
            
  

  

  

  

  
  

 
 

 

  

  

 

  

  الدلیل العربي 



 

 
- ٢ -

  

تسعي الجامعة إلي توفير مقومات التطوير المستمر لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية 
 المتسارعة ، وتجويد األداء الجامعي . وتعمل الجامعة علي تحقيق رسالتها من خالل :

  إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المجاالت التي تقابل احتياجات
االت التنمية الشاملة وتوفير المؤهلين في التخصصات المجتمع وتتطلبها مج

  الجديدة المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل .
  إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية التي ترتبط بمشكالت المجتمع

  وبرامج التنمية في صعيد البيئة
 محافظة علي نسانية النبيلة وتعميق قيمة الوالء الوطني والإلالتأكيد علي القيم ا

  المبادئ األصيلة للمجتمع .
  بين الجامعة والمؤسسات العلمية والجامعات العربية الروابط الثقافية والعلمية دعم

  وتوثيقها.والعالمية 
  التطوير المستمر للبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا لمواكبة التقدم العلمي

  والتكنولوجي.
  من أجل خدمة  اإلنتاجيةات والمؤسسات ية للهيئتقديم الخبرات االستشار

  المجتمع وتنمية البيئة 
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  يالتمريضفي مجال التعليم لمنيا ان تكون مركزًا متميزًا ا ةتتطلع كليه التمريض  جامع
 َ◌  والبحث العلمي وخدمة المجتمع وان تكون قادرة على التنافس محليًا وإقليميَا

 

 

تقديم رعاية تمريضية على قادر   خريج في اعدادتكمن رسالة كلية التمريض جامعة المنيا 
  ة والقيام بدور فعال في مجال خدمة المجتمععالية الجودة وتقديم بحوث علمية متطور 
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توى ین مس ة و تحس ةاألداء بالكلی تمر المتابع تعلم  ل ةالمس یم وال ى التعل اءة   وعملیت ع كف رف

یم            اییر القیاسیة لجودة التعل ع المع ق م ا یتف ة بم ة البیئ و العملیة البحثیة، وخدمة المجتمع وتنمی

  بھدف الحصول على االعتمادالتعلم 

 

ل ود  تعم مان الج دة ض اد ة وح ریضو االعتم ة التم ى بكلی ودة  عل ة الج ر ثقاف داث  ونش إح

  .البحث العلمياالرتقاء بمستوي و  خدمة المجتمع و لبرامج التعلیمیةالتطویر والتمیز في ا
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***************  

الدءوب إلعداد كوادر مؤهلة في مختلف المجاالت ، تسعى كلية  السعيفي إطار      
المستمر وتخريج دفعات  التكنولوجى و التمريض جامعة المنيا لتحقيق التطوير المنهجي و العلمي

نعمل ات ولبلوغ هذه الغاي .المحلى واألقليمىواق العمل ن الطالب القادرة على التنافس في أسم
على تطوير األداء على مستوى هيئات التدريس والهيئات المعاونة واإلداريين، من ناحية، وتطوير 

م قدرات الطالب من ناحية أخرى. وال يمكن تحقيق هذه الغاية دون توفير مناخ علمي حافز قائ
على معايير واضحة ومدروسة للجودة والتميز، وهذا العبء منوط بوحدة ضمان الجودة بالكلية التي 

المشاركة في التطوير  كذلك  تسعى، بالتنسيق مع كافة األطراف المعنية، إلى تحقيق مستوى االعتماد
  . العلمي واألكاديمي في مصر

 

 
***********************  

في ظل سياسيات العولمة وما تخلقه من قيم المنافسة والتباري بين المؤسسات التعليمية 
في العالم أجمع من أجل الوصول إلي األجود واألفضل أصبحت جودة العملية التعليمية هدفًا قوميًا 

درين علي وأمالً وطنيًا للحاق بركب الحضارة المعاصرة ، وإعداد بالمؤسسات التعليمية خريجين قا
القدرة علي المنافسة محليًا  لنهوض بالمجتمع والدولة ، وتحقيقتحقيق متطلبات سوق العمل وا

خطوة ك  QAAP واالنضمام لمشروع التمريضويعد إنشاء وحدة ضمان الجودة بكلية  وإقليميًا .
ثية واإلدارية بكلية أولي وهامة في مسيرة التطوير والتجويد المستمر واالرتقاء بالعملية التعليمية والبح

  . ، تمهيدًا للحصول علي االعتماد التمريض
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رئیس مجلس ادارة وحدة 
 عمید الكلیة –الجودة 

  
 امین الكلیة

  
وكیل الكلیة 

خدمة  لشئون
المجتمع وتنمیة 

 البیئة

  
وكیل الكلیة 

لشئون التعلیم 
 البوالط

  
المدیر التنفیذي 

 لوحدة الجودة

  
وكیل الكلیة 

لشئون الدراسات 
 العلیا والبحوث

  
لجنة التخطیط 
 االستراتیجي

لجنة اعداد 
النماذج 

والمطبوعات 
 والنشر

  
لجنة الدراسة 

 الذاتیة

  

لجنة توصیف 
البرامج 

 والمقررات

  
لجنة خدمة 

 المجتمع

  

لجنة تقریر 
البرامج 

 والمقررات

  
مدیر نائب ال

التنفیذي لوحدة 
 الجودة

 

لجنة 
المعلومات 
 واالحصاء

  

لجنة متابعة 
الخریجین 
 واالمتیاز

  
لجنة االزمات 

 والكوارث

  
لجنة 

 المراجعین

  
لجنة نشر 
 ثقافة الجودة
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ة للكلیة ومتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة  اریة   العملیة التعلیمیة والبحثیة واإلداری واالستش

ي    ع المحل وتعظیم درجة مساھمة المؤسسة في خطة التنمیة القومیة المستدامة وفي خدمة المجتم

یم     ة تطویر وجودة التعل ذلك تھدف  وفتح قنوات للتعاون مع كافة أطراف المجتمع المعنیة بعملی  . ل

  ما یلى:وحدة ضمان الجودة واالعتماد إلى 

  لكلیةمتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة ل .١

  نشر ثقافة الجودة بالكلیة .٢

  تنمیة قدرات اعضاء ھیئة التدریس فى مجال الجودة .٣

  استیفاء المعاییر االكادیمیة للھیئة الوطنیة لضمان الجودة ( األدلة و المؤشرات) .٤

  كتابة تقریر الدراسة الذاتیة .٥

  استیفاء ملفات التوصیف للبرامج و المقررات  .٦

  لمقررات استیفاء ملفات تقاریر للبرامج و ا .٧

  تقییم لجودة االقسام من خالل المراجعة الداخلیة .٨

 متابعة اعمال اللجان بالوحدة لتنفیذ خطتھا الموضوعة .٩

ة ضمان الجودة         .١٠ ة القومی ة من الھیئ المشاركة افعالة في التقدم لمشاریع التطویر المقدم

  واالعتماد.

    

 

  .التي تستخدم لتقییم أداء النماذج المختلفة اعداد .١
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ألداء   .٢ اقتراح نظام ومعاییر للجوائز والحوافز ل

ة      ي وخدم ال التعلیمى والبحث المتمیز في المج

  .المجتمع ، وكذلك في المجاالت اإلداریة

  .الجودة فیما یخص تطبیق معاییر لمنسوبي الكلیةتقدیم المشورة  .٣

  .دنشر الوعي بأھمیة تطبیق نظام ضمان الجودة واالعتما .٤

  لنشر ثقافة الجودة. إصدار المطبوعات والنشرات الالزمة للدورات التدریبیة .٥

ع    .٦ ة م اظرة    إقامة عالقات تبادلی ات التمریض المن اد     كلی ات ضمان الجودة واالعتم ومنظم

 لتبادل الخبرات في مجال الجودة.على المستوى اإلقلیمي وذلك 

اق  یؤكد  داخل الكلیة وخارجھاالعمل على تكوین رأي عام  .٧ ة    اتف ة المختلف رامج التعلیمی الب

  لضمان الجودة واالعتماد.القومیةالھیئة معاییر مع 

 .اكتساب ثقة المجتمع في مخرجات العملیة التعلیمیة بالكلیة .٨

 اعداد التقریر الكمي الخاص بالكلیة. .٩

ة (      .١٠ یم األداء بالكلی اس وتقی ام لقی ي     وضع نظ ة من خریج استطالع راي مستفیدي الخدم

 .)الكلیة

 قدیم المقترحات والتوصیات المختلفة المتعلقة بتطبیق نظام الجودة بالكلیة.ت .١١

 تشكیل لجان المراجعة الخارجیة.  .١٢

 متابعة اعمال اللجان بالوحدة.  .١٣

 كتابة التقاریر الدوریة للوحدة اعتمادھا. .١٤

  توثیق جمیع انشطة الوحدة واقسام الكلیة. .١٥
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راح .١ ام      اقت ذ مھ ة بتنفی ان الخاص كیل اللج تش

ل      اد من قب ان من أع      مجلس ادارة  الجودة واالعتم ذه اللج ى أن تتكون ھ اء  الوحدة عل ض

 .بما یتناسب مع مھام كل لجنةھیئة التدریس ومعاونیھم 

 الوحدة.اریر الدوریة التي تقدم عن سیر عمل لجان اعتماد التق .٢

ات      .٣ ودة بالجامع رى الموج ات األخ ع الجھ اون م دوات ومؤتمرات بالتع ات ون د اجتماع عق

 وخارجھا. 

 تحدیث الالئحة الداخلیة لوحدة الجودة واالعتماد بالكلیة. .٤

  عة تنفیذ الخدطة التنفیذیة للوحدةمتاب

 

 

 ات مجلس اإلدارة.تسییر العمل الیومي للوحدة ومتابعة تنفیذ قرار .١

 إعداد تقاریر أنشطة الوحدة. .٢

 مركز ادارة الجودة واالعتماد بالجامعة.تقاریر دوریة ربع سنویة إلى اعداد  .٣

 حضور اجتماعات مركز ضمان الجودة بالجامعة.  .٤

 .التوقیع على المكاتبات والخطابات الخاصة بالوحدة .٥

  بعد اعتمادھا من مجلس الكلیة.ي تطویر التعلیم العالمشروعات وحدة إدارة تقاریر اعداد 

 

  

 .الطالب والخريج والباحث 

  .سوق العمل وأصحاب األعمال 

 .أعضاء هيئة التدريس 

 .اإلداريين 

 .الجامعة 

  . المجتمع 

 .أولياء األمور 

  



 

 
- ١٠ -

 
  

 

 

اإلقالل 
من 

اإلقالل  األخطاء
من 
الوقت

  

  
  زیادة رضا 
 المستفیدین

زیادة 
رضا 

 العاملین

تحقیق عمل 
امن 

 وموثوق بھ

اإلقالل من 
االجتماعات 

الغیر 
إنجاز  ضروریة

األعمال في 
ضوء 

الموارد 
 المحددة لھا

تحدید 
 ةالمسؤولی

وعدم إلقاء 
التبعات على 

 اآلخرین

إنجاز 
األعمال في 
المواعید 
 المحددة

التأكد أن 
األعمال تتم 
بصورة  
 صحیحة

اإلقالل من  
عملیات 
 المراقبة

تفادة االس
المثلي من 
الموارد 
 المتاحة

  

فوائد تطبیق 
 مفاھیم
 الجودة
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  الصــدق والشــفافية فــي التعامــل مــن كــل األقســام مــع فريــق العمــل بالمشــروع إلنجــاز كــل متطلبــات التقريــر

 السنوي.

 .التعاون بين إدارة الكلية وقيادتها مع الوحدة لنشر مفهوم تقدم األداء وضمان الجودة 

 ت النقاش لنشر ثقافة الجودةعقد مجموعة من ورش العمل وحلقا 

 .تدريب جميع فئات أعضاء هيئة التدريس على أهمية الجودة وأدواتها وأساليبها لتطبيقها 

 .االستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة عند تطبيق البرنامج 

   ضــرورة تــوفير فريــق عمــل  مــن أشــخاص لــديهم االســتعداد والحمــاس للعمــل والتطــوير مــع اســتمرار تقــديم
 عم المعنوي والمادي والفني من إدارة الجامعة وتذليل الصعوبات التي تعترض فريق العمل .الد

  عمــل موقــع علــي شــبكة االنترنــت خــاص بالوحــدة وذلــك للتعــرف عليهــا ومعرفــة األنشــطة والخــدمات التــي

 توصلت إليها في مجال توكيد الجودة واالعتماد للتعليم العالي.

 كليـــة واألقســـام العلميـــة والطـــالب للمشـــاركة فـــي عمليـــة التحســـين ووضـــع دعـــوة جميـــع العـــاملين بـــإدارة ال
 المزايا التي تعود عليهم جميعا في هذه المشاركة.

  تقــوم الوحــدة بإعــداد اســتمارات تجميــع البيانــات الخاصــة بمراقبــة الجــودة وتحليلهــا إحصــائيا فــي فتــرات

 زمنية متكررة.

 م الوصول إليها بصفة دورية.عمل تقييم ذاتي ألداء الوحدة والنتائج التي ت  
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  مكن تحقيق إدارة الجودة من خالل ثالث عمليات رئيسية :ي

Quality Planning               
 .تحديد أهداف الجودة               

  تحديد احتياجات متلقى الخدمة  
 بالصورة المطلوبة. يميةالتعل تطوير العمليات التى تحقق الخدمة  

 
Quality Control           

 .تقييم األداء الفعلى  

 .مقارنة األداء الفعلى بأهداف الجودة  

 . العمل على سد الفجوة بين األداء الفعلى وأهداف الجودة  

 
Quality Improvement          

 يكلى الالزم لتوكيد الجودة وتحسينها.إنشاء البناء اله  
 (مشروعات التحسين).  تحديد احتياجات التحسين  

 .تحديد فريق مسؤول لكل مشروع للتحسين  

 توفير الموارد، والحوافز، والتدريب الالزم لفرق التنفيذ . 
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 دةلجنة نشر ثقافة الجو

 

 

 

 

 

لجنة التخطیط 
 االستراتیجي

لجنة اعداد النماذج 
 والمطبوعات والنشر

 لجنة الدراسة الذاتیة

لجنة توصیف البرامج 
 والمقررات

لجنة تقریر البرامج 
 والمقررات

 لجنة خدمة المجتمع

لجنة المعلومات 
 واالحصاء

تابعة الخریجین لجنة م
 واالمتیاز

 لجنة االزمات والكوارث

 لجنة المراجعین

 –مسئول إداري  –مسئول حاسب آلي 
 خدمات معاونة –سكرتاریة 
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Faculty of Nursing - Minia University 

Academic Standard 

Faculty ILOs  

I- Program Aims: 

The aim of the program is to prepare highly competent and 

motivated nurse responsive to the society needs .and equipped with 

knowledge, skills and attitude necessary to nursing care to individuals, 

families and communities in health and illness as well as administration of 

all health care settings. 

 

The mission of faculty is accomplishing through the following goals: 

A- Apply relevant theories and research from nursing, social and 

human science in the practice of nursing. 

B- Training of the students to provide: efficient care in different 

settings as community setting, field trip, hospitals, clinical areas and 

educational institutions. 

C- Assume the professional responsibility for the design, managing and 

coordination of nursing care. 

D- Providing the students with expertise in the field of nursing science. 

E- Developing effective communications and leadership skills and 

taking ethical consideration. 

F- Manage information technology, nursing informatics and human 

resources in health promotion. Prevention and risk reduction across 

the life span. 

G- Demonstrate the mastery of learning and scientific principles 

underlying technical skills. 
 



 

 
- ١٥ -

2- Intended Learning Outcome (ILOs):  

  a- Knowledge and understanding 

The Graduate should be able to: 

a 1- Understand and get knowledge about the human needs in 

determined the patient problems and improving nursing care  

a 2- Get knowledge and understand about prevalence of infectious 

diseases and acquiring knowledge about how to deal with each one  

a 3- Identifying  scientific knowledge that will be used in caring for the 

patient with different levels  

a 4- Draw  upon  gained  knowledge and   skills   in   order  to   make 

professional judgments, Decision making and recognizing the limits of 

nurse practice 

a 5- Analyze the role of the nurse in health improvement activities 

within the related to collaborative nursing care 

a 6- Clarify  the manger policies  related to patient's unit and 

individuals  

a 7- Discuss the role and scope of nursing Knowledge and practice 

including accountability, confidentiality, responsibility, legal-ethical 

issues and professional development 

a 8- Discuss the role of the nurse in improving health and health 

promoting activities 

a 9- Discuss the principles of social, psychological and spiritual values 

for nurses who play in the interaction with patients and communities to 

enhance positive relationships 

a 10- Identify the Impact of verbal and non verbal communication on the 

development of effective individuals interaction 

a 11- Gain scientific knowledge with advanced Statistics and Methods of 

research to be used in nursing researches 
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  a- Knowledge and understanding 

a 12- Incorporation of transcsultural nursing theory in the provision of 

culturally competent nursing care. 

a 13- Effective communication skills in a variety of professional roles 

and health care settings 

a 14- Use best available evidence, standards and guidelines to evaluate 

nursing performance 

a 15- Determine nutrition science requirements and its elements for 

different age groups 
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b- Intellectual skills 
The Graduate should be able to: 

b 1- Critical analysis of information from a variety of sources to make 
defensible nursing judgments 

b 2- Critical thinking  and use the problem solving process during  
providing care of patient  

b 3- Analyze, evaluate and interpret the evidence of competent and high 
standard of nursing practice in own clinical specialist 

b 4- Evaluate systematically the availability, accessibility, acceptability, 
quality and effectiveness of nursing practice for the patient / clients 

b 5- Develop skills of ethical decision making in different variables of 
delivering the system care 

b 6- Adopt systematic approaches to analyzing and evaluating the 
information collected 

b 7- Measure critically the outcomes of professional activities during 
provision of Care  

b 8- Ensure the availability of resources and competencies of nursing 
personnel and its efficient and effective utilization 

b 9- Synthesize knowledge derived from the scientific, behavioral and 
nursing sciences for the development of professional skills 

b 10- Synthesize clinical evidence in order to solve problems relating to 
the organization and management of patient care 

b 11- Evaluate consumer learning and understanding about health practices 
b 12- Select and implement health promotion programmes to meet 

identified consumer need 
b 13- Explain policies/practices which influence of patient right  
b 14- Informed health care team to  assist individuals/groups to make 

decisions 
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c- Professional and practical skills 

The Graduate will have acquired the skills needed to:  

c 1- Apply the nurse's responsibilities and accountability for quality patient 

care  

c 2- Participate in on going research and /or projects with utilization of critical 

appraisal research skills 

c 3- Provide evidence-based nursing care services 

c 4- Apply the nursing process through assessing a patient's needs , analyzing 

data, selecting appropriate nursing, and evaluate the effectiveness of those 

interventions using the output criteria 

c 5- Actively participate in debates and discussions reflecting new 

developments and disseminate information gained 

c 6- Promote positive changes in health care delivery considering social, 

cultural, and educational. Technological, environmental, legal, ethical, 

economic and spiritual forces 

c 7- Disseminate nursing assessments and decisions to the interdisciplinary 

health care team and other relevant service providers 

c 8- Use a range of assessment techniques appropriate to the situation to 

identify relevant determinants of health, physical, psychosocial and cultural 

needs  

c 9- Implement standardized protocols and guidelines during nursing 

interventions 

c 10- Gather relevant information from a wide range of sources including 

electronic data 

c 11- Sharing knowledge and expertise with less experiences health providers 

and students 

c 12- Work with the health team to develop policies and guidelines to improve 

health provision 

c 13- Take action to resolve conflict 
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c- Professional and practical skills 

c 14- Support the identification and integration of current research findings and 

best practices information  the practice setting 

c 15- Protect the patient's right to autonomy, respect, privacy, dignity and access 

to information 

c 16- Communicate effectively with individuals, and groups, and communities 

through interpersonal, written and technological strategies  
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d. General and Transferable Skills 

 By the end of the program, The Graduate will have acquired the skill 

s needed to: 

d 1- Utilize skills in accessing, selecting and critiquing relevant 

professional literature 

d 2- Utilize problem-solving skills in a variety of clinical practice 

situations 

d 3- Use documentation skills in exchanging patients information 

d 4- Use principles of advocacy, empowerment, ethics and human rights 

in providing the patient care  

d 5- apply of standardized Medicinal and Nursery terminology, and its 

application to the electronic patient record and reports  

d 6- Facilitate a physical, cultural, psychosocial, and spiritual 

environment that promotes safety and security for all 

d 7- Provide appropriate levels of guidance, role-modeling and support to 

other health care delivery personnel to maximize outcomes 

d 8- Analyze   sources   of   evidence   to promote   care   which   is   

clinically effective   

d 9- Maintain highest standard of nursing care possible within the reality 

of a specific situation 

d 10- Monitor and review the ongoing effectiveness of the planned activity 

d 11- Facilitate a work environment of trust and respect among all health 

care professionals consistent with the mission, vision and values of the 

organization 

d 12- Motivate  individuals  or groups  in order' to improve awareness, 

learning and   behavior   that   contribute   to healthy living 

d 13- Communicate research findings and best practice knowledge to other 
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d. General and Transferable Skills 

nurses and health care team members 

d 14- Apply concepts of health education in. The home, immediate 

environment and daily activities with the family, group and community 

d 15- Advocate for practice environments that promote mutual respect, 

team collaboration and safe, ethical and competent care and support 

shared decision making 

d 16- Help to resolve communication problems among individuals, groups 

and communities 
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Quality 

ها ( معجم الوسيط ) لغة من كلمة اجاد اي اتى بالجيد من قول او عمل واجاد الشـيء صـيره جيـدا ، عرف 

  والجيد نقيض الرديء ، وجاد الشيء جوده بمعنى صار جيدا. 

  وعرفت بانها المطابقة لمتطلبات او مواصفات معينة . 
بانهـا  American National Standards Instituteوعرفهـا المعهـد االمريكـي للمعـايير 

  جملة السمات والخصائص للمنتج او الخدمة التي تجعله قادرا على الوفاء باحتياجات معينة .

Total Quality 
يقصــد بهــا فــي التربيــة مجموعــة مــن الخصــائص او الســمات التــي تعبــر بدقــة وشــمولية عــن جــوهر التربيــة 

وعمليــات ومخرجــات وتغذيــة راجعــة والتفــاعالت المتواصــلة التــي  وحالتهــا بمــا فــي ذلــك كــل ابعادهــا مــن مــدخالت

  تؤدي الى تحقيق االهداف المنشودة والمناسبة للجميع .

Total Quality Management  
متعلقـة هي منحى تنظيمي لالدارة والمراقبة يقوم على قيادة االدارة العليـا للمؤسسـة للنشـاطات المختلفـة ال

  بالتحسين المستمر للجودة ، كما يقوم على اشراك جميع العاملين في المؤسسة في تلك االنشطة .

Quality Control 
  ويقصد به نظام يحقق مستويات مرغوبة في المنتج عن طريق فحص عينات من المنتج .

لتحقيـق انتــاج سـلعة بأقــل تكلفـة وبــالجودة وتعرفـه معـاجم اخــرى بانـه " االشــراف علـى العمليــات االنتاجيـة 

  المطلوبة طبقا للمعايير الموضوعية لنوعية االنتاج. ويعد خطوة اساسية تسبق ضمان الجودة .

Quality Assurance 
هي عملية ايجاد آليات واجراءات تطبـق فـي الوقـت الصـحيح والمناسـب للتأكـد مـن ان الجـودة المرغوبـة 

  ض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية .ستحقق ، بغ

كمــا وعرفــت هــي الوســيلة للتاكــد مــن ان المعــايير االكاديميــة المســتمدة مــن رســالة الجهــة المعنيــة قــد تــم 
تعريفهــا وتحقيقهــا بمــا يتوافـــق مــع المعــايير المنــاظرة لهـــا ســواء قوميــا او عالميــا ، وان مســـتوى جــودة فــرص الـــتعلم 

  المجتمعية تعد مالئمة وتستوفي توقعات مختلف انواع المستفيدين من هذه الجهات . واالبحاث والمشاركة
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Quality Audit 
هـــــي احـــــد ادوار االدارة العليـــــا فـــــي القيـــــام بتقييمـــــات 

دة اعتياديــة منتظمــة للمالءمــة والتأكــد مــن دقــة وفعاليــة وكفــاءة وتناســب نظــام ادارة الجــودة بمــا يتفــق وسياســة الجــو 
واالهـــداف التـــي تســـتجيب الحتياجـــات التغييـــر وتطلعـــات االطـــراف ذات المصـــالح ، كمـــا تشـــتمل المراجعـــة علـــى 

تحديــد الحاجــة التخــاذ االجــراءات. ويســتخدم تقريــر التــدقيق مــن بــين مصــادر المعلومــات االخــرى لمراجعــة نظــام 

  الجودة .

Accreditation 
التـي تقـوم بهـا هيئـة االعتمـاد مـن اجـل ان تتاكـد مـن ان المؤسسـة قـد  هي مجموعة االجـراءات والعمليـات

حققـــت شـــروط ومواصـــفات الجـــودة المعتمـــدة لـــدى مؤسســـات التقـــويم، وان برامجهـــا تتوافـــق مـــع المعـــايير المعلنـــة 

نـة والمعتمدة وان لديها انظمـة قائمـة لضـمان الجـودة والتحسـين المسـتمر النشـطتها االكاديميـة وفقـا للضـوابط المعل

التي ينشرها المكتـب . وهـو تاكيـد وتمكـين للجامعـات العربيـة لكـي تحصـل علـى صـفة متميـزة وهويـة منفـردة فـي ان 
  الخطوات المتخذة لتحسين الجودة خطوات ناجحة .

Institutional Accreditation  
المرافــق والمصــادر ويشــمل ذلــك العــاملين هــو اعتمــاد المؤسســة ككــل وفقــا لمعــايير محــددة حــول كفايــة 

بالمؤسســـة وتـــوفير الخـــدمات االكاديميـــة والطالبيـــة المســـاندة والمنـــاهج ومســـتويات انجـــاز الطلبـــة واعضـــاء هيئـــة 

التــدريس وغيرهــا مــن مكونــات المؤسســة التعليميــة . وعــادة مــاتقوم بــه احــدى هيئــات االعتمــاد اســتنادا الــى معــايير 

ن تلك المؤسسة قد استوفت الحد االدنى من المعايير فتصـبح بالتـالي معتمـدة لفتـرة زمنيـة محددة ثم تقرر نتيجتها ا

محددة . فاالعتماد اذن شهادة تثبت ضـمان الجـودة وهـي مهمـة ضـرورية للمؤسسـة فـي عالقاتهـا مـع الطلبـة واالهـل 
  واالساتذة والجهة المانحة وسوق العمل والمجتمع المحلي .

Programming Accreditation 
هو تقييم البرامج بمؤسسة ما والتاكد من جودة هذه البرامج ومدى تحقيقها لمتطلبـات الشـهادة الممنوحـة 

  وبما يتفق مع المعايير العالمية المحددة. 

Performance Evaluation  
) للحكـم والتقـدير هو العملية التي يتم من خاللهـا اخضـاع اداء المقـ وم (ان كـان فـردا او مؤسسـة او نظامـًا

بصـــورتيه الكميـــة والنوعيـــة وذلـــك انطالقـــا مـــن المعنـــى الـــذي اعتمـــده المقـــوم فـــي فهـــم االداء وفـــي ضـــوء االهـــداف 
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المعتمــدة  مــن خــالل اســتخدام بعــض المقــاييس المرجعيــة التــي 

تسـاعد علــى فهــم وادراك العالقــة بـين مختلــف العناصــر الخاصــة 

  لتقويم.با

فتقويم االداء الجامعي يقوم على عملية تحليل الوضـع الـراهن لـالداء االكـاديمي والمؤسسـي للكشـف عـن 
نــواحي القــوة والضــعف وتحديــد االنحرافــات واوجــه القصــور المختلفــة وتشــخيص المشــكالت التــي تــؤثر ســلبا علــى 

ى االداء االكــاديمي والمؤسســي للنهــوض هــذا االداء وذلــك بهــدف اتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها لالرتقــاء بمســتو 

  برسالة المؤسسة بفاعلية وكفاءة . 

Indicator  
عامل او متغير كمي او نوعي يوفر وسيلة بسيطة موثوقة لقياس االنجاز او للكشف عن التغيـرات المرتبطـة 

  بالتدخل االنمائي او للمساعدة على تقدير اداء متدخل انمائي.

Performance 
  مقياس لما تم انجازه من عمل من قبل مؤسسة او فريق او شخص. 

Performance Indicators 
هــي مجموعــة مــن المقــاييس الكميــة والنوعيــة تســتخدم لتتبــع االداء بمــرور الوقــت لالســتدالل علــى مــدى 

  اقب التقدم نحو تحقيق المعايير .تلبيته لمستويات االداء المتفق عليها، وهي نقاط الفحص التي تر 

Quantitative 
  معطيات ومعلومات معروضة كأرقام وأحصاءات كطريقة الستقصاء الظواهر بالمقاييس.

Qualitative 
ـــق  معطيـــات ومعلومـــات معروضـــة مـــع اوصـــاف وشـــروح وهـــي طريقـــة الستقصـــاء تجربـــة المنتفعـــين عـــن طري

  .المالحظة والمقابالت

Input 
الحجم الكلي للموارد المخصصـة لغـرض معـين والتـي تسـتعمل مـن اجـل تشـغيل نظـام مـا وتشـمل، المـوارد 

  البشرية والمادية والمالية والتقنية والمعلومات والوقت.

Processes 
العمليـة واحـدا او اكثـر سلسلة من االنشطة واالتصـاالت المترابطـة مصـممة لتحقيـق هـدف محـدد. وتأخـذ 

مــــن المــــدخالت المحــــددة وتحولهــــا الــــى مخرجــــات محــــددة . وقــــد تشــــتمل العمليــــة علــــى االدوار والمســــئوليات 
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واالدوات واليــــــــــات الــــــــــتحكم االداريــــــــــة الضــــــــــرورية لتوصــــــــــيل 

ــــف  ــــة تعري ــــه وتتضــــمن العملي ــــوق في المخرجــــات علــــى نحــــو موث

  العمل اذا دعت الحاجة لذلك.السياسات والمواصفات واالرشادات واالنشطة وتعليمات 

Output 
الجوانب المنتجـة مـن النظـام والتـي تحكمهـا العالقـات البنيويـة بـين مافيـه مـن متغيـرات وبـين قـيم متغيـرات 

  المدخالت.

Performance Measurement 
الـوطني او مسـتوى المؤسسـة او الفـرد  قياس االلتزام بمعايير الجودة المقررة ويمكـن قياسـه علـى المسـتوى

  مقدم الخدمة ويشمل مقاييس للعمليات والنتائج.

Procedure 
مجموعة من القواعد الالزمة لتنفيذ العمل. او هو مجموعة من التعليمات المكتوبـة التـي تصـف الخطـوات 

  المتفق عليها النجاز عمل معين او سلسلة من االعمال.

Standard 
جاء في المعجم الوجيز ان المعيار هو مااتخذ اساسا للمقارنة والتقـدير . ويقصـد بالمعيـار فـي هـذا الـدليل  

"المواصــفات الالزمـــة للتعلـــيم الجـــامعي الجيــد الـــذي يمكـــن قبولـــه لضـــمان جودتــه ، وزيـــادة فعاليتـــه ، وقدرتـــه علـــى 

  المنافسة في الساحة التربوية العالمية ".

ار هــو مقيــاس مرجعـي يمكــن االسترشــاد بـه عنــد تقــويم االداء الجـامعي فــي دولــة عربيـة معينــة وذلــك والمعيـ
مــن خــالل مقارنتـــه مــع المســتويات القياســـية المنشــودة . وقــد تكـــون المعــايير عبــارة عـــن مســتويات تضــعها احـــدى 

  الجهات الخارجية ، او مستويات انجاز في مؤسسة اخرى يتم اختيارها للمقارنة .

 
هــي معــايير محــددة توضـــع مــن قبــل لجــان استشـــارية متخصصــة فــي مكتــب ضـــمان الجــودة فــي االتحـــاد 
مستمدة من مراجع خارجية اقليميـة او عالميـة وتتضـمن الحـد االدنـى مـن المعرفـة والمهـارات المفتـرض ان يكتسـبها 

  هداف المؤسسة .الخريجون من البرنامج وتحقيق رسالة وا
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Ranking  
هــو الدرجــة الكليــة التــي تحصــل عليهــا المؤسســة مـــن 

خـــالل جمـــع المؤشـــرات المختلفـــة وتخضـــع لعمليـــات حســـابية وتطبيـــق االوزان ومـــن ثـــم تســـتخرج النتيجـــة الكليـــة 
شـهادة الجـودة للمؤسسة المعنية . ويتم تحديد ترتيب المؤسسة من بـين عـدد المؤسسـات المتقدمـة للحصـول علـى 

  واالعتماد.

Institute 
يقصد بها في هذا الدليل كل مؤسسة تعليمية حكوميـة او غيـر حكوميـة تقـدم بـرامج دراسـية منتظمـة التقـل 
مــدتها عــن ثــالث ســنوات بعــد الحصــول علــى الشــهادة الثانويــة العامــة او مايعادلهــا وتهــدف الــى مــنح درجــة علميــة 

  العلمي ومؤسساته .وكذلك مراكز البحث 

ISO  
) النظيــر، او المتســاوي. وتعنــي ايضــا  Equal) والتــي تعنــي (  ISOSهــي اختصــار للكلمــة اليونانيــة ( 

 International Standardization Organizationاختصـارا للمنظمـة الدوليـة للتقيـيس االيـزو ( 

ISO  هيئات المقـاييس الوطنيـة ( اعضـاء االيـزو ) ومهمتهـا اصـدار ) . وهي منظمة منتشرة على نطاق عالمي تمثل

  المواصفات الدولية في كافة المجاالت الصناعية ، التعليمية ، الصحية ، البيئية وغيرها . 

Information  
 معطيات تم تنظيمها وتفسيرها وتوظيف استعمالها وقد تكون مكتوبة او مسـموعة او علـى شـريط فيـديو او

  صورة ضوئية.

Information gathering 
هو تحديد المعطيات الكمية والنوعية الالزمة وكيفية الحصول عليها من قواعـد المعطيـات المحوسـبة ومـن 

  المواد المطبوعة ومن مصادر االنترنت واالفراد.

Program  
يطهــا وادارتهـا لتحقيــق مجموعـة مــن االهـداف والنتــائج هـو عــدد مـن المشــروعات واالنشـطة التــي يـتم تخط

  االخرى المترابطة.
  


