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 ةـــــــــــــــــــــمقدم
 

للتقويم   محكات معايير وإعداد بهدف في المملكة العربية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي نشئت الهيئة الوطنية أ  

الهيئة لتزم . وتعنى بالتعليم ما بعد الثانويتي ت  يم برامج ومؤسسات التعليم الوديمي. وهي تستهدف تقاألكا واالعتماد

، لضمان أن جودة الثانوي فوقالتعليم  ؤسساتمفي جودة الضمان عمليات وتقويم  ،دعمتشجيع، و إستراتيجية ب

المستويات العالية من وه المعايير ذالعالمية. هية العالللمعايير  ةمواكبالتعليم و اإلدارة في مؤسسات التعليم العالي 

 .اإلنجاز ينبغي إدراكها و االعتراف بها على نحو واسع محليا و عالميا

 

 استحداثتقديم وعلى  التعليم ما بعد الثانوي ؤسساتد ملكي يساععدت الهيئة دليال يتكون من ثالثة أجزاء لقد أ

لتقويم الخارجي الذي سوف تقوم به الهيئة للتأكد من وصول هذه يرها لتضمن جودتها الداخلية وتحض إجراءات

 المؤسسات ألداء عالي المستوى. 

 

أمور عبر  واالعتماد األكاديميالجودة توكيد تقديم نظرة عامة لنظام  إلى -هذا الذي بين أيدينا  - يهدف الجزء األول

ملخص للمعايير المطبقة من قبل الهيئة  تقديم ،واألسس التي تشكل التوجه العام للهيئة  المبادئوهي: وصف  عدة

مخطط تمهيدي يتضمن تقديم  إلى باإلضافة،  االعتماد األكاديميلجودة والصادرة حول الضمان صحة األحكام 

لبعض  شرحاهذا الدليل كما يتضمن . المؤسسات التعليمية واعتماد البرامج التي تقدمهاالمصادقة على مراحل 

 في نظام ضمان الجودة و االعتماد األكاديمي في السعودية. ةالمصطلحات المستخدم

 

 

مركز  إنشاءحيث يوجه النصح حول كيفية الداخلية  الجودة توكيدإجراءات يركز الجزء الثاني من هذا الدليل على و

باإلضافة إلى ،  البرامج التعليميةحول تقارير الوكتابة تقويم التخطيط وال وإجراءات، مؤسسة التعليمية للجودة داخل ال

. ويحتوي ملحق هذا الدليل على بعض النماذج لمؤسسات التعليميةتطوير األنشطة داخل ا الدراسة الذاتية وكيفية

 المقترحة لكتابة التقارير حول األنشطة المذكورة آنفا. 

 

للمراجعات  الستعدادلمن هذا الدليل تفصيال دقيقا للمتطلبات والتحضيرات الواجب القيام بها  الجزء الثالثيوفر 

اعتماد أو إعادة اعتماد ، أو طلبات االعتماد األكاديمي لمؤسسات تعليمية حديثة المنشأ نماذجة. ويشمل ذلك الخارجي

 . ؤسساتتي تعقد كل خمس سنوات لهذه المالعتماد الخارجية للجودة واال تقويماتو الأ، البرامج التعليمية

 

  وثيقةوثائق أخرى مهمة  هي وثة األنفة الذكر الجزاء الثألبين اعند القراءة من المهم الربط 

الدرجات كل درجة من  في الساعات المعتمدة والتعلم المتوقعة،  هدافحدد أت" والتي  اإلطار الوطني للمؤهالت" 

واحدة  وثيقتي معايير االعتماد على المستوى المؤسسي و البرامجي، و التي تصف كلو العلمية األكاديمية والتقنية،

المختلفة ، ويلحق بها مقاييس للتقويم الذاتي لألداء في كل معيار من المعايير  نشطةاأل عيارا فيعشر م ىأحدمنها 

اإلحدى عشر، ووثائق أخرى تكميلية تتعامل مع قضايا خاصة مثل التعليم عند بعد، و التدريب التقني، و المعايير 

  ت كأدلة مهمة للتحسين المستمر في الجودة.المهنية المتخصصة.  جميع هذه الوثائق أ عد
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 الفصل األول
 األســــــــــس واإلجــــــــــراءات

  

 مختصر اإلجراءات 

 

 إعدادومن خالل الئحتها التنظيمية الداخلية تحمل على عاتقها مسؤولية  األكاديمي لتقويم واالعتمادلالهيئة الوطنية  إن

ويستثنى من ذلك التعليم  ما بعد الثانوي، التعليم ؤسساتمفي جميع البرامج التعليمية و اديمياألكمعايير االعتماد 

ذا الدليل تفصيال م من خاللها. ويقدم هَّقدالعسكري. وترتبط مسؤولياتها بهذه المؤسسات ككل والبرامج الفردية التي ت  

 . ابالمسؤوليات المنوطة بهالهيئة قيام شامال لكيفية 

 

. كما يعتبر دورها منفصال عن للتعليم المجلس األعلىتقدم تقاريرها مباشرة إلى هيئة جهة ذات سلطة مستقلة تعتبر ال

وسن  إداريا المؤسساتخرى المعنية بمراقبة هذه والجهات الحكومية األ الوزارات ذات االختصاص هب ما تقوم

 التشريعات الخاصة بها وتحديد متطلباتها. 

 

مستوى و المتبعة ،  اإلجراءاتو المتاحة ،  واردة تحديدا بقضايا الجودة والتي من ضمنها المترتبط مسؤولية الهيئ

مجاال واسعا من  الهيئة المعايير المطلوبة في أحد عشر ولقد حددتالخدمة المقدمة ومستوى التعليم المقدم للطالب. 

ستوى كل مفي ايير العامة لمخرجات التعليم المع حدداإلطار الوطني للمؤهالت و الذي ي. كما قامت بتطوير األنشطة

 . من المؤهالت

 

من ى عاٍل معايير الجودة الداخلية والتي تضمن مستو لتوكيد أنظمة إنشاء إلىدفع تلك المؤسسات  إلىتهدف الهيئة 

 إجراءاتعلى تشتمل األنظمة الداخلية  أنتلك المعايير.  ويجب  عبرالجودة في األحد عشر مجاال المستهدفة 

التقويم و التقارير الدورية المبنية  إجراءاتالمبنى على رسالة المؤسسة و أهدافها المرجوة، و التخطيط االستراتيجي 

يم األداء ووضع وودورية لتقذلك وجوب القيام بدراسات ذاتية شاملة  إلىيضاف . على البراهين عن جودة األداء

الدراسات  إليهاصت جهة مستقلة للتأكد من النتائج التي خل   منتقويم خارجي هذه الدراسات  وتتبع. خطط التطوير

في صنع تقويم الخارجي المستقل وتعتمد الهيئة على تقارير ال ألداء في ضوء المعايير العالمية.يم اوالذاتية ولتق

 قراراتها الخاصة باالعتماد األكاديمي. 

 

وقت ممكن من خالل  أسرعضمان للجودة في  أنظمة إنشاء إلىالقائمة حاليا  ؤسساتدفع الم إلىما تهدف الهيئة ك

تلك المؤسسات بشكل مستمر. و سوف تقيم فيها يم مدى االعتراف ومرحلة انتقالية تستمر لعدة سنوات ويتم فيها تق

دفعها لتطوير خططها الخاصة بأنظمة ضمان الجودة قبل  إلىفتهدف الهيئة  اإلنشاءقيد وبالنسبة للمؤسسات التعليمية 

 فور بدء عملها. بتقديم هذه األنظمة للهيئة  ؤسساتالمتلك  تقوم أنحصولها على ترخيص بالعمل على  نيةإمكا

 

سيتم مراجعة مشاريعها الخاصة بكيفية كما التعليمية الحديثة ،  ؤسساتالم إنشاءطط ختقويم بوسوف تقوم الهيئة 

الهيئة ترقى لمستوى متطلبات  أنمناسب فالبد من والتي لو طبقت بالشكل التخطيطها وتقديمها للبرامج التعليمية 

 .المؤسسة التعليمية ة من قبل الوزارة التي تتبعهام  ز  لم  و أي متطلبات أخرى لجودة ل

 

 ا ومقيدا  ؤقتم اعتمادا   حديثة المنشأ المؤسسةقوم بمنح فإنها سوف ت م رضيةالهيئة بأن الخطط المقدمة  اقتناعوفي حالة 

لبرامج اعتماد ايتم ح عدد من البرامج التعليمية في عدة تخصصات ولمراحل محددة وسوف طر ستطيع من خاللهت
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ا انه وفي حالة مطابقة كم مسبقا للهيئة. تلكم البرامج تفاصيل ابعد تقديمه من قبل هذه المؤسسات التعليمية المطروحة

ولة العمل. وفي مرحلة الحقة ببدء مزا اله للشروط والمواصفات الحكومية فسوف يتم التصريح ؤسسةخطط الم

ومدى التزامها بتطبيق خططها بالشكل المناسب. حيث أن التزامها  المؤسسةالنظر في خطط  بإعادةهيئة سوف تقوم ال

 . لك الخطط يخولها الحصول على اعتماٍد غير مقيدبت

 

ر كل خمس سنوات في كل من النظ بإعادةفان الهيئة سوف تقوم  غير المقيداألكاديمي االعتماد وبعد الحصول على 

 . المؤسساتقبل هذه  البرامج التعليمية المقدمة من اعتمادالتعليمية القائمة حديثا والموجودة مسبقا و المؤسسات اعتماد

 

إن تطبيق الخطوات السابقة سوف يتم بشكل متوالي من خالل مرحلة انتقالية من المتوقع أن تستمر لفترة تمتد من 

التعليمية الحديثة كما ذكر آنفا ،  ؤسساتوخالل هذه الفترة سيتم مراجعة خطط إنشاء الم ت.ثالث إلى خمس سنوا

الجودة  توكيدبعد أن تقوم فعليا بإجراءات  القائمة حاليا فسوف يتم مراجعة خططها ؤسسات التعليميةبالنسبة للمأما و

  وبعد قيامها بإجراء الدراسات الذاتية.

 

في األكاديمي  االعتمادعدد من الوكاالت العالمية المعنية ب بإشراكلتعليمية القائمة حاليا ا ؤسساتالم بدأ عدد منلقد 

 ولكنالتي سوف تقوم بها الهيئة عمليات التقويم النظر هذه لن تكون بديال عن  إعادة إنبرامجها التعليمية. تقويم 

 البرامج.  النظر في تلك بإعادةالحسبان حين تقوم الهيئة خذ  في ؤسوف ت نتائجها

 

 

 االعتماد األكاديمي توكيد الجودة و لنظام  كونةالمبادئ الم 7.7

 

 تقع مسؤولية الجودة على عاتق الجهة التعليمية المقدمة للبرامج التعليمية 7. 7 .7

لة عن جودة تلك ومسؤهي الالتعليمية في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتقديم برامج تعليمية  مؤسساتال إن

" هو مصطلح ؤسسة تعليميةمكلمة " إنمسؤولة عن جودة جميع منشأتها واألنشطة التي تمارسها.  أنهاامج كما البر

 . أكاديميةيطلق في المملكة العربية السعودية على الجهات التي تقدم شهادات 

 

 : مؤسسية له عدد من المتضمنات المهمةمسؤولية الالمبدأ  إن

 

ؤسسات منظمة خارجية مثل الهيئة من الممكن أن يكون لها دور كبير في مساعدة المأن المساعدة المقدمة من  :أوال

التقدم الذي أحرزته  تقارير يم ونشروعلى التخطيط وتقديم االستراتجيات الخاصة بعملية التطوير، وفي تق التعليمية

إن بإمكان الجهة أو  كل ذلك.من مسؤولياتها األساسية في القيام بنفسها بؤسسات ولكن تلك المساعدة ال تعفي الم

  المنظمة الخارجية المساعدة ولكنها ال تستطيع تقديم الجودة.

 

يعفي  ذلك ال أن إال اقسم داخلي للقيام ببعض مسؤولياته أوتوكيل جهة  ؤسسةالم بإمكانعلى الرغم من انه  :ثانيا

 ؤسسةتتعامل مع الم ؤسساتئة لجودة تلك المالتي تقوم بها الهيعمليات التقويم  إنككل من تلك المسؤولية.  ؤسسةالم

قد يؤثر على الجودة بغض  سوف يتم النظر في جميع ما ؤسساتالبرامج المقدمة في تلك المتقويم ومن خالل  ،ككل

 . سؤولة عن تلك الجزئية داخل المؤسسةعن الجهة  المالنظر 

 

المؤسسة يعفي  خارج المملكة ال ج تم تطويرهاعودية بتقديم برامفي المملكة العربية الس مؤسساتقيام  إنثالثا 

األكاديمية على الشهادات  ينطبق هذاالمقدمة. والبرامج من مسؤولياتها تجاه جودة  التعليمية الممثلة لها داخل المملكة

صبغة  ذات مؤسسةكما انه يجب على أي أخرى.  هد ومؤسسات تعليمية شريكة في دولالتي تمنحها معا والمهنية

حقق تأن ا مستقل داخل المملكة كما يجب عليه نظامي وجود ايكون له أنرغب في العمل داخل المملكة توعالمية 

االعتماد  أوجودة للداخل المملكة بغض النظر عن أي متطلبات  شبيهة بهاال معايير الجودة المتبعة في المؤسسات

داخل المملكة العربية  كافية در تعلملمنشآت ومصا اوجوب توفيرهذلك  إلى. يضاف في بلد المنشأ األكاديمي

 . لسعودية لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديميا

 

 لمؤسسة التعليميةوممارسات ا أنشطةارتباط الجودة بجميع  1. 7. 7  

ال تقتصر على البرامج التعليمية المقدمة ولكن تتعدى ذلك لتشمل  ؤسسة التعليميةإن إجراءات ضمان الجودة في الم

ستهدفها والعمليات اإلدارية التي مهمتها تبالفئات التي  ؤسسة التعليميةالم ةوالتجهيزات والتوظيف وعالقالمنشآت 

مما يعني أن نظاما لضمان الجودة يجب أن يشمل كال من األفراد والوحدات التنظيمية  ،الربط بين جميع ما تقدم

  لمرتبطة بشكل مباشر  بإيصال البرامج التعليمية.الداخلية وليس فقط تلك ا واألكاديمية في جميع أقسام المؤسسة
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جودة مخرجاتها من  أهميةكما انه يجب مراعاة مدخالت وعمليات ومخرجات هذه األقسام الداخلية مع التأكيد على 

بالمدخالت مثل المؤهالت  في الماضي يرتبط كان ما يذكر ان التركيز على الجودة غالباخالل الخدمات التي تقدمها. 

النصيب  أن إالجودة هذه العناصر  أهميةوعلى الرغم من علمية ووفرة التجهيزات والمنشآت وكفاية مصادر التعلم. ال

جودة المدخالت والعمليات تظل  أنالتأكيد  إعادةالمخرجات مع  إلىاألكبر من التركيز على الجودة سوف يتحول 

 ظل قائمة. مهمة والمحافظة على مستوى معايير الجودة المرتبطة بها ت

 

التأكيد على الدعم المستمر إلجراءات تطوير الجودة بدال من التركيز على محاولة الوصول للمعايير  4.7.7

 المطلوبة

 في هذا التوجه غلغليت ستمر وسوفهو التطوير الم االعتماد األكاديميالهدف األساسي من نظام ضمان الجودة و إن

ترغب في العمل داخل المملكة  ؤسساتتلك الم أناالفتراض األساسي النظام مبني على هذا  إنالهيئة.  أنشطةجميع 

استطاعت ذلك.  إذامنها  أفضللم يكن  إنبالمعايير العالمية بمستوى جودة عالي ورغبة مستمرة في التطوير مقارنة 

 على القيام بعملية التطوير هذه.  ؤسساتعمل تقوم به الهيئة هو مساعدة تلك الم أهم إن

 

بتلك اآلليات. وسوف خاصة بتطوير الجودة مع تفعيل العمل  هو وجود آليات عناصر االعتماد األكاديمي أهمأحد  إن

 نحو التطوير المستمر ألنشطتها المختلفة لتتعدى الحد األدنى المطلوب منها.  ؤسسات التعليميةيتم دفع الم

 

تم المعايير األساسية والضرورية. فان  ومع ذلك يظل هناك واجب قانوني يقع على عاتق الهيئة وهو ضمان تحقيق

ال يتم األكاديمي  عتمادالإن ا. ال يكون هناك اعتمادوفي حالة غياب تلك المعايير  االعتماد األكاديمي يحصل تحقيقها

 تحقيق المعايير المطلوبة.  في حالة إالضمانه 

 

  ناءةعالقات ب إقامةضرورة  3.7.7

التعليمية بعضها البعض وبين تلك  ؤسساتالمأقسام ثقة والدعم بين مبنية على العالقات إن من الضروري إقامة 

من العيوب. ويوجد  برنامج تعليمي خالٍ  أو مؤسسةيوجد  ، حيث انه ال العاملين معهاجعين راوالموالهيئة  ؤسساتالم

يعتبر  هاإصالحالرغبة في معرفة مواضع الخلل واألخطاء والعمل على  إنمزيد من التقدم.  إلحرازدائما مجال 

 االعتراف بشكل صريح التعليمية ؤسساتداخل الم ةمجموع وأفرد كل من واجب  هأنكما نقطة قوة ال نقطة ضعف. 

العكس على بذلك. و تجاوزها دون الخوف من تضرر سمعتهمومناقشة الخطط المطروحة ل همبالصعوبات التي تواجه

 فتح بابا واسعا للنقد والتعييب. ية والمشاكل يعتبر نقطة ضعف حقيقي إخفاءمن ذلك فان محاولة 

 

 وأسلوب، التي تعمل بشكل مؤثر على تطوير الجودة ؤسسة التعليميةالتفاعل داخل الم أسلوب أنمعنى كل ذلك  إن

حمل صفات التعاون ي أنالبد  عتماد األكاديمياالعمليات التقويم من أجل خالل  التفاعل بين الهيئة والمؤسسة

 ء في التعريف بالمشكالت وحل الصعوبات. البناوالدعم  وأهدافهابالمهمة  واإلحساس واالنفتاح والشفافية

 

 مستقليكون مبنيا على الدليل ويتم التحقق منه بشكل  أنتقييم الجودة البد  5.7.7

إن الحكم على مستوى الجودة ينبغي أال يبنى على أحكام شخصية بل على دالئل و براهين مباشرة و ملموسة قدر 

كما ينبغي التحديد المسبق لمؤشرات األداء و مقاييس المقارنة المرجعية و مراجعتها بشكل منتظم.  مع  اإلمكان. 

 ضرورة التحقق المستقل من جودة األداء، و خصوصا في األنشطة التي ال يتوفر فيها دالئل مباشرة.

 

 التشجيع على التنوع 1.7.7

االحتياجات المختلفة تلبية  كون قادرة علىكي تلضرورة ي عد  للمؤسسات التعليميةتنظيمية الالترتيبات  إن المرونة في

المختلفة لكل والمصادر و بما يساعدها على تحقيق رسائلها و أهدافها، و يعكس الظروف  ،التي تخدمها للمجتمعات

لبات متط إنالتطور عبر الوقت.  وللتشجيع علىواالبتكار  اإلبداعالسماح بالتنوع ضروري لتنمية روح  إن. ةمؤسس

فعلى سبيل المثال فان البحث العلمي قد يكون  ،ؤسساتآخر من الم إلىتحقيق معايير الجودة قد تختلف من نوع 

وكذلك فان الطريقة التي تتفاعل ، أخرى ؤسساتبينما ال يكون كذلك في م ؤسساتعنصرا مهما في عمل بعض الم

الة كون هذه المؤسسة جامعة حكومية كبيرة عن تختلف في ح أنالتعليمية مع المجتمع البد ؤسسات بها بعض الم

 حالتها كونها كلية صغيرة في المناطق البعيدة. 

 

للدرجات األكاديمية  توقعلممستوى التعليم ا أن إالهناك فروقا مهمة متوقعة في بعض معايير القياس  أنورغم 

 محكاتبعد الثانوي تقتضي االعتماد على  المحافظة على ثقة المجتمع في نظام التعليم ما إنسيكون ثابتا. الممنوحة 
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تبعها تالتنظيمية التي  عن الطرقالطالب و اي التحق بهتال ؤسسةالطالب بغض النظر عن نوعية الم إلنجازاتثابتة 

 . ةالبرامج التعليمي

 

مع الحصول على تقويم بشكل أساسي في التخطيط وعمليات ال أصحاِب العالقة إشراكضرورة  1.7.7

 ت النظر المختلفة بشكل مستمر باإلضافة إلى تحليلها والتفاعل معها.المالحظات ووجها

 وأعضاءرباب األعمال وأالطالب والخريجين واألساتذة والموظفين  في المؤسسات التعليمية بأصحاب العالقةيقصد 

ن الواجب م إنذات ارتباط بالمؤسسة التعليمية.  أخرىمجموعة  وأيالمجتمع المستفيدون من المؤسسة التعليمية 

تكون لهم وجهة نظر  أنواألهم من ذلك  ،تقويمعمليات الفي التخطيط والمؤسسات التعليمية ب أصحاب العالقة إشراك

 تؤخذ بعين االعتبار من اجل أن يتم تفعيل نظام ضمان الجودة. 

 

 

مشاركة بتطوير الجودة يتحقق عبر القيادة الفعالة والمن قبل المؤسسة التعليمية  االلتزام الكامل 1.7.7

 الواسعة.

أعضاء هيئة التدريس  يشترك  منظمة تعليمية تكون أن يتوجب على مؤسسة التعليم العالي رفيعة المستوى

عملية بمن الواجب بعد القيام  أنكما . بشكل عام افيهاألقسام التي يعملون  مستوىو أدائهمتقييم في  هافي والموظفون

عبر قيادة وتنسيق فعالين على  إالوخططهم التطويرية. وال يحدث ذلك  ئهمأرا إبداءتشجيع الجميع على  يم األداءوتق

يم وركة واسعة في التخطيط والتقالقيادة والتنسيق بمشا مع وجوب اقترانالمؤسسة ككل ،  يات فيمستوكافة ال

ذات بكذلك فإنها فبينما تكون القيادة الفعالة أمر حيوي في جميع المستويات الرئيسة ،  ،وإعداد التقارير واإلشعار

 القدر من األهمية على مستوى الوحدات الداخلية األكاديمية واإلدارية. 

 

 

 اإلجراءات الداخلية لضمان الجودة 1.7

 

لضمان  فعالةة وشامل داخلية ومؤسسات التعليم ما بعد الثانوي على أنظمة معاهدجميع  تشتمل أن توقعإن من الم

 الجودة.

 

خططها التطويرية. إن الخطط في  دمجي   ديثة المنشأ فان نظام ضمان الجودة يجب أنوالمؤسسات ح للمعاهدفبالنسبة 

، ومدى فاعلية البرامج التعليمية المقدمة ،الجودة طويرمراقبة وتعلى  ملتالموضوعة لنظام الجودة البد أن تش

 أدائهابها وفعالية  ة العاملةوجودة مختلف الوحدات اإلدارية واألكاديمي ،ككل جودة المؤسسة التعليمية إلىباإلضافة 

إعطاء وصف مفصل للدور الذي تقوم به وحدة أو مركز الجودة، والعمليات التي  داخل المؤسسة. فالواجب إذا  

 ينفذها.

 

تدمج وبشكل كامل في جميع أقسام  أنالتعليمية القائمة حاليا فان إجراءات ضمان الجودة البد  أما بالنسبة للمؤسسات

 من هذا الدليل الثاني الفصلفي هذا الجانب في  توقعن هناك شرح مفصل بشكل اكبر حول الموسيكو ،المؤسسة

ي قامت الهيئة تيركز على وثيقة معايير الجودة الأنه كما  اإلجراءات الداخلية لضمان الجودة،والذي يركز على 

يمها ونسيق إجراءات الجودة وتقكال من قيادة وت أن تتضمن اإلجراءات من هذه توقعوباختصار فان الم بتطويرها.

تطبيق تلك و، عداد التقاريرتخطيط وإللتحضير و الوتطويرها بناء على رسالة وأهداف المؤسسة التعليمية ، 

كما يجب القيام بدراسات ذاتية شاملة  . تقويممن خالل دورة سنوية تشمل كال من التخطيط والمراقبة والاإلجراءات 

لدراسات البد أن تؤدي وظيفتها كعملية نقد حيوية وآلية تخطيط للمؤسسة التعليمية بشكل اكبر ودوري. إن هذه ا

 نفسها وكقاعدة لعمليات إعادة الفحص المستقلة التي تقوم بها الهيئة. 

 

ضمان الجودة تبدأ عادة مع الداخلية لترتيبات الال تملك نظاما للجودة فان التي القائمة حاليا و للمؤسساتوبالنسبة 

جودة يتم اختيار أعضائها من جميع أقسام  لجنةوحدة أو مركز للجودة وتعيين الموظفين األساسيين لها وتشكيل  إنشاء

هذا المركز يمكن أن يبدأ بالتقويم الذاتي  األول، الذي يعتبر نقطة بداية للتخطيط و تقديم عمليات المؤسسة التعليمية. 

 ضمان الجودة.

 

مؤسسة التعليمية من أجل ضمان جودتها هو قيامها بتقييم نفسها وفقا لمعايير مناسبة إن احد المسؤوليات المنوطة بال

. ومن الممكن أن تتمثل تلك  benchmarks مرجعية عاييرمخارجية أو  appropriate مالئمةمستمدة من معايير 

اء في المؤسسات التعليمية يز في األدممعايير التفي  أو، عايير مرجعيةمالمعايير والنقاط في ما تقدمه الهيئة من 

خبرة في التعليم ما بعد  يفي أراء محكمين مستقلين ذو أوالمماثلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، 
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 االعتماد األكاديميالمتخصصة في الهيئات العالمية  التعليمية االستعانة بأحكام كما أن بإمكان المؤسساتالثانوي. 

يم صادر من وتق أنهاعلى  اقد ينظر إليه الهيئات من أن األحكام الصادرة من تلك وعلى الرغمبهذا الخصوص. 

من وجهة نظر الهيئة جزءا من الترتيبات التي تقوم بها المؤسسة لضمان عتبر ت أنها إالخارج المؤسسة التعليمية، 

سيتم لمملكة العربية السعودية في ا العتماد األكاديميغايات نظام ضمان الجودة واتحقيق الجودة. كما أنه ومن أجل 

 .داخليا إجراء   هذه األحكام عتبارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات الخارجية لضمان الجودة 4.7

 

ستقوم الهيئة بإنشاء نظام لإلجراءات الخارجية لضمان الجودة ويتضمن ذلك تقييم مدى تحقيق المؤسسات والبرامج 

باالستعانة  للتقويم واالعتماد األكاديميئة الوطنية ستقوم الهي قويمالت وإلنجاز هذاالتعليمية لمعايير الجودة المطلوبة. 

من دول أخرى تتمتع بأنظمة  بمقيمينسيتم االستعانة وخالل المراحل األولية سوف خبرة.  يمدربين وذو بمقيمين

من  مقومينسيكون االعتماد األكبر على الخبرات المزيد من مرور الوقت واكتساب  ومع. ضمان جودة متطورة

معايير مشابهة  تحقيقبشكل دائم للمساعدة على خارجية المشاركة الداخل المملكة العربية السعودية مع استمرارية 

 للمعايير المطبقة عالميا. 

 

ورفع التوصيات إلى الهيئة. التقارير،  إعدادوبدراسة المعلومات الموثقة، وزيارة المؤسسات ،  المقيمونسيقوم 

االعتبار والخاصة  بعينالتي يجب أخذها كما أن الخطوات  .لخص لإلجراءات المتبعة الحقاوسوف نأتي على ذكر م

الدليل الثالث يبين وبشكل كما أن المؤسسات الحديثة المنشأ تم تفصيلها بشكل أكبر في الفصل الثالث من هذا الدليل. ب

 والتحضيرات الالزمة لها.  عمليات التقويم الخارجيةجراءات مفصل إ

 

الخطط  بتقويم قوم الهيئةتعلى مرحلتين. ففي المرحلة األولى س يتم انجازهسللمؤسسات الحديثة  الهيئة تقويمإن 

تطبيق من تأكد لل النظامصمم هذا  وقد مؤسسة تعليمية حديثة. إلنشاءبطلب  تتقدمالخاصة بتلك المؤسسات حين 

قد عليمية وأنظمة ضمان الجودة الخاصة بها المؤسسة الت ستكون طلوب، وفي هذه الحالةالشكل المب اتططمخال

وعند تلك  .االعتماد األكاديمي معاييرالمعايير المطلوبة وبان البرامج التعليمية المقدمة من خاللها ترقى إلى  تحقق

ر . كما أنه وفي حالة مالئمة خططها للمعايياعتمادا مؤقتا  المرحلة سيتم منح المؤسسة التعليمية وبرامجها التعليمية 

المقترحة من قبل الوزارة المعنية فانه سيتم منحها رخصة تسمح لها ببدء مزاولة العمل. وتظهر المرحلة الثانية بعد 

أن تبدأ المؤسسة التعليمية في مزاولة نشاطها وبعد أن يتم طرح برامجها التعليمية للمرة األولى. وسوف تقوم الهيئة 

كل الكامل والمناسب وبأن المعايير قد تم تحقيقها. وعند ذلك يتم منح إضافي للتأكد من تطبيق الخطط بالش بتقويم

 امجها.للمؤسسة التعليمية وبر االعتماد األكاديمي الكامل

 

من العتمادها أكاديميا مرة أخرى  تقويمهاالكامل للبرامج التعليمية ، سيتم إعادة  االعتماد األكاديميبعد أن يتم منح 

يالحظ انه  )سة التعليمية كل خمس سنوات أيضا للمؤس خارجيتقويم ما سيتم عقد جديد وذلك كل خمس سنوات. ك

 تقويم إجراءالخارجية كل خمس سنوات، ومع ذلك فان للهيئة الحق طلب  المراجعةفي الوضع الطبيعي تعقد دورة 

 (. أقل من ذلكخالل مدة زمنية 

 

 برنامجلمبدئية لتلك المؤسسات وبرامجها وفقا  ليات تقويمعمفسوف تقوم الهيئة بإجراء القائمة ؤسسات أما بالنسبة للم

حالما  التقويمالبدء بعمل  ومن ثممع المؤسسات التعليمية  وسيتم تطوير هذا البرنامج باالتفاقزمني يتم االتفاق عليه. 

 لكوتحديدا ت    - ةالمبدئي عمليات التقويم إن يتم نظم اإلجراءات الداخلية الضرورية وبعد اكتمال الدراسات الذاتية.

على مساعدة المؤسسات على التعرف على  قد تركز في البداية -التي تكون خالل الفترة االنتقالية للنظام الجديد 

التي يجب مراعاتها من أجل التحضير للتقييم الذي تقديم المشورة حول المسائل على و طويرللتالمواضع التي بحاجة 

إما مؤقتة أو دائمة بحسب المرحلة التي وصلت إليها المؤسسة  العتماد األكاديميبايأتي الحقا. وسوف تكون الموافقة 

 في تطوير إجراءات ضمان الجودة. 
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لبرامج ل منح االعتماد األكاديميبعدما يتم تعليمية الحديثة، فلمؤسسات الوكما هو الحال في اإلجراءات المطبقة في ا

على المؤسسات التعليمية  سات، ستقوم الهيئة بتطبيق نفس اإلجراءاتيتم منح الموافقة للمؤسالتعليمية وبعد أن 

 عمليات تقويمللبرامج التعليمية كل خمس سنوات. كما سيتم عقد  االعتماد األكاديمي تقويم. حيث سيتم إعادة القائمة

بعمليات  قد تقوميئة لهاخارجية للمؤسسة التعليمية كل خمس سنوات أيضا. وبالنسبة للمؤسسات التعليمية األهلية فان 

 مبكرة في حال اقتضت الحاجة إلى عمل ذلك.  تقويم

 

صلة وثيقة بتلك المتعلقة بالبرامج التعليمية، فعمليات تقويم المؤسسات تشتمل على  ذاتإن عمليات تقويم المؤسسات 

خدمات الداعمة لهذه يضاف الى ذلك القاء نظرة شاملة على جودة برامجها و تجهيزاتها و الوجميع أنشطة المؤسسة 

البرامج، في حين أن عمليات تقويم البرامج التعليمية تشتمل و بشكل مفصل على برامج معينة وعلى مستويات 

 التدريس و التعلم المحققة .   

 

على المؤسسات بدون أو عبء إضافي عمل بين هذين النوعين من عمليات التقويم و لتجنب أي قوي تنسيق لضمان و

 تخاذ اإلجراءات التالية: داع فسيتم ا

مجموعات  الترتيب إلدراجأوال: بينما يكون التركيز في عمليات تقويم البرامج التعليمية على برامج معينة ، يمكن 

 .البعض في عمليات تقويم البرامج التعليمية عضهامرتبطة ببمن البرامج ال

لبرامج التعليمية و المؤسسات، فبالنسبة ال من ثانيا: سيتم التنسيق بشأن مواعيد عمليات التقويم الخارجية لك

المؤسسات تصر بحيث تقعمليات التقويم أن ت دمج يمكن  ،دد قليل من البرامجي تقدم عللمؤسسات الصغيرة الت

، وبالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي مرة واحدة فقط بدال من تكرارهاعلى إعداد المواد الالزمة للتقويم في )الصغيرة( 

عمليات التقويم في أوقات متباعدة للتقليل بقدر اإلمكان من حجم العمل  إجراءمختلفة، يمكن د من البرامج العدتقدم 

حد ما(.  و في كل األحوال ستتم مناقشة هذه  إلىضيق هذا الوقت مطلوب من المؤسسة في وقت محدد )و قد يكون ال

سيتم تزويد ، و في مراحل الحقة لعمليات التقويم قويمالجداول الخاصة بعمليات الت إعدادوقت األمور مع المؤسسات 

 لكي يكونوا على اطالع على أيأعضاء فريق التقويم )أو مجموعة المقومين( بتقارير عمليات التقويم السابقة 

 تلك التقارير.  أو مالحظات أو توصيات بشأن تعليقات

 

 

 ) حديثة المنشأ (مراحل اعتماد مؤسسات جديدة  7.3

المؤسسات التعليمية المرتبطة بوزارات  أما ، العاليعلى المؤسسات التعليمية المرتبطة بوزارة التعليم  جراءاتاإلتنطبق هذه 

فان عليها االلتزام بمتطلبات تلك الوزارة  ،أخرىيتحتم عليها الحصول على الموافقة من جهات  أو، أخرىهيئات حكومية  أو

مزيد من التفاصيل في وهناك الخاصة الجديدة .  العالياعتماد مؤسسات التعليم  ملخص لمراحل هيوالنقاط التالية  . الهيئة أو

 من هذا الدليل.  1 الجزءمن  1الفصل 

 

 الجديدةمراحل اعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة  7-3-7

 لحصول على ترخيص أوليوزارة التعليم العالي ل يتقدم صاحب الطلب الخاص بالمؤسسة إلى . 

  يم الخطط وتقتتولى إلى وزارة التعليم العالي التي  الطلب المقدمتفاصيل عن  الطلب الخاص بالمؤسسةيقدم صاحب

 ضمان الجودةمتطلبات لوفقا خطط اليم وقبت كما تقوم الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد، الوزارةوفقا لتشريعات 

أول التحضير قبل قبول  خاللسيتم القيام به ما  والتي توضح األولى. وتشمل هذه الخطط خطة المرحلة الخاص بها

على  التي سيتم تطبيقهابرامج التفاصيل  الطلب المقدم إلى الهيئة الوطنية تضمنيينبغي أن كما الطالب، دفعة من 

 اعتمادا مؤقتا منح الهيئةت سوف و عندها فإن الوزارة ستوافقخطط ال تم قبولالسنوات الثالث األولى. إذا مدار 

 .  األولىلمرحلة ل اإلعدادمضي قدما في ين أ ، ومن ثم يستطيع مقدم الطلبمؤسسة لل

 ومن ثم تتمكنوزير الترخيص النهائي المعالي  يصدرثم  مراجعتهايتم ،  األولىمرحلة بعد االنتهاء من اإلعداد لل 

 . وبدء التشغيلقبول الطالب من المؤسسة 
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  التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، وفي العام ة الوطنية بحيث توضح للهيئوزارة وللتقارير سنوية يتطلب األمر تقديم

 قبل تأكيد االعتماد المؤقت.  ميداني تقويم الثاني، تجري الهيئة الوطنية

 الدراسة  إتمام إلىستحتاج المؤسسة ، )عادة في السنة الخامسة( المؤسسة برامجلطالب المن  دفعةأول  وبعد إنهاء

 هااالعتماد الكامل لهذه المؤسسة ولبرامجأجل منح من  وتقوم بالتقويم الهيئة الوطنية تراجعهاالتي سوف  الذاتية

 األولية. 

  المؤسسة وبرامجها كل حتى يتسنى تجديد اعتماد  عمليات التقويم سيكون هناك مزيد من ،االعتماد الكاملبعد منح

 خمس سنوات. 

أن المؤسسة  طلب منوسوف ي   لجامعة.با الخاصة المتطلبات لتلبية اإنشاء جامعة خاصة جديدة خطط يجب أن يتضمن طلب

 .متطلبات الجامعةبمجرد استيفاء لى جامعة إ للتحولالفرصة لها سوف تتاح تم اعتماد الخطط إذا ف، كلية بصفتها عملها تبدأ

 

 العربية السعودية.  اعتماد مؤسسات التعليم العالي القائمة في بلدان أخرى وترغب في العمل في المملكةتصديق و 7-3-1

 

كلية  التي تتبعها ترغب في العمل في المملكة العربية السعودية نفس الخطوات ولتعليم العالي لدولية أي مؤسسة ن تتبع أيجب 

في المملكة العربية  (شركة على سبيل المثال،كيان قانوني ) لهاهذه المؤسسة يجب أن يكون إن . والموضحة أعالهخاصة 

تؤخذ في االعتبار نظم الدعم ومشار أعاله(. كما هو  األولىلمرحلة ل اإلعداد بغي أن يتم ذلك كجزء منالسعودية )وين

جميع ب يجب الوفاء ، ولكنوالهيئة الوطنيةوزارة ال تصدرهاالتي  القرارات" في الوطنيةمؤسسة "لل المقدمةوالخدمات 

 السعودية. مؤسسة خاصة في المملكة العربية المفروضة على أي متطلبات ال

ات مؤسسإحدى مع  أو أي عقود واتفاقات شراكة مشابه لهاامتياز  عقودمؤسسة دولية في تقديم برنامج من خالل  رغبتإذا و

هذا  تهالترخيص النهائي الذي يشمل نطاق أنشطحاصلة على مؤسسة السعودية الكون تيجب أن فالعربية السعودية،  المملكة

االعتماد المؤقت  يحصل علىيجب أن كما المملكة العربية السعودية لالعتماد،  متطلباتلبرنامج لبي هذا اييجب أن والبرنامج، 

 . تطبيقهقبل 

 

  اعتماد الجامعات العامة الجديدة 7-3-4

 من البداية جديدة جامعةتأسيس  ( أ)

لزما ترخيص مبدئي ألن الحكومة قد اتخذت قرارا الحصول على  األمرال يتطلب  ولكن تخطيط وإنشاء إنشاء الجامعة. بم 

 . جديدة كلية خاصة لتأسيس مماثلةتبع عملية يجامعة جديدة ينبغي أن 

  وهذه  ،لتعليملوالتي تلبي متطلبات وزارة التعليم العالي والمجلس األعلى التعليمية ينبغي إعداد خطط للمؤسسة

 ةات ضمان الجودة في المؤسسترتيبب الخاصة الخططينبغي أن تقدم كما الخطط ينبغي فحصها من قبل الوزارة. 

ينبغي أن تشمل مجموعتي الخطط األمور التي و. الهيئة الوطنية للتقويم واالعتمادإلى التي سيتم تطبيقها والبرامج 

 مقبولة، إذا كانت الخططو. قبول الدفعات األولى من الطالبقبل  األولىلمرحلة ل من أجل اإلعدادالقيام بها  سيتم

على مدار  التي سيتم تطبيقها االعتماد المؤقت لهذه المؤسسة وبرامجهاكما تمنح الهيئة الوطنية عليها الوزارة  تصدق

 السنوات الثالث األولى. 

 من التعليمية المؤسسة  ، تصدق الوزارة على هذه المؤسسة ومن ثم تتمكناألولىمرحلة بعد االنتهاء من اإلعداد لل

 . وبدء التشغيلقبول الطالب 

 كد ؤتثم في السنة الثانية  ميدانيةزيارة  الهيئة الوطنية تجري ،قترحهو مخطط يجري تنفيذها كما  إذا كانت هناك

 االعتماد المؤقت. 
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 أجل من على أساسها تضع الهيئة الوطنية تقييما  ذاتية اتالمؤسسة دراس ، تجريطالبالمن  دفعةأول  بعد تخرج

 ية. األول هااالعتماد الكامل لهذه المؤسسة ولبرامجمنح 

  المؤسسة وبرامجها كل حتى يتسنى تجديد اعتماد  عمليات التقويمسيكون هناك مزيد من  ،االعتماد الكاملبعد منح

 .خمس سنوات

 

 فروع : أو تأسيس جامعة جديدة من كليات عامة قائمة)ب( 

   ليم العالي والمجلس عن التخطيط إلنشاء جامعة جديدة الخطط التي تلبي متطلبات وزارة التع المسئولةعد اللجنة ت

للبرامج  اأوليا ذاتي اتقييم لجنةالاألعلى للتعليم، وهذه الخطط ينبغي فحصها من قبل الوزارة. وينبغي أن تجري 

هذه الخطط أن تلبي يجب والخطط الالزمة لضمان الجودة لهذه المؤسسة الجديدة.  بالكليات، وتعدواألنشطة القائمة 

نظام ضمان الجودة، كما ينبغي التعامل مع أي وجه من أوجه القصور الموجودة ب الهيئة الوطنية الخاصةمتطلبات 

نح االعتماد المؤقت. وينبغي أن يتم يتم م ،مرضية كانتذا فإ ،تلك الخطط الهيئة تقيموف سوفي التقييم الذاتي األولي. 

 . بهاوفي ظل المسمى الخاص جامعة بصفتها  في العملجديدة المؤسسة الذلك قبل أن تبدأ 

  وتؤكدفي السنة الثانية  ميدانيةزيارة  الهيئة الوطنية تجري ،قترحهو مإذا كانت هناك خطط يجري تنفيذها كما 

 االعتماد المؤقت. 

 أجل من على أساسها تضع الهيئة الوطنية تقييما  ذاتية اتالمؤسسة دراس ، تجريطالبالمن  دفعةأول  بعد تخرج

 األولية.  هاة ولبرامجاالعتماد الكامل لهذه المؤسسمنح 

  التعليمية  المؤسسةحتى يتسنى تجديد اعتماد  عمليات التقويمسيكون هناك مزيد من  ،االعتماد الكاملبعد منح

 .وبرامجها كل خمس سنوات

 الكليات والجامعات الخاصة والعامة القائمةاعتماد  7-3-3

مبدئية  كخطوة الجودة لتطوير إستراتيجيةأولي وإعداد خطة إجراء تقييم ذاتي  القائمة حاليا  الجامعات والكليات  طلب من

 . األولي التقييم الذاتي ت تظهر خاللتعامل مع أي مشكالالذ متطلبات النظام الجديد لضمان الجودة، ويتنفل

 ذلكواالعتماد الكامل ب لعمليات التقويم الخاصةإعداد جدول زمني من أجل  مع المؤسسات الهيئة الوطنية تتشاوروف سو

ثم بعد ذلك تأتي مراجعات  نحو االعتماد المؤسسيكخطوة أولى  وسوف تجرى المراجعات. 1009عام الاعتبارا من بداية 

 بشكل متزامن.  البرامجى أو المؤسسياالعتماد يمكن إجراء مؤسسة صغيرة بالنسبة لاعتماد البرامج، ولكن 

 من البرنامج أو المؤسسة المعنية.  لى من الطالبقبل تخرج الدفعة األو االعتماد ولن يتم إجراء مراجعات

المؤسسة وبرامجها كل خمس حتى يتسنى تجديد اعتماد  عمليات التقويمسيكون هناك مزيد من  ،االعتماد الكاملبعد منح 

 .سنوات

ي على االعتماد األوليتم منح فسوف  ،مؤسسات القطاع الخاص التي حصلت على ترخيص باعتبارها جامعةأما بالنسبة ل

المؤسسات احتياجات الجامعة في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال أن تلبي ولكن من المتوقع ، أساس متطلبات الكلية

 .الخمسية عمليات التقويميتجاوز دورة 

 

 

التعليمية وأنواع المؤسساتالدرجات العلمية االستخدام الثابت لمسميات   5.7  
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بر العديد من أنواع المؤسسات التعليمية والتي صمم بعضها إلتاحة عدة إن برامج التعليم ما بعد الثانوي متاحة ع
, فيما يركز بعضها األخر على برامج البحث العلمي التقنيأنواع من البرامج التعليمية كالتعليم العالي والتدريب 

جال التدريس والدعم وتقديم برامج الدراسات العليا البحثية منها والمهنية, كذلك يركز نوع ثالث على التميز في م
. كما يوجد في العديد من البلدان األخرى مؤسسات تعليمية مهنية المرحلة الجامعية مستوى فيالمقدم للطالب 

متخصصة في تقديم برامج دراسات عليا ذات جودة متميزة في بعض المجاالت العلمية ألولئك الحرفيين ذوو 
 التي تتطلب خبرة كإدارة األعمال.  الخبرة في تلك المهن أو في مجاالت عامة من تلك

 
الدرجات العلمية مسميات غموض أو عدم الثبات في استخدام الوهناك احتمالية إلرباك وزعزعة ثقة العامة في حالة 

 نهنالتطابق مع مصطلحات مقوبالتالي فان الهيئة سوف تشترط  ؛تصنيفات المؤسساتفي لبرامج التعليمية أو او
 د األكاديمي للبرامج والمؤسسات التعليمية. كشرط من شروط االعتما

 
اإلطار الوطني  وقد تم تحديد المسميات العلمية ومخرجات التعليم المتوقعة من البرامج التعليمية في وثيقة "

 –التقني أو العالي  التدريب". ولهذا يجب أن يتم استخدام نفس المسميات أو مسميات مشابهة في كل من  للمؤهالت
تستخدم كمسمى للدرجة العلمية  كلمة "تقني" أو "تكنولوجي" البد أنكما هو الحال في برامج الدبلومات ف ومثال ذلك

 الممنوحة للتأكيد على أن طبيعة الدراسة المستهدفة قد تم إيضاحها بشكل مناسب. 
 

 إن مستويات البرامج المقدمة عبر المؤسسات التعليمية هي كالتالي:
 
مهني:فيالتدريبالفنيوال .أ

 

 1دراسية لمدة تصل إلى  مقرراتو قصيرة  مقررات والفنيالتدريب المهني  يشمل -والمهنية الفنية المؤسسات

لثالث التي تستمر هذه الدراسات  ويعادل إتمام. اإلطار الوطني للمؤهالتلث في اثالمستوى بما يعادل السنوات 

 التعليم الثانوي.  إتمامسنوات 

 

 تصل البرامج لمدة سنتين في فترةما عادة  - )للطالبات( للتقنية العلياؤسسات المولبة الذكور(، )للط التقنيةكليات ال

من  الخامسالمستوى  علىدبلوم تقني  درجة ويتم فيها منح، ابعد االنتهاء من مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادله ما

يتم  للتقنية، العليا ؤسساتالمو التقنيةديد من كليات في العو. للمؤهالت الوطني لإلطار والفنيالمهني  مسار التدريب

 اإلطار الوطني للمؤهالت من السادسمستوى ال على والفنيالتدريب المهني  نظامدربين في تإضافي للمتقديم برنامج 

 . التقني درجة البكالوريوس في التعليم ويتم من خالله منح

 

 

 الخاصة معاهد ومراكز التدريب

   

 من قبلالقصيرة وغيرها من البرامج التدريبية  مقرراتمجموعة متنوعة من ال من خالل الفنيالتدريب م تقدي أيضا يتم

 لإلطار الوطني للمؤهالت والفنيالتدريب المهني مسار من  الرابعمستوى ال على الخاصةمراكز التدريب معاهد و

 ضمنال تعتبر والتي  الوطني للمؤهالت إلطارامن التعليم المهني مسار من  الثالثمستوى ال علىبرامج وهناك 

ما بعد الثانوي، وتلك البرامج والمؤسسات التي تعمل فقط على تلك المستويات لن يتم الموافقة عليها أو  التعليم مرحلة

ما مرحلة  ضمن تعتبر السادسو  الخامسو  الرابعمستويات من ال كلبرامج  ومع ذلك فإنمن قبل الهيئة.  اعتمادها

وسوف  .مهاومعاهد التدريب الخاصة التي تقد التقنيةوكليات األمر اعتماد هذه البرامج ، وسوف يتطلب نويبعد الثا

 . هاومتطلبات تنمية اعتمادها( في TVTC) والفني التقنيمع مؤسسة التدريب  بشكل وثيق الهيئة تتواصل

 

 

 في التعليم العالي 

 

ال و. الدبلومالبرامج حتى مستوى  فيها وتقدم الحكومية،الجامعات ب المجتمععادة ما ترتبط كليات  -- المجتمعكليات 

وال يتم ما بعد الثانوي التعليم مرحلة  ضمنفي بعض األحيان  هاالتي تقدم التأسيسيةتحضيرية أو ال المقرراتتعتبر 

 معادلتها في الدرجات العلمية األعلى من ذلك. 
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لإلطار الوطني  التعليم العاليمسار من  الخامسمستوى على ال مصنفةيمكن أن تقدم برامج  --معاهد التعليم العالي 

 دبلوم. ال درجة ويتم فيها منح للمؤهالت

 

إلطار الوطني االتعليم العالي من  مسار من السادسمستوى على ال مصنفة تقدم برامجعادة ما  --كليات التعليم العالي 

العاملين بها أمرا الكليات من جانب التي تجرى في أنشطة البحث  د  ع  وت  درجة البكالوريوس.  ، ويتم فيها منح للمؤهالت

في األنشطة العلمية التي تكفل لهم أعضاء هيئة التدريس من المتوقع أن يشارك . غير أن تشجيعيا وليس متطلبا أساسيا

تقديم لهذه الكليات يمكن  ،في بعض الحاالتو. التربية والتعليم يالتطورات المستجدة في مجالبالبقاء على اطالع 

 . هاومرافق هاكلية ومواردبخبرات اللشروط تتعلق  ذلك حتى مستوى درجة الماجستير، ويخضع برامج متخصصة

 

على بعض متطلبات  تشتمل أيضا كما أنها، للطالب الجامعيينالتدريس نحو لديها التزام قوي  -- جامعةالكليات 

على مستوى الماجستير  تقديم برامج دراسات عليا عالية الجودةو العلمي الجامعة، وخاصة المشاركة في البحث

كون ييجب أن فإنه  عالوة على ذلك،و ( .إلطار الوطني للمؤهالتاالتعليم العالي من مسار في  السابعمستوى ال)

في  لدعم البحوث من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب مالئمة للبحوثو البنية التحتية المتاحة مستوى الموارد 

بالمجاالت على مستوى الماجستير في المقام األول  برامج الدراسات العليا قد تتعلقو. البرامج المقدمة جميع مجاالت

 . المتخصصة

 

 بتأسيس متخصصة أو منظمات دولية أخرى مهنية جمعيات في بعض األحيانتقوم  – المتخصصةعاهد المهنية الم

المتخصصة حتى مستوى درجة الماجستير مثل ماجستير في إدارة يمية التعلالمتخصصة وتقديم البرامج  ؤسساتالم

االعتماد لنوع  متطلباتبرامج جميع اليجب أن تستوفي وواحد من الدراسة.  مجالاألعمال، ويكون ذلك عادة في 

ي رفع البرامج مصممة أساسا ألفراد المهنة ذوي الخبرة الذين يرغبون ف كما يمكن أن تكون هذهالبرنامج المعني. 

 . بالدوام الكلي أو الجزئيمستوى مؤهالتهم من خالل الدراسة 

 

 

هناك والدرجات المتخصصة. واألبحاث برامج البرامج حتى مستوى الدكتوراه بما في ذلك  تقديم هايمكن --الجامعات 

والبحث للدراسات لدعم التعليم  الالزمة ث وتوفير المواردوالبحأنشطة نطاق الدراسة و توسيع متطلباتحد أدنى من 

عتماد الومعايير ضمان الجودة وا، الدليلفي هذا  األولمن الجزء  الثانيالفصل  ذكرها في كل من العليا والتي ورد
 مؤسسات التعليم العالي. ل
 
 
 

 

 إلى نظام لالعتماد وضمان الجودة التحول   1.7

 

 معلومات عن وسوف يتم إتاحة د وضمان الجودة. التحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ النظام الجديد لالعتما الهيئةوتود 

لتقديم عمليات داخلية لضمان الجودة جميع المؤسسات بشكل عام فضال عن تشجيع واإلجراءات  محكاتالالمعايير و

عالوة على إتاحة  مساعدتها على ذلك، سيتم توفير فرص للتدريب وتقديم المشورةجل ألوأسرع وقت ممكن.  في

 الوثائق المرجعية.

 

 

  اعتمادها أوالموافقة عليها  أوتحريف وضع المؤسسة  أوتضليل  1.7

والوضع الخاص  بالمؤسسة وبرامجهادقيقا وأمينا  تعريفاتتطلب ثقة المجتمع في نظام التعليم العالي والتدريب 

 جريمة خطيرة.  هامؤسسة أو نيابة عنالتحريف من قبل تضليل أو باعتمادها. وسوف يعتبر أي 
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مثلة على ذلك اإلعالن عن أو اإلشارة إلى برنامج أو مؤسسة على أنها معتمدة تماما في حين أنها كانت ومن األ

أن لمؤسسة مرخصة على أنها كلية أو معهد، أو اإلدعاء أو التلميح إلى دام مصطلح جامعة معتمدة مؤقتا، واستخ

أن البرنامج المقدم واقع ضمن نطاق ب اإلدعاء الخاطئ وهذا غير صحيح، أو الهيئةمعتمد من قبل ما برنامج 

من  التعليمية ترخيص المؤسسات. ومثل هذا النوع من التحريف سيؤدي إلى إلغاء اعتماد كل من البرنامج والمؤسسة

 الوزارة المعنية.  ق بل من صارمةعقوبات  فرض، فضال عن ةهيئالقبل 

ولية من خارج المملكة العربية السعودية، وليس من ومن المحتمل أن يتم اعتماد مؤسسة أو برنامج من قبل منظمة د

. ويمكن أن يحدث ذلك ألسباب متنوعة منها أن يكون البرنامج )أو المؤسسة( ذو الوطنية فى المملكة الهيئةقبل 

، أو أن المؤسسة أو البرنامج يطبق معايير مختلفة هعتمادال الهيئةنوعية جيدة ولكن لم يتم النظر في أمره من قبل 

مؤسسة أو برنامج، إذا ما أرادت مؤسسة  جودة. ولحماية المجتمع من التحريف المحتمل لالهيئةن الوفاء بمعايير دو

أو برنامج اإلشارة إلى هذا االعتماد فال يتم ذلك إال من خالل المعلومات الوصفية أو المطبوعات الدعائية وبموجب 

ى يجب أن يكون مصحوبا ببيان يشير إلى أن المؤسسة أو ( أي إشارة إلى اعتمادها من قبل هيئة أخر1شرطين. )

البرنامج ليس )أو لم يصبح إلى اآلن( معتمدا من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية 

كون معتمدة ( أن تكون  الهيئة المعتمدة معترف بها رسميا من قبل حكومة الدولة التي تأسست بها وأن ت1السعودية، )

 .األكاديميللتقويم واالعتماد  الوطنية هيئةالمن قبل مزكاة  أو

 

 

 

 

  2الفصل 

 معايري االعتماد وضمان اجلودة 

 

 
 معايير المؤسسات والبرامج 1.7

يمكن اعتباره بشكل عام ممارسات جيدة فى  المستخدمة للحكم على الجودة واالعتماد االكاديمى بنيت على ما رالمعايي

إجراءات . هذه "الممارسات الجيدة" يجب أن يتم توضيحها حتى يمكن للمؤسسات أن تشير إليها في العاليتعليم مؤسسات ال

تندرج تحت احد . وهذه الممارسات للتقويمكمعايير  المقومين الخارجيينكما يمكن استخدامها من قبل  ،الداخليةضمان الجودة 

الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي، ومعايير ضمان الجودة  معايير ضمانوهي موضحة في وثيقتين، معيارا  عشر

من الوثائق التي أعدت لمساعدة المؤسسات  مترابطتين وثيقتين . وتستخدم المعايير أيضا فيواالعتماد لبرامج التعليم العالي
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يم والتق مقاييستي لمؤسسات التعليم العالي، ويم الذاوالتق معايير يم أدائهم في ضوء المعايير،وعن تنفيذ البرامج لتق والمسئولين

 الذاتي لبرامج التعليم العالي. 

 

وتنطبق المعايير اإلحدى عشر الشاملة على المؤسسات والبرامج على حد سواء وإن كانت هناك اختالفات في كيفية تطبيقها 

 يم. وترد هذه المعايير في خمس مجموعات هي: وعلى هذه األنواع المختلفة للتق

 

  :أ. السياق المؤسسي

 واألهداف رسالةال .1

 واإلدارة السلطات  .1

 طويرتالإدارة ضمان الجودة و .1

  :ب. جودة التعلم والتعليم

 التعلم والتعليم  .4

 :دعم تعليم الطالب جـ.

 خدمات دعم وإدارة الطالب .5

 التعلم مصادر .6

 :د. دعم البنية التحتية 

  تجهيزاتالمرافق وال .1

 اإلدارة والتخطيط المالي  .8

 ليات التوظيفعم .9

 

 اإلسهامات االجتماعية: هـ. 

 البحث  .10

 العالقات المؤسسية مع المجتمع  .11

 

االعتبار ، بما فى ذلك  في كل هذه المجاالت على مستوى المؤسسة ككل يؤخذ في األداءفان  المؤسسيعند التقويم لالعتماد 

مع طبيعة  يتناسب بما إليهرامج ، فكل معيار ينظر بالنسبة لتقويم الب أماكل المؤسسة.  فياخذ صورة عامة عن وضع البرامج 

 للتقويم. الخاضعالبرنامج 

 

 فيتؤثر بشكل غير مباشر على البرامج، مثل جودة العمليات المتبعة  المؤسسيتؤدى على المستوى  التي األنشطةبعض 

المؤسسة ولها  فيتدار مركزيا  ىأخر أنشطةولكن هناك  ،االعتبار عند التقويم البرامجى فيتؤخذ  مجلس الجامعة، هذه ال

االعتبار عند  فيتؤخذ  األنشطةالمكتبية، فان هذه  وجودة الخدمات ،سهيئة التدري أعضاءكبير على البرامج، مثل تعيين  تأثير

 البرامج سيطرة عليها. لمسئولالتقويم البرامجى وان لم يكن 
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تنفيذها  فيوالعامة والخاصة، وان كانت تلك المؤسسات تختلف  تطبق هذه المعايير على جميع المؤسسات، الكبيرة والصغيرة،

 رسالتها.  فيالمحددة  واألولوياتتعمل فيها،  التيالمادية والبشرية، والبيئة  وإمكانياتهالمهام باختالف حجمها، ل

 

تختلف  األنشطةلهذه النسبية  األهمية ناعند عملية التقويم، حيث  األنشطةوزنا لكل مجال من مجاالت  الهيئةولم تحدد 

ا للبحث من رئيسلديها التزاما ما جامعة فإن على سبيل المثال، ف، تعمل فيها التيباختالف نوع المؤسسة التعليمية والظروف 

لبحث واستراتيجيات تطوير القدرات البحثية. ولكن بالنسبة لكلية لديها برامج على االمتوقع أن تولي قدرا كبيرا من التركيز 

فمن المتوقع أن تكون مشاركتها محدودة في مجال البحث ، أو ربما ال يكون لها أية مشاركة على اإلطالق،  جامعةطالب الل

 ومن ثم من المتوقع أن يحافظ أفراد الهيئة التعليمية على مواكبة التطورات الخاصة بمجالهم. 

 

التعلم،  مخرجاتم، مع التركيز بصفة خاصة على وعلى الرغم من هذا التنوع، فمن المتوقع أن يحظى معيار التعلم والتعلي

 كبير. تمام هادائما ب

 

، وهي وثيقة تصف بشكل  إلطار الوطني للمؤهالتاالطالب التي تتسق مع متطلبات تحصيل ويجب أن تحقق البرامج معايير 

 مستويات المعرفة والمهارات الالزمة للمؤهالت العليا.  تنميةعام شروط 

 

 : اإلطار اة لهذرئيسالفيما يلي العناصر 

 التعلم  ومدى تعقيد ةالمتزايد المتطلبات الذهنية: يتم ترقيم المستويات وربطها بعناوين المؤهالت لوصف المستويات

 لتقدم نحو الدرجات األكاديمية العليا. مزيدا من اخالل إحراز الطالب حدوثه المتوقع 

  مل أو حجم التعلم المتوقع للحصول على درجة أكاديمية أو نقاط يتم تخصيصها لوصف حجم الع: ساعات المعتمدةال

 . ما وحدات أو عناصر أخرى من برنامج

 برنامج إلى تطويرها.  هدف أي: الفئات الواسعة ألنواع نتائج التعلم والتي يالتعلم مجاالت 

 

 -ها أو ما يعادلن درجة الدبلوم م تتراوحو تتوافق مستويات وعناوين المؤهالت مع الممارسات المتبعة حاليا في المملكة وهي 

درجة الدكتوراه. ويعد الدوام الكامل إلى   – (الثانويفوق  )سنتين من الدراسة ساعة معتمدة 60بعد االلتحاق لمدة ال تقل عن 

 ساعة.  18ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد ومن المقبول أن يصل إلى  15هو طالب االنتظام التقليدي ل

 

ترتبط بتخصصات معينة يعد  والتيالمهارات النفسحركية  إلى باإلضافةمجاالت رئيسة،  أربعة فيجاالت التعلم وتصنف م

 : هيهاما، وهذه المجاالت  امرأفيها اكتساب هذه المهارات 

 القدرة على استذكار، وفهم، وتقديم المعلومات، بما في ذلك: المعرفة ، 

 ،معرفة حقائق محددة 

 دئ ونظريات، معرفة مفاهيم ومبا 

  .معرفة اإلجراءات 

 القدرة على: المهارات المعرفية ، 
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  تطبيق النظرية في فهم المفاهيم والمبادئ والنظريات 

   مواقف  هةواجم ذلك، وعند األمر طلبتالتفكير الناقد واإلبداع في حل المشكالت، عندما يخطوات تطبيق

 جديدة غير متوقعة. 

 يشمل ذلك القدرة على: ل مع اآلخرين والتواص المسؤوليةتحمل   مهارات ، 

  ،تحمل مسؤولية عملية التعلم والتنمية المستمرة الشخصية والمهنية 

  مجموعات وممارسة القيادة عند الحاجة، ضمن العمل على نحو فعال 

  ،التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالعالقات الشخصية والمهنية 

  العامة والشخصية. المواقفعايير األخالقية العليا في التصرف على نحو أخالقي بما يتوافق مع الم 

 

 يشمل ذلك القدرة على:  المعلومات والمهارات العددية، تقنيةو االتصال 

  ،االتصال الفعال شفويا وكتابيا 

  والمعلومات، االتصال تقنيةاستخدام 

  .استخدام األساليب اإلحصائية والرياضية األساسية 

 

حتاج يعلى سبيل المثال ,  فاألهمية في بعض مجاالت الدراسةفي  تنطوي على براعة يدوية غاية وهيحركيةالنفسالمهارات

 .حركية الالزمةنفسالمهارات ال مستويات عالية جدا منإلى  موسيقيالالفنان , أو  وألجراح , كل من ا

 في كل مستوى مجاالتل من هذه الالمتوقع في ك اإلجادةلمستوى  عاما واسع النطاق وصفا إلطار الوطني للمؤهالتا شمليو

  .المؤهالت من

 

في التخصصات األكاديمية أو المهنية الالزمة  ةوالمهارات المتوقع يتطلب معيار التعلم والتعليم أن يتعلم الطالب المعارفكما 

ج النظر فى متطلبات للمؤسسة عند التخطيط ألى برنام ينبغي ,ولتلبية هذا المطلب, هم لهاإعداد يتمالمجاالت التي  لممارسة

فضال عن أي متطلبات خاصة تتعلق  , المتخصصةوهيئات االعتماد  ,الهيئات والجمعيات العلمية والمهنية المتخصصة

   .في المملكة العربية السعودية القائمة الظروفب

( أو مع غيرها من ورطالتمستوى لتقييم )  مقارنات مع األداء في الماضي جودةالقرارات المتعلقة بالينبغي أن تشمل و

داء. والهدف من هذا النظام في المملكة العربية السعودية النسبية لألمستويات الوجودة البشأن  قراراتالمؤسسات إلصدار 

. وسوف يتطلب مستويات المتقدمةالفي المؤسسات الدولية ذات تي تقدم تلك العلى األقل تعادل التعليم  جودة أن و ضمانه

الهامة. لكن نقطة المقارنة لوضع معايير لألداء يجب أن تكون  دولية على األقل في بعض المسائل ذلك إجراء مقارنات

 التي ينبغي اتخاذها.  القراراتو, التي تعمل فيهاللمؤسسة المعنية, ومهمتها, والظروف  مالئمة

في ملحقات ووثائق التخطيط . وتقارير  عدد من ما ينبغي أن يدرج فيحول من هذا الدليل تفاصيل  الثانييتضمن الجزء و

لخطط وتقارير  لمساعدة المسؤولين عن إعداد هذه الوثائق. هذه النماذج مصممة لتوفير وصفا تم توفير نماذج ,هذا الكتيب

  .عن األنشطة, وملخصات أدلة عن األداء بالنسبة لهذه المعايير

عن تختلف إلى حد ما  يوه, لتعلمل مجاالت ستة تحديد, تم  لإلطار الوطني للمؤهالتالتدريب المهني والتقني مسار في 

لتطوير عدد من  رئيسال المطلب ذلك في هذا القطاع, بما في التمهيديةبرامج الالعالي, مما يعكس اختالف  التعليم مجاالت

وذلك  مجاالتالعليم في هذه تحقيق المعايير المطلوبة للتفمن المهم للغاية العالي,  المهارات المطلوبة للعمل. أما بالنسبة للتعليم

. وعند التقويم العتماد البرامج سوف يكون هناك تركيز كبير على يتطلب استخدام استراتيجيات التدريس المناسبة لنوع التعلم
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جودة نتائج التعلم, ومدى  لتحقق منايم التعلم, وعمليات ودمة لتحقيق تلك النتائج, وطرق تقالمستخ استراتيجيات التدريب

  العمل. سوق لمتطلبات هايتتلب

هذا ال يمكن أن يحدد بشكل صحيح من خالل و .بشكل فعال بعد التخرج يتم تعلمهما  استخدامهو  األسمى الهدفال شك أن و

أن  تضمن على األقل بعض األدلة علىيأن جب برامج ياليم وغير أن تق أثناء وجودهم في المؤسسة التعليمية ,يم الطالب وتق

نتائج على أساس قائما  دلياليستدعي التخرج, وهذا  يطبق على النحو المناسب في حياتهم الشخصية والمهنية بعديتم تعلمه ما 

 أم ال. على المدى البعيد قد تحققت ةالمطلوب ت نتائج التعلميم ما إذا كانوأخرى لتق أو آلياتاالستفتاءات 

 

  يم الجودةواستخدام األدلة لتق 2.2 

سمعة أو االنطباعات العلى  بدال من االعتماد والبراهين دلةمن األعلى أساس بجودة التعليم  ارات المتعلقةالقرستند تينبغي أن 

من الممكن , وضع نظام لضمان الجودة وخالل ,ما  يقدم معلومات لصالح قراردليل أي شيء اليمكن أن يكون والعامة. 

  .هاميتقديتم مسبقا لهذا النوع من األدلة التي س التخطيط

التي سيتم داء األبعض مؤشرات  ديتحدمن الضروري إال أنه  ,دلة األ أشكاال متنوعة منمن إمكانية استخدام  رغمبالو

داء األمؤشر وسوف يتطلب  . شكال من أشكال هذه األدلةالتعليم تعد آراء الطالب حول جودة  على سبيل المثالف. استخدامها

التدريس على معيار واسع جودة مثل متوسط تصنيف  المعيارية لاشكاألي بعض كمي فقياس إلى  بالطالالقائم على آراء 

)بعد  مقرراتتقوم على معدالت إتمام أو نجاح الطالب في المؤشرات أخرى قد في حين أن من قبل الطالب في الصف. 

 ين.جيأو برنامج في مسح للخر مقررأو تصنيف لقيمة , (المعايير المطلوبة التحقق بصورة مستقلة من

 بشأن القرارات. ولكن عند إصدار ةخارجي مراجعة الخارجيين في المقيمينسوف تستخدم مؤشرات األداء أيضا من قبل و 

من  اجزءيعد لتحقق من النتائج التي قدمتها المؤسسة فاؤخذ في االعتبار. يمعلومات أخرى, وهذا ينبغي أن  تتبينقد  ,جودةال

قبل  األدلة التي تتجاوز مؤشرات األداء التي تم اختيارها من دراسةينطوي على  , وهذا غالبا ماالخارجي المقوم دور

  .المؤسسة

عكس تأن  مفترضتي من الالوالخاصة بها,  يم والتقاريرولعمليات التقما مؤسسة  هاباإلضافة إلى المؤشرات التي تختار

مؤشرات األداء  من معينتحديد عدد بمن وقت آلخر قوم ست الهيئةفإن  ,هاالخاصة بوالترتيبات التنظيمية  واألولوياترسالة ال

وسوف يتطلب األمر تقديم مجموعات معينة من المؤسسات.  مؤسسات أوالفي جميع  استخدامهاالتي ينبغي  (Kips) ةرئيسال

  .الخارجية عمليات التقويم تم تناولها خاللالتي  الذاتية دراسةال تقارير في المؤشرات بيانات عن تلك

 

 

  والمؤشرات الممكنةألدلة موجز المعايير وأشكال ا 4.1

داء األعلى أنواع األدلة التي يمكن النظر فيها, ومؤشرات المالحظات عامة األحد عشر, وبعض الموجز للمعايير فيما يلي 

ستهدف ويإرشادي.  هنا على نحو المقدمةعلى األدلة والمؤشرات  المالحظات وتستخدمعلى أساس هذه األدلة.  ةممكنال

تلك المؤسسة أو البرنامج  هاتحديد األدلة والمؤشرات التي ستستخدم معين أو برنامجما مؤسسة  جودة الخاص بتخطيطجزء ال

 ألغراض ضمان الجودة. 

 الحرم فيأو )المباشر( وجها لوجه  التعليم معايير لمؤسسة تقدم قد تم استخدامهذه األمثلة  ه فيوتجدر اإلشارة أيضا إلى أن

 .ةمختلفة من المؤشرات واألدل أشكاال د, يتطلب األمرلمؤسسة تقدم برامج التعليم عن بعوبالنسبة . امعي()الج

 

أ.السياقالمؤسسي
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واألهدافرسالة:ال1معيار

 

 معيار البرنامج معيار المؤسسة

يجب أن بوضوح كما رسالتها المؤسسة يجب أن تحدد 

ة, وتكون مؤثرة ئيسرال هاوأولوياتأهدافها  بشكل مالئم تحدد

 في توجيه التخطيط والعمل داخل المؤسسة. 

 

, المؤسسةرسالة  البرنامج متسقة معرسالة يجب أن تكون 

لبرنامج ل محددة أهداف ومتطلبات بناءا على هاقيطبكما يتم ت

 األهداف يجب أن تحدد بوضوح وبشكل مالئموالمعني. 

طيط وتكون مؤثرة في توجيه التخ ةرئيسألولويات الوا

 والعمل.

هي  1 بالمعيار فيما يتعلقالخاصة لمؤسسة ككل  المتطلبات

 كالتالي:

 رسالة ال مالئمة 1.1

 رسالة ال عبارة جدوى 2.1

  ومراجعتهارسالة ال تطوير 3.1

 رسالة ال عبارةاالستفادة من  4.1

 والغايات واألهداف. الرسالة العالقة بين 5.1

 

 1 بالمعيار يما يتعلقفمؤسسة برنامج الخاصة ل المتطلبات

 هي كالتالي:

  الرسالة مالئمة 1.1

  الرسالة عبارة جدوى 2.1

  ومراجعتها الرسالة تطوير 3.1

  الرسالة عبارةاالستفادة من  4.1

 والغايات واألهداف. الرسالةالعالقة بين  5.1

 

واألدلة مؤشراتاألداء

تعديالت ال , أو الرسالة, ونسخا من وثائق انفسه الرسالة غةصيمن دراسة  جودة  الرسالة دليل بشأنعلى يمكن الحصول 

أخرى  تقارير دراسةودعمها, واستيعابهم للرسالة مدى الموظفين والطلبة لمعرفة  مقابالت معوالعليها, التي أدخلت 

على ستخدامها المؤشرات التي يمكن اشتمل توالقرارات.  كأساس التخاذالرسالة  بيانات لمعرفة مدى استخدامو  مقترحاتو

من رسالة التي تستند إلى الاإلستراتيجية  ودعمها, أو نسبة القراراتاستيعاب الرسالة مدى االستفتاءات لمعرفة أسئلة إجابات 

 .المتخذة بين معايير القرار

 

 

 واإلدارةالسلطات:2المعيار 



معيارالبرنامجمعيارالمؤسسة

صالح لقيادة فعالة  المؤسسة التعليمية إدارةتوفر يجب أن 

, من خالل وضع سياسات اعمالئهلصالح المؤسسة ككل و

كبار المديرين  يترأسيجب أن كما للمساءلة. وإجراءات 

األنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسة على نحو فعال في 

عالوة على ذلك, يجب واضح المعالم.  توجيه إطار هيكل

 هةمع مستويات عالية من النزا أن تتسق أنشطتهم

يجب أن تتم هذه األنشطة والممارسات األخالقية, كما 

السليمة التي تضمن  السياساتوضمن إطار من اللوائح 

توازن مناسب بين الخضوع  برنامج يجب أن تعكسالإدارة 

بين المؤسسة, و العليا ومجلس إدارة للمساءلة أمام اإلدارة

 .المحددة للبرنامج المعني المتطلباتالمرونة الالزمة لتلبية 

عمليات التخطيط )مثل  األطراف المعنية فيويجب إشراك 

, وممثلي الصناعة, تخصصةالطالب , والهيئات الم

هيئة التدريس( في وضع أهداف وغايات أعضاء و

يجب كما . هال ستجابةواال واستعراض ما تحقق من نتائج

التعديالت إضافة إلى البرامج ككل و مقرراتال جودة رصد
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مناسب بين  المساءلة المالية واإلدارية وتوفير توازن

 منسق والمبادرة المحلية. الالتخطيط 

 ردود الفعل والتطورات استجابة إلىالتي أدخلت على الفور 

  .الحاصلة في البيئة الخارجية التي تؤثر في هذا البرنامج

 

هي  2 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  المتطلبات

  : كالتالي

 ) مجلس الجامعة ( اإلداريةة السلط 2-1

  القيادة 2-2

  عمليات التخطيط 2-3

  لعالقات بين أقسام الطالب والطالباتا  2-4

  النزاهة  2-5

  األنظمةالسياسات و 2-6

  المناخ التنظيمي 2-7

  .للمؤسسة الخاضعةوالكيانات المشاركة  هيئاتال 2-8

 

هي  2 عياربالم فيما يتعلق برنامج محددالخاصة ل المتطلبات

 كالتالي:

  القيادة 2-1

  عمليات التخطيط2-2

  لعالقات بين أقسام الطالب والطالباتا 2-3

  النزاهة  2-4

  السياسات واللوائح 2-5

 

 

 

 

دلةواأل مؤشراتاألداء

من  عيناتوة, رئيسواللجان ال العليا لإلدارة المرجعية مقاييسواإلدارة من  السلطات جودة بشأندليل  على يمكن الحصول

 جودة دليل بشأنيمكن الحصول على و يم الذاتي. وهذه الهيئات, ودليل التقمن قبل قرارات  باتخاذالتي توصي  الوثائق

الوثائق ذات  تقويممن خالل خاضعة للرقابة  الكيانات التي كانت استعراض , وتحليالت تقييم المخاطر أو األنظمةالسياسات و

يم المناخ ومضمونها. ويمكن تقب على علم وايئة التدريس والموظفين الذين من المتوقع أن يكونأعضاء ه مع هاالصلة ومناقشات

 .الموظفين والطالب أو المناقشة مع المسحنتائج  عن طريق التنظيمي

 

 

 

تطويرها:إدارةضمانالجودةو3معيار

 

معيارالبرنامجمعيارالمؤسسة

اعات عمليات ضمان الجودة يجب أن تشمل جميع قط

 العمليات اإلدارية معبفعالية  تكاملأن تالمؤسسة و

يم جودة المدخالت وأن تشمل معايير تق . ويجبوالتخطيط

 مع التركيز بشكل خاص على ترجاخمالوالعمليات و

هيئة أعضاء ويجب إنشاء عمليات لضمان أن المخرجات, 

أدائهم و تطوير ب نوالموظفين والطالب ملتزموالتدريس 

بالرجوع إلى  جودةاليم ويجب تقكما منتظم.  بشكل هيموتق

 الخارجية قاييسمالتي تستند إلى مؤشرات األداء وال األدلة

ن يالموظفهيئة التدريس و غيرهم من أعضاء لتزم ييجب أن 

 جودة تطويرو مأدائه تطويربن في البرنامج يالمشارك

ة لجودليمات منتظمة وتقتجرى يجب أن كما البرنامج ككل. 

على أدلة صحيحة ومعايير  بناءا كل مقرر وتقويم خطط في

وتخصص  .ونفذت أعدت التي طويرتالمناسبة, وخطط 

 نتائج تعلم الطلبة في كل دورة معل بشكل أساسياألهمية 

  .المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الشاملة
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  . العالية

 

 3 بالمعيارالمتعلقة ولمؤسسة ككل با الخاصة المتطلبات

  : هي كالتالي

  الجودة بتحسينااللتزام المؤسسي  3-1

  نطاق عمليات ضمان الجودة 3-2

  إدارة عمليات ضمان الجودة 3-3

  محكاتوال والمؤشرات المرجعية األدلةاستخدام  3-4

  التحقق المستقل من التقويم 3-5

هي  3 بالمعيار فيما يتعلق ما ,برنامج الخاصة ل المتطلبات

 كالتالي:

  تحسين جودة البرامج بااللتزام  3-1

  نطاق عمليات ضمان الجودة 3-2

  إدارة عمليات ضمان الجودة 3-3

  محكاتوال والمؤشرات المرجعية األدلةاستخدام  3-4

  المستقل من التقويمالتحقق  3-5

 

 

واألدلة مؤشراتاألداء

 تحسنالنتائج تلك العمليات, التي تشمل من خالل النظر في  إدارة عمليات ضمان الجودة جودةدليل على على يمكن الحصول 

من  المتبعةعمليات الأدلة عن  على يمكن الحصولو تدريجي في النتائج التعليمية وجوانب تخطيط وإدارة هذه المؤسسةال

وحدات داخل ال تقارير أداء جودةأدلة أخرى من على يمكن الحصول كما الموظفين أو الطالب.  مناقشات معالأو االستفتاءات 

يمكن الحصول على المعايير الخارجية. وب مناسبة مقارنة محكاتما إذا كانت قائمة على أدلة و ذلك لمؤسسة, بما فيا

برامج التطوير  تقارير عن مدى فعاليةوالجودة من معدالت المشاركة,  الخدمات التي يقدمها مركز جودةمعلومات عن 

المؤسسة  نواحيفي جميع  جودةالوثائق و تقارير توافق بينوال ,ةجودال وتطويرهدف منهجية التعليم ستالتي ت المتخصصة

 وهناك عدد من المؤشرات الممكنة  .والموظفين وكبار المديرين وفعالية عمليات ضمان الجودة من قبل الطالبأهمية  وتقييم

  ..يمكن أن تستمد مباشرة من هذه القائمة من مصادر األدلة التي

 









يمجودةالتعلموالتعلب.

:التعلموالتعليم4المعيار



معيارالبرنامجمعيارالمؤسسة

المؤسسة نظام فعال لضمان أن جميع  يكون لدى يجب أن

من وذلك التعلم والتعليم يات على مستوتطابق أالبرامج 

وتوفير خدمات  المبدئية, ورصد األداء, اتخالل الموافق

التالية  المتطلبات. تنطبق ةالمؤسسعلى نطاق واسع بالدعم 

يجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة والبرامج.  على جميع

يجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة محددة بوضوح, بما 

أو  ومتطلبات العمل إلطار الوطني للمؤهالتاشى مع ايتم

 يم معايير التعلم من خاللوال بد من تقوالممارسة المهنية. 

المرجعية  المعاييرمناسبة يتم قياسها في مقابل عمليات 

يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس ذات الصلة و الخارجية
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 إلطار الوطني للمؤهالتاشى مع امحددة بوضوح, بما يتم

العمل أو الممارسة  ( ومتطلباتالمهنية)البرامج الوطنية و

عمليات  يم معايير التعلم من خاللوال بد من تق. و المهنية

 رجعية الخارجيةالم المعاييرمناسبة يتم قياسها في مقابل 

مؤهلين يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس و. ذات الصلة

 تحملالخبرات المناسبة لعلى النحو األمثل ولديهم 

 ستخدام استراتيجياتال, و الخاصة بهم لتدريسامسؤوليات 

ئج التعلم, التدريس المناسبة ألنواع مختلفة من نتا

ة التعليم. الرامية إلى تحسين فعالي لمشاركة في األنشطةلو

من  التعليم ومدى فعالية البرامج جودةيم وويجب أن يتم تق

 العمل ربابالخريجين وأاستفتاءات ب والطال يموخالل تق

 التطوير.ردود الفعل كأساس لخطط استخدام ومن ثم 

 تحملالخبرات المناسبة لمؤهلين على النحو األمثل ولديهم 

 استراتيجيات ستخدامال, و الخاصة بهم لتدريسامسؤوليات 

لمشاركة لنواع مختلفة من نتائج التعلم, والتدريس المناسبة أل

الرامية إلى تحسين فعالية التعليم. ويجب أن يتم  في األنشطة

 يمومن خالل تق التعليم ومدى فعالية البرامج جودةيم وتق

مع استخدام ,  العمل ربابالخريجين وأاستفتاء ب والطال

 التطوير.طط كأساس لخ التغذية الراجعة

هي  4 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  المتطلبات

  : كالتالي

  الرقابة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم  4-1

  الطالب ملتعمخرجات  4-2

 برامج ال تطويرعمليات   4-3

 برامج اليم وتقوعمليات مراجعة  4-4

  يم الطالبوتق 4-5

  للطلبةالتعليمية المساعدة  4-6

 التدريس جودة 4-7

 التدريس جودةتقديم الدعم إلدخال تحسينات على  4-8

 أعضاء هيئة تدريس اتمؤهالت وخبر 4-9

  الميدانية الخبرة أنشطة 4-11

 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى 4-11

هي  4 بالمعيار فيما يتعلق برنامج محددالخاصة ل المتطلبات

 كالتالي:

  تعلم الطلبة مخرجات 4-1

 برامج ال تطويرعمليات   4-2

 برامج التقييم وعمليات مراجعة  4-3

  يم الطالبوتق 4-4

  للطلبةالتعليمية المساعدة  4-5

  التدريس جودة 4-6

  التدريس جودةتقديم الدعم إلدخال تحسينات على  4-7

 أعضاء هيئة تدريس اتمؤهالت وخبر 4-8

  الميدانية الخبرة أنشطة 4-9

 ة مع مؤسسات أخرىترتيبات الشراك 4-11

 





  واألدلة مؤشراتاألداء

 البرامج جودةن عالعمل  ربابوالخريجين وأ  تقويم الطالب خاللالتعلم والتعليم من  جودةعن مؤشرات على الحصول  يمكن

إلى  , باإلضافة هيئة التدريس أعضاء إلىونسبة الطلبة  ونتائج توظيف الخريجين مقرراتوالمج ابرال إتماموإحصاءات عن 

مدى  بشأنأحد المصادر الهامة لألدلة مشورة الخبراء المستقلين تعد  وأعضاء هيئة التدريس , عن مؤهالت  إحصاءات

 لمقارنةأدلة  إتاحة. وينبغي إلطار الوطني للمؤهالتا التعليمية في حاورماللمختلف  ويماتاستراتيجيات التدريس والتق مالئمة

عينات من  تقويم منهابعدة طرق مختلفة  مرجعية خارجية مناسبة. ويمكن أن يتم ذلك تمع مستوياالتعلم  مخرجات مستويات

  .بالطالوإجابات  اتالختباراالمستقلة لمعايير أسئلة  قويماتعمل الطالب والت

رنات بين في مقا هماستخداكميا و قياسه يمكن في شكل التعلم والتعليم استخدام البيانات جودةاختيار مؤشرات األداء لويتطلب 

 .األخرى, واألداء في الماضي المؤسساتوهذه المؤسسة 
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.دعمتعلمالطالبج

الطالبوخدماتالدعمشؤون:إدارة5المعيار

معيارالبرنامجمعيارالمؤسسة

 وضع سجالتهم نظما نظمو الطالب يجب أن تكون إدارة قبول

وسريعة االستجابة, مع الحفاظ على سرية  بها موثوق

يجب أن تكون حقوق ولسياسات المعلنة. ل وفقاالسجالت 

مع وضع واضح ومفهومة الطالب محددة بشكل  ومسئوليات

ويجب توفير النضباط. اة ويشفافتتسم بالعادلة إجراءات 

والخدمات  واإلرشادآليات لتقديم المشورة األكاديمية , 

الحتياجات  باالستجابةأن تتسم هذه اآلليات ال بد و,  المساندة

 على المتطلباتخدمات الدعم للطالب وأال تقتصر الطالب. 

دين, لاب تتعلق ال صفيهبل تشمل أنشطة األكاديمية الرسمية 

والثقافة , والرياضة , وغيرها من األنشطة ذات الصلة 

 .التكوين البدني للطالباحتياجات ب

 ومتجاوبة معفعالة ونزيهة ,  يجب أن تكون عمليات القبول

 إتاحةيجب والبرنامج. ب خالل االلتحاقاحتياجات الطالب 

البرنامج ومعايير القبول , متطلبات معلومات واضحة عن 

في و بالبرنامجالتحاقهم  البرنامج للطالب عنداتمام  ومعايير

يجب أن تكون آليات تسوية والمراحل الالحقة من البرنامج. 

مبينة بوضوح , ومعروفة ,  ناشدات الطالبيةوالمالمنازعات 

فيما  يقدم التوجيه المهنييجب أن كما . بشكل عادلوتدار 

الدراسة التي تم  بمجاالت ذات الصلة بالوظائفيتعلق 

 .تناولها في هذا البرنامج

هي  5 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  المتطلبات

 كالتالي:

 قبول الطالب  5-1

 الطالب سجالت 5-2

   شؤون الطالب إدارة 5-3

 ب يم خدمات الطالوتخطيط وتق 5-4

  اإلرشادالطبية وخدمات الخدمات  5-5

 غير الصفية األنشطة 5-6

  5 بالمعيارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 هي كما يلي:

 قبول الطالب 5-1 

 سجالت الطالب 5-2

 الطالب  شؤون إدارة 5-3

 

 

 



واألدلةداءمؤشراتاأل

كفاءة الخدمات المقدمة عن استفتاءات الطالب الطالب وخدمات الدعم من  شؤون إدارة على جودةدليل على يمكن الحصول 

باإلضافة إلى  النتائج, وإعالن القبول, الوقت المستغرق في عمليات, وبعينها, ومعدالت استخدام خدمات تها استجابمدى و

للحصول على يمكن أن تستند مؤشرات األداء مباشرة على هذه المعلومات , ولكن و .لتأديبونتائج إجراءات ا معدل تكرار

 .لمرافق ومناقشات مع الطالب والموظفينامثل زيارات  خالل مراجعة ما, من الممكن إجراء بعض األمورأدلة إضافية 

 

مصادرالتعلم:6معيار
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 معيارالبرنامج معيارالمؤسسة

توفير المكتبات و , ومنهاالتعليمية لمواردليجب التخطيط 

لتلبية  ,اللكترونية وغيرها من المواد المرجعيةا المراجع

مستوى ب هاميقدوتلمؤسسة برامج االخاصة ل المتطلبات

المكتبة وما يتصل بها من مرافق إتاحة البد من ومناسب. 

المعلومات في بعض األحيان لدعم التعلم المستقل, مع  تقنية

كما يتطلب ة في العثور على المواد المطلوبة. تقديم المساعد

اتية وتوفير مرافق للدراسة الفردية والجماعية في بيئة ماألمر 

 كمايم الخدمات والبد من تقو .الفعالة والبحوث للدراسات

التدريس العاملين باستجابة لردود فعل  تطويرهاينبغي 

 .والطالب

ت المرتبطة والخدمامواد الموارد التعليمية يجب أن تكون 

المقدمة  مقرراتالبرامج وال متطلباتبها كافية لتلبية 

البد من توفير و., إليها,ومتاحة للطالب عند الحاجة افيه

من قبل أعضاء هيئة التدريس في  المتطلباتمعلومات عن 

الالزمة على النحو المطلوب,  المصادرتوفير ل ةكافي أوقات

الخدمات يم ون والطالب في تقوويجب أن يشارك الموظف

لمواد المرجعية لالخاصة  وسوف تتنوع المتطلبات. المقدمة

 ,شبكة اإلنترنت, والحاسوب ومصادر البيانات على

والمساعدة في استخدام هذه المعدات تبعا لطبيعة البرنامج 

 .في التدريس والطرق المتبعة

هي  6 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  المتطلبات

 كالتالي:

 

 والتقويم التخطيط6-1

 التنظيم 6-2

 الدعم للمستخدمين  تقديم6-3

 والمرافقالموارد  6-4

  6 بالمعيارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 :هي كما يلي

 والتقويمالتخطيط  6-1

 التنظيم 6-2

 تقديم الدعم للمستخدمين 6-3

والمرافقالموارد  6-4

 

واألدلةمؤشراتاألداء

 رضااالستفتاء عن من خالل  الخاصة بذلكالتعلم ومؤشرات األداء  مصادرجودة حول  والبراهين األدلةول على يمكن الحص

, وتفاصيل معدالت نجاح الطالب فى الوصول الى مصادر المعلومات المختلفة والمراجع الخاصة بالمقرراتالمستخدمين, و

معلومات عن تقديم برامج توجيهية  إتاحةهيئة التدريس. وينبغي أعضاء المرافق لالستخدام من جانب الطالب وإتاحة أوقات 

على تقديم  ةكون المؤسسة قادرتينبغي أن و. من المستفيدينوالقدرة على االستجابة لطلبات مجموعات  ,للطلبة الجدد

مؤسسات التي تقدم على شبكة اإلنترنت مقارنة مع الوالموارد الموجودة الكتب من  مصادر التعلممستوى توفير معلومات عن 

على مستوى المؤسسة المماثلة او يزيد  أصبحتقديم الخدمة المناسب هو أن مستوى  داءاألمؤشر , وسوف يكون برامج مماثلة

 .عنها



د.دعمالبنيةالتحتية

والتجهيزات:المرافق7معيار

معيارالبرنامجمعيارالمؤسسة

 لمتطلباتالتلبية  مهيئةمرافق مصممة أو اليجب أن تكون 

والتعلم في البرامج التي تقدمها المؤسسة,  الخاصة للتعليم

 الجودة. وال بد من رصد وتوفر بيئة آمنة وصحية لتعليم عال

للمساعدة في التخطيط  ينو استفتاء المستخدم المرافقاستخدام 

لتعليم المتطلبات  الالزمة والتجهيزاتر المرافق ييجب توف

المرافق  استخدامبرنامج. وينبغي رصد للوالتعلم 

من  عن الكفاءة منتظمةبصفة يم وتقإجراء و والتجهيزات

التدريس وغيرهم من  هيئةأعضاء  خالل المشاورات مع
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من خالل توفير بنية تحتية مالئمة   يجبو . لمزيد من التطور

الحاسوب  تقنية, واستخدام عاملوالمقاعات الدراسة  إعداد

هيئة التدريس والطالب. ألعضاء الالزمة لبحث اومعدات 

مثل خدمات كما يجب توفير خدمات مصاحبة بشكل مناسب 

ب متى كان الطال سكنو ,صاحبة للمنهجمال نشطةاألوالغذاء, 

 ذلك ممكنا.

 .الموظفين, والطالب

هي  7 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  المتطلبات

 كالتالي:

 

 السياسات والتخطيط  7-1

 مرافق ة الءجودة وكفا 7-2

 التنظيم واإلدارة  7-3

 المعلومات  تقنية 7-4

  السكن الطالبي 7-5

  7 بالمعيارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 هي كما يليٍ  

 السياسات والتخطيط  7-1

 ة المرافق ءجودة وكفا 7-2

 التنظيم واإلدارة  7-3

 المعلومات  تقنية 7-4



 





واألدلةمؤشراتاألداء

 ورضا المستخدمين استفتاءات وثائق التخطيط , وخالل المرافق والمعدات من مؤشرات على جودة  علىالحصول يمكن 

مباشرة ال والمالحظةمع المؤسسات التي تقدم برامج مماثلة التي تعقد مقارنات الوتفاعل مع تلك االستفتاءات  التقارير 

  .مين المستقلينوللمق

وتقدم ة. رئيسال التجهيزاتووصيانة المرافق  جودةمعلومات عن  صيانةالجداول الزمنية للو حالةال اتيموتقأن تقدم وينبغي 

مكلفة ادلة على الممارسات اإلدارية السليمة , والترتيبات اللوائح وقواعد الممارسات المتعلقة باستخدام المرافق والمعدات 

, وإحصاءات عن أعطال المعدات, المستخدمرضا ول استفتاءات حاألمنية. ويمكن أن تشمل مؤشرات األداء أشياء مثل 

 .والتجهيزاتعن توفير المرافق األخرى  المؤسسات معومقارنات 











المالية:التخطيطواإلدارة8المعيار

معيارالبرنامجمعيارالمؤسسة

 لبرنامجا تقديميجب أن تكون الموارد المالية كافية من أجل مالية كافية للبرامج والخدمات المقدمة الموارد ال أن تكونالبد 
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وفقا لمتطلبات البرنامج واألولويات  ةكفاءبإدارتها على أن تتم 

لتخطيط على لفرصة لتيح الميزانية ات ينبغي أنوالمؤسسية. 

المدى الطويل على األقل على مدى ثالث سنوات. ويجب أن 

 والعمليات الماليةتستخدم نظم فعالة لوضع الميزانية 

المؤسسية واإلدارة المراقبة المرونة و توفربحيث والمساءلة 

 .لمخاطرلالفعالة 

مسبقا متطلبات البرنامج بيجب أن يتم التعريف كما  بفاعلية.

المؤسسية.  ةانيالميز دراسة عملية وضعكاف ليتم  شكلبو

لتخطيط على المدى لفرصة لتيح الميزانية ات ينبغي أنو

 توفيريجب كما . الطويل على األقل على مدى ثالث سنوات

لإلدارة الفعالة واالستجابة الالزمة قدر كاف من المرونة 

بآليات قترن ت متوقعة, وهذه المرونة يجب أناللألحداث غير 

 .لمساءلة, وتقديم التقاريرمناسبة ل

هي  8 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  المتطلبات

 كالتالي:

  ةالميزاني إعدادوالتخطيط المالي  8-1

  اإلدارة المالية 8-2

 .المخاطرمراجعة الحسابات وإدارة  8-3

 هي 8 بالمعيارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 كما يلي: 

  الميزانية إعدادوالتخطيط المالي  8-1

  اإلدارة المالية 8-2

 



  األدلةمؤشراتاألداء

 نسبالميزانية وتقارير مراجعة حساباتها مع بيانات من  المالية واإلدارة  التخطيط جودة  ليل علىعلى د يمكن الحصول

التكاليف , واتجاهات اإلنفاق على  إجماليرنة بمقارواتب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس معدالت  النفقات ذات الصلة مثل

باإلضافة  حاالت الطوارئيم وتقارير عن تقتقديم  ينبغيو .ومصادر التعلم والتجهيزاتمثل الخدمات الطالبية, مختلفة بنود 

الطويل  إذا كانت المؤسسة تشارك في أنشطة تجارية على المدىو. إلى الحد األدنى المخاطر استراتيجيات لتقليلإلى 

تعتمد مؤشرات األداء في هذا و. هاالمؤسسة وأولوياترسالة يمه بالنسبة لقواألثر المالي وت , ينبغي تحديد إجماليوالقصير

 .مع مؤسسات أخرى التي تتم مقارناتال في ظلعلى نسب فئات اإلنفاق  وبشكل شائع كبير حد المجال إلى





:عملياتالتوظيف9معيار

 معيارالبرنامج معيارالمؤسسة

التدريس والموظفين هيئة يمتاز أعضاء أن من الضروري 

 لةاممارسة الفعلل الالزمة خبراتاللمؤهالت وبااآلخرين 

 تنمية المهنيةالاستراتيجيات  إتباع يجب كما .ملمسؤولياته

 هيئة التدريسأعضاء ات المستمر لخبر طورلضمان الت

 داء جميعأليم دوري ووالموظفين اآلخرين. وينبغي إجراء تق

األداء  مع تقدير الموظفين, التدريس وغيرهم من هيئة أعضاء

. تطلب األمر ذلك طور المستمر متىللت دعمالتقديم المتميز و

 لتسوية تتسم بالشفافيةفعالة وعادلة وعمليات  تباعإ يجبكما 

أو  هيئة التدريس بأعضاءالمرتبطة  والمنازعاتالصراعات 

 .الموظفين اآلخرين

 اتالمعرفة والخبربهيئة التدريس أعضاء  يمتازيجب أن 

بهم, كما يجب منوطة ال لتدريسامسؤوليات لتحمل الالزمة 

 إخطار يجبويين. مؤهالتهم وخبراتهم قبل التع التحقق من

البرنامج بالمعلومات الخاصة بالجدد  هيئة التدريسأعضاء 

 البد من تقييم أداء جميعبدء أنشطتهم. وومسؤولياتهم قبل 

 التدريس والموظفين اآلخرين بصورة دورية هيئة أعضاء

 تطويرو ةالمهنيللتنمية  دعمالتقديم األداء المتميز و مع تقدير

 .مهارات التدريس

هي  9 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  اتالمتطلب

 كالتالي:

  9 بالمعيارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات
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  السياسات واإلدارة 9-1

  التوظيف 9-2

  التطوير الذاتي والوظيفي 9-3

 وتسوية المنازعات ,والشكاوى االنضباط, 9-4

 هي كما يلي:

  التوظيف 9-1

  ة والوظيفيةالتنمية الشخصي 9-2



واألدلة مؤشراتاألداء

االطالع على الوثائق التي تحدد  من خاللوالموظفين  أعضاء هيئة التدريس عمليات توظيفجودة على االستدالل يمكن 

يم و, واإلجراءات الالزمة لتقالجدد والموظفين ألعضاء هيئة التدريسالتمهيدية  برامجال صفو, ومعايير التوظيف والترقية

أنشطة التنمية  أعضاء هيئة التدريس والموظفين في مشاركة جودةيم وتق سجالتويمكن أن تمثل . طويرلتااء ودعم األد

كما  المشاركين. قيمة هذه األنشطة من قبل يموق, السيما عندما تشمل نسب المشاركة وتبعملهم دليال قيما المهنية ذات الصلة

إلى االستقرار أو عدم االستقرار  لإلشارة مؤسسةفي ال هيئة التدريس أعضاء بينالتوظيف  في ندوراالمعدل يمكن استخدام 

 أدلة حول فعالية المنازعات ونتائج حوادثسجالت ال باإلضافة إلى  عاتانزال تسوية الئحةوفر تيمكن أن و لموظفين.ل بالنسبة

  .هذه العمليات

 هيئة التدريسبأعضاء الخاصة والنسب   هيئة التدريس مقارنة بأعضاء بالطال نسبعلى مل مؤشرات األداء تدائما ما تش

األنشطة و مثل نسبة المشاركة في التنمية المهنية اكمي مؤشرات أخرى ه من المهم قياسغير أن هم,مع مستويات مؤهالت

 في حالةوحدوث نزاعات  الموظفين وأعضاء هيئة التدريس , دورانمثل معدالت تصنيف بعض المؤشرات العلمية. ويمكن 

 .من رصدها التي ال بدوما إذا كانت هناك مشاكل في المؤسسة 





اإلسهاماتاالجتماعيةهـ.

 :البحوث11معيار

معيارالبرنامجمعيارالمؤسسة

التعليم  برامج في هيئة تدريس أعضاءيجب أن يشارك جميع 

لضمان البقاء  على النحو األمثلالعلمية  العالي في األنشطة

المجال, وهذه  في هذاثة يدالحات التطوربعلى اطالع 

و  تدريس. ال على أدائهم في نعكس تالتطورات ينبغي أن 

يجب على أعضاء هيئة التدريس الذين يُدِرسون في برامج 

الدراسات العليا، أو يشرفون على بحوث طالب الدراسات 

العليا، أن يساهموا بفاعلية في إجراء البحوث في مجال 

 التدريس في هيئة أعضاءك شاري ويجب أن .تخصصاتهم

أو اإلشراف على طالب بحوث  الدراسات العليا برامج

ث في هذا وبح من خالل إجراءبنشاط  الدراسات العليا

لدعم  والتجهيزاتر ما يكفي من المرافق يالمجال. ويجب توف

طالب الماجستير والدكتوراه  ومساعدةالكليات بأنشطة البحث 

 هيئةأعضاء يجب تشجيع  كما. المتطلبات تلبية هذهعلى 

على  في الجامعات وغيرها من المؤسسات البحثيةالتدريس 

 هممساهمات, كما يجب تقدير ها مواصلة البحوث ونشر نتائج

يم ومعايير التق ذلك على نعكسي وأنث والبح ههذ في

التعليم  برامج فى أفراد هيئة تدريسيجب أن يشارك جميع 

لضمان البقاء  على النحو األمثلالعلمية  العالي في األنشطة

المجال, وهذه  في هذاثة الحديالتطورات بعلى اطالع 

, و تدريسال على أدائهم في نعكس تطورات ينبغي أن الت

برامج  فيهيئة التدريس الذين يدرسون  أعضاءيجب على 

يشرفون على بحوث طالب الدراسات  أوالدراسات العليا 

مجال  فيالبحوث  إجراءبفاعلية فى  يساهموا إنالعليا 

ر ما يكفي من المرافق والمعدات يويجب توف تخصصاتهم.

طالب الماجستير  ومساعدةالكليات بلبحث لدعم أنشطة ا

المتطلبات في المجاالت ذات  تلبية هذهعلى والدكتوراه 

هيئة  أعضاء مساهماتالصلة بالبرنامج. كما يجب تقدير 

معايير  ذلك على نعكسي وأن ,ثوالبح ههذ فيالتدريس 

ة.يم والترقيوالتق
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إصدار تقارير ث المؤسسة ووبحنتائج  يجب رصدو ة.والترقي

عالوة . المماثلة األخرىالمؤسسات  بأداءتها ومقارنعنها, 

يجب وضع سياسات واضحة وعادلة للملكية على ذلك, 

 .الفكرية الملكية حقوق وتسويق

هي  11 بالمعيارالمتعلقة ولمؤسسة ككل باالخاصة  المتطلبات

 كالتالي:

  بحوث المؤسسيةالسياسات  11-1

  ثوهيئة التدريس والطالب في البحأعضاء مشاركة  11-2

   لبحوثا تسويق 11-3

 بحوثالمرافق ومعدات  11-4

  11 بالمعيارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 هي كما يلي

  ثوهيئة التدريس والطالب في البحأعضاء مشاركة  11-1

بحوثالمرافق ومعدات  11-2

 

واألدلةمؤشراتاألداء

ومعايير التقييم  ,وثائق من قبيل خطة تنمية البحوثمن خالل مؤسسة للالبحوث  استراتيجيات دليل عنعلى الحصول  يمكن

ة يالصناع الهيئاتالتعاون مع  ومدى ,والملكية الفكرية ,وسياسات تسويق األبحاث ,هيئة التدريسألعضاء والترقية 

اتفاقات للتعاون في مجال البحث أو االستخدام  من خالل دراسةمزيد من األدلة  . ويمكن الحصول علىاألخرى المؤسساتو

مرافق  كفاءة توفيرأعضاء هيئة التدريس والطالب أدلة بشأن مدى استفتاءات  أن توفر يمكنوة. رئيسالمشترك لمعدات 

 .لبحوثا وتجهيزات

هيئة التدريس,  من أعضاءالبحثية لكل عضو  اإلصداراتبحوث إلى إحصاءات عن حجم لاداء أعادة ما تستند مؤشرات 

شهادات البحثية, مع الستوعدد ا ه(وهو مصطلح ال بد من تعريف) الناشطين في مجال البحوث هيئة التدريسأعضاء ونسب 

التزام  التي لديها المؤسساتفإن  ,الكميقياس العلى الرغم من صعوبة و. األخرى المؤسسات أرقاماألرقام مع  مقارنة هذه

البحوث يتم من خالله ترجمة مؤشرات للمدى الذي في إدراج  قد ترغب بحثية مساهماتقديم خدمة المجتمع أو تتجاه 

 .األكاديمي أو المهني المعني في المجال عملية تطبيقات إلىواألنشطة العلمية 

  العالقةمعالمجتمع:11معيار



ارالبرنامجمعيمعيارالمؤسسة

بأن المساهمة في المجتمع من ال بد من االعتراف 

المرافق  توفيريجب و. الهامة المؤسسية اتالمسؤولي

يجب كما . والتعليم المجتمع, تنمية للمساعدة في والخدمات

 فضال عن طرحتشجيع الموظفين على المشاركة في المجتمع 

سائل معلومات عن المؤسسة ونشاطاتها للمجتمع من خالل و

 إضافة إلى ذلكالعامة وغيرها من اآلليات المناسبة.  اإلعالم

استراتيجيات  وتبنييجب رصد نظرة المجتمع للمؤسسة 

 .هم وتعزيز سمعتهااالتف تحسينمناسبة ل

توجد فيه  الذيلمجتمع لهامة ومساهمات مناسبة تقديم ينبغي 

و  هيئة التدريس أعضاء استنادا إلى معرفة وخبرة المؤسسة

يجب أن تشمل مساهمات و .تياجات المجتمع لهذه الخبرةاح

األفراد,  رع فيها والتي يقوم بهاالمجتمع األنشطة التي ش  

برامج المساعدة الرسمية التي تنظمها المؤسسة أو  زيادةو

نشطة األ يتم توثيقالبرنامج. وينبغي أن  ومدير ينظمها

 ر, كما ينبغي تقديوالمجتمع في المؤسسة التعريف بهاو

.مناسببالشكل ال مساهمات الموظفين داخل المؤسسة

هي  4 بالمعيارالمتعلقة والخاصة للمؤسسة ككل  المتطلبات

 كالتالي:

 العالقة مع المجتمعبشأن   السياسات المؤسسية 11-1

 هي 4 عياربالمالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 ا يلي:كم
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  التفاعل مع المجتمع 11-2

 التعليمية سمعة المؤسسة 11-3

 العالقة مع المجتمعبشأن   السياسات المؤسسية 11-1

  التفاعل مع المجتمع 11-2



 

واألدلة مؤشراتاألداء

يم أعضاء هيئة وومعايير تقتصف سياسات خدمة المجتمع,  الوثائق التي من جودة العالقة مع المجتمعيمكن االستدالل على 

  اإلعالموسائل  فيوالعمليات  الخاصة بالتصريح والتعريف بالمؤسسة  واألدلة, المجتمع خدمة التدريس التي تشمل

 مسائلتشمل التي  مع المجتمع تقارير العالقاتالتصريحات التي تنشرها المؤسسة و ما يكتب عنها في وسائل اإلعالم, وو

باإلضافة إلى  ,مع أو مشاريع التنميةلمرافق المؤسسية, ومشاركة الموظفين في لجان المجتلمثل استخدام المجتمع  مختلفة

وجهات نظر  على وفر معلومات ذات صلة. ويمكن الحصوليأن  من الممكنمع المدارس وغيرها من الوكاالت  التفاعل

 الرأي.استطالعات من خالل في المجتمع  هذه المؤسسة باعتبارها عضوا محترما جودةالمجتمع حول 

 

استخدامها بشكل  يمكن جدا, ......الخ( بحيث منح تقديرات )مثال: ممتاز , جيد نها ومن ضممن األدلة  عدة أشكال وهناك 

تعد هذه  المؤسسة, والمجتمع الذي تعمل فيه هذه برسالةفيما يتعلق وخاصة  السياق. ولكن في هذا لألداءمؤشرات كمباشر 

  .أن ترصد عن كثب ينبغي التي أهمية في تقرير جوانب األداء المؤشرات ذات

 

 متطلباتالجامعة2-4

 بنطاق. وتتعلق هذه القضايا وفقا لهذا المسمى اأن تبدأ عملهواعتمادها قبل  ى جامعة ماإضافية للموافقة عل متطلباتهناك 

من قبل  ةالمتواصل يةالعلم فضال عن األنشطةث, ومستويات البرامج المقدمة, ومدى المشاركة في البحو, المعروضةبرامج ال

للحفاظ على هذه األنشطة  ضروريا  عتبر الذي يجميع المستويات في المؤسسة, وحجم المؤسسة  علىلتدريس أعضاء هيئة ا

ويتوقع أن يكون للجامعات  .وليس مستوى األداء المرغوب فيهتمثل الحد األدنى هنا الواردة المتطلبات و. بشكل مستمر

أعلى من المستويات التي سبق  الدراسات العليامرحلة  فيوخاصة  بشكل دائم النشاط البحثيمرتفعة من  مستوياتالعريقة 

  .عالية المستوى ةدوليال مقارنة بالجامعاتوالدراسات العليا  في مجال البحث اهئيم أدايقستتولى ت كما أنها, ذكرها هنا

  المعيار

 

العالية ة نمية المهارات المهنيواألنشطة العلمية وت ونقل وتطبيق المعرفة من خالل البحوث بتكوينيجب أن تلتزم المؤسسة 

 .الجامعية والدراسات العليا متخصصة واألكاديمية للمرحلةال برامج البحوث المجاالت من خالل الباحثين في عدد منتأهيل و

 

 جامعةالالممارساتالجيدةفي

واالعتماد في  ضمان الجودةمعايير المعايير الواردة في  بأنشطة الجامعة في عدد من المتعلقةتجلى الممارسات الجيدة ت

وبالنسبة للبرامج المقدمة.  ث المناسبةوالتعلم, ودعم المنح الدراسية والبح بمتطلباتوالتي تتصل  العالي مؤسسات التعليم

  .وقع لهذه المؤسسةالمتبرنامج التقديم وث والخاصة للبح المتطلباتفي االعتبار  الممارساتسوف تأخذ هذه  ,لجامعاتل

  : الى الوصف المقدم فيهخاص  بشكلتباه ويلفت االن

  التعلم والتعليم

 مصادر التعلم 
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  والمرافق التجهيزات

 ثوبحال

 : محددةهيالمتطلباتمنالالحداألدنى

  البرامجنطاق

ب المؤسسة ٪ من طال 11أدنى  وبحد 1واسعة للتعلم من مجاالت المعرفة األقلتقدم المؤسسة برامج فى ثالثة مجاالت على 

  .الثالثة المسجلين في البرامج في كل من هذه المجاالت

  مستوىالبرامجالمقدمة

 فيجب أن الدراسات العليا برامجل أما بالنسبة. التعليممجاالت المرحلة الجامعية في ثالثة على األقل من ينبغي أن تقدم برامج 

 يجب أن تقدم البرامج الدراسية درجة الماجستيرفي واحد من هذه المجاالت, و تقدم حتى مستوى الدكتوراه فيما ال يقل عن

 كما .الدرجات العليا٪ من الطالب في برامج  5يقل عن  ما ال تسجيلالبد من و. في اثنين على األقل من مجاالت التعليم

  .الدرجات البحثيةاألقل في  ٪ على 2.5أن يتم تسجيل يجب 

  المشاركةفيالبحوث

البحوث أو  الطلبة( على دعم مكافآتباستثناء ) ٪ من الميزانية التشغيلية السنوية للمؤسسة 2.5نفق ما ال يقل عن يويجب أن 

والتطوير المشتركة,  مشاريع البحثمن حصة المؤسسة وشمل المنح البحثية الخاصة, يمكن أن من المالمبلغ  هذاو إجرائها

 بيد أنها ال تشمل تمويل تدريس, الدراسات العليا البموظفي وطبحوث لالالزمة المتخصصة  للمعدات البحثيةوتوفير الدعم 

  .للبرامجأو غيرها من البرامج, أو اإلدارة العامة  علياال الدراسات برامج

 

  رةالمستماتالعلميةالنشاط

ت األنشطة العلمية التي تكفل اإللمام بآخر التطورا جميع مستويات المؤسسة في منهيئة التدريس يشترك أعضاء ينبغي أن 

في  بالتدريس ونيقوم نكون أعضاء هيئة التدريس الذييومن المتوقع أن , تدريسهم فيوعرض تلك التطورات , مجاالتهمفي 

 بإصداراتهموان يبرهنوا على ذلك  ينوباحثين نشط وا علماءكونيأن و على مستوى الدكتوراه ينمرحلة الدراسات العليا مؤهل

هنية على مستوى الدراسات العليا يمكن االستعاضة عن مؤهل الدكتوراه عند نسبة عند تقديم برامج مو  ,العلمية المحكمة

 في المجال المعني. بالخبرة الطويلة والناجحة والحديثةمعقولة من أعضاء هيئة التدريس 

  حجمالمؤسسة

في برامج التعليم العالي.  )االنتظام(كامل الدوام طالب بنظام ال 2111 الحد األدنى لحجم الجامعة من حيث التحاق الطالب هو

األخرى التي ال تمنح  مقرراتالغيرها من  , أو فيالتمهيديةب المسجلين في البرامج التحضيرية أو العدد ال يشمل الطال هذاو

 .درجات علمية



 واألدلة مؤشراتاألداء

ة لمثل هذه المؤسسة. وينبغي الخاص بالمتطلباتالصلة  جودة الجامعة من مجموعة من المصادر ذات على االستدالليمكن 

مع  ب, والتجاوالتخرجالدراسي و بيانات إحصائية عن عدد المسجلين, ومعدالت التقدم على عامةالمعلومات ال تشتملأن 

                                                           
. العلوم 4. التربية، 1. الدراسات اإلنسانية والدينية، 1. الفنون الجميلة وفنون األداء، 1يعتبر ما يلي مجاالت واسعة للتعلم. ألغراض هذا المتطلب،  1

. 11. الدراسات الزراعية وما يعادلها، 10. هندسة التصنيع والتشييد، 9. علوم الحاسب اآللي، 8. العلوم، 1. القانون، 6ال، . إدارة األعم5االجتماعية، 
 )التصنيف قابل للتعديل(. الخدمات الشخصية والمجتمعية، 11العلوم الصحية، 
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تقديم معلومات عن مدى تأثير  يمكنو. األخرى التعليم العالي مؤسساتهو الحال مع كما  الموظفينالخريجين و استفتاءات

واالستشهادات الواردة  ,في اإلصدارات البحثية المشار إليهاث من خالل أرقام ومعدالت نشر البحوث ووالبحالمنح الدراسية 

للجامعات العريقة فإن  وبالنسبةوعدد براءات االختراع.  ,علياال طالب الدراسات , ومعدالت نشر بحوث يةفي المجالت البحث

  .مرموقا  فيه يعد مؤشرا  جيدا  لالستدالل على جودة الجامعةواحتالل مركزا  الدولي للجامعات للتصنيفاالنضمام 

كما أنها تتصل بكافة المعايير المؤسسات  نظرائها في معمناسبة الداء األمؤشرات تتماثل  ,بالنسبة لكثير من هذه البنودو

هذه المتطلبات ب ي تتعلقمن بين المؤشرات التي تستخدمها المسائل الت أن تضم ةجامع ألي . ولكن من المهمالموضحة سلفا

العلمية والبحثية, ونسب الطالب المشاركين في  في األنشطة هيئة التدريسأعضاء الخاصة, بما في ذلك مستوى مشاركة 

 .للمؤسسة ككل يةنتائج البحثالومستوى  ,الدراسات العليا والبرامج البحثية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملحق

 

 وضمانالجودةفيالمملكةالعربيةالسعوديةاألكاديميالمفاهيموالمصطلحاتالمستخدمةفياالعتماد

قررت الهيئة نظام االعتماد وضمان الجودة,  مة المستخدمة فيالهالمفاهيم والمصطلحات لللمساعدة في تحقيق فهم مشترك 

ات تعريفال. هاألغراضالوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي تعريف المصطلحات بالمعاني التالية على أن يتم استخدامها 

  .موجزة تفسيراتها يلويبالخط المائل,  مكتوبة



  المساءلة

ى.سلطةأخرتجاهفردأومؤسسةأومنظمةمسؤوليةأنشطتهاتحمل

الحكومية  لجهةاتقارير إلى الحكومة أو  مؤسسة "مسؤولة", ويجب أن تقدمتكون العادة  ,في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي

في تحمل  نوأعضاء هيئة التدريس والموظف وفي إطار المؤسسة, يتشاركإنشائها.  وافق علىتو مويلالتالتي توفر لها 

 .المجلس أماممسؤولة  اإلدارة العلياتقف اإلدارة العليا و بدورها  أمامة" يلئو"المس

وتلك لمؤسسية المسؤولة عن المساءلة ا عادة ما يكون هناك فصل بين المنظمات ,في أنظمة ضمان الجودة واالعتماد

 .المسئولة عن تقييم الجودة المستقل 
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  االعتماد

 

.بالمعاييرالمطلوبةانيفيالتعليميةمؤسسةالأوالتعليميبرنامجالتؤكدأنمعترفبهاتمنحهاهيئةشهاداترسمية

المعايير  الهيئةحددت  وقددة. للممارسة الجي ةعامة المتوقعالالبرامج للمعايير  وأيجب أن تمتثل المؤسسات  من أجل االعتماد,

واالعتماد في  ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي ومعايير ضمان الجودة معاييرفي وثيقتين,  هاالتي ستطبق

 عامةالمعايير الصف ي ذيالو إلطار الوطني للمؤهالتا منهاإلى عدد من الوثائق إشارة أيضا  وهناك. برامج التعليم العالي

عن بعد, وهناك أيضا  برامج التعليمعلى وبيان يظهر تطبيق هذه المعايير  ؛لتعلمل مجاالتفي أربعة  لنتائج التعلم توقعةالم

جميع مجاالت الدراسة. ومن  المطبقة في عامةال في الشروطهذه البيانات  وتم توضيحمعايير للتدريب التقني قيد اإلعداد. 

ولم تقم الهيئة المهنية في العديد من المجاالت المهنية.  للممارساتالالزمة  لباتالمتط يتلبأن برامج للالضروري أيضا 

الدولية الهيئات  متطلبات تدرسالمؤسسات أن  من من المتوقع ها,ريتوفبتوفير تفاصيل هذه المتطلبات بعد, وإلى أن يتم 

ي البداية على أساس مؤقت, وسوف يكون االعتماد ف منح ويمكنالعتماد في مجال الدراسة المعني. ل المانحة المتخصصة

من  دفعةأول وإتمام الوقت  من لفترة كافيةبرنامج ال تطبيقبعد و. ةلبرنامج أو مؤسسة جديد خططأثناء دراسة ذلك عادة 

اد االعتم ما يكون عادةو. بدال من المؤقت العتماد الكاملاالبرنامج ويمكن أن يتم منح  يتم إجراء مراجعة ,برنامجلب لالطال

 سنوات. يتم من خاللها تجديد االعتماد كل خمسةتحتاج البرامج إلى مراجعة  هابعد لمدة خمس سنوات سار

انظر وصف االعتماد المؤسسي, واعتماد . مختلف البلدانفي نظمة ضمان الجودة أل هنالك أشكال متعددة من االعتماد 

  .الدولي االعتماد المؤقت, واالعتمادوالمهني,  عتماداال, و البرامج







 التقويم

 

 المتبعةقاييسمالعمليةقياساألداءبالنسبةإلىالمعاييرأو

أو االمتحانات أو غيرها  ختباراتالا أداء الطالب في تقويم فالمعنى األولى للمصطلح هو يم في سياقين مختلفين:وطبق التقي

  .المؤسسة التعليمية إطارة أداء العناصر داخل جود تقويم, وعملية المرجوةالتعلم  تحقيق نتائج لتقويممن المهام 

ا, أو فعالية العديد من مفي تحقيق أهدافهما  مقرروفعالية برنامج أو  التعليم, جودةم وييستخدم لتق أنه مصطلحلل المعنى الثاني

مختلفة , ولكن  م هذه من مصادرويعلي معايير األداء ألغراض التق يمكن الحصولواألخرى من عمليات المؤسسة.  العناصر

معايير في الوثائق التي ال , يتم تعريفعتمادواالالموافقة المتبعة في تنفيذ مسئولياتها المتعلقة بمنح  هيئةمن وجهة نظر ال

 .التعليم العالي ومعايير ضمان الجودة واعتماد مؤسسات إلطار الوطني للمؤهالتا  األغراض, وبخاصة ها لهذهأقرت



 : الخارجيالتقويم

 قدتمتحقيقها.لمعاييرالمعترفبهااوأنصحيحالحقيقيوالللتحققمنالتقاريرالتيتمثلسجلالنشاطةمستقلجعةمرا

 

دقة  للتحقق منالتي تقوم بها سلطة مستقلة و ستخدم مصطلح "المراجعة" على نطاق واسع لمراجعة الحسابات الماليةي

 .ةللمعايير المحاسبي التقارير المالية واالمتثال

جودة ل ةمستقلال عمليات التقويم الخارجيةلإلشارة إلى  مرحلة ما بعد الثانويةللفي أنظمة الجودة  حي ستخدم هذا المصطل 

التي الذاتية المقام األول على تقارير عن الدراسات  في المراجعات وترتكز .تبنتها التي لمؤسسة وعمليات ضمان الجودةا
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وعلى الرغم من   .مراجعة الحسابات الماليةكما هو الحال بالنسبة ل ج تلك الدراسات الذاتيةالتحقق من نتائومؤسسة, الأجرتها 

اهتمام خاص  إيالء الجودةمراجعة خالل  من المعتادإال أنه , عمليات التقويم الخارجيةاعتماد معايير الممارسات الجيدة في 

تلك  فعالة في تحقيق ما العمليات المستخدمة في مؤسسة كانت إذاوتقديم تقرير حول ما  لألهداف التي حددتها المؤسسة,

 .أم ال األهداف



 : المرجعية المقارنة

 .لتحديداألهدافوتقييماألداءةمستوياتاألداءالمستخدمأوالمقارنةنقاط

 الحاليمعدل الل, المثا مستويات األداء الحالية في المؤسسة )على سبيلهي  من الممكن أن تكون مقاييس المقارنة المرجعية

وضعتها وكالة خارجية, أو معايير األداء في مؤسسة أخرى  المعايير التي وأ(,  األعمال إدارةدراسات  فيلطالب لتخرج ا

أكاديمي يعمل  البحثية لكل موظفإلصدارات عدد من ا, المؤسسات المختارة للمقارنة. )على سبيل المثال أو مجموعة من

المرجع الذي يمكن مقارنة  لتكوناختيار مؤسسة أخرى مماثلة لها  ما ؤسسةلم يجوزوس(.  ةامعكامل في جالدوام ال بنظام

ما يستحب  عادة داخل إطار المؤسسة. مماثلة مجموعاتمع  أجزاء معينة من المؤسسةمقارنة , أو على أساسه عملها جودة

 الخاصة في هذه المقارنات.وط شرالفي سردها التي يمكن والمؤشرات )مثل تلك المذكورة أعاله(  استخدام



التعلمالمزيج:

 .االلكترونيلطلبةمنخاللالجمعبينالتعليمالعاديفيالحرمالجامعي،والتعليمفيهابرنامجيدرس

يتم عادية في الحرم الجامعي  مقرر منها وسائلالمن  مختلفةفي مجموعة المتنوعة ساليب التدريس أليمكن إعداد ترتيبات 

 باستخدام منهجية مقرراتبعض الس يتدر يتم فيهامج ن, أو برتم اختيارها ذاتيامواد  استخدامب المقررمن  س أقساميتدر خاللها

جها لوجه. التعليم و منهجية باستخدام تدريس البعض اآلخربعض المحاضرات في الحرم الجامعي, وتدريس و عن بعدالتعليم 

أثناء  همب لدعممناسبة من المساعدة والدعم للطال البد من توفير أشكال متنوعة,طرقا  ماستخدافيها  تمفي الحاالت التي يو

 .كل من أشكال التعليم لتعلم فيا



ساعاتالمعتمدةلا

أوأومقدارالتعلمالمتوقعلوحدةمحجأو،متطلباتالعملٍلمنك الساعاتالمخصصةمنقبلالمؤسسةلتحديدأوطانقال

 .معينسيدرابرنامجأومادةما

, التعليمي البرنامج ضمن الدراسية مقرراتالحدات أو للو المعتمدةأو النقاط الساعات  تعيين عدد منمن الممارسات الشائعة 

برنامج  مدخالنمع  وافق عدد الساعات المعتمدةتي قدكما أنه . إلجمالي البرنامج المعتمدةأو النقاط الساعات من  ردقوتحديد 

ستخدم ي. واذاتي الموجهة دراسةال في ستغرقالمتوقعات الوقت  أعمال المختبرات, أو وأساعات التدريس, عدد مثل تعليمي ما 

أو التعليم التعليم الرسمي,  لتقييمفي هذه النظم على أساس الصيغ التي توفر مستويات مختلفة  "الساعات المعتمدةمصطلح "

في بعض األنظمة  "الساعات المعتمدة" يستخدم مصطلح كما . تدريب العمليال وأ في الفصل, أو المشاركة في المختبر

 قدرل عينةالم والساعات أو النقاط المعتمدةعلى مدى فترة من الزمن.  العادي ي حققه المتعلمذللتعليم ال للجزء النظري األخرى

األمريكي كارنيجي  مالنظابعض الدول تستخدم  ,المثال على سبيلف. يختلف من دولة ألخرىمعين من العمل أو التعلم 

نظام بالواحدة في السنة الدراسية  المتوقع عادة للعمل األكاديمي قدرساعة لل 31خصص ي الحتساب الساعات المعتمدة والذي

نقطة وهو ما يعادل  121نظام النقاط بحيث تكون بعض البلدان األخرى خدم تبينما تسالجامعية.  المرحلةكامل في الدوام ال

عدد ساعات  أو أكثر قليال حسب)ساعة  31استخدام , العربية السعودية شائعة في المملكةال اتممارسال ومنحجم التعلم. 

 الواحد.  الدراسي االتصال وطريقة التدريس( للعمل المتوقع في العام
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عنبعد لتعليما

خارجالحرمالجامعيمواقعأوموقعفرديفيبشكلنسبةكبيرةمندراستهمبالطالبفيهاطريقةللتعليموالتعلميضطلع

 .للمؤسسة

متنوعة من اآلليات التي  مجموعة. كما يمكن دعم تعليم الطالب باللكترونية تعليم الطالبيمكن أن تدعم المواد المطبوعة أو ا

و أمقاطع الصوتية ال وأالفيديو مقاطع  روابطك, خالل شبكة االنترنت تستخدم في بعض األحيان للتفاعل بين الطالب, من

تخذ أشكاال يالتدريس يمكن أن  التفاعل مع أعضاء هيئةفإن . وبالمثل, مناسبة مواقعفي  دراسية اتمجموعل الدورية األنشطة

 .متنوعة

)سواء من خالل المواد المطبوعة, أو عن  عن بعد خالل التعليم التي تقدم برامجها منهي تلك  بعد مؤسسة التعليم عنإن 

يدرسون في األماكن التي  ولكنهمالفصول الدراسية,  إلى و االثنين معا( للطالب الذين ال يحضروناإللكتروني أ التعليمطريق 

 الذاتية أو المواد بعدالتعليم عن  وحيثما تستخدم مجموعات. يحددونها التي  األوقات  في كثير من األحيان فييختارونها و

استخدام  نافإنه يمكن, ما تعليمي برنامج ضمنالمختلفة  اسيةالدر مقرراتأو ال ,الدراسية نفسها مقرراتمستخدمة في الال

برامج  توفر مزيجا من فهي التيالمزدوج أما مؤسسات التعليم . هذه العملياتالمزدوج لوصف  المتنوع أو مصطلحات التعليم

  الجامعي. حرمباإلضافة إلى التعليم في ال التعليم عن بعد

 التعلممجاالت

 المتوقعةمنبرنامجدراسيمعينلمخرجاتالتعلمعبارةعنفئاتواسعة

عدد من المعارف والمهارات التي يتوقع من الطالب أن يكتسبها في برنامج ما التعلم عادة على  مجاالتيطلق وصف  

ى التعليم عادة ما تشتمل عل مجاالتوعلى الرغم من تباين أعداد ومسميات هذه الفئات , إال أن  واسعة.فئات  مجتمعة ضمن

 مجاالتومن في هذه الفئات.  التعليمالتدريس وتقييم  وطرق التعليممن  سبع فئات  تنطوي على أنواع مختلفة إلىخمس 

على المقدرة هي المعرفة ) لمملكة العربية السعوديةفي ا لإلطار الوطني للمؤهالتالتعليم العالي  مكون في التعليم  المستخدمة

, (حل المشاكلوالتفكير في  والمبادئ المفاهيمعلى تطبيق  )المقدرة والمهارات المعرفية(, استحضارهار المعلومات واتذكاس

القيادة, وتحمل  مسؤولية )القدرة على العمل بفعالية في مجموعات, وممارسةتحمل الو اآلخرين التعامل مع ومهارات

 درات(, واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتهذه القبواألدبية التي ترتبط  مسؤولية التعلم المستقل, والتنمية األخالقية

على استخدام تكنولوجيا االتصاالت(.  والقدرة تاالتصاالمهارات المهارات الرياضية األساسية و منهاوالمهارات العددية )

 نامجبروجدت صلة بالحيثما  اإضافي مجاال  عتبر كما أنها تبعض مجاالت الدراسة,  حركية مهمة جدا فينفسالمهارات الوتعد 

 .المعني

 

 الثنائيالتعليممؤسسة

عناآلخرخاللالتعليمعنبعدوبعضها بعضالبرامجمنللطلبةالمؤسساتالتيتقدمهيالمزدوجالتعليممؤسسات

 .الجامعة طريقالتعليمالتقليديفيحرم

طرق التدريس في ل مكملةليم بوصفها التعحزم االلكترونية و مؤسسات استخدام الموادللبشكل متزايد بالنسبة ومن المألوف 

هذا  التشابه بين أوجه الكثير من وجد وجد هذا النوع من التعليم, ماحيثوأن تتخذ أشكاال متنوعة.  هايمكنوالحرم الجامعي, 

برامج لمؤسسات التي تقدم كل من ا في ستخدم عادةيالمزدوج"  التعليم" مصطلحغير أن  عن بعد, منهجية التعليمو النهج

 عن بعد. التعليمباإلضافة إلى  الحرم الجامعي تعليم فيال
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  يموالتق

 

 .معينأونشاطقيمةلمرفقوإعطاءديرعمليةتق

جودة أو ب المتعلقة تبالقراراتبط ير حيث قليال   مختلف اهولكن معن يميتق مصطلح يم أحيانا بالتبادل معويستخدم مصطلح تق

عادة  رتبطيي ذم الييتقالمن  تفصيالأكثر واتساعا في معناه أكثر  للدراسة" مالمقي  "نصر العقد يكون والمسألة قيد النظر.  قيمة

 .قياس األداء بالنسبة لمعايير ثابتة ومحددة سلفاب



 الخارجيضمانالجودة

 .يمالمؤسساتوبرامجهاوأنشطتهامنقبلوكالةخارجيةمستقلةووتقمراجعةعمليات

معدة الذاتية وهي دراسات الأساس تقارير  مستقلة علىالدورية النظراء ال تقويمات ا يكونم عادة الخارجيضمان الجودة 

  .الدراسات الداخليةنتائج يم الجودة والتأكد من صحة وتق ين همالغرض

لطلبة ا تعليماهتماما خاصا لنتائج  يولي, ويمكن أن عمليات التقويمأكثر انتقائية من  الخارجييم الجودة وكون تقيوعادة ما 

قبل الجهة الحكومية التى ترتبط بها هذه بل المؤسسة, أو من أولويات السياسة من ق المعرفية على أنهاالمسائل  وغيرها من

 عمليات التقويمالستخدامها في المنتقاة ة رئيسمؤشرات األداء ال دراسةقد ينطوي ضمان الجودة الخارجي على و. المؤسسة

.المستوى الوطنيعلى 



 أواألهدافالغايات

 .لوضعاألهدافوالتخطيطالتفصيليالاتوفيردليبتقوم،عباراتعامةتصفالتعدادالمنشود

من  أعدتواألهداف المحددة التي  األغراض العامة للمؤسسة, تحدد, التي رسالة المؤسسةتقع بين  العامة هدافاألغايات أو ال

من  أن تتصل بأي جانب لها يمكنوت محدد. يوقبتدة يمكن قياسها صف نتائج محدتما  , والتي عادةالغاياتأجل تحقيق 

 .مؤسسةال ةنشطأجوانب 



  لمدخالتا

 

 .لمؤسسةوالتيتستخدمهالتقديمبرامجهالالمواردالمتاحة

 ةكفاءوالطالب. ويمكن أن تشمل مؤشرات  ,هيئة التدريسأعضاء , و التجهيزاتتشمل المدخالت الموارد المالية, والمرافق و

الطالب. إلى موظفين الونسب  همالتدريس ومؤهالت أعضاء هيئةيمكن أن تشتمل على عدد  فالمدخالن هيئة التدريسأعضاء 

 انخفاض معدللطالب, أو ا لى عددسوب إالحامعامل مثل نسبة جوانب بعض ال تجهيزاتويمكن أن تتضمن مؤشرات ال

 .في المعدات وجود أعطالالوقت بسبب 

لجودة, وذلك باستخدام أشياء ل محكاتك نظم ضمان الجودة اعتمادا كبيرا على مؤشرات المدخالت مداعتحتى وقت قريب 

ولكن على الرغم من أن . فر أجهزة الحاسوبتب, وتواالمك وإمكاناتهيئة التدريس, أعضاء مؤهالت و مثل الموارد المالية,

 ثوة البحجودبالهتمام اآلن إلى نتائج التدابير المتصلة ا قد انتقلفتمكين, بصفتها عوامل ال تزال لها أهمية النظم هذه 

 .تعليم الطالب مخرجاتو
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  االعترافبالمؤسسة

تلبيالمعاييرالمطلوبةالتعليمالخاصةبهالمواردوالعملياتونتائجابأناإلقرارعلىبناءايكونمؤسسةبالاالعتراف

 .لمؤسسةمننوعها،ومستوىبرامجها

. إتاحتهاوالمستويات التي يمكن  هاالمؤسسة قادرة على تقديم التي تعتبر حدد مجاالت الدراسةما يعادة  سسةبالمؤ االعتراف

. على ومجاالت البرامج المسموح لها بتقديمها مستويات بتحديد لتشغيلبا للسماح للمؤسسة الصادر الترخيص النهائيويقوم 

في العلوم وحتى مستوى البكالوريوس,  ج في الدراسات التجارية والهندسيةمعتمدة لتقديم برام ما قد تكون كلية ,المثال سبيل

تقدم برامج تصل ل قد تم االعتراف بها هاعينبمجاالت هذه العلى التي تركز  جامعةالقد تكون والتطبيقية حتى مستوى الدبلوم. 

 .لماجستير في العلوم االجتماعيةا درجة وحتى مستوىالدكتوراه في العلوم والهندسة واألعمال التجارية  إلى مستوى

برامج معينة في مجاالت الدراسة حتى المستوى المحدد.  مؤسسة لديها القدرة على تقديمالإلى أن  يالمؤسسويشير االعتراف 

ضمن تلك الحدود لضمان أن  مقدمكل برنامج اعتماد يجب و. به رسميا ما هي مخولة للقيام يحدد الترخيص النهائيو

  .ي المعايير المطلوبةالبرنامج يلب

 

الداخلي ضمانالجودة

 .األنشطةكافةفيأدائهاتقومبهاالمؤسسةالتعليميةلضمانجودةالتيالعملياتهي

, ولكن أيضا تدير أعمالها بشكل جيد فحسب  مؤسسةال التأكد من أنرصد والعمليات  الداخليال يشمل ضمان الجودة 

 من وكاالتالمؤسسات األخرى, من الصناعة أو المهن, أو من غيرها   ص من خارجاستخدامها من تلقاء نفسها لألشخا

 الداخليالجودة  ضمان ما يكون عادةوتقديم المشورة بشأن برامجها وأنشطتها. و المراجعةالجودة من أجل  ضمان وأاالعتماد 

ؤسسة, وأعضاء هيئة التدريس والطالب وجميع مجاالت أنشطة الم تعامل مع المدخالت والعمليات والنتائج,بحيث ي, شامال

 .المؤسسة في جميع أنحاء

 

 االعتمادالدولي

.اعتمادمؤسسةأوبرامجهامنخاللوكالةاعتمادأنشئتفيبلدآخر

كجزء من المانحة لالعتماد الوكاالت الدولية  ها من قبلأو برامج هايم واعتماد كلياتولتق بالترتيب عدد من المؤسسات تقام

فضال عن  الجودة تطويرداخلية صارمة و إجراء مراجعاتز يحفتفي ذلك  جدوى ثبتت. وقد لديها ات ضمان الجودةترتيب

الجودة في المملكة العربية السعودية, ولكن  االعتماد وضمان نظامهذه األنشطة ليست مطلوبة كجزء من وسمعتها.  ترسيخ

والنتائج التي تم  تمتاألعمال التي أما مؤسسة, للان الجودة الداخلية ضمو التقويم عمليات تعتبر جزءا من يتم إجرائهاعندما 

 .الهيئةالتي تقوم بها  المراجعات تؤخذ في االعتبار أثناءفسيتم دراستها وسوف التوصل إليها 

 

 (Kips) مؤشراتاألداءالرئيسة

 .ماألداءقويتعتبرذاتأهميةخاصةألغراضتومؤشراتأداءمختارة

األداء,  ويمفي مجال تق عتبرها ذات أهمية خاصةتالتي  ةرئيسمؤشرات األداء المختصرة لسسة تحديد قائمة مؤلليجوز 

تختارها كل مجموعة او  أخرىمؤشرات المؤسسة, باإلضافة إلى  من عدد من أقسام المؤشرات وتحتاج إلى دليل على تلك

صغيرة من  تحدد قائمةأن  يمكن الهيئةة للجودة مثل وبالمثل , فإن وكالة وطني ,قسم فى المؤسسة ألغراضها الخاصة

  .من قبل جميع المؤسسات هااستخدام لكي يتم ات معينةسسيا عكس قضايا وطنية أو أهدافبحيث ت المؤشرات
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 التعلممخرجات

 .برنامجمعينأوالمقررفيالمعارفوالمهاراتالناتجةمنالمشاركة

نتائج التعلم هي نتيجة و الطالب. تلقاه دراسي برنامج أومقرر  عن جتناالتعلم الإلى  التعلم مصطلح شائع لإلشارة مخرجات

 المقرروهي نتائج التعلم التي يستهدف البرنامج أو  المرجوةالتعلممخرجاتإلى  اإلشارةتكون وكثيرا ما  س.لعملية التدري

 تنميتها.

مجموعات خمس ,  أو مجاالتالتعلم في  مخرجاتو أنواع فئات عريضة أ الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد وقد حددت

 المعلومات والمهارات العددية , تقنيةوالمسؤولية , واالتصاالت , و المعرفة , والمهارات المعرفية , ومهارات التعامل

فات في هناك اختالولمختلف المؤهالت.  ةمستوى المعرفة والمهارات المتوقع كما قامت بوصفحركية , نفسوالمهارات ال

هو  الدراسية مقرراتوال رامجلتخطيط الب أحد المظاهر الهامة أن , عالوة علىلطالبمن قبل ا التعلمنتائج  تنمية كيفية

 المرجوة. التعلم مخرجات ألنواع المختلفة منلم التي ستكون مناسبة ويالتدريس وأشكال التق تخطيط لعملياتال



  المستوى

 

.معينبرنامجدراسيةخاللتقدمالطالبفيالمتوقعاتصعوبالالمعيارالفكريوويمثل

وصف  تعرف بأنها الصعوباتوهذه  تزداد كلما تقدم الطالب في البرنامج,تعلم الدرجة صعوبة أو تعقيد من المعروف أن 

لسنة الثالثة , وهكذا, ا السنة األولى , السنة الثانية , مثل: ةيسنوات دراسلالمستويات  تحديد . ويمكنةالتعلم المتوقع لمخرجات

  .والدكتوراهالماجستير , والبكالوريوس , و الدبلوم , :أكاديمية مثل لدرجاتأو 

 

  الترخيص

 

 .أوالقيامبأنشطةمعينة،للبدءبالعملحكومةأووكالةحكوميةالعادةتمنحهاموافقةرسمية

محددة في وعلى مستويات  معينة برامج في مجاالت قديمتلبدء في تشغيل ويتيح لها رسميا ا, ما منح الترخيص لمؤسسة  إن

من  امختلف اهناك نوعكما أن أن تتوقف عن العمل.  عليها يجبفإنه المؤسسة  إذا ألغي ترخيصو. الرخصة التي منحت لها

لذين أتموا خيص لألفراد ااالتر في بعض األنشطة. ويجوز منح لمشاركةبالسماح لهم للألفراد منحها ن مك  ي  ي لتاخيص اترال

  .ةالمهن البرامج المهنية , والذين يرغبون في ممارسة

ارتباطا وثيقا. فيجب عند منح الترخيص لمؤسسة ما لتبدأ العمل بصورة طبيعية أن  يبعضهماويرتبط الترخيص واالعتماد 

يرتبط منح أي ترخيص  والتصديق. وعادة ما يم للجودة من خالل عملية االعتمادويتبع الترخيص أو أن يكون مشروطا  بتق

 .لشخص ما لممارسة مهنة بعينها باعتماد البرنامج الذي أتمه هذا الشخص

 

معينفيبرنامججذريالتغييرال

 .هاعتمادمليةماعلىعفيبرنامجالجذريتغييراليؤثر

ابة للظروف المتغيرة , الدراسية من وقت آلخر استج مقرراتمن المتوقع أن يقتضي األمر إدخال تعديالت في البرامج وال

مواكبة ألحدث  برامجالتكون ضمان أن جدا ل ةهذه التغييرات مرغوبو. مقرراتوال مجاالبر يموتقنتائج  باإلضافة إلى

أي تغيير من و ,على اعتماد البرنامج ذلك ؤثري مكن أنمن المف, على برنامج معتمد جذريير يتغ طرأ. ولكن إذا التطورات

دراسي كامل.  بفصلاألقل  على إخطار الهيئة بذلك قبل تقديمهو عليا أكاديمية لجنة يحصل على موافقةهذا القبيل ينبغي أن 
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 رئيسالالمسار  حذف إضافة أو :جذريةيرات اليأمثلة التغومن . الممنوح التغيير على االعتماد تقييم أثر للهيئةعندئذ يمكن 

مقرر دراسي  حذفإضافة أو  وأدرجة األعمال أو التجارة( ,  المحاسبة أو التمويل الدولي ضمنمجاالت لبرنامج )مثل 

مؤهل  أو جديد دراسة مجال على ينطوي الدرجة العلميةالرياضيات في شهادة الهندسة ( , وإحداث تغيير في  )مثل أساسي

 , أو في طول برنامجأي تغيير  أو ,مختلفة أو وظيفة برنامج إلعداد الطلبة لمهنة إعادة توجيه أو وضع وأ, في مهنة مختلفة

 إخطار الهيئةوينبغي  .بكالوريوس(لدرجة ال دبلوم في إطار برنامجال درجةمنح  )مثل برنامج طويل بكر مناالنسحاب الم

 .لى النحو المبين أعالهع أي تغير جذريتراكمي يعادل  أثر يكون لها قدالتي سلسلة البرامج البسيطة بأيضا 

 



المؤسسةرسالة

 .المؤسسةةلتطويررئيسوجزيحددأهدافالسياساتالبيانعامم

ليكون بمثابة دليل  فيه الكفايةدقيقا بما  الرسالةينبغي أن يكون بيان  انه إال ,عبارات عامة فييصاغ على الرغم من كونه 

لى سبيل المثال , ستخدم كأساس لصنع القرار. )عيلتخطيط واتخاذ القرارات على جميع مستويات المنظمة, وينبغي فعال أن ل

 جين."(يإدارة المشروعات لدى الخرومهارات  , واإلبداعالتقنيةسمعة دولية لجودة البحوث التطبيقية ونقل تحقيق "

 

طريقةالتدريس

  ية،........الخراسدلالواجباتا،المعمليالتدريب،الدروساإلضافية،المحاضرات:مثلالمختلفةتعليمالتتضمنأشكال

بدورها والتي , الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسي عن طريق لها  خططمق التدريس الائعلى طرعادة تعليم لم انظيتيقوم 

 الدروس وأالمحاضرات ,  ذلك األمثلة على . ومنالطرقتصال في كل من هذه االعلى أساس مقدار وقت ت خصص 

استراتيجيات التدريس التي هي من األساليب و لحهذا المصط بين ينبغي عدم الخلطو. التدريب المعملي , أو  الخصوصية

و  المشاكل حلوسلوكيات تطوير مهارات  وألتقديم المعلومات,  الطرقواحدة أو أكثر من هذه  ضمن المعلمالتي يستخدمها 

ج تطوير نتائلالتعليم كجزء من التخطيط التربوي  طرقمختلف  يمكن إدراج استراتيجيات مختلفة فيو. اتالمسؤولي تحمل

  .المرجوة التعلم



  األهداف

 

تطبق محددة عبارات وأهدافرسالةهي على المؤسسة من معينة التعليميةمجاالت النتائجإلىوتشير،األنشطة

.المرجوة

فترات المستويات األداء التي يتعين تحقيقها في غضون  وفقا لشروط قياسية محددة باإلضافة إلىهداف األ تحديدينبغي 

 أهداف , أوالتعليم يها على أنها أهدافإل ةشاراإليمكن و .التعليم المرجوة بمخرجات األهدافوقد ترتبط . ةروذكمالزمنية ال

يكون ال  بحيث مؤسسي ريتطولأو  تعليمية لبرامجأهداف  وضعيمكن أيضا كما . التعليمية البرامج و الدراسية مقرراتال

مؤشرات. )على بناءا على   محددة مستويات أداء بصفتهاهداف األر عن يمكن التعبيو. التعليم بمخرجات متعلقابالضرورة 

   xxxx ال يقل عن يحققون حد أدنى من الدرجات٪ من طلبة السنة النهائية سوف  80 , 2118سبيل المثال , " بحلول عام 

 مسبقامحددة س مستويات أسا ىتقوم عل) على أحكام فاصلةاألهداف  تعتمدقد و. (اختبار اللغة اإلنجليزية)في   xxxxمن

 (.المؤسساتمن أخرى مجموعات مع  )على أساس مقارنة األداء على معدالت إحصائيةأو ( ألداءلقياس ا
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  المخرجات

 .مؤسسةالنتائجعملياتالتعليموالتعلموالبحثفي

على سبيل ف ا التعليمية.لما تنتجه المؤسسة أو البرامج كمحصلة نهائية لعمليته نوعي كوصفهذا المصطلح عادة يستخدم 

 مستواهم التعليمي وما يمكنهم عمله إلكمال البرامج التي سجلوا بها. كفاءةعادة  الطلبة تعليم اإلشارة إلى نتائجتعني المثال, 

أو  إحصاء لإلصداراتمجرد  وأثرها عوضا  عن كونهاث والبحبجودة متعلقة  وبالمثل, عادة ما تكون نتائج األبحاث

.المكتملة حثيةالب المشاريع

المنتجات

منتجاتأنشطةالمؤسسة،ويعبرعنهابالكمية

عدد الخريجين أو عدد المنشورات البحثية اإلشارة إلى  مثل ,لما تنتجه المؤسسةمقياس كمي كهذا المصطلح عادة يستخدم 

  .ألعضاء هيئة التدريس

 

  المؤسساتالشريكة

 .لتعليمالعاليلتوفيرالخدماتلسةمؤسمعتعالقةتعاقديةرسميةأنشأمؤسسة

شراكة على ال نطويتقد  ،في بعض الحاالتف. من مؤسسة ألخرى بين مؤسستين تعليميتين ترتيبات الشراكة تختلف طبيعةيمكن أن 

 وفي المقابل قد يكون هناك بعض الترتيبات بين مؤسستين شريكتينمحلية. تعليمية مجرد توفير عدد من خدمات الدعم لمؤسسة 

دراسية قدمت عمليا تحت إشراف مؤسسة تعليمية  مقرراتبحيث يتم منح الدرجة العلمية لمؤسسة تعليمية ما في برامج تعليمية و

 الالزمة لتشغيل متطلباتالبالبد من الوفاء ف دولية،مؤسسة محلية أو  من قبل تمنح الدرجاتعما إذا كانت هذه  وبغض النظر أخرى.

 .بالكامل في المملكة العربية السعودية يمؤسسة أو برنامج تعليم أي

 

تقويمالنظراء

ووقت يم من خبرةيذومقيمينخارجينمنقبلأوجزءمنمؤسسةمعينةأومؤسسةماريرعنبرنامجاتقتقديم

 .ليمؤسساتالتعليمالعافيإدارةوأهيئةبالتنسيقمع،أو فيالمجالالمعنيصينمختوالمهنالمماثلةوأالمؤسسات

. كما أنهم مماثلةال برامجأو ال المؤسسات نظراء لديهم الخبرات الضرورية في هم المقيمينهذا المفهوم أن  من أهم عناصرإن 

أهمية بالتقويم المؤسسة قيد  تعترفوالتحديات التي تواجهها. ومن المهم أن  مؤسسةالطبيعة وأغراض دراية كافية بعلى 

هناك  حتى ال يكون مراجعتها تماما عن المؤسسة التي يجري ينمستقل المقيمينون كيالضروري أيضا أن  . ومندورهم

. التطويربالمساعدة في  ينوملتزم كما يجب أن يكونوا مدربين بعناية على مهمتهمفي المصالح,  يحقيقي أو تصور تضارب

لمعايير الدولية لنوع باعلى دراية فضال عن كونهم وبرامجها  وأهداف المؤسسة رسالةيتسموا بالحساسية تجاه ينبغي أن و

 .مراجعةقيد ال التعليمية المؤسسة أو التعليمي البرنامج

 

 مؤشراتاألداء

  .األداءجودةوكالةأخرىلتقديمدليلعلىأيأومؤسسةال(تستخدمهاامسبقاعادةاختيارهيتم)مناألدلةأشكالمحددة

والمقاصد التي تتعلق بها. ولكن التدابير  األهدافب قدر المستطاعمباشرة  ينبغي أن تكون مؤشرات األداء محددة وذات صلة

ه يجب يه, فإن. وبناء علفي بعض األحيان يهاصعب العثور علي (التعلم لدى الطالب جودة مثل)هداف األالمباشرة لبعض أهم 

 العمل. وبما أرباب استطالعات أراءو يفالتوظ , ونتائجللبرامج مثل تقييم الطالبأحيانا مباشرة الدلة غير استخدام بعض األ



 

 

41 

ذات صلة  هاتستخدم عدة مؤشرات مختلفة ولكن من المعتاد أنفأن المؤشرات غير المباشرة يمكن أن تخضع لمؤثرات أخرى 

 في أحيانا "المثلثات"يستخدم مصطلح وباستخدام نظام مستقل للتحقق من التفسيرات.  هاتفسيرباإلضافة إلى مهمة, الهداف ألبا

كفاءة دليل على  ىعل يمكن الحصول ,على سبيل المثالفوجهات نظر مختلفة.  منمعين مؤشرات لتقديم أدلة عن هدف عدة 

 وتصنيف الطالب لفاعلية التدريس.عدة مؤشرات مثل مستويات المؤهالت, ونتائج البحوث,  خالل من هيئة التدريس أعضاء

 

  العمليات

 

 والسياستتضمن اإلدارية الترتيبات مؤسسةواإلجراءاتات بها تقوم التي ماالتنظيمية ،تعليمية تخطيط مجال في

 .ومراجعةوتقديمبرامجها

. ويشمل الخاصة بها المخرجات والنتائج إلنتاجاستخدام المدخالت المتاحة لديها من ما ما يحدث في مؤسسة هي عمليات ال

واسعة من  , فضال عن مجموعةاالجتماعيةإدارة البحوث واألنشطة  وعمليات قويمهذا التعبير عمليات التدريس وإجراءات الت

  .التعليمية األنشطة األخرى التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البرامج

 اعتمادمهني

قاوفالمعنيةلمهنةاوالمهاراتالالزمةلممارسة المعارفوانذلكالبرنامجيطور،ما لمهنةطالباعتمادبرنامجإلعدادال

.المطلوبة مستوىالكفاءةل

تنمية معارف ومهارات محددة  وإلى, العامة المعايير األكاديميةب تفيالتعليمية أن البرامج ضمان  إلىعتماد المهني االيهدف 

مثل الطب وغيرها من المجاالت ذات  في مجاالت مهنية في معظم البلدانهذا يطبق والمهنة المعنية في المجتمع.  لممارسة

عتماد اال هذا النوع من منحأخرى, ي  بلدان  فيووالقانون وغيرها.  ,وعلم النفس , والهندسة, والمحاسبة,بالصحةة الصل

 لهذا الغرض..الحكومة أو من جانب الوكاالت الحكومية من قبل الجمعيات المهنية المعترف بها من قبل المتخصص المهني

فق مع واأن البرنامج يلبي المعايير األكاديمية, ويتيمنح شهادة ب الذي اديمييختلف هذا النوع من االعتماد عن االعتماد األكو

 االعتماد األكاديمي والمهني على حد سواء يتطلب األمرما عادة في الممارسة العملية, و. إلطار الوطني للمؤهالتامتطلبات 

 .واحدة في عملية اعتماد ثنيناالالجمع بين  إمكانيةعلى الرغم من لمجاالت المهنية ل

 

  البرنامج

 

 أكاديمي،أويؤديمجالالطلبةفييتبعهللدراسةمنظمبرنامجهو تمامهالنجاحفيإنأحيثبإلىالتأهيلالمهني،

.أكاديميةحصولعلىدرجةؤهلهمللي

ن ما يعتبر برنامج , ولكن التمييز بيمؤهل واألنشطة التي تؤدي إلى الدراسية مقرراتالبرنامج مجموعة متكاملة من العتبر ي

 .توضيحه على النحو األمثل من خالل األمثلة, ويمكن قيقهذات الصلة من الصعب تح واحد أو مجموعة من البرامج

, ين برنامج إلعداد مهندس ميكانيكمختلفا ع امدني امهندسون كليإعداد الطالب الخاص ببرنامج درجة البكالوريوس يعتبر 

درجة برنامج  المشتركة بينهما. وبالمثل, إذا كان طالب قد أكمل الدراسية مقرراتال بعض وجود إمكانيةعلى الرغم من 

 فهذا, في نفس المجال العاملماجستير والدكتوراه الدراسات العليا الذي يؤهل لدرجتي ابرنامج يلتحق بود أن يبكالوريوس و

بالنسبة أما  .ذاته في حد كامال د مؤهل يعتبروجوبويتصل االختبار في هذه األمثلة  .برنامج منفصال من شأنه أن يعتبر

 تعلق بالضرورةيهذا التمييز ال ولممارسة المهنية في هذا المجال. لبرنامج ال درس الشخص الذي فهو يؤهل المهني, برنامجلل

سة المدنية سوف المرجح أن قسم الهند منفإن  ,في المثال المذكورو. معينةكلية لأو  تعليمية ما مؤسسةل بالتنظيمات اإلدارية

ة بحيث الطريق ههذبم نفسها يتنظبمؤسسة  أن تقوم أيضا الدراسات العليا. ومن الممكن من الدراسة الجامعية وبرامج قدم كالي

 .وذلك وفقا لرغبتها المدنيةوبرامج في كل من الهندسة الميكانيكية  مواحدة تقد تعمل كإدارة
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فان  ,على سبيل المثالف. ا  تعليمي ابرنامجاعتباره ينبغي  لمادليال مفيدا  ةديميكااأل الدرجة مسمىأن يمثل  يالضرورمن ليس و

 يندرج تحتهاأن من الممكن م, وعلبكالوريوس الأو  ,أعمال إدارةبكالوريوس  , أواآلداب بكالوريوسعامة مثل ال المسميات

 علم النفس, والعملوريخ والعلوم االجتماعية, برامج في التاإدراج  اآلداب يمكنتصنيف  تحتالعديد من البرامج المختلفة. ف

قتصاد, أو التنظيم واإلدارة , اال وأ, بةللمحاس األعمال برامج منفصلةإدارة درجة  تضمناالجتماعي , أو غيرها. ويمكن أن ت

 .على نحو تام لمهارات مهنية مختلفة وتؤهلمختلفة تماما  وهذه البرامج ستكون

على هذا النحو,  هاداعتماينبغي ومنفصلة,  كيانات هاتي استخدمت في هذه األمثلة ينبغي اعتبارأن البرامج ال وعلى الرغم من

 التقويماتلفريق عمل  الصلة معا في عملية االعتماد شريطة أن يكون من الممكن مجموعات من البرامج ذات دراسةيمكن 

  .ضروريةال اتالخبر أن يضم ةالخارجي



 .اعتمادالبرامج

برن اعتماد لتعليميامج يلبيلدراسة أنه تبين شهادة منحه منخالل المطلوبة فيهذاتعليميبرنامجلتقديمالمعايير

.طلوبمستوىالمالالمجالعلى

معايير في االعتبار اليم وتقويأخذ . لدرجة التي يؤهل لهامناسبة ل المطبقة معاييرالو جودةالأن ب ا  قراربرامج الاعتماد يتضمن 

, وكمية التعلم ليم و مدى صعوبته مستوى التعباإلضافة إلى في مختلف مجاالت الدراسة,  التعليم والتعلم طبيعة كل من

مثل البكالوريوس  درجاتإلى  تؤهللبرامج التي ل بالنسبةالمعايير العامة لنتائج التعلم  وقد تم تحديد .العلمية للدرجة المطلوبة

, الدرجاتويجب الوفاء بها في جميع البرامج التي تؤدي إلى هذه  ي للمؤهالتإلطار الوطناالماجستير والدكتوراه في و, 

برنامج بالمعايير الفي ييجب أن  العمل, أطر متطلباتباإلضافة إلى تلبية وعن نوع المؤسسة التي تقدم البرنامج.  بغض النظر

معارف يجب أن يوفر , مهنيالبرنامج بة للبالنسبرامج التعليم العالي" , ولعتماد الوا المحددة في "معايير ضمان الجودة

  . لممارسة المجال المعنيالالزمة المهارات فضال عن  محددة



 االعتمادالمؤقت

 .يمخططالتنميةقوجديدةبعدتتعليميةمؤسسةأوبرنامجلعتمادبشكلمؤقتاال

الفرصة تفصيلية. ويتيح ذلك  أساس خططمؤقت على بشكل  جديدةتعليمية مؤسسة أو تعليمي معين  اعتماد برنامجقد يتم 

المقترح  خطط على النحوالأنه إذا كان يجري تنفيذ  منبقدر معقول من الثقة  لبدء العمل, أو لتدريس هذا البرنامجللمؤسسة 

 ةمدالمعتالبرامج والمؤسسة كفاءة على االعتماد يمكنهم لطالب أن اهذه العملية ويقصد ب. تم منح االعتمادمن المرجح أن ي

رصد أعمال المؤسسة خالل هذه المرحلة األولية وتقديم تقارير عن التقدم الذي  . ويتماألولى مرةلل اتقديمه عند بصفة مؤقتة

ال تنفذ على  إذا كانت الخططو. برامجهامن الطالب  دفعةأول بعد أن تستكمل االعتماد الكامل ويجب منح . يحرزيجب أن 

 وأمؤسسة ال صيرخت سوف يتم إلغاؤها وسحبفإنه ,  المؤقت العتمادلالوقت المحدد  في غضونوجودة المستوى مقبول من 

 .التعليمي  نامجتقديم البر



اإلطار الوطني للمؤهالت

.مهنيةأكاديميةأوالالزملدرجاتوثيقةتحددطبيعةوكميةومستوياتأومعاييرالتعلم

 .أو المهنيةاألكاديمية الدرجات ك تلعرفة والمهارات الالزمة لمستويات متزايدة من امتالك المأطر المؤهالت تحدد 

 

 الذهنيةواسعة, مثل المعرفة والقدرة على تذكر المعلومات, والمهارات  مجاالتفي المتوقعة التعلم  مخرجاتوصف وقد تم 
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االتصاالت  تقنية مهاراتنظريات والقدرة على تطبيقها في حل المشاكل والتفكير النقدي, والمبادئ والمفاهيم والإتقان ك

لإلطار الوطني . ويمكن مع المجموعاتوالمعلومات, والقدرة على التعلم الذاتي, والقدرة على العمل بشكل فعال وبناء 

 عكس الثقافة الوطنية والسياسة التعليمية. يي ذالمتعلقة بالقيم والوعي الثقافي الالطالبية السمات ضم أن ي للمؤهالت

من المعرفة والمهارات الالزمة  أكثر تحديدامواصفات بمحددة على نطاق واسع ال العمل أطرترتبط  ,االتفي كثير من الح و

 االعتماد إلى التي تؤهلأساسية للبرامج  مقاييس مرجعيةك هايمكن استخداموالمعرفة.  من لمجاالت مهنية محددة أو فروع

القانون, أو  وأالمحاسبة,  وأالهندسة,  وأجاالت مثل الطب ة في ميممارسة المهنللتسجيل أو ترخيص الخريجين والمهني 

 التعليم. 



  الجودة

 

ال أوأوقيمة الكمي يمنحالمستوىالقْدر برنامجتعليميةمؤسسةلالذي عمومابامقارنةتعليميأو المقبولة لمعايير

مننوعه.تعليميأوبرنامجتعليميةلمؤسسة

" مالئمة الهدف للرسالةلممارسات الجيدة, ولكن أيضا "من االمقبولة  المتعلق بالمعاييرداء يم الجودة عموما على األوتقيعتمد 

هامة في  اختالفاتناك . كما أن همجاأو البر ساتمختلفة من المؤس ألنواع مختلفة أن هناك متطلباتيأخذ بعين االعتبار الذي 

خذ في االعتبار مدى ؤي حتى ""مالئمة الهدف للرسالةاسة درأيضا  ويتم. المؤسسات بدراسة جودةالتي لها صلة و لرسالةا

 لبيئة التي تعمل فيها. للمؤسسة ا رسالةمناسبة 

استخدامه في عند وفي سياقات أخرى.  أو "المعيار""القيمة"  بمصطلحمقارنة مصطلح نسبي مصطلح "الجودة" ويعتبر 

محددة وبعض مستويات الخصائص الببعض  ن يرتبط المصطلح, ينبغي أيم في مرحلة ما بعد التعليم الثانويوالتخطيط والتق

 ألداء.اأو معايير 

التعليم  جودةلنظام )على سبيل المثال كما هو الحال في "لي خصائص ألعام دون تحديد  بشكل مصطلحالعندما يستخدم و

مستوى  ثال ال الحصرعلى سبيل المإشارة إلى مجموعة من العناصر منها  فسوف يمثل"( ما مؤسسة جودةالعالي" أو "

, وفعالية التعليم, والتخطيط والتجهيزاتتحصيل الطالب, وقدرة ومؤهالت أعضاء هيئة التدريس, ومستوى المرافق 

 فإنه نظام ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربية السعوديةل لذا فإنه وفقاالبرامج.  مالئمةوالعمليات اإلدارية, ومدى 

ة نشطاألفي مجاالت األكاديمي  الهيئة الوطنية للتقويم واالعتمادالمعايير التي حددتها  ودة الرجوع إلىيم الجوينبغي خالل تق

 . اإلحدى عشر

 ةمنخفضقد تكون ذات جودة البعض اآلخر في و بعض جوانب األداء ذات جودة عالية نسبيا, في بعض الحاالت قد تكون و

 شاملاليم وتقال بالتالي يجب أن يأخذ. والتعليمة وأولويات المؤسسة رسالةعلى ن التوازن بين الحالتي , ويمكن أن يعتمد نسبيا

, وفهم ما ينبغي أن يعتبر ممارسة النسبية من حيث دراستهاوأهمية الخصائص قرارات القيمة المتعلقة باختيار في االعتبار 

 . امنه أيجيدة فيما يتعلق ب

   

وهو نهج  , مالئمة الهدف للرسالةل الفردي البعد "الجودة" على أنهلح وكاالت الجودة مصطتعرف في بعض األحيان  و

األداء ضمن مفهوم  عيارم يقع ,هداف. وبموجب هذا التعريفاألو الرسالةيعطي أهمية خاصة للتنوع بين المؤسسات في 

النتقادات  األحيانعض هذا التعريف في بيخضع وواألهداف( التي تحددها المؤسسات.  الرسالة)أو  الهدف للرسالة مالئمة

 معايير األداء. ل لقدر الكافي من االهتماميعطي اال أنه  يعتقدون نالذيالمؤسسات بعض من جانب 

 

يم الجودة, ولمؤسسات حول معايير تقلدليل واضح ل حاجةووجود تفسيرات مختلفة,  نتيجة وجودبسبب االلتباس المحتمل و

يم, وتوفير مبادئ و"المعايير العامة للممارسات الجيدة" في تحديد معايير التق محددة إلى الجودة مرجعيةوكاالت  تضع معظم

 جيدة.  التي تحتاج إلى دراسة ووصف لما يعد على أنه ممارسةتوجيهية أو وثائق مرجعية توضح األمور 



 

 

43 







ضمانالجودة

:ختلفينميناألداء،والتيتخدمغرضجودةبيموالمتابعةالمتعلقةوعملياتالتق

.طويرهالمستوىالمطلوبمنالجودةوتالحفاظعلى)أ(ضمان

المؤسساتفيمستوياتمماثلةللممارسةالجيدةاعندعليهالجودةيتمالحفاظبأنطرافالمعنيةأللضمانتوفير)ب(

 فيمناطقأخرىمنالعالم.المتميزة

 الجمعياتو, بما في ذلك اآلباء شملاألبمفهومه لمجتمع في هذا السياق, الطالب والحكومة واطرافالمعنيةاأليدخل ضمن 

 .سوق العمل و تخصصةالم المهنية

آليات لضمان الجودة داخل كل وضع من المتوقع وسواء. حد داخلية وخارجية على  عمليات وعادة ما يشمل ضمان الجودة

تطلب وتعلى بعض المدخالت الخارجية. ذلك نطوي يالبرنامج العادي, وعادة ما  تقديم مؤسسة على أساس مستمر كجزء من

 من العناصر ةالمستقل ةتقديم المشورة الخارجيكما أن خارجي من قبل سلطة مستقلة, تقويم دوري  جودةلل العامة المصداقية

. طويرلتاستراتيجيات ال ةهامال



جودةالطويرت

عبرمجموعةكاملةمنمايكونذلكء،وعادةةاألداجودتطويرفيالمدخالتوالعملياتوالنتائجالتيتعملعلىيرتغي

 المؤسسة. وأنشطة يقد ستخدم المصطلح تستخدمها التي االستراتيجيات لوصف  هذهجهة إلحداث أخرى منظمة أو

التغييرات،والتحققمننتائجها.

من  هإال أن, تعليمية رامجبالضرورة على عاتق مؤسسة تقدم بال تقع الجودة تطوير لة رئيسأن المسؤولية ال على الرغم منو

إلى تطوير  اللوائح وأالحوافز,  وأخدمات الدعم,  في ممثلةسلطة خارجية  من قبل المتخذة جراءاتاإل تساعد الممكن أن

في المستخدم " الجودة عزيزمصطلح "ت أما. الجودةلتطوير وصفها بأنها استراتيجيات  أيضا كما يمكن .الجودة عبر طرق عدة

 ". جودةال تطويريحمل نفس معنى "فن الجودة ضما أنظمةبعض 



  المسئولةةوزارال

  تنظيم،أواإلشرافعلىإحدىمؤسساتالتعليمالعالي.وأعنإنشاء،مسئولةالوزارةال

قامت والتي , هافي مجال نشاط كل  بعد الثانوي ما مرحلة التعليم عن مؤسسات  المسئولةو ةمختلفالهناك عدد من الوزارات 

لمساءلة ل انظم تملكعادة ما كما أنها  .لجودةا تطويرلمساعدة في المالي وا الدعم يرتوف تمكنها من لتلك األنشطةلوائح  بوضع

كال من  هيئةال تدرسلجودة ألغراض االعتماد وضمان الجودة, ل ويماتهافي تقوبما في ذلك ترتيبات تقديم التقارير السنوية. 

 . التي شاركت معها ةالمسئول الوزارات أنشطة المؤسسات ونتائج تفاعلها مع



 الجودة)بديلاإلعتماد(معادلة
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لشموليةاوجودةمنحيثاليعادلتعليميالبرنامجالمنعناصرأيأوماأومقرردراسيمادراسيةوحدةقراربأناإل

فيمكانآخر.عنصرامماثاليقدم

أخرى, سواء   في مؤسسةأ نهيت أو أ ت مت اعتماد وحدات دراسية  هذا المفهوم له أهمية خاصة عندما يجري النظر فيإن 

 , والنهج المتبع في التدريسهسيتدريتم تفاصيل ما و ينبغي أن تختلف آخر.  أو في أي مكان المملكة العربية السعوديةداخل 

ف لتلبية صبح التكيييجب أال ه غير أنمختلفة من الطالب والبيئة التي يعيشون فيها. اللمجموعات ات اوفقا الحتياجات وخلفي

المعايير الحفاظ على المهارات األساسية والمفاهيم و شريطة تنمية اعتماد الوحدات الدراسيةهذه االحتياجات عائقا أمام 

 . قائمةال



طالبالسمات

.امتعليميةلمؤسسةمعينةلسياساتواستراتيجياتتدريسنتيجةاكتسبوهاوالتيلطالبباالخاصةالسمات

 مؤسسةليجوز  ,على سبيل المثالف. التعليمية مؤسسةال رسالةلطالب جزءا هاما من باخاصة الت سماشكل تطوير اليكثيرا ما 

ألعمال الحرة, أو أكثر أفضل إدارة لأكثر إبداعا وأنهم , ويعتمدون على أنفسهمالطالب  أن إجراءات لضمان تبني تعليمية ما

أو السمات الشخصية  يةعادات السلوكالهذا المصطلح عادة للمواقف, والمهارات, ويشير و. العمل في مجموعات دعنفعالية 

قدراتهم قد تشير إلى  والتيبدال من نتائج التعلم األكاديمية البحتة  ةالخارجيمواقف الطالب في ال ظهرت في سلوكياتالتي 

 بدال من السلوك الفعلي.

 

استراتيجياتالتدريس

لتطويرتعليمالطالب.معلمدمةمنقبلاالستراتيجياتالمستخ

. ويمكن أن تشمل مجاالتلتطوير تعليم الطالب في مختلف التستخدم محددة هي أساليب تدريس الاستراتيجيات 

توضيح ولتطوير أو تطبيق مفاهيم للحاالت الجديدة,  األسئلة , مسألة تسلسلال الحصر االستراتيجيات, على سبيل المثال

حل  النمذجة و المحاكاة )و, ةللمساعدة على حفظ واسترجاع المعلومات, ودراسات الحال النظم المتقدمةام القيمة, واستخد

"طرق التدريس", وهو و هذا المصطلح ينبغي عدم الخلط بينووغير ذلك. معين , ولعب دور (المشكالت ضمن مجموعات

أو  نظري تدريب أو مثل محاضرة,  ) التدريبلتدريس أو تقديم اعملية مصطلح يستخدم لوصف شكل من أشكال تنظيم 

 . (عملي



القيمةالمضافة

 إضافة يالعملية ما )وعادة ومهاراتنقيمة معرفة قيمة الطبقعلى ألنشطة نتيجة أواطالب( لمؤسسة والتعلم لتعليم

 برنامج.

 

يعد  يه,تا كبيرا بين المؤسسات. وبناء علالبرامج تفاوب لتحقونتفاوت المستوى العام لمعرفة ومهارة الطالب الذين يييمكن أن 

في  اهام امفهوميمثل  هفي حين أنوتعلم الطالب.  فيما تعليمية  مؤسسة   اهمة  مسالنظر في  عند ا  " مهمالقيمة المضافةمفهوم "

"  القيمة المضافةتوثيق مدى " ألنطبق بصورة موضوعية ي, فإنه من الصعب أن ما مؤسسةفي نشطة األ نوعية دراسة

 .ألسباب النمو الحقيقية العواملو المكتسبةالمعارف والمهارات  بشأن يعتمد على إجراءات دقيقة


