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رسالـــة الرئيــس

تقــدم المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم خدمــات الجــودة واالعتمــاد وفقــا لمعاييــر االعتمــاد التــي تــم تطويرهــا 
ــل  ــي تعم ــة الت ــة وأهــداف المنظم ــع رســالة ورؤي ــر انســجاماً م ــذه المعايي ــي ه ــة، وتأت ــر العالمي ــع المعايي ــا يتماشــى م بم
وفقهــا، والمتمحــورة حــول المســاهمة الفعالــة فــي تحســين نوعيــة التعليــم  وتطبيــق آليــات الجــودة وتطويــر النمــاذج التعليمية 
المتميــزة فــي العالــم العربــي. ولقــد تــم تطبيــق برنامــج االعتمــاد فــي العديــد مــن المــدارس لترســيخ آليــات تطبيــق معاييــر 
الجــودة واالعتمــاد وتوفيــر الســبل الكفيلــة للتغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه تطبيــق نظــم الجــودة. ومــن أهــم ميــزات 
االعتمــاد فــي المؤسســات التعليميــة االســتخدام األمثــل للمــوارد وتحســين المخرجــات التعليميــة ورفــع ســوية التعليــم وبنــاء 

القــدرات فــي مجــال ضمــان جــودة التعليــم والتميــز األكاديمــي.

ــي إطــار  ــك ف ــا، وذل ــا وتحكيمه ــي جــرت مراجعته ــراء والت ــن والخب ــاد جوهــر مســاهمات الباحثي ــج االعتم ــل برنام ويمث
عمــل المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم الــذي يقــوم علــى تحقيــق األهــداف التــي يســعى اليهــا قــادة المؤسســات 
التعليميــة فــي عملهــم الــدؤوب نحــو التعليــم الفعــال المتميــز، و تماشــياً مــع نهــج الجــودة التعليميــة واالعتمــاد فــي العديــد 

مــن البلــدان المتقدمــة.

د. طـالل أبوغزالــــه
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هــذا الدليــــل
انســجاماً مــع رســالة ورؤيــة وأهــداف المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم والتــي تتركــز علــى المســاهمة الفّعالــة 
فــي تحســين نوعيــة التعليــم فــي العالــم العربــي، وتقديــم خدمــات الجــودة واالعتمــاد والتأهيــل وبنــاء القــدرات، فقــد كرســت 
ــة  ــداد وتهيئ ــك بإع ــاد المدرســي وذل ــى االعتم ــي الحصــول عل ــدارس ف ــرات لمســاعدة الم ــوارد والخب ــة الم ــة كاف المنظم
ــم،  ــودة التعلي ــة لج ــة والدولي ــراءات المحلي ــة واإلج ــر العالمي ــق المعايي ــدارس لتطبي ــي الم ــي واإلداري ف ــكادر االكاديم ال

وصوالً لتحقيق المدارس لمستويات متميزة من الخدمات التعليمية.

وبــكل االعتــزاز أعــدت المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم دليــاً 
خاصــاً حــول االعتمــاد للمــدارس، اســتكماالً لمهامهــا وإنجازاتهــا فــي 

ــى تأســيس  ــة عل ــدول العربي ــي ال ــي ف ــم العال مســاعدة مؤسســات التعلي
أنظمــة لضمــان الجــودة، وتقديــم االستشــارات للتأهيــل وبنــاء القــدرات 
ــل  ــي ظ ــي، ف ــز األكاديم ــم والتمي ــودة التعلي ــان ج ــال ضم ــي مج ف
التغييــرات المتســارعة وغيــر المســبوقة فــي عالــم تقنيــة المعلومــات 
ــذي  ــم األكاديمــي ال ــى برامــج التعلي ــك عل ــر ذل واالتصــاالت وتأثي

يتجــه بقــوة نحــو التعلــم الرقمــي.

ــم  ــادة التعلي ــع ق ــى جمي ــل إل ــن أن تصــل فكــرة وأهــداف الدلي راجي
المعلميــن واإلدارييــن  أداء وقــدرات  الحريصيــن علــى تطويــر 

ــع. ــة للمجتم ــات التعليمي ــل الخدم ــم أفض وتقدي

عــن المنظمــة
المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم هــي منظمــة غيــر ربحيــة تأسســت فــي بلجيــكا فــي عــام 2007 ، غايتهــا 
األساســية النهــوض بجــودة التعليــم فــي العالــم العربــي، وقــد بــارك تأسيســها األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة. و منــذ 
ذلــك الوقــت، تقــدم مجموعــة طــال أبوغزالــه الدعــم التقنــي و المــادي والفنــي الــازم لتأســيس المنظمــة ويعقــد أعضــاء 
مجلــس إدارتهــا اجتماعــات دوريــة لتخطيــط وتنفيــذ اســتراتيجياتها وســير عملياتهــا، وتضــم المنظمــة حاليــا ٦4 عضــوا ، 

كمــا وعملــت المنظمــة علــى توقيــع العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع مؤسســات إقليميــة وعالميــة.

رؤيتهـــا
ضمان الجودة واالعتماد لتحسين نوعية التعليم في الوطن العربي. 

رسالتهــــا
رفــع ســوية التعليــم فــي المؤسســات التعليميــة العربيــة مــن خــال التوعيــة وبنــاء القــدرات وتقديــم خدمــات ضمــان الجــودة 

واالعتمــاد.
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أهدافهــا
تطوير معايير ومؤشرات الجودة واالعتماد  وتوفير دليل تقييم الذاتي والتقييم المؤسسي.	 
تقديم خدمات ضمان الجودة واالعتماد.	 
تطوير األنشطة الترويجية لتعزيز التعاون في البحث والتعليم، وتشجيع المشاريع المشتركة.	 
تطويرإجــراءات دعــم وتطويــر الجــودة فــي المؤسســات التعليميــة، وتوفيــر التدريــب الــازم، وتنظيــم برامــج تدريبيــة 	 

لبنــاء القــدرات فــي مجــال ضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد.

االعتماد المدرسي
ــي و  ــم الذات ــان الجــودة والتحســين المســتمر مــن خــال التقيي ــاد للمــدارس أفضــل أســاليب ضم ــة االعتم ــر عملي ــد توف يع
الخارجــي لتقديــم خدمــات تعليميــة متميــزة للطلبــة باإلضافــة للمشــاركة فــي عمليــة التحســين المســتمر. وفيمــا يلــي الشــروط 

الواجــب توفرهــا للتقــدم بطلــب االعتمــاد:
أن يكون قد مضى على التأسيس فترة ثاث سنوات.. 1
أن يتوفر كادر إداري و أكاديمي ذو خبرة وكفاءة عالية لكل مرحلة صفية.. 2
أن تتوفر التراخيص والمتطلبات الازمة لكل من )المباني/  المناهج/  الهيئة االدارية /  الهيئة التعليمية(.. 3
أن يتوفر قسم ضمان الجودة والرقابة اإلدارية والتعليمية.. 4

للحصــول علــى اعتمــاد المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم يجــب االلتــزام بتطبيــق معاييــر الجــودة التــي تشــمل  
التعليــم والتعلــم والطلبــة والكفــاءة المؤسســية والمــوارد البشــرية والماديــة والتقنيــة واالتصــال والتواصــل واإلبــداع والتميــز، 
ــة  ــان جــودة العملي ــر والتحســين المســتمر لضم ــزام بالتطوي ــا ويجــب االلت ــة ذات جــودة، كم ــى مؤشــرات رقمي ــةً إل إضاف
التعليميــة و مخرجاتهــا ومتابعــة الوضــع الحالــي وتطويــر خطــط التحســين وتنفيذهــا و توثيــق نتائــج هــذه الجهــود لزيــادة 

فعاليــة التعليــم.

فوائـد االعتمــاد المدرسي
تتلخــص فوائــد عمليــة االعتمــاد و المراجعــة الدوريــة مــن قبــل النظــراء، و تطبيــق معاييــر الجــودة بشــكل فعال، والمشــاركة 

فــي عمليــة التحســين المســتمر بمــا يلي:
الجودة العالية لمستوى التعليم في المدرسة على المستويين المحلي واإلقليمي.	 
التعلم الذاتي وتحسين المخرجات التعليمية في المدرسة .	 
البيئة التعليمية المتميزة وتقديم التجربة التعليمية عالية الجودة للطلبة .	 
تحسين أداء الطلبة األكاديمي والمهني والسلوكي والقيادي .	 
توفيــر فــرص التنميــة المهنيــة المســتدامة للعامليــن فــي المدرســة ، مــن خــال الــدورات ، والمؤتمــرات ، وورش العمــل 	 

المتعلقــة بالجــودة التعليميــة والبيئة المدرســية .
تأمين الموارد والمواد الازمة لتعزيز جهود التحسين وتحقيق الجودة في التعليم .	 
ضمان البيئة التعليمية المستدامة .	 
التقييم الذاتي عملية رئيسة لضمان وإدارة الجودة .	 
ضمان المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.	 



٦

مسؤوليــــات المدرسة
تكــون صاحيــة االعتمــاد للمدرســة خمــس ســنوات، يتــم فيهــا التــزام المدرســة بتطبيــق معاييــر المنظمــة للجــودة التعليميــة 

والتحســين المســتمر، وذلــك مــن خــال القيــام بالمســؤوليات التاليــة:
االلتزام بمعايير المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم.	 
االلتزام بالتقييم الذاتي والتطوير المستمر.	 
توثيق نتائج جهود التطوير والتحسين.	 
تحديث بيانات المدرسة الديموغرافية.	 
إعــداد تقريــر التقييــم الذاتــي واألدلــة التــي تثبــت التــزام 	 

بالمعاييــر. المدرســة 
الترتيبــات 	  وإجــراء  التقييــم  لزيــارة  المدرســة  اســتعداد 

الازمــة لذلــك و تحضيــر الوثائــق واألدلــة المطلوبــة. 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة بنــاًء علــى توصيــات المقيميــن 	 

وتوثيــق النتائــج.
االبــاغ عــن التغييــرات التــي تحــدث فــي المدرســة و التــي 	 

قــد تؤثــر علــى قــدرة المدرســة علــى االلتــزام بالمعاييــر.

قسم ضمان الجودة في المدرسة
يشــترط أن يتوفــر فــي المدرســة قســم متخصــص فــي ضمــان الجــودة يتــم مــن خالــه التنســيق مــع المنظمــة العربيــة لضمــان 

الجــودة فــي التعليــم حــول اإلجــراءات التالية:
تطبيق معايير االعتماد المدرسي وترتيب زيارات فريق المقيمين إلى المدرسة.. 1
مراقبة الجودة واإلشراف على عملية االعتماد المدرسي ومراحل تطبيقها.. 2
االتصال المستمر مع فريق المقيمين وتوفير الوثائق والمستندات والدعم الازم لهم أثناء عملية االعتماد.. 3
ــه وإعــام المنظمــة بالمســتجدات . 4 ــاد المدرســي وتوثيق ــات االعتم ــزام المســتمر للمدرســة بمتطلب ــى االلت االشــراف عل

ــر. ــزام بالمعايي ــة حــول االلت واإلجــراءات الطارئ
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تحقیق المدرسة لشروط التقدم لالعتماد 
والتوقیع على مذكرة المحافظة على سریة 

المعلومات

تعمل على تحقیق الشروط ثم 
یتم اعادة تقدیم الطلب

التزام االدارة و المسؤولین عن 
عملیة االعتماد في المدرسة 
بالتطویر والتحسین و اخذ 
التوصیات بعین االعتبار 

التعریف بمتطلبات واجراءات االعتماد

التقییم الذاتي

مراجعة تقریر التقییم الذاتي

زیارة فریق التقییم 

 تقریر الزیارة ومراجعة النتائج 

قرار المنظمة
معتمد بشروط 

غیر معتمد

المراجعة  المستمرة

معتمد (٥ سنوات)

تقدیم طلب االعتماد 

مراحل االعتماد المدرسي
يبين الجدول التالي المراحل األساسية لعملية االعتماد التي تشمل تقديم الطلب وتحقيق الشروط و التقييم الذاتي والمراجعة 

األولية وزيارة التقييم وتقرير المراجعين والقرار النهائي لاعتماد أو عدمه او االعتماد المشروط.
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المرحلــة األولــى: تقديــم طلــب االعتمـــاد 
ــوذج  ــة النم ــن خــال تعبئ ــاد م ــب االعتم ــم طل ــة بتقدي ــوم المدرس تق

وإرســاله موقــع ومختــوم مــن قبــل إدارة المدرســة إلــى المنظمــة. 
وســتقوم المنظمــة بتســليم نمــوذج التقييــم األولــي للمدرســة 

ــب. ــم الطل ــن تقدي خــال أســبوعين م

المرحلــة الثانيـــة: تحقيـــق المؤسســـة لشــروط 
التقــدم لالعتمـــاد والتوقيـــع علــى مذكــرة 

المحافظــــة على سريــــة المعلومـــــات
تقــوم المدرســة بتقديــم تقريــر التقييــم األولــي للمنظمــة 
ــوم  ــم تق ــر. ث ــزام بالمعايي ــى االلت ــا عل ــن قدرته ــق م لتتحق

المنظمــة بتحديــد موعــد الزيــارة األوليــة إلــى المدرســة 
خــال أســبوعين مــن اســتام تقريــر التقييــم األولــي ، وذلــك 

ــي: ــا يل ــق مم ــرض التحق بغ
توفر شروط التقدم لاعتماد.. 1
قدرة المدرسة على االلتزام بتطبيق المعايير. . 2
توفر إجراءات ضمان الجودة والتطوير المستمر.. 3

تبــدأ زيــارة فريــق المنظمــة المكــون مــن شــخصين أو أكثــر بجولــة قصيــرة فــي المدرســة واالســتماع إلــى نبــذه عامــة عنهــا 
بحيــث تتضمــن معلومــات عــن أهــداف المدرســة والطــرق المتبعــة لتلبيــة احتياجــات الطلبــة وتحقيــق األهــداف التربويــة 
والتحديــات التــي تواجههــا والجوانــب التــي بحاجــة إلــى تطويــر فــي المدرســة،  ومــن ثــم عقــد اجتمــاع مــع اإلدارة وقســم 
ضمــان الجــودة فيهــا بحيــث يتــم مراجعــة التقريــر األولــي الــذي تقــوم المدرســة بتقديمــه مــع طلــب االعتمــاد والتأكــد مــن 
ــا إرســال خطــاب  ــم بعده ــاد يت ــدم لاعتم ــي حــال اســتيفاء المدرســة لشــروط التق ــا، وف ــزام به ــى االلت ــدرة المدرســة عل ق
رســمي للبــدء بإجــراءات االعتمــاد، وتوقيــع مذكــرة المحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بتقاريــر التقييــم والمعاييــر 

الخاصــة بالمنظمــة.

المرحلة الثالثة: التعريف بمتطلبات وإجراءات االعتماد
تقوم المنظمة بتحديد موعد لجلسة تمهيدية خال شهر من إرسال خطاب الموافقة، يتم فيها: 

توضيح المعايير والمؤشرات و كيفية قياسها وإجراءات االعتماد.. 1
التعريف بدليل التقييم الذاتي وكيفية السير بإجراءات التقييم.. 2
تحديد نقاط الضعف والتأكد من التزام المدرسة لتحقيق التوصيات األولية و إجراء التطوير الازم.. 3
مناقشة الخطوات العملية و تعليمات إجراءات االعتماد.. 4

المرحلــة الرابعـــة: التقييـــم الذاتـــي 
يعــد التقييــم الذاتــي وســيلة فعالــة لعمليــة التدقيــق الداخلــي ومســاعدة المدرســة لالتــزام بالضوابــط والممارســات التــي مــن 

شــأنها تحســين الجــودة التعليميــة ومخرجاتهــا.

تقــوم المدرســة فــي هــذه المرحلــة بتطبيــق معاييــر االعتمــاد المتعلقــة بالتعليــم والتعلــم والطلبــة والكفــاءة المؤسســية والموارد 
البشــرية والماديــة والتقنيــة واالتصــال والتواصــل واإلبــداع والتميــز، إضافــةً إلــى مؤشــرات رقميــة ذات جودة.
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تقــوم المدرســة بقيــاس واقعهــا ومقارنتــه بمعاييــر ومؤشــرات المنظمــة لتحديــد النقــاط التــي تحتــاج إلــى تحســين فــي عملهــا 
وتعمــل علــى تحســينها  إلــى مســتوى عالــي األداء وفــق مؤشــرات المنظمــة وتصنيفاتهــا ثــم تقــوم المدرســة بتعبئــة نمــوذج 
التقييــم الذاتــي وإرفــاق األدلــة والوثائــق وبيانــات التقييــم الازمــة التــي تبيــن مــدى التــزام وتطبيــق المدرســة لهــذه المعاييــر 
وتحقيقهــا لشــروط ومتطلبــات االعتمــاد،  وفيمــا يلــي أمثلــة علــى بعــض الوثائــق المطلــوب تقديمهــا والتــي قــد تشــير إلــى 

معيــار واحــد أو أكثــر )أو مــا يشــابهها مــن وثائــق المدرســة(:

الخطة االستراتيجية بحيث تشمل الرؤية والرسالة. 	 
التقرير السنوي للمدرسة بحيث يشمل إنجازات المدرسة والمعلومات الديموغرافية.	 
وثيقة تحتوي على الهيكل التنظيمي واإلداري و اللوائح والسياسات.	 
اللوائح والسياسات والتعليمات الخاصة بالموظفين والطلبة.	 
خطة التطوير والتدريب والتقييم للموظفين. 	 
توضيح للمناهج وأساليب التدريس المستخدمة والتقييم الخاص بالطلبة.	 
بيانات الطلبة و أدائهم األكاديمي والسلوكي ومؤشرات التحسن المستمر.	 
عدد الموظفين اإلداريين ونسبة عدد الطلبة للمعلمين.	 
الميزانية السنوية المدققة المعتمدة من مكتب تدقيق خارجي.	 
خطة تطوير المصادر اإللكترونية والمرافق والمختبرات.	 
إدارة األزمات وخطط الطوارئ.	 
خطة التطوير والتحسين المستمر ونتائجها.	 
تحليات مستوى التحصيل والمقارنات وبناء الخطط العاجية.	 

يســتمر العمــل فــي هــذه المرحلــة مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين وذلــك وفقــاً لقــدرات وإمكانيــات المدرســة وســرعة االســتجابة 
إلــى تطبيــق كافــة المعاييــر وتطويــر نتائــج ومخرجــات التعليــم. علماً بــأن المنظمة ســتقوم بتقديــم الدعم الازم واالستشــارات 

والتوصيــات للمســاعدة فــي إنجــاز عمليــة التقييــم الذاتــي إن لزم. 

المرحلـــة الخامســـة: مراجعـــة تقريـــر التقييـــم الذاتـــي 
يتــم اســتام تقريــر التقييــم الذاتــي مــن المدرســة واألدلــة والوثائــق واألوراق الثبوتيــة الداعمــة ثــم تقــوم المنظمــة بمراجعــة  
التقريــر والوثائــق المســاندة بغــرض التحقــق مــن االلتــزام بجميــع المعاييــر وإعــداد نســخة أوليــة مــن تقريــر التقييــم قبــل 
موعــد زيــارة فريــق المقيّميــن، ويتــم إعطــاء الماحظــات و التوصيــات الازمــة ألخذهــا بعيــن االعتبــار خــال الزيــارة.

المرحلـــة السادســـة: زيــارة التقييـــم 
ــم إعــام المدرســة بأســمائهم والطلــب  ــة أشــخاص أو أكثــر ويت تقــوم المنظمــة بتشــكيل فريــق المقيّميــن المكــون مــن ثاث

ــي المدرســة. ــارة بالتنســيق مــع قســم ضمــان الجــودة ف ــد موعــد الزي لتحدي

يقوم فريق التقييم بعد ذلك باالتصال بقسم الجودة وتحديد كافة التحضيرات الازمة للزيارة والتي تشمل:
ترتيب االجتماع مع أعضاء قسم الجودة وما سيتم مناقشته خال االجتماع والزيارة. 	 
ترتيــب مواعيــد المقابــات والتأكــد مــن حضــور األطــراف المــراد مقابلتهــم بحيــث يتــم اختيارهــم مــن مختلــف األقســام 	 

و بشــكل شــامل ليغطــي جميــع جوانــب العمليــة التعليميــة منهــم: )إدارة المدرســة، الطلبــة، أوليــاء األمــور، المعلمــون، 
الموظفون(.

وجود المعنيين بعملية االعتماد والعملية التعليمية خال فترة الزيارة.	 
ترتيبات الجوالت داخل الفصول بحيث ال تتعارض مع مواعيد االستراحات.	 
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ثــم تتــم زيــارة فريــق التقييــم الخارجــي بهــدف تقييــم مــدى التــزام المدرســة بمعاييــر المنظمــة ومــدى كفــاءة وفعاليــة تطبيــق 
هــذه المعاييــر و نتائجهــا ومــدى تحســن مخرجــات التعليــم، باإلضافــة إلــى كفــاءة األســاليب المتبعــة لضمــان الجــودة فــي 
ــي  ــات الت ــث توضــح التحدي ــذه عامــة عــن المدرســة بحي ــم نب ــوم المدرســة بتقدي ــث تق المدرســة و ضمــان اســتدامتها، بحي
ــة  ــر و تلبي ــتخدمة للتطوي ــاليب المس ــات و األس ــذه التحدي ــا له ــة تجاوزه ــر و كيفي ــق المعايي ــة تطبي ــا خــال مرحل واجهته

احتياجــات الطلبــة باإلضافــة الــى ملخــص عــن نتائــج جهــود التطويــر وأداء الطلبــة خــال الفتــرة الســابقة. 

ــأي  ــة ب ــزام المؤسس ــدم الت ــة ع ــي حال ــر، وف ــا ذك ــق مم ــي والتحق ــم الذات ــر التقيي ــة تقري ــن بمناقش ــق المراجعي ــوم فري ويق
مــن معاييــر الجــودة تقــوم المنظمــة بتقديــم التوصيــات الواجــب اتباعهــا لســد الثغــرات و تجــاوز نقــاط الضعــف لتأهيلهــا 

ــات. ــذ التوصي ــق بتنفي ــا يتعل ــم المشــورة فيم ــى تقدي ــة إل ــاد إضاف ــى االعتم للحصــول عل

المرحلــة السابعـــة: تقريــر الزيـــارة ومراجعـــة النتائـــج
فــي خــال شــهرين مــن انتهــاء زيــارة المقيّميــن و إجــراء المقابــات و دراســة جميــع الوثائــق وتحليــل المعلومــات واألدلــة 
المتعلقــة بالتــزام المدرســة بالمعاييــر، تقــوم المنظمــة بتقديــم تقريــر شــامل يوضــح مــدى التــزام المدرســة بالمعاييــر والنتائــج 
مــع التوصيــات الازمــة و اقتراحــات تحســين األداء فــي الجوانــب اإلداريــة واألكاديميــة التــي تحتــاج إلــى ذلــك، وفيمــا يلــي 

أمثلــة للتوصيــات الممكنــة فــي تقريــر التقييــم:
التدريب و بناء القدرات.	 
تأسيس أو تطوير نظام لضمان الجودة مع اإلجراءات حسب المعايير الدولية.	 
تطوير اإلجراءات لتتناسب مع المعايير.	 
توثيق وكتابة اإلجراءات غير المكتملة وتعديل اإلجراءات القائمة حسب المعايير وتوثيق اإلجراءات الموجودة.	 
اقتراح زيادة أو تحسين مستوى الموارد بما في ذلك الموارد البشرية والمادية.	 
تطوير البرامج والخطط الدراسية ووصف المواد.	 
تقديم نماذج للوثائق التي يجب إعدادها مثل وصف المواد والطريقة المثلى لتوثيق إجراءات المؤسسة والرسالة واألهداف.	 

ســيتم مناقشــة التقييــم و نتائــج الزيــارة والتوصيــات مــع المدرســة وفــي حــال وجــود ثغــرات فــي تطبيــق المعاييــر، تعطــى 
ــن  ــق المقيّمي ــوم فري ــا و يق ــا وتنفيذه ــى تطبيقه ــراف عل ــم اإلش ــار و يت ــن االعتب ــات بعي ــذ التوصي ــة ألخ ــة فرص المدرس

ــات االعتمــاد والتأكــد مــن تطبيقهــا.  ــزام بمتطلب ــة للتحقــق مــن االلت ــم إجــراء المراجعــة النهائي بالمتابعــة ومــن ث

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تقريــر التقييــم ســيبين جوانــب القــوة ونجاحــات وإنجــازات المدرســة وجهــود التطويــر المســتمر، 
ويمكــن للمدرســة اإلقتــداء بهــا و البنــاء عليهــا باإلضافــة إلــى اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لرفــع كفــاءة المدرســة وتحســين 

أداء الطلبــة فيهــا.

المرحلــة الثامنـــة: قــرار المنظمـــة 
ــك  ــق باعتمــاد المدرســة أو عدمــه او اعتمادهــا بشــروط وذل يقــوم مجلــس اعتمــاد المنظمــة باتخــاذ القــرار النهائــي المتعل
بنــاًء علــى الدراســة المســتفيضة لتقريــر التقييــم و يمنــح االعتمــاد إذا تحقــق المســتوى المطلــوب لالتــزام بمعاييــر المنظمــة 

مدعمــاً بتقريــر كامــل عــن بنــود االمتثــال وعــدم االمتثــال. 

تكــون صاحيــة االعتمــاد خمــس ســنوات يجــري خالهــا إجــراء تقييــم دوري لمــدى التــزام المدرســة بالتحســين المســتمر 
واســتدامة ضمــان الجــودة خــال فتــرة حصولهــا علــى االعتمــاد، وفــي حالــة عــدم االعتمــاد يمكــن للمدرســة تجديــد طلــب 

االعتمــاد بعــد انقضــاء ســنه واحــدة علــى األقــل و يبــدأ العمــل مــن المرحلــة الرابعــة )التقييــم الذاتــي(. 
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المرحلـــة التاسعـــة: المراجعـــة المستمـــرة
تقــدر المدرســة قــرار االعتمــاد وتعتبــره حافــزاً للتطويــر المســتمر، وتكســبها ديناميكيــة و جديــة فــي تحســين مســتوى التعليــم 
ــة بصــورة مســتمرة  ــر المنظم ــق معايي ــزام المدرســة بتطبي ــار ضــرورة الت ــن االعتب ــع األخــذ بعي ــه م ــه ومخرجات وجودت
وترســيخ ممارســة الجــودة التعليميــة وتوثيــق نتائجهــا وتحليلهــا واالســتفادة منهــا ضمــن ثقافــة المدرســة لضمــان اســتدامتها، 

وتقــوم المنظمــة بالمراجعــة الدوريــة ومتابعــة االلتــزام بالمعاييــر وجهــود التحســين المســتمر. 

الخاتمة
في الختام، نرجو لكافة مؤسسات التعليم في الوطن العربي كل التقدم، ولتحقيق ذلك نحثهم على االلتزام بعملية االعتماد، 
ونحن من جهتنا سنبذل كل الجهد ونسخر كل خبرات المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم للمساهمة في هذا التطور 

لتحقيق رسالتكم وأهدافكم
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