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 مقدمة

 

يسعدنا أن نضع هذا الدليل فى  ايىدأ أاءاانىا ال ىال اال الآىاي  أنىيج أن ييىداا فيى  أىا 

يييب عج تساؤالتهم حول جودة التعنىيم انمىم اليىودة الداةنيى  فى  الت اسىاي التعنيتيى  

جاأعىى  الازىىاويس اأسىىاعدتها فىى   -ادارهىىم فىى  رفىىع أسىىتوأ ايداا اينيىى  ال ىىيدل 

العتنيىى  التعنيتيىى   فىى  يشىىيل ال الىىب أحىىد التحىىاار ال  يسىىي  الح ىىول عنىى  االعتتىىاد 

لذلك تقىو  الينيى  اداىدار ل دليىل ال الىب ولى  جىودة التعنىيمل ح اىا  أىج  ايني  ال يدل 

الينيىى  عنىى  أن تتيىىون لىىدأ مااهىىا التع فىى  السىىنيت  عىىج نمىىا  جىىودة التعنىىيم االينيىى  

 اأتياات  

 

 افقءا هللا جتيعا لتا في  ةدأ   الومج

 

 

                  ضمان الجودة وحدة تقويم األداء و                                                           

جامعة الزقازيق-كلية الصيدلة                                                             
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 اإلستراتيجيةواألهداف  كلية الصيدلة جامعة الزقازيقرؤية ورسالة  

 

 

 

أن ت آح اليني  ا حا  تعنيتيا  ااحثيا  أعتتدا وزنيتيا  اعالتيا  ال  دار فعال ف  

 التشارك  التيتتعي  

 

 

 

 

وأداد التيتتع التحن  ااإلزنيت  ا يادل  تهدف كني  ال يدل  جاأع  الازاويس ول  

ذاي كفااة عالي  اأهاراي أهءي  أتتياة ازيم أةازي  تسهم ف  ت وي  ال ءاعاي 

الداا ي  اتوكيد جودة الدااا اتحسيج الخدأاي ال حي  االتيتتع اذلك أج ةال 

ي  ت وي  اتحديث الآ اأج ايكاديتي  ام ق التعنيم االتعنم ادعم اينش   ال اا

االرتقاا دريس اأعاانيهم االيهاو اإلداري التختنف  اتءتي  زدراي أعضاا هيئ  الت

  ااياحاث العنتي  االت آيقي  الهادف  اأواان  التعنيم ال يدل  التستت  

 

 

 

وأداد التيتتع ا يادل  أ هنيج االتعارف التتخ    االتهاراي االقيم  •

  ايةازي  

  اال  ارؤي  اليني  تآء  أعايي  أكاديتي  تحقس ر •

  رفع كفااة العتني  التعنيتي  االتحديث التستت  لنتءاهج االتق راي الدرااي   •

  ت وي  م ق التعنيم االتعنم الذات  اااتخدا  التقءياي التعنيتي  التت ورة  •

توفي  التسهياي الخاا  لنتعنيم االتعنم أج ت وي  ايئ  العتل اتيديد  •

    اتوفي  التواد التساعدة لنتعنيم االتعنم االيني  اتحديث اعض ايأاكج الهاأ

  ت وي  ا ناأج التدريب التيدان  لن ال  •

 رؤية الكلية

 

 رسالة الكلية

 

 األهداف اإلستراتيجية للكلية
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   دعم اينش   التءااآ  لتيويج الشخ ي  ال ااي  التتتياة •

دعم الآحث العنت  االتشارك  ف  التش اعاي الآحثي  از اع ال ءاعاي  •

  الداا ي  

  ا  اتهاأهم العنتي  االآحثي  وعداد اتدريب أعضاا هيئ  التدريس لنقي •

  تءتي  زدراي اليهاو اإلداري االعاأنيج االيني   •

  التواال أع الخ يييج اتنآي  احتياجاي التستفيديج أج الخدأ  ال يدلي   •

  تعايا التشارك  التيتتعي  انش  الوع  الآيئ   •

  دعم نما  ودارة جودة التعنيم ال يدل  االيني   •
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لواا ل اايااليب لتحسيج نوعي  التعنيم ااالرتقاا اتستوأ اليوده أحد أهم ا

أدا   ف  الع   الحال ، الذأ لم تعد اليوده ت فا ت نو الي  الت اساي التعنيتي  أا 

اديا تأةد ا  أا تت ك  اينمت  التعنيتي ، ال أاآح ض ارة أنح  تتنيها ح ك  

ج التستت  لدأ الت اس  الحياة التعاا ة، اه  دليل عن  راح التيديد االتحسي

 التعنيتي  

 -اليوده ف  التعنيم تشتل جتيع اظا ف التعنيم اأنش ت  أثل )التءاهج الدرااي  

توفي   –التآان  االت افس اايدااي  -ال ال –الآحوث العنتي   –الآ اأج التعنيتي  

ل  كني  أا فال الب عءدأا يءتسب و التعنم الذات      الخ(  –الخدأاي لنتيتتع التحن  

يوزع عقدا أدايا أع القا تيج عن  تنك الت اس  التعنيتي  الت   تخ ص أا فدن  اذلك

اهذا العقد يتضتج ولتاا  الت اس  اتقديم توايف لنتعارف درس فيها، اي

االتهاراي الت  اييتسآها ال الب ةال اءواي دراات ، اتهيئ  العتني  التعنيتي  

ا اكتسال تنك التعارف االتهاراي، اهذا هو جوه  داةل الت اس  لتتيح لن الب فع

 اليوده ف  التعنيم العال  

فيودة التعنيم ه  )جودة أخ جاي العتني  التعنيتي  أأ الشهاده احاأل هذه 

الشهاده( اهءا يآ ر عاأل التءافس  ايج الخ يييج، اكيفي  تقديم ال الب الخ يج ف  

يس هذا الهدف الاد أج اضع أواافاي الت اس التعنيتي  ول  جهاي العتل، التحق

ول  تحقيقها في  عءد ونتها   أج جاأع  الازاويس -كني  ال يدل لنخ يج االت  تسع  

  الآ ناأج التعنيت  الذأ ولتحس ا  

 

 

 الجودة في التعليم .. ماذا تعنى؟
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   لضتان حس ال الب ف  الح ول عن  تعنيم جيد يتيء  أج أن يتآوا أيان

 ل أحنيا اعالتيا أ أوز  ف  التيتتع اأج التءافس  ف  اوق العت

  لضتان حس التيتتع ف  الح ول عن  ة يييج يقاانون توزعاتهم

 ااحتياجاتهم اينآون أت نآاي التءتي  

  الكتسال ثق  التيتتع التحن  ااالزنيت  االدال  ف  نتا ج اأخ جاي التعنيم

التال  ف  أ  ، اأج ناحي  اة أ فان نمم اعتنياي ضتان اليوده تتيح 

تي  التاكد أج ت آيس أاتم التخ يط ل  أع االكتشاف التآي  لنت اساي التعني

لنتشاكل ات حيحها االتحسيج االت وي  التستت  لآ اأيها االدا ها العنت  

 االخدأ  

 

 :كليتىالنتائج المتوقعة من تطبيق الجودة فى 

ان تطبيق نظم الجوود  يجعلوف فوى محوور العمليوع التعليميوع ويكفوو لوف حقوقوا  ديود  

 منها:

 لتىاا  الت اسىى  االعدالىى  اعىد  التتييىىا اىىيج ال ىىال اىداا أىىج ت آيقهىىا لتعىىايي  ا

االلتحىىاق اىىالآ اأج التختنفىى  اأىى ارا اتىىوفي  فىى ت الىىتعنم التتيافئىى  لنتيتتىىع 

االعدالىى  فىى  التقيىىيم افىى  تقىىديم اىىآل الىىدعم التختنفىى  اتىىا يضىىتج التسىىاااه اىىيج 

 ال ال 

 تيى  ليحقىس التعىايي  االكاديتيى  القوأيىى  ارتفىاع الت اسى  اتحتىوأ الآى اأج التعني

االتىى  تضىىتج اكتسىىااك لتوااىىفاي الخىى يج التا تىى  لءىىوع اأسىىتوأ الشىىهاده 

 الت  تح ل عنيها أتا يتيح لك التءافس ف  اوق العتل 

  توف  الت اس  الت ادر التتعدده االحديث  االيفافي  لتعنيتك 

 أهمية الجودة في التعليم
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  االتىىىاا  ااالهىىىداف  تضىىع الت اسىىى  زواعىىىد لتقيىىىيم ادا ىىك اعدالىىى  اأوضىىىوعي

الت نواى  أىج تىىدريس التقى راي ) أخ جىىاي الىتعنم التسىىتهدف( أىج التقىى راي 

 االتعنء  لك 

   تىوف  الت اسىى  اىآل الىىدعم ال ااى  التختنفىى  اىواا الىىدعم االكىاديت  اا تىىوفي

 أياالي االنش   ال ااي  االخدأاي ال حي  اغي ها 

    التعنيتيىى  ااىىآل الىىدعم تسىىت يع الت اسىى  رضىىااك عىىج التقىى راي ااالنشىى

 الت  توف ها اهدف تحسيءها لتاز  احتياجاتك 

 يىك اتشىاركك فى  اتخىاذ القى ار اتتعاأىل أىع شىيواك ايديى  أتحت   الت اسى  ر

 اشفافي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 اال تماد

 ما هو اال تماد؟

االعت اف الذأ تتءح  الهيئ  القوأي  لضتان جودة التعنيم االعتتاد هو 

لضتان اليودة االت اس  وذا تتيءت أج اثآاي أن لديها القدرة الت اسي ،  ااالعتتاد

االت  تتثل الحد  لنتعايي  القيااي  ايكاديتي  القوأي افقا   اتحقس الفاعني  التعنيتي 

االدن ، أا أأ أعايي  اة أ دالي  أعتتدة أج الهيئ ، الديها أج اينمت  التت ورة 

 .التستت  لنيودةالت  تضتج التحسيج االتعايا 

 

 لضمان جود  التعليم واال تماد: القومية الهيئة

  االق ار  2116لسء   82ه  هيئ  أستقن  تم انشاؤها ا دار القانون رزم

ااادار ال حت  التءفيدي  اه  تتآع أآاش ه  2117لسء   25اليتهورأ رزم 

اضتان  العال ل  يس الوواره لضتان ااتقالها عج اوارت  التعنيم االتعنيم 

حياد اأوضوعي  اه  أسئول  عج ضتان جوده التعنيم ااالعتتاد لنآ اأج 

 االت اساي التعنيتي  ف  أ   اياف  انواعها اأستوياتها

  

 

 اداال تم
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 معايير الهيئة القومية )معايير اال تماد(:

تقو  الهيئ  اتقييم أ اساي التعنيم العىال  اءىااا عنى  أحىوريج ليىل ثتانيى  أعىايي  اهتىا 

 :كاالت 

 :ةالمحور االول هو القدر  المؤسسي

االذأ أج ةال  تتحقس الهيئى  أىج ان الت اسى  تتسىم االت ىدازي  االءااهى  الىديها أىج  

القيىاده االحيتىى  االتءمىىيم االتىىوارد الآشىى ي  االتاديى  الىىديها أىىا يىىدعم تحقيىىس راىىالتها 

 التعءي  ااهداف اات اتييي  

  :هية المؤسسي بالقدرة الخاصةالمعايير 
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 :المحور الثانى للتقويم هو الفا ليع التعليميع

االىذأ أىج ةالىى  تحقيىس الهيئى  أىىج ان الت اسى  تضىع ال الىىب فى  أقدأى  اهتتاأاتهىىا  

اتتىواف  اهىىا السيااىاي االآىى اأج اانتىىام الىتعنم االيفا ىىاي االكاديتيى  الاوأىى  لضىىتان 

 تحقيس اااتت راري  الفاعني  التعنيتي  

 ميع هى:عليخاصع بالفا ليع التوالمعايير ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 لماذا تسعى المؤسسات التعليمية للحصول  لى اال تماد؟

 ودارة جودة الآ اأج ايكاديتي  االتق راي الدرااي    1

 التأكد أج زدرة الت اس  عن  تحقيس راالتها اأهدافها االات اتييي    2

 تشييع الت اس  عن  عتل التقييم الذات  ا ف  داري    3

 ع التءافس ايج أ اساي التعنيم العال  تشيي  4

 ودارة الت وي  التستت  اتحسيج ايداا ف  الت اس    5

 متأن  التيتتع اأاحال ايعتال اجهاي التوظيف اال ال   6

 

 :يتحقق فيها اآلتي الكليةتعلن ثقتها بأن  لكليتف تماد الهيئة بمنحها اال

   لها راال  تنيس ات اساي التعنيم العال 

 داف أحددة اأا ت  ت شدها أه 

 تسم االت دازي  االءااه  ت 

  لها زدرة أ اسي  تتيءها أج تحقيس راالتها 

   تمه  فاعني  تعنيتي 

   لها نما  لنتقويم الذات  اتستخد  نتا ج هذا التقويم لنتحسيج االت وي

  التستت 

 التوارد الآش ي  االتادي  تحقس االفعل راالتها التعنء  الديها أج التءميم ا

عج أدة  وأءي  ال تقل ةأا ييفل لها ااتت اري  تحقيس ال اال  لفت 

  ااحي  االعتتاد 

 

 المزايا التى تحصو  ليها المؤسسة بعد الحصول  لى شهادة اال تماد:

 ثق  التيتتع ف  أخ جاتها   1

 تقدي  اوق العتل لخ يييها   2

 .توفي  ف ت عتل أفضل لنخ يييج  3
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الخات اينيتك جيدا ، ااح ت عن  أع ف  نما  الدراا   أ دليل ال الباز  •

 اها 

اة تها التستقآني  ، اشارك ا أيك ف   تع ف عن  راال  ارؤي  اليني   •

 عتنياي التحسيج االت وي  

اح ت عن  تتثينك ف  اتخاذ الق اراي اينيتك اف  اضع ة ط الت وي   •

ل اشت اك أتثنيج عءك ف  النيان االخ   اإلات اتييي  لنيني  ،اذلك أج ةا

 التختنف  االيني  

االتهاراي  االتق راي الدرااي  الدراا تع ف عن  تق ي  الآ ناأج  •

 أج التق راي   التيتسآ

تفاعل أع أااتذتك لت آيس أااليب التعنم الحديث )التعنيم االليت ان ، التعنم  •

 الذات     ولخ( 

  الخات اك اامنب ن يحت  اح ت عن  التواال أع الت شد ايكاديت •

  اااتت ار

شارك ف  ا اأج التدريب الت  تعقدها اليني  اهدف تءتي  أهاراتك ااكتسال  •

 أايد أج التعنوأاي االتعارف 

 شارك ف  التءازشاي االءدااي العنتي  ااينش   التختنف   •

 شارك ف  االاتآياناي لتحقيس التحسيج االت وي  التستت   •

  اتخل عج السنآي  ، فف  حال  عد  رضا ك عج أي تحل االسنوك االيياا •

ش ا االيني  فااد أج تواين  لنتسئوليج اعادة أا اوف تيد اليني   لي  

 أءااآ  الاتقآال شيواك فأحسج ااتخداأها 

عءد ويارة الت اجعيج التااعيج لنهيئ  القوأي  لضتان جودة التعنيم ااالعتتاد  •

أاي ال حي  دان التآالغ  عءدأا ي نب لينيتك، اح ت عن  وأدادهم االتعنو

 رأيك ف  هذا الشأن 

واجب الطالب نحو ضمان جودة 

 التعليم
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                   ة (

 

 التآء  االدارأ –الدار الثالث  مقر وحدة الجودة:

 

 أ مال وحدة الجودة:

 االيني   اإلداري ا  تقو  اتقويم العتني  التعنيتي   1

 تتنق  شيااأ اأقت حاي التحسيج أج ال ال   2

   الت وي  التستت  االتأهيل لاعتتاد )اعتتاد اليني ( تتول  تءفيذ  أش اع   3

 

 

 

 وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

 جامعة الزقازيق -بكلية الصيدلة
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هىىىو أحىىىد أشىىى اعاي ا نىىىاأج   أشىىى اع الت ىىىوي  التسىىىتت  االتأهيىىىل لاعتتىىىاد

الت ىىوي  التسىىتت  االتأهيىىل لاعتتىىاد الىىذي تقىىدأت اىى  كنيىى  ال ىىيدل  جاأعىى  الازىىاويس 

ليىىودة التعنىىيم  كخ ىىوة هاأىى  فىى  م يىىس الح ىىول عنىى  االعتتىىاد أىىج الهيئىى  القوأيىى 

    ااالعتتاد

اىىى اأج التعنىىىيم ا االآحىىىث العنتىىى  هىىىذا التشىىى اع ولىىى  ت ىىىوي  الينيىىى  ا يهىىىدف

االدرااىىاي العنيىىا ازىىدراي أعضىىاا هيئىى  التىىدريس ا العىىاأنيج ا تءتيىى  التىىوارد الذاتيىى  

االتشىىارك  التيتتعيىىى  لت ىىىآح الينيىى  زىىىادرة عنىىى  التءافسىى  عنىىى  التسىىىتوأ التحنىىى  

  وعداد اليني  لنتأهيل االح ول عن  االعتتاداال  ااإلزنيت  ا الد

  

مشروع التطوير المستمر والتأهيو 

 لال تماد

(CIQAP) 

 التعليم
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  زيزى الطالب،  زيزتى الطالبة...

يوجد العديد أج اينش   الت  تتتيا اتساهت  ال ال فيها، االت  كانت أحد 

 ( :CIQAPانياواي أش اع الت وي  التستت  االتأهيل لإلعتتاد ) 

 التشارك  ف  القوافل ال آي    1

 الت اجع  الداةني  عن  نما  اليوده االيني   التشارك  ف   2

التشارك  فى  أتااعى  اتءفيىذ أنشى   أشى اع الت ىوي  التسىتت  االتأهيىل   3

 لإلعتتاد 

االشىىىت اك فىىى  ليءىىى  الىىىدعم ال ااىىى  االتسىىىاهت  فىىى  تءفيىىىذ اينشىىى     4

 الت نوا  أج النيء  

 اىى الت نو اينشىى  فىى  تءفيىىذ  االتسىىاهت االشىىت اك ااالرشىىاد االكىىاديت    5

 أج النيء  

 االف يس االعاأ   ف  نش  ثقاف  اليودة ايج ال ال  االشت اك  6

 

التايد أج التعنوأاي عج ااز  اينش   اكيفي  االشت اك، ي ج  االت ال اوحدة 

 .الدعم ال اا  عياراليوده أا أءسس أ

 ك الطالب بوحدة الت اشترامجا

 ةالجود

 التعليم
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 :التعليميالبرنامج 

يتضتج التءاهج االتق راي ا ل العاأ اساي التعنيم  ف يتم تءفيذه هو الآ ناأج الذأ 

الاوأ  لتحقيس االقيم تيسب ال الب التع ف  االفهم االتهاراي  الت ااينش   

  أحدد دراا أهداف تعنيتي  أخ    اف  تخ ص 

 المنهج:

دأها اليني  داةل جدرانها أا ةارجها لن الب قترف االتهاراي الت  أيتوع  التعا

ا ناأج تعنيت  أا أادة درااي  ف  أده وأءي  لتحقيس أخ جاي التعنم التءشود أج 

 أحددة 

 المعايير األكاديمية:

أعايي  أحددة تق رها كل أج الياأع  االيني  اتيون أستتدة أج أ اجع ةارجي  

زوأي  أا عالتي ، اتتضتج الحد ايدن  أج التع ف  االتهاراي التفت ض أن ييتسآها 

 اال  اليني  التعنء  اتستوف  ر التعنيت الخ ييون أج الآ ناأج 

 :NARSالقومية  المعايير األكاديمية

التعايي  ايكاديتي  لنآ اأج التعنيتي  التختنف  االت  أعدتها الهيئ  ااالاتعان  اخآ اا 

اتتثل هذه التعايي  الحد ايدن  ، التستفيديجأتخ  يج اأتثنيج لتختنف ز اعاي 

  الت نول تحقيق  لاعتتاد

 تهدفة:مخرجات التعلم المس

تءشد اليني  أن ييتسآها ال ال عءد وكتالها  الت التع ف  االفهم االتهاراي  ه 

ت تآط ا االتها، اتعيس ااتخدا  أعايي  أ جعي  ةارجي   االت ، التعنيت لنآ ناأج 

كتا ت تآط اشيل ااضح اال  ق  زوأي  أا عالتي  عن  أستوأ أا م ازاان  لنقياس،

 التختنف  لتقويم ال ال 

 :لالئحة الداخلية للكليةا

 مصطلحات الدليو

 

 التعليم
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  داةنهاالقواعد االقوانيج الت  تءمم العتل داةل اليني  اتحدد أسئولياي كل ف د 

 رسالة الجامعة / الكلية:

ه  نص ااضح أيتول تضع  الياأع / اليني  ف  شيل راال  عاأ  تعيس اآب 

تا ها اأا ودها اأهدافها ارؤيتها التستقآني  اأهاأها االخدأاي الت  تقدأها لعجا

 يتياها عج غي ها أج الت اساي التعنيتي  التشااه  

 مصادر التعلم:

التعنم لن ال االح ول عن  توف  اهول  ايس   االت اإلأيانياي التعنيتي  لنيني  

 التعنوأاي االتهاراي التستهدف  

 أساليب التعليم والتعلم:

تحقيس الءتا ج  ف  ال يستخدأها ايااتذة لتساعدة ال الت ايااليب اال  ق  ه 

  التعنيتي  التستهدف  لنتق ر

  التعلم الذاتى:

تءتي  زدرات  اأهارات  التع في  االذهءي  ذاتيا  اذلك  ف زدرة ال الب عن  االاتت ار 

   التعنم ف اخاف ال  ق الءت ي  

 إنجاز الطالب:

اةآ اي  أستوأ أداا ال ال داةل اليني  اأا أح واه أج تفوق ااكتسال أهاراي

 اأعارف 

 د م الطالب:

أساعدة ال ال اورشادهم لييفي  الح ول عن  أز   ااتفادة أج الآ ناأج التعنيت  

 لنيني  أا التعهد 

 تقويم الطالب:

أيتوع  أج ال  ق الت  أج ايءها االأتحاناي تق ها الت اس  التعنيتي  لقياس أدأ 

لتع في  اأهاراتهم الذهءي  االعتني  انياو اتحقيس نتا ج التعنم التستهدف  )زدراتهم ا

 تعنيت  أا أق ر دراا  أعيجاالتهءي ( أج ا ناأج 

 العالمات المرجعية:
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  لقياس اأقارن  أداا أأ أ اس  تعنيتي  ااتءادا ول  أءموأ  أج يه  ااين  نماأ

التعايي  القيااي  التعتتدة أا التتفس عنيها، اذلك اهدف تحديد أدأ جودة الت اس  

 اتها اة ط الت وي  الاوأ  لتحقيس أهدافها اأخ ج

 المعايير القياسية المرجعية:

نقام أ جعي  يتيج اواا تها أقارن  أعايي  اجودة الآ ناأج التعنيت ، اتتثل 

توزعاي عاأ  حول أستوياي اإلنياو اال فاي العاأ  الت  ييب تواف ها ف  

 الخ يج 

 التقويم:

نش   اهدف التحسيج التستت  لدأداا ف  عتني  زياس جودة ايداا ف  كل اال

 التستقآل 

 األطراف المجتمعية:

كاف  ايف اد االت اساي االيهاي الت  لها اهتتا  أش اع أا أ نح  أا أا تتحتل 

أخام  ناتي  عج اجود اتءفيذ الآ ناأج التعنيت ، االذيج يشتنون االءسآ  لنآ اأج 

يئ  التدريس اأعاانيهم االعاأنيج التعنيتي  ال ال اأالياا ايأور اأعضاا ه

االت اس  اأتثن  الءقاااي التهءي  الت تآ   االآ ناأج اأءمتاي ايعتال 

االتءمتاي الحيوأي  اأف اد اأ اساي التيتتع التدن  الذيج يشينون التيتتع 

 التحن  لت اس  جغ افيا 

 :التقرير السنوى للكلية

ا  لنيني  ايقو  عن  تقاري  الآ اأج التقييم الذات  الذأ يتم وعداده كل عتق ي 

 ايكاديتي  ااينش   التختنف  الت  تحقس راال  اليني  أا التعهد 

 ضمان الجود :

يق د اها تنك العتني  الخاا  االتحقس أج أن التعايي  ايكاديتي  التتوافق  أع راال  

ع التعايي  قيقها عن  الءحو الذأ يتوافس أحالت اس  التعنيتي  زد تم تحديدها ات

التءاظ ة لها اواا عن  التستوأ القوأ  أا العالت ، اأن أستوأ جودة ف ت التعنم 



 19 

االآحث العنت  االتشارك  التيتتعي  اتءتي  الآيئ  تعتآ  أا ت  أا تفوق توزعاي 

 كاف  التستفيديج الءها ييج أج الخدأاي الت  تقدأها الت اس  التعنيتي  

 تحسين الجود  المستمر:

  وداري  لتحسيج ايداا ت كا عن  التخ جاي اذلك أج ةال عتني  أستت ة عتني

لنضآط االتحسيج، ادال أج الآحث عج اية اا أثءاا العتل لتقنيل الفيوة ايج أاهو 

 كا ج، اأا ييب أن ييون 
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   الهيئ  القوأي  لضتان جودة التعنيم ااإلعتتاد لت اساي التعنيم العال  ف

  2119أ   يءاي  

 

  الهيئ  القوأي  لضتان جودة التعنيم ااالعتتاد )دليل التقويم ااإلعتتاد لنآ ناأج

  2118التعنيت  ف  أ اساي التعنيم العال  اايوه أ ف  أ  ( يوليو 

 

   الهيئ  القوأي  لضتان جودة التعنيم ااإلعتتاد ) التعايي  القوأي  لنتارا

  2119ايكاديتي  لنتعنم الياأع  ف  أ  ( 

 

 لهيئ  القوأي  لضتان جودة التعنيم ااإلعتتاد )دليل ال الب ا ال اجوال ف  ا

  2119جودة التعنيم( 

 

 

 

 

 مراجع الدليو

 

 عليمالت

 

 


