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 مقاييس التقويم الذاتي لبرامج التعليم العالي

 
 مقدمــــة

 
تهدف مقاييس التقويم الذاتي هذه إلى تقديم المساعدة للقائمين على إدارة البرامج 

والمسؤولين في مؤسسات التعليم العالي في مجال التخطيط، والمراجعة الذاتية، 

 ات تحسين الجودة.واستراتيجي

 

ويستند تقويم الجودة في مؤسسات التعليم العالي )ما فوق المرحلة الثانوية( إلى معايير 

متعارف عليها للممارسة الجيدة. وتهدف هذه الوثيقة إلى وصف هذه المعايير التي تطبق 

مملكة في المؤسسات ذات الجودة العالية وقد تم تعديلها لتناسب أوضاع التعليم العالي بال

العربية السعودية. وتتطلب المقاييس استجابات توضح ما إذا كانت الممارسات قد طبقت 

 وجودة التطبيق.

 

المجلئس األعلئى للتعلئيم فئي المملكئة  والتقئويم مئن قبئ  أنشئتت الهيتئة الوطنيئة لالعتمئاد األكئاديميو

رامج فئي مرحلئة التعلئيم واعتمئاد المؤسسئات والبئ العربية السعودية لتتحم  مسؤولية وضع المعايير

 ما بعد الثانوي.

 

ئئمم نضئئا  ضئئمان الجئئودة وامعتمئئاد لئئدعم التحسئئين المسئئتمر للجئئودة ولالعتئئراف  العلنئئي  وقئئد صم

تئئوفر  بئالبرامج والمؤسسئات التعليميئة التئئي تسئتوفي معئايير الجئودة المطلوبئئة. والهئدف هئو ضئئمان

المقدمئئة فئئي  الثئئانوي و فئئي جميئئع البئئرامجالمعئئايير العالميئئة الجيئئدة فئئي كئئ  مؤسسئئات التعلئئيم فئئوق 

  المملكة العربية السعودية.

 

وينبغي أن يكون لدى الطالب وأصحاب العم  وأوليئا  األمئور وأفئراد المجتمئع الثقئة التامئة بئ ن مئا 

تعلمئئا الطئئالب، واألبحئئا  التئئي أجريئئت، والخئئدمات التئئي قئئدمت مسئئاوية فئئي مسئئتواها للممارسئئات 

المعئايير قئد تحققئت. وينبغئي  تماد برنئامج تعليمئي يعطئي اعترافئام عامئام بئ ن هئذهالعالمية الجيدة. واع

 مكان في العالم. قبول المؤهالت التي تقدمها المملكة العربية السعودية بال تردد في أي

 

علئئى  وتئوفر هئذه الوثيقئة مقئئاييس تقئويم ذاتئي لمعئئايير بئرامج التعلئيم العئئالي. وتنطبئق هئذه المعئئايير

التي تقئع تحئت مسئؤولية  وةارة  ميع الجامعات والكليات الحكومية واألهلية، بما فيها تلكبج البرامج

هيتئات أرئرى. وامسئتثنا  الوحيئد هئو  التعليم العالي أو التي أنشئ تها أو وضئعت نضمهئا  وةارات أو

 مختلفة. التعليم العسكري الذي يـمدار بموجب إجرا ات

 

الئذاتي للبئرامج بشئك  عئا  قابئ  للتطبيئق علئى جميئع البئرامج. وقد قدمت المعئايير ومقئاييس التقئويم 

وهناك وثائق أررى تحت اإلعداد للمتطلبات الخاصئة بئبعم مجئامت التخصئم ويمكئن الحصئول 

 عليها من الهيتة
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وهناك تباين كبير في مسئتوى التجئارب التئي مئرت بهئا مؤسسئات التعلئيم العئالي فئي مجئال عمليئات 

ضا  التعليم العالي يتوسع بشئك  سئريع. وبنئا  علئى هئذا، سئيتم تطبيئق نضئا  ضمان الجودة، كما أن ن

امعتماد تدريجيا رالل فترة انتقالية على عدة سنوات. و رئالل هئذه الفتئرة، سئيتم التركيئز أومم علئى 

البرامج بالمؤسسات التي حققت تقدما كبيرام في تطبيق نضم ضمان الجئودة لتقويمهئا واعتمادهئا، كمئا 

  التنفيذ. قويم واعتماد البرامج األررى حالما تـموضع أنضمة ضمان جودتها الدارلية موضعسيتم ت

 

وقد قامت الهيتة الوطنية للتقويم وامعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية بوضئع مجموعئة 

شر مجئامم ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي واعتمادها. وتغطي هذه المعايير أحد علمن المعايير 

 عامام ألنشطة هذه المؤسسات، وهي: 

 الرسالة والغايات واألهداف -2

 إدارة البرنامج -1

 إدارة ضمان جودة البرنامج -4

 التعلم والتعليم -3

 إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة -5

 مصادر التعلم -6

 المرافق والتجهيزات -7

 التخطيط واإلدارة المالية -8

 يات التوظيفعمل -9

 البحث العلمي -21

 عالقات بالمجتمعال -22

 

 

وهذه المعايير مبنية بصورة عامة على تلك الممارسات الجيدة المتعارف عليها في قطاع  التعليم 

العالي على مستوى العالم، وقد تم تكييفها لتتال   مع طبيعة الضروف التي تكتنف التعليم العالي في 

 عودية.المملكة العربية الس

 

توصئيفات عامئة لكئ  مجئال  ووصفت المعايير بمستويات مختلفة من التفصئي  كمئا يلئي: أومم، هنئاك

مئئن مجئئامت النشئئاط األحئئد عشئئر الرئيسئئة. ثانيئئام، تنقسئئم هئئذه بئئدورها إلئئى معئئايير فرعيئئة تتنئئاول 

ر الفرعية هناك ك  من هذه المعايي المتطلبات الخاصة بك  واحد من المجامت الرئيسة. ثالثام، بدار 

المؤسسات التي حققئت مسئتوى عاليئام مئن الجئودة. ولتقئويم  عدد من الممارسات الجيدة التي تمارسها

األدا  مقارنة بالمعايير، يجئب علئى الكليئة أو القسئم الئذي يقئد  البرنئامج التعليمئي أن يبحئث فيمئا إذا 

 أعئدت الهيتئة مجموعئة مئنكانئت هئذه الممارسئات الجيئدة تطبئق، وبئ يى مسئتوى مئن الجئودة. وقئد 

الوذاتي لبورامج التعلويم  مقاييس التقوويم" عنونتها بــمقاييس التقويم الذاتي للمساعدة في هذه العملية 

دارئ  البرنئامج عمئا إذا  ". وفي تلك الوثيقة تمس ل المجموعات التي تقو  بتنفيذ عمليات التقئويمالعالي

الممارسئات فئي البرنئامج  أن تضع تقئديرام لجئودة هئذهكانت هذه الممارسات المحددة قد تم اتباعها، و

أحكئامهم علئى الجئودة إلئى أدلئة مناسئبة شئاملة بعئم  تسئتند ويجو  ننعلى مقياس رماسي التقئدير. 

مع برامج أررى مماثلة بمؤسسئتهم وبمؤسسئات أرئرى، وذلئك علئى البنئود  -على األق  -المقارنات 

 المهمة. 
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أي  ي تساعد في توفير تلك األدلة متطلبام أساسيام لنضئا  ضئمان جئودةويعتبر تطوير النضم الدارلية الت

 النضر في اعتماد أي من برامجها. وما لم يكن لدى المؤسسة مصادر أدلة كافية، فال يمكن مؤسسة.

 

الجيئئد فيمئا يتعلئئق بجميئئع  ولكئي يممئئنح البرنئامج امعتمئئاد فمئن الضئئروري أن تقئدى  أدلئئة علئى األدا 

عشر العامة وفروعها. وهناك استثنا  واحد، وهو أن أي مؤسسة تعليمية يطلق عليها المعايير األحد 

معيار البحث العلمي، أما الكليات التئي تقئد  بئرامج بكئالوريوس فقئط فئال  "جامعة" يجب أن تستوفي

 يشترط عليها ذلك. رغم أنا يلز  هيتة التدريس أن تشارك باستمرار في األنشطة العلمية فئي مجئال

  تهم.تخصصا

 

الممارسئات الجيئدة" " ومع ذلك، فإنا ليس من المتوقع أن يحقق أي برنامج تقديرات عاليئة علئى كئ 

مراجعئئة، كمئئا أنهئئا ليسئئت  التئي وصئئفت دارئئ  األقسئئا  الفرعيئئة للمعئئايير. فهئئي ليسئئت مجئئرد قائمئئة

  فيهئئا، متسئئاوية فئئي األهميئئة، إذ أن أهميتهئئا سئئتختلف تبعئئا لرسئئالة البرنئئامج والمؤسسئئة التئئي يقئئد

وأهدافهما، ومرحلة التطوير التي يمر بها البرنامج. بيد أنا من المستحسن أن يئتم اسئتيفااها جميعئا، 

 وراصة األساسية منها.

 

البنئود التئي  وفي المراح  األولية من تطبيق نضا  ضمان الجودة وامعتماد ستحدد الهيتئة عئددام مئن 

نح امعتمئاد علئى التقيئيم الشئام  الئذي يقئو  بئا فريئق ستولى اهتماما راصام. وسيعتمد القرار بش ن م

ومرحلئة التطئوير  من المراجعين النضرا  من ذوي الخبرة، آرذين فئي امعتبئار الرسئالة  واألهئداف

 .التي يمر بها ك  من المؤسسة والبرنامج، واألولويات التي حددتها الهيتة في امعتبار

 

عئا  عئن األدلئة والمؤشئرات الممكنئة التئي يمكئن وهناك وصئف للمعئايير األحئد عشئر مئع مختصئر 

 استخدامها في تحديد جودة األدا  على ك  معيار. 

وهناك المزيد من اإلرشادات حول استخدا  المعايير للمتابعة المستمرة لألدا  واإلعداد لالعتماد في 

 الذي أعدتا الهيتة. "السعودية دليل ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربية"

 

 العالقة بين معايير جودة المؤسسات ومعايير جودة البرامج

قامت الهيتة بوضع معايير عامة لضمان جئودة كئ  مئن مؤسسئات التعلئيم العئالي وبرامجئا. ويغطئي 

هذان النوعان من المعايير جوانب النشاطات العامة نفسها، مع وجود بعم امرتالفات التئي تعطئي 

مئئن جانئئب، وفكئئرة راصئئة عئئن البرنئئامج العلمئئي المحئئدد فئئي  فكئئرة عامئئة عئئن المؤسسئئة التعليميئئة

المؤسسة التعليمية من جانب آرر. إضافة إلئى ذلئك، هنئاك بعئم الوظئائف أو األنشئطة العامئة التئي 

 تنجز على المستوى المؤسسي وم تؤرذ في امعتبار عند تقويم البرنامج. 

 

 وتنقسم األنشطة المتعلقة بالمعايير إلى ثالث مجموعات: 

    أنشطة ذات صفة مؤسسية وليس لها ت ثير على اإلطالق، أو لها تئ ثير ولكئن غيئر مباشئر، علئى

البئئرامج.  ومثئئال ذلئئك إدارة األنشئئطة غيئئر الصئئفية أو مئئدى جاذبيئئة مقئئر المؤسسئئة التعليميئئة 

 ومرافقها. ومث  هذه األشيا  م تؤرذ في امعتبار عند النضر في تطبيق المعايير على البرامج. 

 نشطة ومها  مؤسسية عامة ذات ت ثير كبير على البرامج. ومثال ذلك توفير مصئادر الئتعلم مئن أ

رئئالل المكتبئئة، أو عمليئئات التوظيئئف و الترقيئئة لهيتئئة التئئدريس. ومثئئ  هئئذه األنشئئطة ينبغئئي أن 

تؤرذ في امعتبار عند تقويم البرنامج ألنها تؤثر عليا. فعلى سبي  المثئال، ينبغئي أن ينضئر فيمئا 

إذا كانت المكتبة تقد  الخدمات المطلوبة للبرنامج المعني بئالتقويم، أو مئا إذا كئان هنئاك أعضئا  

هيتة تدريس وموظفون مؤهلون وذوو ربرة مناسبة متوافرون للتئدريس بالبرنئامج. فالمكتبئة قئد 

 تكون جيدة بشك  عا  ولكئن لئيس لئديها مئواد لئدعم برنئامج معئين.  فجئودة البرنئامج تتئ ثر بهئذه
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الجوانئب، بغئئم النضئر عئئن هئو المسئئؤول عئئن إدارتهئا. أمئئا تقئويم أدا  هئئذه المهئا  عنئئد إجئئرا  

التقويم المؤسسئي فيكئون علئى نطئاق أوسئع، ويهئتم بجئودة اإلدارة والخئدمات المقدمئة للمؤسسئة 

 كلها، ومدى فعالية دعمها لجميع البرامج بجميع أنحا  المؤسسة. 

 لبئئئرامج وتنفيئئئذها. ومثئئئال ذلئئك، مئئئدى مناسئئئبة النئئئواتج  أنشئئطة ذات عالقئئئة مباشئئئرة بتخطئئيط  ا

التعليمية المستهدفة للطلبِة، وجودة عملية التعليم في البرنامج.  فـفي التقويم المؤسسئي ينبغئي أن 

يتم النضر بصورة شمولية إلئى هئذه األنشئطة والعناصئر فئي جميئع البئرامج، ثئم يئتم الحكئم علئى 

تقدمها المؤسسة التعليمية بشئك  عئا . ويئتم ذلئك عئادة مئن  نقاط القوة والضعف في البرامج التي

بروفايئئ ( عئئن األدا  علئئى مسئئتوى األقسئئا  أو فكئئرة عامئئة )رئئالل الحصئئول علئئى صئئورة أو 

الكليات، ثم إعداد تقرير يحدد بشك  عا  جوانب التشابا وامرتالف واألدا  العا  لكافة البرامج. 

 المختلفة.  مع تحديد التباينات المهمة بين البرامج

 

وفي هذه الوثيقة تم ارتيار مجموعة من الجوانب التي يجب أرذها فئي امعتبئار عنئد تقئويم البئرامج. 

 التي وردت سابقام في فتات األنشطة من النوع الثاني والثالث.  األموروهي تتضمن 

 

 ألداءاألدلة والبراهين على ا

نطباعئات العامئة دقيقئة، كمئا يمكئن أن تكئون يمكن أن تكون األحكا  عئن الجئودة التئي تقئو  علئى ام

يمكئن امعتمئاد علئى امنطباعئات العامئة بئدون أدلئة  مشوهة بشئدة للعديئد مئن األسئباب. وبالتئالي، م

بئد مئن النضئر فئي  داعمة لها، عند إجرا  تقييمات الجودة بنا  على المعايير المحددة. ولهذا السبب م

وينبغئي أن تكئئون  المعئئايير. ن نحكئئم علئى جئئودة األدا  بنئا أشئكال مناسئبة مئئن األدلئة كلمئئا أردنئا أ

  المعلومات التي يتم الحصول عليها من تقارير المقررات والبرنامج مصدرام أساسيا لهذه األدلة.

 

ومئن العناصئر  و يختلف ما هو مناسب من األدلة ارتالفا واسعا بارتالف األشيا  التئي يئتم تقويمهئا،

التئي يجئري النضئر  دة هئو أن تقئرر أي نئوع مئن األدلئة يعئد مناسئبام للمسئ لةالمهمة في أي تقييم للجو

 فيها. ويجب أن تشك  تقارير المقررات والبرامج مصدرا أساسيا لألدلة.

 

متخاذ حكم يمعتمد عليا،  وفي كثير من الحامت هناك عدة أشكال مختلفة من األدلة ينبغي النضر فيها

المثئال، فئإن ارتفئاع متوسئط درجئات الطئالب فئي  دلئة. علئى سئبي كما أن هناك حاجة إلى تفسئير األ

مرتفعة جدا نتيجة للتدريس المتميز. و قد يعني ذلك  مقرر ما قد يعني أن الطالب قد حققوا مستويات

أيضام أن معايير األدا  منخفضة وأن الدرجات قد تضخمت. ومستخالص استنتاجات صحيحة، فإنئا 

رتبارات كانت على درجة كافية من الصئعوبة، وأن محكئات إعطئا  ام من الضروري الت كد من أن

قـت بشك  عادل. مبِـّ   الدرجات كانت مناسبة و طـ

 

يوصئى بئ ن تكئون  ويمكن أن تكون تفسيرات األدلة ضعيفة وغير دقيقة، وللحيلولة دون حدو  ذلك

سئبق لهئم أن شئاركوا  المجموعاتم التي تجري التقويم بنا  على المعئايير شئاملة لئبعم النئاس الئذين

، أو أعضئا  ب قسئا  أرئرى  في النشاط المعني، وبعم المستفيدين من الخدمة المقدمة )مث  الطالب

من تلك التئي تقئد  لهئا مقئررات مسئاعدة(، إضئافة إلئى بعئم الئذين هئم علئى درايئة بهئذا النئوع مئن 

تراجئع األحكئا  النهائيئة البرامج ، ولكنهم م يرتبطون با مباشرة. وكضمان أرير، فإنئا يوصئى بئ ن 

يشارك في التقييم األولي للتحقق مما إذا كانت التفسئيرات تبئدو معقولئة فئي ضئو   من قب  شخم لم

 المقدمة. األدلة

 

   مؤشرات األداء

هناك مجموعة كبيرة من أنواع األدلة التي يمكن األرذ بها. ولكن ينبغي اتخاذ القرارات بش ن بعم 

يمكن التعبير عنها بشك  كمي واستخدامها كمؤشرات لئألدا ، لتكئون جئز ام  المعلومات المحددة التي
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ما مئن كجئز  مئن عمليئات التخطئيط. فعلئى سئبي   األدلئة التئي ستسئتخد . وهئذه ينبغئي أن تحئدد مقئدى

المثئال، عنئئدما توضئع الغايئئات أو األهئداف الرئيسئئة ينبغئئي أن تكئون المؤشئئرات محئددة حتئئى يمكئئن 

غايئات واألهئداف بشئك  مسئتمر. ومئن المهئم أيضئام للمؤسسئة التعليميئة أن مراقبة مئدى تحقئق تلئك ال

باسئئتمرار مئئن قبئئ  األقسئئا  والكليئئات  تحئئدد بعئئم مؤشئئرات األدا  الرئيسئئة التئئي سئئوف تسئئتخد 

مقارنات لئألدا  بئين األقسئا  والكليئات، وللسئماج للئـجان  بالمؤسسة التعليمية لمراقبة أدائها، ولتوفير

يادات اإلدارية بمراقبة جودة البرامج بالمؤسسة كك  وبشك  مستمر. وينبغي جمئع الجامعة وكبار الق

البيانات عن هذه المؤشرات بشك  موحد وامحتفاظ بها في القسم وفي قاعدة بيانئات مركزيئة، تمكئن 

كمئا ينبغئي أن ي رئذ   من إجرا  مقارنات دار  المؤسسئة التعليميئة وعبئر الفتئرات الزمنيئة المختلفئة.

فعالية هذه العمليات في امعتبار ما إذا كان قد تم تحديئد مؤشئرات مناسئبة، ومئا إذا كئان قئد تئم  تقويم

جمع البيانات وتسجيلها بشك  مسئتمر، ومئا إذا كانئت المعلومئات مسئتخدمة فئي مراقبئة جئودة األدا  

 وتحليلا.    

 

ذلئئك األدا  قياسئئام  ويعتبئئر كئئ  برنئئامج تعليمئئي مسئئؤومم عئئن مراقبئئة أدائئئا وتخطئئيط عمليئئة تحسئئين

برسالتا وأهدافا. وبالمقاب  فقد قامت الهيتئة أيضئام بتحديئد مؤشئرات األدا  الرئيسئة التئي يجئب علئى 

مئئن كافئئة المؤسسئئات التعليميئئة تئئوفير المعلومئئات الخاصئئة بهئئا. ولهئئذا المتطلئئب عئئدة أهئئداف مهمئئة. 

البئئرامج  كئئن أن تسئئتخدمهاأبرةهئئا، أنهئئا تقئئد  مجموعئئة مشئئتركة مئئن البيانئئات اإلحصئئائية التئئي يم

إلجئئرا  مقارنئئات لئئألدا  دارئئ  المؤسسئئة التعليميئئة، وإلجئئرا  المقارنئئة )أو المقايسئئة( المرجعيئئة مئئع 

الخاصئئة بكئئ  مجموعئئة متماثلئئة مئئن  البئئرامج األرئئرى دارئئ  البلئئد )و ستنشئئر الهيتئئة المعلومئئات

ة وراصئة بالمؤسسئة(. كمئا المؤسسات ، ولكن البيانات المتعلقة بك  مؤسسة أو برنامج ستكون سري

نضئا  التعلئيم  أنها ستساعد الهيتئة وغيرهئا مئن الئوةارات والمنضمئات المعنيئة فئي مراقبئة جئودة أدا 

العالي كك ، وستقد  عينة من المعلومات المهمة عن المؤسسات والبرامج التعليمية التي تمكن الهيتة 

ت الواقعئة بئئين المراجعئئات الخارجيئئة مئن امسئئتمرار فئئي اعتمئئاد المؤسسئات والبئئرامج رئئالل الفتئئرا

  الرئيسة.

 

وينبغي أن تستخد  هذه المؤشرات التي وضعتها الهيتة من قب  المؤسسات التعليميئة، واألقسئا  التئي 

تقد  البرامج، كجز  من عمليئات ضئمان الجئودة لئديها. غيئر أن الهيتئة تشئجع المؤسسئات والبئرامج 

تختارهئا لنفسئها، بحيئث تئرتبط هئذه المؤشئرات بالرسئالة  التعليمية على تبنئي مؤشئرات أدا  إضئافية

 واألهداف وأولويات التحسين لديها.

 

 الممارسات الجيدة المتصلة بأكثر من معيار

أو فرعي(، وذلك عن ما ينبغئي فعلئا لتحقيئق  عا لقد وضعت عدة نقاط أو عناصر تحت ك  معيار )

ناصر في عدة مواقع مختلفئة. وم ينبغئي أن يعئد المعيار )العا  أو الفرعي(. ويضهر كثير من هذه الع

ذلك من قبي  اإلعادة غير الضرورية، ولكنا نتيجة ألن هنئاك عئددام مئن الممارسئات المتصئلة بئ كثر 

من معيار في الواقع. على سبي  المثال، فإن التوقع ب ن "تكون هيتة التدريس مشاركة بشك  مسئتمر 

من أن يضلئئوا مطلعئئين علئئى مئئا يسئئتجد" هئئو وثيئئق الصئئلة باألنشئئطة البحثيئئة واألكاديميئئة التئئي تضئئ

(، وكئذلك بئالتطوير الشخصئي والئوظيفي )معيئار 8-4بمؤهالت الهيتئة التدريسئية وربراتهئا )معيئار 

(، والتوقع ب نا "ينبغئي فحئم مسئتويات )أو معئايير( نئواتج الئتعلم بمقارنتهئا باإلطئار الئوطني 3 -5

اثلة" هو وثيئق الصئلة بمعيئار إدارة ضئمان جئودة البرنئامج للمؤهالت وبالمستويات بالمؤسسات المم

( و بالمعيئئار الفرعئئي 6-4( وكئئذلك بالمعيئئار الفرعئئي الخئئاص بنئئواتج تعلئئم الطلبئئة )معيئئار 3)معيئئار 

 (.4-4الخاص بتقييم الطلبة )معيار 
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 تطبيق المعايير على ننواع مختلفة من المؤسسات التعليمية

ة لتتناسئب مئع جميئع مؤسسئات التعلئيم العئالي التئي تقئد  بئرامج توصئف لقد تم وضع المعايير الحاليئ

بكونهئئا بئئرامج تعلئئيم عئئالي تنتهئئي بمئئؤهالت التعلئئيم العئئالي المنصئئوص عليهئئا فئئي اإلطئئار الئئوطني 

 للمؤهالت.

 

وفئئي حئئئين أن المعئئايير العامئئئة هئئي نفسئئئها لجميئئع مؤسسئئئات التعلئئيم العئئئالي، إم أن هنالئئك بعئئئم 

ارق المهمئة ذات العالقئة بئالضروف المرتبطئة بئبعم هئذه المؤسسئات ممئا يئؤثر امرتالفات أو الفئو

 على كيفية تطبيق المعايير فيها.

  هنئئاك بعئئئم امرتالفئئئات فئئئي اللئئئوائح واألنضمئئئة التئئي تئئئؤثر علئئئى مؤسسئئئات التعلئئئيم العئئئالي

الحكومية واألهلية، بما في ذلك بعم األنضمة الخاصئة بئامقترا، ، ودفئع الرسئو  الدراسئية 

من قب  الطلبة واإلدارة المالية. وبنا  على ذلئك فئإن بعئم المعئايير المحئددة للتعامئ  مئع هئذه 

 القضايا قد م تكون لها عالقة ببعم المؤسسات التعليمية.

 شغ  ـوكمئئا أشئئير سئئابقام، هنئئاك بعئئم المتطلبئئات الخاصئئة التئئي تئئؤثر علئئى الجامعئئات التئئي تنئئ

ى التقويم علئى المعيئار العاشئر الئذي يتنئاول البحئث بالبحث العلمي. وينبغي أن ينعكس ذلك عل

العلمي. وعلى الرغم من ضرورة تشجيع أعضا  هيتة التئدريس فئي كئ  المؤسسئات التعليميئة 

على امشتراك في مختلف األنشطة العلمية، إم أن هذه المتطلبات البحثية ليس من الضروري 

 ت معينة.تحقيقها في الكليات األهلية، التي م تنتمي لجامعا

  ،في بعم المؤسسات التعليمية، هنالك عالقات شراكة أو توأمة مئع مؤسسئات تعليميئة أرئرى

سوا  دار  المملكة أو رارجها، بحيث تتم المشاركة أو التعاون في بعم جوانب التخطيط أو 

التقئئويم للبرنئئامج. وفئئي مثئئ  هئئذه الحئئامت، يجئئب أن تحئئرص المؤسسئئة التعليميئئة علئئى إتبئئاع 

ت التي تضمن تحقق الجودة باإلضئافة إلئى الوفئا  بجميئع متطلبئات النضئا  التعليمئي فئي العمليا

 المملكة.

  بعم المؤسسات التعليمية تقد  برامجها من رالل التعليم عن بعد. ويئؤدي هئذا امرئتالف فئي

طريقئئة تقئئديم البرنئئامج إلئئى تغيئئرات فئئي أشئئكال التفاعئئ  بئئين الطلبئئة والمؤسسئئات التعليميئئة، 

متطلبئئات إضئئافية لتقئئديم البرنئئامج المسئئتهدف ودعمئئا. وقئئد وضئئعت الهيتئئة جميئئع  ويسئئتلز 

 المتطلبات الخاصة بالبرامج التي تقد  عن طريق التعليم عن بعد في وثيقة أررى.

 

وثيقئة مقئاييس التقئويم الئذاتي.  النقئاط الئواردة فئي وقد تم لفت امنتباه إلى بعم هئذه امرتالفئات فئي 

 ارسة على المؤسسة التعليمية يوضع البند على أنا "م ينطبق" وإذا لم تنطبق المم

 

 بعض المالحظات حول ما الذي يتكون منه البرنامج العلمي

ينضر إلى البرنامج العلم على أنا حزمة من المقررات والنشئاطات فئي مجئال علمئي أو مهنئي محئدد 

ميئئة تختلئئف، وهنالئئك أحيانئئام ينتهئئي بمؤهئئ  معئئين، لكئئن اإلجئئرا ات التنضيميئئة فئئي المؤسسئئات التعلي

 بعم التساامت حول ما الذي يجب أن ينضر إليا كبرنامج.

 

ويتضمن البرنامج العلمي، في العمو ، جميع المقررات التي يجب على الطالئب أن ي رئذها، بمئا فئي 

ذلك متطلبات المؤسسة التعليمية أو الكلية أو القسئم، وكئذلك أيئة مقئررات تعليميئة عامئة أو مقئررات 

أررى في مجامت مهنيئة أو أكاديميئة. أيضئام يتضئمن تلئك المقئررات التئي تقئد  مئن أقسئا  أو كليئات 

 أررى كمتطلبات إضافية.

 

يعد البرنامج الئذي يقئد  فئي قسئم الطئالب والطالبئات برنامجئام واحئد ويجئب أن يئتم تقويمئا علئى أنئا 

ن فئي المرافئق والمئوارد وربئرات كذلك، ولكن بما أنئا قئد يكئون هنالئك ارتالفئات هامئة بئين الجئانبي
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أعضئئا  هيتئئة التئئدريس، وتوظيئئف الخئئريجين وغيئئر ذلئئك مئئن المسئئائ ، فالبئئد مئئن الحصئئول علئئى 

بئئراهين أو أدلئئة عمئئا يحئئد  فئئي كئئ  جانئئب، ويجئئب أن تالحئئ  كئئ  امرتالفئئات ويئئتم أرئئذها بعئئين 

قئئارير البرنئئامج امعتبئار عنئئد التخطئئيط لمئئا يجئب أن يئئتم اتخئئاذه مئئن حلئئول. كئذلك يجئئب أن تضهئئر ت

 عمليات التقويم لك  جانب باإلضافة إلى النتائج الموحدة أو الكلية للبرنامج.

 

وفي حالة وجود برنامج يقد  في مكان أرر باإلضئافة إلئى تقديمئا فئي الحئر  الئرئيس للمؤسسئة فإنئا 

 يعام  بنفس الطريقة أعاله.

 

أسئلوب التعلئيم عئن بعئد فيعامئ  أيضئام في حالة البرنامج الذي يقد  فئي حئر  المؤسسئة أو مئن رئالل 

بئئنفس الطريقئئة، مئئع مالحضئئة أنئئا يوجئئد بعئئم المسئئائ  اإلضئئافية المتعلقئئة بئئالتعليم عئئن بعئئد، وهئئذه 

 المسائ  مبد من أرذها بعين امعتبار وتطبيق معايير التعليم عن بعد الخاصة بذلك.

 

لبئئة أن ينهئئون سئئنتين مئئن بعئئم البئئرامج يمكئئن أن يتضئئمن نقطئئة رئئروال مبكئئرة، فمئئثالم يمكئئن للط

الدراسئئئة ويحصئئئلون بعئئئدها علئئئى الئئئدبلو ، أو يواصئئئلون لسئئئنوات أرئئئرى ويحصئئئلوا علئئئى شئئئهادة 

البكالوريوس. وإذا كان هذا ما يحد ، فمئن الضئروري أن يئتم التخطئيط لشئهادة الئدبلو  بحيئث تقئد  

تتضمن شهادة الدبلو  قئدرام للطلبة الحاصلين عليها مؤهالم كامالم ومعبرام في حد ذاتا. فمثالم يمكن أن 

أكبر من الدراسة العملية والتطبيقية في المجال مما يحص  عليئا الطلبئة عئادة فئي السئنتين األوليتئين 

من برنامج شهادة البكالوريوس. وليس مقبومم في مث  هذا المؤه  )مؤه  الدبلو ( أن يعطي لمجئرد 

 برنامج البكالوريوس. أن الطلبة فشلوا في إكمال الدراسة بعد مرر سنين من 

 

قد يكون من الصعوبة بمكان أحيانام تحديئد الفئرق بئين مئا يعئد برنامجئام واحئد ومئا يعئد مجموعئة مئن 

 البرامج المترابطة، وأفض  طريقة لشرج هذا األمر هو تقديم  بعم األمثلة.

 

كبرنئامج مختلئف  فمثالم برنامج البكالوريوس إلعئداد الطالئب ليكئون مهندسئام مئدنيام يمكئن النضئر إليئا

عن برنامج آرر إلعداد الطالئب ليكئون مهندسئام ميكانيكيئام، علئى الئرغم مئن وجئود بعئم المقئررات 

المشئئئتركة بينهمئئئا. وبئئئنفس الطريقئئئة، عنئئئدما يكمئئئ  أحئئئد الطلبئئئة البرنئئئامج للحصئئئول علئئئى شئئئهادة 

كتوراه فئي البكالوريوس ويرغب في مواصلة الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير أو الد

نفس المجال العا ، فإن ذلك سيعد برنامجام منفصالم. والمحك في هذه األمثلة يكمن في كون كئ  منهئا 

يعد مؤهالم كامالم ومستقالم بذاتا، وفي حالة أي برنامج مهني، المحك يكمن في ت هي  الشئخم الئذي 

علق بالضرورة بطريقة تنضئيم ي رذ البرنامج للممارسة المهنية في المجال. وكما يتضح، فالفرق م يت

المؤسسئة أو الكليئة لهئذه البئرامج فئي أقسئا . وفئئي األمثلئة التئي ذكئرت أعئاله، مئن المحتمئ  أن قسئئم 

الهندسة المدنية يقو  ك  من برنامج البكئالوريوس وبئرامج الدراسئات العليئا. ومئن الممكئن كئذلك لئو 

قسئئم واحئئد برنئئامجي الهندسئئة المدنيئئة  رغبئئت المؤسسئئة التعليميئئة أن تئئنضم نفسئئها بطريقئئة يقئئد  فيهئئا

والهندسة الميكانيكية معا. كذلك فإن اسم الشهادة األكاديمية ليس بالضئرورة صئالحام ألن يكئون دلئيالم 

أو مرشدام نافعام حول ما يجب أن يعد برنامجام، فمثالم األسئما  العامئة مثئ  بكئالوريوس ا،داب، إدارة 

ددام من البرامج العلمية، بكالوريوس ا،داب يمكن أن تشير إلى األعمال، أو العلو  ممكن أن تشم  ع

برنامج في التاريخ أو في العلو  امجتماعية، أو علم النفس، أو الخدمة امجتماعية، أو عددام آرر من 

البئئئرامج. وبكئئئالوريوس فئئئي إدارة األعمئئئال يمكئئئن أن تشئئئم  برنامجئئئام منفصئئئالم فئئئي المحاسئئئبة، أو 
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دارة أو فئي إدارة األعمئال، وهئذه يمكئن أن تكئون تخصصئات مختلفئة تقئود إلئى امقتصاد، أو في اإل

 مهارات مهنية مختلفة.

 

وكما يالح ، فالبرامج التي تم استخدامها في هذه األمثلئة تعئد بئرامج منفصئلة وسئيتم اعتمادهئا وفقئام 

بئ  فريئق تقئويم لذلك. ولكن هذا م يمنع أن يتم النضر إلئى مجموعئة متجانسئة مئن البئرامج معئام مئن ق

رارجي في أثنا  عملية امعتماد شريطة أن يتضمن فريق التقويم الخبرات المناسبة في هذه البرامج 

فمثال فريق التقئويم الواحئد يمكئن أن يقئو  بمراجعئة برنئامج عئالمي علئى المسئتوى الجئامعي وكئذلك 

تكئون الدراسئة على مستوى الدراسئات العليئا فئي نفئس التخصئم فئي نفئس الوقئت. ولكئن يجئب أن 

الذاتية للمؤسسة وكذلك التقارير التي يعدها فريق التقويم منفصلة تتعام  مع كئ  برنئامج علئى حئدة، 

 ألنا من الممكن أن يتم اعتماد أحدهما وم يتم اعتماد البرامج األررى.

 

 معايير التعليم عن بعد  

بشك  أساسي في قاعات التدريس أعدت هذه الوثيقة للمؤسسات التي تقد  التعليم العادي الذي يتم 

والحر  الجامعي. ومعضم هذه المعايير يمكن أن ينطبق على المؤسسات التي تقد  برامج تعليم عن 

بعد، ويمكن استخدا  هذه الوثيقة مع معها. وإذا لم تنطبق فقرة معينة يجب أن توضع عليا إشارة "م 

 ينطبق "، و م يحسب مع العناصر.

 

امج التي تقد  من رالل منهجية التعليم عن بعد أو التعليم المدمج الذي يمزال بين ولكن بالنسبة للبر

التعليم عن بعد والتعليم العادي المبني على الحضور لقاعة الدراسة بالحر  الجامعي. فهناك توقعات 

 مختلفة إضافية ترتبط  بك  شك  من أشكال التعليم.  

 

د  برامج من رالل التعليم عن بعد أو التعليم المدمج أن وللتعام  مع ذلك، ينبغي على ك  مؤسسة تق

"، باإلضافة إلى المتطلبات مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العاليت رذ في الحسبان "

الخاصة ببرامج التعليم عن بعد التي تم وصفها في وثيقة أررى لدى الهيتة، "معايير ضمان الجودة 

عالي التي تعتمد على التعليم عن بعد". وهناك ملحق للمؤسسات راص وامعتماد لبرامج التعليم ال

بالمقاييس التي تحتوي على جميع المتطلبات الخاصة ببرامج التعليم عن بعد، حيث تتم اإلشارة لك  

فقرة ب ن الممارسة المذكورة فيها متبعة أ  م، كما تستخد  النجو  لتشير لمستوى جودة تطبيق 

 مج المقد .الممارسة في البرنا

 ويجب اتباع المعايير الواردة في هذه الوثيقة لتقويم أي برنامج يتم تقديما من رالل التعليم عن بعد.

 

 مقاييس التقويم الذاتي

م يمكن تحقيق معايير الجودة العالية إم من رالل األعمال التي يتم التخطيط لها وتنفيذها دار  

التعليمية. وتمشيام مع هذا التوجا، فإن ضمان الجودة  المؤسسات التعليمية التي تقد  البرامج

وامعتماد األكاديمي للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية مبني على مبدأ التقويم الذاتي 

الذي تقو  با المؤسسة التعليمية ووحداتها المختلفة وعالقة ذلك التقويم بمعايير الممارسات الجيدة 

رة عامة،من رالل التحقق المستق  الذي يتم أثنا  عملية التقويم الخارجي. المتفق عليها بصو

ولتعزيز هذا التوجيا، فإن معايير الجودة تم دعمها بمقاييس التقويم الذاتي التي من راللها يقو  

أعضا  هيتة التدريس والموظفون المستولون عن البرامج العلمية بتقويم مستوى أدائهم وذلك 

النجو  الذي حددتا الهيتة عند اإلجابة على هذه المقاييس. ومن المتوقع أن يتم  باستخدا  نضا 

استخدا  مقاييس التقويم الذاتي من قب  المؤسسة وأولتك األشخاص المستولون عن البرامج العلمية 

دراسات أثنا  عمليات التقويم الذاتية األولية، وأثنا  عمليات المتابعة المستمرة لألدا ، وكذلك أثنا  ال
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الذاتية الشاملة التي تتم دوريام قب  ك  عملية تقويم لالعتماد األكاديمي تقو  بها الهيتة للمؤسسة 

 التعليمية وبرامجها.

 

وفي الوثيقة الحالية، سيتم تقديم معلومات حول المعايير على مستويين والمستوى األول، من رالل 

سع من النشاط دار  المؤسسة التعليمية، وصف عا  حول المعيار من حيث تطبيقا على مجال وا

 والثاني من رالل وصف ألهمية تطبيق المعيار والعمليات المتوقعة إذا تم تحقيق المعيار.

 

وهذه المعلومات الوصفية يتبعها لك  معيار عدد من العبارات المحددة "لممارسات جيدة" يتم عادة 

ع مقاييس لتشير إلى تطبق الممارسة وبمقدار جودة القيا  بها في أية مؤسسة تعليمية عالية الجودة، م

تطبيقها. وهذه المقاييس تم عرضها  في مجموعات ك  منها يعالج عناصر أو مواضيع كبيرة أو 

 أقسا  فرعية من  المعايير العامة.

 

وهذه القوائم من الممارسات الجيدة يقمصد بها أن تكون دليالم ألولتك المستولين عن النشاطات 

ة في المؤسسة التعليمية وذلك للفت امنتباه إلى تلك المسائ  التي ينضر إليها كممارسات جيدة المحدد

 بشك  عا ، وكذلك لمساعدتهم في تقويم أنفسهم ذاتيام.

ينبغي مالحضة أن بعم هذه النقاط )الممارسات( تتعلق ب مور قد تهم بعم ولكن 

 المؤسسات التعليمية، وم تهم البعم ا،رر. 

 

 دام مقاييس التقديراستخ

تتطلب ك  فقرة من فقرات مقاييس التقويم الذاتي فتتين من اإلجابات. الفتة األولى تشير 

 إلى مدى قيا  المؤسسة التعليمية بتطبيق الممارسة من عدما، وهناك ثالثة إجابات ممكنة:

 "المؤسسة التعليمية أو  أي أن الممارسة المشار إليها م تنطبق أو ليس لها عالقة بنشاطات -"م تنطبق

 الوحدة التي تجيب على هذه المقاييس.

 "هذه الممارسة تطبق؛ أو -"نعم 

 أو عالقتها بنشاطات المؤسسة  "م"، هذه الممارسة م تطبق على الرغم من أهميتها

 .التعليمية

 

أما الفتة الثانية من امستجابات فتضهر الحاجة إليها فقط في تلك الحامت التي تكون 

مارسة المشار إليها تنطبق أو لها عالقة بنشاطات المؤسسة التعليمية )أي في حالة الم

ارتيار  اإلجابة بـ "نعم" أو "م"(.  ويستخد  هنا مقياس تقدير متدرال من رمس نقاط 

ترتيبية لتقويم مدى املتزا  بالممارسة الجيدة، و جودة تطبيقها في الواقع.  واستخدمت 

 مم من القياس التقديري باألرقا  أو الحروف األبجدية.لذلك الغر، النجو  بد

 

 يتناول التقويم الجوانب التالية:

 مدى تطبيق الممارسات الجيدة، ومدى املتزا  بذلك؛ 

 مدى جودة الخدمة أو النشاط حينما يتم تقييمها من رالل عمليات التقويم المنتضم؛ 

 ة.فاعلية تطبيق الممارسات في تحقيق النواتج المقصود 

 

 استخدام النجوم للتقويم

يتم تقييم األدا  عن طريق إعطا  عدد من النجو  يتراوج بين صفر ورمس نجو ، وذلك 

م للمواصفات التالية:  طبقا
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 األداء يتطل  التحسين

  و عالقتها بنشاطات المؤسسة وتشير إلى أنا على الرغم من أهمية الممارسة  –صفر

 اإلطالق. ، إم أنها م تطبق على التعليمية

  م، ولكن جودة التطبيق ضعيفة  -نجمة واحدة وتشير إلى أن الممارسة تطبق أحيانا

 أو أنها لم تقو .

  وتشير إلى أن الممارسة تطبق في الغالب، ولكن الجودة ليست مرضية.  -نجمتان 

 األداء الجيد 

   ى وتشير إلى أن الممارسة تطبق في أغلب األحيان، ويتم الحصول عل -ثال  نجو

أدلة على فاعلية النشاط عادة، كما يشير إلى تحقيق مستويات )معايير( مرضية من 

األدا  عادة، مع وجود مجال للتحسين. إضافة إلى ذلك، لدى المؤسسة التعليمية 

 رطط لتحسين الجودة، كما أنا يتم مراقبة التقد  في تطبيق هذه الخطط باستمرار.

 األداء عالي الجودة

   ير إلى أن الممارسة تطبق بشك  مستمر، وإلى أنا تم وضع وتش -أربع نجو

مؤشرات لقياس جودة األدا ، وهذه المؤشرات تبين أن األدا  يتسم بجودة عالية، 

وإن كان ماةال هناك مجال لبعم للتحسين. إضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة 

تنفيذ هذه   التعليمية بوضع رطط لتحسين الجودة يتم تطبيقها، مع مراقبة التقد  في

 الخطط ورفع تقارير عنها بانتضا .

   تشير إلى أن الممارسة تطبق بشك  مستمر، وعلى مستوى عال، كما  -رمس نجو

تشير البراهين والمؤشرات الواضحة، أو التقويم المستق ، إلى جودة عالية في 

وى األدا  مقارنة بالمؤسسات المماثلة. وإضافة إلى توفر الدمئ  على ارتفاع مست

م إضافية لتحسين الجودة تتميز بواقعية  األدا ، فإن لدى المؤسسة التعليمية رططا

 استراتيجياتها ووجود جداول ةمنية محددة لتنفيذ تلك الخطط.

 

 تحويل اإلجابات على االستبانات إلى نظام النجوم

ودة التي في مقاييس التقويم الذاتي، تشير العناصر في العديد من الحامت إلى تقويمات الج

يقو  بها الطلبة، أو أعضا  هيتة التدريس، أو غيرهم من المستفيدين. ويمكن الحصول 

عليها باستخدا  استبانات مقرونة بمصادر أررى من األدلة حسب مناسبتها. وبشك  عا ، 

فإنا في حالة استخدا  مقياس تقديري من رمس نقاط في استبانة حيث يمكن الحصول على 

إيجابية بشك  متواةن، فإنا من الممكن تحوي  التقديرات الكلية تقييمات سلبية و

 لالستجابات على امستبانة إلى تقديرات تعتمد على النجو ، وذلك كالتالي:

  رمس نجو  4.5أعلى من 

  أربع نجو  4.5إلى  3.1من 

  ثال  نجو  3.5إلى  2.1من 

  نجمتان 2.5إلى  6.1من 

 6.5 نجمة واحدة أو أدنى 

  

 قديرات البنود الفردية للحصول على تقدير كليجمع ت

يمكن كذلك جمع تقديرات الجودة الخاصة بالممارسات المحددة من أج  الحصول على أحكا  عامة 

عن أدا  المؤسسة التعليمية المتعلق بمجموعات العناصر التي تضهر على شك  مكونات لك  معيار 

ذلك عن طريق حساب متوسط عدد النجو ، مع ، أو على المعيار العا  بشك  كلي. ويمكن عم  

م تنطبق"، وإعطا  "صفر" للعناصر التي تم الت شير "تجاه  العناصر التي تم الت شير عليها ب نها 

 عليها ب نها ذات عالقة إم أنها م تطبق.
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 وعلى ك ، فإن العناصر المفردة ليست بالضرورة متساوية في أهميتها،  وفي حالة جمع النقاط من

أج  الحصول على تقييم عا  فإنا ينبغي إعطا  وةن أكبر لبعم العناصر يفوق وةن البعم 

 ا،رر، وبالتالي يمكن تعدي  التقدير الكلي وفقا لذلك. 

 وقد تم تخصيم فراغات على امستمارات إلدرال تلك التعديالت إن وجدت . 

 

 لمؤسسة التعليمية استخراج  إجمالي نتائج التقويم للحصول على صورة عامة عن ا

وضعت مقاييس التقدير الحالية بشك  يمكن معا أن تستخد  لتقويم الجودة في وحدة من الوحدات 

األكاديمية أو اإلدارية، وكذلك عند وجود وظائف متشابهة يتم ممارستها عن طريق عدد من 

فة على المجموعات، بحيث يمكن استخراال اإلجمالي إلعطا  فكرة عامة عن جودة هذه الوظي

مستوى الكلية أو على مستوى المؤسسة التعليمية كك . وفي حالة استخدا  المقاييس بهذه الطريقة 

اإلجمالية، فإنها تسهم في إجرا  الدراسة الذاتية المؤسسية، وتقد  المعلومات والبيانات الضرورية 

 وى المؤسسي. لفرق التقويم الخارجية حيث يقومون بالمراجعات المستقلة للجودة على المست

 

و استخراال إجمالي للتقديرات عن طريق حساب متوسط عدد النجو  يمكن أن يعطي   انطباعام  

راطتام إذا كان هناك ارتالفات كبيرة في األدا  بين أجزا  المؤسسة التعليمية.  فمن الممكن أن تكون 

بينما في نفس الوقت توجد بعم األقسا  دار  المؤسسة التعليمية قادرة على تحقيق معايير الجودة، 

أقسا  أررى م تحقق تلك المعايير. ومن أج  هذا األمر، يجب اإلشارة بوضوج في تقارير التقويم 

إلى  عناصر القوة وعناصر الضعف عند وجود فروق كبيرة في األدا  بين أقسا  المؤسسة التعليمية 

 المختلفة. 

 

 نولويات التحسين 

التقييم الذاتية التي تتم باستخدا  مقاييس التقويم الذاتي هي تحديد أحد النواتج الهامة لعمليات 

المجامت التي يجب تحسينها.  ومن النادر أن توفر جميع اإلمكانيات التي تتيح القيا  بك  عمليات 

التحسين المرغوب فيها في نفس الوقت.  وقد تم تخصيم أماكن راصة في امستمارات لإلشارة 

 ولوية العالية للتحسين.إلى العناصر ذات األ

 

 استخدام المؤشرات كأدلة على األداء 

من الضروري، بقدر اإلمكان، أن يعتمد التقويم على األدلة المباشرة التي تبين أن الممارسات الجيدة 

يتم تطبيقها فعالم، وأن مستويات الجودة المرغوبة قد تم التوص  إليها، بدمم من امعتماد على 

امة. وم يعني ذلك، بطبيعة الحال، أن تتحول مس لة التحقق من األدلة إلى مهمة امنطباعات الع

كبرى، وإنما يعني ضرورة اإلعداد المسبق وارتيار المؤشرات التي ستستخد  ك دلة على األدا .  

وينبغي تحديد المؤشرات مسبقما، و جمع البيانات ودراستها كجز  من عمليات المراقبة المستمرة. 

ع ذلك من النضر في أية أدلة أررى قد تضهر أثنا  عملية التقويم(. وتتضمن الوثيقة مساحة )م يمن

راصة لبيان نوع مؤشرات األدا  التي تم ارتيارها. وللمساعدة في ارتيار مؤشرات األدا ، تم 

 وضع قائمة من األمثلة على هذه المؤشرات.

  

 مستويات األداء المتوقعة  

الحال، أن يحقق ك  برنامج أعلى مستويات التقدير في ك  نئواحي نشئاطاتها.  م يتوقع أحد، بطبيعة 

لذلك م يوجد أدنى شك في أن التطلع إلى مث  هذا األمر هو شئي   غيئر واقعئـي.  ومئن الضئروري 

كذلك التوكيد على أن هذه الوثيقة م تهدف إلى إثارة مث  هذه الغايات. على العكس مئن ذلئك، تهئدف 

إلى تقديم معايير وصفية لألدا  في أشكال مختلفة من النشئاطات بحيئث يمكئن للمسئتولين هذه الوثيقة 

أن تكون لئديهم أسئس واضئحة للتقئويم بنئا  علئى معئايير معتمئدة للممارسئة الجيئدة. كمئا  تهئدف هئذه 
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الوثيقة إلئى مسئاعدتهم علئى تقئويم أنفسئهم ب نفسئهم، وعلئى التخطئيط لتحسئين أدائهئم، باإلضئافة إلئى 

دة المؤسسة التعليمية على التعرف على جوانب القوة النسئبية والضئعف النسئبي، وعلئى العمئ  مساع

 على تحسين جوانب النشاط التي تم إعطااها األولوية.

 

ا إلى المساعدة في   كذلك من الضروري الت كيد في هذا الصدد أنا على حين تهدف هذه الوثيقة أساسم

سئئات األكاديميئئة، فإنهئئا تهئئدف أيضئئا إلئئى إرسئئا  مسئئتويات التقئئويم، وتخطئئيط التحسئئين دارئئ  المؤس

األدا  الضرورية لالعتماد.  من أج  هذا الهدف، ف ن الحكم على األدا  م يعتمد علئى فحئم دقيئق 

لك  ممارسة، وإنما على مستوى واسع من المعايير.  يمكن القول، بصورة عامة، إن الحصول على 

معايير يعني أن هذا األدا  غير مرضي على حين يمث  الحصئول نجمة أو نجمتين فيما يتعلق ب حد ال

 على ثال  نجو  أدنى مستويات األدا  المقبولة. 

كما سبق أن بينا، على أية حال، م تتساوى ك  النشاطات في أهميتهئا بالنسئبة للحكئم بامعتمئاد، كمئا 

 عين امعتبار.أن ظروف ك  مؤسسة، واستراتيجياتها الخاصة بالتطوير، هي أمور تؤرذ ب

 

 األهمية النسبية للمعايير المختلفة 

سبق أن اشرنا إلى أن المعايير الفرعية والعناصر التي تتكون منها المقئاييس م تتسئاوى مئع بعضئها 

الئئبعم مئئن حيئئث األهميئئة.  ونفئئس األمئئر ينطبئئق كئئذلك علئئى المعئئايير األساسئئية التئئي تتئئ لف منهئئا 

سئئة إلئئى أرئئرى. ولتوضئئيح هئئذه النقطئئة، لن رئئذ موضئئوع المقئئاييس حيئئث تختلئئف أهميتهئئا مئئن مؤس

ئا فئئي بعئئم  "البحئث العلمئئي" وأهميتئا بالنسئئبة للمؤسسئة التعليميئئة. يحتئ  البحئئث العلمئي مكانمئئا رفيعم

المؤسسات، راصة تلك الجامعات التي تسئعى ألن تكئون معترفئام بهئا علئى مسئتوى العئالم.  فئي مثئ  

ام بئالا األهميئة.  هذه الجامعات، يعد إسها  أعضا  هيتة ال تدريس في البحث، ومدى هذا اإلسها ، أمئرم

يعئئود ذلئئك، فئئي حقيقئئة األمئئر، إلئئى أن تقئئويم الجامعئئات علئئى المسئئتوى العئئالمي يعطئئي وةنئئا كبيئئرام 

لإلسئئها  البحثئئي.  هنئئاك مؤسسئئات أرئئرى، علئئى أيئئة حئئال، تركئئز علئئى نوعيئئة بئئرامج التعلئئيم فئئي 

ا ذا أهمية، على الرغم المرحلة الجامعية األولى.  في مث  هذ ه المؤسسات، م يعد البحث العلمي أمرم

من أهمية اشئتراك أعضئا  هيتئة التئدريس فئي النشئاطات البحثيئة لضئمان أن يكئون تدريسئهم متابعئام 

 ،رر التطورات في مجال تخصصهم. 

 

مئئام يختلئف الوضئئع، علئئى أيئة حئئال، فئئي حالئة جئئودة معيئئار الئتعلم والتعلئئيم الئئذي يجئب أن يحضئئى دائ

ب همية قصئوى.  ويعئود ذلئك إلئى أن معيئار الئتعلم والتعلئيم يشئك  فئي العئادة الوظيفئة األساسئية ألي 

مؤسسة تعليمية. لذلك يعد األدا  الجيد المتعلق بهذا المعيار أمرام جوهريئام بالنسئبة لقئرارات امعتمئاد 

 األكاديمي وضمان الجودة. 

 

 التحقق المستقل من التقويم 

ضرورة أن تكون األدلة الخاصة بجودة األدا  أدلئة "مباشئرة" بقئدر اإلمكئان، إم أن على الرغم من 

كثيرام من األحكا  المتعلقة بالتقويم تتضمن آرا  شخصية أو غير موضوعية. و عندما يقئو  فئرد، أو 

 مجموعة من األفراد، بعملية التقويم الذاتي يكئون هنئاك باسئتمرار مجئال للمبالغئة فئي التقئويم، سئوا 

 بالسلب أ  باإليجاب، مما يتطلب القيا  باحتياطات معينة لمعالجة هذا األمر. 

  

ولهذا السبب، تتيح مقاييس التقويم الذاتي المستخدمة هنا لألرذ برأي مستق  مئن شئخم يكئون علئى 

معرفة وثيقة بنوع النشاط موضع التقويم، وغير مرتبط بالقائمين على ذلك النشاط ، ممئن ينضئر إلئى 

م بالتقدير وامحترا . وفي أغلب األحيان، وراصة في حامت التقويم السئنوي، يمكئن أن يعطئي رأيه

الرأي المستق  ةميٌ  يقئو  العميئد أو رئئيس القسئم بترشئيحا مئن قسئم آرئر دارئ  المؤسسئة التعليميئة 

لبرنئامج  للقيا  بهذه المهمة.  ولكن عندما يتعلق األمئر بقئرارات كبئرى ، مثئ  إعئداد الدراسئة الذاتيئة

علمئئي التئئي تسئئبق المراجعئئة الخارجيئئة مئئن أجئئ  الحصئئول علئئى إعئئادة اعتمئئاد للبرنئئامج، فئئإن ذلئئك 
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يتطلب قدرام أكبر من امستقاللية )هنا تتم امستعانة بشخم أو أشخاص من مؤسسئة تعليميئة أرئرى 

 ممن لهم ربرة بالبرنامج أو النشاط المراد تقويما( .

 

 خدمة مالحظات حول المصطلحات المست

" كمسمى وصفي عا    governing body  المجلس اإلداري األعلى تستخد  هذه الوثيقة مصطلح "

لإلشارة إلى أعلى جهة، أو لجنة، أو هيتة، أو مجلس، منوط با وضع السياسات في مؤسسة تعليم 

ات فوق الثانوي. ويشم  هذا المصطلح ما يسمى عادة بـ "مجلس الجامعة"، وذلك في حالة الجامع

 الحكومية، أو "مجلس األمنا "، وذلك في حالة العديد من الكليات أو الجامعات الخاصة. 

 

" في هذه الوثيقة لإلشارة إلى رئيس  deanعميد " أو "  rector مديركذلك يستخد  مصطلحا " 

المؤسسة التعليمية.  ويستخد  مسمى " مدير الجامعة " في مؤسسات التعليم العالي في المملكة 

لعربية السعودية لإلشارة في العادة إلى رئيس الجامعة الحكومية، على حين يستخد  مسمى "عميد ا

الكلية / المعهد" لإلشارة إلى الرئيس اإلداري لمؤسسة أصغر أو كلية أهلية.  كما يستخد  مصطلح 

ت األهلية "عميد" أيضام لإلشارة إلى رئيس كلية من كليات الجامعة. وقد تستخد  الجامعات والكليا

( أو مدير عا   presidentمصطلحات أررى لإلشارة إلى الرئيس اإلداري، مث  رئيس الجامعة   )

(. ونود التنبيا إلى أن مصطلحا "المدير" و "العميد" يستخدمان في هذه الوثيقة directorالجامعة )

ك من السياق الذي بالتبادل لإلشارة إلى منصب الرئيس األعلى للمؤسسة التعليمية، حيث يتضح ذل

استخد  فيا مصطلح "العميد" في مث  هذه الحامت، وهو م يشير إلى منصب "عميد" كلية من 

 الكليات دار  الجامعة. 

 

" faculty" بدمم من "أعضا  هيتة التدريس  teaching staff هيئة التدريسواستخد  مصطلح "

وهو يشم  أعضا  هيتة التدريس و من  لإلشارة لألفراد المسؤولين عن تدريس مجموعات الطالب.

في حكمهم تبعام للتعريف الوارد في اللوائح التنضيمية للوةارة، وكذلك أي شخم آرر أعطي 

مسؤولية التدريس.  كما يشم  المدرسين الذين يقومون بإعطا  دروس مساعدة، والمدرسين الذين 

في قاعات التدريس بالحر   يعملون مع مجموعات من الطالب  في برامج التعليم عن بعد أو

الجامعي، و لكن م يشم  مساعدي المعام  أو من يساعد في التدريس ولكنا تحت إشراف مباشر 

 من ا،ررين. 
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 الرسالة والغايات واألهداف  - 2

يجب أن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة المؤسسة التعليمية، ويتم تطبيق هذه الرسالة على 

طلبات الخاصة بالبرنامج المعني. ويجب أن تحدد رسالة البرنامج بوضوج تا  وبشك  الغايات والمت

للبرنامج وأولوياتا، كما يجب أن تكون مؤثرة في توجيا  األهداَف أو األغرا، األساسيةمناسب 

 التخطيط والعم  في البرنامج.

 

 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 مناسبة رسالة البرنامج 2-2

 فائدة صيغة رسالة البرنامج 2-1

 وضع الرسالة ومراجعتها 2-4

 استخدام الرسالة 2-3

 العالقة بين الرسالة، والغايات، واألهداف 2-5

 
 

 تعليق ووصف عام للممارسة الجيدة 

يتطلب التخطيط والتطوير الفعال في العادة أن يكون لدى البرنامج "صيغة رسالة" أو "عبارة رسالة" 

ضحة، تعبر في سطور قليلة عن األهداف الرئيسية للبرنامج بحيث يمكن استخدامها كدلي  موجزة ووا

 للتخطيط والتطوير.

 

ا أساسيما في عملية ضمان  يجب أن تحدد الرسالة أولويات التطوير وتحسين الجودة، وأن تكون عنصرم

ا الجودة. عليا، يلز  إعداد صيغة الرسالة بحيث تعطي جميع العاملين في المؤ سسة التعليمية إحساسم

ا عند  بامنتما  إليها.  يلز  كذلك مراجعة "عبارة الرسالة" بصفة دورية من قب  واإلشارة إليها دومم

التخطيط، والتقييم، وتوةيع الموارد.  يلز  كذلك أن تتوافق "عبارة الرسالة" مع قرار أو مرسو  ت سيس 

 لى أن تمث  في نفس الوقت تحديا للتطوير والتحسين. المؤسسة التعليمية في البيتة التي تعم  فيها، ع

 

يجب النضر كذلك إلى الغايات على أنها تطبيقات للرسالة على حامت محددة.  يعود ذلك إلى أنا على 

الرغم من أن "عبارة الرسالة" تصاغ عادة بصيغة تتسم بالعمومية، إم أنها تحدد الخطوط العامة التي 

 توجا تفاصي  التخطيط.  

 

ا ربط األهداف بالرسالة وتطلعاتها من رالل عمليات التخطيط امستراتيجي.  يلز  كذلك أن  يلز  أيضم

تتسم األهداف بالمي  إلى التحديد، م إلى العمومية، وأن تتضمن مستويات األدا  المطلوب الوصول، إليها 

 مع تحديد الفترة الزمنية الالةمة لذلك.

 

شك ، بالطريقة التي تمت بها صياغة رسالة المؤسسة التعليمية، وكفا تها في يتعلق هذا المعيار، بهذا ال

 توجيا رطط تطوير البرنامج، وبالعالقة بين الرسالة وبين الغايات و األهداف. 
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 األدلة ومؤشرات األداء

الرسالة نفسها، ونسخ  صيغةينبغي الحصول على األدلة على جودة رسالة البرنامج من رالل فحم 

راق التي توثق عملية اقتراج الرسالة وصياغتها أو أي تعديالت أجريت عليها، والمقابالت مع هيتة األو

التدريس والموظفين والطلبة والخريجين وأرباب العم  للتعرف على مدى معرفتهم بالرسالة ودعمهم لها، 

ك ساس متخاذ  لفحم مدى استخدا  الرسالة بياناتوالنضر في أي تقارير أررى أو أي مقترحات أو 

القرارات.  و تتضمن المؤشرات التي يمكن استخدامها في هذا السياق فحم اإلجابات عن أستلة 

استطالعات الرأي للتحقق من مدى معرفة المعنيين بالرسالة ودعمهم لها، أو نسبة القرارات المتعلقة 

 قرار.بالسياسات التي اعتمدت على الرسالة ك حد المحكات المستخدمة في صنع ال
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 المعيار األول: الرسالة والغايات واألهداف

يج  نن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة المؤسسة التعليمية، ويتم تطبيق هذه الرسالة على الغايات 

نو  األهداف  والمتطلبات الخاصة بالبرنامج المعني. ويج  نن تحدد رسالة البرنامج بوضوح تام وبشكل مناس  

 للبرنامج ونولوياته، كما يج  نن تكون مؤثرة في توجيه التخطيط والعمل في البرنامج. األغراض األساسية

المؤسسئة التعليميئة التئي تعمئ  بهئا تلتئز  بالممارسئات الجيئدة  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقئدر اإلمكئان، مبئئد مئن أن تكئئون عمليئات التقئئويم مبنيئة علئئى والئواردة أدنئاه، وأن تبئئين مئدى جئئودة هئذا املتئئزا . 

 براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 مناسبة رسالة البرنامج 2-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون رسالة البرنامج مناسبة للمؤسسة التعليمية ولطبيعة البرامج من 

 هذا النوع في المملكة العربية السعودية

  

   تتسق رسالة البرنامج مع رسالة المؤسسة التعليمية. 6-6-6

تحدد الرسالة اتجاهات تطوير البرنامج التي تتناسب مع طبيعة البرنامج،  6-6-2

 ات الطلبة في المملكة العربية السعودية.ومع احتياج

  

   تتسق الرسالة مع المعتقدات والقيم اإلسالمية. 6-6-3

   يتم توضيح الرسالة للمستفيدين من البرنامج بطرق تبين مناسبتها. 6-6-4

  التقويم العام

 مالحظــات:

عة البرامج من هذا النوع في المملكة العربية رسالة البرنامج مناسبة للمؤسسة التعليمية ولطبييالح  أن 

 %.81بنسبة تجاوةت  السعودية

 

  نولويات التحسين:

 العم  على استكمال مناسبة رسالة البرنامج للمؤسسة التعليمية.

 

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

**** 

 

 **** نعم

  

 **** نعم

 **** نعم

  
***** 
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 فائدة صيغة رسالة البرنامج 2-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 الجودة؟ ما مدى

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون الصيغة )التعريفية( للرسالة مفيدة في توجيا التخطيط وصنع 

 القرارات المتعلقة بالبرنامج. 

  

عمليات بحيث تكون مؤثرة في توجيا صيغة الرسالة محددة بقدر كاٍف  6-2-6

 صنع القرار وامرتيار من بين استراتيجيات التخطيط البديلة.

  

 

صيغة الرسالة ممكنة التحقيق من رالل استراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها  6-2-2

 في حدود مستوى الموارد المتوقع توفرها.

  

صيغة الرسالة واضحة بشك  كاف بحيث تكون محكام لتقويم التقد  نحو  6-2-3

 تحقيق غايات البرنامج وأهدافا. 

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 بنسبة عالية لرسالة مفيدة في توجيا التخطيط وصنع القرارات المتعلقة بالبرنامجاصيغة )تعريف( يالح  أن 

 نولويات التحسين:

العم  على أن تكون الرسالة واضحة لك  المستفيدين من البرنامج من رالل وضع استراتيجية قابلة للتطبيق 

 وتخد  المجتمع

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 وضع الرسالة ومراجعتها 2-4
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن يتم وضع رسالة البرنامج من رالل عمليات استشارية، كما يجب أن 

 تـمعتمد رسميام وأن تـمراجع دوريام. 

  

برنامج( يتم تحديد الرسالة بالتشاور مع المستفيدين )ذوي العالقة بال 6-3-6

 األساسيين، وبدعم منهم.

  

 

يتم اعتماد رسالة البرنامج رسميام بواسطة السلطة المعنية دار  المؤسسة  6-3-2

 التعليمية.

  

**** 

 

 **** نعم

 **** نعم

  
 **** نعم

 *** نعم

 **** نعم
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حسبما  –تتم المراجعة الدورية للرسالة وت كيد اعتمادها أو تعديلها  6-3-3

 في ضو  الضروف المتغيرة. –يقتضي األمر

  

ف المستفيدين برسالة البرنامج، ويتم إرطارهم ب ي تغيرات تطرأ يتم تعري 6-3-4

 عليها.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 ضعف التواص  بين واضعي رسالة البرنامج  والمستفيدين منها.

 نولويات التحسين:

بصئئفة دوريئئة بحيئئث  الزيئئادة مئئن التشئئاور مئئع المسئئتفيدين والمنفئئذين للبرنئئامج لوضئئع الرسئئالة كاملئئة ومراجعتهئئا

 تتناسب مع الضروف المتغيرة ونشر هذه التغييرات لجميع المستفيدين بالبرنامج.

 

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 استخدام الرسالة 2-3
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

تخطيط واتخاذ القرارات يجب أن يتم استخدا  الرسالة بصورة منتضمة ك ساس لل

 المتعلقة بالسياسات الرئيسة.

  

تستخد  الرسالة ك ساس للتخطيط اإلستراتيجي على المدى المتوسط  6-4-6

 )رمس سنوات على سبي  المثال(.

  

 

 بشك  واسع النطاق بين من لهم عالقة بالبرنامج،يتم اإلعالن عن الرسالة  6-4-2

مان أن الرسالة معروفة وتحضى بت ييد وتـمتخذ اإلجرا ات الالةمة لض

 هيتة التدريس والموظفين والطالب.ودعم 

  

تستخد  الرسالة باعتبارها محكام للنضر في أي مقترحات رئيسة متعلقة  6-4-3

 بالبرنامج.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 عاية كاملة وشاملة للبرنامج.ضرورة اعتماد ميزانية لتشجيع العاملين على رسالة البرنامج لعم  د

  

*** 

*** 

  
 *** نعم

 *** نعم  

 **** نعم

 ** نعم

  

 *** نعم
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 نولويات التحسين:

 

استخدا  رسالة البرنامج ك ساس للتخطيط امستراتيجي لتطوير رسالة البرنامج بصفة دورية لتالئم 

  احتياجات المؤسسة التعليمية

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 العالقة بين الرسالة، والغايات، واألهداف 2-5
 هذا صحيح؟ هل

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تستخد  رسالة البرنامج لتوجا عملية وضع غايات البرنامج وأهدافا 

 والخطط امستراتيجية لتطويره. 

  

   تتسق غايات تطوير البرنامج مع رسالتا وتدعهما. 6-5-6

تمكن من استخدامها في بصورة واضحة تتم صياغة غايات البرنامج  6-5-2

 عمليات التخطيط وصنع القرار، بشك  يتسق مع رسالة البرنامج.

  

تتم مراجعة غايات البرنامج وأهدافا دوريام، ويتم تعديلها إذا لز  األمر  6-5-3

 بنا  على نتائج المراجعة وفي ضو  الضروف المتغيرة.

  

لمؤشرات محددة بوضوج صياغة األهداف الرئيسة مصحوبة بتوصيف  6-5-4

 وقابلة للقياس تستخد  للحكم على مدى تحقق األهداف.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 لتوجا عملية وضع غايات البرنامج وأهدافا والخطط امستراتيجية لتطويره تستخد رسالة البرنامج 

  

 نولويات التحسين:

  ةيادة الترابط بين رسالة البرنامج وأهدافا.

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

 

*** 

 

 **** نعم

 *** نعم

  
 *** نعم

 *** نعم
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 التقدير العام للرسالة والغايات واألهداف

 مناسبة رسالة البرنامج 2-2
 

 

 فائدة صيغة رسالة البرنامج 2-1
 

 وضع الرسالة ومراجعتها 2-4
 

 استخدام الرسالة 2-3
 

 العالقة بين الرسالة، والغايات، واألهداف 2-5
 

  عامالتقدير ال

 مالحظــات:

بصفة دورية ومشاركة األعضا  والطالب وأرباب العم  واستطالع أرا  ضرورة مراجعة الرسالة  

  الخريجين.

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

 استطالعات رأي السادة أعضاء هيئة التدريس. -1
  ب.استطالعات رأي الطال -2

 

 

  

 نولويات التحسين:

 مراجعة الرسالة والغايات وامهداف بصفة دورية والربط بينهم 

 

 

  
 

 

*** 

 

** 

**** 

**** 

*** 

*** 
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 إدارة البرنامج  - 1

يجب أن تقو  إدارة البرنامج بقيادة البرنامج قيادة فاعلة تعكس تواةنام مناسبام بين تحقيق المسا لة أما   

للمؤسسة التعليمية التي تقد  البرنامج، وبين تحقيق والمجلس الرئاسي   كبار المسؤولين باإلدارة العليا

يجب أن تشم  عملية التخطيط و المرونة التي تسمح بالوفا  بالمتطلبات الخاصة بالبرنامج المعني.

الجهات المهنية، و ممثلي الصناعة، وهيتة التدريس( في و للبرنامج اشتراك ذوي العالقة )مث : الطلبة، 

يات البرنامج وأهدافا ومراجعتها وتعديلها بنا  على نتائج المراجعة.  وإذا كان هناك قسمان وضع غا

منفصالن للبنات واألومد بالبرنامج، فيجب أن تكون الموارد متكافتة في كليهما، ويجب أن يكون هناك 

ام أن تكون في عمليات التخطيط من ك  منهما.  كما يجب أيض متساويةاتصال فعال بينهما ومشاركة 

هنالك مراقبة دورية لجودة تقديم المقررات ولجودة البرنامج كك ، وأن تجرى التعديالت الالةمة بنا  

 على التغذية الراجعة من عملية التقويم، و التطورات في البيتة الخارجية التي تؤثر على البرنامج.

 
 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات  

 القيادة 1-2

 ات التخطيطعملي 1-1

 العالقة بين قسمي الطالب والطالبات 1-4

 االلتزام األخالقي 1-3

 السياسات واللوائح التنظيمية 1-5

 

  تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

ينبغي أن تساعد الترتيبات اإلدارية بين القائمين على إدارة البرنامج وكبار المسؤولين باإلدارة العليا 

ة ، وكذلك لهيتة التدريس والموظفين بالبرنامج، في تقديم تفويضات مناسبة للمؤسسية التعليمي

للمسؤوليات، مع تقديم إرشادات توجيهية واضحة تحدد نطاق المسؤولية وحدودها بشك  يسمح باإلبداع 

 وامبتكار في إطار السياسات العامة، وآليات واضحة للمسا لة.

ت التخطيط دار  البرنامج ولضمان تماشي العم  من قب  وينبغي أن توجد آليات فعالة لتنسيق عمليا

األفراد واتساقا مع الخطط التي وضعت. وينبغي وضع غايات وأهداف للبرنامج كك ، وأن يتم تخطيط 

المقررات وتقديمها ضمن إطار هذه الغايات واألهداف. وينبغي أن م تتناول رطط المقررات 

التدريس التي من ش نها أن تسهم في تطوير نواتج التعلم  موضوعات المقرر فقط، ب  تشم  كذلك رطط

المطلوبة للبرنامج كك ، بمختلف أنواعها. وينبغي أن تتضمن آلياتم المسا لة وضمان الجودة تقاريَر 

دورية عن ما تم عملا، والتغييرات الالةمة في الخطط، وإجرا ات المتابعة لضمان تنفيذ التعديالت 

 المخطط لها.

 

 ومؤشرات األداءاألدلة 

يمكن أن تتضمن األدلةم والبراهين حول اإلدارة الفعالة تلك الوثائق التي تحدد السياسات والصالحيات 

)األدوار والمسؤوليات(، واإلجرا ات التنفيذية للجان الرئيسة والوظائف اإلدارية، باإلضافة إلى نتائج 
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كبار ة حول اإلجرا ات المطبقة، وكذلك آرا  استطالعات أرا  أعضا  هيتة التدريس والعاملين والطلب

وينبغي أن في المؤسسة التعليمية الذين يرجع إليهم مسؤولو البرامج.  في اإلدارة العلياالمسؤولين 

المعلوماِت التي وضعت على المواقع  السلوكيات األرالقية المتوقعةتتضمن األدلةم والبراهين على نشر 

توى الوعي بهذه المتطلبات لدى األساتذة والموظفين والطالب كما اإللكترونية، واإلعالناِت، ومس

 توضحا المقابالت و استطالعات الرأي.

ويمكن أن تعتمد مؤشرات األدا  على نتائج استطالع أرا  هيتة التدريس والموظفين، والطلبة  

 والخريجين، وأرباب العم ، والهيتات المهنية المختصة. 

 

 

 

 إدارة البرنامجالمعيار  الثاني:  

يج  نن تقوم إدارة البرنامج بقيادة البرنامج قيادة فاعلة تعكس توازنا  مناسبا  بوين تحقيوق المسواءلة نموام  كبوار 

المسؤولين باإلدارة العليوا والمجلوس الرئاسوي  للمؤسسوة التعليميوة التوي تقودم البرنوامج، وبوين تحقيوق المرونوة 

ة بالبرنوامج المعنوي. ويجو  نن تشومل عمليوة التخطويط للبرنوامج اشوترا  التي تسمح بالوفواء بالمتطلبوات الخاصو

ذوي العالقة )مثل: الطلبة، و الجهات المهنية، و ممثلي الصناعة، وهيئة التودريس  فوي وضوع غايوات البرنوامج 

د ونهدافووه ومراجعتهووا وتعووديلها بنوواء علووى نتووائج المراجعووة.  وإذا كووان هنووا  قسوومان منفصووالن للبنووات واألوال

بالبرنووامج، فيجوو  نن تكووون الموووارد متكافئووة فووي كليهمووا، ويجوو  نن يكووون هنووا  اتصووال فعووال بينهمووا ومشوواركة 

متسوواوية فووي عمليووات التخطوويط موون كوول منهمووا.  كمووا يجوو  نيمووا  نن تكووون هنالووي مراقبووة دوريووة لجووودة تقووديم 

التغذية الراجعوة مون عمليوة التقوويم، و المقررات ولجودة البرنامج ككل، ونن تجرى التعديالت الالزمة بناء على 

 التطورات في البيئة الخارجية التي تؤثر على البرنامج.

المؤسسئة التعليميئة التئي تعمئ  بهئا تلتئز  بالممارسئات الجيئدة  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

، مبئئد مئن أن تكئئون عمليئات التقئئويم مبنيئة علئئى بقئدر اإلمكئانوالئواردة أدنئاه، وأن تبئئين مئدى جئئودة هئذا املتئئزا . 

 براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 القيادة 1-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

برنامج أن يقوموا بقيادتا بطريقة فعالة ومسؤولة تحقق يجب على القائمين بإدارة ال

 تطوير البرنامج وتحسينا. 

  

يتم تحديد مسؤوليات القائمين بإدارة البرنامج بوضوج )رئيس القسم أو  2-6-6

 في توصيفات المها  الوظيفية.   غيره من المسؤولين ا،ررين( 

  

قسم أو الكلية التي تقد  يتوفر قدر كاف من المرونة على مستوى ال 2-6-2

البرنامج يسمح بامستجابة السريعة لتقويم المقررات والبرامج 

والتغيرات في متطلبات نواتج تعلم البرنامج )على سبي  المثال م بد أن 

يكون لألقسا  الصالحية في تغيير الكتب المقررة وقوائم المراجع، وفي 

اصي  مها  التقييم وتحديث تعدي  استراتيجيات التعليم المخطط لها،  وتف

  

 **** نعم

 ***** نعم
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 .محتوى المقررات(

يعم  القائمون بإدارة البرنامج على تصور أو توقع القضايا والفرص  2-6-3

 المحتملة، ويتخذون المبادرات المناسبة لها.

  

يضمن القائمون بإدارة البرنامج أنا في حالة الحاجة للقيا  بإجرا ات ما،  2-6-4

 ة وفي الوقت المناسب.  فإنها تـمنجز بفاعلي

 

  

يمتلك القائمون بإدارة البرنامج سلطات كافية لضمان امتثال من  2-6-5

بالبرنامج للسياسات واإلجرا ات المعتمدة أو المتفق عليها في المؤسسة 

 التعليمية أو البرنامج.

 

  

درات هيتة مبا نيشجعو ون بإدارة البرنامج بقيادة البرنامج، والقائم يقو  2-6-1

 ها.نيكافتو والتدريس والموظفين في البرنامج 

 

  

يتحم  القائمون بإدارة البرنامج التعليمي المسؤولية عن فاعلية األنشطة  2-6-7

واألعمال التي تتم في نطاق صالحياتهم بغم النضر عما إذا كانت هذه 

تنفذ بواسطتهم شخصيا أو بواسطة آررين يعملون تحت األعمال 

 .يتهممسؤول

 

  

تقد  التغذية الراجعة حول أدا  هيتة التدريس وغيرهم من الموظفين عن  2-6-8

 طريق رئيس القسم.

  

 

2-6-5  ، التفويضات محددة رسميام في وثائق موقعة من قب  الشخم المفوِّ

ومن الشخم المفوَّ، بالصالحية، وتصف بوضوج حدود المسؤوليات 

 تقارير عن القرارات التي اتخذت. المفوضة ومسؤوليات تقديم ال

 

  

 

افـَق عليها موأنضمة تحكم تفويم السلطة بالمؤسسة التعليمية و جدتو 2-6-61

)مجلس الجامعة أو  مؤسسة التعليميةبال المجلس اإلداري األعلىمن قب  

التي م يمكن  تبين هذه األنضمةم المهاَ  الرئيسة ومجلس األمنا (.   

أن تفويم السلطة إلى شخم آرر أو منضمة تفويضها، وتوضح 

أررى م يلغي مسؤولية تحم  الشخم الذي منـَح ذلك التفويم 

 المتخذة. للتبعات المترتبة على القرارات

  

 

يتم توفير النصح واإلرشاد لهيتة التدريس والموظفين في البرنامج بشك   2-6-66

 يسهم في التطوير الشخصي  والمهني لهم.

  

 

يتم تقديم مقترحات تطوير البرنامج والتوصيات بش ن القضايا  2-6-62

تلك بشك  يحدد بوضوج والسياسات إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار، 

 القضايا التي تتطلب إصدار قرارات بش نها، و ما يترتب على بدائلها. 

  

 

  التقويم العام
**** 

 *** نعم

  
 *** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 **** نعم

 *** نعم

 ** نعم

 * نعم

 **** نعم

 **** نعم
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 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

4  ،5  ،1  ،5  ،61 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:
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 عمليات التخطيط   1-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تتم إدارة عمليات التخطيط بفعالية بشك  يحقق رسالة وأهداف البرنامج، 

البرنامج. ويتضمن ذلك إعداد  وذلك من رالل العم  الجماعي للفريق القائم بتدريس

تقارير البرنامج والمقررات واتخاذ القرارات. ويجب أن تجمع عملية التخطيط بين 

التخطيط  امستراتيجي المنسىق، والمرونة التي تسمح بالتكيف مع النتائج المتحققة 

 والضروف المتغيرة. 

  

طوير وتسلسالم يتميز التخطيط ب نا استراتيجي، و يتضمن أولويات للت 2-2-6

من أج  الحصول على أفض  النتائج  لك  عم  يجب القيا  با،مناسبام 

 سوا  على المدى القريب أ  البعيد.

  

تضع الخطط في امعتبار، وبشك  كام  وواقعي، العوام  البيتية  2-2-2

الخارجية التي تؤثر على مدى الطلب على الخريجين، والمهارات التي 

 يحتاجونها. 

  

تسمح عمليات التخطيط بمشاركة هيتة التدريس، والطلبة، وأرباب العم ،  2-2-3

 وغيرهم من ذوي العالقة المباشرة بالبرنامج.

  

تركز عملية التخطيط على نواتج )مخرجات( التعلم المستهدفة للطالب و  2-2-4

محتويات المقررات واستراتيجيات التعليم والتقييم التي تعكس كالم من 

فية الطالب والنضريات واألبحا  حول أنماط  التعلم المختلفة. رل

عن تخطيط البرامج الجديدة )وللحصول على المزيد من المعلومات 

دليل ضمان من " 7-4-2الحالية وتوثيقها راجع القسم  ومراجعة البرامج

السعودية، الجزء الثاني:  الجودة واالعتماد في المملكة العربية

  "(.ية لممان الجودةاإلجراءات الداخل

  

، وتوضيح آثار بخطط البرنامج بشك  جيديتم إعال  ك  من يعنيهم األمر  2-2-5

 .ذات العالقة بالبرنامجهذه الخطط وما تتطلبا من مختلف الجهات 

  

تتم مراقبة تطبيق الخطط مع الت كد من مدى تحقق األهداف قريبة المدى  2-2-1

 قويم النواتج.ومتوسطة المدى، كما يتم ت

  

تتضمن عملية التخطيط إعداد تقارير بصفة منتضمة عن مؤشرات األدا   2-2-7

 األساسية تـمقد  للقيادات العليا بالمؤسسة.

  

2-2-8 

 

ر وتعدل مع اتخاذ القرارات التصحيحية حسبما  تراجع الخطط وتـمطوى

لنتائج التقويم ويتطلب األمر، استجابة للتطورات التي تحد  عند التنفيذ، 

 ، وللضروف المتغيرة.البنائي

  

يتضمن التخطيط عمليات إدارةَ المخاطر بوصفها مكونام أساسيام في  2-2-5

استراتجيات  التخطيط، وتـموضع ا،ليات المناسبة لتقدير المخاطر 

 والتقلي  من آثارها في حالة حدوثها.

  

  التقويم العام

 

*** 

  ال

 **** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 ** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 *** نعم
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 مالحظــات:

 

  

 ات التحسين:نولوي

6  ،3  ،4  ،5  ،1  ،7  ،8  ،5                                                                        

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 العالقة بين قسمي الطالب والطالبات 1-4
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

حالة البرامج التي يتم تقديمها في شطري الطالب والطالبات، يجب أن   في

)رئيس القسم ووكيلة أو مشرفة القسم أو  يشترك المسؤولون عن إدارة البرنامج

، وهيتة التدريس والموظفون في كال الجانبين، اشتراكام غيرهم من المسؤولين(

رات، وإعداد التقارير كامالم وبشك  تعاوني في عمليات التخطيط، وصنع القرا

المشتركة عن البرنامج والمقررات الدراسية. كما يجب أن يكون هناك توةيع 

متكافي  للموارد والتجهيزات،  للوفا  بمتطلبات تقديم البرنامج، ، واألبحا  

العلمية ، والخدمات المرتبطة بك  قسم. ويجب أن ت رذ عمليات تقويم الجودة في 

 من الجانبين وأدا  البرنامج كك . امعتبار األدا  في ك  

  

تتوافر الموارد والتجهيزات والوظائف بطريقة متكافتة في قسئمي الطئالب  2-3-6

وذلئئئك فئئئي حالئئئة تقئئئديم البرنئئئامج فئئئي قسئئئم للطئئئالب وآرئئئر والطالبئئئات. )

 (.للطالبات

  

ب قسئا  الطئالب والطالبئات، وهيتئة  يشارك المسؤولون عن إدارة البرنئامج 2-3-2

بالقسئمين، مشئاركة  كاملئة فئي  دريس  الذين يدرسئون المقئررات نفسئهاالت

عمليئئئات التخطئئئئيط والتقئئئويم وتقئئئئديم التقئئئئارير وصئئئنع القئئئئرارات، ويئئئئتم 

التواصئئ  بينهمئئا بشئئك  منئئتضم فيمئئا يخئئم البرنئئامج وباسئئتخدا  الطئئرق 

 المالئمة التي تتفق مع لوائح المجلس األعلى للتعليم العالي وأنضمتا. 

  

فئي عضئوية اللجئئان  متكافتئة صئورةيئتم تمثيئ  أقسئا  الطئالب والطالبئئات ب 2-3-3

 والمجالس ذات العالقة.

  

تؤدي عمليات تخطيط البرنئامج وتوصئيفات البرنئامج ومقرراتئا الدراسئية  2-3-4

إلى الوصئول إلئى مسئتويات متماثلئة فئي كئال القسئمين، آرئذة فئي امعتبئار 

 لدى ك  منهما.امرتالفات في احتياجات الطالب 

  

 

  م ينطبق

  م ينط

  م ينط

 م ينطبق 
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تضمن عمليات التخطيط والتنفيذ أن التقارير الخاصة بالبرنامج  2-3-5

والمقررات، والمعلومات الخاصة بمؤشرات األدا  الرئيسة، تضهر النتائَج 

باإلضافة إلى نتائج البرنامج بشك   الطالب والطالبات، الخاصة بقسمي

 عا .

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 يوجد اقسا   للطالبات في كلية العلو  في الزلفيم 

  

 نولويات التحسين:

 

  
  الرني المستقل

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 االلتزام األخالقي 1-3 
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يلتزموا  يجب على هيتة التدريس والموظفين المشتركين في تقديم البرنامج أن

بالمستويات األرالقية العالية وامستقامة والنزاهة، بما في ذلك تجنب تضارب المصالح 

وامنتحال في التدريس، و البحث العلمي، واألعمال اإلدارية والخدمية. ويجب املتزا  

بهذه المستويات األرالقية في جميع أشكال التعام  مع الطلبة، وهيتة التدريس وغيرهم 

فين، وكذلك في عالقتهم مع الجهات األررى الدارلية والخارجية، بما في ذلك من الموظ

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

  

تلتز  هيتة التدريس، وغيرهم من الموظفين والطلبة في البرنامج، بقواعد  2-4-6

السلوك المتعلقة بالممارسات األرالقية عند إجرا  البحو ، وفي مجال 

 ييم، و تقويم األدا ، وعند القيا  باألنشطة اإلدارية والخدمية.التدريس والتق

  

يتم اإلعالن عن المصالح المالية حيثما وجدت، كما يتم تجنب أي تضارب  2-4-2

في المصالح في كافة التعامالت التي يقو  بها هيتة التدريس والموظفون 

 في البرنامج.

  

دمة في الترويج للبرنامج صورة صادقة تعكس اإلعالنات والمواد المستخ 2-4-3

وتتجنب استخدا  أي عبارات يمكن أن يسا  فهمها أو أي إدعا ات مبالا 

فيها، وتتجنب كذلك أي عبارات سلبية حول مؤسسات أو برامج تعليمية 

 أررى.

  

  التقويم العام
**** 

 

 

  م ينط

 **** نعم

 **** نعم

 ***** نعم
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 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

 2و  6

 

  

 الرني المستقل
 

 الحظــات:م

  

  

 

  

 السياسات واللوائح التنظيمية  1-5
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تـموضع السياسات والتنضيمات التي تحدد بوضوج المسؤوليات الرئيسة 

لموظفين واإلجرا ات التي يتعين أن تتبع عند إدارة البرنامج، وللـىجان وهيتة التدريس وا

 والطلبة، ممن لهم صلة بالبرنامج. 

  

لصالحيات )األدوار والمسؤوليات( واإلجرا ات التنفيذية لتم وضع نطاق  2-5-6

 التي تحدد عم  الىلجان الرئيسة، والوظائف اإلدارية دار  البرنامج.

  

أدلة السياسات واللوائح التنضيمية والوثائق ذات العالقة محفوظة في  2-5-2

اكن يسه  الوصول إليها ومتاحة لجميع أعضا  هيتة التدريس أم

والموظفين والطلبة الذين تهمهم هذه األدلة، بما في ذلك هيتة التدريس 

 والموظفين الجدد، وأعضا  اللجان المختلفة.

  

تـمسجـَّ  القرارات الصادرة عن اللجان حول المسائ  اإلجرائية  2-5-3

ع يـملج  إليا في القرارات المستقبليةم  لضمان واألكاديمية، وتستعم  كمرج

 امتساق في القرارات.

  

   األنضمة واإلرشادات الخاصة بالقضايا المتكررة الحدو . توضع 2-5-4

السياسات واللوائح التنضيمية ونطاق الصالحيات جميع تراجع  2-5-5

 والمسؤوليات المتعلقة بإدارة البرنامج وتنفيذه دوريام.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

**** 

 

 ***** نعم

 ***** نعم

 **** نعم

 **** نعم

 ***** نعم
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 نولويات التحسين:

 5و 4

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:
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 إلدارة البرنامج التقدير العام

 القيادة 1-2
 

 

 عمليات التخطيط 1-1
 

 الطالب والطالبات قسميالعالقة بين  1-4
 

 االلتزام األخالقي 1-3
 

 تنظيميةال لوائحالالسياسات و 1-5
 

  التقدير العام

 مالحظــات:

 \ امهتما  بالتخطيط امستراتيجي للبرنامج والربط بين الرسالة والغايات وامهداف ومدى تطورهم 

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

**** 

**** 

 ال ينطبق

**** 

**** 
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 إدارة ضمان جودة البرنامج - 4

يجب أن تقوى  هيتة التدريس وغيرهم من الموظفين بالبرنامج أدا هم بشك  دوري وأن يلتزموا بتحسين 

أدائهم وتحسين الجودة في البرنامج كك . كما يجب أن يتم إجرا  عمليات تقويم للجودة بصفة دورية في 

مناسبة، وأن تعد رطط ونقاط  )معايير أو مستويات( مرجعية  صحيحة،ك  مقرر دراسي بنا  على أدلة 

بالرجوع إلى األدلة والبراهين وأن يتضمن النضر في مؤشرات للتحسين و يتم تنفيذها. ويجب تقييم الجودة 

كما يجب أن  أدا  محددة ونقاط )معايير أو مستويات( مرجعية رارجية للمقارنة تحم  طابع التحدي. 

حول نواتج تعلم الطالب في ك  مقرر دراسي والتي تسهم بدورها في تحقيق األهداف  هتما اميتمركز 

 العامة للبرنامج. 

 

 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 االلتزام بتحسين الجودة في البرنامج 4-2

 نطاق عمليات ضمان الجودة  4-1

 إدارة عمليات ضمان الجودة 4-4

 رجعية قارنة الماألداء ونقاط الماستخدام مؤشرات  4-3

 التحقق المستقل من التقويم 4-5

 

  تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

النقطة الرئيسية التي تركز عليها ك  هذه الفحوصات هئي جئودة ونطئاق المعرفئة التئي رئرال بهئا الطلبئة مئن 

سئتهم بالبرنئامج، ومئا إذا كانئت هئذه دراستهم ، أي مئا يفهمئا الطلبئة، ومئا يسئتطيعون القيئا  بئا، كنتيجئة لدرا

باإلضافة إلى ذلئك، هنئاك العديئد مئن النشئاطات المعرفة التي ررجوا بها من دراستهم تناسب مجال عملهم.  

ئا تقييمهئا حسئب اسئهامها فئي الئتعلم.  تتعلئق اإلشئارة هنئا بتلئك النشئاطات التئي تقئد   األررى التي يجئب أيضم

 البنية األساسية المساندة.

ن تتضمن إدارة الجودة للبرنامج أدلة من عدة مصادر مع آليات لتفسئير األدلئة واسئتخدا  النتئائج فئي ويجب أ

 التخطيط للتحسين. 

فئي دورة دائمئة مئن التخطئيط،  ويجب أن يكون تحسين الجودة جز ام من عمليات التخطيط وبشك  روتيني، 

وهو ما يجب أن يحد   –األدا  جز ام من النضا  والتنفيذ، والتقييم، والمراجعة.  يجب كذلك أن تكون متابعة 

 عن طريق جمع األدلة عن طبيعة سير هذا األدا .  

 

 األدلة ومؤشرات األداء

يمكن الحصول على أدلة تبين مدى جودة إدارة عمليات ضمان الجودة من رالل النضر إلى مدى مشاركة  

ات  ضمان الجودة، ومن رالل النضر إلى هيتة التدريس وغيرهم من الموظفين في البرنامج  في عملي

التقويم التي أجريت للبرنامج وللمقررات وغيرها  لعملياتمدى مناسبة الخطوات التي تم اتخاذها استجابة 

من التقارير التي تم إعدادها.  ويمكن أن تقيىم نتائج هذه العمليات من رالل فحم البيانات التراكمية 

 ستمر في التخطيط واإلدارة وفي نواتج التعلم التي يحققها الطلبة.لمعرفة ما إذا كان هناك تحسن م
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ويمكن الحصول على األدلة حول عمليات ضمان الجودة المتبعة من رالل استطالعات الرأي أو 

المناقشات مع هيتة التدريس والموظفين أو الطلبة في البرنامج، ومن رالل جودة التقارير التي يعدها 

رنامج، بما في ذلك مدى اعتماد عمليات تقويم الجودة على األدلة والبراهين، وعلى القائمون بإدارة الب

 المقارنات المرجعية المناسبة مع المعايير )المستويات( الخارجية.  

تـمستخد  مؤشرات األدا  الرئيسة التي حددتها الهيتة. ولكن يمكن أيضام استخدا  مؤشرات  كما ينبغي أن

ترتبط بالرسالة المحددة لك  من المؤسسة التعليمية والبرنامج. وعندما توضع إضافية إذا دعى األمر 

الغايات واألهداف من أج  تطوير البرنامج وتحسينا، فينبغي تحديد مؤشرات األدا  المناسبة  بوصفها 

 .جز ام من عملية التخطيط هذه
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 : إدارة ضمان جودة البرنامجثالثالمعيار ال

ئة التدريس وغيرهم من الموظفين بالبرنامج نداءهم بشكل دوري ونن يلتزموا بتحسين ندائهم يج  نن تقّوم هي

وتحسين الجودة في البرنامج ككل. كما يج  نن يتم إجراء عمليات تقويم للجودة بصفة دورية في كل مقرر 

ط للتحسين و يتم مناسبة، ونن تعد خطونقاط  )معايير نو مستويات  مرجعية  دراسي بناء على ندلة صحيحة،

بالرجوع إلى األدلة والبراهين ونن يتممن النظر في مؤشرات نداء محددة ونقاط تنفيذها. ويج  تقييم الجودة 

حول نواتج  االهتمامكما يج  نن يتمركز  )معايير نو مستويات  مرجعية خارجية للمقارنة تحمل طابع التحدي. 

 ورها في تحقيق األهداف العامة للبرنامج. تعلم الطال  في كل مقرر دراسي والتي تسهم بد

 

المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات الجيدة  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 ين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.براه

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 االلتزام بتحسين الجودة في البرنامج 4-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

تدريس وغيرهم من الموظفين يجب أن يكون القائمون بإدارة البرنامج و هيتة ال

 ملتزمين بالحفاظ على جودة البرنامج وتحسينها.

  

في عمليات التقويم الذاتي،  والموظفينيشارك جميع أفراد هيتة التدريس  3-6-6

ويتعاونون في عمليات إعداد التقارير وتحسين األدا  وذلك في مجال 

 أنشطتهم.

  

 

السياسات واإلرشادات في إطار من ع امبتكـار واإلبدايتم تشجيع   3-6-2

 . المسا لة )المحاسبة(وعمليات الواضحة 

  

يتم امعتراف باألرطا  ونقاط الضعف من قب   المسؤولين، وتستخد   3-6-3

 المعلومات الناتجة عن ذلك ك ساس لعمليات التخطيط للتحسين.

  

   المتميزة.يتم اإلشادة بتحسين األدا ، وتقدير اإلنجاةات  3-6-4

المعتادة عمليات التقويم والتخطيط للتحسين في عمليات التخطيط  تـمدمج 3-6-5

 وتصبح جز ام منها.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2  ،3  ،4  ،5 

 

  

*** 

 **** نعم

 *** نعم

   *** نعم

 *** نعم

 *** نعم
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 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 نطاق عمليات ضمان الجودة 4-1
 هذا صحيح؟هل 

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

الجودة، مستوى عال من يجب أن يتم تطبيق أنشطة ضمان الجودة ، الضرورية لضمان 

على كافة جوانب تخطيط البرنامج وتنفيذه، بما في ذلك تقديم الخدمات المرتبطة بالبرنامج، 

 ركين في هذه العمليات.وعلى جميع أفراد هيتة التدريس والموظفين المشت

  

تغطي عمليات ضمان الجودة كافة جوانب تخطيط البرنامج وتنفيذه، بما  3-2-6

في ذلك األنشطة والمصادر التي تقدمها أقسا  أررى في المؤسسة 

 التعليمية. 

  

 

تعطي عمليات تقويم الجودة صورة عامة عن جوانب الجودة في البرنامج  3-2-2

من مكوناتا )يشم  ذلك ك   مقرر من المقررات كك  وفي ك  مكون 

 البرنامج في قسمي الطالب والطالبات(. االدراسية، وما يقدم

  

يتناول تقويم الجودة المدرالت، والعمليات، والنواتج، مع امهتما  بنواتج  3-2-3

 تعلم الطلبة بشك  راص.

  

لق بك  من األنشطة تشم  عمليات ضمان الجودة تقويم األدا  المتع 3-2-4

 المستمرة، واألهداف امستراتيجية.المعتادة )الروتينية( واألعمال 

  

كما تضمن أن تضمن عملياتم ضمان الجودة استيفا  المعايير المطلوبة،  3-2-5

 هناك تحسينام مستمرام لألدا .

  

تـمجرى عمليات تقويم دقيقة ومتواةية في ك  من قسمي الطالب  3-2-1

لطالبات فيما يتعلق بجميع المعايير، وذلك في حالة تقديم البرنامج لك  وا

ح تقاريرم الجودة الخاصة بهذه المعايير الفروَق  من الجنسين، كما توضى

المهمة التي توجد و تقدى  التوصيات المالئمة لما ينبغي أن يمتخذ من 

 إجرا ات استجابة لما تم التوص  إليا. 

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6  ،2   ،4  ،5 

 

  

 

*** 

 *** نعم

 *** نعم

  
 **** نعم

 ** نعم

  م ينط

  
 *** نعم
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 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 ة عمليات ضمان الجودة إدار 4-4
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

مج وأن يجب أن تفي ترتيبات ضمان جودة البرنامج بجميع المتطلبات الخاصة بهذا البرنا

 تفي أيضام بترتيبات ضمان الجودة الالةمة للمؤسسة التعليمية كك . 

  

التخطيط المعتاد للبرنامج يتم دمج عمليات ضمان الجودة في عمليات  3-3-6

بحيث تصبح جز ام  م يتجزأ وفي ترتيبات تنفيذه، وذلك بشك  كام  )

 منها( .

  

 

دلة والبراهين، و )ب( مرتبطة بالمعايير عمليات التقويم )أ( مبنية على األ 3-3-2

المناسبة، و )ال( متضمنة لمؤشرات أدا  محددة مسبقام، و )د( آرذة في 

 امعتبار التحقق المستق  من تفسير النتائج.

  

تستخد  عمليات ضمان الجودة في البرنامج النماذاَل الموحدة )المشتركة(  3-3-3

امها في المؤسسة التعليمية، كما التي يتم استخدوأدوات استطالع الرأي 

 تجمع أي بيانات راصة يتطلبها البرنامج المعني.

  

تحف  البيانات اإلحصائية الخاصة بالمؤشرات، والمشتملة على توةيع  3-3-4

الدرجات ومعدمت التقد  وإتما  الدراسة، في قاعدة بيانات مركزية يمكن 

تقارير البرامج السنوية الوصول إليها، وتراجع بانتضا ،  وتـرد في 

 والدورية. 

  

يتولى أحدم أعضا  هيتة التدريس في البرنامج مسؤولَيةَ قيادة ودعم إدارة  3-3-5

عمليات ضمان الجودة. ويجب أن يشرك الشخمم المسؤول هيتة 

 ضمان الجودة. في أنشطة مركزالتدريس والموظفين ا،ررين 

  

للتقويم والتحسين  -ذاتها  -لبرنامج إجرا ات ضمان جودة اتخـضع  3-3-1

ويتم استبعاد المتطلبات غير الضرورية كجز  من هذه بانتضا . 

 المراجعات لتبسيط النضا  وتجنب أي عم  غير ضروري.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6  ،2  ،4  ،1 

 

  

 

*** 

 *** نعم

 *** نعم

 **** نعم

 *** نعم

 ***** نعم

 ** نعم
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 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 رجعية قارنة الماستخدام مؤشرات األداء ونقاط الم 4-3
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن يتم تحديد مؤشرات راصة لمراقبة األدا  وأن يتم ارتيار نقاط مقارنة )معايير 

ف وجودة قياسية( مرجعية مناسبة إلجرا  تقويم مقارن لمدى تحقيق الغايات واألهدا

 األدا  بشك  عا . 

  

يتم، بانتضا ، توفير معلومات عن مؤشرات األدا  الرئيسة التي تتطلبها  3-4-6

 المؤسسة التعليمية.

  

إضافية راصة نقاط )معايير( مقارنة مرجعية يتم ارتيار مؤشرات أدا  و 3-4-2

قارير بالبرنامج المعني، ويتم استخدامها في تقويم البرنامج وإعداد الت

 الخاصة با.

  

تتم الموافقة على النقاط )المعايير( المرجعية للمقارنة الخاصة بالبرنامج  3-4-3

ل في المؤسسة التعليمية )مث   وذلك من قب  اللجنة العليا أو المجلس المخوى

اللجنة األكاديمية العليا، أو مجلس الجامعة(، وذلك  بوصفها جز ا من  

 لبرنامج.قرارها بالموافقة على ا

  

جودة النقاط )المعايير( المرجعية، الخاصة بمقارنة يتم ارتيار عدد من  3-4-4

األدا  الحالي مع األدا  السابق للبرنامج ومقارنة البرنامج مع برامج 

أررى مشابهة في مؤسسات أررى، وتستخد  في عمليات التقويم وإعداد 

 التقارير.

  

ؤشرات ونقاط )معايير( المقارنة المرجعية المصيغة وشك  تم توحيد  3-4-5

المستخدمة في البرنامج مع تلك المستخدمة في جميع أجزا  المؤسسة 

 التعليمية.

  

  

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

4 

 

  

 الرني المستقل
 

 

*** 

 

 *** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 ***** نعم
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 مالحظــات:

  

  

 

 

 التحقق المستقل من التقويم 4-5
 هل هذا صحيح؟

 ينطبق نعم/ال /ال

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

دون أن تكون  –ينبغي أن تستند عمليات تقويم األدا  إلى أدلة وبراهين )والتي تشم  

مؤشرات أدا  ونقاط مرجعية للمقارنة محددة مسبقا( كما يجب أن يتم  -مقصورة على

 التحقق بشك  مستق  من النتائج المبنية على تلك األدلة والبراهين. 

  

تعتمد عمليات التقويم الذاتي لجودة األدا  على مصادر متعددة من األدلة  3-5-6

والبراهين ذات العالقة، بما في ذلك التغذية الراجعة من رالل 

المستخدمين وآرا  المستفيدين )األطراف المعنية( مث   استطالعات رأي

الطلبة، وهيتة التدريس والموظفين، والخريجين، وجهات التوظيف 

 يجي البرنامج(.)لخر

  

يتم التحقق من صحة تفسيرات األدلة والبراهين الخاصة بالجودة عن  3-5-2

ذوي دراية بنوع النشاط المعني، استشارة مستقلة من أشخاص طريق 

 كما تستخد  آليات غير متحيزة إلةالة التعار، بين ا،را  المختلفة.

  

ج التعلم التي حققها الطلبة مقارنة يتم التحقق من مستويات )معايير( نوات 3-5-3

بمتطلبات "اإلطار الوطني للمؤهالت" والمستويات المتحققة في البرامج  

 المشابهة في المؤسسات التعليمية المماثلة. 

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

**** 

 

 *** نعم

 **** نعم

 **** نعم
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 إلدارة ضمان جودة البرنامجر العام التقدي

 االلتزام بتحسين الجودة في البرنامج 4-2
 

 

 نطاق عمليات ضمان الجودة  4-1
 

 إدارة عمليات ضمان الجودة 4-4
 

 رجعية قارنة الماستخدام مؤشرات األداء ونقاط الم 4-3
 

 التحقق المستقل من التقويم 4-5
 

  التقدير العام

 :مالحظــات

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

**** 

 

*** 

**** 

**** 

**** 

**** 
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 التعلم والتعليم - 3

اإلطار الوطني يجب أن تكون نواتج )مخرجات أو حصيلة( تعلم الطلبة محددة بدقة، ومتسقة مع "

ات التوظيف أو ما تتطلبا ممارسة المهنة. كما يجب أن يتم تقييم مستويات التعلم " ومتطلبللمؤهالت

والتحقق منها من رالل عمليات مالئمة، وأن تتم مقارنتها بنقاط )معايير أو مستويات(  مرجعية  رارجية 

خبرة .  ويجب أن يكون أفراد هيتة التدريس مؤهلين بصورة مناسبة ولديهم الذات مستوى رفيعمناسبة و

، وأن يطبقوا استراتيجيات تدريسية مالئمة للنواتج التعليمية الالةمة للقيا  بمسؤولياتهم التدريسية

المختلفة، وأن يشتركوا في األنشطة المناسبة لتحسين كفا اتهم التدريسية.  ويجب أن يتم تقويم جودة 

عات آرا  الخريجين وأصحاب التعليم وفاعلية البرنامج من رالل تقييمات الطلبة، ومن رالل استطال

   األعمال، مع أهمية استخدا  األدلة والنتائج المستخلصة من هذه المصادر ك ساس لخطط التحسين.

وفي حالة تقديم البرنامج في أقسا  مختلفة للطلبة والطالبات، فإنا ينبغي أن تكون المستويات المطلوبة 

لك   شك  متكافي ، كما يجب أن يتضمن التقويم بياناتهي نفسها في القسمين، وم بد من توفير الموارد ب

 من أقسا  الطالب والطالبات.

 

 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 نواتج تعلم الطلبة 3-2
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و  بهئا علئى يجب أن تركئز المؤسسئة التعليميئة سئوا  فئي تخطيطهئا، أو فئي عمليئات ضئمان الجئودة التئي تقئ

جودة التعلم والتعليم، مع ضرورة التركيز على جودة نواتج التعلم التي يجب أن تشم  عدة أنواع من الئتعلم، 

بما في ذلك المعرفة التي يحص  عليها الطلبة ومهئاراتهم وأنمئاط سئلوكهم التئي يئتم تقويمهئا ضئمن البرنئامج 

 ة بعد تخرجهم.العلمي، وينبغي أن تنعكس على حياتهم الشخصية والمهني

  

وتتطلئئب أنئئواع الئئتعلم المختلفئئة، كمئئا يصئئفها "اإلطئئار الئئوطني للمئئؤهالت "، طرقئئام مختلفئئة مئئن التئئدريس، 

وأشكامم مختلفة من تقييم الطلبة، وهي أشيا  يجب اسئتخدامها بطريقئة منتضمئة فئي البئرامج التعليميئة. ويلئز  

طئيط ووصئف واضئح ألسئاليب التئدريس، وطئرق بالتالي أن تحتوي توصيفات المقررات والبئرامج علئى تخ

التقييم التي تتال   مع أنواع التعلم المختلفة. إضافة إلى ذلك، عند قيا  أية مؤسسة بتحديد مهارات بعينهئا، أو 

رصئائم بعينهئا علئى أنهئئا مهئارات أو رصئائم يلئز  تنميتهئئا فئي طالبهئا، فئإن ذلئئك يضئع متطلبئام إضئئافيام 
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نتئئذ أن تبئئين فئئي رططهئئا الطئئرق التئئي سئئوف يئئتم بهئئا تنميئئة هئئذه القئئدرات فئئي وعلئئى المؤسسئئة التعليميئئة حي

س.  المقررات والبرامج التي تمدرى

 

هناك كذلك مهارات عامة، مث  القدرة على العم  في فريق والقدرة على التعلم الموجا ذاتيام واملتئزا  بئالقيم 

رات امتصئال ، يجئب الت كيئد عليهئا ودعمهئا األرالقية الصحيحة وامستخدا  الفعال للمهئارات العدديئة ومهئا

في ك  المقررات التعليمية . وتجب اإلشارة إلى أنا بالرغم من أن الوحدات والمقئررات قئد تركئز علئى تعلئم 

هئذه المهئارات، إم أنئا يجئئب أن يكئون كئ  أعضئئا  هيتئة التئدريس علئى وعئئي ب هئداف البرنئامج ككئئ ، وأن 

 قيق هذه النواتج.يعملوا على أن يسهم تدريسهم في تح

 

في أية مؤسسة أو برنامج ذي معايير )مستويات( عالية للتعلئيم والئتعلم، يوجئد عئدد مئن مصئادر األدلئة التئي 

تستخد  لتقييم جودة التعلم الذي حص  عليا الطلبة، وفعالية امستراتيجيات المستخدمة فئي تنميئة قئدراتهم. و 

عالية التدريس، و"مالحضئة" التئدريس عئن طريئق "أصئدقا  تشم  هذه المصادر أشيا  مث  امستبانات عن ف

بئارعين فئئي النقئد"، واسئئتبيانات راصئة بئئالخريجين وأربئئاب العمئ ، وتقييمئئات رارجيئة فاحصئئة لجئئودة أدا  

الطلبة في اممتحانات والمها  والواجبات. وتحتاال هذه المصادر فئي أغلئب األحئوال إلئى تفسئيرها، حيئث إن 

  التي يمكنها أن تؤثر علئى عمليئة التقيئيم فئي امسئتبانات واألحكئا  التقويميئة. وعليئا هناك العديد من العوام

فغالبام ما يتم اللجو  إلى مصادر متنوعة من األدلة، مع التحقق من تفسير هذه األدلة عن طريق ربير مستق  

 أو محايد.

 

بئة تقئارير سئنوية عمئا تئم القيئا  يجب كذلك مراقبة طريقة تقديم البرامج والمقررات بصورة مستمرة، مع كتا

بئا، واتخئئاذ أيئئة تعئئديالت قئئد تضهئئر الحاجئئة إليهئئا. يجئئب كئئذلك القيئئا  بشئئك  دوري بمراجعئئات شئئاملة لجئئودة 

التعليم والتعلم لك  برنامج، وللمؤسسة ككئ  تلخئم ذلئك، وأن يحئد  ذلئك مئرة واحئدة علئى األقئ  كئ  سئبع 

المراجعة الخارجية. و يجئب علئى عمليئات المراجعئة هئذه سنوات، وذلك لكي تتزامن مع عمليات امعتماد و

أن تنضر في التعديالت الضرورية على الضروف المحيطة بالبرنامج، و تحديد نقاط الضعف والقئوة وبيانئات 

امتجاهات طويلة المدى التي توضح تحسن أو انخفا، مستويات التعلم وجودة العمليات وأنضمئة المسئاندة ، 

 طام للتحسين.كما يجب أن تطور رط

 

تعد جودة التعليم أمرام بالا األهميئة، وهئذا يتضئمن تعيئين أعضئا  هيتئة تئدريس ذوي مسئتويات مئن المعرفئة 

والمهئارة تتناسئب مئع البئئرامج التئي سئيتولون تدريسئها، وكئئذلك  مئن رئالل بئرامج التهيتئئة لهئم التئي تجعلهئئم 

 رغوبة المختلفة و طرق تقييم هذه النواتج.  يدركون  امستراتيجيات الضرورية لتحقيق نواتج التعلم الم

 

ويعنئي ذلئئك أن أعضئا  هيتئئة التئئدريس قئد يحتئئاجون فئي العديئئد مئئن الحئامت إلئئى المسئاعدة لتنميئئة ربئئرتهم  

بامستراتيجيات المطلوب استخدامها، كما قد يحتئاال الطلبئة إلئى التئدريب علئى تقبئ  طئرق تئدريس وتعلئم قئد 

ب كئذلك أن يكئون لئدى هيتئة التئدريس المرونئة فئي امسئتفادة مئن نقئاط القئوة تكون غيئر م لوفئة لئديهم.   يجئ

لئئديهم، والتجئئاوب مئئع احتياجئئات الطلبئئة الئئذين يقومئئون بتدريسئئهم.  كمئئا يجئئب علئئيهم أيضئئام أن ينضئئروا إلئئى 

أنفسهم على أنهم أعضا  فريق تعليمي يتعئاون كلئا وبشئك  جمئاعي مئن أجئ  تنميئة عئدد كبيئر مئن القئدرات 

 السلوك لدى طالبهم. وأنماط

 

وتقييم مناسبة مؤهالت وربرات هيتة التدريس م يتضمن التحقق من أن لديهم مؤهالت بالمستوى المطلئوب 

وحسئب فقئط، بئ  كئذلك التحقئئق ممئا إذا كانئت لئديهم المعرفئة والمهئئارات الالةمئة لتئدريس مقئررات بعينهئئا.   

عادة أن يكون بعئم أعضئا  هيتئة التئدريس مئن  ذوي وفي حالة البرامج في القطاعات المهنية، يشم  هذا  

الخبرة بهذه المهن؛ وفي حالة المقررات التي تتطلب النضر في آرئر التطئورات النضريئة والبحثيئة فئي مجئال 

 ما، أن يكون أعضا  هيتة التدريس أنفسهم من العلما  أو الباحثين النشطين في هذا المجال.
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يا  مثئئ  إمكانيئئة مقابلئة هيتئئة التئئدريس مئئن أجئ  الحصئئول علئئى النصئئح تشئم  آليئئات مسئئاندة تعلئئم الطلبئة أشئئ

واإلرشاد األكاديمي، فضالم عن توفر تجهيزات وأدوات تعليمية عالية الجودة.  وتختلئف هئذه المتطلبئات مئن 

مقرر إلى آرر حسب نوع الدراسئة واسئتراتيجيات التئدريس المسئتخدمة. ويجئب أن يئتم تقيئيم مئدى كفايئة مئا 

طريق تقويمات الطلبة ، والمراجعات المستقلة للزمال ، والمقارنات بمؤسسات أررى ذات مسئتوى يقد  عن 

مرمئئوق. يجئئب كئئذلك مراقبئئة تقئئد   الطلبئئة بشئئك  فئئردي، والتعئئرف علئئى أولتئئك الطلبئئة الئئذين يعئئانون مئئن 

 صعوبات دراسية، وتقديم العون لهم.

 

ون المؤسسة التعليمية مع جهات أررى فئي تطئوير هناك بعم امعتبارات الخاصة التي تنطبق في حالة تعا

وتقديم بعم البرامج.  ويجب امنتباه فئي مثئ  هئذه الحئامت إلئى أن توصئيف محتئوى البرنئامج، وتوصئيف 

الخطوط العامة للمقرر  م يمث  سئوى عنصئر واحئد فقئط بالنسئبة إلئى جئودة البرنئامج ككئ ، حيئث م تعتمئد 

أو وصئف مقرراتئا، وإنمئا علئى المئوارد والخئدمات المتئوافرة للطلبئة  جودة البرنامج على توصيف محتواه،

والبيتة التي تحيط بهم، ونوعية هيتة التدريس والمنسوبين الئذين يتفئاعلون معهئم، والخبئرات التئي يشئاركون 

فيها، وجودة التعلم الئذي اكتسئبوه ومئدى أهميتئا.  والتعئاون مئع مؤسسئة أرئرى لتقئديم توصئيفات المقئررات 

امج الدراسية أو لتقديم ردمات لضمان الجودة  قد يزيد من فعاليئة آليئات ضئمان الجئودة لئدى المؤسسئة والبر

 التعليمية األساسية ولكنا ليس بديالم عن تلك ا،ليات.

وهناك اعتبار ثاٍن راص يتعلق بجودة التعلم والتعليم الذي تقدما مؤسسات التعلئيم عئن بعئد أو بئرامج المئواد 

ة للتعلم الذاتي.  وقد تطورت عمليات التعليم عن طريئق الوسئائ  اإلليكترونيئة تطئورام سئريعام، التعليمية المع دى

ويمكن مستراتيجيات التعليم عن بعد أن تقد  ردمات قيمة للطلبة الذين ربما لم تكن لتتئاج لهئم فرصئة الئتعلم 

ة للتعلم الذاتي المستخدمة في م ؤسسات التعليم عن بعد أن تكمئ  التعلئيم بغيرها. ويمكن للمواد التعليمية المعدى

التقليئئدي فئئي حئئر  المؤسسئئة التعليميئئة بعديئئد مئئن الطئئرق. ويشئئهد المجئئال التعليمئئي ةيئئادة مسئئتمرة فئئي عئئدد 

مؤسسات التعليم التئي تلجئ  إلئى اسئتخدا  مثئ  هئذه المئواد فئي برامجهئا التعليميئة. و يوجئد لئدى الهيتئة وثيقئة 

 البرامج التعليمية عن بعد.مستقلة تتناول بالتحديد تقديم 

 

 األدلة ومؤشرات األداء

يمكن الحصول على األدلة والبراهين على جودة التعلم والتعليم من التقديرات التي يقدمها الطلبة 

والخريجون وأرباب العم  عن جودة البرامج، ومن إحصا ات إتما  المقررات والبرامج، ونتائج 

هيتة التدريس، و إحصا ات مؤهالت هيتة التدريس. ويمكن أن توظيف الخريجين، ونسب الطلبة إلى 

تشتم  المصادر المهمة لألدلة على نصائح الخبرا  المستقلين حول مال مة استراتيجيات التدريس 

وأساليب التقييم المستخدمة لمجامت التعلم المختلفة الواردة في "اإلطار الوطني للمؤهالت". كما ينبغي 

نتائج المقارنة المرجعية لمستويات )معايير( نواتج التعلم مع النقاط )المعايير أو أن تتوفر أدلة حول 

المستويات( المرجعية الخارجية المناسبة. ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق مختلفة، من بينها مراجعة 

ة التصحيح لعينات من أعمال الطلبة، والتقييمات المستقلة لمستوى أستلة امرتبارات وإجابات الطلب

 عليها. 

ويتطلب ارتيار مؤشرات األدا  لجودة التعلم والتعليم استخدا  البيانات في شك  يمكن حسابا كميام 

واستخداما في إجرا  المقارنات بين جميع برامج المؤسسة التعليمية، والمقارنات مع مؤسسات أررى، 

 ومع األدا  السابق. 
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 المعيار الرابع: التعلم والتعليم

كون نواتج )مخرجات نو حصيلة  تعلم الطلبة محددة بدقة، ومتسقة مع "اإلطار الوطني للمؤهالت" يج  نن ت

ومتطلبات التوظيف نو ما تتطلبه ممارسة المهنة. كما يج  نن يتم تقييم مستويات التعلم والتحقق منها من 

ذات مستوى خارجية مناسبة وخالل عمليات مالئمة، ونن تتم مقارنتها بنقاط )معايير نو مستويات   مرجعية  

الالزمة للقيام بمسؤولياتهم .  ويج  نن يكون نفراد هيئة التدريس مؤهلين بصورة مناسبة ولديهم الخبرة رفيع

، ونن يطبقوا استراتيجيات تدريسية مالئمة للنواتج التعليمية المختلفة، ونن يشتركوا في األنشطة التدريسية

سية.  ويج  نن يتم تقويم جودة التعليم وفاعلية البرنامج من خالل تقييمات المناسبة لتحسين كفاءاتهم التدري

الطلبة، ومن خالل استطالعات آراء الخريجين ونصحاب األعمال، مع نهمية استخدام األدلة والنتائج 

وفي حالة تقديم البرنامج في نقسام مختلفة للطلبة   المستخلصة من هذه المصادر كأساس لخطط التحسين.

طالبات، فإنه ينبغي نن تكون المستويات المطلوبة هي نفسها في القسمين، وال بد من توفير الموارد بشكل وال

 لكل من نقسام الطالب والطالبات. متكافيء، كما يج  نن يتممن التقويم بيانات

 

ز  بالممارسات الجيدة المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلت ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.

 نواتج تعلم الطلبة 3-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 دى الجودة؟ما م

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون نواتج )مخرجات أو حصيلة( تعلم الطلبة المستهدفة متسقة مع 

"اإلطار الوطني للمؤهالت"، ومع المستويات )المعايير( المقبولة في حق  

، بما في ذلك متطلبات المهن التي يتم إعداد الطلبة لممارستها.  التخصم المعنيى

  

الخبرا  )مخرجات( التعلم المستهدفة بعد دراسة رأي  يتم تحديد نواتج 4-6-6

    .   ذوي العالقة األكاديميين والمهنيين

  

 

تتسق نواتج التعلم المستهدفة مع "اإلطار الوطني للمؤهالت" )تغطي  4-6-2

 كافة مجامت التعلم بالمستوى المطلوب(.

  

اتَج للتعلم تستوفي تضع البرامجم التي تؤدي إلى مؤهالت مهنية نو 4-6-3

حقول في  المملكة العربية السعوديةمتطلبـات الممارسة المهنية في 

. )وتتضمن هذه المتطلبات متطلباِت امعتماد المعنيةالتخصصات 

الوطني، كما ت رذ في امعتبار متطلبات امعتماد العالمي لذلك المجال 

 الدراسي، وأيَّ أنضمة سعودية أو احتياجات إقليمية(.

  

يتم تضمين أي رصائم طالبية تحددها المؤسسة التعليمية لخريجيها، أو  4-6-4

يحددها البرنامج لهم،  ضمن نواتج التعلم المستهدفة في ك  المقررات 

الدراسية ذات الصلة وفي األنشطة الطالبية المطلوبة، وتستخد  

 استراتيجيات التعليم وأنواع تقييم الطلبة المناسبة لها.

  

ويشم  ذلك استطالعات  -تستخد  آليات مناسبة راصة بتقويم البرنامج  4-6-5

آرا  الطلبة المتخرجين وبيانات توظيف الخريجين وآرا  جهات 

لتوفير األدلة والبراهين على وذلك  –التوظيف واألدا  الالحق للخريجين 

 ،3-4مناسبة نواتج التعلم المستهدفة ومدى تحققها )انضر كذلك القسم 

  

 ** نعم

 ** نعم

 *** نعم
  

 *** نعم

 ** نعم



 45                                                     ماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واالعت – التعليم العالي برامجمقاييس التقويم الذاتي ل

اللذين يتناومن عمليات تقويم البرنامج والتحقق من  2-5-4والفقرة 

 مستويات تحصي  الطلبة(.

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6،2،5 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 عمليات تطوير البرامج 3-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ى الجودة؟ما مد

 ندخل نجوما  

يجب أن يتم تخطيط البرنامج في شك  حز  متكاملة من الخبرات التعليمية حيث تسهم 

 ك  المقررات، وبطرق مخطط لها، في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج المعني. 

  

يتم وضع رطط لتقديم البرنامج وتقويما في توصيف البرنامج، وذلك  4-2-6

ة، بحيث تشم  المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها، بصورة مفصل

إضافة إلى استراتيجيات التعليم وأساليب التقييم للتقد  التدريجي في التعلم  

 وذلك في جميع مجامت التعلم.

  

 

يتم وضع رطط المقررات في توصيفات المقررات، بحيث تـتضمن  4-2-2

فة إلى استراتيجيات التعليم المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها، إضا

 والتقييم المناسبة لمجامت التعلم التي سيتم التركيز عليها في ك  مقرر .

  

يتم التنسيق بين المحتوى وامستراتيجيات التي وضعت في توصيفات  4-2-3

المقررات، ويتم تطبيقها في الواقع، لضمان التقد  المتدرال والفعال للتعلم 

 علم في ك  البرنامج.في جميع مجامت الت

  

تتضمن عملية التخطيط )للبرنامج( اتخاذ أي إجرا  ضروري لضمان أن  4-2-4

لدى هيتة التدريس إلما  بامستراتيجيات المحددة في توصيفات البرنامج 

 والمقررات، وقادرين على استخدامها.

  

عدى الطلبة لها، بصورة تتم مراقبة المجامت األكاديمية و/أو المهنية، التي يم  4-2-5

مستمرة مع اتخاذ التعديالت الضرورية في البرامج وفي محتوى 

رة لضمان استمرارية موا متها وجودتها.  المقررات وفي المراجع المقرى

  

** 

 

 **** نعم
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توجد فرق استشارية دائمة في كافة البرامج المهنية، يشارك في عضويتها  4-2-1

ت العالقة بالبرامج، للمتابعة ممارسون متميزون من المهن والوظائف ذا

 ولتقديم المشورة حول محتوى البرامج وجودتها.

  

يتم تقييم وقبول أو رفم مقترحات البرامج الجديدة أو التعديالت  4-2-7

الجوهرية للبرامج من قب  اللجنة األكاديمية العليا في المؤسسة التعليمية، 

رات مناسبة ومفصلة في وذلك باستخدا  المحكات التي تكف  إجرا  مشاو

 عملية التخطيط  والقدرة على تنفيذ البرنامج بشك  فعال.

  

 التقويم العام

 

 

 مالحظــات:

  

 نولويات التحسين:

4،5،1،7 

 

  
  الرني المستقل

 مالحظــات:

  

  

 

 

 عمليات تقويم البرنامج ومراجعته 3-4
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 الجودة؟ما مدى 

 ندخل نجوما  

يجب أن تتم عملية مراقبة جودة ك  من مقررات البرنامج والبرنامج كك  بشك  

منتضم من رالل آليات مناسبة للتقويم، كما يجب تعديلها حسبما يتطلب األمر مع 

 إجرا  عمليات مراجعة شاملة بشك  دوري.

  

بصورة سنوية،  يتم تقويم المقررات والبرامج وإعداد تقارير عنها 4-3-6

وتتضمن هذه التقارير معلومات كافية حول مدى فاعلية امستراتيجيات 

   التي رطط لها ، ومدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة.

  

يمحتف  بتفاصي  التعديالت التي أجريت واألسباب التي دعت إليها في  4-3-2

نتيجة  ملفات البرنامج والمقررات، وذلك عندما تتم هذه التعديالت

 لعمليات التقويم.

  

يتم وضع واستخدا  مؤشرات للجودة تتضمن مقاييس لنواتج التعلم وذلك  4-3-3

 لجميع مقررات البرنامج وللبرامج كك .

  

يتم امحتفاظ بسجالت معدمت إكمال الطلبة لجميع المقررات  4-3-4

 وللبرنامج، وتوضع ضمن مؤشرات الجودة.

  

  تتم مراجعة التقارير عن البرنامج سنويام من قب  كبار المسؤولين في  4-3-5

** 

 

  م
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نعم
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 اإلدارة العليا ومن قب  لجان الجودة في المؤسسة التعليمية.

تقارن مؤشرات جودة البرنامج مع تلك المستخدمة في برامج أررى  4-3-1

بالمؤسسة التعليمية، وكذلك مع نقاط )معايير( مقارنة مرجعية رارجية 

 اسبة.من

  

تتخذ اإلجرا ات المناسبة لعم  التحسينات الالةمة عندما يتم الكشف  4-3-7

  عن مشكالت من رالل عمليات تقويم البرنامج.

  

يتم إجرا  تقويم شام  للبرنامج مرة واحدة على األق  ك  رمس  4-3-8

 إضافة إلى عمليات التقويم السنوية. كما ينبغي أن تكون سنوات،

ات الالةمة للقيا  بعمليات إعادة التقييم متسقة مع السياسات اإلجرا 

 واإلجرا ات المعمول بها في المؤسسة.

  

تتضمن عمليات مراجعة البرامج امستعانة بخبرا  من القطاعات  4-3-5

الصناعية والمهنية ذات العالقة، إضافة إلى أعضا  هيتة تدريس ذوي 

 ربرة من مؤسسات تعليمية أررى.

  

تتم امستفادة،  عند مراجعة البرنامج، من آرا  الطلبة والخريجين حول  4-3-61

جودة البرنامج المعنيى من رالل استطالعات الرأي والمقابالت، ومن 

رالل المناقشات مع هيتة التدريس ومع غيرهم من المستفيدين )ذوي 

 .أرباب العم العالقة( مث  

  

انات الالةمة ألقسا  الطالب والطالبات وللبرنامج يوفر تقويم الطلبة البي 4-3-66

كك ، وذلك عند تقديم البرنامج في قسمين للطلبة والطالبات، ويتم تناول 

أي مشكالت في أي من القسمين بطريقة مناسبة عند وضع التوصيات 

 للتنفيذ.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

  
 نولويات التحسين:

6،2،3،5،7،8،5،61  

   

  الرني المستقل

 مالحظــات:

  

  

 

 تقييم الطلبة 3-3
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون عمليات تقييم الطلبة مناسبة لنواتج التعليم المستهدفة، وأن يتم 

 .تطبيقها بفاعلية وعدالة مع التحقق المستق  من المستوى الذي تم تحقيقا

  

   تتناسب آليات تقييم أدا  الطلبة مع أنماط التعلم المطلوبة. 4-4-6

* 

نعم

  
*** 

  م 

  م
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   توضح  إجرا ات التقييم للطلبة عند بداية تدريس المقررات. 4-4-2

تستخد  آليات مناسبة، وصادقة ويمكن امعتماد عليها للتحقق من  4-4-3

ير أو مستويات )معايير( تحصي  الطلبة مقارنة بالنقاط )المعاي

ذات الصلة، سوا  على المستوى الدارلي أو المستويات( المرجعية 

الخارجي. وتكون مستويات العم  المطلوب إلعطا  التقديرات المختلفة 

متكافتة في المقررات التي تقد  في  متسقة وم تتغير بتغير الزمن، و

مع ما لدى مؤسسات أررى البرنامج والكلية والمؤسسة كلها، و متماثلة 

)قد تشم  ترتيباتم التحقق من المستويات قياساٍت مث  مراجعة مرموقة. 

التصحيح لعينات عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة هيتة تدريس من 

مؤسسات تعليمية أررى، وإجرا  مقارنات مستقلة لمستويات التحصي  

التي حققها الطلبة مع مؤسسات أررى مكافتة دار  المملكة وعلى 

 ي(.المستوى الدول

  

يتم امستعانة بالمصفوفات أو ب ي وسائ  أررى عنئد تصئحيح ارتبئارات  4-4-4

الطئئئالب وواجبئئئاتهم ومشئئئاريعهم لضئئئمان أن كئئئ  مجئئئامت نئئئواتج تعلئئئم 

 الطلبة المخطط لها قد تمت تغطيتها.

  

تئئـمتخذ الترتيبئئات الالةمئئة لتئئدريب هيتئئة التئئدريس فئئي الجئئانبين النضئئري  4-4-5

 قييم الطالب.والعملي من تـ

  

تتضئئمن السياسئئاتم واإلجئئرا اتم األعمئئاَل واألنشئئطة التئئي يمكئئن اتباعهئئا  4-4-1

للتعامئئ  مئئع الحئئامت التئئي تكئئون فيهئئا مسئئتويات تحصئئي  الطلبئئة غيئئر 

ميـِّمت  بشك  غير متسق.  مالئمة أو قـ

  

لبة يتم استخدا  إجرا ات فعالة للتحقق من أن األعمال التي يقدمها الط 4-4-7

 هي بالفع  من عم  الطلبة أنفسهم.

  

تعطى، وبصفة فورية، تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم ونتائج تقييمهم  4-4-8

رالل ك  فص  دراسي، وتكون مصحوبة بآليات للمساعدة عند 

 الضرورة.

  

   .يـتم تـقييم أعمال الطالب بعدالة وموضوعية 4-4-5

م األكاديمي معروفة للطلبة ويتم تطبيقها بك  محكات وعمليات التضل 4-4-61

 (.3-5نضر أيضا البند اإنصاف )

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

3،4،1،7 

  

 نولويات التحسين:

3،4،1،7 

 

  

** 

 ** نعم

 **** نعم

 * نعم

 * نعم

 **** نعم

 *** نعم

 **** نعم

  م

 *** نعم



 45                                                     ماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واالعت – التعليم العالي برامجمقاييس التقويم الذاتي ل

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

  

 المساعدات التعليمية للطلبة 3-5 
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 دى الجودة؟ما م

 ندخل نجوما  

يجب أن يكون هناك أنضمة فاعلة لمساعدة الطلبة على التعلم من رالل اإلرشاد 

األكاديمي، والمرافق الدراسية، ومن رالل متابعة التقد  الدراسي للطلبة، وتشجيع 

 الطلبة ذوي األدا  العالي، وتقديم المساعدة لألفراد الذين يحتاجون لها.  

  

المشورة د هيتة التدريس في أوقات كافية ومحددة في جدول لتقديم تتواج 4-5-6

المناسب للطلبة المنتضمين كليام والمنتضمين جزئيام )هذا األمر  واإلرشاد

يجب التحقق منا فعليا وعد  افترا، وجوده بسبب وجود رطط  أو 

 جداول موضوعة لذلك(.

  

ن ومصئئئادر الئئئتعلم مصئئئادر التئئئدريس )بمئئئا فئئئي ذلئئئك تئئئوفير المئئئوظفي 4-5-2

والتجهيئئزات والتئئدريب فئئي العيئئادات أو فئئي المواقئئع الميدانيئئة األرئئرى( 

 كافية لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

  

يتم تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيا األكاديمي من رالل استخدا   4-5-3

ستجابة الوسائ  والبيانات اإللكترونية المتوفرة، مث  تحلي  ةمن ام

ونتائج تقويم الطلبة، وذلك في حالة اشتمال إجرا ات اإلرشاد والتوجيا 

األكاديمي للطالب على اتصامت الكترونية عن طريق البريد 

 املكتروني أو غيره من الوسائ  األررى.

  

يتم تقديم دروس إضافية )راصة( مناسبة لمساعدة الطلبة، لضمان  4-5-4

 بيق ما يتعلمونا.فهمهم وقدراتهم على تط

  

تتوفر آليات مناسبة لتحضير وتهيتة الطلبة إلعدادهم للدراسة في بيتة  4-5-5

التعليم العالي، مع امهتما  بشك  راص بإعدادهم للتكيف مع لغة 

التدريس، والتعلم الموجا ذاتيام، وبرامج التجسير )امنتقال( الالةمة 

ولديهم ساعات معتمدة من  للطلبة المحولين إلى المؤسسة التعليمية

الدراسات التحضيرية ضمن دراستهم السابقة. وينبغي عد  احتساب 

 الساعات المعتمدة المطلوبة في البرامج.

  

يتم اتخاذ اإلجرا ات الالةمة لضمان أن مهارات الطلبة اللغوية مناسبة،   4-5-1

ند بد  في حالة كون لغة التدريس في البرنامج هي اإلنجليزية، وذلك ع

اللغوي التدريب الطلبة لدراستهم )هذا األمر يمكن أن يتم من رالل 

للطلبة قب  قبولهم في البرنامج. وينبغي أن تتم المقارنة المرجعية 

لمهارات اللغة المتوقعة، عند البد  في الدراسة، بتلك التي لدى 

المؤسسات التعليمة المرموقة، مع استهداف أن تكون مهارات اللغة 

لة للحد األدنى من متطلبات القبول للطلبة األجانب في الجامعات مماث

عدُّ اإلنجليزية لغة التعليم لديها.   وينبغي أن تتضمن بالدول التي تـم
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عمليات المقارنة بالمعايير المرجعية ارتبار عينة، على األق ، ممثلة 

 المعترف بها.اإلنجليزية  للطلبة على أحد ارتبارات اللغة

تتحم  المؤسسة التعليمية التي تقد  البرنامج التعليمي مسؤولية ضمان  4-5-7

شروط القبول بالبرنامج،  ، والمحافضة على تحقق المعايير المطلوبة

وذلك في حالة  تقديم البرامج التحضيرية من قب  جهات أررى غير 

 المؤسسة التعليمية.

  

ي للطلبة وتنسيقا عبر العب  الدراس راقبةتوجد أنضمة مستخدمة لم 4-5-8

 المقررات.  

  

يتابع مدى تقد  أدا  الطالب بشك  فردي، وتقد  المساعدة و/ أو اإلرشاد  4-5-5

 .إلى أولتك الذين يواجهون صعوبات

  

تتابع معدمت التقد  الدراسي للطلبة من سنة إلى أررى، ومعدمت  4-5-61

فتات الطلبة الذين قد إتمامهم للبرنامج بنجاج، وتحل  للتعرف على 

 يواجهون صعوبات، ولتقديم المساعدة لهم.

  

يعطى الطلبة تغذية راجعة عن أدائهم، كما يعطون نتائج تقويمهم دون  4-5-66

 ت رير، مع وجود آليات لتقديم المساعدة لهم عند الحاجة. 

  

صية، يتم توفير مرافق مناسبة للدراسة الفردية، بشك  يسمح بالخصو 4-5-62

 مع توفير معام  أو مراكز للحواسيب وغيرها من التجهيزات الالةمة.

  

يتوفر لدى هيتة التدريس اإللما  الكافي باألنواع المختلفة للخدمات  4-5-63

المساندة المتوفرة للطلبة في المؤسسة التعليمية، و يقوموا بإحالة الطلبة 

 الحاجة.لمصادر الدعم المناسبة عند 

  

مقـيَّم كفاية الترتيبات الالةمة لتقديم المسئاعدة للطئالب بشئك  دوري مئن  4-5-64 تـ

رئئالل عمليئئات  تشئئئم  التغذيئئة الراجعئئة مئئئن الطئئالب، دون امقتصئئئار 

 عليها.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

3،4،1،62 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

** 

 

 **** نعم

 *** منع

 *** نعم

  م ينط

 ** نعم

 **** نعم

 *** نعم

 *** نعم



 56                                                     ماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واالعت – التعليم العالي برامجمقاييس التقويم الذاتي ل

 

 

 دة التدريس  جو 3-6
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن يكون التدريس على درجة عالية من الجودة مع استخدا  استراتيجيات 

 مناسبة للفتات المختلفة من النواتج )المخرجات( التعليمية.
  

د والعاملين بدوا  تقد  برامج فاعلة للتهيتة والتدريب لهيتة التدريس الجد 4-1-6

جزئي أو لفترة قصيرة. )ولكي تكون فاعلة ، يجب أن تضمن هذه 

البرامج حصول هيتة التدريس على فكرة عامة عن نواتج التعلم 

المطلوبة وعن استراتيجيات التعليم والتقييم الممخطط لها، وعن إسهامات 

 مقرراتهم في البرنامج كك (.

  

تدريس مع األنواع المختلفة من نواتج التعلم التي تتناسب استراتيجيات ال 4-1-2

 يستهدف البرنامج تطويرها.

  

يتم املتزا  من قب  هيتة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم  4-1-3

الواردة في توصيفات المقررات والبرنامج، مع وجود المرونة الكافية 

 لتحقيق احتياجات المجموعات المختلفة من الطلبة.  

  

يتم إعال  الطلبة مقدمام وبصورة كاملة بمتطلبات المقررات من رالل  4-1-4

توصيفات المقررات والتي تتضمن المعارف والمهارات المستهدفة 

 بالتطوير، والمتطلبات التي ينبغي أدااها، وعمليات تقييم الطلبة.

  

توصيفات يتسق تدريس المقررات مع المفردات المعطاة للطلبة ومع  4-1-5

 المقررات.

  

الكتب المقررة والمراجع حديثة وتتضمن آرر التطورات في مجال  4-1-1

 الدراسة.

  

تتوافر الكتب المقررة وغيرها من المتطلبات األررى وبكميات كافية  4-1-7

 .قب  بد  الدراسة

  

ى يتم توضيح متطلبات حضور الطلبة في المقررات، كما تتم مراقبة مد 4-1-8

 التزا  الطلبة بهذه المتطلبات بصرامة.

  

   تـمستخد  نضم فعالة لتقويم المقررات والتدريس. 4-1-5

مراجعة فاعلية استراتيجيات التعليم المختلفة  -وبصورة منتضمة -تتم  4-1-61

المستخدمة، والتي رطط لها من قب ، في تحقيق نواتج التعلم في 

عليها في يتم إجرا  التعديالت المناسبة  مجامت التعلم المختلفة، كما

 حول فاعلية تلك امستراتيجيات.ضو  ما يتوافر من األدلة والبراهين 

  

يتم تزويد القائمين بإدارة البرنامج )رئيس القسم أو غيره من  4-1-66

المسؤولين( بتقارير عن تدريس ك  مقرر من المقررات، على أن 

ي  حول محتويات المقرر التي رطط لها تشتم  هذه التقارير على تفاص

ولم يتم تدريسها، وعلى أي صعوبات تمت مواجهتها عند استخدا  

 استراتيجيات التدريس التي رطط لها.

  

  يتم إدرال التعديالت المناسبة على رطط تدريس المقررات، إذا لز   4-1-62
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 األمر، بنا  على ما تضهره تقارير المقررات.

  عامالتقويم ال

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6،1،7،5،61،62 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 هل هذا صحيح؟ دعم جهود تحسين جودة التدريس 3-7

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

ت مناسبة لدعم يجب على القائمين بإدارة البرنامج وهيتة التدريس تطبيق استراتيجيا

 التحسين المستمر في جودة التعليم.

  

 لجميعتوفر المؤسسة التعليمية برامج تدريبية في مهارات التدريس وذلك  4-7-6

بما في أفراد هيتة التدريس سوا م الجدد أو المستمرين من سنوات سابقة، 

 ذلك الذين يكلفون ب عبا  تدريسية بدوا  جزئي.

  

ج التدريبية في مجال التعليم امستخدا  الفعال للتقنية الجديدة تتضمن البرام 4-7-2

 والمتطورة.

  

تتوفر فرص كافية للتنمية المهنية واألكاديمية اإلضافية لهيتة التدريس،  4-7-3

 مع تقديم مساعدات راصة ألي من أولتك الذين يواجهون صعوبات.

  

أنشطة التطوير المهني  تتم مراقبة مدى مشاركة هيتة التدريس في 4-7-4

 لتحسين جودة أدائهم التدريسي.

  

يتم تشجيع هيتة التدريس على تطوير امستراتيجيات المناسبة لتحسين  4-7-5

أدائهم التدريسي، وعلى امحتفاظ بملفات توثيقية )بورتفوليو( تحتوي على 

عمليات التقويم واستراتيجيات التحسين التي لبراهين على األدلة وا

 قومون بها.ي

  

يتم امعتراف والتقدير الرسمي لألدا  المتميز في التدريس، مع تشجيع  4-7-1

 اإلبداع وامبتكار.
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تشم  استراتيجياتم تحسين جودة التعليم تحسيَن جودة المواد التعليمية  4-7-7

 المساعدة واستراتيجيات التعليم التي تتضمنها.

  

  التقويم العام

 ات:مالحظــ

 

  

 نولويات التحسين:

5،1 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 وخبراتهم مؤهالت هيئة التدريس 3-8
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن يكون لدى هيتة التدريس المؤهالت والخبرات الالةمة لتدريس المقررات 

وأن يكونوا على دراية بالتطورات األكاديمية و/أو المهنية في التي يكلفون بها، 

 مجامت تخصصاتهم. 

  

للمقررات التي يتوافر لدى هيتة التدريس المؤهالت والخبرات المناسبة  4-8-6

تتطلب برامج المرحلة الجامعية والماجستير عادة أن تكون (. يدرسونها

تدريس أعلى بمستوى المؤهالت األكاديمية في التخصم للقائمين بال

سون فيا(.   واحد على األق  من المستوى الذي يدرى

  

هيتة التدريس الذين يعملون تتكون هيتة التدريس من نسبة متواةنة من  4-8-2

بنضا  الدوا  الكام  و أولتك الذين يعملون بنضا  الدوا  الجزئي، وذلك في 

مج المهنية التي تتطلب حالة امستعانة بهيتة تدريس بدوا  جزئي )في البرا

وجود ربرات من سوق العم ، على سبي  المثال(.  )وكقاعدة عامة، 

ينبغي أمى تقـ  نسبة هيتة التدريس من الذين يعملون بنضا  الدوا  الكام  

 % (.75عن 

  

يشارك جميع أفراد هيتة التدريس، بصفة مستمرة، في األنشطة العلمية  4-8-3

ئهم على دراية ب حد  التطورات في حقول التي تضمن استمرار بقا

تخصصاتهم، بحيث يمكنهم إشراك الطلبة في تعلٍم  يتضمن تلك 

 التطورات.

  

ويدرسون مقررات الذين يعملون بدوا  كام  يشارك أفراد هيتة التدريس،  4-8-4

في مجامت األنشطة العلمية والبحثية في الدراسات العليا، في 
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 ها.تخصصاتهم التي يدرسون

يضم فريق التدريس في البرامج المهنية بعَم المهنيين المتخصصين من  4-8-5

 ذوي الخبرة والمهارة العالية في هذه المجامت.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

3  

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 ننشطة الخبرة الميدانية 3-9
 هذا صحيح؟ هل

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

في البرامج التي تشم  أنشطة للخبرة الميدانية يجب أن يتم التخطيط  لهذه األنشطة 

وتطبيقها بوصفها من المكونات المكملة للبرنامج، وأن تكون لها نواتج تعلم محددة، 

يس، و يتم تنفيذ التقويم المناسب و وأن يمعدَّ  المشرفون على التدريب ضمن فرق التدر

امستراتيجيات المناسبة لتحسين المقررات. )تتضمن الخبرة الميدانية ك  األنشطة 

المبنية على العم  مث  فترة اممتياة، والتدريب التعاوني، والتطبيقات العملية، و 

لممارسة التدريب في أماكن العم  العيادي أو غيرها من األنشطة في مكان العم  أو ا

 العيادية تحت إشراف موظفين في ذلك المكان(.

  

 يتم تحديد نواتج التعلم المستهدفة من الخبرة الميدانية بشك  دقيق )وذلك 4-5-6

،  كما يتم اتخاذ الخطوات الفعالة في البرامج التي تشم  ربرات ميدانية(

علم لنواتج الت في الميدانلضمان فهم الطلبة والمشرفين على تدريبهم 

 .وامستراتيجيات المتبعة لتطوير ذلك التعلم

  

يتم إطالع المشرفين الميدانيين في المواقع، وبشك  دقيق، على طبيعة  4-5-2

 المها  الموكلة إليهم وعلى عالقة أنشطة الخبرة الميدانية بالبرنامج كك .

  

ريب للقيا  قو  هيتة التدريس بالمؤسسة بزيارات ميدانية ألماكن التدت 4-5-3

بالمالحضات وامستشارات مع الطلبة ومع المشرفين الميدانيين وذلك 

لمرات عديدة بما يكفي لتوفير اإلشراف و الدعم. )وعادة م تق  عن 

 مرتين رالل نشاط الخبرة الميدانية(.

  

يتم تهيتة الطلبة بصورة كاملة للمشاركة في أنشطة الخبرة الميدانية من  4-5-4

 قا ات التعريفية والمواد التوضيحية.رالل الل
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يتمكن الطلبة فيها من يتم الترتيب لعقد لقا ات أو محاضرات للمتابعة  4-5-5

واستخالص النتائج العامة ألنشطة الخبرة  إبدا  آرائهم حول ما تم عملا

الميدانية، وكيفية تطبيق تلك الخبرة في المواقف التي يمكن مواجهتها عند 

 الوظائف بعد تخرجهم.التحاقهم ب

  

يتم ارتيار أماكن الخبرة الميدانية التي لديها القدرة على تحقيق نواتج  4-5-1

 التعلم المستهدفة ويتم تقويم فاعليتها في تطوير ذلك التعلم.

  

يتم تحديد محكات تقييم أدا  الطلبة وتفسيرها بشك  دقيق، وتوضع  4-5-7

،را  المختلفة، وذلك في الحامت التي إجرا ات محددة للتوفيق بين ا

يشترك فيها مشرفو التدريب في الميدان مع هيتة التدريس بالمؤسسة في 

 تقييمات الطلبة.

  

تتاج الفرصة لتقويم أنشطة الخبرة الميدانية بواسطة الطلبة أنفسهم،  4-5-8

وبواسطة مشرفي التدريب في الميدان، وهيتة التدريس من المؤسسة، 

 امستفادة من نتائج تلك التقويمات عند التخطيط محقا. وتتم

  

يشم  اإلعداد ألنشطة الخبرة الميدانية تقييمام دقيقام للمخاطر التي قد  4-5-5

يتعر، لها أي طرف من األطراف المشتركة، كما يتم وضع رطط 

 لتقليم هذه المخاطر ولطرق التعام  معها عند وقوعها.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  
 نولويات التحسين:

 

 

  
  الرني المستقل

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات نخرى 3-21
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

ل في الحامت التي تقئو  فيهئا المؤسسئة التعليميئة المحليئة بطئرج بئرامج تعليميئة مئن رئال

ترتيبات للشراكة )أو التوأمة( مئع مؤسسئة أرئرى، يجئب أن تكئون هئذه الترتيبئات محئددة 

بوضوج، وقابلة للتنفيذ وفق قئوانين المملكئة العربيئة السئعودية،  كمئا يجئب أن تلبئي كافئة 

 متطلبات طرج البرامج العلمية في المملكة. 

ها المنضمئات الدوليئة، بمئا فئي ويجب أم تمستخد  البرامج أو المقررات التعليمية التي تقئدم

ذلئئك الئئتعلم اإللكترونئئي أو غيئئره مئئن بئئرامج أو مقئئررات التعلئئيم عئئن بعئئد ، إم إذا كانئئت 

  

 م ينطبق
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معتمدة أو مضمونة الجودة وتمت الموافقة عليها من قب  وكالة ضمان جودة تعليميئة ذات 

سئب صلة، مصرج لها من الحكومة في بلد المنش . ويجب تكييئف أي مئن هئذه البئرامج ح

الحاجة لتناسب احتياجات الطالب في هذا البلئد، ويجئب أن تفئي بجميئع متطلبئات المملكئة 

العربيئة السئعودية بغئم النضئر عئن المكئان الئئذي صئممت فيئا المئواد المقدمئة وعئن مئئن 

وفئئي الحئئامت التئئي تئئـمقد  فيهئئا المؤسسئئات بئئرامَج تسئئتخد  فيهئئا مئئواد  تعليميئئة  صئئممها.

ن تتحمئئئ   المؤسسئئئةم التئئئي تمئئئنح الشئئئهادة األكاديميئئئة وضئئئعتها مؤسسئئئة أرئئئرى، يجئئئب أ

المسؤوليةَ الكاملة عن جودة جميع جوانب هذا البرنئامج بمئا فئي ذلئك المئواد المسئتخدمة، 

ويجئئب أن تئئـفي المؤسسئئة األجنبيئئة، التئئي  والتعلئئيم، وغيئئر ذلئئك  مئئن الخئئدمات المقدمئئة.

عودية مئن رئالل وكيئ  سئعودي مقرها في بلد آرر وتقد  برامجها في المملكة العربية الس

أو مؤسسئئة محليئئة تمئئنح الشئئهادة األكاديميئئة باسئئمها، بجميئئع متطلبئئات المملكئئة الخاصئئة 

 بمعايير تقديم التعليم و الخاصة بتقديم التعليم العابر للحدود لديها.

يتم تحديد مسؤوليات ك  من المؤسسة التعليمية المحلية والمؤسسة  4-61-6

بوضوج من رالل اتفاقيات رسمية تسري عليها  التعليمية المشاركة

 قوانين المملكة العربية السعودية.

  

   تتم مراجعة فعالية ترتيبات الشراكة )التوأمة( دوريام.  4-61-2

تتم عمليات النقاش والتشاور حول متطلبات المقررات والبرامج بشك   4-61-3

تمر حول القضايا كاٍف ومناسب، وتوجد آليات فعالة للتشاور المس

 المستجدة.

  

تقو  هيتة التدريس من المؤسسة التعليمية المشاركة، ممن هم على  4-61-4

دراية بمحتوى المقررات التي يتم تقديمها من رالل ترتيبات الشراكة، 

بزيارة المؤسسة التعليمية المحلية بشك  منتضم  للتشاور حول تفاصي  

 المقررات ومعايير تقييم الطلبة.

  

توجد إجرا ات للت كد من أن عمليات التقييم النهائية تكتم  بشك  عاج ،  4-61-5

وأن النتائج تتاج للطلبة رالل الوقت المحدد وفقام للوائح التي تنضم ذلك 

في المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة الترتيبات التي تتطلب تقييم 

المشاركة، إضافة إلى تقييمات أعمال الطلبة بواسطة المؤسسة التعليمية 

 المؤسسة التعليمية المحلية.

  

تتوافق المقررات والواجبات وامرتبارات مع البيتة المحلية، ويتم تجنب  4-61-1

استخدا  التعبيرات العامية غير الم لوفة، وتستخد  األمثلة والتوضيحات 

ك في حالة كون ذات العالقة بالبيتة المحلية التي تقد  فيها البرامج، وذل

و قد يتطلب  البرنامج مبنيام على برنامج أعدتا مؤسسة تعليمية مشاركة.

ذلك مواد تعليمية معدلة أو تكميلية أو كليهما، إضافة إلى دروس إضافية 

 )راصة( للمساعدة في تطبيق التعلم على البيتة المحلية.

  

طني للمؤهالت" في تتفق البرامج والمقررات مع متطلبات "اإلطار الو 4-61-7

المملكة العربية السعودية، كما تتضمن البرامجم الفنية أو المهنية اللوائَح 

 والنضم التي تتفق مع بيتة المملكة العربية السعودية.

 

  

أن مستويات )معايير( التي تضمن يتم اتخاذ اإلجرا ات المناسبة  4-61-8

لمتحققة في أماكن تحصي  الطلبة تساوي على األق  تلك المستويات ا

  

  م ينط

  م ينط

  م ينط

  م ينط

  م ينط

  ينط م

  م ينط

  م ينط
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أررى سوا  من قب  المؤسسة التعليمية المشاركة أو من قب   مؤسسات 

تعليمية مناسبة تم ارتيارها للمقارنة المرجعية، وذلك في حالة تقديم 

المقررات أو البرامج التي تنفذ في المملكة عن طريق مؤسسة تعليمية 

 مشاركة.

عن أنضمة و لوائح الوةارة ذات الصلة،  يتم توفير معلومات كاملة مسبقام  4-61-5

ومتطلبات الهيتة الوطنية للتقويم وامعتماد األكاديمي الخاصة باإلطار 

الوطني للمؤهالت، ومتطلبات توصيف البرامج والمقررات، في حالة 

دعوة مؤسسة دولية أو منضمات أررى لتقديم برامج أو للمساعدة في 

 لكة العربية السعودية.تطوير البرامج مستخدامها في المم

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  
 نولويات التحسين:

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

  

  

 

 م ينطبق

 

  نطم ي



 58                                                     ماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واالعت – التعليم العالي برامجمقاييس التقويم الذاتي ل

 

 التقدير العام للتعلم والتعليم

 نواتج تعلم الطلبة 3-2
 

 

 عمليات تطوير البرنامج 3-1
 

 عمليات تقويم البرنامج ومراجعته 3-4
 

 ييم الطلبةتق 3-3
 

 المساعدات التعليمية للطلبة 3-5
 

 جودة التدريس 3-6
 

 دعم جهود تحسين جودة التدريس 3-7
 

 مؤهالت هيئة التدريس وخبراتهم 3-8
 

 ننشطة الخبرة الميدانية 3-9
 

 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات نخرى 3-21
 

  التقدير العام

 مالحظــات:

  

 

  

  تقلالرني المس

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

  
 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

**** 

 م ينطبق

 ال ينطبق

* 

** 
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 إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة - 5

يجب أن تكون عمليات قبول الطلبة فعالة، وعادلة، ومتجاوبة مع احتياجات الطالب المقبولين في 

المعلومات الخاصة بمتطلبات البرنامج وشروط القبول فيا ومتطلبات يجب أن تكون والبرنامج. 

إكمال البرنامج متوفرة بسهولة للطلبة الذين سيتقدمون للبرنامج، وعند امحتياال لهذه المعلومات في 

مرحلة محقة من البرنامج. ويجب أن يتم وصف آليات التضلم وامستتناف وح  النزاعات بوضوج، 

وتطبيقها بعدالة. ويجب تقديم ردمات اإلرشاد المهني المتعلقة بالوظائف المتصلة وأن يتم إعالنها، 

 بمجامت الدراسة في البرنامج.
 

 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 قبول الطلبة 5-2

 سجالت الطلبة 5-1

 إدارة شؤون الطلبة 5-4

 خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 5-3
 

  مارسة الجيدةتعليق و وصف عام للم

يتناول معيار إدارة شؤون الطلبة وردمات الدعم، بوصفا مرتبطئا بئالبرامج التعليميئة، أمئورام تتصئ  

مباشئئرة بئئإدارة البرنئئامج أو بمسئئؤوليات مئئدرا  البئئرامج ومنسئئوبيها. ويشئئم  ذلئئك تقئئديم المعلومئئات 

وتقئديم الخئدمات اإلرشئادية  وتقديم النصح للطلبة المتئوقعين وآليئات للتعامئ  مئع النزاعئات والئتضلم.

المتصئئلة بالوظئئائف فئئي مجئئال التخصئئم يمكئئن أن يقئئدمها منسئئوبو البرنئئامج أو ان تقئئد  مئئن رئئالل 

وحدة مركزية مخصصة لذلك بالمؤسسة التعليمية. وفي حالئة تقئديمها مركزيئام ينبغئي أن تكئون هيتئة 

 .   التدريس بالبرنامج قادرة على المساعدة فيما يختم بمجالهم المهني
 

 األدلة ومؤشرات األداء

يمكن الحصول على دمئ  جودة إدارة شؤون الطلبة والخدمات الطالبية من رالل استطالعات 

مسحية ،را  الطلبة حول جودة هذه الخدمات ومدى تحقيقها لرغباتهم، ومعدمت استخدا  الخدمات 

قبول الطلبة والنتائج، ومعدمت المختلفة، والوقت الذي تستغرقا عملية اتخاذ القرارات الخاصة ب

إجرا ات الت ديب ونتائجها. و يمكن أن تستند مؤشرات األدا  على هذه المعلومات مباشرة، ولكن 

يمكن الحصول على أدلة إضافية من رالل عمليات المراجعة التي تشم  أشيا  مث  ةيارات مواقع 

 الخدمات الطالبية والمناقشات مع الطلبة والموظفين.
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 لمعيار الخامس: إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندةا

يج  نن تكون عمليات قبول الطلبة فعالة، وعادلة، ومتجاوبة مع احتياجات الطالب المقبولين في البرنامج. 

يج  نن تكون المعلومات الخاصة بمتطلبات البرنامج وشروط القبول فيه ومتطلبات إكمال البرنامج متوفرة و

بة الذين سيتقدمون للبرنامج، وعند االحتياج لهذه المعلومات في مرحلة الحقة من البرنامج. بسهولة للطل

ويج  نن يتم وصف آليات التظلم واالستئناف وحل النزاعات بوضوح، ونن يتم إعالنها، وتطبيقها بعدالة. 

 البرنامج.ويج  تقديم خدمات اإلرشاد المهني المتعلقة بالوظائف المتصلة بمجاالت الدراسة في 

 

المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات الجيدة  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 غي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينب

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 قبول الطلبة 5-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون عمليات قبول الطلبة فعالة، ويمكن امعتماد عليها، وسهلة 

 امستخدا  على الطلبة. 

  

   يتم تطبيق متطلبات القبول بصورة منتضمة وعادلة.  5-6-6

يتم تقديم معلومات عن المهارات الخاصة أو المصادر الالةمة للدراسة  5-6-2

بطريقة التعليم عن بعد أو التعلم اإللكتروني وذلك قب  التسجي ، في حالة 

اشتمال البرامج أو المقررات المقدمة على مكونات تـمعطى عن طريق 

يم عن بعد أو باستخدا  التعلم اإللكتروني في البرامج المزيج. )هناك التعل

مجموعة مستقلة من المعايير لبرامج التعليم عن بعد والتي تشم  متطلبات 

ذلك النمط في تقديم البرامج، وقد وضعت في وثيقة منفصلة بعنوان 

قة معايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج التعليم العالي المقدمة بطري"

 "(.التعليم عن بعد

  

يتوافر مرشدو الطلبة، الملمون بتفاصي  متطلبات المقررات لمساعدة  5-6-3

 .قب  بد  عمليات التسجي  وأثنا هاالطلبة، 

  

يتم التحديد، وبوضوج، للقواعد التي تنضم القبول المشتم  على ساعات  5-6-4

 معتمدة من دراسات سابقة.

  

المتعلقة بالساعات المحتسبة من  ،الطلبة بالقرارات المتخذة يتم تعريف 5-6-5

دراساتهم السابقة، من قب  أعضا  هيتة التدريس أو اإلداريين المخولين 

 وذلك قب  بد  الدراسة.

  

تتاج كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة للجميع، بما في ذلك المعلومات  5-6-1

التي تقدمها ومتطلبات البرنامج الخاصة ب نواع البرامـج والمقررات 

الخـدمات وغيرها من المعلومات المتصلة بها، بحيث ووالتكاليف المالية 

 .قب  تقديم طلبات املتحاقتكون في متناول الطلبة وعائالتهم 

  

  ال

 *** نعم

  

 *** نعم

 **** نعم

نعم

  

**** 

 ***** نعم
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شام  للطلبة الجدد بما يضمن فهمهم تهيتة وتوجيا يتم تقديم برنامج  5-6-7

انيات المتاحة لهم، وواجباتهم الكام  ألنواع الخدمات واإلمك

 ومسؤولياتهم.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

هناك نقم في وعي الطالب وإنضباتهم باللوائح وامنضمة المتبعة دار  المؤسسة بما يتناسب مع رطتهم 

  الدراسية.

 نولويات التحسين:

2  ،7 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 سجالت الطلبة 5-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن يتم حف  سجالت الطلبة في مكان سري وآمن. كما يجب أن تتوافر البيانات 

اإلحصائية الالةمة لمؤشرات الجودة، ولمتطلبات إعداد التقارير الدارلية والخارجية، 

حصيلهم، وذلك من رالل إجرا ات مبرمجة ولعم  التقارير حول تقد  الطلبة وت

 تضمن حماية سرية المعلومات الخاصة بك  طالب. )آلية(أوتوماتيكيام 

  

لمتابعة تقد  الطلبة طوال مدة )آلية( توجد إجرا ات مبرمجة أوتوماتيكيام  5-2-6

 دراستهم في البرامج.

  

 

اإلحصائية الالةمة يوفر نضا  سجالت الطلبة، وبشك  منتضم، البيانات  5-2-2

 لعمليات التخطيط، وإعداد التقارير وضمان الجودة.

  

توجد قواعد، واضحة ويتم املتزا  بها، تحكم سرية المعلومات وتضبط  5-2-3

 عملية الوصول إلى السجالت الفردية للطلبة.

  

ج يتم التحقق رسميام من أحقية الطلبة في التخرال حسب متطلبات البرنام 5-2-4

 والمقررات. 

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

*** 

 

**** 

 ** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 **** نعم  

 **** نعم
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تمكين اعضا  هيتة التدريس من الدرول ألرشيف سجالت الطلبة ألرذ راية على مصارهم مما قد يساعد 

 على تكييف البرامج مع رصوصيات الطلبة

  

 نولويات التحسين:

 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 ن الطلبةإدارة شؤو 5-4
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن يتم وضع قواعد وأنضمة  تكف  وجود إجرا ات إدارية عادلة ومنتضمة 

التضلم وامستتناف النزاعات ولشؤون الطلبة، مع وجود آليات فعالة للنضر في 

 بواسطة جهات مستقلة. 

  

5-3-6 

   . يتم توضيح الحضور المطلوب للطلبة ، ويتم متابعة ذلك وتطبيقا

 

، التي يحق للطالب تم النم صراحة على إجرا ات امستتناف والتضلم  5-3-2

ومعروفة على  ضمن أنضمة وقواعد تكون منشورةاللجو  إليها، وذلك 

قواعد األسس وتوضح هذه األنضمة وال نطاق واسع في المؤسسة التعليمية.

التضلم األكاديمي، ومحكات اتخاذ امستتناف والتي يمكن أن يقو  عليها 

 والحلول الممكنة . القرارات، 

  

الوقت في قضايا غير  إضاعةعد  امستتناف والتضلم تضمن إجرا ات  5-3-3

،  التي تهم الطلبةللتناول العادل للمواضيع تفسح المجـال مهمة، ولكنها 

 قديم ردمات اإلرشاد الطالبي )لمث  هذه الحامت(.ولدعمها بت

  

تناول القضايا بشك  محايد بواسطة امستتناف والتضلم تضمن إجرا ات  5-3-4

أشخاص أو لجان م عالقة لها ب طراف القضية، وم بمن قاموا بإصدار 

 القرار أو بتوقيع العقوبة التي يتم التضلم منها.

  

ضمن حماية الطلبة من التعر، للعقاب أو الضلم أو توجد إجرا ات ت 5-3-5

 التي التمييز ضدهم محقام نتيجة النضر في قضايا التضلم أو امستتناف 

 .يقدمونها

  

توجد سياسات وإجرا ات مناسبة للتعام  مع سو  السلوك األكاديمي، بما  5-3-1

 غش.وغير ذلك من أنواع الانتحال )سرقة( أفكار ا،ررين في ذلك 

  

  التقويم العام

 

*** 

 **** نعم

 *** نعم

 **** نعم

 *** نعم

 **** نعم

 نعم **
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 مالحظــات:

 

  تجاه  الطلبة ب همية إتباع نضا  الجامعة والتي وضعت لخدمة الطالب نفسا.

 نولويات التحسين:

1 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 5-3
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 خل نجوما  ند

لمساعدة الطالب في  المناسبة يجب تقديم التوجيا األكاديمي والخدمات اإلرشادية

 التخطيط لمشاركتهم في البرنامج وفي البحث عن العم  محقا.

  

يـمقد  اإلرشاد األكاديمي والتخطيط المهني والتوجيا الوظيفي في الكلية أو  5-4-6

 ر  المؤسسة.في القسم أو في أي موقع آرر مناسب دا

  

 مايةأو القواعد السلوكية، لح توفر الحماية المناسبة، وتـمدعم باألنضمة 5-4-2

سرية المواضيع األكاديمية والشخصية التي تناقش مع هيتة التدريس أو 

 غيرهم من الموظفين، أو الطلبة.

  

دة ، ولتقئئئويم جئئئولضئئئمان الرعايئئئة الطالبيئئئة توجئئئد آليئئئات متابعئئئة فعئئئـالة  5-4-3

 الخدمات المقدمة لهم.

  

يتوافر نضا  دعم طالبي فعال، يمكىن من تحديد الطالب الئذين يعئانون مئن  5-4-4

مشكالت، وتقديم المساعدة في ح  المشكالت الشخصئية، أو الدراسئية، أو 

 المالية، أو العائلية، أو النفسية، أو الصحية.  

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  تحم  مستولية من قب  الطالب. هناك عد 

 نولويات التحسين:

3  ،4 

  

 الرني المستقل
 

 

*** 

 

 *** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 ** نعم
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 مالحظــات:

  

  

 

 إلدارة شؤون الطالب والخدمات المساندةالتقدير العام 

 قبول الطلبة 5-2
 

 

 سجالت الطلبة 5-1
 

 إدارة شؤون الطلبة 5-4
 

 خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 5-3
 

  تقدير العامال

 مالحظــات:

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

 امستفسارات الواردة للقسم من الطالب-6

 نسبة الطالب المشاركين في امنشطة  -2

 الخطابات المقدمة من طرف الطالب الرد  على -3

  

 نولويات التحسين:

  

  خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي

 

  
 

 

 

 

*** 

 

*** 

*** 

**** 

*** 
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 مصادر التعلم - 6

يجب أن تكون مصادر التعلم والخدمات الخاصة بها كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراتا 

الدراسية، و يمكن الوصول إليها بسهولة عند حاجة الطلبة لها. كما يجب أن تقو  هيتة التدريس 

اجات مصادر التعلم قب  استخدامها بوقت كاف ليتم توفيرها، كما يجب أن بتقديم معلومات باحتي

تشترك هيتة التدريس والطلبة في تقويم ما يتم توفيره من هذه المصادر. وتتباين امحتياجات 

الخاصة بالمواد المرجعية وقواعد البيانات اإللكترونية، وبالوصول للحاسب، وبالمساعدة التقنية 

 هذه التجهيزات وفقام لطبيعة البرنامج وطرق التدريس المتبعة. المطلوبة لتشغي  

 

 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 التخطيط والتقويم 6-2

 التنظيم 6-1

 دعم المستخدمين 6-4

 موارد  والمرافق ال 6-3

 

 تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

 

سية بالنسئبة ألي برنئامج يسئعى إلئى تنميئة القئدرة تمث  المكتبات ومصادر التعلم األررى متطلبات أسا

علئئى الئئتعلم المسئئتق ، والتطبيئئق اإلبئئداعي لألفكئئار.  يجئئب أن تكئئون الكتئئب مئئن أحئئد  مئئا أصئئدرتا 

المطابع، كما يتم تحسين مقتنيات المكتبة كلما توفرت مواد جديدة بصورة دورية، كما يجب أن يتوافر 

 ي مكتبات أررى رارال المؤسسة التعليمية.نضا  للحصول على المصادر  الموجودة ف

 

يجب أن تلبي الكتئب المتئوافرة بمكتبئات المؤسسئة التعليميئة احتياجئات البئرامج التئي تقئدمها المؤسسئة 

التعليمية، إم أنها ينبغي أن تذهب أبعد من مجرد تلبية هذه امحتياجات األساسية، وتقد  آرر ما وص  

  أكان ذلك على شك  توفير األبحا  العلميئة، أ  قواعئد المعلومئات، إليا العلم في هذه المجامت، سوا

أ  المجالت العلمية، أ  الشبكة العالمية.  تزداد هذه امحتياجات بالنسبة إلى تلئك المؤسسئات التئي تقئد  

بئئرامج دراسئئات عليئئا، وتقئئو  ب بحئئا  علميئئة، أو تشئئجع البحئئث العلمئئي بشئئك  عئئا ، مقارنئئة بتلئئك 

 ركز على المرحلة الجامعية األولى فقط.المؤسسات التي ت

 

يمئئر الئئدور الئئذي تلعبئئا المكتبئئات بتغيئئرات كبئئرى فئئي الوقئئت الحئئالي تبعئئام للتطئئور السئئريع فئئي حقئئ  

تكنولوجيا المعلومات والمرونة المتزايدة في طئرق تقئديم المقئررات.  يمكئن القئول، فئي حقيقئة األمئر، 

كئان توجئد بئا مجموعئة مئن الكتئب، والمجئالت العلميئة قئد أن النضرة القديمة إلى المكتبات على أنها م

انتهئت وحئ  محلهئا نضئئرة أرئرى تنضئر إلئى المكتبئئات علئى أنهئا بوابئة للمعلومئئات المطلوبئة مئن أجئئ  

البحئئث العلمئئي فئئي سئئياق عئئالمي.  بعبئئارة أرئئرى، أصئئبحت المكتبئئة مركئئز تعلئئم تلقئئى فيئئا رئئدمات 

 المعلومات أولوية كبرى.

 

م هذه الخدمات بالتعاون بين المستولين عن تطوير البرامج، وأعضا  هيتة التئدريس يتم التخطيط لتقدي

ا،رئئرين، والعئئاملين بالمكتبئئة، حيئئث يعمئئ  هئئؤم  جميعئئام علئئى أن تلبئئي الخئئدمات المقدمئئة احتياجئئات 

التعلئيم والئتعلم.  ينبغئي أيضئا أن تشئم  امقتراحئات الخاصئة بتقئديم مقئررات جديئدة، أو تلئك الخاصئة 

دي  مقررات أو برامج تعديالم جذريام، فقرة أو مادة مستقلة من المكتبة أو مصادر الئتعلم تبئين تكلفئة بتع

 الحصول على مصادر المعلومات الالةمة ومدى توفرها.  
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 األدلة ومؤشرات األداء

يمكن الحصول على األدلة والبراهين على جودة توفر مصادر التعلم ومؤشرات األدا  الخاصة 

ن رالل استبانات رضا المستخدمين، ومعدمت نجاج الطلبة في الوصول إلى المواد بذلك م

الوثائق التي توضح عمليات تحديد متطلبات المقررات الدراسية وتوفيرها، والمرجعية للمقررات، 

وتفاصي  األوقات التي تتاج فيها المرافق مستخدا  الطلبة وهيتة التدريس. وينبغي أن تتوفر 

عن عقد برامج التهيتة واإلرشادية للطلبة وغيرهم من المستخدمين الجدد، ومدى المعلومات 

امستجابة لطلبات المجموعات المختلفة من المستفيدين )ذوي العالقة(. كما ينبغي أن تكون  

المؤسسة التعليمية قادرة على تقديم معلومات حول المقارنات التي تجريها مع المؤسسات التعليمية  

والمتعلقة بمستوى ما تقو  بتوفيره من رالل الكتب والدوريات  شابهة،التي تقد   برامج مالمماثلة 

والمصادر اإللكترونية )الشبكة العنكبوتية(. ويمكن أن يكون مدى مساواة مستوى ما توفره 

 المؤسسة التعليمية مع ما توفره المؤسسات المشابهة، أو تفوقا عليها، مؤشرام مناسبام لألدا .   
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 المعيار السادس: مصادر التعلم

يج  نن تكون مصادر التعلم والخدمات الخاصة بها كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراته الدراسية، و يمكن 

الوصول إليها بسهولة عند حاجة الطلبة لها. كما يج  نن تقوم هيئة التدريس بتقديم معلومات باحتياجات 

بوقت كاف ليتم توفيرها، كما يج  نن تشتر  هيئة التدريس والطلبة في تقويم ما  مصادر التعلم قبل استخدامها

يتم توفيره من هذه المصادر. وتتباين االحتياجات الخاصة بالمواد المرجعية وقواعد البيانات اإللكترونية، 

نامج وطرق وبالوصول للحاس ، وبالمساعدة التقنية المطلوبة لتشغيل هذه التجهيزات وفقا  لطبيعة البر

 التدريس المتبعة. 

المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات الجيدة  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.براهين وأدلة ذات 

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 التخطيط والتقويم 6-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تتوفر سياسات وإجرا ات واضحة تضمن أن مصادر التعلم والخدمات 

تعلم الطلبة كافية ومناسبة للبرنامج، و يتم تقويمها وتحديثها دوريام  الالةمة لدعم

 حسبما يتطلبا البرنامج. 

  

تقو  هيتة التدريس المسؤولة عن البرنامج ومقرراتا الدراسية بتقديم  1-6-6

 المشورة، بشك  منتضم، عن المواد المطلوبة لدعم التعليم والتعلم.

  

 

س والطلبة في استطالعات آرا  المستخدمين التي تشارك هيتة التدري 1-6-2

تتناول مدى كفاية مصادر التعلم وردماتها، ومدى استخدامها، واتساقها 

 مع متطلبات التعليم والتعلم.

  

تستخد  البيانات المتعلقة بمدى استخدا  مصادر التعلم الخاصة بالبرنامج  1-6-3

 امج.في عمليات تقويم التعليم والتعلم في البرن

  

يعطى القائمون بإدارة البرنامج أو ممثلو البرنامج الفرصة لإلسها  في  1-6-4

تقويم عمليات التخطيط المسبق لتوفير المصادر والخدمات، وذلك 

 باإلضافة إلى مشاركتهم في امستطالعات المسحية حول البرنامج.

  

المواد ، حول تقو  هيتة التدريس بتقديم المشورة، بصورة منتضمة 1-6-5

في أقسا  الكتب والتي يجب حجزها في المكتبة )المرجعية )المصادر( 

والمراجع المحجوةة
1

لضمان وصول المستخدمين للمصادر ( 

الضرورية، كما تتم امستجابة بشك  مناسب لهذه المشورة التي تقدمها 

 هيتة التدريس.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

                                                

 

*** 

 *** نعم

 *** نعم

 ** نعم

 ** نعم

 ** نعم
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 ين:نولويات التحس

 3  ،4  ،5 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 التنظيم 6-1 
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تتم إدارة المكتبة أو مركز مصادر التعلم بشك  يفي باحتياجات البرنامج 

 لخدمات الالةمة. من سهولة وصول الطلبة إلى المصادر وتوفر الموارد وا

  

المكتبة ومراكز مصادر التعلم وغيرها من المرافق والخدمات ذات تتاج  1-2-6

توفر هذه الخدمات وفق احتياجات  العالقة لساعات طويلة وكافية تضمن

 المستخدمين.

  

 

 يتم امحتفاظ بالمواد والمراجع المطلوبة بكثرة و المطلوبة للقرا ة 1-2-2

 رات( في قسم الكتب المحجوةة.)الخاصة بالمقر

  

إلى قواعد البيانات  -بفاعلية وبشك  يعتمد عليا -الوصول يتم تسهي   1-2-3

 .اإللكترونية والمواد البحثية والمجالت العلمية المتعلقة بالبرامج

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

2 ،3 

 

  

 الرني المستقل
 

 حظــات:مال

 

** 

 

 *** نعم

 * نعم

 ** نعم



 15                                                     ماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واالعت – التعليم العالي برامجمقاييس التقويم الذاتي ل

  

  

 

 دعم المستخدمين 6-4 
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب تقديم الدعم المناسب لمساعدة الطلبة وهيتة التدريس بما يضمن استخدامهم الفعال 

 لمصادر المكتبة وردماتها. 

  

وغيرهم من  تقد  المكتبة برامج تهيتة إرشادية وتدريب للطلبة 1-3-6

 مستخدا  مرافق المكتبة وردماتها. لتهيتتهمالمستخـدمين الجـدد 

  

يتم تقديم المساعدة لمستخدمي المكتبة في عمليات البحث والوصول إلى  1-3-2

 المعلومات التي يريدونها وطرق استخدا  هذه المعلومات.

  

ن راللها اإلجابة عن تتوفر بالمكتبة "ردمة توفير المراجع" التي تتم م 1-3-3

 األستلة المتعمقة بواسطة أمنا  مكتبة مؤهلين.

  

أوتوماتيكية، ذات إمكانات بحثية، لتساعد في  توجد أنضمة إلكترونية و/أو 1-3-4

دار  المؤسسة التعليمية أو بمجموعات  الوصول لمصادر المعلومات

 أررى.

  

رنامج على ما يستجد من تطورات يتم إطالع هيتة التدريس والطلبة في الب 1-3-5

في المكتبة مث  اقتنا  مواد مرجعية، أو عقد برامج تدريبية، أو أي 

 تغييرات في ردمات المكتبة أو ساعات العم  فيها.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2 ،3  ،4 ،5 ،1 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 
 

* 

 

 * نعم

 * نعم

 * نعم

 ** نعم

 ** نعم
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 موارد  والمرافق ال 6-3
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تتوفر المصادر والمواد المرجعية المناسبة للبرنامج، كما يجب أن تكون 

المرافق والتجهيزات المتوفرة بالمكتبة أو بمركز المصادر مناسبة محتياجات 

 البرنامج. 

  

، وغيرها من المواد العلمية العدد الكافي من الكتب، والمجالتيتوفر  1-4-6

 المرجعية، بما في ذلك المصادر اإللكترونية، لتلبية احتياجات البرنامج. 

  

في وبقدر كاف لتلبية احتياجات البرنامج تتوافر تقانات حاسوبية حديثة  1-4-6

 .عملية الوصول إلكترونيا للمصادر والمواد المرجعيةدعم 

  

، وغيرها من المواد المرجعية باللغتين العلمية تتوافر الكتب، والمجالت 1-4-3

العربية واإلنجليزية )أو بغيرهما من اللغات(، على النحو الذي يتطلبا 

 البرنامج واألبحا  المتصلة با.

  

سوا  لالستخدا  تتوافر مرافق وتجهيزات كافية للدراسة والبحث العلمي،  1-4-4

 بما يتال   مع حاجة البرنامج. دي أو للمجموعات الصغيرة،الفر

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2  ،3 ،4 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 

 

* 

 

 * نعم

 ** نعم

  م

  م
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 التقدير العام لمصادر التعلم

 التخطيط والتقويم 6-2
 

 

 التنظيم 6-1
 

 تخدميندعم المس 6-4
 

 موارد  والمرافق ال 6-3
 

  التقدير العام

 مالحظــات:

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

 

  
 

 

 

 

 

* 

 

** 

* 

* 

* 
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 المرافق والتجهيزات - 7

فا  باحتياجات التعليم والتعلم في البرنامج. ويجئب أن تئتم يجب أن تتوفر مرافق وتجهيزات كافية للو

 متابعئة مئئدى اسئئتخدا  المرافئئق والتجهيئزات، وأن يئئتم التقيئئيم بشئئك  منئتضم لمئئدى كفايتهئئا مئئن رئئالل

 هيتة التدريس والموظفين والطلبة.  المشاورات مع

 

 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 العامة والتخطيط ةالسياس 7-2

 جودة المرافق والتجهيزات وكفايتها 7-1

 للمرافق واألجهزة  اإلدارة والشؤون اإلدارية 7-4

 تقنية المعلومات 7-3

 

  تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

إن المرافق يجب أن تقد  باستمرار بيتة صئحية، وآمنئة، وجذابئة، للطلبئة، وأعضئا  هيتئة التئدريس، 

عليميئة، كمئا يجئب أن تتطئابق مئع شئروط البنئا  والتخطئيط العاديئة، وجميع العاملين في المؤسسة الت

 ومتطلبات التعليم والتعلم عالي الجودة.

 

تتابع المؤسسة التعليمية استخدا  المرافق، كما توجد لئديها إجئرا ات لضئمان تحويئ  المرافئق قليلئة  

  العطب. ت الثمينة وسهلةامستخدا  ألغرا، أررى بعد القيا  بالترتيبات الالةمة لحماية التجهيزا

 

في البرامج التي تتطلب معام  أو تجهيزات تقنية بما في ذلك مرافق الجاسب يجب أن تكئون صئيانة 

ما يقد  فعالة وأن تتضمن صيانة دورية مجدولة. ويجب أن يكون هنئاك دعئم فنئي متئاج مئع إمكانيئة 

 امستجابة ا،نية في حالة عط  التجهيزات.

 

ت الدراسية بجميع احتياجاتها من الوسائط المساعدة على التعلم الفعال مع تئوفير ويجب تزويد القاعا

 الدعم الفني المناسب.

 

 األدلة ومؤشرات األداء

يمكن الحصول على دمئ  جودة توفير المرافق، والتجهيزات، والبرمجيات من وثائق عملية 

توفر التجهيزات مع مؤسسات التخطيط، استطالعات الرأي عن رضا المستخدمين، ومقارنة مدى 

 تعليمية أررى تقد  برامج مماثلة، وكذلك من رالل المالحضات المباشرة بواسطة مقومين مستقلين.

توفر عمليات تقييم حالة التجهيزات وجداول الصيانة معلوماٍت عن الجودة والصيانة للمرافق و

الخاصة باستخدا  المرافق  اللوائح التنضيمية وقواعد السلوك قد والتجهيزات األساسية. وت

وترتيبات األمن.  ،واألجهزة غالية الثمن أدلة على جودة ممارسات إدارة هذه المرافق والتجهيزات

و يمكن أن تشم  مؤشراتم األدا  عدة أمور من بينها درجات استطالعات الرأي عن رضا 

ر التجهيزات في المستخدمين، واإلحصا ات المتوفرة عن أعطال األجهزة، ومقارنة مدى توف

 المؤسسة التعليمية بتلك الموجودة في مؤسسات أررى شبيهة.
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 المرافق والتجهيزات المعيار السابع: 

يج  نن تتوفر مرافق وتجهيزات كافية للوفاء باحتياجات التعليم والتعلم في البرنامج. ويج  نن تتم متابعة مدى 

هيئووة  المشوواورات مووع شووكل منووتظم لموودى كفايتهووا موون خوواللاسووتخدام المرافووق والتجهيووزات، ونن يووتم التقيوويم ب

 التدريس والموظفين والطلبة. 

المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات الجيدة  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

ن تكون عمليات التقويم مبنية على بقدر اإلمكان، مبد من أوالواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 العامة والتخطيط ةالسياس 7-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

في عمليات التخطيط لتوفير المرافق والتجهيزات وصيانتها، يشارك ممثلو البرنامج 

وذلك لضمان وضع المواصفات المناسبة محتياجات البرنامج. وتحقق عملياتم 

توفير المرافق والتجهيزات التواةن بين احتياجات البرنامج وسياسات المؤسسة 

 التعليمية بما يضمن التوافق في األنضمة والموارد المتاحة. 

  

تلبي التجهيزاتم التي يتم شرااها احتياجاِت البرنامج، كما أنها تتسق مع  7-6-6

السياسات الخاصة بالمؤسسة التعليمية بما يحقق التوافق، قدر اإلمكان، 

 في نضم األجهزة والبرمجيات في كافة أرجا  المؤسسة التعليمية.

  

 

ساسية لضمان تتم استشارة هيتة التدريس قب  شرا  التجهيزات األ 7-6-2

 .مناسبتها لالحتياجات الحالية والمتوقعة التي قد تضهر مستقبالم 

  

وضع الخطط والجداول الزمنية تتضمن عمليات التخطيط للتجهيزات  7-6-3

 لعمليات الشرا ، والصيانة وامستبدال حسب الجدول المحدد.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

2 ،3 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

*** 

 

 **** نعم

 ** نعم

 ** نعم
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 جودة المرافق والتجهيزات وكفايتها 7-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون المرافق والتجهيزات على درجة عالية من الجودة، مع استخدا  

لبرنامج، وجودتها، والخدمات المتصلة استراتيجيات فعالة لتقويم مدى كفايتها لحاجة ا

 بها. 

  

تتحقق في المرافق والتجهيزات متطلبات الصحة والسالمة، مع توفير  7-2-6

 التدريب المناسب للمستخدمين. 

  

 

عمليات تقيـيم الجودة التغذية الراجعة من المستخدمين األساسيين تتضمن  7-2-2

آليات محددة للتعام  مع هذه  حول كفاية المرافق وجودتها، إضافة إلى

 ا،را  وامستجابة لها.

  

والمعام   والبحث،  معايير توفير المرافق، الخاصة بالتدريس  تتناسب 7-2-3

مع البرنامج ويتم مقارنتها مرجعيا مع ما لدى المؤسسات األررى 

المماثلة لها )يشم  ذلك أشيا  مث  سعة قاعات التدريس، ومرافق المعام  

يزاتها، وسهولة الوصول لمرافق الحاسب ا،لي والبرمجيات وتجه

 الالةمة، وأماكن الدراسة الفردية، وتجهيزات البحث العلمي(.

  

تتوافر مرافق كافية تتيح للطلبة الحصول على امستشارات الخصوصية  7-2-4

 من هيتة التدريس.

  

ريس، والموظفين من تتوافر مرافق مناسبة راصة بالطلبة، و هيتة التد 7-2-5

 امحتياجات الخاصة.ذوي اإلعاقات الجسدية أو غيرها من 

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

2 ، 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 
 

*** 

 

 **** نعم

 ** نعم

 **** نعم

 *** نعم

 **** نعم
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 للمرافق واألجهزة  اإلدارة والشؤون اإلدارية 7-4
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون إدارة المرافق والتجهيزات والخدمات المساندة ذات كفا ة وتضمن 

 امستخدا  الفعال للمرافق المتوفرة. 

  

والتي تمتلكها أو المستخدمة في البرنامج املة بالتجهيزات ـتتوافر قوائم ك 7-3-6

يزات الموجودة في عهدة ك  بما في ذلك التجه ،المؤسسة التعليميةتديرها 

 ألغرا، التدريس والبحث العلمي. فرد من أفراد هيتة التدريس

  

 

يتم تنفيذ كافة الخدمات، مث  أعمال النضافة والتخلم من النفايات  7-3-2

والصيانة البسيطة وردمات السالمة واإلدارة البيتية، بصورة كافية 

 وفعالة.

  

حددة لتقييم حالة التجهيزات بشك  منتضم، مع توفير يتم اتباع إجرا ات م 7-3-3

 الصيانة الوقائية والتصحيحية وامستبدال عندما يكون ذلك ضروريام.

  

ماية المرافق والتجهيزات ـلح ةفا ـفر إجرا ات أمن تتميز بالكاتتو 7-3-4

المخصصة للتدريس والبحث العلمي، مع تحديد واضح لمسؤوليات ك  

 ة التدريس، و األقسا  والكليات، و اإلدارة المركزية.من أعضا  هيت

  

تتوفر أنضمة ذات كفا ة عالية لضمان السالمة الشخصية لهيتة التدريس  7-3-5

والموظفين والطلبة ، مع وجود الترتيبات المناسبة لحماية ممتلكاتهم 

 الشخصية.

  

قليلة امستخدا ، مع توضع إجرا ات لتنضيم امستخدا  المشترك للمرافق  7-3-1

 التجهيزات.لحماية توفير آليات مناسبة 

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

3، 1 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 

*** 

 

 **** نعم

 **** نعم

  
 ** نعم

 *** نعم

 *** نعم

 ** نعم
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 تقنية المعلومات 7-3
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

أجهزة الحاسب والبرمجيات والخدمات المساندة ذات العالقة مناسبة  يجب أن تكون

 للبرنامج، وتتم إدارتها بشك  يضمن امستخدا  األمث  والفعال وا،من لها. 

  

أجهزة الحاسوب والبرمجيات متوافرة ومتاحة لهيتة التدريس والموظفين  7-4-6

 والطلبة في البرنامج.

  

ات المؤسسية التي تنضم استخدا  الطالب للحواسيب يتم التقيد بالسياس 7-4-2

 الشخصية.

  

 

يتوفر الدعم الفني الالة  لهيتة التدريس وللموظفين وللطلبة المستخدمين  7-4-3

 لتقنيات المعلومات وامتصامت.

  

 

تتاج الفرص لهيتة التدريس لتقديم آرائهم فيما يتعلق بخطط شرا  وصيانة  7-4-4

 والبرمجيات في المؤسسة.الحاسوبية لمعدات واستبدال ا

  

 

توجد أنضمة أمنية لحماية رصوصية المعلومات الشخصية والمؤسسية،  7-4-5

 .التي ت تي من الخارالوللحماية من الفيروسات 

  

 

يتم الت كد من املتزا  بقواعد السلوك التي تتعلق بامستخدا  غير المناسب  7-4-1

بطريقة ، ويتم التعام  على الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(للمواد الموجودة 

 .غير الالئقمع الحامت التي يثبت فيها امستخدا  مناسبة 

  

 

تقد  دورات تدريبية لهيتة التدريس والموظفين بما يضمن امستخدا   7-4-7

الفعال ألجهزة الحاسوب والبرمجيات المناسبة في مجال التدريس، وتقييم 

 ، والشؤون اإلدارية. الطلبة

  

 

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

4 ،5 ،1 ،7 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

** 

 

 *** نعم

** 

 ** نعم

 ** نعم

 **** نعم

*** 

 

 نعم

 ال ينطبق

 نعم
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 للمرافق والتجهيزاتالتقدير العام 

 العامة والتخطيط ةالسياس 7-2
 

 

 جودة المرافق والتجهيزات وكفايتها 7-1
 

 للمرافق واألجهزة  والشؤون اإلدارية اإلدارة 7-4
 

 تقنية المعلومات 7-3
 

  التقدير العام

 مالحظــات:

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

 

  
 

 

 

*** 

 

** 

*** 

*** 

*** 
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 التخطيط واإلدارة المالية - 8

متطلبات  تكونتكون الموارد المالية كافية لضمان تقديم البرنامج بفعالية. ويجب أن يجب أن 

البرنامج معروفة مقدمام، وبوقت كاف،  يمكـىن من إدراجها ضمن رطة ميزانية المؤسسة التعليمية. 

كما يجب أن تسمح عمليات إعداد الميزانية بالتخطيط على المدى البعيد لفترة م تق  عن ثال  

ات. كما يجب أن تتوفر المرونة الكافية بما يضمن اإلدارة الفعالة للميزانية وامستجابة لألحدا  سنو

ليات تقديم آغير المتوقعة، كما يجب أن تكون تلك المرونة مصحوبة بدرجة مناسبة من المسا لة و

 التقارير. 

 
 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 يزانية التخطيط المالي وإعداد الم 8-2

 اإلدارة المالية 8-1

 
 تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

 

يجئب تئئوفير مئا يكفئئي مئن المئئوارد الماليئة لئئدعم التنفيئذ الفعئئال للبرنئامج. وهئئذا يعنئي القيئئا  بكئ  مئئن 

األنشئئطة الروتينيئئة والمسئئتمرة ، وتئئوفير بعئئم المبئئادرات الجديئئدة وعلئئى األقئئ  لتطئئوير البرنئئامج 

بمئئا أن األمئئوال محئئدودة فيجئئب إدارة المئئوارد إدارة فعالئئة لتفئئادي الهئئدر وينبغئئي ووتحسئئين جودتئئا. 

تعدي  المخصصات عند الضرورة مئن بنئود ذات أولويئة منخفضئة  إلئى بنئود ذات أولويئة عاليئة إذا 

لز  األمر ، أو إذا أمكن أن يتم توفير فرص بديلة للتموي . بعم األدلة على الكفاية يمكن الحصئول 

ولكئن إذا طريق النضر في مستويات التموي  لبرامج مماثلئة فئي مؤسسئات أرئرى مماثلئة.  عليها عن

فئي الضئروف التئي  ارتالفئات  رذ في امعتبئار أيئة تأي مقارنات من هذا القبي  يجب أن  تم ذلك فإن

 قد تؤثر على متطلبات التموي .

 

ا ة والمرونئة فئي اإلدارة الماليئة مئن وهذا المعيار م يتعلق فقط بمدى كفاية التموي  ولكن أيضا بالكف

قبئئ  مئئديري البرنئئامج. ولتئئوفير هئئذه المرونئئة والمسئئا لة المناسئئبة ، ينبغئئي أن تعطئئى التفويضئئات  

. والتقارير المطلوبةلمستويات محددة من النفقات ي ذن بها مدير البرنامج تخضع لمتطلبات المسا لة 

ى مئئدير البرنئئامج مئئن نضئئا  المحاسئئبة الماليئئة للسئئماج التقئئارير اإلداريئئة العاديئئة إلئئقئئد  وينبغئئي أن ت

 لتوقعات الميزانية مقارنةالنفقات  بمتابعة

 

 األدلة ومؤشرات األداء

يمكن الحصول على األدلة على جودة التخطيط واإلدارة المالية من بيانات الميزانية وتقارير 

ت للبرامج مع برامج أررى مماثلة التدقيق المالي. كما يمكن إجرا  مقارنات لما يقد  من ميزانيا

بمؤسسة أررى بوصفها دليالم على مدى كفاية الموارد، مع أهمية النضر إلى امرتالفات في إدارة 

األنضمة المالية المتبعة. كما ينبغي أن تتوفر تقارير حول تقييم المخاطر باإلضافة إلى 

 استراتيجيات لتقلي  المخاطر. 
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 طيط واإلدارة المالية: التخمنالمعيار الثا

متطلبات البرنامج معروفة  تكونيج  نن تكون الموارد المالية كافية لممان تقديم البرنامج بفعالية. ويج  نن 

مقدما ، وبوقت كاف،  يمكـّن من إدراجها ضمن خطة ميزانية المؤسسة التعليمية. كما يج  نن تسمح عمليات 

بعيد لفترة ال تقل عن ثالث سنوات. كما يج  نن تتوفر المرونة الكافية إعداد الميزانية بالتخطيط على المدى ال

بما يممن اإلدارة الفعالة للميزانية واالستجابة لألحداث غير المتوقعة، كما يج  نن تكون تلي المرونة 

 ليات تقديم التقارير. آمصحوبة بدرجة مناسبة من المساءلة و

 

المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات الجيدة  ما إذا كانت لىتتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إ

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.

 سات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:الممار

 التخطيط المالي وإعداد الميزانية  8-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن يكون التموي  كافيام لمتطلبات البرنامج. كما يجب أن تشم  عملية التخطيط كافة 

ريب والمتوسط. كما يجب أن تتوفر تقديرات التكلفة وتوقعات التكلفة على المدى الق

المرونة الكافية بما يضمن اإلدارة الفعالة وامستجابة لألحدا  غير المتوقعة، كما يجب 

 ليات تقديم التقارير.آأن تكون تلك المرونة مصحوبة بدرجة مناسبة من المسا لة و

  

 يمرفق مع أي مقترحات إنشا  برامج جديدة، أو تغييرات جوهرية في 8-6-6

البرامج أو األنشطة األررى التي تتطلب تمويالم أو المرافق والتجهيزات، 

تم التحقق منها بواسطة جهة  -اليفها ـرططَ عم  تتضمن تقديرات تك

باإلضافة إلى بيان آثار تكاليفها على الخدمات واألنشطة  - مستقلة

  األررى.

  

 

كلفة كما يتم تقدير التكاليف يتم توضيح امستراتيجية المتبعة لمشاركة الت 8-6-2

المتوسط والبعيد، وذلك في حالة الدعم المالي لبرامج المدى والعوائد على 

 أو مشاريع أو أنشطة جديدة من موارد مالية متعددة موجودة حاليام.

  

لموارد المالية المتاحة للبرنامج كافية لتقديم برنامج عالي الجودة وتقارن ا 8-6-3

 ف برامج مثيلة في مؤسسات تعليمية أررى مشابهة.التكلفة بتكالي

  

يقو  منسق البرنامج )أو رئيس القسم أو العميد( بتقديم مقترحات سنوية  8-6-4

للميزانية يوضح فيها المتطلبات التفصيلية للبرنامج، ويقو  بمتابعتها 

وإجرا  التعديالت الالةمة عليها بعد اعتماد الميزانية المقترحة 

 م الموارد المالية الالةمة للبرنامج.وتخصي

  

تئئئدعم مقترحئئئاتم الميزانيئئئة األولويئئئات امسئئئتراتيجية لتطئئئوير البرنئئئامج،  8-6-5

وعمليات تحسين الجودة، وصئيانة التجهيئزات واسئتبدالها. كمئا تنضئر هئذه 

المقترحئئئات فئئئي إمكانيئئئات امدرئئئار، أو  تئئئوفير مصئئئادر بديلئئئة للئئئدر  أو 

  ، إذا لز  األمر.مصادر إضافية للتموي

  

 *  التقويم العام

  ال

  ال

  

  ال

 *** نعم

  ال
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 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2 ،4 ،5 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 

 اإلدارة المالية 8-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

التواةن بين المرونة الممنوحة لمدير  يجب أن تتم إدارة الشؤون المالية بفعالية تحقق

المالي( وبين المسا لة المالية والمسؤوليات اليف )المركز ـابات التكـحسمركز 

 بالمؤسسة.

  

للقائم بإدارة البرنامج أو رئيس القسم  مناسبةمالي صالحيات إنفاق  منحت 8-2-6

 لتحقيق اإلدارة الفعالة للبرنامج.

  

 

مصحوبة بإجرا ات  هيو المالية الممنوحة بوضوج، الصالحيات حددت 8-2-2

 دقيقة للمسا لة والمتابعة وتقديم التقارير المالية.

  

يشارك القائم بإدارة البرنامج أو رئيس القسم في عملية تخطيط الميزانية،  8-2-3

 ويعد مسؤومم عن الصرف في حدود الميزانيات المعتمدة.

  

ي المطبق على المراقبة الدقيقة لإلنفاق واملتزا  يحرص النضا  المحاسب 8-2-4

بالميزانية، مع إعداد تقارير دورية عن ميزانية البرنامج أو القسم طوال 

 السنة. 

  

 المشاركة عنلمعنيون باإلبالغ عن مصالحهم واممتناع ا يقو  األشخاص 8-2-5

في ارب ـالة وجود تضـفي اتخاذ القرارات ذات العالقة، وذلك في ح

 الح أو عند توقع وجودها.ـالمص

  

تتسم قواعد "ترحي  الميزانية" بالمرونة الكافية لتفادي الصرف المتسرع  8-2-1

 الذي يحد  آرر السنة المالية، وعد  إعاقة التخطيط  بعيد المدى.

  

  التقويم العام

 

** 

 ** نعم

 ** نعم

 ** نعم

  ال  

  ال

 ** نعم
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 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2 ،3 ،4 ،5 ،1 

 

  

 لرني المستقلا
 

 مالحظــات:
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 للتخطيط واإلدارة الماليةالتقدير العام 

 التخطيط المالي وإعداد الميزانية  8-2
 

 

 اإلدارة المالية 8-1
 

  التقدير العام

 مالحظــات:

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

 

  
 

 

* 

 

* 

* 
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 عمليات التوظيف  - 9

في البرنامج المعرفة والخبرة والالةمة للقيا  بمهامهم  والموظفينيجب أن يكون لدى هيتة التدريس  

التدريسية أو مسؤولياتهم األررى، كما يجب التحقق من مؤهالتهم وربراتهم قب  تعيينهم.  و يجب 

قب  أن  التدريسيةا  هيتة التدريس الجدد فكرة واضحة عن البرنامج وعن مسؤولياتهم أن يتم إعط

ويجب تقويم أدا  جميع أفراد هيتة التدريس وغيرهم من الموظفين بشك  دوري، يبدأوا عملهم. 

المهنية وتطوير األدا  التدريسي ألعضا  هيتة  وتقدير األدا  المتميز، مع تقديم الدعم للتنمية

  .سالتدري

)مالحضة : يشير مصطلح هيتة التدريس إلى جميع األساتذة المسؤولين عن تدريس المقررات 

الدراسية سوا  أكانوا بدوا  كام  أ  بدوا  جزئي، من أعضا  هيتة التدريس والمحاضرين 

 ومساعدي التدريس(.

 
 ألساسية لهذا المعيار هي:اوالمكونات 

 التوظيف )والتعيين  9-2

 الشخصي والوظيفي التطوير  9-1

 

 تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

يجب أن تكون هيتة التدريس  مؤهلة ت هيال مناسبا ويجب أن يكون لديهم المعرفة التفصيلية والخبرة 

الالةمة لتحم  مسؤوليات تدريسهم في مجال تخصصهم. وللخبرة المهنية ذات الصلة أهميئة راصئة 

 م التحقق من المؤهالت والخبرات قب  أن تتم التعيينات.في البرامج المهنية. ويجب أن يت

 

وينبغئئي أن يئئئتم اسئئئتقطاب هيتئئئة التئئدريس للقيئئئا  بئئئ دوار معينئئئة فئئي البرنئئئامج ، وينبغئئئي أن تعطئئئى 

وينبغئئي معلومئات مفصئئلة حئئول هئئذا البرنئامج ودور كئئ  مئئنهم بوصئئفا عضئوا فئئي فريئئق التئئدريس. 

أو مئدير منسئق ذي ينبغئي أن يقدمئا الئ يئا التفصئيليلتوجأيضا أن يتم ذلك قب  التعيين مع مزيئد مئن ا

عليهم أن ينضروا إلى أنفسهم على أنهئم أعضئا  فئي فريئق التئدريس والبرنامج قب  أن يبدأوا عملهم. 

فئئي موضئوع تخصئئم  علمئينبعنايئئة ، ولئيس فقئئط كمويئئتم تقديمئا  برنئئامج شئام  مخطئئط لئاضئمن 

 . منفص

دا  لجميع أعضا  هيتئة التئدريس والمئوظفين المعنيئين، وذلئك ينبغي أن تقد  التغذية الراجعة عن األ

بطريقئئة بنئئا ة وداعمئئة، وينبغئئي تقئئديم المسئئاعدة إلدرئئال تحسئئينات فئئي كئئ  مئئن مهئئارات التئئدريس 

 والمعرفة من مجال التخصم.

 

 األدلة ومؤشرات األداء

ئق التي تنضم يمكن الحصول على األدلة والبراهين على جودة عمليات التوظيف من رالل الوثا

عمليات التوظيف والترقية و محكاتهما. كما يمكن الحصول عليها من توصيفات برامج التهيتة 

والتوجيا لهيتة التدريس والموظفين الجدد، ومن إجرا ات تقويم األدا  ودعم تطويره. كما يمكن أن 

هيتة التدريس يمكن الحصول على أدلةم مهمة من سجالت تقييم جودة التدريس ومشاركات أعضا  

في أنشطة التطوير المهني ذات العالقة بمجال عملهم، راصة عندما تحتوي على نسب المشاركات 

وتقييم فوائد تلك األنشطة من قب  المشاركين فيها. ويمكن استخدا  معدل استبدال هيتة التدريس في 
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ويمكن أن يتة التدريسية. امستقرار الوظيفي أو عدما في الهإلى  لإلشارةأجزا  المؤسسة التعليمية 

تقد  األنضمة واإلجرا ات الخاصة بح  النزاعات، إضافة إلى سجالت حواد  النزاعات وما 

 . يترتب عليها، أدلة عن مدى فعالية هذه اإلجرا ات

وتكاد أن تتضمن مؤشرات األدا  دائمام نسبة الطلبة إلى هيتة التدريس، ونسب هيتة التدريس حسب 

العلمية. وعلى ك ، فهناك مؤشرات أررى مهمة يمكن تقديرها كميام مث  نسب  مستويات مؤهالتهم

المشاركة في أنشطة التطوير المهني واألنشطة العلمية. كما يمكن ارتيار مؤشرات أدا  أررى مث  

معدمت استبدال هيتة التدريس والموظفين، في حال وجود مشكالت في المؤسسة التعليمية تحتاال 

 للمتابعة.
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 المعيار التاسع: عمليات التوظيف 

في البرنامج المعرفة والخبرة والالزمة للقيام بمهامهم التدريسية  والموظفينيج  نن يكون لدى هيئة التدريس  

نو مسؤولياتهم األخرى، كما يج  التحقق من مؤهالتهم وخبراتهم قبل تعيينهم.  و يج  نن يتم إعطاء هيئة 

ويج  تقويم نداء قبل نن يبدنوا عملهم.  التدريسيةحة عن البرنامج وعن مسؤولياتهم التدريس الجدد فكرة واض

 جميع نفراد هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بشكل دوري، وتقدير األداء المتميز، مع تقديم الدعم للتنمية

  .المهنية وتطوير األداء التدريسي ألعماء هيئة التدريس

التدريس إلى جميع األساتذة المسؤولين عن تدريس المقررات الدراسية سواء )مالحظة : يشير مصطلح هيئة 

 نكانوا بدوام كامل نم بدوام جزئي، من نعماء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس .

 

جيدة المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات ال ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 التوظيف )والتعيين  9-2
 حيح؟هل هذا ص

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب تصميم عمليات التوظيف )والتعيين( بحيث تضمن توافر هيتة تدريس وموظفين 

وأن تتم إدارة  لجميع الوظائف التدريسية واإلدارية، وذوي مؤهالت مناسبة، قادرين

دريس والموظفين للقيا  وأن تكف  اإلعداد الكام  لهيتة التبصورة عادلة، هذه العمليات 

  بمسؤولياتهم.

  

الخبرات تضمن عمليات التوظيف )والتعيين( أن لدى هيتة التدريس  5-6-6

والسمات والخصائم الشخصية المناسبة، المطلوبة في مجامتهم، 

)انضر  والخبرة والمهارات التي تفي بمتطلبات التدريس في البرنامج.

 هالت والخبرة في التدريس(.الذي يتناول المؤ 8-4أيضام القسم 

  

 

يتم تزويد المرشحين للتوظيف ببيانات كاملة عن مواصفات الوظائف  5-6-2

وشروط التعيين فيها، إضافة إلى معلومات عامة عن المؤسسة التعليمية 

ورسالتها وبرامجها، وبيان تفصيلي عن البرنامج الذي سيعينون فيا 

تفاصي  التوقعات المرتبطة بالعم ،  )تشم  المعلومات التي يتم تقديمها

 ومؤشرات األدا ، وعمليات تقويم األدا (.

  

تـمفحم التوصيات المرجعية ويتم التحقق من صحة المؤهالت والخبرات  5-6-3

 الخاصة بالمرشحين قب  تعيينهم.

  

يتم التحقق من مصداقية مؤهـالت المتقدمين للوظائف باستخدا  إجرا اٍت  5-6-4

لت كد من مكانة وسمعة المؤسسات التي حصلوا على مؤهالتهم منها، ل

 في امعتبار. اعتراف وةارة التعليم العالي بهذه المؤهالتويؤرذ 

  

عـدد كـاٍف من أفراد هيتة التدريس من ذوي يتوفر في البرامج المهنية  5-6-5

رشاد الخبرات الناجحة في المهن المعنية لتقديم النصيحة العملية واإل

 للطلبة حول متطلبات جهات العم .

  

 *** نعم

 ** نعم

 **** نعم

  

 *** نعم

 *** نعم
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هيتة حول المؤسسة التعليمية لك  فرد في فعالة  تعريفيةتهيتة يتم تقديم  5-6-1

 معرفتهم بالمؤسسة التعليميةوالموظفين الجدد لضمان التدريس 

 وإجرا ات العم  فيها، والخدمات وأولويات التطوير لديها. 

  

الجدد لضمان رشادية وتدريبام شامالم ألفراد هيتة التدريس تهيتة إيتم تقديم  5-6-7

فهمهم الكام  للبرنامج كك ، وإلسهامات المقررات الدراسية التي 

سيدرسونها في البرنامج، وللتوقعات بش ن التنسيق فيما يتعلق بالتخطيط 

 للمقررات وتقديمها، ولمتطلبات التقويم وإعداد التقارير.

  

)أي نسبة الطلبة لك   التدريس في البرنامج مناسب ر هيتةمستوى توفي 5-6-8

فرد في هيتة التدريس محسوبام على شك  مكافي  للعم  بدوا  كام (، 

وتتم مقارنتا بنقاط )معايير( مرجعية لنسب الطلبة لهيتة التدريس في 

        المؤسسات ذات الجودة العالية سوا  دار  المملكة أو رارجها.

  

  العامالتقويم 

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

2 ،1 ،7 ،8 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 التطوير الشخصي والوظيفي  9-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

لجميع أعضا  المطبقة منصفة يجب أن تكون عمليات التطوير الشخصي والوظيفي 

ومصممة لتشجيع التحسين في األدا  وتعزيزه،  هيتة التدريس وغيرهم من الموظفين، 

 .ولتقدير اإلنجاةات المتميزة

  

تم تحديد محكات تقويم األدا  وإجرا اتا، ويتم تعريف هيتة التدريس  5-2-6

 والموظفين بها بشك  مسبق.

  

 

ة والسرية، وتجرى تتسم المشاورات حول األدا  الوظيفي باإليجابي 5-2-2

 بشك  رسمي مرة واحدة في ك  عـا  على األق .

  

في الحامت التي يتم تحديد المتطلبات الالةمة للتحسين بشك  واضح،  5-2-3

 يعتبر األدا  فيها غير مرضي.

  

** 

 

 *** نعم

 ** نعم

 ** نعم

 ** نعم

 ** منع

  

 ** نعم
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تتم المحافضة على سرية تقييم أدا  هيتة التدريس والموظفين، مع توثيقها  5-2-4

مالحضاتهم الفرص لهـيتة التدريس والموظفين إلضافة وحفضها. وتتاج 

إلى الملفات الخاصة بهم، بما في ذلك النقاط التي  على تقييم أدائهم

 يختلفون فيها مع التقييم.

  

   يتم تقدير األدا  األكاديمي أو اإلداري المتميز ومكاف تا. 5-2-5

لموظفين فرصام عادلة عطى جميع أعضا  هيتة التدريس وغيرهم من ايم  5-2-1

 ومناسبة للتطوير الشخصي والوظيفي.

  

يتم التعرف على هيتة التدريس والموظفين الجدد )ذوي الرتب األق (،  5-2-7

 ويتم تزويدهم بمدى واسع من الخبرات، تبدو عليهم سمات القيادةالذين 

 إلعدادهم للترقي الوظيفي مستقبالم.

  

لتحسين أنشطة التطوير المهني للعاملين بها  في تنضيميتم تقديم المساعدة  5-2-8

 المهارات وامرتقا  بالمؤهالت.

  

يتم توفير األنشطة المناسبة للتطوير المهني بهدف المساعدة وذلك عند  5-2-5

 استحدا  برامج جديدة أو مبادرات تتعلق بالسياسات )التعليمية(.

  

في األنشطة التي تضمن أن يكونوا  ب ن تشاركهيتة التدريس تطالب  5-2-61

ملمين بآرر التطورات في مجامت تخصصاتهم، وتتم متابعة مدى ما 

 يقومون با في هذا الصدد.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2 ،3 ،4 ،5 ،1،7 ،8 ،5 ،61 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

** 

 

 * نعم

 ** نعم

 *** نعم

 ** نعم

 ** نعم

  ال

 * نعم
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 العام لعمليات التوظيف التقدير

 التوظيف )والتعيين  9-2
 

 

 التطوير الشخصي والوظيفي  9-1
 

  التقدير العام

 مالحظــات:

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

 

  
 

 

 

 

 

** 

 

** 

* 
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 لعلميالبحث ا - 21

وينبغي على استراتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعة المؤسسة التعليمية ورسالتها.  ينبغي وضع

برامج التعليم العالي، في أن يشاركوا في أنشطة في جميع أعضا  هيتة التدريس، الذين يدرسون 

ال البحث العلمي بصورة كافية ومناسبة بشك  يضمن بقا هم على دراية بالمستجدات في مج

تخصصاتهم، مع أهمية أن ينعكس ذلك على أدائهم التدريسي. كما يجب أن يساهم أعضا  هيتة 

التدريس، القائمون بالتدريس في برامج الدراسات العليا أو اإلشراف على أبحا  طلبة الدراسات 

العليا، بشك  نشط في البحث العلمي في مجامت تخصصاتهم.  و يجب أيضام أن تتوفر التجهيزات 

والمرافق الالةمة لدعم أنشطة البحو  الخاصة بهيتة التدريس وطلبة الدراسات العليا للوفا  بهذه 

المتطلبات، في المجامت ذات العالقة بالبرنامج. كما يجب أن تقدر إسهامات هيتة التدريس البحثية 

 وأن ينعكس ذلك على محكات تقويمهم وترقياتهم. 

 

 ار هي:ألساسية لهذا المعياوالمكونات 

 مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي 21-2

 المرافق والتجهيزات البحثية 21-1

 
 تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

تختلئئف التوقعئئات المتعلقئئة بالبحئئث العلمئئي، وذلئئك حسئئب طبيعئئة المؤسسئئة التعليميئئة، ونئئوع البرنئئامج 

أساسية في البحث العلمي والمعرفئة الجئادة، حيئث المقد .  والمتوقع من الجامعات أن تشارك مشاركة 

إن قيمة الجامعة على المستوى الئدولي تعتمئد علئى هئذا األمئر إلئى حئد كبيئر.  ومئن المتوقئع كئذلك أن 

تساهم برامج الدراسات العليا بصفة راصة في البحث العلمي، وبالذات تلك البرامج التي يمثئ  البحئث 

ا أساسيما من مكوناتها، حيث ت ت ثر جودة التعليم والتعلم بمدى إسئها  أعضئا  هيتئة التئدريس القئائم جز م

فئئي البحئئث العلمئئي. ومئئن الضئئروري، أن يكئئون أعضئئا  هيتئئة التئئدريس القئئائمين علئئى تئئدريس طلبئئة 

 الدراسات العليا، أو المشرفين على أبحاثهم، هم أنفسهم من الباحثين النشطين في مجامت تخصصهم.

 

ليمية التي م تتوفر بها برامج دراسئات عليئا، تكئون التوقعئات أقئ  فيمئا يتعلئق في حالة المؤسسات التع

بالبحث العلمي. ولكن من الضروري، على الرغم من ذلك، أن يكون أعضا  هيتة التدريس علئى علئم 

ب حئد  التطئورات فئي مجئال تخصصئهم، وأن يشئاركوا فئي النشئاطات العلميئة المناسئبة. كئذلك تعمئئ  

ودة على تئوفير البيتئة التئي تشئجع مثئ  هئذه النشئاطات، كمئا تحئرص علئى متابعئة المؤسسات ذات الج

 مدى المشاركة فيها.

 

وعندما تتضئمن التوقعئات عمئ  األبحئا  مئن هيتئة التئدريس أو الطئالب بالبرنئامج إمئا بسئبب طبيعئة  

شئم  ذلئك المؤسسة أو البرنامج المعني، فيجئب أن تكئون هنئاك بنيئة تحتيئة  مناسئبة للبحئث العلمئي.  ي

ومرافئئق البحئئو  أشئئيا  مثئئ  المكتبئئات، وأمئئاكن وتجهيئئزات الشئئبكة العالميئئة، والمعامئئ ، واألجهئئزة، 

.  ويجب أن تكون هذه الموارد متاحئة لطئالب الدراسئات العليئا ذوي األررى ذات الصلة إلى البرنامج

 دي.األبحئئئئا ، فضئئئئالم عئئئئن احتياجئئئئات أعضئئئئا  هيتئئئئة التئئئئدريس كجئئئئز  أساسئئئئي مئئئئن إنفاقهئئئئا العئئئئا

 

كما ينبغي تشئجيع أعضئا  هيتئة التئدريس علئى إقامئة روابئط مئع المؤسسئات األرئرى محليئا ودوليئا ، 
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ومع الصناعة وهيتات المجتمع المحلي المناسبة، تبعا لطبيعة البرنامج ،  إلجئرا  البحئو  التعاونيئة ، 

 والتطوير. 

 

قيئا  بالبحئث العلمئي. يلئز  مبد كذلك من تشجيع أعضا  هيتة التئدريس فئي كئ  التخصصئات علئى الو

كذلك تقدير الجهد الذي يقومون با فئي مجئال البحئث العلمئي، حتئى فئي تلئك الحئامت التئي م تسئتطيع 

المؤسسة التعليمية تقديم العون المالي لهم.  كما يجب على المؤسسة التعليمية إعداد تقارير دورية عئن 

على، فضالم عئن العمئ  علئى نشئرها فئي المجتمئع نشاطها البحثي، وتقديم هذه التقارير إلى المجلس األ

 الذي تعم  فيا المؤسسة التعليمية.

 

 األدلة ومؤشرات األداء

ينبغي أن يتضمن تقويمم جودة األبحا  مراجعةم مستراتيجية البحث العلمي للقسم أو الكلية  للكلية 

لك  عضو حا  وجودتها وغيرها من الوثائق الداعمة بما في ذلك ك  ما يتعلق بمدى مخرجات األب

يمكن الحصول على األدلة و البراهين على القيا  ومن أعضا  هيتة التدريس المنتمين للبرنامج. 

ب نشطة البحث العلمي من تقارير أعضا  هيتة التدريس واألقسا  العلمية، ومن محكات التقويم 

اتفاقيات التعاون البحثي  والترقيات. وهنالك أدلة إضافية يمكن الحصول عليها من رالل النضر في

واتفاقيات امستخدا  المشترك للتجهيزات البحثية الرئيسة. كما يمكن أن تقد  استطالعات آرا  

 الموظفين والطلبة دمئ  على مناسبة ما يموفـىر لمرافق البحث وتجهيزاتا.

صة بعدد وغالبام ما تعتمد مؤشرات األدا  المستخدمة في البحث العلمي على اإلحصا ات الخا

الناشطين في مجال  البحو  المنشورة لك  عضو هيتة تدريس ، ونسب أعضا  هيتة التدريس

البحث )وهذا المفهو  يحتاال إلى تعريف ( وعدد البحو  التي تتم اإلشارة إليها في بحو  ومراجع 

م  أررى. وينبغي أن تـمقارن هذه األرقا  بتلك الخاصة ب قسا  ومؤسسات مشابهة. ويمكن أن تش

المقارنات في المؤسسات التعليمية التي لديها التزامات بحثية مدى تحول تلك األنشطة العلمية 

 والبحثية إلى تطبيقات في المجامت األكاديمية أو المهنية ذات العالقة.
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 : البحث العلميعاشرالمعيار ال

وينبغي على جميع ة ورسالتها. استراتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعة المؤسسة التعليمي ينبغي وضع

برامج التعليم العالي، في نن يشاركوا في ننشطة البحث العلمي في نعماء هيئة التدريس، الذين يدرسون 

بصورة كافية ومناسبة بشكل يممن بقاءهم على دراية بالمستجدات في مجال تخصصاتهم، مع نهمية نن 

م نعماء هيئة التدريس، القائمون بالتدريس في برامج ينعكس ذلي على ندائهم التدريسي. كما يج  نن يساه

الدراسات العليا نو اإلشراف على نبحاث طلبة الدراسات العليا، بشكل نشط في البحث العلمي في مجاالت 

تخصصاتهم.  و يج  نيما  نن تتوفر التجهيزات والمرافق الالزمة لدعم ننشطة البحوث الخاصة بهيئة التدريس 

العليا للوفاء بهذه المتطلبات، في المجاالت ذات العالقة بالبرنامج. كما يج  نن تقدر إسهامات وطلبة الدراسات 

 هيئة التدريس البحثية ونن ينعكس ذلي على محكات تقويمهم وترقياتهم. 

 

الجيدة المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 لبة في البحث العلميمشاركة هيئة التدريس والط 21-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تكون التوقعات حول إسها  هيتة التدريس في البحث واألنشطة العلمية 

واضحةم وتساعد على المشاركة الواسعة. و يجب توفير التشجيع والدعم لتشجيع 

دريس ذوي الرتب العلمية األق  وطلبة األنشطة البحثية التي يقو  بها هيتة الت

 الدراسات العليا.

  

التوقعات المتعلقة بإسهامات هيتة التدريس في األنشطة البحثية  حددت 61-6-6

والعلمية بوضوج، ويعتبر أدااهم، مقارنة بتلك التوقعات، ضمن 

محكات تقويم األدا  والترقية. )بالنسبة للجامعات،  تتطلب هذه المحكات 

أعضا  هيتة التدريس، العاملين بالمؤسسة بنضا  الدوا  الكام ، من ك  

المشاركة في البحث العلمي أو أي شك  آرر مناسب من أشكال النشاط 

 أو كليهما، كحد أدنى( . العلمي

  

 

ما يمعترف با توجد لدى المؤسسة التعليمية سياسات واضحة تحدد  61-6-2

وما هو متعارف عليا العالمية، كبحث علمي بشك  يتوافق مع المعايير 

)ويشم  ذلك عادة كالم من البحو  الذاتية في مجال دراسة البرنامج. 

على أن تتسم هذه البحو  باألصالة واألنشطة البحثية المدعومة، 

، ويتم تحكيمها بشك  مستق  من قب  نضرا  في التخصم، وامبتكار

 تخصم(.في مجال الوأن تنشر في وسائ  نشر معروفة دوليام 

  

الدعم لهيتة التدريس الجدد  )ذوي الرتب األق  علميام( لمساعدتهم يقد   61-6-3

في تطوير برامجهم البحثية من رالل آليات متنوعة مث  توفير التوجيا 

الشخصي لهم عن طريق ةمالئهم من هيتة التدريس المتمرسين، 

تهم وإشراكهم في الفرق البحثية، ومساعدتهم في تطوير مشروعا

 البحثية، وتقديم الدعم  المالي الالة  للبد  في مشروعات بحثية جديدة.

  

 *** نعم

 *** نعم

   ** نعم
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الدراسات العليا فرص المشاركة في  للباحثين من طلبةتتاج  61-6-4

 المشروعات البحثية المشتركة. 

  

كام  بإسهامات طلبة الدراسات العليا في بشك  مناسب ويتم امعتراف  61-6-5

حثية المشتركة، وتذكر أسمااهم في التقارير واألعمال المشروعات الب

 المنشورة ضمن أسما  المؤلفين في حالة وجود إسهامات واضحة لهم. 

  

تـمقد  المساعدة لهيتة التدريس للقيا  باتفاقيات أبحا  مشتركة مع  61-6-1

 مؤسسات تعليمية أررى محلية أو دولية. ةمالئهم في

  

يتة التدريس على أن تتضمن مقرراتـمهم التي يدرسونها يتم تشجيع ه 61-6-7

المعلوماِت المتعلقة ب بحاثهم وأنشطتهم العلمية، ذات الصلة بالمقررات 

 التي يدرسونها، باإلضافة إلى التطورات المهمة في مجال تخصصاتهم.

  

توجد استراتيجيات لتحديد هيتة التدريس وطلبة الدراسات العليا ذوي  61-6-8

خبرة واستثمار ربراتهم في إجرا  البحو ، وتقديم ردمات تطويرية ال

 للمجتمع المحلي، وتوفير عائدات مالية للمؤسسة.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

3 ،1 ،7 ،8 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 المرافق والتجهيزات البحثية 21-1
 صحيح؟ هل هذا

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب أن تتوافر المرافق والتجهيزات الكافية والمناسبة لمتطلبات البحث العلمي في 

مجال تخصم البرنامج، لتستخدمها هيتة التدريس وطلبة الدراسات العليا. كما يجب 

تخصصة وصيانتها، أن توضع سياسات واضحة تحدد ملكية المرافق والتجهيزات الم

التي يتم الحصول عليها من رالل المنح البحثية أو اتفاقيات التعاون مع الجهات 

 الصناعية.

  

تتوافـىر العدد الكافي من المعام  والتجهيزات، والمكتبات وأنضمة  61-2-6

المعلومات والمصادر لدعم األنشط البحثية لهيتة التدريس والطلبة في 

 تقدمها المؤسسة التعليمية.مجامت البرامج التي 

  

 

* 

 

  ينط ال

  ال

  ال

  ال

  ال

  ينط ال
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توجد أنضمة أمنية تكف  سالمة الباحثين وأنشطتهم البحثية، وكذلك  61-2-2

لآلررين دار  مجتمع المؤسسة التعليمية وفي المناطق المحيطة 

 بالمؤسسة.

  

بوضوج  تحددتوجد لدى المؤسسة التعليمية سياسات أو قواعد عامة  61-2-3

تجهيزات ومسؤولية صيانتها، التي تم الحصول عليها ملكية المرافق وال

ألعضا  هيتة التدريس، أو عن طريق    المنح البحثيةعن طريق 

األبحا  التي كلفتهم بها جهات أررى، أو عن طريق مشروعات 

 .المجتمع الخارجيأو مع القطاع الصناعي تعاونية 

  

إلجرا  األبحئا  بحيئث تتناسئب يتم تقديم ميزانية ومرافق كافية ومناسبة  61-2-4

 .مع سياسات المؤسسة، والقسم، والبرنامج

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 صفر

 

  ال

  
  ال

  ال
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 التقدير العام للبحث العلمي

 مشاركة هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي 21-2
 

 

 المرافق والتجهيزات البحثية 21-1
 

  التقدير العام

 مالحظــات:

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

  

 

 

  
 

 

 

* 

 

* 

- 
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 العالقات مع المجتمع  -22

وينبغئي علئى طبيعئة المؤسسئة التعليميئة ورسئالتها. استراتيجية للبحث العلمي تتفق مئع  ينبغي وضع

بئرامج التعلئيم العئالي، فئي أن يشئاركوا فئي أنشئطة في جميع أعضا  هيتة التدريس، الذين يدرسون 

البحئئث العلمئئي بصئئورة كافيئئة ومناسئئبة بشئئك  يضئئمن بقئئا هم علئئى درايئئة بالمسئئتجدات فئئي مجئئال 

دريسئي. كمئا يجئب أن يسئاهم أعضئا  هيتئة تخصصاتهم، مئع أهميئة أن يئنعكس ذلئك علئى أدائهئم الت

التدريس، القائمون بالتدريس في برامج الدراسئات العليئا أو اإلشئراف علئى أبحئا  طلبئة الدراسئات 

العليا، بشك  نشط في البحث العلمي في مجامت تخصصاتهم.  و يجئب أيضئام أن تتئوفر التجهيئزات 

لتئدريس وطلبئة الدراسئات العليئا للوفئا  بهئذه والمرافق الالةمة لدعم أنشطة البحو  الخاصة بهيتة ا

المتطلبات، في المجامت ذات العالقة بالبرنامج. كما يجب أن تقدر إسهامات هيتئة التئدريس البحثيئة 

 وأن ينعكس ذلك على محكات تقويمهم وترقياتهم.

 

 والمكونات ألساسية لهذا المعيار هي:

 السياسات حول العالقات بالمجتمع 22-2

 تفاعل مع المجتمعال 22-1

 

 تعليق و وصف عام للممارسة الجيدة

نضئئرام لكئئون مؤسسئئات التعلئئيم العئئالي مئئن المؤسسئئات التئئي تلعئئب دورام مئئؤثرام فئئي المجتمئئع، فإنئئا مئئن 

الواجئب علئئى هئئذه المؤسسئئات أن تئئدرك أن عليهئئا مسئئتولية، مثلهئا فئئي ذلئئك مثئئ  كئئ  عضئئو آرئئر فئئي 

رين مئئن أجئ  فائئئدة الجميئئع، وم تقئف مسئئتولية مؤسسئئات المجتمئع فئئي أن تتعئاون مئئع األعضئئا  ا،رئ

التعليم العالي عند هذا الحد الذي يشترك فيا ك  أعضا  المجتمع، على أية حال يعود ذلك إلى أن هئذه 

المؤسسئئات هئئي بطبيعتهئئا مؤسسئئات رئئدمات تقئئع عليهئئا مسئئتولية تقئئديم الخئئدمات التعليميئئة المطلوبئئة، 

حئامت؛ ألن المجتمئع يئدرك أنئا يحتئاال إلئى هئذه الخدمئة، أكثئر مئن وتنش  هذه المؤسسات في أغلئب ال

ذلك، يتلقى العديد من هذه المؤسسات دعمام حكوميام ضئخمام، وهئو مئا يعئد إسئهامام فئي المجتمئع لخدمئة 

نشئئاطات المؤسسئئة التعليميئئة، وهئئو دعئئم إمئئا تتلقئئاه المؤسسئئة التعليميئئة مباشئئرة، أو عئئن طريئئق الئئدعم 

 ب.الحكومي المالي للطال

 

ويجب أن تبئين "رسئالة المؤسسئة التعليميئة" بوضئوج طبيعئة اإلسئها  الئذي سئتقدما لخدمئة المجتمئع، 

باإلضافة إلى ذلك فإن رسالة المؤسسة التعليميئة يجئب أم تصئاغ إم بعئد تحليئ  علمئي دقيئق لحاجئات 

امسئتجابة لهئذه  المجتمع الذي تنوي المؤسسئة التعليميئة ردمتئا، وقئدرة المؤسسئة التعليميئة ذاتهئا علئى

 امحتياجات.

 

وتتوافر لدى مؤسسات التعليم العالي قدرات كبرى لخدمة المجتمئع، ويعئود ذلئك إلئى تئوافر المهئارات 

لدى أعضا  هيتة التدريس العاملين بها في العديد من المجامت المهنية والتخصصات العلميئة، فضئالم 

حث، أو غيرهمئا مئن النشئاطات الثقافيئة، وعليئا، عن توافر اإلمكانيات سوا  في مجال التدريس أو الب

تقئئو  هئئذه المؤسسئئات علئئى الئئدوا  بإفسئئاج المجئئال ألعضئئا  المجتمئئع الئئذي تعمئئ  فيئئا للمشئئاركة فئئي 

نشئئاطاتها الثقافيئئة، كمئئا تقئئو  بتقئئديم رئئدمات لهئئم، وإنشئئا  بئئرامج استشئئارية، أو بحثيئئة تركئئز علئئى 

هيتة التدريس للعمئ  فئي المجتمئع فئي تلئك الجوانئب احتياجات المجتمع، فضالم عن تشجيعها ألعضا  

المتعلقئئة بتخصصئئاتهم، وتلعئئب مؤسسئئات التعلئئيم العئئالي كئئذلك دورام مهمئئام فيمئئا يتعلئئق بتقئئديم العئئون 
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والمساعدة إلى مؤسسات التعليم األررى، بما في ذلك المئدارس، وهئو عئون يفيئد هئذه المئدارس فائئدة 

يئئة ذاتهئئا، حيئئث يعمئئ  علئئى ةيئئادة قئئدرتها علئئى جئئذب الطلبئئة كبئئرى، كمئئا أنئئا يفيئئد المؤسسئئة التعليم

 المتفوقين.

 

ويجب على مؤسسات التعليم فوق الثانوي التي تتمتئع بعالقئة جيئدة مئع المجتمئع الئذي تعمئ  فيئا، وأن 

تدرك بوضوج المجامت التي يمكئن أن تسئهم فئي رئدمتها، وتوضئح هئذه اإلسئهامات فئي "رسئالتها"، 

   بها؛ كي تقو  بمتابعتها، والتبليا عنها.وتضع قواعد عامة للقيا

 

وعلى الرغم من أهمية "العام  الجغرافي" في تحديد مفهو  "المجتمع" الذي تقئو  المؤسسئة التعليميئة 

بخدمتئئا، إم أن مفهئئو  "المجتمئئع يجئئب أن يكئئون أوسئئع مئئن ذلئئك، بحيئئث يشئئم  المجتمئئع األكئئاديمي 

ا، سوا  علئى المسئتوى المحلئي، أو الئوطني، أو العئالمي، والمهني الذي تتفاع  المؤسسة التعليمية مع

ويعد اإلسها  في ردمة هذه "المجتمعات" من األمور المهمة، ومثلمئا هئو الحئال فيمئا يتعلئق بئالمجتمع 

 "المحلي"، فإن التفاع  مع هذه المجتمعات يعود هو ا،رر بالفائدة على المؤسسة التعليمية ذاتها.

 

لتعليمية الناجحة على إعال  جميع المعنيين ب نشئطتها، ورئدماتها؛ وذلئك يجب أن تحرص المؤسسات ا

من أج  أن يدرك المجتمع قيمة هذه األعمال والخدمات بما يخد  سمعتها، حيئث تعئد سئمعة المؤسسئة 

التعليمية عامالم مهمام في جذب أعضئا  هيتئة التئدريس رفيعئي المسئتوى، والطلبئة المتفئوقين، والمئنح، 

لبحثية، ومساندة المجتمع؛ كي تلعئب دورام مهمئام فئي الحفئاظ علئى مصئداقية المئؤهالت والمشروعات ا

 التي تمنحها.

 

 األدلة ومؤشرات األداء

يمكن الحصول على أدلة عن جودة العالقات مع المجتمع من رالل الوثائق التي تصف سياسات 

هيتة التدريس وترقيتهم  المؤسسة التعليمية نحو ردمة المجتمع، ومن محكات تقويم أدا  أعضا 

والتي  تتضمن اإلسهامات في ردمة المجتمع، ومن اإلرشادات التوجيهية واإلجرا ات المتعلقة 

بالتصريحات المقدمة لوسائ  اإلعال  المحلية، وغير ذلك من التعليقات التي تقد  للجمهور باسم 

عالقات المؤسسة التعليمية المؤسسة. و يمكن الحصول على معلومات مفيدة من التقارير الخاصة ب

بالمجتمع التي تشم   قضايا أو مواضيع مث  البيانات حول استخدا  أفراد المجتمع لمرافق 

المؤسسة، ومشاركة هيتة التدريس في لجان المجتمع المختلفة أو في مشروعات التطوير، 

طة ردمات والتفاع  مع المدارس وغيرها من الهيتات والمؤسسات.  وينبغي توثيق جميع أنش

المجتمع، بما في ذلك الدورات الرسمية والخدمات األررى التي تقدمها األقسا  أو يقدمها األفراد 

المنتمون للمؤسسة، كما ينبغي كتابة تقارير عنها بحيث يمكن حف  سجالتها في نضا  مركزي 

ا جز ا للمعلومات. كما يمكن الحصول على آرا  المجتمع حول جودة المؤسسة ومكانتها بوصفه

 يحضى بالتقدير من المجتمع من رالل استطالعات الرأي. 

ويشتم  العديد من أشكال هذه األدلة والبراهين على التقديرات الرقمية التي يمكن أن تـمستخد  

مباشرة كمؤشرات لألدا . ومع ذلك، في هذا الجانب راصة، فإن كالم من رسالة المؤسسة 

م  دارلا يعد مهمام في تحديد  أوجا األدا  التي يجب أن تراقب التعليمية وطبيعة المجتمع الذي تع

 عن كثب.
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 المعيار الحادي عشر: العالقات مع المجتمع

يج  نن تكون هنا  إسهامات جوهرية مناسبة للمجتمع الذي توجد به المؤسسة التعليمية،  وتتم االستعانة بعلم 

ي الخبرات. وتشمل اإلسهامات في خدمة المجتمع كال  من وخبرة نعماء هيئة التدريس وحاجات المجتمع لتل

األنشطة التي ينفذها األفراد وتأتي نتيجة مبادرات منهم،  و البرامج الرسمية للمساعدة التي تعدها المؤسسة 

التعليمية نو المسؤولون عن إدارة البرامج. و يج  توثيق هذه األنشطة وجعلها معروفة داخل المؤسسة 

ي المجتمع، كما يج  نن يتم تقدير اإلسهامات المجتمعية ألعماء هيئة التدريس داخل المؤسسة التعليمية وف

 التعليمية.

ولتحقيق هذا المعيار، فإن اإلسهامات التي تقدم للمجتمع ينبغي نن تتممن ننشطة وخدمات لمساعدة األفراد نو  

يعني نن هذه اإلسهامات ال تتممن نمورا  مثل المنظمات نو المجتمعات المحلية خارج المؤسسة التعليمية )وهذا 

المساعدات المالية، نو األنشطة غير الصفية للطلبة المسجلين، نو تقديم برامج نكاديمية تنتهي بمؤهالت ، 

ويمكن نن تتممن كذلي المشاركة في المشاريع البحثية والتطويرية، وفي برامج التعليم المجتمعي التي تقدم 

 مجانا  نو بمقابل.

المؤسسة التعليمية التي تعم  بها تلتز  بالممارسات الجيدة  ما إذا كانت تتطلب منك المقاييس التالية أن تشير إلى

بقدر اإلمكان، مبد من أن تكون عمليات التقويم مبنية على والواردة أدناه، وأن تبين مدى جودة هذا املتزا . 

 التفسيرات معزةة بآرا  مستقلة.براهين وأدلة ذات مصداقية ، كما ينبغي أن تكون 

 الممارسات الجيدة المرتبطة بهذا المعيار:

 السياسات حول العالقات بالمجتمع 22-2
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

يجب يكون التزا  البرنامج أو القسم العلمي تجاه ردمة المجتمع محددام بوضوج، وأن 

ي طبيعتا ومداه، ومتسقام مع سياسات المؤسسة التعليمية لخدمة المجتمع يكون واضحام ف

ومتناسبام مع المعارف والخبرات الخاصة بهيتة التدريس في البرنامج. ويجب أن يمدعم 

ذلك املتزا  بسياسات تشجع المشاركة في هذا الجانب، كما يجب إعداد تقارير منتضمة 

 حول األنشطة التي يتم تنفيذها.

  

بشك  يعبر عن المجتمع تم تحديد الخدمات التي يلتز  البرنامج بتقديمها  66-6-6

،  والمهارات والقدرات أو المجتمعات التي تعم  فيها المؤسسة التعليمية

 التي يملكها أعضا  هيتة التدريس في البرنامج.

  

 

  هيتة تقد  تقارير سنوية عن إسهامات ردمة المجتمع التي يقدمها أعضا 66-6-2

 التدريس.

  

تشتم  معايير ترقية أعضا  هيتة التدريس وتقويم أدائهم على  66-6-3

 اإلسهامات التي  يقدمونها لخدمة المجتمع.

  

يتم التنسيق مع الوحدات المعنية في المؤسسة التعليمية بش ن مبادرات  66-6-4

دي التكرار ردمة المجتمع التي يقدمها القسم أو البرنامج، وذلك لتفا

 واللبس المحتم .

  

  التقويم العام

 

** 

 ** نعم

 * نعم

 *** نعم

  

 ** نعم
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 مالحظــات:

 

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2 ،3 ،4 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:

  

  

 

 

 

 

 التفاعل مع المجتمع 22-1
 هل هذا صحيح؟

 نعم/ال /ال ينطبق

 ما مدى الجودة؟

 ندخل نجوما  

القسم العلمي تجاه ردمة المجتمع محددام بوضوج، وأن يجب يكون التزا  البرنامج أو 

يكون واضحام في طبيعتا ومداه، ومتسقام مع سياسات المؤسسة التعليمية لخدمة 

المجتمع ومتناسبام مع المعارف والخبرات الخاصة بهيتة التدريس في البرنامج. ويجب 

كما يجب إعداد أن يمدعم ذلك املتزا  بسياسات تشجع المشاركة في هذا الجانب، 

 تقارير منتضمة حول األنشطة التي يتم تنفيذها.

  

مناقـَش فيها يتم تشجيع هيتة التدريس على المشاركة في الندوات التي  66-2-6 تـ

 القضايا المهمة في المجتمع.

  

 

عند تقديم  تتم إقامة عالقات مع القطاع الصناعي المحلي وأرباب العم ، 66-2-2

على سبي  المثال، . )للمساعدة في تقديم تلك البرامج ةالبرامج المهني

ربرات العم ، و فرص التوظيف الجزئي، و ببرامج توفر إلحاق الطلبة 

 تحديد القضايا التي تحتاال إلى تحلي  في أنشطة مشاريع الطلبة(.

  

 لالنضما تتم دعوة أرباب العم  وأصحاب المهن ذات العالقة بالبرنامج  66-2-3

التي تنضر في البرنامج واألنشطة  المناسبةلجان امستشارية إلى ال

 األررى للمؤسسة التعليمية.

  

ترتبط المؤسسة التعليمية بصالت مستمرة مع المدارس في المنطقة،  66-2-4

وتقد  لها العون والدعم في مجامت التخصم، وتقد  معلومات عن 

كما تنضم أنشطة  و فرص التوظيف المستقبلية، البرامج واألنشطة

 .إثرائية للمدارس

  

 

 ** نعم

  ال

  

  ال

 *** نعم



 55                                                     ماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واالعت – التعليم العالي برامجمقاييس التقويم الذاتي ل

 وعلى إطالعهمالخريجين بشك  منتضم، تتم المحافضة على التواص  مع  66-2-5

على تطورات البرنامج، ودعوتهم للمشاركة في األنشطة، وتشجيعهم 

 على تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمبادرات الجديدة.

  

ن الفرص المتاحة لطلب الدعم المالي من األفراد أو من تتم امستفادة م 66-2-1

منضمات المجتمع ألغرا، البحث العلمي وغير ذلك من عمليات 

 التطوير.

  

يتم امحتفاظ بسجالت ردمة المجتمع التي يقو  بها األفراد والمراكز أو  66-2-7

المنضمات التابعة للقسم، وتقد  بانتضا  لتسجيلها في قاعدة بيانات 

 مركزية دار  المؤسسة.

  

  التقويم العام

 مالحظــات:

 

  

 نولويات التحسين:

6 ،2 ،3 ،4 ،5 ،1 

 

  

 الرني المستقل
 

 مالحظــات:
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 لمجتمعمع اعالقات لالتقدير العام ل

 السياسات حول العالقات بالمجتمع 22-2
 

 

 التفاعل مع المجتمع 22-1
 

  العامالتقدير 

 مالحظــات:

  

 

  

  الرني المستقل

 مالحظــات:

 

 

  

 المؤشرات التي تم نخذها في االعتبار:

  

 

 

  

 نولويات التحسين:

 

 

 

  
 

* 

 

* 

* 


