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 ىلإ فدهتو ةماعلا ةيوناثلا ةداهشلا ىلع لوصحلا دعب ةمظنم ةيسارد جمارب مدقت ةصاخ وأ ةيموكح وأ ةيميلعت ةسسؤم لك اهب دصقيInstitutionةسسؤملا١
.ةيملع ةجرد حنم

 ىنمتت ام لثمت يهو .اهيلإ لصت نأ دوتو ةمظنملا وأ ةيميلعتلا ةسسؤملل ةيلبقتسملا تاعلطتلا فصت ةرصتخم ةرقف وأ ةرابعVisionةيؤرلا٢
.ليوطلا ىدملا ىلع اهفادهأو اهحومطو ةسسؤملا ةروص،لبقتسملا يف هيلع حبصت نأ ةسسؤملا

 هذه ميدقت ةيفيكو ةفدهتسملا ةئفلاو اهريغ وأ ةيميلعت تناك ءاوس اهمدقت يتلا ةسيئرلا تامدخلا ىلإ ريشت ةرصتخم ةرقف وأ ةرابعMissionةلاسرلا٣
 ؟ةسسؤملل ةيسيئرلا تامدخلا يه ام :ةيلاتلا تالؤاستلا ىلع ًاينمض بيجيو ،ةسسؤملا هيدؤت يذلا لمعلا فصي ةلاسرلا صن ،تامدخلا

؟ةمدخلا موقت فيكو ؟اهليمع وه نم
تاسسؤملا يف اهيلع فراعتملا تابلطتملاو ريياعملاب ءافولا ىلع ةرداق ةنيعم صئاصخ وأ تافصاومو تابلطتمل ةقباطملا اهنأب فرعتQualityةدوجلا٤

Americanريياعملل يكيرمألا دهعملا اهفرعي امنيب .ةلثامملا National Standards Instituteوأ جتنملل صئاصخلاو تامسلا ةلمج اهنأب 
.ةنيعم تاجايتحاب ءافولا ىلع ًارداق هلعجت يتلا ةمدخلا

Totalةلماشلا ةدوجلا٥ Qualityاهداعبأ لك كلذ يف امب اهتلاحو ةيبرتلا رهوج نع ةيلومشو ةقدب ربعت يتلا تامسلا وأ صئاصخلا نم ةعومجم ةيبرتلا يف اهب دصقي، 
.عيمجلل ةبسانملاو ةدوشنملا فادهألا قيقحت ىلإ يدؤت يتلا ةلصاوتملا تالعافتلا كلذكو ةعجار ةيذغتو تاجرخمو تايلمعو تالخدم

Totalةلماشلا ةدوجلا ةرادإ٦ QualityManagementةدوج نيسحت دوهج يف رارمتساب ةسسؤملا دارفأ عيمج نواعتي ثيحب .هتاعقوتو ديفتسملا اضر قيقحت ىلإ فدهي لماش بولسأ يهو 
 ةعونتمو ةروطتم ةيئاصحاو ةيليلحت بيلاسأ مادختساب ةسسؤملا طاشن ريوطت ىلإ فدهي يفسلف ركف وهو ،جتاونلاو تايلمعلا
 ءاضراو يسسؤملا لمعلا يف ةبولطملا ةدوجلا ققحي امب اهتراداو ةموظنملا رصانع عيمج كارشاو جئاتنلا لضفأ ىلع لوصحلل

.نيديفتسملا
Qualityةدوجلا طبض٧ Controlىلع فارشالا ينعي هنأب ىرخأ مجاعم هفرعتو ،جتنملا نم تانيع صحف قيرط نع جتنملا يف ةبوغرم تايوتسم ققحي ماظن هب دصقيو 

.جاتنالا ةيعونل ةيعوضوملا ريياعملل ًاقبط ةبولطملا ةدوجلابو ةفلكت لقأب ةعلس جاتنا قيقحتل ةيجاتنالا تايلمعلا

.مييقتلل ىوتسم ًاضيأ وهو ،ام ءيش فينصت وأ فيرعت وأ مييقتل مدختست ةدعاق وأ ةفص رايعملاو .ام ءيش ىلع مكحلل ةليسوCriterionريياعملا٨

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد
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ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو
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٩
Standardsةيسايق ريياعم

 ةسسؤملا يف زاجنإلل ةيلاحلا تايوتسملا نع ةرابع ريياعملا هذه نوكت دقو زاجنالا مييقتو فادهأ عضول لمعتست ةنراقملل ريياعم يه
 وأ ةيجراخلا تاهجلا ىدحإ اهعضت تايوتسم نع ةرابع ًاضيأ ريياعملا هذه نوكت دقو )لامعألا ةرادإ ةسارد اومتأ نيذلا بالطلل ةبسن ًالثم(
 ةعماج يف غرفتم سيردت ةئيه وضع لك اهب ماق يتلا ثوحبلا تارشن ددع ًالثم( ةنراقملل اهرايتخا متي ىرخأ ةسسؤم يف زاجنا تايوتسم

.)ةنيعم
Academicةيعجرملا ةيسايقلا ريياعملا١٠ Reference

Standards
يتلا ةماعلا تافصلاو زاجنالا تايوتسم لوح ةماع تاعقوت لثمت يلاتلابو ،جمانربلا ةدوجو ريياعم ةنراقم اهتطساوب نكمي ةيعجرم طاقن

.صخش لك يف اهرفاوت بجي

.ةددحم تارشؤمو ريياعم قفو ءادألا سايق ىلإ فدهت يتلا تاءارجالاو تايلمعلاAssessmentميوقتلا١١

Organizationةسسؤملل يميظنتلا لكيهلا١٢ Structureةسسؤملا لخاد ةحاتملا فئاظولا ىمسمو يفيظولا لسلستلاو تارادإلا لكايهو ةسسؤملا لخاد لمعلا ميسقت حضوي ططخم.

.ريوطتلاو نيسحتلا فدهب كلذو ،جمانربلا نم نيديفتسملا ءارآ ىلع لوصحلل ةمدختسملا بيلاسألاProgramEvaluationجمانربلا ميوقت١٣

١٤
Self-Assessmentيتاذلا ميوقتلا

 ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ققحملا عقاولا ىلع فرعتلا لجأ نم ةسسؤملا اهب موقت يتلا تاوطخلاو تاءارجالا نم ةعومجم نمضتي
 ةصاخلا ةيلمعلا وهو .ةسسؤملا لبق نم دوشنملا ىوتسملاب كلذ ةنراقمو ،ةعماجلا اهحرطت يتلا جماربلا ىوتسم يف ةيسيردتلاو
 ءادأل نهارلا عضولا صيخشتو فيصوتو قيقدلا ليلحتلاب كلذو ،مهسفنأ ةسسؤملا يبوسنم قيرط نع ةسسؤملا ءادأ ميوقتب

.دامتعالل ةحناملا ةهجلا تابلطتم بسحو ةددحم ريياعم ءوض يف فعضلاو ةوقلا تالاجم ديدحتو ةسسؤملا
Prioritiesنيسحتلا تايولوأ١٥ of Enhancement

 نأ ةسسؤملا عيطتست ال عبطلابو ،نيسحت ىلإ جاتحت يتلا تالاجملا نم ددع حضتي ،دامتعالاو ةدوجلا ريياعمل يتاذلا ميوقتلا ءارجا دعب
.يتاذلا ميوقتلا ريرقت يف اهحضوتو نيسحتلل ةيولوألا تاذ ةماهلا تالاجملا ددحت كلذل ،تقولا سفن يف ًاعيمج اهب موقت

Externalيجراخلا ميوقتلا١٦ Evaluationةسسؤملا اهتنبت يتلا ةدوجلا ريياعمو تايلمعو ةطشنأ ميوقتل ةسسؤملا جراخ نم تاهج وأ دارفأ اهب موقي ةلقتسم ةعجارم.

Externalيجراخلا عجارملا١٧ Reviewerهتقالع امو ام جمانرب ىوتحمو لكيه ةعجارمل ةسسؤملا لبق نم هتوعد متي صصختلا لاجم يف ةربخ وذ ةسسؤملا جراخ نم ءاضعألا دحأ 
.ةفدهتسملا جئاتنلاب

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد
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١٨
Evaluationءادألا ميوقت Performance

 نيب ةقالعلا كاردإو مهف ىلع دعاست يتلا ةيعجرملا سيياقملا ضعب مادختسا لالخ نم ةطشنألل ةددحم ماكحأ ىلإ لصوتلا هب دصقي
 نكمي ثيحب اهسايق نكمي يتلا لمعلا تانوكم عيمج اهل عضخت ةددحم ريياعم ىلإ دنتسي ميوقتلاف ،ميوقتلاب ةصاخلا رصانعلا فلتخم

.ةسسؤملا ءادأ ىلع مكحلا ريياعملا هذه لالخ نم
١٩

ACCREDITATIONدامتعالا
 تافصاومو طورش اهيف تققحت دق ةسسؤملا نأ نم دكأتلا لجأ نم دامتعالا ةئيه اهب موقت يتلا تايلمعلاو تاءارجإلا ةعومجم هب دصقي

 ىوتسمب ءاقترالاو ضوهنلا وحن هجوم يملع يسسؤم طاشن هنأب ًاضيأ فرعيو .ميوقتلا تاسسؤم ىدل ةدمتعملا ةيعونلا ةدوجلا
.اهريوطت ةيرارمتساو اهتاجرخمو ةيميلعتلا ةيلمعلا ةدوج نامضل ةرثؤمو ةلاعف ةادأ وهو ةيساردلا جماربلاو ميلعتلا تاسسؤم

Fitnessفدهلا عم مؤالتلا٢٠ For Purposeهقيقحت ىلإ ةسسؤملا هذه ىعست ام عم ةسسؤملا ىدل يتلا جماربلاو تايولوألاو فادهألا ةمئالم ىدم.

.تايناكمالا وأ تاطاشنلا وأ ءايشألل ماكحأ ءاطعا اهلالخ نم متي يتلا تاءارجإلاEvaluationمييقتلا٢١

.اهئادأ ةدوج ميوقتل ةمظنملا وأ ةيميلعتلا ةسسؤملا لبق نم اهمادختسا متي ةددحم سيياقم اهب دصقيIndicatorsتارشؤملا٢٢

Workلمعلا قرف٢٣ Teamsةسسؤملا يف ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ئدابم قيبطتب موقت دارفأ )10-4( نم اهنم لك نوكتي دارفألا نم تاعومجم.

.اهجمارب ميدقتل ةيميلعتلا ةسسؤملا لبق نم اهمادختسا نكمي يتلا ةحاتملا تاناكمإلا اهب دصقيInputsتالخدملا٢٤

.ةيميلعتلا ةسسؤملل ةيثحبلا تاطاشنلاو ميلعتلاو ملعتلا ةطشنأو تايلمعل ةيئاهنلا جئاتنلا اهب دصقيOutcomesتاجرخملا٢٥

 .اهيلع قفتملا وأ ةدمتعملا ةيسايقلا ريياعملا نم ةموظنم ىلإ ًادانتسا ةيميلعت ةسسؤم يأ ءادأ ةنراقمو سايقل ةيماظن ةليسو يهBench-markingةيعجرملا تاقالعلا٢٦
.اهفادهأ قيقحتل ةمزاللا ريوطتلا ططخو اهتاجرخمو ةسسؤملا ةدوج ىدم ديدحت فدهب كلذو

.ةيليصفت ططخو ةحضاو تاياغل تاداشرا ةحاتاو ةماع تالاجم يف ةلاسرلا خيسرتو ةطشنألا ريوطتل ةماع تارابعGoalsدصاقملا٢٧

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد

٣
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو



حلطصملاب فيرعتلاةيزيلجنإلاب حلطصملاةيبرعلاب حلطصملام

٢٨
Qualityةدوجلا فادهأ Objectivesىعست يتلا تاحومطلا ةعومجم يهو .ةعقوتملاو ةدوشنملا جئاتنلا حيضوتو .ةنيعم ةطشنأل فادهألاو ةلاسرلا خيسرتل ةددحم تارابع 

.اهحاجن نم ديزتو اهيف ءالمعلا ةقث نم ديزت ثيحب اهيلإ لوصولل ةطخ عضتو ،اهقيقحت ىلإ ةسسؤملا

٢٩
.ددجم طاشن يف لمعلا ءدبل ةيموكح ةهج لبق نم بلاغلا يف حنمت ةيمسر ةقفاومLicenseصيخرتلا

.ةفلتخملا تالاجملا يف عمتجملا ةمدخل اهنيب اميف نواعتلاو ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد متت يتلا ةيرادإلا تاءارجالاو تاسايسلا عيمجprocessesتايلمعلا٣٠

ليلحت عيطتست اهقيرط نع تايلآ وأ ةيعجرم طاقنو خيرات ةسسؤملل نوكي ىتح ةسسؤملاب لمعلا تانايب لك ليجستو ةباتك ةيلمعDocumentationقيثوتلا٣١
.نيسحتلاو ريوطتلا فدهب ةلجسملا تانايبلا هذه

.تالخدملا ةدوجل ةبسنلاب ةيميلعتلا ةيلمعلا نم تاجرخملا ءادأ ةدوج ةبسن يهEfficiencyةءافكلا٣٢

Enterpriseةسسؤمل ةيلخادلا ةحئاللا٣٣ Internal Lawيفيظو ىمسم لك تحت ةجردنملا تايلوؤسملا ددحتو ةسسؤملا لخاد لمعلا مظنت يتلا دعاوقلا يه.

Externalيجراخلا ميقملا٣٤ Reviewerةيميلعتلا جئاتنلاب هتقالعو ،ام جمانرب ىوتحمو لكيه ةعجارمل هتوعد متي صصختلا لاجم يف ةربخ وذ ةسسؤملا جراخ نم صخش، 
.ةسسؤملل ةيسايقلا ريياعملاب كلذ ةنراقمو مهتاريدقتو بالطلا مييقت ةمءالمو

Fieldةيناديملا ةرايزلا٣٥ Tripوأ ةسسؤملا قيقحت ىدم ديدحت ىلإ ةرايزلا هذه فدهتو ةعماجلا دنع دامتعالا ةئيه لبق نم هرايتخا متي قيرف اهب موقي يتلا تاءارجالا 
.دامتعالا ريياعمل جماربلا

Repeatedميوقتلا ةداعإ٣٦ Assessmentنيب حوارتت يتلا دامتعالا ةرتف ءاضقنا دعب جماربلا وأ ةيميلعتلا تاسسؤملا مييقتل ةينعملا دامتعالا ةئيه اهب موقت يتلا ةيرودلا تاءارجالا 
.)تاونس3-10(

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد
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٣٧
Standardةدوجلل يسايقلا فيرعتلا Definition of Qualityكلهتسملا ىضريو هجو لمكأ ىلع هتفيظوب موقي هلعجت ثيحب ةمدخلا وأ جتنملا يف اهرفاوت بجي يتلا تامسلاو صئاصخلا ةعومجم.

٣٨
Qualityةدوجلا ةبقارم Controlطاشنلا تاموقم لكل مئادلا صحفلا لمعل مدختست يتلا ةيلمعلا ةطشنألاو تاينقتلا يه.

Qualityةدوجلا نامض٣٩ Assuranceىلإ لوصولاو اهتلاسرو اهفادهأ زاجنإل ةسسؤملل ةبولطملا ةيسايقلا ريياعملاو تابلطتملا ءافيتسا نم دكأتلل ةليسوو طاشن وه 
.عمتجملا تاجايتحاو لمعلا قوس يضرت تاجرخم

٤٠
Educationalميلعتلا ةدوج نامض Quality

Assurance

 يذلا وحنلا ىلع ،اهقيقحتو اهفيرعتو اهديدحت مت دق ةيميلعتلا ةسسؤملا ةلاسر عم ةقفاوتملا ةيميداكالا ريياعملا نأ نم ققحتلا ينعت
 ةكراشملاو يملعلا ثحبلاو ملعتلا صرف ةدوج ىوتسم نأو ،يملاعلا وأ يموقلا ىوتسملا ىلع ءاوس اهل ةرظانملا ريياعملا عم قفاوتي

.ةيميلعتلا ةسسؤملا اهمدقت يتلا تامدخلا نم نيديفتسملا تاعقوت قوفت وأ ،ةمئالم دعت ةيعمتجملا
Qualityةدوجلا نيسحت٤١ Improvementنم لكل ةعفنم وأ ةدئافب دوعتل اهلخاد تايلمعلاو ةطشنألا ةيلاعف ةدايزل ةسسؤملا اهذختت يتلا ةيذيفنتلا ةطشنألاو تاءارجالا 

.كلهتسملاو ةسسؤملا

Qualityةدوجلا ةسايس٤٢ Policyليمعلا اضر باستكا نم ربكأ ةصرف اهل حيتي ٍلاع ةدوج ىوتسم ىلإ لوصولا نم ةسسؤملا نكمي يذلا جهنملا.

Qualityةدوجلا فيلاكت٤٣ Costsاهتدايز وأ تامدخلاو تاجتنملا ةدوج ىلع ظافحلا اهنأش نم يتلاو ةفورصملا وأ ةعوفدملا غلابملا كلت لك.

Qualityةدوجلا ةيجيتارتسا٤٤ Strategyاهاوتسمب ءاقترالاو ةدوجلا فادهأ قيقحت اهنأش نم يتلاو ريصقلا ىدملا ىلع ةعوضوملا ططخلا ةعومجم.

Qualityةدوجلا ةطشنأ٤٥ Activitiesةعباتملاو ذيفنتلا لمشتو تامدخلا ميدقت يف نيسحتلا صرف ىلع فرعتلاو ،زاجنالا ىدم سايقل ةطشنأ يه.

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد
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٤٦
Qualityقباطتلا ةدوج of Conformanceةدوجلا ماظن يممصم لبق نم ةعوضوملا سيياقملاو ريياعملا عم )يميلعتلا جرخملا( جتنملا سيياقمو ريياعم نيب براقتلا ىدم.

٤٧
Qualityةدوجلا ناجل committeesةسسؤملا لخاد ةدوجلا ماظن ريس ةعباتم نع نيلوئسملا ،اهجراخ نم وأ ةسسؤملا لخاد نم ءاوس صاخشألا ةعومجم.

Qualityةيسايقلا ةدوجلا ريياعم٤٨ Standardsيسايق ماظنل اقفو كلذ نوكيو ةدوجلا نم ةيلاع ةجرد ىلع اهتاجتنم لك حبصت ثيحب ةسسؤملا لخاد لمعلا ذيفنتل دودحو مظن 
.ةيلحم وأ ةيلود ةمظنم نم رداص هب فرتعم

Qualityةدوجلا تاودأ٤٩ Toolsريوطت ىلع دعاستو ةسسؤملا لخاد ءادألا ىوتسم مييقتو ةدوجلا تالكشم لحل مدختست يتلا تاططخملاو قرطلاو بيلاسألا 
.ةسسؤملا

Statisticalةيئاصحالا ةدوجلا تاودأ٥٠ Quality Toolsتانايبلا عم لماعتلا قيرط نع ةسسؤملا لخاد ءادألا ىوتسم مييقتو ةدوجلا تالكشم لحل مدختست يتلا تاططخملاو قرطلاو بيلاسألا 
.ةوجرملا جئاتنلا ىلإ لوصولل عبتتو ليلحتو عيمجت نم ةيمقرلا

Internalةدوجلا ةرادإل يلخادلا ماظنلا٥١ Systemتافصاومل ًاقيقد ًاديدحت نمضتي امك ،اهيف ةرثؤملا ىرخألا رصانعلاو ةيميلعتلا جماربلا ىوتسم نيسحتل ةسسؤملا هانبتت يذلا ماظنلا 
.نيسحتلا تاحرتقمو ءادألا ةعباتمو ملعتلا ةيلمع تاقوعم ىلع فرعتلا ىلإ ةفاضإلاب ةديجلا تاسرامملا ديدحتو ،ةدوجلا

QualityManagementةدوجلا ةرادإ ةدحو٥٢ Unitةدوجلا ةرادإل ةيقيبطتلا تاسرامملاب ةصاخلا ةلدألاو قئاثولا ةفاك اهيدل رفاوتتو ةسسؤملا لخاد ةدوجلا ةرادإ نع ةلوؤسملا ةدحولا 
.ةسسؤملاب

٥٣
نيسحتلاو ةدوجلا ةرادإ ةيلاعف

Effectiveness of Quality
Management and
Enhancement

.نيديفتسملا لك اضر لينو تازاجنا قيقحت هتردقو ةسسؤملا لخاد مدختسملا ةدوجلا ماظن ةءافك

٥٤
Actionةيذيفنتلا ططخلا Plans

 ماهملاو ةطشنألا لثم ،ةددحم فادهأ ىلإ لوصولل حضاو لسلست يف اهذيفنتو اهدادعإ متي يتلا ةفلتخملا ةطشنألا ةعومجم يه
 ًاينمز ًالودجو تايلوؤسملل ًاقيقد ًاديدحت بلطتت يتلاو ،ةيجيتارتسالا اهفادهأو ةسسؤملا تاياغ قيقحت لجأ نم اهب مايقلا بولطملا

.زاجنا تارشؤمو ًامييقتو ةعباتم تارشؤمو

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد

٦
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو
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٥٥
Performanceءادألا ميوقت Evaluationةقالعلا كاردإو مهف ىلع دعاست يتلا ةيعجرملا سيياقملا ضعب مادختسا لالخ نم ةطشنألل ةددحم ةيميق ماكحأ ىلإ لصوتلا هب دصقي

.ميوقتلاب ةصاخلا رصانعلا فلتخم نيب

٥٦
ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم

Key Performance Indicators ) 
KPIs(ةلدألا نم ةددحم لاكشأ يهو ،ءادألا ميوقت اهساسا ىلع متي يتلاو لمعلا ةدوج فصت يتلا ريياعملا ةعومجم)اهرايتخا متي ةداع 

.ءادألا ةدوج ىلع ليلد ميدقتل ىرخأ ةئيه وأ ةسسؤملا اهمدختست )ًاقبسم

 ديدحت نم ةئيهلا نكمتت اذهبو لاجملا سفن يف اهزيمتب ةفورعم ىرخأ ةئيه عم ةنراقملاب نيعم لاجم يف ةسسؤملا ءادأ سايقBench-markingةيعجرملا ةنراقملا٥٧
.اهئادا نيسحت ىلع لمعلاو اهزاجنا ىوتسم

.ةحوتفم عامتجا ةسلج يف ةنيعم ةعومجمل تاربخلاو تاردقلاو بهاوملا مادختساب ةريثك راكفأ قلخل ةيلمعBrainstormingينهذلا فصعلا٥٨

Institutionalيسسؤملا دامتعالا٥٩ Accreditationنأو ةدمتعملاو ةنلعملا ريياعملا عم اهجمارب قفاوت تابثإ تعاطتسا اذإ ،ام ةسسؤمل دامتعالاو ةدوجلا نامض ةئيه هحنمت يذلا فارتعالا 
.ةئيهلا اهرشنت يتلا ةنلعملا طباوضلل ًاقفو كلذو ةيميداكالا اهتطشنأل رمتسملا نيسحتلاو ةدوجلا نامضل ةمئاق ةمظنأ اهيدل

٦٠

Strategicيجيتارتسالا طيطختلا Planning

 روصتلا ىلع ًاريبك ًاريثأت اهل نأ رابتعاب ةيجراخ لماوعو ىوق نم ةسسؤملاب طيحي ام يعاري يذلا يلبقتسملا طيطختلا نم عون-1
.ًاضيأ روصتلا اذه ىلع ريثأت نم اهلامو ةيلخادلا اهتئيب كلذكو ،يلبقتسملا

 ةيجيتارتسالا فادهألا ديدحت مث ،لبقتسملا يف اهيلع نوكت نأ ةسسؤملا ديرت يتلا ةروصلا مسرب أدبت يتلا تايلمعلا نم ةعومجم-2
.فادهألا هذه قيقحتب ةليفكلا لئاسولاو تايجيتارتسالا ديدحت مث نمو ،ةروصلا هذه قيقحت ىلع دعاست يتلا

Strategicةيجيتارتسالا ةطخلا٦١ Planاهفادهأو اهتاياغو ،ةسسؤملا ةلاسرو ةيؤر ددحتو ةدمتعمو ةبوتكم نوكت نأ بجيو يجيتارتسالا طيطختلا ةيلمع تاجرخم لثمت 
.كلذ قيقحتل ةيلبقتسملاو ةحاتملا لئاسولاو ،ةيجيتارتسالا

Operationalةيذيفنتلا ةطخلا٦٢ Planتايلوؤسمل قيقد ديدحت عم ،ةسسؤملل ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحت لجأ نم اهب مايقلا بولطملا ماهملاو ةطشنألا فلتخم نمضتت
.زاجنالا تايوتسمو ،ةعباتملاو مييقتلا تارشؤمو ذيفنتلا ةرتفو ذيفنتلا

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد

٧
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو
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٦٣
Strategicةيجيتارتسالا ةعجارملا ريرقت ReviewReportةطخو ةمعادلا تانايبلا ىلإ ريشيو ةيجيتارتسالا ةعجارملا يف اهيلإ لصاوتلا مت يتلا جئاتنلا لثمي )تاونس سمخ لك ةرم( يرود ريرقت وه 

.دامتعالا قاروأ نمض ةسسؤملا اهمدقت يتلا ةيسيئرلا قئاثولا ىدحإ ريرقتلا ربتعيو ،ةانبتملا لمعلا

يئيبلا ليلحتلا٦٤

يعابرلا ليلحتلا وأ
SWOTAnalysis

فعضلاو ةوقلا يحاون ديدحتل ام ةسسؤمل يلاحلا يجيتارتسالا عضولا ةساردو مييقت ىلإ فدهت يتلاو ةيليلحتلا ةدوجلا تاودأ نم ةادأ
 ةيريوطتلا ةيجيتارتسالا ططخلا عضو ىلع دعاست ثيحب اهب رثؤت يتلا تاديدهتلا يه امو ريوطتلا يف اهصرف ةفرعمو ةسسؤملا يف

.ةسسؤملل
.يلبقتسملا ءادألل رمتسملا نيسحتلا فدهب ةطشنألا لك يف ءادألا ةدوج سايق ةيلمعEvaluationمييقتلا٦٥

.كلذ ةجيتنو هنم ةيصخشلا هتدافتسا ىدمو هملعت اميف ريكفتلا قيرط نع هلمع يف مدقت نم درفلا هزرحأ امل يصخش سايقSelf-Evaluationيتاذلا مييقتلا٦٦

 نم ديزي امم ريكفتلا يف ةمظنم قرط مادختساب ةنيعم بابسا نع ةجتانلا لمعلا حاجن تاقوعم ةجلاعمل ةقيرط داجيإل ريكفت ةيلمعProblemSolvingتالكشملا لح٦٧
.عيرسو بسانم لح داجيإ ةيلامتحا

.ميمصتلا تابلطتم عم هقباطت ىدم ديدحتل ام )جرخم(جتنم تافصاوم سيقي يحالصا طاشنInspectionصحفلا٦٨

.ةبسانملا ةليسولاب هدح ىلع اهنم لك رابتخاو ءازجأ ةدعل هميسقت قيرط نع ام ماظنل رابتخا ةيلمع نع ةرابعAnalysisليلحتلا٦٩

.تاجتنملا ةدوج ةدايز يلاتلابو لمعلا هاجت مهسامح ةدايز لجا نم ةسسؤملاب نيلماعلل ىطعت ةينيع وأ ةيدام تائفاكم نع ةرابعMotivationزيفحتلا٧٠

 ةنيعم ةينمز ةرتف لالخ يف دحوم فدهل لوصولا لجأ نم ضعبلا مهضعب عم نولمعي ةددعتمو ةفلتخم تاراهمب صاخشألا نم ةعومجمTeamworkلمعلا قيرف٧١
.ةفلتخملا مهتاراهم اهيف نورطاشتي

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد

٨
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو
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 ليلحت اهقيرط نع عيطتست تايلآو ةيعجرم طاقنو خيرات ةسسؤملل نوكتي ىتح ةسسؤملاب لمعلا تانايب لك ليجستو ةباتك ةيلمعDocumentationقيثوتلا٧٢
نيسحتلاو ريوطتلا فدهب ةلجسملا تانايبلا هذه

Creditةدمتعملا تاعاسلا٧٣ Hours

.ةنيعم ةدوج قيقحتل عقوتملا دهجلا رادقم فصول ةسسؤملا لبق نم ةصصخملا تاعاسلا وأ طاقنلا ددع يه٧٤

 ،ةددحم تايرظنو سسأو ميهافم ةفرعم ،ةنيعم قئاقح ةفرعم :لمشت يتلاو ،اهميدقتو اهمهفو تامولعملا عاجرتسا ىلع ةردقلا يهKnowledgeةفرعملا٧٥
.ةنيعم تاءارجا ةفرعم

٧٦

Cognitiveةيكاردإلا تاراهملا Skills

:ىلع ةردقلا لمشت

.تايرظنلاو ،ئدابملاو ،ميهافملل يميهافملا كاردإلا قيبطت•

 دنع مأ نيرخآلا نم بلط ىلع ًءانب كلذ ناكأ ءاوس ،تالكشملل يعادبالا لحلاو دقانلا ريكفتلا يف ةنمضتملا بيلاسألا قيبطت•
.ةعقوتم ريغو ةديدج فقاوم ةهجاوم

.ةحيحص تاجاتنتسا صالختساو ةعونتملا رداصملا نم ةعومجم مادختساب يسارد لاجم يف تالكشملاو عيضاوملا ةسارد•
٧٧

 لمحتو نيرخآلا عم لماعتلا تاراهم
ةيلوؤسملا

Interpersonal Skills and
Responsibility

:ىلع ةردقلا لمتشت

.ينهملاو يصخشلا ريوطتلا يف رارمتسالاو يتاذلا مهملعت ةيلوؤسم لمحت•

.ةينهملاو ةيصخشلا تاقالعلا يف ةيلوؤسمب فرصتلا•

.يعامتجالاو يصخشلا قاطنلا ىلع ةيلاعلا ةيقالخالا ميقلاب مازتلالاو يقالخا لكشب فرصتلا•

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد

٩
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو
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٧٨

 ،تامولعملا ةينقتو ،لصاوتلا تاراهم
ةيددعلا تاراهملاو

Communication Information
Technology and Numerical

Skills

:ىلع ةردقلا لمتشتو

.لاعف لكشب يباتكلاو يهفشلا لصاوتلا•

.تامولعملاو تالاصتالا ةينقت مادختسا•

.ةيساسألا ةيئاصحإلاو ةيباسحلا بيلاسألا مادختسا•
٧٩

Psycho-motorةيسفنلا ةيكرحلا تاراهملا Skillsةيلاع ةيمهأ تاذ تاراهملا هذه دعتو ،ةيندبلا ةعاربلا لمتشتو.

Workingلمعلا ةئيب٨٠ Environmentةدحاولا ةسسؤملا لخاد نيفظوملاو فئاظولاب ةطيحملا فورظلاو ناكملا.

.يلآلا بساحلا ةزهجأو تانويزفلتلا لثم ةسسؤملا لخاد نيلماعلا ىلع لمعلا لهست يتلا ةيساسألا ةينبلاInfrastructureةيتحتلا ةينبلا٨١

Correctiveيحيحصت ءارجإ٨٢ Actionةعجارملاو صحفلا ءانثأ فشتكملاو عقاولا أطخلا ححصيل ذختي يذلا لعفلا.

Preventiveيئاقو ءارجإ٨٣ Actionهثودح بقاوع ةسسؤملا يقي يلاتلابو لمعلا يف ءاطخأ عوقو عنميل ذختي يذلا لعفلا.

Customerكلهتسملا اضر٨٤ Actionاهئدابم لك يف يساسألا ةدوجلا فده وه اضرلا اذه ربتعيو ،جتنملا وأ اهيلع لصح يتلا ةمدخلا نع اضرلاو ةداعسلاب كلهتسملا روعش 
.اهتامدخو اهتاجتنم نع نيكلهتسملا اضرب تيظح اذإ الإ ةديج ةسسؤملا رابتعا نكمي ال هنأ ثيح

.لمعلا يف هئادأ ةدوج نيسحت ىلإ يدؤت تاراهم درفلا بسكت ةديدج تامولعمو تاءارجإ ىلع نيرمتلاTrainingبيردتلا٨٥

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد

١٠
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو
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٨٦
Siteةيناديملا ةرايزلا Visitةدوجلا ريياعم عيمجل صحفلاو ةعجارملا اهلالخ متيو ،دامتعالاو ميوقتلا ضارغأل نودمتعملا نويجراخلا نوعجارملا اهب موقي يتلا ةرايزلا

.دامتعالا بلطب تمدقت يتلا ةسسؤملل ةيتاذلا ةساردلا يف ةدراو يه امك اهب ةقلعتملا ءادالا تارشؤمو ةلدألاو دامتعالاو

٨٧
Peerءارظنلا ميوقت Evaluationةلثامملا نهملا وأ تاسسؤملا نم ةربخ يوذ نييجراخ نيميقم لبق نم ءزج وأ ةنيعم ةسسؤم وأ ام جمانرب نع ريراقت ميدقتو ميوقت 

.ينعملا لاجملا يف نيصتخمو

Peerريظنلا عجارملا٨٨ Evaluationسفن نم سيل هنكل ةسسؤملا همدقت ام ليصوتب نوموقي نيذلا دارفألا لثم ةداملا يف يصصختلاو ينهملا رداكلا سفن ىلع ،درف 
.ةيلخادلا ةدوجلا نامض وأ دامتعالا ضارغأل جمانربلا ةعجارم يف ةمهاسملا ،حلاصملا يف براضت نود عيطتسيو ،ةسسؤملا

.ةيناديملا ةرايزلا ءانثأ ءارظنلا ةعجارم ةيلمع ريسيتب موقيFacilitatorرسيملا٨٩

٩٠
Stakeholdersنوديفتسملا

 تايلمعلاو مظنلا ةيلاعف ثيح نم كلذكو ،ريياعملا ةدوج ثيح نم ةسسؤملا ةطشنأب عورشمل مامتها مهيدل نيذلا سانلا نم ةعومجم
.ةدوجلا نامضل ةعوضوملا

.ةسسؤملا ةلاسر ىلع ةنيابتملا مهتامامتهاو نوديفتسملا تاعومجم قاطنو عونل قيقدلا ديدحتلا دمتعيو
Researchةيملعلا ةطشنألاو ثاحبألا٩١ and Scholarly

Activities
 ذيفنتلا ثحبلا ةربخ بالطلا بسكي امم اهلخاد ةيملع ةطشنأو عيراشم ذيفنتو يملعلا ثحبلا ةسراممل ةصرف ةيميلعتلا ةسسؤملا مدقت

.هوسردي امل يلمعلا

 تادعاسملاو ةءانبلا ءارآلا ميدقت قيرط نع ميلعتلا ريوطت يف يملعلا طاشنلاب ةمتهملا ةيعمتجملا تايعمجلاو تاسسؤملا ةمهاسمCommunityInvolvementةيعمتجملا ةكراشملا٩٢
.ةيميلعتلا ةسسؤملل نكمأ نإ ةيداملا

:ةدوجلا تاحلطصم ليلد

١١
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو



:عجارملا

١٢
ةدوجلاو ريوطتلل نونفلاو ميماصتلا ةيلك ةلاكو

Omdahl,tracy "Quality dictionary "Quality Council of Indiana ", 1997
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