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 خلص:ستم

أدت التغيرات العديدة التى يشههههههلدعل التعجام الفل عى لى  وتجا دال العللم الى االلدة ا عتضلي    ههههههليل      
ضهههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضى د اااد اعتضلي  الفل علت  ل تضلد  هاهههههمهههههلملل اةرا فلل الضوتج   اههههه ال   

درج  مطبيق  عليير ضههههههههههههضلو  عرل  لجتضيزاالتنللس  لى ظل عذه التغيرات . اعدلت الدرااهههههههههههه  ال للا  الى  
 فل ع  الضجك  الفادة اا  تضلد امىلديضي ببرنل ج  لجمههههههتير اادارة الترةاال   لجا  الدرااههههههلت العجال الترةاال   

بين اجل   اذا كلو عنلك اختالفد كضل عدلت الى  عرل    ن اجل  نظر أ  ههله عي   التدرالس بد العزالز 
مطبيق  عليير ضههههههههههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضيد معز  ل ل  ن  نظر ألراد  ين  الدرااهههههههههههههه   ال درج  

أ  هههله عي     جضاع   د اامبعت الدرااههه  الضنلج الا ههه ى د الب ت  جى د اهههناات الوبرة لي التدرالس ناع)ال
د كضهل مضلجهت أداة  لجاه  الهدرااههههههههههههههلت العجاهل الترةااله   فهل عه  الضجهك  بهدالعزالز  مههههههههههههههم اادارة الترةااله   التهدرالس  

 مهههههههتضدة  ن    درج  مطبيق  عليير ضهههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضياههههههه  لي ااهههههههتبلن  ملدف ل ال   الدرا
 عليير عي   ضهههههههضلو الفادة اا  تضلدد ام انت  ن اهههههههبع   لاراكل   ار يت هههههههضن الضعليير ا ه هههههههرات 

ضلد  مطبيق  عليير ضههههههههههضلو الفادة اا  ت  درج ال ال  الول هههههههههه   لل   الرد اأظلرت نتل ج الدرااهههههههههه  أو  
د كذلك جلهت نتل ج كل   ار بدرج  ااههههههههط ببرنل ج  لجمههههههههتير اادارة الترةاال  جلهت بدرج   تامىلديضي  

 عليير ضهههضلو   تااهههط . اأن    ياجد لرا دال ا يهههل ال بين م ديرات أ  هههله عي   التدرالس لدرج  مطبيق  
 ال ل  ختالف اناات الوبرة أاالناع.  الفادة اا  تضلد امىلديضي

الول هههههه  ببرنل ج  لجمههههههتير اادارة الترةاال   لجا  الدرااههههههلت العجال طاالر ال عليير  أا ههههههت الدرااهههههه  بتا     
 مى    اخل هههههههه  التي  يههههههههجت  ه ههههههههراملل  جى درج  م دير   ضهههههههه ا  د  المي م ملج الى ملاالر الترةاال  ا

 ا عم لد امىلدي ي . الفادة ا  جى البرنل ج  ي يل

كجا  الدرااهههلت العجال  د عليير ضهههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي   ددرج  مطبيق  )  الكلمات المفتاحية:    
  .نظر أ  له عي   التدرالس دجل ع  الضجك  بدالعزالز  دالترةاال  

 

 

 

 

 

 

https://ijcte.journals.ekb.eg/


درجة تطبيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر  "

   "أعضاء هيئة التدريس 
 د . سحر أبو رعيان 

                                      

 

                                       

 International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 

21 

Abstract: 

    The many changes that university education is witnessing in different 

countries of the world have led to an increase in the interest of quality 

assurance and academic accreditation issues. Universities have 

increased their interest in accrediting their various institutions and 

programs in pursuit of excellence and competition in light of these 

changes. The current study aimed to know the degree of application of 

quality assurance and academic accreditation standards in the Master of 

Educational Administration program at the College of Graduate Studies 

at King Abdulaziz University from the view of the faculty members, it also 

aimed to know if there is a difference between the viewpoint of the study 

sample about the degree of application of quality assurance and 

academic accreditation standards, according to gender and years of 

experience. The study followed the descriptive approach, and was 

applied to all faculty members in the Department of Educational 

Administration. The study tool was represented in a questionnaire that 

aimed to measure the degree of application of Quality assurance and 

academic accreditation standards of the National Center for Academic 

Accreditation and Assessment, and it consisted of seven sections, each 

section included indicators for each standard.  

The study recommended the development of some standards for the 

Master of Educational Administration program at the College of 

Graduate Education, especially those whose indicators received a 

"weak" rating, so that the program would achieve quality and be eligible 

for accreditation.  

Keywords:( application, quality assurance , academic accreditation ,standards , 

Faculty of Graduate Studies , King Abdulaziz University , faculty Staff). 
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 :مقدمة
 لد التعجام العللى لى الالن العرةى مغيرات امطارات  ديدة ا ن بينلل د  التااع لى انشله الفل علت     

اااللدة  دد الطالبد اااللدة ا قبلل  جى التعجام العللى د ااقبلل ال طلع الولص  جى ا اههههتلضلرلى التعجام د 
 تاح د ا ع مال ههههههههههههههى ال ههداد بين الههدال  ىضههل ظلرت أنااع جههديههدة  ن التعجامع كههللتعجام  ن  عههد االتعجام الض

امداالل التعجام ااهعى الطالب لج يهال  جى أل هل معجام  تلحد أ هب ت عنلك  لج   لاه  ل هضلو جادة 
 التعجام العللى لى ظل عذه الضتغيرات .    

امعد ق هههها  ضههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي  ن أعم ال  ههههليل الضطرا   لي الفل علت اال جالت د      
 يث ممهههههههههعى الفل علت لج يهههههههههال  جى ا  تضلد الضهاهههههههههمهههههههههى االبرا فى لضل ل   ن لاا د  ديدة لجفل ع  

لى م  يق  يمهههههههلم    ايهد  الى م مهههههههين   ورجلملل  ااىمهههههههلبلل  يزة منللمههههههها  د  كضل الجطالب الجضفتضع  د 
أو ا  تضلد ا ىلديضي عبلرة  ن  ضجا  خلرجا  لضراجع  الفادة Eatonm ,2012)   (الفادة. اال هههههههها 

  .م اي بلل الفل علت اال جالتد  ن أجل د م امطاالر جادة برا فلل الض د  

امعد  عليير ضهضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي  ن أعم الركل ز التى ممهل د  جى م  يق الفادة االتي      
ركزت  جيلل امنظض  الض جا  االدالا  د ا ر هههههههههههههل   ن الضضج   العرةا  المهههههههههههههعادي   جى م ىيد جادة التعجام  

ى الضضج    للت االم اال ال   ا ورجلم  ل د ُأاههههههههههمههههههههههت عي   الت االم االتعجام االتدرال  لت او جل   وتيهههههههههه  ل
ال طهل ين العهلي االوهلص د لرلع جادملضهل اك هليتلضهل  كهل  ن  لى  ا اا تضهلد الضهعالت د لى التعجام االتهدراله   

ا مهههههههلعضتلضل لى خد   ا قتيهههههههلد االتنضا  الق روال  الضضج   د ام اي اللي   ببنله  عليير الفادة اا  تضلد  
ة  ورجلت  هاههههههمههههههلت التعجام العللي  جى جضاع  مههههههتااللملل   جى الضمههههههتا  الض جي  ن أجل ضههههههضلو جاد 
ال ي م يل الفل علت اال جالت  جى التراخاص اا  تضلدات    اضضلو الفادة لي اقمل لل اةرا فلل العجضا 

د   االهههههههههههتهههههههههههدرالههههههههههه   الهههههههههههتهههههههههههعهههههههههههجهههههههههههاهههههههههههم  مههههههههههه هههههههههههاالهههههههههههم  عهههههههههههيههههههههههه ههههههههههه    ( قهههههههههههبهههههههههههجهههههههههههلهههههههههههل  :  2021 هههههههههههن 
https://www.etec.gov.sa/ar/About/Pages/default.aspx  .  

انظرا  لألعضاه  الضتزايهدة لجفادة ااا تضهلد امىهلديضى م رص جهل عه  الضجهك  بهد العزالز  جى م ههههههههههههههضين      
الفادة اا  تضلد امىلديضي كعنيههههههههههههرا  عل ل  لي خططلل ا اههههههههههههترامافا  د اأ ههههههههههههب ت الفل ع  ا و ا د  

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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  عهه   جى اىلر  ن  الفههل عههلت الرا ههدة   جاههل  ا قجاضاههل  لي مفرةهه  ا  تضههلد ا ىههلديضيد  يههث  يههههههههههههههجههت الفههل
ا تضلد مويهههههيهههههى  اةرا في ا لني   جال  ادالال د اماجت عذه اانفلاات   يهههههال الفل ع   جى     116)

ا  تضلد الضهاهههههههههمهههههههههي  ن اللي   الالنا  لجت االم اا  تضلد ا ىلديضيد اممهههههههههعى الفل ع  الى م  يق الفادة  
ل االالاي لج جاهلت ا العضهلدات )جل عه  الضجهك  بد  اا م هلو لي العضجاه  ا ىلديضاه   ن خالل م هديم الد م ال هل ه

  . https://dqaa.kau.edu.sa  :العزالزد  ضلدة الفادة اا  تضلد امىلديضى

امعتبر كجا  الدرااههههلت العجال الترةاال   ن ال جالت التي  يههههجت  جى الضاال    جى ا  تضلد ا ىلديضي       
ند ل كلو  مضلعل دبجاي مرةايد ثم مغير الضمضى الى  علد عههههه  ن عي   اليانملا  1424البرا في لي  لي  

الدرااههههههههلت العجال الترةاال   يث ُااههههههههت دثت  فضا    ن برا ج الضلجمههههههههتير الق نظلي الض ررات االضشههههههههراع 
عههههههههههههههه مغير الضمهضى الى كجا  الدرااهلت العجال الترةاال  التي م هم ) لجمهتير م نالت  1439الب ليد الي  لي  

اادارة الترةاال د ا لجمهههههتير اار هههههلد االتاجا  الترةايد اا هههههال الترةا  االضنلعج الرا التعجامد ا لجمهههههتير  
التدرالس د االعتبر قمههههههههم اادارة الترةاال   ن ا قمههههههههلي اماههههههههلاهههههههها  لي ال جا  االدر  برنل ج اادارة الترةاال   

 اةرنل ج ال الدة الترةاال .

ى االلدة جادة التعجام ام  يق الضيزة التنللمههههها  لجفل علت انظرا  لزاللدة أعضا  ا  تضلد امىلديضى اداره ل     
اال جالت االبرا ج الضوتج   امضشهال   ع جلاد جل ع  الضجك  بد العزالز لزاللدة  دد البرا ج الضعتضدة  د ممهعى  
عذه الدرااهههههه  الى قال  درج  مطبيق  عليير ضههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي ببرنل ج  لجمههههههتير اادارة 

اال  االذي اهههههههههههههاف يمهههههههههههههل د  جى  يهههههههههههههال البرنل ج  جى ا  تضلد  ن عي   الت االم االتعجام االتدرال  الترة
 الالنا . 

 مشكلة الدراسة:
مااج  الفل علت العديد  ن الت ديلت اهههههههههههههااه كلنت   جا  أا اقجاضا  أا  للضا  د لمهههههههههههههر   التغيير لي     

الضعرل  التي معتبر قاة ا قتيلد االضفتضع االضمت بلد  تضت  جيلل  الب ث  ن  مت بل  بني  جى الضعرل  
   .٢٠٠٩ام ديم برا ج اىلديضا  ذات جادة  للا  لت  يق التضيز )ا ضدد  ميند

الذا ا هههبو ماج  الفل علت ن ا الفادة اا  تضلد ا ىلديضي ضهههرارة  تضا  اهههااه كلو ال يهههال  جا       
  جال  اا اقجاضال  اا دالال  لت  يق التنللمههها  بين الفل علتد الت  يق  تطجبلت اهههاا العضل الذ  يب ث دا ضل  

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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ال لير  ن ال اا هد التي  هددعل    كضهل أو عنهلكد  )  Barbulescu, 2015 ن أل ههههههههههههههل الضورجهلت التعجاضاه  )
(Eaton,2012)    نهد ال يههههههههههههههال  جى ا  تضهلد ا ىهلديضي لجفهل عهلت اال جاهلتد  نلهل  هل عا لي  ههههههههههههههللو 

الطلل  االضفتضع الض اط     لضعرل   مهههههههههههههتا  قاة الفل ع  الضجت ق بلل االتي مجتزي  للضعليير اال هههههههههههههاا ط 
ي ههههههههههههل  ث   اههههههههههههاا العضل  يث معطي ال ههههههههههههجا  التاظا   الدالا  الضتعلرف  جيلل لي التعجام النضاذجيد اا

 ن جل ع   عتضدة اىلديضال  الى جل ع   اهلال   ضجا  م االل الطالب لورالفي الفل علت الضعتضدة اىلديضال د ا 
 أخر . 

اقد أ لرت الدراالت الى أعضا  ا  تضلد امىلديضى اارمبلل  بت مين  ورجلت الفل علت ااىملبلل  يزة      
   الى أو لإل تضلد  2017  دالدين ا ضراا    خير )لضمهههههلعض  لى م  يق الفادةد  ل  هههههلرت درااههههه منللمههههها  اا

  الى نتاف   2020 دبا ديد )اما هههههههههجت درااههههههههه   .امىلديضي دار  لم لي ضهههههههههضلو جادة التعجام الفل عي 
  لدعل أو اعتضلي الدال العرةا    ههههههههههههضلو الفادة امطبيق  عليير ا  تضلد امىلديضي يمههههههههههههلعم لي النلا  
 ضهاههههههههههههههمههههههههههههههلت التعجام العهللي ليلهلد االنعلس ذلهك  جى  ورجهلملهل  ن الورالفين الضهعجين االضزادين  هللعجم  

مضلنلم  ن ا نوراط لي اههههههاا العضل   جال  ا رةال    االضعرل  االضللرات االوبرات امىلديضا  االترةاال د االتي
   ن اجاد  الق   2020  دداااد )ىضل كشههه ت درااههه   ا للضال د اال الي  لم ضلل الضاكج  اليلم بتضيز ا بداع د

 بين مطبيق  عليير الفادة اا  تضلد ام  يق الضيزة التنللما  لجفل علت .

 لين بتنلال ق ههها   عليير الفادة د ا جى الرمم  ن كلرة ام  ل   الذا عنلك اعتضلي  تزايد  ن قبل البل     
االدرااههههلت الضتعج    ضعليير ضههههضلو الفادة اا  تضلد ا ىلديضيد  ا  ان   ل االت البرا ج ا ىلديضا  م تلج  

اال   اادارة الترةاال    مهههههم اادارة الترة  ضهههههضن عذه البرا ج برنل ج  لجمهههههتير الى  زالد  ن الدرااهههههلت  د ا ن
درجه  مطبيق  عهليير    تعرفلاالهذي لي  هلجه    لجاه  الهدرااهههههههههههههههلت العجاهل الترةااله   فهل عه  الضجهك  بهدالعزالزد  
ه داامام مههههين   ةفاد الرلع  مههههتا   ا   عدافامضههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي ا د  قدرملل لي م  يق  

 الضمتضرد ا  ااضل أو الضعليير عي الضه ر ال  ا ي ل الالل ا عرل  درج  م  ا لل. 

الذا جلهت عذه الدرااههههههه  كلاهههههههتفل   لجتاجللت العللضا  االض جا  بت  يق الفادة لى التعجام الفل عى د      
 ت اةرا فلل الضوتج  الالات لدة  ن ذلك لى رلع ك لهة الفل علت المعادي  ام  يق الضيزة التنللما  لجفل عل

 شهههههلل  ليد ا تضشههههها   ع الفلاد التى مبذللل جل ع  الضجك  بد العزالز لت  يق الفادة لى برا فلل الضوتج    
  شلل خلص . العجال الترةاال اةرنل ج ا دارة الترةاال   لجا  الدراالت 
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 وفي ضوء ذلك تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة على األسئلة التالية :

 ل درج  مطبيق  عليير ضههههههههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي ببرنل ج  لجمههههههههههههتيراادارة الترةاال   لجا    -1
 الدراالت العجال الترةاال   ن اجل  نظر أ  له عي   التدرالس؟

عهل ياجهد اختالف بين اجله  نظر ألراد  ينه  الهدرااهههههههههههههه   ال درجه  مطبيق  عهليير ضههههههههههههههضهلو الفادة   -2
 ل ل  ن )الناعد اناات الوبرة لي التدرالس ؟اا  تضلد امىلديضيد معز  

 أهداف الدراسة:
 :تهدف هذه الدراسة الى

  قال  درج  مطبيق  عليير ضهههههههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي ببرنل ج  لجمهههههههههههتير  اادارة الترةاال  -1
  لجا  الدراالت العجال الترةاال   ن اجل  نظر أ  له عي   التدرالس.

نظر ألراد  ينه  الهدرااههههههههههههههه   ال درجه  مطبيق  عهليير ضههههههههههههههضهلو الفادة بين اجله     معرف ا ختالف -2
 اا  تضلد امىلديضيد معز  ل ل  ن )الناعد اناات الوبرة لي التدرالس ؟

 أهمية الدراسة:

 م ضن أعضا  الدراا  ال للا  لي كل  ن الناا ي النظرال  االتطبا ا   جى الن ا التللي:      

امعضاه  النظراله  االتي متضلهل لي اظلهلر دار التعجام الفهل عي كه اههههههههههههههل  لالاههههههههههههههتلضهلر امنضاه  رأ  الضهلل      
البشهههههههههري االضفتضعيد ل عضا  الفادة لي م  يق التضيز لجفل علت يمهههههههههلم لي ا رم له  ضمهههههههههتا  ناامج العضجا  

أعضا  الب ا  الت االضا  اااهتشهراف  التعجاضا   تضلج  لي ك لهة الورالفين اااللدة الل   الضفتض ا د  لاضهلل  الى
 د  كضل متضلل امعضا  النظرال  لي ال له ال هاه  جى  عليير ضهضلو الفادة  ٢٠٠٩ مهين د  دالضمهت بل )ا ضد 

اا  تضلد امىلديضي التي مم اضههههعلل  ن قبل الضركز الالنى لجت االم  اا  تضلد ا ىلديضي ا  للنا  ا اههههت لدة  
عن ل ههضلو جادة  برنل ج  لجمههتير  اادارة الترةاال   ن خالل التعرف  جى درج   نلل لي م جيل الاضههع الرا 

مطبيق الضعليير الالنا  ل هههضلو الفادة اا  تضلد ا ىلديضي ام ديد أاج  التضيز اااج  ال يهههار الضوتج   لي 
 مطبيق الضعليير.
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 تضههلد امىههلديضي ببرنههل ج  أ ههل امعضاهه  التطبا اهه  لتتضلههل لي قاههل  درجهه  مطبيق ضههههههههههههههضههلو الفادة اا      
 لجمهههههههههههههتير  اادارة الترةاال  لجت ىد  ن  د  جادم   الق اللر ااضهههههههههههههو ا  دد لت االم امداه  ن اجل  نظر  
أ  هههههههههههله عي   التدرالس ام ديد جاان  ال اة لتعزالزعل اجاان  ال يهههههههههههار لجعضل  جى التغج   جيلل ام مهههههههههههين  

 البرنل ج امطاالره.

عذه الدرااههههههه  الضركز الالنى لجت االم  اا  تضلد ا ىلديضي  ن خالل ماظا   اي هههههههل   ن الضضلن أو م يد       
نتل ج الدرااهههههههههههه  ال للا  اا تبلرعل مغذي  راجع  لت ديد ن لط ال اة لي مطبيق  عليير ضههههههههههههضلو الفادة اا  تضلد  

طاالر لجبرا ج  امىلديضي لبرنل ج  لجمهههههتير  اادارة الترةاال  االضمهههههل دة لي ايفلد  جال  نلاهههههب  لجت مهههههين االت
 ا ىلديضا  لي الفل علت المعادي .

 ويضاف إلى ذلك بعض النقاط لألهمية بشكل عام كما يلي: 

 ن الضضلن أو ممهت يد  ضلدة الفادة اا  تضلد امىلديضي  فل ع  الضجك  بدالعزالز بنتل ج عذه الدرااه   -
فادة اا  تضلد ا ىلديضي  اذلك لي مطاالر ام مهههههههههين البرا ج ا ىلديضا   للفل ع  ام  يق ضهههههههههضلو ال

 اجادة التعجام.
رةضل ممل د نتل ج الدراا   الفل علت ال لا ا  االفل علت الول   امخر  لي مطاالر ام مين جادة  -

اداه برا ج الضهلجمههههههههههههههتير لهديلهل  ن خالل م  يق  عهليير اللي ه  الالناه  ل ههههههههههههههضهلو الفادة اا  تضهلد  
 امىلديضي. 

ق الضعليير الالنا  ل هضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي ل هضلو جادة  لج  ا قمهلي العجضا  الى مطبي -
 العضجا  التعجاضا  ارلع جادة  ورجلملل التعجاضا  ام  يق ا جى  متااللت التنللما  ا التضيز.

 مصطلحات الدراسة:
  عليير ضضلو الفادة  اا  تضلد امىلديضي. -ا  تضلد امىلديضي -ضضلو الفادة 

 Quality Assuranceضمان الجودة  -

نشههههلط  مههههتضر ا نظم ذا  عليير قالاهههها  ل ال  الفادة لت جيل أاج  ال يههههار الضلتشهههه   لغر  م مههههين      
امطاالر امداهد اقال  الفادة  رة أخر  لت ديد  مههتا  الت مههن لي امداه ال ل  لجضاا هه لت اا الضعليير التي  

  .٢٠٠٤د  مم اضعلل )خاج 
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  فضا هه  الضعههليير اااجراهات التى يلههدف مبنيلههل امن يههذعههل الى م  يق أقيههههههههههههههى درجهه   ن  االعرف  هه نهه       
امعداف الضتاخلة لجضهاههههههمهههههه  االت مههههههين الضتاا ههههههل لى امداه االضنتج ال ل  لألمرا  الضطجاة  االضاا هههههه لت 

  12 :2006الضنشادة   ل ل لرا اأقل جلد ام ج    ضلنين .)البيالا  اآخراود 

د فاضل يتعجق  لل  لظ  جيلل ام مههههههههينلل  .  للفادة    ن   ا عتضلي الضنظم االضنلفى االضمههههههههتضركضل يعرف     
Kis,2005:3)  

 التعريف االجرائى لضمان الجودة :

يضلن معرال   اجرا ال د   ن   ضجا  الت  ق  ن درج  ماالر  عليير ضههههههضلو الفادة اا  تضلد ا ىلديضى التى      
ببرنهل ج  ضهاههههههههههههههمههههههههههههههلت التعجام العهللى  هللضضج ه  العرةاه  المههههههههههههههعاديه  لاضههههههههههههههعتلهل عي ه  م االم التعجام االتهدراله    

  لجمتيراادارة الترةاال   لجا  الدراالت العجال الترةاال  .

  Academic accreditationاألكاديمي  االعتماد -

ا  تضههلد  هه نهه    ضجاهه   راجعهه  خههلرجاهه  لجفادة CHEA)  رف  فجس ا تضههلد التعجام العههللي ام راللي )   
االمههههههههههههههتوهدي لي التعجام العهللي ل  ص الفهل عهلت اال جاهلت االبرا ج التعجاضاه  ل ههههههههههههههضهلو الفادة ام مههههههههههههههينلهل  

 (Eaton,2012). 

ا  تضهلد  ه نه   العضجاه  التي  ن خالللهل م اي عي ه  خهل ههههههههههههههه  مير  لا اه  بت يام جادة التعجام  كضهل يعرف      
العهللي كلهل اا  عب برا فه   ن اجهل ا  تراف راههههههههههههههضاهل  انلهل ااههههههههههههههتالهت الضعهليير اا ال هد امدنى  نلهل اا 

للعضل ل ترة   ددة ا نال   الضمهههتااللت الض ددة اهههل  ل د ليتم  نو ا  تراف بلل نتاف  عذه العضجا  االترخاص للل  
( 25 :et. al ,2007 sceanuăVl(. 

  ن    ههههههاغ  أا  ههههههللدة لضهاههههههمهههههه  أا برنل ج معجاضى   لبل ااههههههتا له  عليير     2007د  الدعشههههههلو )ا رل     
ميههههدرعل عي لت ا نظضلت أىلديضا   تويههههيهههه   جى الضمههههتا  الض جى اااقجاضى  ضل يهعجلل لنيل ث   الااههههط  

 ر الضمتلدف .امىلديضى االفضلا 
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 التعريف االجرائي لالعتماد األكاديمي

االعرف ا  تضلد امىلديضى اجرا ال   لن   ضجا  م يام مو ههههههع للل الضهاههههههمههههههلت التعجاضا  االبرا ج الدرااهههههها       
لجضعليير  ام اي بلل عي   م االم التعجام االتدرال   للرالل  لي الضضج   العرةا  المههههههههههههعادي  لجت ىد  ن ااههههههههههههتا ل لل  

 الالنا  التى اضعتلل اللي  .

 :معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي -

الضعليير عي    لياس لت االم اقال  الفادةد اممتودي ل ال  الفادة أا ضضلنلل  ن خالل قال  العضجالت     
  .Mishra, 2007اامداه االضورجلت  )

ن خالللل يضلن ال يههههههال  جى ا  تضلد ا ىلديضي  عي ال ههههههاا ط اا الشههههههراط اا الضاا هههههه لت التي  و     
 . 2005لجبرا ج االضهاملت التي مرم  ال يال  جى ا  تضلد ا ىلديضي )العرالضيد 

    ه نلهل  اماههههههههههههههس التى م ههههههههههههههعلهل الجفهلو  2009داللي ه  ال ا اه  ل ههههههههههههههضهلو الفادة اا  تضهلد    ) ا رلتلهل    
االضمههت يدين  ن الود   التعجاضا  ااههتر ههلدا   للضعليير الدالا   ع  الضتويههيهه   ضشههلرك  جضاع الفللت الضعنا   

الض للظ   جى الذاما  الل لفا  لأل   د امضلل ال د امدنى لضمههههههههتا   نل ههههههههر جادة الضهاههههههههمههههههههلت أا البرا ج  
 التعجاضا   .

اله   هللضضج ه  العرةاه   د  ه نلهل الضعهليير التى اضههههههههههههههعتلهل عي ه  الت االم االتعجام االتهدر  وتعرف المعاايير اجرائياا       
المههعادي   ن أجل ضههضلو جادة  ورجلت  هاههمههلت التعجام العللي  جى جضاع  مههتااللملل اضههضلو الفادة لي 

 اقمل لل اةرا فلل العجضا .

 حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية:  -

امىلديضي ببرنل ج  اهههههههههاف م تيهههههههههر الدرااههههههههه   جى قال  درج  مطبيق  عليير ضهههههههههضلو الفادة اا  تضلد      
 لجمههههههتير اادارة الترةاال    مههههههم اادارة الترةاال   ن اجل  نظر أ  ههههههله عي   التدرالس  لجا  الدرااههههههلت العجال 

 .الترةاال   فل ع  الضجك  بدالعزالز
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 الحدود المكانية: -

العجال الترةاال   فل ع   ممهههتلدف عذه الدرااههه  أ  هههله عي   التدرالس   مهههم اادارة الترةاال   لجا  الدرااهههلت     
 الضجك  بدالعزالز لرع المجاضلنا .

 الحدود الزمنية: -

 ي.1/2021-ه1442/ 5مم مطبيق الدراا  لي ال ترة الز نا  لي  لر     

 الدراسات السابقة :
 :(2014 ،مدخلى)دراسة  •
الترةاه   فهل عه  أي ال ر   عهدلهت الهدرااههههههههههههههه  معرف ااقع مطبيق  عهليير ا  تضهلد البرا في  ه قمهههههههههههههههلي  جاه        

االيعاةلت التي مااجل   ن اجل  نظر ال الدات اادارال  اأ  له عي   التدرالسد اااتود ت الضنلج الا  ي  
    هههاا   ن  150  اهههجاة  الضمههه يد اا تضدت  جى ا اهههتبلن  لي جضع البالنلتد ام انت  ين  الدرااههه   ن )

عههههههههد  1433/1434 جا  الترةا   فل ع  أي ال ر  لجعلي الدرااي أ  له عي   التدرالس اال الدات امکلديضا  لي 
اأ ههههلرت النتل ج الى أو درج  مالر   الر راههههلل  ال مههههم اأعدال   ن  عليير مطبيق ا  تضلد البرا في   قمههههلي  

 تااهههههههههط د  ضل  کلنت  کجا  الترةا   فل ع  أي ال ر   ن اجل  نظر ال الدات اادارال  اأ  هههههههههله عي   التدرالس
النتهل ج الى أو ال بهلرات التي مضلهل درجه  اليههههههههههههههعاةهلت التي مااجه  مطبيق ا  تضهلد البرا في  هلنت    أ ههههههههههههههلرت 

 هللاه د اقهد  هلنهت جضاع ال بهلرات التي معبر  ن اليههههههههههههههعاةهلت التي متنهلال مطبيق ا  تضهلد البرا في لي  جاه  
 .الترةا   فل ع  أي ال ر  درجتلل  للا 

 :(2015 ،الغيث ) دراسة •
عدلت الدرااههه  الى معرف أثر مطبيق ا  تضلد امىلديضي لي أداه أ  هههله عي   التدرالس لي كجا  الترةا        

 فل ع  الضجك اههههههههعاد  ن اجل  نظرعمد ال د ااههههههههتود ت الدرااهههههههه  الضنلج الا هههههههه ي  يث مم ذلك  ن خالل 
الس لي كجا  الترةا   ميههههههضام ااههههههتبلن  امااالعلل  جى  ين  الدرااهههههه  التي م انت  ن جضاع أ  ههههههله عي   التدر 

    ههههههاا  بلي   التدرالس. اقد ما ههههههجت الدرااهههههه  الى أو الدرج  366 فل ع  الضجك اههههههعاد الذين بجم  ددعم )
ال جا  لضمهتا  أثر مطبيق ا  تضلد امىلديضي لي أداه أ  هله عي   التدرالس  ن اجل  نظرعم كلنت  تااهط   
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ى  ن  يث أثر ا  تضلد امىلديضي لي أداه أ  هله عي    د اجله  فلل الفلن  الب لي االعجضي  للضرمب  امال
 .التدرالس د أ  ب   فلل خد   الضفتضع د ا ن ثم  فلل امداه التدرالمي

 :(2015، سفران  ) دراسة •
هدفت الدارا  الى  م االي برا ج الدارالت العجيل بىجي  المرةي  جل ع  ال جك خللد لي ضاه  عليير الجادة       

اا عم لد امىلدي ي  و اجل  نظر أعضله هي   المدرال  اطج   الدارالت العجيل د امىاو  جم ع الدارا   و  
أعضله هي   المدرال د اطج   الدارالت العجيل بىجي  المرةي  لي جل ع  ال جك خللد   بلل د امىانت عين  الدارا   

و طج   الدارالت العجيلد اقد أم  ت  لهههللبههههل  اطلل      279عضا هي   مدرال  )ذكار ا نهههل  د ا    50 و  
الدارا  ال نلج الا  ي الم جيجيد اما جت الدارا  الى عدد  و النمل ج  و أه لل او   لار  عليير الجادة  
م   ت ج يعلل  و اجل  نظر أعضله هي   التههدرالس  بدرج   مااط د عدا   ارالو م   ل بدرج   رم ع  . 

العجاههههل بههههدرجهههه   مااط  د.ى ههههل ى ل م   ت   لار  عليير الجادة  ج  يعلل  و اجل  نظر طج   الدارالت 
( عند  اما   ا  ل ي   د ل   ذات  فراا  اجاد  الى  الدارا   هي    0.01ما جت  أعضله  اامجل لت  بيو    

المدرال  اطج   الدارالت العجيل لي درج   ماافر  عليير الجادة اا عم لد امىلدي ي لي برا ج الدارالت العجيل 
لارد  الي ضاه نمل ج الدارا  قد ت عددا  ن التا ههههههههههههالت االض تر لت  نلل  ملاالر ال عليير  لي خ ا    

لي كجي  المرةي  بجل ع  ال جك خللد المي م ملج الى ملاالرع  مى مامطيع أو م  ل  جى ا عم لد امىلدي ي  
 امخر . .  لاضلل  الى اجراه  ثل عذه الدراا   جى برا ج الدراالت العجال لى كجالت الترةا 

 :( 2017، خير الدين وعمراوى  ) دراسة •
عدلت  الدرااهههههههههه  الى بالو دار اا تضلد امىلديضي لي ضههههههههههلو جادة التعجام الفل عي  ع اا ههههههههههلرة الى      

التفرة  ام راللا  ا البرالطلنا د  ل تبلر أو التعجام الفل عي يضلل أعههههههههم الضرم ههههههههزات الر امهههههههه  لرالههههههههلدة التنضيهههههههه   
ضههل يضلجهه   ههن  للنهه  لي ا داد املر ال  رال  االعجضا  االضلنا  لضنظضههلت الضفتضههع د  لاضههلل  الههى الشههل ج  د  

داره لههي الا ههال الى الضعرل  امطاالرعل اااتودا لل ا جراه الب ا  العجضا  اخد   الضفتضع. ما جت الدراا  
ل عيد اضهههلل  الى أو انشهههله نظلي لإل تضلد  الى أو لإل تضلد امىلديضي دار  لم لي ضهههضلو جادة التعجام الف

 .عا الفزه الت ضيجي انشله امطبيق أنظض  معجام  للي لب ل لضعليير الفادةد الاس بديال  نلل
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 (:2018  ،الجرايدة ) دراسة •
عدلت الدرااههه  الى معرف  درج  ماالر  تطجبلت ا  تضلد امىلديضي لض الر )الراهههلل  االغليلت اامعداف      

لي كجا  الترةا   فل ع  ليب   ن اجل  نظر أ  ههههههههههله عي   التدرالسد الت  يق أعداف الدرااهههههههههه  ااههههههههههتود ت 
    لارد اأظلرت النتل ج أو   ل رة  اا    جى خضمه22البل ل  الضنلج الا ه يد اا داد ااهتبلن   لان   ن )

م ديرات ألراد العين  لدرج  ماالر  تطجبلت ا  تضلد امىلديضي لض الر )الراههههههههلل  االغليلت اامعداف   جى أداة 
الدرااههه  كلل جلهت بدرج   تااهههط د كضل أظلرت النتل ج  دي اجاد لراا ذات د ل  ا يهههل ا   ند  مهههتا   

العينه د  جى امداة كلهل معز  مثر الفنسد كضهل أظلرت النتهل ج  هدي    لي م هديرات ألراد  (α =0,05) الهد له 
 .اجاد لراا ذات د ل  ا يل ا  مثر الرمب  العجضا   جى امداة كلل

 :  (Nguyen and Ta ,2018)دراسة  •
آثلر  عدلت الدرااههه  معرف آراه الضديرالن االعل جين االض لضهههرالن االطالب  ضهاهههمهههلت التعجام العللى  ال     

ا  تضلد لى ادارة الفادة الضهاهههههههمههههههها  د امم ذلك  ن خالل اجراه الض لبالت  ع أ ههههههه لب الضيهههههههللو    د   
الفل علت الرا دة لى ليتنلي. اما هههجت الدرااههه  الى  فضا    ن النتل ج  ن أعضللد يهثر ا  تضلد  جى  عظم  

الن االعل جين االضتعجضين االتمهههليالت د أنشهههط  اادارة  للفل ع  امشهههضل البرا ج اأنشهههط  التدرالس د االض لضهههر 
 ىضل يملم ا  تضلد لى معزالز جادة التدرالس االتعجم االب ث ااادارة  للفل ع  .

 :)  (Rasool, Arshad and Ali, 2018دراسة •
عدلت الدرااههههههههه   راجع  مطبا لت ضهههههههههضلو الفادة  للفل علت العل   االول ههههههههه  لى  لىمهههههههههتلو خالل     

الضلضهها  د االتعرف  جى ا مفلعلت الضعل ههرة لتطبا لت الفادة لى قطلع التعجام العللى المههناات العشههر 
لى  لىمههههههههههتلو د امم ا  تضلد  جى البالنلت الض د   لى راههههههههههلل  دكتاراه  عنااو مطبا لت ضههههههههههضلو الفادة  

الفل علت   للفل علت العل   االول ههههههه  د  ل ضهههههههلل  الى البالنلت الضعجن   جى الضااقع ا ل ترانا  لبعب 
د اذلك  اههههههتوالص الت مههههههن الذ   د  لى مطبا لت ضههههههضلو الفادة . ا رضههههههت الدرااهههههه  2018 لي  

 ا مفلعلت الضعل رة التى اجدت لى  فضا    ن الفل علت .
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 (:2020، داوود ) دراسة  •
عدلت الى معرف االلر الض لهاضي ل هضلو الفادة ا ا  تضلد  للفل علت ا ذلك لي ضهاه  ر  نشه ة      

الفادة ا   لا لل ا   لاي ضهههههضلو الفادة  ضهاهههههمهههههلت التعجام الفل عي ا اا هههههلرة لض لاي ا  تضلد ا أناا    
التنللمهههها  التي مد م مضيز   ضهاههههمههههلت التعجام الفل عي ا  ر    لاي الضيزة التنللمهههها  ا أعم ا اههههترامافالت  

الضهاههههههههههمههههههههههلت ثم ا نت لل لعر  لباع  الضيزة التنللمهههههههههها  ا  بررات م  ا لل  للفل علت ا التعرف  جى أعم  
البنا   -الضاارد الضلدي - رم زات م  ا لل  للضهاههههههههههمههههههههههلت التعجاضا  ا  نلل  دخالت الفل ع  )الضاارد البشههههههههههرال 

الورالفين  ا قد ااهههههههههههتند الب ث -ورجلت الفل ع  )الب ث العجضيالت نالاجا   ا الوالرات ا اهههههههههههترامافا  ا  
الب ث  جى اجاد  الق  قاال  بين مطبيق  عليير ضههضلو  اأىد   د جى الضنلج الا هه ي لضنلاههبت  لطباع  الب ث 
 .الفادة ا ا  تضلد ا م  يق الضيزة التنللما 

 (: 2020: بوحديد  ) دراسة •

االتعرف  جى  لها  ا  تضلد امىلديضي اداالع  ،جادة التعجام العلليملدف الدراا  الى التطرا ل ضلو      
ا عتضلي بتطبا   لي  هاملت التعجام العلليد اممجاط ال اه  جى  عليير برا ج ال جالت  ضهاملت التعجام  

العللي العرةا د االتعر  الى  عب التفلرب العرةا  لي ضضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي لبرا ج  
 . علت الفل

ال د ما هههههههههههجت الدرااههههههههههه  الى نتاف    لدعل أو اعتضلي الدال العرةا    هههههههههههضلو الفادة امطبيق  عليير         
ا  تضلد امىلديضي يمهههههههههلعم لي النلا   ضهاهههههههههمهههههههههلت التعجام العللي ليللد االنعلس ذلك  جى  ورجلملل  ن  

ىهههلديضاههه  االترةاالههه د االتي مضلنلم  ن  الورجين الضهعجين االضزادين  هههللعجم االضعرلههه  االضلهههلرات االوبرات ام
  .ا نوراط لي ااا العضل   جال ا رةال ا للضالد اال الي  لم ضلل الضاكج  اليلم بتضيز ا بداع

 :التعقيب على الدراسات السابقة
متشههل   الدرااهه  ال للا   ع الدرااههلت المههل    لي التركيز  جى ا  تضلد امىلديضي اان   دخل  ن  داخل      

الفادةد ااي هههههل  مشهههههلبلت  ن  يث الضنلفا   يث م هههههضنت ااهههههتوداي الضنلج الا ههههه ي لتعرف درج  مطبيق  
 له عي   التدرالس .الضعلييرد اأي ل  مشلبلت  ع  ع لل  ن  يث  ين  الدراا  االتي م ضنت أ  
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بينضل اختج ت  ع الدرااهههلت لى الضعليير التى   لت  ن مالرعل د  يث لب ت الدرااههه  الضعليير الفديدة       
االتى مم اضهههههههههعلل اههههههههه ال   لبرا ج الدرااهههههههههلت العجال   الضركز الالنى لجت االم اا  تضلد امىلديضىالتى اضهههههههههعلل 

 .ج الت ال الالنىاةرنل  2030لجضشلرك  لى م  يق روال  الضضج   

الى ضههرارة ااههتضرارال  قال   عليير ضههضلو     كضل مم ا اههت لدة  ن ما ههالت الدرااههلت التي اجلت البل ل    
الفادة د امعرف  تطجبلت الفادة اا  تضلد امىلديضي لبرنل ج   لجمههههههههههتير  اادارة الترةاال   لجا  الدرااههههههههههلت 

 امىلديضي.العجال الترةاال د  ن اجل ال يال  جى ا  تضلد 

 اإلطار النظري والفلسفي :
 يتنلال عذا الفزه  ر  لض لهام  ضضلو الفادة اا  تضلد د أعضا  التاج  اليلم د اأعضيتلم اأعداللم .

 مفاهيم ضمان الجودة واالعتماد  -1
مااجه  الفهل عهلت العهديهد  ن الت هديهلت اههههههههههههههااه كهلنهت   جاه  اا اقجاضاه  اا م هديهلت  هللضاه  د ا نلهل  جى       

اههههبيل الضللل  التغير لي الضعرل  التي معتبر قاة ا قتيههههلد االضفتضع االضمههههت بلد لذلك ا ههههبو  ن ال ههههرار   
ات جادة  للا  لت  يق التضيز  لجفل علت أو معد لالبلل لضمهههههههههههههت بل  بني  جى الضعرل  ام دي برا ج اىلديضا  ذ 

  . ٢٠٠٩)ا ضدد  ميند

انال ظ او  يهههطج ي ضهههضلو الفادة اا  تضلد  ن الضيهههطج لت ال ديل  التي معددت   لهاضلل االظلر      
 ذلك لي التللي:

 مفهوم ضمان الجودة: -أ
 كلرت الض لهام ا  طال ا  ل ضلو الفادة اااف نمتعر   عب  نلل:      

     لاي ضهههضلو الفادة   ن   مجك 2009دا  ل هههضلو الفادة اا  تضلد لي  يهههراللي   ال ا ) رلت  -
العضجا  الول ههههههههه   للت  ق  ن او الضعليير الضتاال    ع راهههههههههلل  الضهاهههههههههمههههههههه  التعجاضا  قد مم م ديدعل  
امعرال لل ام  ا لل  جى الن ا الذي يتاالق  ع الضعليير الضنلظرة للل اههههههااه  جى الضمههههههتا  ال ا ي اا 

د اأو  مهههههههههههتا  جادة لرص التعجم االب ث العجضي االضشهههههههههههلرك  الضفتض ا  امنضا  البي   معتبر  العللضي
  ال ض  اا م اا ماقعلت كلل  أنااع الضمت يدين  ن الود لت التي م د لل الضهام  التعجاضا  
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يعتبر ضهههههههضلو الفادة أ د اعم  عليير جادة أداه الفل علت  ن خالل  راقب   مهههههههتا  امداه االعتبر    -
  .٢٠٠٩جزه   يتفزأ  ن اللر العضل لي الفل علت لفضاع دال العللم )ا ضدد  ميند

يشههههههههير   لاي ضههههههههضلو الفادة الى موطاط العضجالت اااجراهات  لليههههههههارة الضال ض  االتي ملدف الى  -
   Brookes, 2003الت  ق  ن الضنتج اا الوهههد ههه  التي م هههدي لجعضيهههل ا طهههل  تلهههل لضعهههليير الفادة )

و الفادة لي الفههل عههلت يفهه   جيلههل ادارة اجراهاملههل   رفاهه  اةيههههههههههههههارة  ههللاهه   ن  التطبيق ضههههههههههههههضههل
 .(Harvey ,2006)التويص اااتعرا  نتل فلل بدق  ا  لفا  

الااههل ل التى ممههتطاع الضهاههمهه   ن خالللل أو م ههضن  لل ث   اكل م ىيد أو  عليير اجادة خد لملل   -
 ) ,Z., & Qureshi, R. H., 2007 Batool:  (13التعجاضا  يتم ال  لظ  جيلل امعزالزعل.

للا  ضجا  يتم  ن خالللل الت ىد  ن أو الود لت التعجاضا  الض د    للضهاهمه  الضتعج    فضاع اظل  لل  ن      
معجام اة ث ا شهههههلرك   فتض ا  د ذات جادة   هههههضان  االتم ال  لظ  جى عذا الضمهههههتا  بل م مهههههين   يهههههارة  

 لجضمت يدين  ن عذه الود لت . متضرة د  ضل يعطى الل   

 :مفهوم االعتماد األكاديمي -ب 
اللي ه  ال ا اه  ل ههههههههههههههضهلو جادة التعجام    )كلرت الض هلهام ا  ههههههههههههههطال اه  لال تضهلد امىهلديضي لعرلته  
    ن  مجك العضجا  الضنلفا  االتي ملدف الى مضلين الضهاهمهلت التعجاضا   ن ال يهال  جى  ٢٠٠٩داا  تضلد  

 عترف بلل   جال  ادالال  االتي معلس باضهاح نفل لل لي مطبيق ااهترامافالت ااهالاهلت   ه    تضيزةد اعاال   
 ا جراهات لعلل  لت مين الفادة لي  ضجالملل اأنشطتلل ا ورجلملل  ضل ي لبل اا ي اا ماقعلت الضمت يدين.

يتم م يام    ا رلت  اللي   الالنا  لال تضلد لى اللند   ن   ضجا  ضههههههههههضلو الفادة االت مههههههههههيند اةضاجبلل
أنلم يمههتالاو الضعليير الضنيههاص  جيلل  ن قبل الفل  الضنظض   ن اقت البرنل ج أا الضهاههمهه   لجت  ق  ن  

 National board of) خرد اعى ناع  ن ا  تراف   و البرنل ج أا الضهام  قد ااتالاا  عليير   ددة . 
accreditation) 

  د   ن  ا د  الااهههل ل التى يتبنلعل الضفتضع التعجاضى   ا     20  :  2006البيالا  اآخراود )االعرل  
التنظام الذامى االضراجع  الضلجا   ن أجل م اال  اد م ناعا  اك لهة التعجام  يههههههههارة مفعج   اضههههههههع ث   النل   

 االت جيل  ن  د  م لم امجلزة الولرجا  .

 تراف  لل  لهة امىلديضا  م   هاههههههمهههههه  أا برنل ج معجاضى لى     ن  ا 2009  دالضلد )ىضل  رلت   
 ضاه ااتا له  عليير الفادة الناعا  الضعتضدة التى ميدرعل عي لت ا هاملت أىلديضا   تويي  .
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  ن  العضجا  التى  م اي  ن خالللل عي   أا اكلل  بت يام  هاههههههههمهههههههه  معجاضا  أا برنل ج  االعرف أي ههههههههل   
 (Ibraim, 2014) عليير الفادة التعجاضا  الض ددة  مب ل .  ااتالى  تطجبلت ا درااى  ام ر راضال    ن

االنظر لال تضلد  جى أن   لل  ا ضجا  لى ن س الاقت د للا  لل   ند ل معجن عي   ا  تضلد أو الضهاههمهه  أا 
البرنل ج يطب لو  عليير الفادة التى اضهههههعتلل اللي   د اعا  ضجا  م اي بلل الضهاهههههمههههه  أا البرنل ج لج يهههههال  

ن نظراه يب لاا لى مالر الضعهليير د ا    جى ا  تضهلد  نهد هل يجتز هل  هلجراه درااهههههههههههههه  ذاماه  ا راجعه  خهلرجاه   
يلتفالو  للهت ىد  ن مالر الضعليير اقت الت دي لال تضلد ل طد ال ن يب لل  لاتضرار  ن الطرا التى مالر جادة 

 (Hamdatu, Siddiek, Al-Olyan, 2013 )التعجام االتدرال  الض د ين .

 ا ن خالل التعرال لت المل    نمتوجص الضعطالت التللا :

 أعضا  ا  تضلد لجضهاملت التعجاضا . -
ل ى معتضد الضهاههمهه  يف  أو م  ق  فضا    ن الضعليير التى م ههعلل اللي لت الضوتيهه   ل  تضلد   -

 اااه كلنت قا ا  أا دالا  .
 يمتجزي ال يال  جى ا  تضلد ا لتزاي الضمتضر بت مين الفادة. -
 ا ج الدرااا  التى يتم ا تضلدعل .أو ا  تضلد  ه را  ل  لهة الضهام  التعجاضا  االبر  -
 يعد ا  تضلد  ه را   جى جادة العضجالت اامنشط  اجضاع الود لت التعجاضا   للضهام  الضعتضدة . -
 يعد ا  تضلد  رجعل  عل ل  لجطالب الجضفتضع لجت ىد  ن جادة الضهام  التعجاضا . -
 مبررات التوجه الى ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي: - -2

ظل الت هديلت التي مااجلهل الفهل عهلت للو ا عتضهلي   ههههههههههههههضهلو الفادة اا  تضهلد امىلديضي كلو ل  لي 
العديد  ن الضبررات لضااجل  الت ديلت العللضا  لالاههههههههتفل   لجت دي العجضي االت نالاجي االتغيرات ا قتيههههههههلدي   

فمن مبررات ضاامان الجودة العللي   االتغيرات لي ا عتضلي  ضتطجبلت اهههاا العضلد اا مفله ن ا مداالل التعجام
  :٢٠٠٦)  ضادد  بدالضعطيد  واالعتماد

لي ااههههتفل   الفل علت لضطلل  التغيير االتطاالر االت مههههين الضمههههتضر نظرا  لتع د ااجراهات  هالبط  -
 اادارال .

 ضعا قدرة الفل علت ال لا ا   جى ا اتفل   المرالع  االضتال    لجضتغيرات الضفتض ا . -
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 ا ااانلملل العل  .ضعا اا للنلت الضلدي  لجفل علت  تضلج  لي  بلنيلل امفليزاملل  -

 ا ن يلل بين الضهاملت الفل  ا  ا تطجبلت التنضا  الضفتض ا . -

 ههدي اجاد أنظضهه  لعههللهه  لجضتههل عهه  االت االم يضلن  ن خالللههل ال لم  جى  ههد  لعههللاهه  الفههل عههلت   -
 لت  يق أعداللل.

 ضعا الضورجلت ا دي قدرملل  جى الضنللم  لي اماااا العللضا . -

    ضلو جادة التعجام اا  تضلد لي الفل علت أ هههبو  طجبل  ااهههلاهههال  لرلع  مهههتا  لذلك نفد او ضههه
  ورجلملل التعجاضا  اك لهة الورالفيند   يث ميبو الشللدات  عترف بلل  للضال .

 أهداف تطبيق ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي:  -3
اه  كهل لرد  ن الراد الفهل عه د او مطبيق نظهلي ضههههههههههههههضهلو الفادة اا  تضهلد لي العضجاه  التعجاضاه   مهههههههههههههههال    

الضتضلجين لي ال اهلدات الفهل  اه  االعهل جاو ليلهلد ا نهد مطبا لهل اههههههههههههههاف مت  ق ث ه  كال   ن الطالب االضفتضع  
 :(Ibrahim, 2014)لجفل علت االتي مت ق  ع ماقعلملم ا ن ضضن اعم امعداف 

 ضضلو جادة الضهام  االبرنل ج. -

االعجضي لجفل علت االمهههههههههعي ن ا م  يق راهههههههههللتلل الترةاال  ا يهههههههههداقيتلل  م  يق جادة الضمهههههههههتا  التعجاضي    -
 ا  لليتلل.

 ا رم له  فادة الضورجلتد ام عيجلل لجضنللم  لي ااا العضل الض جي االدالي. -

 اىملبلل ال درة  جى الضشلرك  لي خد   الضفتضعد ااد ال فاة بين الضورجلت ا تطجبلت ااا العضل. -

 جين لي الفل علت  جى الضشلرك  لي مطاالر ام ديث البرا ج التعجاضا .مشفاع جضاع العل  -

او م او  ضجالت ا ضلراهههلت ضهههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي  مهههتضرة لال يف  او م او كنشهههلط اقتي    -
  . ٢٠٠٤لج يال  جى ا  تضلد ل ط )رال ى أبا انين د

   جى الرمم  ن اختالف  عليير ا  تضلد ا داخج   ن  فتضع الى أخر أا 8  :2007 دالدعشهههههلو)اال ههههها    
  ن  هام  الى  هام  أخر د ل و الفضاع يت ق  جى أو أعداف ا  تضلد متضلل لى الناا ى التللا :

 الضملعض  الى جلن  آلالت أخر  لى معزالز جادة ناعا  التعجام.  •
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الضمتا  الض جى االعللضى فاضل يتعجق  فادة معجاضلل ا متااه ا عليير   ضلي  اضع  ا لرة الضهام   جى   •
 م اضا . 

التال يذ  جى   • كافا   يال  مبين  لديلم  عجا لت  العضل  اجللت  أ ارعم  اأالاله  الطالب  أو  الت ىد  ن 
  للداملم  ضاج   عليير أىلديضا  ناعا .

 ل  جى ال الي بذلك.م ديد  عليير ااض   لجت يام الداخجى لى الضهاملتد امشفاعل •
الض لاب  الضفتض ا  لجضهام  الفل  ا د اارضله أالاله ام ار فاضل يتعجق   ن لقلم  جى معجام أبنل لم الزاللدة   •

ث تلم لى الضهام د اأو  ل ين ق  جى التعجام ي  ق جدا  لجضتعجمد معجام  جى  متا  الضعليير العللضا د اةذلك  
 ة البرا ج التى يرمباو بلل. ي ضن لجطالب اأالاله ا  ار جاد 

امل   ال ر   لجطلل  كى يوتلر الناعا  التعجاضا  التى متاالر ليلل الفادةد  ن خالل مالير الضعجا لت  •
الضتعج   بناعا  البرا ج الض د   لجفضلار لإللالع  جيللد اذلك لى ضاه اختالف  تطجبلت اان لاد ااختالف  

 أاعلر اقاض  الضيراللت الضطجاة .
العللى  للل  أناا للد  ن خالل  نو ا  تضلد  جى  متااللت    فاع التنللس الضشراع بين  هاملت التعجاممش •

  وتج  د ا  الو درجلت التينا  لى الفادة لى اال ل اا الي الضوتج  . 
 ممليل  ضجا  م االل الطالب اانت لللم  ن  هام  الى أخر د من  ي دي دليل  جى جادة الضمتا  االض ررات  •

 التى  يل  جيلل الطلل   ن  هام   عتضدة. 
للي لت   • الاضعد  لت مين  اجراهات  متوذ  الفادة  ا لتزاي  ضعليير  ن ص لى  أ   لد  اجاد  أن   الت ىد  ن 

ا  تضلد يضلن أو ممل د  هاملت التعجام العللى  جى اجراه الت مينلت اذلك  ن خالل اضع خطط لتن يذ  
 لك . ام  يق  للم يت  ق  ن اعداف  عد ذ 

خال ههه   ل اهههبق أو  ضجا  ضهههضلو الفادة اا  تضلد م دي لاا د  ديدة لجفل علت الجطالب الجضفتضع  
  اههره امهد  الى م مههين الضورجلت التعجاضا  اال  لظ  جى اههضع  الضهاههمهه   جى الضمههتا  الض جى االدالى د 

ماالر رغب    ا ا  ا هلدق   ن  ا تى نت ىد  ن مطبيق  عليير ضهضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي لال بد  ن  
ىل الراد الفل ع د ااو يلاو عنلك معلاو لي  ضجا  ضههههبط  عليير الفادة الق أاههههس دقا   يتم مطبا لل  جى  
جضاع الراد الضهاهههههمههههه د ااو يلاو عنلك مطبيق  ضجي لعضجا  الفادةد  ع اجاد لرالق  ضل  ت ل ل يلدف الى 

 ا ال جالت.   م  يق ضضلو الفادة اااه لي نطلا الفل ع  ا
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 أنواع االعتماد:  -4
 يينا ا  تضلد الى ا تضلد  هامى اا تضلد برا فى:    

 : يلاو  جى  مههتا  الضهاههمهه  كلل االراجع العضجالت ال جا  اجادة الضهاههمهه  . االعتماد المؤساساى -
158)., Shukla, B., & Passey, D.,2020: P(Kumar,     االعتبر م عيال  أالال  لجضهاهههههههههمههههههههه

 . االشهههير الى ا تضلد الضهاهههمههه   Harvey,2006التعجاضا  اا الفل علت  ن خالل مطبيق الضعليير. )
ىلل االشهههههضل جضاع البرا ج االضااقع الرا التدرالسد ا  يت هههههضن جادة البرا ج الدرااههههها  التى م د لل  

 (Vlăsceanu et. al ,2007: 25)الضهام  
: يلاو  جى  مههههههتا  البرا ج االراجع برا ج أىلديضا    ددة داخل الضهاههههههمهههههه  كضل  االعتماد البرامجى -

  ,.Kumar, P., Shukla, B) &يراجع باهلنهلت ا نفهلا االنتهل ج انفهلح الطالب  هللت يههههههههههههههيهل .
158):Passey, D.,2020  االضنو  لدة لجبرا ج امىلديضا  الضتويههههههههههيهههههههههه  اذلك  عد  يههههههههههال   د

جاضا   جى الترخاص امالى أا ا  تضلد العليد كضل أن    يضنو ا   عد  رار اهههههههههن   الضهاهههههههههمههههههههه  التع
اا هدة  ن مورالج الهدلعه  امالى  جى امقهلد اذلهك ل ههههههههههههههضهلو ال يههههههههههههههال  جى  ضجاه  م االم  ت هل جه   
ال ص دقيق ل ل  ل يتعجق  للبرا ج الدرااههههههههههها  لى كلل   را جلل اأ  هههههههههههله عي   التدرالس ا هعالملم  

اخبراملم انشهلللملم الب لا  ا دد الطالب اأدا لم لى ا  ت لنلت الشهلرال  االنلل ا  اماالر   امىلديضا 
  .2011 يلدر التعجم الضوتج   )خجيلد 

يال ظ  ضل اههههبق أعضا  كال النا يند لل  تضلد الضهاههههمههههى يهكد  جى ااههههتا له الضهاههههمهههه  لضعليير الفادة      
الضهاهههههههمههههههه  د اا  تضلد البرا فى ياضهههههههو البرا ج الضعتضدة  للفل ع   االعطى الطالب اأالاله ام ار الل   لى 

 االتى متضيز بلل  ضل يمل د الطلل   جى اختالر الفل ع  التى ايدر  بلل مبعل  لتويي  .

 أهمية االعتماد  -5
دة يعد ال يهههال  جى ا  تضلد  ال    جى مضيز الفل ع  أا البرنل ج الذ  مم ا تضلده د ا ن بين ال اا د العدي

  Kumar, P., Shukla, B., & Passey, D.,2020):(157التى ي د لل ا  تضلد لجضهاملت :

 يعد ضضلنل   جى مالر الضمتا  امالاى  ن  عليير الفادة  للضهام  . •
 يمل د  جى مطاالر   تا  البرا ج التدرالبا  لب ل  لال تالجلت . •
 أخر   عتضدة .يضلن الطلل   ن ا نت لل ا ىضلل الدراا      كجا   •
 يمل د لى االلدة التضاالل الفل عى. •
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 يشير الى التزاي الضهام   للتضيز. •
 ي دي ماجللت لج  لظ  جى ن لط ال اة ا عللف  ن لط ال عا. •
 يامر  ضجا   الت مين الضمتضر. •
 ي ضن ال يال  جى  للدة  عترف بلل . •
 يمل د  طرال   نظل ا  لى التوطاط االتطاالر ا راجع  العضجالت . •

ا ههدد  لتهه  الترةاهه   ههللا يههلت الضت ههدة د  عب اظههل ا اا تضههلد االتى مهكههد أي هههههههههههههههل   جى أعضاهه  ا  تضههلد  
   (Congressional Research Service,2020: 2) لجضهاملت  د  لل :

 م يام جادة البرا ج امىلديضا  لى  هاملت التعجام العللى . •
ى ال جالت االفل علت اال  ز  جى م مهههين الضعليير  خجق ث لل  الت مهههين الضمهههتضر لجفادة امىلديضا  ل •

 بين الضهاملت الترةاال  .
  شلرك  أ  له عي   التدرالس االعل جين لى الت يام االتوطاط الضهامى . •
 اضع  عليير لجشللدات الضلنا  االترخاص الضلنىد ا عليير لتطاالر الض ررات التى م دي عذا اا داد.  •
ا  تضههلد ا ىههلديضى ا ههل ي ههد هه   ن لاا ههد  ههديههدة لجفههل عهه  الجضفتضع     ياضههههههههههههههج الفزه المهههههههههههههههلبق  أعضاهه     

د اأن   ن أعم الااههههل ل التى مضلن الفل علت  ن ال  لظ  جى  مههههتااعل امطاالره ام  يق التضيز      الجطالب  
لذا م رص الفل علت  المهههههعادي   جى م  يق الفادة لى الضهاهههههمهههههلت االبرا ج الضوتج   د د       االتنللمههههها   
 ة  ورجلملل.ل ضلو جاد 

 ضمان الجودة واالعتماد االكاديمى بالجامعات السعودية: -6
أالت الضضج   العرةا  المههههههههههههعادي   ضلج  لى ااارة التعجام العللى اعتضل ل  خل ههههههههههههل   فادة التعجام العللى 

الهداخجاه   اا  تضهلد امىهلديضىد اقهد انطج هت الااارة لجتعهل هل  ع ق ههههههههههههههاه  الفادة  ن  عهدين عضهل د رلع ال  هلهة  
لجفل علت  ن لرالق ضههههههههههههضلو جادة  دخالت التعجام الفل عى د ارلع ال  لهة الولرجا  لجفل علت  ن لرالق 
ضهههههههبط الضورجلت االت  ق  ن جادملل د ام  يق ا  تضلد امىلديضى االضهاهههههههمهههههههى لجفل علت امضلل ذلك لى 

  لجت االم اا  تضهلد امىهلديضى  د اانشهههههههههههههههله اللي ه  الالناه1421انشهههههههههههههههله الضركز الالنى لج اهل  االت االم  هلي  
لت او الاكهههللههه  ال لا اههه  الراههههههههههههههضاههه  لال تضهههلد اضههههههههههههههضهههلو الفادة لجضهاههههههههههههههمهههههههههههههههههلت االبرا ج     1424 هههلي

 . (Darandary and Cardew, 2013)دالفل  ا 
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ُأنشهههههه ت اللي   الالنا  لجت االم اا  تضلد امىلديضي لي الضضج   العرةا  المههههههعادي  بلدف م اههههههاس  اقد  
ت لجت االم اا  تضلد امىلديضي. اعي ممهههههههههههتلدف م يام برا ج ا هاهههههههههههمهههههههههههلت التعجام التى معنى   عليير ا   لل

 للتعجام  ل  عد الللناي. امعلا اللي    جى بنله ااهترامافا  لد م ام االم اجراهات ضهضلو جادة اادارة االتعجام  
ا . كضل ممعى اللي   الى م  يق عذه لي  هاملت التعجام  ل  عد الللناي لت او  ااىب  أىلديضال  لجضعليير العللض

) اللي هه  الالناهه  لجت االم  .الضعههليير اجعجلههل  عتضههدة أىههلديضاههل  اههههههههههههههااه داخههل الضضج هه  أا لي دال العههللم امخر  
  4 :2008اا  تضلد امىلديضى د 

عههههههههههههههه مم انشهله عي   م االم التعجام االتدرال  د لتيهبو اللي   الفل  الضوتيه   للت االم    1438الى  لي  
اال اههل  اا تضههلد الضهعالت لي الضضج هه  د لي التعجام االتههدرالهه  لي ال طههل ين العههلي االوههلصع لرلع جادملضههل 

   1د االاضههههههو  ههههههلل)2030اك ليتلضل ا مههههههلعضتلضل لي خد   ا قتيههههههلد االتنضا  الالنا  الق روال  الضضج   
االهههههتهههههههدرالههههههه   الهههههتهههههعهههههجهههههاهههههم  مههههه هههههاالهههههم  عهههههيههههه ههههههه    ( الهههههتهههههههللهههههي:  الهههههنههههه ههههها  لهههههلهههههههلد  هههههجهههههى  الهههههتهههههههل هههههعههههههه   د الهههههضهههههراىهههههز 

https://etec.gov.sa/ar/About/Pages/default.aspx  

 

 

 

 

 

   الضراىز التل ع  للي   م االم التعجام االتدرال  1 لل )

ياالااى لاالااهااياائاااااة  اايااماااااا  الاارئاايساااااااااااااة  الاامااهاااااام  االهههتهههههههدرالههههههه د    وتااتاامااثااااال  الهههتهههعهههجهههاهههم  مههه هههاالهههم  عهههيههه ههههههه    (:
https://etec.gov.sa/ar/About/Pages/default.aspx  

 .اضع الضعليير الالنا  لي م االم التعجام االتدرال  ا نلعج التعجام العلي •
 .النلا     ضلل اخد لت ال ال  اا ختبلرات لي نظلي التعجام االتدرال   •
 .اا  تضلد البرا في االضهامي لي نظلي التعجام االتدرال  ال الي    ضلل الت االم  •
 .مرخاص الضلنيين االعل جين لي التعجام االتدرال   •

هيئة تقويم التعليم 
والتدريب

المركز الوطنى 
لتقويم واعتماد 

(مسار)التدريب 

المركز الوطنى 
للتقويم والتميز 

(تميز)المدرسى 

المركز الوطنى 
للتقويم واالعتماد 

(اعتماد)األكاديمى 

المركز الوطنى 
(قياس)للقياس 

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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 ممفيل الضهعالت االفللت الضلن  . •
 .م االم أداه  هاملت التعجام االتدرال  االبرا ج الضنتلا   ضهعل •
 .ا ملعضتلضل لي خد   ا قتيلد االتنضا  الالنا ماظا  نتل ج م االم التعجام االتدرال  لي رلع جادملضل  •
 .اضع الضه رات اقالالل امطاالرعل ا شلرك  ا اتشلرات االضعرل  االب ا  اد م ا بت لر •

ا ر ل   ن الضركز الالنى لجت االم اا  تضلد امىلديضى  جى مطاالر أ ضلل  ا ااىب  التغيرات العللضا   
اةرنل ج   2030لديضى د اا ال  لجضشلرك  لى م  يق روال  الضضج   لى  فلل ضضلو الفادة اا  تضلد امى 

الت ال الالنىع ل د قلي الضركز بتطاالر  عليير ا  تضلد امىلديضى الضهامى االبرا فى  جى  متا   
   2 :2019البلللارالا  د ااضع  عليير جديدة لجدراالت العجال .) عي   م االم التعجام االتدرال  د 

 عليير برا ج الدرااههههههلت العجال  جى اههههههبع   عليير مغطي أنشههههههط  البرنل ج الر امهههههه د   اقد ا ههههههتضجت اثا  
ا ههتضجت  جى  ل يجي: الراههلل  اامعدافد ا دارة البرنل ج اضههضلو جادم د االتعجام االتعجمد االطالبد اأ  ههله  

ج م ت كل   الر  ن  عي   التدرالسد ا يههلدر التعجم االضرالق االتفليزاتد االب ا  العجضا  االضشههلرالع. االندر 
امتجوص الضعليير المههههبع  فاضل يجى : ) عي    .عذه الضعليير  دد  ن الض للت التي معلس  مههههتا  الفادة فا 

  11-3 :2019م االم التعجام االتدرال  د 
 الرسالة وااألهداف :  •

اال جا / ال مهههمد يف  أو يلاو لد  البرنل ج راهههلل  ااضههه   ا نلاهههب  ا تمههه    ع راهههلل  الضهاهههمههه       
امههد م مطبا لههلد ام او  اجلهه  لجتوطاط ا ههههههههههههههنع ال رارداالرمبط بلههل أعههداف البرنههل ج اخططهه د امراجع  

 . يارة دارال 
 إدارة البرنامج وضمان جودته : •

يف  أو يلاو لد  البرنل ج قالدة لعلل  د م اي بتطبيق امنظض  االمهههههههالاهههههههلت االجاا و الضهاهههههههمههههههها  د     
 للتوطاط االتن يذ االضتل ع  ام عيل نظم الفادة التى م  ق التطاالر الضمهههههههههههههتضر مدا   لى اللر  ن  ام اي  

 النزاع  االش لفا  االعدال  االضنلخ التنظاضى الدا م لجعضل .
 التعليم والتعلم : •

يف  أو م او خيهههل ص الورالفين ا ورجلت التعجم لى البرنل ج   ددة بدق  ا تمههه    ع  تطجبلت       
الهلر الالنى لجضهعالت ا ع الضعهليير امىهلديضاه  االضلناه د ا تطجبهلت اههههههههههههههاا العضهل. االفه  أو يتاالق ا

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 الثالث العدد                                               المجلة الدولية للمناهج والتربية التكنولوجية           

                             IJCTE                                                                        2021   يونيو 
    

 

                                       

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 
 42 

الضنلج الدرااهههههههههى  ع الضتطجبلت الضلنا د اأو مطبق عي   التدرالس ااهههههههههترامافالت معجام امعجم الرا م االم  
  ق  ورجهلت التعجم  ن   تنا ه  العهلله  مال م  ورجهلت التعجم الضوتج ه  د كضهل يفه  أو يتم م االم  هد  م

 خالل اال ل  تنا   د االمت لد  ن النتل ج لى الت مين الضمتضر.
 الطالب : •

يف  أو م او  علييرا هههههههههههههراط قبال الطالب ااضههههههههههههه   ا عجن دا أو يتم مطبا لل  عدال . اأو م او      
الطالب    اقلم  الضعجا لت الول    للبرنل ج ا تطجبلت اىضلال الدراا  فا   تالرةداالف  أو يتم معرال  

اااجبلملمدىضل يف   ال  البرنل ج م ديم خد لت لل ج  لإلر هههههههههههههلد لطال    د اأو يعضل  جى م االم جضاع  
 الود لت اامنشط  الض د   لطال   ام مينلل ا تل ع  خرالفا  .

 أعضاء هيئة التدريس : •
التدرالس الضهعجين ذاي ال  لهة االوبرة  يف  أو يتالر لي البرنل ج اام داد ال لفا   ن أ  ههههله عي         

الالا ه  لج اهلي  ضمهههههههههههههههالاهلملمد كضهل يفه  أو يلاناا  جى درايه   هللتطارات امىهلديضاه  االب لاه  االضلناه  لى 
موييلملم د االشلركاا لي أنشط  الب ث العجضي اخد   الضفتضعد امطاالر البرنل ج اامداه الضهامى  د 

 ير   ددةد االمت لد  ن النتل ج لي التطاالراأو يتم م االم أدا لم الق  علي
 مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات : •

يف  أو م او  يههههلدر التعجم االضرالق االتفليزات كلفا  لتجبا  ا تالجلت البرنل ج ا  ررام  الدرااهههها       
له عي    اأنشههطت  ا شههلرالع  الب لا د امتلح لفضاع الضمههت يدين بتظام  نلاهه  د كضل يف  أو يشههترك أ  هه

 التدرالس االطالب لى م ديدعل بنله  جى ا  تالجلتد اال ا او لعلليتلل .
 البحوث العلمية والمشاريع :  •

يف  أو يجتزي البرنل ج بداره لي من يذ الوط  الضهاههههههههههههمهههههههههههها  لجب ث العجضيد اأو ي اي بدار  لرا لى     
اا بت لر دانشههر نتل فلل لي  فالت  جضا   مشههفاع  أ  ههله عي   التدرالس االطالب  جى اانتلج الب لى  

 تويههيهه د ا يعضل  جى  تل ع   أنشههط  الب ث العجضي. ا يطبق آلالت لت االضللد  االعضل  جى مطاالرعل  
 .ام مينلل

كههلنههت جههل عهه  الضجههك  بههدالعزالز  ن أاا ههل الفههل عههلت اااههههههههههههههتفههل هه  لتاجيلههلت ااارة التعجام العههللى د   
املرالخ    7727/502جفادة الشههههههههههههل ج  )قرار  عللي  دير الفل ع  رقم ل  المههههههههههههعادي  التي ااههههههههههههت دثت برنل ج

عههههههههههههههههههههههه  الذي يتالى مطبيق الفادة لي جضاع قطل لملل  ن خالل م ديم البرا ج ا اههههههههتشههههههههلرال   10/08/1421

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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االتي  ن لاا دعل ا ههبلع ا تالجلت الضفتضع ال  ا ا د ام مههين امداه لي جضاع  فل ت    االتن يذي  االتعجاضا 
د ا نشله أنظض  م دد كافا  من يذ العضل   ل ل ك لهة اجادةد ام االم قال  امداه الق  عليير   ددةد الفل ع 

امضلين الفل ع   ن ال درة  جى الضنللمهههه    جال ادالال. اقد مم معديل  مههههضى برنل ج الفادة الشههههل ج  لايههههبو  
ك  بد العزالز د  ضلدة الفادة ) جل ع  الضجعهههههههههههههههههههههههههه.20/3/1435/ا املرالخ  3241  رار رقض   إدارة الجودة" 

  2018اا  تضلد امىلديضى د 

الت  يق الت ل ل االشهههههههههضال لأل ضلل لي  فل ت الفادة اا  تضلد اال ال  االت االم الذي م اي    كل 
 ن ادارة الفادة ا دارة ا  تضههلد امىههلديضي ا دارة ال اههل  االت االم  ضوتجا قطههل ههلت الفههل عهه  ارمهه ت اكههللهه  

لى ا لدة هالجه  عذه اادارات اذلك  ن خالل انشههههههههههههههله  ضهلدة الفادة اا  تضهلد امىلديضي بد ج كال  الفهل عه  ا
 ن )ادارة الفادةد ادارة ا  تضهلد امىهلديضيد ا دارة ال اهل  االت االم  م هت  ظجه  اداراله  اا هدة  هلل رار الاااري  

االشهههضال م ضلل الفادة اا  تضلد    عههههههههههههههههه د لت  يق الت ل ل28/11/1438بتلرالخ  1272 ن ااالر التعجام رقم 
اااللدة ال درة  جى ضههههههههبط اضههههههههضلو  مههههههههتا  جادة العضجالت اامنشههههههههط  االضورجلت لي الفل ع  االضزالد  ن  

) جل ع  الضجك  بد العزالز   2030التنمهيق لي من يذ  شهلرالع الوط  ا اهترامافا  لجفل ع   ضل يتاالق  ع روال  
 : وتشمل أهدافها االستراتيجية ما يلى . 2018د  د  ضلدة الفادة اا  تضلد امىلديضى

 ا داد خطط ااترامافا  لجفادة اا  تضلد  •
 معزالز امرااخ ث لل  الفادة اا  تضلد ا ىلديضي اال ال  االت االم •
 العضل  جى م  يق  تطجبلت ا  تضلد الضهامي االبرا في الالني االدالي •
 بنله ام عيل أنظض  الفادة •
 االضعرل  ا  د الشراىلت مبلدل الوبرة  •
 رلع ال  لهة الضلنا  ااادارال  االت نا  لجعل جين امطاالر بي    ضل  بد   ا جتز    لل ام •
 معزالز امناالع الضاارد الذاما  الدا ض  •
 مطاالر بنا   ضعليير  للا  •
 امل   جضاع الود لت ال ترانال   •
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 تضلد امىلديضىد ا ر ههههههههلل  جى التطاالر  يال ظ  ضل اههههههههبق  د   ل مالا  الدال   ن اعتضلي  للفادة اا 
الضمهههههههههههتضر لى  عليير الفادة اا  تضلد امطاالر الضهاهههههههههههمهههههههههههلت ال ل ض   جى ذلك  ن أجل  ااىب  ا مفلعلت  
العللضا  اااللدة جادة التعجام ا ورجلم  ام  يق  للن  دالا   تضيزة منللس بلل الدال امخر  ام هههههههع جل علملل  

العهللضاه د كضهل نال ظ  هد   هل مالاه  جهل عه  الضجهك   بهد العزالز  ن اعتضهلي    لى  لهلنه   تضيزة لى التيههههههههههههههنا هلت 
بت  يق الفادة الضهاههمهها  ا ر ههلل  جى ا تضلد برا فلل الضوتج   لت للظ  جى  للنتلل الضتضيزة بين الفل علت 

درااهههلت العجال المهههعادي  ام مهههن  ن مرميبلل لى التيهههنا لت العللضا د الذا يتنلال الفزه التللى  عليير برا ج ال
 ضه ههههههرام  الضتعددة لجتعرف  جى درج  مطبيق  عليير ضههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضى ببرنل ج  لجمههههههتير  

 اادارة الترةاال   لجا  الدراالت العجال الترةاال   ن اجل  نظر أ  له عي   التدرالس.

 إجراءات البحث والدراسة الميدانية: 
 منهجية البحث:   -1

 تصميم البحث   -أ
لا ا امياالر الظلعرة التي يتم   الضم ا  الدراالت الا فا  لت  يق أعداف الب ث مم ااتوداي ميضام     

 درااتلل. 

اااف ممتودي بلدف قال  درج  ماالر  عليير ضضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي لي برنل ج        
ةاال  جل ع  الضجك  بد العزالز  ن اجل  نظر أ  له عي     لجمتير اادارة الترةاال   لجا  الدراالت العجال التر 

 التدرالس.

كضل مم ااتوداي التيضام الا  ي الض لرو لب ث درج  ا ختالف لي ااتفل لت الراد العين  ال ل لضتغيري      
 الناع االدرج  العجضا . 

 مجتمع البحث والعينة:  -ب

 مضلل الضفتضع لي: أ  له عي   التدرالس   مم اادارة الترةاال   لجا  الدراالت العجال الترةاال      

 عينة االبحث:

   ا.     12نظرا ليغر  فم الضفتضع ل د مم التطبيق  جى جضاع أ  له عي   التدرالس  لل مم ا ددعم     
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   ا ا العين  ال ل لجناع: 2االاضو  لل ) 
 
 
 
 
 
 
 

   مااالع العين  ال ل لجناع 2 لل)                         
 

   ا ا العين  ال ل لمناات الوبرة: 3االاضو  لل ) 

 
 مااالع العين  ال ل لمناات الوبرة   3 لل)

 أداة البحث: -ج 

مم ا داد ااههههههتبلن  م ههههههضنت  عليير ضههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي التي مم اضههههههعلل  ن قبل اللي         
درج  مطبيق برنل ج  لجمههههههههتير اادارة الترةاال  لجضعليير  ن    العل   ل ههههههههضلو الفادة اا  تضلد د بلدف معرف
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  -  ليد    -ثي التدرالج ) رم ع    ثالLikertامم ااههههتوداي أاههههجاب لالرت )اجل  نظر أ  ههههله عي   التدرالس د 
  نو ب  لت ديد درج  ا اتفل    ن قبل أ  له عي   التدرالس.

 ام انت ا اتبلن   ن جز يين:
 اناات الوبره . –:  لاو  ن الضعجا لت امالا  التي متضلل لي :) الناع الجزء األول
 فادة اا  تضلد امىلديضي  د االضه هههرات : يتنلال الضعليير اماهههلاههها  اال رعا  )  عليير ضهههضلو الالجزء الثاني

   جى الن ا التللي: 1الضرمبط   لل   الر لر يد االاض لل جدال )
    عليير ضضلو الفادة اا  تضلد لجبرا ج ا ىلديضا  ا ل يرمبط بلل  ن  عليير لرعا  ا ه راملل1جدال )

 المعيار األول : الرساله واألهداف

 المؤشرات المعايير الفرعية

ااضههههه   ا نلاهههههب  ا تمههههه    ع راهههههلل  -يتالر لد  البرنل ج راهههههلل   • معيار الرساله -1
 ال جا  االفل ع 

 يتم د م الرالل  امطبا ھل •
 ماج  لجتوطاط ا نع  ال رار •
 مرمبط رالل  البرنل ج  لمھداف االوطط •
 يتم  راجعتھل  ي   دارال  •
ا عتضدة  ا عجن  ااضههههههههههه   ا نلاهههههههههههب   -ياجد لد  البرنل ج راهههههههههههلل   •

 ا تم    ع رالل   ال جا  االفل ع 
 ماالق الرالل   ع ا تالجلت الضفتضع االتاجللت الالنا  •
ماج  راهلل  البرنل ج جضاع  ضجالم  اأنشهطت  ) لل: التوطاطد اامولذ  •

 ال راراتد اموياص الضااردد امطاالر الوط  الدرااا 
ا تالجلت  يتم مطاالر راههههههههلل  البرنل ج  شههههههههلل  مههههههههتضر الي ضههههههههاه  •

 الضفتضع
 يتم ا تضلد البرنل ج ا راجعت  دارالل   •

 مرمبط أعداف البرنل ج امتمق  ع اعداف ال جا  االفل ع  • معيار األهداف -2
 متضيز أعداف البرنل ج  للاضاح االااق ا  اقلبجيتلل لج ال  •
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مرمبط أعداف البرنل ج اا تالجلت من يذه  وطط مشهههههههههههههغيجا   نلاهههههههههههههب    •
 ال جا  االفل ع  تم    ع خطط 

يتل ع ال ل ضاو  جى البرنل ج  د  م  ق أعدال   ن خالل  ه ههههههههههههرات  •
 أداه   ددة

 يتوذ البرنل ج ااجراهات الالا   لجت مين •
 مراجع رالل  البرنل ج اأعدال   يارة دارال  اةضشلرك  الضمت يدين •

 المعيار الثاني: إدارة البرنامج وضمان الجودة

 المؤشرات     المعايير الفرعية                             

يههدار البرنههل ج  ن قبههل  فههللس الفههلو  تويههههههههههههههيههههههههههههههه  ذات  لههلي   • معيار إدارة البرنامج  -1
 ا ال الت   ددة

يتالر لي قالدة البرنل ج الوبرة امىلديضا  ااادارال  الضنلاهههههب  لت  يق   •
 راللت  اأعدال 

العهدد ال هللي  ن ال اادر الضهعجه  لج اهلي  هللضلهلي  يتالر لهد  البرنهل ج   •
 اادارال  االضلنا  اال نا 

 يتالر لد  ال اادر  للي ا ال الت   ددة •
معضل ادارة البرنل ج  جى مالير  نلخ منظاضي  هههه ي اةي   أىلديضا    •

 دا ض 
يجتزي البرنل ج بتطبيق ال هاا ط الضهاهمها  لجشهراى  التعجاضا  االب لا    •

ة جضاع جاان  البرنل ج  ن  يث )الض ررات الدرااا   ضل ي ضن جاد 
 االضااد التعجاضا  االتدرالس ا عليير م ييل الطالب 

يَ ِام البرنل ج لل جا  الشهههراىلت التعجضا  االب لا   شهههلل  نتظم االتوذ  •
 ال رارات الضنلاب   الل ذلك
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يتالر  للبرنل ج قدر كللي  ن الضران  االيههههال الت ممههههضو لج ل ضين   •
  دا  التطاالر االتغيير الالاي جى ا

يمههههههههههههههتفيه  البرنهل ج لجضمههههههههههههههتفهدات النتهل ج  ضجاهلت الت االم الهداري  •
 ا  ررام  الدرااا 

يطبق البرنل ج آلالت م هههههههههههضن النزاع  االعدال  االضمهههههههههههلااة لي جضاع   •
  ضلرالملل امىلديضا  ااادارال  بين  طري الطالب االطللبلت 

ه عي    ن الضلنين  يشههههههلل البرنل ج لفن  ااههههههتشههههههلرال  م ههههههم أ  ههههههل •
االوبراه لي مويههههههههههههههص البرنههل ج لجضمهههههههههههههههلعضهه  لي م ياضهه  امطاالره  

 ام مين ادا  
مجتزي ادارة البرنل ج بتنضا  امطاالر الضللرات اال درات الضلنا  لج اادر  •

ال نا  ااادارال  الضمههههههههههههلندة لي  فلل التويههههههههههههص لضااىب  التطارات  
 ال ديل 

جن  مت هههضن ا ههها البرنل ج  متاو ادارة البرنل ج  عجا لت  اث   ا ع •
 اأدا   ا نفلاام   ضل يتنلا   ع ا تالجلت الضمت يدين

 مشفع ادارة البرنل ج الضبلدرات االض تر لت التطاالرال  •
ال اههههلدات اعي هههه  التههههدرالس   • يطبق البرنههههل ج نظههههلي لعههههلل لت االم أداه 

االضاظ ين الق  عهليير اآلاهلت ااضهههههههههههههه ه  ا عجنه  م ههههههههههههههضن العهداله   
  االش لفا  االضملهل

 يمت لد  ن نتل ج الت االم لي م ديم التغذي  الراجع  االت مين االتطاالر •
يجتزي البرنهههل ج بت عيهههل قام ام هههلنههه  العجضاههه  اقاا هههد الضضهههلراههههههههههههههههلت   •

امخالقا  االمههههههجاك ال االم لي جضاع الضفل ت اامنشههههههط  امىلديضا   
 االب لا  ااادارال  االود ا 

ااجراهات الضعتضهدة  ن ال جاه  مطبق ادارة البرنهل ج امنظضه  االجاا و ا  •
 االفل ع   ضل لي ذلك التظجم االشللا  اال  ليل الت ديبا 

 يتالر لجبرنل ج التضاالل الضللي ال للي لت  يق راللت  اأعدال  •
 اجاد آلالت لت ديد أالااللت ا ن لا  •
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اادارم د يتمهههههق  ع مطبق ادارة البرنل ج نظل ل  لعل   ل هههههضلو الفادة   • معيار ضمان الجودة -2
 نظلي جادة ال جا  االفل ع 

يشههههههههههههههلرك أ  ههههههههههههههله عي   التدرالس االضاظ او االطالب لي  ضجالت   •
 التوطاط اضضلو الفادة ا نع ال رار

معتضد ادارة البرنل ج  جى  ه هههههرات أداه ر امههههها  م اس أداه البرنل ج   •
 بدق  امنمق لتالير بالنلت  نتظض   ن 

الت االم اهههههههههناالل  ) لل: بالنلت  ه هههههههههرات  ي اي البرنل ج بت جيل بالنلت   •
امداه االض لرن  الضرج ا د  د  م دي الطجب د  عد ت امضلي البرنل جد  

 م يام الطالب لجبرنل ج االض ررات االود لتد اأراه
 يفري البرنل ج م االم داري  ل ال  كل )ثال /خضس اناات  •
 يعد البرنل ج م لرالر  ال  متا  الفادة •
البرنل ج ن لط ال اة اال ههههههعا اال ههههههع خطط لجت مههههههين االتل ع  ي دد  •

 من يذه
 المعيار الثالث: التعليم والتعلم

 المؤشرات المعايير الفرعية
الااخااريااجااون    خصاااااااااااااائااص -1

 ومخرجات التعلم
ي دد البرنل ج خيههههههل ص خرالف  ا ورجلت التعجم الضمههههههتلدل    يث   •

 متمق امتنلا   ع راللت 
الورالفين ا ورجهلت التعجم  ع  تطجبهلت االهلر  متاالق خيههههههههههههههل ص  •

متاالق   -المههههههههههههههعادي لجضهعالت ا ع الضعهههليير امىهههلديضاههه  االضلناههه   
 خيل ص الورالفين ا ورجلت التعجم  ع  تطجبلت ااا العضل

 ي دد البرنل ج  ورجلت التعجم لجضملرات الضوتج   •
لمهههههههههههها   يرا ى لي م ديد  ورجلت التعجم منضا  ال  لهات اال درات التنل •

 التي معلس التضيز ااابداع اا بت لر لد  الورالفين
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يتم مطبيق آلالت  نلاب  ل ال   ورجلت التعجم االت  ق  ن ااتا ل لل   •
 الق  متااللت أداه اخطط م يام   ددة

يجتزي البرنل ج  للمههههههههالاههههههههلت االضعليير اااجراهات الضهاههههههههمهههههههها  لي   • المنهج الدراسي -2
 ميضام امعديل الضنلج الدرااي

را ي الضنلج الهههدرااههههههههههههههي التاااو بين الفاانههه  النظرالههه  االتطبا اههه   ي •
 االضلاو الب لي االعضق العجضي

 يرا ي التتل ع االت ل ل بين الض ررات الدرااا  اامنشط  العجضا   •
يرا ي لي بنهله الوطه  الهدرااههههههههههههههاه  م هديهد  تطجبهلت ن هلط الوراج  ن   •

 الوط 
يرا ى لي بنله الوط  الدرااههههههههها  م ديد الضتطجبلت ال لفا  لجضمهههههههههلرات  •

 الضوتج   ال ل  لضرج ا    جا  ا للضا 
مرمبط  ورجلت التعجم لي الض ررات اامنشهههههههههههط  الب لا   ع  ورجلت  •

 التعجم لي البرنل ج
فاهه  التعجام االتعجم الرا الت يام الضمههههههههههههههتوههد هه   ع متاالق ااههههههههههههههتراما •

  ورجلت التعجم الضمتلدل   جى  متا  البرنل ج االض ررات 
 متاالق  ورجلت التعجم لألنشط  الضيدانا   ع  ورجلت معجم البرنل ج •
يتم م ديد ااههههههههههههترامافالت التدرال  االت يام اأ لىن التدرال  الضنلاههههههههههههب    •

 لت  يق عذه الضورجلت 
الضشههههههههههههههرف  جى الوبرة الضيدانا   ن البرنل ج االضاكج   ُيعرف كل  ن •

ل هل  نلضهل امت ههههههههههههههضن )اا ههههههههههههههرافد الضتهل عه د م يام الطالب ام االم  
امطاالر الوبرة الضيدانا  الضشهرف الضيداني  ضورجلت التعجم الضمهتلدل  

 الباع  الضللي
 يام لي البرنهههل ج  ضهههل  متناع ااههههههههههههههترامافاهههلت التعجام االتعجم الرا الت • جودة التعليم وتقييم الطالب -3

 يتنلا   ع لباعت  ا متااه 
 يتل ع البرنل ج ا اتوداي ال علل لجت نا   ن قبل أ  له عي   التدرالس •
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يزاد الطالب لي بداي  م ديم الض رر أا امنشههههط  التعجاضا  )امنشههههط    •
الب لاهه  االتطبا اهه  االضيههداناهه    ضعجا ههلت  هههههههههههههههل جهه   نهه  امت ههههههههههههههضن  

اااههههههترامافالت التعجام االتعجم الرا الت يام ا اا يدعل   ورجلت التعجم  
 ا ل يتاقع  نلم خالل دراا  الض رر

ُم اي الض ررات اا نشههههههههههههط التعجاضا   شههههههههههههلل داري لجت  ق  ن لل جا    •
 ااترامافالت التعجام االتعجم الرا الت يام ام دي م لرالر  اللل

اا ههههههههههههههراف يطبق البرنههل ج آلاههلت لههد م ام  يز التضيز لي التههدرالس ا  •
 العجضي

 يشفع البرنل ج ا بداع اا بت لر لد  عي   التدرالس •
يمههههههههههههههلم اانتهلج العجضي م  ههههههههههههههله عي ه  التهدرالس لي اثراه الض تا    •

 الدرااي لي البرنل ج
يطبق البرنهههل ج اجراهات ااضهههههههههههههه ههه  ا عجنههه  لجت  ق  ن جادة لرا  •

الت يام ا يهههههداقيتلل ) لل: الضاا ههههه لتد التناعد الشهههههضالا  لضورجلت 
 التعجمد امااالع الدرج  ادق  التي او

يمههههتودي اجراهات لعلل  لجت  ق  ن ا  ضلل االااجبلت االب ا  التي  •
 ي د لل الطالب عي  ن انتلجلم

ي دي مغذي  راجع  لجطالب  ن أدا لم انتل ج م االضلم لي اقت يضلنلم   •
 فا   ن م مين أدا لم

 ه  لجتبهلدل يشههههههههههههههفع البرنهل ج اثراه خبرات الطالب  ه مهل ه  لرص  تنا  •
 الطالبي االزاللرات اا لت لا  للضراىز الب لا  االتدرالبا  الضتضيزة
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 المعيار الرابع: الطالب
 المؤشرات

ياجد لد  البرنل ج  عليير ا ههههراط  عتضدة ا عجن  ل بال اممههههفيل الطالب متنلاهههه   ع لباع  ا مههههتا    •
 البرنل ج امطبق  عدال 

ال هههل هههلت   -الض بالين  ع الضاارد الضتهههل ههه  لي البرنهههل ج ) لهههل: اللي ههه  التعجاضاههه متالهي أ هههداد الطالب   •
 الضعل ل اا جلزة -الدرااا 

 يالر البرنل ج الضعجا لت امالاا  لجطالب ) لل:  تطجبلت الدراا د الود لت  •
   ليطبق البرنل ج االالت ا جراهات  لدل  ا عتضدة لالنت لل اليلل ا علدل   ل معجض  الطالب ال •
 ي دي البرنل ج ملي    ل ج  لجطالب الفدد  ضل ي ضن للضلم ال ل ل منااع الود لت اا  للنالت الضتل  .  •
يعرف البرنل ج الطالب    اقلم اااجبلملم اقاا د المههجاكد ا جراهات التظجم االشههللا د االت دي  بااههل ل   •

  تنا  د امطب لل  عدال 
ر ههههههلد امىلديضي االضلني االن مههههههي اا جتضل ي  ن خالل كاادر يتالر لطالب البرنل ج خد لت لعلل  لإل •

  هعج  اكلفا 
 يطبق البرنل ج اجراهات لعلل  لضتل ع  م دي الطالب االت  ق  ن ااتا ل لم لضتطجبلت التورج •
يطبق البرنل ج آلا  لعلل  لجتاا هههههههل  ع الورالفين ا  هههههههراىلم لي  نلاهههههههبلم  اأنشهههههههطت  اااهههههههتطالع آرا لم   •

  ن خبراملم اد ضلماا ات لدة 
 يالر البرنل ج قاا د بالنلت   دث  ا ل ج   ن الورالفين  •
 يطبق آلالت لعلل  لت االم ك لي  اجادة الود لت الض د   لجطالب اقال  رضلعم  نلل •
 يمت يد البرنل ج  ن النتل ج لجت مين •
 يرا ي البرنل ج ا  تالجلت الول   لطال   ) لل: ذاي اا لق د الطالب الداليين •
يطبق البرنل ج آلالت لعلل  ل هضلو انتظلي الطالب لي ال  هار االضشهلرك  ال علل  لي امنشهط  التعجاضا    •

 االب لا 
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 ياجد مضليل  نلا  لجطالب لي الضفللس االجفلو ذات اليج  •
 يتالر لد  البرنل ج نمب  الورالفين ال ل جين  جى  ضل •
 
  

 المعيار  الخامس : أعضاء هيئة التدريس
 المؤشرات

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 الثالث العدد                                               المجلة الدولية للمناهج والتربية التكنولوجية           

                             IJCTE                                                                        2021   يونيو 
    

 

                                       

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 
 54 

 يطبق البرنل ج االالت ا جراهات  نلاب   ختالر أ  له عي   التدرالس اااتا له الضتضيزالن  نلم •
 يتالر العدد ال للي  ن أ  له عي   التدرالس  ضل يشضل كلل  الضفل ت التوييا  •
الضلنا  االوبرة  يتالر لي أ  ههههههههههله عي   التدرالس ال  لهة الالا   ) لل: الضهعالت االشههههههههههللدات االرخص   •

 الالا    الل جا  التدرالس اا  راف العجضي االنشلط الب لي الضمتضر
 يطبق البرنل ج آلالت  نلاب  لجت  ق  ن مالر ال  لهة الالا   م  له عي   التدرالس •
يالر البرنل ج التلي   الضنلاهههههههههب  للي   التدرالس الفدد االضتعلانين ل هههههههههضلو للضلم لطباع  ال جا  ا  اقلم   •

  لل لم ا مهالالملم ا فم العضلا 
 ي م عي   التدرالس  عب  ن الضتعلانين الضلنيين  ن ذاي الوبرة االضللرة العللا  لي  فلل البرنل ج •
يشههههههههلرك أ  ههههههههله عي   التدرالس  لنتظلي أنشههههههههط  أىلديضا  اة لا  ) لل: الضشههههههههلرك  لي الضهمضرات ا ج     •

  ا    ضل ي ضن ا دا  التطارات لي موييلملمالن لش االضشرا لت الب لا  ام لام الرال ل االب
 معد  شلرك  أ  له عي   التدرالس لي امنشط  أ د   للت م ياضلم امرقيتلم •
يشهلرك أ  هله عي   التدرالس لي أنشهط  الشهراى  الضفتض ا  امعد  شهلرك  أ  هله عي   التدرالس لي عذه   •

 امنشط  أ د   للت م ياضلم امرقيتلم
رالس برا ج لي التطاالر الضلني اامىلديضي اجادة اا هههههههههههراف العجضي الق خط   يتج ى أ  هههههههههههله عي   التد  •

 مجبي ا تالجلملم امملم لي مطاالر أدا لم
 يشلرك أ  له عي   التدرالس لي أنشط  م االم امطاالر ال جا  االضهام  •
 مطبق آلالت لعلل  لت االم ك لي  اجادة الود لت الض د   للي   التدرالس اقال  رضلعم  نلل  •
 م أداه عي   التدرالس  لنتظلي الق  عليير   ددة ا عجن  االتم م ديم مغذي  راجع  للمي ا •
 يمت لد  ن النتل ج لي م مين امطاالر امداه •
 
 
  

 المعيار السادس :مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 المؤشرات

االب ث العجضي يطبق البرنل ج اههههههههالاههههههههلت ا جراهات ااضهههههههه   م ههههههههضن ك لي  ا نلاههههههههب   يههههههههلدر التعجم   •
 االود لت الض د   لد م معجم الطالب اأنشطتلم العجضا  االب لا 
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يطبق البرنهل ج اجراهات لعهلله  ادارة الضيهههههههههههههههلدر االضااد الضرج اه  الالا ه  لهد م  ضجاهلت التعجام االتعجم   •
 االب ث العجضي

يتالر  للضلتب  العدد ال للي  ن الضيهههلدر الضتنا   التي يمهههلل الا هههال اليلل  ضل يتنلاههه   ع ا تالجلت   •
 اأ داد الطالب 

 متلح الضيلدر لشطري الطالب االطللبلت لي أاقلت كلفا  ا نلاب  •
 يتم م ديث الضيلدر  يارة دارال  •
 ا د الاال ط الضتعددةد البر فالت متالر لد  ال جا   يلدر ال ترانا   تويي  ) لل: الضراجع الرقض •
متالر قاا د  عجا لت اأنظض  ال ترانا   نلاههب  متاو لجضمههت يدين الا ههال الى الضعجا لت االضااد الب لا     •

 االضفالت العجضا   ن داخل ال جا  اخلرجلل
اال لفا    متالر  لل جا  الضعل ل االضوتبرات االتفليزات ال لاهههههههههههههاةا  االت نا  االضااد الضال ض  لجتويهههههههههههههص  •

 مجراه الب ا  االدراالت العجضا  ال ل  معداللل
 مطبق آلالت  نلاب  لجيالن  االت ديث.   •
يتالر للي   التدرالس االطالب االضاظ ين التلي   االد م ال ني الضنلاههههههههههبين لالاههههههههههتوداي ال علل لضيههههههههههلدر  •

 ااال ل التعجم
 لجلملممتالر  لل جا  ال ل لت الدرااا  االضرالق الضنلاب    تا •
متالر جضاع  تطجبلت اليههههههههههه   االمهههههههههههال   الضلنا  الالا   لي الضرالق االتفليزات اامنشهههههههههههط  التعجاضا    •

 االب لا 
 مطبق  عليير المال   اال  لظ  جى البي   االتوجص  ن الن ليلت الوطرة  ل لهة الل جا  •
 برات يتالر العدد ال للي االضهعل  ن ال نيين لي مشغيل املي   الضعل ل االضوت •
 متالر الضرالق االتفليزات االود لت الضنلاب  لذاي اا لق   ن الطالب اعي   التدرالس االضاظ ين •
 متالر الت نالت االود لت البي ا  الضنلاب  لجض ررات التي م دي ال ترانال  أا  ن  عد الق الضعليير الول      •
 معضل ال جا   جى م االم لل جا   يلدر التعجم االضرالق االتفليزات   ناا لل  •
 .يمت لد  ن نتل ج الت االم لي الت مين االتطاالر •

 المشاريعالمعيار السابع: البحوث العلمية و 
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 المؤشرات

 يجتزي البرنل ج بتن يذ داره لي خط  الب ث العجضي لجضهام  لي ضاه  ه رات   ددة •
 ي دد البرنل ج امالااللت الب لا   ضل يتنلا   ع رالل  الفل ع  االتاجللت الالنا  اخطط التنضا  •
 لألنشط  الب لا  لي البرنل جيتالر الد م الضللي االتفليزات الالا   االبي   الدا ض  االض  زة  •
 ياجد لد  البرنل ج أنشط  اثرا ا  لتنضا   للرات الب ث العجضي امبلدل الوبرات انتل ج الب ث العجضي  •
 ي  ز البرنل ج مضاالل الب ا   ن الفللت الضلن   اجللت ا اتلضلر •
  راىز الب ث العجضييالر البرنل ج آلا  لد م التعلاو لي الضفلل الب لي  ع الفل علت الضتضيزة ا   •
يطبق البرنل ج اجراهات أىلديضا  ا دارال    ددة ا لدل  لجضاال    جى الراههههههل ل العجضا  االضشههههههلرالع الب لا    •

 لي اللر ا ني  نلا  
ياجد لد  البرنل ج معجاضلت ا ر ههههههههلدات ااضهههههههه   ا عجن  م داد الب ا  االراههههههههل ل العجضا  االضشههههههههلرالع    •

 ام ياضلل
  ددة م هههههههههههضن  تل ع  اك لهة ام هههههههههههراف العجضي  جى الراهههههههههههل ل االب ا  العجضا   يطبق البرنل ج آلالت  •

 االضشلرالع اممتودي التغذي  الراجع  لي الت مين
 يراق  البرنل ج  دال  ا اضاعا  ا يداقا  م يام الب ا  ا نلقش  الرال ل العجضا  ا جلااملل •
ا بت لر  ضل يتنلاهههههه   ع  مههههههتا  الضهعل يرا ى لي أ  ل  الطالب ام ههههههلل  العجضا  اااثراه الضعرلي ا   •

 االضعليير العللضا 
 ينضي البرنل ج قدرات الطالب  جى مجبا   تطجبلت النشر لي الضفالت العجضا  ام  زعم  جى ذلك •
 ي دي البرنل ج  االز لجطالب الضتضيزالن  •
  يتل ع البرنل ج التزاي البل لين   اا ط اأخالقالت الب ث العضجي الق آلالت  نلاب  •
يرا ي البرنل ج   اا النشهههههههر االضج ا  ال  رال  اممهههههههفيل براهات ا ختراع لناامج الب ث العجضي م  هههههههله   •

 عي   التدرالس االطالب 
 يالر البرنل ج قل دة بالنلت   دث  لتاثيق اانتلج العجضي م  له عي   التدرالس االطالب االمت لد  نلل  •
 للي   التدرالس االطالب يطبق البرنل ج آلالت لتماالق اانتلج العجضي   •
 يطبق البرنل ج آلالت لت االم أنشط  الب ث العجضي االضشلرالع •

 يعضل البرنل ج  جى مطاالر آلالت الت االم االت مين
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 تقنين )االستبانة(:
ا اههههتبلن   عتضدة  ن قبل اللي   االفل ع د اقد مم   عب التعديالت البمههههاط   جى  عب الضه ههههرات  يث 
مم ليهههههل الضه هههههرات الضركب  التي م اس اىلر  ن  تغيرد امم  رضهههههلل  جي خضس خبراه لي  فلل الفادة 

 ل لالاتوداي  .  لضراجع  التعديالت االت ىد  ن اليالم  االاضاحد الد ام  اا  جى اضا لل ا ال يتل
 اجراءات تطبيق الدراسة الميدانية:

مم ال يههههههههههههههال  جى خطهل هلت الضاال ه   جى التطبيق لي جهل عه  الضجهك  بهد العزالز لفضع الباهلنهلت    •
 الضطجاة .

 مم مااالع ا اتبلن  ال ترانال االداالل  جى العين . •
 ل  التللا :اا تضد لي ر د درجلت ا اتبلن   جى  ملب الضتااط الضرجو ال ل لجضعلد  •

 ال اض  الض ماة  = ال را بين أ جى درج  اأقل درج    ما    جى  دد ال  لت 
                 =2 /3  =0.67 

   التللي ال ام ام ديراملل:2االاضو جدال )

 لرال    ملب الضتااطلت الضرج     2جدال )

 الضتااط الضرجو التطبيقدرج  

 1.67الى  1 ن   نو   
 2.34الى  1.67 ن اىبر   تااط 
 3الى  2.34اىبر  ن   رم ع 

 مم مطبيق ا اتبلن   جى العين  امفضاعلل ار د الدرجلت ام جيجلل ا يل ال ال ل لتملو ت الب ث. •
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 نتائج البحث:
 ال ل  ما ج  الب ث مم ر د النتل ج  جى الن ا التللي:

 نتائج السؤال البحثي األول:

مطبيق  عليير ضههههههههههضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي ببرنل ج  لجمههههههههههتير   ل درج    ينص المهههههههههههال امال  جي:
 ) ين  الدراا  ؟  اادارة الترةاال   لجا  الدراالت العجال الترةاال   ن اجل  نظر أ  له عي   التدرالس

طبيق    درج  م3ياضههو جدال )،  مم  مههلب الضتااههطلت ال مههلبا  امرمي  الضعليير ال ل لدرج  الضاال    جيلل
  ن اجل  نظر أ  له عي   التدرالس  جى الن ا التللي:  عليير ضضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي

لبرنل ج  لجمتير اادارة الترةاال    ن    عليير ضضلو الفادة اا  تضلد امىلديضيدرج  مطبيق   3جدال )
 اجل  نظر ا  له عي   التدرالس

  الرالض الضتااط الضرجو التطبيقدرج   الترمي  

 الرالل  اامعداف 2.16  تااط  1

 ادارة البرنل ج اضضلو الفادة 1.85  تااط  6

 التعجام االتعجم 1.99  تااط  3

 الطالب  1.92  تااط  4

 أ  له عي   التدرالس 2  تااط  2

  يلدر التعجم االضرالق االتفليزات  1.69  تااط  7

 االضشلرالعالب ا  العجضا   1.85  تااط  5

 الدرج  ال جا  1.9  تااط 

يت ههو  ن الفدال أو درج   اال   أ  ههله عي   التدرالس  جى مطبيق  عليير الفادة اا  تضلد ببرنل ج        
 د  ضل يدل  جى أو  را لة  عليير الفادة  1.9  ا تااههط    تااههط    لجمههتير ا دارة الترةاال  جلهت بدرج    
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 د دخجى )تل ج درااهههههههههههه  كل  نا ضلراههههههههههههتلل   متم  للشههههههههههههلل الضطجاب لي البرنل ج. امت ق عذه النتاف   ع ن
بدرج    لنت   د   االتي ما هههههههههههجت الى أو مطبيق  عليير الفادة اا  تضل2018 دالفرايدة)  ا درااههههههههههه  2014
 . تااط 

  أي هلد ا يهل الض الر امال  جى أ جى  تااهطد يجا  الول س ثم   تااهط  كضل جلهت درج  كل الضعليير    
 ن الض الر الللني االمههههههههل ع لي درج  الضتااههههههههط  د اكلو الض الر   اللللث االجا  الض الر الرا ع د اممههههههههلاي كل

 الملد  أقل درج  .

 و يما يلي عرض نتائج كل معيار بشكل تفصيلي:

 الرساله واألهداف المعيار األول:

الراههههههلل  اامعداف   ن    درج  مطبيق الض الر امال )4يت ههههههضن الض الر   الرالن لر ييند االاضههههههو جدال )
  جى الن ا التللي: أ  له عي   التدرالساجل  نظر 

  ن اجل  نظر ا  له عي   التدرالس  الرالل  اامعداف الض الر امال )درج  مطبيق   4جدال )

الضتااهط   الرالل  اامعداف الض الر امال ) الرقم
 الضرجو

درجههههههههههههههههههههه  
 التطبيق

 الترمي  

 الفزه امال الرالل 

ااضهه   ا نلاههب  ا تمهه    ع راههلل  -يتالر لد  البرنل ج راههلل    1
 ال جا  االفل ع 

 1  رم ع  2.46

 5  تااط  2.00 يتم د م الرالل  امطبا ھل . 2

 4  تااط  2.23 ماجھ  لجتوطاط ا نع  ال رار 3

 6  تااط  2.00 مرمبط رالل  البرنل ج   لمھداف االوطط 4

 8  تااط  1.85 يتم  راجعتھل  ي   دارال  5
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ااضههههه   ا نلاهههههب  ا عتضدة  ا عجن   -لد  البرنل ج راهههههلل  ياجد  6
 ا تم    ع رالل   ال جا  االفل ع 

 3  تااط  2.29

 2  رم ع  2.38 متاالق الرالل   ع ا تالجلت الضفتضع االتاجللت الالنا  7

ماج  راهههههههلل  البرنل ج جضاع  ضجالم  اأنشهههههههطت  ) لل: التوطاطد   8
 الضااردد امطاالر الوط  الدرااا اامولذ ال راراتد اموياص 

 7  تااط  1.92

يتم مطاالر راهههلل  البرنل ج  شهههلل  مهههتضر الي ضهههاه ا تالجلت    9
 الضفتضع

 10  نو     1.46

 9  تااط  1.85 يتم ا تضلد البرنل ج ا راجعت  دارالل   10

  تااط  2.04 الدرج  ال جا  

 الفزه الللني امعداف

 1  رم ع  2.69 البرنل ج امتمق  ع اعداف ال جا  االفل ع مرمبط أعداف  1

 3  رم ع  2.54 متضيز أعداف البرنل ج  للاضاح االااق ا  اقلبجيتلل لج ال  2

مرمبط أعداف البرنل ج اا تالجلت من يذه  وطط مشههههغيجا   نلاههههب    3
  تم    ع خطط ال جا  االفل ع 

 2  رم ع  2.62

البرنههههل ج  ههههد  م  ق أعههههدالهههه   ن خالل يتههههل ع ال ههههل ضاو  جى   4
  ه رات أداه   ددة

 4  تااط  2.00

 5  تااط  2.00 يتوذ البرنل ج ااجراهات الالا   لجت مين 5

 6  تااط  1.85 مراجع رالل  البرنل ج اأعدال   يارة دارال  اةضشلرك  الضمت يدين 6

  تااط  2.28 الدرج  ال جا 

  ادرج  ااههههههههتفل     2.04يت ههههههههو  ن الفدال أو الدرج  ال جا  لض الر الراههههههههلل  جلهت بدرج   تااههههههههط ) •
 تااههههههههط    د  ضل  ضل يدل  جى أو  را لة  عليير الفادة ا ضلراههههههههتلل الول هههههههه   ض الر  الراههههههههلل      متم  
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  ا درااههههههههه   2014  د دخجى) للشهههههههههلل الضطجاب لي البرنل جد امت ق عذه النتاف   ع نتل ج درااههههههههه  كل  ن  
  تااط  کلنت    االتي أ لرت الى أو درج  مالر   الر رالل  ال مم2018 دالفرايدة)
ااضههههه   ا نلاهههههب  ا تمههههه    ع راهههههلل  ال جا  -اةللنمهههههب  لجضعليير جله   الر  يتالر لد  البرنل ج راهههههلل       

االفل ع    لي ا جى درج    رم ع  د يجا    الر  متاالق الراهههههههلل   ع ا تالجلت الضفتضع االتاجللت الالنا  .  
ت الضفتضع   جى أقل م دير بدرج  ا يل   الر  يتم مطاالر رالل  البرنل ج  شلل  متضر الي ضاه ا تالجل

  د االاضو ذلك أو الرالل  الول    للبرنل ج   يتم مطاالرعل. 1.46 تااط )

  امطبيق بدرج   تااههط د االت ق ذلك  2.28الدرج  ال جا   ضتااههط )افاضل يوص   الر امعداف جلهت      
د الفرايدة )  ا درااهههههههه  2014 دجى دخ) ع   الر الراههههههههلل . كضل مت ق عذه النتاف   ع نتل ج درااهههههههه  كل  ن 

 . تااط  کلنت    االتي أ لرت الى أو درج  مالر   الر رالل  ال مم2018

  اةههدرجهه  م ههدير   رم عهه   د االلال  2.69:    2.54اجههلهت اال ثال  عبههلرات  ضتااههههههههههههههط يترااح بين )    
امالى مرمبط للهل لباعه  نظراله   ن  عبهلرات امخر  جهلهت بهدرجه    تااههههههههههههههطه  د اقهد يرجع ذلهك أو ال بهلرات  

 يهث اليههههههههههههههاهلمه د أ هل ال بهلرات اللالثه  امخيرة للي مركز جى الضتهل عه  االت مههههههههههههههين اعي م تهلج الى اجراهات 
 ا تل ع .

 إدارة البرنامج وضمان الجودة المعيار الثاني:

ادارة البرنل ج اضضلو    درج  مطبيق الض الر الللني )5يت ضن الض الر   الرالن لر ييند االاضو جدال )    
  جى الن ا التللي: الفادة   ن اجل  نظر أ  له عي   التدرالس

  ن اجل  نظر ا  له عي   التدرالس  ادارة البرنل ج اضضلو الفادة الض الر الللني )درج  مطبيق   5جدال )

الهههضهههتهههااههههههههههههههههط   ادارة البرنل ج اضضلو الفادة الض الر الللني ) الرقم
 الضرجو

درجههههههههههههههههههههههههههههههههههه   
 التطبيق

 الترمي  

 ادارة البرنل جالفزه امال 
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يدار البرنل ج  ن قبل  فللس الفلو  تويههههيهههه  ذات   1
  للي ا ال الت   ددة

 1  رم ع  2.77

يتالر لي قاهههلدة البرنهههل ج الوبرة امىهههلديضاههه  ااادارالههه   2
 الضنلاب  لت  يق راللت  اأعدال 

 2  رم ع  2.69

يتالر لههد  البرنههل ج العههدد ال ههللي  ن ال اادر الضهعجهه    3
 لج الي  للضللي اادارال  االضلنا  اال نا 

 7  تااط  2.23

 4  رم ع  2.46 يتالر لد  ال اادر  للي ا ال الت   ددة 4

معضل ادارة البرنل ج  جى مالير  نلخ منظاضي  ههههههههههه ي   5
 اةي   أىلديضا  دا ض 

 20  نو     1.38

يجتزي البرنل ج بتطبيق ال ههههههاا ط الضهاههههههمهههههها  لجشههههههراى   6
التعجاضاههه  االب لاههه   ضهههل ي ههههههههههههههضن جادة جضاع جاانههه  
البرنل ج  ن  يث )الض ررات الدرااههههها  االضااد التعجاضا   

 االتدرالس ا عليير م ييل الطالب 

 14  تااط  1.92

يَ ِام البرنل ج لل جا  الشههههراىلت التعجضا  االب لا   شههههلل  7
  نتظم االتوذ ال رارات الضنلاب   الل ذلك

 15  تااط  1.77

يتالر  هللبرنهل ج قهدر كهللي  ن الضرانه  االيههههههههههههههال اهلت  8
 ممضو لج ل ضين  جى ا دا  التطاالر االتغيير الالاي

 8  تااط  2.23

يمهههههتفي  البرنل ج لجضمهههههتفدات النتل ج  ضجالت الت االم   9
 الداري ا  ررام  الدرااا 

 9  تااط  2.23

يطبق البرنل ج آلالت م ههههضن النزاع  االعدال  االضمههههلااة  10
لي جضاع  ضلراهههههههلملل امىلديضا  ااادارال  بين  هههههههطري  

 الطالب االطللبلت 

 6  تااط  2.31

يشههلل البرنل ج لفن  ااههتشههلرال  م ههم أ  ههله عي    ن   11
الضلنين االوبراه لي مويههههههص البرنل ج لجضمههههههلعض  لي 

 امطاالره ام مين ادا  م ياض  

 11  تااط  2.15
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مجتزي ادارة البرنههل ج بتنضاهه  امطاالر الضلههلرات اال ههدرات  12
الضلناهه  لج اادر ال ناهه  ااادارالهه  الضمهههههههههههههههلنههدة لي  فههلل  

 التويص لضااىب  التطارات ال ديل 

 16  تااط  1.77

متاو ادارة البرنههل ج  عجا ههلت  اث هه  ا عجنهه  مت ههههههههههههههضن   13
ا هههههههههههههها البرنهل ج اأدا ه  ا نفهلاامه   ضهل يتنهلاههههههههههههههه   ع  

 ا تالجلت الضمت يدين

 13  تااط  2.08

 12  تااط  2.15 مشفع ادارة البرنل ج الضبلدرات االض تر لت التطاالرال  14

يطبق البرنههل ج نظههلي لعههلل لت االم أداه ال اههلدات اعي هه    15
التدرالس االضاظ ين الق  عليير اآلالت ااضه   ا عجن   

 م ضن العدال  االش لفا  االضملهل 

 3  رم ع  2.54

يمههههههههههههههت ههلد  ن نتههل ج الت االم لي م ههديم التغههذيهه  الراجعهه   16
 االت مين االتطاالر

 17  تااط  1.69

اقاا هههههد  17 العجضاههههه   بت عيهههههل قام ام هههههلنههههه   البرنهههههل ج  يجتزي 
امخالقاههه  االمههههههههههههههجاك ال االم لي جضاع  الضضهههلراههههههههههههههههلت  

الضفهههل ت اامنشههههههههههههههطههه  امىهههلديضاههه  االب لاههه  ااادارالههه  
 االود ا 

 18  تااط  1.69

اااجهراهات   18 االهجهاا هو  امنهظهضههههههه   الهبهرنهههههههل هج  ادارة  مهطهبهق 
التظجم   ذلههههك  ال جاهههه  االفههههل عهههه   ضههههل لي  الضعتضههههدة  ن 

 االشللا  اال  ليل الت ديبا 

 10  تااط  2.23

يتالر لجبرنهل ج التضاالهل الضهللي ال هللي لت  يق راههههههههههههههللته   19
 اأعدال 

 5  رم ع  2.38

 19  نو     1.62 اجاد آلالت لت ديد أالااللت ا ن لا 20

  تااط  2.12 الدرج  ال جا  
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 ضضلو الفادةالفزه الللني 

مطبق ادارة البرنهههل ج نظهههل هههل  لعهههل   ل ههههههههههههههضهههلو الفادة  1
 جادة ال جا  االفل ع اادارم د يتمق  ع نظلي 

 7  نو     1.54

يشههههلرك أ  ههههله عي   التدرالس االضاظ او االطالب لي  2
  ضجالت التوطاط اضضلو الفادة ا نع ال رار

 4  تااط  1.92

معتضد ادارة البرنل ج  جى  ه ههههههرات أداه ر امهههههها  م اس   3
 أداه البرنل ج بدق  امنمق لتالير بالنلت  نتظض   ن 

 5  تااط  1.85

ي اي البرنل ج بت جيل بالنلت الت االم اناالل  ) لل: بالنلت   4
 ه هههههههرات امداه االض لرن  الضرج ا د  د  م دي الطجب د 
لجبرنهههههههل ج   الطالب  م يام  البرنهههههههل جد  امضهههههههلي   عهههههههد ت 

 االض ررات االود لتد اأراه

 6  تااط  1.77

)ثال /خضس يفري البرنهل ج م االم داري  هههههههههههههههل ال  كهل   5
 اناات 

 2  تااط  2.00

 3  تااط  1.92 يعد البرنل ج م لرالر  ال  متا  الفادة 6

ي هدد البرنهل ج ن هلط ال اة اال ههههههههههههههعا اال ههههههههههههههع خطط   7
 لجت مين االتل ع من يذه

 1  تااط  2.08

  تااط  1.87 الدرج  ال جا 

  ادرجه  2.12البرنهل ج  جهلهت بهدرجه   تااههههههههههههههط )يت ههههههههههههههو  ن الفهدال أو الهدرجه  ال جاه  لض اهلر  ادارة      
 ااهههتفل      تااهههط    د اةللنمهههب  لجضعليير د  يهههل خضمههه   عليير  جى درج  مطبيق    رم ع د جله   الر  

   لي ا جى درج    رم ع  د  يدار البرنل ج  ن قبل  فللس الفلو  تويههههيهههه  ذات  للي ا ههههال الت   ددة
 . كضل  يل   نل ج الوبرة امىلديضا  ااادارال  الضنلاب  لت  يق راللت  اأعدال يتالر لي قالدة البر   يجا    الر  

%  ن الضعليير دأي أو النمب  امىبر  65ثالث   شرة   الر  جى درج  مطبيق    تااط   د اعي مضلل نمب   
لير  نلخ  معضل ادارة البرنل ج  جى ما   ن الضعليير م تلج ألى  ضلراه  امطبيق  شهلل ال هلد ا يهل   الر  

 د اةت دير  نو ب يجيلل   الر  1.38   جى أقل م دير بدرج   تااهط ) منظاضي  ه ي اةي   أىلديضا  دا ض 
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 د اةت دير  نو ب أي ههههلد االاضههههو ذلك  1.62  جله بدرج   تااههههط )  اجاد آلالت لت ديد أالااللت ا ن لا  
 كي متضل ي  ع  عليير الفادة.  أو ادارة البرنل ج م تلج الى ا لدة النظر لي ا لالت الول   بلل

  ا بدرج  مطبيق  تااههههههط د  1.87الدرج  ال جا   ضتااههههههط )افاضل يوص   الر  ضههههههضلو الفادة  جلهت     
 ه هههههههههراتد  يهههههههههجت جضاعلل  جى درج  مطبيق    7االت ق ذلك  ع   الر ادارة البرنل ج . ام هههههههههضن الض الر  

مطبق ادارة البرنل ج نظل ل    تااههههط  د  ل  دا اا د ل ط  يههههل  جى درج  مطبيق   نو  هههه   االتي متنلال    
 ل جا  االفل ع   لعل   ل ضلو الفادة اادارم د يتمق  ع نظلي جادة ا

 التعليم والتعلم  المعيار الثالث:

التعجام االتعجم    درج  مطبيق الض الر اللللث )6يت ههههههضن الضعليير ثال   عليير لرعا د االاضههههههو جدال )    
  جى الن ا التللي:  ن اجل  نظر أ  له عي   التدرالس

  ن اجل  نظر ا  له عي   التدرالس التعجام االتعجم  الض الر اللللث )درج  مطبيق   6جدال )

الهههههضهههههتهههههااههههههههههههههههههط   التعجام االتعجم الض الر اللللث ) الرقم
 الضرجو

درجههههههههههههههههههههههههههههههههه   
 التطبيق

 الترمي  

 الفزه امال خيل ص الورالفاو ا ورجلت التعجم

ي دد البرنل ج خيههههل ص خرالف  ا ورجلت التعجم   1
 الضمتلدل    يث متمق امتنلا   ع راللت 

 2  تااط  2.31

متاالق خيهههههههههل ص الورالفين ا ورجلت التعجم  ع  2
ا ع  لجضهعالت  المههههههههههههههعادي  االهههههههلر   تطجبهههههههلت 

متاالق خيهههههههههل ص    -الضعليير امىلديضا  االضلنا   
الورالفين ا ورجههلت التعجم  ع  تطجبههلت اههههههههههههههاا 

 العضل

 3  تااط  2.15

 1  رم ع  2.54 ي دد البرنل ج  ورجلت التعجم لجضملرات الضوتج   3

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 الثالث العدد                                               المجلة الدولية للمناهج والتربية التكنولوجية           

                             IJCTE                                                                        2021   يونيو 
    

 

                                       

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 
 66 

 م ههديههد  ورجههلت التعجم منضاهه  ال  ههلهات يرا ى لي   4
اال ههدرات التنههللمههههههههههههههاهه  التي معلس التضيز ااابههداع  

 اا بت لر لد  الورالفين

 4  تااط  2.00

يتم مطبيق آلالت  نلاههههههههههههب  ل ال   ورجلت التعجم   5
االت  ق  ن ااهههتا ل لل الق  مهههتااللت أداه اخطط  

 م يام   ددة

 5  تااط  1.92

  تااط  2.18 الدرج  ال جا  

  الفزه الللني الضنلج الدرااي

يجتزي البرنل ج  للمههههههالاههههههلت االضعليير اااجراهات   1
 الضهاما  لي ميضام امعديل الضنلج الدرااي

 10  تااط  1.85

الفاانههههه   2 بين  التاااو  الهههههدرااههههههههههههههي  الضنلج  يرا ي 
 النظرال  االتطبا ا  االضلاو الب لي االعضق العجضي

 5  تااط  2.31

يرا ي التتهل ع االت هل هل بين الض ررات الهدرااههههههههههههههاه     3
 اامنشط  العجضا 

 1  رم ع  2.46

يرا ي لي بنله الوط  الدرااههههههههههها  م ديد  تطجبلت    4
 ن لط الوراج  ن الوط 

 3  رم ع  2.38

يرا ى لي بنله الوط  الدرااهههههههههها  م ديد الضتطجبلت   5
  جاه  ال هلفاه  لجضمههههههههههههههلرات الضوتج ه  ال هل  لضرج اه  

 ا للضا 

 9  تااط  2.00

مرمبط  ورجهههلت التعجم لي الض ررات اامنشههههههههههههههطهه    6
 الب لا   ع  ورجلت التعجم لي البرنل ج

 4  رم ع  2.38

متاالق ااههههههههههههههترامافاههه  التعجام االتعجم الرا الت يام   7
الضمههههههههتود    ع  ورجلت التعجم الضمههههههههتلدل   جى  

  متا  البرنل ج االض ررات 

 2  رم ع  2.46
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متاالق  ورجههلت التعجم لألنشههههههههههههههطهه  الضيههداناهه   ع  8
  ورجلت معجم البرنل ج

 6  تااط  2.31

يتم م هديهد ااههههههههههههههترامافاهلت التهدراله  االت يام اأ هلىن  9
 التدرال  الضنلاب  لت  يق عذه الضورجلت 

 7  تااط  2.23

ُيعرف كل  ن الضشهههههههههرف  جى الوبرة الضيدانا   ن   10
البرنل ج االضاكج  ل ل  نلضل امت هههضن )اا هههرافد 
الوبرة   امطاالر  ام االم  الطالب  م يام  الضتهههههههل عههههههه د 
الضيههههداناهههه  الضشههههههههههههههرف الضيههههداني  ضورجههههلت التعجم  

 الضمتلدل  الباع  الضللي

 8  تااط  2.08

   تااط  2.25 الدرج  ال جا  

 اللللث جادة التعجام ام يام الطالب الفزه 

متناع ااهترامافالت التعجام االتعجم الرا الت يام لي  1
 البرنل ج  ضل يتنلا   ع لباعت  ا متااه 

 5  تااط  2.15

يتهل ع البرنهل ج ا اههههههههههههههتوهداي ال عهلل لجت ناه   ن قبهل  2
 أ  له عي   التدرالس

 3  رم ع  2.38

الض رر أا امنشهههههههههط   يزاد الطالب لي بداي  م ديم   3
التعجاضا  )امنشهههههههههط  الب لا  االتطبا ا  االضيدانا   
 ضعجا لت  هههههههل ج   ن  امت هههههههضن  ورجلت التعجم  
الهته هيهاهم   الهرا  االهتهعهجهم  الهتهعهجهاهم  اااههههههههههههههتهرامهاهفهاهههههههلت 

 ا اا يدعل ا ل يتاقع  نلم خالل دراا  الض رر

 1  رم ع  2.54

ُم اي الض ررات اا نشههههههههههههط التعجاضا   شههههههههههههلل داري  4
لجت  ق  ن لههل جاهه  ااههههههههههههههترامافاههلت التعجام االتعجم 

 الرا الت يام ام دي م لرالر  اللل

 2  رم ع  2.46
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لهههههد م ام  يز التضيز لي  5 آلاهههههلت  البرنهههههل ج  يطبق 
 التدرالس ااا راف العجضي

 4  رم ع  2.38

يشههههههههههههههفع البرنههههل ج ا بههههداع اا بت ههههلر لههههد  عي ههه    6
 التدرالس

 11  نو     1.54

اانتلج العجضي م  هههههله عي   التدرالس لي يمهههههلم   7
 اثراه الض تا  الدرااي لي البرنل ج

 7  تااط  2.00

يطبق البرنل ج اجراهات ااضهههههههههههه   ا عجن  لجت  ق   8
) لههههههل:  الت يام ا يهههههههههههههههههههداقيتلههههههل  لرا  جادة   ن 
الضاا ههههههه لتد التناعد الشهههههههضالا  لضورجلت التعجمد 

 امااالع الدرج  ادق  التي او

 6  تااط  2.08

يمههههههههههههههتوهههدي اجراهات لعهههللههه  لجت  ق  ن ا  ضهههلل   9
االااجبههلت االب ا  التي ي ههد لههل الطالب عي  ن  

 انتلجلم

 10  تااط  1.77

مغههههذيهههه  راجعهههه  لجطالب  ن أدا لم انتههههل ج   10 ي ههههدي 
 م االضلم لي اقت يضلنلم فا   ن م مين أدا لم

 8  تااط  2.00

لرص  يشههفع البرنل ج اثراه خبرات الطالب   مل     11
اا لت ههههههلا   االزالههههههلرات  الطالبي  لجتبههههههلدل   تنا هههههه  

  للضراىز الب لا  االتدرالبا  الضتضيزة

 9  تااط  1.92

  تااط  2.11 الدرج  ال جا 

 :تكون المعيار الثالث من ثالثة أجزاء 

اا هههههتضل  جى خضس  ه هههههرات مراا ت    خصاااائص الخريجون ومخرجات التعلمتضااامن الجزء األول من      
%  نلل  جى م دير   تااهههط  دا يهههجت ال بلرة  ي دد البرنل ج  80م ديرعل بين    رم ع  ا   تااهههط د ا يهههل  

 ورجلت التعجم لجضمههههلرات الضوتج     جى ا جى  تااههههط بت دير   رم ع  اعذا لباعي ل ههههرارة ا داد ما هههها   
ير ل هلو لج بهلرة  يتم مطبيق آلاهلت  نهلاههههههههههههههبه  ل اهل   ورجهلت التعجم  لجض ررات االبرنهل ج اأعهداله د أ هل أقهل م هد 
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االت  ق  ن ااههتا ل لل الق  مههتااللت أداه اخطط م يام   ددة  بدرج  م دير   تااههط  د االشههق امال لجضه ههر 
  ت  ق اعاالولص بتطبيق آلالت قال   ورجلت التعجمد ال ن قد ي تلج ام ر الى ا داد خطط لجت يام.

د اا ههههههههتضل  جى  شههههههههرة  ه ههههههههرات مراا ت م ديرعل بين    رم ع  ا  الجزء الخاص بالمنهج الدراساااااي أما     
%  نلل  جى م دير   تااههههط  دا يههههجت ال بلرة  يرا ي التتل ع االت ل ل بين الض ررات 60  تااههههط د ا يههههل 

ا  لجض ررات اا داد الدرااها  اامنشهط  العجضا     جى  تااهط بت دير   رم ع  اعذا لباعي ل هرارة ا داد ما ه
الضيهههههههههه اللت الول هههههههههه  بلمد أ ل أقل م دير ل لو لج بلرة  يجتزي البرنل ج  للمههههههههههالاههههههههههلت االضعليير اااجراهات 

 الضهاما  لي ميضام امعديل الضنلج الدرااي   بدرج  م دير   تااط  .

ديرعل بين    رم ع  ا  ا د   شهههههههر  ه هههههههرات مرااح م  الجزء الثالث جودة التعليم وتقييم الطالبامنلال        
%  نلل  جى م دير   تااههط   أيضل ي رب  ن نص الضه ههرات دا يههجت 55  تااههط د ا    نو ب  ا يههل 

ال بلرة  يزاد الطالب لي بداي  م ديم الض رر أا امنشههههههههههط  التعجاضا  )امنشههههههههههط  الب لا  االتطبا ا  االضيدانا   
مافالت التعجام االتعجم الرا الت يام ا اا يدعل ا ل  ضعجا لت  هههههههههل ج   ن  امت هههههههههضن  ورجلت التعجم اااهههههههههترا

يتاقع  نلم خالل درااهههه  الض رر   جى ا جى  تااههههط بت دير   رم ع  اعذا لباعي كاو مجك الضلانلت جزه  ن  
ما ها  الض ررات االبرنل ج د أ ل أقل م دير ل لو لج بلرة  يشهفع البرنل ج ا بداع اا بت لر لد  عي   التدرالس 

م دير   نو  هههههه  د اقد يرجع ذلك الى م ثيرات جل ف  كارانلد االتي أدت الي التاا ههههههل  ن  عد بين     بدرج 
 ام  له.

 الطالب المعيار الرابع:

 جى   الطالب   ن اجل  نظر أ  ههههههههله عي   التدرالس  درج  مطبيق الض الر الرا ع )7ياضههههههههو جدال )      
 الن ا التللي:

  ن اجل  نظر ا  له عي   التدرالس  الطالب الض الر الرا ع )درج  مطبيق   7جدال )

درجههههههههههههههههههههههههههههههههههه    لضتااط الضرجوا الطالب الض الر الرا ع ) الرقم
 التطبيق

 الترمي  
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ياجد لد  البرنل ج  عليير ا هههههههههههراط  عتضدة ا عجن   1
ل بال اممههفيل الطالب متنلاهه   ع لباع  ا مههتا   

 البرنل ج امطبق  عدال 

 11  تااط  1.92

متالهي أ ههداد الطالب الض بالين  ع الضاارد الضتههل هه    2
التعجاضاههههه  اللي ههههه   البرنهههههل ج ) لهههههل:  ال هههههل هههههلت    -لي 

 الضعل ل اا جلزة -الدرااا 

 3  رم ع  2.77

يالر البرنل ج الضعجا لت اماههههههلاهههههها  لجطالب ) لل:  3
  تطجبلت الدراا د الود لت 

 4  رم ع  2.77

ا جراهات  لدل  ا عتضدة يطبق البرنل ج اهههههههالاهههههههلت  4
 لالنت لل اليلل ا علدل   ل معجض  الطالب ال  ل

 1  رم ع  2.54

ي دي البرنل ج ملي    هل ج  لجطالب الفدد  ضل ي هضن   5
للضلم ال هل هل منااع الوهد هلت اا  لهلناهلت الضتهل ه   

 للم

 6  تااط  2.31

يعرف البرنهههل ج الطالب    اقلم اااجبهههلملم اقاا هههد  6
المههههههههههههههجاكد ا جراهات التظجم االشههههههههههههههلهلا د االته ديه  

 باال ل  تنا  د امطب لل  عدال 

 8  تااط  2.08

يتالر لطالب البرنهههل ج خهههد هههلت لعهههللههه  لإلر ههههههههههههههههلد   7
امىلديضي االضلني االن مهههههههههي اا جتضل ي  ن خالل 

 ىاادر  هعج  اكلفا 

 2  رم ع  2.54

الطالب يطبق البرنهل ج اجراهات لعهلله  لضتهل عه  م هدي   8
 االت  ق  ن ااتا ل لم لضتطجبلت التورج

 7  تااط  2.15

يطبق البرنهل ج آلاه  لعهلله  لجتاا ههههههههههههههل  ع الورالفين   9
ا  هههههراىلم لي  نلاهههههبلم  اأنشهههههطت  اااهههههتطالع آرا لم  

 اا ات لدة  ن خبراملم اد ضلم

 9  تااط  2.08

يالر البرنهل ج قاا هد باهلنهلت   هدثه  ا هههههههههههههههل جه   ن    10
 الورالفين

 15  نو     1.62
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يطبق آلاهههلت لعهههللههه  لت االم ك هههليههه  اجادة الوهههد هههلت  11
 الض د   لجطالب اقال  رضلعم  نلل

 16  نو     1.46

 13  تااط  1.85 يمت يد البرنل ج  ن النتل ج لجت مين 12

ا  تالجلت الول هههههههه  لطال   ) لل: يرا ي البرنل ج   13
 ذاي اا لق د الطالب الداليين

 14  تااط  1.69

يطبق البرنل ج آلالت لعلل  ل ههههههههضلو انتظلي الطالب   14
لي ال  هههههههههههههار االضشهههههههههههههلرك  ال علل  لي امنشهههههههههههههط   

 التعجاضا  االب لا 

 10  تااط  2.08

ياجد مضليل  نلاههههههههههههه  لجطالب لي الضفللس االجفلو  15
 اليج ذات  

 5  رم ع  2.38

يتالر لد  البرنل ج نمهههب  الورالفين ال ل هههجين  جى   16
  ضل

 12  تااط  1.92

  تااط  2.13 الدرج  ال جا  

جله الض الر الرا ع بدرج  مطبيق   تااهههط  د ام هههضن اهههت   شهههرة  ه هههرا د يهههل  نلم خضس  ه هههرات      
 جى م دير   رم ع  د بينضل  يهههل ممهههع  ه هههرات  جى درج  مطبيق    تااهههط   د بنمهههب  النيههها م رالبل  ضل 
  يدل  جى التطبيق لجضه هههههههههرات يمهههههههههيرةشهههههههههلل جيد الى  د  لد كضل  يهههههههههل  ه هههههههههرالن  جى م دير    نو ب 

يطبق البرنل ج اهالاهلت ا جراهات  لدل  ا عتضدة لالنت لل اليلل ا علدل   ل معجض  الطالب دا يهجت ال بلرة   
اهههههههههل  ل    جى أ جى درج  اةت دير   رم ع  اقد يرجع ذلك الى الت االم  شهههههههههلل  لي لي  را ل ا عرل  الطالب 

ة الود لت الض د   لجطالب اقال  رضهههههلعم  للمد بينضل  يهههههجت ال بلرة   يطبق آلالت لعلل  لت االم ك لي  اجاد 
  نلل    جى أقل درج  اةت دير   نو ب  اال تلج ذلك الى ا عتضلي اخل   فاضل يوص رضل الطالب.  

 أعضاء هيئة التدريس المعيار الخامس:

أ  هههههله عي   التدرالس   ن اجل  نظر أ  هههههله عي    )  الول س  درج  مطبيق الض الر 8ياضهههههو جدال )    
  جى الن ا التللي: التدرالس
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  ن اجل  نظر ا  له عي   التدرالس أ  له عي   التدرالس ) الول س الض الردرج  مطبيق   8جدال )

درجههههههههههههههههههههههههههههههههههه    الضتااط الضرجو أ  له عي   التدرالس ) الول سالض الر  الرقم
 التطبيق

 الترمي  

يطبق البرنل ج اههههالاههههلت ا جراهات  نلاههههب   ختالر   1
 التدرالس اااتا له الضتضيزالن  نلمأ  له عي   

 13  تااط  1.77

يتالر العهدد ال هللي  ن أ  ههههههههههههههله عي ه  التهدرالس  ضهل   2
 يشضل كلل  الضفل ت التوييا 

 1  رم ع  2.38

يتالر لي أ  هههههههههههههههله عي هه  التههدرالس ال  ههلهة الالا هه   3
الضلناهههه    االرخص  الضهعالت االشههههههههههههههلهههههلدات  ) لهههههل: 

التدرالس اا  هههههههراف العجضي االوبرة الالا    الل جا   
 االنشلط الب لي الضمتضر

 6  تااط  2.15

يطبق البرنهههل ج آلاهههلت  نهههلاههههههههههههههبههه  لجت  ق  ن مالر  4
 ال  لهة الالا   م  له عي   التدرالس

 2  رم ع  2.38

يالر البرنل ج التلي   الضنلاهههههههب  للي   التدرالس الفدد  5
ا  اقلم االضتعلانين ل ههههههههههههضلو للضلم لطباع  ال جا   

 ا لل لم ا مهالالملم ا فم العضل

 7  تااط  2.15

ي ههههههههههم عي   التدرالس  عب  ن الضتعلانين الضلنيين   6
  ن ذاي الوبرة االضللرة العللا  لي  فلل البرنل ج

 3  رم ع  2.38

يشههههههههههههلرك أ  ههههههههههههله عي   التدرالس  لنتظلي أنشههههههههههههط    7
أىههلديضاهه  اة لاهه  ) لههل: الضشهههههههههههههههلركهه  لي الضهمضرات 
ا ج   الن لش االضشههههرا لت الب لا  ام لام الراههههل ل 

 8  تااط  2.15
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لهي  الهتهطهارات  ا هههههههدا   ي ههههههههههههههضهن  االهبه ها    هضهههههههل 
 موييلملم

معد  شههلرك  أ  ههله عي   التدرالس لي امنشههط  أ د  8
   للت م ياضلم امرقيتلم

 11  تااط  1.85

يشههههلرك أ  ههههله عي   التدرالس لي أنشههههط  الشههههراى    9
الضفتض ا  امعد  شههههلرك  أ  ههههله عي   التدرالس لي 

 عذه امنشط  أ د   للت م ياضلم امرقيتلم

 14    نو   1.46

يتج ى أ  ههههههههههههههههله عي ههه  التهههدرالس برا ج لي التطاالر   10
الضلني اامىهههلديضي اجادة اا ههههههههههههههراف العجضي الق 

 خط  مجبي ا تالجلملم امملم لي مطاالر أدا لم

 4  تااط  2.23

يشههههههههههلرك أ  ههههههههههله عي   التدرالس لي أنشههههههههههط  م االم   11
 امطاالر ال جا  االضهام 

 5  تااط  2.23

مطبق آلاهههلت لعهههللههه  لت االم ك هههليههه  اجادة الوهههد هههلت    12
 الض د   للي   التدرالس اقال  رضلعم  نلل

 12  تااط  1.85

ي ام أداه عي ه  التهدرالس  هلنتظهلي الق  عهليير   هددة  13
 ا عجن  االتم م ديم مغذي  راجع  للم

 9  تااط  2.00

 10  تااط  2.00 يمت لد  ن النتل ج لي م مين امطاالر امداه 14

 2.07 الدرج  ال جا  

 

  تااط 

جله الض الر الول س بدرج  مطبيق   تااهط  د ام هضن أرةع   شهرة  ه هرا د يهل  نلم ثالث   ه هرات      
 جى درج  مطبيق    رم ع  د ا شهههرة بدرج     تااهههط  دا ه هههر اا د بدرج    نو ب  ضل يدل  جى التطبيق  

يتالر العدد  %  ن الضه ههههرات درج  مطبا لل  تااههههطدا يههههجت ال بلرة  71 شههههلل جيد الى  د  لد  يث أو  
ال للي  ن أ  ههههله عي   التدرالس  ضل يشههههضل كلل  الضفل ت التويههههيهههها     جى أ جى درج  اةت دير   رم ع   
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اقد يرجع ذلك الى اعتضلي الفل ع  بتالير أ  ههله عي   التدرالسد بينضل  يههجت ال بلرة   يشههلرك أ  ههله عي    
عي   التدرالس لي عذه امنشهههههط  أ د   للت التدرالس لي أنشهههههط  الشهههههراى  الضفتض ا  امعد  شهههههلرك  أ  هههههله  

م ياضلم امرقيتلم    جى أقل درج  اةت دير   نو ب  اقد يرجع ذلك لطباع  الدرااههههههه  لي لترة نطبيق الدرااههههههه  
 االتي مضت لي ظل ظراف جل    كرانل  ضل يلاو أثر  جى الشراىلت االضشلركلت.

 مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات  المعيار السادس:

   ن اجل  نظر   يههههههلدر التعجم االضرالق االتفليزات )  المههههههلد   درج  مطبيق الض الر  9ياضههههههو جدال )    
  جى الن ا التللي: أ  له عي   التدرالس

  9جدال )
  ن اجل  نظر ا  له عي   التدرالس    يلدر التعجم االضرالق االتفليزات ) الملد الض الر درج  مطبيق  

االضرالق  )  المهههههههههههههههههههلد الض اههههههلر   الرقم التعجم   يهههههههههههههههههههلدر 
  االتفليزات 

درجههههههههههههههههههههههههههههههههههه    الضتااط الضرجو
 التطبيق

 الترمي  

يطبق البرنل ج اهههالاهههلت ا جراهات ااضههه   م هههضن   1
ى هليه  ا نهلاههههههههههههههبه   يهههههههههههههههلدر التعجم االب هث العجضي 

اأنشههههههههههههههطتلم  االوههد ههلت الض ههد هه  لههد م معجم الطالب  
 العجضا  االب لا 

 3  تااط  2.00

يطبق البرنهههل ج اجراهات لعهههللههه  ادارة الضيههههههههههههههههلدر  2
التعجام   لههههههد م  ضجاههههههلت  الالا هههههه   الضرج اهههههه   االضااد 

 االتعجم االب ث العجضي

 2  تااط  2.08

يتالر  للضلتب  العدد ال للي  ن الضيهههههههههلدر الضتنا     3
يتنلاه   ع ا تالجلت  التي يمهلل الا هال اليلل  ضل 

 اأ داد الطالب 

 12  تااط  1.77

متلح الضيلدر لشطري الطالب االطللبلت لي أاقلت  4
 ىلفا  ا نلاب 

 18  نو     1.54

 17  نو     1.62 يتم م ديث الضيلدر  يارة دارال  5
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متالر لد  ال جا   يههههههههلدر ال ترانا   تويههههههههيهههههههه    6
الااههههههههههههههههههههل ط   الرقضاهههههه د  الضراجع  الضتعههههههددةد  ) لههههههل: 

 البر فالت 

 11  تااط  1.85

متالر قاا هد  عجا هلت اأنظضه  ال تراناه   نهلاههههههههههههههبه     7
متاو لجضمههههههههههت يدين الا ههههههههههال الى الضعجا لت االضااد  
 الب لا  االضفالت العجضا   ن داخل ال جا  اخلرجلل

 4  تااط  2.00

االتفليزات   8 االضوتبرات  الضعههههههل ههههههل  متالر  ههههههلل جاهههههه  
ال هلاههههههههههههههاةاه  االت ناه  االضااد الضال ضه  لجتويههههههههههههههص 

ه الب ا  االههدرااهههههههههههههههلت العجضاهه  ال ههل  اال ههلفاهه  مجرا
 معداللل

 5  تااط  2.00

 6  تااط  2.00 مطبق آلالت  نلاب  ليالنتلل ام ديللل  9

التههههدرالس االطالب االضاظ ين التلي هههه    10 يتالر للي هههه  
االد م ال ني الضنلاههههبين لالاههههتوداي ال علل لضيههههلدر 

 ااال ل التعجم

 14  تااط  1.69

 لل جا  ال ل لت الدرااههههههههها  االضرالق الضنلاهههههههههب   متالر   11
   تالجلملم

 7  تااط  2.00

متالر جضاع  تطجبلت اليهههههههههههه   االمههههههههههههال   الضلنا    12
الالا   لي الضرالق االتفليزات اامنشههههههههههط  التعجاضا   

 االب لا 

 10  تااط  1.91

مطبق  عليير المههال   اال  لظ  جى البي   االتوجص  13
 الن ليلت الوطرة  ل لهة الل جا  ن 

 13  تااط  1.77

يتالر العدد ال للي االضهعل  ن ال نيين لي مشهههههههههههغيل   14
 املي   الضعل ل االضوتبرات 

 15  تااط  1.69
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متالر الضرالق االتفليزات االود لت الضنلاههههههههب  لذاي   15
 اا لق   ن الطالب اعي   التدرالس االضاظ ين

 1  تااط  2.15

متالر الت نالت االود لت البي ا  الضنلاهههههب  لجض ررات   16
الضعههههههليير   الق  أا  ن  عههههههد  ال تراناههههههل   م ههههههدي  التي 

 الول   بلل

 8  تااط  1.92

معضهههل ال جاههه   جى م االم لهههل جاههه   يههههههههههههههههلدر التعجم   17
 االضرالق االتفليزات   ناا لل

 9  تااط  1.92

 16  تااط  1.69 االتطاالريمت لد  ن الت االم لي الت مين  18

  تااط  1.87 الدرج  ال جا  

جله الض الر المههلد  بدرج  مطبيق   تااههط  د ام ههضن ثضلني  شههرة  ه ههرا د يههل  نلم اههت   شههر        
%  ضل يدل  جى التطبيق  شههلل جيد الى  د  لد ا يههجت 89 ه ههر  جى درج  مطبيق    تااههط   د بنمههب   

رالس االضاظ ين   متالر الضرالق االتفليزات االود لت الضنلاهههههههب  لذاي اا لق   ن الطالب اعي   التد ال بلرة   
 جى أ جى درجهه  اةت ههدير   تااههههههههههههههط  اقههد يرجع ذلههك الى اعتضههلي الفههل عهه  بههذاي اا ههلقهه  ام ههديم للم  عب 
الود لتد بينضل  يههجت ال بلرة   متلح الضيههلدر لشههطري الطالب االطللبلت لي أاقلت كلفا  ا نلاههب     جى  

ضمهههههل ا  لي  هههههطر الطالب  ضل قد   يتاو للم أقل درج  اةت دير   نو ب  اقد يرجع ذلك لطباع  الدرااههههه  ال
  يلدر معجاضا    ددةد اال تلج ذلك الى ا عتضلي  للضيلدر اماليرعل لي جضاع اماقلت.  

 البحوث العلمية والمشاريع المعيار السابع:

أ  هههله     ن اجل  نظر  الب ا  العجضا  االضشهههلرالع)  الض الر المهههل ع  درج  مطبيق  10ياضهههو جدال )      
  جى الن ا التللي: عي   التدرالس

  ن اجل  نظر ا  له عي   التدرالس  الب ا  العجضا  االضشلرالع) المل عالض الر درج  مطبيق   10جدال )

درجهههههههههههههههههههههههههههههههههههه   الضتااط الضرجو  الب ا  العجضا  االضشلرالع) المل عالض الر  الرقم
 التطبيق

 الترمي  
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الب هههث العجضي يجتزي البرنهههل ج بتن يهههذ داره لي خطههه    1
 لجضهام  لي ضاه  ه رات   ددة

 11  تااط  1.77

ي هدد البرنهل ج امالاالهلت الب لاه   ضهل يتنهلاهههههههههههههه   ع  2
 رالل  الفل ع  االتاجللت الالنا  اخطط التنضا 

 7  تااط  2.08

االبي هههههه   3 الالا هههههه   االتفليزات  الضههههههللي  الههههههد م  يتالر 
 البرنل جالدا ض  االض  زة لألنشط  الب لا  لي 

 13  نو     1.54

ياجهد لهد  البرنهل ج أنشههههههههههههههطه  اثرا اه  لتنضاه   لهلرات   4
 الب ث العجضي امبلدل الوبرات انتل ج الب ث العجضي

 19  نو     1.25

ي  ز البرنههل ج مضاالههل الب ا   ن الفلههلت الضههلن هه   5
 اجللت ا اتلضلر

 9  تااط  1.92

يالر البرنهل ج آلاه  لهد م التعهلاو لي الضفهلل الب لي    6
  ع الفل علت الضتضيزة ا راىز الب ث العجضي

 12  تااط  1.77

يطبق البرنههههل ج اجراهات أىههههلديضاهههه  ا دارالهههه    ههههددة   7
ا لدل  لجضاال    جى الراههههههههههههل ل العجضا  االضشههههههههههههلرالع  

 الب لا  لي اللر ا ني  نلا  

 14  نو     1.54

ياجد لد  البرنل ج معجاضلت ا ر هههههههههههلدات ااضههههههههههه     8
ا عجن  م داد الب ا  االراههههل ل العجضا  االضشههههلرالع 

 ام ياضلل

 18  نو     1.38

يطبق البرنل ج آلالت   ددة م ههههههههههضن  تل ع  اك لهة  9
ام ههههههههههههراف العجضي  جى الراههههههههههههل ل االب ا  العجضا  

 الت ميناالضشلرالع اممتودي التغذي  الراجع  لي 

 15  نو     1.54

يراق  البرنل ج  دال  ا اضههههههاعا  ا يههههههداقا  م يام   10
 الب ا  ا نلقش  الرال ل العجضا  ا جلااملل

 16  نو     1.46
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يرا ى لي أ  ل  الطالب ام هههههلل  العجضا  اااثراه   11
الضعرلي اا بت لر  ضل يتنلاههههههه   ع  مهههههههتا  الضهعل  

 االضعليير العللضا 

 4  تااط  2.15

ينضي البرنهههل ج قهههدرات الطالب  جى مجباههه   تطجبهههلت   12
 النشر لي الضفالت العجضا  ام  زعم  جى ذلك

 5  تااط  2.15

 8  تااط  2.00 ي دي البرنل ج  االز لجطالب الضتضيزالن  13

يتل ع البرنل ج التزاي البل لين   ههههههههههههاا ط اأخالقالت   14
 الب ث العضجي الق آلالت  نلاب 

 2  تااط  2.23

ال  رالههههه   15 االضج اههههه   النشههههههههههههههر  البرنهههههل ج   اا  يرا ي 
الب ههههث العجضي  اممههههههههههههههفيههههل براهات ا ختراع لناامج 

 التدرالس االطالب م  له عي   

 3  تااط  2.23

يالر البرنهل ج قهل هدة باهلنهلت   هدثه  لتاثيق اانتهلج    16
العجضي م  ههههههههله عي   التدرالس االطالب االمههههههههت لد  

  نلل

 10  تااط  1.92

يطبق البرنل ج آلالت لتمههههههاالق اانتلج العجضي للي      17
 التدرالس االطالب 

 17  نو     1.46

يطبق البرنل ج آلالت لت االم أنشهههههههههههههط  الب ث العجضي  18
 االضشلرالع

 6  تااط  2.15

 1  تااط  2.29 يعضل البرنل ج  جى مطاالر آلالت الت االم االت مين 19

  تااط  1.83 الدرج  ال جا  

جله الض الر المهههل ع بدرج  مطبيق   تااهههط  د ام هههضن ممهههع   شهههرة  ه هههرا د يهههل  نلم اثني  شهههر        
%  ضل يدل  جى التطبيق  شههلل جيد الى  د  لد ا يههجت 63 ه ههر  جى درج  مطبيق    تااههط   د بنمههب   

  تااط  اقد يرجع ذلك  يعضل البرنل ج  جى مطاالر آلالت الت االم االت مين   جى أ جى درج  اةت دير  ال بلرة   
الى الت االم  شهههههههههلل  لي لي كلل  البرا ج اخل ههههههههه   ع اجاد عي   لجت االمد بينضل  يهههههههههجت ال بلرة   ياجد لد  
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البرنل ج أنشههههههههههههههطه  اثرا اه  لتنضاه   لهلرات الب هث العجضي امبهلدل الوبرات انتهل ج الب هث العجضي   جى أقل درج   
 للب ث العجضي انتل ف  اا ات لدة  نلل.  اةت دير   نو ب  اال تلج ذلك الى ا عتضلي  

 السؤال البحثي الثاني:     

عل ياجد اختالف بين اجل  نظر ألراد  ين  الدرااهههه   ال درج  مطبيق  عليير ضههههضلو الفادة اا  تضلد      
 امىلديضيد معز  ل ل  ن )الناعد اناات الوبرة لي التدرالس ؟

     ال را  التللا :الإلجل    جى المهال ايتم الت  ق  ن 

 عليير ضهههضلو    ياجد لرا دال ا يهههل ال بين م دير أ  هههله عي   التدرالس لدرج  مطبيق   الفرض األول:    
 الفادة اا  تضلد امىلديضي مرجع الى الناع.

 لو االتني الال لر تري ليههههههههغر  فم العين د اكلنت النتل ج كضل الجت  ق  ن ال ر  مم ااههههههههتوداي اختبلر      
   التللي:11 لل جدال )ياض

 عليير  أ  له عي   التدرالس لدرج  مطبيق لت دير  نتل ج اختبلر  لو االتني االد ل  ا  يل ا    11جدال )
 ضضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي 

 sigالد ل    متا     Z قاض  قاض   لو االتني  فضاع الرم    تااط الرم   العدد  الناع
 0.91 0.31- 11.0 32 5.33 6 ذكر
 23 5.75 4 أنلى

د أي أو 0.05الد ل  اا يههههل ا  أىبر  ن يال ظ  ن الفدال أو عنلك لرا بين  تااههههط الرم د ا  مههههتا   
 ال را بين الضتااطلت مير دال ا يل ال .  ضل يهكد أو عنلك ام لا بينلم  جى الت ديرات الض ماة .

االهدل ذلهك  جى أنه   ع اختالف الناع ياجهد مه ىيهد  ن  ههههههههههههههطري الطالب االطهللبهلت  جى أو درجه  مطبيق      
الضعليير مت  ق بدرج   تااهههههههط د اقد يرجع ذلك  م لا الشهههههههطرالن لي اضهههههههع الوطط  عل لج مهههههههم ا تل عتللد  

ا ذات د لهه    ههدي اجاد لرا   االتي أىههدت  جى  2018د  الفرايههدة  )درااهههههههههههههههه   امت ق عههذه النتافهه   ع نتههل ج  
 ا يل ا  لي م ديرات ألراد العين  لي مطبيق  عليير الفادة معز  مثر الفنس.
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  ياجد لرا دال ا يهههههل ال بين م دير أ  هههههله عي   التدرالس لدرج  مطبيق  عليير ضهههههضلو   الفرض الثاني:  
 الفادة اا  تضلد امىلديضي مرجع الى اناات الوبرة.

كضل الجت  ق  ن ال ر  مم ااههههههههتوداي اختبلر  لو االتني الال لر تري ليههههههههغر  فم العين د اكلنت النتل ج      
 التللي:   12ياض لل جدال )

لت دير أ  له عي   التدرالس لدرج  مطبيق  عليير      نتل ج اختبلر  لو االتني االد ل  ا  يل ا 12)  جدال
 ضضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي 

 sig متا  الد ل     Zقاض  قاض   لو االتني  فضاع الرم    تااط الرم   العدد  اناات الوبرة 
  10أىبر  ن 

 اناات 
5 4.4 33 7.0 -1.25 0.31 

اهههههههههناات   10
 ل قل

5 6.6 22 

د أي أو 0.05الد ل  اا يههههل ا  أىبر  ن يال ظ  ن الفدال أو عنلك لرا بين  تااههههط الرم د ا  مههههتا   
 ال را بين الضتااطلت مير دال ا يل ال .  ضل يهكد أو عنلك ام لا بينلم  جى الت ديرات الض ماة .

 .ياجد م ىيد  جى أو درج  مطبيق الضعليير مت  ق بدرج   تااط االدل ذلك  جى أن   ع اختالف الوبرة 

 ملخص النتائج
جلهت درج   اال   أ  هههههههههله عي   التدرالس  جى مطبيق  عليير الفادة اا  تضلد ببرنل ج  لجمهههههههههتير   -1

  د 1.9  ا تااط    تااط  ا دارة الترةاال  بدرج    
 جى أ جى  تااهط  الراهلل  اامعداف  ال    د ا يهل الض الر ام تااهط   جلهت درج  كل الضعليير    -2

  د ثم   2   ضتااههههههههههط قدره  أ  ههههههههههله عي   التدرالس  د يجا  الض الر الول س     2.16 ضتااههههههههههط قدره  
  الطالب   داالجا  الض الر الرا ع االولص ب     1.99   ضتااههههههههط قدره  التعجام االتعجمالض الر اللللث  
االمهل ع    ادارة البرنل ج اضهضلو الفادة  الض الر الللني       د اممهلاي كل  ن   1.92 ضتااهط قدره  

   د اكلو الض الر المهههلد      1.85  لي درج  الضتااهههط   ضتااهههط قدره  الب ا  العجضا  االضشهههلرالع  
    . 1.69  أقل درج   ضتااط قدره   يلدر التعجم االضرالق االتفليزات 

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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التدرالس لدرج  مطبيق  عليير ضهضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي  ياجد ام لا بين م دير أ  هله عي     -3
  بت دير    تااط   رمم اختالف اناات الوبرة لديلم.

ياجد ام لا بين م دير أ  هله عي   التدرالس لدرج  مطبيق  عليير ضهضلو الفادة اا  تضلد امىلديضي   -4
  بت دير    تااط   رمم اختالف الناع بينلم.

 التوصيات:
ملاالر ال عليير الول ههه  ببرنل ج  لجمهههتير اادارة الترةاال   لجا  الدرااهههلت العجال الترةاال  ا المي م ملج        

الى ملاالر اخل هه  التي  يههجت  ه ههراملل  جى درج  م دير   ضهه ا  د  مى ي يههل البرنل ج  جى الفادة 
 اا عم لد امىلدي ي . 

 المقترحات:
 برا ج الدراالت العجال لى امقملي الضوتج   الي كجالت الترةا  امخر .اجراه  ثل عذه الدراا   جى     
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ورقة علمية قدمت   . م يام  هاههمههلت اةرا ج التعجام العللي لي لجمههطين. 2004أبا اههنين د رال ي. ) •
برنامج التربية ودائرة ضاابا النوعية  النوعية في التعليم الجامعي الفلسااطيني الذي عقده   –لمؤتمر  

 يالياد راي هللا. 5-3 دفي جامعة القدس المفتوحة
في ضاوء معايير   -ضامان جودة مؤساساات التعليم العالي .  2009أ ضدد ا هرف ا  مهيند   ضد. ) •

 ال لعرة:  للم ال تلب. .هيئات االعتماد الدولية
ةا  لي مطبيق  عليير ضضلو الفادة اا  تضلد   . دراا  اات را ا  لجتفلرب العر 2020با ديد د ليجى ) •

 .361هه350 . 1)5 آللا لجعجاي. امىلديضي  للفل علت 
.  ضلو    الفادة الشهل ج  لى التعجام بين  ه هرات التضيز ا عليير ا  تضلد  .  2006البيالا  اآخراو ) •

 امردو. دار الضميرة لجنشر االتااالع –
 .  تطجبلت ا  تضلد امىلديضي لض الر )الراهههههههههلل  االغليلت اامعداف  2018الفرايدة د د ل   ضد ) •

   فج  العجاي الن مهههههههها  االترةاال لي كجا  الترةا   فل ع  ليب   ن اجل  نظر أ  ههههههههله عي   التدرالس. 
 .387هه 364 د 2)6.

.   ادارة الفادة الشههههههههل ج  اا  تضلد امىلديضى لى الضهاههههههههمههههههههلت الترةاال  .  2011خجيلد نبيل اههههههههعد ) •
 ال لعرة د دار ال فرلجنشر االتااالع .

.  المدخل في تحسااااين جودة الخدمات الصااااحية: الرعاية الصااااحية األولية  .  ٢٠٠٤خاج د ماليق. ) •
 لدال الوجاج العرةا . الضلت  التن يذي لضفجس ااراه الي   لدال  فجس التعلاو 

دار اا تضلد امىلديضي لي ضهههههضلو جادة التعجام      .2017خير الدين د جضع  د  ضراا  د اهههههضا  ) •
.  فج  ام هيل لجب ا  ا قتيهلدي  ااادارال  اا هلرة الى التفرة  ام راللا  ا البرالطلنا .  -الفل عي 

 .73هه 55العدد الللنى د ديمضبرد 
. ضههههههههههضلو الفادة ا ا  تضلد  دخل لت  يق الضيزة التنللمهههههههههها   2020هللا. داادد اههههههههههضر عشههههههههههلي  بد   •

 .66-42 د 1) 21د ع. 2020 ج. الترةا د لي العجضي الب ث   فج  الضيرال  . للفل علت 
 . ا الندرال . دار الضعرل  الفل  ا  .ا  تضلد امىلديضى . 2007الدعشلود جضلل  جى ) •
ارق   ضل    ا  تضلد ا ىلديضى د الوبرة امجنبا  االتفرة  الض جا  . .  2007الدعشههههههلود جضلل  جى ) •

الضهمضر العجضى المهههههههههههههنا  الللنى نن  عليير ضهههههههههههههضلو الفادة اا  تضلد لى التعجام النا ى     د   الى
  2007ابرالل  –جل ع  الضنيارة  –‘‘ه كجا  الترةا  الناعا    ضير االالن العرةي

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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 . م االي برا ج الدارالت العجيل بىجي  المرةي  جل ع  ال جك خللد 2015اهههه راو د   ضد  مههههن اههههعيد )  •
لي ضاه  عليير الجادة اا عم لد امىلدي ي  ن اجل  نظر أ  ههههله عي   التدرالس الجب  الدرااههههلت 

 .871هه847  د 3)42د  دراالت العجاي الترةاال العجال . 
األكاااديمي لكليااات التربيااة في  تقاادير درجااة تطبيق معااايير االعتماااد   .  2005العرالضيد  جاس. ) •

. )ألرا   دكتاراه مير  نشههارة د جل ع   ساالطنة عمان كما يتصااورها القادة واالداريون واألكاديميين
 الير اكد ارةدد امردو.

 . أثر مطبيق ا  تضلد امىلديضي لي كجا  الترةا   فل ع  الضجك اهههههههههعاد 2015الغيثد العناد   ضد ) •
 فج  جل ع  ال د  الض تا   لأل  ل  االدرااهههههههلت س  ن اجل  نظرعم.  لي أداه أ  هههههههله عي   التدرال

 .130هه101 د 12)3د  الن ما  االترةاال 
 . ااقع مطبيق  عهليير ا  تضهلد البرا في  ه قمههههههههههههههلي  جاه  الترةا   2019 هدخجىد اههههههههههههههضاه    ضهد رةاع ) •

 فل ع  أي ال ر  االيهههههعاةلت التي مااجل   ن اجل  نظر ال الدات اادارال  اأ  هههههله عي   التدرالسد 
 .351هه259 د 183) 38د جل ع  اماعرد  فج  كجا  الترةا 

   عهليير ا تضهلد برا ج الترةاه  العضجاه  االترةاه  الراللضهههههههههههههها   2006د )  ضادد بلهله ا بهد الضعطيد ا ضه •
المؤتمر القومي السااااااانوي الثاني عشااااااار )العربي لي ضهههههههههههاه  عب التفلرب العللضا  الضعل هههههههههههرةد 

الفههل عههلت العرةاهه  لي ال رو ال ههلدي االعشههههههههههههههرالند الااقع    دالخاامس( لمركز تطوير التعليم الجاامعي
  ين  ضس. نالضبرد جل ع  27-26االرو . 

التفلرب العللضا  االعرةا  لى ادارة نظم ا  تضلد امىلديضى  ضهاههههههمههههههلت     .2009الضلد د اههههههاااو ) •
  ث   دي الى الضهمضر المههههههههههنا  الدالى د ا  تضلد  التعجام العللى اا للنا  االلدة  نلل لى  يههههههههههر. 

ىجا  الترةا   امىلديضى لضهاهههمهههلت اةرا ج التعجام النا ى لى  يهههر االعللم العرةى : الااقع االض  ال.  
 الناعا  د الضنيارة د  ير.

 http://www.naqaae.org.eg  2008اللي   ال ا ا  ل ضلو جادة التعجام ) •
دليل اللي   ال ا ا  ل ههههههههههههضلو جادة التعجام    .2009ة التعجام اا  تضلد)اللي   ال ا ا  ل ههههههههههههضلو جاد  •

 . جضلارال   ير العرةا  اا  تضلد 
• ( االتههههههدرالهههههه   التعجام  م االم  العجاههههههل .  2019عي هههههه   الههههههدرااهههههههههههههههههههلت  برا ج  ا تضههههههلد   .   عههههههليير 

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgra
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 ثالثاً : المواقع االلكترونية 

•  . مهههههههلرالهوهاههههههه   نهبهههههههذة  امىهههههههلديهضهى.  اا  هتهضهههههههلد  الهفهادة  د  هضهههههههلدة  الهعهزالهز  الهضهجهههههههك  هبهههههههد  جهههههههل هعههههههه  
-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-https://dqaa.kau.edu.sa/Pages

D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A91.aspx%D8%AA% 
• ( امىهههههههلديههضههي.  اا  ههتههضهههههههلد  الههفههادة  السااااااااااناوي ه .  1440 ههضهههههههلدة  الههضههجهههههههك الاتاقاريار  جهههههههل ههعههههههه   د 

https://drive.google.com/file/d/1GL1QI4iC7kJB8ryPpI_7FqVl-  هههههههبهههههههدالهههههههعهههههههزالهههههههز
UQrw_Ou/view    

 https://fegs.kau.edu.saجامعة الملك عبدالعزيز •
https://fegs.kau.edu.sa/Default- فهل عه  الضجهك  بهدالعزالز كلياة الادراساااااااااات العلياا التربوياة •

AR-324 
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