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مقدمة

جميع   في  واالعتماد  الجودة  معايير  تحقيق  إلى  التعليمية  المؤسسات  تتجه 
مناشطها المتعددة ، هادفة بذلك الحصول على مخرجات تعليمية متميزة ، قادرة 

على تحقيق رؤى وأهداف مجتمعاتها.
الحياتية  المهارات  وإكساب   ، والمعرفة  العلم  مصادر  أبرز  أحد  المدرسة  وباعتبار 
، ومحل أنظارهم  التعليم  أدائها محور اهتمام قيادات  التركيز على  ، كان  لألجيال 
تميز  من  التعليمية  العملية  لسير  المتابعة  التعليمية  اإلدارات  بلغت  فمهما   ،
، إذا لم يكن  ، إال أنها لن تحقق الثمرة المرجوة من ذلك  وجودة ، وإتقان في أدائها 

هذا واضحا جليا في مدارسها ، وسلوك أبنائها  .
وحتى نستطيع الحكم على أداء مدارس التعليم العام ، كان البد من إيجاد مقاييس 
وأسباب   ، لتعزيزها  فيه  التميز  جوانب  وتوضح   ، المدرسي  األداء  لُتقيم  ومعايير   ،
ترسم   ، لالعتماد  تربوية  معايير  خالل  من  إال  ذلك  يتأتى  ولن   ، لمعالجتها  القصور 
األساليب والممارسات التعليمية والتربوية ، واالشتراطات واالحتياجات المكانية ، 

لتكون مدارسنا أنموذجا يحتذى به في شتى المجاالت.
وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ، واإلدارة العامة 

للجودة الشاملة من خالل مبادرة االعتماد التربوي. 
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أو  التعليمي  البرنامج  أن  تؤكد  بها  معترف  هيئة  تمنحها  رسمية  شهادات   -
المؤسسة التعليمية يفيان بالمعايير المطلوبة.

عملية تقويم جودة المستوى التعليمي للمدرسة من قبل هيئة متخصصة   -
محايدة ، في ضوء معايير محددة لمجاالت العملية التعليمية المختلفة ، كما أنها : 

عملية اختيارية مرتبطة بعملية منح الرخص.

Accreditation  تعريف االعتماد  

Institutional Accreditation أ -  االعتماد المؤسسي
) األكاديمي ، التربوي( :

-    آلية يتم من خاللها قياس كفاءة المؤسسة التعليمية من الناحيتين اإلدارية واألكاديمية ، وما 
تملكه من إمكانيات ومصادر وموارد في ضوء معايير معينة .

-  استيفاء المؤسسة التعليمية المعايير المحددة لجودة أدائها في مختلف المجاالت المتمثلة 
في قواعد البيانات والمعلومات المتاحة ، استنادا إلى الشواهد واألدلة والوثائق وغيرها .

 : ويشمل  والمصادر   ، المرافق  كفاية  حول   ، محددة  لمعايير  وفقا  ككل  المؤسسة  اعتماد   -
ومستويات   ، والمناهج  المساندة  والطالبية  األكاديمية  الخدمات  وتوفير   ، بالمؤسسة  العاملين 

إنجاز الطالب والهيئة األكاديمية وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية.

Program Accreditation ب -  االعتماد البرامجي
الجودة  معايير  استيفاء  ضوء  في  تعليمي  برنامج  أو  مؤسسة  ألي  األكاديمية  بالكفاءة  االعتراف 

النوعية المعتمدة ، التي تصدرها هيئات ومؤسسات أكاديمية متخصصة .

Professional Accreditation ج-   االعتماد المهني
-   االعتراف بكيفية ممارسة مهنة معينة في ضوء معايير تصدرها هيئات ومنظمات متخصصة 

على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي .
الالزمة  والمهارات  المعارف  البرنامج  هذا  ويطّور  ما،  لمهنة  الطالب  إلعداد  برنامج  اعتماد    -

لممارسة المهنة المعينة وفقا لمستوى الكفاءة المطلوبة . 

أنواع االعتماد
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 االعتماد التربوي
Educational Accreditation

عملية  وهو   ، وضعتها  التي  الجودة  معايير  المدرسة  باستيفاء  االعتماد  هيئة  من  اعتراف       -
مستمرة لتحسين األداء في مختلف المجاالت .

-    عملية تقويم خارجية ألداء المؤسسة التعليمية ، أو محتوى البرنامج األكاديمي فيها ، يقوم بها 
فريق خارجي تابع إلحدى هيئات ضمان الجودة واالعتماد ، سواء على المستوى المحلي أو المستوى 
للمعايير  األكاديمي  البرنامج  أو  المؤسسة  استيفاء  مدى  لمعرفة   : الدولي  المستوى  أو  اإلقليمي 

التي تضعها الهيئة للحصول على االعتماد المطلوب.

 أهمية االعتماد التربوي

لقد أصبحت المعايير _ في عالم اليوم _ تعني عقدا اجتماعيا ، بين المعلمين ، والسلطات   -
التربوية من جهة ، وبين اآلباء والطالب ، والسلطات  التربوية والمعلمين من جهة أخرى .

فهي: عقد اجتماعي حول متطلبات التعليم ، وتأكيدا للتوقعات المتفق عليها اجتماعيا .  -
 

، ومتفق عليها  ، ومرغوبة  المعايير في وضع مستويات معيارية متوقعة  وتكمن أهمية   -
لألداء التربوي في كل جوانبه ، وإظهار قدرة الطالب على تحقيق العديد من النواتج المحددة مسبقا 

، وتوفير سبل محاسبية المجتمع للمدرسة .
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أوال : التحضير والتهيئة لعملية االعتماد التربوي .  -
ثانيا : عملية االعتماد التربوي .   -

ثالثا : ما بعد عملية االعتماد التربوي .  -

مراحل االعتماد التربوي

إيجاد معايير للتقييم الداخلي في المدارس .  -
التأكد من تحقق الحد األدنى من الشروط والمواصفات في المدرسة .  -

ضمان مستوى جيد من األداء األكاديمي والتربوي في البرامج المقدمة من قبل المدرسة   -
التأكد من وصول الطلبة ، وأولياء األمور إلى المعلومات التي تبين كيفية حصول الطلبة   -

على شهاداتهم ، بموجب معايير تربوية نوعية .
تعريف أبناء المجتمع ، ومؤسساته ، وجهاته الرسمية ، بواقع مؤسسات التربية والتعليم   -

من حيث : كفاءتها ، ومستواها العلمي .
 -  خدمة المجتمع ، وذالك من خالل : رفع كفاءة مؤسساته التعليمية ، وتحسين أدائها ، كنتيجه 

لعملية االعتماد التربوي ، وذالك على المدى البعيد.
مساعدة المدرسة على معرفة الجوانب اإليجابية لديها ، وتالفي ما هو سلبي .   -

التأكد من أن المدرسة _ مجال االعتراف _ لديها أهداف مقبولة ومحددة ، وتمتلك مصادر   -
ووسائل مناسبة لتحقيق أهدافها المعلنة ، وتعمل بشكل مستمر على تحقيقها .

تشجيع التطور ، والنمو الذاتي من خالل التقويم المستمر .  -
تشجيع التنويع ، والتجريب واالبتكار ضمن حدود المعايير المتفق عليها ، لضمان المستوى   -

العلمي المطلوب .
التأكد من وجود إجراءات مناسبة للتحسين ، تتخذ عند وجود أي نقص في االلتزام بمعايير   -

الجودة .
تجنب وقوع عيوب في المنتجات ، أو الخدمات . ومن إجراءاتها : تطوير المقررات الدراسية   -
، وإجراء مراجعات دورية للبرامج التربوية ، ووضع حوافز وضغوط على أعضاء الهيئات التدريسية ، 

كي يواظبوا على تطوير كفاياتهم المهنية .

 أهداف االعتماد التربوي
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الفصل
الثاني

المرحلة األولى / التحضير والتهيئة
لعملية االعتماد التربوي 

) نشر ثقافة االعتماد التربوي في المدرسة (
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الهدف التفصيلي
 للمرحلة األولى

نشر ثقافة االعتماد التربوي
 في المدرسة والمجتمع المحلي 

خطوات
المرحلة األولى

أوال : تشكيل فريق االعتماد التربوي بالمدرسة.

ثانيا: توضيح مهام فريق االعتماد التربوي بالمدرسة.

ثالثا: توثيق أعمال فريق االعتماد التربوي بالمدرسة.

التهيئة واالستعداد 
لالعتماد التربوي بالمدرسة 

الهدف العام
 للمرحلة األولى

تمهيد 
   تعد عملية التهيئة لالعتماد التربوي من أهم المراحل    
          المساهمة في إنجاح تطبيقه في المؤسسات   

التعليمية ، سيما  وأن ثقافة االعتماد ومعاييره              
       غير  موجودة في الميدان التعليمي .
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أوال / تشكيل فريق االعتماد
 التربوي بالمدرسة 

يتكون فريق االعتماد التربوي بالمدرسة من :

معايير اختيار أعضاء فريق االعتماد التربوي بالمدرسة :
) حب العمل – التعاون – الكفاءة والفعالية – التميز- روح المبادرة 

 – – سعة االطالع  بالتغيير اإليجابي  – اإليمان  الفريق  – العمل بروح 

للمؤسسة  العالي  االنتماء   – التواصل  مهارات   – المنافسة  روح 

التعليمية ( 

الوظيفة

قائد/ة أو وكيل/ة المدرسة
ثالثة معلمين / معلمات

مرشد /ة طالبي /ة 
مسؤول/ة اإلذاعة المدرسية

اثنان من أولياء األمور/ ثنتان وليات أمر
ثالثة طالب / طالبات

رئيسا/ة

أعضاء/ عضوات

عضوا

عضوا

عضوان/عضوتان

أعضاء/ عضوات

المهمةم الوظيفة

فريق االعتماد التربوي بالمدرسة
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ثانيا/ توضيح مهام فريق
 االعتماد التربوي بالمدرسة 

1 -             نشر ثقافة االعتماد والمعايير  في المدرسة والمجتمع المحلي .
دعم ثقافة التغيير في المدرسة .   - 2

إعداد خطة لمرحلة التهيئة واالستعداد .  -3
إعداد ملف شامل بالتحسين في المدرسة مدعم بالصور قبل وبعد التحسين .  -4

التربوي بما يتناسب مع إمكانيات المدرسة  تصميم أدوات نشر ثقافة االعتماد   -
، برامج تدريبية ، موضوعات حول  المتاحة ) نشرات ، مطويات ، محاضرات ، ورش عمل 
االعتماد التربوي باإلذاعة المدرسية  وصحيفة المدرسة ، وكتابة مقاالت حول االعتماد 

التربوي في مهارات االتصال الكتابية ، .....( 
االعتماد  موقع  مثال   ، التربوي  لالعتماد  خاصة  قنوات  مع  اإللكتروني  التواصل   -

التربوي إلدارة الجودة الشاملة بمنطقة تبوك على الرابط التالي : 
/https://sites.google.com/site/accredited

العربية  المملكة  في  التربوي  االعتماد  على  حصلت  مدارس  تجارب  على  االطالع   -
السعودية ، مثل مدارس البيان ومدارس األندلس بجدة ، ومدارس بالخبر والدمام، بزيارة 

المواقع اإللكترونية لهذه المدارس. 

تسليط الضوء على جوانب التطور والتغيير اإليجابي في المؤسسات التعليمية .  -
مساعدة المدرسة على معرفة الجوانب اإليجابية لديها ، وتحسين جوانب القصور   -

تشجيع التطور والنمو الذاتي من خالل التقويم الذاتي المستمر.  -
والعملية   ، التعليمية  البيئة  في  للتحسين  مناسبة  إجراءات  وجود  من  التأكد   -

التعليمية ، والفصول الدراسية.
متابعة عملية التدقيق الداخلي حسب ما ورد في الدليل اإلجرائي للمدرسة.  -

الزيارات الميدانية للمدارس المتميزة لالطالع على ممارسات الجودة ، واالطالع   -
على تجربة المدارس الحاصلة على شهادات بالجودة كشهادة اإليزو.

تشجيع التنويع والتجريب واالبتكار في المدرسة ضمن معايير الجودة.  -

المهمة األولى : نشر ثقافة االعتماد والمعايير في المدرسة والمجتمع المحلي .

المهمة الثانية: دعم ثقافة التغيير في المدرسة .

الخطوات اإلجرائية

الخطوات اإلجرائية
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أهم بنود الخطة اإلجرائية لمرحلة التهيئة واالستعداد تتمثل في النموذج شكل )1(   -
الهدف العام من الخطة : التهيئة واالستعداد لالعتماد التربوي في المدرسة.

الهدف التفصيلي  للخطة : نشر ثقافة ومفاهيم ومعايير االعتماد التربوي في المدرسة.

مالحظة / وردت أمثلة لإلجراءات في المهمة األولى ، ويتم تحديد اإلجراء حسب إمكانيات 
هذه  خارج  إجراءات  استخدام  في  واالبتكار  التنويع  فرص  توفر  مع   ، المتاحة  المدرسة 

األمثلة بشرط أن تحقق الهدف  من وضع هذه الخطة . 

إعداد ملف يشمل  بيانات أساسية عن المدرسة ) االسم ، الموقع ، رؤية ورسالة   -
المدرسة ، الهيئة اإلدارية ، الهيئة التدريسية ،الفصول ، أعداد الطالب/الطالبات ، إنجازات 
المدرسة التي ُتظهر ممارسات الجودة ، إجراءات التحسين التي تمت في المدرسة سواء 
على البيئة المدرسية  والعملية التعليمية ، ووسائل التواصل ، وكل ما يتعلق بالمدرسة 

داخليا وخارجيا ( 
تضمين الملف صور ، توضح الموضع أو المجال قبل وبعد التحسين .  -

مع   ، التحسين  رحلة  في  المدرسي  المجتمع  يواجهها  التي  التحديات  أهم  إدراج   -
تدوين أبرز المقترحات الفاعلة لتذليل هذه التحديات. 

المهمة الثالثة : إعداد خطة لمرحلة التهيئة واالستعداد .

قبل  بالصور  مدعم  المدرسة  في  بالتحسين  شامل  ملف  إعداد   : الرابعة  المهمة 
وبعد التحسين . 

الخطوات اإلجرائية  

شكل )1( نموذج الخطة اإلجرائية لمرحلة التهيئة واالستعداد

زمن التنفيذ

جمنفذ      لم ينفذماديةبشريةإلىمن لج ج

متطلبات
 التنفيذ

أسباب عدمحالة التنفيذ
 التنفيذ

مؤشر
 التحقق

إجراءتقييم تنفيذ اإلجراء
 للتحسين

إجراء
مالحظاتللتطوير

اإلجراء
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ثالثا / توثيق أعمال فريق االعتماد التربوي في المدرسة

إعداد ملف باسم أعمال فريق االعتماد التربوي بالمدرسة .  -

يحدد على غالف هذا الملف العام الدراسي بالهجري والميالدي.  -

أعضاء  قبل  من  عليه  االتفاق  بعد  االعتماد  فريق  يمثل  شعار  الغالف  على  يوضع   -

الفريق .

يشتمل هذا الملف على رؤية ورسالة فريق االعتماد ، وهي تختلف عن رؤية ورسالة   -

المدرسة .

ُتدرج أسماء أعضاء فريق االعتماد التربوي بالمدرسة ، مع أهم البيانات األساسية   -

لكل عضو ، مثل ) العمل الحالي،  التخصص ، المؤهل ، المهمة ، الصفة ...(

وضع صور لتكليفات أعضاء فريق االعتماد التربوي من قبل قائد/ة المدرسة .  -

إدراج الخطة اإلجرائية لعمل فريق االعتماد التربوي بالمدرسة ، حسب ما ورد في   -

نموذج الخطة  الشكل )1( مع تدوين هدف الخطة العام  والتفصيلي.

تخصيص جزء من الملف لالحتفاظ  بصور من مؤشرات التحقق إلجراءات الخطة   -

) نشرة ، ورشة ، محاضرة ، ...(

------------------------------------------------------------------

بحث وبناء وتجميع : رئيس فريق االعتماد التربوي/ هدى عزام
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المراجع

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد بالمملكة العربية السعودية ، دليل ضمان   )1(

الجودة واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية ، ج1 ) نظام ضمان الجودة 

واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية( على الرابط 

WWW.KFU.edu,sa/ar/Deans/QA/Documents/Final_Draft%20book10Doc

  في 11/ 2/ 1434هـ

ماهر صبري ، محب الرافعي ) 51422( التقويم التربوي : أسسه وإجراءاته ، ط2 ،   )2(

الرياض : مكتبة الرشد .
طعمية ، رشدي أحمد وآخرون )2006م( الجودة الشاملة في التعليم بين  والتوزيع ، ط4 .  )3(

دليل مفاهيم الجودة ومصطلحاتها ، 1439-1438هـ ، اإلصدار األول ، اإلدارة   )4(

العامة للجودة ، وزارة التعليم ، المملكة العربية السعودية.

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد بالمملكة العربية السعودية ، دليل ضمان   )5(

الجودة واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية ، ج1 ) نظام ضمان الجودة 

واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية ( على الرابط 

WWW.KFU.edu,sa/ar/Deans/QA/Documents/Final_Draft%20book10Doc

في 11/2/1434هـ

بناء نموذج تنظيمي متكامل لالعتماد المدرسي في الدول األعضاء بمكتب   )6(

التربية العربي لدول الخليج – دراسة مسحية – مكتب التربية العربي لدول الخليج – 

2011م / النماذج العلمية – الرياض – المملكة العربية السعودية. 

)7(   دليل االعتماد المدرسي - اإلدارة العامة الجودة الشاملة بوزارة التعليم  - اإلصدار 

األول 1438 - 1439 هـ




