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مفاهيم ومصطلحات

Quality الجودة

تشـير إلـى "المالئمـة للغرض" وهي عبـارة عن السـمات والخصائص والقيم التي تجعـل البرنامج 
قـادرًا علـى الوفاء بالمتطلبـات والمعايير المتعـارف عليها في البرامج والمؤسسـات المماثلة.

Quality Assessment تقويم الجودة

مراجعة لتشخيص وتقويم عملية التعليم والتعلم والمخرجات التعليمية والبحثية والمجتمعية واإلدارية 
بناء على دراسة ذاتية تفصيلية للمناهج، والهيكل التنظيمي، وفعالية المؤسسة والبرنامج، ويتم 

تصميمها لتحديد ما إذا كانت المؤسسة أو البرنامج يلبي المعايير المقبولة عمومًا للتميز أم ال.

Quality Assurance ضامن الجودة

مراجعـة دوريـة مخططـة ومنظمـة لمؤسسـة تعليميـة أو برنامـج أكاديمـي معيـن للتحقـق من 
التـزام أيـًا منهـا بمعايير الجـودة المحـددة للتأكد من الحفاظ على اسـتمرار تحقق هـذه المعايير 

وتعزيزهـا للرقي لمسـتوى الجـودة المرغوب.

Continuous Quality Improvement  تحسني الجودة املستمر

دراسـة مخططـة ومنظمـة تقـوم بهـا المؤسسـة التعليميـة أو البرنامـج األكاديمـي لعملياتها 
بشـكل مسـتمر بهـدف تحسـين األداء ورفـع ومراقبـة مسـتوى الجودة.

Internal System for Quality Management النظام الداخيل إلدارة الجودة

المؤثرة فيها،  التعليمية والعناصر األخرى  البرامج  المؤسسة لتحسين مستوى  تتبناه  الذي  النظام 
وتحليل تلك العناصر تحلياًل تفصيليًا كما يتضمن تحديدًا دقيقًا لمواصفات الجودة، وتحديد الممارسات 

الجيدة باإلضافة إلى التعرف على معوقات عملية التعلم ومتابعة األداء ومقترحات التحسين.

Commission for Academic Accreditation هيئة االعتامد األكادميي

منظمـة تتمتع باالسـتقاللية، وتكـون لها الشـخصية االعتبارية العامة، وتهدف إلـى ضمان جودة 
التعليـم وتطويـره المسـتمر مـن خـالل التقويـم الشـامل للمؤسسـات التعليميـة وبرامجـه. أي 
أنهـا هيئـة تقوم بالرقابـة والمتابعة والتقويم لجودة التعليم لتحديد مسـتوى أداء المؤسسـات 
التعليميـة وبرامجهـا ومـدى قدرتهـا علـى تقديـم الخدمـة التعليمية وفقـًا لرسـالتها المعلنة، 

ولهـا سـلطة منـح أو حجب االعتمـاد للمؤسسـات التعليمية وفقـًا لمعاييرهـا المعلنة.

Accreditation االعتامد

اعتـراف موثـق يمنـح المؤسسـة التعليميـة مـن قبـل هيئـة رسـمية )معتـرف بهـا( تفيـد بـأن 
للجـودة. المطلوبـة  المعاييـر  األدنـى مـن  الحـد  المؤسسـة قـد حققـت 
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مفاهيم ومصطلحات

Evaluation التقييم

الجهود التي يتم من خاللها منح قيمة لألشياء أو األنشطة أو اإلمكانات.

Assessment التقويم

العمليات والجهود التي تهدف إلى قياس األداء وفق المعايير والمؤشرات المحددة.

Standard املعيار

المستوى المستهدف للوصول إلى األداء الجيد 

Criteria املعيار الفرعي

معيار فرعي تقاس عليه عملية األداء للتمكن من تقييمها.

 Indicators املؤرشات

وفقًا  األداء  جودة  لتقويم  المنشأة  أو  المؤسسة  قبل  من  استخدامها  يتم  محددة  مقاييس 
لمعايير محددة.

Vission الرؤية

عبـارة مختصـرة نصـف التطلعـات المسـتقبلية التي تـود المنظمة أو المؤسسـة أن تصـل إليها، 
وبمعنـى آخـر مـاذا تتمنـى المنظمـة أن تصبح فـي المسـتقبل البعيد.

Misssion الرسالة

عبارة مختصرة توضح الخدمات الرئيسية التي تقدمها المؤسسة التعليمية والفئة المستهدفة 
وكيفية تقديم هذه الخدمات.

Goals الغايات

عبارات عامة لتطوير األنشطة وترسيخ الرسالة.

 Objectives األهداف

عبارات محددة لترسيخ الرسالة، وهي أهداف ألنشطة معينة ذات نتائج منشودة ومتوقعة.

 License الرتخيص

موافقة رسمية تمنح في الغالب من قبل جهة حكومية لبدء العمل في نشاط محدد.

Processes )العمليات )االجراءات

جميـع السياسـات واإلجـراءات اإلدارية التي تتم داخل المؤسسـة التعليمية فـي تخطيط وتقديم 
برامجها. ومراجعة 
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Bench marks )املقاييس )املقارنات املرجعية

مستويات ونقاط مقارنة مع مؤسسات نظيرة تستخدم لتقويم األداء.

Audit املراجعة

والموظفين  الدراسية  المناهج  كانت  إذا  ما  لتحديد  التعليمية  المؤسسة  في  مراجعة  عملية 
والبنية التحتية وبقية األنشطة األخرى تتوافق تمامًا مع األهداف المعلنة والغايات، فالمراجعة 

هنا تركز وبشكل خاص على مبدأ المساءلة في المؤسسات والبرامج.

Peer Review مراجعة األقران

تقويـم خارجـي لجـودة وفعاليـة البرنامـج األكاديمـي وفـق معايير محـددة يقوم بتنفيـذه فريق 
مـن المقيميـن الخارجييـن المختصيـن بمجـال البرنامـج األكاديمي ولهـم معرفة ودرايـة بالتعليم 

العالـي بصفـة عامة.

Key Performance Indicators مؤرشات األداء الرئيسية

مقاييـس رقميـة لمخرجـات برامـج أو عمليـات فـي مؤسسـة تعليميـة، وهـي تعتبـر مجموعـة 
مـن التدابيـر الراميـة إلى تقويـم األداء العـام سـواء التعليمي أو البحثـي أو المجتمعـي وأيضًا 

النظـم اإلداريـة بالمؤسسـة التعليميـة.
الغايات والمقاصد واألهداف التعليمية:

Aims الغايات

أهـداف بعيـدة المنـال وتتحقـق بعـد فتـرة طويلة مـن الزمن مثـل أهـداف الكلية والقسـم الذي 
يلتحـق بـه الطالب.

Goals املقاصد

أهـداف متوسـطة المنـال تتحقـق بعـد فتـرة متوسـطة مـن الزمـن مثـل أهـداف المنهـج ومـا 
يتضمنـه مـن وحـدات.

Behavioral Objectives األهداف التعليمية

تمثـل عبـارات لهـا مضمون تعليمـي واضح ومحـدد وله نتائج تعليميـة محددة تتوقـع من الطالب 
تعلمهـا في نهايـة وقت محدد.

هذا النوع من األهداف يمكن مالحظته وقياسه وتقويم مدى تعلم الطالب له.

Intended Learning Outcomes مخرجات التعلم املستهدفة

دراسـته  بعـد  الطالـب  يكتسـبها  والتـي  المسـتهدفة  المعرفـة  ومسـتويات  المهـارات  تمثـل 
للمقـرر الدراسـي أو البرنامـج التعليمـي مثـل المعلومـات والمهـارات المعرفيـة أو المهـارات 

العامـة القابلـة للتحويـل واالنتقـال فـي تعلـم مجـاالت معرفيـة أخـرى.

مفاهيم ومصطلحات
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Knowledge املعرفة

القدرة على: 
تذكر المعلومات �
فهم المعلومات �

مفاهيم ومصطلحات

عرض المعلومات بما في ذلك:
معرفة حقائق معينة �
معرفة مفاهيم ومبادئ ونظريات. �
معرفة اإلجراءات. �

Cognitive Skills املهارات الذهنية

تطبيق المعرفة الذهنية للمفاهيم والمبادئ والنظريات. �
تطبيـق اإلجـراءات التـي تحتويهـا أسـاليب التفكيـر النقـدي وحـل المشـكالت عندمـا يطلب  �

ذلـك وعنـد مواجهـة مواقـف غيـر متوقعة.

Interpersonal Skills Responsibility مهارات التعامل واملسؤولية

القدرة على:
تحمل مسؤولية التعلم الذاتي ومتابعة النمو الشخصي والمهني. �
العمل على نحو فعال في مجموعات وممارسة القيادة عند االقتضاء. �
التصرف بمسؤولية في العالقات الشخصية والمهنية. �
التصرف أخالقيًا وبأسلوب يتوافق مع أرقى المعايير. �

التواصل وتكنولوجيا املعلومات واملهارات الرياضية 

 Communication Information Technology and Numerical Skills

القدرة على:
االتصال الفعال شفويًا وكتابيًا. �
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. �
استخدام الرياضيات األساسية واألساليب اإلحصائية. �

Psychomotor Skills املهارات الحركية النفسية

تشمل المهارات النفسية:
البراعـة فـي مجـاالت الدراسـة، علـى سـبيل المثـال مسـتويات عاليـة جـدًا مـن المهـارات  �

الحركيـة النفسـية الالزمـة للجـراح أو الفنـان أو الموسـيقى.

Program الربنامج

مجموعـة منظمـة مـن الخبـرات التعليميـة تصمم لتطويـر معلومات ومهـارات محددة، ويشـمل 
البرنامـج كل المقـررات الدراسـية التـي يأخذها الطـالب بما في ذلـك متطلبات الجامعـة والكلية 

إضافـة إلى متطلبات القسـم.
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Annual Report التقرير السنوي

تقاريـر  � التعليميـة ويقـوم علـى  للمؤسسـة  عـام  يعـد كل  الـذي  الذاتـي  التقييـم  تقريـر 
المؤسسـة. رسـالة  تحقـق  التـي  المختلفـة  واألنشـطة  األكاديميـة  برامجهـا 

النتيجة أو النتائج الموثقة لعملية التقويم. �

Action Plans الخطط التنفيذية

مجموعـة األنشـطة المختلفـة التـي يتـم اعدادهـا وتنفيذهـا في تسلسـل واضح للوصـول إلى 
أهـداف محددة.

Quality in Higher Education الجودة يف التعليم العايل

عبـارة عـن تطابـق عناصـر أو مكونـات المنظومـة التعليميـة مـع المعاييـر األكاديمية )القياسـية( 
المتفـق عليهـا محليـًا وعالميـًا والتـي تتوافق مـع حاجـات المجتمـع ومتطلباته.

Academic Standard املعايري األكادميية

معايير محددة تقررها المؤسسة التعليمية مبنية على أساس اإلطار العام للمؤهالت الوطنية، 
وتحتوي على الحد األدنى من المعارف والمهارات التي يراد اكتسابها، والمتوافقة مع رسالة 

المؤسسة.

Reengineering إعادة الهندسة

تعـرف بأنهـا محاولـة التطويـر باسـتخدام إعـادة التفكيـر فـي سـير اإلجـراء التقليـدي للحصـول 
علـى تطويـر فـي االجـراء أو فـي التكلفـة أو فـي سـرعة اإلنجـاز وغيرهـا.

Bench mark املقارنة املرجعية

تعنـي التقويـم المسـتمر ألداء جامعـة مـا أو لنظمهـا اإلداريـة أو األكاديميـة أو بنيتهـا التحتيـة 
ومقارنـة ذلـك بالجامعـات المتميـزة عالميـًا أو محليـًا للتعـرف علـى جوانـب القوة فيهـا من أجل 
تعزيزهـا والمحافظـة عليهـا وجوانـب ضعـف للتغلـب عليهـا وتحسـينها بهـدف تحسـين جـودة 

نظمهـا وخدماتهـا ومخرجاتهـا وفقـًا لذلـك.

Subject Academic Standard Statements   بيان املعايري األكادميية باملوضوع

وضـع توقعـات عـن معاييـر الدرجـة العلميـة فـي عـدد مـن التخصصـات العلميـة المختلفـة تحـدد 
فيهـا هويـة كل تخصـص ومـدى تكاملـه والمتوقـع مـن خريجـه مـن حيـث المهـارات والقـدرات 

التـي يحتاجهـا لتنميـة فهمـه ومداركـه فـي التخصـص.

Self Study الدراسة الذاتية

التدريسـية  األكاديميـة وهيئتهـا  برامجهـا  بمراجعـة وتقييـم فعاليـة  تعليميـة  قيـام مؤسسـة 
وبنيتهـا التحتيـة فـي ضـوء معاييـر وضعـت مـن قبـل هيئـة توكيـد جـودة واعتمـاد خارجيـة، وتتم 
الدراسـة الذاتيـة عـادة فـي اطـار التحضيـر لزيـارة فريـق توكيد الجـودة للمؤسسـة، وينتـج عنها 

مـا يعـرف بتقريـر الدراسـة الذاتيـة.

مفاهيم ومصطلحات
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للتواصل واالستفسار 
يتم التواصل مع 

عمادة التطوير والجودة بالجامعة

 011 6475019    algawdash@su.edu.sa
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