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المعايير العامة لجودة التعليم العام ومتطلبات تطبيقها
Standards of Education Quality & Implementation Requirements

المجاالت الرئيسة لجودة التعليم

التعليم عن بُعديالتعليم الفنالتعليم الجامعيالتعليم العام

المعايير العامة 

لجودة التعليم

جاهزية بيئة التعلم الجاهزية ألكاديميةجاهزية القيادة واإلدارة

المعايير الخاصة 

لجودة التعليم

الجاهزية/ المتطلبات

التعلم 

اإللكتروني



16/01/2021 3

  Externalالفاعلية الخارجية 
effectiveness

مقابلة حاجات الفرد ▪

:مقابلة حاجات  المجتمع▪

ة تأثير التعليم في التنمي

 Ed. Impactالمجتمعية

 Internalالفاعلية الداخلية
Effectiveness

التحصيل الدراسي▪

رضا المتعلم▪

رضا المستفيدين▪

Effectivenessالفاعلية ▪

Empoweringالتمكين▪

Equityالعدالة ▪

Sustainabilityاالستدامة ▪

Relevanceالمواءمة▪

Safetyاألمان ▪

جاهزية القيادة واإلدارة▪
Leadership & Admin. 

Readiness

الجاهزية األكاديمية  ▪
Academic Readiness 

جاهزية بيئة التعلم ▪
Readiness of Learning Env. 

Backward DesignImplementation Change Management

العالقة بين المعايير العامة لجودة التعليم وبين متطلبات تطبيقها ومخرجات النظام

المتطلبات

Readinessالجاهزية 
لجودة التعليمالعامة المعايير  Outputالنواتج Outcomesالمخرجات



منظمةمراجعةوتحلييلخاللمنالنظاميستهدفهامحددةمتطلباتأوأهدافيحقق▪

مجتمعوالللفردالمخرجاتوتحّسنإليهاللحاجةدليلعلىمعتمدةالمستهدفةالنظامخدمات▪

بحثعلىمبنيةالحاجاتبتحديدالخاصةالعواملأوالقصورأسباببتحديدالخاصةالمعلومات▪

.(آلخخبراءأراءحالة،دراساتمنظمة،مراجعةبعدي،تحليل)منّظمواستقصاءعلمي

القراراتلتوجيهCost-effectivenessالتكلفة-الفاعليةضوءفيالمستهدفةالمخرجاتيحقق▪

.باألولياتالخاصة

Standardsالتعليملجودةالعامةالمعايير of Education Quality

Effectiveفعّال
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:تعليم مالئم ▪

oللظروف الراهنة و لرفاهية المستفيدين

oلخطط التنفيذ والمخرجات المستهدفة

oخدميها مالئمة الطرق واإلجراءات من الناحية العلمية ومكيّفة لمقابلة حاجات مست

والذين تستخدم من أجلهم

Empoweringممّكن

:تمكين قدرات الجمهور المستهدف على▪

oالمشاركة

o التأثير

o التحكم

oالمؤسسة التعليمية عرضة للمساءلة

Appropriateمالئم

Standardsالتعليملجودةالعامةالمعايير of Education Quality

16/01/2021 5



oتوفير أفضل فرص التعليم لجميع الطالب لتحقيق قدراتهم الكامنة

oيعالج الحاالت التي تعاني قصوًرا يحد من إنجازها التربوي

oو الجغرافيةغياب التميز بناًء على الحالة االجتماعية أو االقتصادية أو الديموغرافية أ

oالعرقية خدمات النظام وتسهيالته متاحة للجميع بغض النظر عن العوامل الجغرافية أو

أو الثقافية أو الجنس أو العمر

Equitableعادل

Standardsالتعليملجودةالعامةالمعايير of Education Quality

16/01/2021 6



:بات النمونظام تعليمي يمكن استمرايته بمستوى معين يراعي التوازن بين متطل▪

oاالجتماعي

oاالقتصادي

oالبيئي

oويقابل حاجات األجيال الحالية والمستقبلية

Sustainableمستدام

oيوفر بيئة تربوية صحية وأمنة في جميع تسهيالت هذه البيئة.

oيوفر حماية من الحرارة والبرودة والكوتارث البيئية أو العنف.

Safetyآمن

Standardsالتعليملجودةالعامةالمعايير of Education Quality
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o  القيادة واإلدارة المدرسيةLeadership & Admin.School

oالسياسات واإلجراءات والمسؤوليات : الحوكمةGovernance

o إدارة التغييرChange Management 

o  المراقبة والتقويمMonitoring and evaluation

o إدارة البياناتData Management

Readiness: Building System Capacityبناء مقدرة النظام  (: الجاهزية)المتطلبات 

Readiness of Leadership and Administrationجاهزية القيادة واإلدارة 
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o هيئة التدريسFaculty

o   التدريسPedagogy

o   المنهجCurriculum

o    التقويمEvolution

o   تكييف خبرات التعلمPersonalized / customized

 Academic Readinessالجاهزية األكاديمية

12مالئمة مكونات النظام األكاديمي لمتطلبات الحياة والعمل وحاجات المجتمع في  ق ▪
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Readiness: Building System Capacityبناء مقدرة النظام  (: الجاهزية)المتطلبات 



oوالتقنية المادية: بيئة التعلم المدرسيةinfrastructure and technology

oاالجتماعية والنفسية والثقافية: بيئة التعلم المدرسية

o مصادر التعلم والتعليم

oبيئة التعلم اإللكترونية

Readiness of Learning Environmentجاهزية بيئة التعلم 
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Readiness: Building System Capacityبناء مقدرة النظام  (: الجاهزية)المتطلبات 



:معرفة، مهارات، قيم  تقابلOutcomes:المخرجات ▪

o حاجات الفرد

oنمية تأثير التعليم في الت)المجتمع المحلي والوطني حاجات

(المجتمعية

oيتأثير مخرجات نظام التعليم في المجتمع العالم

External Effectivenessالفاعلية الخارجية 

Outputs & Outcomesالنواتج والمخرجات 
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 Outputالنواتج▪

oالتحصيل الدراسي

oرضا المتعلم

oرضا المستفيدين

Internal Effectivenessالفاعلية الداخلية 



Wallace K. Pond (2002). Twenty-first century education and training Implications for quality assurance

فيالمختلفةبخصائصهاإللكترونيوالتعلم21قفيالجديدةالتعلمأنماطتتطلب▪

جودةلالتقليديةالقياساتعنالتخليوالمكانالزمانحدودخارجالتعلمإتاحة
اليوموإدارةوالحضورالمدرسيااليومساعاتعددمعاييرخاللمنالتعليم

.أكثرهادفةقياساتلحسابآلخالتقليديالمدرسي

يزوالتركالعالميةالمعاييرمنمجموعةعلىاالتفاق21قفيالتعليمجودةتتطلب▪

علىتركيزالآخرىوبعبارةالمعلم؛تدريسعلىالتركيزمنبدالً المتعلمأداءعلى
.المجتمعيةالتنميةعلىالتعليمنظاممخرجاتانعكاس

التعليمالتحول في مرتكزات ضمان جودة 
إلى النموذج الجديد التعليمي التقليدي من النموذج 
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Old paradigm New paradigm

▪ Teacher/institution-centered ▪ Learner-centered

▪ Centralized ▪ Local

▪ Hegemonic ▪ Deferential

▪ One size fits all ▪ Tailored / customized

▪ Closed ▪ Open

▪ Us versus them ▪ Collaborative

▪ Quantitative ▪ Qualitative

▪ Prescriptive ▪ Flexible

▪ Time as constant ▪ learning as variable

▪ Teacher credentials ▪ Teacher skills

▪ Consolidated experience ▪ Aggregated experience

▪ Regional/national ▪ International/global

▪ Static ▪ Dynamic

▪ Single delivery model ▪ Distributed delivery model

▪ Process ▪ Outcomes

▪ Infrastructure ▪ Services

*Wallace K. Pond (2002). Twenty-first century 
education and training Implications for quality 
assurance

* التحول في مرتكزات ضمان جودة التعليم من النموذج التقليدي إلى النموذج الجديد
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التعليممجاالت واتجاهات سيكون لها تأثير عميق على مستقبل 

مخرجات الثورة الصناعية الرابعة

AIاالصطناعيالذكاء ▪

Robotizationلروبوتا▪

 Big Dataالبيانات الكبيرة▪

 Machine Learningتعلم اآللة▪

Deep Learningالتعلم العميق ▪

Virtual Learningتعلم افتراضي▪

Personalizationشخصنة  التعليم  ▪

Learner autonomyتحكم المتعلم  ▪

اتجاهات التعليم
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