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 إهداء 

 ....بعمرمها فيهماوأمد وبارك اهلل حفظهما  الكرميان والدي إىل
 اهلل رمحه......... الشهري هادي بن عبداهلل/ اإلستاذ أخي روح إىل

 ...دراسيت مواصلة سبيل يف ,ودعمها وعنايتها برعايتها أحاطتين اليت العزيزة أسرتي إىل

 ...الدنيا يف يل سند خري كانوا الذين وأخواتي إخوتي إىل

 أو ,معلومة توفري أو, نصيحة إسداء أو ,بالتشجيع الرسالة هذه خلف وقف من كل إىل
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 ....الرسالة هذه من االستفادة ميكنه من كل إىل

 جهدي مثرة أهدي هؤالء كل إىل

 آمني علي شاهداً ال يل شاهداً عملي علجي أن قدرته جلت وأسأله
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 وتقدير وامتنان  شكر

وقد  فأما.يوم الدين إىلي تتم بنعمته الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه ومن تبعه هلل الذ احلمد    

أجد من الواجب أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير جلامعة أم القرى اليت أتاحت يل فرصة االلتحاق بالدراسات  فأنين, أهنيت هذه الدراسة 

 .العليا هبا 

أم القرى الذين مل  جبامعة  أتوجه بشكري وتقديري ألصحاب السعادة أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة الرتبوية  وكلية الرتبية كما    

 . النور إىلهذه الرسالة  خروجكل عون لنا منذ التحاقنا هبذا الصرح العلمي الشامخ، حتى  تقديميبخلوا يف 

ملا بذله من جهد ومتابعة  وتوجيهات حكيمة كان هلا األثر يف  صالح اللحياني نعبيداهلل ب/الدكتور الفاضل أستاذي إىلموصول  والشكر

/ وسنعادة الندكتور    ,سنالمة   إبنراهيم  بنن  كايد/ ، ثم الشكر موصول لسعادة الدكتور إجناز هذة الدراسة فجزاه اهلل عين خري اجلزاء 

 .سالةاللذين تفضال مبناقشة خطة هذه الر  يانالنوب بن طه مصطفى

الزهرانني       بنن أمحند   هلل عبندا /الدكتور وسعادة ,القرشيخضر  بن مسعود/ جبزيل الشكر وعظيم االمتنان لسعادة الدكتور أتقدم كما  

 .اهلل أن ينفع بعلمهما ويديم فضلهما أسالواللذين تفضال بقبول مناقشة هذه الدراسة، 

وجامعة الطائف، وجامعة  ,من أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى ، الدراسةمجيع السادة حمكمي أداة  إىلأتوجه بالشكر  كما     

 وأفراد العينة  الطائف حمافظةو , جدةوحمافظة  ,  مكة املكرمة حمافظةمن  بكلكما أشكر إدارة الرتبية والتعليم . امللك عبدالعزيز،

يل العون حتى خرجت  مكل من قد إىلتدعيم هذه الدراسة، ومن إصداره يف  استفدت  أو مؤلف كل باحث إىل، و اوهبموجت لتعاوهنم

 .حيز الوجود إىلهذه الدراسة 

 .أن يكون هلذا اجلهد املتواضع فائدة ترجى ونفع يتحقق، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكريم اىلتعاخلتام أرجو من اهلل  ويف  

هبديه  اهتدىسيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن  واملرسلني األنبياءدعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  وآخر

 .يوم الدين إىل

                                                                      

 الشهريحممد هادي / الباحث                                                                                     
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 : الدراسة ملخص
علا  امما ا ا امتابعاة ممعا لم امملاا عبا اي متطالي  امتعلاي   األكاا يم االعتماا   معاايي  إمكانية تطبيق : الدراسة عنوان

 .  من لجهة نظ  م ي ي امم ا ا ف  منطقة مكة اممك مة
 صالح املحيان  بن يعبي ا: المشرف د اسم  ماجستي : العلمية  لدرجةامحم  بن ها ي محم  امعه ي   :الباحث
علا  امما ا ا امتابعاة ممعا لم امملاا عبا اي متطالي  امتعلاي   األكاا يم إمكانياة تطبياق االعتماا   تح يا : الدراسة  أهداف

لتح ي  امصاعلبا  امتا   ا  , تطبيق اممعايي  ف  تحسين امعملية امتعليمية  إسها لتح ي    جة , ف  منطقة مكة اممك مة 
امكعااع عاان ام اا لق اإلحصااااية بااين اممتلسااطا  حاالق إمكانيااة تطبيااق نظااا  االعتمااا   إماا باإلضااافة  تلاجااا امتطبيااق ,

 . لامخب ة ,  املظي   اممسم ل ,  لاممؤهق امعلم , امت  تعزى ملجنا األكا يم 
كلنااة ماان م سااتبانااام  اسااة فاا   أ اة حياات تمتلاا  , امتحليلاا اتبعاا  ام  اسااة امماانهف املصاا   :  الدراسننة وأداا ننا مننن  
 .  عبا ة لخمسلن تمان مكلن من تالتة محال ,تضمن تان ما لامجزء,األلق اممعللما  امعامة امجزء,ن ايسي نجزايي

ماا ي  للكيااق ماان ماا ا ا امبنااين لماا ا ا امبنااا  امتابعااة ممعاا لم ( 321)تكاالن مجتمااد ام  اسااة ماان  : الدراسننة  مجامنن 
 .ف  منطقة مكة اممك مة( تطلي )

 : تتلخص أه  نتااف ام  اسة فيما يل  :الدراسة  ناائ 
 .  كبي ة  بعكق عا  ب  جة( تطلي  )  معل  امم ا ا امتابعة ممع ل  األكا يم تطبيق معايي  االعتما   إمكانية -3
 .كبي ةب  جة  كان بتحسين امعملية امتعليمية  األكا يم  العتما ا تبين أن إسها  تطبيق معايي  -2
 .   كبي ة كان  ب  جة األكا يم ت  تلاجا تطبيق االعتما  أن امصعلبا  ام تبين -1
امناالم االجتماااع   إماا ُتعاازى  , األكااا يم حاالق إمكانيااة تطبيااق معااايي  االعتمااا   حصاااايةإعاا   لجاال  فاا لق  امااة  -4

ا  ام ؤياة لعا   لجال  فا لق تعازى ملمؤهاق باساتتناء إمكانياة تطبياق معيا , اإلنااتباستتناء معيا  ام ؤياة لام ساامة مصاام  
اممسام  امالظي   باساتتناء معياا  امتقالي  مصاام  ما ي ي  إما لام سامة مصام  ام  اساا  امعلياا , لعا   لجال  فا لق تعازى 

 .سنلا  امخب ة إم لع    لجل  ف لق بين اممتلسطا  ُتعزى  , لم ي ا  امم ا ا
 : الاوصيات

 .ملتعلي  امعا  األكا يم ية إلنعاء هياة  لطنية مالعتما  من امجهل  ل امتجا ب امعامم االست ا ةض ل ة امعمق عل    -3
علاا  امماا ا ا  األكااا يم تطبيااق نظااا  االعتمااا   إمكانيااة تسااه  فاا   امتاا إلجاا اءا تطاالي  كتياا  ماان ا ضاا ل ة - 2

 , م نياةتطالي  مساتلى امتجهيازا  ا: متاق ب عامياة عا امتعلي  ام لم ا ا,  امتعلي متطلي   امتابعة ممع لم امملا عب اي
 . بامبياة امتعليمية , لامبع ية , لامتقنية

 : اممااا ا ا متاااق علااا  األكاااا يم امعماااق علااا  معامجاااة امصاااعلبا  امتااا   ااا  تلاجاااا تطبياااق معاااايي  االعتماااا   - 1
 .                                            لنقص امتجهيزا  , معكال  اممبان  امم  سية

لما ا ا ( تطالي )عل  امم ا ا امتابعة ممع لم  األكا يم ممقت ح متطبيق معايي  االعتما  من امتصل  ا االست ا ة  - 4
 .امتعلي  امعا  
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Abstract 
Study title: The possibility of applying academic accreditation system in the schools of King Abdullah 
Project for the development of education in  Makka. 

        Researcher: Mohammad Hadi Mohammed Al Shehri – Degree : Master - Supervisor: Obaidullah  
Salah Al Lahyani . 
Objectives: The study aims to identify the possibility of implementing a system of academic accreditation 
in the schools of King Abdullah project for education development  at Makkah, and to determine the 
degree of contribution of the application of standards in improving the educational process and to identify 
difficulties that may face the application, in addition to show the statistical differences between averages of 
the possibility of applying the academic accreditation system as due to gender and qualification and Job 
Title and experience. 
Study Methodology and its tool: The study will follow the analytical descriptive approach, whereas the 
study tool represented into a questionnaire composed of two main parts : The first part is general 
information, and the second part consists of three aspects. Included (58) phrases.  
Population of study: The study population consists  of (123) principals, agent of boys' and girls' schools 
of the development project at Makkah Al Makkaramah. 
Results: The most important results of the study are summarized as follows 
    1 The possibility of applying standards of academic  accreditation on the schools of the development 

project significantly in general. 
2- The contribution of application of the standards of academic accreditation in improving the 
educational process  noted to be significant.  
3- It was shown that the level of difficulties facing the application of the standards of academic 
accreditation (Significant), such as : Lack of funds, human resources which are necessary for the 
application of the standards of academic accreditation.  
4- No significant statistical differences statistically about the possibility of application of academic 
accreditation standards, due to social gender except for the vision & mission standards for the side of 
females, and the absence of differences attributable to the qualification  except for the possibility of 
applying the vision & mission standards for higher studies, and no significant differences attributable to 
Job title except for evaluation standard for the benefit of schools principals (Males/Females), and no 
differences between the averages due to years of experience. 

Recommendations:  
1 - taking advantages of international efforts and experiences to create a national commission for 
Academic Accreditation standard for the general education. 
2 – So for the possibility of applying the process of academic accreditation system on the  schools of 
King Abdullah Project for the development of education and general education schools effectively, 
many procedures need to be realized : Such as development of the level technical and technological 
equipments and human in the educational environment.  
3 - Working to solve difficulties facing the application of  the standards of  academic accreditation in 
the schools, e.g.  Schools building and shortages of equipments.  
4- Geting use of the recommended proposal for the application of academic accreditation standards 
on the schools of the project  (Development), and the general education 
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 المحاويات ف رس
 امص حة     امملضلم

 أ إه اء
 ب لتق ي  عك 

 جا ام  اسة باملغة امع بية ملخص
   ام  اسة باملغة اإلنجليزية ملخص
 ه اممحتليا  فه ا
 حا امج الق فه ا
 يا األعكاق فه ا
 يا اممالحق  فه ا

 المدخل العام للدراسة : األول  الفصل
 2 .ام  اسة  مق مة 
 5 .ام  اسة  معكلة 
 8 .ام  اسة   أسالة 
 8 .ام  اسة أه اع 
 9 .ام  اسة أهمية 
  32 .ام  اسة مصطلحا 
  34 .ام  اسة ح ل 

 دراسات السابقةالنظري وال دبألا: الثاني  الفصل
 النظري األدب:  أولا 

 31 ام يد
 :بمجال الاعليم األكاديميالمفاهيمي لالعاماد  طارإلا: ولأل ا المبحث

  31 .هميتاأل   األكا يم االعتما   م هل 
  39 .األكا يم امتا يخ  مالعتما   امتطل 
 21 بين االعتما  لامتأهيق لامت خيص لاالعت اع ام  ق 
  24 امعا   امتعلي  ممؤسسا  األكا يم االعتما   تطبيق مب  ا 



 و 

 امص حة     امملضلم
 25 .األكا يم االعتما   ه اعأ 
 29 .األكا يم  االعتما  متطلبا  ل ع لط 
  13 اممؤسسا  لامهياا  امت  تتلم  االعتما  امم  س  لمعايي  اعتما ه أه 
 13 .األكا يم بامتعلي  لعال تها باالعتما   امجل ة 

ج اءاتا لم احلا مأنلا:  الثاني المبحث  االعتما  األكا يم  لا 
 14 .بمؤسسا  امتعلي  امعا   األكا يم االعتما   نلامأ 
  11 .ملمؤسسا  امتعليمية األكا يم  عتما الام احق  إج اءا 
 19 . ملمؤسسا  امتعليمية األكا يم  االعتما  م احق 

 ةوالاجارب العالمي األكاديميهيئات العاماد : الثالث المبحث
  43 امتمهي 
 42 .األكا يم هياة االعتما   أه اع 
 42 . األكا يم املاجب تلاف ها ف  هياة االعتما   امع لط 
  41 .بم ا ا امتعلي  امعا  األكا يم تطبيق االعتما   صعلبا 
  45 .االعتما  األكا يم  ملم ا ا معايي 
 41 .اممعايي  خصااص 
  45 . ملم ا ا األكا يم االعتما   معايي نماذج م 
 52 . األكا يم مالعتما   لامع بية امعاممية امتجا ب 
  59 .ف  امتعلي  باممملكة امع بية امسعل ية لامتقلي  االعتما  جهل 
    18 .مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي 

 الدراسات السابقة: ثانياا 
  11 .ام  اسا  امع بية: األلق اممحل 
  81 .  األجنبيةام  اسا: امتان  اممحل 
 امسابقة  سا عل  ام  ا امتعقيب. 
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 امص حة     امملضلم
 ام  اسة اممي انية جراءاتإ: الثالث لفصلا

 92 . تمهي  -
 92 . منهجية ام  اسة -
 92 . مجتمد ام  اسة -
 91 . ام  اسة  اةأ -
 303 .ام  اسة  أ اةص ق  -
 305 . ام  اسة أ اةتبا   -
 301 . خطلا  تطبيق ام  اسة -

 301 . حصاايةإلا ساميبأللا ممعامجا ا -
 ناائ  الدراسة ومناقشا ا: الراب  الفصل

  308 . تمهي 
 309 .  امسؤاق األلق لمنا عتا نتااف 
 338 .  امسؤاق امتان  لمنا عتا نتااف 
 322 . امسؤاق امتامت لمنا عتا نتااف 
 328 .  ام ابد لمنا عتا قامسؤا نتااف 
 311 . نا عتاامسؤاق امخاما لم نتااف 

 أهم الناائ  والاوصيات: الخامس الفصل

 353 امنتااف  ملخص 
  351  امتلصيا 
  355  اممقت حا 

 351 المراج  قائمة
 314  المالحق
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 الجداول ف رس
 رقم

 رقم الجدول عنوان الجدول
 الصفحة

 . مجتمد ام  اسة لفقًا ملنلم االجتماع  لاممسم  املظي   تلزيد 3

 
29 

 . مجتمد ام  اسة لفقًا ملنلم االجتماع  يدتلز  2

 
91 

 . امنسب  مع   االستبانا  امملزعة لاممست جعة ممجتمد ام  اسة امتلزيد 1

 
91 

 94 .خصااص أف ا  مجتمد ام  اسة بحسب امنلم االجتماع  لاممسم  املظي   لصع 4

 .مجتمد ام  اسة لفقًا ملمؤهق امعلم   ف ا تلزيد أ    5

 
95 

 95 . سنلا  امخب ة بحسبمجتمد ام  اسة  أف ا  زيدتل  1

 ستبانةالمعامال  ا تباط بي سلن بين ام  جة امكلية ملمحال  لام  جة امكلية م مص لفة 1

 
302 

لكق  األكا يم معامال  ا تباط بي سلن بين ام  جة امكلية ممعايي  االعتما   مص لفة 8
 .معيا  عل  ح ة  

301 

ي سلن بين اممؤع  لام  جة امكلية مكق معيا , لبين امعبا ة لام  جة ا تباط ب معامال  9
 باالستالنةامكلية ملمحل  امذي تنتم  إميا امعبا ة 

304 

 305 االستبانة جزاءألتبا  االستبانة بط يقة امتجانا ام اخل  ك لنباخ ام ا  معامال  30

33 
ام ؤيااة "  طبيااق اممعيااا  األلقت مكانيااةإلاممعيا يااة  نح افااا الامحسااابية لا اممتلسااطا 
بامماااا ا ا امتابعااااة ممعاااا لم امملااااا عباااا اي  األكااااا يم مالعتمااااا  "  هاااا اعأللام سااااامة لا

  .متطلي  امتعلي  
309 

امقيااا ة "  تطبيااق اممعيااا  امتااان  مكانيااةإلامحسااابية لاالنح افااا  اممعيا يااة  اممتلسااطا  32
 عة ممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي   بامم ا ا امتاب األكا يم مالعتما  " لامتنظي  

333 

31 
امبياااة "  تطبيااق اممعيااا  امتاماات مكانيااةإلامحسااابية لاالنح افااا  اممعيا يااة  اممتلسااطا 

باممااا ا ا امتابعاااة ممعااا لم امملاااا عبااا اي  األكاااا يم مالعتماااا  " امتعليمياااة لامتجهيااازا  
  .متطلي  امتعلي  

331 
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 رقم
 رقم الجدول عنوان الجدول

 الصفحة

34 
" امتقالي  "  تطبياق اممعياا  ام اباد مكانيةإلالنح افا  اممعيا ية امحسابية لا اممتلسطا 
 335 امتعلي    طلي بامم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب اي مت األكا يم مالعتما  

تطبيااااااق معااااااايي  االعتمااااااا   مكانيااااااةإلامحسااااااابية لاالنح افااااااا  اممعيا يااااااة  اممتلسااااااطا  35
 عب اي متطلي  امتعلي   بامم ا ا امتابعة ممع لم امملا  األكا يم 

331 

31 
تطبيااااق معااااايي   سااااها إامحسااااابية لاالنح افااااا  اممعيا يااااة معبااااا ا    جااااة  اممتلسااااطا 
بتحسين امعملية امتعليمية  بامم ا ا امتابعة ممع لم امملاا عبا اي  األكا يم االعتما  
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 األول الفصل
 :المقدمة

, اممتق ماة منهاا لامنامياة, امتعلي  مان ألملياا  سياساا  لبا امف اما لق علا  كافاا مساتلياتها  يعتب     
أتبتاا  ام  اسااا  اممقا نااة  فقاا  ,اممسااتقبق هاال فاا  حقيقتااا تنااافا تعليماا  فجااله  امصاا ام امعااامم  فاا  

, بق املحي ة ها  امتعلاي  ,  لامتجا ب ام لمية اممعاص ة بما ال ي م مجاال ملعا أن آمية امتق   امحقيقية
امذي يا فد معظا   لق  األم  ,  knowledgeيعتب  بمتابة اممح ا ام ايس  ممجتمد اممع فة  لي فامتع
 (.31 ، م9222)النبوي .عل  مستلياتها اممختل ة  متعليميةإعا ة امنظ  ف  بنيتها ا إم ام  امع
الساايما أن مؤسسااا  امتعلااي  بمسااتلياتها . اجتماعيااًا ل لمياااً  مطلباااً  بااامتعلي  هتمااا االهنااا يصااب   ماان   

لمالحقاا امنمال امسا يد , عن تلفي  اإلمكانا  امبع ية امالزمة متحقيق امتنمية لامتق    مسالمةاممختل ة 
  .( 17م، 9222 )لفاالوىا .امتغي ا  امعلمية لامتكنلملجية  ف

 االعتماااا فااا  اممااا ا ا يعاا  أساساااًا معملياااة  ملةامعااا  تطبياااق معاااايي  امجااال ة نإفاا أخااا ىلماان جهاااة    
لضااامان هاااذه امجااال ة باعتبا هاااا عملياااة تقااالي  ,  لسااايلة متحقياااق جااال ة األ اء االعتماااا لهاااذا ,  امت بااالي

لفااا  هاااذا امصااا    عاااا خاااا   امحااا مين امعااا ي ين امملاااا عبااا اي بااان . مساااتم ة مجااال ة األ اء اممؤسسااا  
تبنااا   إمااا   فااا  ام ياااا (هنننن 7/1431)  األلقعبااا امعزيز فااا  كلمتاااا امتااا  أمقاهاااا فااا  اممؤتم امااا لم  

 .عل  م ى ك اءة امنظا  امتعليم  امسعل ي  اً معايي  لطنية ملجل ة متكلن مؤع  
ض ل ة امعمق عل  تحسين امجل ة ف  مؤسسا  امتعلي  لامتأك  (  35,    2003) خطيب ام لي ى   

امتااا ابي  امك يلاااة بتمكاااين  خااااذات إمااا  إضاااافة االعتماااا مااان ضااابط امجااال ة مااان خاااالق تطبياااق معاااايي  
اممسااات ي ين مااان امخااا ما  امتعليمياااة مااان خاااالق امل ااالع علااا  مساااتلى انجازهاااا فااا  امقطاااام امحكااالم  

فاا  أ ل ااا اممؤسسااا  امتعليميااة حتاا   اا ا حلمااًا  األكااا يم  االعتمااا   امحاا يت عاان كتاا ل. لامخاااص 
نظامااا ملمساااءمة لامتح يااز  يجااا إيعناا   إميااااملصاالق  ألن ,تحقيقااا  إماا يطماا  أصااحاب امقاا ا  , ل  ياااً 

 .لبت امطمأنينة  اخق اممؤسسة لخا جها , امتميزل , به ع تحقيق امجل ة 
منذ ,  األكا يم  االعتما ب عني  اممتق مة ام لقأن  من( 22ه,3413)امعيصذما ماأل  ه  ليؤك    

  .إ  اكًا منها بامنتااف امم جلة منا, ل   مبك 
بلصا ا منظلماة عااملا , ملما ا ا مطلباًا مهماًا  األكاا يم  االعتماا عل  ماا سابق أصاب   لتأسيساً    

لمعااايي  تعباا  عاان  عاا لطسااتلف  عهاا  ج ياا  ي إماا يتعااين أن تحكمهااا فلساا ا مختل ااة تمامااًا تنطلااق بااا 
امم  ساية  لمةامتميز لتتضمن  ؤية است اتيجيا ملمستقبق,  لامذي يعمق حزمة مح  ا  ملح ا  اممنظ

, له  اممنظلمة امت  تعمق امتلميذ لما يتعلما لملاص ا  ماا يتعلماا , اممتكاملة ف  م احلها اممختل ة
لاملساااق اممتالف ة , لاإلمكاناا  اممتاحاة , لملاصا اتا لاممكان اماذي ياتعل  باا, لامط يقة امت  يتعل  بها

مكاناا  املصالق اممباعا  , فيا متق ي  امعناص  امتعليمية اممختل اة لاإلفاا ة , مصاا   اممعللماا  إما لا 
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امت بياااااة امع بااااا  مااااا لق  مكتاااااب . تصااااااال مااااان كاااااق االنجاااااازا  امتقنياااااة فااااا  مجااااااق اممعللماااااا  لاال
مخطاة اإلسات اتيجية ممعا لم امملاا عبا اي متطالي  امتعلاي  كماا لهاذا ماينساج  ماد ا (.ه3412)امخليف

لامتاا  تتضاامن تطبيااق االعتمااا  األكااا يم  علاا  (  2033)ل    فاا  اممل ااد ام ساام  ممعاا لم تطاالي 
تطاالي  امماا ا ا أحاا  اممعااا يد امتطلي يااة املطنيااة امطملحااة  ب نااامف يعاا   حياات .امماا ا ا امتابعااة مهااا 

 إمااا , يهااا ع "تطااالي " معاااا مملاااا عبااا اي بااان عبااا امعزيز متطااالي  امتعلاااي  ااماااذي يقااال  بتن ياااذه معااا لم ا
ممتطلبا   ةمالامبجميد م ا ا امتعلي  امعا  ف  اممملكة امع بية امسعل ية؛ ك  تكلن م ا ا  اال تقاء

فجمياد   ..ممستقبق مع ق لمتميز لامعبابالنشء  إعدادامحياة ف  امق ن امحا ي لامعع ين,  ا  ة عل  
فااا   األكاااا يم  االعتماااا آمياااة علمياااة متطبياااق معاااايي   يجاااا إمجهااال  تؤكااا  ضااا ل ة امت كيااا  فااا  هاااذه ا

 .. امتابعة ممع لم امملا عب اي متطبيق امتعلي  مم ا اا
تطبيق  إمكانيةالستقصاء  حتلنامبا بها يقل تكميلية ملجهل  امت   خطلةهذه ام  اسة   تأت لبامتام     

بامما ا ا اممطاال ة ضاامن معا لم امملااا عباا اي متطالي  امتعلااي  امعااا  ماان   األكااا يم االعتمااا معاايي  
امقاااامين علاا  اممعاا لم بأهميااة  اهتمااا مقتاا ح متلجيااا  تقبل خااالق مااا تخاا ج بااا ماان لضااد تصاال  مساا

 مالعتمااا فاا  هااذه اامماا ا ا لضاا ل ة امعمااق علاا  إيجااا  معااايي  لطنيااة  األكااا يم  االعتمااا تطبيااق 
تحساين لتطالي  هاذه امما ا ا  أجاقامتابعاة ملمعا لم  لذماا مان  امم ا اها عل  يت  تطبيق األكا يم 
 . امجل ة إن عاء اي  إم لصلاًل بها 

 :الدراسة مشكلة
ام لمااة مناذ ب ايااة تأسيساها لحتاا    عا ل  اهتمااا تطاالي  امتعلاي  فاا  جمياد م احلااا ل طاعاتاا ب يحظا    
ليتمتاق , عنص  امبع ي باعتبا ه أ اة امتنمياة ل ايتهااامحاض  إيمانا منها بج لى االستتما  ف  ام تنال 

اممعااا يد امتطلي يااة  إماا  إضااافة , اممخصصااة مفن اااق علاا   طااام امتعلااي  ميزانيااةفاا  ام هتمااا هااذا اال
امتا  تها ع  اممطال ة لمعاا يد اممنااهف, امت  من أب زها مع لم امملا عب  اي متطالي  امتعلاي  امعاا   

مان يجتازهاا مملاصالة  تؤهاق امتا امعا  لتطلي ه باعتبا ه م حلة امتأسيا لاإلعا ا  بامتعلي   اال تقاء إم 
 .لا د امحياة امعملية  إم امتعلي  امعام  أل ام خلق 

 نااأامع بية امسعل ية من تطال  كما  لكي ا  إال  كةف  امممل ام    مما حققا امنظا  امتعليم  لعل    
لتاؤت  علا  ما ى اساتجابتا  اه افامسي تا نحل تحقيقا أل مازاق يعان  من بع  اممعكال  امت  تعيق

هناا امكتي  من االنتقا ا  امت  تلجا  أن الإ( 12,   2000)عب  امجلا   يعي حيت  .مخطط امتنمية
تاا ن  جاال ة لنلعيااة اممخ جااا  امتعليميااة , لعاا   ملاءمااة مخ جااا  امتعلااي  مااد متطلبااا  خطااط  إماا 

علي  محاجا  سلق امعمق, لا ت ام تكل ة امتعلي  ف  ضلء معا ال  لع   مناسبة مخ جا  امت , امتنمية
هناااا تحاا يا كبياا ا يتمتااق  نألالساايما ل . امتضاخ  امعاميااة لزيااا ة امهاا   امت باالي فاا  اممؤسساا  امتعليميااة

 (4، م9222)اما ب لذما مع ة أساباب أل  هاا  يةف  تحسين جل ة امتعلي  امذي تق ما اممؤسسا  امتعليم
 , االجتماااع  اممتزاياا  علاا  امتعلااي  امطلاابل  , لاال تصااا ية,  لامتكنلملجيااة,  معلميااةا  اامتحاا ي: منهااا
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امملا   اممتاحة بما يلاكب امعص  , لتحقيق امتنمية اممست امة, لامتغي  ف  نماط  لظيعت إم  امحاجةل 
علا  أن   يمتأكلمن هنا با  امتح ي األكب  ملنظ  امتعليمية ميا تق ي  تعلي  مكق ملاطن بق ا. امحياة 

 . امتعلي  يجب أن يق   بجل ة عامية 
فاعااق إلصااالح  األكااا يم  االعتمااا بااأن ماا خق  EL-khwas (2003 ) أعااا حسااب مااا  لبامتااام 

. صااالحا اإل إماا امتاا  تحتاااج  مجاااال لتحسااين اممؤسسااا  امتعليميااة علاا  املجااا األكمااق لتح ياا  ام
ف  امسااحة  األكا يم  االعتما تطبيقا  معا يد  نأ إم ( 1,   2008)امعبا   هذا امسياق أعا  لف 

لأناااا يسااااع  علااا  تااالاف  , فااا  اممؤسساااا  امتعليمياااة األكاااا يم  االعتماااا علااا  أهمياااة  كااا  أام لمياااة 
ليعطااا  مؤعااا ًا ملمصااا ا ية فااا  ضااابط جااال ة ,  امعاااعل  بامتقاااة فااا  بااا امف امتعلاااي  لمؤسساااا  امتعلاااي 

بنااااء   األخااا ىلاممنظماااا   فااا ا مأللسااااط امتعليمياااة لمأل يضااامن األكاااا يم  االعتماااا كماااا أن , امتعلاااي 
 .لمح  ة تح ي ًا لاضحًا  ةمالام أه اع
فاا   األكااا يم  االعتمااا علاا  أن تطبيااق ( 9,   3991)لأكاا   بعاا  ام  اسااا  ك  اسااة امنباالي     

يعتباا  لساايلا ماان  أناااب( 395,    2005)حسااين  لأضاااع. مؤسسااا  امتعلااي  أصااب  ضاا ل ة ملحااة
صالح مؤسسا  امتعلاي  كلناا عملياة تقياي  تتخطا  امجال ة لتمتاق نلعاًا مان لسااق  ضمان ل تجلي  لا 

 .  امتقيي  اممؤسس  امعامق لامملجا
لعلاا  اممسااتلى امعااامم  فااإن  لق امعااام  لخاصااة اممتق مااة منهااا خطاا  خطاالا  كبياا ة فاا  تطبيااق     
اممناسابة مقيااا   اءا اممعاايي  لاإلجا دضل ل  امت بلية لامتعليمية  اممؤسسا ب األكا يم  االعتما نظ  

 متعليميااااةتجلياااا  لتحسااااين امعمليااااة ا إماااا ممااااا أ ى , لتقاااالي  لمحاساااابة اممؤسسااااا  امت بليااااة لامتعليميااااة
. األخااا ىلاممنظماااا  , لصاااانع  امقااا ا , اممجتماااد  باااقلاكتسااااب امتقاااة لاممصااا ا ية ممؤسسااااتها مااان  

 .بها متحاقع  من امطالب امذين ي ي لن االامنل  االختيا لمساع ة مؤسسا  امتعلي  امعام  ف  
امت بليااة لامتعليميااة  مجهاال اعلاا    خااالق اطااالم امباحاات لماانامسااعل ية  يااةامع ب اممملكااة فاا أمااا     

املطنيااة ملتقاالي  لامقيااااا ملتعلااي  فااالق  امهيااااةفعلاا   اماا     مااان إنعاااء ,  األكاااا يم  االعتمااا بمجاااق 
 الإ,  باممؤسساا  امت بلياة امتابعاة ملتعلاي  امعاام  األكاا يم  ماا االعتامجامع  ,  لب اياة تطبياق نظاا  

ة عل  مستلى م ا ا امتعلاي  امعاا  , مقا ناة  األكا يم  االعتما أن تطبيق نظا   يتس  بامتأخ  لخاص 
أمتاق مصا  لاأل  ن  , عل  مستلى ام لق امع بية األ قعل   األكا يم  االعتما بجهل  تطبيق نظا  

خلاايف متااق اإلمااا ا  لعمااان ل طاا  لامكليااا , حياات باا أ  تلااا اماا لق بام عااق بتطبياااق لمعظاا   لق ام
 . عل  م ا ا امتعلي  امعا   األكا يم  االعتما معايي  
عل  ما سبق فإن امتعلي  امعا  ف  اممملكة امع بية امسعل ية بحاجا ماسا ملحاق ب كب  لتأسيساً       

 مالعتمااااا  إلصاااا ا  اممعااااايي  امعلميااااة  تخصصااااة لمسااااتقلةامااا لق امعامميااااة لامع بيااااة إلنعاااااء هياااااا  م
ام  اسااا  بهااذا امخصاالص  بعاا , لهااذا مااا أك تااا  مماا ا االاإلعاا اع علاا  تطبيقهااا علاا   األكااا يم 

علاا  ضاا ل ة (  2033)  اسااة  مكتااب امت بيااة امع باا  ماا لق امخلاايف امع باا   ؤكاا   اا  ناا  تها حياات ت
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علا  لجال  أنظماة  كا  أامتا  ( هاا3428)  اسة  امملح  لكذما  , ملم ا ا ةاألكا يميتطبيق معايي  
 ج اءإبااا ألصااا امتااا  (  2033)   اساااة امماااامك   كااا  ألكاااذما , امت بااالي ملمااا ا ا مالعتماااا لهيااااا  

 .    أخ ىبم ا ا  األكا يم  االعتما تطبيق معايي   إمكانية  اسا  معابهة م  استها له  
امم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب   عل  قهام  اسة لتطبيم ى امباحت بمعكلة ا إلحسااا  تلم   لعليا 
لأكب  مع لم متطلي  امتعلي  , لامذي سلع يعم  تطبيقا فا  امسانلا   أح تمتطلي  امتعلي  كلنا  اي

 .امقا مة عل  جميد م ا ا اممملكة
ياااق تطب  إمكانياااةماااا : ضااالء ماااا سااابق فاااإن معاااكلة ام  اساااة تتحااا   بامساااؤاق ام ايسااا  امتاااام   لفااا 
امما ا ا امتابعااة ممعا لم امملااا عبا  اي متطاالي  امتعلاي   ماان لجهااة  علاا  األكاا يم  االعتمااا  معاايي 

عاان هااذا امسااؤاق فقاا  تاا   لمفجابااةمكااة اممك مااة    منطقااة فاا امتابعااة ملمعاا لم  نظاا  ماا ي ي امماا ا ا
 : ام  عية امتامية األسالة إم تقسيما 

فا   امما ا ا امتابعااة ممعا لم امملاا عباا اي  األكااا يم  االعتماا تطبيااق معاايي   إمكانياة  جاة  ماا (1
 مكة اممك مة ف  ظق اإلمكانا  لاملا د امحام  مها  منطقة متطلي  امتعلي  ف 

فا  تحساين امعملياة امتعليمياة ملما ا ا امتابعاة  األكاا يم  االعتماا تطبياق معاايي   ساها إ  جة  ما (2
   قة مكة اممك مةمنط عب  اي متطلي  امتعلي  ف  مملاممع لم ا

امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم  فاا  األكااا يم  االعتمااا أباا ز امصااعلبا  امتاا  تلاجااا تطبيااق نظااا   مااا (3
  مكة اممك مة  منطقةامملا عب  اي متطلي  امتعلي  ف  

بااين اممتلساطا  حاالق (   = 0,05)عناا  مساتلى ام الماة  إحصااايةهنااا فاا لق ذا   الماا  هاق (4
فاا  امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا  اي   األكااا يم  االعتمااا   تطبيااق بعاا  معااايي إمكانيااة

, اممؤهاق , امجانا , اممسام  امالظي   )ُتعازى ملمتغيا ا   مكة اممك ماة منطقةمتطلي  امتعلي  ف  
  (امخب ة 

امتابعااة ممعاا لم  امماا ا ا علاا  األكااا يم  االعتمااا تطبيااق معااايي   مكانيااةإلامتصاال  اممقتاا ح  مااا (5
  مها  امحام مكة اممك مة ف  ظق اإلمكانا  لاملا د  منطقةي متطلي  امتعلي  ف  امملا عب ا

 :الدراسة أهداف
  امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي  علاا  األكااا يم   االعتمااا معااايي تطبيااق  إمكانيااة تح ياا

 . ظق اإلمكانا  لاملا د امحام  مها ف مكة اممك مة  منطقةمتطلي  امتعلي  ف  
 فااا  تحساااين امعملياااة امتعليمياااة  األكاااا يم  االعتماااا تطبياااق  معاااايي    إساااها علااا    جاااة   عامتعااا

 .  مكة اممك مة منطقةملم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب  اي متطلي  امتعلي  ف  
  فا  امما ا ا امتابعاة ممعا لم  األكاا يم  االعتماا امتا   ا  تلاجاا  تطبياق نظاا   امصعلبا  تح ي

 .مكة اممك مة  منطقةمتطلي  امتعلي  ف   امملا عب  اي
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 فااا   األكاااا يم  االعتماااا تطبياااق معاااايي    إمكانياااةحااالق  اإلحصااااايةعااان  الماااة ام ااا لق  امكعاااع
متغي ا   اختالعامتعلي  ف  منطقة مكة اممك مة ب  امم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب  اي متطلي

 (. امخب ة , اممؤهق , امجنا , اممسم  املظي   )
فاا   امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا  األكااا يم  االعتمااا متطبيااق   معااايي   تاا حلضااد تصاال  مق -

 . مكة اممك مة ف  ظق اإلمكانا  لاملا د امحام  مها نطقةمعب اي متطلي  امتعلي  ب
 :الدراسة  أهمية

 اً هتماماا حا يتاً  ام  اسة ف  أهمية ملضلعها امذي أصب  من امملضلعا  امت  مقي  هميةأ تكمن
تضامن   ذياماامملاا عبا  اي متطالي  امتعلاي   معا لمب ل بطاابامتعلي  امعا  ,  اممسالمينكبي  من  بق 

 اهتماا فضااًل عان  .امتابعاة ماا  مما ا اا علا  كاا يم األ االعتما تطبيق معايي    االست اتيجية تاخط
امماا ا ا  ام لميااة فاا  االعتمااا ي  معاااي بتطبيااقاألخياا ة  اآللنااةكافااة اممؤسسااا  امتعليميااة لامت بليااة فاا  

امت بياااة امع بياااة  مكتااابأعاااا   مهاااا   اساااة  كمااااباعتباااا  أن امتعلاااي   .لاممعاهااا  علااا  لجاااا امخصااالص
لأنااا , حجاا  األساااا ملتطاالي  لامنماال اال تصااا ي لامحضااا ي ألي  لمااا يمتااقبأنااا  (31ص, 2033)
 . . امملا   امبع ية ميةلتن, ممجتمدعلامق إح ات امتغيي  ف  ا ه أ

 االعتمااااا علاااا  مسااااتلى امتعلااااي  امعااااام  أن تطبيااااق معااااايي  ( 1,   2001)اماااا حا    كاااا أ كمااااا  
بكافااة أساااميبا أماا  حياالي ممااا مااا ماان  ل  فاعااق فاا    اا  امعمليااة امت بليااة لتقاا مها لهاال مااا  األكااا يم 

بلجاا  ام امعااممؤسسا  امت بلياة بلجاا عاا  لمؤسساا  امتعلاي   إ ا ةيتلافق مد االتجاها  امح يتة ف  
ذا  سااتهااممتق مة امت  مها امسبق ف  تبنا  هاذه اممعاايي  لامم ااهي  فا  مؤس ل لقمخاص  امتعليمياة , لا 

 .كان هذا عل  مستلى امتعلي  امعام  فمن باب ألم  أن ُيطب ق عل  امتعلي  امعا 
 نأحياات  ام  اسااة انسااجامًا مااد تطلعااا  ل ايااا  معاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  تااأت  و

بعملية امتقلي  مجميد جلانب  ااهتمامل ايا  مع لم امملا عب  اي متطلي  امتعلي   ه اعأل  ظالح  اممُ 
 تطبيقامعملية امتعليمية , كما أن امتخطيط اإلست اتيج  ممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  يتضمن 

ع ام  اساااة امحاااام  لهااال استقصااااء علااا  اممااا ا ا امتابعاااة ماااا لمااان هناااا ياااأت  هااا  األكاااا يم  االعتماااا 
امم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب  اي من  بق هياا   عل  األكا يم  االعتما تطبيق نظا    إمكانية
مان نتاااف هاذه ام  اساة متطالي   سات ا ةالا إمكانياة إما  اممساالمين اهتماا تلجياا  يمكان بحيات , مستقلة

 . ل اممساءمة  ةنظا  مستقق متحقيق مب أ اممحاسب ا يجإلآمية يت  من خالمها ت عيق هذه امعملية 
فك ة مع لم تطلي  امم ا ا  ف  بناء أنملذج يعمق عل  تحليق امم  سة من امنمط  تمتل  ل  

 ,مؤسسة ت بلياة متعلماة تهياي بيااة ملاتعل  يسال  فيهاا تقافاة امتعاالن إم امتقلي ي اممقتص  عل  امتعلي  
  ت بلياااة عملياااة, لتعاااجد علااا  اممباااا  ا  امت بلياااة امنلعياااة باااين لامااا ع  اممهنااا  اممبنااا  علااا  خبااا ا

أل متعلمااين, ل  اياة أنمالذج تطاالي  امم  ساة ها  تهياااة  , أل معلماين , منسالبيها سالاء كااانلا  ياا ا 
:  امبعاا ية لامما يااة لاممعنليااة مبناااء عخصااية اممااتعل  بأبعا هااا اممختل ااة اتهااابياااة ت بليااة مناساابة بمكلن
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قلياااًا, لاجتماعياااًا, لن سااايًا, لبااا نيًا؛ كااا  يكااالن ملاطناااًا صاااامحًا معاااا كًا فااا  عملياااة امتنمياااة أكا يمياااًا, لع
 .بإيجابية 

ل اااد  إم امسام ة امذك   اممبا ئف  ت جمة  ه تس   ما سبق فإن ام  اسة امحامية   عل لتأسيساً 
تحسين املا د ف  ضلء ما عملية يت  االست ا ة من نتااجها متلجيا امسياسا  لبناء امب امف بامتخطيط م

 : ما سبق يمكن تح ي  أهمية ام  اسة فيما يل  إم  اإلضافةب ,تس   عنا هذه  ام  اسة
  علااا  اممااا ا ا امتابعاااة  األكاااا يم  االعتماااا مااان نلعهاااا امتااا  تنالمااا    األلماااهاااذه ام  اساااة  تعتبااا

اممتاالف ة ت ياا  بتلساايد أن اممعللمااا   كمااا ,ممعاا لم امملااا عباا اي  فاا  اممملكااة امع بيااة امسااعل ية 
مماا يجعاق هااذه . امتعلاي  ميعاامق جمياد امما ا ا فا  اممملكاة  تطبياق معا لم امملاا عبا اي متطالي

 .ام  اسة ف  امل   امق يب  ابلا ملتعمي  عليها جميعا 
  علااا  اممااا ا ا امتابعاااة ممعااا لم امملاااا عبااا  اي لجمياااد  األكاااا يم  االعتماااا فااا  تطبياااق  اإلساااها

علاا  تحقيااق امجاال ة لامتميااز ملعمليااة امتعليميااة  ع ملكااة امع بيااة امسااعل ية ممااا يساااامماا ا ا فاا  امم
 .لامتنمية امما ية لامبع ية ف  جميد اممجاال    يبه ع املصلق إم  امتطل 

  مالعتماااا أهمياااة ام  اساااة امعملياااة فااا  محالمتهاااا تقااا ي  تصااال  مساااتقبل  متطااالي  معاااايي   تتضااا 
 األكاا يم  االعتماا امتطبياق ملمعاايي  اممقت حاة فا   إمكانياةل من خالق  تح ي  أهمية  األكا يم 

علا  امت بياة لامتعلاي   اامينامقا اهتماا مقياا أ اء  تلا  امم ا ا امتا  با أ  باامتطلي , مماا يل ا  
ياات   األكااا يم  مالعتمااا  مساااي ة ملمعااايي  امعامميااة ضاا ل ة امعمااق علاا  إيجااا  معااايي  لطنيااة إماا 

تحساااين لتطااالي   بهااا ع لذمااااممعااا لم امملاااا عبااا اي  امتابعاااةعلاااي  امعاااا  تطبيقهاااا فااا  مااا ا ا امت
 مالعتمااا لاممؤعا ا  امخاصاة  ملمعااايي امتعلاي  امعاا  ماان خاالق ماا  اا  تساه  باا فاا  لضاد تصال  

 .قبالباممملكة امع بية امسعل ية مست  امتعلي  امعا  مم ا ا األكا يم 
   األكااا يم االعتمااا بتطبيااق  اممتعلقااة عبمصاااامنتااااف ام  اسااة ستسااه  فاا  تلضااي  بعاا   نإ  

لامبااا امف امتعليمياااة فااا  امتعلاااي  بعاااكق عاااا  لاممااا ا ا امتابعاااة ممعااا لم امملاااا عبااا اي  لمؤسساااا م
 .متطلي  امتعلي   بعكق خاص

 تح ياا  أهااا اع ل ؤيااة ل ساااامة  حااالماا ي ي للكاااالء امماا ا ا ن تبصاااي ام  اسااة امحامياااة فاا    ه تساا
لفااا  , اممنااااخ اممالاااا  مل  اساااة  لتااالفي  ,لامتجهيااازا  امم  ساااية ,يمياااة ل امعملياااة امتعل, امم  ساااة 

 . امتقلي  اممناسب لام عاق من أجق امتحسين لامتجلي 
  امما ا ا  فا  لاممهنياةاممؤسساية  اممحاسابةلامتقالي  ل ,  االعتماا علا  نعا  نظاا  امجال ة ل  اإلسها

 . ا ا امتعلي  بعكق عا لم , امتعلي  خاصة  متطلي  ممع لم امملا عب اي امتابعة
   اممؤسساااا  تعاااجيداممتق ماااة فااا  مجااااق امجااال ة لاالعتماااا  ل  لقاملحااااق ب كاااب امحضاااا ة ملااا 

 . لامعاممية ,لاإل ليمية ,ملمنافسة اممحلية امتعليمية
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 :الدراسة مصطلحات   
  (:Standards ) المعايير   

لتااأت  صاايا ة اممعيااا  , ميااة لمهنيااة بهااا نماالذج مااأل اء ياات  تأسيسااا بمع فااة هياااا  عل يقصاا        
فتكالن باذما  ابلاة  ملتطبياق ل اعا ة أساساية م عا ة ملعماق , مك  تعب  عن محتلى علم  لعمل  

: بأناااا( 32,   2005)كماااا ع فاااا امع يمااا   Criteriaل اممعياااا   ( .  2008)امم  سااا  امعباااا  
مساااتليا  األ اء  إمااا تعاااي   تقياااي  األ اء  ل ااا  أجاااقمتح يااا  اممقااااييا مااان  تخ  نقطاااة مقا ناااة تسااا

 ألحكااا  أل  اعااا ة : اممعياااا  بأناااا( 389,   2005 ) مضاااان  ليعااا ع . امحامياااة فااا  اممؤسساااة
 ايااة يجااب تحقيقهااا بهاا ع  ياااا املا ااد فاا  ضاالاا  ناااأعلاا   إميااامسااتلى معااين نسااع  مللصاالق 

 .هذا املا د من اممستلى اممطللب ابملتع ع عل  م ى ا ت  
فااا   إميااالاملصاالق  تحقيقااا إماا مسااتلى معااين نساااع  : عيننار إجرائيننناا ب ننن اعريننف الم ويمكننن       

 إمكانياااةتح ياا   ياات  بحيااتماا ا ا امتعلااي  امعااا  امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  , 
امم  سااة   ؤيااة)  لامتاا  عاامل  األكااا يم  االعتمااا فاا  كااق مجاااق ماان مجاااال   هميتاااأل  قاااتطبي

 (. لامتقلي  ,لامتجهيزا   ليميةامتع لامبياةلامتنظي  ,  يا ةلامق, لأه افهال سامتها 
   : )  Accreditations) Academic  األكاديمي العاماد    
أكا يمية أل لضاد أكاا يم  علما  يمان   إمكانية :بأنا  (12,   2008)لامزيا ا   مجي  يع فا        

اممقاا    لااي اممؤسسااة ممعااايي  جاال ة امتع  اءاسااتيمقابااق  األكااا يم ملمؤسسااة امتعليميااة أل امب نااامف 
 (:31، م 9227) كمنا عرفن  النبنوي وهنو. امت بلية( االعتما ) ما يت ق عليا مد مؤسسا  امتقيي  لفق

ط يقة أل مجملعة إج اءا  يت  بها أل من خالمها إعطااء فكا ة تعليمياة عااملة ملمؤسساة امتعليمياة 
تلجاا  فيهاا مماا يت تاب علياا إعطااء حكا  علا  ك اااءة  نقااط امقالة لامضاعع امتا  مان خالمهاا تبايني

أنهااا تقاال  بأ ااهااا  لامم تاا  , لأهليااة لماا ى جاال ة هااذه اممؤسسااة ملقيااا  بمسااالميتها اممناطااة بهااا 
اممعاا  ماا فا  امباياللي (  Dill and Williams)  ياق ل ليلياامز لع  فاا .بصال ة جيا ه لمناسابة

ي  امخاااا ج  ملجااال ة امتااا  يااات  اساااتخ امها بلاساااطة عملياااة امتقيااا:  نااااأب( 31,   2001)لآخااا لن 
 إما ليعاي  . لتحسين جل تهاا, امتعلي  به ع تحقيق ضمان امجل ة ف  ب امف اممؤسسا  امتعليمية

, مسااتلياتها اخااتالععلاا  , ماا ى امعمليااا  امتاا  ياات  اسااتخ امها مضاامان أن اممؤسسااا  امتعليميااة
, لاممخ جااا , لامعملياا , جال ة امما خال تحسان  إما تعماق فا  ظاق معاايي  امجال ة امتا  تها ع 

 .  لامخ ما  اممق مة  ا ةلاإل
هاال نعاااط مؤسساا  علماا  ملجااا نحاال امنهاال  :  األكنناديمي لالعامنناداإلجرائنني  والاعريننف

بمستلى م ا ا امتعلي  امعا   امتابعة ممعا لم امملاا عبا اي متطالي  امتعلاي  , مان خاالق  اال تقاءل 
مضمان جل ة امعملياة امتعليمياة ملم  ساة  االستبانةمعايي  املا  ة بخمسة مجاال  عمل  بع   ام
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 حياات تاا  اختيااا  بعاا  اممعااايي  ماان جهااا  متخصصااة  اخليااة . لمخ جاتهااا لاسااتم ا ية تطلي هااا
 . لتجلي  امتعلي  تحسين به عامم ا ا  مهذه اممحاسبيةل ,  امتقلي به ع , خا جية أل
 (Criteria for academic accreditation ( األكاديمي العاماد معايير    

امع لط لامملاص ا  امت  ال يمكن ب لنها املصلق  :بأنها ( 24,   2005) يع فها امع يم      
لهاا   االعتمااا ملباا امف لاممؤسسااا  ام ا بااة فاا  امحصاالق علاا  هااذا  األكااا يم  االعتمااا  اا ا   إماا 

امتعلااي  لمؤسساااتا  امفعااين أن تسااتلفيها باا  جملااة األبعااا  أل امقلاعاا  أل امم اماا  امتاا  يت إماا تعااي  
 .  امنلعية فيها عامية مجل ةا  ا حت  تتب  أن مؤع متزا اللامن امعناية 
 :  األكاديمي العاماداإلجرائي لمعايير  والاعريف

امتطبياااق  إمكانياااةامتااا  تقااايا مساااتلى  االساااتبانةب األلقامكلياااة علااا  عباااا ا  اممحااال   ام  جاااة   
,  أها افها ؤياة امم  ساة ل ساامتها ل ) بمجاال  أ بعة  ل ه   االستبانةي  املا  ة باممتل عة  ملمعاي

حيات تا  بنااء اممعاايي  مان ( لامقيا ة لامتنظي  , لامبياة امتعليمية لامتجهيزا  , لامتقلي  لاممحاسابة 
 ليحقاق اإميهات بلية  ي ا  املصالق   أه اعأل معت ع بها بعان  المةخالق ما لضعتا هياا  مس

االسااتعانة بمعااايي  لمؤعاا ا  امجاال ة امعاااملة  إماا  اإلضااافةب اا  ا منعاال ا ماان امجاال ة أل امتميااز , 
امعامة ممع لم امملا عبا اي   ا ةمع لم امتطلي  ملم ا ا اممطل ة ضمن اإل  إ ا ةامت  لضعتها 
 .متطلي  امتعلي 

 : (راطوي) الملك عبداهلل لاطوير الاعليم مشروعالاعريف اإلجرائي ل    
, ممختلاااع جلاناااب امعملياااة امتعليمياااة لعناصااا ها  بنااااء معاااايي  عاممياااة إمااا عملياااة تهااا ع  هااال     

لتطااالي  مختلااع عناصااا  امعملياااة , لتطاالي  نظاااا  متكاماااق متقاالي  امتعلاااي  ل يااااا مسااتلى امجااال ة
ته  إعاا ة تأهياق اممعلماين ل اممعلماا  ل تهياا, اممنااهف امتعليمياة  تطالي : امتعليمية ليعمق ذما 

امقاا  ا  امذاتيااة لاممها يااة  تعزياازل , امبياااة امتعليميااة  تحسااينل ,  امتعليمي ااة أل اء مهااام ه  امت بلي ااة ل
م  سااااااة عااااااا  150لتاااااا  تطبيااااااق هااااااذا اممعاااااا لم علاااااا    , لاإلب اعيااااااة ماااااا ى امطااااااالب لامطامبااااااا 

لتتضاااامن امخطااااة اإلساااات اتيجية مااااا  امسااااعل ية امع بيااااةهااااا علاااا  مسااااتلى اممملكااااة 3411/ه3412
 .امق يب ت  يجيًا عل  جميد م ا ا امتعلي  امعا  باممملكة امع بية امسعل ية  ممستقبقيما ف  اتعم
 :الدراسة حدود    
 علا  األكاا يم  االعتماا  نظاا تطبياق  إمكانياةام  اسة امحامية علا   ا تص   :الموضوعي  الحد -

 لام ساامة ام ؤياة)اال  لها  أ بعاة مجا علا امتابعة ممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلاي   امم ا ا
امتعاا ع  إماا  اإلضااافةب, ( لامتقاالي  , لامتجهياازا  امتعليميااة لامبياااةلامتنظااي ,  امقيااا ةل  , األهاا اعل 

ف  تحسين امعملية امتعليمية ملم ا ا امتابعة  األكا يم  االعتما تطبيق  نظا    سها إعل    جة 
نظااااا  االعتمااااا   تطبيااااق عناااا  اممتل عااااة  امصااااعلبال , ممعاااا لم امملااااا عباااا  اي متطاااالي  امتعلااااي  
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لأيضااًا امتلصااق إماا  تصاال  مقتاا ح ممعااايي  االعتمااا  األكااا يم  امتاا  يمكاان تطبيقهااا , األكااا يم  
 .عل  م ا ا اممع لم بعكق خاص لم ا ا امتعلي  امعا  بعكق عا  

مكاة اممك ماة ف  منطقاة ( بنا , بنين )  ام  اسة جميد م ا ا امتعلي  امعا عمل  :المكاني  الحد -
 .م  سة ( 15)لامبامغ ع  ها . امملا عب اي متطلي  امتعلي   مع لمامتابعة م

ا تص   ام  اسة عل  جميد ما ي ي لما ي ا  ما ا ا امتعلاي  امعاا  امتابعاة ممعا لم  :البشري الحد -
 .  لكيلة /لكيق , م ي ة/م ي ( 321)امبامغ ع  ه    امملا عب اي متطلي  امتعلي  للكالاه

منطقااة مكااة  فاا تح ياا  امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملاا عباا اي متطاالي  امتعلااي   تاا : الزمننني  الحنند -
سلع يزي  ع   امم ا ا مطلد امعاا  امقاا    ناأه علمًا 3411/ ه3412ام  اس   بامعا اممك مة 

 . ه3411/ ه 3412ام  اسة امحامية تتح   بتا يخ تطبيقها بام صق ام  اس  امتان  معا   نأإال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 
 

 الثاني الفصل
 اسات السابقةالنظري و الدر  األدب

 :النظري اإلطار: أولا 
 : لالعاماد األكاديمي بمجال الاعليم اإلطارالمفاهيمي: األول المبحث

  االعتماد األكاديمي  وأهميتهمفهوم. 

 التطور التاريخي لالعتماد األكاديمي. 

 مبررات االعتماد األكاديمي بالتعليم العام. 

 أهداف االعتماد األكاديمي . 

 بيق معايير االعتماد األكاديميمتطلبات وشروط تط. 

 األكاديمي االعتمادالجودة بالتعليم وعالقتها ب. 

جراءاا  ومراحل   أنواع:  الثاني المبحث  :العاماد األكاديمي وا 
 أنواع االعتماد األكاديمي  

 إجراءات ومراحل االعتماد األكاديمي. 

 :لعالميةومعاييرالعاماد األكاديمي والاجارب ا هيئات: الثالث المبحث
     أهداف هيئة االعتماد األكاديمي. 

     الشروط الواجب توافرها بمعاييراالعتماد األكاديمي. 

     معايير االعتماد األكاديمي بالمدارس. 

     خصائص معايير االعتماد األكاديمي. 

     التجارب الدولية والعربية. 

     لعام صعوبات تطبيق االعتماد األكاديمي بمدارس التعليم ا. 

      مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم. 

 :الدراسات السابقة: ثانياا 
  اناولت العاماد األكاديمي بالاعليم العام  الايالدراسات : أولا . 
  الدراسات الاي اناولت العاماد األكاديمي بالاعليم العالي: ثانياا. 
  الدراسات األجنبية : ثالثاا . 
 سابقة على الدراسات ال الاعقيب. 
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 انيالث الفصل
 والدراسات السابقة النظريإلطار ا

 النظرياإلطار : أولا 
 : ام يد
باااامتعلي  , ل افاااق ذماااا زياااا ة ملحلظاااة فااا  عااا    هتماااا يعاااه  امعاااام  اميااال  تزايااا ًا لاضاااحًا فااا  اال    
تقياااي  هاااذه ل ااا  اسااات ع  هاااذه امتغيااا ا  امبحااات فااا  صااايغ م , امتعليمياااة لب امجاااا اممختل اااة سسااااتامؤ 

   .اممؤسسا  لامتحقق من جل تها, لمستلى امخ مة امت  تق مها
أح  امسبق امتا  يمكان مان خالمهاا امحكا  علا  ما ى جال ة اممؤسساا  امتعليمياة  االعتما مذما يع     

مالعتا اع باممؤسساا , لامتا   األكاا يم  االعتما لامب امف امتعليمية لفقًا ملمعايي  امت  تح  ها هياا  
ن  عل  امم اجعة امعاملة مجميد عناص  اممنظلمة به ع ضامان فعاميتهاا لك اءتهاا بعاكق مساتم  تست

 . من أجق تحسين مستلى أ ااها , لجل ة مخ جاتها امتعليمية
ااا نحاال امنهاال  ل  االعتمااا يمتااق  حياات بمسااتلى اممؤسساااا   اال تقاااءنعاااطًا مؤسساايًا علميااًا ملج 

فعاماااة لماااؤت ة مضااامان جااال ة امعملياااة امتعليمياااة لمخ جاتهاااا ,  أ اة للهااا , لامبااا امف ام  اساااية مياااةامتعلي
 ( 202ص ,   2030)لامب ازي  اممليج .لاستم ا ية تطلي ها 

ماان خااالق معااايي    ملمؤسسااا  امتعليميااة اممختل ااة األكااا يم  االعتمااا ماان هنااا تااأت  أهميااة نظااا     
 ختل اااةتناااافا باااين اممؤسساااا  امتعليمياااة امملذماااا م ااات  اممجااااق مل , لاإلجااا اءا  اممتبعاااة فياااا االعتماااا 

لتاااالفي  اممعللماااا  امجياااا ة عااان جاااال ة لك اااااءة  , لامتعاااجيد علاااا  امتمياااز, لتحسااااين اممناااتف امتعليماااا 
لجميااد اممساات ي ين ماان امخ مااة امتعليميااة, لتحقيااق  , اممؤسسااة امتعليميااة مصااانع  امقاا ا  لاممسااالمين

علاا  أن اممؤسسااا   اممجتماادل  ة لتلكياا ها بااق عاان ضاابط امجاال  اممسااؤلمينماا ى  الطماناااناب عل امعاا
كما أنا يعتب  مصا  ًا مهماًا ملحكا  علا  . امتعليمية تسي  بعكق صحي  كما هل مخطط لمأملق منها 
معامجااة  ضااايا كتياا ة لمهمااة   إماا  اإلضااافةهااذه اممؤسسااا  لمع فااة ماالاطن امقاالة لامضااعع فيهااا , ب

 :مباحات  ايساية لها   تالتاةا  امملضالم مان خاالق هذا ام صاق معا   أ بيا ليأت بامنسبة ملتعلي  , 
بمجااااق امتعلاااي , مااان حيااات  األكاااا يم  مالعتماااا عاااامق  م ااااهيم لتااا  فياااا تقااا ي  إطاااا   األلق اممبحااات

األكاااا يم  لعال تاااا باااامجل ة امعااااملة , أماااا اممبحااات امتاااان   االعتماااا  أهااا اععااا   م هااال  لأهمياااة ل 
, تااا  باممبحااات امتامااات تناااالق ملضااالم هيااااا   م احلاااال  لأنلاعاااا األكاااا يم  االعتماااا فتناااالق م احاااق 

عااا   معااا لم امملاااا  تااا .فااا  هاااذا اممجااااق ام لمياااة امتجاااا بلأيضاااًا ,  لمعاااايي ه  األكاااا يم  االعتماااا 
ع ضاااًا مل  اسااا  امساااابقة امع بيااة منهاااا لاألجنبيااة لامتعقياااب  تبعهااا.  (تطااالي )عباا اي متطااالي  امتعلااي  

 : لتح ي  لجا االست ا ة منها, لذما عل  امنحل امتام  بينها ختالعاالل امعبا  لجاأ ب ازإل عليها
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 في مجال الاعليم األكاديمي لالعامادالمفاهيمي  اإلطار: األول المبحث
 : األكاديمي العاماد مف وم
مان اممصاطلحا  امح يتاة نسابيًا , ل ا  با أ اساتخ ا  هاذا   Accreditation االعتماا إن مصطل      

مكتابا  امع بياة ماد ب اياة عقا  امتساعينيا  نتيجاة مظهال  امع يا  مان اممتغيا ا  ام لمياة اممصطل  ف  ا
 ( . 34،  م9227 )، وبدير مجاهد. لعيلم استخ ا  م اهي  امجل ة امعاملة ف  اممؤسسا  امتعليمية

صاطل  , ليعنا  امم" لافاق علياا " امتقة , لاعتما  امعا ء أي : ف  امم هل  املغلي يعن   االعتما ل    
امملافقة مجهة أل مؤسسة تعليمياة بامقياا  " إ  ا  , أل  بلق بمعن     Accreditationباملغة االنجليزية

 إعطاء", أل " بنعاطا  تعليمية , بع  أن تلف   مها اممعايي  املاجب تلف ها ملقيا  بمتق هذه اممهما 
          امعاط عباااا ". اممؤسسااااة تقيااااي  ملمؤسسااااة ممااااا يت تااااب عليااااا إعطاااااء حكاااا  حاااالق أهليااااة لك اااااءة هااااذه 

 (. 12  , ص2009 )
تع ي ا  متع  ة لمن أبعا  مختل ة حسب لجها  نظ  من يقل  بتع ي ا ,  االعتما لتع ع أ بيا     

لامتانياة يات  امت كياز علا    االعتماا ت كاز علا  ط يقاة إجا اء :   األلمامان زاليتاين  إمياحيت ت  امنظ  
لعلاا  كااق  يمكاان عاا   . اممناااطق فاا  امعااام   خااتالعتبعااًا ال تالعاالخاامهنيااة اممؤسسااة , ليكاالن 

 : بع  امتع ي ا  لفقًا مما جاء ف  أ بيا  ام  اسة عل  امنحل امتام  
مجملعااااة امعمليااااا  أل : بأنااااا  االعتمااااا ( 204,   2030) امباااا ازييعاااا ع كااااق ماااان اممليجاااا  , ل    

ماان أجااق   األكااا يمي االعتمااا اممناالط بهااا  مجهااةالكامااة االعتمااا  أل  ل اإلجاا اءا  أل اممعااايي  امتاا  تق اا
امبعاا ية  مكانااا إلامتحقااق ماان أن مؤسسااة تعليميااة تتحقااق فيهااا اممعااايي  اممحاا  ة ساال ًا , لتتاالاف  بهااا ا

امطااالب بمااا يتناسااب مااد   فااامتاا  تسااع  هااذه اممؤسسااة متحقيقهااا  األهاا اعلامما يااة بمااا يتناسااب مااد 
 .  طبيعة اممجتمد امذي تتلاج  فيا

ُمجمااق امعمليااا  امتاا  ياات  ماان ( verges (25 , 2003,لعلا  اممسااتلى اإلج اااا  ع فااا فياا جا   
تقااالي  اممؤسساااة ماااذاتها  ق, لامتاا  تااات  مااان خاااال ايااااً مؤسساااة ت بلياااة كلياااًا أل جز  عااااطا خالمهااا تقااالي  ن

, لأن تكاالن بعااكق عااا  مسااالية فاا   هاا افهالماان خااالق حكاا  خااا ج  يؤكاا  ماا ى تحقيقهااا أل , اخلياااً 
 .مجل ة امت بلية ملمؤسسا  اممناظ ة مهاا

اإلجااازة مجهااة أل مؤسسااة تعليميااة : أنااا ( 43,  ه3429) فاا  امتعلااي  فيصاا ا امتق اا  االعتمااا أمااا    
. ملقيا  بنعاطا  تعليمية بع  أن تكلن ح    امع لط املاجب تلف هاا فايمن يقال  بمتاق هاذه اممهماا  

, أل مجانب من جلانب  امخ يف لمطابقتا مللظي ة ملاص ا  :هل االعتما امناحية اممهنية فإن  من أما
ممان يما سالن األعمااق اممهنياة اممختل اة مان  االعت اعمن  : اممؤسسة امتعليمية أل امجامعة , أل هل 

 . اممختل ة    اته  بق  لابط لمنظما  مهنية متخصصة , من أجق  فد ك اءته  , لتمييز مستلى 
فااال أيضااًا     لامتصاا يق بمااا تقاال  بااا  االعتاا اعنظااا  ياات  بملجبااا  :بأنااا( 443,   2009)علاا   ع  

بكاااق مااان األ اء  االعتااا اعلفااا  اممؤسساااا  امتعليمياااة يااات  . اممؤسساااا  مااان أ لا  أنعاااا  مااان أجلهاااا
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ماان مزالمااة  نلتاا اخيص تمك اا, اإل ا ي لاممؤسساا  مهااا لكااذما بمااا تق مااا ماان باا امف لعااها ا  علميااة 
 متاازا اماان  بااق مؤسسااا  مسااتقلة لمختصااة  تتاالم  م اجعااة ماا ى  ا نظاابعاا  اممهاان , ليطبااق هااذا ام

  . اممح  ة لاممعلنة مسبقًا  ايي بمجملعة من اممع االعتما اممؤسسة ام ا بة ف  
 عاااااا  مالعتمااااا تع يااااع امملسااااالعة ام لميااااة ملتعلااااي  امعااااام  ( 38,  هااااا3412)لذكاااا   اممااااامك       

ماااااا أل معهااااا  أل كلياااااة أل جامعاااااة أل ب ناااااامف   اسااااا   امعلنااااا  مم  ساااااة االعتااااا اع:  "بأناااااا(  2030)
تقيااي   االعتاا اع ليتضاامن,متخصااص تتاالاف  فيااا مااؤهال  لمعااايي  تعليميااة معينااة معتاا ع بهااا  سااميا 

أل امب امف به ع امتطلي  لامتعاجيد نحال األفضاق مهاذه امبا امف  ,علم  مقبلق مجل ة مؤسسا  امتعلي 
 ." باستم ا 

عملياة ملتأكا  مان  ا  ة  االعتما أن : امم  س  لهل مالعتما امع ب  تع ي ًا لاستخلص مكتب امت بية    
ن ما   اإميهاامتا  تساع   األها اعامم  سة عل  تحقيق  لذماا مان خاالق تحقياق حا  أ نا  مان امجال ة لا 

يكاان امتحقيااق امكامااق مهااا لململاصاا ا  لامعاا لط اممتعااا ع عليهااا امتاا  يجااب أن تتاالاف  فاا  امماا ا ا 
 االعتاا اعأل هال عمليااة يات  مان خالمهاا ماان  اممؤسساة امتعليمياة . كن مان امقيااا  بعملهاا اممعاابهة ملاتم

محاا  ة ساال ًا لماان جهااة   بأنهااا حققاا  امعاا لط لامملاصاا ا  اممطللبااة عاا يطة أن ياات  ذمااا لفااق معااايي
 (.35  , 2033 )امت بية امع ب   مكتب. خا جية 

, ف   املاليا  اممتح ة األم يكية يقصا   أخ ى  إممن  لمة  ع   يختل االعتما م هل   نأليالحظ    
, لاممساءمة  ةلم اجعة امنظي  امخا ج  متلكي  امجل  ,تلا امعملية امخاصة بامكليا  امذاتية  االعتما ب

 معااايي , لكااذما امباا امف امتعليميااة لامتاا  تقابااق أل تتجااالز ام ةاألكا يمياا ا ساا, لتحسااين جاال ة اممؤس
 , نقاال عان  ( (che , 1999 , 3اممعلناة  أها افها, لأنهاا تحقاق  ساامتها ل   االعتماا  اممعلناة ممنظماا

 (. 8 , ص2008امعبا  , ) 
لسلطاتها ف  تقلي  ب امف معيناة  ةاألكا يمياممؤسسا   إم يعي   االعتما , ف إف يقياأما ف  جنلب    

ل اياتهاااا ,  أهااا افهاعلاااق بتقااالي  اممؤسساااة أل ب امجهاااا فيمااا يت االعتمااا , لفاا  أل باااا امغ بياااة , يقصااا  ب
امسالطة امحكلمياة ام سامية اممعطااة  إما ف   لق أل لبا امغ بياة  االعتما كما يعي  , لمعاي ها اممميزة 

 (.11  , ص2009)امعاط  عب . ملمؤسسا  ممن  ام  جا  امعلمية
احها  األخا ىببع  اممصاطلحا   االعتما لي تبط م هل      ا كما( 11, 2005)امعظاي  عبا كماا لض 
 : يل 
س  سنلا   يت  مان  إم ما بين خما  حمتك  ة م تها تت ال  إج ااية مليةع  له:   االعتما   ل ة -3

, لتحاا   هااذه    ةخالمهااا تقيااي  اممؤسسااة بلاسااطة هياااة متخصصااة مضاامان تلافقهااا مااد مسااتليا  محاا
 . اممستليا  ف  ضلء اممخ جا  لامنتااف امتعليمية 
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مااان اممختصاااين اممسااالمين يقلمااالن بزياااا ة اممؤسساااة امتعليمياااة علااا   لهااال ف ياااق:  االعتماااا  ف يااق -2
 . االعتما امطبيعة إلج اء عملية 

, لتات   االعتماا لها  امزياا ة اممي انياة ملمؤسساة , لها  خطالة مان خطالا   ل ة :  االعتماا  زيا ة -1
  -: امتامية  ه اعهذه امزيا ة مأل

 .                                         تااف خطط امتطلي  لامتحسين اممسته فة متابعة تق   اممؤسسة نحل تحقيق ن –أ       
 .  االعتما تق ي  تق ي  مللزا ة يتعلق بمل ع اممؤسسة من منحها عها ة  –ب       

لهاا  لحاا ة  ياااا تماان  أل تحسااب ملطامااب عناا ما يكمااق بنجاااح متطلبااا  مقاا   :  االعتمااا  لحاا ة -4
الستكماق ما ال يقق عن عا   محا   مان  االعتما  ةة   اسية معينة , لتتطلب لح   اس  معين أل ما 
 (. 31ص. )امساعا  ام  اسية

 : األكاديمي لالعامادالااريخي  الاطور
أناا ظها   باق أكتا   إما  أعاا  فق   األكا يم  االعتما  نعأةاأل بيا  امت  تح ت  عن  باستق اء     

امنصااع امتااان  ماان امقاا ن  فاا  االعتمااا الحقااة حتاا  زا   ح كااة تاا  عااه  تطاال ا  مت ,ماان مااااة عااا 
, لمكتب امت بية امع با  (  391 – 388ص .   , ص 2033) حيت ي ى كق من خليق . امعع ين 

 ,(هااااا 3428) لامملحاااا  , (  41 – 42 ,هااااا  3429) لامتق اااا   ,( 324 ,   2033) ماااا لق امخلاااايف 
 .(  215 – 214 ,   3981)  لام عي 

  بمبااا  ة 3813فاا  املاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة عااا   األكااا يم  مالعتمااا كااان ألق ظهاال   تحياا     
ماان مجملعااة ماان أعضاااء هياااة امتاا  يا بجامعااة ميعااجان بهاا ع امتأكاا  ماان أن اممؤسسااا  امتعليميااة 

تااا   اااا  . امتانلياااة باملالياااة علااا   ااا   مااان امك ااااءة لامتميياااز اماااذي يسااام  بقبااالق خ يجهاااا فااا  امجامعاااة 
بامعاا لم فاا  تنظااي   أخاا ىلأ ااامي   نجالناا إمسااالملن عاان اممؤسسااا  امتعليميااة امتانليااة فاا  لاليااة نياال ام

امتغلب عل  معكال  اممعايي  لامقبلق , لظها   ألق مؤسساة  ه عب, لذما  مالعتما هياا  إ ليمية 
ليمياااة ملكلياااا  لاممؤسساااا  امتع نجالنااا إ  ع فااا  باسااا  جمعياااة نيااال  3885عاااا   االعتماااا فااا  مجااااق 
 . امتانلية 

تأسساا  عاا ة  لابااط علاا  مسااتلى اممناااطق فاا  املاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة العتمااا  امماا ا ا  ل اا     
علااا  امعااابكة امعنكبلتياااة  متاحاااة)االعتماااا  امت بااالي لهاااذه امااا لابط, لامكلياااا  للظي تهاااا األساساااية هااا 

امت بيااة  مكتااب متااق األكااا يم  االعتمااا ل اا  ذك تهااا معظاا  ام  اسااا  امتاا  تنالماا  ملضاالم  (االنت ناا 
 :  ب زهاأل (  2033) م لق امخليف امع ب 

 .    3885عا   سس نيلانجالن  ملم ا ا لامكليا  لتأ  ابطة .1
    3881املاليا  املسط  ملكليا  لامم ا ا لتأسس  عا    ابطة .2
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    3983امعماق امم كزية ملكليا  لامم ا ا لتأسس  عا    ابطة .3
 .    3913عا   لتأسس ملم ا ا لامكليا    امعماق امغ ب   ابطة .4
  (.25 ص).  3912عا    امجنلبية ملم  اا لامكيا   لتأسس ام ابطة .5

ام ك ة ام ايساية  ا  انبتقا  مان تعاالن تطالع   نأ األكا يم  االعتما امباحتين بمجاق تا يخ  لي ى
لذمااا بهاا ع تحسااين املضااد  ,معاات ا بااين امجامعااا  لامماا ا ا امتانليااة باملاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة 

  بمباا  ة مان مجملعاة 3813هذا امتعاالن فا  عاا   أل   ب . عل  سياسا  امقبلق  ت اقإللا, امت بلي 
ملما ا ا   ة, حيت  املا بزيا Michigan universityمن أعضاء هياة امت  يا بجامعة ميتعاجن   

امتميااز امااذي يساام  بقباالق خ يجيهااا فاا  امتانليااة باملاليااة ملتأكاا  ماان أنهااا علاا   اا   كاااع ماان امك اااءة ل 
لمااد ماا ل  امل اا  تطاال  هااذا امتعااالن ميصااب  علاا  هياااة . امجامعااة  لن امخضاالم الختبااا ا  امقباالق 

لأنعاا  ألق جمعياة ملالياا  املساط . تعت ا فيها أكت  من لالية  األكا يم  مالعتما جمعيا  إ ليمية 
, ميصب  ع  ها س  جمعيا  إ ليمياة  ه امجمعياإنعاء هذ ام لمن ت  تل ,  3881األم يكية ف  عا  

 إما ,   3931ت  تحالق من ب اية عا  , ل   كان ت كيزها عل  تقلي  لاعتما  ب امف امم ا ا امتانلية 
للضااد اممعااايي  امتاا  تسااتخ   فاا  امحكاا  علاا  ك اااءة , تقاالي  لاعتمااا  باا امف مؤسسااا  امتعلااي  امعااام  

 . ةاألكا يميب امجها 
األ بعيناا  أصابح  جمياد مؤسساا  امتعلاي  امعاام  األم يكا  ع ضاة ملضاغلط امتا  مد ب اية  ل

 االعتماا مان امقا ن امععا ين عاه   متاان لفا  امنصاع ا,  األكاا يم  االعتماا تطامبها بامحصالق علا  
 هتما لاز ا  اال االعتما امت  عملها  ةاألكا يميتطل ًا ملحلظًا حيت اتسد نطاق اممؤسسا   األكا يم 

 . ه اعلامخ ما  امت  تق مها اممؤسسة ل  جة انجازها مأل تية  اسا  امذابام
لتنااااام  تعالنهااااا لتنساااايقها مااااد جمعيااااا   األكااااا يم  االعتمااااا امتباااااين بااااين جمعيااااا   ا كمااااا از  

 اص ًا عل  اممعايي  امكمية ,  لأحك ًا عل  مؤسسا  امنخبة  االعتما لم  يع  , امتخصص   االعتما 
ملقيااا  ب  اسااا  لفحااص  ل ي لتغيياا   لذمااا,  يزهااالتح  األكااا يم يااز علاا  اممؤسسااة بااق أصااب  امت ك

مسااااع ة  إمااا مااان ام حاااص لامت تاااي  عااان نقااااط امضاااعع  االعتماااا لتحااالق  ل  جمعياااا  , مساااتم  
 . اممؤسسة عل  تح ي  اممعكال  لمعامجتها  بق زيا ة ف ق امتقلي  مها 

مان  ( 12,   2001) كماا أعاا  اما حا   ة األم يكياةامم  س  فا  املالياا  اممتحا  االعتما  ليع 
اإلج اءا  لامقا ا ا  ام سامية فا  امحكلماة علا  أن اممؤسساا  امتعليمياة  اإميهأه  امعلامق امت  تستن  

األم يكياة بإنعااء  اممتح ةمن متطلبا  امجل ة امتعليمية , مذا اهتم  املاليا   األ ن    استلف  امح  
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جااا اءا  اعتما هاااا لتجعاااق نتاااااف هاااذه اممتابعاااة اآلمياااا  اممناسااابة امتااا   تتاااابد أ اء هاااذه اممؤسساااا  لا 
  . امم  س  االعتما  إم امت  تسع   األخ ىملمؤسسا  امتعليمية 

, حياات  األخاا ىأل لبااا , لمنااا باا أ  تنتعاا  تقافااة امع ياا  ماان  لق امعااام   إماا  االعتمااا  انتقااقتاا     
اممحلياااة  االعتااا اعمااان  باااق جهاااا   األكاااا يم  عتماااا االتساااع  اممؤسساااا  امتعليمياااة ملحصااالق علااا  

 . لام لمية 
أكتااا  امااا لق األل لبياااة امتااا  فيهاااا عملياااا   مااان( 11, ه 3428) ذكااا  امملحااا  كماااالتعااا  انجلتااا ا     

امتقيي  لاممتابعة لمتابعة جل ة امتعلي  , حيت كان هناا تح ا ملمساءمة امخا جية ملم ا ا عن ط يق 
عان ط ياق امتعا ع  يه ع إم  تطلي  امتعلي   املم ا لهل نظا  عامق ofsted نظا  امت تي  ألفست 

لياات  امت تااي  ماا ة لاحاا ة علاا  . علاا  األ اء اإليجاااب  ملم  سااة لتعزيزهااا , لاأل اء امساالب  لمعامجتااا 
ليعتباا  االتجاااه متطبيااق اممعااايي  عاان ط يااق اممساااءمة لامتقاالي  امعااامق هاال . األ ااق كااق ساا  ساانلا  

 .امجل ة  إ ا ةحيت اتجاه امتطبيق عن ط يق  أم يكاانجلت ا بخالع امساا  ف   امساا  ف 
نملذجااًا أل بيااًا آخاا  , لامتاا  اتساام  بتطبيااق االسااتقالمية لامبي ل  اطيااة فقاا  تعااكل   لتعتباا  ف نسااا   

  .بعمليا  امتقلي  اممستم ة ملتعلي   اإميه  يعه  3985مجنة لطنية بق ا   ااس  لب ممان  عا  
ام ايساااا   امهاااا ع أصااااب بمعااااايي  امجاااال ة  هتمااااا االأن ( 314,   2001) عباااا امعاط   لأضاااااع   

ام ايساا  مجميااد نظاا  امتعلااي  هاال امتطبيااق ام علاا   هتمااا ممعظاا  ام لمااة األساايلية ف اا  اميابااان أصااب  اال
امياباان فا   مالعتما ممعايي  األ اء لامجل ة لامعمق عل  تطلي ه بص ة مستم ة لمق  تأسس  ألق هياة 

 االعتماا   ظه   فيها م هل   2004لف  عا   نيةاامجامعا  امياب    لسمي  هياة اعتما3941عا  
لفاق  ياةليعنا  تقياي  اممؤسساا  امتعليم ninsyo – hyoka باق امجاامع  ليسام   علاي ممؤسساا  امت

خمساامااة  أمااا امصااين فتضاا  لحاا ها أكتاا  ماان. معااايي  املكامااة امقلميااة مضاامان امجاال ة فاا  اميابااان 
ل ااا   خلااا  آسااايا لبعااا   لق أل لباااا امعااا  ية نظااا  ,  االعتماااا مؤسساااة تعتمااا  امجااال ة لتطبياااق نظااا  

با أ  كينياا إجا اءا   إف يقياالفا   اا ة .  gatsات ا ية امجاا   تنظماملخ ما  امتعليمية امذي  االعتما 
ة امقالانين األساساية   مان خاالق صايا  2002ف  امتعلي  منذ عاا   االعتما امتخطيط متطبيق معايي  

  . األكا يم  االعتما اممنظمة معمليا  امتطبيق ل 
 ( 127، م 9211) نبيااق خليااق اإميهاا أعااا مسااتلى اماا لق امع بيااة تعااي  منظمااة اميلنسااكل كمااا  لعلاا    
لامجال ة مااا زاما  ح يتااة امعها  فا  معظاا  األ طاا  امع بيااة باق لمااا زاما  متغيبااة  االعتمااا أن نظا   إما 

اميلنساكل اما لق    لق امتا  ما  تعا م فا  اتخااذ اإلجا اءا  ام علياة متطبيقهاا , ل ا  صان اما عا م ى ب
 : تالت مستليا  ه   إم  االعتما تطبيق نظ   امع بية من حيت
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   مااان خاااالق نتاااااف   اساااتها امتطبيقياااة بأنهاااا ام لماااة  اميلنساااكلل ااا  اعتب تهاااا منظماااة : األ  ن
بقطااام امتعلااي  ل ا باا  علاا  تجااالز م حلااة  االعتمااا   امع بيااة امتاا  باا أ  باألخااذ بتطبيااق معااايي

 . امتطبيق ام عل   إم اإلع ا  
  مبناان  –امسالطة ام لساطينية  –عماان  سالطنة -مصا : ع بية ف  طال  امتطبياق لها   أ طا

(  2001)علا  اما    مان لجال    اساا  مبكا ة ك  اساة امنبالي . اإلما ا  امع بية اممتحا ة  –
 .   األكا يم  مالعتما مت  حالم  لضد معايي  امع بية ا باإلما ا 

 لتتمتاااق فااا  معظااا  األ طاااا  امع بياااة امتااا  مااا  تصااانع ضااامن  طبياااقمااا  تبااا أ عملياااا  امت  لق
 .لامتان   األلقاممنسلبين 

ملتحساين امم  سا   األكاا يم  االعتما مم احق ظهل  ( 312,    2001) امنبليتصنيع  لحسب    
 Kurt ي يننهاية امسبعينيا  لب اية امتسعينيا  من خالق فك  كي   مف    األلم امم حلة حيت ب أ 

Levin    لتجس   ف  مع لم امتحسين امم  س  ام لم  , أما امم حلة امتانية فكان  ب اية امتساعينيا
امم  ساية لح كاة  ام اعلياةلكان  نتاج امت اعق بين ح كتين هامتين فا  امتحساين امم  سا  هماا ح كاة 

بط يقاة امقيماة اممضاافة مقيااا فعامياة األ اء  هتما س  لمن خالق هذا امت اعق ظه  االامتحسين امم   
لكااان متااأتي  امتكامااق بااين ح كتاا  ام عاميااة امم  سااية لامتحسااين امم  ساا  ظهاال  إ هاصااا  . امم  ساا  
امتاة ظهال  امم حلاة امت إما فا  املالياا  اممتحا ة لامع يا  مان  لق أل لباا كماا أ ى  األكاا يم  االعتما 

منااذ منتصااع امتسااعينيا  لامتاا  تميااز  بلجاال  معااايي  ملحكاا  علاا  جاال ة ل  جااة نجاااح امتالميااذ ل اا  ة 
  .اممؤسسة عل  تحقيق تلا اممعايي 

 األكاااا يم  مالعتمااا إيجاااا  معااايي  لطنياااة  إماا مااا زامااا  امحاجااة باممملكاااة امع بيااة امساااعل ية  لبامتااام 
امم  سا   األكاا يم  االعتماا باذق مان  باق امبااحتين بمجااق امجهال  تُ  نأمم ا ا امتعلاي  امعاا  , حيات 

لمكاان حتاا  تااا يخ ام  اسااة امحاميااة ال تلجاا  جهااة خا جيااة مسااتقلة تقاال  باعتمااا  امماا ا ا بااامتعلي  امعااا  
لتح يا ًا امما ا ا  هلياةألبعا  امما ا ا ا  ا ا إهنااا جهال  ف  ياة ما ى  نإلفق معايي  عاممياة, باق 

امعاممياة , باام    مان لجال  عا   مان ام  اساا   األكاا يم  االعتماا يق معاايي  تطب إم ام لمية ملسع  
امسااااعل ية ممحالمااااة  بامبياااااةتطبيقهااااا  إمكانيااااةامتاااا  حالماااا  ت جمااااة بعاااا  اممعااااايي  امعامميااااة ل  ساااا  

ك  اساااة مكتاااب امت بياااة  امساااعل يةتناساااب طبيعاااة امبيااااة امتعليمياااة  ةمحليااا  معاااايي لضاااداملصااالق إمااا  
ل  اساااااة األحمااااا ي (  2030)ل  اساااااة امعتيبااااا  (  2001)امملحااااا      اساااااةل  ,مخلااااايف امع بااااا  مااااا لق ا

 (. 2033)ل  اسة اممامك  (.  2033)
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 :  بين العاماد والا هيل والارخيص والعاراف الفرق
لفيمااا , لامتاا خيص لاإلجااازة, األخاا ى متااق امتأهيااق صااطلحا فاا ق بااين االعتمااا  لبعاا  امم يلجاا     

 :(19 -18, م 2118) الدحام إميا   كما أعا يل  نلض  هذا ام  ق
 :العاماد -1
االعتما   لين ذامسابق استخ امها  يي عملية امتقيي  امت  تح   جل ة اممؤسسة أل امب نامف ملمعا: هل   

ف  جله ه نعاط أكا يم   فهل, بعكق عا ي كأساا م جع  لاض  متأهيق اممؤسسا   ي  امحكلمية
بعااكق اختيااا ي تطاالع  لهاا  تعاا  معااايي  االعتمااا  ملمؤسسااا    متاا  تاانظياا ا  بلاسااطة اممؤسسااا  ا

 .مالعتما  لمن ت  تطبيقها عن  تقيي  هذه اممؤسسا  امساعية,امتعليمية
أي ما ى حققا   إما امعملية اممنظمة امت  تستخ   مان أجاق مع فاة  إم يعي   االعتما كما أن        
 .معنى ذلك أن  يؤكد على الناائ  الن ائية الاي ااجسد لدى الطالب و ،الاعليمية المافق علي ا األهداف المؤسسة

 :الا هيل  -9
امعملياااااة امتااااا  بلاساااااطتها تماااااان  املكااااااال  أل االتحاااااا ا   يااااا  امحكلمياااااة اممع فااااااة  إمااااا  ليعاااااي    

امذين يلاجهلن ملاص ا  مح  ة مسبقًا بلاسطة االتحا ا  أل ه  اعت اع بأنا     ف ا اممتخصصة مأل
ق معااااايي  امجاااال ة امم  لبااااة لاممصاااا ق عليهااااا لهااااذه امعااااها ة تعتباااا  بمتابااااة امتيااااازا  مت ااااق تاااا  تحقياااا
لتعتب    جا  امتأهيق مقياسا مك اءة اممؤسسة مد اجتياز كق اممعا ع امخاصة بامتعلي  لاماتعل  ,عليها

ا تعناا  أن ذماا يااقمطامااب امحصاالق علاا  امتاا خيص , لمعااايي  امتأه خااتالع, ليختلااع معناهااا تبعااًا ال
 .اممعلاا   اا  أتاا  كااق االختيااا ا  األساسااية لام  عيااة فاا  ذمااا اممجاااق لأنااا مؤهااق ملتاا  يا فاا  أي مكااان

ذما أن امتأهيق بمتابة إعطاء صالحية من اممنظما  لاملكااال  امعاممياة ألياة مؤسساة تتالاف   لمعن 
 .فيها اممعايي  امملضلعة من  بلها

 :الارخيص أو اإلجازة -3
ت  بلاسطتها تمان  املكااال   يا  امحكلمياة امتصا ي  ملعخصاية أل اممؤسساة امتا  امعملية ام لهل    

تت ق مد معايي  لمتطلبا  مح  ة , لعا ة ما تكلن هذه اممتطلبا  صغي ة له فها هل امتأكيا  ملجمياد 
ماان امك اااءة , فقاا  نجاا  مااتاًل فاا  بعاا   بياا علاا  أن امعخصااية اممصاا ح مهااا أل اممؤسسااة علاا   اا   ك

لانجلتا ا أنااا يعات ط محصالق اممعلا  علاا  تا خيص بمزالماة مهناة امتاا  يا أناا يكالن  اا   يكااأم  اما لق ك
اجتاز امتحان أل أكت  ممها ا  األساساية لاممعاا ع اممختل اة امخاصاة بامماا ة أل معا ع امتعلاي  بلجاا 

 .عا 
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 :العاراف -4
 االعتا اعهال  عاا  فاإن علا  خبا ا  اماتعل  لكم " امعا ع "امتصا يق ام سام   إم  االعت اع يعي     

 االعتااا اعيعطااا  مجاااامين مختل اااين علااا  اممساااتلى امكبيااا  اماااذي يعااا  أكتااا  امت ساااي ا  عااايلعًا , ليعااا  
سلق امعمق  إم امعملية امت  يت  من خالمها امحصلق عل    جة أكا يمية ف   لمة ما ك كيزة مل خلق 

جامعة ما أل امتعلي  امعام  ام سم   بتج ي  خب ا  امتعل  ف  االعت اع, لعل  اممستلى امصغي  يهت  
, لفا  هاذا امصا   ينصاب امت كياز علا  معاكلة ما ى تساالي امماؤهال   أخ ىف  امخا ج ف  مؤسسة 

 .امت  ت  امحصلق عليها ف  كلتا ام لميتين لم ى ا تباطها بعملية امتعل  ةاألكا يمي
 :لمؤسسات الاعليم العام   األكاديمي العاماداطبيق  مبررات

فاا  امتعلاي  امعااا  بصا ة عاماة لامتعلااي  امم  سا  بصاا ة  األكاا يم  االعتماا مبا  ا  تطبيااق  تتعا      
 اإلضااافةب, بأنااا يلعااب  ل ًا مهمااا فاا  تحقيااق جاال ة امتعلااي  (   2008)خاصااة كمااا عباا  عنهااا أسااامة 

 :امتعلي  ف  امل   امحام  لف  اممستقبق ليمكن تلضيحها فيما يل  اجاتح يا  تل  إم 
ل   ’ كافة امنظ  لامت  منها امنظ  امتعليمية ف امت  أح ت  امع ي  من امتحلال  لامتأتي ا   لعولمةا -

, نتف عنها امع ي  من امتحالال  اممعاصا ة فيهاا لامتا  تمتلا  فا  اممع فاة اممتجا  ة علا  نحال مساتم  
 .مكت لنية لاممعللما  اممت فقة بغزا ة عب  امعبكا  اإل, امالم كزية ملم ا ا   ا ةلاإل
عاان امتطاال  فاا  امتقنيااة امح يتااة ممااا يلقاا  باممسااالمية علاا  عاااتق  امناااج  الوجيننو ثننورة العلننم والاكن -

للسااااق , امتقاا   امعلماا  ماان متغياا ا  تقنيااة  أح تااا أجهاازة امتعلااي  متحسااين  اا  تها علاا  امتكيااع مااد مااا
 .اتصاق ح يتة

مماا يتطلاب اال ت اام بمساتلى .ياة نمالًا سا يعاً حيت سجل  امتجاا ة امعامم (الجات)اإلقاصاد العالمي  -
    .األخ ىمد مخ جا  أنظمة امتعلي  امعاممية  افسةامتعلي  لتحسين مخ جاتا ميتمكن امخ يف من اممن

اممب  ا  امت  لضعتها امهياة امقلمية مضمان جال ة امتعلاي   إم ( 44,   2033)اممامك   أعا  ل    
 االعتماا ما  مؤسسا  امتعلي   بق امجامع   املا  ة ف   مياق اعت(  NAQAAE)ف  مص   االعتما ل 

 : له (   2009) ممؤسسا  امتعلي   بق امجامع  
 اممؤسسة امتعليمية معايي  امجل ة  استي اءمستلى  عل  تع عام. 
  ل سامتها مد ام ؤية امقلمية ملتعلي  , من اتساق  ؤية اممؤسسة  امتأك. 
 اممؤسسيةجل ة لاممحاسبية من تلاف  نظا  ضمان ام امتحقق . 
 تسه  ف  بناء خطط امتطلي  اممؤسس  ,  اع ة بيانا  لمعللما   تكلين. 
  لاالست ا ة منها ,لامبع ية ملمؤسسة , اممامية : ف  تنمية امملا    اإلسها. 
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  لتحسين نلاتجا , مزيا ة ف ص امتعل  , ف  جميد مجاالتا  ؤسس األ اء امم تطلي. 
  ف  امسياق امتعليم ,  لاممحاسبية, لامملضلعية , لامع امة , ع افية ام:م اهي   تجسي. 
  ل ضااا اممجتمااد اممحلاا  عاان مسااتلى أ اء اممؤسساااة , تضاامن تقااة ألمياااء األمااال   ميااةآ تاالاف

 .امتعليمية 
 فا  ضالء مقا ناة , لامعاممياة ,لاإل ليمياة , اممحلية : اممؤسسة امتعليمية عل  اممنافسة  تعجيد

  .لامعاممية , يي  اممحلية أ ااها باممعا
 : األكاديمي العاماد أهداف
ضاامان مسااتليا  جاال ة امباا امف ام  اسااية امتاا  تقاا مها مؤسسااا  امتعلااي  ماا ى  إماا  االعتمااا يهاا ع    

االستم ا ية ف  تطلي  هذه امب امف به ع تلبياة احتياجاا   قياممست ي ين ام اخليين لامخا جيين , لتحق
امتا  تضامن مهاا  عاماةلمساع ة مؤسسا  امتعلي  متطبياق اإلجا اءا  امتقليمياة ام اممختل ة ,  يناممست  

 (.926 ، 9212)والبرازي  المليجي. من امجل ة ف  األ اء لضمان االستم ا ية تحقيق مستلى عاق
تنمياااة  إمااا يهااا ع بصااا ة أساساااية  االعتماااا باااأن  ( 201,   2005) حسااان ليؤكااا  ذماااا ماااا ذكااا ه   

ية لامنلعية ملب امف لاممؤسسا  امتعليمية من خالق م اجعة لم ا بة جل ة ب امجها لضمان امجل ة امكي 
 . لتقييمها بصل ة مستم ة 

 أهااا اع( 29,    2000) ليلخاااص تق يااا  اممجلاااا امقااالم  ملتعلاااي  لامبحااات امعلمااا  فااا  امقااااه ة    
 :ف  امنقاط امتامية  األكا يم  االعتما 

  ل اا  تها علاا  تحقيااق  سااامتها  , تعليماا  ملم  سااة امتعليميااةماان جاال ة اممسااتلى امعلماا  لام امتأكاا
 . بع   من امضلابط لاممعايي   امتزامهالمص ا يتها من خالق فحص  , امت بلية

 فاا   ام اعليااةل أ صا    جااة ماان امجاال ة لامك اااءة  إماا اتخاااذ اإلجاا اءا  اممختل ااة ملتلصااق  تعاجيد
 .امب امف ام  اسية 

 مؤسساااا  امتعليمياااة بكافاااة امم احاااق امتعليمياااة مااان خاااالق مااان  امتناااافا اممعااا لم باااين ام تعاااجيد
عااااالن ذمااااا فاااا  املسااااااق ( جياااا   –جياااا  جاااا ًا  -ممتاااااز ) علاااا  مسااااتليا  مختل ااااة  االعتمااااا  لا 

 .اإلعالمية اممختل ة 
 علاا  امقيااا  بااامتقيي  امااذات  بصاال ة  ل يااة مب امجهااا امعلميااة ل اا  اتها اممعنليااة لامما يااة كمااا  امحاات

 . األفضقمستلاها إم   ف  تطلي  يسه 
  اممؤسسا  امتعليمية لمساع تها كلما مز  األم   إ عا . 
 أهاا اعامب نااامف اممعتماا  مااا  أل اممؤسسااا أن  األخا ىاماا أي امعااا  لامهياااا  لاممؤسسااا   طمأناة 

 . األه اعأل امب نامف يعمق عل  تحقيق هذه  وأن المؤسسة ،دقيقاا لمح  ة تح ي ًا  ةمالام
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  عاااااا م  قآ منهاااااا ذكااااا ه األهااااا اعفااااا  تحقياااااق عااااا   مااااان  األكاااااا يم  االعتماااااا اءا  لتساااااع  إجااااا     
 : امتام  امنحل عل (10,ها 3420)
  لتطاااالي  معااااايي  ملضاااالعية , ممساااااع ة اممسااااالمين فاااا  امتعلااااي  علاااا  تقاااالي  األ اء فاااا   إعاااا ا

علاااا  امنماااال  سااااا بهااااا , لتقاااا ي  اممعللمااااا  امتاااا  تساااااع  اممؤس االعتاااا اعمؤسسااااا  امتعلااااي  ل 
 . لاالستم ا  

  لأنهاا تعماق بعاكق  أها افهالاملساااق اممناسابة متحقياق  ,من أن امم  سة تمتلاا اممصاا   امتأك ,
 . مستم  عل  تحقيقها 

 امتطل  لامنمل امذات  من خالق امتقلي  اممستم  مهذه امم ا ا  تعجيد . 
 مان اممستلى امعلم  لاالبتكا  ضمن ح ل  اممعايي  اممت ق عليها مض ,لامتج يب,امتنلم  تعجيد

 . اممطللب 
 امتعليماا   اهااااممؤسسااا  امتعليميااة لخاصااة األهليااة ماان امتاا خال  امتاا   اا  تااؤت  علاا  أ ا حمايااة

 .لمما استها امتعليمية 
 اممما سا  امتعليمية  ي  اممناسبة  ناممجتمد م حماية . 
 امعامة , لامتحسن اممستم  ف  األ اء يةاممسالم زيا ة. 
 : منها ( 447 - 445، م 9222)كما ذك ها عل   األكا يم  مالعتما  أه اع هناا نكما أ   
  ف  امتعلي   منلعيةف  تعزيز ا أخ ىجانب آميا   إم  اممساهمة. 
  من أن أصحاب امعمق لاألهق ما يه  معللماا  تباين كي ياة حصالق امتالمياذ علا  عاها اته   امتأك

 . بملجب معايي  أكا يمية 
  ام اخل  ف  اممؤسسا  امتعليمية  ي يمعايي  ملتق خلق. 
  إمكانيااةاممحاا  ة لأن هناااا  هاا اعاألماالاق تلجااا مأل نأحامااة اممؤسسااا  امحكلميااة امتأكاا  ماان  فاا 

 .محاسبية ملمؤسسا  
   من جل ة اممستلى امعمل  لامتعليم  ملم  سة  امتأك . 
   ق تحساين اممخ جاا  مقياا مب امف امم ا ا , متحقيق اممن عة ملكليا  لامجامعا  من خال لجل

 .امعا امتعليمية ملتعلي  
 :  األكا يم  مالعتما  أخ ى أه اع (318, ها  3421)سالمة عب  امعظي  ليضيع

  عل  امم ى امبعي  هل خ مة اممجتمد األكا يم  االعتما امت  يحققها  األه اع من.  
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  ة امعلمياااة لامخااال  فااا  امحااا  األ نااا  مااان امل ايااة ضااا  تزليااا  امعاااها ا  , لامتجااا ة بامعاااها  تاالف
 .اممما سا  ام خيصة  امت  تض  بامسمعة امت بلية ممؤسسا  امتعلي  

 : له   يحقق ام لاا  اممؤسسية امتامية األكا يم  االعتما أن  إلى( 38,   2009) محمل أعا   ل  
 امقياااا حياات ياات  تطبيااق  خطاااءأامقياااا لامتقاالي  ماان   لا أسااالمة  األكااا يم  االعتمااا  يضاامن

 . جملعة من اممعايي  بن ا امظ لع م
 لامتااا  يقااااا فيهاااا األ اء امحاااام  ملمؤسساااة فااا  ضااالء , امتقااالي  اماااذات  ملمؤسساااة  االعتماااا  يحقاااق

 . اممعايي  امملضلعية 
  اماااذي يقااال  باااا ف ياااق مااان اممقااالمين امماااؤهلين مااان هيااااة , علااا  امتقااالي  امخاااا ج   االعتماااا  يؤكااا

 .امقياس  ألاالجتماع   يزامتح مضمان امملضلعية لامبع  عن االعتما 
  إضاافةعل  نلاتف امتعل  لمخ جاتا اممتمتلة فا  امخا يجين   األكا يم  االعتما تلجيا معايي   يت 

  .لمختلع جلانب امعملية امتعليمية يا امعمل إم 
 امجل ة امنلعية ملتعلي   إم عل  تحسين األ اء ل ع  اممؤسسة سعيًا مللصلق  يعمق. 
  اساتم ا ية  منلمجاالتها اممختل ة, لبامتام  يض, متقلي  بعكق  ل ي مب امف اممؤسسة بإعا ة ا يهت

 . اممستم  بامعمليا  مضمان امجل ة   لي امتحسين لامتج
 :له    أخ ى أه افاً ( 459,   2009)عل     أضاع ل

 مكانااا فماممؤسسااا  امتعليميااة علاا  امتقاالي  امااذات  اممسااتم  ملباا امف امتعليميااة اممق مااة ل  تعااجيد 
 .  امما ية مضمان استم ا  امتطلي  اممستم  لذما بلجل  معايي  تقيي   اخلية باممؤسسة امتعليمية

  مؤعا  علا   نااأحيات , امجال ة ملمجتماد  تا أيمكان تلضاي   االعتماا فعن ط ياق : امجل ة  تلكي
 .امب نامف امتعليم  يت ق مد اممعايي  اممح  ة  لأاممؤسسة  نأ
 يساع  عل  تسهيق عملية  االعتما ف:  خ ىألمن مؤسسة تعليمية  امتحليق ألنقق عملية ام تسهيق

يساااهق   ةكانااا  اممؤسساااة امتعليمياااة معتمااا إذافااا,  خااا ىألمؤسساااة تعليمياااة  نامتحلياااق مااا ألامنقاااق 
 .  امتحليق لامعكا 

ضاااافة جملاااة مااان ( 11:  2001)امااا حا   أضااااعفقااا   األكاااا يم  مالعتماااا امساااابقة  األهااا اع إمااا  لا 
 :يمكن إيجازها ف  امنقاط امتامية  األكا يم  االعتما امت  يحققها  أله اعا
  لامتجا ة بامعها ا  امعلمية , امح  األ ن  من امل اية ض  تزلي  امعها ا   تلفي. 
 حمايااة مؤسسااا  امتعلااي  ماان أخطااا  امضااغلط امخا جيااة لامتاا  تهاا   اسااتقالمية اممؤسسااة  ضاامان

 .لت مي  ك اءتها امت بلية 
 عل  ا ت اح امط ق لاألساميب امت  تمكن من لضد معايي  تضامن ملاكبتهاا مكاق امظا لع  ساع ي

 .لاألحلاق امت  تط أ ف  اممجاق 
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  معايي  امتميز امت  تعجد اممؤسسا  امتعليمية عل  تحسن ب امجا تق ي. 
 امتعليميااة فاا  فعاميااة اسااتخ ا  لسااااق امتعلااي  لامتاا  يب اممتاحااة فاا  اممؤسسااا    عامااةام مساااهمةام

 .تنمية امملا   امبع ية لزيا ة فعاميتها مخ مة اممجتمد لتطلي ه   عل  امنحل األمتق , لكذما ف
اممحاساابة لامتقاالي  لكااذما  إماا ياالف  اممعااايي  امتاا  تااؤ ي  األكااا يم  االعتمااا امباحاات أن  لياا ى

امهاا ع  إماا ة لصاالاًل امتطالي  لامتحسااين اممسااتم  معمااق اممؤسساا  امتعليمياا إماا امتح ياز , ممااا يااؤ ي 
  إما مماا ياؤ ي ( امطاالب)لبامتاام  جال ة اممخ جاا  امتعليمياة , األساس  لهل جل ة امعملية امتعليمية 

امتقاة لاممصاا ا ية ماان  بااق جميااد اممساات ي ين ماان هاذه امجاال ة متااق اممجتمااد , امتعلااي  امعااام  , أساالاق 
 . امعمق , اممسالمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .(49  , ص  2009 ) امعاط عب .االعتما نظا   أه اعيلض  ( 3) عكق
 : األكاديمي العاماد ماطلباتو  شروط  

, فلكي تنجح المؤسسات  االعتمادوشروطه هي نقطة البدء في تطبيق  األكاديمي االعتمادمتطلبات    

ما أورده لبات التي منها المتطالشروط والبد أن يتوافر لديها  األكاديمي االعتمادالتعليمية في تطبيق 

 :( 314, م 2111)خليل 

  1 األكاديمي االعتمادالمؤسسة التعليمية والعاملين بها بأهمية تطبيق  إدارةإيمان  -

  1عمل تحليل موضوعي للواقع الحالي للمؤسسات التعليمية  -

  1القيام بعمليات تطوير جذرية للمؤسسات التعليمية  -

ال  مجتمرع بحيررص ت ربح هررذه الجقافرة جرر ءا  ين كافرة شرررااح البرر األكراديمي االعتمررادنشرر ققافرة  -

  1يتج أ من النسيج الجقافي للمجتمع 

 المهني االعتماد

 األهداف

 المؤسسي االعتماد

 المؤسسات التعليمية

 المساعدة على تحقيق

 األهداف

ضمان المجتمع لجودة 

 مخرجاته
المساعدة على تقييم  

 األداء
 

اإلثبات والتأكيد على موضوعية 

 (التعليم الذاتي ) التعليم 

 

ضمان االستمرارية والتشجيع 

 ستمروالتحسين الم
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برين جميرع العراملين بالمؤسسرة التعليميرة وتردريبهم علري م راهيم  األكاديمي االعتمادنشر ققافة  -

  1 االعتمادوأدلة إجراءاته حتى تتكون لديهم رؤية واضحة عن  االعتماد

  1واضحة للمؤسسات التعليمية  وجود رؤية ورسالة -

  1لمؤسسات التعليمية لواضحة ومحددة  أهدافوجود  -

  ذه المؤسسات التعليمية وأهدافها وجود مناخ إداري ومناخ تنظيمي يساعد علي تحقيق رسالة ه -

لضرمان  إليرهباعتبراره  االعتمرادتوافر قيادات تكون على قناعة بأهمية وضرورة تطبيق نظرام  -

طرراف المعنيرين فري جرودة مترجرات ألالتعليمية , ومن قرم جرذب ققرة كافرة اجودة المؤسسات 

 .تلك المؤسسات التعليمية 

 1التحديد الجيد للمهام والواجبات التي يلت م بها كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية -

 1واالستمرار فيها  االعتمادتوفير الم ادر المالية والبشرية الالزمة لتن يذ أنشطة  -

بحيرص تتضرمن األدلرة  االعتمرادكي ية الح ول علري للمؤسسات التعليمية دلة إرشادية لتوفير أ -

  1كي ية القيام بالدراسة الذاتية وكتابة التقارير المتعلقة بها 

الالزمرة لتردريك كافرة  ات المالية الالزمة لتوفير المعردات والتجهير ات الحديجرةاالعتمادتوفير  -

  1وكي ية االلت ام بها وتلبيتها  االعتمادكي ية تطبيق معايير  األفراد على

  1تعليمية وهيئة االعتماد والمجتمعتوفير قاعدة بيانات ونظم لتبادل المعلومات بين المؤسسة ال -

  1األكاديمي االعتمادإصدار التشريعات التي تؤيد وتساند تطبيق  -

  1تحديد المرجعيات التي  يجك توافرها في المؤسسة التعليمية  -

  1وققافة ديمقراطية صنع القرار  مشتركالعمل ال فريق رترسيخ فك -

  1 أهدافهاأن تحدد المؤسسة التعليمية سياسات القبول بما يتالءم مع  -

  1أولئك الذين يتعين عليهم استتدامها  إلىإبالغ المعايير  -

  1الح ول على تغذية راجعة حول مجريات التقويم  األكاديمي االعتماديجك أن يتضمن  -

  1 األكاديمي االعتمادة في تطبيق المرون -

ضحة وكاملة لكل من الطرالب ت در المؤسسة التعليمية دليال  شامال  تقدم فيه ن سها بطريقة وا -

 .األمور وسوق العمل وغيرهم  وأولياء

  1 االعتمادتتعامل المؤسسة التعليمية بن اهة وأمانة مع جهة  -

والمؤسسررات نمواجررا   األفرررادذ أو الطررالب وتقرردم المؤسسررة التعليميررة فرري تعاملهررا مررع التالميرر -

 .أخالقياُ يحتذي به
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 األكاااا يم  االعتماااا عااا لط لمتطلباااا    (922-927، م 9225 )وعمنننارة  البننننالأل      اساااة      
 :أهمها من
امااذي  مجتماادامتعليميااة لامت بليااة بمااا يااتالء  مااد حاجااة ام أهاا افهاتحاا   اممؤسسااة امتعليميااة  أن -

 . األكا يم  مالعتما مناسبة  األه اعلن هذه تعمق فيا عل  أن تك
 .عص ية  األكا يم  االعتما تكلن مناهف لأساميب امتقلي  اممستخ مة ف   أن -
 .يمكن أن تتحقق  األكا يم  االعتما  أه اعأن تتلف  اإلمكانيا  امت  تؤك  أن  يجب -
أعااخاص ,  نيااا تق)  األكااا يم  االعتمااا أن يكاالن هناااا مصااا   متاحااة متن ياذ أنعااطة  يجاب -

 .امخ ....
 . ا  ا عل  االستم ا  ف  اعتما  األنعطة امتعليمية  األكا يم  االعتما أن يكلن  يجب -
 . االعتما أن تكلن معايي  امتقلي  مع لفة لملافق عليها من  بق اممعنيين ب يجب -
 .يتلاف  ملمؤسسة ع   كاع من امكا   امت  يس  من ذلي امخب ة  أن -
 . األكا يم  مالعتما لنع  نتااف امتقلي   أن يت  طباعة يجب -
تقااا ي  ب ناااامف مخ ماااة  إمااا  اإلضاااافةبيتااالاف  مااا يها ب ناااامف ملبحااات امعلمااا  للساااااق  عماااا  أن -

 .اممجتمد اممحل  
  . أيا لاضحا باإليجاب أل باالعت اط أل ام ف  األكا يم  االعتما أن يتضمن   ا   يجب -
 . األكا يم  االعتما تطبيق  إم ة أن يكلن م ى امعاملين ععل ا بامحاج يجب -
 . األكا يم  االعتما ف  تطبيق  امم لنة -
 .امل   امالز  إلج اء اإلصالحا  لامت  يب  تلفي  -
  .امقيا ا  باممع فة لاممها ا  لاالتجاها  امت  تجعله  أكت  امتزاما لمسان ة ملتطبيق تزلي  -
 .ملا   مامية متحسين إمكانيا  اممؤسسة  تلفي  -
 . األكا يم  االعتما امتع يعا  امت  تسان  لتؤي  تطبيق  إص ا  -
 . األكا يم  مالعتما هياة عليا أل مجلا لطن   تعكيق -
 األكااا يم  االعتمااا ياات  اتخاااذ إجاا اءا  عمليااة إلعاا ا  بعاا  امك ايااا  امبعاا ية فاا  مجاااق  أن -

 .اممتق مة  لقعب   ل ا  ت  يبية ف  ام 
 .اممجتمد لخاصة أصحاب اممصلحة أف ا عليا من  بق إطا   لم  ملعمق يكلن مت قا  لجل  -
 . لعاملة ممختلع جلانب امتعلي  يقة اع ة بيانا     تكلين -
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 :المدرسي ومعايير اعاماده العامادالمؤسسات وال يئات الاي ااولى  أهم
حسااب  خاا ىمؤسسااا  لهياااا  اعتمااا  امتعلااي  لمعااايي  اعتما هااا لامتاا  تختلااع ماان  لمااة أل تتعاا     
خاصة فتلج  تالتة أنلام من امهيااا   أخ ىل , فهناا مؤسسا  لهياا  تابعة ملحكلمة , ا  ام لمة نظ

 :  االعتما لاممؤسسا  اممسالمة عن 
 :جها  اعتما  ا ليمية  - 3
, امتعليمية امعامة  لامخاصاة مؤسسا له  منظما   ي   بحية تختص باعتما  ب امف امتعلي  بام 

 . اممت بحة ل ي  اممت بحة
 :جها  اعتما   لمية  -2

ل يااا  اممت بحاااة مااان اممؤسساااا  أحا ياااة  حاااةاممت ب, منظماااا  تعتمااا  اممؤسساااا  امتعليمياااة  لهااا 
 . ذا  امصبغة ام ينية  اممؤسسا  أل, امه ع متق مؤسسا  امتعلي  عن بع  

 .جها  اعتما  مهنية لخاصة  - 1
 . ( 450,   2008, عل  .)  أل م ا ا ذا  تخصص مح  , بب امف متخصصة  لتختص

 : األكاديمي العامادفي الاعليم وعالقا ا ب الجودة
 االعتمااا أن امهاا ع ام ايساا  ماان تطبيااق  األكااا يم  االعتمااا  أهاا اعماان امحاا يت عاان  يتضاا     

امتعليمية هل تحقيق امجل ة امتعليمية لف  ضلء ما تما    اساتا حالق هاذا  اممؤسسا عل   األكا يم 
  لامجل ة فا األكا يم  االعتما ي ى أن هناا عال ة ا تباطية بين تطبيق نظا   امملضلم فإن امباحت

لفااا  امل ااا  ذاتاااا يتطلاااب أن ياااؤ ي تطبياااق  االعتماااا امتعلاااي  , إذ أن امجااال ة تتطلاااب تطبياااق معاااايي  
ذا م  يت  ذما فهل ما يعن  لجل  خلق أل فعق ف  تلا امعال ة  إم  االعتما معايي    تحقيق امجل ة لا 

جملاااة اممعاااايي  لامخصاااااص امتااا  ينبغااا  أن تتااالف  فااا  جمياااد : امجااال ة فااا  امتعلاااي  تعنااا   إن     
, لامتا  تلبا   خ جاا معناص  امعملية امتعليمية , سالاء منهاا ماا يتعلاق بامما خال  أل امعملياا  أل ام

لتتحقااااق تلااااا اممعااااايي  ماااان خاااااالق , احتياجااااا  اممجتمااااد لمتطلباتااااا ل  بااااا  اممتعلمااااين لحاجاااااته 
 (.399 ,  2009 ) عما   مصط. امعناص  امما ية لامبع ية مجميدستخ ا  ام عاق اال
امجااال ة ت جمااة احتياجاااا  لتل عاااا  اممساات ي ين مااان امعملياااة  نأ( 25,   2003)اميحيااالي  لياا ى 

لامخاااااا جين ( امعاااااملين فاااا  امم  سااااة بمختلااااع مسااااتلياته  املظي يااااة, لامطااااالب )امتعليميااااة اماااا اخليين
 إماااا (  امعااااا ما  امتعليميااااة متااااق ألمياااااء األماااال , لاممجتمااااد, لملا ااااد امعمااااق, لامجمسااااتخ ملا امخاااا )

مجملعة خصااص مح  ة تكلن أساسًا ف  تصمي  امخ ما  امتعليمياة لط يقاة أ اء امم  ساة مان أجاق 
تلبيااة احتياجااا  لتل عااا  اممساات ي ين لتحقيااق  ضاااه  عاان امخاا ما  امتعليميااة امتاا  تقاا مها امم  سااة 

امما خال  , لامعملياا  , لاممخ جاا  فا  اممؤسساة امتعليمياة ممساتليا   اساتي اءعن م ى  لامت  تعب 
 .مح  ة تعكق ف  مجملها معايي  امجل ة امعاملة 
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بلاسطة امتعلي  به ع تحقيق  هافهل عملية امتقيي  امخا ج  ملجل ة امت  يت  استخ ام االعتما أما      
امتا  يات    ما ى امعملياا إما ليعاي  . مياة لتحساين جل تهاا ضمان امجل ة ف  ب امف اممؤسسا  امتعلي

مستلياتها تعمق ف  ظق معايي  امجل ة امت   اختالععل   عليميةاستخ امها مضمان أن اممؤسسا  امت
امت بياة امع با  ما لق  مكتاب.لامخا ما  اممق ماة   ا ةجل ة امم خال  لامعملياا  لاإل نيتحس إم ته ع 
 (. 39  , ص 2033)امخليف 

نساااتنتف امعال اااة املظي ياااة باااين  األكاااا يم  مالعتماااا تع ي اااا  بعااا  امبااااحتين  إمااا ماااا نظ ناااا  ذاا  ل  
فتاااااااااماااااااا ى بعاااااااا  امباااااااااحتين حياااااااات  األكااااااااا يم  االعتمااااااااا م هاااااااال  امجاااااااال ة ل    ناااااااا ي ل هاااااااالا            ع  

ا عملياااة امتقياااي  امخاااا ج  ملجااال ة امتااا  يااات  اساااتخ امه" بأناااا  األكاااا يم  االعتماااا ( 241,   2008)
تحساين جال ة  إما مساتلياتها تعماق فا  ظاق معاايي  امجال ة امتا  تها ع  اخاتالععل   ي بلاسطة امتعل

فاُا امابع  بأناا عملياة تقالي   ,"لامخ ما  اممق مة لاإل ا ة, لاممخ جا   ,امم خال  لامعمليا  فيماا ع  
بأناا  األكاا يم  ا مالعتما( 35,   2005)امع يم   كتع يع. امتأكي  عل  امجل ة  يألم اجعة لتقيي  

عملية م اجعة لتقلي  عامق ملمؤسسة امتعليمية لب امجها تت  من خالق فا ق م اجعاة متخصصاة حيات 
ياات  امتحقااق ماان أن اممؤسسااة لب امجهااا مسااتلفية ملحاا  األ ناا  ماان اممعااايي  اممقاا  ة بهااذا امخصاالص 

 .نظا  امجل ة ممؤسسا  امتعلي   ا لاملا  ة ف  لتيقة متطلب
اممؤسساااة  اساااتي اءُيمااان  مقاباااق  األكاااا يم  االعتماااا  نأبااا(  30,   2004) سااانينة  أبااال لينظااا  

ليلافقا .  االعتما  إلعطاءممعايي  جل ة نلعية امتعلي  اممق   لفق ما يت ق عليا مد مؤسسا  امتقيي   
 ة بأناا اممكاناة أل امصا االعتماا م هال    إم حيت ينظ ان (  12,   3999) لامعب  املطيع , امجب  

معاااايي  امجااال ة  اساااتي اءامعلمياااة امتااا  تحصاااق عليهاااا اممؤسساااة امتعليمياااة أل امب ناااامف امتعليمااا  مقاباااق 
مماا يمكان اعتباا  امجال ة امنلعياة سابب فا  تحقياق . ما ى مؤسساا  امتقالي  امت بلياة   ةامنلعية اممعتم

 . لامعكا صحي   األكا يم  االعتما 
يعتباا  فاا  امتعلااي  ماا خاًل متحقيااق امجاال ة , لهاال حااافزًا علاا   االعتمااا لتأسيسااًا علاا  مااا ساابق فااإن     

بامعملية امتعليمية ككق , لمبعت عل  اطمانان اممجتماد مخ يجا  هاذه اممؤسساة لمان تا  فهال  اال تقاء
تصانيع أل ت تياب اممؤسساا  امتعليمياة , لال يعا   إم ال يه ع  االعتما كما أن  ,ال يمتق ته ي ًا مها 
لال يهات  فقاط بااممنتف امنهااا  ملعملياة امتعليمياة لمكناا . أل تع ضاًا مقيمهاا  ةاألكا يميا ي ًا عل  امح ياة 

 dill and) يلياامزل لصاع  ياق ل  ل ا . يهات  بان ا امقا   بكاق جلاناب لمقلماا  اممؤسساة امتعليمياة
wrlliamsl,2006)  االعتماااا باااأن  االعتماااا باااين امجااال ة ل  امعال اااة( 94,   2008)نقاااال عااان امعباااا 

لبهذا اممعن  ي ى ام هعاان  م ع  اممؤسسا  امتعليمية لتحسينها لاملصلق بها ممستلى امجل ة, م خق
إمااااا  اممساااااتليا   مللصااااالقتحقياااااق امجااااال ة لامتمياااااز  إمااااا يهااااا ع   االعتماااااا  نأ( 22ص,   2001)

مبااا ئ  تطبيااقلكااذما يلجاا  عال ااة بااين أسااللب ضاامان امجاال ة امتاا  هاا  أحاا  أهاا  م احااق . اممعيا يااة 
اعتبا  أن نظا  امجل ة يعن  بعملياا  تقياي  لم اجعاة  إم ي جد ذما  يتح االعتما مجل ة لبين ا إ ا ة
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لاممخ جااااا  امتعليميااااة لفااااق معااااايي  محاااا  ة لملتأكاااا  ماااان مطابقتهااااا ملمعااااايي   ,لامعمليااااا  ,امماااا خال 
( 258,    2001) فإناا كماا ذكا  ساك   االعتماا أماا (.  311ص,ه 3421,حساين )اممعت ع بهاا 

ممسااتلى جل تهااا لجاال ة ب امجهااا  متقاالي اا ال يتااأت  حصاالق اممؤسسااة عليااا إال بعاا  امقيااا  بعمليااا  فإناا
ف  امتعلي  ملتأك  من أن اممؤسسا   ةيعتب  لسيلة من لسااق ضمان امجل  االعتما أن  إم لهذا يقل  

ممؤسسا  لماا خال امتعليمياة تعماق فاا  ظاق معااايي  امجال ة لتحققهااا لهال بااذما يعتبا  نلعااًا مان امتقيااي  ا
كاان ام ا ق باين اممصاطلحين فاإن م احاق  أيااً امباحات أناا  ليا ى. ل ضمان امجل ة بهاا متحقيقتطلي يًا 

 .امسما  لتختلع ف  بعضها ع كاًل منهما تعت ا ف  ب نلامألعمليا  ل 
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جراءاا  األكاديمي العاماد أنواع: الثاني المبحث  ومراحل  وا 
 : لمؤسسات الاعليم  العامادنواع أ:  أولا 

(       8ص:  2001) ل امخطياااااااب ( 212ص  ,  2008) امااااااابع   كاممجيااااااا  ل امزياااااااا ا   يااااااا ى
 االعتمااا اممؤسساا  ل  االعتمااا :  ناالعين لهمااا االعتمااا  أناالامعلاا  أن (320ص:  2001) ل امنباالي 
ؤسساا  , ليعاازلن ساابب ذمااا امم االعتمااا امب امجاا  ضاامن  األكااا يم  االعتمااا لذمااا باا مف , اممهناا  

أن  إال. بجال ة امبا امف امتعليمياة امتا  تقا مها مطالبهاا االعتا اعضامنيًا  يعن اعتما  اممؤسسة  أن إم 
: تالتاااة أنااالام هااا   إمااا يااا لن أناااا ينقسااا   األكاااا يم  االعتماااا معظااا  امبااااحتين لاممهتماااين بملضااالم 

, كماا فا   نا اممه االعتماا ل , امب امج   يم األكا  االعتما ل , ( اممؤسس  ) امعا  ملمؤسسة  االعتما 
 ص   ,2005, لعمااااا ة , امبنااااا) ل  اسااااة, ( 5 , ص 2001, لهاااالا ,   ناااا ي )   اسااااة كااااال  ماااان 

لفيمااااا يلاااا  ع ضااااًا مهااااذه (. 2) عااااكق فاااا  كمااااا ( .41  , ص 2008,  امتق اااا  )ل  اسااااة   , (213
 :( 971م ،ص  9225)  امتالتة كما ذك ها امبناء لعما ة األنلام

 
 
 
 
 
 
 
 

 (213ص,   2005امبناء لعما ة ,)اممص    االعتما يلض  أنلم ( 2)     عكق
 Institutional Accreditation :المؤسسي العاماد - 1

ماان خالمهااا ماان  اممؤسسااة امتعليميااة  ياات  لماااملمؤسسااة  يماا لهاال عمليااة تقاالي  جاال ة اممسااتلى امتعل    
ص ا  اممطللبة ع يطة أن يات  ذماا لفاق معاايي  محا  ة سال ًا بأنها    حقق  امع لط لامملا االعت اع

األ اء باممؤسساة كلحا ة مان حيات  ا  تها علا  تقا ي   تقياي لهل امذي ي كاز علا  . لمن جهة خا جية 
       أل  هااااا  كمااااا خاااا ما  تعليميااااة ت اااا  بامحاااا  األ ناااا  ماااان اممعااااايي  اممت ااااق عليهااااا لماااان هااااذه اممعااااايي 

 (: 40,    2009) امعاط   عب 
 .تخطيطية لمعيا ية تختص باممبن  لمساحتا  معايي  -
 .أكا يمية تختص بامب امف امتعليمية , األساتذة ل امطالب ل ي ه   معايي  -

 االعتما  أنلام
 

اممؤسس         االعتما  
 امعا 

 

 األكا يم  االعتما 
 (امب امج  )  

 

 االعتما  اممهن  
 (امتخصص  ) 
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 . لامعامللن, لامملظ لن ,  إ ا ية تختص بامهيكق اإل ا ي معايي  -
 .اممامية لامملازنة  لامملا   ,مامية تختص بامهيكق  معايي  -
 , لامخ ما  امعامة  لاممكتبة ,خ ما  لتختص باممختب ا  امملا   لام معايي  -
  . األنعطة امالص ية  معايي  -

يتضاامن اعت افااًا بامكيااان امعااامق  االعتمااا هااذا امناالم ماان  نأ( 42,   2009)ليااذك  عباا  امعاااط     
ل امب ناامج  أ األكا يم  االعتما  إم  االنتقاقملمؤسسة , فإذا ما ت  امتأك  من تلاف  هذه اممعايي  يت  

  .امعا  ملمؤسسة   مالعتما كجزء مكمق 
 : يت  تقيي  امعناص  امتامية ناأ إم (  2008)امعبا   أعا ل 

 معامةا أه افهااممؤسسة تعكا  أه اع هق   
 اممؤسسااة ماان  أهاا اعامماالا   امبعاا ية لامما يااة اممتاحااة ملمؤسسااة ت اا  بمتطلبااا   هااق

    خ ىأمن جهة  االعتما جهة , لمتطلبا  هياة 
 اممؤسسة بعكق م ض     أه اعمؤع ا  لأ مة عل  تحقيق  هناا هق 

 عمليااة: اممؤسساا   االعتمااا بااأن ( 5,   2001)   ناا ي لهاالا  كااق ماان اتااذمااا مااا ع ف ليؤكاا 
بأنهاا  ا   االعتا اعمان  اممؤسساة امتعليمياة  مهااليت  مان خال,  تقلي  جل ة اممستلى امتعليم  ملمؤسسة

  ةلمن جهة خا جي, ا  اممطللبة ع يطة أن يت  ذما لفق معايي  مح  ة سل اً حقق  امع لط لامملاص 
اعتما  اممؤسسة ككق لفقا ممعاايي  محا  ة حالق  ابأن( 212,   2008) مجي  لامزيا ا   ي ىبينما . 

لامطالبيااااة  ةاألكا يميااااامعاااااملين باممؤسسااااة لتاااالفي  امخاااا ما   ذماااااك ايااااة امم افااااق لاممصااااا   ليعاااامق 
ل ي هاااا مااان مكلناااا  اممؤسسااااة  ةاألكا يمياااامطاااالب لامهياااااة  نجاااازإلمساااتليا  , ممنااااهف اممساااان ة لا
 . امتعليمية

 Subject Program  Accreditation (:البرنامجي )الماخصص األكاديمي العاماد -9
امحااا  األ نااا  مااان معاااايي   إمااا أن امبااا امف  ااا  حققااا  أل لصااال   االعتماااا ليقصااا  بهاااذا امنااالم مااان    

ليت  ذماا مان خاالق فحاص   ياق .  خا جية ظمةمجل ة امملضلعية سل ًا من  بق هياة أل منامك اءة لا
 ةاألكا يميااامكاااق ماااا يتعلاااق باااامب امف ام  اساااية فااا  كافاااة م احلهاااا لأعضااااء هيااااة امتااا  يا لماااؤهالته  

ياااة لخبااا اته  لنعااااطاته  امتعليمياااة لامت بلياااة , لعااا   امطاااالب لأ ااهااا  فااا  االمتحاناااا  امعاااه ية لامنهاا
          .األخااااا ىلتااااالاف  مصاااااا   اماااااتعل  كاممكتباااااة  لاممختبااااا  لكافاااااة اممساااااتلزما   ةاألكا يميااااالساااااجالته  
  (. 381ص , ه3421) عب امعظي 

 ةاألكا يمياااااُيمااااان  عاااااا ة ملبااااا امف  االعتماااااا مااااان  نااااالمام هاااااذاأن ( 44,   2008)  امتق ااااا  ياااااذك ل     
, امعا   االعتما أل   األلمجتيازها ملت خيص اممتخصصة , لذما بع  حصلق اممؤسسة أل م ل ها  لا
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لذما مضامان امحصالق , عل  األ ق   األلملهذا ال يمن  إال بع  م ل  سنة لاح ة من تخ يف ام فعة 
علاا  تقاالي  متكامااق لفحااص   يااق مكااق مااا يتعلااق بااامب امف ام  اسااية فاا  كافااة م احلهااا لألعضاااء هياااة 

لملطااااالب لعاااا  ه  لأ ااهاااا  امعااااه ي لامنهاااااا  , خباااا اته  امتاااا  يا لمااااؤهالته  لنعاااااطاته  امبحتيااااة ل 
 .لتلفي  مصا   امتعلي  اممختل ة ةاألكا يميمالمتحانا  لسجالته  

اعتماا  خااص ي كاز  :عل  أنا (ها 3428)امنجا  هاحكما ل   ف  ل  ة امعمق امت  ط   إميالينظ     
ضاا ل يًا   عاالي.ؤسسااة بعااكق من اا   امم حهاااامتخصصااية امتاا  تط   ةاألكا يمياابااامب امف  الهتمااا علاا  ا

نمااا يتطلااب منهااا امحصاالق علاا   االعتمااا مهااا ب  اا ملتخصصااا  اممهنيااة  فااال يكت  االعتمااا امعااا  , لا 
  .امخاص من اممنظمة اممهنية اممختصة ذا  امعال ة باممهنة 

حالق امب نامج  ي األكا يم  االعتما أن ( 231,    2030) كق من  اممليج  لامب ازي  ليضيع    
امت كيااز علاا  ماا ى ات اااق امباا امف ام  اسااية لتطبيقهااا ممعااايي  امجاال ة اممت ااق عليهااا , لاممحاا  ة ساال ًا , 

امتملياااق , لألميااااء األمااال  ,  صاااا  امطاااالب , لم) تلبياااة متطلباااا  عناصااا  اممؤسساااة  إمااا ليهااا ع 
مجاال ة , كمااا أن باماا الاق امتاا  تلضاا  أن امب نااامف ياات  تن يااذه ماان خااالق عمليااة ضاامان ا( لاممجتمااد 

عمليااة امتقيااي  ياات  تن يااذها فاا  جلانااب عاا ة منهااا هاا ع ل اا   امب نااامف , لتصااميما امعااا  لمحتاالاه , 
, لامهيكااق اإل ا ي , لك ايااة أعضاااء هياااة امتاا  يا , لعاا   امطااالب متضاامنًا نسااب  اساايةلامبنيااة األس

   . ب ماان هااذه امجلاناابلضااد بعاا  اممحكااا  لاممؤعاا ا  مكااق جاناا إماا  اإلضااافةامقباالق لامتسااجيق , ب
يقااي  امباا امف فاا  مؤسسااة مااا ,  االعتمااا أن هااذا امناالم ماان  إماا (  33,   2001)طعيمااة  أعااا  كمااا

   .لامتأك  من جل ة هذه امب امف لم ى مناسبتها ممستلى امعها ة امممنلحة 
 Accreditation  Specialized ( :الاخصصي ) الم ني  العاماد
معينة ف  ضلء معاايي  تصا  ها هيااا  لمنظماا   هنةبامك ايا  ممما سة م االعت اعليقص  با      

بجاال ة لأهليااة  االعت اعمهنيااة متخصصااة علاا  اممسااتلى اممحلاا  لاإل ليماا  لاماا لم , حياات يخااتص باا
يمان  مان  االعتما لكذما فإن هذا امنلم من , األعخاص ممما سة اممهن اممختل ة متق مهنة امت  يا 

         امعباااااااا . لاالتحاااااااا ا  اممهنياااااااة امنقاباااااااا :أعااااااا   مهاااااااذا امغااااااا   متاااااااق   باااااااق مؤسساااااااا  اعتما ياااااااة
  (.53ص,   2008)

أن لجل  ت خيص  انلن  مبن  عل  مستلى لأساا فن  سلي  ( 323,   2001)امعجم   أعا ل      
  ا األفا, ليع  امسابيق األمتاق ملتعا ع علا  حقيقاة مساتلى  اإميهيسم  مل    بمزالمة اممهنة امت  ينتم  

أ عياااء اممهنااة لاماا خالء عليهااا ماان امعمااق فاا  مجامهااا , لماان تاا  يضاامن  داممتعامااق معهاا  , كمااا يمناا
أن هنااا  إما ( 322,   2001) امعجما   أعاا لكاذما . ك اءة امعمليا  لامخ ما  امتعليمياة اممق ماة

 ع تحقياااق فكالهماااا يساااته, اممهنااا   االعتماااا ل (  األكاااا يم )اممؤسسااا   االعتماااا عال اااة لتيقاااة باااين 
 االعتماا ف, كماا يلجا  بينهماا نالم مان امتا اخق لامتكاماق , امجل ة لامتميز لتحقيق اممستليا  امعاممياة 

لامنلعيااة امالزمااة فاا  كافااة   ةبااامجل  أهاا افهاامكامااق ملمؤسسااة يعناا  أنهااا أصاابح   ااا  ة علاا  تحقيااق 
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مطلاب أساسا  لضا ل ي  م األكاا ياممؤسسا   االعتماا اممتخصصة,  لبذما فان  ةاألكا يميب امجها 
 .اممهن  االعتما لسابق متطبيق 

نملمؤسسااة ككااق , ل  ملجهاااً  االعتمااا لفاا  امتعلااي  امعااا   امبااًا مااا يكاالن     كااان يغطاا  جميااد أنلاعااا  ا 
امم  ساااة لاساااتق ا ها امتعليمااا  , لمااا ى فاعلياااة امبااا امف  إ ا ةامتالتاااة , فهااال يعنااا  بتقااالي  مااا ى جااال ة 

 .لكذما أهلية امعاملين فيها , ا امتعليمية اممق مة  اخله
 :للمؤسسات الاعليمية  األكاديمي العامادومراحل  إجراءات: ثانياا  

 اهيا   ماا منهااملمؤسساا  امتعليمياة  االعتماا األ بيا  امت  تح ت  عن إج اءا  لم احاق  باستق اء     
 (53-51 ص. ص : هننننن  1492) , لامتق اااا  (  139 – 130ص . ص :   2033) كااااق ماااان خليااااق 
يقااال  باااامل لع علااا  اإليجابياااا   األكاااا يم  االعتماااا أن ( 15-58.ص.ص: 2009) لعبااا  امعااااط 

زياااا ة تقاااة أبنااااء  إمااا  اإلضاااافةب , لامسااالبيا  امملجااال ة  اخاااق اممؤسساااا  امتعليمياااة لتبصاااي ها باااذما
 لمكاا  .  اممجتمااد فاا  هااذه اممؤسسااا  , لزيااا ة امتنااافا بينهااا , لتحسااين امعمليااة امتعليمااة بعااكق عااا

 بهااااذال م احااااق متبعااااة   افااااإن هناااااا إجاااا ء األكااااا يم  االعتمااااا تحصااااق اممؤسسااااة امتعليميااااة علاااا  
 :امخصلص له  كما يل  

 : األكاديمي العامادإجراءات  - أ
امتعليمية امت  تق مها مؤسسا   لب امفمهل ضمان مستلى امجل ة  االعتما إن امه ع من إج اءا     

مساااع ة فاا  تحقيااق امتطاالي  اممسااتم  ملباا امف امتعليميااة امتاا  تقاا مها مؤسسااا  ام إماا  إضااافةامتعلااي  , 
فيهاا   تا  ي األكاا يم  االعتماا لحت  تكلن اممؤسسة امتعليمية ج ي ة ملتق   ملحصلق علا  . امتعلي  

  :لامت  تعمق  األكا يم  مالعتما األساسية  ما أن تتلاف  م يها اممقل 
تعليمياة تت اق ماد  تكلن م يها أه اع لأن,تلاها كمؤسسة تعليميةمناسبة ممس  سامة مؤسسية لجل  -

 .  سامتها 
 . امتعليمية  األه اعمصا   لملا   مناسبة متحقيق ام سامة ل  امتالا -
 .  أهداف االاعليمية ودلئل على أن المؤسسة احقق  األهدافنظام لاوثيق أعمال الطلبة المرابطة ب وجود -

 . أه افهااستم ا ها ف  تحقيق  سامتها ل  انيةإمكتؤك  مق  تها عل   ضمانا  -
 :له  (63ص، م9222) عبدالمعطي ف  امنقاط اآلتية كما ذك ها األكا يم  االعتما   إج اءا لتتمتق

   االعتمااا ملحصاالق علاا   االعتمااا امهياااة اممختصااة ب إماا اممؤسسااة امتعليميااة بطلااب  ساام   تتقاا 
 اساااتي اءباااامتحقق مااان  االعتماااا  هيااااةلتقااال  . ما لاساااتع ا ها ماااذ االعتماااا تعلااان فياااا   بتهاااا فااا  

 .  لبةلاممؤسسة امتعليمية امع لط اممط
  االعتما ملسي  ف  عملية  ةتق   ملمؤسسة امتعليمية امنماذج لامبيانا  امالزم نأامهياة  عل. 
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  لام  اساااا  امتااا  تتبااا  اساااتي ااها اناااا ق ماااد امهيااااة بتقااا ي  امبيياممؤسساااة امتعليمياااة بامتنسااا تقااال 
 . مالعتما ملمعايي  اممق  ة 

 أل بمنظمااا   األفاا ا بن سااها , أ  بمع فااة أحاا   االعتمااا امهياااة عمااا إذا كاناا  سااتقل  بعمليااة  تعلاان
 . ي ها من بين امم خص مه  بمما سة أعماق امتقلي   لأاممجتمد امم ن  

 عملياااة امتقااالي   إلتماااا  إتباعهاااااممؤسساااة امتعليمياااة بااااإلج اءا  امتااا  سااايت   اممختصاااة امهيااااةخط  ت
 . لملاعي  امزيا ا  ملمؤسسة امتعليمية 

 تماا  عمليااة امتقاالي  تقاال  امهياااة بإعاا ا  تق ياا  بنتااااف عمليااة امتقاالي  امتاا  تاا  إنجازهااا , لتقاال   إذا
 . بتسليما ملهياة خالق م ة تالتين يلمًا من تا يخ االنتهاء من أعماق امتقلي  

  مان انتهااء عملياة  بنتاااف عملياة امتقالي  خاالق ساتين يلمااً  امهيااة بإخطاا  اممؤسساة امتعليمياة تقل
 : امتقلي  , لفقًا مما يل  

 ة اممؤسساااة امتعليمياااة ملمعاااايي  اممقااا  ة تمااان  امهيااااة اممؤسساااة امتعليمياااة عاااها اساااتي اءحاماااة  فااا  -
خة لامجها  اممعنية بنس املزا ا  تخط لتعلن امهياة هذا امق ا  بامط ق امت  تح  ها , ل  االعتما 

 .من امق ا  , مد إتاحة إطالم امكافة عليا 
جلاناب امقصال  , لتحا   امهيااة تلاا  ستي اء, يت  تح ي  امم ة امالزمة ال ستي اءف  حامة ع   اال  -

 .مستلى امجل ة اممطللب إم امجلانب بلضلح , لكي ية امتحسين مللصلق 
اممعاايي   اساتي اءتعليمياة علا  لف  حامة ع   امحصلق عل  عها ة اعتما  مع      ة اممؤسسة ام  -

لزيا  امت بياة لامتعلاي  , ملعلا  لاتخااذ اماالز  , علا   إما اممق  ة يحاق أما  تلاا اممؤسساة امتعليمياة 
  -: أن يتضمن   ا  امهياة بإحامة ما يل  

 ( . ع ي   –متلسط ) اممعايي   استي اءعجز اممؤسسة امتعليمية عن    جة -
 .  امتعليميةؤسسة امت  م  تطبقها امم اممعايي  -
 .  االعتما يجب عل  اممؤسسة امتعليمية امقيا  با ملحصلق عل  عها ة  ما -
أن تتقااا   ملحصااالق علااا  عاااها ة  االعتماااا يجااالز ملمؤسساااة امتعليماااة امتااا  مااا  تساااتلع معاااايي   ال -

إال بعاا  ملافقااة امجهااة امتابعااة مهااا مباعاا ة , لعلاا  هااذه امجهااة أن تقاا   امعاالن  أخاا ىماا ة  االعتمااا 
 . ما يلز   استي اءبع   االعتما ملمؤسسا  امتعليمية ملحصلق عل  عها ة 

 . االعتما  ميق عمق باإلج اءا  امتن يذية ملتقلي  ل  امهياة  تص  -
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 :  األكاديمي العامادمراحل  - ب
فااا  اممؤسساااا  امتعليماااة مااان سااا  م احاااق  األكاااا يم  االعتماااا تتكاالن م احاااق امحصااالق علااا     

متااق   اسااة مكتااب امت بيااة  األكااا يم  مالعتمااا امع ياا  ماان ام  اسااا  لاأل بيااا   مت اخلاة ل    فاا 
    , ( ه3428) امملحااااا   اساااااة  , (هاااااا3410), ل  اساااااة امتق ااااا  ( 2033) امع بااااا  مااااا لق امخلااااايف 

 .( 2033)  خليقل  , ( 2009)امعاط  لعب 
   :الدراسية الذااية . 1

بإعا ا    اساة ت صايلية  األكاا يم  االعتماا لا  اممؤسسا  امتعليمة ام ا بة ف  امحصالق ع تقل 
لها  امهيااة  مالعتما لعاملة عن ألضاعها امحامية بعكق متكامق لحسب متطلبا  امجهة  اممتاحة 

, لتعااامق هاااذه ام  اساااة كافاااة اممعللماااا  امخاصاااة بب امجهاااا لهيكلهاااا اإل ا ي  االعتماااا اممختصاااة ب
 .  مك  تعكق األساا ف  عملية امتقلي   مالعتما لاممام  , لتق   هذه ام  اسة ملجهة اممانحة 

  : الاقويم الاعاوني . 9
لذمااا ماان , مالعتمااا ماان امجهااة اممختصااة امتاا  تخلمهااا امجهااة اممانحااة  االعتمااا تاات  عمليااة تقااي   

عن ط يق امزيا ا  اممي انية امت  تقي  اممؤسسا  لامب امف حيت يطلب من  تيةاخالق تقيي  ام  اسة امذ
مقء استبيان خاص بأسللب ام  اسة امذاتية لاممعللما   بامتقيي ين باممؤسسة امتعليمية لامقاامين امعامل

االنتهاااء ماان  لبعاا , لتلصاايا  أخاا ى خاصااة بهااذه امعمليااة لاممؤعاا ا  اماالا  ة بهااا لصااالحياتها ملتقااي 
 . امعمق امذي سيقل  بامزيا ة اممي انية  يقإع ا  امتق ي  ت سق نسخة مكق ف   من ف  

  :الزيارة الميدانية . 3
مجنااة أل عاا  ًا ماان املجااان اممتخصصااة م  اسااة املتااااق اممق مااة  مالعتمااا امهياااة اممانحااة  تعااكق

من  بق اممؤسسة امتعليمياة لامقياا  بزياا ا  مي انياة ملتأكيا  علا  مصا ا ية ام  اساة امذاتياة اممق ماة , 
جاا اء اممقااابال  اممي انيااة مااد أعضاااء امجهاااز اإل ا   ي ملمؤسسااة امتعليميااة لت قاا  امم افااق لاألجهاازة لا 

بعاكق مباعا  علا  كافاة األلضاام  طاالملاممصا   امتعليمية امت  تسخ مها اممؤسسة امتعليمياة لاال
امحامية به ع تقلي  مستلى اممؤسسة امتعليمية لكتابة تق يا  عاامق ت فعاا ملجهاة اممساالمة عان مان  

 .  االعتما 
 :  العامادالاحكيم بواسطة وكالت . 4

عااا ة    ةمجااان مسااالميتها اعتمااا  اممؤسسااا  لامباا امف امج ياا االعتمااا ماا ى لكاااال   تلجاا  , لا 
, لتتكلن هذه املجان  أخ ىمؤسسا  لب امف  عتما اعتما  اممؤسسا  لامب امف اممتطل ة , ل ف  ا

تصااص فا  لامت باليين مان ذلي امخبا ة لاالخ يناألكاا يميعا ة من ع   مناسب من اممتخصصاين ل 
 .  األكا يم  االعتما مجاق 
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 :القرار الن ائي . 5
ب  اساااة جمياااد امتقاااا ي  لاممالحظاااا  لامتلصااايا   االعتماااا امجهاااة اممساااالمة عااان مااان   تقااال 

لتتخذ  نيةاممي ا  لمن  بق مجان امزيا ا االعتما اممق مة مها من  بق اممؤسسة امتعليمية ام ا بة ف  
م ت ة  االعتما امتزا  اممؤسسة امتعليمية باممعايي  اممطللبة , ليت  من    ا ها امنهاا  ف  ضلء م ى 

ساانلا  , لذماا حساب لضااد اممؤسساة امتعليمياة لتااا يخ  30 – 2ماا باين  حمحا  ة مان امازمن تتاا ال 
, عا لط  أياعتماا   لن  مان : تأسيسها , لمن امممكن تقساي  أنالام امقا ا  امنهااا  حساب ماا يلا  

 .االعتما   ف ,  بع لط االعتما  من 
 :  الاقويم والماابعة . 6

امزياااا ا   إمااا تخضاااد اممؤسساااا   حياااتيااات  إعاااا ة تقياااي  اممؤسساااا  لامبااا امف بصااا ة  ل ياااة    
  األلماامعاا  لهال امم حلاة  االعتماا أل   األلماممي انية لحصلق اممؤسسة امتعليمية عل  امت خيص 

ام سااام  بأهلياااة اممؤسساااة امتعليمياااة أل اء  عاالعتااا ا عنااا لاماااذي ي امكاماااق االعتماااا ملحصااالق علااا  
ذا  .أها افهالأنها استلف  امع لط لاممعايي  اممطللبة لأصبح   ا  ة علا  تحقياق  هامهام  أخ قا لا 

 .منها  االعتما يت  سحب  االعتما اممؤسسة امتعليمية ف  تلبية متطلبا  اممعايي  خالق فت ا  
لامااذي يتبااين (  2009)عباا  امعاااط   إميااا أعااا مااا  إماا لفقااًا  االعتمااا  م احااق( 1)عااكق  ليبااين

 . بين هذه امم احق االعتما امت اخق ل  ىفيا م 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ( 58  , ص 2009عب  امعاط  , ) اممص   . االعتما  حقايلض  م  ( 1) عكق

 
 
 

 

 االعتمادمراحل 

 التقييم التعاوني الدراسة الذاتية

 ال يارة الميدانية التقويم المستمر

القرار النهااي 

 لالعتماد
التحكم بواسطة 

 د وكاالت االعتما
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 الدولية  والاجاربومعاييره  األكاديمي العاماد هيئات: الثالث  المبحث
  يدام

مزياا ة  ميعاجانبمباا  ة مان بعا  أعضااء هيااة امتا  يا بجامعاة  األكاا يم  االعتماا فك ة  ب أ      
امتانلية باملالية ملل لع عل  ك اءتها مما يسم  بقبلق خ يجيها ف  امجامعة , ت  تطل  ذماا   ا اامم
نعااء ألق جمعياة فا  تعات ا فيهاا أكتا  مان لالياة, حيات تا  إ األكاا يم  مالعتماا إنعااء جمعياا   إم 

(.  349هااا , 3424 )امخطيااب  . نليااة  لامتاا  تهاات  بتقاالي  لاعتمااا  امماا ا ا امتا3881عااا   أم يكااا
كمااااا ز ا  امتباااااين بااااين  ,األكااااا يم  االعتمااااا لفاااا  امنصااااع امتااااان  ماااان امقاااا ن امععاااا ين زا   ح كااااة 

لاماذي ما  يعا  يقتصا  علا   زيا ة ام ل  امذي تقل  باا هاذه امجمعياا  إم مما أ ى . االعتما جمعيا  
نمااااا مساااااع ة اممؤسسااااة امتعليميااااة علاااا  تح ياااا   امقيااااا  بااااام حص لامت تااااي  عاااان نقاااااط امضااااعع فقااااط لا 

 .(1, 3438 )امزه ان  .اممعكال  لمعامجتها 
ينبغ  أن   - حكلميةحكلمية أل  ي   – االعتما بأن هياة ( 10-19,   2008) امعبا  لأضاع   

 ل ياًا كااق بضااد  االعتاا اعلزا ة امتعلااي  أل هيااة اعتمااا   لمياة, لياات  تج يا  يكالن معت فااًا بهاا ماان  باق 
ن كاااان  ,أخااا ى إماا فتختلااع مااان  لماااة  االعتماااا لاعتماااا  هياااا   االعتااا اعأماااا مسااالمية  –ساانلا   لا 

 االعتاا اعامغامااب فاا  ذمااا أن امحكلمااا  ممتلااة فاا  لزا ا  امتعلااي  امعااا  أل امعااام  هاا  اممسااالمة عاان 
باااا يخضاااد ملااالاا  لامقااالانين لكاااذما امتأكااا  مااان أنهاااا ت ااا  باممعاااايي   تقل   لامتأكااا  أن ماااابهاااذه امهيااااا

اممطللبة, لمن ت  امسماح مها بمما سة عملها بعكق  انلن  عن ما يت  امتأك  من أهليتها لج ا تها فا  
  . االعتما مجاق 
أحاا  ام كااااز ام ايسااية إلصااالح  إن كتياا  ماان  لق امعااام  إهاات  باالعتمااا  األكااا يم  لهيااتااا  كلنهااا   

لاممجتماد  ةامتعليميا لمؤسساا ملتطلي  امتعلي , لذما باعتبا ها امجهة اممسالمة عن نع  تقافة امجل ة 
علااا  اممااا ا ا  لتطبيقهاااااممعاااايي  امتااا  تتلاكاااب ماااد اممعاااايي  امقياساااية ام لمياااة ,  تنمياااةل  بنااااء, لعاان 

عطااهاا امعاها ة أل امتا خيص لاممؤسسا  امتعليمية لفق إج اءا  تنتها  باامحك ياؤ ي  مماا.   عليهاا لا 
كسب  إم جل ة عملياتها لمخ جاتها عل  امنحل امذي يؤ ي  تحسينتطلي  اممؤسسا  امتعليمية ل  إم 

لف  سياق ذاما خصص امباحت  .لزيا ة    تها امتنافسية محليًا ل لمياً  , اممؤسسا  هذهمتقة اممجتمد 
,  مهيااااا لامعاا لط املاجاااب تلف هاااا فااا  هاااذه ا, لأهااا افها , ألكاااا يم  هااذا اممبحااات بهيااااا  االعتماااا  ا

باإلضااافة إماا  , لخصااااص هااذه اممعااايي  لامنماااذج اممختل ااة مهااا, لأيضااًا معااايي  االعتمااا  األكااا يم  
تااا  ع ضاااًا ممعااا لم امملاااا عبااا اي متطااالي  امتعلاااي  ,امتجاااا ب ام لمياااة فااا  مجااااق االعتماااا  األكاااا يم  

 .ا يل  لذما كم( تطلي )
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 : األكاديمي بشكل عام العامادهيئة  أهداف
 إماااا أن امهياااااا  تسااااع  ( 194,   3998)لامط ياااا ي ( 414,   2009)كااااق ماااان علاااا   لضاااا 

- :امتامية األه اعتحقيق 
 إما لامتنسايق ماد اممؤسساا  امتعليمياة بماا يك اق املصالق  ,االعتماا املع  بتقافاة امجال ة ل   نع – 3

معااايي  ل لاعاا  مقا نااة امتطاالي  لآميااا   ياااا األ اء است عااا ًا باممعااايي  منظلمااة متكاملااة ماان ام
 .يتعا   مد هلية األمة الام لمية بما 

لملجهااز امحكالم  لمؤسساا  امتعلاي  عاماة بتالف  امحا   , تق ي  ضمانا  ملمجتمد بصا ة خاصاة -2
 .  لتخضد متقليمهاف  ب امف امم ا ا امت  تنتم  مهذه امجمعيا جل ةاممناسب من امك اءة لام

 عااا  امقااا  ا  امذاتياااة ملمؤسساااا  امتعليمياااة ملقياااا  باااامتقلي  اماااذات , لتلكيااا  امتقاااة علااا  اممساااتلى  -1
امتعليميااة, لامتقاالي  امعااامق ملمؤسسااا   يااةاممحلاا  لاإل ليماا  لاماا لم  فاا  جاال ة مخ جااا  امعمل

ناااالم ماااان  مكااااقتعليميااااة ل امتعليميااااة لب امجهااااا طبقااااًا ملمعااااايي  امقياسااااية لاممعتماااا ة مكااااق م حلااااة 
 .اممؤسسا  امتعليمية

امحصالق  إما ح يتاة اإلنعااء فا  جهل هاا امها فاة  تلفي  االستعا ة لاممسااع ة ممؤسساا  امتعلاي   -4
 .من هذه امجمعيا  األكا يم  االعت اععل  

صاا ا   -5 تعااجيد تطاالي  لتحسااين مؤسسااا  امتعلااي  ماان خااالق عمليااا  فحااص لتقاالي  األنعااطة لا 
عاا ا  اإل عااا ا  اممساااع ة علاا   , اممتعلقااة ب فااد ك اااءة امباا امفامتلصاايا    ام اعليااةب اال تقاااءلا 

 .امت بلية ملم  سة
 .عليا ف  تح ي  االستحقاق اممام  ملمؤسسة امتعليمية عتم يُ تلفي  األساا امذي  -1
م  زيااا ة امتطاالي  لامتحسااين لبامتااا إماا ممااا ياؤ ي  , خلاق  لح اممنافسااة بااين اممؤسسااا  امتعليميااة -1

 .امك اءة ف  اممخ جا  امتعليمية
 :العامادالواجب اوافرها في هيئة  الشروط

فهنااا مجملعاة مان امعا لط املاجاب  ,با امهيااا  اممانحاة مالعتماا   تقل نظ ًا ألهمية ام ل  امذي    
       .                لاأل بيااااااااااااااا ماااااااااااااان ام  اسااااااااااااااا   بامع ياااااااااااااا تاااااااااااااا  تنالمهااااااااااااااا  , االعتمااااااااااااااا تلاف هااااااااااااااا فاااااااااااااا  هياااااااااااااااة 

 :نذك  منها (CAOT,2005,3-7) عن  نقالً ( 2005,543)لحسين عب امعزيز
 .األه اعكافية , لتمتلا امملا   امالزمة متحقيق تلا  أه اعأن تكلن مها  -
 اا  ين علا  بلال ة لصايا ة مجملعاة  ,االعتماا  ياا م يها ف يق مان امخبا اء اممتخصصاين فا  عمل -

 .االعتما ف  من   من اممعايي  تعتم  عليها امهياة
لجاال  مجملعااة معااايي  تمكنهااا ماان امحكاا  علاا  اممؤسسااة امتعليميااة بجميااد مكلناتهااا, بمااا يضاامن  -

ليتضاااامن ذمااااا امقاااا  ة علاااا  تنميااااة  , اممسااااتم  باممسااااتلى امعلماااا  لامتعليماااا  ملمؤسسااااة اال تقاااااء
 .ا ها من ج ي أل  فضا, أل إعا ة بناء هياا  العتم االعتما امت  تؤهلها ممزالمة  اإلج اءا 
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لتتضمن اممحاسبية امتزا  هياة  , محاسبتها عن  ع ضها منتااف امتقلي  إمكانيةتلف  معايي  تضمن  -
 .للضد امق ا  االعتما معا كة امجمهل  ف  عملية  االعتما 

تااالف  معاااايي  تعاااجد مؤسساااا  امتعلاااي  علااا  امتخطااايط ملتغييااا  لامتطااال  اممساااتم  بهااا ع تحساااين  -
نجااااااز امطاااااالب ممااااا يؤكااااا  علااااا  اممصااااا ا ية اممسااااتم ة ملمؤسساااااة فااااا  أ اء خااااا ماتها  األنعااااطة لا 

 .لتحسينها
لجااال  نظااااا  ملتقاااالي  امااااذات  ملتأكاااا  ماااان  ااا  تها علاااا  االسااااتم ا , لأن تكاااالن ملا  هااااا كافيااااة ملقيااااا   -

 .بمسالمياتها لتحقيق  سامتها
إبااالا اممساات ي ين ماان عمليااة  علاا  ماا يها املسااااق اممناساابة لامكافيااة لامتاا  ماان خالمهااا تكاالن  ااا  ة -

  .االعتما بنتااف (  أف ا مؤسسا  ل )  االعتما 
 :على المؤسسات الاعليمية األكاديمي العاماداطبيق  صعوبات 

منها ما يتعلاق بامما خال  لمنهاا ماا  األكا يم  االعتما تعلق تطبيق  مت تلج  بع  امصعلبا  ا   
له  كماا  (43-49، م 9224)لمح لظ ( 152، م 9227)ا لاممخ جا , كما ذك ها م   مليا يتعلق بامع

- :يل 
 .االعتما لمؤع اتها من  بق هياا   االعتما ضعع امتح ي  املاض  لام  يق ممعايي   – 3
ج اءاتا اأه افل  االعتما بامتعلي   لمنسلب اممجتمد  أف ا لع   ضعع – 2  .لا 
يتي  مها  ف صاة  سا  االسات اتيجيا  امتطلي ياة مما  , لس عة تغي  اممسالمين  ا ة لة استق ا  اإل – 1

 .لكذما ام لتين لتعق  سلسلة امق ا ا  اإل ا ية , لتن يذها عل  امم ى امبعي 
ا ت ام امتكل ة اممامية متن يذ اإلج اءا  مما يعلق بع  اممؤسسا  أحيانًا عان تحماق هاذه امتكل اة  -4

 .لامن قا 
 .لاممعلمين  ا ة   لجه  طليق من اإلل  إم  االعتما احتياج تطبيق إج اءا   -5
 .سيا ة امنمطية ف  امعمق -1
 .لع   سمام ام أي اآلخ  أل امنق  امملضلع   ا إن  ا  بع  اممسالمين بامق -1
 .ملتقلي  لامت  تسته ع امتطلي  األخ ىامت كيز عل  امتقيي  بم هلما امضيق لا   اق األبعا   -8
 , لاعتماا ه بصا ة أساساية علا  امتقياي  امنهااا  , االعتماا   نقص ام  ة لامملضالعية فا  عملياا -9

 .األف ا امتقة اممتبا مة بين  ععلض
ضعع نظا  اممعللماتية ف  اممجاق امت بلي لع   امتنسيق بين مصا   اممعللماا  لانعكاسااتها  -30

 .االعتما امسلبية ف  عملية 
نماااا  االعتماااا معملياااة  فقاااطيا مااا , سااالع تتطلاااب ن قاااا  كتيااا ة االعتماااا ب كااا ة  األخاااذ  -33 ذاتهاااا لا 

 .. اممعايي  اممطللبة  ستي اءال
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بالمؤسسنات الاعليمينة منن أهم نا منا  األكاديمي العامادبعض الصعاب الاي اواج  اطبيق  وهناك 
- :يلي

تجعااق هااذه امعمليااا  أحيانااًا  األكااا يم  االعتمااا اآل اء اممتغاااي ة ملخباا اء اممعااا كين فاا  عمليااا   – 3
 .ملضلعية ي  

 .خا جيًا مبع  امضغلط ل   تتع    اخليًا أ األكا يم  االعتما بع  هياا   -2
 .مستبقلية ملمؤسسة امتعليمية ست اتيجيةاع   لجل  فلس ة عامة ل  -1
 .ع   لجل  نظ  متطل ة إلع ا  اممعل  بما يك ق تنمية    اتا -4
 .يةأضافة ل لة تلاف  ملا   تمليلية مح ل ية مصا   امتمليق امحكلمية من ميزانية ام لم – 5
 .مقالمة امتغيي  لضعع االتصاق -1
 .لع     بة اإل ا يين ف  تطبيقا االعتما  صل  فه  نظا   – 1
تضخ  امهياكق اإل ا ية ل    امنظ  اممامية لاإل ا ية لامجمل  ف  أعماق  لاع  حكلمية ال تتناساب  -8

 .لطبيعة اممؤسسا  امتعليمية لامعلمية
 (.293-289صص   2005)لعما ه  امبنا. اممعللما  ام  يقة لامعاملة  إم االفتقا   -9
صنعوبات  إلنى أشنارتوهناك صعوبات ام اساقراءها من خالل أدبينات الموضنوع والدراسنات الاني    

( هاا3421)متاق   اساة امعا فاة ل ا ان  فني المؤسسنات الاعليمينة األكناديمي العامناداطبيق الجنودة و 
 بعااا  يمكااان اساااتخالص( . هاااا3421)لحسااان (  2001)ل  اساااة اميحيااالي (  2001)امااا ب ل  اساااة 

- :امصعلبا  من أهمها ما يل 
لعاا    , عاا   مناساابة امبنيااة امم  سااية ماان حياات اممبناا  امم  ساا  لتجهيزاتااا امتعليميااة اممختل ااة – 3

عليمياة لعا   لجال  بتطالي  امكالا   امت علقاةامملاكبة مح كاا  امتطالي  فا  اممنااهف لامبا امف اممت
 .أنظمة معللما    يقة عل  مستلى امقطام امت بلي

ج ياا ة فاا   آفاااق احعاا   ملاكبااة امتعلااي  ملتطاال  امتكنلماالج  امساا يد علاا  اممسااتلى امعااامم  لان تاا -2
امتقنياة امج ياا ة لاساتخ اماتها فاا  اممجاااق امت بالي ممااا يتطلاب امتمليااق امعااام  مهاا لكااذما امتاا  يب 

 .اممنتسبين مهذا اممجاق اممستم  من  بق
امتعليمياة لامت بليااة لامما ا ا ل ياااب امالع  كتقافااة   ا ةامم كزياة اإل ا ياة علاا  مساتلى اماالزا ة لاإل -1

امعاملين فيا من مع فين  مابامنسبة ملمسالمين لصانع  امق ا  ف  امتعلي  لكذ األكا يم  االعتما 
 . لمعلمين لامطالب أن سه  لاممجتمد

عل  امتعلي  امعاا   األكا يم  االعتما متطيق  ,هذه ام  اسة  تطبيقتلجا  حقيق  حت    ل ع   لج -4
علااا  مساااتلى ام لماااة ألعلااا   األكاااا يم  االعتماااا امع بياااة امساااعل ية ل يااااب هيااااا   اممملكاااةفااا  

 .مخاصمستلى املزا ة أل عل  اممستلى ا
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جهاا  كبياا  لل ا  طليااق لأماالاق  إما علا  امتعلااي  امعااا   األكااا يم  االعتمااا تحتااج عمليااة تطياق   -5
 .طاالة

 ةعلاا  األبعاااا  اممختل ااا الماإلط ااا لماان, أن امباحاات مااان خااالق خب تاااة مماا ة طليلاااة فاا  امتعلاااي   إال    
اممخصصاة محلياًا ملتعلاي   امضاخمة امميزانياة لأيضااً  ,ام  اساة  همالعتما  األكا يم  من خاالق هاذ

امتاا  تا  ذك هاا ال يجااب أن تقاع حجاا  عتا ة فاا  أن كااق امصاعلبا    ىيا,   األخياا ةفا  امسانلا  
 لامعااملين, امتعلاي  لمؤسسااتا لقتعنا  لصا طبيقألن عملية امت األكا يم  االعتما ط يق تطبيق 

امجال ة امتا   إما تؤ ي با ل ها  لامت ,لامتحسين   يأعل    جا  امتطل  إم با لامطالب لاممجتمد 
سبيق  فعل .امتطل  لامتنمية ف  جميد مجاال  امحياة إم  إم يأملها امجميد لصلاًل بمعياة اي تع

اممتااااق عنااا ما يااات  تحقياااق نعااا  امااالع  بتقافاااة االعتماااا  األكاااا يم  علااا  مساااتلى صاااانع  امقااا ا  
أحاا   تجااالزلكااذما اممجتمااد فااإن ذمااا يعناا  , لامطااالب , لامعاااملين بقطااام امتعلااي  , لاممسااالمين 

 .طبيق االعتما  األكا يم  أه  هذه امصعاب لبامتام  اإلسها  بإنجاح ت
 للمدارس األكاديمي العامادمعايير : ثانياا 
اممقاااييا امعلميااة ملحكاا  علاا  أ اء أي مؤسسااة  تلااا:  بأنهااااممعااايي  ( 414,   2009)علاا   عاا  ع
 . امنظا  امتعليم  ككق  ءبق لأ ا , تعليمية

تصا  ها هيااا  لمنظماا    محكاا  عباا ة عان: اممعاايي   أن( 1,   2008)صام  عب اي  لذك    
 االعتماااا لتعااا  معاااايي   , امااا لم أكا يمياااة متخصصاااة سااالاء علااا  اممساااتلى اممحلااا  أل اإل ليمااا  أل 

كماا أنهاا  , كأسااا مان ط اااق امقيااا اممقا ناةض ل ية ج ًا ف  امتعلاي  ألنهاا تمتاق أسااا  األكا يم 
نما  ابلة ملتع يق لامتطلي  اممعايي  امت   :بأنها  (9 , ص2009)حسين ع فها كما   .ميس  مطلقة لا 

بمعااا كة امجهااا  اممعنيااة لاممساات ي ة ماان امخ مااة امتعليميااة است عااا ًا باممعااايي   االعتمااا تضااعها هياااة 
  .اممؤسسا  أل امب امف امتعليمية  ي ام لمية لتمتق امح  األ ن  ممستلى معاي

لامعاااملق  ,حيااات اإلعااا ا  مااان  ىأخااا إمااا مااان هيااااة اعتماااا   االعتماااا لتختلاااع معاااايي  لمؤعااا ا     
بينها ف  امتلجها  األساسية لف  مضملنها   اقتإلكذما هناا  , امنظ  لاممناطق ف  امعام  اختالعب
  جاة تلافاق اممؤسساة  التقل  اممؤسسة امتعليمية لتعتم  ف  ضلء تلا اممعاايي  علا  أساا , أه افهال 

 .لامملاص ا  لاممؤع ا  لين  ج تحتا مجملعة من امخصااص , مد كق معيا  مح  
 :المعايير خصائص 

لذماا  ,خا ىلكاذما مان منطقاة أل أخا ى إما من هياة اعتما ية  األكا يم  االعتما معايي   تختلع   
 ههاذمان  أيبحسب ظ لع لطبيعة كق منطقاة إال أن هنااا عا  ًا مان امخصاااص ينبغا  تلاف هاا فا  

 : له  بأن تكلن ( 310 -358ص  ص,   2001)اممعايي  تنالمها مجاه  لب ي 
بحياات تتنااالق امجلانااب اممختل ااة اممت اخلااة ملعمليااة امتعليميااة لامت بليااة لامسااللكية, لتحقااق :  عاااملة -

 .مب أ امجل ة امعاملة
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 .ملتطلي  لامتن يذ عل  أ   املا د لةبمعن  أن تكلن  اب:  ملضلعية -
ة , لمااذا يجااب أن تحتاالي علاا  أي  ابلااة ملتعاا يق ليمكاان تطبيقهااا علاا  اممؤسساا  امتعليمياا:  م ناة -

 .م جعيا   ياسية مح  ة ملح  األ ن  مك  تسم  بامح  اممقبلق من امم لنة
 .ل ضاياه , لظ لفا , تياجاتالتلتق  مد اح , بحيت تعكا تنام  اممجتمد لخ متا:  مجتمعية -
 ا  امعلمية ملمتغي ا  لامتطل  امساي تهاليمكن  , حت  يمكن تطبيقها م ت ا  زمنية ممت ة:  مستم ة -

 .لامتكنلملجية
حتا  يمكان مقا ناة مخ جاا  اممؤسساا  امتعليمياة باممعاايي  اممقنناة لذماا ملل الع :  ملقيااا  ابلة -

 .عل  جل ة هذه اممخ جا 
 .أي تبن  عل  أساا اعت اا األط اع اممتع  ة لاممست ي ين من اممجتمد:  مب أ اممعا كة تحقق -
 .واراعي عادات المجام  وسلوكياا  ،واخدم القوانين السائدة  ،ي الجانب األخالق إلى اساند:  أخال ية -
نما تكلن آمية م ع  امعملية امتعليمية لامنهل  بها , فال تمتق ه فًا ف  ح  ذاتها:   اعمة -  .لا 
 .لمصلحتا امعليا اأه افاملطن ل ضاياه لتضد ألملياتا ل  أه اعتخ   :  لطنية -

تضاف  امجهال  إلجا اء كتيا  مان  إم ايي  عملية عا ة تحتاج مما سبق أن عملية بناء اممع يتض     
اممنا عااا  لامتعااال ا  لاممقت حااا  لام  اسااا  حتاا  تظهاا  اممعااايي  محققااة ملخصااااص امسااابقة امتاا  

 االعتمااا امعااا  ممااا ينبغاا  تاالف ه فاا  اممؤسسااا  امتعليميااة ملتقاا   بطلااب امحصاالق علاا   اإلطااا حاا    
 .االعتما مضمان امجل ة ل  من امهياة امقلمية األكا يم 
 :للمدارس  األكاديمي العامادلمعايير  نماذج
 األكااا يم  االعتمااا ياات  عاا   نماااذج مختل ااة ممعااايي   نأامباحاات أنااا ماان امضاا ل ة بمكااان  ياا ى    

 : لمنها امملضلم  بيا أملم ا ا كما ل    ف  
CITA (al AccreditationRegion-International and Trans    )سنياا " نمنوذج : أولا 

لها  هيااة  سامية فا  املالياا   ,المدرسني  لالعامناد األكاديميالدولي و  لالعاماداللجنة الدولية 
لتضاا  أكباا  "  ساايتا" أل ااامي اماا لم  لعباا  ا االعتمااا اممتحاا ة لجميااد أنحاااء امعااام , لتساام   هياااة 

أماع م  ساة فاا   10تا  ماان األم يكيااة اممساالمة عان تقاالي  لاعتماا  أك االعتماا تحاامع مجميعاا  
ل   فااا  تق يااا  منظماااة  كماااامعياااا ًا أساسااايًا لهااا   CITA  "32سااايتا " بلااا , ليعااامق نمااالذج  300
امتقياااااي  ملمااااا ا ا األهلياااااة اممطبقاااااة ملبااااا امف ام لمياااااة باممملكاااااة امع بياااااة  تقاااااا ي (.  2001.)سااااايتا

 . امسعل ية
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 دارةواإل السلطة: األول المعيار -
بهااا ماان  بااق امساالطة  عأل نظااا  امماا ا ا ماا خص مهااا أل معتاا   األكااا يم   االعتماااامم  سااة ذا     

 . ا ةامم نية امت  تقد ف  نطا ها امقانلن , لتحت ظ بق  تها عل  اإل
 الرؤية ، والفكر ، والرسالة: الثاني المعيار -
 .محل  ت كيز عمق امطلبة لامم  سة نلفك  , ل سامة تكل  , امم  سة اممعتم ة مها  ؤية   
 القيادة والانظيم: الثالث المعيار -
 تحساااينلتحاااافظ امقياااا ة علااا  ام ؤياااة لتؤكااا  علااا   , ملم  ساااة اممعتمااا ة  ياااا ة لتنظاااي  فعااااق لتابااا    

 .تحصيق امطلبة لت ع  امجهل  امخال ة متحقيق  سامة امم  سة
 الموارد المالية: الراب  المعيار -
 .امت بلية اممح   ف   سامة امم  سة لفك هاامم  سة اممعتم ة تلف  ملا   مامية مل  ص    
 مرافق المدرسة: الخامس المعيار -
لاممعا ا  املظي ياة لاآلمناة امتا  تا ع  بصال ة آمياة  , لامملا د , امم  سة اممعتم ة تلف  اإلمكانيا    

 . سامة امم  سة لفك ها
 الموارد البشرية: السادس المعيار -
لماا  ب, لمؤهااق بامتأهيااق اممناسااب ماا ع  عمليااة  , ق عااام  امك اااءةامم  سااة اممعتماا ة مهااا ف يااق عماا   

 .أه افهاامطلبة لتن يذ األعماق اإل ا ية لتحقيق  سامة امم  سة ل  تعل 
 المن   المدرسي والادريسي: الساب  المعيار -

امقااا  ا   ي تامتااا  تعتمااا  علااا  امبحااات لتسااات تااا  ياامم  ساااة اممعتمااا ة ماااد اممااانهف لطااا ق ام تتعاماااق
كماااا ت اعااا   , مع فياااة لت بلياااة محااا  ة بلضااالح أهااا اعلملمااانهف لطااا ق امتااا  يا  , لياااة ملطلباااةامعق

تعاجيد امطلباة علا  امت اعاق امنعاط بصال ة  ااماة متحصايق اممعللماا  لاممهاا ا  األساساية فا  كااق 
 .مجاق, كما يت  استع ا  اممنهف لط ق امت  يا لم اجعتها عل  فت ا  منتظمة

 ابة ، ووسائل المعلوماتالمك: الثامن المعيار -
لملسااااق اممعللمااا  لامتكنلملجيااا بمااا ياا ع   سااامة  , امم  سااة اممعتماا ة مهااا ب نااامف عااامق ملمكتبااة    

 .أه افهاامم  سة, لمعتق اتها, ل 
  خدمات المساعدة وأنشطة الطلبة: الااس  المعيار -
 لأمان , لتطل  , , هت  بصحةامم  سة اممعتم ة تج  لتلف  عبكة من امخ ما  لاألنعطة امت  ت   
 .لتعلي  كق طامب   
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 المناخ العام، والمواطنة، والسلوك: العاشر المعيار -
 امم  سة اممعتم ة تلف  مناخًا مناسبًا ملت  يا, لامتعلي , لامعال ا  اإليجابية لتعمق امم  سة عل     
 .مملاطنة اممسالمةسللا أخال   لعل  تطلي  مها ا  امق  ة عل  امق ا ا  لا تطلي    
 الاقويم: الحادي عشر المعيار -

 متقيااي  ل ياااا  إ ا ةنظااا   لتسااتخ    نتااااف مااؤت ة فاا  تعلاا  امطلبااة,  إماا اممعتماا ة تصااق  امم  سااة
 .امتعليم  لامعمل  األ اء

 .امت بلي اممستم  نيامتحس :الثاني عشر المعيار -
لتحقياق   ساامتهاتحساين لتطالي  امم  ساة بماا يا ع  اممعتم ة تنتهف نهجًا مص  ًا خا جيًا م امم  سة   

 ,  اً معياا( 32) إما مهاذه امهيااة عملياة صاا مة تقايا جال ة امما ا ا اساتنا ًا  االعتماا  لتقيي  .أه افها
ليسااتخ   ام  يااق مهااا  امم  سااة لأفكا هااا  , االعتمااا ليقاال  بهااا ف يااق تقيااي  ذل خباا ة لاسااعة فاا  عمليااة 

       : فأنعاااطة امتقياااي  لأسااااميبها تساااتخ   ع ضاااًا يتضااامن  , ام  اساااة امذاتياااةبجاناااب كمياااة لنلعياااة نتاااااف 
اممقاااااابال  ام   ياااااة  –مالحظاااااة ام صااااالق لامم افاااااق  –امتساااااجيال  امذاتياااااة  –اممل اااااا   –األفكاااااا  ] 

 ( [. امطالب , ألمياء أمل  امطالب  , اإل ا يين , اممعلمين) مكق من  لامجماعية
 –امتحقااق ماان امتكامااق لاالنضااباط مل  اسااة امذاتيااة ملم  سااة : ] ماا ا ا هاال ماان امتقيااي  مل لامغاا      

تيساااي  لتن ياااذ خطاااة  –اإل ليمااا   مالعتماااا امتحقاااق مااان أن امم  ساااة تساااتلف  معاااايي  املجناااة ام لمياااة 
.              [ امالزماااااااااة متعزيااااااااز جاااااااال ة امم  ساااااااااة يا تقااااااااا ي  امتناااااااااء لامتلصاااااااا –امتحسااااااااين ملم  سااااااااة ام عامااااااااة 

 . (مAll rights reseved – www.Almarth.org 2112( متاح من الموقع  ( 200ظمة سيتا,تق ي  من)
 الحكومية بولية أكالهوما العامادنموذج معايير : ثانياا 
  هااا امحكلميااة ماان امعناصاا  امتاميااة كمااا أل  كالهلماااأ افاا  ماا ا   االعتمااا لتتكاالن محااال  معااايي     

 (24ص ,  2002)  Garrettنقاًل عن ( 21,   2001)امملح  
 .أه افهال سامة امم  سة ل  فلس ة -3
 .عال ة امم  سة باممجتمد -2
 .لامتنظي   ا ةاإل – 1
 .اممنهف لامت  يا -4
 .امعاملين بامم  سة -5
 .خ ما  امطالب -1
 .ب امف اممكتبة لمصا   امتعلي  -1
 .ةب امف األنعطة امطالبي -8
 .ام ع  اممام  -9

 .امتجهيزا  لامتسهيال  امم  سة – 30

http://www.almarth.org/
http://www.almarth.org/
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 لهاا  ( KCVAI) لالعامننادالانني وضننعت مننن قبننل المجلننس الكننوري  العامنناد معنناييرنمننوذج : ثالثناا 
 (: 51 , ص2009) عب امعاط   ل  هاأكما  كاآلت 

 .ه اعاأل ليتضمن هذا اممعيا  تصني ا  ف عية خاصة بصيا ة لمضملن لتن يذ:  األه اع -3
لاألنعااطة امتعليميااة  , ليتضاامن هااذا اممعيااا  تصااني ا  ف عيااة خاصااة بقباالق امطااالب:  امطااالب -2

 .لاإل عا  لامتلجيا لجل ة امخ يف
 .لامسمعة لامتميز, هذا اممعيا  تصني ا  خاصة باممؤهال  امعملية  ليتضمن:هياة امت  يا -1
 .محتلى لت  يا لتطلي  لتقلي  اممنهفتصني ا  ب ممعيا هذا ا ليتضمن:  اممنهف ام  اس  -4
خاصاة بملاصا ا  لتجهياازا   أخا ىهاذا اممعياا  تصااني ا  ف عياة  ليتضامن:  امتساهيال  امما ياة -5

 ( .إمخ ... لسااط متع  ة   -معامق كمبيلت  ) اممبن  
حيات تعامق سابعة معاايي   ( 304ص,ها 3421)كما أل  ها حسن  األكاديمي العامادمعايير : رابعاا 

- :كق معيا  ي خق تحتا ع ة مؤع ا  له  كما يل 
 . سامة اممؤسسة امتعليمية لمص ا يتها: األلقاممعيا   -3
 .ام عامية اممؤسسية: اممعيا  امتان  -2
 .امب امف امت بلية: امتامت معيا ام -1
 .تنمية امطامب ل عما: اممعيا  ام ابد -4
 .ملا   اممعللما  لامتعل  : اممعيا  امخاما -5
 .لهياة امت  يا  ا ةاإل: اممعيا  امسا ا – 1
 .اممصا   امما ية لاممامية: اممعيا  امسابد -1

كمنا ذكرهننا بيارسننون  والثانويننةللمنندارس البادائينة والماوسننطة  األكنناديمي العامنادمعننايير : خامسناا 
peterson  له ً معيا ا 10ت كز عل  تسد مجاال  تعمق أكت  من  لامت: -

 .تقلي  امم  سة لنظامها بعكق  ل ي:  مذاتية لامتقلي ام  اسة ا -3
 .لامعمق عل  تحسين اممجتمد , بين امم  سة لاممجتمد بعكق عاق ت اعقام:  امم  سة لاممجتمد -2
  ,    ح    لطل   بعكق تعاالن  أه افهاأن تكلن فلس ة امم  سة ل :  لاالمتزا  األه اعام لس ة ل  -1

 .لمقبلمة من امكق ,  للاضحة
متكاماق لمتالازن متحقياق امنمال األ صا  مكاق طاماب مان  ب ناامفتصمي  :  تصمي  امتعلي  لاممنهف -4

 .لامجسمية, لاالن عامية امعقلية,امناحية 
الب  من امتكامق لامتنسيق بين كق امعلامق امت  تساه  فا  : امم  سة  لالمنسق , لا  ا يلا , ملظ لا -5

 .ة, لاممامي  ا ةلاإل , لامتنظي  ,   ذما امت  ياامم  سة بما ف أه اعتحقيق امجل ة ل 
الب  من لجال  منسالبين بعا   كااع لماؤهلين حتا  يمكان تطبياق ماا لضاعتا :  مؤهال  اممعلمين -1

 .تعليمية أه اعامم  سة من 
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األسااتذة لامطاالب  نام عااق مم كاز لساااق اماتعل  يمك ا الساتخ ا ا:  خ ما  اممكتبة للسااق امتعلي  -1
 . ين امتعلمن تحس

 .تق ي  ما تحتاجا امم  سة متطبيق امب امف امتعليمية ب اعلية يجب:  لأنعطة امطامب خ ما  -8
امم  سااااة  أهاااا اعتاااالف  مبناااا  لمل ااااد لمنعاااال  لتجهياااازا  مناساااابة متحقيااااق :  منعاااال  امم  سااااة -9

 ( 381,2033امع   , مجلة اممع فة) لتطلعاتها 
أل  تهاا مميااء  كماا لاني حصنرا ا إحندى الدراسنات الماخصصنةا األكناديمي العامادمعايير :  سادساا 

 : لامت  تعمق أح  عع  معيا ًا له  (   2005)
 .معيا  ام ؤية لام سامة  -3
 .   ا ةمعيا  امتنظي  لاإل -2
 .معيا  امب امف لعملية امتعلي   -1
 .معيا  اممؤسسة كمنظلمة متكاملة  -4
 .معيا  امخ ما  امطالبية  -5
 .امملا   اممعللماتية لاممكتبة  معيا  -1
 .معيا  امملا   امتمليلية  -1
 ..(.، لمسؤمياتها, للاجباتها,امتع يع بخ ما  اممؤسسة ملمست ي ين متق) .معيا امكعع امعا  -8

 (  NCATE: ) معايير اعاماد المدارس في - سابعاا 
معملياااة  ااهتماماااؤسساااا  مااان أكتااا  امم NCATEاممجلاااا امقااالم  العتماااا  إعااا ا  اممعلماااين  يعتبااا  

اممتميز لاممتقن ألح ت جل ة ف  إع ا  اممتعل  لتعزيز اممهتماين بتحساين عملياااة امتعلاي  فا   االعتما 
 :لفق ستة معايي  أساسية ه   امت بيةامم ا ا أل امكليا  أل أ سا  

في  اممع فااة تاال  إماا لتكاالن باا امف اممؤسسااة عاماا ة : ل اممهااا ا  لاالتجاااه نحاال اممهنااة  اممع فااة - 1
 ةكمااا يجااب أن تعتماا  باا امف اممؤسساا , امكافيااة , لاممهااا ا  امضاا ل ية ممما سااة مهنااة امتاا  يا

 .االتجاها  اإليجابية نحل اممهنة بما يساع  ف  تحقيق امتعل  تكلينعل  
تتمتااد اممؤسسااة بنظااا  تقااليم  ل امتحانااا   ليااة تسااتطيد أن تجمااد : نظااا  امتقاالي  لاالمتحانااا   -9

,  جنا  عن ام ا سين بها فيما يخص   جة تأهله  امعلم  ممزالمة اممهنة لأ ااه  بعا  امتخا  امبيا
لبما يساع  اممؤسسة ف  تحسين أ ااها الحقًا اعتما ًا عل  امتغذية امم تا ة مان با امف امتقالي  ل 

 .االمتحانا  بها , لي تبط اممعيا ان امسابقان بكق من امطامب لاممعل  
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تقا   اممؤسساة خبا ا  مي انياة تقال  بتصاميمها ل تن ياذها :   انية لاممما سا  امعمليةامخب ا  اممي -3
, لينمااا  معاااا فه   اممعلماااينل ,  باالعااات اا ماااد اممااا ا ا بماااا ي يااا  فااا  امتأهياااق امعلمااا  ملطاااالب

 ., لي فد من اتجاهاته  نحل اممهنة  ه اممهنية ل يطل  من خب اته  لمها ات
تن ذ لتقل  ب امف   اسية لخب ا  تعليمية معمالاها , تساع ه  عل  طلاب تصم  املح ة ل : امتنلم  -4

 .االتجاها  امملجبة بما يساع ه  ف  امتعل  اممهن   لتكلين, اممع فة لاممها ا  
يتمتد أعضاء امهيااة امت  يساية بماؤهال  : مؤهال  أعضاء هياة امت  يا لاأل اء لامنمل اممهن   -5

 .  ف ص امنمل اممهن  مه تيس تعلمية كافية , ل 
مللحاا ة نظااا  إ ا ي مسااتق  , ل يااا ة ت بليااة تتمتااد بامساالطة ام عامااة , لميزانيااة : ل امماالا     ا ةاإل -6

اممل د عل  عبكة . لاإلمكانيا  لامملا    امتسهيال جي ة له مية كافية من امعمامة لاإل ا يين ل 
 www.asu.shams.edu.eg)(  2033)تا يخ ام خلق  متاح  ن االنت  

 ( :NEASC) لجمعية نيوانجلند للمدارس والجامعات  العامادمعايير :ثامناا 
لتااا  تطااالي  ,  أم يكاااااممؤسسااا  ب االعتماااا نمااااذج  حااا ألتمتاااق ,   3985هاااذه امجمعياااة عاااا   أنعاااا 
ععااا  بنااا ا يااات  تطبيقهاااا علااا  اممااا ا ا  حااا أبهاااا أكتااا  مااان مااا ة حتااا  اساااتق   فااا   االعتماااا معاااايي  

 : من تلا اممؤسسة له  كامتام  االعتما امجامعا  امت  م يها   بة ف  امحصلق عل  لامكليا  أل 
 . أه افهااممؤسسة امتعليمية ل   سامة -3
 .لامتقلي   امتخطيط -2
 .لاإلع اع  امتنظي  -1
 .لامت  يا  امب امف -4
 .هياة امت  يا  أعضاء -5
 .امطالبية  امخ ما  -1
 .لمصا   اممعللما   اممكتبة -1
 .امما ية  اممصا   -8
 .امتمليق  مصا   -9

 (Accreditation Standard امنزاهااااة: اممصاااا    .امجمهاااال   مااااا أ االن تاااااح -30
http\\www.nwccu.org . 2033متاح تا يخ ام خلق  . ) 
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 :العالمية والعربية لالعاماد األكاديمي الاجارب

الما  تطبياق معاايي  االعتماا  األكاا يم  سالاء ام  اسا  لاألبحات امتا  تن أ لباممالحظ عل   إن   
ما ٌيخصصلن مبحتًا ملح يت عن امتجا ب ام لمية مالعتما  األكا يم    امباً امجامعا  ,  ألبامم ا ا 

 .لف  ام  اسة امحامية ُيق   امباحت بع  من هذه امتجا ب  ,
 : الماحدة  لياتالعاماد األكاديمي في الو  -1
ألق ظهااااااال    أن( 11ص,  2001)لامبهنسااااااالي ( 81ص,  2008)عط  أل   كااااااق ماااااان عباااااا امم   

  بمبا  ة من مجملعة من أعضاء 3813املاليا  اممتح ة األم يكية عا   ف  كانمالعتما  األكا يم  
عل      من  لاليةبام ليةامتان هياة امت  يا بجامعة ميعجان به ع امتأك  من أن اممؤسسا  امتعليمية

تا   اا  اممساالملن عان اممؤسساا  امتعليمياة . ف  امجامعاة  هايي يسم  بقبلق خ يجامذ زامك اءة لامتمي
, لذماا يها ع  مالعتماا بامع لم فا  تنظاي  هيااا  إ ليمياة  أخ ىلأ امي   نجالن إامتانلية ف  لالية نيل 

   3885عاااا   االعتماااا امتغلااب علااا  معاااكال  اممعاااايي  لامقبااالق , لظهااا   ألق مؤسساااة فااا  مجااااق 
 . ملكليا  لاممؤسسا  امتعليمية امتانلية  نجالن إجمعية نيل  س إع ف  ب

تأسساا  عاا ة  لابااط علاا  مسااتلى اممناااطق فاا  املاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة العتمااا  امماا ا ا  ل اا    
للظي تهاااا األساساااية هااا  ( 25 ص,  2033,مكتاااب امت بياااة امع بااا )فااا    اساااة  كماااا ل    لامكلياااا 
 :  ابطامت بلي لهذه ام ل  االعتما 

 .    3885ملم ا ا لامكليا  لتأسس  عا   نجالن ا  نيل   ابطة - 3
    3881املاليا  املسط  ملكليا  لامم ا ا لتأسس  عا    ابطة - 2
    3983امعماق امم كزية ملكليا  لامم ا ا لتأسس  عا    ابطة - 1
 .    3913عا   لتأسس امعماق امغ ب  ملم ا ا لامكليا     ابطة - 4
 .    3912امجنلبية ملم  اا لامكيا   لتأسس  عا   ام ابطة - 5
ام كاا ة ام ايسااية  اا  انبتقاا  ماان تعااالن تطاالع   نأ األكااا يم  االعتمااا امباااحتين بمجاااق تااا يخ  لياا ى   

لذمااا بهاا ع تحسااين املضااد , األم يكيااة  ةمعاات ا بااين امجامعااا  لامماا ا ا امتانليااة باملاليااا  اممتحاا 
  بمباا  ة مان مجملعاة 3813با ا هاذا امتعاالن فا  عاا   ل ا . عل  سياسا  امقبلق لاالت اق , امت بلي 

, حيات  ااملا بزياا ة ملما ا ا  Michigan universityمن أعضاء هياة امت  يا بجامعة ميتعاجن   
امتانليااة باملاليااة ملتأكاا  ماان أنهااا علاا   اا   كاااع ماان امك اااءة لامتميااز امااذي يساام  بقباالق خ يجيهااا فاا  

لمااد ماا ل  امل اا  تطاال  هااذا امتعااالن ميصااب  علاا  هياااة .  باالق لن امخضاالم الختبااا ا  امقامجامعااة 
لأنعاا  ألق جمعياة ملالياا  املساط . تعت ا فيها أكتا  مان لالياة  األكا يم  مالعتما جمعيا  إ ليمية 



49 

 ,إنعاء هذه امجمعيا  ميصب  ع  ها س  جمعيا  إ ليمية  ام تل لمن ت  ,  3881األم يكية ف  عا  
   إماا 3931ماان ب ايااة عااا   لقتاا  تحاا, ل ا  كااان ت كيزهااا علاا  تقاالي  لاعتمااا  باا امف امماا ا ا امتانليااة 

فاا  امحكاا  علاا  ك اااءة  سااتخ  للضااد اممعااايي  امتاا  تُ , تقاالي  لاعتمااا  باا امف مؤسسااا  امتعلااي  امعااام  
 تحا ة األم يكياةامم املالياا  فا أناا يلجا  (  18ص ,   2008, امعباا  )  لأضااع ةاألكا يمياب امجها 

اممجلااا اماالطن  العتمااا  باا امف إعاا ا  اممعلمااين  ل TEAC) )مجلااا اعتمااا  باا امف إعاا ا  اممعلاا  
((NCATE  ف  املاليا  اممتح ة األم يكية  امذي يع  امجهة ام ايسية العتما  اممؤسسا  امت بلية. 
                                                                                                                    :كندا في األكاديمي العاماد - 9

جل ة امعملية بامم  سة من خالق جها  متع  ة تتخصص كق جهة ف  أح  جلاناب هاذه  ضمانيتم    
 فا  ةفبع  هذه امجها  متخصصا. ذما بامتنسيق لامتكامق بينها بإع اع لزا ة امتعلي   ليت , امعملية 

 ل ه علا  امقضااايا امخاصاة بجال ة اممناااهف  يقتصا  اآلخاا متابعاة لتقالي  تحصاايق امطاالب , لامابع  
 : هذه اممؤسسا  ما يل   لمن,لامعاملين ف  امتعلي  اممعلمينلبعضها يختص بأ اء  لامملا  امتعليمية ,

 ا ا  , لامملجهين لتتكلن من م ي ي اإل  ( (School boarامتعليمية عل  مستلى املالية   ا ةاإل -أ 
ليقلماالن بم ا بااة امماا ا ا لمتابعااة أ ااهااا لفقااًا ممعااايي  محاا  ة , تعاامق . , لممتلاا  اممجتمااد اممحلاا  

امم  سة , لتنمية  ا  ا  امعااملين بامم  ساة , لتالفي  اإلمكاناا  لامتجهيازا  لامتساهيال  ,  ا  ا ة يا ة ل 
تقان, لمحبب  منآمناخ  ةلضمان لجل    0امتالميذ  بقها ا  من    اممعا ع لامم لا 

وهذا   (Quality Accountability Education)مكتك ضمان جودة التعليم والمساءلة   -ب

وينبجق عن وزارة التربية والتعليم بالوالية , وممول من مي انية الحكومة وله  , المكتك متت ص

 : استقالل ااتي ويقوم بالمهام التالية 

ة لقياس مستوى الطالب عند نهاية ال ف الجالص والسادس والتاسع وضع وتطبيق امتحانات دوري -

  1كل سنتين 

  1لإلصالح وتحسين المدارس  أهدافدراسة االتجاهات الساادة حول المترجات التعليمية , ووضع  -

,  1933الذي أسس في عام  CSC  (Curriculum services center  )مرك  خدمات المناهج  -

ظ وتجميع وتقييم جميع المواد التعليمية بكندا بما في الك تقييم المواد التعليمية ويقوم بمسؤولية ح 

  1وغير الك من المهام 

, وأنشئت بهدف ضمان  1996وقد بدأت عام  ( (College of teachersمؤسسة اعتماد المعلمين  -

هذه المؤسسة غير وتعتبر . مستوى أداء المعلمين ومنح تراخيص م اولة  المهنة في مجال التعليم 

 : هادفة للربح وتقوم بالمهام التالية 
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بمهنة التعليم والعاملين بها والك بوضع محكات وشروط  للقاامين بعملية  االرتقاءالعمل على  -1

 . التعليم 

  1وتجديد الترخيص كل خمس سنوات  األولترخيص المعلمين للمرة  -2

  1المعلم وتدريبه   اعتماد المؤسسات والبرامج القاامة بإعداد -3

 .إلى  آخر مستوى أو من مجال إلىعند انتقال المعلم من مستوى  اإلضافيةمنح التراخيص  -4

  هـ22/11/1433بتاريخ  www.aaac.ca:الم در

يلج  ف  ب يطانيا هياة  أنا( 11ص,   2008) عل  أعا  : يطانيافي بر  األكاديمي العاماد -3
ملم ا ا لامب امف امخاصة باممعلمين ل  األكا يم  االعتما ُتعن  ب (TDA)امت  يب لامتطلي  ملم ا ا 

 االعتما ف  اممملكة اممتح ة يت  من خالق مجلا  األكا يم  االعتما  نأ ذك ل  , امم ا ام ي ي 
  بع  انسحاب امحكلمة من عملية امت تي  3984عا   ف امذي ت  تأسيسا (  BAC)امب يطان   

امتعلي  ليعمق اممجلا ممتلين عن هياا  امقطام امحكلم  امذين  ألا أن امذي كان يقل  با  س  
عل  أن تقل  امحكلمة ,  االعتما هناا حاجة إليجا  هياة مستقلة ج ي ة يمكنها تق ي  خ مة امت تي  ل 

ل   اعتب  لزي  , أنها تعمق مد مجلا جل ة امتعلي  امم تلح ل امتعلي  عن بع   كما بتمليلها مب ايا
لتتمتق ,   ف  مؤسسا  امتعلي  االعتما ه  امضمان املحي  متطبيق عملية ( BAC)لي  أن امتع

, لضمان امسيلمة اممامية ,  مناسبة ف  امنظا  امب يطان  ف  تأمين بياة تعليمية االعتما معايي  
تطلي  اممناهف امتعليمية  تأمينل , لجل ة نظا  مضمان امجل ة , لتأمين هيكق تنظيم  مت ابط 

 ف أن نظا  امت تي  (  2001)  امملح  لذك (.  451ص)بمعا كة امهياة امتعليمية  قيي لأساميب امت
لكي ية إ ا تها  ل يا تها لتطلي  أ اء , تقليما مستقاًل خا جيا مجل ة لمعايي  امم  سة  يلف  ب يطانيا
ليق   , تطلي   إم  امجلانب امجي ة لماه  األمل  امت  بحاجة ه لامم تعلن يح  لن ما, طالبها 

 , لامم  سة ,لينع  ملخص هذا امتق ي  أللمياء األمل , ف يق امت تي  تق ي  عن جل ة أ اء امم  سة 
كما يق   ف يق امتقلي  , لنتااف ف يق امتقلي   تلف  مقياسًا ملمساالة لاممحاسبة . لاممجتمد ككق

  .امتطلي  لامتحسين  إ ا ةاممساع ة ملم  سة ف  
  :اسكالندا في األكاديمي مادالعا -4
 اال تقاءعل   ((Scottish HM lmproving Educationهياة تحسين امتعلي  االسكتلن ية  تعمق   

لتتجا نحل تحقيق امتميز ف  عناص  امعملية امتعليمية . ف  امم ا ا االسكتلن ية   باممستلى امتعليم
 امت تعلي  بامت تي  امذي يتضمن امعناص  لتقل  م تعية ام. من حيت أ اء لمخ جا  هذه امم ا ا 
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ليعمق ذما م اكز امتعلي  اممبك  لامم ا ا . ت خق ف  ب نامف امهياة متحسين تعلي  امم ا ا اممختل ة 
ف   امعمق , كما يعمق اممعلمين لف يق  اامنها ية امخاصة , لامم ا ا االبت ااية لامتانلية ف  اسكتلن

 : تعلي  االسكتلن ية عع ة معايي  مجل ة امتعلي  لذما كما يل  ل   لضع  م تعية ام 0امم  سة 
, ليتمتق ذما ف  اعتبا  امتعل  تطل ًا  امتعل  جل ةمستليا    أن ينخ ط امتالميذ ف  أعل -3

عخصيًا ما  المتا امجله ية بامنسبة مألط اق لامعباب , كما يتضمن ت  ية امتعل  امنعط امذي يسه  
  0املفاء باحتياجاته   إم  ضافةاإلفيا امتالميذ , ب

تاحة ف ص امنجاح مكق امتالميذ , ليتضمن هذا اممعيا  امتخطيط  -2 امت كيز عل  امعاا  امنهاا  , لا 
  0ملنتااف امتعليمية , لتقييمها , لتلتيق امنجاح بناء عل  امنتااف 

  0 ؤية معت كة بين األط اق لامعباب لاآلباء لاممعلمين  تطلي  -1
  0يد امقيا ة األعل  جل ة ف  كق اممستليا  تعج -4
  0امعمق بامتعالن مد ع كاء من كافة امهياا  اممعنية  -5
  0  اممعت ا مد اآلباء متحسين امتعل   امعمق -1
  0امم  سة أل ااها امعامق , لامتح يا  امت  تلاجهها   تقيي -1
أ اء أ لا ه  من خالق إع اكه  ف  لتمكينه  من  نتق ي  أعضاء هياة امت  يا لف يق امعاملي -8

  0اممصا   اممختل ة  إم اتخاذ امق ا ا  لتمكينه  من املصلق 
األط اق   ل ع,  تعجيد امعال ا  االيجابية  قمن خال لام ضا,  متبا قام االحت ا  تعجيد -9

كيا  لتحم  صحته  , لتعجيد امسلل  عه ملم  سة امت  تعج إليجابيةلامعباب , لتلفي  امخب ا  ا
  0اإليجابية لامصحية  تجاها اللا

لاإلنجاز من خالق تعجيد امم  سة مكق امتالميذ عل   , امطملح عل  تطلي  بياة م  سية تح ز-30
  0اممختل ة  يجابيةإلاالنجاز , لتعجيد اإلب ام لاالخت ام , لتق ي  اإلسهاما  ا

 اإم  امم ا   لاإلعا ةتستلفيها ,  فحص كافة هذه امعناص  بعكق  ل ي لتح ي  امم ا ا امت  ليت 
, المعرفة مجلة. امت  تحتاج متصليب أل تحسين أي من هذه امعناص  مك  تحقق امتميز اممطللب 

 . http://www.almarefh.org/news.php . 481العدد 
 : في نيوزيلندا  األكاديمي العاماد -5

 ساااالطةممؤهال  تعاااا ع بااااا ماااا يها ساااالطة خاصااااة بااااا يلجاااا أنااااا  (122،م 9225) حسااااان ذكاااا      
( The New Zealand Qualifications Authority (NZQA))اممااؤهال  فاا  نيلزمناا ا 

 حا اممل أعاا ل (. Teachers Council (NZTC) The New Zealand)لمجلاا اممعلماين 
باا أ  فاا   نيلزمناا ا فاا  امتمانينيااا  ب نامجااا  امتاا ذاتيااا  امماا ا ةعان تج بااة امماا ا ا ( 14:  2001)
صاااالحيا  لاساااعة  فُأعطياا امت بلياااة كجاازء مااان إصاااالح امخاا ما  امعاماااة   ا ةلاساااعا مااف حياصااالإ
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 لألتطالي  نظااا  اإلعاا اع اماا اخل   , م ا سااه   ا ةل ياا ا  امم  سااين إل , امماا ا ا مناااءممجااما أُ 
 ة األمناء األنظمة اممعتم لمق  حلق مكتب امم اجعة امت بلية بامتعالن مد عينة من مجاما ,امذات  

            حساااااان أضااااااع اممااااا ا ا اممااااا ا ة ذاتيااااااً  تج باااااةلعااااان  ,لا اااااد ملمااااالا  إمااااا امذاتياااااة   ا ةعلااااا  اإل
تبن  ع ة  إم امذاتية تعي    ا ةأن تج بة نيلزمن ا ف  من  امم ا ا ح ية اإل إم ( 201:  2005) 

 أهااا اعة ل فلسااا  يتضااامن تقااا ي  ميتااااق: لمااا ا ا امميتااااق لهااا   االعتماااا عملياااا  م تبطاااة بح كاااة 
تق ياا  ساانلي ملب ممااان امنيلزمناا ي  تقاا ي ل , مماا ة خمااا ساانلا   اامم  سااة ليكاالن هااذا امميتاااق صااامحً 

يتضمن ت صيال بامنلاح  اممامياة ملتحقاق مان أن مخ جاا  امم  ساة امتا  تا  تمليلهاا  ا  تحققا  فا  
   ا  تها علا  كاق تاالت سانلا  ملل الع علا ها اععكلها امكم  لامكي   اممت ق علياا , ل تقياي  مأل
خا جية متلاصلة من جانب لح ة ام حاص  م اجعا تحقيق طملحا  امم  سة , لخضلم امم ا ا م

 .ف  امسلطا  امنيلزمن ية األكا يم 
 : كون  ون هفي  األكاديمي العاماد -6
 األها اعلاماذي يعتما  علا   فا  هالنف كالنف اساتخ ا  إطاا  عاا  مجال ة امتعلاي  فا  امما ا ا يت      

فقاا  تا  تح يا  مقاااييا  األها اعيساة ملتازل  باأ لا  متقاالي  جال ة امتعلاي  امعاا  , لبناااًء علا  هاذه ام ا
تتكالن مان امتقالي  اماذات  لفحاص أل   اباة  تا لام  لبامتام  تا  بنااء عملياا  ضابط امجال ة , مأل اء

إطاا   في تال  إم ( امجهة امعليا اممسالمة عن امتعلي  ) سع   اا ة امتعلي  لامعماق  ل ,ضبط امجل ة 
معتم ة عل  نظا  تقلي  ذات   اخل  م عل  بنظا   مت بليةامجل ة ا متعزيزتطلي  لمساءمة امم ا ا 

فاا  امنظااا  األم يكاا  لامت تااي  فاا  امنظااا  امب يطااان  ,  االعتمااا عاابيا بنظااام  , م اجعااة خا جيااة 
  م ا سها فا  امتعلاي  أصا    تحقيق امجل ة امت بلية ف إم لسعيًا من لزا ة امت بية ف  هلنف كلنف 
امااذي يقتاا ح مقاااييا متنلعااة مبناااء بياااة ( ECR7)ب  لعلزا ة امت بيااة تلصااياتها فاا  تق ي هااا اممعاا  

امم اااااتي  امهامااااة فاااا  هااااذه  حاااا أل , ملجاااال ة امم  سااااية ماااان خااااالق أنماااالذج امتقاااالي  امعااااامق ملم  سااااة 
فاا  (  QA) جااد متأكياا  امجاال ة كم(  PIS) ياااااممقاااييا هاال بناااء مؤعاا ا  أ اء عمليااة ل ابلااة ملق

  أعلنا  تلاا 3998لفا  ماا ا عاا  . عمليا  امتقلي  امذات  ملم  سة لامم ا بة لامت تي  امخا ج  
امتعلي  ف  امم ا ا اممحلية ل   ت  تصنيع تلاا اممعاايي  فا  أ بعاة  أه اعاممؤع ا  اعتما ا عل  
 , ل  لامتع لامتنظي  , لامت  يا  ا ةاإل: مجاال   ايسية ه  

 . ل االنجاز لامتحصيق  ,امم  سةامطالب لأخال يا   ل ع 
 .    www.gov.moe.hk.com.2033: اممص  

http://www.gov.moe.hk.com/
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 العربية الدول
امع باا   ةمكتااب امت بياا)ملماا ا ا لامتاا  أج اهااا  األكااا يم  االعتمااا أحاا ت ام  اسااا  فاا  مجاااق  أل   

أن اممبااا  ا  فاا  هااذا اممجاااق محاا ل ة علاا  مسااتلى اماا لق (  351,  2033,  باا ماا لق امخلاايف امع
لمعظمهاا اعتما  علا  ,  حيت أن امما ا ا امتا  اهتما  بتطبياق نمااذج متلكيا  امجال ة  ليلاة, امع بية 

 امعااملة امجال ة إ ا ةلنظا  ( لاأل  ن , لعماان , ل طا ,  امساعل ية :متاق)تطبيق نظ  امتقلي  امعاامق 
أن  ماااااك(. ل اإلمااااا ا   امسااااعل ية): أل نماااااذج امتميااااز متااااق ,( لاأل  ن , امسااااعل ية): ا متااااقلاألياااازل 

اآلن هااا   لاااة اماااذين لضاااعلا معاااايي  علااا   لحتااا  ,ت كياااز امااا لق امع بياااة اتجاااا نحااال امتعلاااي  امعاااام  
ملمااا ا ا تعتبااا   األكاااا يم  االعتماااا ماااذا فاااإن امتج باااة اممصااا ية فااا  مجااااق نظاااا  . اممساااتلى امقااالم  

 . هذا اممجاق ف مستلى ام لق امع بية  عل اا ة   
 :المصرية  الاجربة - 1

,  تج بااة معاا لم اممعااايي  امقلميااة ملتعلااي  فاا  مصاا  ماان أهاا  امتجااا ب فاا  اممنطقااة امع بيااة تعتباا 
لأسساااا  بعااااكق جياااا  لحسااااب نماااااذج لضااااع  بمساااااع ة جهااااا  اماااا ع  ,  نظااااً ا ألنهااااا كاناااا   لميااااة

لخصلصاااية امااابال  امع بياااة ماااد  ةكماااا أنهاااا أخاااذ  فااا  امحسااابان تقافااا.  امسياساااية متاااق امبناااا امااا لم 
تعزيااز اماااتعل  :  هاا ام ك ياااة ملضااد هااذه اممعاااايي   األساااأهاا   لكانااا . االسااتنا ة بامنماااذج امعامميااة 

لملاكباااة  ,لام يمق اطياااة , لامملاطناااة امصاااامحة , لتااا عي  اممعاااا كة اممجتمعياااة , امنعاااط ذاتااا  امتلجاااا
لمسااع ة امانظ  علا  امتجا   لامتطال   , لتكا يا مبا أ تكاافؤ ام ا ص , متكنلملجيااامتطل ا  امح يتة لا

لتعزياز  ا  ة اممجتماد علا  تنمياة جياق  , لامتمياز لاممتابعاة لامتقياي  جل ةباام متازا الالتحقيق  ,اممستم 
 (201,  2005 ) حسان.  مؤهق ملمعا كة لاممنا عة

 :يجية مهياة امتقلي  ف  مص  منها االست ت األه اع( 213,   2030) امبياللي لذك 
 االجتماعيةالسياسية و األهدافسعي النظام التعليمي في جمهورية م ر العربية لتحقيق  -1

 1واالقت ادية للدولة 

اكتساب ققة المجتمع الم ري والمجتمع الدولي في مترجات العملية التعليمية في م ر  -2

  1ومؤسساتها 

والجمعيات المهتمة  بالتعليم للمشاركة , معية لمؤسسات المجتمع المدني إاكاء مبدأ المشاركة المجت-3

  1في الرقابة ودعم الجودة 

  1إعالء قيم التمي  والقدرة التنافسية في مؤسسات التعليم -4

 1قافة الجودة في مؤسسات التعليم نشر ق -5
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ووساال القياس  , القياسيةوالمهني في إرساء منظومة المعايير  األكاديميالتعاون مع المجتمع  -6

  1التي تتوافق مع المعايير العالمية 

على المستوى اإلقليمي والدولي  االعتمادإقامة عالقات تبادل مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة و -7

 .المتبادل االعتراف, بهدف 
تكاااالن  امم اااااهي  لاممنطلقااااا  األساسااااية متطبيااااق اممعااااايي  فعاااامل  تقاااا ي  نماااااذج ملتحسااااين بحياااات أمااااا

,  ل عاا   اا  اتها امذاتيااة لاملصاالق ألعلاا  مسااتليا  امجاال ة لتعزيااز,  لامتن يااذ ,امم  سااة لحاا ة امتطاالي 
  . امت بلي االعتما لتحقيق سياسة 

معاا لم اممعااايي  امقلمياة ملتعلااي  فاا  مصاا  علاا  خمساة مجاااال   ايسااة ملمعااايي  لهاا   احتاالى  ا ل    
هيااااة تقااالي  امتعلاااي  فااا  مصااا   مل ااادل ( 359,  2033) امت بياااة امع بااا  مكتاااب   اساااة كماااا أل  تهاااا
 :له  كما يل 

لعاامل  . مؤعااً ا 95ل,  معياااً ا 38بهااا ,  لاحتاالى علاا  خمسااة مجاااال  ف عيااة:  مجاااق اممعلاا :  ألاًل 
 :اممجاال 

 . امصع ا  ا ةمجاق است اتيجيا  امتعل  ل  -
 .مجاق امتخطيط -
 .امعلمية ا ةمجاق امم -
 .مجاق امتقلي  -
 .ق مهنية امتعلي مجا -
   مؤعاااً ا 91ل,  معيااااً ا 31بهاااا ,  ف عياااة اال لاحتااالى علااا  خمساااة مجااا:  اممعاااا كة اممجتمعياااة: تانًياااا

 : اممجاال  لعمل 
 .مجاق امع اكة مد األس ة -
 .مجاق خ مة اممجتمد -
 .مجاق تعباة ملا   اممجتمد اممحل  -
 .مجاق امعمق امتطلع  -
 .مجتمدصاق باممجاق امعال ا  امعامة لاالت -
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     لتاااااااق أساساااااية لهااااا  لتيقاااااة معاااااايي  اممااااانهف  تلاحتااااالى علااااا  تاااااال: اممااااانهف لنااااالاتف اماااااتعل : تامتًاااااا
للتيقااة , امتاا  تحاا   اممعااايي  لاممؤعاا ا  امخاصااة باااممتعل ,  ل للتيقااة معااايي  اممااتع,  (بصاا ة عامااة)

 . لعمل  تمان  لتااق متمان ملا    اسية,  اممحتلى ململا  ام  اسية
 :هذه اممجاال  عمل عل  أ بعة مجاال  ف عية ل  لاحتلى:  امم  سة ام عامة:  ابًعا
 .مجاق ام ؤية لام سامة ملم  سة -
 .مجاق اممناخ االجتماع  ملم  سة -
 .ملم  سة االجتماعيةمجاق امتنمية  -
 .مجاق امتنمية اممهنية  اخق امم  سة -
 .مجاق اممساءمة لتلكي  امجل ة امعاملة -
. مؤعاااا  200ل, معياااااً ا 32بهااااا ,  لاحتاااالى علاااا  عاااا ة مجاااااال  ف عيااااة:  اممتمياااازة  ا ةاإل: ًساااااخام

 :لعمل  اممجاال 
 .سسيةمجاق امتقافة اممؤ  -
 .مجاق اممعا كة -
 .مجاق اممهنية -
 .امتغيي  إ ا ةمجاق  -
 :والاقويم في الاعليم بالمملكة العربية السعودية  العاماد ج ود
, لتعلي  ف  اممملكة امع بية امسعل ية أن هناا جهل  كبي ة لمتع  ة متطالي  امتعلاي  ملمتابد م يتض    

لمألهميااة امتاا  ي اهااا امباحاات تاا  عاا   , لامتقاالي  ,  االعتمااا لماان هااذه امجهاال  مااا يتعلااق بااامجل ة ل 
 :بع  هذه امجهل  لمنها ما يل 

ل ا  صا    ا ا  هاذه امهيااة .)م صدور قرار من مجلس الوزراء لا سيس هيئة اقويم الاعليم العنا -1
 (بع  تطبيق  ام  اسة 

 .اطوير معايير الجودة الشاملة للمدارس الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم -9
 .اطبيق الاقويم الذااي للمدارس  -3
 .اجربة الاقويم الشامل للمدارس  -4
 .عامة للجودة الشاملة بوزارة المعارف إدارةإنشاء  -5
 .العالي مفي الاعلي األكاديمي العامادالوطنية للاقويم و  ال يئة نشاءإ -6
 (. جسان ) للمدارس األهلية من قبل جمعية األكاديمي العاماداجربة إنشاء لجنة  -7

 : الج ود كما يلي  وهذه
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 إنشاء هيئة تقويم التعليم العام                                             
ب  اساااة  امخااااصهاااا امقااا ا  30/3411ز اء فااا  اممملكاااة امع بياااة امساااعل ية بتاااا يخ امااال  لاااامج أصااا  

 :                                                  يل كما  لهل عا امجلانب امتنظيمية ف  مع لم تنظي  هياة امتعلي  ام

يااااة مسااااتقلة تتمتااااد ذا  عخصااااية اعتبا  " هياااااة تقاااالي  امتعلااااي  امعااااا " ساااام هياااااة عامااااة ت إنعاااااء/ ألالً 
 .                                                                            باالستقالق اإل ا ي لاممام , ليكلن مق ها م ينة ام يا , ليكلن ملهياة محافظ بامم تبة امممتازة

تااا تبط فااا  امم حلاااة امحامياااة علااا  أن  , تااا تبط امهيااااة تنظيمياااًا بااا ايا اممجلاااا األعلااا  ملتعلاااي / تانيااااً      
 . لاختصاصاتااممجلا األعل  ملتعلي  مهماتا   اأن يما إم مؤ تة  ةبص  -ب ايا مجلا املز اء 

 :تتلم  امهياة ع  ًا من اممهما  لاالختصاصا  لمن بينها/ تامتاً 

طااا ًا بنااء نظاا  ملتقالي  لمضامان جال ة امتعلااي  امعاا , يتضامن اممعاايي  لاممؤعا ا  األساساية,  -3  لا 
 . ممؤهال  امتعلي  امعا  لجميد ما يتعلق بذما من إج اءا  لنماذج لطنياً 

تقلي  أ اء امم ا ا امحكلمية لاألهلية لاعتما ها بعكق  ل ي بناء عل  معايي  امهياة, سلاء ت   -2
 .االعتما ذما من  بق امهياة أل امتعالن مد اممنعل  اممختصة ف  مجاق امتقلي  ل 

 .ختبا ا  املطنية اممقننة مكق م حلة   اسيةاال بناء  -1

لممتااق عاان كااق ماان لزا ة امت بيااة (  ايساااً )يعااكق ماان محااافظ امهياااة  إ ا ةيكاالن ملهياااة مجلااا /  ابعاااً      
لامم كاز امالطن  ملقيااا لامتقالي  فا  لزا ة امتعلاي   األكا يم  االعتما املطنية ملتقلي  ل  اةلامتعلي  لامهي

معامااة ملتاا  يب امتقناا  لاممهناا  لامجمعيااة امسااعل ية ملعلاال  امت بليااة لامن سااية لأ بعااة امعااام  لاممؤسسااة ا
 .عن امقطام امخاص ممتقامخب اء ف  مجاق نعاط امهياة ل  نم

امتعلااي  امعااا  ماان لزا ة امت بيااة لامتعلااي    نقااق اممهمااا  لاالختصاصااا  اممتعلقااة بنعاااط تقاالي - خامساااً 
امعا  األهل  فا  لزا ة امت بياة لامتعلاي  , لذماا متالزماا لا تباطاا امكاماق  امهياة لبقاء نعاط امتعلي  إم 

لزا ة امت بية )بنعاط امتعلي  امعا  امحكلم  , لتلحي ًا مفع اع عل  امتعلي  امعا  ف  جهة لاح ة له  
 (.لامتعلي 

بم اجعااة معاا لم  تقاال  هياااة امخباا اء بمجلااا اماالز اء بمعااا كة ممتلااين ملجهااا  ذا  امعال ااة -سا ساااً     
عنااااا لفقااااًا  لام فااااد ، تنظاااي  هياااااة تقاااالي  امتعلااااي  امعاااا  , لفقااااًا ملت تيبااااا  امتنظيميااااة اماااالا  ة فااا  امقاااا ا 

 19341هن العدد 1433شنوال  94الشرق األوسط الثالثناء  جريدة: الم در.مفج اءا  امنظامية اممتبعة
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 ملك عبداهلل لاطوير الاعليمال عمعايير الجودة الشاملة للمدارس الاابعة لمشرو  اطوير: 
حياات  ,تاا  بناااء معااايي  لمؤعاا ا  امجاال ة امعاااملة بامماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي حياات   

 إ ا ة ,امعاا اكة  إ ا ة ,امتخطاايط اإلساات اتيج , امماالا   امبعاا ية )تكلناا  اممعااايي  ماان امجلانااب امتاميااة 
امتعل  لامتعلي , امبياة  ,لامتحليق, امتأتي  عل  اممجتمد اممعللما   ,امت كيز عل  اممست ي   ,امعمليا  

ل   ت  تطبيق هذه اممعايي  ببع  امما ا ا ( .  امطالبنتااف  ,امتعليمية امت بلية,  ع  نمل امطالب 
 كاروننيلاإل  الموقن : اممصا   . بحيت يت  امتحقق من اممعايي  لاممؤعا ا  ملما ا ا امتا  تتباد امتطالي  

 .هhttp://www.tatweer.edu.sa   /19/2/1433 -اطويرالرسمي لمشروع 
 الذااي للمدرسة الاقويم: 
 االختباااا ا  إ ا ةاماااذي أع تاااا ( اماااذات  ملم  ساااة امتقااالي )اماااذات  ملم  ساااة حساااب  مياااق  امتقااالي  يقاال    

 بمسااان ة تعااكيلا  مهااذا امغاا   بامم  سااة , لذماااخااالق ف يااق ياات   ماان امتعلااي لامقباالق باالزا ة امت بيااة ل 
حيات تقاال   مساتم ة,, لعملياة امتقالي  امااذات  عملياة   ا ةعلاا  مساتلى اإل االستعاا يل عا  مان ام  ياق 

امم  سة , لتستم  هذه امعملية  لتها من أنهاا تعاجد  ا  ا ةعل  اممتابعة اممستم ة من جانب اممعلمين ل 
لامعمااق امجمااع  , لامنهاال  اممهناا   ,   لامتعاالن, اإلباا ام  لتا ع  , علا  تنميااة اممما ساة امتأمليااة

مجمياااد أعضااااء هيااااة امتااا  يا مماااا يعاااجد أيضاااا امعااا اكة اإليجابياااة باااين امم  ساااة , لألميااااء  ممساااتم ا
نماااا هااال لسااايلا مصاااممة  , لامتقااالي  اماااذات  مااايا  اياااة فااا  حااا  ذاتاااا. األمااال  , لاممجتماااد اممحلااا   لا 

 .من تق ي  تعلي  لتعل  عام  امجل ة مجميد امطالب فيها امم  سة خصيصًا متمكن
 : الاقويم الذااي للمدرسة  مجالت
عمليااة امتقاالي  امااذات  ملم  سااة لامتاا  يتنالمهااا هااذا اماا ميق تقاالي  امم  سااة باسااتخ ا  اممؤعاا ا   تسااته ع

 :امت بلية ف  إطا  منظلمة امعمق بامم  سة لامت  تعمق األبعا  اآلتية 
مكاناا ل , امم  س  اممبن ل , اممعلمين ل,  امطالبلتض  مجاال  ع ة منها  :امم  سة  م خال  -3   ا 

 . امم  سة
 فاعلياااةل ,  اماااتعل  لظ لفاااا  اخاااق امصاااع بيااااةلتضااا  مجااااال  منهاااا :   امتعلاااي  لاماااتعل  عملياااا  -2 

                                                   .اممعل ة ملتعل  اممعكال ل ,  امت  يا
 .ام  اس   حصيقلتتمتق ف  امت : امم  سة مخ جا  -1 

 :اإلجرائية للاقويم الذااي للمدرسة الخطوات
 :منها تقل  بمها  مح  ة لامت امت بية لامتعلي   إ ا ةتعكيق مجنة إع افية ب:  ألالً 
 ,  خطة تن يذية ملتقلي  امذات  ف  امم ا ا امتابعة ملمنطقة أل اممحافظة إع ا   -3     
 .بامم ا ا  قلي مها  ف ق امت تح ي   -2     

http://www.tatweer.edu.sa/
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 .ب نامف ت  يب ملكلا   امالزمة متن يذ امتقلي  امذات  إع ا  -1     
 فلس ة لأه اع لمتطلبا  للسااق عةاجتمام مم ي ي امم ا ا يت  فيا ع ح لمنا  عق  -4     

 .ب نامف تن يذ        
 .لي  امذات م ي  تن يذي ممع لم امتق اختيا  -5     
 . امتق ي  امنهاا  ملتقلي  امذات   إع ا  -1
 :امتامية  باممها يقل   لامذي ف يق امتقلي  بامم  سة قتعكي:  تانياً 

 .حلق امتقلي  امذات  ملم  سة حل خطة تلعية لتتقيع ممجتمد امم  سة لاممجتمد امم لضد -1
 .أ لا  امتقلي   تجهيز -8
 .للبرنام ة لاطبيق األدوات في إطار الخطة الزمنية الاي أعدت الزمنية للمدرس خطةال وض  -9

 .بياناتها  استي اءاأل لا  , لجمعها بع   تطبيق -30
 . عل  إ خاق امبيانا  لم اجعتها  اإلع اع -33
 .امبيانا  لمعامجتها تحليق -32
 .امتقلي  مد مجتمد امم  سة  نتااف منا عة -31
 .امتق ي  لامتلصيا   إع ا  -34
 .امت بية لامتعلي  لمتابعتها إ ا ةت خق  إم امتلصيا  امت  بحاجة   فد -35
 .ف  األ اء امم  س  امتطل  ملع اإلنجاز متلتيق إع ا  -31
 . خطة امعمق ملم حلة امقا مة  إع ا  -31

 الشامل للمدرسة الاقويم :                                                                
 (جا ةبامت بياة لامتعلاي   إ ا ةامتقالي  امعاامق با) مل اد فا  حسة  مةا ورد دف التقويم الشامل للمدرسةةيه

  :إم  ما يل 
 0سياسة امتعلي  ف  اممملكة امع بية امسعل ية  أه اععل  م ى تحقق  امتع ع  -1
 .ملاطن امقلة لملاطن امضعع ف  امم ا ا  تح ي  -2
  0امعملية امتعليمية لامت بلية  بمستليا  كافة عناص  اال تقاء -1
  0إععا  اممجتمد بكافة فااتا بمستلى امخ ما  امت  تق مها امم ا ا  -4
 تقاا ي  معللمااا  ملمسااالمين عاان امتعلااي  تساااع ه  علاا   ساا  لتلجيااا خطااط امتعلااي  لفااق أسااا -5

  0لاممعللما  امصا  ة  قة لامها اإلحصاايا  ام  ي متينة
  0مية امحامية لتطلي ها بناء عل  ما تظه ه نتااف امتقلي  امخطط امتعلي م اجعة -1
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  0عل  أفضق مستلى  األه اع لح امحماسة ملعمق ام عاق ف  امم ا ا كافة متحقيق  بت -1
 للماا  لقؤ اممسااامتقااة ماا ى امعاااملين فاا  امم  سااة بإنجااازاته  , لجعااق امم  سااة محااق تقااة  تعزيااز -8

 . لكافة فاا  اممجتمد  األم 
 امم  ساااة بمساااؤلمياتها تجااااه امااالطن لاممااالاطنين لاألجيااااق ,  لأن امعماااق امت بااالي  ساااامة  ي تاااذك -9

  0 لظي ة مج   لميا
 .فيها لأف ا  اممجتمد  امم ا ا عل  اممحافظة عل  امت ابط بين امعاملين مساع ة -30
 لزا ة , ميعماق كاقامتعلاي  لملا  ا ةلمألبااء لإل يهاامعللما  كافية عن امم  ساة ملعااملين ف تلفي  -33
  0بمستلى امم  سة  اال تقاءيخصا عل   فيما
لمعامجاة  لما ى  يامهاا بتعزياز اإليجابياا  ,اإلطالم عل  ألضاام امم  ساة  ا يةاستم ضمان -32

 .امسلبيا  
امعاامق  عملية امتقلي  ذاتها للضد  اع ة بيانا  لمعللما  متيناة يقال  عليهاا امتقالي  تحسين -31

      .ستقبق ملم  سة ف  امم
  -:مراحل التقويم الشامل 

بحيث تتضةمن لةل مرحلةة اجةراتاف تيةي يةة , يتم تقويم المدرسة من خالل ثالث مراحل رئيسية     

 : هي و خاصة بها 

 .مرحلة ما قبل التقويم : أوال 

   .مرحلة أقناء التقويم : قانيا 

  .مرحلة ما بعد التقويم : قالجا 

 : خطة عمل المدرسة 

إاا ظهر في التقرير النهااي قضايا فإنه يجك أن تقوم المدرسرة بإعرداد خطرة عمرل حسرك النمرواج  (أ)

   .المعتمد , بحيص توضح فيها اإلجراءات التن يذية التي تقترحها لمعالجة القضايا الرايسة 

بيات يجك على المدرسة أن تعد خطة تن يذيرة داخليرة خاصرة لتع ير  االيجابيرات , ومعالجرة السرل( ب)

الواردة في التقرير والتي ال تقع ضمن القضايا الرايسة , وتوقيق الك في برنامج شامل  وملف التقويم 

امت بيااااااااااة لامتعلااااااااااي  جاااااااااا ة  إ ا ةامتقاااااااااالي  امعااااااااااامق باااااااااا مل ااااااااااد: اممصاااااااااا   1الشررررررررررامل بالمدرسررررررررررة 
http://www.jedu.gov.sa – 35/33/3411ها . 
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 للاعليم العالي ألكاديميا العامادال يئة الوطنية للاقويم و  إنشاء: 
بناااااًء علاااا  امملافقااااة امسااااامية امك يمااااة   اااا   األكااااا يم  االعتمااااا إنعاااااء امهياااااة املطنيااااة ملتقاااالي  ل  تاااا 
هاا فا  جلساتا 1/28/3424ها علا   ا ا  مجلاا امتعلاي  امعاام    ا  9/2/3424بتا يخ  1024/ب/1

امهيااااااة بامعخصاااااية اممعنلياااااة  هاااااذه  تتمتااااادل . هاااااا  35/3/3424امتامناااااة لامععااااا ين اممنعقااااا ة بتاااااا يخ 
لاالسااتقالق اإل ا ي لاممااام  تحاا  إعاا اع مجلااا امتعلااي  امعااام  لهاا  امساالطة اممسااالمة  عاان عااؤلن 

 اال تقاااء مكانيااةفاا  مؤسسااا  امتعلااي  امعااام  فالق امتااانلي عاا ا امتعلااي  امعسااك ي إل األكااا يم  االعتماا 
لتالفي  معااايي  مقنناة مااأل اء , لامعاا افية  لضاامان املضالح, امتعلااي  امعاام  امخاااص لامحكالم   بجال ة

 . األكا يم 
 :ال يئة  أهدافو  م ام 

فاا  مؤسسااا  امتعلااي  فاالق امتااانلي عاا ا  األكااا يم  االعتمااا هاا  امساالطة اممسااالمة عاان عااؤلن  امهياااة
 : إم امتعلي  امعسك ي , لته ع امهياة 

صيا ة امضلابط امتا  تك اق تطبيقهاا ل  ,األكا يم  االعتما  لاع  لمعايي  لع لط امتقلي  ل  لضد- 3
 .اممختل ة بع  امتانلية امعامة  ةاألكا يميف  اممؤسسا  

,  متااق امتاا  يا لامتاا  يب,  األكااا يم اممتعلقااة بمزالمااة امعمااق  يااةاإلطا  امقلاعاا  لاممعااايي   لضااد- 2
عا ا  املال  ةاألكا يميالصيا ة امضلابط امت  تك ق تطبيقها فا  اممؤسساا   اا  امتا  تانظ  اممختل اة , لا 

 .اإلع اع عل  هذه اممهن ف  تلا اممؤسسا  
لاعتماااا  ,  امعاااا  ملمؤسساااا  امجامعياااة امج يااا ة أل ماااا يعا مهاااا متاااق امكلياااا  لاممعاهااا   االعتماااا - 1

 . ةاألكا يميأ سامها لتخصصاتها لخططها 
, لاعتمااا   يعا مهااامااا ملمؤسسااا  امجامعيااة امقاامااة أل  األكااا يم لامتقاالي  اماا ل ي مااأل اء  امم اجعااة- 4

 .أ سامها لخططها ام  اسية أكا يميا متق امكليا  لاممعاه  لتقليمها بعكق   ل ي 
لأ ساااا  مؤسساااا  امتعلاااي  امعاااام  فااا  اممملكاااة أكا يمياااا مااان جهاااا   فحيااااق اعتماااا  بااا ام امتنسااايق- 5

 .امعاممية  االعتما 
بعا  امبكاامل يلا لامماجساتي  , لاما كتل اه أل  لاعتما  با امف امبكاامل يلا ,  لاما بلل  امعاام  تقلي - 1

 .ما يعا مها , لامم اجعة ام ل ية ممتطلباتها 
,  بعااا  امتانلياااة امعاماااة ,  متاااق بااا امف امكلياااا   ةاألكا يمياااتقااالي  لاعتماااا  امبااا امف امتخصصاااية  - 1

 .اممتلسطة لام بللما  امعلمية سلاء امحكلمية لاألهلية 
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امتعليميااااة امحكلميااااة  سااااا ذا  امصاااابغة امت  يبيااااة لامتعليميااااة فاااا  اممؤسلاعتمااااا  امباااا امف  تقاااالي - 8
 .لاألهلية

,  ممختل ااةا  فاا  اممجاااال األكااا يم فاا  ا تاا اح امخطااط امعامااة إلعاا ا  لتطاالي  األ اء  اممعااا كة- 9
مساان ة  ااماة أل مؤ تاة ليكالن أعضااء هاذه املجاان  أخا ىلملهياة تعكيق مجان أكا يمية  اامة لمجان 

 .                                                               ين أعضااها أل من  ي ه  من ب
أل اااا ا  امتلعيااااة لاإلعااااال  لامبحاااات امعلماااا   االعتمااااا نعاااا  اممعللمااااا  لامبيانااااا  امخاصااااة ب -30 

تاحتها ملجها  ل                           .ام ا بين مفطالم عليها  األف ا لا 
امساعل ية بتطالي   امع بياةلامتقلي  فا  اممملكاة  األكا يم  مالعتما امهياة املطنية  ام   مق ل 

لتأكياا  امجاال ة ممؤسسااا  امتعلااي  امعااام  تاا  تح ياا ها فاا  أحاا   االعتمااا مجملعااة ماان معااايي  
ععاا  معيااا ًا تتعلااق بقطاعااا  ع يضااة ماان امنعاااط فاا  مؤسسااا  امتعلااي  امعااام  لهاا  علاا  

 :امنحل امتام 
 . األه اعل  ام سامة -

 .   ا ةلاإل امسلطا  -

 .ضمان امجل ة لتحسينها  إ ا ة -

 .لامت  يا  امتعل  -

 .عؤلن امطالب لامخ ما  اممسان ة  إ ا ة -

 .امتعل   مصا   -

 .لاممع ا   امم افق -

 .اممامية   ا ةاممام  لاإل امتخطيط -

 .تلظيع امهياة امت  يسية لاإل ا ية عمليا  -

 .امعلم   امبحت -

  عل ام سم  ملهياة  ممل دا: اممص  .تعليمية مد اممجتمداممؤسسة ام  ةعال -
 .اإلنت ن 
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 للاعليم األهلي  األكاديمي العامادلجنة  إنشاء.   
امجمعياة امساعل ية  ام  اسة امتا   اما  بهاا بع  ملتعلي  األهل  األكا يم  االعتما إنعاء مجنة  ت     
   ب  اساااة تقليمياااة ملمااا ا ا 2003فااا  عاااا   امتااا   امااا  لهااا ( جساااتن) امت بلياااة لامن ساااية  ل ملعلااا

 ياا امك اءة ام اخلية لامخا جية مهذه امم ا ا لبناء  ه فهابتكليع من لزي  امت بية لامتعلي   األهلية 
لامتاا  باا أ  ,امت باالي  مالعتمااا لكااذما إعاا ا  لتطاالي  نظااا  ,  ملتطاالي ملتحسااين ل  إساات اتيجية عاااملة
لزا ة امت بياااة لامتعلااي  امتنظاااي  امخاااص بتااا خيص مؤسساااا  هااا حيااات أصاا     3425بتطبيقهااا عاااا  

ليتضااامن اممعاااايي  لامضااالابط األساساااية متقااالي  مساااتلى األ اء فااا  هاااذه  األهلياااة  مااا ا االعتماااا  ام
امجمعياة  .امتعلي  لامتأك  من تحقاق امحا  األ نا  مان امعا لط امالزماة مالعتا اع بهاا   ةامم ا ا لجل 

 .( 20ص , ها 3430 )ن سية امسعل ية ملعلل  امت بلية لام
بااامتعلي   االعتمااا بعاا  امجهاال  باممملكااة امع بيااة امسااعل ية بمجاااق امجاال ة ل  عاا   إضااافة ليمكاان   
  اممتعلااق( 72ص ، م 9222) لامملحا  ,  (11 , ص2033)اممااامك   ب  اساة  ل   مااا ماان خاالق  امعاا 

 لأيضاااً , لتأساايا املجنااة امسااعل ية ملجاال ة ,  عامااة ملجاال ة امعاااملة باالزا ة امت بيااة لامتعلااي  إ ا ة إنعاااءب
 :يل  كما له  محم  بن فه  ملجل ة األمي م كز  تاسيا

  عامة للجودة الشاملة بوزارة الاربية والاعليم  إدارة إنشاء : 
عاماة ملجال ة امعااملة  إ ا ة   2009/ 2008أنعاء لزا ة امت بية لامتعلي  ف  امعاا  ام  اسا   يعتب     

إ  اكااا بأنهااا خيااا  اساات اتيج  ماا ع  عمليااة امتطاالي  . اطااا مباعاا ا فاا  كافااة عملياتهااا باااملزي تاا تبط ا تب
كافاة امخا ما  بأساا لمباا ئ لمما ساا  أكتا  فعامياة  ل عا , لامتنمية ف  امعملية امت بلياة لامتعليمياة 

. اممجتمد  تمكنها من اممنافسة لتلبية حاجا  اممست ي ين من عاملين لطالب ل ي ه  من كافة ع اا 
لتمتااق امهاا ع امعااا  متحسااين لتقاالي  األ اء امعااا  مقطاعااا  اماالزا ة لا  ا ا  امت بيااة لامتعلااي  لامماا ا ا 

 .املزا ة  أه اعلامتع ع عل  م ى تحقق 
 اللجنة السعودية للجودة  ا سيس: 

 ية    لافاااق مجلاااا امغااا ع امساااعل ية علااا  تأسااايا املجناااة امساااعل 2000/ 21/9 بتاااا يخ اناااا حيااات       

" لأبااا ز  املجناااة  ساااامتها فااا  . ملجااال ة , لتضااا  مجناااة ف عياااة مختصاااة بتطبيقاااا  امجااال ة فااا  امتعلاااي  

اإلسها  ف  تحسين جال ة امخا ما  لاممنتجاا  لاممعللماا  مان خاالق تالفي  اممعللماا  لاممساان ة فا  



63 

ف   فد مساتلى  املجنة ف  اممساهمة ل ع  ب امف امجل ة املطنية متساه  أه اعكما تح    " تطبيقها 

 اع ة بيانا  ملمعللما  تسااه  فا  تحساين جال ة امخا ما  لاممنتجاا  لاممعللماا  ,  لفي امجل ة , لت

لامماؤتم ا  ذا   امنا لا لنع  املع  لاممساهمة ف  زيا ة اممع فة من خالق عقا  امبا امف لام عامياا  ل 

ل اممعا كة ف  امبا امف  , لت  يبه امعال ة بامجل ة لامتعجيد عل  إيجا  متخصصين ملجل ة إلع ا ه  

لامجها  ذا   معلميةلام عاميا  لامن لا  لاممعا   املطنية لام لمية , ل امتعالن مد املجان لامهياا  ا

 . امعال ة م ع  لنع  ام  اسا  لاألعماق امعلمية ذا  امعال ة بامجل ة 

 محمد بن ف د للجودة  األميرمركز  ا سيس : 

امجااال ة امعااااملة فااا  اممااا ا ا  إ ا ةليعنااا  بنعااا  لتطبياااق نظاااا     2003 امم كاااز عاااا  تأساااا حيااات

لفاق سياساة ( ح ا  امبااطن  - اإلحسااء - ا اما م) لامم افاق اإل ا ياة باإ ا ا  امتعلاي  باممنطقاة امعا  ية 

  امتعلي  ف  اممملكة امع بية امسعل ية متحقيق مزي  من امنقلة امنلعية ف  عمليت  امت بية لامتعلي أه اعل 

تأكياا  م هاال  امجاال ة كمباا أ إسااالم  لمطلااب لظي اا , ل  عاا  اممؤسسااية فاا  :  إماا ليهاا ع امم كااز . 

علاا  مبااا ئ امقياااا لامتحليااق اممسااتم ,  االعتمااا عمليااا  تطبيااق نظاا  امجاال ة امعاااملة فاا  امتعلااي  مااد 

لاة امتا  تجماد لأن تكلن امجل ة امعاملة امقاع ة امت  تبن  عليها با امف امتحساين اممساتم  لكاذما اممظ

هااذه امنعاااطا  لتطاال  أ ااهااا, لجعااق امتاا  يب لامااتعل  اممسااتم  هاال األساااا امااذي ننطلااق منااا لتبناا  

 .عليا ك اءة األ اء

امباحاات أن هااذه امجهاال  تاا ق علاا  اإلهتمااا  امكبياا  ماان اممسااالمين بااامتعلي  فاا  اممملكااة امع بيااة  لياا ى

عملياااة تطبياااق  احمؤعااا   ااالي علااا  إمكانياااة نجااا كماااا أنهاااا, امساااعل ية بهااا ع تطااالي  امتعلاااي  لتجليااا ه 

إما  امما ا ا امتابعاة ممعا لم امملاا  إلضاافةبا, معايي  االعتما  األكا يم  عل  ما ا ا امتعلاي  امعاا  

 .عب اي متطلي امتعلي  ف  ظق اممؤع ا  امت  تضمنتها فلس ة لخطة اممع لم
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 الملك عبداهلل لاطوير الاعليم مشروع
 ية للاعليم في ضوء مشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليمالساراايج الخطة

 لامُممك ناااا , تن ياااذها  لم احاااق,  أهااا افهامالمااا  امخطاااة االسااات اتيجية ملتعلاااي  فااا  اممملكاااة ل  أبااا ز    
عا  مع لم امملا عب اي متطالي  امتعلاي  اما كتل  علا  امحكما   م ي  لض  كما ام ايسية لامتح يا ,

أن امخطاة  ل, 3412 ام  اسا نامف تطلي  امتعلي  فا  امما ا ا ماد مطلاد امعاا  امب ء بإطالق ب   له 
ف  مختلع م احاق امتعلاي  امعاا   لامم ا ا, لا  ا ا  امت بية لامتعلي   ,تح   أ لا  لزا ة امت بية لامتعلي  

 :إم امخطة تسع   لأن ,أن امتطلي  يب أ من امم  سة  ل , لمهامها ب  ة
 .                                                                                      لامبنا أمع م  سة ملبنين  11ف   عن امنملذج امحام ج امتعلي  امج ي  ب الً منملذ ت  يج  إحالق -
 .تلظيع اممما سا  امح يتة امت  ت كز عل  امنلاتف لاممخ جا  امتعليمية  -
 .ل بطها بمستلى أ اء امطالب ف  اممق  ا  ام  اسية  ,لضد مؤع ا  مقياا األ اء   -
 . امعمق عل  زيا ة امتحاق امطلبة بمؤسسا   يا  األط اق  -
  .      فاااا  امجامعااااا   األكااااا يم لامتعلااااي  , لساااالق امعمااااق , فااااد اسااااتع ا  امطااااالب لامطامبااااا  ملحياااااة  -
 .امملهلبين  بامطلبة يةامعنا -
 .                                  خاصة لاممع ضين ملخط  بذلي االحتياجا  ام امعناية -
 . امح  من امتس ب من امتعلي  امعا  -
 :  اشمل وبعض ا  طلقعشر مبادرات أ   وهي( اطوير) مشروعالاي ابّناها  المبادرات   
 .مبا  ا  لطنية   -
                         .    تعليمية عل  مستلى املزا ة لا  ا ا  امت بية لامم ا ا  مع لعا  -
 .ات ا يا  امع اكة بين لزا ة امت بية, لا  ا ا  امت بية   -
 .تطلي  اممناهف لامسياسا  لامملاص ا   -
 .ملتعلي  امعا   االعتما إنعاء هياة امتقلي  ل  -
 .م كز تطلي  امقيا ا  امت بلية  تأسيا -
 .صن لق مالبتكا  ملتعلي   إنعاء -
نياااة ملمعلماااا  لاممعلماااين تابعاااة ملااالزا ة تعماااق علااا  تااالفي  حااالافز مهااا  كامتاااأمين مؤسساااة لط إنعااااء -

جانااب امممياازا  مااد عاا كا  امطياا ان, ل فااد مسااتلى مهنااة امتعلااي  متكاالن مهنااة منافساااة  إماا امطباا , 
 -بتااااااااااا يخ - /http://www.faifa4arab.com/news: يتسااااااااااابق عليهااااااااااا امجميااااااااااد    اممصاااااااااا  

 .ه31/8/3411
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 :تقوم على (تطوير)ية للتعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مشروع الرؤية المستقبل

 امعملياااة امتعليمياااة, لامعماااق علااا  تحقياااق امتمياااز فااا  اماااتعل  مااا ى جمياااد  حااال هااال م امماااتعل  كااالن
 .اممتعلمين لفقًا ممستلى    اته 

 يااة, لتطاالي  معايي هااا, لزا ة امت بيااة لامتعلااي  علاا  امتخطاايط ملتعلااي , لتلجيااا امعمليااة امتعليم ت كيااز
  .لتلفي  متطلباتها, لبناء أنظمة امجل ة لامتح يز

 لتطبيق استقالمية إ ا ا  امتعلي  لامم ا ا, امعملية امتعليمية إ ا ةنحل امالم كزية ف   امتلجا. 
 لب امجهاا  خططها متطلي  امعملية امتعليمية , لتلجيا جميد, امق  ا  لامتجهيزا  ف  امم ا ا بناء

 .حسين امتعل عل  ت
 امت بيااة لامتعلااي  مقيااا ة عمليااا  امتطاالي  فاا  م ا سااها, لتحقيااق  إ ا ةامقاا  ا  بعاا يًا لتقنيااًا فاا   بناااء

عطااها امصالحيا  اإل ا ية امالزمة  .امجل ة ف  أ ااها, لا 
امنظاا  : ام ؤية ه  جزء من امخطة اإلست اتيجية متطلي  امتعلاي  فا  اممملكاة ل ا  انطلقا  مان هذه    

امتعلاي   لا اد لمان تعاخيص, األخ ىلامخطط امتنملية لاإلست اتيجية , لسياسة امتعلي , ألساس  ملحك ا
لماان لتيقااة امتلجهاا  اممسااتقبلية ملتعلااي  امعاا  لامتطاال ا  امح يتااة امتاا  , فا  اممملكااة امع بيااة امساعل ية

 لامتقنيااة ل ا  اممع فيااةلبعاا  اممما سااا  امعامميااة اممتمياازة لامتطاا, لماان امنظ يااا  امت بليااة, يعااه ها
 ها 32/8/3411 بتا يخ. اممل د ام سم  ممع لم تطلي : اممص   . امح يتة
  :(اطوير)الاابعة لمشروع  للمدارسوخصائص بيئة الاعلم  أهدافو  رؤية
ف يااق تطااالي  اممااا ا ا فاا  معااا لم امملاااا عبااا اي    أعااا ه اماااذي( مااا ا ا امتطاالي   مياااق)فاا   ل   
 : لخصااص بياة امتعل  ملم ا ا اممطل ة عل  امنحل امتام  أه اعل  ؤية  علي امت متطلي 
 :  الرؤية
امطامبة اممتلازنة ف  بياة مع فية متطال ة لفاق جال ة /متميز  يساه  ف  بناء عخصية امطامب تعلي    

 امعامميااة ملتاز  بامتلاباا  امتلجهاا متلاكاب مااد   لتعلاي صااامةأللان تااح علاا  امعاام  ماان بلاباة ا, عاممياة
  :ف  األت  لتتمتق االجتماعيةام ينية لامقي  
 .تضد امم ا ا اممتعل  ف  م كز اهتماماتها أن -
 .تلف  امم ا ا تعليمًا نلعيًا عام  امجل ة يتلافق مد متطلبا  امق ن امحا ي لامعع ين أن -
 .تكلن م ا ا جاذبة لمعززة ملتعل  ف  جميد مكلناتها أن -
 .معلملن مؤهللن تقا  بصل ة مهنية فاعلة لم يها أن -
 .تتبن  ع اكا  مجتمعية أن -
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  : األهداف
 .امطامب مها ا  امتعل   إكساب -
 .ف  بناء اممجتمد اممع ف  اإلسها  -
 .امقي  لاالتجاها  لاممما سا  االيجابية   عاية -
 . لمها ا  االتصاق االجتماعيةاممها ا   تنمية -
 .حق اممعكال   مها ا  امت كي  لمها ة تنمية -
 .ا ا  امقيا ية اممه تطلي  -
 .امع اكة اممجتمعية  بناء -
امطالب باممهاا ا  امحياتياة امالزماة مالنا ماج لاممنافساة بمختلاع اممساا ا  امعلمياة  تزلي  -

 . لامتقافية  االجتماعيةل 
 بيئة الاعلم  خصائص .2

 .تعليمية جذابة  بياة -
  .فاعلة  يا ة -
 .طالبية  مؤتم ا  -
 .تعليمية  بلابة -
 .امكت لنية  مناهف -
 . ( متق تلاصق اممعل  مد طالبا عن بع  بلاسطة اإلنت ن ) ذكية ا ام  -
 .اممل اااااد اإلمكت لنااااا  ام سااااام  ممعااااا لم تطااااالي : اممصااااا  . مهنااااا  مساااااتم  تطااااالي  -

http://www.tatweer.edu.sa   ها34/1/3411بتا يخ 
 :لاطوير الاعليم هللالمدرسة الاابعة لمشروع الملك عبدا أنموذج

فكاا ة معاا لم تطاالي  امماا ا ا  فاا  بناااء أنماالذج يعمااق علاا  تحليااق امم  سااة ماان اماانمط  تتمتااق
 ,مؤسسة ت بلياة متعلماة تهياي بيااة ملاتعل  يسال  فيهاا تقافاة امتعاالن إم امتقلي ي اممقتص  عل  امتعلي  

ا  امت بلياااة امنلعياااة باااين لامااا ع  اممهنااا  اممبنااا  علااا  خبااا ا  ت بلياااة عملياااة, لتعاااجد علااا  اممباااا   
ل  اياة أنمالذج تطالي  امم  ساة ها  تهيااة  , أل متعلماين , أل معلمين , ا منسلبيها سلاء كانلا  يا 

: ل اااةبياااة ت بليااة مناساابة بمكلناتهااا امبعاا ية لامما ياااة لاممعنليااة مبناااء عخصااية اممااتعل  بأبعا هااا اممخت
ك  يكلن ملاطنًا صامحًا معاا كًا فا  عملياة امتنمياة  , ب نياً ل  , لن سياً  , لاجتماعياً  , لعقلياً  , أكا يمياً 
 .بإيجابية 

http://www.tatweer.edu.sa/
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مجااالته  يمتلكالن مجملعاة مان  فا  عاميااً  امم  ساة علا  ك ااءا  بعا ية مؤهلاة تاأهيالً  لتعاتمق  
اممهاا ا  لاممما ساا  امنلعياة امتا  تساه  فا  تأهيااق امطاالب كا  يكلنالا مالاطنين صاامحين معااا كين 

لمعطياا  امعصا  مماا  امعاممياة يا ا بالع  ماد اممتغ امتعامق نبإيجابية لمتمكنين م امتنمية ليةف  عم
مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  امعا   .لمجتمعه  أنسه  لمصلحة فيا مصلحته  لمصلحة لطنه 

  http://www.tatweer.edu.sa  مل دمن ام(   2033)
بام عاااق لزا ة امت بياااة لامتعلاااي  باممملكاااة امع بياااة امساااعل ية بتن ياااذ اممعااا لم علااا  خمساااين   أ لبااا 

 ءامتعلي  باممملكة للصق ع  ها  أتنا إ ا ا م  سة من امبنين لامبنا  ت  اختيا ها من مختلع مناطق 
امتعلي  امعا   تالتمااة م  سة عل  أن يز ا  ع  ها سنليًا حت  تعمق جميد م ا ا إم تطبيق ام  اسة 

لتجهيااازا  بكافاااة اممساااتلزما    لساااةاممملكاااة امع بياااة امساااعل ية لذماااا  لفاااق معاااايي  لعااا لط م   فااا
متغييااا ا   ألمااا امبااا امف امت بلياااة عليهاااا , كخطااالة  أحااا تلامتقنياااة لذماااا متطبياااق  لاإل ا ياااةامتنظيمياااة 

امت اعااق مااد امبياااا   اب إيجااجيااق  إيجااا جله يااة  ا مااة علاا  اممنظلمااة امتعليميااة لمساااهمة نلعيااة فاا  
 . ميق م ا ا امتطلي  , مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  امعا . اممع فية
 http://www.tatweer.edu.sa ,   ها35/8/3411بتا يخ. 

 اء أ لا هاا  امم جاالة تمكااين إ ا ا  امت بيااة لامتعلااي  لجهاااز اماالزا ة بااأ إماا تطاالي   معاا لم ليهاا ع
حيت أن إ ا ا  امت بياة لامتعلاي  تمت اق اممحال  األسااا اماذي يعتما  علياا فا  عملياة  , ف  هذا اممجاق

لا ااد  إماا فهاا  ام اعمااة ملماا ا ا فاا  ت جمااة  ؤيتهااا  , امتطاالي  باعتبا هااا اممعنيااة أساسااًا بهااذه اممهمااة
ن يمتااق ب نااامف تطاالي  امماا ا ا اماا اع  فاا  حااي , ملماالا عباا  تقاا يمها أللجااا اماا ع  بصاال ه اممختل ااة

امت بيااة لامتعلااي  فاا  تأ يااة هااذا اماا ل , ماان خااالق بناااء عاا اكة حقيقيااة معااًا لامعمااق علاا    ا ةلاممسااان  إل
 , األخ ىك  تكلن أنملذجًا مح زًا إل ا ا  امت بية لامتعلي   ’ امت بية لامتعلي   ا ةبناء امق  ا  امذاتية إل
ماان تطاالي  امماا ا ا, لتعمااق علاا  تحليلهااا ماان اماانمط امتقلياا ي اممقتصاا  علاا  لمتقاال  باا ل ها امم جاال 

مؤسساة ت بلياة متعلماة تهياي بيااة ملاتعل  يسال  فيهاا تقافاة امتعاالن لاما ع  اممهنا  اممبنا   إم امت  يا 
لتعجد عل  اممبا  ا  امت بلية امنلعية بين منسلبيها سلاًء كانلا  يا ا ,  , عل  خب ا  ت بلية عملية

 . مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  امعا. ل معلمين, أل طالب أ
 http://www.tatweer.edu.sa  ها21/8/3411, بتا يخ. 
 :المدرسة الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم مبادئ
 : امتامية  اممبا ئطلي  امم ا ا فإنا يقل  عل  مت  ايمما ل   ف  مل د مع لم امملا عب لفقاً 
 إماا يصااق  لأن امم  سااة علاا  مباا أ أن كااق مااتعل  يسااتحق أن يت االق, ت تكااز  :للجمينن  الافننوق 

فا  امم  ساة   ل ه كما أن كق معل  يستحق أن يتميز لأن ي تق  بمهنيتا كا  ياؤ ي. أ ص     اتا
  .بإتقان

http://www.tatweer.edu.sa/
http://www.tatweer.edu.sa/
http://www.tatweer.edu.sa/
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  لاا  مباا أ أن منساالب  امم  سااة جماايعه  ملتزماالن بقااي  امم  سااة ع ت تكااز : مننن الجمينن  اللاننزام
  .لمتبعلن مسياساتها لأنظمتها ,أه افهاب سامتها, لمخلصلن ف  تحقيق  لمؤمنلن امم  سة,

 ت تكااز امم  سااة علاا  مباا أ أن كااق عنصاا  فاا  امم  سااة مسااؤلق عاان أ ااااا,  : للجمينن  المحاسننبية
يجاب  لامسلب ؛ لفق نلعية األ اء ممنسلب  اإل: لأن امم  سة تلظع بصل ة ت بلية امتعزيز بنلعيا

 .امم  سة جميعه  
 ت تكاااز امم  ساااة علااا  مبااا أ أن اممما ساااا  مااان منسااالب  امم  ساااة هااا   : منننن الجميننن  الم نينننة

أطاا  م جعياااة  إمااا مما سااا  تنبتااق مااان مع فااة ت بلياااة ملتل ااة, لأن اممما سااا  لامقااا ا ا  تسااتن  
 .علمية
امم  سة عل  مبا أ امعا افية لاملضالح فا  إظهاا  امنتاااف  ت تكز :والوضوح من قبل الجمي   الشفافية

 .لاممستليا  امتحصيلية, لع   امسلبيا  لاإليجابيا  ف  أ اء امم  سة مذلي امعال ة
 :لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم  لاابعةا المدرسة خصائص 
 .ة من امخب اءتتطل  مهنيًا من ام اخق لتتلق  مساع ة مهنية مح ل  امم  سة •
 .مد عبكة من امم ا ا ب ةلتتعا ا ف  امخ اً امم  سة تتعالن مهني• 
 .تاا ى أن نجاحهااا فاا  ا ت ااام مسااتلى تحصاايق كااق مااتعل  لاكتسااابا اممهااا ا  لاالتجاهااا  اإليجابيااة• 
 .يقض  م ي  امم  سة معظ  ل تا ف  تطلي  عمليا  امتعلي  لامتعل • 
 .امبع  مهنياً  اممعلملن خب اء يساع لن بعضه • 
 .تلظع مصا   متع  ة ف  عملية امتعل  من كتاب م  س  , لملا د إمكت لنية لصحع لمقاءا • 
 .تلظع ط ااق ت  يا متنلعة تعجد عل  امتعل  امنعط • 
 .اممتعل  إيجاب  ليبحت عن اممع فة ليعا ا ف  إنتاجها• 
 . ل  إيجاب  ف  معامجة معكالتا  تعل ملم• 
 .ط ااق لاست اتيجيا  متنلعة ملتعالن مد ألمياء األمل  تلظع امم  سة• 
 .من تحة عل  اممجتمد تستعع   ل ها لمسؤلميتها االجتماعية• 
  -ام سام  ممعا لم تطالي   اداممل : اممصا  .تماا ا امتقالي  اماذات  لفاق أسااميب متنلعاة لح يتاة • 
 http://www.tatweer.edu.sa     ها3411/ 31/33ف  
 
 
 
 
 
 

http://www.tatweer.edu.sa/Ar/sdp/SchoolDevelopment/Pages/Properties.aspx
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 : الدراسات السابقة :  الثاني  الجزء
اممتاالاف ة فاا   اماا كتل اه لاعاا  امبيانااا  ل سااااق امماجسااتي  لاط لحااا   ماانامع ياا   إماا ام جاالم  تاا     

ا  امق ى لجامعاة امملاا عبا  امعزياز لجامعاة امملاا جامعا  ع ي ة باممملكة امع بية امسعل ية كجامعة 
من خالق امص حا  االمكت لنية عل  امعبكة امعنكبلتية ذا  امصالة بملضالم ام  اساة  لكذما, سعل  
, ل ااا  تااا  امحصااالق علااا  عااا   مااان ام  اساااا  ذا  امصااالة بملضااالم ام  اساااة امحاااام  ل ااا  تااا   ام امحااا

 : امنحل امتام   للذما ع أجنبية ل  اسا  ع بية  إم تقسيمها 
 :العام  مللاعلي األكاديمي العامادالدراسات حول :  أ
بننناء انظيمنني ماكامننل "بعنننوان ( : م9211)مكاننب الاربيننة العربنني لنندول الخلنني  العربنني دراسننة .1    

  إماا  ام  اسااة هاا ف . بمكاننب الاربيننة العربنني لنندول الخلنني   األعضنناءالمدرسنني فنني دول  لالعامنناد
 مالعتمااا   امنماااذج لامتجااا ب امعامميااة مالساات ا ة منهااا فاا  إعاا ا  امنماالذج امخليجاا  امتعاا ع علاا  أهاا

مان امنظ ياا  لامتلجهاا   ةلذما بما يتناسب مد ظ لع لاحتياجا  اممنطقاة ماد االسات ا  , امم  س 
 االعتماا اممنهف املص   امتحليل , حيت ت  جماد اممعللماا  مان خاالق م اكاز  لاستخ م .  امح يتة
كماااا عااامل  بعااا   , األبحاااات لاممؤم اااا  امتااا  تنالمااا  هاااذا اممجااااق إمااا  إضاااافة ,  ة امعاممياااةلامجااال 

امزيااااا ا  لاالستعااااا ا  مااااد بعاااا  امخباااا اء امعااااامميين تاااا  بعاااا  ذمااااا تحليااااق اممعللمااااا  لاسااااتخالص 
منهاااا, لجااا ى لصاااع كاااق منهاااا ماااد أمتلاااة ت صااايلية  ةمالامااالتصااانيع امنمااااذج لامتجاااا ب امعاممياااة ام

ام    من أن معظ  ام  اسا  اممنعل ة تنالق امتجا ب امخاصة باعتما  امتعلي  امعاام ,  لعل . مهاأله
 االعتمااا إال أن هااذه ام  اسااة ماا  تقتصاا  علاا  ذمااا بااق عاامل  هااذا امجانااب مااد امت كيااز علاا  امجاال ة ل 

أن أهااا  نمااااذج  إمااا لتلصااال  ام  اساااة . نااا  ة ام  اساااة امم صااالة امخاصاااة باااذما   ااا  , ملتعلاااي  امعاااا 
 :امت بلي اممطبقة عامميًا ه  االعتما امجل ة ل  ا يست اتيجلا
 .2000اممعيا ية امعاممية أيزل  لامملاص ا امجل ة , لسجما ستة ,  يا نماذج لاست اتيج -3
 اليااا لامتمياز, لماان أهمهاا نماالذج جااازة مااامك  باما  يف املطنيااة ملجال ة بامل  جاال ةنمااذج جالاا  ام -2

 –جااازة  يمانف  لنمالذج,  ميازأل امت –ذج جاازة اممؤسسة األل لبياة ملجال ة لنمل  ,اممتح ة األم يكية 
 .لامتميزلجلااز امخليف امع ب  ملجل ة  ,اميابان 

 .ط ق امتحسينا  اممستم ة,لمنها األسللب اميابان  كايزن  -1
ذه امنمااذج لكاق مان ها. األم يكياة االعتماا امم  س  , لمن أهمها نماذج هيااا   االعتما نماذج  -4     

 .امم  س  االعتما تطبيقا عل  امت بية, لمكن أفضلها هل نملذج  ليمكنمبن  عل  فلس ة 
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امم  سااا  عااااملة  االعتماااا ام  اساااة امتجاااا ب امعاممياااة اممختل اااة فااا  مجااااق امجااال ة ل  استع ضااا ل     
 طاا  ام  اسااة  كمااا. املاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة, ل لق أل لبااا لآساايا لاساات اميا لبعاا  اماا لق امع بيااة

لتع ض  ام  اسة ألنظمة لمعايي  أه  امهياا  . ف  مجاق امتعلي  امعام  بعكق عا  مميةامتجا ب امعا
 االعتماااااا لبعاااا  منا عاااااة امنماااااذج اممساااااتخ مة فاااا  . اممختصااااة باعتمااااا  اممعلماااااين لكليااااا  إعااااا ا ه 

تنالما  جمياد     امتاامم  سا  ها االعتماا أن أفضق أنظمة امجال ة ل  إم خلص  ام  اسة  ,األكا يم 
جلانااااب امم  سااااة كمؤسسااااة, لامعمليااااا  لمما سااااا  امااااتعل , ل كااااز  علاااا   عاااا  بياااااة امتقاااالي  امااااذات  

 عاا  بياااة امتقاالي   لاا لاممقا نااة امم جعيااة, لمعااا كة امجميااد, لمساااع ة امم  سااة فاا  امااتعل , ل كااز  ع
متعاااا ع علاااا  نقاااااط امقاااالة امااااذات  لاممقا نااااا  امم جعيااااة, لمعااااا كة امجميااااد, لمساااااع ة امم  سااااة فاااا  ا

 .لامعناية بامتحسن اممستم   ,لامضعع, لعمق خطط است اتيجية تساع  عل  امتطلي
لمدارس الاعليم العام في المملكة العربينة  األكاديمي العاماد" بعنوان ( م9227)الملحم  دراسة. 9    

 االعتماا ياة امناجحاة  فا  امتعا ع علا  امنمااذج امعامم إما ها ف  ام  اساة " السعودية أنموذج مقانرح 
 لكااةمماا ا ا امتعلااي  امعااا  فاا  اممم ت بااليام مالعتمااا لجاال  باا امف  إماا امت باالي, ل  اسااة ماا ى امحاجااة 

مكانيااا  إماا امع بيااة امسااعل ية, لساااعية   لجاال  هياااة مالعتمااا  امت باالي أل األكااا يم  تح ياا  فاا ص لا 
اساة األساسا  هال تقا ي  أنمالذج مقتا ح مهيااة مم ا ا اممملكة امع بية امسعل ية, لنظا ًا ألن ها ع ام   

حا يت نسابيًا علا  امبيااة ( االعتماا  لتطبيقاتاا)ام  اساة  جااقامت بلي لمكلن م االعتما سعل ية مب امف 
امماانهف : امتعليميااة امسااعل ية فقاا  اسااتخ   امباحاات ماانهف بحتاا  ماا مف مل  اسااة اعتماا  علاا  ناالعين همااا

ة عل  مجملعة من امخبا اء امت باليين باممملكاة لكاان مان أبا ز لأسللب  م اي لطبق  ام  اس ملتااق ا
 األكاا يم  االعتما ام  اسة نجاح كتي  من نماذج  أتبت  -:ام  اسة ما يل  اإميهامنتااف امت  تلصل  

يلجاا  فيهااا  متاا فاا  املاليااا  اممتحاا ة ا األكااا يم  االعتمااا لتطبيقاتااا, لماان أباا ز هااذه امنماااذج هياااا  
عا   مان  إما  إضاافةلكذما األنمالذج امب يطاان  لأنمالذج هالنف كالنف . هياة اعتما  أكت  من تمانين

ن هناااااا حاجااااة فعليااااة مباااا امف . االعتمااااا لاآلساااايلية امم تبطااااة بح كااااة   لبيااااةل امنمااااذج األ  االعتمااااا لا 
مكانيااا  لاعاا ة ملجاال  . لتطبيقاتااا فاا  امتعلااي  امعااا  فاا  اممملكااة امع بيااة امسااعل ية ن هناااا ف صااًا لا  لا 

ل   ت  امتلصاق مان خاالق  ؤياة . امت بلي مم ا ا امتعلي  امعا  مالعتما هياة خاصة أل عبا حكلمية 
: لكانا  أبا ز امتلصايا . امت بلي ف  امتعلاي  امعاا  مالعتما أنملذج مقت ح مهياة سعل ية  إم امخب اء 

بياق أسااللب امم كزيااة لامم لناة فاا  تط. امت باالي مان  بااق اممجلااا األعلا  ملتعلااي  االعتماا إ ا ا  نظااا  
باممسااع ة علا   ام فا  امتعلاي  امعا األكاا يم  االعتماا ل ياا  هيااة امتقالي  ل . اإل ا ية ف  امتعلاي  امعاا 
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فااا  نظاااا  اممسااااءمة  ممطبقاااةكأحااا  امخياااا ا  ا االعتماااا تبنااا  األنمااالذج اممقتااا ح مهاااذه ام  اساااة, لتبنااا  
نعاء  لي ف  جهاز لزا ة امت بية لامتعلي  لامت خيص ملهياا  امت ب االعتما  إ ا ةمم ا ا امتعلي  امعا , لا 

 .االعتما امحكلمية امتطلعية لم اجعة معايي  
في مدارس  األكاديمي العاماداطبيق معايير  إمكانية: بعنوان ( م9211)دراسة حمده المالكي . 3    

امتعا ع  إما  ام  اساة ه ف  .الاعليم الثانوي العام من وج ة نظر القيادات الاربوية بمحافظ  جدة 
ل  جااة , تلااا اممعااايي  أهميااةل  جااة ,  األكااا يم  االعتمااا تطبيااق معااايي   إمكانيااةعلاا    جااة 

امعاا  مان لجهاة  انليامتعلاي  امتا ا اما  علا  األكاا يم  االعتماا تلف  متطلبا  تطبياق  أهمية
جة أهمياة معاايي  كان هناا ف لق ف      إذالمع فة ما , نظ  امقيا ا  امت بلية بمحافظة ج ة 

تطبيقهاااا ل  جاااة أهمياااة تااالف  متطلباااا  تطبيقهاااا تعااازى  إمكانياااةل  جاااة , األكاااا يم  االعتماااا 
بناااء تصاال   إماا لامتلصااق . امعمااق امحااام  ,  امخباا ةساانلا  , امتخصااص , ممتغياا ا  اممؤهااق 

تااا   ل.   فااا  اممااا ا ا امتانلياااة امحكلمياااة ملبناااا   األكاااا يم  االعتماااا مقتااا ح متطبياااق معاااايي  
( 380)لتا  تطبيقاا  علا  عيناة ام  اساة امتا  تكلنا  مان . استخ ا  اممنهف املص   امتحليل  

تطبيااق معااايي   إمكانيااة  جااة  أن: عاا ة نتااااف أهمهااا إماا ل اا  تلصاال  ام  اسااة .  اااا ة ت بليااة  
بمتلساااط عااااا  ,  امياااةفااا  ماااا ا ا امتعلاااي  امتاااانلي امعاااا  كاناااا  ب  جاااة ع األكاااا يم  االعتماااا 
كانا   األكاا يم  االعتما   جة أهمية معايي   أنكما ( . 1445)ام  اسة بلغ  عينةا  الستجاب

)        معيا ي بلغ انح اعلب( 4411)بمتلسط عا  الستجابا  عينة ام  اسة بلغ , عامية ج ًا 
فا  امتعلاي  امعاا   األكاا يم  االعتماا لأن   جة أهمية تلف  متطلبا  تطبيق معاايي  ( . 0,41

       عينااا  ام  اساااة بلاااغ  بمتلساااط عاااا  الساااتجابا, امم حلاااة امتانلياااة كانااا  عامياااة جااا ًا ممااا ا ا 
عااا ة تلصااايا   إمااا لتلصااال  ام  اساااة ( . 0,41)      معياااا ي بلاااغ  انح اعل بااا(  4,11) 

يت  تطبيقهاا علا  ما ا ا  األكا يم  مالعتما ض ل ة امعمق عل  إيجا  معايي  لطنية :  أهمها
ساالاء  األكااا يم  االعتمااا عااا  , لضاا ل ة امعمااق علاا  تاالفي  مقلمااا  تطبيااق امتعلااي  امتااانلي ام

لتهياة امبياة امم  سية متكلن مناسبة لمهيااة متطبياق معاايي ه بعاكق تاا  , كان  ما ية أل بع ية
 األكاا يم  االعتماا ل االست ا ة من امتصل  اممقت ح امذي خ ج  با ام  اسة متطبيق معايي  , 

 .  امتانلي عل  امتعلي  امعا
 األكنناديمي العامنناد ئننةاطبيننق معننايير هي إمكانيننةمنندى "بعنننوان ( م9211، األحمنندي)دراسننة  . 4    

ام  اساة  ها ف  ".المدرسنية دارةبالمدارس الرائدة بمدينة جدة من وج نة نظنر اإل أمريكالشمال غرب 
   (NWAC)أم يكااا ب معااماق  اا األكااا يم  االعتمااا  ةاااتطبيااق معااايي  هي إمكانيااةتح ياا  ماا ى : إماا 

امم  ساااية , لامكعاااع عااان ام ااا لق   ا ةباممااا ا ا ام ااااا ة امحكلمياااة بم يناااة جااا ة مااان لجهاااة نظااا  اإل
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فاا  اسااتجابا  ماا ي ي للكااالء امماا ا ا امسااعل ية ام اااا ة امحكلميااة بم ينااة جاا ة فاا  ماا ى  إإلحصااااية
  ام  اساة اساتخ   امباحاات ملم حلاة ام  اسااية, لتحقيقاًا أل ا ا لفقااً  (NWAC)تطبياق معاايي   إمكانياة

: مكلناااة مااان تمانياااة معاااايي  مقساامة علااا  تاااالت محاااال  هااا   اسااتبانةامماانهف املصااا   , لتااا  إعااا ا  
. تحساين امم  سااة : اماا ع   , لاممحال  امتاماات : امتاان   حاال امتعلااي  لاماتعل   , ل امم:  األلقاممحال  

امعاماة ملت بياة   ا ةة امحكلمية امتابعاة مافلتكلن  عينة ام  اسة من جميد م  اء للكالء امم ا ا ام اا 
تااا  اختيا هاااا (  10) هاااا لامباااامغ عااا  ه  3413/3412, ملعاااا  ام  اسااا  ( بناااين)لامتعلاااي  بم يناااة جااا ة 
تطبياق  إمكانياةات ااق عيناة ام  اساة لب  جاة : لتمتل  أه  نتااف ام  اساة فا  . بط يقة امحص  امعامق

بامما ا ا    ( NWAC )أم يكامعماق   ب  األكا يم  العتما ا ةاعامية لعامية ج ًا عل  معايي  هي
فاا  ( 0405)عناا  مسااتلى  المااة  إحصاااايةلال تلجاا  فاا لق ذا   المااة  جاا ة,ام اااا ة امحكلميااة بم ينااة 

فااا   (NWAC)تطبياااق معاااايي   إمكانياااةعيناااة ام  اساااة مااان اممااا ي ين لامااالكالء حااالق  أفااا ا اساااتجابا  
لكان  أه  امتلصيا  ما يل  . امم  سية   ا ةج ة من لجهة نظ  اإل امم ا ا امسعل ية ام اا ة بم ينة

 األكاا يم  االعتماا تكلين مجنة ملتقلي  امخا ج  معتم ة من  بق امتعلي  امعام  متطبياق معاايي  هياأة :
فا  ما ا ا  األكاا يم  االعتماا ف  امتعلي  امعا  , ل إنعاء لت عيق لح ة امجل ة ل  أم يكامعماق   ب 

امعااا  , لماان اممقت حااا  لام  اسااا  امبحتيااة امتاا  ي اهااا امباحاات هاا  امتخطاايط متطاالي  معااايي   امتعلااي 
 . األكا يم  االعتما جل ة امم  سة ام اا ة عل  ضلء معايي  

أدفانسند لعامناد جنودة المندارس  ةئنمندى انوافر معنايير هي" بعننوان ( م 9212)العايبني  دراسة. 5 
جاال ة  تمااا أ فانساا  الع اااةمع فااة ماا ى تاالاف  معااايي  هي إماا  م  اسااةا هاا ف " بمدينننة جنندة  يننةالثانو 

اممعاااايي  باااين اممااا ا ا امحكلمياااة لاألهلياااة ,  هاااذهملكاااذما ام ااا لق  , اممااا ا ا امتانلياااة بم يناااة جااا ة
جميد اممعايي  بامم ا ا  نأ, لكان من أه  نتااف ام  اسة  امتحليل لاستخ   امباحت اممنهف املص   

فا    جاة تالاف  اممعاايي ,  اخاتالعهنااا  ل, منخ ضاة  إما كان  ب  جة متلسطة  يةهلألامحكلمية لا
لأن جميااد اممعااايي  تتاالاف  ب  جااة أكباا  فاا  امماا ا ا امتانليااة األهليااة أكتاا  ماان تلاف هااا فاا  امماا ا ا 

  .امتانلية امحكلمية 
 لعربيةفي اإلمارات ا يعفي الاعليم قبل الجام األكاديمي العاماد"بعنوان ( م9226)دراسة النبوي  .6

 لاتجاهاتهااا, امتعاا ع علاا  امج ياا  فاا  نظاا  امتعلااي  فاا  عصاا  اممع فااة  إماا ام  اسااة  لهاا ف " الماحنندة
, لتحليااق نماااذج امتحسااين امم  ساا  امعااامق كماا خق متطاالي  امتعلااي  فاا  مجتمااد اممع فااة  , اممسااتقبلية
تعلااي   بااق امجااامع  فاا   لمااة ملتطبيااق ملتحسااين امم  ساا  امعااامق فاا  ماا ا ا ام ابااقتصاال    للضااد
 االعتمااا علاا  امحصاالق علاا    امع بيااة اممتحاا ة بحياات يساااع  ماا ا ا امتعلااي   بااق امجااامع اإلمااا ا 
ام  اساااة اممااانهف اممقاااا ن بخطلاتاااا األساساااية اممتمتلاااة فااا  ام  اساااة املصااا ية  لاساااتخ م .  األكاااا يم 

اممبناا   األكاا يم  مالعتماا ة إعا ا  نظااا  أهميا : امتحليلياة ممجتماد اممع فاة لكاناا  أها  نتاااف ام  اسااة
ملطااااالب تتميااااز  أكا يميااااة معااااايي  إماااا امتحسااااين اممسااااتم  لاملصاااالق  عاااا ة ا إماااا علاااا  األ اء يسااااتن  
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 مالعتماا لضاد تصال  مقتا ح  إما كماا تلصال  ام  اساة  ,لامقابلاة ملب هناة لامقيااا امعامياةباممستليا  
 تكااز علاا  منطلقااا  أساسااية ماان خااالق تعااخيص لا ااد ب لمااة اإلمااا ا  امع بيااة اممتحاا ة ي األكااا يم 

 .امتصل  اممقت ح اءبن ت   اامتعلي   بق امجامع  لعل  أساس
 مانوضن العامنادنمناذج عالمينة فني "بعننوان ( 9225)دراسة محمود عز الندين عبند ال نادي  . 7    

عتماا  اممؤسساا  ع   بع  امتجاا ب امعاممياة ال إم ام  اسة  ه ف " الجودة للمؤسسات الاعليمية
لمااان تلصااايا  هاااذه . امتعليمياااة, لمااان تااا  تحلياااق تلاااا امتجاااا ب ملتعااا ع علااا  كي ياااة االسااات ا ة منهاااا

كماا خق مفصااالح امتعليماا , لأن تطبيااق هااذا امماا خق يحتاااج  االعتمااا ضاا ل ة األخااذ بنظااا  : ام  اسااة
 إمااا تطلي  لامتغييااا  تهيااااة اممنااااخ متقباااق امتغييااا , بحيااات يصاااب  اممجتماااد بكاااق فااتاااا مؤمناااًا باااام إمااا 

األفضااق, كمااا ألصاا  ام  اسااة بضاا ل ة تاالف  ماا خال  تاا ع  عمليااة امتطاالي  متمتلااة فاا  امتعاا يعا , 
لامتجهياازا  ل ي هااا ماان اإلمكانيااا  امما يااة لامبعاا ية, كمااا نلهاا  بضاا ل ة تاالف  امبياااة اآلمنااة  اخااق 

 .امص ح امتعليم  لخاصة أعضاء هياة امت  يا
تقاااا ي  هااااذه ام  اسااااة باعتبا هااااا ذا  عال ااااة بااااامتقلي  امعااااامق  لتاااا   :( 1495) دراسننننة السننننحيم  .2    

الجننودة أيننزو  إدارةعلننى أثننر اطبيننق  الاعننرف إماا لهاا ف  هااذه ام  اسااة . ملماا ا ا فاا  امتعلااي  امعااا 
مننن وج ننة نظننر المننديرين والمعلمننين العنناملين فنني منندارس الاعلننيم العننام المطبقننة ل ننا فنني  2222

مااان حيااات أتااا  هاااذا امتطبياااق فااا  جاااذب مزيااا  مااان امطاااالب مالمتحااااق  ,عوديةالمملكنننة العربينننة السننن
بامم  ساااة, ل فاااد مساااتلى تحصااايله  ام  اسااا , لأتااا ه فااا  تحقياااق امتنسااايق باااين امعااااملين, لكاااذما فااا  

 إ ا ةامتعا ع علا  فلااا  لعلاااق لعلاماق امنجااح فا  تطبيااق  إما تخ اي  نسابة ام سالب, كماا ها ف  
 9000امجاااال ة  إ ا ةام  اسااااة علاااا  جميااااد امماااا ا ا امتاااا  طبقاااا   ل اااا  طبقاااا . 9000امجاااال ة أياااازل 

امجال ة إساهامًا عامياًا فا  جاذب   ا ةل   تلصل  ام  اساة إن إل. لع  ها أ بعة ماة م  سة ف  اممملكة
لكاااذما فااا  , مزيااا ًا مااان امطاااالب, ل فاااد مساااتلى تحصااايله  ام  اسااا , لتحقياااق امتناساااق باااين امعااااملين

ن من  أب ز آتاا  تطبياق امجال ة فا  تطالي  امعماق امم  سا , خلاق جال مان تخ ي  نسبة ام سلب, لا 
يجااا  أسااا متحسااين امجاال ة  عمااقام امجماااع  بااين امعاااملين, لتطاالي  امعمااق اإل ا ي فاا  امم  سااة, لا 

لاكتساااااب امم  سااااة ساااامعة محليااااة للطنيااااة, لزيااااا ة  ضااااا امطااااالب لألمياااااء أماااال ه  لتحسااااين  افعيااااة 
 ىلماااين بامم  ساااة لزياااا ة امخااا ما  اممق ماااة ملطاااالب, ل لاااة عاااكال اممع ىاممعلماااين ملعماااق, ل لاااة عاااكال 

ألمياء األمل , لزيا ة إنتاجية امعاملين من  ي  اممعلماين بامم  ساة, لت عياق  ل  اممعلا  فا  امنهال  
باممعلمين  اال تقاءبامطالب, لتحسين امعال ا  بين اممعلمين ألمياء األمل , لت عيق  ل  امم  سة ف  

 .امتخل  عن امم  سة لزيا ة فاعلية
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ام  اسااة عاان  كعاا   ل اا .المعننايير الاربويننة لاصنننيف المنندارس األهليننة: هننن 1499 فيشنن دراسننة. 9    
, ل امهيااااة امتعليمياااة لامطاااالب لامنعااااط لاملساااااق   ا ةلا اااد اممااا ا ا األهلياااة مااان حيااات اممبنااا  لاإل

األهلياة مان  بامما ا األمياء األمل   لاممناخ امم  س , لامكعع عن عال ة اإلضافيةامتعليمية لامملا  
امتا  تلجههااا امم  ساة أللمياااء األمال , لتح ياا   األساباب امتاا  تجعاق ألمياااء  لامباا امف, حيات األنعاطة

لجهة نظ ه , لبناء اممعاايي   من األمل  يلحقلن أبنااه  بامم ا ا األهلية  لسلبيا  امم ا ا األهلية
امم ا ا  منهلية, مستخ ما اممنهف املص   , لتكلن  امعينة متصنيع امم ا ا األ اممقت حةامت بلية 

األهلية امت  بلغ  ماة ل سبد م ا ا تمتق خمساة لععا ين بامماااة مان مجتماد امما ا ا األهلياة فا  
لاستخ   تاالت اساتبيانا  ملجهاة مما ي ي امما ا ا  , ها 3423/  3420كق من ام يا  لج ة معا  

أن هناااا معاااكق ع ياا ة ملماا ا ا تتعلااق  إماا  ا, لخلصاا  ام  اسااة امماا ا لمااالا, األماال   لألمياااء, 
عال تهااا بألمياااء األماال , لكااذما معااكال  تتعلااق باإلعاا اع  مالكااذا , لاممناااهف, لاممبناا   , باااممعل 
لفيمااا يتعلااق بامجزايااة اممتعلقااة . لاإلن اااق, لعال ااة امم  سااة بمجتمعنااا , لامتمليااق, لامطااالب  ,امت باالي

امت باالي فاا  امماا ا ا األهليااة, حياات  االعتمااا ح امباحاات فاا  تلصااياتا خطاالا  عمليااة ا تاا   ,االعتمااا ب
ام  اساة امذاتياة :  سامين إما امت بلي ل سامها  االعتما  ألمها امتحضي  معملية: تالت فت ا  إم  سمها 

لتامتها ماا  (.يقص  زيا ة ف يق امتقلي ) امت بلي ذاتها  االعتما لتانيها عملية . لم اجعة ام  اسة امذاتية
 .امت بلي ملم ا ا األهلية مالعتما لا ت ح إنعاء هياة  االعتما بع  عملية 

مان  باق ف ياق مان امجمعياة امساعل ية ملعلاال   م  اسااةإعا ا  هاذه ا تا   ( م9221) جسنان دراسنة . 12     
اممتضامن , ( ا لزا ة اممعاا ع ساابق) بتكلياع مان لزا ة امت بياة لامتعلاي  , ( جساتن )  امت بلية لامن سية

,  يااا امك ااءة ام اخلياة لامخا جياة مهاذه امما ا ا  إم ته ع , امقيا  ب  اسة تقليمية ملم ا ا األهلية 
امت باالي يتضاامن اممعااايي   مالعتمااا لكااذما إعاا ا  لتطاالي  نظااا  , لبناااء إساات اتيجية عاااملة ملتطاالي  

مااان تحقاااق امحااا  األ نااا  مااان  متأكااا لا ,لامضااالابط األساساااية متقااالي  مساااتلى األ اء فااا  هاااذه اممااا ا ا 
ام  اساة ماان  بااق امباااحتين بامقيااا  بااإج اء اسااتطالم  أهاا اعلتحاا    . امعا لط امالزمااة مالعتاا اع بهااا 
. مساتلى األ اء فيهاا  حساينبه ع بنااء إسات اتيجية عااملة متطلي هاا لت, عامق حلق امم ا ا األهلية 

امم  ساية , لاممعلمالن , لامم افاق   ا ةاإل:   ها  تمانية مجاال إم ل    سم  ام  اسة محال  امتقلي  
, للجهاااا  نظااا   اإلضاااافيةامطالبياااة لاممااالا    ما لامتجهيااازا  امم  ساااية لاملساااااق امتعليمياااة , لامخااا

ألمياااااء أماااال  طااااالب امماااا ا ا األهليااااة , للجهااااا  نظاااا  امطااااالب حاااالق امماااا ا ا األهليااااة لامم افااااق 
 االعتماا , لتقلي  معا ف  اممتابعاة ملما ا ا األهلياة , لأخيا ا  امتعليمية ملسااقامم  سية لا يزا لامتجه

حجمها حسب اممجااال   اختلعلت  اخذ عينة لاسعة من امم ا ا األهلية . امت بلي ملم ا ا األهلية 
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خما ماة لخما لستين م  سة أهلية من س  مااة لخماا لساتين  إم حيت لصل    األلم امسبعة
لذمااا فاا  مجاااق امم افااق , ( 3439 -3438)سااة فاا  عااا  ام  اسااة م  سااة ملبنااين تمتااق مجتمااد ام  ا

امطالب خمسا لخمسين م  سة كأ ق عينة ف  مجاق   ف  مجاق م ايا نةلامتجهيزا  بينما بلغ  امعي
ع ة نتااف عن م ا ا امتعلي  األهل  ف  اممملكة امع بياة امساعل ية  إم لتلصل  ام  اسة .  اممحال  

لبناااء علاا  هااذه اممعللمااا  األساسااية لامنتااااف امتاا  تضاامنتها .  اإميهااا  فاا  اممجاااال  امساابعة اممعاا
امت بلي ملم ا ا األهلياة تضامن امغا    مالعتما تق ي  تصل   إم خلص    األلماممجاال  امسبعة 

امت  ت   لاألسا, لامتصنيع  , لاممعايي  لامخطلا  اإلج ااية, لخيا ا  امتنظي  اإل ا ي ,  األه اعل 
 . االعتما لامبع ية امالزمة متن يذ ب نامف  امماميةلاممصا   , عليها ما االعت

 :للاعليم العالي األكاديمي العامادالدراسات الماعلقة ب: ب 
 العامادالالزمة لاطبيق نظام  الماطلباتمعكلا ام  اسة حلق   ا  (  : م 2002)دراسة العباد  .1 

 متطلي أ اه  األكا يم  االعتما باعتبا  أن نظا  ,  ديةالسعو  بالجامعات ةفي كليات الاربي األكاديمي
صالح هذه امم  :يل   ما إم اممهمة له ف  ام  اسة  ليميةامتع سسا ؤ لتحسين لا 

مؤسساااا  امتعلاااي   متطااالي اتجاهاتاااا كمااا خق  لتطااالي ,  األكاااا يم  االعتماااا  فلسااا ة علااا  امتعااا ع    
باعتبا هاااا ماا خال إلصاااالح  األكااا يم  مالعتماااا ة علااا  اممعااايي  امعاممياااة اممعاصاا   امتعاا عل ,  امعااام 

متطبياااق  مساااعل يةابيااااة كلياااا  امت بياااة فااا  اممملكاااة  ةمالاماااعااان  امكعاااعل , لتطااالي  كلياااا  امت بياااة 
تصااال  ممتطلباااا  تطبياااق نظاااا   لضااادل , ام لمياااة  األكاااا يم  االعتماااا متطلباااا  لعااا لط مؤسساااا  

عاا ة  إماا تلصاال  ام  اسااة  ل اا . امعااا  امسااعل يةامت بيااة فاا  امج ا متطاالي  كلياا األكااا يم  االعتمااا 
لامصعلبا  اممتل عاة عنا  ,  ةف  كليا  امت بي األكا يم  االعتما نتااف تتعلق بمتطلبا  تطبيق نظا  

  :  يل  تمتل  امنتااف ف  ما   تطبيقا ل 
 :من ا أوصت الدراسة بمجموع  اوصيات امثلت فيما يلي كما
          .ملكليااة لامااذي يعتباا  بمتابااة امت جمااة امحقيقيااة م ؤيااة امكليااة م اااهيم ام اإلطااا ب هتمااا لاال امعنايااة    

  كليا  امت بية عل  انتقاء م خالتها من امطاالب تعمق أن,  االعتما اإلج اءا  ام اعمة متقافة  تطلي 
ء هياااة امتاا  يا أعضااا  عاا , امتامااة بتقنيااا  امتعلاي  لاسااتخ اماتها امعنايااة,  ا ا ياااإلبامتقنيااة ا امعناياة, 

 .ألعضاء هياا امت  يا عقأم امن خالق امتأك  عل  ام ل  
 األكنناديمي العامننادمنندى مناسننبة واننوافر بعننض معننايير "  بعنننوان:  (م9222)دراسننة الثقفنني . 9   

وضننمان الجننودة فنني أقسننام الرياضننيات بكليننات العلننوم فنني الجامعننات السننعودية مننن وج ننة نظننر 
,  األكااا يم  االعتمااا محالمااة لضااد  اامااة بمعااايي   إماا  هاا ف ل  "البأعضنناء هيئننة الانندريس والطنن

امجل ة لمؤع اتها امخاصة بأ سا  ام ياضايا  فا  كلياا  امعلال  فا  امجامعاا  امساعل ية مان  لضمان
علا  ما ى مناسابة لتالاف   امتعا ع أيضااً حيت امب نامف امتعليم , امبياة امتعليمية, لامهياة امت  يسية, ل 

لضاامان امجاال ة  األكااا يم  االعتمااا مناساابة جميااد معااايي  : لكاناا  أهاا  نتااااف ام  اسااة.هااذه اممعااايي 
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  جاااة تااالف  معظااا  . ملب ناااامف امتعليمااا , لامبيااااة امتعليمياااة, لامهيااااة امت  ساااية ب  جاااة عامياااة, لمتلساااط
ة متعليمااا  لامهياااا كاااان ب  جاااة عامياااة ملب ناااامف عليمياااةلضااامان امجااال ة امت األكاااا يم  االعتماااا معاااايي  

 .امت  يسية لكان ب  جة متلسطة لضعي ة عل  امتلام  بامنسبة ملبياة امتعليمية
أداء كليات الاربية للبنات بالمملكة فني ضنوء  اطوير"  بعنلانام  اسة  :(م9222)البدري  دراسة. 1    

  امتعااا ع علااا  لا اااد األ اء امحاااام  مكلياااا  امت بياااة ملبناااا إمااا لهااا ف  " معنننايير العامننناد األكننناديمي
 األكاااا يم  االعتماااا لامتعااا ع علااا  م هااال   , األكاااا يم  االعتماااا بمنطقاااة جاااازان فااا  ضااالء معاااايي  
 ,ملتطبيااق فاا  كليااا  امت بيااة ملبنااا  ةمالامااام االعتمااا  لمعااايي , لمتطلبااا  تطبيقااا بكليااا  امت بيااة 
ل عاة امتا  علا  امصاعلبا  اممت امتعا ع كاذمال ,  األكاا يم  االعتماا لامتع ع عل  مقت حا  تطبياق 

باين  إإلحصااايةلامتعا ع علا  ام ا لق . فا  كلياا  امبناا  األكا يم  االعتما يمكن أن تلاجا تطبيق 
 ,األكاا يم  االعتماا لا اد األ اء, م هال  ) متلسطا  استجابا  مجتمد ام  اسة حلق محالق ام  اسة 

امجنا , ام  جاة امعلمياة : تاميةتبعًا ممتغي ا  ام  اسة ام( متطلبا  تطبيقا , مقت حا  تطبيقا  ا,أه اف
للضااد تصاال  مقتاا ح متطبيااق نظااا  . , جهااة امعمااق, ناالم امعمااق, ساانلا  امخ مااة, اماا ل ا  امت  يبيااة

 نأ: يلااا  لكانااا  أهااا  نتاااااف ام  اساااة ماااا. بكلياااا  امبناااا  بامجامعاااا  امساااعل ية األكاااا يم  االعتماااا 
بنا  تت  ب  جة متلسطة حيات بلاغ اممتلساط مما سة األنعطة امت  تمتق املا د امحام  أل اء كليا  ام

ن أب ز األنعطة امت  تت  مما ستها ب  جة عامية ج ًا أل عامية تتمتاق فا  . 2483امعا  الستجاباته   لا 
ج اءا  لاضحة معملية امتسجيق لامقبلق حيت بلاغ اممتلساط امعاا  الساتجاباته   تبن  امكلية سياسا  لا 

تعمااق امكليااة لفااق : ت  مما سااتها ب  جااة متلسااطة تتمتااق فاا لتبااين لجاال  عاا   ماان األنعااطة ياا. 1,92
لكذما تباين لجال  أنعاطة يات  مما ساتها ب  جاة منخ ضاة لمنخ ضاة . ملاا  لتنظيما  إ ا ية لاضحة

 .االعتما ج ًا تتمتق ف  إن م ى بع  أعضاء هياة امت  يا تقافة بم اهي  لمتطلبا  امجل ة ل 
كوسننيلة  معلمننينإعننداد ال لمؤسسننات األكنناديمي العامنناد" نبعنننوا:  (م9227) دراسننة النجننار . 4   

تقصاا  م هاال  امجاال ة لأهميتهااا  إماا لهاا ف  ام  اسااة " لضننمان الجننودة فنني مؤسسننات الاعلننيم العننام
 األكااا يم  االعتمااا لمقلمااا  , كنظااا  مضاامان امجاال ة  األكااا يم  االعتمااا لظهاال  نظااا  , لفلاااا ها 
, اذج ممعااايي  منظمااا  مهنيااة العتمااا  مؤسسااا  إعاا ا  اممعلاا  لنماا, لمسااتلياتا لأنلاعااا , لمهامااا 

كلسيلة ملتطلي  اممستم  لضمان متحقيق امجل ة  لكان  أها  نتاااف ام  اساة اناا  األكا يم  االعتما ل 
تتالاف   أنيعات ط فيهاا  األكاا يم  االعتماا حت  تكلن اممؤسسة امتعليمية ج ي ة ملتق   ملحصلق علا  

لجل   سامة مؤسسية مناسبة ممستلاها كمؤسسة تعليمية : ساسية مذما لامت  تعمق م يها اممقلما  األ
مصا   لمالا   مناسابة متحقياق ام ساامة  امتالال , تعليمية تت ق مد  سامتها  أه اعلان تكلن م يها , 
اساااتم ا ها فااا  تحقياااق  ساااامتها  إمكانياااةللجااال  ضااامانا  تؤكااا  مقااا  تها علااا  , امتعليمياااة  األهااا اعل 
 .فهاأه ال 
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هااذه  هاا ف " فنني الاعلننيم الجننامعي  األكنناديمي العامنناد" بعنننوان( م 9226) دراسننة عبنند اهلل . 5    
األساا  إما  إضاافةلأهميتاا فا  تحقياق جال ة امتعلاي   األكاا يم  االعتماا تقصا  م ااهي   إما  ام  اساة

   امف إعا ا  اممعلماين ف  اممجلا املطن  العتماا  با االعتما لأيضا معايي   ب  اتاامت  يقل  عليها لم
 (( NCATE.يعتبا  اساتجابة عصا ية ملتحالال   األكاا يم  االعتماا  أن إما نتاااف ام  اساة  سا   لأ

لامتغي ا  امت  طا أ  فا  مياا ين امتعلاي  امجاامع  علا  اممساتلى امعاامم  لامع با  لاممحلا  لاممتمتلاة 
 يلجا ة لجال ة امتعلاي  امجاامع  ماذما نلعيا علا بب لز ظاه ة امتعلي  امجامع  امخاص لامتا   ا  تاؤت  

امنهال   مكانيمعاايي ه علا  با امف كلياا  امت بياة حتا   بياقلتط األكاا يم  االعتما  إم  ماسة حاجة
يجا  امحللق اممناسبة ملتح يا  اممتع  ة امت  تلاجها  ,بامتعلي  امجامع   ل اامنجاح فا  تحقيقا أنل , لا 

تطبياااق معاااايي   إمااا  بامحاجاااةامصااا ي   االعتااا اعلااا  امجاااامع  يتل اااع بامضااا ل ة ع علاااي تإصاااالح ام
  . األكا يم  االعتما 

 "في الاعليم األكاديمي العاماد إدارة"ميدانية بعنوان  دراسة : (م9222)دراسة الخطيب والجبر . 6    
ف  لاإل ا يلن  لناألكا يمي ي اه ف  امتعلي  كما األكا يم  مالعتما تقص  األبعا  اإل ا ية  إم له ف  

  ا ةلمل عاااا فااا  اإل األكاااا يم  االعتماااا امع بياااة امساااعل ية, لتح يااا  األبعاااا  اممكلناااة مم هااال   ملكاااةامم
امتعاااا ع علاااا   ؤى  لكااااذما,  امت بليااااة كمااااا ي  كااااا أعضاااااء اممجاااااما امعلميااااة بامجامعااااا  امسااااعل ية

مناااااحيتين مااان ا األكااااا يم  االعتماااا أعضااااء اممجااااما امعلميااااة فااا  امجامعاااا  امسااااعل ية إزاء أهمياااة 
 امجلاناااب فااا  امل ااا  امحاضااا , لتح يااا  إمياااالامتعااا ع علااا  مااا ى امحاجاااة  ,  ةلامتنظيميااا األكا يمياااة
 , امعلمية بامجامعا  امسعل ية اماف  اممج لناألكا يمي اإميه كما يتطلد األكا يم  مالعتما ام ايسية 

لأسا    نتاااف هاذه ام  اساة  مان لجهاة نظا  عيناة ام  اساة, االعتماا   ا ةلتح ي  اممتطلبا  امالزماة إل
مان  االعتماا ام  اساة مان أعضااء اممجااما امعلمياة بامجامعاا  امساعل ية علا  م هال   أفا ا أنا يلافق 

حياااات اعتبااااا ه صاااايغة مقياااااا ك اااااءة اممؤسسااااة امعلميااااة لب امجهااااا لأن هااااذه امصاااايغة تعاااامق امبعاااا ين 
يجب أن تكلن عب  هياة مستقلة  ألكا يم ا االعتما  إ ا ةام  اسة إن  أف ا لي ى . لاإل ا ي األكا يم 

مهاا  مكلنااا يساااع   األكااا يم  االعتمااا  نأام  اسااة  أفاا ا لياا ى جميااد . األخاا ىعاان األجهاازة امتعليميااة 
 األكااا يم  االعتمااا  إماا ام  اسااة أن هناااا حاجااة  أفاا ا لياا ى  , علاا  تحسااين نلعيااة امتعلااي  لفاعليتااا

تنعاااأ عااان إ اماااة اممؤسساااا  لامبااا امف امتعليمياااة  لماااا  ألساااباب أهمهاااا معامجاااة امسااالبيا  امتااا  عاااا ة
 هتمااا هاا  اال األكااا يم  االعتمااا  طام  اسااة أن عاا ل  أفاا ا لياا ى  ,يصاااحبها ماان أنعااطة لمما سااا 

لتااااالفي   ,اإلمكانااااا  امالزمااااة منجاحااااا لتاااالفي ,لاسااااتخ ا  األساااااميب اممناسااااابة  ,لامغايااااا  األهاااا اعب
 مالعتماا ام  اسة عل  امجلانب األساساية  أف ا لكذما يؤك   ,ليةلامما ية لاممعن ,اممصا   اممعللماتية

,امب امف, خ ماة   ا ةلامغايا , امم افق لامتجهيزا , اإل األه اعله  امهياة امتعليمية, امبحت امعلم , 
 .اممجتمد, لاألجهزة اممسان ة
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سات الاعلنيم العنالي لمؤس األكاديمي العاماددراسة نظرية عن  وهي :هن1412دراسة الطريري  .7    
مان خاالق مجملعاة مان  األكاا يم  االعتماا استه ف  ع ضاًا مم هال   ,في المملكة العربية السعودية

 االعتمااااا لألق هاااذه اممحااااالق هاااال م هاااال  . ماااان أجااااق لضاااد تصاااال  متكامااااق حلمااااا لذمااااااممحاااال , 
أماااا .   هااذه امنتااااافحيااات تااات  امعمليااة امتعليمياااة, تااا  ياات  اتخااااذ إجااا اءا  الحقااة بنااااء علااا ,األكااا يم 

كماااا هااا  متمتلاااة فااا  امتأكااا  مااان تحقاااق امعااا لط  األكاااا يم  االعتماااا  أهااا اعاممحااال  امتاااان  فيتناااالق 
لاإلساااها  فااا  بنااااء  األكاااا يم لامملاصااا ا  فااا  امعملياااة امتعليمياااة, لضااامان مساااتلى جيااا  مااان األ اء 
. سسا  بإيجابياتها لسلبياتهااممجتمد من خالق ام فد من ك اءة مؤسساتا امتعليمية, لكذا تبصي  اممؤ 

مطلباًا  االعتماا لمان أهمهاا أن يكالن  ,األكاا يم  االعتماا ليتمتاق اممحال  امتامات فا  مباا ئ ل لاعا  
أمااا . محاا  ة لأنظمااة لماالاا  يسااي  لفقهااا, لأن تكاالن مااا هياااة مسااتقلة أهاا اعاجتماعيااًا, لأن تكاالن مااا 

اممؤسساة  ا  ا ةل  ,األها اعل   ل   من بين امعناصا   ,األكا يم  االعتما اممحل  ام ابد فهل عناص  
امتعليمياااة لاممنعااال , لامباااا امف, لمصاااا   امتملياااق, لأعضاااااء امهيااااة امتعليمياااة, لعاااا لط امقبااالق فاااا  

فهااا  تعاااكق اممحااال   االعتماااا امتعلاااي  امعاااام , لنظاااا  االختباااا ا , أماااا إجااا اءا  لم احاااق  ساااا مؤس
جراءات  وفي اامخاما   . الانفيذية األكاديمي عامادالااضح خطوات وا 

حيت : مبحتين إم امنظ ي امتحليل   اإلطا  سم  هذه ام  اسة ذا   -:هن1412الزهراني  دراسة. 2    
تتبد مسي ة تج بة تقلي  مؤسسا  امتعلاي  امعاام  األم يكياة مان خاالق اساتع ا   األلقتنالق اممبحت 

ح كااة : ا  ساااء أسسااها, لهااذه امح كااا  هاا فاا  تطاالي  هااذه امتج بااة, ل  ه أباا ز امح كااا  امتاا  أساام
 ل ح كة اممساءمة امحكلمية Accreditation Movement االعت اعأل  االعتما 

    AccountabilityMovement   ل ح كاة ام  اساا  أل امتقالي  اماذات  امعااامComprehensive 
Evaluation Movement  هااا فاا  كااق ح كااة لتأتي أهاا اعامتعاا ع علاا   إماا ل اا  سااع  ام  اسااة 

فااا  تقااالي  مؤسساااا  امتعلاااي  امعاااام   اً لكاااذما تح يااا  أهااا  اممعاااايي  اممساااتخ مة حاميااا تقااالي ,تج باااة ام
فقااا  فحاااص امباحااات فياااا لا اااد امتقااالي  فااا  مؤسساااا  امتعلاااي  امعاااام  : أماااا اممبحااات امتاااان . األم يكااا 

امذي تعانيا امسعل ي من خالق مقا نتا ببع  معطيا  امتج بة األم يكية, لاتض  ما م ى امقصلى 
ملتقالي  اماذات   ياةإنعااء آم  أب زهاال ا  انتها  ام  اساة بابع  امتلصايا   . امجامعا  ف  هاذا اممجااق

بكق جامعة عل  عكق م اكز ملتقالي  اماذات  أل مجلاا  ااا  ملتقالي  اماذات , ل تأسايا م اكاز امبحالت 
ل عاا  امقاا ا   مااذات زمااة ملتقاالي  اتاالفي  امبيانااا  امال إماا اممؤسسااية امتاا  تتاالم  إجاا اء امبحاالت امها فااة 

لامتخطاايط, ل تأسااايا م كاااز ملقيااااا يتااالم  تطااالي  االختباااا ا  لاممقااااييا لاممعاااايي  لأ لا  امتقااالي , 
مد االست ا ة من امجهل  األم يكية  مض ل ية,لمعايي  امتحك  ف  جل ة امب امف لخالفها من األ لا  ا

 .ف  هذا اممجاق
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فني  العامنادالجنودة و "  بعننوان (.م9224)والمانولي اسنماعيل بندر دراسة محمد عطنوة مجاهند  .2   
 مالعتماا امم ااهيم   اإلطاا تناالق امباحتاان  ل ا " الاعليم الجامعي، من  الاطبينق علنى كلينات الاربينة
تلاجههاااا كلياااا  امت بيااة فااا  مصااا , تااا   كاااز   تااا فاا  مجااااق امتعلاااي , لبعااا  امتحاا يا  اممعاصااا ة ام

فا  اممؤسساة امتعليمياة, ماد منا عاة بعا  اممحاالال  امع بياة فا  بنااء  عتماا االام  اسة عل  معاايي  
  اامة من اممعايي   إم لمن ت  تلصل  ام  اسة  ,االعتما معايي  

 إماا لخلااص امباحتااان . بجل تهااا االعتاا اعينبغاا  تلاف هااا فاا  كليااا  امت بيااة حتاا  ياات  اعتما هااا ل  امتاا     
فا  اممجتماد  االعتماا نجاح ف  كلياا  امت بياة يتطلاب نعا  تقافاة ب االعتما أن تطبيق : نتيجة مؤ اها

محا  ة,  االعتماا لام أي امعا  تانياًا, لأن يكالن امتطبياق م حلياًا, لأن تكالن ما ة صاالحية  ألالً امت بلي 
 .اممهن  مالعتما اممؤسس  ع ط أساس  لسابق  االعتما لأن 

والم نننني  األكننناديمي لالعامنننادمقارحنننة  عننناييرم( " م9229)عائشنننة أحمننند بشنننير : دراسنننة  .12   
امتعا ع : هاذه ام  اساة أها اع لمان" لمؤسسات الاعليم العالي الخاص في ضوء خبنرات بعنض الندول
علا  خبا ا  بعا  اما لق فا   متع ععل  لا د مؤسسا  امتعلي  امعام  امخاص بامجامعا  امع بية لا

مجملعاااة مااان  إمااا م , لمااان تااا  امتلصاااق لاممهنااا  ممؤسساااا  امتعلاااي  امعاااا األكاااا يم  االعتماااا مجااااق 
فاا  مؤسسااا  امتعلااي  امعااام , لماان نتااااف  تطبيقهاااامتاا  يمكاان  األكااا يم  مالعتمااا اممعااايي  اممقت حااة 

عمليااة تخضااد بملجبهااا مؤسسااا  امتعلااي  امعااام  متقاالي  كلاا  أل  األكااا يم  االعتمااا أن : هاذه ام  اسااة
معاااايي  لاضاااحة  مااانامحااا  األ نااا   قن تحقااافيجاااب أ االعتماااا جزاااا , لمكااا  تحصاااق اممؤسساااة علااا  

لألصاااا  ام  اسااااة بااااأن تنعااااي اممؤسسااااة امتعليميااااة  اعاااا ة معللمااااا  تحتاااالي علاااا  جمياااااد . لمحاااا  ة
كمااااا . لنظاااا  امقباااالق لأعضاااااء هياااااة امتاااا  يا األهاااا اعاإلحصاااااءا  لاإلجاااا اءا  اإل ا يااااة اممتعلقااااة ب

ف  مؤسسا   األكا يم  العتما الألص  بإج اء   اسا  ملتع ع عل  امصعلبا  امت  تلاجا تطبيق 
 .امع بية  امتعلي  امعام  ف  امجامعا

 االعتما   اسة مقا نة منظ  "  (م1227)عادل عبد الفااح سالمة، وأمين محمد النبوي : دراسة .11   
مكانيااةامجااامع  فاا  املاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة لكل يااا امجنلبيااة ل  لمحاال  " م. .اإلفااا ة منهااا فاا  ج ا 

 لاليااا كماا خق متحقيااق امجاال ة امتعليميااة فاا  كااق ماان ام األكااا يم  االعتمااا اسااة حاالق نظااا  هااذه ام   
 االعتماا هيااا  : اممتح ة األم يكية لكل ياا امجنلبياة, ل كاز  ام  اساة علا  تالتاة محاال   ايساية ها 

 لكااان امهاا ع ماان ذمااا هاال االساات ا ة ماان خباا ا . االعتمااا إجاا اءا   ,االعتمااا لتنظيماتااا, معااايي  
( م خال , عمليا , مخ جاا  ) لاستخ ا   امباحتان م خق امنظ  االعتما ,ام لمتين ف  تطبيق نظا  
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لألصاا   ,األكااا يم  االعتمااا فاا  امتعاا ع امعااامق علاا  ك اااءة اممؤسسااة امتعليميااة ام ا بااة فاا  تبناا  
 ة إعاا ا  لكااذما ضاا ل . امجااامع  االعتمااا ام  اسااة باسااتطالم آ اء أساااتذة امجامعااة حاالق تن يااذ نظااا  

 .ع لكي ية ملاءمتا مد امنظا  امساا  ف  امتعلي  امجام االعتما امتع يعا  امالزمة متن يذ نظا  
 لالعامنادمقارحنة  معنايير" بعنالان(  م1226)مطني العايبي ومحمد سعيد غالنب  ردراسة مني . 19   

ته ف  ام  اسااة ا تاا اح ل اا  اساا"  والم ننني لبننرام  إعننداد المعلمننين فنني الجامعننات العربيننة األكنناديمي
معايي  ض ل ية متحسين مستلى ب امف إع ا  اممعلمين ف  امجامعا  امع بية, لاعتم   ام  اسة علا  
اممنهف املص   امتحليلا  ملا اد با امف إعا ا  اممعلا  بكلياا  امت بياة لكلياا  إعا ا  اممعلاين فا  امالطن 

ين ضا ل ي متحساين نلعياة اممعلا  فا  امابال  امع ب , ل   أب ز  ام  اسة أن تقلي  ب امف إع ا  اممعلما
جاااازة بااا امف   اساااتها  مااان خاااالق عااا   مااان  امعليااااامع بياااة, لأن امااا لق اممتق ماااة تحااا ص علااا  تقااالي  لا 

ع   من اممعايي  تقيا ك اءة امب نامف من حيت إ ا تا لمناهجاا,  إم اممعايي , كما تلصل  ام  اسة 
لألصاا  امباحتااان بااأن تكاالن هناااا مؤسسااة . تحقااين بااالأعضاااء هياااة تاا  يا امب نااامف, لامطااالب اممل

ممؤسساااا  امتعلاااي  امعاااام , لتااالفي  امبيااااة  االعتماااا امتقااالي  ل  ملياااةع بياااة متخصصاااة تعااا ع علااا  ع
جا اء   اساا   األكاا يم اممناسبة امت  تساع  عل  تطلي  كليا  امت بية متحقيق اممستلى  اممنعال , لا 

ها امحكاا  علاا  ماا ى إجااازة امباا امف امجامعيااة امتاا  تقاا مها تضااد معااايي  يمكاان فاا  ضاالا ةعلمياة مماتلاا
 .امتخصصا  اممختل ة

وعالقاننن  بالكفننناءة اإلدارينننة فننني كلينننات  العامننناد نظنننام" بعنااالان (  3994) دراسنننة الخطينننب .13
كلياا  اممجتماد فا  األ  ن ممعاايي  امك ااءة  اساتي اءمع فاة ما ى  إم لكان  ته ع " نيةالمجام  األرد

فاا  ماا ى االمتاازا  بتطبيااق معااايي   امخاصااة لامكليااا بااين امكليااا  امعامااة  االخااتالع مع فااةل  .اإل ا يااة
 .االعتمااا فاا  تصال ا  اإل ا يااين لاممعلمااين فاا  االمتازا  بتطبيااق معااايي   االخااتالعلمع فااة  ,االعتماا 

ءة اإل ا ياة امتازا  كلياا   اممجتماد األ  نياة بمعاايي  امك اا نأتباين : لأس    نتااف ام  اساة عان ماا يلا 
باين امكلياا   االعتماا فا  االمتازا  بمعاايي   إحصااايةيقد حلق اممتلساط, لما  تظها  فا لق ذا   الماة 

بااين  إحصاااايةامعامااة لامكليااا  امخاصااة علاا  جميااد مجاااال  ام  اسااة, لتبااين لجاال  فاا لق ذا   المااة 
كافااة اممجاااال  امععاا ة مااا علا   االعتمااا تصال ا  اممعلمااين لاإل ا يااين مماا ى االمتازا  بتطبيااق معااايي  

بااين تصاال ا   إحصاااايةعاا ا اممجاااق امتااان  لهاال امباا امف امتعليميااة حياات ماا  تظهاا  فاا لق ذا   المااة 
 .بتطبيق معايي  االعتما  المتزا اممعلمين لاإل ا يين مم ى ا
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 : األكاديمي العامادالدراسات األجنبية الماعلقة ب:  ثانياا  
 Middle Stated Commission on) Higherة للاعلنيم العنالي اللجننة الوسنيط: دراسنة.  1   

Education 2002) ل اا  نا عاا  هااذه ام  اسااة  ".ماا ى امتعلااي  امعااام  االعتمااا خصااااص : "بعناالان
لكااااذما اممعااااايي  امالزمااااة العتمااااا  امباااا امف  , امالزمااااة العتمااااا  اممؤسسااااة امتعليميااااة االعتمااااا معااااايي  
, اممؤسساااا  ت كاااااز  حاااالق ام ساااااامة  مالعتمااااا   اسااااة ساااابعة معاااااايي  ل اااا  أل    هاااااذه ام , ةاألكا يمياااا

لنزاهااة اممؤسسااة لسااالمتها, كمااا بيناا  اممعااايي  امالزمااة  ,  ا ةلاإل , لامماالا  , لامتخطاايط  ,األهاا اعل 
لتنميااة  , امطلبااة بقباالقامب امجاا  أل اممتخصااص, لحصاا تها كااذما فاا  ساابعة معااايي  تتعلااق  مالعتمااا 

 .لتقيي  امطالب , لاألنعطة اممتعلقة بامتعلي  , املسااق امتعليميةأعضاء هياة امت  يا, ل 
 Lindquist, Sue, Hilmes, Mary Mannسيو وهيلمز، مناري منان يندكويست،: دراسة  .9

 األكاا يم  االعتماا  نظاا علا    كاز  ل  .  9229، معدل  العاماددليل  كايب" بعنالان  2002
 االعتماا كما  كز  علا  أهمياة  ,االعتما هياا  اممسؤلمية عن من  ف  املاليا  اممتح ة األم يكية لام

أن  األخا ىلاممنظما  لامهياا    طمأنة اممجتمد امتعليم: لأ  اضا لامت  تمتل  ف  خمسة أمل  ه 
لأنهااا تعمااق لفااق تنظااي   األهاا اعلأنهااا تعمااق علاا  تحقيااق تلااا  ,أهاا افهااممؤسسااة  اا  حاا    بلضاالح 

لاملفاء بما تضعا  أه افهامن ملاصلة تحقيق  نهاك  م يا لتتلق  ام ع  امذي يلمزل ة بأعضاء هياة ت 
لامتقياااي   تياااةل تعاااجيد امنمااال لامتطااال  اممؤسسااا  عااان ط ياااق ام  اساااة امذا. مااان معاااايي  االعتماااا هيااااة 

 , لتطااالي  لاساااتخ ا  معاااايي  متقياااي  ل عااا  امجااال ة امتعليمياااة. ماااؤهلين محتااا فين أفااا ا امااا ل ي علااا  يااا  
تعااااجيد تباااا ق األفكااااا  بااااين  ل .لملتحقااااق مااان صااااحة اممعااااايي  بامبحااات اممسااااتم  , اممؤسسااا   اءلاأل

لحمايااة اممؤسسااا  ماان االنتهاااا لامااذي  اا   ,اممؤسسااا  ام ساامية لاممسااتقلة ماان خااالق م اجعااة األ اا ان
 مالعتمااااا كمااااا  اااا م  ام  اسااااة عاااا ة معااااايي   ,لفعاميتهااااا امتعليميااااة ملخطاااا  ةاألكا يمياااايعاااا   ح يتهااااا 

 , لامطاااااالب , لامبااااا امف امتعليمياااااة , اممؤسساااااية ام اعلياااااةل  , األهااااا اعسسااااا  لامب امجااااا , عااااامل  اممؤ 
 .لمصا   اممعللما , لأعضاء هياة امت  يا

  (Kelly,2002 )دراسة كيلي  .3    
مع فة م ايا  عينة من اممعلمين تجاه معايي  اعتما  امم ا ا ف  ف جينيا,  إم هذه ام  اسة  ه ف         

 ايسااية ملبحاات  أسااالةفيهااا  لضاع ف اا    اسااة لصاا ية  ,مان املاليااة  قاا  حكاالم  م تمااا نظااا  اعلها  
لتلزع  أسالة ام  اسة عل  تالتة محال  . ماة لسبعة لسبعلن معلمًا من أنحاء املالية استجاب بحيت

امياًا علا  ل ماا أتا  اممعاايي  اممساتخ مة ح  ,مالعتما ما ه  اممعايي  امت  ي لن أهميتها :  ايسية ه 
امت  ينبغ  علا  املالياة اتخاذهاا نحال امما ا ا امتا  ما  يات  اعتما هاا فا   ج اءا إللما ه  ا  ,امتعلي 

فقاا  عااا    امبيااة ( اممعااايي  )  األلقباااممحلق : كاااآلت لجاااء  نتااااف ام  اسااة .   2001نهايااة عااا  
ل  , ايسا  فا  اعتماا  امما ا ا استخ ا  نتااف اختبا ا  املالياة كمعياا  %( 9841)اممعلمين لنسبته  
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ل يااا ى  ,مااان ع ماااا  االعتماااا اساااتخ ا  معاااايي  متعااا  ة متق يااا   ياااةأهم%( 90)يااا ى معظمهااا  بنسااابة 
ماانه , %95كاااممحتلى امتعليماا  لأياا ه : اممعااايي  اآلتيااة فاا  مجاااق اممعااايي  اممتعاا  ة إضااافةاممعلماالن 

% 82 لمااة ملتخطاايط االساات اتيج  لأياا هماانه , لمعيااا  امجهاال  اممبذ% 81لمعيااا  نساابة امتخاا ج لأياا ه 
أت  اممعايي  عل  امعملية  )أما اممحل  امتان  . منه % 83لأي ه  طالبمنه , لمعيا  نسب ملاظبة ام

       . أن اممعاااااايي  امج يااااا ة زا   مااااان امضاااااغلط علااااا  اممعلماااااين اممساااااتجيبلنمااااان % 95 أي ( يمياااااةامتعل
لبااممحل  امتامات اإلجا اءا  . يجابيًا عل  تصامي  اممانهفإ   منه  أن اممعايي  امج ي ة    أت  % 93 ل

ماان % 9241   أي 2001بنهايااة عااا   االعتمااا امتاا  ينبغاا  اتخاذهااا نحاال امماا ا ا امتاا  ماا  تسااتكمق 
% 9243اعتما ها متقليق عا   امطاالب فا  ام صالق فا  امما ا ا , ل  تمكيناممعلمين أن عل  املالية 

 .يه اممعلمين متلظيع معلمين أكت  ك اءة لامح اظ عل أن عل  املالية  فد مخصصا  تلظيع
: لدى الوليات الماحدة العاماد:بعنوان(  Elaine EL-khawas,2001)إلين الخواص  دراسة .4   

  .يالمساقبل لاصوراألصل، الاطوير وا
فااا  املالياااا  اممتحااا ة األم يكياااة مناااذ  االعتماااا هاااذه ام  اساااة مألصااالق امتا يخياااة مهيااااا   ع ضااا 

لامتطل ا  امت  ط أ   ,االعتما ب ايا  امق ن امعع ين, ت    م  تحلياًل ملخب ة امت  تمتلكها مؤسسا  
 االعتماا فيها كما تضمن  ام  اسة,   اسة حامة إلح ى هياا   االعتما عل  إج اءا  امتقيي  لمعايي  

فا   االعتماا امطليق مهيااا  ل   أك   ام  اسة عل  امتا يخ . فيها االعتما  لط قلاإلج اءا  اممتخذة 
 االعتماا لامخبا ة فا  مجاماا, ل تلضاي  امنقااط األساساية فا  مجااق  االعتماا املاليا  اممتح ة, لأهمياة 

بحياات تكاالن م جعااًا ملمهتمااين لصاانام امقاا ا  فاا  امبلاا ان خااا ج املاليااا  اممتحاا ة, مااد امتأكياا  علاا  أن 
ليلز  م اعاتها إذا ما ت  تطبيقهاا فا  مجتمعاا   ,ةلتقافية مح   نيةمهذه ام  اسة أج ي  لفق ظ لع ز 

لمان . فا  اإلجا اءا  لآمياة امتطبياق االختالعف  امتنلم ل  االعتما ل امتأكي  عل  ح ية هياا   ,أخ ى
فاا  املاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة علاا  امتقاالي  امااذات ,  االعتمااا ح ااز  هياااا  : أهاا  نتااااف هااذه ام  اسااة

ال يعن  امتلح  ف  اإلج اءا  بق اممجاق  االعتما اتها, ل إن تع   هياا  إج اءا  لاست اتيجي ي لتطل 
تختص  امل   عل  اممست ي ين  االعتما امصيغ لامتطبيقا , ل إن هياا    ف االختالعم تلح ملتنلم ل 

 .مستقق  امت  تؤت  عل  امتقيي  امغي اطيةخاصة امطالب لألمياء أمل ه  بعي ًا عن معاكق امبي ل   
 (  (Wood,1999راسة وودد . 5
فا  , تحليق م ايا  اإل ا يين لاممعلماين مان سا  لأ بعاين م  ساة حكلمياة  إم هذه ام  اسة  ه ف         

لأت هاا ,  االعتماا املاليا  اممتح ة تجاه عمليا   –ف  ع ق امباما  كلميةعينة مختا ة من امم ا ا امح
ه  امتغييا  االيجااب  , بعة محال  متع  ة األبعا  لصمم  ام  اسة مقياا أ  . عل  أ اء هذه امم ا ا 

 ,لأت هااااا فاااا  ساااامعة امم  سااااة ,  طااااالبتأتي هااااا فاااا  نجاااااح ام, تجلياااا  امعمليااااا  امم  سااااية , ملم  سااااة 
فا   يجابيااً أ مالعتماا  أتا  أنيؤمن كق من اإل ا ياين لاممعلماين با: امنتااف امتامية  إم لخلص  امم  سة 

يسااتحق كااق امجهاا  امااذي يبااذق ماان  االعتمااا ممعااا كلن فاا  ام  اسااة أن ا ياا ىل . جميااد محااال  ام  اسااة 
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خاضاالا تج بااة عمليااا   نأاممعااا كلن فاا  ام  اسااة مماان ساابق مهاا   ياا ى أيضاااً ل . اجااق امحصاالق عليااا 
معملياااا   لاالساااتع ا , أنهااا  مااا  يتلقااالا  عمااا كافياااا فااا  امل ااا  لاممااااق ملمعااا كة فااا  امتخطااايط  االعتمااا 
 أ اةكااا االعتماااا علااا  اممااا ا ا أن تنظااا  بج ياااة فااا  امحصااالق علااا   نأبااااحتاااة , لتلصااا  امب االعتماااا 
 .ينبغ  أن تلف  ملا   كافيا م عما كنلم, ملتطلي  

 ( Verges 2001)  اسة في جا  -1   
عااا ك  فاا  , هاا ف  هااذه ام  اسااة إماا    اسااة اتجاهااا  معلماا  لماا ي ي ماا ا ا كاتلميكيااة أم يكيااة         

,   2002 -  3991باين عاام  (   SACS)ظماة امما ا ا لامكلياا  امجنلبياة إجا اءا  االعتماا  ممن
, علاا  اممخ جااا  يساااع  امماا ا ا ذا  املجهااة ام ينيااة امكاتلميكيااة  ممعتماا متح ياا  مااا إذا كااان امنظااا  ا

لتلزيااد اممصااا   . ليضاامن حساان تلزيااد اممصااا   علاا  امعمليااا  امم  سااية , ليح ااز تطاال  امماا ا ا 
أ بااد لععاا ين  نلتضاامن  عينااة ام  اسااة أ بااد ماااة لاتنااين لتمااانين ت بليااًا ماا. م  سااية علاا  امعمليااا  ام

كما اعتمل  عل  جمد معللما  مان متطالعين تا  اختياا ه  , تلزع  عل  املاليا  امجنلبية , م  سة 
لتاا  تقاا ي  إطااا  نظاا ي حاالق تطاالي  امماا ا ا فاا  نماااذج اإلصااالح اممعتماا ة علاا  , بط يقااة ععاالااية 

أن   لتلصاالة ام  اسااة إماا.لامعال ااة امتعالنيااة بااين امعاااملين , لتمكااين اممعلمااين , امماا ا ا خصلصااية 
لتح ااز ,  امكاتلميكيااةاممعلمااين لاإل ا يااين ليؤمناالن بااان عمليااا  االعتمااا  تحااافظ علاا  هليااة امماا ا ا 

ياا اه  لحاالق امماا ى امااذي. لهاا  تسااتحق امل اا  لامجها  لامماااق امااذي يبااذق ماان أجلهاا , تطالي  امماا ا ا 
امت بليين بعأن ج ا ة ب نامف االعتما  تلصل  ام  اسة إما  أن ذماا يختلاع إحصااايًا لفقاًا معا ة علاماق 

امخبا ة امعملياة , لتعاي  نتاااف امبحات إماا   -أمتجاا ب امساابقة حالق االعتماا   -لظي اة امم  ساة : ها  
  يا , لتقتاا ح ام  اسااة زيااا ة أن امت بااليين يعتقاا لن أن االعتمااا  ياا تبط باممناااهف أكتاا  ماان ط يقااة امتاا

, لح ااز معااا كة امعاااملين فاا  اإلجاا اءا  , لال ساايما فاا    امتلاصااق بااين امعاااملين حاالق أهميااة االعتمااا
اممااا ا ا األخااا ى , لأن يااات  إ خااااق اممنااااهف لطااا ق امتااا  يا فااا  خطاااة امعماااق لفااا  بااا امف اإلعااا اع 

 . امتعليم  , ميتسن  استكماق إج اءا  اإلعتما 
 :الدراسات السابقة  ىلع الاعقيب
امباحت يالحاظ جلاناب عا ة مان تلاا ام  اساا  مان حيات  نإأن ت  ع   ام  اسا  امسابقة ف بع     

باين  االخاتالعامت  تنالمتها لفيما يل  ع ضًا أللجا امعابا ل  لاألبعا تحقيقها  إم امت  سع   األه اع
 : ام  اسا  امسابقة لام  اسة امحامية بامجلانب امتامية

 بماا ا ا امتعلااي   األكااا يم  االعتمااا إجاا اء  إمكانيااةجاازء منهااا تنااالق : الانني اناولا ننا وضننوعاتالم
 متحقياق لسايلة األكاا يم  االعتماا  كا ةلبعكق عاا  ات قا  أ لاب هاذه ام  اساا  علا  أن ف,  امعا 

 اساةل   ,   ( 2033)ك  اسة مكتاب امت بياة امع با  ما لق امخلايف امع با   , ملتعلي امعاملة  امجل ة
  امعجماا  ل  اسااة ,(  2001 )امنباالي  ل  اسااة,  (هااا 3412) ل  اسااة اممااامك ,  ( 2001)امملحاا 
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, لكااااذما   ( 2000 ) ل  اسااااة امخطيااااب, (  3999) لآخاااا لنعااااا م  آق ل  اسااااة,  ( 2001 )
 ل  اساة,  ( 2004) با ي    اساةل , امعباا   ك  اساةبامجامعاا   األكاا يم  االعتماا بعضها تناالق 

    ل  اساااة امخطياااب , ( 2008) امبااا  ي   اساااةل , (  2008 )امتق ااا ل  اساااة ,  ( 2001 )امنجاااا 
أل    معظاااا  هاااااذه ام  اساااااا  م ااااااهي   ل ااااا  . ( 3991)امعتيبااااا  ل اماااااب  ل  اسااااة,  ( 2000 )

جاا اءا  تطبيقااا , لأنلاعااا , االعتمااا   لكااذما امتجااا ب ام لميااة لامع بيااة لامجهاال  اممحليااة فاا  , لا 
معظاا   أن إماا  اإلضااافةب. كااا يم  لامجاال ة فاا  امتعلااي  امعااا  لامتعلااي  امعااام  مجاااق االعتمااا  األ

أماا ام  اساا  . ام  اسا  كان  نظ ية لُيالحظ بعكق عا   لة ام  اساا  اممي انياة بهاذا امخصالص
ك كا ة يات  تطبيقهاا باممؤسساا  امت بلياة لُي اعا  بهاا  األكا يم  مالعتما فق  كان  تنظ   األجنبية
 . مد لجل  تعابا باممعايي  بين امم ا ا لامكليا   امم حلة

 ام  اسااة امحاميااة مااد معظاا  ام  اسااا    اختل اافقاا  :  احقيق ننا الدراسننة إلننىالانني سننعت  األهننداف
ف  م ا ا  األكا يم  االعتما تطبيق معايي   إمكانيةامسابقة حيت تنالم  ام  اسة امحامية مع فة 

امع بية امسعل ية لذما ف  ضلء نهف لفك   باممملكة  امتعلي  عب اي متطلي امملاامتابعة ممع لم 
بحياات يكاالن هناااا إمكانيااة متعمااي  هااذه ام  اسااة متعاامق جميااد ماا ا ا امتعلااي  امعااا  فاا   ماممعاا ل 

اممملكة امع بية امسعل ية خالق سنلا   ليلة بناء عل  امتلساد امكبيا  فا  تطبياق اممعا لم حساب 
  اساااااة مكتاااااب امت بياااااة امع بااااا  مااااا لق امخلااااايف  لتعتبااااا .    ماااااا أل  ه اممساااااالملن عااااان اممعااااا لم

ذا  صااالة بام  اساااة (   2001)ل  اساااة  امملحااا  (  2033)  اساااة امماااامك   ل(  2033)امع بااا 
تنالماا    اسااة امملحاا  تطبيااق نظااا  االعتمااا  , فاا  امتعلااي  امعااا  باممملكااة  االعتمااا تنالماا   ألنهااا

 االعتماا أنملذج مقتا ح مهيااة ساعل ية مبا امف  لضدإم   لتلصل  ,األكا يم  عل  امتعلي  امعا  
بنااااء تنظيمااا  (  2033)ل ااا  م    اساااة مكتاااب امت بياااة امع بااا  مااا لق امخلااايف امع بااا . لتطبيقاتاااا 
بمكتاب امت بياة امع با  ما لق امخلايف, لكاذما  ا  م   األعضااءامم  س  فا   لق  مالعتما متكامق 

فاا  ماا ا ا  األكااا يم  االعتمااا تطبيااق معااايي   يااةمكانتصاال  إل(  2033)  اسااة حماا ه اممااامك  
يتضا  أن امباحاات بااذق جهاا  لضاا   لامتاا امتعلاي  امتااانلي امعااا  ماان لجهاة نظاا  امقيااا ا  امت بليااة 

 تطبيق إمكانيةع   من ام  اسا  تنالق  بينما  .من خالما أه  امتطبيقا  ام لمية ف  هذا اممجاق 
 االعتمااا تطبيااق معاايي  هيااأة  إمكانيااةاممتعلااق فا  (  2033) األحماا ياممعاايي  امعامميااة ك  اساة 

امم  سااية,   ا ةام اااا ة بم ينااة جاا ة ماان لجهااة نظاا  اإل ابامماا ا   أم يكااامعااماق  اا ب  األكااا يم 
اممااا ا ا امتانلياااة  ل ةمااا ى تااالاف  معاااايي  هياااأة أ فانسااا  العتماااا  جااا(   2030)ل  اساااة امعتيبااا  
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فاا  امتعلااي   بااق امجااامع  فاا   األكااا يم  االعتمااا (  2001)بم ينااة جاا ة لتنالماا    اسااة امنباالي 
جمعياة  مانامتا  ُأعا   بتكلياع  ( 2003)كما ت تبط    اسة آق عا م . اإلما ا  امع بية اممتح ة

بام  اسة امحامية ف  تنالمها ملمعايي  لامضلابط األساسية متقلي  أ اء امم ا ا من  لت تبط,  جستن
فاا  تطبيااق االعتمااا  األكااا يم  علاا  بعاا   أسااه امت باالي   مالعتماااخااالق إعاا ا  لتطاالي  نظااا  

 . 2004م ا ا امتعلي  األهل  مد ب اية عا  
 امحامياة ماد بعا  اممعاايي     اساةاممعاايي  امتا  تنالمتهاا ام ات قا فقا  :  األكاديمي العاماد عادأب

    ك  اسااة امتق اا  األكااا يم  االعتمااا اماالا  ة  بام  اسااا  امسااابقة , حياات تنالماا  بعاا  ام  اسااا  
(  2001)     اسااة امنجااا  ل ,  ( 3994 )ل امااب لامعتيباا (  2004)ل  اسااة باا ي  ( 2008 )

 األكا يم  االعتما (    2001 )ممؤسسا  إع ا  اممعلمين ل  اسة  عب  اي  األكا يم  االعتما 
 األكاا يم  عتماا مالمتقصا  األبعاا  اإل ا ياة (  2000)ل امخطيب لامجب   , ف  امتعلي  امجامع 

لاإل ا ياالن فاا  اممملكااة امع بيااة امسااعل ية, ل  اسااة عااعااة أحماا   لناألكااا يمي ياا اه فاا  امتعلااي  كمااا
لاممهنا  ممؤسساا  امتعلاي  امعاام  امخااص  األكاا يم  مالعتما معايي  مقت حة ( "  2002)بعي  

( 3991)م  امنبلي , ل  اسة  عا ق عب  ام تاح سالمة, لأمين مح" ف  ضلء خب ا  بع  ام لق
مكانياةامجاامع  فا  املالياا  اممتحا ة األم يكياة لكل ياا امجنلبياة ل  االعتماا   اسة مقا ناة مانظ  "   ا 

 ".م. .اإلفا ة منها ف  ج
  تت ااق ام  اسااة امحاميااة مااد ام  اسااا  امسااابقة فاا  اسااتخ ا  االسااتبانا كااأ اة مل  اسااة :  القينناس أداة

امتاا  اسااتخ م  أسااللب  ( 2001)اسااتتناء   اسااة امملحاا  فاا  اممحااال  لاممجاااال  ب اخااتالعمااد 
 .  م اي ل  اسة امنبلي باستخ ا  اممنهف اممقا ن ل ام  اسا  امنظ ية

جميااد ام  اساا  اماالا  ة تتعااابا مااد ام  اسااة امحاميااة  أننجاا   األجنبيااةفيماا يتعلااق بام  اسااا   ل 
 األم يكا تقلة فا  امتعلاي  امعاام  هياة مسا أج  ف  امم ا ا حيت  األكا يم  مالعتما ف  بحتها 

امالزمااة ملمؤسسااة امتعليميااة, لكااذما اممعااايي  امالزمااة  االعتمااا   اسااة  اا م   معااايي  (  2002)
تنالما  نظاا  (   (Lindquist, Sue 2002 فا    اساية  لأيضاا,  ةاألكا يمياالعتماا  امبا امف 

أمااا  ,االعتمااا   اممسااؤلمية عاان ماان  فاا  املاليااا  اممتحاا ة األم يكيااة لامهياااا األكااا يم  االعتمااا 
لجهة نظا   عيناة مان اممعلماين تجااه معاايي  اعتماا    تنالم  امت  (Kelly,2002 )  اسة كيل  

تنالال  األصلق امتا يخية مهيااا  (  EL-khawas,2001) امم ا ا ف  ف جينيا , بينما   اسة 
امععا ين, تا   ا م  تحلاياًل ملخبا ة امتا   ف  املاليا  اممتح ة األم يكية مناذ با ايا  امقا ن االعتما 

تحلياااق لجهاااا  نظااا   تنالمااا (  (Wood,1999لل    اساااةبينماااا  ,االعتماااا تمتلكهاااا مؤسساااا  
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امحكلمياة   افا  عيناة مختاا ة مان امما ا, اإل ا يين لاممعلمين مان سا  لأ بعاين م  ساة حكلمياة 
 .أت ها عل  أ اء هذه امم ا ا ل ,  االعتما املاليا  اممتح ة تجاه عمليا   – امبهاماف  ع ق 

 يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما     
بمااا ا ا  األكاااا يم  االعتماااا تطبياااق  إمكانياااة  اساااة تنالمااا  بامتح ياا   ألقام  اساااة امحامياااة  تعتباا  -

 .  امتعلي تطلي  م ي عب اتطلي  امتعلي  ضمن مع لم امملا 
معااا لم تطااالي   إ ا ة اإميهاااملجهااال  لامغاياااا  امتااا  تساااع  ام  اساااة امحامياااة ت جماااة عملياااة  تعتبااا  -

 . امم ا ا ضمن مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  
بعاكق عاا  بينماا  االعتماا تطبياق  إمكانياةام  اسا  امسابقة املا  ة بام  اسة امحامياة تنالما   معظ  -

قهاا علاا  ما ا ا ُيساته ع بهااا تطبي تا  أناا إماا  اإلضاافةب,ام  اساة امحامياة ملما ا ا بااامتعلي  امعاا  
مسم  مع لم امملا عب اي متطالي   تح لامعمليا  امت بلية لامتعليمية   اإل ا يةتطلي  امعمليا  

امتعلااي  لاممزمااد تعميمااا فاا   ضاالن ساانلا   ليلااة علاا  جميااد ماا ا ا امتعلااي  امعااا  فاا  اممملكااة 
لاممساااهمة فاا  تطبيااق ,  ا امماا ا اتأكياا  جاال ة تلاا هاال ل  ام  اسااة  بامتااام ل , امع بيااة امسااعل ية 

 .است اتيجية اممع لم فيما يتعلق بتطبيق االعتما  األكا يم  عل  هذه امم ا ا
إال أن  األكااا يم  االعتمااا ام  اسااا  اممحليااة فاا  مجاااق  بعاا ام  اسااة عااكاًل مااد  ات اااق هااذه   اا  -

متكامااااق مااااد أل ا اإلضااااافةفاااا  اممضااااملن ماااان حياااات  تمياااازامباحاااات حااااالق جاهاااا ًا أن يكاااالن فيااااا 
 .متعطيها أهمية لخاصًة ملمهتمين بامبحت امعلم  ف  هذا اممجاق األخ ىام  اسا  
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 الثالث الفصل

 الدراسة الميدانية إجراءات

 : ام يد 
, تح ي  اممنهف اممتبد ف  ام  اساة منليتض,  ةنيهذا ام صق لصع إج اءا  ام  اسة اممي ا تنالق    

لأ اتهااااااا ماااااان حياااااات بنااهااااااا لاإلجاااااا اءا  اممتبعااااااة ملتحقااااااق ماااااان صاااااا  ها , لتح ياااااا  مجتمااااااد ام  اسااااااة 
 : اممستخ مة ف  تحليق امنتااف لذما عل  امنحل امتام  اايةلاممعامجة إإلحص,لتباتها
 :الدراسة   من  
تطبياااق  إلمكانيااةام علاا   لا ااادفاا  لصااع ام  اساااةام  بهااذه تحليلاا اسااتخ ا  امماانهف املصااا   ام تاا 

ماان لجهااة    ,معااايي  االعتمااا  األكااا يم  فاا  امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي
 . نظ  امم ي ين لاملكالء ملبنين لامبنا 

 :الدراسة  مجام 
م امملااا عباا اي متطاالي  مجتمااد ام  اسااة ماان جميااد ماا ي ي لماا ي ا  امماا ا ا امتابعااة ممعاا ل  تكاالن   

جمياد امالكالء  إما  اإلضاافةم ي  لم ي ة , ب لتالتلن خماامتعلي  بمنطقة مكة اممك مة امبامغ ع  ه  
هاا 3411/ 3412ملعاا  ام  اسا  . لكياق للكيلاة لتماانلن تماانلاملكيال  بتلا امم ا ا امبامغ ع  ه  

ليبااين .  ه 3411/ هااا3412  بامعااا   معاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي إ ا ةحسااب إحصاااايا  
حياات تاا   ,لفقااًا ملناالم االجتماااع   لاماالكالءمجتمااد ام  اسااة ماان امماا ي ين  أفاا ا تلزيااد  (3)   اا  جاا لق
 مكانياااةإلعلااا  جمياااد مجتماااد ام  اساااة مااان اممااا ي ين لامااالكالء  نظااا ًا ممحااا ل يته  ل  االساااتبانةتلزياااد 

 .   إميهاملصلق 
 (1) رقم جدول

 وفقاا للنوع الجاماعي والمسمى الوظيفيالدراسة  مجام 

 املظي   اممسم         
 االجتماع  امنلم

 اممجملم املكالء امم ي ين
 % ك % ك % ك

%51 63 %51 45 %51 12 امذكل   
%42 62 %42 43 %42 17 اإلنات  
%122 193 %122 22 %122 35 اممجملم  
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ملاذكل  ل % 51بنسابة  اإلناات  اسة من اماذكل  ل مجتمد ام أف ا تجانا  (3)من امج لق      يتبين   
ماااان %( 12)مااان اممجتمااااد امكلااا  ل لمااااا نسااابتا %( 28)مفناااات ل ااا  كاناااا  نسااابة امماااا ي ين % 41

 ي عباا ااماالكالء, فيمااا يتعلااق بتلزيااد ماا ي ي لماا ي ا  امماا ا ا علاا  امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا 
 . تلزيد امم ا ا تبعًا ملم حلة امتعليمية( 2)ج لق  تبعًا ملم حلة امتعليمية فيبين امتعلي  متطلي 

 (9) جدول
 الدراسة وفقاا للنوع الجاماعي مجام 

 المرحلة            
 الجاماعي النوع

 الثانوية الماوسطة البادائية
 % ك % ك % ك

%53 2 %52 5 %52 5 الذكور  
%47 7 %52 5 %52 5 اإلناث  
122 15 %122 12 %122 12 المجموع

يات  اختياا   نأعل   علي مع لم امملا عب اي متطلي  امت إ ا ةح ص ( 2)     من ج لق نأ يتبين     %
, علماًا  مكاة اممك ماة بمنطقاةامم ا ا من جميد امم احق بنساب تمتياق متساالية مما ا ا امتعلاي  امعاا  

 مكة اممك مة بمنطقةة ه ت  تلسيد  اع ة امم ا ا اممختا  3414/ ه3411بامعا  ام  اس  امج ي   ناأ
  اسااتبانة( 333)امحصاا  امعااامق فكاناا  االسااتبانا  امعاااا ة  سااللبإعلاايه  ب االسااتبانةل اا  تاا  تلزيااد . 

األعاا ا  ( 1)   اا  ماان اماالكالء لامماا ي ين ليلضاا  امجاا لق صاال ألماان  مجتمااد ام  اسااة ا% 90بنساابة 
 .لفقًا ملنلم االجتماع  لامنسب اممالية مالستبانا  امملزعة لامعاا ة ممجتمد  ام  اسة 

 (1)     ج لق
 النسبي لعدد السابانات الموزعة والمسارجعة لمجام  الدراسة الاوزي 
 الوظيفي المسمى      

 
 جاماعيلا النوع 

 المجموع الوكالء المديرين 

 %* العدد %* العدد %* العدد السابانة

%22 63 %27 45 %24 12 الموزعة الذكور  56 32 17 العائدة 

 اإلنات
 17 الموزعة

122% 
43 

22% 
62 

29%  
 55 32 17 العائدة

 المجموع
 35 الموزعة

27% 
22 

22% 
193 

22%  
 111 77 34 العائدة

 . ام حساب ا من عدد السابانات الموزعة* 
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ساتبانا  علا  مجتماد ام  اساة لكانا  اال اساتبانة( 321)تا  تلزياد  نااأ( 1)   ا  جا لقاممان  يتبين    
امنساااب اممالياااة معااا    نألُيالحاااظ .  مجتماااد ام  اساااة امحامياااة أفااا ا تمتاااق  , اساااتبانة( 333) اممسااات  ة

االساتبانا  امم قال ة ال تاؤت   نأمماا يا ق علا  %( 300-%81)االستبانا  ام اجعة  ا  ت الحا  باين 
 .عل  سالمة تمتيق مجتمد ام  اسة

 :الديموغرافية لمجام  الدراسة  الخصائص
 مجام  الدراسة وفقاا للنوع الجاماعي و المسمى الوظيفي  أفراداوزي   .3

مجتمااد ام  اسااة فاا  امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي   أفاا ا تلزيااد ( 4)جاا لق  يبااين
 . امتعلي  لفقًا ملنلم االجتماع  ل اممسم  املظي  
 ( 4)      جدول

 النوع الجاماعي والمسمى الوظيفيمجام  الدراسة بحسب  أفرادخصائص  وصف   

 الوظيفي المسمى          
 الجاماعي النوع

 المجموع الوكالء المديرين

 % ك % ك % ك

%51 56 %51 32 %52 17 الذكور  
%42 55 %42 32 %52 17 اإلناث  
%122 111 %122 77 %122 34 المجموع  

حياات كاناا   ال لامالكي الءلاماالك ,ا امماا ي ين لامما ي   عاا ا أتجاانا ( 4)ماان امجا لق   اا   يتضا 
 اماالكيال لنساابة تمتيااق % 53 الء, لكااذما بلغاا  نساابة اماالك%50لامماا ي ا  % 50نساابة امماا ي ين 

اساتنتاجا امتجاانا فا   مكانمما يُ % 49  اإلناتل % 53, لبعكق عا  عك ق امذكل  ما نسبتا % 49
مجتماد   أفا ا تلزياد ( 4)ُيباين عاكق امنلم االجتمااع  لاممسام  امالظي  , ل  اختالعأع ا  اممعا كين ب

  .ام  اسة لفقًا ملنلم االجتماع  لاممسم  املظي  
 
 
 
 
 
 
 
 

  النوع الجاماعي والمسمى الوظيفي  حسب الدراسة الامثيل البياني لاوزي   مجام (: 4) شكل
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 :اوزي  أفراد الدراسة. 9
 :الدراسة وفقاا للمؤهل العلمي   مجام 
مجتمد ام  اسة لفقاًا  ف ا ألحساب امتك ا ا  لامنسب اممالية ممستليا  متغي  اممؤهق امعلم   ت 

 ( .5)ما تتبين امنتااف بج لق ملمؤهق امعلم  ك
 ( 5) رقم  جدول
 مجام  الدراسة وفقاا للمؤهل العلمي  أفراد اوزي 

 الوظيفي لمسمى ا       
 العلمي المؤهل

 المجموع الوكالء المديرين
 % ك % ك % ك

%11 19 %9 9 %92 12 العليا الدراسات  
%22 22 %22 75 %71 94 البكالوريوس  
%122 111 %122 77 %122 34 المجموع  

 
مجتماااد ام  اسااة هااا  مااان حملااة   جاااة امبكاااامل يلا  أفاا ا أن  امبياااة ( 5)مااان امجاا لق   ااا   يتضاا 

ماان   ااامبيته  أن, لُيالحااظ %(33)بنساابة ( 32)بينمااا بلااغ عاا   حملااة ام  اسااا  امعليااا %( 89)بنساابة 
امما ي ين لامالكالء لفقاًا  مجتماد ام  اساة مان أفا ا تلزياد ( 5)   ا  م ي ي لم ي ا  امم ا ا, لُيباين عاكق

 .ملمؤهق امعلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العلمي للمؤهل وفقاا الدراسة  مجام الامثيل البياني لاوزي   (: 5) شكل              
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 :سنوات الخبرة   إلىاوزي  مجام  الدراسة وفقاا   .3
  لمماا ا ا امتابعااة ممعااحساااب امتكاا ا ا  لامنسااب امماليااة م اااا  ساانلا  امخباا ة مماا ي ي للكااالء ام تاا    

 ( .1)     امتعلي  كما تتبين امنتااف بج لق تطلي امملا عب اي م
 ( 6) رقم  جدول

 مجام  الدراسة  بحسب سنوات الخبرة  أفراد
 الوظيفي المسمى            

 الخبرة سنوات
 المجموع الوكالء المديرين

 % ك % ك % ك
%6 7 %2 7 2 2 سنوات 5من  قلأ  

%2 12 %2 7 %2 3 سنوات 12من  قلأ ىإل 5 من  
%25 24 %29 63 %21 31 سنوات ف على 12 من  

%122 111 %122 77 %122 34 الكلي المجموع  

 
أن  امبيااة خباا ا  امقيااا ا  امت بليااة ماان امماا ي ين لاماالكالء بماا ا ا ( 1)ماان امجاا لق   اا   يتضاا 

, لكااذما بلغاا  %(85)فااأكت , بنساابة  ساانلا  30امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  ماان 
تلزيد مجتمد ام  اساة لفقاًا ( 1)ليبين عكق %(. 82)لبلغ  امنسبة مللكالء %( 93)امنسبة ملم ي ين 
 .مسنلا  امخب ة

 (6) رقم شكل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 سنوات الخبرة  لفئاتوزي   مجام  الدراسة وفقاا البياني لا الامثيل 
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 :الدراسة  أداة
متناسااابها ماااد  بهاااذه ام  اساااة, لذماااا ممتعلقاااةأ اًة مجماااد اممعللماااا  لامبياناااا  ا االساااتبانة اساااتخ م    

اممصاا    إما اساتنا ًا  االساتبانةل    ت  بناء , لمنهجها, لمجتمعها  ,أه افهاطبيعة ام  اسة من حيت 
 :امتامية 

فا  امتعلاي   األكا يم  االعتما ام لق امت  طبق  نظا   بع  لامجل ة ف  م اجعة معايي  هياا . 3 
 . امعا 

 . ف  امتعلي  امعا   األكا يم  عتما االامعلمية امت  تنالم  ملضلم  امم اجد .2 
 .األكا يم  االعتما األبحات لام سااق امعلمية لام  اسا  امسابقة ذا  امصلة بملضلم . 1 
معاا لم امملااا عباا اي ملماا ا ا اممطاال ة  ياا   إ ا ةمعااايي  لمؤعاا ا  امجاال ة امعاااملة امتاا  نعاا تها . 4 

 .   ام  اسة 
 : امتامية جيةامخطلا  اممنه إم لفقًا ( االستبانة)ام  اسة  أ اة  بناء فق  ت ,عل  هذه اممصا   لبناء   
تطبيق بعا   إمكانيةلهل امتع ع عل    جة : ت  تح ي  امه ع من أ اة ام  اسة :  ىاألول الخطوة -

 ل كاااذما  ,باممااا ا ا امتابعاااة ممعااا لم امملاااا عبااا اي متطااالي  امتعلاااي   األكاااا يم  االعتماااا معاااايي  
فا  تحساين امعملياة امتعليمياة ملما ا ا  األكا يم  االعتما تطبيق  نظا    إسها     جة عل امتع ع

تطبيق نظاا   عن  اممتل عةامتابعة ممع لم امملا عب  اي متطلي  امتعلي  , لكذما تح ي  امصعلبا  
 .ف  امم ا ا امتابعة ملمع لم  األكا يم  االعتما 

امملضااالم  أ بياااا امباحااات علااا   المط اااإمااان خاااالق : سمجنننالت القينننا احديننند :الخطنننوة الثانينننة   -
 : له تالتة محال   ايسية مالستبانة   امسابقة ت   تح ي  اسا لام   
 فاا  امماا ا ا امتابعااة  األكااا يم تطبيااق بعاا  معااايي  العتمااا   إمكانيااةيقاايا : األول المحننور

ام سامة لام ؤياة )  له معايي  بعةأممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  لامت  ت  تح ي ها ف  
 (.  امتقلي ل امبياة امتعليمية ل امتجهيزا ,  ظي ,امقيا ة لامتن ,األه اعل 

 فا  تحساين امعملياة امتعليمياة  األكاا يم  االعتماا تطبيق معايي   سها إيقيا : الثاني المحور
 . ملم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب  اي متطلي  امتعلي  

 فااا  اممااا ا ا امتابعاااة  األكاااا يم  االعتماااا لبا  تطبياااق  نظاااا  يقااايا صاااع: الثالنننث المحنننور
 . ممع لم امملا عب  اي متطلي  امتعلي  

بناااء مؤعاا ا  مكااق معيااا  ماان معااايي   تاا :  السننابانةصننياغة مؤشننرات وعبننارات  : الخطننوة الثالثننة  -
ة مااان اممقااااييا باالسااات ا    االساااتبانة, لكاااذما تااا  صااايا ة امعباااا ا  ممحاااال   األكاااا يم  االعتماااا 

 إماا  اإلضااافةب ,األكااا يم  االعتمااا تطبيااق  إمكانيااةفاا  ام  اسااا  امسااابقة امتاا  تنالماا   االسااتبانا ل 
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فا   األكاا يم  االعتماا امتا  طبقا  نظاا   اما لق بع لامجل ة ف   االعتما م اجعة معايي  هياا  
م لمياة امتا  تا  تطبيقهاا علا  بعا  امع بية منها لامعاممياة , ل االسات ا ة مان اممعاايي  ا معا امتعلي  ا

امماا ا ا األهليااة باممملكااة, ل م اجعااة معااايي  لمؤعاا ا  امجاال ة امعاااملة ملماا ا ا امتابعااة ممعاا لم 
عباااا ة تتااالزم علااا  محاااال  لمعاااايي  ( 11)لعلياااا تااا  بنااااء لصااايا ة . امملااا عبااا اي متطااالي  امتعلاااي 

 .   االستبانة
تا  يف   تا ( . مؤشرات المعايير وعبنارات المحناور )لعبارات ادري  الساجابات ل: الخطوة الرابعة  -

مجتماااد  ام  اساااة  أفااا ا االساااتجابا  علااا  امعباااا ا  باساااتخ   مقيااااا امتااا  يف امخماسااا  الساااتجابا  
ملافاق ب  جاة )عل  امنحل األتا   األكا يم  االعتما امتطبيق ممعايي   إمكانيةمتق ي  مؤع ا    جة 

ملافاق ب  جاة  –ملافاق ب  جاة منخ ضاة –ب  جة متلسطة  فقملا –كبي ة ملافق ب  جة  –كبي ة ج ًا 
فاا  تحسااين  األكااا يم  االعتمااا تطبيااق معااايي   سااها إ:  لمعبااا ا  اممحاال  امتااان ( . منخ ضااة جاا اً 

لكااذما معبااا ا  ( أباا اً   ي ملافااق – ضااعي ة –متلسااطة   –كبياا ة  –كبياا ة جاا ًا ) امعمليااة امتعليميااة 
 –متلسااطة   – ةكبياا   –كبياا ة جاا ًا ) االعتمااا  األكااا يم   نظااا  طبيااقا  تصااعلب: اممحاال  امتاماات

 . (أب اً   ي ملافق – ضعي ة
مجتمااد ام  اسااة علاا   أفاا ا تع يااع  بغاا  : صننياغة اعليمننات أداة الدراسننة : الخطننوة الخامسننة  -

تأكيا  علا  لام مجتمادام أف ا ممستلى  مالءمتهامد م اعاة لضلح ام ق ا  ل , امه ع من أ اة ام  اسة 
كتابااة امبيانااا  امخاصااة بمتغياا ا  ام  اسااة للضااد متاااق تلضاايح   مفجابااة عاان فقاا ا  االسااتبيان 

 .لتضمن االستبيان تلضي  اممقصل  مبع  اممصطلحا  املا  ة 
 يااةاأللمبصاال تها  االسااتبانة خاا اجإتاا  : عننرض أداة الدراسننة علننى المحكمننين :  دسننةالخطننوة السا -

مجملعااااة مااان اممحكماااين مااان أعضااااء هيااااة امتاااا  يا  لااا ع ضاااها عل ااا  تااا  ( 2أنظااا  ملحاااق )
ل ا  تا  تح يا  (   3أنظا  ملحاق )محكماًا ( 31)اممتخصصين بامجامعا  امسعل ية امبامغ ع  ه  

. اإميهاااممؤعاا ا  ملمعااايي  امتاا  تاا  تصااني ها  انتماااء  ىمعااايي  امتحكااي  لامتاا  تمتلاا  فاا  تح ياا  ماا
امذي تقيسا , لعن م ى لضالح امعباا ة لساالمة امصايا ة  امعبا ة ملمحل  انتماءلكذما عن م ى 

لامنظاااا  فاااا  مسااااتلى ك ايااااة اممؤعاااا ا   ماااان حياااات عاااا  ها , املغليااااة , ل ماااا ى مناساااابة ام قاااا ا  
ضاااااافةلمناسااااابتها ملمجااااااق اماااااذي تقيساااااا  لمااااا ى امساااااالمة املغلياااااة بعاااااكق عاااااا           أي ا ت احاااااا   لا 

 . تع يال  ي لنها مناسبة  أل
بصال ة ماا  االساتبانة إخا اج بعا  :على العينة السناطالعية   السابانةام اطبيق : السابعة الخطوة -

 تالتااين بااق امنهاايااة لتعاا يق مالحظااا  اممحكمااين تاا  تطبيقهااا علاا  عينااة اسااتطالعية  مكلنااة ماان 
بهاا ع  ياااا ماا ى  األصاال ,ماا ي ًا  ماان ماا ي ي امماا ا ا بااامتعلي  امعااا   ماان خااا ج مجتمااد ام  اسااة 
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ام  اسة ل امتأكا  مان صا ق االتسااق اما اخل  لحسااب معاماق تباا   اةل تقنين أ   ا اممؤع لضلح 
 .أ اة ام  اسة 

 . (1أنظ  امملحق     .)االستبانةبامصل ة امنهااية لتطبيق  االستبانة خ اجإ :الخطوة الثامنة  -
 ( : السابانة)أداة الدراسة  وصف 

ناا  امتاا  تعاامق   األلمااصاا حا ,  ياا  امصاا حة  فاا  صاال تها امنهاايااة ماان خمسااة االسااتبانة تكل 
لعنااااالان ام  اسااااة ل امتع ياااااع بامباحااااات ل  اااا   ام  اساااااة لامتعليماااااا , لتبعتهاااااا  االساااااتبانة ااااالع 

امجنا, لاممسام  امالظي  , )مجتمد ام  اسة لامت  تتضمن  أف ا اممتغي ا  لامبيانا  امعخصية عن 
 تمانياةفقا  عامل   األخا ىامصا حا   أماا,  (ل اممؤهق امعلم , لفاا  سنلا  امخب ة, لاس  امم  سة

 (.  4    ملحق نظ أ: )يل  كمالمعايي ها  االستبانةمؤع ًا ل عبا ة ت  تلزيعها عل  محال   لخمسلن
ف  امم ا ا امتابعاة  األكا يم  االعتما تطبيق بع  معايي   إمكانيةيقيا   جة : األول المحور (1

 لا مؤعاا ًا ذ( 24)ت بلااغ عاا   اممؤعاا ا  مهااذا اممحاال ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي , حياا
 : معايي  له  أ بعةملز عة عل   ,االستبانةب األلقباممحل  ( 24-3)من  األ  ا 
 (5-3)من  األ  ا مؤع ا   ذلا  ( 5)تكل ن من : األهدافو  لرؤيةوا الرسالة :األول المعيار - 

 .االستبانةمن  األلقباممحل      
 باممحل  (33-1)من  األ  ا مؤع ا   ذلا  ( 1)تكل ن من : والانظيم القيادة :الثاني المعيار -
 .االستبانةمن  األلق   
 نا  مان : والاج ينزات ليمينةالاع البيئنة :الثالنث المعيار مان  األ  اا مؤعا ا   ذلا  ( 30)تكل 

 .االستبانةمن  األلقباممحل  ( 32-23)
 ناا  ماان :  الاقننويم :الرابنن  المعيننار باااممحل  ( 24-22)ماان  األ  ااا ؤعاا ا   ذلا  م( 1)تكل 

 .االستبانة نم األلق
فااا  تحساااين امعملياااة  األكاااا يم  االعتماااا تطبياااق معاااايي   إساااها يقااايا   جاااة  :الثننناني المحنننور (2

نا  مان . امتعليمية ملم ا ا امتابعة ممع لم امملا عبا  اي متطالي  امتعلاي   عباا ة ذلا  ( 31)تكل 
 . االستبانةامتان  ف   باممحل (  31-3)من  األ  ا 

فا  امما ا ا امتابعاة ممعا لم  األكاا يم  االعتماا يقايا صاعلبا  تطبياق  نظاا  : الثالث المحور (3
نااا  مااان  بااااممحل  (  31-3)مااان   األ  اااا عباااا ة ذلا  ( 31)امملاااا عبااا  اي متطااالي  امتعلاااي  تكل 

 .االستبانةامتامت  ف  
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 ومعيار الحكم  السابانةاصحيح   مفااح
 االعتما تطبيق بع  معايي   إمكانيةامخماس  متح ي    جة  Likertستخ   مقياا ميك   ا ت 
امملاااا عبااا اي متطااالي امتعلي  , لكاااذما متح يااا    جاااة إساااها    مفااا  اممااا ا ا امتابعاااة ممعااا ل  األكاااا يم 

لاا عبا  فا  تحساين امعملياة امتعليمياة ملما ا ا امتابعاة ممعا لم امم األكا يم  االعتما تطبيق  معايي  
فااا  اممااا ا ا  األكاااا يم  االعتماااا عنااا  تطبياااق نظاااا   مصاااعلبا اي متطااالي  امتعلاااي , لتح يااا    جاااة ا

 . امتابعة ممع لم امملا عب  اي متطلي  امتعلي  
تطبيااق  مكانيااةإل) مجتمااد ام  اسااة  أفاا ا السااتجابا  ( 5)ياات   إعطاااء ام  جااة امملزلنااة   بحياات

كبياا ة "ب  جااة  (   تقاا ي    جااة امصااعلبا / امتطبيااق  سااها إ  جااة  تقاا ي /  اممؤعاا ا  لفااق اممعااايي  
       مجتمااااد ام  اسااااة علاااا  اممؤعاااا ا  ل امعبااااا ا  ممسااااتلى تقاااا ي   أفاااا ا السااااتجابا  ( 4)ل ام  جااااة " جاااا اً 
مجتمااد ام  اسااة علاا  اممؤعاا ا  ل امعبااا ا  ممسااتلى تقاا ي   أفاا ا السااتجابا  ( 1)لام  جااة " كبياا ة  " 
" مجتمد ام  اسة علا  مؤعا ا  ل امعباا ا  ممساتلى تقا ي   أف ا الستجابا  ( 2)  جة ل ام"متلسطة  "

منخ ضة جا ًا " مالستجابا  عل  اممؤع ا  ل امعبا ا  ممستلى تق ي ( 3)ل ام  جة "  ليلة / منخ ضة
 " .   ي ملافق أب اً / ليلة ج اً / 

/ امتطبيااق سااها إ/ امتطبيااق ةإمكانياا)علاا    جااة  ذمااا تاا  اسااتخ ا  اممعيااا  امتااام  ملحكاا  لعلاا 
تا  ( 3)لأ ن   يماة ( 5)لذما بتح ي  م ى ام  جا  بحساب ام  ق بين أعل   يمة (  صعلبة امتطبيق

لعليااا تاا  ت سااي  .  لهاا  طاالق ام اااة ( 0480)مسااتليا  فكااان ناااتف  امقساامة ( 5) ساامة امناااتف علاا  
 :   مؤع ام ألملعبا ة  كان   يمة  اممتلسط امحساب  إذاامنتااف لفق اممعيا  امتام  

 امتطبياق  ساها إ/تطبياق اممؤعا  باممعياا   إمكانياة)تقا ي    جاة  ساتلىفاإن م:   ف كثر 4292 من
 . ب  جة  كبي ة ج اً (  األكا يم  االعتما صعلبا  تطبيق / بتحسين امعملية امتعليمية

  باممعياا   تطبياق اممؤعا  إمكانياة)فاإن مساتلى تقا ي    جاة   :4292أقنل منن  إلى 3242 من /
  .بدرجة  كبيرة(   األكاديمي العامادصعوبات اطبيق /  الاطبيق باحسين العملية الاعليمية  إس ام

 تطبيااق اممؤعاا  باممعيااا   إمكانيااة)فااإن مسااتلى تقاا ي    جااة  :3242أقننل مننن  إلننى 9262 مننن /
   .بدرجة  ماوسطة  (األكاديمي العامادصعوبات اطبيق / الاطبيق باحسين العملية الاعليمية  إس ام

 تطبيااق اممؤعاا  باممعيااا  إمكانيااة)فااإن مسااتلى تقاا ي    جااة :  9262أقننل مننن  إلننى 1222مننن/ 
ب  جاااااة  ( األكاااااا يم  االعتماااااا صاااااعلبا  تطبياااااق / امتطبياااااق بتحساااااين امعملياااااة امتعليمياااااة إساااااها 

 . منخ ضة
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 امتطبيااق  سااها إ/  يااا تطبيااق اممؤعاا  باممع إمكانيااة)مسااتلى تقاا ي    جااة  فااإن:   1222مننن  أقننل
  .جداا  منخفضة(   األكاديمي العامادصعوبات اطبيق /  العملية الاعليمية  باحسين

 : أداة الدراسة صدق
من امع لط امضا ل ية امتا  ينبغا  تلاف هاا (  398:  2001) عبي ا   ك االستبانا كما ذ ص ق    

ب  أن تقاايا فعاااًل مالضااع  فاا  األ اة امتاا  تعتماا ها ام  اسااة, لحتاا  تكاالن أ اة امبحاات صااا  ة يجاا
 :مقياسا, ل   ت  امتأك  بتالتة ط ق 

 ( :  صدق المحكمين)الصدق الظاهري :  أولا 
محكماااًا مااان ( 31)علااا  مجناااة مااان اممحكماااين عااا  ه   ياااةاأللمفااا  صااال تها  االساااتبانةعااا    تااا     

 جامعاةمعزياز, ل امقا ى , جامعاة امملاا عبا  ا أ جامعة )أعضاء هياة امت  يا ف  امجامعا  امسعل ية 
 (. 3امملحق      نظ أ( )امطااع
ام  اساة , لتح يا  معاايي  امتحكاي   أها اعامتحكاي  خطااب تا  فياا تلضاي   اساتبانةتصا     حيت    

إلب اء أ ااه  لمالحظااته  حالق مؤعا ا  ل عباا ا   اممحكمينامسعا ة من  أصحاباممطللبة من  بق 
عبااا ة ماان  لأكااق مؤعاا   انتماااءضاالح امعبااا ة , لماا ى لل  هميااةأحياات ماا ى مناساابة ل  ماان , االسااتبانا

 اصيا تها املغلية, لم ى مالءمته سالمةلامحك  عل   ,إميااممعيا  امذي تنتم   لأامعبا ا  باممحل  
أل إعاا ة امصايا ة  اإلضاافةمتحقيق امه ع امذي لضع  من أجلا, لا ت اح طا ق متحساينها ب هميتهاأل 

امنظاااا  فااا  تاااا  يف اممقيااااا لماااا ى   إمااا  اإلضااااافةلنااااا مناسااابًا, ب يااا  مااااا ل   مماااا ي   ألأل امحاااذع 
 . ملقياا  مالءمتا
اسااااتعا ة امنسااااخ امُمحك مااااة  تاااا  تعاااا يق صاااايا ة بعاااا  امعبااااا ا  باالسااااتبانا فاااا  ضاااالء آ اء  بعاااا      

  عبااا ة تنتماا  ملُبعاا  امااذي ُصاان   لخمساالن تمااانمعظاا  امعبااا ا  لاممؤعاا ا   نأاممحكماين حياات تبااين 
علا  %( 80)  اإلبقاء عليها حيت  نام  نسبة ات اق من مجناة اممحكماين أعلا  أل تساالي فيا, ل   ت

ضافةبينما ت  حذع ل مف . أنها تنتم  ملُبع  امُمقاا  :امعبا ا  لاممؤع ا  عل  امت صيق امتام  لا 
ا  حيات بمعيا  امبيااة امتعليمياة لامتجهياز  ستبانةمال يةاأللم مف معيا  امتعل  لامتعلي  بامصل ة  ت  .1

امكبي  بينهما, لعليا  اممجامين ملت اخق لامتعابا ؤع ا مالحظا  ا لب اممحكمين ب مف م ن كا
ماد حاذع " امبيااة امتعليمياة لامتجهيازا " مؤع  باممجاق امج ي  ( 31)ت   مف مؤع ا  اممجامين 
 . أخ ىمتضمنة بمؤع ا   نهاأتالت عبا ا  متك ا ها ل 

 . متك ا ه األه اعبام ؤية لام سامة ل  علقاممت األلقيا  حذع مؤع ًا من مؤع ا  اممع ت  .2
 بقااءإللعليا ت  حاذع مؤعا ين لا األلقحذع مؤع ين من معيا  امتقلي  متضمينهما باممؤع   ت  .3

 .  عل  تالتة مؤع ا  بمجاق امتقلي 
 األكا يم  االعتما تطبيق  سها إحذع خما عبا ا  من اممحل  امتان  امذي يقيا   جة  ت   .4
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 . أخ ىامعملية امتعليمية , لذما متك ا ها ل تضمينها بمؤع ا   متحسين    
بناء علا  مالحظاا   األكا يم  االعتما من امصعلبا  تطبيق ( صعلبتين )عبا تين  إضافة ت  .5

 .   معظ  اممحكمين
 (33)عبااا ة حياات تاا  حااذع ( 58)تتكاالن ماان االسااتبانة صاابح أهااذه امخطاالا  فقاا   جاا اءإ لبعاا 
عبااا تين لبامتااام  تتمتااد  إضااافةعبااا ة ل تاا  ( 11)اممكلنااة ماان  يااةاأللمبصاال تها  السااتبانةاعبااا ة ماان 

 .ص ق اممحكمين ألبامص ق امظاه ي 
 :   السابانةصدق البناء لمحاور :  ثانياا 

جااا اءبصاال تها ماااا  باااق امنهااياااة بعااا  امتحكااي   االساااتبانةتااا  تعااا يق  أن بعاا  امتعااا يال  , فقااا  تااا    لا 
لذمااا أل اا ا    صاال ألماا ي  ماان خااا ج مجتمااد ام  اسااة ا( 10)ينااة اسااتطالعية ماان تطبيقهااا علاا  ع

 ,االستبانة لأبعا امتأك  من خصااصها امسيكلمت ية لامت  منها ص ق امتكلين أل ص ق امبناء ممحال  
كماا تتباين امنتاااف  ساتبانةبين   جا  كق محل  ماد ام  جاة امكلياة مال اال تباطحيت ت  حساب معامق 

 (  .1)     بج لق
 (7) رقم جدول

 سابانةمعامالت اراباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمحاور والدرجة الكلية لال مصفوفة    
 اممحال               

 االستبانة
اطبينننننننق  إمكانينننننننة
 العامنننننادمعنننننايير 
  األكاديمي

 العامنننننناداطبيننننننق  إسنننننن ام
فنننننني احسننننننين   األكنننننناديمي

 العملية الاعليمية

ة الكليننننن الدرجنننننة
 سابانةلال

 العامنننناداطبيننننق معننننايير  إمكانيننننة
 **2221  -  األكاديمي

 األكننناديمي العامننناداطبينننق  إسننن ام
 **2223 - **2261 في احسين العملية الاعليمية

 العامننننناداطبينننننق نظنننننام  صننننعوبات
 **2224 *2251 2*2256  األكاديمي

 . 2221دال عند مساوى الدللة  **
لام  جاة امكلياة  ,ساتبانةباين ام  جاة امكلياة مال اال تبااطن جمياد معاامال  أ( 1)   ا  جا لقاممان  يتبين

ملجبااة ل امااة إحصاااايًا  ا اال تباطاالكاناا  جميااد ( 0494) إماا ( 0493)مكااق محاال   اا  ت الحاا  بااين 

( 8)ليبااين جاا لق ,االسااتبانةتاالف  امصاا ق امبناااا  ماا  جا  محااال   يعناا , ممااا (0403)عناا  مسااتلى 

 االعتمااا تطبيااق معااايي   إمكانيااةامعينااة االسااتطالعية فاا  تقاا ي   أفاا ا سااتجابا  بااين ا اال تباااطمعامااق 
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فا   األكاا يم  االعتماا تطبياق معاايي   إمكانياةامذي يقيا   جة  األلقمد ام  جة ملمحل   األكا يم 

 .مكانا إلضلء املا د لا

 (8)    ج لق
 . وكل معيار على حدة   األكاديمي العامادر معامالت اراباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمعايي مصفوفة     

 العاماداطبيق معايير  إمكانية
 األكاديمي

 

 امتقلي  امتعليمية امبياة لامتنظي  امقيا ة لام ؤية ام سامة

    - األه اعلام ؤية ل  ام سامة
   - **2271 لامتنظي  امقيا ة

  - **2277 **2275 امتعليمية لامتجهيزا  امبياة
 - **2224 **2227 **2265 امتقلي 

*2225 **2224 **2221 **2223 امكلية ملمعايي  ام  جة

   2221دال عند مساوى الدللة **  *

تطبياااق  إلمكانياااةباااين ام  جاااة امكلياااة  اال تبااااطأن جمياااد معاااامال  ( 8)   ااا  جااا لقاممااان  يتباااين

( 0495) إماا ( 0493)بااين  ككااق, لام  جااة امكليااة مكااق معيااا   اا  ت الحاا  األكااا يم  االعتمااا معااايي  

تلف  امص ق امبناا   عن ي, مما (0403)عن  مستلى  حصااياً ملجبة ل امة إ ا اال تباطلكان  جميد 

 .  األكا يم  االعتما تطبيق معايي   إمكانيةم  جا  

 :   سابانةصدق الاساق الداخلي للمؤشرات والعبارات لال:   ثالثاا 

بعااا  تطبيقهاااا علااا  عيناااة  , االساااتبانة اخل  ممؤعااا ا  لعباااا ا  امتأكااا  مااان صااا ق االتسااااق امااا تااا     

 بامتأكااا  مااان صااا ق االتسااااق امااا اخل , حيااات تااا  حساااا أل ااا ا مااا ي ًا ,  تالتاااين اساااتطالعية عااامل 

بين استجابا  تق ي  امعينة م  جا  امتق ي  عل  كق مؤعا  لعباا ة ماد ام  جاة امكلياة  اال تباطمعامق 

 ( .9)     امج لقمكق محل  كما تتبين امنتااف ب
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 (2) رقم جدول
معننامالت ارابنناط بيرسننون بننين المؤشننر والدرجننة الكليننة لكننل معيننار، وبننين العبننارة والدرجننة الكليننة  

  السابانةالعبارة ب إلي للمحور الذي انامي 
 أس ام: الثاني المحور

 العاماد اطبيق معايير
 باحسين األكاديمي
 الاعليمية العملية

: الثالث المحور
صعوبات اطبيق 

 األكاديمي العاماد

 بالمدارس األكاديمي العاماداطبيق معايير  إمكانيةدرجة : األول المحور

والرؤية  الرسالة
الاعليمية  البيئة والانظيم القيادة األهدافو 

 الاقويم والاج يزات

 رقم  
 العبارة

  معامل
 الراباط

رقننننننم   
 رةالعبا

  معامل
 الراباط

  رقم
 العبارة

  عاملم
 الراباط

 رقم  
 العبارة

  معامل
 الراباط

رقننننننننننم   
 العبارة

  معامل
 الراباط

 رقننننننم  
 العبارة

  معامل
 الراباط

1 2222** 1 2222** 1 2279** 6 2269** 19 2279** 99 2261** 
9 2275** 9 2275** 9 2269** 7 2265** 13 2272** 93 2264** 
3 2221** 3 2275** 3 2272** 2 2272** 14 2262** 94 2261** 
4 2222** 4 2271** 4 2273** 2 2272** 15 2272**  
5 2272** 5 2276** 5 2262** 12 2276** 16 2266** 
6 2272** 6 2272**  11 2272** 17 2262** 
7 2222** 7 2277**  12 2279** 
2 2279** 2 2272** 12 2262** 
2 2272** 2 2275** 92 2262** 

12 2275** 12 2271** 91 2269** 
11 2271** 11 2276**  
19 2276** 19 2272** 
13 2272** 13 2277** 
14 2272** 14 2272** 
15 2222** 15 2275** 
16 2222** 16 2271** 
17 2222** 17 2226** 

 .   2221دال عند مساوى الدللة ** 
بااااين اممؤعاااا ا  لام  جااااة امكليااااة ملمعااااايي   اال تباااااطمعااااامال   نأ( 9)   اااا  جاااا لقامماااان  يتبااااين
 األكا يم  االعتما تطبيق معايي   إمكانيةتلا اممؤع ا  اممتعلقة ف   إمياامذي تنتم   األلقباممحل  
مااااان "  األهاااا اعام سااااامة لام ؤيااااة ل "  األلقباممعيااااا   اال تبااااااطحياااات ت الحاااا  معااااامال  . بامماااا ا ا

امبيااااة " لملمعياااا  امتامااات ( 0411-0412)مااان " امقياااا ة لامتنظاااي   "ل باممعياااا  امتاااان ( 0412-0419)
لجميعها ( . 0414-0413)من " امتقلي  " لملمعيا  ام ابد ( 0412-0412)من " امتعليمية لامتجهيزا  

 ( . 0405)عن  مستلى ام المة  حصااياً إ امة 
 فااا  األكاااا يم  ماااا االعتتطبياااق معاااايي   ساااها إامتاااان  اممتعلاااق فااا   محااال ت الحااا  فااا  ام ل ااا 

عناا  مسااتلى ام المااة  حصااااياً إلجميعهااا  امااة ( 0483-0413)تحسااين امعمليااة امتعليميااة بامماا ا ا ماان 
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-0413)   من  األكا يم  االعتما    ت الح  باممحل  امتامت اممتعلق بصعلبا  تطبيق ( . 0405)
معباا ا  لمؤعاا ا  محااال  تاالف  صا ق االتساااق اماا اخل   عناا ي الهاذ. حصااااياً إلجميعهاا  امااة ( 0481

 . االستبانة
 : أداة الدراسة  ثبات

اما اخل , حيات تا  حسااب  اناملتجا أم ااباستخ ا  معا مة ك لنبااخ  االستبانةامتأك  من تبا   ت 
م ي ًا لذماا بغا    10بتطبيقها عل  امعينة االستطالعية لامت  تكلن  من  ,ستبانةمعامق امتبا  مال
لمكااق معيااا  علاا  حاا ة, لُيبااين جاا لق  االسااتبانةمكااق محاال  ماان محااال   ,االسااتبانةامتأكاا  ماان تبااا  

 .ككق ستبانةل مال االستبانة جزاءألنتااف معامال  امتبا  ( 30)   
 (30)     ج لق

 . السابانة جزاءأل ألفابطريقة الاجانس الداخلي كرونباخ  السابانةثبات  معامالت
 ألفاريقة كرونباخ بط الثبات الفقرات عدد لاممعايي  اممحال 

املاييةةةةةة تمبيةةةةة  معةةةةةايير : المحةةةةةور ا ول 
 2226 94 االعتماد ا لاديمي للل

 2273 5 الرسالة والرؤية وا هداف: معيار
 2262 6 القيادة والتيظيم: معيار
 2223 12 البيئة التعليمية والتجهيزاف: معيار
 2252 3 التقويم: معيار

عتمةةةةاد اسةةةةهام تمبيةةةة  اال: المحةةةةور الثةةةةايي
 2224 17 ا لاديمي في تحسين العملية التعليمية

صةةةةعوباف تمبيةةةة  يظةةةةام : المحةةةةور الثالةةةةث
 االعتماد ا لاديمي

17 2229 

 2223 42 ككق االستبانة
يتض  أنها  ي  مقبلماة لجميعهاا أعلا  مان ( 30)معامال  امتبا  ف  امج لق      إم  لبامنظ 

ل اا  بلااغ   امُبعاا ,لذمااا بساابب  لااة عاا   مؤعاا ا  هااذا ( 0451)باسااتتناء معيااا  امتقاالي  ( 0410)امقيمااة 
لبلاغ معاماق امتباا  بط يقاة ك لنبااخ ( 0491) أم ااككق لفاق معا ماة ك لنبااخ  ستبانةمعامق امتبا  مال

ل ا  بلاغ معاماق امتباا  ( 0482)لملمحال  امتامات ( 0494) ان لملمحل  امتا( 0481) األلق  ملمحل  أم ا
لممعياا  ( 0411) أم اابط يقاة ك لنبااخ  األلقبااممحل   االساتبانةفا   األه اعل  ممعيا  ام سامة لام ؤية

لجميد هذه امقي  ت ق عل  تلاف  ( 0481)امتعليمية لامتجهيزا   اةلممعيا  امبي( 0418)امقيا ة لامتنظي  
 .لصالحيتها ملتطبيق االستبانةتبا  
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 :الدراسة جراءاتإ
 :  الاالية اطبيق أداة الدراسة وفق اإلجراءات  ام
 ي ياا  ا تباااط امباحاات ب  اسااة  , قاا ىبجامعااة أ  ام علاا  خطاااب تع يااع ماان كليااة امت بيااة امحصاالق

لامتخطايط بامجامعاة   ا ة اايا  سا  اإل إما امماجستي  متسهيق مهمة امباحت لذما بكتاباة خطااب 
 (. 4    نظ ملحقأ) االستبانةيتضمن طلب امملافقة عل  تطبيق 

 سااعا ة ماا ي   إماا امقاا ى ملجااا   أ عا ة عمياا  كليااة امت بيااة بجامعااة علاا  خطاااب ماان ساا امحصاالق
ملسااماح  ,لمحافظااة امطااااع ,  جاا ة محافظااةل , ماان محافظااة مكااة اممك مااة  بكااقامت بيااة لامتعلااي  

 (4ملحق     نظ أ)بتطبيق أ اة ام  اسة 
  امتعلاي   بام صاق عل  تطبيق األ اة ف  امم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب اي متطلي   قةامملاف ت

م  ساااة ملاااذكل  ( 15)لامبامغاااة عااا  ها   هاااا  منالماااة باميااا3411/هاااا 3412ام  اسااا  امتاااان  ملعاااا  
علااا  اممااا ي ين ل امااالكالء, لاساااتم   عملياااة تلزياااد  اساااتبانة( 321), حيااات تااا  تلزياااد  اإلنااااتل 

  خلااا أُ  اساااتبانة( 333)فكانااا  االساااتبانا  ام اجعاااة  ,تالتاااة أساااابيد  خاااالقاالساااتبانا  لجمعهاااا 
فيهااا حياات تاا  تحلياااق  بيانااا منهااا الكتماااق ام ياااً ألماا  ياات  اسااتتناء  حصاااا ,إلجميعهااا بامتحليااق ا
 . نتااف ام  اسة لمنا عتها لاملصلق مالستنتاجا  لامتلصيا  إم امبيانا  لاملصلق 

 : المساخدمة إإلحصائية األساليب
لتسااااؤالتها لذماااا باساااتخ ا  ب ناااامف امحاااز  معاااكلة  ام  اساااة  إمااا  لفقااااً تحلياااق بياناااا  ام  اساااة  تااا     

 : امتامية إإلحصااية, حيت ت  استخ ا   األساميب لامط ق ( spss)   االجتماعيةملعلل   إإلحصااية
 .  محساب امتبا  لص ق االستبانة باخك لن أم ابي سلن ل معامق   تباطات  استخ ا  معامق . 3
 . تمد ام  اسةامتك ا ا  لامنسب اممالية ملصع خصااص مج. 2
 األكااا يم  االعتمااا تطبيااق معااايي   إمكانيااةاممعيا يااة ماا  جا   ا االنح افاااممتلسااطا  امحسااابية ل . 1

بتحساين امعملياة  األكاا يم  االعتماا تطبياق  إساها ل   جاا   , ممؤعا ا  اممعاايي  لملمعياا  ككاق
 ملعباااا ا لذماااا  يم األكاااا  االعتماااا ل  جاااا  عااايلم امصاااعلبا  امتااا  تلاجاااا تطبياااق  , ياااةامتعليم

 .  االستبانةلكذما ت  حساب اممتلسط امحساب  امملزلن ممحال  . ملمحال ل 
ملكعع عان  الماة ام ا لق  ( (Independent sample T testمعينتين مستقلتين   ( )اختبا  . 4

فاا    األكااا يم  االعتمااا تطبيااق بعاا  معااايي   إمكانيااةبااين اممتلسااطا  حاالق   جااة  إإلحصااااية
ُتعازى ملمتغيا ا   مكاة اممك ماة منطقاةا امتابعة ممعا لم امملاا عبا  اي متطالي  امتعلاي  فا  امم ا  

 (. اممؤهق , امجنا ,  اممسم  املظي  )
ملتعا ع علا   الماة ماا  ا  يلجا  مان فا لق   (One-way ANOVA)امبعا   حاا يتحلياق امتبااين أُ . 5

ف  امم ا ا امتابعة ممع لم   كا يم األ االعتما تطبيق بع  معايي   إمكانيةبين متلسطا  حلق 
 .م اا  ع   سنلا  امخب ة عزىتُ  مكة اممك مة منطقةامملا عب  اي متطلي  امتعلي  ف  
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  الراب  الفصل 
 ومناقشا االدراسة  ناائ 

 : ام يد
ألكاااا يم  فااا  اممااا ا ا ام  اساااة إمااا   تح يااا   إمكانياااة تطبياااق نظاااا  االعتماااا  ا هااا ف     

مكاة اممك ماة فا  ظاق اإلمكاناا   منطقاةامتابعة ممع لم امملا عبا اي متطالي  امتعلاي  فا  
تطبيااق  معااايي  االعتمااا  األكااا يم  فاا   إسااها لامتعاا  ع علاا    جااة  ,لاملا ااد امحااام  مهااا 

( تطالي )  تحسين امعملياة امتعليمياة ملما ا ا امتابعاة ممعا لم امملاا عبا اي متطالي  امتعلاي
, لتح ياا   امصااعلبا  امتاا  تلاجااا تطبيااق نظااا  االعتمااا  األكااا يم  فاا  امماا ا ا امتابعااة 

باإلضاافة  ,مكاة اممك ماة مان لجهاة نظا  امما ي ين لامالكالء  منطقاةف  ( تطلي )ممع لم 
امكعع عن  المة ام  لق إإلحصااية بين متلساطا  تقا ي  ما ي ي امما ا ا لامالكالء   إم 

( تطالي )االعتماا  األكاا يم  فا   امما ا ا امتابعاة ممعا لم  معاايي تطبيق   إمكانيةحلق 
 .ل امخب ة  ممؤهقل امجنا ل ا ,ملمسم  املظي    ىف  منطقة مكة اممك مة امت     ُتعز 

لفا  ضالء امنتاااف تا  تقا ي  تصال  , أ بيا  امملضلم لام  اساا  امساابقة  خالق لمن    
االعتمااا  األكااا يم  فاا  امماا ا ا امتابعااة ممعااا لم   يمسااتقبل  مقتاا ح متطبيااق نظااا  معاااي

 . امملا عب اي متطلي  امتعلي  ف  منطقة مكة اممك مة
ام  اسااااة  تاااا  بناااااء اسااااتبانة ل اااا  تاااا  تطبيقهااااا علاااا  عينااااة  أهاااا اعتحقيااااق  أجااااق لماااان    

االسااتبانة لتطبيقهااا علااا   إخااا اجلبعااا  ذمااا تاا  . مااان صاا  ها لتباتهااا  لامتأكاا اسااتطالعية 
جهاااز امحاساالب لتحليااق  إماا امبيانااا  امناتجااة عاان ام  اسااة  إ خاااقتاا  , ام  اسااة  مجتمااد

لفيماا يلا  نتاااف ام  اساة اممي انياة امتا  (. SPSS)امنتااف  باستخ ا  امب نامف اإلحصاا  
ل بطهااا بام  اسااا  امسااابقة لتقاا ي  , لت سااي ها , تحليااق امبيانااا  , لمنا عااتها  عنهاااأساا   

 :ضلاهاامتصل  اممقت ح عل  
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 العامنادبعنض معنايير  اطبينق إمكانينةمنا درجنة  "علنىننص  والنذي:ومناقشنا  األول ؤالسنال ناائ 
 مكنة المكرمنة منطقنة المدارس الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطنوير الاعلنيم فني  على األكاديمي

 في ظل اإلمكانات والواق  الحالي ل ا؟
اممعيا ياة مجمياد مؤعا ا   ا االنح افالساطا  امحساابية ل عن هذا امسؤاق تا   حسااب اممت لمفجابة    

لامتا  تا  تح يا ها  األكاا يم  االعتماا تطبيق بع  معاايي   إمكانية: لقألاممعايي  املا  ة  باممحل  ا
 , امتعليمياة لامتجهيازا  امبيااةل  , لامتنظاي  امقياا ةل  , األه اعام سامة لام ؤية ل : معايي  له   بعةأف  
 . يما يل  ع ضًا منتااف تحليق مؤع ا  كق معيا  عل  ح ةلف . امتقلي ل 

 :األهدافالرؤية والرسالة و  معيار .1
تطبياق معياا   إمكانياةاممعيا ياة ملمؤعا ا  امتا  تقايا  ا االنح افاحساب اممتلسطا  امحسابية ل  ت 

 .( 33)     ف  ج لق كما ُم تبة تنازميًا لفقًا ملمتلسطا  امحسابية األه اعام سامة لام ؤية ل 
 :( 11) رقم جدول

 الرؤية والرسالة "  األولاطبيق المعيار  إلمكانيةالمعيارية  اتالنحرافالحسابية و  الماوسطات
 .  (اطوير)بالمدارس الاابعة لمشروع  األكاديمي لالعاماد"  األهدافو  

 الرقم
 الماوسط المؤشرات السابانةب

 الحسابي
 النحراف
 إمكانية الرابة المعياري

 بيقالاط

 أهاااااا اعامم  سااااااة علاااااا  تح ياااااا    اااااا  ة 2
مكاناتها  .ل ؤية تتناسب مد ظ لفها لا 

 ج اً  كبي ة 1 2229 4234

3 
اممجتمااااد امم  ساااا  فاااا  لضااااد  إعاااا اا

 كبي ة 9 2222 4212 . سامة امم  سة

1 
 تخااااذإامم  ساااة ب ساااامتها فااا   است عاااا 

 كبي ة 3 2223 4222 .تها  ا اتها للضد سياسا

5 
 يعمق بها تع ي   ملع امم  سة عمق

 .اممحايط اممجتمد ل طلبتها ل امم  سة
 بها

 كبي ة 4 2225 4222

4 
  ؤيتهاا ل  ساامتها بنعا  امم  ساة  ا  ة

 كبي ة 5 2222 3223 .مها اممنتمين  ع  عل  ملحصلق

 كبي ة 2265 4213 األه اعتطبيق معيا  ام ؤية لام سامة ل  إمكانية
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 :ما يلي( 11) رقم جدولالمن  يابين
 األكاا يم  مالعتماا  األه اعتطبيق معيا  ام ؤية لام سامة ل  مكانيةاممتلسط  امحساب  امعا  إل ان -

 انح اعب  جاااة كبياااا ة لباااا( 4431)عباااا اي متطااالي  امتعلااااي  بلااااغ  امملاااااباممااا ا ا امتابعااااة ممعااا لم 
 ي ين تجانا تق ي ا  املكالء لامما عن يله   يمة تقق عن املاح  امصحي  مما ( 0415)معيا ي 

 . تطبيق هذا اممعيا  بم ا ا مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  مكانيةإل
امت  يبذمها اامقااملن عل  اممع لم مان أجاق تأهياق      مجهل لهذا يعل  حسب  أي امباحت إم  ا    

ن لامنع ا  امت  تق   مه  لامت  يت  م, لامن لا  , م ي ي للكالء هذه امم ا ا من خالق ام ل ا  
خالمها بامتأكي  اإلهتماا   ب ؤياة ل ساامة لأها اع امم  ساة امتابعاة ملمعا لم باإلضاافة إما  امجلاناب 

 .  األخ ى اممتعلقة بتطبيق اممع لم عل  امم ا ا
ل ؤيااة تتناسااب مااد  أهاا اع اا  ة امم  سااة علاا  تح ياا  " امتاا  نصاا  علاا  ( 2)امعبااا ة   اا   ظهاا   -

مكاناتهاااا  انح اعبااا( 4414)تطبيقهاااا حيااات بلاااغ متلساااطها  مكانياااةإلب  جاااة كبيااا ة جااا ًا " ظ لفهاااا لا 
لُي ساا  امباحاات . علاا  هااذا اممؤعاا  اممسااتجيبلنممااا ياا ق علاا  تجااانا تقاا ي ا  ( 0482)معيااا ي 

امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  بضاا ل ة تح ياا   معاا لمماا ا ا   ا ا إ هتمااا ساابب هااذه امنتيجااة ال
 . لظ لفها امما ية لامتقنية ل امبع ية  اناتهامكإمكق م  سة لفق  األه اعام ؤية لام سامة ل 

ت الحاا  متلسااطاتها بااين   اا امتطبيااق ل  إمكانيااةب  جااة كبياا ة ماان حياات  األخاا ىاممؤعاا ا   جاااء  -
 ي ا علاا  تجااانا تقاا   قممااا ياا( 0490-0481)بااين  متاا  امعيا يااة  ا انح افااب( 4438-1491)

هااذه اممؤعاا ا  حسااب ت تيبهااا امااذي  تطبيااق هااذه اممؤعاا ا  , ل اا  كاناا  إلمكانيااةمجتمااد ام  اسااة 
امم  ساااة  لاست عاااا  اممجتماااد امم  سااا  فااا  لضاااد  ساااامة امم  ساااة عااا ااإ ظهااا   فياااا تتعلاااق فااا 

 ل امم  ساة يعامق بهاا تع ي ا  ملاع امم  ساة عماقللضد سياسااتها, ل  ب سامتها ف  اتخاذ   ا اتها
  عا  علا  ملحصالق هاا ؤيت ل  ساامتها بنعا  امم  ساة  ا  ة ل ،اممحايط بهاا لاممجتماد طلبتهاا
 .مها اممنتمين
 ضاامن ماا ا ا   األلماابامم حلااة   هاااساابب ذمااا كاالن امماا ا ا امتاا  تاا  اختيا باحااتام لي ساا      
امذي عامق   األلمامتطلي  مؤهلة متطبيق هذا اممعيا  بسبب امم اجعا  ام اخلية ل امتقلي   مع لم

 .تطلي  امم ا ا أه اعاممع لم عل  نجاح لتحقيق  إ ا ةهذه امم ا ا مح ص 
ملم ا ا بامتعلي  امعا  يحظ   األه اعتح ي  لصيا ة ام ؤية لام سامة ل  أنامج ي  بذك ه  لمن

ة  اهتما ب امم حلة امتانية بع  تحلياق امبيااة ام اخلياة لامخا جياة ملم  ساة  أنهاامقيا ا  امت بلية خاص 
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 إ ا ا امتعاغيلية امتا  تقال  بهاا امخطاط  أن إما  اإلضاافةبامتخطيط االست اتيج  متلاا امما ا ا , ب
 . مكق م  سة عل  ح ة  إلج اايةا األه اعامم ا ا تعمق تح ي  ام ؤية لام سامة ل 

ملماا ا ا  األكااا يم  االعتمااا عمليااة  أنعلاا   (  2033)ام فاااع   أكاا هااذا امصاا   فقاا   لفاا 
امتاا   سسااا ها اممؤ لامتاا  حاا  ت, متحقيااق اممعااايي  اممطللبااة  م عاااقاإلعاا ا  لامتخطاايط ا إماا تحتااج 

لامتقاالي  لتعااكيق مجملعااا  عمااق لفاا ق ماان جميااد امعاااملين فاا  اممؤسسااة , تقاال  بعمليااا امم اجعااة
 . امتعليمية متن يذ عمليا  امتطلي  لامتحسين

 :معيارالقيادة والانظيم . 9
  تطبيااق معيااا إمكانياةاممعيا يااة ملمؤعاا ا  امتا  تقاايا  ا االنح افاحساااب اممتلساطا  امحسااابية ل  تا 

 .امقيا ة لامتنظي  ُم تبة تنازميًا لفقًا ملمتلسطا  امحسابية
 (19) رقم جدول

" القينننادة والانظنننيم "  اطبينننق المعينننار الثننناني مكانينننةإلالمعيارينننة  اتالنحرافنننالحسنننابية و  الماوسنننطات
 .بالمدارس الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم   األكاديمي لالعاماد
 الرقم

 الماوسط المؤشرات نةالساباب
 الحسابي

 النحراف
 إمكانية الرابة المعياري

 الاطبيق

المدرسة   إدارةتعاون العاملين بالمدرسة مع  11
 .في تحقيق تعلم ممتع لجميع الطالب 

 كبي ة 1 2221 3226

المعلمددين  قدددرة قيددادة المدرسددة حلدد  مددن  7
 .القيادي الدور لممارسة  الفرصة والطالب

 كبي ة 9 2222 3226

 بددور لهدا المنتمين قدرة قيادة المدرسة من  2
 .القرار صناحة حملية في

 كبي ة 3 2229 3226

6 
 برندام  حلد  توييد  المدرسدة قيدادة قددرة
المدرسددة  فاحليدة  ومراجعددة تحليدل يسدهل

 ...(.,أداء المعلم, أداء الطالب )
 كبي ة 4 2226 3222

 تملعةاف تحقية  قةدرة المدرسةة علة  2
 .عالمجتم

 كبي ة 5 2221 3273

12 
تمتةةع مةةةدير المدرسةةة بصةةةالحية لافيةةةة 
التخا  القراراف الالزمة لتحقي  رسةالة 

 أهدافهاالمدرسة و
 كبي ة 6 2229 3261

 كبي ة 2262 3272 تمبي  معيار القيادة والتيظيم املايية
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 :ما يلي( 19) رقم جدولالمن  يابين
 األكااااا يم  مالعتمااااا تطبيااااق معيااااا  امقيااااا ة لامتنظااااي   مكانيااااةاممتلسااااط  امحساااااب  امماااالزلن إل نإ -

 انح اعب  جاااة كبياااا ة لباااا( 1419)باممااا ا ا امتابعااااة ممعااا لم امملااااا عباااا اي متطااالي  امتعلااااي  بلااااغ 
تجانا تق ي ا  املكالء لامما ي ين  عن يله   يمة تقق عن املاح  امصحي  مما ( 0410) يا يمع
 . لم متطلي  امتعلي تطبيق هذا اممعيا  بم ا ا اممع مكانيةإل

ماان أجااق  ممعاا لملهااذا يعاال  حسااب  أي امباحاات إماا  امجهاال  امتاا  يبااذمها أيضااًا امقااااملن علاا  ا    
لامذي زا  من لعيه  ل   ته   تجاه امقيا ة ام اعلة , تأهيق م ي ي للكالء هذه امم ا ا ملقيا  بمهامه  

تطبياق  مكانياةامالكالء لامما ي ين إل ي ا تقا  لامتاام  تجاانا, مهذه امم ا ا ف  ضالء فلسا ة اممعا لم 
 .   هذا اممعيا  بم ا ا اممع لم متطلي  امتعلي 

تطبيقهااا, حياات ت الحاا  متلسااطاتها  إمكانيااةجميااد امعبااا ا  ب  جااة كبياا ة ماان حياات  ظهاا   -
(  0492) إما ( 0483)معيا ياة امتا   باين  ا انح افاب(  1413) إما ( 1481)امحسابية من 

تعاالن " ل ا  كانا  تتعلاق فا  .  ا مهاذه اممؤعا اممساتجيبلنتقا ي ا  مما يا ق علا  تجاانا 
امم  سااة فاا  تحقيااق تعلاا  ممتااد مجميااد امطااالب  ل اا  ة  يااا ة   إ ا ةامعاااملين بامم  سااة مااد 

 ل    ة  يا ة امم  سة علا  مان  امق ا , صناعة عملية ف  ب ل  مها اممنتمين امم  سة من 
 تلظياع علا  امم  ساة  ياا ة  ا  ة و امقياا ي, اما ل  ممما سة  ام  صة لامطالب ,اممعلمين
, ل  ا  ة ...(,أ اء اممعلا , أ اء امطاماب )امم  ساة فاعلياة  لم اجعاة تحلياق يساهق ب ناامف

ل تمتاد ما ي  امم  ساة بصاالحية كافياة إلتخااذ  اممجتماد, تطلعاا  تحقياق امم  ساة علا 
 " .أه افهاامم  سة ل  مةامق ا ا  امالزمة متحقيق  سا

سما  امقياا ة  ف متل تطبيق هذه اممؤع ا  ب  جة كبي ة  إمكانيةامباحت سبب ظهل    س ليُ  
اممعاا لم لامتااا  تنساااج  ماااد هااذه اممؤعااا ا  فكماااا ل   فااا   أهااا اعلاملاعياااة متحقياااق  علااةأم ا

تعلاااا  ممتااااد مجميااااد  لتحقيااااق,  دمعاااا لم تطاااالي  امتعلااااي  بتحقيااااق تطلعااااا  اممجتماااا أهاااا اع
ح ات نقلة نلعية  ,امطالب لبامتأكي  هذا من يتحقاق . ملم  سة من حيت امعكق لاممضملنلا 
امم  ساااة بت عياااق فااا ق امعماااق,  إ ا ة علااا  ةتنظيمااا   اااا    لمنااااخ,  ياااا ة لاعياااة   إال بلجااال 

 امقياا ي,ل اما ل  ما ساةلتعاجيد امعااملين علا  م امقا ا , صاناعة عملياة لمعاا كته  فا 
ايت ق مد خصااص بيااة اماتعل  ملمعا لم لهذا م, األ اءمتحليق  ا  ا يةعلمية ل  ب امف تلظيع

 . حسب ما ل   ذك ه ف  أ بيا  امملضلم ف  هذه ام  اسة 
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 :معيارالبيئة الاعليمية والاج يزات . 3
تطبياق معياا   إمكانياةاممعيا ياة ملمؤعا ا  امتا  تقايا  ا االنح افاحساب اممتلسطا  امحسابية ل  ت 

 .(31)     ف  عكق كما يًا لفقًا ملمتلسطا  امحسابيةامبياة امتعليمية لامتجهيزا  ُم تبة تنازم
 :( 13) رقم جدول

البيئننننة الاعليميننننة "  اطبيننننق المعيننننار الثالننننث إلمكانيننننةالمعياريننننة  اتالنحرافننننالحسننننابية و  الماوسنننطات
 .بالمدارس الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم   األكاديمي لالعاماد"  اج يزاتوال

 الرقم
 الماوسط المؤشرات بانةالساب

 الحسابي
 النحراف
 إمكانية الرابة المعياري

 الاطبيق

41 
 المندا  لضدمان مناسدبة خطدوا  المدرسدة إتخدا 

 .لتعلم الطالب المناسب  المدرسي
 كبي ة 1 2227 49.3

31 
إتاحددة المدرسددة للطددالب  والمعلمددين امسددتفادة مددن  

ة التقنيدددا  ومصدددادر الدددتعلم  الموجدددودة فدددي الم تبددد
 بفعالية

 كبي ة 9 1222 4983

41 
مراحددداة  المبنددد  المدرسدددي والتجهيددد ا   ضدددمان 

 .السالمة  والصحة للطالب 
 كبي ة 3 1222 4933

48 
تقوم المدرسة بالصيانة الال مة للخددما  والمعددا  
 .لتوفير بيئة آمنة ونييفة لجميع مرتادي المدرسة 

 كبي ة 4 2224 4911

43 
 التعليميدة الوسدائل نمد مجموحد  المدرسدة تدوفر

 .الداحمة للمنه  المت املة
 كبي ة 5 2222 4914

34 
المدرسددة  م اندداخ  مخصصدداخ لخدددما  ا رشدداد   تددوفر

 .والنشاط المدرسي ب   جميع المستل ما 
 كبي ة 6 1222 4913

43 
تددوفر مبندد  وموقددع مناسددب للمدرسددة يحقددق أوجدد  

 .برام   المدرسة التعليمية
 كبي ة 7 1211 4911

 كبي ة 2 2222 4914 .توفر التجهي ا  المدرسية بش ل  ا   43

44 
 حلد  مبنيدة تعليم و أنشدط  طرق المدرسة تستخدم
 .حلمية  بحوث

 متلسطة 2 2223 4943

4. 
تمتلددددم المدرسددددة مصددددادر  ماليددددة  افيددددة لتددددوفير  

 .الخدما  للطالب 
 متلسطة 12 1216 4913

 كبي ة 2275 4938 .والتجهي ا تطبيق معيار البيئة التعليمية  إم انية

 :ما يلي( 13) رقم جدولالمن  يابين
لامتجهياااازا  متحقياااااق   امتعليمياااااة ياااااةتطبياااااق معيااااا  امب مكانيااااةاممتلسااااط امحساااااب  اممااااالزلن إل نأ -

ب  جااة ( 1458)بامماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  بلااغ  األكااا يم  االعتمااا 
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تجاانا تقا ي ا   عنا يلها   يماة تقاق عان املاحا  امصاحي  مماا ( 0415) معياا ي انح اعكبي ة لب
 . تطبيق هذا اممعيا  بم ا ا مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  مكانيةاملكالء لامم ي ين إل

امتطبيق , حيت بلغ متلسطيهما  إمكانيةب  جة متلسطة من حيت ( 39)ل ( 31)عبا تين  ظه   -
 اختالعمما ي ق عل  ( 3431)ل ( 0491)معيا يين  ينانح افلب( 1405)ل ( 1412)عل  امتلام  

 ماميااةمصااا      سااةتمتلااا امم" حياات نصاا  علاا  ( 39)علاا  امعبااا ة   اا   اممسااتجيبلنتقاا ي ا  
حياات ُيعاازى ساابب ذمااا ألن اماا ع  اممااام  ملماا ا ا بعااكق عااا  " ملطااالب امخاا ما كافيااة متاالفي  

 بت جمااةمسااتلى اممااأملق متمكااين امقيااا ا  امت بليااة لماا ا ا امتطاالي  بعااكق خاااص مااا زاق  لن ام
 ,اماااذي ُيحقاااق تطلعاااا  امتمياااز لامتطااالي  تجااااهإلاممامياااة با اممااالا  ل ,  ا ياااةإلا لاممما ساااا ,امخطاااط

" ب  جة متلسطة لامت  نصا  علا  ( 31)جاء  امعبا ة  يضاً أل . لامتحسين باممخ جا  امتعليمية 
لُيعازى سابب ذماا مل جالة " علمياة  بحالت علا  ةمبنيا ل أنعاطا تعلاي  طا ق امم  ساة تساتخ  

امعاااملين , فضاااًل  ا اهتمامااامحاصاالة بااين امنعاااط امعلماا  ملباااحتين بعااكق عااا  ل املا ااد ام علاا  ل 
,  امتعلاي ل  امت بية  ا ا بإلام  اسا  امعلمية اممحكمة  امبحلتع   لجل  م جعية علمية ت ع   عن

 . ما زاق نعاطها مح ل   ملبحلت لمكن  ا يةإلجل  لح ة  نبام    م
( 1443) إمااااا ( 1495)بقياااااة اممؤعااااا ا   ب  جاااااة كبيااااا ة حيااااات ت الحااااا  متلساااااطاتها مااااان  ظهااااا   -

مماا يا ق علا  امتبااين امكبيا  ( 3433) إما ( 0489)معيا ية كبي ة بمعظمها امت   مان  ا انح افب
ل اا  جاااء  أعلاا   امتعلااي  بااين تقاا ي ا  امقيااا ا  امت بليااة بماا ا ا معاا لم امملااا عباا اي متطاالي 

 : خما مؤع ا  عل  امت تيب امتام 
 امطالب متعل  اممناسب  امم  س  اممناخ مضمان مناسبة خطلا  امم  سة إتخاذ. 
 امااتعل   امملجاال ة فاا   لمصااا  ,ماان امتقنيااا  االساات ا ة لاممعلمااين,امم  سااة ملطااالب إتاحااة

 اممكتبة  ب عامية  
 امسالمة  لامصحة ملطالب اممبن  امم  س  لامتجهيزا   ضمان   م اعاة. 
  امم  سة بامصيانة امالزمة ملخ ما  لاممع ا  متلفي  بياة آمنة لنظي اة مجمياد م تاا ي  تقل

 .امم  سة 
  ملمنهف ام اعمة اممتكاملة امتعليمية املسااق من مجملعا امم  سة تلف . 

امتعليميااة  تطبيااق هااذه اممؤعاا ا  ب  جااة كبياا ة بمجاااق امبياااة إمكانيااةامباحاات ساابب  لُي ساا 
امقليلة امماضاية لذماا فيماا  امسنلا  عمًا كبي ًا من ام لمة لخاصة ف   هناا نأبحك    لامتجهيزا

امت  ت  اختيا ها ه  مهياة  امم ا اباإلضافة إم  أن , يتعلق ببناء امم ا ا لتجهيزها لتطلي ها 
امماا ا ا امتابعااة  اختيا هااا ضاامن تاا  حياات  ي هااا أكتاا منباألصااق متطبيااق هااذه اممؤعاا ا  بنساابة 

  .متطبيق اممع لم مناسبةعلمية لمنهجية  ساألممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  لفقًا 
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ب  جاااة كبيااا ة تتعلاااق  اتطبيقهااا إمكانياااة  جاااة  نأتاااالت مؤعااا ا  بم اتاااب متاااأخ ة باااام    مااان  جااااء  -
ممسااتلزما , مكااان مخصااص مخاا ما  اإل عااا   لامنعاااط امم  ساا  بااا  جميااد ا: بتاالفي  كاااًل ماان 

لمل اااد مناساااب ملم  ساااة يحقاااق ألجاااا بااا امف  امم  ساااة امتعليمياااة, ل امتجهيااازا  امم  ساااية  لمبنااا 
 لجاااأللامما يااة لامبعاا ية  تقنيااةبااامتجهيزا  ام هتمااا ممااا يمكاان اسااتنتاجا بضاا ل ة اال" بعااكق كاااع

 .  امذي يلب  املا د لامطملح ام عل  مهذه امم ا ا امنعاط امم  س 
 اقويم ال: معيار. 4

 تطبيق معيا  إمكانيةاممعيا ية ملمؤع ا  امت  تقيا  ا االنح افحساب اممتلسطا  امحسابية ل  ت     
 ُم تبة تنازميًا لفقًا ملمتلسطا  امحسابية  امتقلي   

 (14) رقم جدول
 لالعاماد" الاقويم "  اطبيق المعيار الراب  إلمكانيةالمعيارية  اتالنحرافو الحسابية  الماوسطات

 .الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم   بالمدارس على األكاديمي 
 الرقم

 الماوسط المؤشرات السابانةب
 الحسابي

 لنحرافا
 إمكانية الرابة المعياري

 الاطبيق

93 
 تقالي  بياناا  امم  ساة اساتخ ا 
 تطالي   ا ا ا  التخااذ امطاالب
 .لامتعل  امتعلي  عمليا 

 كبي ة 1 2224 3266

 عاامق تقالي  نظاا  امم  ساة تلظاع 99
 .امطالب متعل  اممتل د امتق   متقلي 

 كبي ة 9 2229 3252

94 
 أ اء عان امناتجاة امبيانا  امم  سة تقا ن

 ما ا ا فا  اممماتلاة امبياناا  ماد امطالب
 .امم  سة فاعليا متقيي  أخ ى

 متلسطة 3 2227 3292

 ي ةكب 2275 3242 تطبيق معيا  امتقلي  إمكانية

 :ما يلي( 14) رقم جدولالمن  يابين
باممااا ا ا  األكاااا يم  مالعتماااا تطبياااق معياااا  امتقااالي   مكانياااةاممتلساااط  امحسااااب  اممااالزلن إل نإ -

معيااااا ي  انح اعلباااا ,ب  جااااة كبياااا ة( 1448)امتابعااااة ممعاااا لم امملااااا عباااا اي متطاااالي  امتعلااااي  بلااااغ 
نا تقاااا ي ا  اماااالكالء لامماااا ي ين تجااااا عناااا يلهاااا   يمااااة تقااااق عاااان املاحاااا  امصااااحي  ممااااا ( 0415)
 . تطبيق هذا اممعيا  بم ا ا مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  مكانيةإل
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 التخاذ امطالب تقلي  بيانا  امم  سة ستخ ا أ" املتان نصتا عل ( 22)ل ( 21)عبا تين  ظه   -
 امتقا   متقالي  عاامق تقالي  نظاا  امم  ساة تلظاع" ل . " لاماتعل  امتعلاي  عملياا  تطالي   ا ا ا 
ل ( 1411)ب  جااة كبياا ة حياات بلااغ متلسااطيهما امحسااابيين علاا  امتاالام  " امطااالب مااتعل  اممتل ااد

 اهتمااا  إماا علاا  امتاالام , حياات ُيعاازى ساابب ذمااا ( 0492)ل ( 0484)معيااا ي  انح اعباا( 1459)
 ما ا اختيا  امحيت تقل  با ,مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  بامتقلي  امعامق ملم  سة  ا ا إ

 إ ا ةمعاااايي  امجااال ة لمؤعااا اتها امتااا   امااا   نأ إمااا  اإلضاااافةضااامن امتقااالي  امعاااامق ملمااا ا ا ب
نظااا  امتقاالي  امعااامق امااذي  علاا  ت عيلهااا لهاا  باألصااق معااتقة ماان عاا اعإلاممعاا لم بلضااعها لا

, محاسابة ملجميادكماا أن ذماا ينساج  ماد مبا أ ام,  امت بية لامتعلي  باممناطق امتعليمية إ ا ة اتنتهج
حيات ,ام  اساة  هاذهامم  سة امتابعة ملمع لم كماا ل   فا  أ بياا   هجهاكلنا أح  اممبا ئ امت  تنت

لأن امم  سااة تلظااع بصاال ة ت بليااة , ت كااز علاا  أن كااق عنصاا  فاا  امم  سااة مسااالق عاان أ ااااا 
  .تقلي  أ اء امم  سة

 ماد امطاالب أ اء عان امناتجاة امبياناا  تقاا ن امم  ساة" امتا  نصا  علا  ( 24)عباا ة  ظها   -
 انح اعلبا( 1420)بمتلساط حسااب  "  امم  ساة فاعلياا متقياي  أخا ى ما ا ا فا  اممماتلاة امبياناا 
إ  اا امماا ي ين  تقلي يااة فاا  نتيجااة هااذه امعبااا ة ساابباملب  جااة متلسااطة , ل بمااا ( 0491)معيااا ي 

امبحتيااة لبحاالت امعمليااا   مهااا ا امتقافااة امماا ا ا ل يا اتهااا نحاال  لطبيعااةلاماالكالء بهااذا امجانااب 
  .األخ ىمتحليق املضد ام اهن لمقا نتا بنماذج من امم ا ا 

 (15) رقم جدول
 علننى األكنناديمي العامنناداطبيننق معننايير  إلمكانيننةالمعياريننة  اتالنحرافننالحسننابية و  الماوسننطات
 .الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم   المدارس

 الاطبيق للمعايير انيةإمك المعيار رقم
 الماوسط
 الحسابي

 النحراف
 الاطبيق إمكانية الرابة المعياري

 كبي ة 1 2265 4213 . األه اعلام ؤية ل  ام سامة 1
 كبي ة 9 2262 3272 .لامتنظي  امقيا ة 9
 كبي ة 3 2275 3252 .امتعليمية لامتجهيزا  امبياة 3
 كبي ة 4 2275 3242 .امتقلي  4
 كبي ة 2252 3274 األكا يم  .االعتما تطبيق معايي   نيةإمكا   جة

عل  امنحل امذي ت  تق يمها  األكا يم  االعتما ظهل  ت تيب معايي  ( 35)     ج لقاممن  يتبين 

تاا  تبعااا  , (4431)بمتلسااط حسااب  بلااغ  األهاا اعحياات جااء معيااا  ام سااامة لام ؤياة ل  ,   اسااةام  اةباأ
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لامبياة امتعليمية بمتلسط  جهيزا تبعا معيا  امت ت ,  ( 1418)متلسط حساب  معيا  امقيا ة لامتنظي  ب

تطبيااق  إمكانيااةلُيعاازى ساابب ظهاال  ( 1448)امتقاالي  بمتلسااط حساااب   خياا اً أتاا   , (14528)حساااب  

ت تيب هذه اممعايي  ل نظ ًا ملتسلسق امم حلا  مهاذه  هتما اممعايي  بامصل ة امت  ظه   عليها, ال هذه

لمكلن معيا ام سامة لام ؤية لاأله اع يعتم  ف  امتطبيق عل  امجهل  امنظ ية لام ك ية مقااا  ,  اممعايي

لفيماااا يتعلاااق بت تياااب االساااتجابة , امم  ساااة مماااا ساااهق االساااتجابة بهاااذا اممعياااا  أكتااا من أي معياااا أخ 

بامنسابة  الساتجابةة املقيا ة لامتنظي  فه  تما اهتماما  لعمق امقيا ة امت بلية مباع ة لبامتاام  إمكانيا

بهااذا امت تيااب  لامبياااة امتعليميااة امتجهياازا اممنطقاا  أن تااأت  عبااا ة  ماانل . مهااذا اممعيااا أكت  ماان  ي هااا

ل ي هااا ماان امعلامااق متااق ساالء , لامطااالب , كاالن تن يااذها يتااأت  بعلامااق أخاا ى متااق ظاا لع اممعلمااين

مااذاما كانا  االساتجابة مهااذا , امت بلياة اساتخ ا  األجهازة لامتقنياا  امم  سااية مماا ي باا عمااق امقياا ا  

   ةلأخي ًا امتقلي  بهذا امت تيب محساسيتا لأهميتا م ى  اا  امم  سا, اممعيا  أ ق من اممعيا ين امسابقين 

  .جعق االستجابة ما ف  أخ  امت تيب مما

 إمكانياة  جاة  نأامتا  تباين فيهاا (  2033)نتيجة ام  اساة ماد نتاااف   اساة حما ه امماامك   ات ق  
 ات قااا ل  ,اميااةامتااانلي امعاااا  كاناا  ب  جاااة ع فااا  ماا ا ا امتعلاااي  األكااا يم  االعتماااا تطبيااق معااايي  

تطبياااق اممعاااايي   إمكانياااة  جاااة  نأ(  2033, حمااا يألا)  اساااة  إمياااا أعاااا  نتيجاااة ام  اساااة ماااد  ماااا 
 أم يكاا ا ب  معاماق كاا يم األ االعتماا عامية لعامية ج ًا بامم ا ا ام اا ة بم ينة ج ة , لفقًا  مهيأة 

NWAC) )  .تطبيق نظا   إمكانية إم  أعا  ام  اسة مد امع ي  من ام  اسا  امت   فنتاا ات ق  كما
 . 2008)ل   اسة امب  ي  , ( 2008)بامجامعا  متق   اسة امتق    األكا يم  االعتما 

بامماا ا ا امحكلميااة   كااا يم األ االعتمااا معااايي   جميااد نأ(   2030)امعتيباا    اسااة  أعااا  بينمااا  
فا    جاة تالاف  اممعاايي , لأن جمياد  اختالعل هناا  , منخ ضة إم كان  ب  جة متلسطة  هليةاألل 

اممعاااايي  تتااالاف  ب  جاااة أكبااا  فااا  اممااا ا ا امتانلياااة األهلياااة أكتااا  مااان تلاف هاااا فااا  اممااا ا ا امتانلياااة 
 . امحكلمية 
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 العامناداطبينق معنايير  سن امإما درجة " الثاني على السؤال  صن: السؤال الثاني ومناقشا  ناائ 
لمشروع الملك عبد اهلل لاطوير الاعليم فني   الاابعةفي احسين العملية الاعليمية للمدارس  األكاديمي

 بمنطقة مكة المكرمة؟
اممعيا ية مجميد امعبا ا    ا االنح افعن هذا امسؤاق ت   حساب اممتلسطا  امحسابية ل  لمفجابة

فا  تحساين امعملياة امتعليمياة  األكاا يم  االعتماا   جة إسها  تطبياق معاايي  " ا  ة  باممحل  امتان   امل 
اممتلساطا  امحساابية ( 31)   ا  جا لقامملم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب اي متطالي  امتعلاي  , ليباين 

 .امحساب اممعيا ية ملعبا ا  ل   ت  ت تيبها تنازميًا حسب اممتلسط  ا االنح افل 
 (16)رقم  جدول

 األكاديمي العاماداطبيق معايير  س امإالمعيارية لعبارات درجة  اتالنحرافالحسابية و  الماوسطات
 .باحسين العملية الاعليمية  بالمدارس الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم  

 الرقم
 الماوسط المؤشرات السابانةب

 الحسابي
 النحراف
 س امإلا درجة الرابة المعياري

تفعيددل دور القيددادة المدرسددية فددي  إلدد يدديدي  17
 .القيام بهامها  التعليمية والتربوية 

 ج اً  كبي ة 1 2223 4291

يسهم في رفع  فاءة المدارس وتحسين أدائهدا  14
 .و لم حل  المدى البعيد 

 كبي ة 9 2226 4214

15 
يشددددجع المدددددراس حلدددد  التنويددددع والتجريددددب 

ر ضدمن حددود المعدايير المتفدق حليهدا وامبت ا
 .لضمان المستوى العلمي المطلوب

 كبي ة 3 2226 4219

يدددددحم تطددددوير المددددنه  وأسدددداليب التدددددريس  4
 .التعليمية 

 كبي ة 4 2225 4222

يسددهم فدددي ضددمان تقدددديم تعلدديم متميددد    و و  6
 .معايير مهنية محددة

 كبي ة 5 2222 4226

م فعاليدددا  فدددي تدددواي امحتمددداديسدددهم تطبيدددق  9
 . .أهدافهاالمدرسة التربوية مع رسالتها و

 كبي ة 6 2222 4224

3 
تسددهم برامجدد  فددي تحسددين العمليددة ا شددرافية 

 حل  المدارس
 كبي ة 7 2227 1913

44 
يساحد حل  التطوير المهني المستمر للعاملين 

 .في المدارس 
 كبي ة 2 2222 1913

4 
 
 

تفعيل ي يد من قدرة المدرسة حل  التخطيط ل
 .وتنفي  البرام  واألنشطة التعليمية 

 كبي ة 2 2222 ..49
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 الرقم
 الماوسط المؤشرات السابانةب

 الحسابي
 النحراف
 س امإلا درجة الرابة المعياري

4 
حلدد   جددودة  األ دداديمي امحتمدداديي ددد تطبيددق 

 .والبرام  التعليمية المقدمة منها , المدارس 
 كبي ة 12 2222 49.1

 
41 
 
 
 
 
41 

 إلددد حلددد  المددددارس  امحتمددداديددديدي تطبيدددق 
ا إليهحمايتها ضد أي ضغوط قد تضر أو تسئ 

0 
 كبي ة 11 2222 4988

8 
يدددحم التقددويم الشددامل ل افددة جوانددب العمليددة 

 .التعليمية والتربوية 
 كبي ة 19 2222 4983

. 
يحقق درجدة حاليدة مدن المويوقيدة فدي بدرام  

 المدرسة وإجراءاتها
 كبي ة 13 2222 4981

3 
يفّعل مشار ة أولياء األمور والمجتمع المحلي 

 في سياسا  المدرسة وبرامجها
 كبي ة 14 1227 4983

43 
ي ون إطاراخ مناسباخ للمسداءلة والمحاسدبة ممدا 

 .التحسين والتطوير المستمر  إل ييدي 
 كبي ة 15 2229 4984

41 
يسهم في قبول خريجي المدارس المعتمدة فدي 

 .الجامعا  المحلية والخارجية 
 كبي ة 16 1222 4933

44 
يسددهم فددي تددوفر مصددادر  افيددة للتمويددل لدددحم 

 .  المدرسة وتطبيق خططها التطويريةبرام
 كبي ة 17 2222 4934

 ا لاديمي االعتمادسهام تمبي  معايير ادرجة 
 بتحسين العملية التعليمية

 كبي ة 2273 49.1

 : ما يلي( 16) رقم جدولالمن  يابين

يااة بتحسااين امعمل األكااا يم  االعتماا اممتلساط امحساااب  امماالزلن م  جاة إسااها  تطبيااق معااايي   نإ -

ب  جااااة كبياااا ة ( 1494)امتعليميااااة بامماااا ا ا امتابعااااة ممعاااا لم امملااااا عباااا اي متطاااالي  امتعلااااي  بلااااغ 

املكالء  ي ا له   يمة تقق عن املاح  امصحي  مما يعن  تجانا تق ( 0411)معيا ي  انح اعلب

لااا بتحسااين امعمليااة امتعليميااة بماا ا ا معاا لم امم األكااا يم  االعتمااا تطبيااق  سااها إللامماا ي ين 

 . عب اي متطلي  امتعلي 
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امتعليمياة , باساتتناء  ةبتحساين امعمليا هااساهامجميد امعبا ا  ب  جة كبي ة من حيت   جة  ظه   -

  ةت عياق  ل  امقياا إما ياؤ ي " ج ًا حيات نصا  علا   كبي ةظه   ب  جة ( 31)عبا ة لاح ة     

معيااا ي  انح اعلباا( 4423)اب  بلاغ بمتلساط حساا" لامت بليااة امتعليمياةامم  ساية فاا  امقياا  بمهامهااا 

 امماااااا ا اامعااااااام  ماااااان  بااااااق امقيااااااا ا  امت بليااااااة ماااااان ماااااا ي ي    ااإلممااااااا ياااااا ق علاااااا  ا( 0481)

   سيةف  ت عيق  ل  امقيا ة امم األكا يم  االعتما  هميةألامم ا ا لاملكيال   لم ي ا ,للكالاه 

 .  منها لتبصي ها بام ل  اممأملق

بتحسااين امعمليااة امتعليميااة بامماا ا ا  سااهامهاإملعبااا ا  امتاا  تبااين اممتلسااطا  امحسااابية  ت الحاا  -

معيا يااة امتاا   بااين  ا انح افااب(  1453) إماا ( 4434)امتابعااة متطاالي  امتعلااي   ب  جااة كبياا ة ماان 

لمعظمهاااااا يقاااااق عااااان لاحااااا  امصاااااحي  مماااااا يااااا ق علااااا  تجاااااانا تقااااا ي ا  ( 3408) إمااااا ( 0485)

 . مهذه امعبا ا  اممستجيبلن

 فااااد ك اااااءة امماااا ا ا لتحسااااين أ ااهااااا, : هااا  نل امتاااا   اااا   ها اممسااااتجيب اإلساااااهما  باااا زأكانااا    -

 امتاااا  ياليساااااع  علاااا  تطاااالي  امماااانهف لأساااااميب  بتكااااا ,اللالامتعااااجيد علاااا  امتنليااااد لامتج يااااب 

معااايي  مهنيااة محاا  ة, ل امتطاالي  اممهناا  اممسااتم   يامتعليميااة , ليضاامن تقاا ي  تعلااي  متميااز لذ

, ل تحسين امعملية اإلع افية عل  امم ا ا, ل يزي  من  ا  ة امم  ساة علا  ملعاملين ف  امم ا ا 

لامتأكياا  علاا  امجاال ة , ل حمايتهااا ضاا  أي , امتخطاايط مت عيااق لتن يااذ امباا امف لاألنعااطة امتعليميااة

 . اإميهضغلط    تض  أل تسي 

معملية امتعليمياة تحقيق امتقلي  مكافة جلانب ا: ه  متأخ ةامت  جاء  بم اتب  اإلسهاما  نأ تبين -
ج اءاتها, لت عيق معا كة ألمياء  كبي ةلامت بلية , لتحقيق   جة  من امملتل ية ف  ب امف امم  سة لا 

ن إطااا ًا  األكااا يم  االعتمااا لاممجتمااد اممحلاا  فاا  سياسااا  امم  سااة لب امجهااا, لأن  األماال  يكاال 
فا   بالق خا يف  إلساها مساتم , لالامتطالي  ام ساينامتح إم مناسبًا ملمساءمة لاممحاسبة مما يؤ ي 
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مصاا   كافياة ملتملياق ما ع  با امف  لتالفي  , امما ا ا اممعتما ة فا  امجامعاا  اممحلياة لامخا جياة
 . امم  سة لتطبيق خططها امتطلي ية

لامتا  كانا  باممجماق  امباحت سبب ظهل  جميد اإلساهاما  امتا  كعا   عنهاا ام  اساة لُي س    
 نأ إما  اإلضاافةلامالع  امكبيا  ملقياا ا  امت بلياة بامما ا ا اممختاا ة, ب  معاامماف  اا ا ب جة كبي ة

اممساؤلمين لامقياا ا  امعلياا امتا  تحا ص  اهتماا اختيا  امم ا ا ضمن ما ا ا امتطالي , يحظا  ب
نتيجااة ام  اسااة مااد نتااااف  ات قاا ل . املظااااع امقيا يااة بتلااا امماا ا ا ملقيااا ا  امممياازة عااغاقإعلاا  
 االعتما أن أفضق أنظمة امجل ة ل  إم  ( 2033)بية امع ب  م لق امخليف امع ب  امت   مكتب  اسة 

لمعاااا كة امجمياااد,  ,  عااا  بيااااة امتقااالي  اماااذات  لاممقا ناااة امم جعياااة فااا  تساااه امم  سااا  هااا  امتااا  
 عا  بيااة امتقالي  اماذات  لاممقا ناا  امم جعياة, لمعاا كة امجمياد,  للمساع ة امم  ساة فا  اماتعل , 

امم  سااة فاا  امتعاا ع علاا  نقاااط امقاالة لامضااعع, لعمااق خطااط اساات اتيجية تساااع  علاا  لمساااع ة 
 أعاا  امتا  (  2033) امماامك ات قا  ماد   اساة حما ه  كماا.لامعناياة بامتحسان اممساتم  ,امتطالي 

كانااا  عامياااة جااا ًا , لكاااذما تباااين أهمياااة تااالف   األكاااا يم  االعتماااا   جاااة أهمياااة معاااايي   أن إمااا 
حياات  ,فاا  امتعلااي  امعااا  مماا ا ا امم حلااة امتانليااة ً  األكااا يم  االعتمااا ايي  متطلبااا  تطبيااق معاا

ياات  تطبيقهااا علاا  ماا ا ا  األكااا يم  مالعتمااا بضاا ل ة امعمااق علاا  إيجااا  معااايي  لطنيااة  لصاا أ
 .امتعلي  امعا  

أب ز آتا  تطبيق امجل ة  نأ من( 3425) ذك تا   اسة امسحي   ما  مدنتااف ام  اسة  تت قل  
خلااق جاال ماان امعمااق امجماااع  بااين امعاااملين, لتطاالي   هاال اإلسااها  فاا  تطاالي  امعمااق امم  ساا  فاا 

يجااا  أسااا متحسااين امجاال ة لاكتساااب امم  سااة ساامعة محليااة للطنيااة,  امعمااق اإل ا ي فاا  امم  سااة, لا 
اممق ماااة   ما امخاا لزيااا ة,  افعيااة اممعلمااين ملعمااق, لتحسااين,  ضااا امطااالب لألمياااء أماال ه   لزيااا ة

األمل , , لت عيق  ل  اممعل  ف  امنهل  بامطالب, لتحسين امعال ا   ياءل لة عكالي ألم ,لطالب م
 .باااممعلمين لزيااا ة فاعليااة امم  سااة اال تقاااء  األماال , لت عيااق  ل  امم  سااة فاا لألمياااءبااين اممعلمااين 

لتحسااين  تطالي فا   مهاا  األكاا يم  االعتماا أن نظااا   امتا  أل    (م 2118)وأيضرا  دراسررة العبراد 
صالح امم  .امتعليمية سسا ؤ لا 
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 أبرز الصعوبات الاي اواج  اطبيق  ما"على  الثالثنص السؤال :  السؤال الثالث ومناقشا  ناائ 
 منطقنةفني المندارس الاابعنة لمشنروع الملنك عبند اهلل لاطنوير الاعلنيم فني  األكناديمي العامناد نظام

 "  ي المدارسومدير  وكالءمن وج ة نظر  مكة المكرمة
اممعيا ياة مجمياد امعباا ا    ا االنح افعن هذا امسؤاق ت   حساب اممتلسطا  امحسابية ل  لمفجابة     

بامماا ا ا  األكااا يم  االعتمااا   جااة امصااعلبا  امتاا  تلاجااا تطبيااق نظااا  " اماالا  ة  باااممحل  امتاماات  
 يةاممتلسااااطا  امحساااااب( 31)   اااا  امتابعااااة ممعاااا لم امملااااا عباااا اي متطاااالي  امتعلااااي  , ليبااااين جاااا لق

 .اممعيا ية ملعبا ا  امت  تمتق امصعلبا   ل   ت  ت تيبها تنازميًا حسب اممتلسط امحساب  ا االنح افل 
 (17) رقم جدول

 األكناديمي العامنادالمعيارية للصنعوبات الاني اواجن  اطبينق معنايير  اتالنحرافالحسابية و  الماوسطات
 . مكة المكرمة بمنطقةلملك عبداهلل لاطوير الاعليم بالمدارس الاابعة لمشروع ا

 الرقم
 الماوسط المؤشرات السابانةب

 الحسابي
 النحراف
 درجة الرابة المعياري

 الصعوبة

43 
محدوديددة مصدددادر التمويدددل الح وميدددة لتجهيددد  

 .وتحسين المعامل والمختبرا 
 ج اً  كبي ة 1 2225 1948

41 
 مالئدمغيدر  أحداد الطدالب المقبدولين بالمددارس
 .مع ا م انيا  والتجهي ا  المتاحة

 ج اً  كبي ة 9 2225 1931

44 
قلة ا م انا  المادية والبشرية الال مة لتطبيق 

 .امحتماد األ اديمي
 ج اً  كبي ة 3 2227 1934

41 
مش ال  المبداني المدرسدية ونقدل التجهيد ا  

 المناسبة
 ج اً  كبي ة 4 2223 1934

43 
تعليميدددددة التقليددددددي فدددددي واقدددددع الميسسدددددا  ال

 .فلسفتها ومناهجها وهيا لها وإداراتها
 كبي ة 5 2223 1944

1 
 امحتمددادغيدداب الخطددط ا حالميددة لنشددر يقافددة 

بددين جميددع . وأهميددة تطبيقدد  فددي التعلدديم العددام
 العاملين

 كبي ة 6 2226 .191

41 
غيدددداب  السياسددددا  وامسددددتراتيجيا  الخاصددددة 

وا جددراءا   مددادامحتبإحددداد تقددارير التقددويم و
 .التنفي ية الال مة ل لم

 كبي ة 7 2225 1913

44 
ة غيدداب الددنيم المتطددورة  حددداد ال ددوادر العاملدد

بما ي فل تنمية (نالمعلمي, ا داريين )بالمدرسة 
 .قدراتهم

 كبي ة 2 2226 1913

3 
 امحتمدادقصور الوحي المجتمعي العدام بههميدة 

 .ودوره في تحقيق الجودة األ اديمي
 كبي ة 2 2223 1911
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 الرقم
 الماوسط المؤشرات السابانةب

 الحسابي
 النحراف
 درجة الرابة المعياري

 الصعوبة

43 
العالقا  التبادلية مدع هيئدا  ومنيمدا  الجدودة 

حل  المستوى ا قليمي والدولي غير  امحتمادو
 .متاحة

 كبي ة 12 1222 89.3

. 
جدددراء إحدددادة الهي لدددة المناسدددبة بمدددا إصدددعوبة 

 .األ اديمي امحتماديتناسب مع نيام 
 كبي ة 11 2229 89.3

4 
التعليميددة بمددا  غيدداب التنسدديق مددع الميسسددا 

منيومددددة مت املددددة مددددن  إلدددد ي فددددل الوصددددول 
 .المعايير وآليا  قياس األداء

 كبي ة 19 2222 89.3

8 
قصدددور فدددي نشدددر  اليقافدددا  المسددداندة ألهميدددة 

بددددين مختلدددد  العدددداملين   األ دددداديمي امحتمدددداد
 .بالتعليم

 كبي ة 13 2221 89.0

1 
 اسدددتيفاءالمعدددايير وا جدددراءا  لقيددداس مددددى 

غيددددر  امحتمددددادلتعليميددددة لشددددروط الميسسددددة ا
 .متوفرة

 كبي ة 14 2227 89.0

3 
حددددم وجدددود  دليدددل إرشدددادي لتطبيدددق معدددايير 

 .  ل ل مجال  األ اديمي امحتماد
 كبي ة 15 2227 .893

3 
حدددددم وجددددود هيئددددة وطنيددددة لجددددودة واحتمدددداد  

 .المدارس بالتعليم العام
 كبي ة 16 1221 8933

4 
تعلدديم بتطبيددق  ضددع  قناحددة و ارة التربيددة وال

 .في التعليم األ اديمي امحتمادمعايير 
 متلسطة 17 1223 8983

 األ ددداديمي امحتمددداددرجدددة الصدددعوبا  التدددي تواجددد  تطبيدددق 
 . بالمدارس التابعة لمشروع الملم حبدهللا لتطوير التعليم

 كبي ة 2261 .1911

 : ما يلي( 17) رقم جدولالمن  يابين
بامم ا ا  األكا يم  االعتما م  جة امصعلبا  امت  تلاجا تطبيق  اممتلسط امحساب  امملزلن نأ -

( 0413)معياا ي  انح اعلب بي ةب  جة ك( 4400)امتابعة ممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  بلغ 
 .تجانا تق ي ا  املكالء لامم ي ين  عن يله   يمة تقق عن املاح  امصحي  مما 

"       حياات نصاا  علاا  ( 3)ة متلسااطة لهاا  عبااا ة   اا  عبااا ة لاحاا ة ب  جااة صااعلب ل لجاا تبااين -
بمتلساااط " فااا  امتعلاااي   األكاااا يم  االعتماااا لزا ة امت بياااة لامتعلاااي  بتطبياااق  معاااايي   ةضاااعع  ناعااا
 اممسااتجيبلن اخااتالععلاا   االنحاا اعلياا ق هااذا ( 3401)معيااا ي  انح اعلباا( 1411)حساااب  بلااغ 

بضاا ل ة تحسااين  اهتمااا عاا  امقيااا ا  امعليااا حاالق تقاا ي  هااذه امصااعلبة , لمكاان باممجمااق ماا ى ب
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بامماااا ا ا ,  األكااااا يم  االعتماااا لتجليااا  اممخاااا ج امتعليمااا  ماااان خاااالق تطبيااااق معاااايي  امجاااال ة ل 
 . ممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  ابعةلخاصة بامم ا ا امت

 ألكاااا يم ا االعتماااا تطبياااق نظاااا   فااا  اإلساااها للكالاهااا  فااا   مااا ا اام مااا ي ي   ااإمااان  باااام    -
بتحسااااين امعمليااااة امت بليااااة لامتعليميااااة ب  جااااة عاميااااة , لبااااام    ماااان االسااااتجابا  امتاااا  تبااااين فيهااااا 

 نأ, إال  االساااااتبانةامتااااا  ل    ب األكااااا يم  االعتماااااا امكبيااااا ة متطبيااااق معظااااا  معااااايي   إلمكانيااااةا
ههاا صاعلبا  امتطبيق ملمعايي  لتطبيق امنظا  بعاكق عاا   ا  تلاج ك ةامصعلبا  امت     تلاجا ف

امباحت أن امصعلبا  هنا التعن  ع   امق  ة عل  امتطبيق  لي ى.ظه   ب  جة عامية لعامية ج اً 
لخاصااة فاا  ظااق االهتمااا  امكبياا  ماان حكلمااة , إنمااا هاا  بمتابااة تحاا يا  يمكاان امتغلااب عليهااا , 

ضااخمة لياا ق علاا  ذمااا مااا تخصصااا ماان ميزانيااا  , اممملكااة امع بيااة امسااعل ية  متطاالي  امتعلااي  
  . مقطام امتعلي 

 ا انح افاب( 4423) إما ( 4418)صعلبا  ب  جة كبي ة ج ًا ت الحا  متلساطاتها باين   بدأ جاء  -
علاااا  تقاااا ي    جااااة  اممسااااتجيبلن ت اااااقاممااااا يعناااا  ( 0495) إماااا ( 0485)بااااين  متاااا  امعيا يااااة 

 ا , مح ل ياااة مصاااا   امتملياااق امحكلمياااة متجهياااز لتحساااين اممعاماااق لاممختبااا" صاااعلبتها لهااا  
 لامتجهياااازا  اممتاحااااة, ل  لااااة مكانيااااا إلمااااد ا مالااااا لأعاااا ا  امطااااالب اممقباااالمين بامماااا ا ا  ياااا  

ل معاااكال  اممبااان  امم  ساااية  ,األكااا يم  االعتمااا امما يااة لامبعااا ية امالزمااة متطبياااق  اإلمكانااا 
 مياااةتتعلاااق فااا  امصاااعلبا  امما نهااااألباااامنظ  فااا  امصاااعلبا  نجااا  . لنقاااص امتجهيااازا  اممناسااابة

حلااالق لمقت حاااا  ملتغلاااب علااا  هاااذه  يجاااا إلامتجهيااازا  امتقنياااة لامما ياااة , لبامتاااام  يجاااب امبااا ء ب
 .  األكا يم  االعتما امصعلبا  مضمان فعامية تطبيق نظا  

(  1483) إمااااا ( 4433)بقياااااة امصاااااعلبا  ب  جاااااة كبيااااا ة حيااااات ت الحااااا  متلساااااطاتها مااااان  جااااااء  -
امصحي  مما ي ق  ح ملالمعظمها يقق عن لا( 3403) إم ( 0481)بين  مت  امعيا ية  ا انح افب

 .ا بمهذه امصعل  اممستجيبلنعل  تجانا تق ي ا  
بامماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا  األكااا يم  االعتمااا كانا  امصااعلبا  امتاا  تلاجااا تطبيااق نظااا    -

يط ل بامتقافاااة امتنظيمياااة لامتخطااا ياااةعبااا اي متطااالي  امتعلاااي  تتعلاااق بمعظمهاااا بامصاااعلبا  امتنظيم
امصااعلبا  امتاا  تصاا    امقاامااة امتاا  كعااع عنهااا  باا زألامسياسااا  بعياا ة امماا ى, حياات كاناا  

 :ب  جة كبي ة له  نهاأ اممستجيبلن
 .اممؤسسا  امتعليمية امتقلي ي ف  فلس تها لمناهجها لهياكلها لا  ا اتها لا د (1
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عااا  بااين جميااد لأهميااة تطبيقااا فاا  امتعلااي  ام االعتمااا امخطااط اإلعالميااة منعاا  تقافااة   ياااب (2
 .امعاملين

لاإلجاااا اءا   االعتمااااا امسياسااااا  لاالساااات اتيجيا  امخاصااااة بإعاااا ا  تقااااا ي  امتقاااالي  ل    ياااااب (3
 .امتن يذية امالزمة مذما

يك ااق  بمااا ( يناممعلماا, اإل ا يااين )بامم  سااة  لااةاماانظ  اممتطاال ة إلعاا ا  امكاالا   امعام  ياااب (4
 .تنمية    اته 

 .ل ل ه ف  تحقيق امجل ة األكا يم  االعتما مية املع  اممجتمع  امعا  بأه  صل  (5
علاا  اممسااتلى اإل ليماا  لاماا لم   االعتمااا امتبا ميااة مااد هياااا  لمنظمااا  امجاال ة ل  امعال ااا  (6

 . ي  متاحة
منظلمة متكاملة من اممعاايي   إم يك ق املصلق  اامتنسيق مد اممؤسسا  امتعليمية بم  ياب (7

 .لآميا   ياا األ اء
لعا   لجال  آمياة تطبياق  ,ة امصعلبا  بم اتب متأخ ة لمعظمها يتعلق ف  امهيكلةاحتل  بقي بينما -

 : اممعايي  املطنية حيت كان  عل  امنحل امتام  ل ياب, األكا يم  مالعتما لاضحة 
 .األكا يم  االعتما مد نظا   تناسبامهيكلة اممناسبة بما ي عا ةإ ج اءإ صعلبة (1
 .بين مختلع امعاملين بامتعلي   األكاديمي العامادمية المساندة أله الثقافاتنع   ف   صل  (2
 . ي  متلف ة االعتما  مع لطالمؤسسة الاعليمية  اسايفاءلاإلج اءا  مقياا م ى  اممعايي  (3
   .مكق مجاق  األكا يم  االعتما لجل    ميق إ عا ي متطبيق معايي   ع   (4
 .امعا لجل  هياة لطنية مجل ة لاعتما   امم ا ا بامتعلي   ع   (5

فياا  تا ىبامل   اماذي  أنايتلخص  مذياالستنتاج امتام  لا إم خالق ما تق   يمكن املصلق  لمن

يمكان  نااأ,اإلناتامقيا ا  امت بلية بامم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  من اماذكل  ل 

ل امتقلي , إال  ,امتعليمية لامتجهيزا  لامبياة ,لامقيا ة لامتنظي  ,األه اعتطبيق معايي  ام ؤية لام سامة ل 

اواجنن  اطبيننق هننذه  قنندالصننعوبات الانني  أومننن الاحننديات   عننددعلننى  الاغلننبهااذا يعتماا  علاا   نأ

,  األخاا ىامتنساايقية مااد امجهااا   لأ, امتخطيطيااة  لأ , تتعلااق بامتحاا يا  امتنظيميااة لامتاا  , المعننايير

 لمنااخ امتعلاي   بياة ةااممجتمد امت  تساع  عل  تهيب األخ ىامجامعا  ل اممؤسسا  امخ مية  لتح ي اً 
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 ,لهياكلهاااا لمناهجهاااا, لا اااد اممااا ا ا باااامتعلي  امعاااا  لمااا ا ا امتطااالي  مااان حيااات فلسااا تها  تحساااينم

لأهمياة تطبيقاا فا  امتعلاي  امعاا  باين جمياد  االعتماا تقافة  نع ل  , لبناء امخطط اإلعالمية , لا  ا اتها

كماا ل   سااابقًا فا  األ ب امنظاا ي ( تطاالي )امخطااة اإلسات اتيجية ممعا لم  لهاذا مااا تضامنتا, امعااملين 

إل ا ا  امت بياة لامتعلااي  أن تقال  يا ل   ايساا  فا  عملياة امتطبيااق مان خااالق  يمكان كمااا , اساةمهاذه ام 

لاإلجا اءا  امتن يذياة امالزماة  االعتماا امسياساا  لاالسات اتيجيا  امخاصاة بإعا ا  تقاا ي  امتقالي  ل  بناء

يجااا  اماانظ  اممتطاال ة إلعاا ا  امكاالا   امعاملااة بامم  سااة ماا اممهنيااة ملعاااملين بماا ا ا  امتنميااةل , ذما, لا 

فضاااًل عاان ضاا ل ة . خااالق امتاا  يب لامتأهيااق  باالعتمااا  األكااا يم  لتقافتااا ماان علااقفيمااا يت ي امتطاال 

 .امم ا ا بامتعلي  امعا    مجل ة لاعتما يةهياة لطن يجا إ

امكتيا  مان ام  اساا  امساابقة  ا   نأأ بياا  امملضالم لام  اساا  امساابقة نجا  خالق ما ل   ب لمن

بأناا مان (  2004)لمح الظ (  2001)ما ا   أعاا  عل  لجل  هذه امصاعلبا   فكماا  ك  أل  أعا  

عا    امتح يا  املاضا  لاما  يق ممعاايي   األكاا يم  االعتماا امصعلبا  امت  تلاجاا تطبياق نظاا   ب زأ

لعال تاا  اأه افال  االعتماا اممجتماد ب أفا ا لعا   عا  ل  ,االعتماا  اتها مان  باق هيااا  لمؤع االعتما 

لسا عة تغيا  اممساالمين, لاما لتين لتعقا  سلسالة امقا ا ا  اإل ا ياة, ل   ا ةباممجتمد, ل  لة اساتق ا  اإل

ن, ل ساااايا ة لاممعلمااااي  ا ةا ت ااااام امتكل ااااة امماميااااة متن يااااذ اإلجاااا اءا  ل امل اااا  لامجهاااا  امطليااااق ماااان اإل

 .امنمطية ف  امعمق

(  2005)ماد ماا ذكا ه امبناا لعماا ه  إميهاا تلصال امت    امصعلبا ات ق  ام  اسة امحامية ف  ل  

   تتع    اخلياًا أل خا جياًا مابع  امضاغلط,  األكا يم  االعتما بع  هياا   نألامت  تمتل  ف  

ست اتيجية مستبقلية ملمؤسسة ا متعليمياة, ل عا   لجال  نظا  متطال ة إلعا ا  ل ع   لجل  فلس ة عامة لا 

اممعلاا  بمااا يك ااق تنميااة    اتااا, ل مح ل يااة مصااا   امتمليااق امحكلميااة ماان ميزانيااة ام لمااة ل لااة تاالاف  

  باة  لعا  ,  االعتماا ل مقالمة امتغيي  لضعع االتصاق, ل صل  فه  نظا   ية,أضافملا   تمليلية 
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اإل ا ية ل    امنظ  اممامية لاإل ا ية لامجمل  ف  أعماق  لاع  اإل ا يين ف  تطبيقا, ل تضخ  امهياكق 

 . إم  اممعللما  ام  يقة لامعاملة حكلمية ال تتناسب لطبيعة اممؤسسا  امتعليمية لامعلمية, ل االفتقا 

(  2033)ل  اساااة امماااامك   ( هاااا3421)ام  اساااة امحامياااة ماااد    اساااة امعا فاااة ل ااا ان  ات قااا ل 

 إماااااا  أعااااااا  حياااااات  ,(هااااااا3421)لحساااااان  ,( 2001)ل  اسااااااة اميحياااااالي  ,( 2001)ل  اسااااااة اماااااا ب 

امحاجاة مزياا ة امتحساين  فا  لاممتمتلاة ,بامما ا ا األكا يم  االعتما تطبيق  اجاتل    امصعلبا  امت  

 معللمااا أنظمااة  للجاال , امم  سااية ماان حياات اممبناا  امم  ساا  لتجهيزاتااا امتعليميااة اممختل ااة, ملبياااة

آفااق ج يا ة فا  امتقنياة امج يا ة لاساتخ اماتها فا  اممجااق  لان تااحقطاام امت بالي, عل  مساتلى ام يقة  

 إمااا  امااالع  بتقافاااة لامحاجاااةمهاااذا اممجااااق,  تسااابينلكاااذما امتااا  يب اممساااتم  مااان  باااق اممن , ,امت بااالي

لكااذما امعاااملين فيااا ماان معاا فين  ,بامنساابة ملمسااالمين لصااانع  امقاا ا  فاا  امتعلااي  األكااا يم  االعتمااا 

 . معلمين لامطالب أن سه  لاممجتمدل 

بمتابة تح يا   يمكن تجالزها لامتغلب  ه  امسياق أن هذه امصعلبا  اف  هذ امج ي بامتأكي  لمن    

ليعتباا  عاا   لجاال  هياااة , امكبياا  امااذي تلميااا ام لمااة متطاالي   طااام امتعلااي   هتمااا عليهااا فاا  ظااق اال

مهاا ام  اساة امحامياة لكاذما بعا  ام  اساا   ل مت  تلصامتعلي  امعا  أه  امصعلبا  ا ا لطنية العتم

بإنعااء  ماؤخ اً  هال صا ل   ا ا  مجلاا امالز اء ُهنا لما يل  امباحت تلضيحا. ل   ذك ه   كمااممماتلة 

مماايعن  تجاالز أحاا  أها  هااذه امصاعلبا  عنا  لجاال  هاذه امهياااة , لاعتمااا ه  امعاا  هيااة متقالي  امتعلااي 

علا  أهمياة تل يا   يا ق ذماا أنكماا . ت اق ماد اما أي اماذي ط حاا امباحات ي هاذال . عل  أ   املا اد 

فاا   األكااا يم  االعتمااا هااذه ام  اسااة امتاا  يأمااق امباحاات أن تسااه  فاا  اماا ع  ل اممساااهمة فاا  تطبيااق 

 . امتعلي  بعكق عا   أل ف( تطلي )م ا ا امتعلي  امعا  امتابعة ممع لم 
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عنننند  إحصنننائيةهنننل هنننناك فنننروق ذات دللننن   "سنننؤال الرابننن ال ننننص :السؤال الراب  ومناقشا  ناائ 

 العامننناداطبينننق بعنننض معنننايير  إمكانينننةبنننين الماوسنننطات حنننول ( = 2،25)مسننناوى الدللنننة 

مكنة المكرمننة  منطقنةفني المندارس الاابعنة لمشنروع الملنك عبنند اهلل لاطنوير الاعلنيم فني   األكناديمي

 ؟"(الخبرة ، ؤهل الم، الجنس ، المسمى الوظيفي )للماغيرات  عزىا

تطبيااق  إمكانيااةحاالق  اممسااتجيبلنمل اا لق بااين متلس ااطا  تقاا ي   إإلحصاااايةعاان ام المااة  ملكعااع    

فاا  امماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا  اي متطاالي  امتعلااي  فاا    األكااا يم  االعتمااا بعاا  معااايي  

اممؤهاق , جتمااع , اممسام  امالظي  امنالم اال: )مكة اممك مة  امت     ُتعزى ملمتغي ا  امتامية  منطقة

   Independent sample T testمعينتاين مساتقلتين   ( ) , فقا  تا   اساتخ ا  اختباا  ( امخبا ة , 

 .   امعلم لاممؤهق,لاممسم  املظي   , امت     ُتعزى ملجنا إإلحصاايةملكعع عن  المة ام  لق 

  (One-way ANOVA)امبعااا   حاااا يتااا  اساااتخ ا   تحلياااق امتبااااين أُ  أناااا إمااا  اإلضاااافةب

تطبياااق بعااا  معاااايي   إمكانياااةملتعااا ع علااا   الماااة ماااا  ااا  يلجااا  مااان فااا لق باااين اممتلساااطا  حااالق 

 :امت  ُتعزى ملخب ة لذما عل  امت صيق امتام  األكا يم  االعتما 

 :الفروق بين الماوسطات وفقاا للنوع الجاماعي. 1

 نيمااا ي ي للكاااالء اممااا ا ا ملبنااا تقااا ي لس اااطا  مل ااا لق باااين مت إإلحصااااايةعااان ام الماااة  ملكعاااع    

 االعتمااا   تطبيااق بعاا  معااايي إمكانيااةلامبنااا  امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  حاالق 

ملمقا ناة باين متلساطين  ( )امنلم االجتمااع ,  فقا  تا   اساتخ ا  اختباا   إم امت     ُتعزى  األكا يم 

 ( .38)    كما تتبين امنتااف بج لق ( Independent sample Ttest)مستقلين 

 

 

 



126 

 ( 12) رقم جدول       
   اطبينننق بعنننض معنننايير  إمكانينننةللفنننروق بنننين الماوسنننطات حنننول ( T-Test( )ت)اخابنننار  نانننائ    

 (111=ن)النوع الجاماعي  إلىالاي ا عزى  األكاديمي العاماد

 امحتمادتطبيق معايير  إم انية
تابعة بالمدارس ال األ اديمي

لمشروع الملم حبدهللا لتطوير 
 التعليم

 الماوسط الجاماعي النوع
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

 قيمة
 الدللة مساوى (ت )

 الرسالة والريية واألهدا 
 2262 4221 الذكور

 دالة 2224 9223- 122
 2262 4296 اإلناث

 القيادة والتنييم
 2265 3222 الذكور

 غير دالة2272 22962 122
 2255 3277 اإلناث

 البيئة التعليمية و التجهي ا 
 2224 3247 الذكور

 دالةغير 22119 1262- 122
 2263 3272 اإلناث

 التقويم
 2221 3242 الذكور

 غير دالة 22942 1215- 122
 2262 3256 اإلناث

الدرجة ال لية  م انية تطبيق 

 يميمعايير امحتماد األ اد

 2265 3266 الذكور
 دالة يرغ 22153 1244- 122

 2252 3221 اإلناث
 : ما يلي( 12) رقم جدولالمن  يابين

 االعتمااااا تطبياااق معاااايي   إمكانياااةحااالق  اممساااتجيبلنباااين تقااا ي   إحصااااايةلجااال  فااا لق  اماااة  عااا    -

( 3444-)امكليااة مل  جااة  ( )بلغاا   يمااة  حياات جتماااع الاامناالم  إماا ككااق امتاا  ُتعاازى  األكااا يم 

تطبياق  إمكانياةمماا يعنا  عا   لجال  فا لق فا  تقا ي  ( 0405)تزي  عن  إإلحصاايةلكان   المتها 

لهااذا يعناا  أن هناااا انسااجا  بااين . امناالم االجتماااع  إماا ككااق ُتعاازى  األكااا يم  االعتمااا معااايي  

مايبااا لا بسااابب لهاااذا علااا  , اساااتجابا   اااا ة هاااذه اممااا ا ا سااالاء مااا ا ا امبناااين أل مااا ا ا امبناااا 

   .امجهل  امت  تبذق من امقاامين عل  اممع لم تجاه امم ا ا امتابعة ملبنين أل امبنا  عل  ح  سلاء

 االعتمااااا تطبياااق معاااايي   إمكانياااةحااالق  اممساااتجيبلنباااين تقااا ي   إحصااااايةلجااال  فااا لق  اماااة  عااا    -

 إماا امتاا  ُتعاازى (  امتقاالي  ,  امتعليميااة لامتجهياازا امبياااة , امقيااا ة امتنظيميااة)فاا  معااايي  األكااا يم 
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لكاناا   المتهااا ( 3435-, 3410-, 0421)علاا  امتاالام   ( )امناالم االجتماااع  حياات بلغاا   يمااة 

تطبيااق تلااا اممعااايي   إمكانيااةممااا يعناا  عاا   لجاال  فاا لق فاا  تقاا ي  ( 0405)تزياا  عاان  إإلحصااااية

 . امنلم االجتماع   إم ُتعزى 

تطبياااق معياااا  ام ؤياااة لام ساااامة  إمكانياااةحااالق  اممساااتجيبلن باااين تقااا ي  إحصااااايةلجااال  فااا لق  اماااة   -

 إإلحصاااايةلكاناا   المتهااا ( 2401-)حياات بلغاا   يمااة   , جتماااع الاامناالم  إماا ُتعاازى  األهاا اعل 

امنالم  إما تطبيق ام ؤياة لام ساامة  ُتعازى  إمكانيةمما يعن  لجل  ف لق ف  تق ي  ( 0405)تقق عن 

مقابااق اماااذكل  ( 4421)امااذي بلاااغ متلسااط تقااا ي ه   اإلنااات  ل اا  كانااا  ام اا لق مصاااام ,جتماااع الا

(4403 . ) 

امت  كان  باممجمق  ع   لجل  فا لق باين اممتلساطا  حالق إمكانياة  امنتيجةامباحت  لُي س 

 ألهاا اعامماا ي ين لامماا ي ا     ااإ إماا  تطبيااق االعتمااا  األكااا يم  علاا  امماا ا ا امتابعااة ملمعاا لم

 إ ا ة جهال يعامق  اماذيمللا اد ام علا     اكها ا  ل ,  امت  عا ك  باممعا لم امتطلي  بامنسبة ملم ا ا 

 . امقيا ا  عل  ح  سلاء ما أاممع لم املاضحة 

 علا أ اإلنااتعنا   األها اعتطبياق معياا  ام ساامة لام ؤياة ل  إمكانيةف   ام  لق نأتبين  بينما

 فيمااا يتعلااق بتن يااذ إجاا اءا  تحقيااق  ماان امااذكل  أكتاا امقيااا ا  امت بليااة امنسااااية  المتاازا  ,ماان امااذكل 

يا   مان  بماااماذكل  حيات يعتقا  اكت ااءه    ا اما  يا ,لتح ي  األه اع ,  صيا ة ام سامة لام ؤية

 .  حلق ذما امتعلي ل  امت بية إ ا ة
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 : الفروق بين الماوسطات وفقاا للمؤهل العلمي .9
 نيماا ي ي للكااالء امماا ا ا ملبنااا تقااا ي   مل اا لق بااين متلس ااطا إإلحصااااايةعاان ام المااة  ملكعااع     

 االعتمااا تطبيااق بعاا  معااايي   إمكانيااةلامبنااا  امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  حاالق 
بااين متلسااطين  ملمقا نااة(   )  اختبااا اممؤهااق امعلماا ,  فقاا  تاا   اسااتخ ا   إماا امتاا  ُتعاازى  األكااا يم 

 ( .39)    تتبين امنتااف بج لق  كما( Independent sample Ttest) لينمستق
 ( 12) رقم جدول

 العامناداطبينق بعنض معنايير  إمكانينةللفروق بين الماوسطات حول ( T-Test( )ت)اخابار  ناائ 
 (111=ن)المؤهل العلمي  إلىالاي ا عزى  األكاديمي
تطبيق معايير  إم انية

 األ اديمي امحتماد
بالمدارس التابعة لمشروع 

لتطوير  الملم حبدهللا
 التعليم

 الماوسط المؤهل
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

 قيمة
 الدللة مساوى (ت) 

لام ؤية  ام سامة
 األه اعل 

  امة 0402 9239 122 2292 4252 عليا   اسا 
 2266 4222 بكامل يلا

 دالة غير0440 2224- 122 2293 3263 عليا   اسا  لامتنظي  امقيا ة
 2263 3222  يلابكامل 

 لةدا غير0410 2232 122 2271 3267 عليا   اسا  الاعليميةو الاج يزات البيئة
 2276 3257 بكامل يلا

 دالة غير0450 2267 122 2242 3263 عليا   اسا  امتقلي 
 2277 3246 بكامل يلا

الدرجة ال لية  م انية 

تطبيق معايير امحتماد 

 األ اديمي

 2239 3224 عليا   اسا 
 2262 3279 بكامل يلا دالة غير0451 2263 122

 : ما يلي( 12)من جدول  يابين

تطبيق معايي  االعتما   إمكانيةلجل  ف لق  امة إحصااية بين تق ي  اممستجيبلن حلق  ع    -
( 0411)مل  جة امكلية (  )اممؤهق امعلم   حيت بلغ   يمة  إم األكا يم  ككق امت  ُتعزى 

 إمكانياةمماا يعنا  عا   لجال  فا لق فا  تقا ي  ( 0405)لكان   المتهاا إإلحصاااية تزيا  عان 
 . اممؤهق امعلم  إم تطبيق معايي  االعتما  األكا يم  ككق ُتعزى 
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مؤهاااق  أللي سااا  امباحااات ذماااا باااأن  ياااا ا  اممااا ا ا سااالاء كانااا  بمؤهاااق   اساااا  علياااا    
هتمااا  ماان امقاااامين علاا  اممعاا لم ماان حياات علاا  ذا  اإل للنجماايعه  يحصاا فااإنبكااام يلا 

 .تأهيله  لت  يبه 
تطبيق معايي  االعتما   إمكانيةبين تق ي  اممستجيبلن حلق  صاايةلجل  ف لق  امة إح ع    -

امتا  ُتعازى (  امتقالي  ,امتعليمياة لامتجهيازا   امبيااة ,امقياا ة ل امتنظاي  )األكا يم  فا  معاايي 
لكاناا  ( 0411, 0419, 0484-)   يمااة   علاا  امتاالام  حياات بلغاا.  إماا  اممؤهااق امعلماا 

تطبيااق  إمكانياةممااا يعنا  عا   لجال  فاا لق فا  تقا ي  ( 0405) المتهاا إإلحصاااية تزيا  عان 
 . تلا اممعايي  ُتعزى إم  اممؤهق امعلم 

تطبياق معياا  ام ؤياة  إمكانياةلجل  ف لق  امة إحصااية بين تقا ي  اممساتجيبلن حالق  تبين   -
لكاناا   المتهااا ( 2412)اممؤهااق امعلماا  حياات بلغاا   يمااة   إماا لاألهاا اع ُتعاازى لام سااامة 

تطبيق ام ؤية لام ساامة   إمكانيةمما يعن  لجل  ف لق ف  تق ي  ( 0405)إإلحصااية تقق عن 
كانااا  ام ااا لق مصاااام  ام  اساااا  امعلياااا اماااذي بلاااغ متلساااط  ل ااا , اممؤهاااق امعلمااا   إمااا ُتعااازى 
امحاصالين  أنلي س  امباحات سابب ذماا إما  ( . 4408)امل يلا مقابق امبك( 4458)تق ي ه  

   ة ف  صياا ام ؤية لام سامة لأيضًا تح ي  األه اع مقا نة  أكت عل  ام  اسا  امعليا عا ة 
 . بأصحاب اممؤهال  األ ق منه 

باين تقا ي  اممساتجيبلن تعازى  إحصاااية اماة  فا لقلباممجمق يتض  من ام  اسة ع   لجال       
اممااا ا ا امتابعاااة  علااا تطبياااق معاااايي  االعتماااا  األكاااا يم  ككاااق  إمكانياااةؤهاااق امعلمااا  حااالق ملم

 . ملمع لم 
حيات ما  يتباين لجال  فا لق (  2033)نتااف ام  اسة امحامية ماد نتيجاة   اساة امماامك   ات ق     

ن لجهاة تطبياق معاايي  االعتماا  األكاا يم  ما إمكانياة امة إحصاايًا فا  اما  جا  امكلياة ممساتلى 
 .عينة ام  اسة بمحافظة ج ة لفقًا اممؤهق امعلم  أف ا نظ  امقيا ا  امت بليا  
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 :الفروق بين الماوسطات وفقاا للمسمى الوظيفي. 3

للفروق بين ماوّسطات اقدير منديري ووكنالء المندارس للبننبن والبننات الاابعنة  إإلحصائيةعن الدللة  للكشف

 اخناالف إلنىالاي قد ا عزى  األكاديمي العاماداطبيق بعض معايير  إمكانيةالاعليم حول لمشروع الملك عبداهلل لاطوير 

كمننا ( Independent sample Ttest)للمقارننة بننين ماوسنطين مسناقلين  (ت) خابنارإالعمنل،  فقند انمس اسنناخدام 

 ( .92) رقم بجدول ائ اابين النا

 ( 92) رقم جدول

 العامناداطبينق بعنض معنايير  إمكانينةبنين الماوسنطات حنول  للفنروق( T-Test( )ت) اخابنار  ناائ 

 (111=ن) لالعم اخاالف إلى ا عزىالاي   األكاديمي

تطبيق معايير  إم انية
بالمدارس  األ اديمي امحتماد

التابعة لمشروع الملم حبدهللا 
 لتطوير التعليم

المسم  
 الوييفي

المتوسط 
 الحسابي

 امنحرا 
 المعياري

درجا  
 الحرية

 يمةق
( ) 

 الدملةمستوى 

 2253 4232 مدير األهدافوالرؤية و  الرسالة
 غير دالة 2227 1221 122

 2262 4225 وكيل

 2234 3223 مدير والانظيم القيادة
 غير دالة2257 2255 122

 2262 3276 وكيل

 2264 3269 مدير الاعليمية  و الاج يزات البيئة
 غير دالة2262 2241 122

 2222 3256 وكيل

 دالة 2223 9213 122 2245 3271 مدير الاقويم
 2223 3232 وكيل

اطبيق  مكانيةالكلية إل الدرجة
 األكاديمي العامادمعايير 

 2236 3223 مدير
 غير دالة2297 1219 122

 2266 3272 وكيل
 : ما يلي( 92) رقم جدولالمن  يابين

 االعتمااااا تطبياااق معاااايي   إمكانياااةحااالق  نل تقااا ي  اممساااتجيب باااين إحصااااايةلجااال  فااا لق  اماااة  عااا    -

( 3432)مل  جااة امكليااة  ( )اممساام  اماالظي  , حياات بلغاا   يمااة  إماا ككااق امتاا  ُتعاازى  األكااا يم 

تطبياق  إمكانياةمماا يعنا  عا   لجال  فا لق فا  تقا ي  ( 0405)تزي  عن  إإلحصاايةلكان   المتها 
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ذامااا حسااب تقاا ي  امباحاات  ليعاال . اممساام  اماالظي   إماا ككااق ُتعاازى  األكااا يم  االعتمااا معااايي  

مفهتما  لاممسالمية اممعت كة مكق من امم ي  لاملكيق عل  نحل امعمق علا  تحقياق أها اع امعملياة 

 .امتعليمية لامت بلية ملم  سة

 االعتمااااا تطبياااق معاااايي   إمكانياااةحااالق  نل باااين تقااا ي  اممساااتجيب إحصااااايةلجااال  فااا لق  اماااة  عااا   

 إما امتا  ُتعازى ( لامتجهيازا  امتعليمياة امبياة , امتنظي ل امقيا ة  , ام ؤية لام سامة)ف  معايي  م األكا ي

 إإلحصااايةلكان   المتها (  0443, 348,0455)عل  امتلام   ( )حيت بلغ   يمة . امعمق اختالع

 إمااا عااازى تطبياااق تلاااا اممعاااايي  تُ  إمكانياااةمماااا يعنااا  عااا   لجااال  فااا لق فااا  تقااا ي  ( 0405)تزيااا  عااان 

  .اممسم  املظي  

عاا   لجاال   إماا  أعااا  امتاا  (   2033, حماا يألا)مااد نتيجااة   اسااة  امحاميااة نتااااف ام  اسااة ات قاا    

حااالق إمكانياااة  امااالكالءعيناااة ام  اساااة مااان اممااا ي ين ل  أفااا ا فااا  اساااتجابا   إحصااااايةفااا لق ذا   الماااة 

   امم  ساااية,   ا ة ة مااان لجهاااة نظااا  اإلامساااعل ية ام ااااا ة بم يناااة جااا  افااا  اممااا ا  العتماااا تطبياااق معايي

عاا    لجاال  فاا لق  امااة إحصاااايًا فاا   إماا  أعااا  امتاا  (  2033)مااد   اسااة اممااامك   ات قاا  لكااذما

امت بلياا   ا من لجهاة نظا  امقياا  األكا يم  االعتما تطبيق معايي   إمكانيةام  جا  امكلية ممستلى 

 .امحام عينة ام  اسة بمحافظة ج ة لفقًا ملعمق  أف ا 

 إماا تطبيااق معيااا  امتقاالي   ُتعاازى  إمكانيااةحاالق  اممسااتجيبلنبااين تقاا ي   إحصاااايةفاا لق  امااة  لجاال  -

مماا ( 0405)تقاق عان  إإلحصااايةلكانا   المتهاا ( 2431)(  )حيت بلغ   يمة    اممسم  املظي

 ا  كانا  اممسام  امالظي   ل  إما تطبياق معياا  امتقالي   ُتعازى  إمكانياةيعن  لجل  ف لق فا  تقا ي  

امباحات  لي س ( . 1418) املكالءمقابق ( 1413)بلغ متلسط تق ي ه   امذيل مصام  امم  اء   لقام 

ماااان  كتاااا أتطبيااااق امتقااالي   إمكانيااااةامماااا ي ين بحكااا  ماااال عه  لصااااالحياته  ُيااا  كلن  نأ بساااابب ذماااا

 . املكالء



132 

 : الفروق بين الماوسطات وفقاا للخبرة .4

الدراسة   مجام  أفرادبين ماوسطات اقدير  إإلحصائيةللكشف عن الفروق  حاديألاحليل الاباين ا اساخدامت   

  (.91) رقم اابين الناائ  بجدول ماالاي ا عزى للخبرة  ك األكاديمي العاماداطبيق معايير  إمكانيةحول 

 (91) رقم جدول
الدراسننة  حننول  منن مجا أفننرادللفننروق بننين ماوسننطات اقنندير ( ANOVA)ناننائ  احليننل الابنناين األحننادي  

  الاي ا عزى للخبرة األكاديمي العاماداطبيق بعض معايير  إمكانية
تطبيق  إم انية
 امحتمادمعايير 
بالمدارس  األ اديمي

التابعة لمشروع 
الملم حبدهللا لتطوير 

 التعليم

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعا 
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعا 
 ( )قيمة 

 مستوى

 الدملة

 

والريية  الرسالة

 واألهدا 

 

 22156 9 22313 بين المجموحا 
2236 

2262 
 دالة غير

 122 46235 داخل المجموحا 
22492 

 112 46267 المجموع ال لّي

 القيادة والتنييم

 22229 9 22224 بين المجموحا 
22225 

2222 
 دالة غير

 122 32222 داخل المجموحا 
22372 

 112 32221 المجموع ال لّي

البيئة التعليمية       

 و التجهي ا 

 22422 9 22212 بين المجموحا 
22791 

2242 
 دالة غير

 122 61232 داخل المجموحا 
22562 

 112 69219 المجموع ال لّي

 التقويم

 22313 9 22695 بين المجموحا 
22551 

2257 
 دالة غير

 22562 122 61231 داخل المجموحا 
 112 61223 ال لّي المجموع

الدرجة ال لية 

 م انية تطبيق 

معايير امحتماد 

 األ اديمي

 22149 9 22924 داخل المجموحا 

22419 
2266 

 دالة غير
 122 37294 المجموع ال لّي

22345 
 112 37259 داخل المجموحا 

 : ما يلي( 91) رقم من الّجدول يابيسن  
 االعتمااااا تطبيااااق معااااايي   إمكانيااااةحاااالق  تلسااااطا بااااين امم إحصاااااايةعاااا   لجاااال  فاااا لق  امااااة  تبااااين  -

( 0443)مل  جاااة امكلياااة  (ع)حيااات بلغااا   يماااة  , سااانلا  امخبااا ة إمااا ككاااق امتااا  ُتعااازى  األكاااا يم 
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تطبياق  إمكانياةمماا يعنا  عا   لجال  فا لق فا  تقا ي  ( 0405)تزي  عن  إإلحصاايةلكان   المتها 
 . امخب ة إم عزى ككق تُ  األكا يم  االعتما معايي  

تطبياق معاايي   إمكانياةحلق  اممستجيبلنبين متلسطا  تق ي   إحصاايةع   لجل  ف لق  امة  يتبين  -
 , امتعليميااة لامتجهياازا  امبياااة , امتنظااي ل ام ؤيااة لام سااامة, امقيااا ة )اممعااايي  فاا  األكااا يم  االعتمااا 
, 04005, 0411)          امتاالام  علاا  (ع)حياات بلغاا   يمااة . امخباا ة إماا امتاا  ُتعاازى ( امتقاالي  
مماااا يعنااا  عااا   لجااال  فااا لق باااين ( 0405)تزيااا  عااان  إإلحصااااايةلكانااا   المتهاااا ( 0455, 0412

 سااانلا  إمااا ُتعااازى   األكاااا يم  االعتماااا تطبياااق كاااق معياااا  مااان معاااايي   إمكانياااةمتلساااطا  تقااا ي  
 .امخب ة
 االعتماا تطبياق معاايي   إمكانياةامباحت سبب ع   لجل  ام  لق بين اممتلساطا  حالق  لي س     

لامالكيال  بغا   لامالكالء, امما ي ين لامما ي ا   نأ العتباا ,  خبا ةلفقًا م اا  سنلا  ام األكا يم 
فااا  ضااالء  امململساااة إلمكاناااا امتطبياااق علااا  ضااالء املا اااد لا مكانياااةإلامنظااا  عااان امخبااا ة ينظااا لن 

 .     اته  لمها اته  
عاا    لجاال  فاا لق  امااة إحصاااايًا فاا   إماا  أعااا   امتاا  ( 2033)مااد   اسااة اممااامك   ات قاا 

ماااان لجهااااة نظاااا  امقيااااا ا   األكااااا يم  االعتمااااا تطبيااااق معااااايي   إمكانيااااةاماااا  جا  امكليااااة ممسااااتلى 
 . عينة ام  اسة بمحافظة ج ة لفقًا ملخب ة ألف ا امت بليا  
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اطبيق نظنام  إلمكانيةمقارح ما الاصور ال" نص السؤال الخامس : السؤال الخامس ومناقشا  ناائ 
 منطقنةالمندارس الاابعنة لمشنروع الملنك عبنداهلل لاطنوير الاعلنيم فني في  األكاديمي العامادمعايير 

 ؟في ظل اإلمكانات والواق  الحالي ل ا مكة المكرمة
 : مقدمة
 فااا   األكااا يم  االعتمااا تطبيااق نظااا  معااايي   إلمكانيااةمقتاا ح  تصاال ماان أهاا اع ام  اسااة لضااد    

فاا  ظااق اإلمكانااا   مكااة اممك مااة  منطقااةامماا ا ا امتابعااة ممعاا لم امملااا عباا اي متطاالي  امتعلااي  فاا  
لماان خااالق امنماااذج , ف اا  ضاالء تطبيقااا  لتجااا ب االعتمااا  األكااا يم  ام لميااة ,  لاملا ااد امحااام  مهااا

عيناة  أفا ا  استجابا  لأيضاً , اممتع  ة ممعايي  االعتما  األكا يم  امذي   ما األ ب امنظ ي مل  اسة 
اممؤعااا ا  مكاااق معياااا  مااان  تحلياااقل  ,األكاااا يم  االعتماااا امتطبياااق ممعاااايي   إمكانياااةام  اساااة ممساااتلى 

 األكااا يم  االعتمااا تطبياق  سااها إلامعينااة  أفا ا    ااإلكاذما تاا  تحليااق  , األكااا يم  االعتمااا معاايي  
 ا ا امتطاالي  امتابعااة ممعاا لم امملااا امخاصااة مماا األهاا اعضاالء  لفاا , فاا  تحسااين امعمليااة امت بليااة 

, فقا  أمكان لضاد  األكاا يم  االعتما عب اي متطلي  امتعلي  , لتح ي  امصعلبا  امت  تلاجا تطبيق 
 األكااا يم  االعتمااا ُيساات ا  منااا عناا  ت عيااق نظااا   نأيمكاان  األكااا يم  االعتمااا تصال  مقتاا ح  منظااا  

 :  تطلي  امتعلي  , لذما عل  امنحل امتام بامم ا ا امتابعة ممع لم امملا عب اي م
بالمملكننة  األكنناديمي العامننادالمسننؤولين بالقيننادات الاربويننة العليننا للسننعي نحننو  سنن اماتإ (1

  :العربية السعودية
خطااالة تكميلياااة ملجهااال  امتااا   اااا  بهاااا اممساااؤلمين باممملكاااة امع بياااة  األكاااا يم  االعتماااا  يعتبااا 
سااهاماته امسااعل ية        تأساايا املجناااة امسااعل ية ملجااال ة   مااان بتاا اءً إع  نحااال جاال ة امتعلاااي  فااا  امساا لا 

اممعلنة اإلسها  ف  تحساين جال ة امخا ما  لاممنتجاا  لاممعللماا   أه افها من لامت  ,(  2000) 
ل عااا  بااا امف امجااال ة املطنياااة متسااااه  فااا   فاااد مساااتلى  ,بتااالفي  اممعللماااا  لاممساااان ة فااا  تطبيقهاااا

اع ة بيانا  ملمعللما  تساه  ف  تحسين جل ة امخا ما  لاممنتجاا  لاممعللماا  امجل ة , لتلفي   
, لنع  املع  لاممساهمة ف  زيا ة اممع فة من خالق عقا  امبا امف لام عامياا  لامنا لا  لامماؤتم ا  

علا  إيجاا  متخصصاين إلعا ا ه  لتا  يبه , ل اممعاا كة  لامتعاجيد لاالعتماا ذا  امعال ة بامجل ة 
امف لام عاميا  لامن لا  لاممعا   املطنية لام لمية , ل امتعالن مد املجان لامهياا  امعلمية ف  امب  

 .  لاالعتما  لامجها  ذا  امعال ة م ع  لنع  ام  اسا  لاألعماق امعلمية ذا  امعال ة بامجل ة
امجمعياااة (  جساااتن ) فااا  جمعياااة  األكاااا يم  االعتماااا خطااالة اساااتكمامية ممعااا لم  مجناااة  لهااا 

لتطاالي  نظااا   إلعاا ا (   2003)عااا  لمحالمتهااا ( 3993)امسااعل ية ملعلاال  امت بليااة لامن سااية عااا 
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 لامضاالابط األساسااية متقاالي  مسااتلى األ اء فاا  امماا ا ا معااايي امت باالي  بحياات يتضاامن ام مالعتمااا 
 . بهالجل ة امتعلي   األهلية
بنعااا   يهااا عل   ( 200)  محمااا  بااان فهااا  ملجااال ة عاااا ميااا ألم كاااز ا ساااهاما إ إمااا  اإلضاااافةب

  امجال ة امعااملة فا  امما ا ا لامم افاق اإل ا ياة باإ ا ا  امتعلاي  باممنطقاة امعا  ية  إ ا ةلتطبيق نظا  
  ( 2009/ 2008 ), لكذما جهل  لزا ة امت بية لامتعلي  عا  ( ح   امباطن  - اإلحساء -ام ما  ) 
امت بياااة  لا  ا ا , اء امعاااا  مقطاعاااا  امااالزا ة عاماااة ملجااال ة امعااااملة متحساااين لتقااالي  األ إ ا ة نعااااءإب

تااا  تطااالي  معاااايي  امجااال ة امعااااملة ملمااا ا ا امتابعاااة ممعااا لم امملاااا عبااا اي . لاممااا ا ا  ,لامتعلاااي 
امتخطاااايط اإلساااات اتيج , امماااالا   )متطاااالي  امتعلااااي   , حياااات تكلناااا  اممعااااايي  ماااان امجلانااااب امتاميااااة 

 , امت كيااز علاا  اممساات ي , اممعللمااا  لامتحليااق, امتااأتي  علاا  امعمليااا إ ا ةامعاا اكة,  إ ا ةامبعاا ية, 
 بااا أل ااا  (. اممجتماااد, اماااتعل  لامتعلاااي , امبيااااة امتعليمياااة امت بلياااة,  عااا  نمااال امطاااالب, نتاااااف امطاااالب

تطبيق هذه اممعايي  ببع  امم ا ا بحيت يت  امتحقق من اممعايي  لاممؤع ا  ملما ا ا امتا  تتباد 
 .   امتطلي

  :الاطوير بمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم مدارس  وخصائص أهدافو  رؤية (9
ف ياااق تطااالي  اممااا ا ا فااا  معااا لم امملاااا عبااا اي  عااا هأفااا   مياااق مااا ا ا امتطااالي  اماااذي  ل  

 : ملم ا ا اممطل ة عل  امنحل امتام  عل لخصااص بياة امت أه اعمتطلي  امتعلي   ؤية ل 
امطامباة اممتلازناة فا  بيااة مع فياة متطال ة /  بنااء عخصاية امطامابتعلي  متميز  يساه  فا :الرؤية.أ

لتعلااي  متلاكااب مااد امتلجهااا  امعامميااة  صااامةأللفااق جاال ة عامميااة لان تاااح علاا  امعااام  ماان بلابااة ا
 . االجتماعيةملتز  بامتلاب  ام ينية لامقي  

 : الاعليم يرمشروع الملك عبداهلل لاطو  أهداف. ب
 .امتعل   امطامب مها ا  كسابإ  -
 .ف  بناء اممجتمد اممع ف  اإلسها   -
 . يجابيةاإلامقي  لاالتجاها  لاممما سا   ية عا  -
  .تصاقإللمها ا  ا االجتماعيةاممها ا   تنمية  -
 .مها ا  امت كي  لمها ة حق اممعكال   تنمية  -
 .اممها ا  امقيا ية  تطلي   -
 .امع اكة اممجتمعية  بناء  -
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لاممنافساااة بمختلاااع اممساااا ا  امعلمياااة  نااا ماجفامحياتياااة امالزماااة مامطاااالب باممهاااا ا   تزليااا   -
 . لامتقافية  االجتماعيةل 

 :المدارس الاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير الاعليم فيبيئة الاعلم  خصائص( ج
 .تعليمية جذابة  بياة -
  .فاعلة  يا ة -
  .طالبية مؤتم ا  -
 .تعليمية  بلابة -
 . امكت لنية مناهف -
  .يةذك م ا ا -
  .مهن  مستم  تطلي  -

 :الاصور المقارح  أهداف( 3
 امتابعة امم ا ا عل  يمكن تطبيقا بحيت األكا يم  االعتما عمل  منظا   ج اا إلصع  تق ي   -
 يمكن مؤع ا معايي  ل  تق ي  إم  اإلضافةب, امملا عب اي متطلي  امتعلي    ممع لم   

علا   لامتغلابامعملياة امتعليمياة  حساينلذما مفسها  ف  ت ,بناء عل  نتااف ام  اسة امحامية  ياسها
 .امصعلبا  امت  تلاجهها  ف  تلا امم ا ا

 امملاملم ا ا امتابعة ممع لم  امخا جيةمعايي  علمية ملضلعية متقلي  امك اءة ام اخلية ل  تلفي   -
                                                                                                                                                                  .لم ا امن مؤع ا  لمعايي  امجل ة امعاملة م ست ا ةالبامتطلي  امتعلي   عب اي   
 معايي  مع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي   بض ل ة لأهمية تطبيق إ ا ةب مينسال امم لجيات -
 كسابه ا  ل  , م ى امعاملين بتلا امم ا ا األكا يم  االعتما لنع  تقافة  ,األكا يم  االعتما    
 امعلمية ملتقلي  امذات  ل امتقلي  ام اخل  ملم  سة من خالق ت  يبه  عل  ف ق امعمق  اممها ا    

 .  امبياة ام اخلية لامخا جية ملبياة امم  سية  لتحليق, امعامق  ملتقلي    
 ت   اممؤع ا  متحقيق جل ة لمناممعايي   إم من امتخطيط االست اتيج  مللصلق  االنطالق -
 . لتحسين امعملية امتعليمية  امتعلي    
 ك  اسة مكتب امت بية,  امعاممية من نتااف امبحلت لام  اسا  اممحلية لامخليجية ل االست ا ة -
  ا ةم  أه  امنماذج لامتجا ب امعاممية مالستامت        ( 2033) امع ب  م لق امخليف امع ب    
 بما لذما امعاممية( سيتا)امم  س , لمعاي  منظمة  مالعتما منها ف  إع ا  امنملذج امخليج     
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 امنظ يا  لامتلجها  من أيضاً  ست ا ةالمد ا, امم ا ا  للا ديتناسب مد ظ لع لاحتياجا     
 .  ممجاقامح يتة ف  هذا ا   
امتعلاي  امعاا  لخاصاًة  مما ا ا األكاا يم   االعتماا هيااة تتالم   يجا ض ل ة إ إم مسؤلمين ام تلجيا -

جميااااد جلانااااب امم  سااااة  تنااااالقت بحياااات,امتابعااااة ممعاااا لم امملااااا عباااا اي متطاااالي  امتعلااااي   امماااا ا ا
عية, لاممقا نة امم ج ,امتقلي  امذات  بياة  ع  عل  امت كيزلامعمليا  لمما سا  امتعل , ل  ,كمؤسسة 

نقاااااط امقاااالة لامضااااعع, لعمااااق خطااااط  علاااا  لمعااااا كة امجميااااد, لمساااااع ة امم  سااااة  فاااا  امتعاااا ع
 .اممستم  نياست اتيجية تساع  عل  امتطلي , لامعناية بامتحس

 :الاي يراكز علي ا الاصور المقارح  األسس (4
 متحقياق امت الق اما لق اممتق ماة لامنامياة  إميااعملية امتطلي  ملنظا  امتعليم  أم  حتما  تساع   إن

 .عل  اممستلى امعامم  
 اممختل اة يتطلاب إعا ا   الة بعا ية  اا  ة علا  امتكياع ماد هاذه امتغيا ا    ا امتعامق ماد اممتغيا إن

 . ي يلاإليمان بقضايا امتغ
 صاااالح اممؤسساااا  امتعليمياااة باااامتعلي  امعاااا  يعااا  مطلباااا أساساااياً  إن  اال تقااااءلذماااا ألن , تطااالي  لا 

  مااان أهااا  االحتياجاااا  األساساااية ملحااااق بامتقااا   لامنمااال اممع فااا  فااا  كافاااة بمساااتلى امتعلاااي  امعاااا
 .مجاال  امحياة

 عملية امتطلي  لامتحسين ممؤسسا  امتعلي  امعا  تساتن  علا  فلسا ة تكاماق اممنظلماة امتعليمياة  إن
  لضا ل ة تالفي  اإلمكانياا  امما ياة لامبعا ية لحسااب تكل اة امتطالي, بم احلها اممختل ة من جهة 

خاصة ف  ضالء امميزانياا  امكبيا ة امتا   ,من جهة أخ ى عن امتعلي  سالمينمن  بق امقاامين لامم
 .امسعل ية مقطام امتعلي  امع بيةتق مها حكلمة اممملكة 

    ُامم  ساااة بعناصااا   يا ياااة مؤهلاااة ذا  ك ااااءة عامياااة, تعتمااا  علااا  امتخطااايط امسااالي  اممبنااا            قاااا ت
 تقاال اممعااكال  لامتكيااع مااد امظاا لع اممتغياا ة ملبياااة اممحيطااة, ل  معطيااا  صااحيحة لحااق علاا 

 .امم  سة لب عل  امتعالن لامتنسيق لاممسؤلمية اممعت كة بين جميد منس
 امم  سااة علاا  طااا   تعليماا  حياالي يمتلااا اممع فااة لاممهااا ة امت بليااة اممتق مااة, لي كااز علاا   ت تكااز

ل عاا  جلاناااب امت كيااا   ,ملطاااالب اميلميااةامحيااااة ل باااط اممع فااة ب ,امنتااااف مااان خااالق اماااتعل  امنعااط
 .اممختل ة لحق اممعكال 
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 امم  سة مهامها ف  إطا  عاامق لمتكاماق مان امسياساا  لامقالانين امتا  تانظ  أ اء األ لا  تؤ ي, 
 .امم جلة األه اعلتح   اممسؤلميا  بين منسلب  امم  سة ك  تحقق 

  ة األ اء لتقليمااا , كمااا تااؤ ي هااذه اممنظلمااة امم  سااة منظلمااة مضاابط امجاال ة بهاا ع متابعاا تتبناا
 ل ا فااا  امتح ياااز كااا  تلبااا  حاجاااا  منسااالب  امم  ساااة لتساااتتي   افعياااته  لحماساااه , كماااا ت تكاااز 

 .اممنظلمة عل  عمليا  تقليمية عاملة
  امم  ساااة نظاااا  تعليمااا  تعلمااا  ي تكاااز علااا  تعاااجيد امطاااالب علااا  اماااتعل  امنعاااط بتلظياااع  تتبنااا

 . مصا   متنلعة
 : بناء أنموذج اطوير المدارس طلباتما( 5
 . ميةيخلق تقافة اممجتمعا  اممهنية امتعل -
 ( .إعا ة  س  األ لا )إعا ة تنظي  امم  سة  -
 .للزا ة امت بية لامتعلي   ,لا  ا ا  امت بية لامتعلي  ,تلصيع امعال ا  بين امم ا ا -
 . يةم كز ت لي  كتي  من اممها  امم كزية لتن يذها بصل ة ال  -
 .تق ي  أساميب ج ي ة من امتطلي  اممهن   -
 لتح ي  مستليا  تحصيق ,معايي  مبنية عل  اممخ جا  تسه  ف   ياا أ اء امم ا ا بناء -
 . ممتعلمينا  
  س  امسياسا  امتعليمية ف  تلفي  امبياة امتحتية اممناسبة ذا  امعال ة بتجلي  عمليت  امتعلي  -
 ...مناسبة  تعليميةللسااق  ,لأ لا  , افقلم ,من مبان  لامتعل    
 :ةالاصور المقارح ومؤشراا معايير( 6

لعلاا  ضاالء نتااااف  ,لمااا تاا  تنالمااا بام  اسااا  امسااابقة ,ام  اسااة  بيااا أخااالق مااا تاا  ع ضااا ب ماان    
لاممؤع ا  ام امة علا   األكا يم  االعتما تطبيق  ممعايي ام  اسة اممي انية يمكن لضد تصل  مقت ح 

 :عل  امنحل امتام  حقيقا لذمات
 : األهدافوالرسالة و  الرؤية : األول المعيار

نظ تهاا اممساتقبلية  عنتعبا    ؤياة امتعلاي امملا عب اي متطلي   لميكلن ملم  سة امتابعة ممع   نأيجب      
متطلباا   امم  ساة  متلبياة تسع  بحيتمعتقة من ام ؤية امعاملة ممع لم امملا عب اي متطلي  امتعلي  

 امع بيااةمل لمااة ماان خااالق لتيقااة سياسااة امتعلااي  باممملكااة  امتعليميااة امسياسااة لتن ااذ, اممجتمااد اممحلاا  
 , فيها اممتغي ا  امعاممية, لكذما بناء  سامة تسع  من خالمها متحقيق هذه ام ؤياة لت اع , امسعل ية 
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( ةامتعااغيلي) اإلج ااياة األهاا اعنهاا م عااتقتعاماة م أهاا اع إما ياات  فيهاا  ت جمااة ام ؤياة لام سااامة  بحيات
 :امتامية  اممؤع ا ليت  امتحقق من ذما من خالق 

 , امت  تسع  متحقيقها األه اعل  ,ل سامتها ,تعب  عن  ؤية امم  سة مكتلبة بلضلح لجل  لتيقة -          
  .ليت  تلصيلها مجميد اممنتمين ملم  سة   
 لتست ي  من امجهل , اممحل  اع  متطلبا  املا د ت علميةعل     اسا  لبحلت  االعتما   -
 .ف  هذا اممجاق ةامعاممي   
 . لتح ي  أه اع امم  سة, لام سامة, ام ؤية لضدامعاملين لاممجتمد اممحل  ف    معا كة - 
 .امم  سة ب سامتها ف  اتخاذ   ا اتها للضد سياساتها است عا  - 
 .مها اممنتمين  ع  عل  ل ؤيتها ملحصلق , سامتها امم  سةنع  ت - 
 .ل سامتها,امم  سة   ؤية ف  ضلء األه اعامم  سة عل  تح ي      ة - 
 .يعت ا اممجتمد امم  س  ف  لضد  سامة امم  سة  - 

 امتعليمية ل ناعتا امم  س  ملمجتمد األساسية امقي  امم  سة  سامة تمتق . 

 ياسها يمكن ت ام االجتماعيةل  ام  اسية األه اع امم  سة  سامة تعمق . 

  مكاناتها ظ لفها مد تتناسب ل ؤية ,أه اعل  ,فلس ة لصيا ة بتح ي  امم  سة  يا  .لا 

  امم  سية امتطلعا  تحقق   جة  ياا من امم  سة م ي  تمكن مح  ة معايي  لجل. 

 .لام سامة لاأله اع  ام ؤية تستخ   امم  سة معايي  متقيي  ما أح زتا من تق   ف  تحقيق  -
   سياساتها للضد   ا اتها اتخاذ ف  ب سامتها امم  سة ع تست. 

  مها اممنتمين  ع  عل  ملحصلق  ؤيتها امم  سة تنع. 

 بها اممحيط اممجتمد ل طلبتها ل امم  سة يعمق بها تع ي   ملع امم  سة تعمق. 

    باستم ا  امتع ي   مل ها امم  سة تتح . 

 لامتعل  امتعلي   عمليا تقل  ل سامتها, ؤيتها أن امم  سة تضمن . 

 ةامحاج عن  يناسب بما  سامتها ل  ؤيتها امم  سة تع ق . 

 بتع يلها عن  امحاجة مذما هت منتظمة لت بصل ة األه اعل ,لام سامة  ,لتقيي  ام ؤية ,م اجعة.  

 

 

 



141 

 القيادة والانظيم : الثاني  المعيار
 تدعم  و,لطلبةوتؤكد على تحسين تح يل ا وتحافظ القيادة على الرؤية, قيادة و تنظيم فعال  للمدرسة   

 :امتامية باممؤع ا عن هذا اممعيا   ليعب , رسالة المدرسة  لتحقيقالتالقة  الجهود
 القيادة:  أوالا 

  ل سامتها امم  سة  يا ة  تحقق  ؤية تلف . 
 لمسااااع ته  علاا  فهااا   ,جميااد منسااالب  امم  سااة عااان عمليااة امتخطاايط متحساااين امم  سااة تلعيااة

 .ف  عملية امتخطيط امعملية ل علته  ملمعا كة ف   ل ه 
   اممجتمد امم  س  ام اخل  لامخا ج  أف ا  جميدملتلجهاتها  ,امخطة نتاافنع. 
  معللمااااااااا    يقااااااااة عاااااااان طبيعااااااااة امم  سااااااااة  سااااااااجق امم  سااااااااة امااااااااذي يحتاااااااالي علاااااااا  تطاااااااالي ,

طااالم,  لخصااصااها,لظ لفهااا  أكتاا فهاا   ألمياااء األماال  لاممجتمااد اممحلاا  عليهااا متمكاانه  ماان لا 
 .مه  اممعل ة لام ع  لتق ي , عن امم  سة

   لاممنا عة ف  امعمق امحلا  أساميب  يمق اطية ف   يا ة امم  سة تستخ. 
  يا ا  صاع ة تنم . 
  لاإلع اع عل  تنسيق ب امجا ل يا تها ,ف  امتطلي  اممهن  اإلسها. 
 امقطااام لمؤسسااا  ةاألكا يمياابمااا فاا  ذمااا امجهااا  )باا امف ملعاا اكة مااد األساا  لاممجتمااد  إ امااة  

 .بامتعالن مد مجلا امم  سة( امخاص
 اممجتمد تطلعا  تحقيق امم  سة عل   يا ة    ة. 
 أ اء امطاماب ) امم  ساة فاعلياة  لم اجعاة تحلياق يساهق  ب ناامف تلظياع علا  امم  ساة  ياا ة  ا  ة

 ...(.,اممعل  أ اء,
 امم  سة أه اعل  ل سامة  ؤيةمتحقيق  ةامالزمامق ا ا   التخاذ يةبصالحية كاف امم  سةم ي   تمتد 
   امتعل  مجتمد امم  سة لتعزز  يا ة تلسد. 
  امقيا ي ام ل  ممما سة ام  صة اممعلمين امم  سة  يا ة تمن . 
  امق ا  صناعة عملية ف   ل  ملم  سة اممنتمين امم  سة  يا ة تمن . 
  سةامم    تق ما امذي اممنهف بأنعطة امم  سة  يا ة تتحك . 
 اممجتمد  تطلعا  تحقيق عل  امم  سة  يا ة تح ص. 
 ةملم  س اممنتسبين إ ضاء عل  امم  سة  يا ة تح ص . 
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  ملجميد اممهن  بامنمل يسم  تقلي  نظا  امم  سة  يا ة تلف. 
 امطالب متعل  معت كة  ؤية إيجا  إم  امم  سة ف  امقيا ي امم ي  يؤ ي  . 

 ا تة امح اممتغي ا  بك اءة مد تتعامق.. 

 .بامم  سة  امعاملين امع امة بين تحقق  -  

 لتنييما:  يانياخ      

  أه افها تحقيق ف  لا  ا تها امم  سة تنظي  يساع. 

  نلا  االتصاق مد اممجتمد اممحل  تطلي . 

 امم  سة فاعلية عل  يؤت  ال أخ ى م  سة إم  م  سة من اممعلمين انتقاق مع ق. 

 امطالب مجميد ممتد تعل  تعزيز ف  امم  سة  إ ا ة مد بامم  سة امعاملين يتعالن. 

 عبا  لذماا ,األخا ى امتخصصاا  معلما  لماد بيانه  فيماا تخصاص كق معلمل يتعالن 
 . امطالب تعل  م ع  اممختل ة امص ية امم احق

   لتب زه با لتحت ق ,باستم ا  طالبام نجاح امم  سة تق. 

 امم  سة مجتمد أعضاء جميد عل  امسللا الاحة امم  سة تلزم . 

  اإلحساا إم  يؤ ي مما ,حت ا اللا ,لام ع  ,باإليجابية امم  سة ف  امعا  امجل يتس 
 . لاممسؤلمية بام خ     

 مذما ةامالزم امخطط لتضد ,هام افق كافة ف  امسالمة إج اءا  امم  سة تعزز . 
 بها طاممحي اممجتمد ل طلبتها ل امم  سة يعمق بها تع ي   ملع امم  سة عمق. 
  لح ة ت  يب لتقلي  تؤ ي مهامها ب اعلية تلج. 
  لمسالميا  لاضحة يلتز  بها جميد األط اع , ةمح  أ لا  تلج.  
 اممعللما  بانتظا  عن تحصيق امطالب جمد. 
 مه   تلفي اإلع اع لامت  يب امالز  دم ,تن يذ امخطة يا ة تطلي  ل  عل ف يق امتميز  تعجيد  

 .ف  بناء امخطة لملمعا كين
 الت اع  ظ لفها لملا  ه ,تعكا خطط امتحسين خصااص امم  سة لمجتمعها أن. 
 اممجتمد اآلخ ين أف ا اجتماعا  هياة امت  يا لاممجاما امم  سية لألمياء األمل  ل   يا ة. 
 

http://www.blogger.com/نموذج%20المدرسة%20نهائي%5b1%5d.pdf
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  اعليموال الاعلم :الثالث المعيار
 :امتامية باممؤع ا عنا  ُيعب ل  
  هياة إ ا ية لتعليمية مؤهلة  تلف. 
 امجي  مجميد اإلنجازا  امم  سية  امتلتيق . 
 امجميد  بأخال يا  اممهنة  متزا إ . 
 م  لبة  عامية ل  جا  , نجازا ا  ل  , ب نامف تعليم  يعكا مستليا  تطبيق. 
  ف اممع   امتكامق قأنعطة لفعاميا  ت ع   تلج. 
 البعخصية امط جلانبجميد  متنمية األنعطة امتعليمية تلجا. 
 امتعلي  متكنلملجيا اممنتظ  امتلميذ  خلق امم  سة تضمن. 

 امتعلي  متكنلملجيا يناممنتظم فيها امعاملين  خلق امم  سة تضمن. 

 اممنهف ت ع  اممتكاملة امتعليمية املسااق من مجملعا لجل  امم  سة تضمن . 

 امتعل  عملية ف  امنعطة امطامب معا كة ةامم  س تعزز. 

  امعليا امت كي  مها ا  يطبق ك  ملطامب ام  صة امم  سة تتي. 

 حياته  ف  تعلمله ما مباامط ميطبق ج ي ة ط ق عن امم  سة تبحت. 

 مباامط  اءأ عن امبيانا  امم  سة تجمد. 

   فاعليتها تبت أ بحلت عل  مبنية تعلي  ط ق امم  سة تستخ. 

   فاعليتها تبت أ بحلت عل  مبنية تعليمية أنعطةتلف. 

 امت لق عل  طامب كق يحت تلف منهف . 

 باممسالاة متزاماً إ يعكا تلف منهف. 

  امطلبة بين ام   ية ام  لق احت ا  عل  ي ق منهف تلف 

  املاح ة ام  اسية امم حلة ف  امملا  بين نسجا الا امم  سة ت اع. 

  اممختل ة ام  اسية امم احق ف  ملا ام بين نسجا الا امم  سة ت اع. 

 مباامط متعل  كافياً  ل  ً  امم  سة تخصص . 

 تعلما منه  اممتل د متحقيق امطالب ممساع ة اممناهف بين امت اخق امم  سة تلظع. 

 مباامط متعل  مناسب أنا مضمان امم  س  اممناخ امم  سة ت ا ب . 
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 امطالب متعل  مناسب  س امم  اممناخ أن مضمان مناسبة خطلا  امم  سة تتخذ. 

 امب امففي يل ت ع   ل,  ب مجيا  لسااط ل خ ما  ل عاملة معللما  امم  سة تلف  -
  امتعليمية   
 .امم  سة ف  تحقيق تعل  ممتد مجميد امطالب  إ ا ةامعاملين بامم  سة مد  تعالن -

  معيار التجهيزات والبيئة التعليمية: الراب  المعيار  
 :امتامية باممؤع ا عن هذا اممعيا   ليعب        

 اممعللما  امت بلية إ ا ةامم  سة نظ    امتالا . 
  تكنلملجيا امتعلي  ف  حج ا  ام  اسة امم  سة تلف. 
  امحاسلبية امم  سة ب امف ممحل األمية تع. 
 ط ق لأساميب ت  يا ح يتة لمتنلعة بح ية  ستخ ا ا. 
  ملمنهف ام اعمة اممتكاملة يميةامتعل املسااق من مجملعا امم  سة تلف .  
 امطالب متعل  اممناسب امم  س  اممناخ مضمان مناسبة خطلا  امم  سة إتخاذ. 
  مبن  لمل د مناسب ملم  سة يحقق ألجا ب امف  امم  سة امتعليمية تلف. 
  امتجهيزا  امم  سية بعكق كاع  تلف. 
  بياة آمنة امم  سة بامصيانة امالزمة ملخ ما  لاممع ا  متلفي تقل  . 
 ملطالب امخ ما مامية كافية متلفي   مصا  امم  سة  تمتلا. 
  لتطلي ها لتعغيلها , تقنية اممعللما  لاالتصاال  ةعل  عبك ع اعإلام ع  لا تلفي. 
 من  امتقنيا  لمصا   امتعل  االست ا ةلاممعلمين  امم  سة ملطالب إتاحة. 
  لامنعاط امم  س  بها جميد اممستلزما  , مكانًا مخصصًا مخ ما  اإل عا    سةامم تلف . 
   ملطالب لامصحة امسالمة ضمان لامتجهيزا  امم  س  اممبن   ي اع . 

   كاع بعكق امم  سية امتجهيزا  تتلف. 

  امض ل ة عن  امم  سية امتجهيزا  استب اق يت. 

 امتعليمية لاملسااق األجهزة من امم  سة حاجة تح   سنلية خطة امم  سة م ى. 

 مجميد لنظي ة آمنة بياة متلفي  لاممع ا  لامخ ما  امالزمة امصيانة امم  سة عمقت 
 .امم  سة  يام ت   
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  باممختب ا  لاممع ا  جهزةألا لتلفي  ملصيانة مستم  بعكق امتخطيط يت.  

 امتقنيا  مختلع استخ ا  عل  لاممعلمين امطالب, لاممكتبة امتعل  مصا   أمين يعجد 
 .لاالنت ن  امتعل  لمصا     

  اممجاق هذا ف  مختص امتعل  مصا   ي ي. 

  امطالب احتياجا  تلب  امصحية ملخ ما  خطة امم  سة م ى تلج. 
 الاقويم والمساءلة  :  الخامسعيار الم

 اممؤع ا  خالق منامقياسية  اممعايي  ضلء ف   امتقلي  امذات  لاممستم بعمليا امم  سة   يا   
 : امتامية  

  لاممسالميا  ,لاض  مأل لا تح ي   يلج. 

  لمستلى املجان ,عل  اممستلى ام   ي اممحاسبية آميا  متحقيق تلج. 

  ُسنلية عه ية, يلمية, أسبلعية,)عن األ اء بص ة  ل ية  قا ي ت ع ت( 

  امذات  ممختلع األ اءا  امم  سية امتقلي  ختبا ا ال لاا   تلج. 
  مب امف امتطلي  امم  س  لاإلع ا  ,  ملتخطيطلتحليق امبيانا ,امم  سة بعمليا  جمد  يا. 
  امبيانا  أساميب متنلعة مجمد تلج. 
  امنتااف لاستخ اج آمية متحليق امبيانا  تلج. 
  تحليق امبيانا  نتاافامم  سة ف  ضلء  لتحسين ,خطة متطلي  تلج. 
  ه افهاأل ب امف متحسين لتطلي  امم  سة ف  ضلء تح ي  لاض  تلج. 
  من لخامية, للا عية, ةملتل  معللما  تق   ,مباامط متعل   اءأ مقاييا امم  سة تبن 

 . امتحيز

 امطالب متعل  اممتل د تحقيق ف  امتق   متقلي  عامق تقلي  نظا  امم  سة تلظع.  

  مستم  بعكق امتقلي  نظا  امم  سة تطل . 

   لامتعل  لي امتع عمليا  تطلي    ا ا  تخاذال مباامط تقلي  بيانا  امم  سة تستخ.  

 لامتعليمية امتنظيمية ام عامية من ملتاك  ا باستم   امنظا  امم  سة تحلق . 

   امطامب  اءأ تطلي  ف  امنظا  تحليق نتااف امم  سة تستخ. 

  ُمباامط  اءأ نتااف عل  مها اممنتمين امم  سة طلدت . 
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  ُامم  سة فاعلية عل  مها اممنتمين امم  سة طلدت . 

 فاعليا متقيي  أخ ى م ا ا ف  متيلتها مد مباامط  اءأ عن امناتجة بيانا ام امم  سة تقا ن 

 . امم  سة

 اممحلية ملقلانين لفقا امطامب سجق بيانا  لتكامق , ة   ل , س ية عل  امم  سة تحافظ 

  امطامب  اءأ ف  امنمل مؤع ا  امم  سة ت س. 
  امم  سة من تقا ي  امتقلي  ام اخل  لامخا ج  تست ي. 
 لمنعل ة يقل  منسلبيها بتقيي  أ ااه  ذاتيًا لفق هذه اممعايي , امم  سة معايي  لاضحة م ى. 
    م ى امم  سة خطة ملتحسين مبنية عل  نتااف امتقلي. 

 الموارد المالية والبشرية: السادس  المعيار
  كالنيل ,لفك هاا ملا   مامية مل  ص امت بلية اممحا  ة فا   ساامة امم  ساة تلف ذا  امجل ة  امم  سة    

, تعلااااا  امطلباااااة   لمؤهاااااق بامتأهياااااق اممناساااااب مااااا ع  عملياااااة, لمااااا  ب, ف ياااااق عماااااق عاااااام  امك ااااااءة مهاااااا
 :اممعيا ه  هذا مؤع ا ل . أه افهالتحقيق  سامة امم  سة ل  , اإل ا ية لتن يذاألعماق

 ممهااااا با امقيااااا  امعمااااق اإل ا ي لامتعليماااا  علاااا    جااااة ماااان امتأهيااااق لامك اااااءة بحياااات يمكاااانه  ف يااااق 
 .اممطللبة

 لامتااااا  يا ملطلباااااة حاصااااالين علااااا    جاااااة امبكاااااامل يلا مااااان جهاااااة معتمااااا ة            ا ةمااااالظ   اإل كاااااق   
ماا  هاؤالء ليقا   , بهاا أل يساتلفلن امعا لط امقانلنياة مل لماة امتا  تقاد امم  ساة فا  نطا هاا لمعت ع

 اممناساابة امتأهيااق   جااةأنهاا  علاا  امتاا  تبااين  امت بليااةل ,يتباا  خباا اته  امسااابقة أل إنجااازاته  اممهنيااة 
 .  إميهأل اء اممها  امملكلة 

  امملظ ين بصل ة فعامة متحقيق  سامة امم  سة تنظي . 
 - ألاممعللمااااااااا ,  أل اممكتبااااااااة,  أل اإل عااااااااا ,  أل امتاااااااا  يا,   ا ةكااااااااق امعاااااااااملين ساااااااالاء باااااااااإل ,

حتياجاااا  امب ناااامف امت بااالي ا اساااتي اءعلااا    اااا  يناممسااااع ة امطبياااة ماااؤهلين ل  أل  , ألامتكنلملجياااا
 .لامطلبة امم  جين,  لأنعطة امطالب, لخ مة امطالب, ككق

   لال ياات  تحميااق أي ملظااع , امعاااملين كاااع أل اء كااق املظااااع امت بليااة ل اإل ا يااة امم  سااية عاا  
 .زاا ة لبصل ة منتظمة بأعباء
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 نهااء, أل  ااماة ,مؤ تاة مها سياسا  مكتلباة فيماا يخاتص بتعياين اممالظ ين سالاء بصال ة امم  سة  لا 
 .لامم  سين ,اإل ا يين كق عمق 

  لأي تغيياا  جااله ي فيهااا ياات  بات اااق امطاا فين عليهااا   ,امتلظيااع مكتلبااة ليحت مهااا امط فااان ات ا ااا
 .امملظعل   اإل ا ة

  متقيي  أ اء امملظع يتضمن عنص  امس ية مكق تقيي  تبدنظا  م يلج. 
  امعاماااة   األهااا اعمتحقيااق    لاممصاااا ,يحااا   امل اا  اممناسااابب ناااامف تطااالي  عااامق ملعااااملين  يلجاا

 .ليلافق حاجا  امطلبة اممح  ة ملم  سة
   امم  سة اممامية تك   ملعمليا  امحامية ل اممخطط مها ملا. 
  اممامية متلف ة ملم اجعة امسجال. 
 ساانلًياجعتهااا لتاات  م ا, امسااجال  امماميااة ملم  سااة تبًعااا مقلاعاا  اممحاساابة اممتعااا ع عليهااا تجهيااز   ,

 .لجاهزة ملتقيي 
 امت بليااة اممحاا  ة لامتحسااين  باا امفلام ,لام كاا  , امم  سااة تاالف  اممصااا   امتاا  تاا ع  ام سااامة ميزانيااة

 .ما اممخطط
 امطلبة هل تح  سيط ة م ي  امم  سة أنعطةأل , مص   مام  من امم  سة أي. 

 الاحسن الاربوي المسامر:الساب  المعيار
 لمؤع ا , امم  سة لتطلي نهًجا مص ً ا خا جًيا متحسين  تهفتن ةامجل  ذا  امم  سة     

                        :هذااممعيا 
     ,  امتنظيمية ام اعليةل , تنتهف امم  سة منهًجا مستمً ا ملتحسين ي تكز عل  زيا ة أ اء امطامب - 

                                                                .عل   ع  عملية امتعل  لامق  ة
 أل نظا   ,لامح اظ عل  سجق ملخصااص امعامة ملطالب ,امم  سة باستم ا  عل  امتطلي  تعمق

 .لنتااف امتحسن, ممجتمدلا, لامطلبة, ملطامب يصع امم  سة معللما   إ ا ة
  ليت   ,ميين لامسابقينلامطلبة امحا, لألمياء األمل , لامعاملين, إج اء مسلح عن هياة امت  يا يت

لامسلطة , ليت  تق ي  تقا ي  عن امتغيي ا  اممهمة أل امتطلي ا  امج ي ة ملعاملين , تحليق امنتااف
 .م  سةل مجتمد ام, اإل ا ية

  ام  اسا   هذهلتستخ   نتااف , لامطلبة امسابقين اآلخ ين ,  اسا  متابعة ملطلبة اممتخ جين تلج
 . سةفاعلية ب نامف امم   متح ي
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  ل سامة  ,لفك ,  امم  سة عل  تطلي  لتن يذ خطة تحسين است اتيجية تتلافق مد  ؤية عمل
 .امم  سة متلجيا جهل  امتحسين

 عل  أساا  األه اع تتح  ل , ابلة ملقياا بامنسبة أل اء امطلبة اأه افخطة امتحسين  تتضمن
 . لامبحت    اسة امبيانا

 لتت  م اجعتها سنلًيا عل  األ ق متح ي  م ى  ,ملم  سة  ة اامتحسين تلافق عليها سلطة اإل خطة
 . تلافق األ اء مد امتل عا  ليت  امتغيي  أينما مز  األم 

  لعمق مجنة تطلي  , األه اعلم ى تحقيق هذه  , امم  سة أه اعف يق تقيي  خا ج  ي اجد  يلج
 .االعتما بمعايي   متزا اإللم ى ,  امم  سة

 ل تقل   االعتما بمعايي   االمتزا اإلي اء ل  به عمتقلي  أي مجاال  مح  ة  امم  سة إج اءا  تتخذ
 . بتلجيا تلصيا  امتحسين

  لأعمامها, لكق سجال  امم  سة. ليعا ا فيا االعتما  نظا امت  يا  هياةل ,مجتمد امم  سة يع ,
مكانياتها م تلحة ملتقيي   .لا 

امااااذي أخااااذ بعااااين االعتبااااا  امنماااااذج ل    اسااااةهااااذه  ام فاااا خااااالق هااااذا امتصاااال  اممقتاااا ح   لماااان
لامت  (  2001)لامتصل ا  اممقت حة ألح ت ام  اسا  اممحلية ف  هذا اممجاق متق   اسة امملح  

ل  اساة مكتاب امت بيااة ,  كاز  فا  امنمالذج اممقتا ح علاا  إنعااء هيااة متقالي  لاعتماا  امتعلااي  امعاا  
  تصااال ها أل نملذجهاااا اممقتااا ح علااا  لامتااا  اعتمااا   فااا(  2033)امع بااا  مااا لق امخلااايف امع بااا  

لأيضاًا امتصال  , أل امهيااا  امعاممياة انتعاا ًا  ماا امت  تع  من أكتا  اممنظ( سيتا)معايي  منظمة 
بحيااات يساااه  هاااذا امتصااال  أل امنمااالذج اممقتااا ح ماااد (.  2033)اماااذي خ جااا  باااا   اساااة امملكااا  

عاا  فا  اممملكاة امع بياة امساعل ية  لمان ام  اسا  األخ ى ف  إنعاء هياة متقلي  لاعتماا  امتعلاي  ام
باإلضاافة اإلساها  فا  إتا اء , ت  تطبيق اممعايي  امصا  ة من هذه امهياة عل  م ا ا امتعلي  امعاا 

 .مما يؤ ي إنعاء اي تعام  إم  تطلي  ل تجلي  امتعلي  , ام  اسا  امعلمية بهذا امخصلص
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 الخامس الفصل
 الناائ  والاوصيات والمقارحات ملخص

 اإميهاااحيااات يساااتع   أبااا ز امنتاااااف امتااا  تلصااال   , هاااذا ام صاااق خالصاااة نتاااااف ام  اساااة تناااالق    
 .لام  اسا  اممستقبلية ف  ضلء امنتااف ,لاممقت حا   , مد تق ي  بع  امتلصيا  , ام  اسة
 :ملخص ناائ  الدراسة: أولا 
 معياااا  ام ساااامة : لامتااا  جااااء  علااا  امت تياااب امتاااام   األكاااا يم  عتماااا االتطبياااق معاااايي   يمكااان

لامتنظاي  بمتلساط حسااب   ا ةت  تبعاا معياا  امقيا(  4431)بمتلسط حساب  بلغ  األه اعلام ؤية ل 
امتقاالي   خياا اً أتاا  ( 14528)حساااب   بمتلسااطتاا  تبعااا معيااا  امتجهياازا  لامبياااة امتعليميااة ( 1418)

 . لجميد ام  جا  كان  كبي ة .  (1448)بمتلسط حساب  
 ااا  ة امم  ساااة علااا  تح يااا  "  :هااا  األهااا اعاممؤعااا ا  بمعياااا  ام ؤياااة لام ساااامة ل  علااا أأن  تباااين -

مكاناتهاااا أهااا اع اممجتماااد امم  سااا  فااا  لضاااد  ساااامة  عااا ااإ ل" ,ل ؤياااة تتناساااب ماااد ظ لفهاااا لا 
 ملع امم  سة ساتها, ل عمقامم  سة ب سامتها ف  اتخاذ   ا اتها للضد سيا است عا " ل" امم  سة
 . اممحيط بها اممجتمد ل طلبتها ل امم  سة يعمق بها تع ي  

امعاملين بامم  سة ماد  النتع:  أن مؤع ا  معيا  امقيا ة لامتنظي  ظه   ب  جة كبي ة له   تبين -
  ل ب مها اممنتمين ف  تحقيق تعل  ممتد مجميد امطالب , ل   ة  يا ة امم  سة من  امم  سةإ ا ة 
 لتلظياع امقياا ي, اما ل  ممما ساة ام  صاة لامطاالب اممعلماين ل مان  امقا ا , صاناعة عملية ف 

 . امم  سة فاعلية  لم اجعة تحليق يسهق ب نامف
تطبيق معيا  امبياة امتعليمية لامتجهيزا  ب  جة كبي ة  حيت ظه   عبا تين  ب  جاة  إمكانية تبين -

 امم  سة تستخ  "ل  "امخ ما  ملطالب كافية متلفي  ميةمامصا    م  سةام تمتلا" :متلسطة له 
ل ظها   بقياة اممؤعا ا   ب  جاة كبيا ة لها   ,"علمياة  بحالت علا  مبنياة ل أنعاطا تعلاي  طا ق

 إتاحاة"ل  ,"امطاالب ماتعل  اممناساب امما  ا اممنااخ مضامان مناسابة خطالا  امم  ساة إتخااذ"
   "ف  اممكتبة  ب عامية امملجل ة  متعل لمصا  ا  من امتقنيا االست ا ة ينلاممعلمامم  سة ملطالب 

 امطاالب تقالي  بياناا  امم  ساة اساتخ ا ": تطبيق معيا  امتقلي   ب  جة كبيا ة لهماا  إمكانية تبين -
 امتقا   متقالي  عاامق تقالي  نظاا  امم  ساة تلظاع" ل"لاماتعل  امتعلاي  عملياا  تطالي    ا ا  التخاذ
 امطاالب أ اء عان امناتجاة امبياناا  تقاا ن امم  ساة" اممؤعا   ه ظ , بينما" امطالب متعل  اممتل د

 . ب  جة متلسطة "  امم  سة فاعليا متقيي  أخ ى م ا ا ف  اممماتلة امبيانا  مد
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بتحساين امعملياة  األكاا يم  االعتماا اممتلسط امحساب  امملزلن م  جة إسها  تطبيق معاايي   كان -
ظه   جميد  يتامملا عب اي متطلي  امتعلي  ب  جة كبي ة , حامتعليمية بامم ا ا امتابعة ممع لم 

" جاا ًا لهاا   امعبااا ا  ب  جااة كبياا ة ماان حياات   جااة مساااهمتها باسااتتناء عبااا ة لاحاا ة ب  جااة عاميااة
اممساااهما   باا زأل " امتعليميااة لامت بليااة امم  سااية فاا  امقيااا  بمهامهااا يااا ةامق ل  يااؤ ي إماا  ت عيااق 

 يساع "ل ,"عل  امتنليد لامتج يب لاالبتكا  امتعجيد"ل ,"لتحسين أ ااها  فد ك اءة امم ا ا ":ه 
اممهنااا  اممساااتم  ملعااااملين فااا   امتطااالي "ل  "امتااا  يا امتعليمياااة أسااااميب"ل "علااا  تطااالي  اممااانهف

 ".تحسين امعملية اإلع افية عل  امم ا ا ", ل "امم ا ا
 األكااا يم  االعتمااا تلاجااا تطبيااق   اممتلسااط امحساااب  امماالزلن م  جااة امصااعلبا  امتاا نأ تبااين -

لزا ة  ةضاااعع  ناعااا" ب  جاااة كبيااا ة , ل تباااين لجااال  عباااا ة لاحااا ة ب  جاااة صاااعلبة متلساااطة لهااا  
تلاجههاا صاعلبا  ظها   ب  جاة " فا  امتعلاي   األكاا يم  االعتما معايي   امت بية لامتعلي  بتطبيق

مح ل يااة مصااا   امتمليااق "   صااعلبا  ب  جااة كبياا ة جاا ًا لهاا  باادأل جاااء  . عاميااة لعاميااة جاا اً 
 مالاا امطالب اممقبلمين بامما ا ا  يا   أع ا "ل ,"ا امحكلمية متجهيز لتحسين اممعامق لاممختب  

 االعتماا  لاة اإلمكاناا  امما ياة لامبعا ية امالزماة متطبياق  "ل ,"لامتجهيزا  اممتاحاة اإلمكانيا مد 
 . متجهيزا  اممناسبةا نقص"ل,  "اممبان  امم  سية معكال "ل  ,"األكا يم 

 االعتماا تطبيق معايي   إمكانيةحلق  اممستجيبلنبين تق ي   إحصاايةع   لجل  ف لق  امة  تبين -
ااا ة , ُتعااازى  األكاااا يم  باساااتتناء معياااا  ام ؤياااة  الجتمااااع امنااالم ا إمااا ككاااق لكاااق معياااا  علااا  ح 

تطبياق معيااا   مكانياةإعا   لجال  فاا لق تعازى ملمؤهاق باسااتتناء  لكااذما,  اإلنااتلام ساامة مصاام  
 اماالظي  اممساام   إماا  تعاازى,  لكااذما عاا   لجاال  فاا لق ُ  ام ؤيااة لام سااامة مصااام  ام  اسااا  امعليااا
 .باستتناء معيا  امتقلي  مصام  امم  اء 

 االعتماااا تطبياااق معاااايي   إمكانياااةباااين اممتلساااطا  حااالق  إحصااااايةعااا   لجااال  فااا لق  اماااة  تباااين -
 .سنلا  امخب ة إم  ة ُتعزى لكق معيا  عل  ح   , ككق األكا يم 

 تالاوصيا: ثانياا 
 مالعتمااا لطنيااة  ماان امجهاال  ل امتجااا ب امعامميااة إلنعاااء هياااة  االساات ا ةامعمااق علاا   ضاا ل ة  -3 

, امتابعاااة ملتعلاااي  امعاااا  اممااا ا التكااالن مناسااابة ملا اااد  , معاااايي  علمياااة م  لساااة ذا  األكاااا يم 
لتجليا    تطالي جاقأ مان, متطلي  امتعلاي  بعاكق خااص  عب اي امملا  ممع لملامم ا ا امتابعة 

 . امعملية امتعليمية بهذه امم ا ا
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 المدارسالاي اس م في إمكانية اطبيق العاماد األكاديمي على  تاطوير كثير من اإلجراءا ضرورة - 9
  :  مثلالاعليم العام بفعالية  ومدارس،  الاعليمالاابعة لمشروع الملك عبداهلل لاطوير      
مكاناتهاا مان خاالق  أها اع   ة امم  ساة علا  تح يا   تعزيز -  عا ااإ ل ؤياة تتناساب ماد ظ لفهاا لا 

  .  لامت  تتح   من خالمها أه اع امم  سة ام سامةل  ام ؤية اممجتمد امم  س  ف  لضد
 . ف  تحقيق تعل  ممتد مجميد امطالب امم  سةامعاملين بامم  سة مد إ ا ة  النتع تعزيز -
 مها اممنتمين من ل , ملقيا ا  امت بلية بمجاق اممعا كة باتخاذ امق ا ا    ا يةإلمما سا  اام تعزيز -

 .امقيا ي ام ل  ممما سة  امق ا , صناعة عملية ف  ب ل 
مااان خاااالق  عااا  اممااالا    ,بامبيااااة امتعليمياااة ,لامبعااا ية ,لامتقنياااة ,مساااتلى امتجهيااازا  ام نياااة تطااالي  -

 االعتماااا امساااع  متحقياااق معاااايي    ااا ا ألانياااة يااات  صااا فها لتخصااايص ميز  , اممامياااة بامم  ساااة
 . لتلتيق امعمق األكا يم 

ام اعماة  سااميبأللا, فيا املساااق  تتنالق بحيتح كة امبحت امعلم  عل  مستلى امم ا ا  ت عيق -
 .امطالب متعل  اممناسب امم  س  اممناخ مضمان

لمصا   امتعل   امملجل ة  , ن امتقنيا م ست ا ةاللاممنسلبين ملم  سة من خالق ا ,امطالب خ مة -
 . مامه أ تاحتهاا  ل  , ف  اممكتبة  ب عامية

 عملياا  تطالي   ا ا ا  التخااذ امطاالب تقالي  مبياناا  امم  ساة اساتخ ا علا  ضا ل ة   امتأكيا  -
 .لامتعل ,  امتعلي 

 . متقلي معايي  لمؤع ا  امجل ة بامم ا ا امتابعة ملمع لم بص ا  ل ية مت عيق نظا  ا تطبيق -
  أ اءام علااا  ملم  ساااة بااا األ اء ةمقا نااا إجااا اءا بمااا ا ا امتطااالي  علااا   ةامقياااا ا  امت بليااا تااا  يب -

 . من تجا ب اآلخ ين لاالست ا ة,  امم  سة فاعليا متقيي  أخ ى م ا ا
 متق مح ل ية األكا يم امت     تلاجا تطبيق معايي االعتما   لبا عل  معامجة امصع امعمق - 1
 امم ا اامطالب اممقبلمين ب أع ا ل  لاممختب ا ,لتحسين اممعامق  هيزمتج امحكلمية امتمليقمصا      
 ل  لة اإلمكانا  امما ية لامبع ية امالزمة متطبيق ,لامتجهيزا  اممتاحة  إلمكانيا مد ا مالا  ي     
 ليت  ذما من. لنقص امتجهيزا  اممناسبة, ل معكال  اممبان  امم  سية  األكا يم , االعتما    
 .  إلنتاجبعملية امتخطيط ملم ا ا امت  تسع  ملتميز لا هتما لاال, خالق امتلسد بامخطط اممامية    
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لاممجتماد اممحلا   بامما ا ا  ,امعااملين مساتلى علا نع  تقافاة االعتماا  األكاا يم   ل ع امعمق - 4
متااق  ,ًا م اكااز االعااال  امت بااليعاان ط يااق لسااااق اإلعااال  لتح ياا  لأ امتابعااة ممعاا لم تطاالي  امتعلااي  

 .لاممقاال  , لامج اا  , ممنعل ا ا
 اإلضااافةب ,تقاا ي   ل ا  ت  يبيااة م صاالة ملعاااملين علاا  كي يااة امتقاالي  اماا اخل  ملم  سااة   ضا ل ة - 5

علاااا  تطبيااااق معااااايي   اامينامقاااا تع يااااعل  ,امعاااااملين مهااااا ة  امتقاااالي  امااااذات  كسااااابإامعمااااق علاااا   إماااا 
لخطااالا  تطبياااق  , مكي ياااة تطبياااق امنمااااذج ج ااياااةإلمؤعااا ا  امتطبياااق بامتعليماااا  ا ل يااااا, االعتمااا 
 . عل  ط ق  ياسها ت اقاللالتح ي  اممصطلحا  امخاصة بها , اممعايي 

بامخطلا  لاإلج اءا  امالزمة مما يقت ح امقيا  با لبعكق عمل  مازل    صقعمق  ميق م ض ل ة - 1
 . عل ا  لملا  عن  ؤية امم  سة ل سامتهالتلزيد من, بنماذج لأمتلة تطبيقية

امماااا ا ا علاااا  امعمااااق ضاااامن فاااا ق امعمااااق ل   ا ا إتح يااااز  ل,  اممسااااتم  تقافااااة امتحسااااين  عاااا  -1
 . ل ي إج اءا  امتقلي  امذات  بعكق

 . معامميةلا , لاإل ليمية , ملمنافسة اممحلية امتعليمية اممؤسسا  تعجيد - 8
لاإلسااها  فاا  تنمياااة  اممؤسساا   تسااه  فاا  بنااااء خطااط امتطاالي  معللمااا اعاا ة بيانااا  ل  تكاالين - 9

 .امملا   امبع ية ملم  سة 
علااا  اممااا ا ا  األكاااا يم  االعتماااا معاااايي   تطبياااقب االسااات ا ة مااان  باااق اممساااالمين لاممهتماااين -30

اممقتااا ح اماااذي خ جاااا  باااا ام  اسااااة  امتصاااال  مااان ,ألماااا ا ا امتعلاااي  بعاااكق عااااا  , امتابعاااة ملمعااا لم 
 .ه لاعتما 
 :المقارحات والدراسات المساقبلية :ا ثالثاا 

امبحلت لام  اسا  امت  تتنالق ملضلعا  مماتلاة مملضالم هاذا  إم كان مي ان امبحت ي تق   مم ا
لة فإن  امباحت يقت ح ما يل  إم لسعيًا  , امبحت  :إت اء هذا اممي ان بامبحلت ذا  امص 

 امت بلية فا  امجامعاا  امساعل ية, إلجا اء   ا ةسا  اإلطالب لطامبا  ام  اسا  امعليا ف  أ  تلجيا
 .  األكا يم  االعتما مزي  من امبحلت لام  اسا  امنلعية بمجاق 

 تطبياااق معاااايي  لمؤعااا ا  امجااال ة امعااااملة باممااا ا ا امتابعاااة ممعااا لم امملاااا عبااا اي  تااا أ   اساااة
 . متطلي  امتعلي  عل  تحسين امعملية امت بلية لامتعليمية 
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  اممستخ مة بام  اسة امحامية مؤع ًا مب ايًا متعخيص جلانب امضاعع لامقالة  أل اةأن تكلن ا يمكن
لتقاا ي  , االعتمااا  ألهميااةامقيااا ا   إ  اال ياااا , تطبيااق معااايي  االعتمااا  األكااا يم   إلمكانيااة

 .لسبب ذما مما تلاف  من , امصعلبا  بم ا ا امتعلي  امعا  
 : عابهة متقاممزي  من ام  اسا  امم ج اءإ
  ف  م ا ا مختا ة ك  اسة حامة  األكا يم  االعتما تقليمية ممعايي     اسا . 
 امتعليمية  اممك مة مكة ي  منطقة  أخ ىام  اسة امحامية بمحافظا   تطبيق. 
 مماا ا ا امتعلااي   امتعليميااةامعمليااة  تحسااينفاا   األكااا يم  االعتمااا تطبيااق معااايي   إلسااها    اسااة

 .   امتطلي  لم ا ا ,امعا  
 ف  ما ا ا امتعلاي  امعاا   األكا يم  االعتما تطبيق معايي   إمكانيةاممعل ا  امت  تح  من    اسة

 .لم ا ا امتطلي 
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 :العربية المراج        
 سياسة من االنتقاق فلسطين ف  امتعلي  لب امف مؤسسا  تقيي (   2004 )  بح  , سنينة أبل 

 الجنامعي الاعلنيم فني النوعينة منؤامر, لامتطالي  امتحساين سياساة إما  ذعاانلاإل امت تاي 
 . اي , ا  امم تلحة امق ا جامعة الفلسطيني،

  معااااا اممؤسساااا  ملجا االعتمااااا استعاااا اع مسااااتقبق نظاااا  ( .  2005.)ممياااااء محماااا  ,  أحماااا 
المقارننة  السننوي الثالنث عشنر للجمعينة المصنرية للاربينة المنؤامر, (  اسة حاماة )اممص ية 

فااا  ام تااا ة مااان . لضااامان جااال ة اممؤسساااا  امتعليمياااة  االعتماااا : بعنااالان ,  الاعليمينننة دارةواإل
 . 2005يناي   24-25

 معماق   ب  األكا يم  االعتما تطبيق معايي  هيأة  إمكانيةم ى (  2033), عل   حم يألا
ماجسنناير غيننر  رسننالة" ةامم  سااي  ا ةبامماا ا ا ام اااا ة بم ينااة جاا ة ماان لجهااة نظاا  اإل أم يكااا
 .جامعة امملا عب  امعزيز  منشورة

  االعتماااا ام  اساااة امتقليمياااة امعااااملة لنظاااا  ( . هاااا  3420. ) آق عاااا م , عبااا  اي لآخااا لن 
الجمعينننة السنننعودية للعلنننوم امت باالي ملماا ا ا األهلياااة ملبنااين فااا  اممملكااة امع بياااة امسااعل ية , 

 ( .جسان ) الاربوية والنفسية 
 إ  اا أعضاااااء هياااااة امتاااا  يا ( .  2005. )فتحاااا   ام ساااا, لعمااااا ة , عااااا ق سااااعي  ,  امبنااااا

لضاامان امجاال ة لامصااعلبا  امتاا  تلاجااا تطبيقااا بمؤسسااا  امتعلااي  امعااام   االعتمااا ممتطلبااا  
العربني )مقدمنة للمنؤامر القنومي السننوي الثناني عشنر  دراسنة, (   اساة مي انياة )ف  مص  

 . يسمب   39-38 ،( الراب  
 إ  اا أعضااااااء هيااااااة امتااااا  يا ( .   2005. ) ساااااعي  ل عما ه,ساااااام  فتحااااا   عاااااا ق ,امبناااااا

لضاامان امجاال ة لامصااعلبا  امتاا  تلاجااا تطبيقااة بمؤسسااا  امتعلااي  امعااام   االعتمااا ممتطلبااا  
اطوير أداء الجامعات العربينة فني ( العربي الراب  ) القومي الثاني عشر  المؤامر. ف  مص 
بمركننز اطننوير الاعلننيم الجننامعي بجامعننة عننين  العامننادة الشنناملة ونظننم الجننود اييرضننوء معنن
 129-251ص ص ,امقاه ة. شمس

 منظلمة امتعلي  امعام  باملاليا  اممتح ة األم يكية 0( 2001.)ف  لا عب امحمي , امبهنسالي .
 .امقاه ة , عام  امكتب 
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   لضمان  األكا يم  العتما ام ى مناسبة لتلاف  بع  معايي  ( . ها  3429. ) أحم   امتق
امجاال ة فاا  أ سااا  ام ياضاايا  بكليااا  امعلاال  فاا  امجامعااا  امسااعل ية ماان لجهااة نظاا  أعضاااء 

جامعااة أ  .دكاننوراه غيننر منشننورة  رسننالة  يةهياااة امتاا  يا لامطااالب اممملكااة امع بيااة امسااعل 
 .امق ى 

 جاهااااا  ات(  2005), حسااااين لمجاهاااا  محماااا  ل امعجماااا  محماااا  لامعاااا  الي سااااع ية  حسااااان
 .اممكتبة امعص ية : امتعلي  لتجلي ه , اممنصل ة  إ ا ةامح يتة ف  

 ,الاعلننيمماا خق إلصااالح  -ملمؤسسااا  امتعليميااة االعتمااا ( . 2009. )بعااي  محماال  حسااين, 
ماا ى  امااتعل – مقنندم للمننؤامر النندولي السنناب  للاعلننيم فنني مطلنن  األلفيننة الثالثننة للجننودة بحننث
 .بلية, جامعة امقاه ةمعه  ام  اسا  امت   –امحياة 

 ملمؤسسااا  امتعليميااة ماا خق إلصااالح امتعلااي   االعتمااا ( .  2005.)بعااي  محماال  ,  حساان ,
 –اإلتاحااة  – مقنندم للمننؤامر النندولي السنناب  الاعلننيم فنني مطلنن  األلفيننة الثالثننة الجننودة بحننث

 .جامعة امقاه ة . معه  ام  اسا  امت بلية ( امتعل  م ى امحياة
 ,ف  ما ا ا امتعلاي  امتاانلي  األكا يم  االعتما تطبيق معايي  (  2030)مك  محم  امما حم ة

جامعاة  ماجسناير غينر منشنورة، رسنالة. امعا  من لجهة نظ  امقيا ا  امت بلية بمحافظة جا ة
 .امت بلية لامتخطيط  ا ةأ  امق ى,  س  اإل

  اسة ) سلق امعمق   احتياجا  ية ل  امم ا ا امتانلية ف  تلب.عب  ام حمن سع  ,  امحقبان  
عمنل مقدمنة  ورقنة, ( تطبيقية عل  طالب امم حلة امتانلية األهلية لألمياء أمال ه  لمعلمايه  

امتعلاااي  امتاااانلي فااا  اممملكاااة امع بياااة  قبقاستعااا اع مسااات – للاعلنننيم الثنننانوي األولللملاقنننى  
  . 2009يناي  23-39ها امملافق 3410مح    24-22ف  ام ت ة , امسعل ية

 32143 امع  . ها 3411عالاق  24.امع ق األلسط امتالتااء   ةج ي. 
 في المؤسسات الاربوية  األكاديمي العامادالجودة الشاملة و  إدارة( .   2033. ) خليق نبيق

 . ا  ام ج  ملنع  لامتلزيد . امقاه ة . 
  مااا خق متطبياااق معاااايي  لنظااا  امجااال ة امعااااملة فااا  ( .  2001.)محمااا  عاااحا  ,  امخطياااب

الجمعينة السنعودية ، املقااء امسانلي ام اباد ععا   إما ل  ة عماق مق ماة , ممؤسسا  امتعليمية ا
 بياااد 29 -28 مقصاااي ا( فننني الاعلنننيم العنننام دةالجنننو ( ) جسنننان)للعلنننوم الاربوينننة والنفسنننية 

 . 2001\5\31-35امملافق 3428االخ 
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 االعتمااااااا  ةإ ا  ( .  2000.)عبااااا اي عبااااا  املطياااااع , لامجباااااا  , محمااااا  عاااااحا  ,  امخطياااااب 
مكتاب امت بياة امع با  , 11م .  الخلي  العربني رسالة.   اسة مي انية : ف  امتعلي   األكا يم 

 .55 -35ص , ام يا  , م لق امخليف 
 ا   فننني الاعلنننيم األكننناديمي العامنننادالشننناملة و  الجنننودة, (    2003) , محمااا   امخطياااب  ,

 .امخ يج  ملنع  لامتلزيد , ام يا  
 األكااا يم  االعتمااا  إ ا ة(   2000) عااحا  لامجباا  ,عباا  اي عباا  املطيااع ,محماا  امخطيااب 

امت بية امع ب  م لق امخليف,ع    ب, مكت رسالة الخلي  العربي مجلةف  امتعلي    اسة مي انية 
11. 

 ,ا  (3ط) فنني الاعلننيم األكنناديمي العامننادالشنناملة و  الجننودة( .  2001)محماا    امخطيااب  ,
 .امتلزيد, ام يا امخ يج   ملنع  ل 

  وضبط الجنودة فني الجامعنات العربينة  العاماد(   2030)   اح لامخطيب, امخطيب,أحم– 
 , إ ب  , عمان متلزيد, عام  امكتب امح يت ملنع  لا3,طأنموذج مقارح

 امتحاااا يا  لامباااا ااق : امتعلااااي  امجااااامع  فاااا  اماااالطن امع باااا ( .   3994. ) أحماااا ,  امخطيااااب
 . 1م  العربية حاد الجامعاتاا مجلة. اممستقبلية

  اساااتطالم آ اء   اساااة اساااتطالعية (   2001),إ بااااق زيااان امعابااا ين ل هاالا , طااااه ة   ناا  ي
هياااة امتاا  يا عاان إجاا اءا  تطبيااق عمليااا  امتقاالي  لتلكياا   لأعضاااءاممسااالمين  عاا آل اء ب

جمعيننة المننؤامر السنننوي الرابنن  عشننر لل إلننىبحننث مقنندم  ،امجاال ة فاا  امجامعااا  امسااعل ية 
 ., امقصي   (جسان)السعودية للعلوم النفسية والاربوية 

  فااا  مؤسساااا  امتعلاااي  امعاااام   األكاااا يم  االعتماااا ( .  2001.)محمااا  عبااا  امكااا ي  ,  امااا حا
الجمعينة ، عشر  لراب اللقاء السنوي ا إلىعمل قدمت  ورقة.لتطبيقاتا ف  امجامعا  امع بية 

 بيد 29 -28امقصي  ( امجل ة ف  امتعلي  امعا )  (جسان)السعودية للعلوم الاربوية والنفسية 
 . 2001\5\31-35امملافق 3428االخ 

   في مؤسسات التعليم العاالي  األكاديمي االعتماد ( .م2118. )محمد عبدالكريم , الدحام
المملكررة العربيررة ,  جامعررة الملررك سررعود,  كليررة التربيررة,  وتطبيقاتااف فااي الجامعااات العربيااة

 .السعودية
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 الخبرة األجنبينة والاجربنة المصنرية األكاديمي العاماد( .  2001. )جماق عل  ,  ام هعان 
 .اإلسكن  ية:  ا  اممع فة امجامعية ( . 3ط )

  , بحثيننة  ورقننة متعلااي ,معل ااا  لمعااكال  تحقيااق امجاال ة فاا  ا(.  2001.)ميلاا  محماا   اماا ب
السنعودية  لجمعينةلنيم، النذي اعقنده االجنودة فني الاع: بعننوان في اللقاء السنوي الراب  عشنر

" هااا فاا  اممحاال  امسااا ا3428 اآلخاا  بيااد  29-28بامقصااي  فاا   (جسننان)للعلننوم الاربويننة 
 ".معكال  تحقيق امجل ة ف  امتعلي  امعا 

  أ اة مضااااامان امجااااال ة فااااا  امجامعاااااا   االعتماااااا امتقااااالي  ل (   2008),  اعااااا  محمااااا    امااااا ب
 .,جامعة أ  امق ى مكة اممك مة في الجامعات اإلسالمية ادالعامالجودة و  مؤامراإلسالمية , 

 الخبرة األجنبينة والاجربنة المصنرية األكاديمي العاماد( .  2001. )جماق عل  ,  ام هعان 
 .اإلسكن  ية :  ا  اممع فة امجامعية ( . 3ط )

   امساانة  رسننالة الخلنني  العربننيملااع امتقاالي  امااذات  , ( .    3981. ) ام عااي  , محماا  أحماا ,
 .مكتب امت بية امع ب  م لق امخليف . , ام يا   20امسابعة , امع   

  امساااحاب . مصااا  .   بالمننندارس العامنننادالجنننودة و  معنننايير( .    2033) عقياااق  ,ام فااااع
 .ملنع  لامتلزيد 

 , امتعلاي  امعاام  لماا  ساا امتج بة األم يكية فا  تقالي  مؤس(. ها 3438.)سع  عب اي  امزه ان
مقنندم فنني ننندوة الاعلننيم العننالي فنني المملكننة العربيننة  بحننثا  لمنهااا ملجامعااا  امسااعل ية, يسات 

 .لزا ة امت بية لامتعلي : ام يا  . السعودية، رؤى مساقبلية للقرن الحادي والعشرين
   تقاالي  أ اء جامعااة األ صاا  بغاازة علاا  ط يااق تحقيااق ( .    2001.  ) سااك  , ناااج   جااب

.  االعتماااا جااال ة امجامعاااا  لمتطلباااا  امتااا خيص ل  األلقم  امع بااا  امماااؤت. جل تهاااا امعااااملة 
عبا اي  امعاايد  صاام اإلماا ا  امع بياة .  المنظمة العربية للانمية اإلدارينة وجامعنة الشنارقة

, ( 310)م .  المعرفننة" . نظااا  اممقاا  ا  " امب نااامف امج ياا  ملتعلااي  امتااانلي ( .  2008. ),
 . ة امعا  . اممتح ة .19 -10ص 

 المفاهيم ، المعايير ، المواصفات ) في الاعليم  الجودة( .   2008. ) سهيلة أحما , ام تاللي
 . ا  امع لق ملنع  لامتلزيد . عمان األ  ن . ( ، المسئوليات 
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  معااااايي  مقت حااااة ملجااال ة امتعليميااااة فاااا  ضاااالء معااااايي  ( .  2009.)محماااا  حاماااا  ,  امعااام ان
دكانوراه غينر  رسنالة". نمالذج مقتا ح" ا امتعلي  امعا  باممملكاة بام ي ج ملجل ة امعاملة ف  م ا

 .امت بلية لامتخطيط   ا ة س  اإل, جامعة أ  امق ى  ،منشورة 
 , امم هل , اممنهف, اآلميا  لامتطبيقاا  : ضبط امجل ة(. "2000)عصا  ام ين نلفق  عب امجلا

بالزا ة امت بياة ب لماة امكليا , امساانة  طاام امبحالت امت بليااة لاممنااهف  الاربينة، مجلنة, "امت بلياة
 (.11), امع   (30)

  والم ني للمؤسسات الاعليمينة األكاديمي العاماد( .   2009. ) أحم  حساين,  عب امعاط 
 .امسحاب ملنع  لامتلزيد . , مص  

 , والم ننني للمؤسسننات الاعليميننة،  األكنناديمي العامنناد(. 2009.)أحماا  حسااين  عباا امعاط
 مصرللنشر والاوزي  ،  السحاب ,اجارب وخبرات الدول الرائدةقراءة في ضوء 

  فااا  امتعلاااي  امجاااامع  فااا   االعتماااا معايي  ( . 2001.)صاااالح امااا ين اممتبااالم  ,  عبااا امعاط
امقيااااا اممقااااا ن  ساااللبأ  اساااة مقا نااااة باساااتخ ا  )امتطبياااق  إمااا مااان امنظياااا    بااا امااالطن امع
 . األلقمن امجزء  15 ع  ام.  ةجامعة اممنصل  -مجلة كلية امت بية  ( باألفضق

 ,ضاامان جاال ة لمعااايي  (. 2005. )صاا اء محماال  ل حسااين, عباا  امعظااي  حساان  عباا امعزيز
 العامنناد) السنننوي الثالننث عشننر  المننؤامر(   اسااة حامااة ) لملمؤسسااا  امتعليميااة  االعتمااا 

 .امقاه ة: جامعة امقاه ة (وضمان جودة المؤسسات الاعليمية
  فننننني الاعلنننننيم  العامنننننادضنننننمان الجنننننودة و ( .  2005/ هاااااا3421) ساااااالمة ,عبااااا  امعظاااااي        .

 .امصلميتة ملت بية ام ا  . ممملكة امع بية امسعل ية ا. الرياض 
 ا  :  امقاااه ة  الاخطننيط السنناراايجي وجننودة الاعلننيم واعامنناده(.    2009. ) علاا , أسااامة 

 .امعل  لاإليمان ملنع  لامتلزيد
  بجامعاة امسالطان  االعتما لا د مما سة تحقيق امجل ة ل (. 2008.) , صامحة عب اي عبيسا

 .امع   امتان  عع .  مص , االسماعيلية, ابلا, مجلة كلية امت بية 
  العلمننني  البحنننث(  2001)  كايااا ,عبااا ام حمن ل عبااا  امحاااق  ,عااا ا , ذل اااان ل عبيااا ا– 

 .أل  نا.  ا  امك  ملنع  لامتلزيد, عمان , أساليب  -أدواا   –مف وم  
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 , اممنهف, اآلميا  لامتطبيقاا   م هل ,ام: ضبط امجل ة(. "2000)عصا  ام ين نلفق  عب امجلا
 طاام امبحالت امت بليااة لاممنااهف بالزا ة امت بياة ب لماة امكليا , امساانة  الاربينة، مجلنة, "امت بلياة

 (.11), امع   (30)
 لجمعيةعلي  امعا  , بحت مق   معل ا  تطبيق امجل ة ف  امت( .    2001. ) لامق ان  امعا فة 

 .ام يا  . امملا سعل   معةجا( مايل  31 – 35) ف  ام ت ة , الراب  عشر اللقاء جسان في
  كما خق متطالي   األكاا يم  االعتماا متطلباا  نظاا  ( .    2008. ) اي بان حما  عب , امعبا

جامعااة . ام يااا  .  منشننورة غيننر دكاننوراه دراسننة. كليااا  امت بيااة فاا  امجامعااا  امسااعل ية 
 .امملا سعل  

  هيأة أ فانس  العتما  جل ة امم ا ا  ي م ى تلاف  معاي .(   2030) ., عا ق محم   امعتيب
,جامعااااة امملااااا  بحثنننني للماجسنننناير مشننننروعجاااا ة ,  بم ينااااةامتانليااااة فاااا  امماااا ا ا امتانليااااة 

 .ج ة  ,عب امعزيز
  مالعتمااااا معااااايي  مقت حااااة .  ( 3991.) محماااا  سااااعي  , منياااا  مطناااا   ل  امااااب ,  امعتيباااا 

, الخلنني  العربنني  رسننالة. لاممهناا  مباا امف إعاا ا  اممعلمااين فاا  امجامعااا  امع بيااة  األكااا يم 
  .310 -95ص , 58امع   , ام يا  , مكتب امت بية امع ب  م لق امخليف 

  مااا ا ا :  متطلباااا  تحقياااق امجااال ة امعااااملة فااا  ( .    2001. ) امعجمااا  , محمااا  حسااانين
 األكا يم اممؤسس   االعتما بجمهل ية مص  امع بية ف  ضلء أسللب . ي  امتانلي امعا  امتعل
 . 313- 93, ص  1م .  مجلة الثقافة والانمية. 

  مكليااا   األكااا يم  االعتمااا تقاا ي    جااة تطبيااق معااايي  ( . 2005) حلاايا محماا  ,  امع يماا
دكاننوراه غيننر  رسننالة.  لناألكااا يميامت بيااة فاا  ساالطنة عمااان كمااا يتصاال ها امقااا ة اإل ا ياالن ل 

 لأصلق امت بية   ا ة س  اإل, جامعة امي ملا  ،منشورة 
 المملكننة.  عننناوين ومضننامين: فنني الاعلننيم العننالي  الجننودة( . هااا  3413. ) زياا  ,امعاايص 

 .امنع  امعلم  لاممطابد بجامعة امملا سعل  .  السعودية ةالعربي
 ,لمؤسسننات الاعلننيم العننالي فنني  األكنناديمي العامنناد(.   3998/ ه3438.)عباا  اماا حمن امط ياا ي

: مقدم في نندوة الاعلنيم العنالي فني المملكنة العربينة السنعودية  بحث .المملكة العربية السعودية
   191: ص  ص، وزارة الاربية والاعليم ،رؤى مساقبلية للقرن الحادي والعشرين الرياض
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 ملجامعاااة لمؤسساااا   االعتماااا  ة امعااااملة ل امجااال  إ ا ة( .  2004. )أحمااا  فاااا لق , مح ااالظ
لمركننز اطننوير ( الننثالعربنني الث) القننومي السنننوي الحننادي عشننر  المننؤامر. امتعلااي  امعااام 

 .41-42ص . جامعة عين عما.آفاق اإلصالح لامتطلي : بعنلان الاعليم الجامعي،
  جنننامعيفننني الاعلنننيم ال العامننادالجنننودة و . (    2001. ) محماا  , بااا ي  اممتاالم  مجاهاا  .

 .اممكتبة امعص ية . مص 
 , امجاااال ة فاااا   متحقيااااقاممهناااا  ملمعلاااا  ماااا خق  االعتمااااا ( . 2002.) محماااا  إباااا اهي   مجاهاااا

 .امع   امتامن لاأل بعلن  ,كلية الاربية بالمنصورة مجلة. امتعلي 
   امسعل ية. 381امع   . األكاديمي العامادالجودة و  نماذج( . 2033.)مجلة اممع فة. 
  متطلباااا  تطبياااق اعتماااا   جااال ة اممؤسساااا  امتعليمياااة فااا  (.  2001.) ا  صاااام  مااا, مااا ا

جننودة واعامنناد مؤسسننات : المننؤامر العلمنني الثننامن  للاربيننة، بعنننوان. اممجتمااد اممصاا ي
 .350ص.جامعة ام يل  . كلية امت بية. العربي لوطنالاعليم العام في ا

  لالعامنادبناء نموذج انظيميي ماكامل ( .    2033. ) مكتب امت بية امع ب  م لق امخلايف 
 .ام يا . المدرسي في الدول األعضاء بمكاب الاربية العربي لدول الخلي 

 الجودة الشناملة فني الاربينة والاعلنيم إدارة( .    2009. )  مصاط  ,  عميا   مصط  .
 . ا   ي اء ملنع  لامتلزيد . عمان 

 باممملكاة  األهلينة المطبقنة للبنرام  الدولينةالاقييم للمندارس  اقارير(.  2001.)سيتا منظمة
 . امع بية امسعل ية 

 381, امعاا    المدرسنني العامننادونمنناذج عالميننة فنني  اجننارب(   2030)اممع فااة,  مجلااة ,
 .   لناء مفعال  اممتخصص, لزا ة امت بية لامتعلي  , اممملكة امع بية امسعل ية :امناع 

  لمؤسسنات  األكناديمي العامنادو  الجودة( .    2008. ) سلسن عاك , امزيا ا  محم  مجي
 .األ  ن   ا  امص اء ملنع  لامتلزيد. عمان . الاعليم العام والجامعي 

  ف  م ا ا امتعلاي   األكا يم  االعتما تطبيق معايي  ( .  2033), حم ة بن  محم   اممامك
 ماجسنناير غيننر منشننورة رسننالةامتاانلي امعااا  مان لجهااة نظا  امقيااا ا  امت بلياة بمحافظااة جا ة 

 .جامعة ا  امق ى
  امع بيااة  مملكااةمماا ا ا امتعلااي  امعااا  فاا  ام األكااا يم  االعتمااا ( . هااا  3428) ناصاا   امملحاا

 . جامعة امملا سعل . ام يا  .  منشورة غير دكاوراة رسالة. امسعل ية 
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  مؤسسنننيال العامنننادالجنننودة الشننناملة و ( .    2030. ) مباااا ا ,امبااا ازي ل ضاااا  ,اممليجااا  
 .عام  امكتب . امقاه ة 

 االعتماا امقلمياة مضامان امجال ة امتعلاي  ل  امهيااة (NAQAAE ). (2009 . )  العامناددلينل 
 3ج, ( اممعاه  األزه ية –امتعلي  امعا  )  قبل الجامعي ليملمؤسسات الاع

   لي  امعاا  امجل ة امعاملة متطلي  امتع إ ا ةتطبيق ( .  2003. ) اميحيلي , صب ية بن  مسل
 . رسالة دكاوراه غير منشورةملبنا  ف  اممملكة امع بية امسعل ية , 

   (الاحنننول ) يمننننا لرحلنننة الجنننودة الشننناملة فننني اع( .    2008. ) امحساااين   لاممااا ي ا  :
 . مكتبة امملا فه  املطنية . اممملكة امع بية امسعل ية . ام ما  

 ( . 3ط) للمندارس األكناديمي العامناداعلم و الن مجامعات( .  2008. )أمين محما  ,  امنبلي
 .امقاه ة : ام ا  اممص ية املبنانية 

 دارةو  األكاديمي العاماد(.    2001. ) أمين امنبلي . الجودة الشاملة في الاعليم الجامعي  ا 
 .ام ا  اممص ية املبنانية . امقاه ة 

 الاعلنننيم قبنننل الجنننامعي فننني دول  لمننندارس األكننناديمي العامننناد( .  2001. ) أماااين محمااا  ,  امنبااالي

 .201 -315ص , (39)م , (  . . ) الاربية مجلة. اإلمارات العربية الماحدة
 امجااامع   االعتمااا ماانظ   قا نااة  اسااة م( .    3991. ) عباا  ام تاااح  ,أمااين ل سااالمة ,امنباالي

مكانيةف  املاليا  اممتح ة لكل ا امجنلبية   مجلنة. بياة مصا  امع   مهل ياةاإلفا ة منهاا فا  ج لا 
 .جامعة عين عما .  كلية الاربية

  ممؤسسا  إع ا  اممعلماين  األكا يم  االعتما (  .    2001. ) محم   ,عب  املهاب, امنجا
اللقنناء السنننوي  إلننىورقننة عمننل مقدمننة . كلسايلة مضاامان امجال ة فاا  مؤسسااا  امتعلاي  امعااا  

/  31- 35اممنعقا  فا   (جسنان )  الراب  عشر للجمعية السعودية للعلوم الاربوية والنفسنية
 .   ف  منطقة امقصي  اممملكة امع بية امسعل ية  2001/  5
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 (1)ملحق رقم 

 ة المحكمينقاامة بأسماء الساد
 

 االسم الرقم
الدرجة 

 العلمية
 جهة العمل العمل

 أحمد سعيد درباس/ د  -أ 1
استاا 

 مشارك

 دارةرايس قسم اإل

التربوية 

 والتتطيط

جامعة الملك  -كلية التربية 

 عبدالع ي 

 حمدمحمد عبدالستار أ/ د  2
استاا 

 مساعد

رايس وحدة 

 االعتمادالجودة و

 األكاديمي

جامعة الملك  -كلية التربية 

 عبدالع ي 

 اوكةأمجد محمود محمد در/ د 3
استاا 

 مساعد

رايس وحدة 

 االعتمادالجودة و

 األكاديمي

 جامعة الطااف -كلية التربية 

 مسعود خضر القرشي/ د  4
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
 جامعة ام القرى  -كلية التربية 

 أسعد حسن مكاوي/ د 5
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 ستدري
 جامعة ام القرى -كلية التربية 

 كايد إبراهيم سالمة/ د 6
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
 جامعة ام القرى -كلية التربية 

 طه النوباني  يم ط/ د 7
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
 جامعة ام القرى -كلية التربية 

 محمد األصمعي محروس/ د 2
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
 جامعة ام القرى -بية كلية التر

 خالد عجمان/ د 9
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
جامعة الملك  -كلية التربية 

 عبدالع ي 

 مروان عرفات/ د 10
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
 جامعة الطااف -كلية التربية 

 محمد عجمان الجبيتي/ د 11
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
 جامعة تبوك

 رانيحامد الشم/ د 12
استاا 

 مساعد

عضو هيئة 

 تدريس
 جامعة الدوادمي

 دكتوراه يحيى سعيد الدربن/ د 13
عضو هيئة 

 تدريس
 قانوي/ مجمع أبحر التعليمي
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 (2)ملحق 
 الدراسة المبدئية التي تمت عليها عملية التحكيم استبانة

روع الملك عبدهللا  على المدارس التابعة لمش األكاديمي االعتمادتطبيق  إمكانية / األولالمحور 

 لتطوير التعليم

 تطبيق كل مما يأتي في مدرستك ؟ إمكانيةما  -مدير المدرسة / المكرم وكيل 

 العبــــــــــارة م

 الصياغة للموضوع نتماءام

 العبارة البديلة
 منتمي

غير 
 منتمي

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 األهدافوالرسالة و تطبيق معيار الرؤية إمكانية: األولالبعد              

اشاراك المجام  المدرسي في وض  رسالة  1
 .المدرسة 

     

 أهدافقيام المدرسة باحديد وصياغة فلسفة و  3
مكاناا ا  .ورؤية ااناسب م  ظروف ا وا 

     

اسارشاد المدرسة برسالا ا في ااخاذ قراراا ا  4
 .ووض  سياساا ا

     

 ا ا للحصولرؤي و رسالا ا المدرسة بنشر قيام 5

 .ل ا المنامين دعم على

     

 المدرسة يشمل ب ا اعريفي ملف المدرسة عمل 6

 المجام  المحيط ب ا و طلبا ا و

     

 تطبيق معيار القيادة والتنظيم إمكانية: البُعدالثاني              

 يس ل برنام  باوظيف المدرسة قيادة قيام 7

، الطالب  أداء)المدرسة فاعلية ومراجعة احليل
 ....(،أداء المعلم

     

 الفرصة المعلمين والطالب المدرسة قيادة منح 2

 .القيادي الدور لممارسة

     

 في بدور ل ا المنامين المدرسة قيادة منح 9

 .القرار صناعة عملية

     

 اطلعات احقيق على المدرسة قيادة حرص 11

 .المجام 

     

القرارات الالزمة  صالحية كافية للمدير لاخاذ 12
 .أهداف الاحقيق رسالة المدرسة و 

     

المدرسة   إدارةاعاون العاملين بالمدرسة م   13
 .في اعزيز اعلم مما  لجمي  الطالب 
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 م
 العبــــــــــارة

 الصياغة للموضوع نتماءام

 العبارة البديلة

 منتمي
غير 
 منتمي

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 تطبيق معيار التعلم والتعليم إمكانية: البُعدالثالث               

 من مجموع  لوجود المدرسة ضمان 14

ادعم   الماكاملة الاعليمية الوسائل
 . المن  

     

 الطالب لمشاركة المدرسة اعزيز 15

 .الاعلم عملية في النشطة

     

اعليم و  طرق المدرسة اساخدام 16
 أثبات بحوث على مبنية أنشط 

 .عليا افا

     

 في اوفيرمن   المدرسة مشاركة 17

يراعى في  المساويات المخالفة 
 .للطالب

     

 مناسبة خطوات المدرسة إاخاذ 12

 مناسب المدرسي المناخ أن لضمان

 .لاعلم الطالب

     

 شاملة معلومات باوفير قيام المدرسة 19

 و برمجيات  وسائط و  خدمات و
 .ليمية فيديو ادعم البرام  الاع

     

 تطبيق معيار التجهيزات والبيئة التعليمية إمكانية: البعد الرابع               

اوفر مبنى وموق  مناسب للمدرسة  20
مما يعزز جمي  أوج  برام  المدرسة 

 .الاعليمية

     

مراعة  المبنى المدرسي والاج يزات   22
 .ضمان السالمة والصحة للطالب 

     

لاج يزات المدرسية بشكل كاف اوفر ا 23
. 

     

قيام المدرسة بالصيانة الالزمة  24
للخدمات والمعدات لاوفير بيئة آمنة 

 .ونظيفة لجمي  مراادي المدرسة 

     

المدرسة مصادر مالية كافية  اماالك 25
 .لاوفير الخدمات للطالب 
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على المدارس التابعة لمشروع  ياألكاديم االعتمادتطبيق  إمكانية /تابع للمحور األول 

 الملك عبدهللا  لتطوير التعليم

 

 

 

 

 

 العبــــــــــارة م

 نتماءام
 للموضوع

 الصياغة

 العبارة البديلة

 منتمي
غير 
 منتمي

 مناسبة
غير 
 مناسبة

إااحة المدرسة للطالب والمعلمين  26
السافادة من الاقنيات ومصادر الاعلم 

 .ة  الموجودة في المكابة بفعالي

     

قيام المدرسة باوفير مكاناا مخصصاا  27
لخدمات اإلرشاد والنشاط المدرسي ب  

 .جمي  المسالزمات المطلوبة

     

 تطبيق معيار التقييم والتقويم إمكانية: الخامس البُعد             
 لاعلم أداء مقاييس المدرسة باوفير قيام 22

وخالية  موثوقة معلومات اقدم الطالب
 . ن الاحيزم

     

 شامل اقويم لنظام المدرسة اوظيف 29

لاعلم  الماوق  احقيق في الاقدم لاقويم
 .الطالب 

     

 الطالب اقويم بيانات المدرسة اساخدام 30

 عمليات الاعليم اطوير قرارات لاخاذ

 .والاعلم 

     

سير  على ل ا المنامين المدرسة إطالع 31
، طالب أداء ل)العملية الاعليمية 

 . (فاعلية المدرسة

     

 النااجة بمقارنة البيانات اقوم المدرسة 32

 البيانات المماثلة م  الطالب أداء عن

 فاعلي  لاقييم أخرىمدارس  في

 .المدرسة 
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تحسين وتطويرالعملية  في األكاديمي االعتماد معايير دور تطبيق : الثانيالمحور 

 .رس التابعة لمشروع الملك عبدهللا  لتطوير التعليم التعليمية والتربوية للمدا

والتي تساعدك  األكاديمي االعتمادتمثل بعض معايير  األولالفقرات في المحور : )مالحظة        

 (عند إجابتك على فقرات هذا المحور 

 العبــــــــــارة م

 نتماءام
 للموضوع

 الصياغة

 العبارة البديلة

 منتمي
غير 
 منتمي

 سبةمنا
غير 
 مناسبة

, توكيد جودة المدارس التعليمية  1

 .والبرامج التعليمية المقدمة منها 
     

االعتماد في تالءم سيسهم تطبيق  2

التربوية مع رسالة  فعاليات المدرسة

 .   أهدافهاالمدرسة و

     

من قدرة المدرسة  االعتماديزيد تطبيق  3

على التخطيط لتفعيل وتنفيذ البرامج 

 .لتعليمية واألنشطة ا

     

يحث على تطوير  االعتماديحث تطبيق  4

  0المنهج وأساليب التدريس التعليمية 
     

تعريف أبناء المجتمع ومؤسساته  5

وجهاته الرسمية بواقع مؤسسات 

التربية والتعليم من حيث كفاءتها 

  0ومستواها العلمي 

     

في تحسين  االعتمادستسهم برامج  6

 ية اإلشرافية على المدارس  العمل
     

في ضمان  االعتمادسيسهم تطبيق  7

تقديم تعليم متميز وذو معايير مهنية 

 .محددة

     

في تفعيل مشاركة   االعتماديزيد تطبيق  2

أولياء األمور والمجتمع المحلي في 

 .سياسات المدرسة وبرامجها 

     

التقويم  إلى االعتماديؤدي تطبيق  9

لكافة جوانب العملية التعليمية  الشامل

والتربوية مما يضمن استمرار التحسين 

 . والتطوير 

     

روح المنافسة  االعتماديرسخ تطبيق  10

بين المدارس حيث توجد معايير تقييم 

 .داخلية في هذه المدارس 

     

في تحقيق  االعتمادسيساعد تطبيق  11

درجة عالية من الصدق والموثوقية في 

ج المدرسة وإجراءاتها للطالب برام

 .وأولياء األمور والجامعات والمجتمع 

     

 

  

سيكون قبول خريج المدارس المعتمدة  12

في الجامعات المحلية والخارجية أكثر 

 . من خريجي المدراس غير المعتمدة 

     

على توفير  االعتمادسيسهم تطبيق  13

مصادر كافية للتمويل لدعم برامج 

التربوية وتطبيق خططها المدرسة 

  0. التطويرية 
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في التركيز من  االعتمادسيسهم تطبيق  14

قبل المسئولين على إيجاد مبني مدرسي 

  وفق المواصفات التربوية والهندسية 

التصميم , الموقع ,  المساحة , ) 

 ... ( . األمان ,

     

للمجتمع  االعتمادستوفر برامج  15

اسباا للمساءلة التعليمي إطاراا من

التحسين  إلىوالمحاسبة مما يؤدي 

  0والتطوير المستمر  

     

على التطوير  االعتمادسيشجع تطبيق  16

المهني المستمر للعاملين في المدارس 

 . 

     

على إعداد  االعتمادستساعد هيئات  17

اإلرشادات  واألدلة المساعدة على 

  0التربوية للمدرسة  الفاعليةب االرتقاء

     

المجتمع وذلك من  االعتمادبخدم تطبيق  12

خالل رفع كفاءة المدارس وتحسين 

 . أدائها وذلك على المدى البعيد 

     

المدراس على  االعتماديشجع تطبيق  19

التنويع والتجريب واالبتكار ضمن حدود 

المعايير المتفق عليها لضمان المستوى 

 . العلمي المطلوب 

     

على المدارس  االعتمادطبيق يؤدي ت 20

حمايتها ضد أي ضغوط داخلية أو  إلى

  0خارجية قد تضر بها أو تسئ إلها 

     

على المدارس  االعتماديؤدي تطبيق  21

تفعيل دور القيادة المدرسية في  إلى

 .القيام بهامها  التعليمية والتربوية 
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على  األكاديمي االعتمادتواجه تطبيق معايير  الصعوبات التي قد: الثالثالمحور 

 المدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم

الفقرات التالية تمثل بعض الصعوبات التي قد تواجه تطبيق معايير . مدير المدرسة / المكرم وكيل 

أرجو منك إبداء . ليم على المدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التع األكاديمي االعتماد

: رأيك وذلك باإلجابة على فقرات هذا المحور  

 العبــــــــــارة م

 نتماءاال الصياغة

 العبارة البديلة

 مناسبة
غير 

 مناسبة
 منتمي

غير 

 منتمي

عدم اقاناع وزارة الاربية والاعليم باطبيق   1
 .في الاعليم  األكاديمي العامادمعايير 

     

يئة وطنية لجودة واعاماد  عدم وجود ه 2
 . المدارس بالاعليم العام

     

غياب الانسيق م  المؤسسات الاعليمية بما  3
منظومة ماكاملة من  إلىيكفل الوصول 

 .المعايير وآليات قياس األداء 

     

عدم وجود المعايير واإلجراءات لقياس مدى  4
 العامادالمؤسسة الاعليمية لشروط  اسايفاء

. 

     

قصور الوعي المجامعي العام ب همية  5
 .ودوره في احقيق الجودة األكاديمي العاماد

     

عدم وجود  خطط إعالمية لنشر ثقافة  6
وأهمية اطبيق  في الاعليم العام بين  العاماد

 جمي  العاملين

     

عدم وجود  دليل إرشادي لاطبيق معايير  7
 .لكل مجال    األكاديمي العاماد

     

 صل  ف  نع   امتقافا  اممسان ة  2
بين مختلع   األكا يم  االعتما ألهمية 

 . امعاملين بامتعلي 

     

صعوبة إجراء إعادة ال يكلة المناسبة بما  9
 .األكاديمي العامادياناسب م  نظام 

     

مشكالت المباني المدرسية ونقص الاج يزات  10
 .المناسبة 
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على المدارس  األكاديمي االعتمادالصعوبات التي قد تواجه تطبيق معايير : ثالثلمحور اللتابع 

 التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم

 م

 
 العبــــــــــارة

 نتماءاال الصياغة

 العبارة البديلة

 مناسبة
غير 

 مناسبة
 منتمي

غير 

 منتمي

عدم اوفر  اإلمكانات المادية والبشرية  11
 األكاديمي العامادة لاطبيق الالزم

     

مازالت المؤسسات الاعليمية أسيرة  12
المنظومة الفكرية الاقليدية في فلسفا ا 

داراا ا   .ومناهج ا وهياكل ا وا 

     

عدم وجود نظم ماطورة إلعداد الكوادر  13
 المعلمين، اإلداريين )العاملة بالمدرسة 

 .بما يكفل انمية قدراا م (

     

ياب  السياسات والساراايجيات غ 14
عداد  الخاصة بضمان جودة الاعليم وا 

واإلجراءات  العاماداقارير الاقويم و 
 .الانفيذية الالزمة لذلك 

     

عدم وجود  عالقات ابادلية م  هيئات  15
على  العامادومنظمات ضمان الجودة و 

 .المساوى اإلقليمي والدولي 
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 (3)حق مل

 
 النهائية بعد عملية التحكيم االستبانة

  ه2344/ه 2341   الدراسي الثاين الفصل  
 الرحيم الرمحناهلل  بسم                                      

 وفقه اهلل:..........................................  وكيل املدرسة / مدير  املكرم
 : دبعو , عليكم ورحمة اهلل وبركاتف  السالم

التعليم  لتطويراهلل  عبدعلى المدارس التابعة لمشروع الملك     األكاديمي االعتمادتطبيق  إمكانية"يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان  
كلية   من والتخطيطالتربوية  دارةدرجة الماجستير في اإل علىوذلك للحصول "المكرمةمن وجهة نظر مديري المدارس في منطقة مكة 

 : إلىتهدف الدراسة  و,بجامعة أم القرىالتربية 
 .عبداهلل لتطوير التعليم كعلى المدارس التابعة لمشروع المل األكاديمي االعتمادتطبيق  إمكانيةعلى درجة  التعرف -1
 .مفي تحسين وتطوير المدارس التابعة لمشروع الملك عبداهلل لتطوير التعلي األكاديمي االعتمادإسهام تطبيق  درجةعلى  التعرف -2
على المدارس التابعة لمشروع الملك عبداهلل لتطوير  األكاديمي االعتمادتواجف تطبيق  قدعلى الصعوبات المتوقعة التي  التعرف -3

 .التعليم
 :من قسمين  االستبانةوتتكون                 

 . يةاألولالمعلومات :  األول القسم
 :ويتكون من ثالثة محاور : الثاني  القسم
 .على المدارس التابعة لمشروع الملك عبداهلل لتطوير التعليم األكاديمي االعتمادتطبيق  انيةإمك:  األول
 .عليمفي تحسين وتطوير المدارس التابعة لمشروع الملك عبداهلل لتطوير الت األكاديمي االعتمادإسهام تطبيق :  الثاني
على المدارس التابعة لمشروع الملك عبداهلل لتطوير  اديمياألك االعتمادتواجف تطبيق  قدالمتوقعة التي  الصعوبات:  الثالث
 .التعليم

لما لذلك من أثر إيجابي في مصداقية النتائج ,  موضوعيةمراعياً في ذلك الدقة وال,  االستبانةعلى فقرات  جابةإلإآمل التكرم ب لذا
 .. السرية وسوف تكون في غاية, علماً بأن هذه اإلجابات تكون لغرض البحث العلمي فقط , 

 . االستبانةهذه  قراتلكم تعاونكم باإلجابة على ف ومقدراً  كراً شا            
 

 في تطوير التعليم االعتمادإسهام تطبيق                   العبارة م
 ممكن أبداً  غير ممكن غير بدرجة متوسطة ممكن بدرجة كبيرة ممكن جداا كبيرة  بدرجة ممكن

1  .................      
 توضيحي مثال

 
بأنها  االعتراف ليميةهو عملية إجراءات يتم من خاللها  منح  المؤسسة  التع:  للمدارس   األكاديمي االعتماد

 .حققت الشروط والمواصفات المطلوبة شريطة أن يتم ذلك وفق معايير محددة سلفاً ومن جهة خارجية
 

 1113114151/بن هادي الشهري           جوال محمد: الباحث                                   
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 : يةاألول البيانات: األول القسم
 
 ( اختياري/ ........................................................     )االسم  
 /.................................................... المدرسة اسم    

 
 

                                           :           العمل   -أ     
 مدير مدرسة  - 2         
 وكيل مدرسة - 1         

   
 :الجنس   -ب  

  ذكر - 2         
 أنثى - 1         

 
 :المؤهل العلمي  -ج    

 دكتوراه  - 2         
 ماجستري - 1         
 بكالوريوس  -4         
 لوم                                                                     دب-3         
 (:............................فضالً تذكر)غري ذالك  - 3         

 
 :عدد سنوات الخبرة  -د     

 سنوات  5أقل من   - 2         
 سنوات   21أقل من  - 5  من  - 1         
 فأكثرسنة   21من   - 4         

 
              

                                           
 

 (اختياري:.............................)رقم الجوال                          
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على المدارس التابعة لمشروع  األكاديمي االعتمادتطبيق  إمكانية: ) األولالمحور /القسم الثاني 

الفقرات التالية تمثل بعض معايير  -مدير المدرسة / المكرم وكيل (.لتطوير التعليمالملك عبدهللا  

تطبيق  إمكانيةفي ضوء المدرسة التي تعمل بها أرجوا إبداء رأيك عن درجة  .  األكاديمي االعتماد

 :كل معيارمما يأتي   

 العبــــــــــارة م

 التطبيق  إم انية درجة
مم ن 
بدرجة 
 بيرة 
 جداخ 

م ن م
بدرجة 
  بيرة

مم ن 
بدرجة 
 متوسطة

مم ن 
بدرجة 
 ضعيفة

غير 

ممكن 

 أبداا 

 األهدافتطبيق معيار الرؤية والرسالة و إمكانية: األولالبعد 

      .إشراك المجام  المدرسي في وض  رسالة المدرسة  1

ااناسنب من  ظروف نا   ورؤينة أهندافالمدرسة على احديد  قدرة  2
مكاناا ا  .وا 

     

      .سارشاد المدرسة برسالا ا في ااخاذ قراراا ا ووض  سياساا اا 3

 دعنم علنى رؤيا نا للحصنول رسنالا ا و المدرسنة بنشنر قندرة 4

 .ل ا المنامين

     

        طلبا ا و  المدرسة يشمل ب ا  اعريفي ملف  المدرسة عمل 5

 المجام  المحيط ب او  

     

 تطبيق معيار القيادة والتنظيم انيةإمك: الثاني  البُعد              

 ومراجعنة احلينل يسن ل برننام  علنى اوظينف المدرسنة قيادة قدرة 6

 ....(،أداء المعلم، أداء الطالب )المدرسة فاعلية

     

 الفرصننة المعلمننين والطننالب قنندرة قيننادة المدرسننة علننى منننح 7

 .القيادي الدور لممارسة

     

      .القرار صناعة في بدور ل ا امينالمن قدرة قيادة المدرسة منح 2

      .المجام  اطلعات احقيق قدرة المدرسة على 9

امانن  منندير المدرسننة بصننالحية كافيننة لاخنناذ القننرارات الالزمننة  10
 .أهداف الاحقيق رسالة المدرسة و 

     

المدرسننة فنني احقيننق اعلننم   إدارةاعنناون العنناملين بالمدرسننة منن   11
 . مما  لجمي  الطالب

     

 تطبيق معيار التعلم والتعليم إمكانية: الثالث  البُعد              

 الماكاملة الاعليمية الوسائل من مجموع  المدرسة إدارة اوفر 12

  الداعمة للمن  

     

      .علمية بحوث على مبنية اعليم و أنشطة طرق المدرسة اساخدم 13

 المناسب المدرسي المناخ نلضما مناسبة خطوات المدرسة إاخاذ 14

 .لاعلم الطالب

     

اوفر مبنى وموق  مناسب للمدرسة يحقق أوج  برام  المدرسة  15
 .الاعليمية
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 تطبيق معيار التجهيزات والبيئة التعليمية إمكانية: الرابع  البُعد               

 مراعاة  المبنى المدرسني والاج ينزات  ضنمان السنالمة والصنحة 16
 .للطالب 

     

      .اوفر الاج يزات المدرسية بشكل كاف  17

اقوم المدرسة بالصيانة الالزمنة للخندمات والمعندات لانوفير بيئنة  12
 .آمنة ونظيفة لجمي  مراادي المدرسة 

     

      .امالك المدرسة مصادر مالية كافية لاوفير الخدمات للطالب  19

علمننننين السننننافادة مننننن الاقنيننننات إااحننننة المدرسننننة للطننننالب والم 20
 .ومصادر الاعلم الموجودة في المكابة بفعالية  

     

اننننوفر المدرسننننة  مكاننننناا مخصصنننناا لخنننندمات اإلرشنننناد والنشنننناط  21
 .المدرسي ب  جمي  المسالزمات المطلوبة

     

 تطبيق معيار التقييم والتقويم إمكانية: الخامس البُعد           

لناعلم  الماوقن  الاقندم لاقنويم شنامل اقنويم نظنامالمدرسنة  اوظنف 22
 .الطالب 

     

 اطنوير قنرارات لاخناذ الطنالب اقنويم بياننات المدرسنة اسناخدام 23

 .والاعلم  عمليات الاعليم

     

البياننات  من  الطنالب أداء عنن النااجنة البياننات اقنارن المدرسنة 24
 .المدرسة  فاعلي  لاقييم أخرىمدارس  في المماثلة
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تحسين وتطويرالعملية التعليمية  في األكاديمي االعتماد درجة إسهام تطبيق معايير:  المحور الثاني/ القسم الثاني 

 .والتربوية للمدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا  لتطوير التعليم 

والتي تساعدك عند إجابتك على  األكاديمي االعتمادايير تمثل بعض مع األولالفقرات في المحور : )مالحظة        

 (فقرات هذا المحور 

 العبــــــــــارة م

 درجة إسهام التطبيق

موافق 
بدرجة 
 بيرة 
 جداخ 

موافق 
بدرجة 
  بيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

غير 

موافق 

 أبداا 

, س علدددى  جدددودة المددددار األكددداديمي االعتمددداديؤكدددد تطبيدددق  1

 .والبرامج التعليمية المقدمة منها 

     

التربويدة  االعتمداد فدي تدواؤم فعاليدات المدرسدةيسهم تطبيق  2

 .   أهدافهامع رسالتها و

     

يزيد من قدرة المدرسة على التخطيط لتفعيدل وتنفيدذ البدرامج  3

 .واألنشطة التعليمية

     

       0ية يدعم تطوير المنهج وأساليب التدريس التعليم 4

      . تحسين العملية اإلشرافية على المدارس  فيتسهم برامجه  5

يسدددهم فدددي ضدددمان تقدددديم تعلددديم متميدددز وذو معدددايير مهنيدددة  6

 .محددة

     

يفعل مشاركة أولياء األمدور والمجتمدع المحلدي فدي سياسدات  7

 .المدرسة وبرامجها 

     

ة التعليميددددة يدددددعم التقددددويم الشددددامل لكافددددة جوانددددب العمليدددد 2

 . والتربوية 

     

يحقدددق درجدددة عاليدددة مدددن الموثوقيدددة فدددي بدددرامج المدرسدددة  9

 .وإجراءاتها 

     

يسدددهم فدددي قبدددول خدددريج المددددارس المعتمددددة فدددي الجامعدددات  10

 . المحلية والخارجية

     

يسهم في توفر مصادر كافيدة للتمويدل لددعم بدرامج المدرسدة  11

  0. وتطبيق خططها التطويرية 

     

 إلددىيكددون إطدداراا مناسددباا للمسدداءلة والمحاسددبة ممددا يددؤدي  12

  0التحسين والتطوير المستمر  

     

يساعد على التطوير المهني المستمر للعداملين فدي المددارس  13

 . 

     

يسددهم فددي رفددع كفدداءة المدددارس وتحسددين أدائهددا وذلددك علددى  14

 . المدى البعيد 

     

التنويددع والتجريددب واالبتكددار ضددمن يشددجع المدددراس علددى  15

حددددود المعدددايير المتفدددق عليهدددا لضدددمان المسدددتوى العلمدددي 

 . المطلوب 

     

حمايتهددا ضددد أي  إلددىعلددى المدددارس  االعتمدداديددؤدي تطبيددق  16

  0ا إليهضغوط قد تضر أو تسئ 

     

تفعيددل دور القيددادة المدرسددية فددي القيددام بهامهددا   إلددىيددؤدي  17

 .وية التعليمية والترب
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القسم الثاني /المحور الثالث:  )درجة الصعوبات التي  قد  تواجه  تطبيق معايير االعتماد األكاديمي على المدارس   

(.التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم    

 االعتمادمعايير  تطبيق   تواجه قد   بعض الصعوبات التي  تمثل  التالية  الفقرات ,مدير المدرسة / المكرم وكيل 

أرجو منك إبداء رأيك وذلك باإلجابة على . على المدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم  األكاديمي

: فقرات هذا المحور  

 العبــــــــــارة م

 درجة صعوبات التطبيق

موافق 
بدرجة 
 بيرة 
 جداخ 

موافق 
بدرجة 
  بيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

ق مواف
بدرجة 
 ضعيفة

غير 

موافق 

 أبداا 

 العاماد ضعف قناعة وزارة الاربية والاعليم باطبيق معايير 1
 .في الاعليم  األكاديمي

     

عدم وجود هيئة وطنينة لجنودة واعامناد  المندارس بنالاعليم  2
 . العام

     

غياب الانسيق م  المؤسسات الاعليمية بما يكفل الوصنول  3
 .ة من المعايير وآليات قياس األداء منظومة ماكامل إلى

     

المؤسسننننة  اسننننايفاءالمعننننايير واإلجننننراءات لقينننناس منننندى  4
 .غير ماوفرة  العامادالاعليمية لشروط 

     

 األكناديمي العامنادقصور الوعي المجامعني العنام ب همينة  5
 .ودوره في احقيق الجودة

     

وأهمينننة  ادالعامنننغيننناب الخطنننط اإلعالمينننة لنشنننر ثقافنننة  6
 .اطبيق  في الاعليم العام بين جمي  العاملين

     

 العامننننادعنننندم وجننننود  دليننننل إرشننننادي لاطبيننننق معننننايير  7
 .لكل مجال    األكاديمي

     

 العامنننادقصنننور فننني نشنننر  الثقافنننات المسننناندة ألهمينننة  2
 . بين مخالف العاملين بالاعليم  األكاديمي

     

لننة المناسننبة بمننا ياناسننب منن  صننعوبة إجننراء إعننادة ال يك 9
 .األكاديمي العامادنظام 

     

      .لمدرسية ونقص الاج يزات المناسبةمشكالت المباني ا 10

العامننناد الالزمنننة لاطبينننق  المادينننة والبشنننريةاإلمكاننننات  قلنننة 11
 األكاديمي

     

واق  المؤسسات الاعليمية الاقليدي في فلسنفا ا ومناهج نا  12
 .داراا ا وهياكل ا وا  

     

غينناب النننظم الماطننورة إلعننداد الكننوادر العاملننة بالمدرسننة  13
 .بما يكفل انمية قدراا م ( المعلمين، اإلداريين )
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على المدارس التابعة  األكاديمي االعتمادمعايير  تطبيق  تواجه   التي قد الصعوبات درجة )  :تابع المحور الثالث

 (.ير التعليملمشروع الملك عبدهللا لتطو

 االعتمادتطبيق معايير   تواجه  التي قد بعض الصعوبات  تمثل   الفقرات التالية -مدير المدرسة  / المكرم وكيل 

أرجو منك إبداء رأيك وذلك باإلجابة على . على المدارس التابعة لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم  األكاديمي

:فقرات هذا المحور  

 

 ـــارةالعبـــــــ م

 درجة صعوبات التطبيق

موافق 
بدرجة 
 بيرة 
 جداخ 

موافق 
بدرجة 
  بيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

غير 

موافق 

 أبداا 

14 

 

 

 

غينناب  السياسننات والسنناراايجيات الخاصننة باعننداد اقننارير 
 .واإلجراءات الانفيذية الالزمة لذلك  العامادالاقويم و 

     

 العامننادابادليننة منن  هيئننات ومنظمننات الجننودة و العالقننات ال 15
 .على المساوى اإلقليمي والدولي غير مااحة 

     

منننن   مالئننننمأعننننداد الطننننالب المقبننننولين بالمنننندارس غيننننر  16
 . اإلمكانيات والاج يزات المااحة

     

محدودينننة مصنننادر الامويننننل الحكومينننة لاج ينننز واحسننننين  17
 .المعامل والمخابرات 

     

 

:ت أخرى ترون أضافتها صعوبا  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................... 

 

 

شاكرين ومقدرين استجابتكم                                                                                                                              
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 ( 4)  ملحق
 الخاصة بالدراسة  المخاطبات
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  هلل والحمد 
 والسالم على سيدنا محمد  والصالة

 وصحبه أجمعين  لهوآ

 

 

  

 

 


