
 بالمجتمع المؤسسة عالقات :عشر الحادي المعيار
 أعضاء تشجيع ويجب المجتمع، تطوير عمليات لدعم والخدمات المرافق تتوافر وأن التعليمية،ًالمؤسسة مسؤوليات من مهمة ً مسؤولية ً بصفتها المجتمع خدمة في المشاركة إلى النظر يجب

 وأن لها المجتمع نظرة المؤسسة تُتابع أن ويجب .معروفة وأنشطتها المؤسسة عن المعلوماتًتكون وأن المجتمع، خدمة في المشاركة على المؤسسة في الموظفين من وغيرهم التدريس هيئة

 أو المنظماتًأو األفراد لمساعدة وخدمات أنشطة المجتمع خدمة في المؤسسة إسهامات تتضمن أن وينبغيً.وسمعتها صورتها تحسين على العمل أجل من المناسبة اإلستراتيجيات تتبنى

 الصفية غير األنشطة أو المالية، المساعدات :مثل ، أمورً  المعيار هذا تحت المؤسسة من المتوقعةًاإلسهامات ضمن تُدرج ال أن ويراعى .المؤسسة خارج المحلية المجتمعات

 .بمقابل أو مجانا ً تقدم التي المجتمعي التعليم برامج وفي والتطويرية، البحثية المشاريعًفي المشاركة تتضمن أن يمكن وإنما بمؤهالت، تنتهي أكاديمية برامج تقديم أو المسجلين، للطلبة

 :التالية الفرعية المعايير خالل من ذلك تحقيق ويتم
  :بالمجتمع عالقاتها حول المؤسسة سياسات -1
 تقارير إعداد ويجب الجانب، هذا في المشاركة تُشجع بسياسات االلتزام ذلك يُدعم وأن ومداه،ًطبيعته في واضحا ً يكون وأن بوضوح، محددا ً المجتمع خدمة تجاه المؤسسة التزام يكون أن يجب

 .تنفيذها يتم التي األنشطة حول منتظمة

 :التالية للممارسات المؤسسة تحقيق بمدى المعيار هذا استيفاء مستوى ويقاس
 تقعًالخدماتًالتيًتلتزمًالمؤسسةًبتقديمهاًضمنًرسالةًالمؤسسة،ًوترتبطًبالمجتمعًأوًالمجتمعاتًالتيًتعملًفيهاًالمؤسسةًالتعليمية.هلً -1

 التي القراراتًلوتعم ع،مالمجت ةخدم في يةالتعليم ةللمؤسس دميالخ دوربال ةالخاص اتالسياسً)اءاألمن سمجل أو ة،الجامع سمجل( ةالمؤسس في األعلى اإلداري المجلس يقر هل -2

 .السياساتًذهه يزتعز ىعل المؤسسية في العليا باإلدارة المسؤولين كبار يتخذها

 .للمجتمع تقدمها التي الخدمات حول سنوية تقارير بإعداد المؤسسة تقوم هل -3

 .للمجتمعًدمونهايق يالت دماتالخ مأدائه وتقويم التدريس هيئة أعضاء ترقية معايير تشمل هل -4

 حول اإلخبارية المقتطفاتًذلك ومن وأنشطتها، المؤسسة هيكلة عن تفصيلية معلومات على ويويحتًتمرار،باس دَّثيُح )تنترناإل( يةالعالم بكةالش ىعل عموق ةالمؤسس دىل ديوج هل -5

 .عام بشكل المجتمع أفراد من وغيرهمًةللمؤسس مامهمانض المتوقع للطلبة المحتملة االهتمامات

 :المجتمع مع التفاعل -2
 لدعم المجتمع في الموجودة بالخبرات االستعانة وتتم المؤسسة، في المتاحة والمصادر بالمهاراتًاالستعانة تتم وأن إليها، يحتاج التي الخدمات لتقديم المجتمع؛ مع عالقات بناء يتم أن يجب

 .ذلك مناسبة عند وبرامجها المؤسسة

 :التالية للممارسات المؤسسة تحقيق بمدى المعيار هذا استيفاء مستوى ويقاس
 خطط فيها وتُستعرض المجتمع في المهمة القضايا فيها تُناقش التي الندواتًفي المشاركة على الموظفين من وغيرهم التدريس هيئة أعضاء المؤسسة تشجع هل -1

 .تنميته

 بخبرات مستعينة المجتمع، باحتياجات اطالع ً على مهنية خدمة هيئات أو للمجتمع،ًدعم جهات تأسيس على وأقسامها، وكلياتها، التعليمية، المؤسسة تتعاون هل -2

 .التدريس هيئة أعضاء

 .واحتياجاتهم المجتمعًأفراد اهتمامات تخدم التي والدورات البرامج من كثيرة ا ً أنواع المؤسسة مدتُق هل -3

 خبرات توفر ببرامجًالطلبة إلحاق :مثل أشياء ذلك يشمل أن يمكن( البرامج تقديم في العالقات هذهًلتساعدها العمل؛ وأرباب المحلي، الصناعي القطاع مع عالقات المؤسسة تُقيم هل -4

 .)الطلبة مشاريع أنشطة في تحليل إلىًتحتاج التي القضايا وتحديد الجزئي، التوظيف وفرص العمل،

 . األخرى وأنشطتها المؤسسة برامج في تنظر التي المناسبة االستشارية اللجانًإلى لالنضمام العالقة ذات المهن وأصحاب العمل أرباب بدعوة المؤسسة تقوم هل -5

 وفرص وأنشطتهاًالمؤسسة برامج عن معلومات مدتُق و التخصص، مجاالت في والدعم العونًلها وتقدم المجتمع، في الموجودة المدارس مع مستمرة بصالت المؤسسة ترتبط هل -6

 . للمدارس إثرائية أنشطة تنظم وأن المستقبلية، التوظيف

 الدعم تقديم على وتشجيعهم أنشطتها، في للمشاركة ودعوتهم المؤسسة، تطوراتًعلى إطالعهم وعلى بانتظام، الخريجين مع التواصل على المؤسسة تحافظ هل -7

 .الجديدة التطوير لعمليات الدعم أشكال من وغيره المالي

 .التطوير عمليات من ذلك وغير العلمي البحث ألغراض المجتمع منظماتًمن أو األفراد من المالي الدعم لطلب المتاحة الفرص من المؤسسة تستفيد هل -8

 .للمؤسسة التابعة والمنظمات األفراد بهاًيقوم التي المجتمع لخدمات سجالت تشمل مركزية بيانات بقاعدة االحتفاظ يتم هلً -9

 التعليمية المؤسسة سمعة -3
 .أنشطتها حول وصحيحة موثوقةًمعلومات تقديم خالل من وتحسينها، المجتمع في المؤسسة بسمعة يتعلق ما كل متابعة يجب

 :التالية للممارسات المؤسسة تحقيق بمدى المعيار هذا استيفاء مستوى ويقاس
 .العالقة ذات المجتمعات من وغيره المحلي المجتمعًيف معتهاس نوتحسي لمتابعة تطويرها تم شاملة إستراتيجية المؤسسة لدى توجد هل -1

 مكتب أو الكلية، عميدًأو الجامعية، ديرم ىعل ريحاتالتص تلك -عادة- وتقتصر المؤسسة، باسم للجمهورًريحاتتص اءإعط ولح حةواض يةتوجيه اداتإرش ةالمؤسس دىل وافرتت هل -2

 .للعميد أو الجامعة لمدير تابع إعالمي

 المؤسسة وبين التصريحاتًذهه ينب افيه ربطال نيمك يالت االتالح كتل يف وخاصة ع،مالمجت قضاياًولح دريسالت ةهيئ اءألعض العامة التصريحات حول توجيهية سياسات تتوافر هل -3

 .التعليمية

 قتتعل التي ةالمؤسس اطاتبنش ةالمتعلق اتالمعلوم عجم ىعل لويعم الم،اإلعًائلبوس الاالتص يقتنس ؤوليةمس ولىيت يإعالم تبً مك ةبالمؤسس ديوج هل -4

 .عنها اإلعالن وترتيب للمجتمع، المحتملة باالهتمامات

 .النظرة تلك لتحسينًإسيتراتيجيات وتضيع أنشطتها، وإلى إليها المجتمع نظرة لمعرفة المؤسسة تسعى هل -5

 أو الكلية، عميدًأو الجامعة مدير طريق عن ذلك ويتم المجتمع، في العامة النقاشات في إثارتها حالًفي المؤسسة عمل بطريقة الخاصة القضايا مع والموضوعي الفوري التعامل يتم هل -6

 .األمور هذه مثل مع التعامل مسؤولية إليهم أوكلت الذينًالمسؤولين كبار أو التدريس هيئة أعضاء كبار أحد طريق عن

 
 : األداء ومؤشرات األدلة
 التي وترقيتهم، التدريس هيئة أعضاء أداء تقويم محكات ومن المجتمع، خدمة نحو المؤسسةًسياسات تصف التي الوثائق خالل من المجتمع مع العالقات جودة عن أدلة على الحصول يمكن

 .المؤسسةًباسم للجمهور تقدم التي التعليقات من ذلك وغير المحلية، اإلعالم لوسائل المقدمة بالتصريحاتًالمتعلقة واإلجراءات التوجيهية اإلرشادات ومن المجتمع، خدمة في المشاركة تتضمن

 ومشاركة المؤسسة، لمرافق المجتمع أفراد استخدام حول البيانات :مثل مواضيع أو قضايا تشملًالتي بالمجتمع، المؤسسة بعالقات الخاصة التقارير من مفيدة معلومات على الحصول ويمكن

 ذلك ويشمل المجتمع، خدمات أنشطة جميع توثيق وينبغي .والمؤسسات الهيئات من وغيرهاًالمدارس مع والتفاعل التطوير، مشروعات في أو المختلفة المجتمع لجان في التدريس هيئة

 حول المجتمع آراء على الحصول ويمكن .للمعلومات مركزي نظام في حفظها وينبغي المؤسسة،ًنواحي جميع من األفراد يقدمها أو األقسام تقدمها التي األخرى والخدمات الرسمية الدورات

 تُستخدم أن يمكن التي الرقمية التقديرات على والبراهين األدلة هذه أشكال من العديد ويحتويً.الرأي استطالعات خالل من المجتمع من بالتقدير يحظى ا ً جزء بوصفها ومكانتها المؤسسة جودة

 أن يجب التي األداء أوجه تحديد في مهمة تعد داخله تعمل الذي المجتمع وطبيعة التعليمية،ًالمؤسسة رسالة من كال ً فإن -خاصة الجانب هذا في- ذلك ومع .لألداء مؤشرات بصفتها مباشرة

 كثب عنًتُراقب


