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تطوير كميات التربية في ضوء االعتمادية ومبادئ الجودة الشاممة
د .محمد جواد كاظم

المقدمة

د .أنور تقي توفيق

التًبيٕٕع ليةيٕٕع تيٕٕع تتٕٕيحً بيٕٕت يتٕٕىم يٕٕ ٛتّٕ ً لةيٕٕو تكسٕٕو ٕٕو الرٕٕتل ٚيٕٕسر ٍ ٕٕيا التٕٕتحيً لةٕٕك ٕٕ ٙيٕٕى

تت

ي ًجتت ٕٕت بيٕٕت ٕٕو يلٕٕ٘ ياللٕٕتت ت التٕٕو ترسٕٕو بتس ٕ ع ا ًٕاى ،ا يًٕٕ الٕٕيط يتّةٕٕة الٕٕتىه ت ٕ يٕٕ ٙي الياللٕٕتل لي اج ٕٕع

التّ ًال التغييً و التيته كى تْيل ليةيتل تّٕ يً الياللٕتل الترةيييٕع بت تيٕت ٚبيًٕ ٕو يرْٕ ٚى  ٙالرٕتل ،ٚتْيٕل
الج ىه ال تيةع بجتسة بيً ي ٛيا ا تيت ٚس ت ترسو بت جه جييع الرتيةي ٛالسْ ٚالليتليع اليست ج الريةيتل ي ٛاجٙ
ايجتى ًْ ٖ يااتي ع ل بىآ ا بت تً ضٕيت ٛتةبيٕع اليتّةبٕتل التٕو ت يٕخ لةي ًٕن بةٕ ٔ اليلٕت

اليًجٕ يٕ ٛالتييٌٕ ستيجٕع

ليل٘ جتء البتم التتلو ليلةّ الض ء لةك تّ يً ةيتل التًبيع بي ٛا لتيتى الج ىه.

تسٕٕت  ٙالبتتحٕٕتٕٕ ٛو الولٕٕ ٙا  ٙبتلبتٕٕم يبتٕٕى تا بتلي ٕ ةع ا ييٕٕع ال ٕٕىٖ يٕٕ ٛحٕٕ ٚاستكٕٕ ٙالٕٕك تتىيٕٕى يٕٕت ترسيٕٕه

الج ىه ،تست  ٙالول ٙالحتسو اّتً سًْيتا ل ٛيو  ٚالجٕ ىه ٕو الترةٕي ،ٚيو ٕ  ٚا لتيٕتى ا ىا ٕه ،حٕ ٚبٕي ٚيا ًٕال الجٕ ىه
يرتييً ا لتيتى.

تسٕٕت ٕٕ ٙو الولٕٕ ٙا

التّ يً اليًغ ة.

يًٕٕ يبًًٕٕال التّ ٕ يً

ّ اتٕٕه ،حٕٕ ٚي يٕٕج الج ٕ ىه يتت ً ٕٕت التٕٕو لٕٕى ت يرٕٕتييً تٕٕىام

الفصل االول

التعريف بالبحث
اوالً :مشكمة البحث:

ا ٛالتّ ً اليط ي ى الرتل ٚو اليجت ل ت ع الكك بْ له لةٕك التًبيٕع لترةٕي ٚجرٕ ٙيٕ ٛالتًبيٕع حىاه تٕىام

السي ال تي ٙو ج اسة
الر ًيٛ

ليع اليترة ٚبيت يت اء ٚيع ا سوجتً التّ ً الت س لٕ جوٕ ،تيا ٕت ٛالسلٕٖ الحٕتسو يٕ ٛالكًٕٛ

ى ال حيً ي ٛا تجت ٕتل التىيحٕع ٕو التًبيٕع الترةٕي ٚالتٕو تجةٕل بتلٕىل ه الٕك تبسٕو يو ٕ  ٚال وتيٕتل الورتليٕع ٕو

الىاى اليرةيي ّ ٛاً ٗ التىًيٍ ،كى البج يو  ٚالج ىه ال تيةع رت اً ٕو الركٕى ا

يًٕ يٕ ٛالكًٕ ٛالر ًٕي ٛبرٕى إ ٛتٓ

الت ىايه ب لوه ةلوع اىاًيع و اليلتسع الياللتل ا ستتجيع.
الياللتل الترةيييع ييت

٘ يه ياللتل استتجيع لًّ ٛيٗ ال ٌٕي ٛالرةيٕو الٕيط تٌٕ ى بٕه اليٕترة ،ٚبيٕت اٛ

لةيٕٕترة ٚلٕ لتا لةريٕٕ ٙيلٕٕتكب ا ٕ ،بٕٕى يٕٕ ٛي اًلٕٕته يتّةبٕٕتل ٕٕيا اللٕ ٗ لسٕٕى الٕٕىاى  ،سٕٕت تتجةٕٕك ي ٕ ةع البتٕٕم ٕٕو ضًٕٕ ًه

تّ ٕ يً ةيٕٕتل التًبي ٕٕع ٕٕو ضٕ ٕ ء يرٕٕتييً الجٕ ٕ ىه ال ٕٕتيةع ا لتي ٕٕتى ا ٕٕتىييوٕٕ ،تيا تسٕٕل الجٕ ٕ ىه يّةب ٕتا ٕٕو ٕٕ ٙالي ٕٕٛ
ال ىيتل اليستجتل ،تلتتجع ت  ٛا حً التتتتا و الريةيع الترةيييع ب لٕو ت ا ٚالي ٕٛ

بٕى يٕ ٛيًالتت ٕت لةتّٕ ًال التٕو

ي ى ت الرتل ٚو ييتىيسه الي تةوع ،تلع ا ٛةيتل التًبيع ترى الةبسٕع ا لتلٕيع لتٌ يٕى اليجتيٕع بكتىتٕه التًبٕ يي ،ٛب لٕو ٚ
يل ٕٕسرتا ل ٕٕ ٙالي ٕٕ ٛ ٛي ًجتت ٕٕت تترتي ٕٕ ٙي ٕٕع الّةب ٕٕع ٕٕو الي ًٕٕتةتي ٛاليت ل ّٕٕع ا لىاىي ٕٕع

ٕٕا ء الّةب ٕٕع يتوًلٕ ٕ ٕٕ ٛو

ت للٕٕتل ي تةوٕٕع لًّٕٕ ٛيٕٕٗ لب ٕ ل ٕٕ ٚو ةيٕٕتل ترٕٕى  ٚلي ٕٕ ٛي تةوٕٕع يحٕٕ ٙال سىلٕٕع الّٕٕة ا لتلٕٕتى الكٕٕتس  ٛالليتلٕٕع
التجتًه ...الخ ،اي ٛتلرستيع بيلسع ا جيت ٙالبج ا لتلتى ضًً ه يةتع ليلتيًه يت ي ى الرتل ٚيٕ ٛلًٕلع ٕو التّٕ ً

بيجت ته الي تةوع.
ثانيا :اهمية البحث:

تب ٕ حل اىاًه الج ٕ ىه ال ٕٕتيةع ٕٕو س تيٕٕتل الكًٕٕ ٛالر ًٕي ٛا تيتي ٕتا بي ٕ اً لةٕٕك ا لٕٕرىه الي تةوٕٕع ،س ٕٕت تيحٕٕ ٙسكةٕٕع

جىيٕىه ٕٕو يبٕتىي ليي ٕٕت ،تيٕم يي ٕٕ ٛا ٛتكٕى ٚالجٕ ىه ال ٕتيةع تةٕ ا لي ٕ ل اليجتيرٕٕتل ٕو يجٕٕت ل التيٕته ت ٕٕعٕٕ ،و
ةلوع اىاًيع يى ا التًاتيجيتا

ليةع ىاًه التغييً ت ىٖ الك سك ٙاليسْيتل اليرتلًه الك اسيتّ تو يً ر يٕت  ٚيٕع

البي ع اليتّةبتل اليرتلًه اليلتكبةيع ،و تلٕريستل الكًٕ ٛالر ًٕيٕ ٛتٓ الٕت ىا ٚيو ٕ  ٚاىاًه الجٕ ىه ال ٕتيةع ٕو يجٕتٙ
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ٕٕت ٖ بٕٕي ٛالياللٕٕتل ا ستتجيٕٕع الياللٕٕتل الرةييٕٕع ،لٕٕتً ي ضٕ ٓ اللٕٕتلع حٕٕ ٚلٕٕيتع الكًٕٕٛ

ال اتى الر ًي ٛالي ضع التٕو تييٌٕ ييٕت لٕبٗ ،لٕى ترٕىىل الى اًلٕتل التٕو تست لٕل اىاًه الجٕ ىه ال ٕتيةع ٕو ايًي يٕت ا ًبٕت
ٕٕو بةٕٕىاسست الرًبيٕٕع يس ٕٕت يلًٕٕ ى  ٙال ةٕٕيج،
لةيه جى

ت ٕٕيً ا ىبيٕٕتل الٕٕك ا ٛستٕٕت ج البتٕ م الى اًلٕٕتل اْ ًٕٕل ب ٕ ٙ

غبٕٕتً

تّبيٗ يو  ٚالج ىه ال تيةع و الترةي( ٚلّيع.)16 :2008 ،

ا ٛتّبيٗ يرتييً الج ىه ال تيةع و ياللتل الترةي ٚالبج ضً ًه

غسك لس ت س ت ياللع ترةيييع لًبيٕع ايا ٌاىل

تتلٕٕي ٛيٕٕ ٛاىا ٕٕت تٕٕى ع يٕٕ ٛوٕٕتءه ي ًجتت ٕٕت ت ٕٕى ٚيجتير ٕٕت تلٕٕ ٙالٕٕك يت لّٕٕ الياللٕٕتل الّةبٕٕع الرتلييٕٕع (تٕٕتًة،
.)43 :2005
ا ٛي ٛا ى تّبيٗ يرتييً الج ىه ال تيةع و الياللع الترةيييع و-:
 .1جر ٙالياللع الترةيييع و يًاجرع ىا يع لًلتلت ت ا ٕىا ت ييٕت يجرة ٕت ت ا ٕة اليتغييًٕال اللًٕيرع اليت تكٕع ت ل ٕت،
يت يجرة ت تةبو يتّةبتل التسييع

و ىا يع التّ ً تلرك لتتكيٗ يلت يتته.

 .2ا لتحيتً ا يح ٙلةي اًى اليتليع الب ًيع ،ت ٛلتّبيٗ يرتييً الج ىه ال تيةع تتكٗ ا لة ة ا يح ٙل لٕتريت ٙاليٕ اًى
اليتليع بل ًه لتيتع.
 .3ا ٛير ٕٕتييً الجٕ ٕ ىه ال ٕٕتيةع ت ٕٕتًّ لة ٕٕك الر ٕٕتيةيٕٕ ٛو ا ل ٕٕتّ اليالل ٕٕتل الترةييي ٕٕع ي يل ٕٕت يتل لتلي ٕٕع ي ٕٕ ٛال و ٕٕتءه
الي سيع.

 .4ا ٛجٕ ىه الترةٕي ٚتٕاحً يبت ًٕه ٕٕو اليجتيٕع يٕ ٙ ٕ ٛي ًجتت ٕٕت يٕ ٛالّةبٕع الّتلبٕتل يٕٕ ٙ ٕ ٛاى اً ٕ ٚا
البتم الرةيو ا لت تًال الرةييع التًاه تة  ٙلةي

ًٕ يحٕٕٙ

ل ا جتيتليع ا لتلتىيع الليتليع.

 .5تتكيٕٕٗ جٕ ىه اليلٕٕتويىي ٛيٕٕ ٛالترةٕٕي ٚا يٕٕت يلّٕٕةج لةيٕٕه ة (جٕ ىه اليسٕٕتج)

ٕ الّتلٕٕة تٕٕىلي ٚضٕٕره ا ًتكٕٕتء بٕٕه

يي ًّٕٕ ٛيٕٕٗ تسييٕٕع ية تتٕٕه الو ًيٕٕع الورةيٕٕع يال اليًتبٕٕع ا لةٕٕك بيٕٕت يلٕٕيج لٕٕه بٕٕتلسًْه السكىيٕٕع ل بًتٕٕه السولٕٕيع (يٕٕتًة،
.)41 :2005

الجٕ ٕ ىه ترس ٕٕو ا ًتك ٕٕتء بتليل ٕٕت

الرةي ٕٕو الي ال ٕٕوتل الس لي ٕٕع لةيت ًٕٕجي ٛي ٕٕ ٛالجتير ٕٕتل ي ٕٕ ٛتي ٕٕم الير ٕٕتًٖ

الي تًال ال بًال ا تجت تل الي يع لً ه الرلً لةتكى ٚالرةيو ا بت تً الت س ل جو

ٕي يلٕيلع تتلٕىً يلٕا ليتل

الجتيرتل تكع و لةة لية ت الي يو ،تًتبّ بيجي ٙا لتًاتيجيتل الليتليتل التو ترتيى ت بتل يويع التو تلتغ ٙي ٕت
ي اًى ت ا ي تستل اليتتتع ل ت.

يو ٕ  ٚا لتيٕٕتى ٕ ا لت ًٕاٖ بٕٕت ٛبًسٕٕتيج ترةييٕٕو يرٕٕي program ٛا ياللٕٕع ترةيييٕٕع  iustitutionيلٕٕ ٙالٕٕك

يلت

يريتًط يتىى .certain standard

المؤتمر الثامن لمتعميم العالي في الوطن العربي .1002

لٕٕى الًٕٕ الرىيٕٕى يٕٕ ٛالت لٕٕيتل التٕٕو تترةٕٕٗ بٕٕتلس ِ بٕٕتلج ىه ال ٕٕتيةع ٕٕو التيٕٕته الرًبيٕٕع ل س ٕٕت يٕٕ ٛاليوٕٕت يٚ

ا ىاًيع التىيحع ،ترتيى لةك يو  ٚالتسْي ٚتسًْ الك الياللع ب  ٙتي ٙتىام تغيًال ايجتبيٕع يًغ بٕع ي ٕت ا ٕبتٓ
تتجتل الّ ة اليلتويىي ٛتتكيٗ ا ض ٙال ىيتل ترةيييع ليسيع الت تًيع ب ت ع ا لٕتلية الٕ ٙالت ٕتليٖ الةٕك جٕ ىه

يي سع.

ايا تلًست التىيم ل ٛةيتل التًبيع ت ٛال ىٖ الرت ٚل ٕت ٕ الٕىاى الّةبٕع لةت لُٕ ٕو ي سٕع التٕىًيٍ ٕو
الي يٕٕتل التًب يٕٕع اليلٕٕتسىه لٕٕه ٕٕو اليٕٕىاًٍ اليت لّٕٕع ا لىاىيٕٕع ٕٕو اىاًال التًبيٕٕع لتيٕٕع ،تي يٕٕس  ٚيٕٕ ٛبة ٕ ٔ يلٕٕت يتل
لةييع ي سيع لتليٕع ٕو ت للٕتت  ،ٚبتّٕ يً الٕتلية الٕىاى  ٚتجىيٕى  ٚتيلٕيً اضّٕ ٓ ال ًٕيجي ٛبي يٕتل ليتىيٕع ٕو
ييتىي ٛت لل ( ٚاب اً ي.)56 :2001 ،ٚ

لٕيا ْيوٕع التًبيٕع لٕ ٚترٕى يجًٕى لٕيةع لتكٕىي ٚاليرً ٕٕع سكة ٕت اسيٕت ترٕىىل يلٕ٘ لتلٕبج يلٕا لع لٕ ٛتسييٕع اليٕٕترةٚ

ال تيةع ،بي جٕة ٕيا ا تجٕت ٕت ٛةيٕتل التًبيٕع يلٕا ليتت ت يضٕتلوع ٕو الٕىاى يىًلٕي ٛييتة ٕ  ٛالكٕىًه الوتلةيٕع ال ٌيٕع
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ٕيا يتّةٕة ترًٕيو  ٚبي ٕتًال التٕىًيٍ ال وتيٕتل ا ىا يٕع ٕو ي سٕ ا لةٕك بيسٕع ييٕت يّةٕة

يس  ٚو يجت ٙي ست  ٚليا يسبغو لست ا تيت ٚبتتلي ٛليةيتو الٕترة ٚالترةٕي ٚلًّٕ ٛيٕٗ تّٕ يً ةيٕتل التًبيٕع ال لٕ ٙالٕك
الجٕ ىه ال ٕٕتيةع لي ا بٕٕع الح ٕ ًه اليرة يتتيٕٕع التكسيٕٕتل ا حًٕٕ تّ ٕ اً يٕٕ ٛاجٕٕ ٙالس ٕ ِ ب الر ٕٕت ا ىاًط الرةيٕٕو (ال ت ٕٕيو،
ا ً .)13-14 :2009 ،ٛ

يًٕٕ البٕٕتتح  ٛا ٛليةيٕٕتل تّ ٕ يً ةيٕٕتل التًبيٕٕع تبٕٕىح بت ٕٕىاٖ الًلٕٕتلع .الًايٕٕع ال تلٕٕع ب ٕٕت يًٕٕ اً بتلجتسٕٕة

ا ىاًط التسْييٕٕو لٕ ا الٕٕك يٕٕى

ل الريةيٕٕع الترةيييٕٕع ي ًجتت ٕٕت يٕٕ ٛالٕٕىاى لضٕٕتء ل ي ٕٕع التىًيلٕٕيع يرتلجٕٕع لةيٕٕس ج

الى اًلٕٕيع تسييٕٕع ٕٕتيةع ٕٕو ج اسٕٕة اليترةيٕٕي ٛالٕٕىاى  ٚل ْيوٕٕع اليلٕٕتكب ٙبيٕٕت يٕٕت  ٚيٕٕع يتّةبٕٕتل ل ٕ ٗ الريٕٕ ،ٙي اًلٕٕته

لة لت  ٙا لتلية التىيحع و الكيتٍ التك ي.ٚ
ثالثا :هدف اابحث:

ي ٕىٖ البتٕٕم التٕٕتلو الٕٕك تتىيٕٕى اليٕٕتل تّٕ يً ةيٕٕتل التًبيٕع بٕٕي ٛالجٕ ىه ال ٕٕتيةع ا لٕٕىاى ا ٕٕتىييو لًّٕٕ ٛيٕٕٗ

ت ضٕيج يبًًٕٕال التّٕ يً يرٕٕتييً ا لتيٕٕتى يا ًٕال الجٕ ىه ال ٕتيةع لت ْيو ٕٕت ٕٕو ليةيٕع التّٕ يً ب لٕو ت يكٕٕتييٍ يرًٕٕٖ
ب ت يلت

التّ يً و ةيتل التًبيع.

رابعاً :تحديد المصطمحات:

لً ل الج ىه ال تيةع ي ٛلب ٙلي تلي ٛالبتتحي ٛي ٛابًٌ :ٚ

 .1اللٕٕر ى( :لٕٕىًه الياللٕٕع لةٕٕك تكٕٕىي ٚىيٕٕع بيلٕٕت
ًغبتل لي

لٕٕت ٙيٕٕ ٛالج ٕ ىه اليتيي ٌٕه تلٕٕتّيع يٕٕٛ

ل ٕٕت ال ٕٕتء بتتتيتجٕٕتل

ت الّةبع ا ليتء ا ي ً التتة الري ،ٙغيً ( .)ٚاللر ى.)63 :2002 ،

 .2اتيى :الج ىه ليةيع بست ي ع ت ىٖ الك تتلي ٛاليستج الس ت و
ا تلتٍ الرت ٚلةت  ٚلةك ا

(التًيًط.)13 :2007 ،

يي  ٛالتبتً ت ليةيع يتليع ا يركىه تيم تلتسى الٕك

يتء لةك ضً ًه تتلي ٖ ًْ ٛالري ٙبي تٕه ا ىاًيٕع التٕو اتلٕيل بٕتل ٖ التٕيً.

 .3ال سٕٕتسو :ةلٕٕوع اىاًه تو يًٕٕ جىيٕٕى ت ٕٕتي ٙلةٕٕك الٕٕتلية اىاًه الي ٕ اًى اليتىيٕٕع الب ًٕيع ،ترتيٕٕى الي ٕٕتً ع ال الٕٕرع ٕٕو
الت ّيّ التسويي الترت  ٛيٕ ٛلبٕ ٙجييٕع يستلٕبو الياللٕع الجتيريٕع بيٕت يتكٕٗ الجٕ ىه الي يٕع لي ًجتت ٕت( .ال سٕتسو،
.)10 :2005
 .4اللةية :ليةيع تتلي ٛتتلٖ بت لٕتي اًًيع التوٕ ٗ لةٕك ا

ًٕي ٛتلٕرك الٕك التتلٕي ٛاليلٕتيً ت وٕيِ الت ٕتليٖ

ا لتريت ٙا يح ٙلةي اًى ال وتءه ا ستتجيع تتكيٗ الًضت لسى الري ء (اللةية.)17 :2007 ،

 .5الوت ط :ت جيه الرتيةي ٛالسْ ٚالليتلتل اليست ج الريةيتل ي ٛاج ٙةٗ ًْ ٖ يااتيع ل بىآ ا بت ٕتً لضٕيتٛ
تةبيع اليتّةبتل التو ت يخ لةي ًن بة ٔ اليلت

ي ٛالتيييٌ لةيلتويى ا ستوتٓ الًضت (الوت ط.)29 :2007 ،

 .6يجيى يتيى :يجي ٓ اليرتييً ا جًاءال التو ي ٕىٖ تبسي ٕت تسويٕي ت الٕك تتكيٕٗ اللٕك ىًجٕع يٕ ٛا ٕىاٖ اليت ٕته
لةياللع التتلي ٛاليت ال ٙو ا ىاء اليسٕتج لةٕك ٕٗ ا غًٕاِ اليّة بٕع الي الٕوتل اليس ٕ ىه بت ضٕ ٙالّ اً ٕٗ
ال ٙج ى ت ةوع يي سي( ٛيجيى يتيى.)13 :2007 ،
 .7لّيع :تةبيع تتجتل الريي ٙت لرتته اليرك لع ا اس ت الًيتىه التيييٌٕ ٕو ا

ٕيتء ال ٕىيتل ٕو لةٕ ٕٛ ٚيكٕ  ٚلةٕك

لب ٕ  ٙالتغييًٕٕ ا ييٕٕع الت ّٕٕيّ ا لٕٕتًاتيجو ا تيٕٕت ٚبتتجٕٕتل اليلٕٕتويى الٕٕتيرتة التكسيٕٕتل التىيحٕٕع ب لٕٕو ت لسل ٕ اً

ي ح اً ت يً بي ع لتيتع لةرتيةي ٛتتيج الي تً ع ا بىآ و الري ٙالت ىيى لةك ا ييٕع الرسلًٕ الب ًٕط ٕو اسجٕته
الري( ٙلّيع.)22 :2008 ،

 .8ابٕ الًٕٕة ا ًٕ  :ٛةلٕٕوع ترٌٌٕٕ ي يٕع ياللٕٕع يٕت ا ٕٕىا ت بتلٕٕت ىا ٚاى ال تكسيٕتل تتلٕٕي ٛالجٕ ىه اليلٕٕتيً ب لٕٕو ت
ليةع لتتكيٗ الًضت اليتبتى( ٙاب الًة ا ً .)84 :2009 ،ٛ
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يًٕٕ البتتحٕٕت ٛا ٛاىاًه الجٕ ىه ٕٕو الت ٌٕا ٚلٕٕتس سو ةلٕٕوع اىاًيٕٕع سْٕٕت ٚيت ٕ  ٛيٕٕ ّٕ ٛال يتٕٕىىه تتبٕٕع تٕٕىام

السيٕ ال ٕٕتي ٙالتغييًٕٕ ٕٕو ٕ ٙيٕٕى

ل السْٕٕت ٚالتًبٕ ط اليتبٕع ٕٕو الياللٕٕع الجتيريٕٕع بيٕت يتكٕٕٗ التّٕ ً الي ٕٕ ٚل سوجٕٕتً

اليرً و الت س ل جو لبتٗ التل  ٙلةك ا لتيتى يٛ

 ٙيكتًسع يرتييً يا ًال الج ىه ال ٕتيةع يٕع لٕيتٗ الياللٕع

الجتيريع سْتي ت الترةييو.
الفصل الثاني

ادبيات البحث

المبحث االول

مفهوم الجودة في مجال التعميم:

ا ٛالتًبيع الترةي ٚل ٚت  ٛبيرٌلع ل ٛالتكٕى ٚالرةيٕو ا سوجٕتً اليرً ٕو ٕو يجٕت ل الرةٕ  ٚا

ًٕ

لٕى اى

ٕيا

الٕٕك الٕٕت ىا ٚا ًٕاى لةتكسيٕٕع ٕٕو اليجٕٕت ل ت ٕٕع ،لٕٕتلى ٕٕيا التكٕٕى ٚلةٕٕك التغييًٕٕ ال بيًٕٕ ٕٕو ْٕٕت ٖ الترةٕٕي ٚيلٕٕا ليتل
الرتيةي ٛاتجت اليجتيع،

ت ٛيل٘

اليت ً الً يٍ اليط تً ٌل ت له ج ى الكت يي ٛلةك الريةيٕع الترةيييٕع لٕ اء ا ٕتس ا

تًبٕ يي ٛا ٚاىاًيٕٕيٕٕ ٛو البتٕٕم اليلٕٕتيً لٕٕ ٛا لٕٕتلية الّ اً ٕٕٗ التٕٕو تٕٕاىط الٕٕك تّٕ يً سْٕٕت ٚالتًبيٕٕع الترةٕٕي ٚلةٕٕك ٕٕٗ يٕٕت
تيةيٕٕه الًْٕٕ ٖ اليتغي ًٕال ا لتلٕٕتىيع الحكت يٕٕع ا جتيتليٕٕع الليتلٕٕيع التٕٕو تتٕٕىم ب ض ٕ ه يٕٕٖ لتليسٕٕت اليرتلًٕٕ ب ٕ ٙ
لًٕيع يوٕٕتجخ غتلب ٕتا ،الٕٕتجتبع لي ا بٕٕع الترتيٕٕ ٙيٕٕع ٕٕي اليتغي ًٕال ٕٕو يجٕٕت ٙالتًبيٕٕع الترةٕٕي ٚكٕٕى ىاة ال حيًٕٕ  ٛيٕٕ ٛي ط
الت للتل التًب يع لةك ىًالع سْت ٚاىاًه الج ىه ال تيةع تتةيةه يل٘ ب ٕىٖ تكٕ ي ٚاي تسيٕع ت ْيوٕه ب لٕوه سْتيٕتا يريٕٙ

به لتّ يً اسْيع الريةيع التًب يع الترةيييع ي ًجتت ٕت ،لةٕك ٕيا ٕت ٛاىاًه الجٕ ىه ٕو يجٕت ٙالترةٕي ٚيٕى تتكيٕٗ ا ٕىاٖ
الب ًٕايج الترةيييٕٕع ٕٕو ال ًٕيجي ٛبيٕٕت يتكٕٕٗ ًضٕٕت اليجتيٕٕع ب لٕٕوه السلٕٕتويى ا  ٙيٕٕ ٛج ٕ ى الياللٕٕتل الترةيييٕٕع ،ل ٕ ٛ
اليجتيع

اليلتويى ا  ٙي ٛج ى ت يلبج له تٗ الي ٕتً ع الوتلةٕع ٕو ًلٕ ٚليتلٕتل الترةٕي ٚالبًٕايج ا س ّٕع التٕو

تكىي ت الياللع ل جيت ٙاليتتتبرع ي ٛالّةبع (الوت ط.)52-51 :2007 ،

لى ا ًى لّيع التلتا ل ا تيع لبيت ٛيو  ٚالج ىه و يجت ٙالترةي:ٚ
 .1ايا تسل الج ىه ترسو ًضت الٌب  ٛا الريي ،ٙي ٚ ٛالري ء ا اليلتويى  ٛو الترةيٚ؟
 .2ايا ت ٛاليستج و الياللتل ا ستتجيع ٕ اللٕةرع التٕو تكٕىي ت الياللٕع لةٌبٕ  ٛيٕت ٕ اليسٕتج الٕيط تكىيٕه الياللٕع
الترةيييع؟

 .3ايا تسل الج ىه ي يع س ليع اليستج لتتجتل اليلت ة٘ ت لرتته ،يت اليط ترسيع الج ىه و الترةيٚ؟
لى اجتة ل ٛي ا ل ةع بيت يتتو-:
اوالً :ا ٛالري ء و الترةي ٚيت ي ة (يتتٌي ً٘) الي تً اليه و تتة (لّيع-:ٚ )2008 ،
 .1الّ ة اليي ٛيىًل  ٛلةك سوكت  ٚال تلع ا اليي ٛيىًل  ٛسول .ٚ
 .2الّ ة اليي ٛتت ل  ٚبرِ ال ت ل ا لةّتل الترةي ٚاليتةيع.
 .3يسْيتل ال ىيع الرتيع التجتًه التو ليري ٙال ًيج  ٛي ت.
.4

ي تل التي ي ٙىا رو الض اً ة.

اليط ي اً البتتحت ٛا ٛالري ء اليلتويى ( ٚ ٛالّةبع ،الياللٕتل التٕو لٕيري ٙي ٕت اليت ًجٕ  ،ٛاليجتيٕع يٕت
يًيى ي ٛترةي ٚجيى بست ه).
ثانياً :منتج التعميم:

يك ( ٙيتستٌي ً٘) ا ٛالبرِ يرى الّتلة ليي ٙالترةي ٚييت يً البرِ ا

الترةٕٕي ٚيت ٕ  ٙالّتلٕٕة يٕٕ ٛيٕٕتىه ٕٕت ٚا

الترةيييع

ً اسه يستج الترةٕي ٕ ٚا ًجٕج ٛ

ٕ ُ يط ي ٕٕتًال تجٕٕتًة لةٕٕك ٕٕيا ا لٕٕتٍ ٕٕت اليلٕٕت ة٘ ل ىيٕٕع الياللٕٕع

اليجتيع ،يً لّيع اسه يع الًاط الكت  ٙبضً ًه لى ٚالٕتبرتى الّتلٕة لٕ ٛيجي لٕع اليلٕتويىي ٛيٕ ٛال ىيٕع
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اليلتويى ي ٛال ىيع ىا  ٙالياللع الترةيييع يلتويى ي ٛال ىيع و تًج ت بيت يتكٗ له ي ٛا بتٓ تتجتته

يتّةبتته و التيته.

يً البتتحت ٛا ٛالّتلة

يت يتيةه الّتلة يٌ ٛي ٛلةيو الترىاى ي سو لييتًلٕع

اليلتويى ا ٛاليستج

ليةه و اليلتكب.ٙ
ثالثاُ :لكى ت لةل (لتلو ب اً  )ٛسك ا ل( ٛلّيع) الك ا ٛالج ىه و الترةي ٚتيح ٙ ٙيٕتياىط الٕك تّٕ يً الكٕىًال الو ًيٕع
ٕٕ ٙيٕٕت يٕٕاىط الٕٕك تتلٕٕي ٛيلٕٕت

الي تًيٕٕع ل ٕٕى الّ ٕ ة،

الو ٕٕ ٚا لٕٕتيرتة يٌيٕٕى يٕٕ ٛلٕٕىًات  ٚلةٕٕك تٕٕ ٙالكضٕٕتيت ا

ٕٕو التلًٕٕٖ يٕٕع

الي ٕ ل التٕٕو ت ٕ اج  ٚيٌيٕٕى يٕٕ ٛلٕٕىًات  ٚلةٕٕك ت لٕٕي ٙاليرة يٕٕتل ب ٕ  ٙتلٕٕ ،ٙالٕٕتحيتً يٕٕت ترةي ٕ

ا ي ً التو ت اج  ٚو يتيىًل ( ٛلّيع.)41-40-39 :2007 ،

يً البتتحت ٛا ٛالج ىه سْٕت ٚاىاًط الٕترىاى لةيٕو ي سٕو لةس ٕ ِ ب الٕع الياللٕع الترةيييٕع ،تّٕ يً الريةيٕع
الترةييع يًّ ٛيٗ تّبيٗ ّ ال يتىىه يتوٗ لةك تلةيت ت و اتىام التغييً اليًغ ة.
المبحث الثاني

مفهوم االعتماد واهدافه:

ا ا :يو  ٚا لتيتى:

ا لتًاٖ بت ٛبًستيج يري ٛا ياللع ترةيييع يتٕىى (بسٕ ى )221 :2005 ،لًّٕ ٛيٕٗ اجًٕاءال

اس ّٕٕع ياللٕٕيع ي ج ٕٕع ست ٕ الس ٕ ِ ا ًتكٕٕتء ،ي ًٕتبّ ا لتيٕٕتى بريةيٕٕع يٕٕسج التًٕٕ يُ ا ا ي،ٛ

ليةيع تك ي ،ٚتيسج لًّ ٛيٗ ييه ي للع لياللع يت ،لكيتي ت بتلغٕتء يتّةبٕتل ا اجًٕاءال ا

ٕٕو ٕٕو ج ً ٕٕت

ًٕ ّ يتٕىىه ،يرٕى

ا لتيتى تت اٌ ل ًتكتء ببًستيج يت لةتل  ٙلةك ا ّي ست ٛي ٛي ًجتته لضيت ٛلٕىً يتوٕٗ لةيٕه يٕ ٛا تلٕتة ال يٕع

اليييٌه ،ا ا لتيتى

ي ت ٚكّ بتليستج الس ت و لةريةيع الترةيييع ل  ٛي  ٚبسوٍ الكىً ب  ٙج اسة يك يتل الياللٕع

الترةيييٕٕع ،ايٕٕت ا لتيٕٕتى التًب ٕ ط ٕ ليةيٕٕع تك ٕ ي ٚج ٕ ىه بيلٕٕت

الترةٕٕي ٚلةياللٕٕع ،ا ٛتً ٕٕع ا لتيٕٕتى التًب ٕ ط ت ًٕتبّ

بتًٕ تي ٛيٕٕت :الجٕ ىه ال ٕتيةع اليرٕٕتييً ،تليرٕٕتييً ٕو الي ٕٕ ٙلتتكيٕٕٗ الجٕ ىه ا لتيٕٕتى ٕ ال ٕ تىه بٕٕت ٛالياللٕٕع لٕٕى
تككٕٕل يرٕٕتييً الج ٕ ىه ال ٕٕتيةع ،يٕٕ ٛاليي ٕٕ ٛتكٕٕىي ٚلٕٕتك يٕٕىا  ٙتر ٍٕٕ الي يٕٕج ا لتلٕٕيع لتً ٕٕع ا لتيٕٕتى ا ٕٕتىييو

يتيحةع و السكتّ ا تيع:

 .1يى  ٙيتّةة ي ٛالياللع الترةيييع تبسو تتكيٗ الج ىه ال تيةع لةك ٗ يرتييً يرةسع0
 .2يى  ٙتّ يًط لت ٚبيرسك تّ يً اجًاءال اس ّع ياللع يت ،لىل ٚيً ٌ ت التست لو.
 .3يى  ٙا تيت ٚيترىى ا برتى ،بيرسك ا تيت ٚب  ٙج اسة يك يتل لستلً الريةيع الترةيييع ي ًجتت ت.
 .4اليى  ٙالرت ٚبيرسك ىل ٚالياللع الترةيييع تتلي ٛال ل  ٙب ت الك يلت
 .5يى  ٙال يع اليييٌه بيرسك ت جيع الياللع الترةيييع لةك ا تلتة
 .6يى  ٙالتً يُ ا ي ،ٛبيرسك ا لًاً ب تء يتّةبتل الج ىه

ليع

الج ىه اليس ىه.

يع يتييٌه التستىا الك يرتييً التليع.

ً ّ ت السجته بج اسب ت الي تةوع (الوت ط:2007 ،

.)34-33
حتسيتا :ا ىاٖ ا لتيتى:

 .1التي ى ي ٛا ٛالياللع تككل التى ا ىسو ي ٛاليرتييً.
 .2يلتلىه الّةبع الجىى لةك ا لتتتٗ بياللتل الترةي ٚالرتلو التو تكى ٚبًايجتا يكب لع.

 .3يلتلىه ياللتل الترةي ٚالرتلو و تتىيى اللتلتل اليكب لع لسى استكت ٙالّةبع ي ٛياللع الك ح ً .
 .4تيتيع ياللتل الترةي ٚالرتلو ي ٛالضغ ّ ال تًجيع الىا ةيع الضتًه.

 .5تّ يً ا ىاٖ التتلي ٛالياتو لياللتل الترةي ٚالرتلو الضريوع التم لةك الًلو بتليرتييً.
 .6ا ًا٘ الضتء ال ييه التىًيليع الرتيةي ٛجييرتا و الت ّيّ التكيي ٚالياللو.
.7

ضع يرتييً لةت اً يُ ا جتٌال الي سيع لةًلو بيتت يتل ي الت للتل.
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 .8ت يً يلىً (ضي ٛيجي لع يلتىً) لةت  ٚلةك ا ييع و الير ستل الت ييع (يجيى ،يتيى.)88 ،2007 ،

يي ٕٕت ل ٕٕبٗ ي ًٕٕ البتتح ٕٕت ٛا ٛال لٕ ٕ  ٙال ٕٕك ا لتي ٕٕتى يتّة ٕٕة ا ا تتكي ٕٕٗ يتّةب ٕٕتل الجٕ ٕ ىه ال ٕٕتيةع حط الت ّ ٕٕيّ

ا لٕتًاتيجو لتبسٕو سْٕت ٚالجٕ ىه ال ٕتيةع يٕ ٛحٕ ٚتّبيٕٗ يتّةبٕٕتل ٕيا السْٕت ٚالريٕ ٙلةٕك تتلٕيسه تّٕ يً بتلٕتيًاً تتٕٕك
ال لٕٕ ٙالٕٕك ا لتيٕٕتى ،يٕٕت ي ٕٕ ٚالبتتٕٕم يٕٕت يٕٕت  ٚيٕٕع ٕٕىٖ بتلٕٕته ٕ تّٕ يً ةيٕٕتل التًبيٕٕع بٕٕي ٛالجٕ ىه ا لتيٕٕتى لٕٕيل٘
لي ِ البتتم و يا ًال الجٕ ىه ال ٕتيةع يرٕتييً ا لتيٕتى .يًٕتبّ ًٕ ا لتيٕتى اًتبتّٕتا حيكٕتا بيبٕتىط ا ىاًه الجٕ ىه
التٕٕو تبٕٕى يتىا ةٕٕع ٕٕو يضٕٕي س ت ي ًجتت ٕٕت .يسٕٕت يًٕتبّ ًٕٕ ا لتيٕٕتى ٕٕو الترةٕٕي ٚيٕٕع يوٕٕت ي ٚح ًٕٕ لٕٕى تبٕٕى يت اٌيٕٕع يرٕٕه
ت غتًاة بتل تىال ا ت اً يُ ي اٌ لع الي سع (سي ى.)218 :205 ،
المبحث الثالث

مؤشرات الجودة الشاممة:

اليا ًٕالٕٕ :و يٕٕت ت ٕٕيً الٕٕك اليرة يٕٕتل التٕٕو تتٕٕىى التتلٕٕع ا جيتليٕٕع لة ٕٕخ الٕٕيط يٕٕت ٚا تبٕٕتً بىًجٕٕع يريسٕٕع يٕٕٛ

الىلع ،اليا ً و اليجت ٙالترةييو ٕ اتلٕتء ًٕىط ا يً ٕة يًٕتبّ بٕتلت ي ٛا لتلٕو لةسْٕت ٚالترةييٕو الٕيط ي ٕ  ٛيا
ا ييٕٕع ٕٕو يتٕٕيّ الليتلٕٕتل الترةيييٕٕع،

ٕ ليٕٕتٍ لةيْٕٕت ً ا لتلٕٕيع ا الرستلًٕٕ اليوتتتيٕٕع ل سْيٕٕع الترةيييٕٕع ،يٕٕٕٕ ٛيا
و:

اليسّةٗ سرًِ يا ًال اىاًه الج ىه ال تيةع و الترةيٚ

 .1ا ىاًه ا لٕتًاتيجيع :تةٕ٘ ا ىاًه التٕو تكٕ  ٚبًلٕ ٚالليتلٕع الرتيٕع لةياللٕع الترةيييٕع تلٕيي ٚال ّّٕ التٕو تتٕىى اتجٕٕت

الياللع ،ترى ّع الري ٙال حيكع الً يلع و يا اليا ًٕ التٕو يّةٕٗ لةيٕه ايضٕتا (ال ّٕع ا لٕتًاتيجيع ا التّ يًيٕع

ا الت تً يع) ،ت ضٕع ٕو بىايٕع ٕ ٙلٕت ٚى اًلٕو يٕع ا
سلٙ؟،

ٕي بت تيٕت ٚا لٕ ةع ا تيٕع( :ايٕ ٛستٕٛ؟ ،الٕك ايٕ ٛسًيٕى اٛ

يٖ سل ٙالك يت سًيى؟) ،وو تتلع تّبيٗ اىاًه الج ىه و الجتيرع ،ت ٛا ىاًه ا لتًاتيجيع تتضي ٛل الى

اجًاءال يًاجرع ًلتلع الجتيرٕع ،حٕ ٚضٕع ّّٕ ّ يةٕع ا يٕى ،تتىيٕى يويٕع ال لٕ  ٙالٕك تتكيٕٗ ا ٕىاٖ،

ضٕع

يو ٕ ٕٕتتيج ا ىاء ا لتل ٕ ٕٕيع ا ٕ ٕٕىاٖ اليًتةي ٕ ٕٕع ،ي ٕ ٕٕ ٛالض ٕ ًٕٕ ًط ا ٛت ض ٕ ٕٕع ّ ٕ ّٕٕ تول ٕ ٕٕيةيع لىي ٕ ٕٕىه ،ل ٕ ٕٕىل ٚال ّ ٕ ٕٕع
ا ل ٕٕتًاتيجيع،

ّ ٕٕع لةت ٕٕىًية الترة ٕٕي،ٚ

ّ ٕٕع جٕ ًٕاء البتٕ ٕ م الى اًل ٕٕتل،

ّ ٕٕع لةكبٕ ٕ  ٙالتل ٕٕجي ٙجي ٕٕع تتةي ٕٕٙ

البيتستل ،يجة ا ٛتضي ٛال ّع الًايع الًلتلع ا ىاٖ اليّة ة تتكيك ت.
 .2س لي ٕٕع اىاًه الجٕ ٕ ىه ال ٕٕتيةع :يترة ٕٕٗ ٕٕيا اليا ًٕٕ بي ٕٕى ل ٕٕىًه اليالل ٕٕع لة ٕٕك تٕ ٕ يً ال ٕٕىيتل الت ٕٕو تتك ٕٕٗ ت لر ٕٕتل
اليلتويىي ٛي ٛالياللع الترةيييع.

 .3التل يٗ ًلتيٕع الٌبٕ ( ٛالرييٕ :)ٙيلٕتلى ٕيا اليا ًٕ ٕو تتىيٕى تتجٕتل لٕ ٗ الريٕ ٙالي اٌسٕع بٕي ٛالرًِٕ الّةٕة،
تتىيى تتجتل الّةبع ج ٙتكىي ٚالترةي ٚالتىًية الوتلةي ٛبيت يتكٗ ًضت الّةبٕع ي ٕجع تتجٕتت ٌ ٚيٕتىه لةٕك ا ٕبتٓ
تتجتل ل ٗ الري.ٙ
 .4تّٕ يً الي ٕ اًى الب ًٕيع :يتضٕٕيٕٕ ٛيا اليا ًٕٕ التٕٕىًية اليلٕٕتيً لةي ٕ اًى الب ًٕيع بيٕٕت يٕٕىل ٚجييٕٕع الرٕٕتيةيٕٕ ٛو س تةٕٕٖ
اليج ٕٕت ل يجرة ٕٕ ٚل ٕٕتىًي ٛلة ٕٕك اىاء الي ٕٕتل ،ٚ

ٕٕيا يرس ٕٕو ا ٛجيي ٕٕع الر ٕٕتيةي ٛلتل ٕٕبج ل ٕٕىي  ٚال وتي ٕٕع الرتلي ٕٕع ىاء

اليتل  ٚب  ٙلي.ٚ
 .5ت ت ا الوًُٕ :يرسٕو ٕيا اليا ًٕ بضٕيت ٛت ٕت ا الوًُٕ لجييٕع الّةبٕع الرٕتيةيٕ ٛو الياللٕع الترةيييٕع،

ٕيا يٕى ر ٚ

الك ال ر ً بتلًضت ي ٛح ٚياىط الك تتلي ٛا ستتن.

 .6اللتع الل يع :ضً ًه ج ى بي ع لتيتع ايسع لةييع لجييع الّةبع الرتيةي ٛو الياللع الترةيييع.
 .7ا تلٕت ٙا ىاًه :تلٕرك الياللٕٕع الترةيييٕع الٕٕك يتلٕت ٙاليرة يٕٕتل الىليكٕع الٕك الّةبٕٕع الرٕتيةي ٛب ٕ  ٙاسلٕيتبو لةٕٕك
اليلت يي ٛا كو الري ىط ات تي اجًاءال اضتع ي ٛا ىاًه و ت حيٗ اليتل ت يتتضً اجتيتلتت ت.
.8

ٕ ٕٕىيتل ا ً ٕ ٕٕتى :يا ٕ ٕٕى ٕ ٕٕيا اليا ٕ ًٕٕ لةٕ ٕٕك تتىيٕ ٕٕى تتجٕ ٕٕتل الّةبٕ ٕٕع لةٕ ٕٕك ا ٕ ٕٕت ٖ اس ال ٕ ٕٕت (السولٕ ٕٕيع ا تىيييٕ ٕٕع،
ا جتيتليع ،اللتيع) ا بتل ت.
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 .9تليي ٚالبًستيج تسويي  :ي ت ٚيا اليا ً ببستء البًايج الىًاليع الي اى الترةيييع ا تىيييع ا لٕتوتىه يٕ ٛسٕ اتج الٕترةٚ
لةبًايج التو تكىي ت الياللع الترةيييع ٕو يتّةبٕتل لٕ ٗ الريٕ ،ٙي ٕت ٚايضٕتا بتسويٕي البًٕايج الى اًلٕيع ،ا تيٕتً ّ اً ٕٗ

التٕٕىًيٍ اليستلٕٕبع ا تيٕٕت ٚبت س ّٕٕع الي تةوٕٕع يكتبةٕٕع اتتيتجٕٕتل الّةبٕٕع ا تيٕٕت ٚبتّ ٕ يً لٕٕىًات  ٚتكٕٕىي ٚاليرٕٕتًٖ
اليسج الىًاليع التوتْ لةك يلت

لت ٙي ٛالتتلي ٙا تىييو.

 .10التكيي ٚليسج ال تىال :يضي ٛيا اليا ً ا ٛالّتلة اليط تكٗ يا ًال يتّةبتل يسج اليا  ٙيتل ٙلةك
الًاً بتل له لةك اليا  ٙالرةيو (التًيًط.)38-36 :2010 ،

تىه

المبحث الرابع

معايير االعتماد

ا ٛاليريتً و ا لتيتى

بيت ٛبتليلت

اليت لع اليط ضرته ي ع يلا لع يرتًٖ ب ت بت ي ي ٛىًجع

يري ٛيىاً ال ل  ٙاليه يتكٗ لى اً يس ىا ي ٛالج ىه ا اليتييٌ( .بس ى.)221 :2005 ،
جى البتتحت ٛيٛ

 ٙاّ ل يت لةك ا ىبيتل ا ٛيرتييً ا لتيتى س لت( :ٛلتيع

ىاٖ

تلع) الرتيع :ت ُٕ اىاء

الياللع بل ًه تيةع ،ال تلع :تترةٗ بتلي اى الىًاليع الضتء ال ييه التىًيليع الّةبع.
ت ىٖ يرتييً ا لتيتى الرتيع ال تلٕع الٕك تٕتيي ٛيلٕت

يٕ ٛالجٕ ىه تر ٍٕ يا ًٕال اللٕيًّه ال ييٕع الٕ اًىه ي ٕت

(لىى اللتلتل ل  ٙيجت ٙي ٛالي اى الىًاليع ،لىى الضتء ال ييه التىًيليع ل  ٙيجت ٙي ٛالت لُ ،لىى الرسٕت ي ٛيٕٛ
ال تٕٕة ل ٕٕ ٙيٕٕتىه ى اًلٕٕيع ....الٕٕخ) يٕٕ ٛى  ٛا ٛت ٕ ً إّٕت اً لريةيٕٕع التتلٕٕي ٛاليلٕٕتيً ،يًٕٕ يتي ٕ ى سك ٕ ا لٕٕ( ٛاب ٕ الًٕٕة
ا ًٕٕ  )ٛا ٛليةيٕٕع ا لتيٕٕتى يي ٕٕ ٛا ٛت ٕ ً ٛلٕٕع لةتك ٕ ي ٚالتّ ٕ يً لةجتيرٕٕتل لسٕٕىيت

يجًى تتكيٗ يّتلة


ً ّ اًلت( ٚاب الًة ا ً  ،)347 :2009 ،ٛي ٛابًٌ يرتييً ا لتيتى البًيّتسو:

تييي ٛبي ع ترةييع يستلبع.



التك ليع الجتيرع ل ٛالج ع اليتل ع.



ضيت ٛاللي لع اليتليع.



ج ى سْت ٚلضيت ٛالج ىه.



تييي ٛتّ يً اليست ج الترةيييع التلية التكيي ٚبي تً ع ال ييه الترةيييع.



تسًْٕٕ ل ٕٕت الجتيرٕٕتل لةٕٕك اس ٕٕت

ج ى ييتتسي ٛتًجي ٛال ت ٚا لت تًيي ٛي ٛي تل يًاجع ا تىيييع و يجت ل اليًالبع التّ يً.

ايت ا لتيتى و ايًي يت كى ات ي

ةي:ٛ

اولهما :التيتى ياللٕو تكٕ  ٚبٕه يجٕتلٍ الةيييٕع تتبرٕع لياللٕتل الترةٕي ٚالرٕتلو سولٕ ت ،واالخرر :التيٕتى ت للٕو لةبًٕايج
الىًاليع تك  ٚبه لجت ٛيت للع يح ٙيجةٍ التيتى ال سىلع الس س ل جيت ،و لت 1996 ٚتٕ ٚاس ٕتء يجةٍٕ التيٕتى

الترةٕٕي ٚالرٕٕتلو الٕٕيط ي ٕٕىٖ الٕٕك ايجٕٕتى ياللٕٕع ل ييٕٕع تت ٕ لك ا
ت ييع و الترةي ٚالرتلو الري ٙاليط تك  ٚبه ي الياللتل




ًٕاٖ لةٕٕك ياللٕٕتل ا لتيٕٕتى

ٕٕو ياللٕٕتل غيًٕٕ

لي ٙتّ يرو يت ٚيًّ ٛيٗ الي ت ٚا تيع-:

يًاجرع ليةيع التكيي ٚالياتو ب الّع الكت يي ٛلةك اليًاجرع.

ٌيتًه ييىاسيع لةياللع الترةيييع يًه  ٙلت.ٚ

الري ٙلةك جية يتّ لي ٛجىى ي ٛالي تيي ٛبتلترتلي ٚالرتلو ل سضيت ٚالك اليسْيع (يجيى ،يتيى.)89-88 :2007 ،

معايير االعتماد الخاصة بالمواد الدراسية:

 .1ال ّّ الىًاليع :ي ضج يه لىى اللتلتل الى اًلٕيع ،جٕ ى ا ٕىاٖ يرةسٕع لةت لُٕ تتىيٕى ي ًجٕتل الٕترة ٚلة ّٕع
الىًاليع ،ت ٌيع يوًىال اليكًً لةك ا ً اللسع

لت  ٙالتك ي ٚاليلتىً اليلتسىه ا لتليع لةيكًً.

 .2الضتء ال ي ع التىًليع ال اىً اليلتلىه :ت يً لض

ييه تىًيليع ل  ٙيجت ٙي ٛيجت ل الت لُ ا لتليع لةٕك

ا ل ،ٙلةك ا ٛيًالو سلبع الّةبع الك الضتء ال ي ع التىًيليع (ٛ)1/20
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 .3ال تة الى ًيتل اليرتج ٚالى ًيتل :يجة ت يً يلع لست ي ٛي تةوع لةٕك ا لٕ ٙل ٕ ٙيٕتىه يٕ ٛيٕ اى ال ّٕع الى اًيٕع
ت ٕ يً ل ًٕٕ ى ًيٕٕتل بس لي ٕٕت ال ٕ ًلو ا ل تً سٕٕو ٕٕو يجٕٕت ٙالكلٕٕٚ

يٍٕٕ ى ًيٕٕتل ٕٕو يجٕٕت ٕٕٙ ٙت لُٕٕ يضٕٕيه

الكل ،ٚيجة ت ً الرىى ال ت و ي ٛاليرتج ٚالي ل لتل اليًاجع ال ٌيع لةت لُ.
 .4الي تبًال الي تغ ٙالي اً ٗ ال تلع :يجة ت ا ً الي تبًال بيلتتع جيىه يلع  ٙي تبً (ّ )20تلبٕتا ٕو التلٕع

ال اتىه يع ت ا ً اج ٌه التتل ة ب الع ج تٌ ل  ٙيلع ي ٛالّةبع يع ت ا ً ّتبرتي ٛستل ع الًاُ يىيجٕع ج ٕتٌ

لًِ (ىات

)

ّ استًسيل بًلرع

الرىى الٌيسو لي تبً اتى ل ٛلستيٛ

تك ٙل ،)mbps4( ٛضً ًه ا لٕتي اًًيع ٕو تىاحٕع ا ج ٌٕه بتحيٕع

يٌيٕى

يٌيى الريً ج ٌه الت لُ ل ٛيٍ لس ال.

 .5التج يٌٕال ا ى ال ال لٕٕت  ٙالترةيييٕٕع :تٕ يً البًيجيٕٕتل التىيحٕٕع ال ٌيٕٕع لةت لُٕٕ يٕٕع الٕٕىل ٚالوسٕٕو ضًٕٕ ًه تٕ يً
اج ٌه التتل ة تىيحع يع يةتكتت ت ل  ٙالضتء ال ي ع التىًيليع يع ا ستًسيل.

 .6ا ىاًه ا تىيييع :يجة ت ً ا تو:

 ً .1يٍ لل ٚو يجت ٙالت لُ (التتي ،ا ي تً٘ ،ا يلتلى) ب بًه

تك ٙل ٛح م لس ال.

 .2ي تة تُ بً يٍ الكل ٚل ًتتًيع غًاِ الكل ٚالتج يٌال الٌيع ل ىيع الضتء ال ييه.
 .3الس ًه ال ًليع ا ل تً سيع ال ٌيع لةترًيٖ بتلت لُ ا ىا ه ال ّع الىًاليع ي ًجتل الترة ٚست .
 .4اً يٖ يت تي ٙيض ٚيةوتل الي اى الىًاليع الّةبع ا ً تى ال ًيجي ٛستٕ  ،ت حيٕٗ ي تضًٕ جةلٕتل يجةٍٕ الكلٕٚ
الجت ٛا تىيييع الي تةوع.

 .5ي لع ال تً سو لةكلٕ ٚلةٕك ال ٕب ع الىا ةيٕع لةجتيرٕع يتضٕي ٛاليرة يٕتل ا تىيييٕع ت ٕع (ابٕ الًٕة ا ًٕ :2009 ،ٛ
.)375-374
يًٕٕ البتتحٕٕت ٛا ٛا لٕٕتيوتء بتليرٕٕتييً ال ٕ

يلٕٕتلى لةٕٕك تتكيٕٕٗ ا لتيٕٕتى ال ةٕٕو ىاء الجتيرٕٕع لةٕٕك ا ٛتًلٕٕو

الجتيرع ب ةيتت ت اللتي ت يًات ٙليةيع ا لتيتى ا تىييو

و:

 .1الىاى الجتيرع لتكًيً التك ي ٚالياتو.
 .2يًل ٙالتكًيً الك ييه ا لتيتى التو تك  ٚبىًالته لتتىيى الٍ تك ي ٚالجتيرع.
ٌ .3يتًه الجتيرع ي ًٗ ٛاليك يي ٛال تًجيي ٛالتتبري ٛلياللع ا لتيتى ليًاجرع يستل ع بس ى التكًيً.
 .4ال  ٛالستت ج و ض ء يت ت لةل اليه ٌيتًه الوًيٗ.

س ٕٕت٘ حيتسي ٕٕع ير ٕٕتييً التل ٕٕيع لريةي ٕٕع ا لتي ٕٕتى ٕٕو( :الّةب ٕٕع ،ا ٕٕىاٖ الترةييي ٕٕع ،التكي ٕٕي ،ٚسٕ ٕ اتج البًس ٕٕتيج ،الي س ٕٕتل

الت لل ٕٕيع ،الض ٕٕتء ي ٕٕيه الت ٕٕىًيٍ ،التلٕ ٕ ي ل ،الت ٕٕىلي ٚاليالل ٕٕو اليٕ ٕ اًى اليتلي ٕٕع ،ير ٕٕتييً البًس ٕٕتيج) (التًي ًٕٕط،
.)108 :2010
الفصل الثالث

تطوير كميات التربية بين الجودة واالعتماد

المبحث االول

مبررات التطوير:

ا ًست لةوتا ا ٛيو  ٚالج ىه ال ٕتيةع الٕبج ضًٕ ًه يةتٕع ٕو ياللٕتل الترةٕي ٚالرٕتلو لي يٕتا ٕو ةيٕتل التًبيٕع

لةك جه ال ل ُ

ييع ي ال ةيتل و ً ى اليجتيع بيًبي ٛلتىه تًب يي ٚ ٛيلسرتا ل جيت ٙي ٛالضً ًط ا تيتٚ

بتلٕٕىاى  ٚليسٕٕتل ا ًضٕٕت اليجتيٕٕع الٕٕيط يبتٕٕم لٕٕ ٕٕٙ ٛيٕٕت

جىيٕٕى تلٕٕ ٙيلٕ ٕٕ ٚو التسييٕٕع ال ٕٕتيةع بست ٕٕه بيٕٕت يسلٕٕج ٚيٕٕع

يتّةبتل ل ٗ الري ٙليجى ا اسول  ٚتلةي ٛيلت يي ٛو بستء يجٕتير  ٚلٕيا ٕت ٛالتيٕتى الجٕ ىه ال ٕتيةع ٕو الترةٕي ٚالرٕتلو
له الرىيى ي ٛاليبًًال الى ا ع التو توٌل الجتيرتل ال ةيتل بتلتيتى ت لتّ يً ت ي ٛابًٌ ي اليبًًال يت يتتو-:
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ى ت الرتل ٚاليٕ  ٚبٕى يٕ ٛاللٕيًّه لةٕك ا سوٕتٗ ٕو الترةٕي ٚالرٕتلو ا ٛاىاًه

الج ىه ال تيةع و ال ليةع التو تيتة٘ ا ى ال لةليًّه لةك الت تليٖ تّ يً الي تل سوتل ت.

 .2اليست لٕٕع :ا ٛاليست لٕٕع بٕٕي ٛال ةيٕٕتل الجتيرٕٕتل ل يٕٕع ،تيٕٕم تلٕٕرك الجتيرٕٕتل ال يٕٕتل الٕٕك الٕٕتكّتة ا بًٕٕ لٕٕىى يٕٕٛ
الّةب ٕٕع ل ًّٕٕ ٛي ٕٕٗ التلٕ ٕ  ٙلة ٕٕك الير ٕٕتييً الى لي ٕٕع ،ا ٛىيي ي ٕٕع ال ةي ٕٕع ت ٕٕت ٚل ًّٕٕ ٛي ٕٕٗ تةبيت ٕٕت تتيتج ٕٕتل ّةبت ٕٕت
يجتير ت ب  ٙا ض ،ٙا ٛالتيتى ال ةيتل اىاًه الج ىه ال تيةع ليرّي ت اليلىاليع و تةبيٕع يلٕتةٌيتل اىا ٕت الٕيط

ياىط الك تتلي ٛيً ٌ ت التست لو بي ٛال ةيتل الجتيرتل ا
يًٕٕ البتتحٕٕت ٛا ٛاليست لٕٕع الي ٕ  ٚترٕٕىل اليلٕٕت

ً الييتحةع.

اليتةٕٕو الٕٕبتل الجتيرٕٕتل تبتٕٕم لٕٕ ٛتلةل ٕ ت لتليي ٕتا اٛ

الج ىه ال تيةع تتيج لةجتيرع ًلع ا سوتته لةك الجتيرتل الرتلييع يست لٕت ت ٕو يٕت تكٕى ٚيٕٕ ٛىيتل الٕك اليجتيٕع ييٕت
ياىط الك تّ يً ت.

 .3ج ٕ ىه الترةٕٕي ٚالرٕٕتلو اي تسيٕٕع ا لتيٕٕتى لةيٕٕه :تتًُٕٕ الت يٕٕتل بتك ٕ ي ٚج ٕ ىه الترةٕٕي ٚالرٕٕتلو ٕٕو ال لٕٕل ال ٕ اً ٛ

ٕٕو

تتت  ٙير ً ع ج ىته اي تسيع ا لتيتى لةيع بل ًه ا لع و تّ يً اليجتيع ا ٛاىاًه الج ىه ال تيةع و التٕو تتكٕٗ
يلت

لت ٙي ٛالج ىه لتّ يً الياللتل الجتيريع.

 .4ت جيٕه ال ىيٕٕع :ا ٛيريٕٕتً الجٕ ىه التًبٕ ط بلًٕٕٖ السًْٕٕ لّٕٕ ٛبيرتٕٕه ٕ ،اليكىيٕٕع لةّةبٕٕع سرسٕٕك ب ٕٕت ا رٕٕت ٙالتًب يٕٕع
(ليةيٕٕتل الترةٕٕي ،ٚالٕٕترة ،ٚالتك ٕ ي ،)ٚاليسٕٕتو التًب ٕ ط (الليتلٕٕتل الك ٕ اسي ٛالر لٕٕتل السيٕٕتين الت لرٕٕتل) ،اليضٕٕي ٛ
التًب ٕ ط (اليرٕٕتًٖ الي ٕٕتًال الكٕٕي ،)ٚلٕٕيا الٕٕبج ال اٌي ٕتا لةٕٕك الجتيرٕٕتل ب ةيتت ٕٕت التجٕٕت ة يٕٕع ا تجت ٕٕتل اليجتيريٕٕع

اليرتلًه،

ةيع الكً ٛالتتىط الر ً  ٛلةي ت ا ٛتري ٙلةٕك ت ي ٕع ّةبت ٕت لةرٕتل ٚالٕ الرو الٕيط يا ٕى التغيًٕ اليلٕتيً

ل ليت( ٙال ستسو.)47-46 :2005 ،
ً .5ضت اليلتويى :ا تةول ْيوع التًبيع و الرلً التتلو ي ٛليةع لسك ٙاليرة يتل الك حىاه لةتغييً يت ا تةٖ يتٕ ً
ا تيت ٚي ٛاليكًًال الىًاليع الك اليترة ٚت ٛي ٛابًٌ يضتيي ٛالج ىه ال تيةع و الترةي ٚالرتلو ٕ ًضٕت اليلٕتويى
تتكيٗ ًغبتته الّةبع يتت  ٛبتلىًجع ا لتليع ،لى احبتل التجتًة الرةييع ا ٛا ًا٘ الّةبع الضٕتء ال يٕيه التىًيلٕيع
الي ْوي ٛا ىاًيي ٛيتكٗ ي تلة اضت يع الك ال ةيع يل  ٚو تّ يً ت.
يً البتتحت ٛا ٛالجتيرتل ب ةيتت ت البج لةي ت ضً ًه ا ٛتري ٙلةك تةبيع تتجٕتل اليلٕتويى يًّٕ ٛيٕٗ التلٕييٚ
الوتل ٙلةسْت ٚالترةييو الريةيع الترةيييع.

 .6ل ٗ الري :ٙيً البتتحت ٛاً ٛبّ الياللتل الترةيييع بتلياللتل ا ستتجيع ال  ٚو تغييً لستلً الريةيع الترةيييع
كٕٕى استكٕٕ ٙبتليس ٕٕتن يٕٕ ٛيو ٕ  ٚضٕٕيٗ الٕٕك يو ٕ  ٚالٕٕع تةبٕٕو لًّٕٕ ٛيٕٕٗ يتّةبٕٕتل لٕ ٗ الريٕٕٕٕ ٙو اسر ٕٕتٍ ليتّةبٕٕتل
اليجتيع يل٘ التت ٙبتلسلبع لةّتلة اليت ً ا

ً لةرةييع الترةيييع تلىاى يسبغٕو ا ٛي ٕ  ٛيلٕتسىا الٕك يرٕتييً تةبٕو

يتيًيى ل ٗ الري ٙي ٛي الوتل تل ٌي ٛالرةيو لةّتلة ا ليتل الي سيع التو تل  ٚو سك ٙال ٌي ٛالرةيو ت ْيوه
لةك اًِ ال الع

يت يضيً ٛضت اليجتيع ،تّبيٗ سْت ٚالج ىه ال تيةع لى يةبو يتّةبتل ل ٗ الري.ٙ

 .7الج ىه ال تيةع :يً البتتحت ٛا ٛتّبيٗ سْت ٚالج ىه ال تيةع بتى ياته يل  ٚو تتكيٗ اليٌايت ا تيع-:
ح-

ي  ٙجييع ج اسة الري ٙا تىييو ا ىاًط لةك اليلت
ب  ٙلت ٚلةياللع الترةيييع (جتيرع ا

ةيع).

ة -تً ٌ اىاًه الج ىه ال تيةع لةك ليتٍ تك ي ٚا ىاء
ل -تىل اىاًه الج ىه ال تيةع الك التتلي ٛاليلتيً
م -الري ٙلةك تكةي ٙا
ي ٛى  ٛا ّتء.

الجتيرع

 ٙبتلستيجع يتىم تغييً يت تي ٙيً ع ال وتءه

اتى ا ىاٖ التّ يً.
ال ىٖ ا لتلو لريةيع التّ يً.

ّتء ل ا الك جرة ت ٕو التٕى ا ىسٕك يلٕ٘ لةٕك ٕٗ يبٕىح اىاء الريٕ ٙاللٕتيج يٕ ٛا  ٙيًٕه
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المبحث الثاني

خطوات التطوير:

ا ٛيو  ٚالتّ يً يسّ ط لةك التغييًٕ التتلٕ ٛالترٕىيٕ ٕٙ ٙي اليوٕت ي ٚتت تيٕٕ ٙو ليةيٕع التّٕ يًٕ ،تلتغييً

الي ٌ ٚلةتّ يً

التغييً ا يجتبو حط اليًغ ة يه ليٍ اللةبو ايت التتليٛ

الترىي ل لةك برِ اجٌاء اليس ج ي ٛى  ٛتغييً ال ي  ٙالرت ٚلة ل  ٙالك يلت

لستلً ي ت ة ٙاستًاٖ ت ٚا ت ت ه لًّ ٛيٗ التك ي.ٚ
اي ٛالتّ ٕ يً ليةيٕٕع ٕٕتيةع تلٕٕت ىٖ ي ٕٕى
اليتىيع

يربً ل ٛاجًاء جٌ و تى ت ٙبرِ
ا ض ،ٙايت الترىيٙ

اجًٕاء يتسٕت ٙ

ل الريةيٕٕع الترةيييٕٕع ي ًجتت ٕٕت بيٕٕت يٕٕه ا ىاًه ا بسيٕٕع ا ي تسٕٕتل

و ليةيع تليً لةك ٗ ّ ال و:

 .1ا تلتٍ بتلتتجع الك التّ يً.

 .2تتىيى الوةلوع التو يك  ٚلةي ت الترةي ٚتتك يجًط التّ يً و ض ت.
 .3ت ي ًٗ ٙليٕ ٙتتٕ لك تتىيٕى ا ٕىاٖ التًب يٕع

ضٕع ال ّّٕ ال ٌيٕع لةتّٕ يً ( ٛالتّٕ يً) ليةيٕع تلٕتسى الٕك يٕت

يًيو اليه اليجتيع ي ٛا ىاٖ تًل ٚو ض ت الليتلع الترةيييع.
 .4يرتلجع جييع الر ا ٗ اليتتيةع و ليةيع التّ يً.
 .5ت ي ع جييٕع الرٕتيةي ٛسولٕيتا

ًيٕتا لريةيٕع التّٕ يً (لّيٕع ،)347 :2007 ،يًٕ البتتٕم يًّٕ ٛيٕٗ اّ ل يٕت لةٕك

ا ىبيتل اسه بت ي ت ٛاضت ع ال ّ ال ا تيع-:

ضع يرتييً يا ًال كًال لريةيع التّ يً و ض ء يتت ً الج ىه ال تيةع.

.1

 .2اجًاء ليةيع تك ي ٚالرع لترًٖ يت يّبٗ ي ٛي اليرتييً تّبيٗ يت يرّ ٙيس ت ت

يُ سكتّ الضرٖ الك ه ي ت.

 .3ليتغع يرتييً جىيى لةتّ يً و ض ء ستت ج التك ي.ٚ
المبحث الثالث
تطوير كميات التربية بين الجودة واالعتماد:

ا تً البتتم و ل ٙلتبٗ الك يرتييً ا لتيتى يا ًال الج ىه ال تيةع يا ىا ٛلةىك ضً ًه تتكيك ت ب ٙ

تي ٙلةك اًِ ال الع ل ٖ يتًّلٕتٕ ٛو لتبٕ ٙاليبتتٕم الٕك ي يٕج الجٕ ىه ال ٕتيةع يتت ً ٕت تٕىام تغييًٕال ج ًيٕع

و بي ع الياللتل التًب يع ( ةيع التًبيع) تيم يرٕى البتتٕم ٕي الوكًٕال بيحتبٕع يتّةبٕتل لتّٕ يً ةيٕتل التًبيٕع ٕو الرًٕاٗ
و:
اوالً :مالمح الجودة الشاممة:

ً .1لتلع ال ةيع ا ىا ت :ي ٛتيم ض ه ا ىاٖ،

ي ت ،اي تسيع تتكيك ت ،يً البتتم ا ٛل

ىاٖ الرتيع يلتىً

ا تكتٗ يس ت ةلوع الى لع اليتتبع لوةلوع الى لع يٖ السْت ٚاللتبٗ يجى ال ىٖ جةيتا يٕ ٛالياللٕع التًب يٕع اسٕيا٘

ٕ

لل ًت ت ،ليل٘ ا ىاٖ ةيتل التًبيع بتتجع الك تغييً بتلة ةلوع الى لع التتليع بتتجع الك يًاجرع -بت ضت ع ا
التيٖ -اللتلج يس ت ا ٛجى.

 .2الت ّيّ التك ي :ٚالت ّيّ لتتكيٗ ا ىاٖ التك ي ٚاليلتيً ل ت.
 .3التسْٕٕي ٚا

ًٕاٖ لةٕٕك ال ةيٕٕع :ت ضٕٕيج اليلٕٕا ليتل ،ت ٌيٕٕع اللٕ تيتل ،التو ٕ يِ ،الر لٕٕتل ،الك ٕ اسي ٛا سْيٕٕع

الترةييتل.
.4

ييه التىًيٍ :الىاى  ٚتريس  ٚاجبتت  ٚالتًيتل ا تىيييع الو ًيع.

 .5ال ىيتل الّ بيع :ال ىيتل التو تترةٗ بت بسيع ا س تءال ا لرتة الًيتضيع ،ال ٕىيتل الضًٕ ًيع لةتّٕ يً الو ًٕط
ال

لو.
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 .6البًايج التىًيٍ :الىًجتل الرةييٕع الييس تٕع ،البًٕايج اليكىيٕع ،ي يٕع البًٕايج لةت لُٕ ،بًٕايج الى اًلٕتل الرةيٕت،
التلية التىًيٍ ،ا ً تى ا تىييو.

 .7الي تبع يلتىً اليرة يتل :التل ي ل الي تبيع ،الىل ٚاليتلو ل ًاء ال تة ،تريي ٛي ْوي ٛيا ةي ٛىاًه الي تبع.
 .8اليلتىً اليتليع :ا لترىاى اليتلو لة ةيع ،الس اٌ ع اليتليع ،اللج ل اليتليع تسْيي ت ،التىليٗ اليتلو اليلتيً.
 .9ا سوتته لةك اليجتيع :تكىي ٚاليرة يتل لةجي ً الّةبع ل ٛالياللع ب ٕ  ٙاضٕج ،الٕىاى اليس ٕ ًال تٕ  ٙليتلٕع
الكب  ٙالتلجي.ٙ

 .10الس اٌ ٕٕع :ترتيٕٕ ٙالياللٕٕع يٕٕع اليالل ٕٕتل ال تًجيٕٕع الترتيٕٕ ٙيٕٕع الّةبٕٕع تّبي ٕٕٗ الك ٕ اسي ،ٛس اٌ ٕٕع ال ٕ اىً ا ىاًي ٕٕع،
الس اٌ ع و الكب  ٙالت ْيٖ (يجيى ،يتيى.)130 :2007 ،
اليرٕٕتييً ال ٕ

ا تو :يت يلت

يلٕٕت ىيع ٕٕو ال يٕٕتل اليتتٕٕىه ا يًي يٕٕع لٕٕىى يٕٕ ٛالٕٕى  ٙا ًبيٕٕع

سٕٕت يًّٕٕه البتتٕٕم التلٕٕي ٙ

يٕت ّبٕٗ يس ٕت ٕو ةيٕتل التًبيٕع ٕو الرًٕاٗ؟ ،لةيسٕت اجًٕاء تكيٕ ٕ ٚتي ٙل الٕع يٕت يّبٕٗ يٕٕ ٛي اليرٕتييً

ي ٛح ٚتتىيى يتّةبتل تّبيك ت جًاء ليةيع التّ يً.
ثانياً :محاور الجودة الشاممة في التعميم:

 .1الّةبع :يرى الّةبع اتى اليتٕت ً الي يٕع لةريةيٕع الترةيييٕع ا لتلٕيع يٕ ٛالي سٕتل التٕو يٕ ٛاجة ٕت اس ٕيل ال ةيٕع ،اٛ
جٕ ٕ ىه الترة ٕٕي ٚتل ٕٕتىلو لٕ ٕ  ٙاليترةي ٕٕي ٛال ٕٕك يل ٕٕت يتل ترةييي ٕٕع يت ٕٕىىه ّسيٕ ٕتا لتبة ٕٕع لةكي ٕٕتٍ ي ضٕ ٕ ليتاُ تتر ٕٕىى

يا ًال الج ىه اليًتبّع ب يا اليت ً
ح-

يت يتتو:

استكتء الّةبع ي ٛلب ٙال ةيٕع كٕى احبتٕل التجًبٕع ا ٛال ةيٕتل اليٕل تستكٕو ّةبت ٕت تتييٌٕ لةٕك ال ةيٕتل ا لٕ ٙاستكٕتء ،يًٕ

البتتحت ٛضً ًه يًالته يي  ٙالّةبع لةت لُ و ا للت ٚالرةييع.

ة -سلبع لىى الّةبع لرض

ييه التىًيٍ ي.1/20 ٛ

ل -يت لّ ت ةوع الّتلة.
م -ال ٕٕىيتل التٕٕو تكٕٕىي ت ال ةيٕٕع لةّتلٕٕة :تل ٕٕىيتل اللٕٕتيع ا للٕٕت ٚالىا ةيٕٕع اليرس ٕ ال اليتليٕٕع الي ال ٕ ل ا ً ٕٕتى
الت جيه.

ن -سلبع الّةبع اليت ًجي ٛي ٛال ةيع الك يجي ٓ اليكب لي ٛضي ٛاليىه السْتييع سلبع اليي ٛالتتك ا يس  ٚو الىًالتل الرةيت.
ه -اًتبتّ لب  ٙالّةبع بتلة ا للت ٚالت للتل بيتّةبتل اتتيتن البةٕى لةٕك ا ٛي ٕ  ٛي ّّٕتا بتلٕة ة يضٕي ٛتٕى ٗ
ال ًٕيجي ٛبٕٕتل  ٚال يٕٕٖ ضٕٕي ٛلٕٕكٖ ٌيسٕٕو يتٕٕىى يًٕتبّ بليتلٕٕتل البةٕٕى ا لتلٕٕتىيع ا جتيتليٕٕع (ال سٕٕتسو:2005 ،

.)52-51

 -2الضٕٕتء يٕٕيه التٕٕىًيٍ :يكلٕٕى بجٕ ىه لضٕ

يٕٕيه التٕٕىًيٍ ايت ٕٕع ل وتيٕٕتل تتلٕٕ ٙبٕٕتلي اى الى اًلٕٕيع

ت ّيّ الترة ٚاىاًه اللٖ تك ي ٚالّةبع الر لتل ا سلتسيع لتتكيٗ ج ىه لض
ح-

ييه التىًيٍ يتّةة ا تو:

ال وتيتل ا تىيييع الترةيييع.

ة -ي الةع البتم الرةيو التيليٖ و يجت ٙت لله لىًته لةك الت جيه ا ً تى لةّةبع.
ل -التس يع و ّ اً ٗ التىًيٍ

لت  ٙالتك ي.ٚ

م -الي تً ع و الري ٙا ىاًط.
ن -الي تً ع و ىيع اليجتيع.
ه -التّ يً الي سو الرةيو اليلتيً (التًيًط ،ا ً .)236-230 :2010 ،ٛ
 -3اليست ج الىًاليع :لتتكيٗ ج ىه اليست ج الىًاليع لةيست يًالي ٙاليرتييً ا تيع:
ح-

اليً سع التجىى ليلتيًه اليلتتىحتل اليلتتبع لةتغييً اليرً و.

ة -لىًه اليست ج لةك ًبّ الّتلة ب الره.
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ل -ي يع اليست ج لتتجتل الّةبع اليجتيع التو و اسر تٍ ليتّةبتل ل ٗ الري.ٙ
م -ت تي ٙلستلً اليس تن (ا ىاٖ ،اليتت  ،ا س ّع ،التك ي.)ٚ

 -4الكيتىه ا ىاًيع و ال ةيع :ي ٛابًٌ يا ًال ج ىه الكيتىه ا ىاًيع يت يتتو-:


ا لتٌا ٚالكتس سو بتلج ىه ال تيةع ي ٛلب ٙا ىاًه.



يستو الر لتل ا سلتسيع الّيبع بي ٛالّةبع الضتء ييه التىًيٍ اىاًه الكل ٚاىاًه ال ةيع.



ا تيتً الكيتىال ا ىاًيع تىًيب  ٚبي جة يرتييً ليتليع و ض ء التتجع الت لُ.

 -5ا ي تس ٕٕتل اليتىي ٕٕع لة ةي ٕٕع :تتض ٕٕي ٛاليب ٕٕتسو ا ض ٕٕتءه الت ي ٕٕع اليكتل ٕٕى اللٕ ٕ ل الي تب ٕٕتل الي تبٕ ًٕال الٕ ٕ ًَ
التي ي ٙتتضي ٛج ىه ا ي تستل اليتىيع اليا ًال ا تيع:
وتءت ٕٕت ٕٕو الٕٕتيرتة الٕٕىاى الّةبٕٕع بي جٕٕة تٕٕىال ليتلٕٕيع ليٕٕت يتتتجٕٕه



يً سٕٕع اليبٕٕتسو ا ي تسٕٕتل اليت ٕ ًه يٕٕه



ت ا ً يلتىً ت لليع ي ٛتة يج ل بيس ت البتتحت ٛو الول ٙاللتبٗ.



تج ٚا لتيتى اليتلو بيت يتستلة ليتلع الج ىه ال تيةع ،تلتي ي ٙالجيى يلتلى ال ةيع و اىاء ي تي ت ا لتليع

الّتلة ال اتى ي ٛيلتتتل و لتلع اليتتضًه الي تبً الي تبع تىال الي اً ٗ ال ىييع ا

ي ٛى  ٛترحً ،يكة ٙي ٛي

ً .

ته (لةييتل.)182-181 :2004 ،

 -6ج ىه ّ اً ٗ التىًيٍ :ي ٛيا ًال ج ىه ّ اً ٗ التىًيٍ ا:ٛ


ت  ٛيتس لع بي ٛالتىًيٍ الترت سو الوًىط الجيتلو.



ت اًلو الوً ٗ الوًىيع بي ٛالّةبع.



ت جيع الّةبع لةك البتم ا ّ ٓ اًتيتى الي تبع.



تجر ٙالّتلة يو ً بل ًه لةييع ستلىه ابىاليع لًّ ٛيٗ التسْي ٚاليسّكو ت ٙالي



تً ٌ لةك الت ىا ٚتكسيتل الترة ٚالترةي( ٚالوت ط.)287 :2008 ،

ل.
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