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يمذيخ:

أينشئت الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعكدية بيدؼ

تأسيس معايير ك محكات لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي  .كىي تستيدؼ تقييـ برامج كمؤسسات
التعميـ التي تيعنى بالتعميـ ما
إجراءات ضماف جكدة اإلدارة

بعد الثانكم  .كتعكؼ الييئة عمى بناء إستراتيجية لدعـ كتقكيـ
كالتعميـ في مؤسسات التعميـ

ما بعد الثانكم لتككف مكاكبة

لممعايير العالمية  .كما تسعى الييئة إلى تحقيؽ ىذه المعايير كجعميا
داخؿ المممكة أك في دكؿ العالـ األخرل.
لقد أ ً
يعد ىذا الدليؿ لكي يساعد مؤسسات التعميـ

معتمدة أكاديميان سكاء

ما بعد الثانكم عمى تقدمـ كاستحداث

إجراءات تضمف جكدتيا الداخمية كتحضيرىا لمتقكيـ الخارجي الذم سكؼ تقكـ بو الييئة لمتأكد
مف كصكؿ ىذه المؤسسات لمستكيات عالية في األداء.
ييدؼ الجزء األكؿ مف ىذا الدليؿ إلى تقديـ نظرة عامة لنظاـ ضماف الجكدة كاالعتماد
األكاديمي عبر أمكر عدة كىي  :كصؼ المبادئ كاألسس التي تشكؿ التكجو العاـ لمييئة  ,تقديـ
ممخص لممعايير المطبقة مف قبؿ الييئة لضماف صحة األحكاـ الصادرة حكؿ الجكدة ك االعتماد
األكاديمي ,باإلضافة إلى تقديـ مخطط تمييدم يتضمف مراحؿ

المصادقة عمى المؤسسات

التعميمية كاعتماد البرامج التي تقدميا  .ؾما يتضمف ىذا الدليؿ شرحا لبعض المصطمحات
المستخدمة خالؿ ىذه اإلجراءات.
كيركز الجزء الثاني مف ىذا الدليؿ عمى إجراءات ضماف الجكدة الداخمية حيث يكجو
النصح حكؿ كيفية إنشاء مركز لمجكدة داخؿ المؤسسة التعميمية  ,كاجراءات التخطيط كالتقكيـ
ككتابة التقارير حكؿ البرامج التعميمية  ,باإلضافة إلى الدراسة الذاتية ككيفية تطكير األنشطة
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داخؿ المؤسسات التعميمية  .كيحتكم ممحؽ ىذا الدليؿ عمى بعض النماذج المقترحة لكتابة
التقارير حكؿ األنشطة المذككرة آنفا.
يكفر الجزء الثالث مف ىذا الدليؿ تفصيال دقيقا

لمتطمبات كاجراءات تنفيذ

التقكيـ

الخارجي .كيشمؿ ذلؾ نماذج طمبات االعتماد األكاديمي لمؤسسات تعميمية حديثة المنشأ  ,أك
اعتماد أك إعادة اعتماد البرامج التعميمية  ,أك اؿتقكيمات الخارجية لمجكدة كالمصداقية التي تعقد
كؿ خمس سنكات ليذه المؤسسات.
إف مف الميـ الربط بيف األجزاء الثالثة األنفة الذكر كبيف مراجع أخرل جكىرية مثؿ كثيقة
" أطر المؤىالت الكطنية " كالتي تبيف األىداؼ كالغايات التعميمية المنشكدة في الدرجات العممية
األكاديمية كالتقنية  ,ككذلؾ متطمبات االعتراؼ كالمصادقة لمختمؼ الشيادات األكاديمية كالتقنية ,
كالبيانات الخاصة بمعايير ضما ف الجكدة كالمصداقية ألحد عشر مجاال مف أنشطة مؤسسات
التعميـ العالي  .باإلضافة إلى كثيقتيف لتكضيح اؿمحكات كىما كثيقة "معايير ضماف الجكدة في
مؤسسات التعميـ العالي " ككثيقة "معايير ضماف الجكدة في البرامج التعميمية " كيمحؽ بكال
الكثيقتيف محكات لتقكيـ األداء الذاتم كفقا لممعايير المتبعة في ىذه الكثائؽ  .كما أنو ممحؽ بيا
كثائؽ إضافية تعالج بعض قضايا التعميـ عف بعد كمجمكعة برامج أخرل في تخصصات
مختمفة يجرم التحضير ليا  .كباإلضافة إلى ذلؾ يكجد أيضا بعض محكات الجكدة في التعميـ
الميني .كتكضح ىذه الكثائؽ جميعيا المعايير الـ تكقعة مف الييئة في االعتماد كسكؼ تيستخدـ
كدليؿ إرشادم ميـ في ضماف استم اررية تحسيف مستكل الجكدة.

6

اجلود يف اململكة العربية السعودية–اجلزء الثالث
دليل االعتماد وضمان ة

الفصؿ األكؿ
طمبات الموافقة واعتماد مؤسسات التعميم العالي
وبرامجىا
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طمبات المكافقة كاعتماد مؤسسات التعميـ العالي كبرامج ىا
 1.1يشاؽم ادلىافلخ واالػزًبد ملؤعغخ خبصخ عذَذح:

مراحؿ المكافقة كاالعتماد لمؤسسة تعميـ عالي خاصة جديدة تـ تكصيفيا في الفصؿ الثالث

مف الجزء األكؿ مف الدليؿ "معايير كاجراءات ضماف الجكدة كاالعتماد " .كخالصة القكؿ أنيا
تشتمؿ عمى التالي :
 .1تقديـ طمب لك ازرة التعميـ العالي لمحصكؿ عمى الترخيص األكلي.
 .2الحصكؿ عمى الترخيص األكلي يتطمب تقديـ خطط مفصمة عف المؤسسة الجديدة كعف
البرامج التعميمية التي سكؼ تقدميا عمى أف تككف متكافقة مع متطمبات ك ازرة التعميـ
العالي كمعايير الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي .
 .3تقديـ طمب إلى ك ازرة التعميـ العالي لممكافقة عمى إنشاء ىذه المؤسسة.
 .4تقكـ الييئة بتقكيـ الخطط كفقا لمتطمبات االعتما د األكاديمي المؤقت لممؤسسات كالبرامج
التعميمية في الثالث سنكات األكلى مف إنشائيا  .كسكؼ يتـ التنسيؽ بيف الييئة كالك ازرة
لمتأكد مف أف كال متطمباتيما قد تحققت .
 .5في حالة تحقؽ المتطمبات الخاصة بالبرامج كالمؤسسات التعميمية لدل مقدـ الطمب
سكؼ تقكـ الك ازرة بإبالغو ليبدأ بالمرحمة األكلى مف إنشاء المؤسسة التعميمية كذلؾ
بتكفير المرافؽ كالتجييزات كالتعييف األكلي لممكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس  .ىذا كتعتبر
المرحمة األكلى مرحمة التحضير الذم يتـ قبؿ قبكؿ الدفعة األكلى مف الطالب
 .6تقكـ الك ازرة بزيارة لمكقع المؤسسة لمتأكد مف أف متطمبات المرحمة األكلى قد استكممت .
 .7بعد التأكد مف استكماؿ المرحمة األكلى كفقان لخطط الك ازرة تتـ التكصية لمكزير بإصدار
ترخيصي ِّ
يمكف المؤسسة مف تسجيؿ الطالب  .سيحدد في ىذ ا الترخيص نطاؽ العمميات
التعميمية التي تشمؿ مجاالت الدراسة كمستكيات المؤىالت التي يمكف أف تقدميا ىذه
المؤسسة الجديدة.
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 .8سيتـ متابعة األنشطة األكلية لممؤسسة الجديدة مف قبؿ الك ازرة كالييئة كاذا كاف كؿ شيء
مرضيا سكؼ يصدر عف الييئة تأكيدا لالعتماد األكاديمي المؤقت لمسنة الثانية.
 .9عندما تتخرج الدفعة األكلى مف طالب المؤسسة سكؼ تقكـ الييئة بتقكيميا ككفقان لذلؾ

تقويم يتعلق باللوائح

(موافقة الوزارة)

االعتماد األكاديمي المؤقت(المؤسسات)

االعتماد األكاديمي المؤقت(البرامج)

(موافقة الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي)

المرحلة األولى لتكوين المؤسسة

زيارة موقع المؤسسة (الوزارة)

الرخصة النهائية (الوزير)

تقويم في السنة الثانية
تأكيد االعتماد األكاديمي األولى

(الوزارة)

1

2

3

5

4

االعتماد األكاديمي الكامؿ

الرخصة األولية

تقويم بعد تخرج الدفعة
األولى

ربما يتـ منحيا االعتماد األكاديمي النيائي .

يالؽظخ هبيخ:
مف الميـ أف يككف التخطيط لممؤسسة كبرامجو ا األكلية متكافقان تكافقا تاما مع المعايير
الكطنية في المممكة العربية السعكدية  .كاذا ما تـ التخطيط بمساعدة منظمة خارجية فيجب أف
تككف عمى إطالع تاـ بالمتطمبات المحمية

 .كعميو فإف المقترحات التي ال تتضمف جميع

المعمكمات المطمكبة كعمى الشكؿ المطمكب (عمى سبيؿ المثاؿ برنامج كمكاصفات المقرر ) لف
ينظر فييا.
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 .10سكؼ يتـ مراقبة األنشطة األكلية لممؤسسة مف قبؿ ك ازرة التعميـ العالي كالييئة  ،كفي
حالة أف األمكر كانت تسير عمى نحك مرضي فإنو سكؼ يتـ تأكيد االعتماد األكاديمي
المؤقت لمسنة الثانية.
.11

ينبغي أف يبدأ التقكيـ الذاتي في السنة الرابعة مف البرنامج كذلؾ ؿلتحضير إلجراء ات

التقكيـ كاالعتماد األكاديمي الذم تقكـ بو الييئة في السنة الخامسة عند تخرج أكؿ دفعة
مف الطالب.
 .12إذا لـ يمنح االعتماد النيائي بسبب سمبية النتائج أ كجكد مشكالت حقيقة  ،فانو يتـ
تمديد االعتماد المؤقت لمدة أقصاىا سنتيف  .كما أف مزيدان مف التفاصيؿ عف الق اررات
التي قد تتخذ كعكاقب الفشؿ في الحصكؿ عمى االعتماد سكؼ ترد أدناه.
.13

بعد االعتماد النيائي لممؤسسة كالبرامج التي تقدميا ،فاف مجمكعة مف إجراءات

التقكيـ الذاتي كالتقكيـ الخارجي سكؼ تككف مطمكبة كؿ خمس سنكات كشرط إلعادة أك
تجديد اعتماد المؤسسة (أكقات إجراء التقكيـ الخارجي يتـ تحديدىا مف الييئة ).
المساءلة اإلدارية (الوزارة)

1

2

3

4

5

تأكيد االعتماد
المؤقت

اعتماد المؤسسة
وبرامجها

(كل خمس سنوات)

إعادة اعتماد
المؤسسة وبرامجها

الرخصة النهائية

السنوات ألولى

العمليات المستمرة

يمكف إضافة برامج تعميمية جديدة في أم كقت ضمف الحدكد المؤسسية كمعايير الرخصة
النيائية لممؤسسة  .كلكف يجب أكال الحصكؿ عمى االعتماد المؤقت مف قبؿ الييئة  .أما تمديد
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الترخيص النيائي لممؤسسات لتقديـ برامج تعميمية إضاؼية في مجاالت دراسية جديدة أك في
سكؼ يتطمب مكافقة اؿك ازرة كتعديؿ الترخيص النيائي لممؤسسة.
المستكيات العميا ؼ
كفي حالة كجكد مؤسسة دكلية أك أحد المنظمات التي ترغب في إنشاء مؤسسة تعميمية
جديدة في المممكة العربية السعكدية  ،أك تسعى إلنشاء فرع جامعي يرتبط بمؤسسة تعميمية مقرىا
في مكاف آخر فإنيا سكؼ تعامؿ كما لك أنيا ىي مؤسسة تعميمية خاصة جديدة  ،كيجب أف
تتبع نفس اإلجراءات ،بما فييا اؿطمب األكلي الخاص بالرخصة .كلكف ىناؾ بعض المتطمبات
الخاصة المرتبطة بالعالقة بيف المممكة العربية السعكدية كالجامعة أك المؤسسة أك

الشركة األـ

ؿلمؤسسة .كتشمؿ ىذه المتطمبات بشكؿ عاـ األكصاؼ الكاردة أدناه  ،كالكاردة في الممحؽ ""1
مف ىذا الجزء "الثالث" في ىذا الدليؿ.
 1.2يزغهجبد وصاسح انزؼهُى انؼبيل واذلُئخ انىعُُخ نهزمىَى واالػزًبد األكبدميٍ
يف كم يشؽهخ:
 1.2.1انشخصخ األونُخ:

منصكص عمييا في المادتيف
إف شركط اؿترخيص اؿمبدئي لكمية التعميـ العالي الخاص ة
ه
الثانية ك الثالثة مف كثيقة "القكاعد التنفيذية كاإلجراءات الفنية لؿكائح اؿكميات التعميمية الخاصة".
كما أف ىذه المكائح كالقكاعد كاإلجراءات تكضح متطمبات البنية القانكنية لممنظمة التي
ستككف مسؤكلة عف تأسيس ىذه المؤسسة ،كالمستندات المطمكبة في

مقترح الرخصة األكلية.

كىناؾ عدد مف المتطمبات المحددة المتعمقة باؿمؤسسيف كمساىماتوـ في ىذا المشركع ،كالرسالة
كاألىداؼ ،ك مسمى كمقر المؤسسة ،كاألقساـ العممية التي تتضمنيا  ,كالدرجات العممية التي
تمنحيا ،ك مكعد البدء المقترح كما يجب عمييا تقديـ دراسة جدكل مف جية مستقمة كاتخاذ
االحتياطات الالزمة لضماف حماية حقكؽ الطالب المسجميف في المؤسسة .
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إف الترخيص األكلي يخكؿ صاحبو البدء في الخطة التفصيمية دكف أف يعطيو الحؽ في
فعؿ شيء أكثر مف ذلؾ  .كما يجب تقديـ نسخة مف الترخيص األكلي في المرحمة اؿ تالية
الخاصة بالتقدـ بطمبات الحصكؿ عمى اؿمكافقة اؿعامة مف قبؿ اؿك ازرة المعنية كاالعتماد المؤقت
مف قبؿ الييئة.
إف المتطمبات الخاصة بالكميات كالمعاىد التقنية يمكف الحصكؿ عمييا مف المؤسسة العامة
لمتعميـ الفني كالتدريب الميفم (.)TVTC
 1.2.2يزغهجبد انىصاسح نهؾصىل ػهً ادلىافمخ انؼبيخ:

بالنسبة لمتطمبات كميات التعميـ العالي لدل ك ازرة التعميـ العالي فيي منصكص عمييا في

المادة الرابعة مف كثيقة "القكاعد التنفيذية كاإلجراءات اإلدارية كالتقنية لمكائح الخاصة بالكميات".
ك تتضمف عددا مف المتطمبات المحددة لممرافؽ كالتجييزات ،كلإلدارة األكاديمية .كما أف المادة
الخامسة تضع حدكدان زمنية ليذه الترتيبات حتى يتـ استكماليا كيحتكم الممحؽ رقـ " "1عمى
و
مكجز ليذه المتطمبات.
كينبغي أف مدرؾ المتقدميف أنو كعمى الرغـ مف أف ك ازرة التعميـ العالي

لـ تقـ بتكرار

تفاصيؿ متطمبات الكميات الخاصة في متطمباتيا ؿجامعة خاصة  ،فإف الييئة تتكقع أف يتـ
استيفاء تمؾ المتطمبات كالتي يتعيف القياـ بيا في حالة التقدـ بطمب إنشاء جامعة خاصة قبؿ
معطي االعتماد المؤقت.
أف ي
كمف ثـ تقدـ اؿخطط اؿمفصمة إلنشاء اؿمؤسسة كالتي ينبغي أف تشتمؿ عمى كصؼ المرافؽ
كالتجييزات كاإلجراءات التنفيذية في تفاصيؿ كافية لتبيف بكضكح ما ينبغي القياـ بو لتمبية
متطمبات الك ازرة .كيجب أف تتضمف ىذه الخطط تفاصيؿ مراحؿ تطكير المرافؽ ،كشراء
المعدات كالتجييزات كتعييف المكظفيف لضماف تكفير ما يكفي

مف اؿتدابير االحتياطية قبؿ

تسجيؿ الدفعة األكلى مف الطالب (المرحمة األكلى)  ،كما َّ
أف تدابير احتياطية أكثر يمزـ
اتخاذىا عمى مدل السنكات الخمس األكلى بزيادة أعداد الطالب كالمقررات الدراسية المقدمة.
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إف متطمبات ك ازرة التعميـ العالي

حكؿ البرامج التعميمية كاردة ؼ م المادة السادسة مف

كثيقة""لقكاعد التنفيذية كاإلجراءات اإلدارية كالفنية لؿكائح اؿكميات التعميمية الخاصة" .كىي تشمؿ
بالمكتبة  ،ك الكسائؿ الالزمة لممساعدة في

عددا مف المتطمبات المحددة لألحكاـ المتعمقة

عمميات التعميـ ،كسجالت الطالب كالتجييزات ،كتفاصيؿ البرامج كالمقررات الدراسية كالتدابير
الخاصة بتكظيؼ األكاديمييف.
إف مف الكاجب تحديث دراسة اؿجدكل المرفقة بطمب الحصكؿ عمى ترخيص مبدئي بإضافة
تفاصيؿ التكاليؼ المتكقعة كغيرىا مف المسائؿ التي تتضمف أم تعديالت قد تحصؿ نتيجة ليذا
التخطيط التفصيمي.
بالنسبة ؿمؤسسات التعميـ ما بعد الثانكم التي تتبع لك ازرات أك ككاالت حككمية أخرل،
ينبغي أف تحصؿ عمى تفاصيؿ المتطمبات مف الك ازرة أك الككالة المعنية .

 1.2.3يزغهجبد اذلُئخ نالػزًبد ادلؤلذ دلؤعغخ عذَذح:

اؿخطط كاإلجراءات اؿتشغيمية بشكؿ مفصؿ

يجب عمى مقدـ الطمب أف يقدـ تفاصيؿ عف

إف تفاصيؿ الكثائؽ
ككافي لتمبية متطمبات الييئة ؿالعتماد المؤقت كلتأكيد االلتزاـ بالمعاييرٌ .
التي يجب أف ترفؽ مكجكدة في المالحؽ " "2ك " "3ك " "4ضمف الجزء الثالث مف ىذا الدليؿ.
كيجب أف تتضمف الخطط قكائـ السياسات الداخمية كاإلجراءات كاألنظمة الت

م أعدت

مسبؽ لقبكؿ الدفعة األكلى مف الطالب (إعداد المرحمة األكلى )  ،كجدكؿ زمني إلعداد كتنفيذ
ان
مزيد مف السياسات كاإلجراءات أك الترتيبات األخرل ذات الصمة

بنظاـ ضماف الجكدة

لممؤسسات.
ت بمزيد
لقد كردت معايير مؤسسات التعميـ العالي في الجزء األكؿ مف ىذا الدليؿ ك كصؼ
مف التفصيؿ في نشرة الييئة التي عنكانيا "معايير ضماف الجكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ
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العالي" ( .برفقو كثيقة تحدد محكات التؽكيـ الذاتي كفقان لممعايير كىي أيضا مف إصدارات

الييئة).

َّ
إف االعتماد المؤقت لممؤسسة يشير إلى أنو بعد اإلطالع عمى اؿخطط فإف الييئة تعتقد أف

المؤسسة سكؼ تطبؽ معاييرىا  ،كأنو سيككف لدييا القدرة عمى تقديـ برامج تعميمية في مجاالت
الدراسة المقترحة تصؿ إلى المستكيات المحددة في االقتراح.

كما َّ
أف طمب الحصكؿ عمى االعتماد المؤقت ؿمؤسسات التعميـ العالي يجب أف

مككف

مصحكب بطمبات االعتماد المؤقت ؿلبرامج التي سكؼ تقدـ خالؿ السنكات الثالث األكلى .
ا
لؿرامج ترد في القسـ  1.2.4أدناه.
المتطمبات كاجراءات االعتماد اؿمؤقت ب
اإلعشاءاد انزٍ رزجؼهب اذلُئخ:

سيككف أعضاء كمكظفي الييئة مستعديف لتقديـ تكصيات لمقدـ الطمب حكؿ متطمبات

الييئة إذا لزـ األمر  .كلكف ىذه التكصية لف تخؿ بأم قرار تصدره الييئة كيككف متعمقا بمقترح
المشركع الذم ستصدره بعد أف تتمقى نصائح محايدة مف فريؽ التقكيـ كالييئة االستشارية
ؿالعتماد  .كسكؼ يتـ فحص المقترح بعد استالمو لمتأكد مف المتطمبات الضركرية كربما يتـ
إضافة أك تعديؿ بعض العناصر.
كما ستعيف الييئة لجنة مستقمة لتقييـ ا لـ قترح في ضكء المتطمبات المشار إلييا أعاله ،
كؿتقديـ تقرير عف ىذا ا لـ قترح بما في ذلؾ تقديـ تكصية بشأف الشركط التي يجب تحقيقيا
لمحصكؿ عمى االعتماد  .كربما يطمب فريؽ التقكيـ معمكمات إضافية بشأف مسائؿ معينة  ،كقد
يجتـ ع مع ممثميف معينيف لممؤسسة المقترحة  ،كيمكفق إجراء زيارات تقكيمية ؿلمكقع.
كسكؼ تناقش المجنة االستشارية لالعتماد

تقرير فريؽ التقكيـ كالمقترح األكلي مف مقدـ

الطمب .كبعد دراسة المقترح كتقرير فريؽ التقكيـ  ،سكؼ تعد المجنة االستشارية تقري انر يكضح

مدل أحقية المؤسسة الجديدة باالعتماد المؤقت مف عدمو.

إف كالن مف المقترح  ،كتقرير فريؽ التقكيـ  ،كتكصية المجنة االستشارية لالعتماد سكؼ يقدـ إلى

الييئ  ،كالتي بدكرىا ستتخذ ق ار ار بشأف ذلؾ .كقرار الييئة لو ثالث احتماالت :
ة
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(أ) أف يمنح االعتماد المؤقت لممؤسسة .
(ب) أف يتـ تأجيؿ االعتماد المؤقت لممؤسسة لمدة تصؿ إلى سنة كاحدة بحيث يمكف تقديـ
المعمكمات اإلضافية ا لمطمكبة أك معالجة المشكال ت التي تـ تحديدىا  .ك سكؼ مستخدـ ىذا
البديؿ في حالة أف معظـ كليس كؿ المتطمبات قد تـ الكفاء بيا ،

كاعتقاد الييئة أف ىناؾ

احتماال كبي ار بأف ينجح عند تقديمو بعد تعديؿ الالزـ.
(ج) حرماف المؤسسة مف الحصكؿ عمى االعتماد المؤقت.
إذا منح االعتماد المؤقت أك تـ تأجيمو فاف لمييئة أف تضع شركطان يجب الكفاء بيا مف قبؿ

مقدـ الطمب.

كاذا رفض منح االعتماد المؤقت فانو لف يعاد النظر في مقترح المشركع قبؿ انتىاء سنتيف
مف تقديمو ألكؿ مرة .كما أنو كبعد مركر السنتيف فإف عمى مقدـ الطمب إتباع نفس اإلجراءات
مف جديد بدءان مف تقديـ طمب لمحصكؿ عمى الترخيص األكلي .
 1.2.4يزغهجبد اذلُئخ نهؾصىل ػهً االػزًبد ادلؤلذ نهربايظ يف ادلؤعغخ اجلذَذح:

ينبغي تقديـ مقترحات

االعتماد اؿمؤقت متضمنا جميع البرامج الجديدة

التي ترغب

المؤسسة في تقديميا خالؿ السنكات الثالث األكلى مف التشغيؿ  .كما أف مف الكاجب أف يككف
كاحد عمى األقؿ مف البرامج

التعميمية المقدمة متكامال بجميع إجراءاتو قبؿ إصدار رخصة

السماح لممؤسسة ببدء العمؿ.

َّ
إف خطط البرامج التعميمية كتكصيفات المقررات الدراسية يجب أف تككف بالصيغة كالشكؿ

المطمكب مف قبؿ الييئة .كما َّ
أف مزيدان مف التكصيؼ لسياسات البرامج التعميمية كاإلجراءات
مبينو عمى نحك مفصؿ في المرفؽ رقـ " "4في الجزء الثالث مف ىذا الدليؿ.
إف معايير اعتماد برامج التعميـ العالي كاردة في ”معايير ضماف الجكدة كاعتماد برامج
التعميـ العالي " .كبالنسبة لمييئة فيجب عمييا التأكد مف أف خطط تنفي ذ البرامج قد أيعدت عمى
النحك المطمكب  .كجدير بالذكر أف االعتماد الكامؿ سكؼ ممنح مرة كاحدة ؿلبرنامج الذم تـ
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إنشاءه .كلذلؾ فاف المعايير ينبغي أف تدرس بعناية  ،كتقدـ معمكمات تكضيحية إضافية إذا كاف
يعتقد أفىا ضركرية جدا لتفسير المقصكد منيا.
إف مف الكاجب أف تتماشى اؿبرامج التعميمية المقدمة كثيقة "أطر المؤىالت الكطنية " كالتي تحدد
المتطمبات العامة ؿلساعات اؿمعتمدة كمعايير مخرجات التعمـ لكؿ مستكل مف المؤىالت .كيجب
أيضا أف تستكفي البرامج التعميمية المتطمبات اإلضافية الخاصة بالبرامج في مختمؼ المجاالت
المينية .كينبغي النظر في المتطمبات الخاصة لالعتماد لدل الككاالت الدكلية المعترؼ بيا في
المجاؿ المعني إلى أف تقكـ الييئة بتطكير متطمبات مينية خاصة بكؿ

مجاؿ مف المجاالت

التعميمية .
كؾما ذكر أعاله فإنو يجب منح االعتماد المؤقت لبرنامج تعميمي كاحد عمى األقؿ قبؿ
إصدار الترخيص النيائم .كما أف برامج إضافية يمكف اعتمادىا بصكرة مؤقتة في أم كقت إذا
كافت ضمف مجاالت الدراسة كالمستكيات التي يـ نحت اؿمؤسسة الرخصة النيائية بشأنيا ( .مع
قبؿ الطالب فييا).
مالحظة أنو يجب المكافقة عمى البرامج المعنية قبؿ أف يتـ ك
كمف الممكف أيضا تعديؿ الترخيص

النيائي لتكسيع نطاؽ المؤسسة كعممياتيا كترخيص

برامج إضافية في مجاالت أخرل أك في مستكيات أخرل .بيد أف ىذا ا لتكسع يجب أف تكافؽ
عميق الك ازرة (انظر لؿقسـ المتعمؽ بالتغييرات في نطاؽ نشاط المؤسسة أدناه ).
َّ
إف مقترحات االعتماد المؤقت لبرنامج جديد (أك أم برامج إضافية في كقت الحؽ ) يجب
أف تقدـ قبؿ تسعة أشير عمى األقؿ مف الكقت المقترح لتسجيؿ الطالب في ىذا البرنامج .
إف مف الكاجب عمى اؿمؤسسات التعميمية التي تتبع ك ازرات أك منظمات أخرل غير ك ازرة
التعميـ العالي

تفرض عمييا مف قبؿ تمؾ الجيات التي
أف تستكفي أم متطمبات أك شركط ي

تتبعيا ,كأم متطمبات أك شركط ينبغي الحصكؿ عمييا مف اؿك ازرة أك المنظمة المعنية.
اإلعشاءاد انزٍ رزخزهب اذلُئخ:
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سيككف أعضاء كمكظفي الييئة مستعديف لتقديـ تكصية لمقدـ الطمب حكؿ متطمبات الييئة
إذا لزـ األمر .كلكف ,ككما ىك في حالة االعتماد المؤقت لممؤسسة ,فإف ىذه التكصية أك ستخمك
مف التحيز في الق اررات النيائية الصادرة بشأف قبكؿ أك رفض المقترحات المقدمة لمييئة.
كبعد استالـ الـ قترحات يتـ فحصيا مف قبؿ الييئة لمتأكد مف أف اؿمعمكمات الضركرية قد
أدرجت .كما أنو سيتـ طمب إجراء أم تعديالت ضركرية أك طمب أم معمكمات إضافية أخرل .
كما ستعيف الييئة لجنة أك لجاف مستقمة تحكم مجمكعة مف ذكم الخبرة في المجاالت
المعنية لتقييـ البرنامج المقترح كفقان لؿمتطمبات المشار إلييا أعاله  ،كتقديـ تقارير عف مزايا

االقتراح كمدل تمبيتو لتمؾ المتطمبات  .كقد تطمب لجاف التقكيـ معمكمات إضافية بشأف مسائؿ
معينة ،كقد تجتمع مع ممثميف معينيف لممؤسسة  ،كيمكف أف تقكـ بإجراء عمميات التفتيش في
المكقع.

كسكؼ تنا قش المجنة االستشارية لالعتماد تقرير فريؽ التقكيـ ،إلى جانب المقترح األكلي
مف مقدـ الطمب  .كبعد دراسة المقترح كتقرير فريؽ التقكيـ  ،ستعد المجنة االستشارية تقري انر
يكضح مدل أحقية البرناـ ج أك البرامج الجديدة باالعتماد المؤقت مف عدمو.

كبعد اإلطالع عمى تقارير فرمؽ الخبراء أك المجنة المستقمة

كتكصية المجنة االستشارية

لالعتماد سكؼ تقرر الييئة مكقفيا الكامؿ.
كقرار الييئة حكؿ البرنامج أك البرامج الجديدة يمكف أف يككف كاحدان مما يمي :
(أ)

اعتماد البرنامج مؤقتان.

(ب) تأجيؿ االعتماد اؿمؤقت لمبرنامج لمدة تصؿ إلى سنة كاحدة بحيث م مكف تقديـ
المعمكمات اإلضافية المطمكبة أك لمعالجة المشكالت التي تـ تحديدىا  .كسكؼ ييمجأ

إلى ىذا الخيار في حالة أف معظـ كليس كؿ المتطمبات قد تـ الكفاء بيا ،كفي حالة
إيماف الييئة أف ىناؾ احتماال كبي ار في نجاح المقترح في الحصكؿ عمى االعتماد
المؤقت عند التقدـ بو مرة أخرل.
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(ج)

رفض منح االعتماد المؤقت.

كلمييئة الحؽ في أف تضع الشركط التي يجب الكفاء بيا.
إف ا العتماد المؤقت ألم برنامج سيظؿ ساريا لمدة عاميف حتى الكقت الذم يتكقع فيو
تخرج أكؿ دفعة مف الطالب  .كاليدؼ مف ىذا الكقت ىك إتاحة

الفرصة لمتقكيـ الذاتي

لمبرنامج كالتؽكيـ اؿخارجي مف قبؿ الييئة قبؿ اتخاذ قرار بشأف االعتماد النيائي لمبرنامج.
 1.2.5اإلخغبس ةادلىافمخ و االػزًبد:

عندما تكافؽ ك ازرة التعميـ العالي عمى خطط كبرامج المؤسسة األكلية  ،كيتـ منح االعتماد

المؤقت مف قبؿ الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي ،يتـ إخطار مقدـ الطمب رسميا مف
اؿمرافؽ

قبؿ الك ازرة بذلؾ  .كمف ثـ يمكف لمقدـ الطمب الشركع في المرحمة األكلى مف تطكير

كشراء المعدات كتعييف المكظفيف الرئيسييف كاعداد السياسات التفصيمية كاإلجراءات كالمكاد
الداعمة لضماف الجكدة بشيء مف الثقة بأف الترخيص اؿنيائي سيتـ منحق.
 .1.2.6انرتخُص انُهبئٍ:

عند انتياء المرحمة األكلى كالتي تشمؿ اكتماؿ المرافؽ كالمكظفيف الرئيسييف كغيرىا مف
التجييزات المطمكبة كقبؿ الشركع بتسجيؿ الدفعة األكلى مف الطالب ،ستجرم كز

ارة التعميـ

العالي زيارة لممكقع  ,كما ستقكـ بأم إجراءات ضركرية أخرل لمزيد مف التحقؽ باف جميع
الشركط المطمكبة قد استكفيت.
كلمحصكؿ عمى الترخيص النيائي ينبغي لمقدـ الطمب أف يقدـ طمبا لؿك ازرة  ،كيرفؽ مع
اؿرامج كاؿرسائؿ التي أتت مف اؿك ازرة
الطمب كثائؽ منح االعتماد المؤقت لممؤسسة مف الييئة ،ك ب
كالتقارير الصادر مف الييئة عف المرحمة األكلى كالتي تفيد بأف المرحمة األكلى قد تمت بصكرة
مرضية (ستطمب ك ازرة التعميـ العالي بعض المعمكمات اإلضافية بما
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المالية عمى النحك المحدد في المادة الثامنة مف القكاعد التنفيذية كاإلجراءات اإلدارية كالتقنية
لمكائح الكميات التعميمية الخاصة ).
كاذا كافؽ معالي الكزير عمى الطمب المقدـ كمرفقاتو ،فسيتـ إصدار الترخيص النيائي .
كيجكز لممؤسسة تسجيؿ أكؿ دفعة مف الطالب في برامجيا التي اعتمدت مؤقتان ،كالسير
قدما في تطكراتيا المخططة.
بيد أنو ال يحؽ ألم مؤسسة تسجيؿ الطالب قبؿ إصدار الترخيص ا

لنيائي .كاذا حصؿ

ذلؾ فسكؼ تككف عيرضة ألشد اإلجراءات النظامية كسكؼ تمغى عنيا المكافقة العامة كاالعتماد
األكاديمي المؤقت  .كما أنو ال يحؽ ألم مؤسسة

القياـ باإلعالف أك التركيج لبرامجيا قبؿ

صدكر الترخيص النيائي ،إال في حالة صدكر إٌذف خاص بذلؾ مف الك ازرة .
كفي خالؿ الفترة األكلية لتطكير المؤسسة ،كحتى يتـ االعتماد الكامؿ ؿلمؤسسة كبرامج ىا،
فانو ينبغي تقديـ تقارير سنكية مكجزة إلى الييئة التي بدكرىا ستراقب تنفيذ األنشطة المخطط ليا
كيمكف زيارة المؤسسة أك بحث الكثائؽ ذات الصمة لمتحقؽ مف التقدـ

الحاصؿ .كخالؿ العاـ

الثاني مف التشغيؿ ستقكـ المجنة بترتيب زيارة تفقدية لتتأكد مف أف اؿخطط التي كافقت عؿييا
تنفذ باؿشكؿ المطمكب كيمكف إصدار بياف رسمي يعطي تأكيدا ؿالعتماد المؤقت .
كما أف التقارير السنكية قد تككف مطمكبة أيضا مف اؿك ازرة أك مف أم مؤسسة أخرل قد
تككف مسئكلة عف ىذق المؤسسة التعميمية.
كفي حالة لـ َّ
تقد ـ التقارير المطمكبة ،ككانت الخطط التي اعتمدت عمييا الييئة في إصدار
االعتماد المؤقت ال تنفذ عمى النحك المقترح

 ،فعندىا يجكز لمييئة تعميؽ االعتماد المؤقت

لممؤسسة أك لمبرامج ،كسكؼ تقكـ بإخطار الك ازرة أك اؿمنظمة المسئكلة عف المؤسسة التعميمية
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بذلؾ .كاذا تـ تعؿمؽ العمؿ باالعتماد المؤقت ،أك إذا لـ تتحقؽ الشركط المطمكبة  ،فانو يجب
اتخاذ ما يمزـ مف إجراءات مف جانب اؿك ازرة أك اؿمنظمة التي تشرؼ عمى المؤسسة في إطار
القكاعد كاإلجراءات لفرض تنفيذ الخطط أك فرض عقكبات أخرل مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر عقكبات مالية أك منع قبكؿ المزيد مف الطالب.
 1.2.7االػزًبد انكبيم ملؤعغخ عذَذح:

بعد تخرج أكؿ دفعة مف الطالب ,تقكـ المؤسسة التعميمية بإجراء التقكيـ الذاتي كفقان

ؿإلجراءات الكاردة في الفصؿ الثالث مف الجزء الثاني مف ىذا الدليؿ  .كينبغي أف مبدأ التقكيـ
م التي مف المتكقع فييا تخرج أكؿ دفعة مف الطالب  ،كيتـ االنتياء
الذاتي خالؿ السنة الدراس ة
منو في كقت مبكر مف السنة التالية عندما تككف النتائج معركفة

كقد حصؿ عمييا الطالب.

كيعتبر تقديـ التقرير الخاص بالتقكيـ الذاتي مككنا أساسيا في إجراءات ضماف
كيتماشى ذلؾ مع المبدأ الثابت في

الجكدة.

تحمؿ المؤسسة التعميمية كامؿ المسؤكلية عف إجراءات

ضماف الجكدة ،فضال عف أف ىذا التقرير يعتبر كثيقة ىامة لمتقكيـ الخارجي الذم تقكـ بو
الييئة قبؿ أف تقرر في ما إذا كاف ينبغي منح االعتماد الكامؿ أك ال.

كلف تنظر الييئة في اعتماد أم مؤسسة تقكـ بمخالفة متطمبات الك ازرة ،كأف تككف البرامج
المقدمة خارج نطاؽ الرخصة مثال ،أك إذا كاف استخداـ اسـ المؤسسة عكس ما ىك مكجكد في
الرخصة (كأف تقدـ نفسيا عمى أنيا جامعة كىي حاصمة عمى ترخيص باعتبارىا الكمية).
ك إلجراء التقكيـ الخارجي ستعيف الييئة لجنة مستقمة ؿدراسة الكثائؽ التي أي َّ
عدت ،كزيارة
المؤسسة لتفقد المرافؽ كالتجييزات ،كاجراء مقابال ت مع أعضاء ىيئة التدريس كالطالب ،كتقديـ
تقرير بذلؾ.
كنشير ىنا بأف المعايير التي ستطبقيا الييئة ىي تمؾ المنصكص عمييا في كثيقة "معايير
االعتماد كضماف الجكدة ؿمؤسسات التعميـ العالي " .ك يجب أف تمبي
20

المؤسسة التعميمية

اجلود يف اململكة العربية السعودية–اجلزء الثالث
دليل االعتماد وضمان ة

متطمبات ك ازرة التعميـ العالي (أك أ م منظمة مسئكلة عف ىذه المؤسسة) كي يتـ اعتمادىا بعد
التأكد مف تحقؽ جميع الشركط  .كلذلؾ ،فإنو البد مف إرفاؽ تقرير عف مدل

تحقؽ ىذه

الشركط مع تقرير التقكيـ الذاتي لممؤسسة.
مع العمـ أف التحضيرات التي تتطمبيا المؤسسة قبؿ أف يتـ التقكيـ الخارجي ليا ،كاإلجراءات
م ىي نفسيا المطمكبة في التقكيمات في الخمس سنكات
المتخذة مف قبؿ الييئة كلجاف التقك ـ
الالحقة كقد يكصفت ىذه اإلجراءات في الفصميف الثاني ك الثالث مف ا لجزء الثالث مف ىذا
الدليؿ.
إف المجنة االستشارية لالعتماد داخؿ الييئة ستضع في اعتبارىا كالن

مف تقرير فريؽ

التقكيـ كالمقترح األكلي حيف إعداد كتقديـ التكصية لمييئة بشأف ما إذا كاف ينبغي منح االعتماد
المؤقت مف عدمو.

كسكؼ مَّ
قدـ إلى الييئة تقرير التقكيـ الذاتي  ،كتقرير فريؽ التقكيـ الخارجي  ،كرؤية الييئة

االستشارية لالعتماد  ،كالييئة بدكرىا ستتخذ ق ار ار بشأف ردىا  .كسكؼ تقرر كاحدا مف الق اررات
التالية :
منح االعتماد الكامؿ.

(أ)

(ب) تمديد االعتماد المؤقت لفترة زمنية محددة

أقصاىا سنتيف لتمكيف المؤسسة مف

معالجة المشكالت التي تـ تحديدىا.
(ج)

سحب االعتماد المؤقت.

كيحؽ لمييئة أف تضع الشركط التي يجب الكفاء بيا إذا تـ منح االعتماد الكامؿ.
سكؼ يجرل تقكيـ آخر في نياية فترة التمديد لتحديد ما
كإذا تـ تمديد االعتماد المؤقت ؼ
سيتـ االعتماد الكامؿ .أما إذا لـ يتـ
إذا كانت المشكالت قد حمت أـ ال .كإذا تـ التأكد مف حميا ؼ
حميا فسكؼ يتـ سحب االعتماد المؤقت.
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عممان بأنو إذا ما تـ سحب المكافقة المؤقتة فإف عمى معالي اؿكزير إبالغ مف يمزـ باؿك ازرة
لتطبيؽ اإلجراءات المتخذة في إطار األنظمة ،بما في ذلؾ إمكانية إلغاء الترخيص

الخاص

بىذه المؤسسة كاغالقيا.
 1.2.8االػزًبد انكبيم نربَبيظ:

تشير اإلجراءات المبينة أدناه إلى ا بؿرامج الفردية  .كمع ذلؾ يجكز لمييئة النظر في برامج
في مؤسسة صغيرة لدييا عدد قميؿ مف
ذات صمة كثيقة في مجاالت مشابية في الكقت نفسق ،ؼ
البرامج ،يمكف النظر في المكافقة ا لكاممة لممؤسسة كاالعتماد الكامؿ ؿلبرامج في كقت كاحد.
كلككف العالقة كثيقة بيف األنشطة المؤسسية ككظائؼ البرنامج التي تدعـ البرامج ك جكدة
البرامج الفردية في المؤسسة عند اعتماد اؿمؤسسة  ،يككف عادة شرط أساسي ؿالعتماد الكامؿ
ؿلبرنامج .كلكف كما ذكر أعاله فإ فق مف الممكف النظر في اعتماد بعض البرامج بالتزامف مع
م مف اجؿ االعتماد المؤسسي.
التقك ـ
كينبغي أف مجرل التقكيـ الذاتي ؿلبرنامج بعد

اإلجراءات الكاردة في الفصؿ الثاني مف

الجزء الثاني مف ىذا الدليؿ باستخداـ النماذج الممحقة كالمعدة سمفا لمتقكيـ الدكرم اؿذاتي
لبرنامج تعميمي .إف مف الكاجب أف مبدأ ىذا التقكيـ الذاتم خالؿ السنة التي مف المتكقع فييا
تخرج أكؿ دفعو مف الطالب مف ىذا البرنامج  ،ؿيتـ االنتياء منو في كقت مبكر مف السنة التالية
عندما تككف النتائج التي حصؿ عمييا ىؤالء الط الب معركفة .كتتـ ىذه العممية إلعطاء انطباع

كم َّ
قد يـ تقر هير عف ىذا التقكيـ الذم
بأف ىذه المؤسسة تتحمؿ المسؤكلية األساسية عف الجكدة ،ي
عنصر ىاـ ان إلجراءات ضماف الجكدة في المؤسسة  .فضال عف أنو يعتبر كثيقة ىامة
يعتبر
ان
لمتقكيـ الخارجي الذم تقكـ بو الييئة قبؿ أف تقرر في ما إذا كاف ينبغي منح اال عتماد الكامؿ أك

ال.

كسكؼ تعيف الييئة لجنة مستقمة لمتقكيـ كتقديـ تقرير بذلؾ.
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إف المعايير التي سيتـ تطبيقيا مف قبؿ الييئة ىي تمؾ المنصكص عمييا في كثيقة "معايير
االعتماد كضماف الجكدة بؿرامج التعميـ العالي "

كبالتكافؽ مع المتطمبات المذككرة في كثيقة

"أطر المؤىالت الكطنية " كالشركط الخاصة لمجاؿ الدراسة المعنية

(كسيكلى اىتماـ خاص

لجكدة التعمـ كاؿتعميـ ،كلكف المعايير األخرل يجب أف تككف متحققة).
كما أف التحضيرات التي يمزـ اتخاذىا قبؿ إجراء

التقكيـ الخارجي لمبرنامج ،كاإلجراءات

المتخذة مف الييئة كلجاف التؽ كيـ ىي نفسيا المطمكبة في التقكيمات خالؿ الخمس سنكات
الالحقة كقد تـ تفصيؿ ىذه اإلجراءات في الفصميف الثاني ك الثالث مف الجزء الثالث مف ىذا
الدليؿ.
إف كالن مف تقرير فريؽ ا لتقكيـ  ،كالتقكيـ الذاتي لمبرنامج  ،سيؤخذ في اعتبار المجنة

االستشارية ؿالعتماد داخؿ الييئة بحيث تطمع عمى التقكيـ الذاتي لمبرنامج كتقرير فريؽ التقكيـ ،
كمف ثىَّـ تقكـ بإعداد كتقديـ التكصية لمييئة بشأف ما إذا كاف ينبغي منح االعتماد الكامؿ أـ ال.
كسكؼ يتخذ قرار الييئة البدائؿ التالية:

(أ) االعتماد الكامؿ لمبرنامج.
(ب) تمديد االعتماد المؤقت لفترة أقصاىا سنتيف لمعالجة المشكالت التي تـ تحديدىا.
(ج)

سحب االعتماد المؤقت لمبرنامج.

كيحؽ لمييئة في أف تنشئ الشركط التي يجب الكفاء بيا  ،إذا تـ منح االعتماد الكامؿ.
سكؼ يجرل تقكيـ آخر في نياية فترة التمديد لتحديد ما إذا
كإذا تـ تمديد االعتماد المؤقت ؼ
سيتـ منح االعتماد الكامؿ  .أما إذا لـ
كانت المشكالت قد حمت أـ ال  .كإذا تـ التأكد مف حميا ؼ
سيتـ سحب االعتماد المؤقت.
يتـ حميا ؼ
عمى معالي اؿكزير إبالغ مف يمزـ باؿك ازرة لتطبيؽ اإلجراءات
كإذا ما تـ سحب المكافقة المؤقتة ؼ
المتخذة في إطار األنظمة ،بما في ذلؾ إمكانية إ لغاء الترخيص ؿىذه المؤسسة كاغالقيا.
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 1.2.9إػبدح اػزًبد ادلؤعغبد:

بعد إعطاء المؤسسات التعميمية االعتماد اؿكامؿ سيككف متكقعا منيا االنتياء مف التقكيـ
الذاتي التالي في غضكف خمس سنكات  ،كالمشاركة في التقكيـ الخارجي الذم تجرمق الييئة مرة
كؿ خمس سنكات إلعادة االعتماد.
 1.2.10إػبدح اػزًبد الثشايظ:

بعد اعتماد البرناـ ج بالكامؿ ينبغي إجراء المزيد مف عمميات التقكيـ

الذاتي بكاسطة

المؤسسات نفسيا كالخارجي مف قبؿ الييئة إلعادة االعتماد مرة كؿ خمس سنكات  .كقد تطمب
الييئة إجراءات تقكيـ مبكرة لممؤسسات أك لمبرامج إذا اعتقدت أف ىناؾ حاجة لذلؾ.
 1.2.11إعشاءاد انزمىَى ادلغزًشح و انُصف دوسَخ :

متكقعي مف اؿمؤسسة ،كمف كؿ برنامج فييا ،أف يتـ رصد نكعية األداء عمى أساس سنكم
ي
عمى األقؿ .كرغـ أف اؿـ نيج المتبع سكؼ يتنكع تبعا الختالؼ الظركؼ إال أنو البد أف يشتمؿ
عمى مؤشرات أد اء محددة سمفا ،ككذلؾ البد أف يكلي االىتماـ ألم مسائؿ قد تحتاج لعناية
خاصة حيف كضع استراتيجيات لتطكير الجكدة.
كباإلضافة إلى ىذه المراقبة السنكية  ,التي يمكف أف تركز أساسا عمى قضايا مختارة  ,فإف
مف الكاجب أف يككف ىناؾ أكثر مف ذلؾ عبر مراجعة عامة شاممة ؿجكدة األداء في خالؿ
الدكرة الزمنية الرسمية ؿلتقكيـ الذاتي كالخارجي (عمى سبيؿ المثاؿ كؿ سنتيف أك ثالث سنكات ).
كىذا ينبغي أف يقكـ عمى أساس المعايير التي حددتيا

م أم
الييئة بحيث يتـ تحد د

مسائؿ

تستكجب المزيد مف االىتماـ  .إال أف الغرض األساسي منو ىك ألغراض اؿمراقبة المؤسسية
الداخمية كألغراض التخطيط كالرصد .كليس مف أجؿ تقارير الييئة خارجية.

.1.3انزغُرياد يف انربايظ ادلؼزًذح:
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مف المتكقع أف تراقب البرامج باستمرار لمتأكد مف إجراء اؿتغييرات عمى النحك المطمكب
كاستجابة إلجراءات التؽكيـ كالتطكرات الجديدة في المجاؿ العممي ؿلبرنامج المعني .كلكف إذا
كاف اؿتغيير جذريان فاف االعتماد األساسي يمكف أف متأثر  ،لذلؾ يجب إخطار الييئة قبؿ فصؿ
دراسي كامؿ عمى األقؿ  ،بحيث يمكفىا تقييـ تأثير ىذا التغيير عمى اعتماد البرنامج األساسي.

إف اؿتغيير اؿجذرم ىك ذلؾ التغيير الذ م يؤثر تأثي ار كبي ار عمى مخرجات التعمـ  ،كىيكؿة
اؿرنامج ,أك تغيير في األسس التي تـ اعتماد البرنامج بناء عمييا
أك تنظيـ أك تقديـ ب

 .كمف

األمثمة عمى التغيمرات الجذرية :إضافة أك حذؼ مسار رئيسي ضمف برنامج (مثؿ إضافة أك
حذؼ مسار المحاسبة أك مسار االقتصاد الدكلي ضمف درجة بكالكريكس التجارة أك بكالكريكس
األعماؿ)  ،كاضافة أك حذؼ مقرر أساسي في البرنامج (مثال مقرر الرياضيات في بكالكريكس
اليندسة)  ،كاحداث تغيير في العنكاف بحيث يشير إلى تغيير في مجاؿ الدراسة أك إلى تغيير
مختمؼ  ،أك
ة
في تكجو البرنامج أك في تطكيره بحيث يتـ إعداد الطالب ؿمينة أك كظيفة
تغيير في مسمى البرنامج  ،أك تغيير في مسمى الشيادة أك الدرجة الممنكحة

بحيث تغطي

مجاؿ دراسة مختمؼ أك تغطي إعدادا مينيا مختمفا .أك تغيير في طكؿ البرنامج  ،أك استحداث
نقطة جديدة لمتخرج ضمف البرنامج (مثالن منح دبمكـ في إطار برنامج

لمحصكؿ عمى درجة

البكالكريكس).

كمف المتكقع أف تقدـ

المؤسسة تقارير سنكية عف مكجز التغييرات التي أدخمت  ،لتمكيف

الييئة مف رصد التطكرات في البرامج كالمؤسسات المعتمدة  ،كذلؾ باستخداـ اؿنمكذج الذم اعد
ليذا الغرض في الممحؽ رقـ"."4
 1.4رغُرياد يف َغبق أَشغخ ادلؤعغخ:

يمكف تعديؿ الرخصة الخاصة بالمؤسسة بحيث يمكف لممؤسسة ا

لتكسع في مجمكعة

األنشطة المعتمدة كترخيص برامج جديدة في مجاالت إضافية  ،أك في مستكيات كمراحؿ
دراسية مختمفة .كمف اجؿ ذلؾ ينبغي تقديـ خطط مفصمة عند الرغبة في تكسيع نطاؽ
المؤسسة بحيث تثبت قدرتىا عمى إدارة مجمكعة األنشطة المطمكبة  ,مع العمـ انو البد مف
الحصكؿ عمى مكافقة الك ازرة المعنية .أما بالنسبة لمييئة فستشير إلى متطمبات ضماف الجكدة
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التي يمزـ استيفائيا  ،كمف ثـ يقكـ معالي الكزير بالمكافقة عمييا كاعتمادىا كإدخاؿ اؿتغيير الالزـ
مؤسس .
ة
عمى الترخيص النو ائي لؿ
كأكؿ خطكة في ىذه العممية ىك كضع المقترح الذم يمبي الشركط المنصكص عمييا مف
اؿك ازرة  ،كالتقدـ لؿك ازرة بطمب المكافقة العامة عمى ىذا التغيير  .كيجب أيضا أف يقدـ طمب إلى
الييئة مف اجؿ االعتماد المؤقت لممؤسسة اؿمقترح التكسع في نطاؽ أنشطتيا  ،كلؿحصكؿ عمى
االعتماد المؤقت لمبرامج اإلضافية المقترحة.
كإذا كافقت اؿك ازرة كالييئة عمى منح االعتماد المؤقت فإف اؿك ازرة تكصي بأف يعتمد معالي
اؿكزير تغيير الترخيص لتغطية األنشطة اإلضافية المقترحة .
 1.5يمرتؽبد ادلىافمخ واالػزًبد جل ايؼبد خبصخ عذَذح:

سكؼ يتـ التعامؿ مع مقترحات الجامعات الخاصة اؿجديدة بإتباع نفس الخطكات التي

تتبع في حالة المؤسسات الخاصة األخرل .كاؿجامعة اؿخاصة يجب أف تفي بنفس المعايير
العامة مثؿ غيرىا مف مؤسسات التعميـ العالي عمى النحك المبيف في

كثيقة "معايير االعتماد

كضماف الجكدة ؿمؤسسات التعميـ العالي " كمتطمبات ك ازرة التعميـ العالي  .غير أف ىناؾ أيضا
متطمبات إضافية لمجامعة تشمؿ ما تطمبو اؿك ازرة مف تقديـ البرامج في ما ال يقؿ عف ثالث
كميات كمتطمبات الييئة المرتبطة بـ جاالت الدراسة  ،كمستكل البرامج  ،كالمشاركة في البحكث
العممية ،كمشاركة الكميات في األنشطة البحثية  ،كحجـ المؤسسة  .كشركط االعتماد اإلضافي
لمجامعة التي كضعتيا الييئة مكجكدة في الممحؽ رقـ "."3
كىي تضع ىذه اؿشركط لالعتماد تدرؾ الييئة أف المعايير قد تستغرؽ بعض الكقت ليتـ
تحقيقيا  ،كفي حاالت عديدة تـ منح عدد مف المؤسسات تراخيص لمعـ ؿ باسـ جامعة قبؿ
إنشاء الييئة  .كما أف ا لجامعات التي أنشئت مؤخ ار كالجامعات الحككمية قد تحتاج مزيدا مف
الكقت لمكصكؿ إلى المعايير المطمكبة .كبالتالي سيككف ىناؾ إجراءات خاصة لعممية تحكؿ
ىذه المؤسسات بىدؼ تكفير تكازف مناسب بيف ضماف استيفاء المعايير الالزمة ،
المؤسسة الجديدة فرصة معقكلة لتتطكر مع مركر الكقت.
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 1.6ادلؤعغبد اخلبصخ انزٍ أَشئذ ؽذَضب ويشخص ذلب اعزخذاو اعى عبيؼخ:

يحؽ ليذه المؤسسات أف تعتمد عمى المتطمبات التي كانت قائمة في الكقت الذم منحت

فيو رخصة لمعمؿ  .كسكؼ يتـ تشجيع ىا لتمبية متطمبات اعتـ اد الييئة لمجامعات ،كلكف ؿف
يطمب منو ا ذلؾ خالؿ السنكات الخمس األكؿ ل لدكرة التقكيـ الخارجي ا لذم تقكـ بو الييئة.
كخالؿ تمؾ الفترة سكؼ ينظر في منح اؿمكافقة المؤسسية عمى أساس متطمبات الك ازرة كالييئة
كما لك كانت كميات  .كيضاؼ إلى ذلؾ المتطمبات المتمثمة في ضركرة كجكد الكميات الثالث ،
أساسي لمنحيا الرخصة بمسمى جامعة .كلكف يتعيف عمييـ أف يككف لدييـ
ان
كالتي كانت شرطان

خطط لتمبية المتطمبات الكاممة لؿجامعة في مكعد ال يتجاكز الخمس سنكات الخاصة با ؿدكرة
الثانية إلعادة االعتماد.

 1.7يشاؽم ادلىافمخ واالػزًبد جلايؼبد خبصخ عذَذح:

إف المراحؿ األكلى لممكافقة كاعتماد جامعات خاصة جديدة تتضمف إنشاء المؤسسة التعميمية

باعتبارىا كمية في المقاـ األكؿ  ،كلكف مع كجكب األخذ بعيف االعتبار إدخاؿ برامج لمدراسات
العميا كالتي تؤدم بدكرىا إلى المكافقة كاالعتماد المؤقت ليا ؾجامعة في أكاخر مراحؿ برنامج
التطكير لممؤسسة .كيتـ االعتماد كفقان لما يمي:
.1

الترخيص األكلي ينبغي الحصكؿ عميق مف ك ازرة التعميـ العالي بعد تقديـ الخطط

كالمعمكمات التي تقدـ عمى أساس تحقيؽ اؿمتطمبات الخاصة بإنشاء جامعة.
.2

إذا منح الترخيص األكلي

ينبغي عندىا تقديـ المقترحات األكلية لمحصكؿ عمى
ؼ

مكافقة ك ازرة التعميـ العالي كاالعتماد المؤقت مف قبؿ

الييئة بعد اإل جراءات المشار

إلييا أعاله  .كينبغي عمى ىذه المقترحات أف تكضح مراحؿ التطكير المراد تنفيذىا
بما في ذلؾ تقديـ برامج كاسعة النطاؽ ال تقؿ عف ثالثة مجاالت لؿدراسة  ،كادخاؿ
برامج الدراسات العميا لمطالب في أقرب كقت لتخرجيـ مف البرامج التي تـ اعتمادىا
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 ،كتجنيد درجة عالية مف الكفاءة األكاديمية كالبحثية كالمشاركة مف قبؿ أعضاء ىيئة
التدريس في المؤسسة  ،كتطكير النشاط البحثي  ،كتكفير المرافؽ ك التجييزات ذات
الصمة.
.3

كسيطمب مف فريؽ التقكيـ تقديـ

بكضع تكصيات حكؿ المقترح بناء عمى نكعيف

مف المعايير  :األكؿ :معرفة ما إذا كاف المقترح يمبي اؿمتطمبات الخاصة بإنشاء
كمية ،كالثاني :استيفائو ؿلمعايير الخاصة بإنشاء جامعة.
.4

أف ىذه الخطط

إذا كانت الييئة  ،كبعد النظر في تقرير فريؽ التقكيـ  ،تعتقد
ت مف أج ؿ تمبية معايير الكمية كليس اؿجامعة  ،فسكؼ تمنح االعتماد المؤقت
عيًـ ىؿ ٍ

لممؤسسة عمى أساس أنيا كمية  ،باإلضافة إلى ضركرة تقديـ المؤسسة يخططان ؿتمبية

متطمبات اؿك ازرة  ،ؿيصدر بعدىا الترخيص إلنشاء كمية.
.5

إذا كانت الييئة  ،كبعد النظر في تقرير فريؽ التقكيـ  ،تعتقد أف ىذه الخطط قد
كضعت لتمبية متطمبات كؿ مف الكميات كالجامعات

فسكؼ تنمح االعتماد المؤقت

ليذه المؤسسة في البداية باعتبارىا كمية  ،كلكف مع تأييد لممضي قدما في

تككيف

الجامعة .كما أنو البد ؿىذا ا لـ قترح أيضا أف مفي بمتطمبات اؿك ازرة حتى يصدر
ترخيص لممؤسسة  .كسيككف ىذا الترخيص إلنشاء كمية في المقاـ األكؿ  .كما سيتـ
منح المكافقة عمى التقدـ المرحمي نحك االعتراؼ بيذه المؤسسة كجامعة بشرط أف
يتـ تنفيذ الخطط بالشكؿ المقترح ( .يرجى ـ الحظ ة أف مف الضركرم أف تككف
البرامج معتمدة قبؿ االنتياء مف المكافقة عمى إنشاء برامج الماجستير كالدكتك راه في
نفس المجاؿ أك التخصص العاـ لمدراسة).
.6

بعد تخرج الدفعة األكلى مف الطالب مف البرامج المقدمة سيتـ النظر في تمؾ البرامج
العتمادىا .كفي حالة اعتمادىا  ,فسكؼ يتـ النظر في المقترحات الخاصة بتقديـ
برامج الدراسات العميا تمؾ في نفس التخصصات العامة ليا  .كاذا كاف يجرم تنفيذ
ممنح االعتماد المؤقت لبرامج الماجستير
ؼ
سي

خطط الجامعة كما ىك مخطط ليا
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كالدكتكراه األكلية .كسكؼ يتـ تعديؿ الرخصة إذا تـ الكفاء ب متطمبات اؿك ازرة بحيث
يتـ السماح بتقديـ كتدريس ىذه البرامج.
.7

إذا تـ تمديد ترخيص المؤسسة ك كانت البرامج اإلضافية معتمدة مؤ قتا فإف عمى
تستكفي

المؤسسة تقديـ برامج إضافية  ،كمكاصمة تطكير برامج البحكث حتى
المعايير المذككرة أعاله إلنشاء الجامعة.
.8

عندما تعتقد المؤسسة أف ىا تفي بمتطمبات الجامعة ستقكـ

الييئة بإجراء تقكيـ

خارجي .كستتمخض عف التقكيـ الخارجي البدائؿ أك الق اررات التالية :
(أ) إذا تأكدت الييئة  ،كبعد النظر في تقرير فريؽ التقكيـ الخارجي  ،أف معايير
سكؼ تخطر الك ازرة المعنية التي يمكف أف تكصي
الجامعة قد تـ الكفاء بيا ؼ
لمعالي الكزير بتعديؿ الترخيص بحيث يتضمف لقب جامعة .كعندىا سيتـ
االعتراؼ بالمؤسسة عمى أنيا معتمدة مؤقتا بكصفيا جامعة .
(ب) إذا تأكدت الييئة  ،كبعد النظر في تقرير فريؽ التقكيـ الخارجي ،أف المؤسسة
ال تتكافر فييا شركط الجامعة كلكف مف المحتمؿ أف تحقؽ ذلؾ إذا أعطيت
قد تؤجؿ الييئة النظر في االعتماد لمدة تصؿ
كقت إضافيا مف أجؿ التطكير ؼ
ا
اء بالمتطمبات.
إلى ثالث سنكات لمنح المؤسسة مزيدا مف الكقت لمكؼ
(ج)

إذا تأكدت الييئة ،كبعد النظر في تقرير فريؽ التقكيـ الخارجي ،أفق مف
غير المرجح أف تتمكف المؤسسة مف تحقيؽ متطمبات الجامعة في غضكف
فترة معقكلة  ،فسكؼ يتـ سحب االعتماد المؤقت لبعض أك

ؿكؿ برامج

الدراسات العميا المقدمة  ،كستكصي الييئة معالي اؿكزير بأف يتـ تعديؿ
الرخصة بحيث يتـ إلغاء الترخيص بتقديـ برامج في ىذه المستكيات (شريطة
أف تتكفر بكادر أعضاء ىيئة التدريس المؤىالت العممية الالزمة كالمشاركة
المستمرة في البحكث ،ك أف يككف ىناؾ مف المرافؽ ك التجييزات كمصادر
التعمـ ما يكفي لتكفير الدعـ لبرامج الدراسات العميا البحثية المقدمة  ,كعندىا
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يسمح لمطالب المسجميف في ذلؾ الكقت باستكماؿ برامجيـ  ،دكف السماح
بتسجيؿ مز ويد مف الطالب).
(ح)

إذا

تأكدت الييئة  ،كبعد النظر في

المؤسسة غير قادرة عمى تمبية

تقرير فريؽ التقكيـ الخارجي ،أف

المتطمبات الالزمة لتقديـ و
كؿ أك أ وم مف

برامجوا عمى اؿمستكل الذم اقترحتو المؤسسة مسبقا  ،فسكؼ يتـ سحب
أم أك و
كؿ مف برامجيا.
المكافقة األكلية أك االعتماد المؤقت لممؤسسة أك و

 1.8ادلؤعغبد يٍ الدول األخشي انشاغجخ يف انؼًم يف ادلًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ:
 1.8.1اػزجبساد ػبيخ:

ينبغي التنكيو بادئ ذم بدء أف إتاحة الفرص التعميمية لمؤسسة قائمة في أم مكاف آخر

كترغب في تقديـ برامج ما بعد المرحمة الثانكية مف خالؿ فرع أك فركع ليا في المممكة العربية
السعكدية ىك أمر يعد مكضع ترحيب.
غير أنو مف الضركرم ليذه المؤسسات كالبرامج التي تقدميا مف االمتثاؿ لمقكاعد كاألنظمة
التي تنطبؽ عمى غيرىا مف المؤسسات في المممكة العربية السعكدية  .كال يعتبر ىذا ليس تحفظا
على جكدة أم مؤسسة دكلية في أراضييا ،كلكف ق شرط عاـ يشمؿ جميع مقدمي الخدمات
تقدم برامج ىا في
التعميمية مف حيث االلتزاـ بمعايير الجكدة في المممكة العربية السعكدية عند ـ
ىذا البمد.
كىناؾ العديد مف الطرؽ المختمفة التي يمكف أف تعمؿ بيا المؤسسات الخارجية في
المممكة العربية السعكدية .كتشمؿ الحاالت التالية:
اؿرنامج الذم كضع في بمد آخر عبر مؤسسة سعكدية بمكجب
(أ) أف يتـ تقديـ المقرر أك ب
مثؿ ىذا البرنامج يجب أف مككف معتمدا بالشكؿ المناسب مف
ترتيبات ترخيص أك ا امتياز .ؼ
قبؿ الجيات المسئكلة في بمد المنشأ .كإذا تـ إنشاء مؤسسة دكلية في بمد ليس لدييا نظاـ
افؽ لكافة المعايير الدكلية.
لالعتماد  ،ؼ
يجب عمييا تقديـ ما يدؿ عمى أف البرنامج مك ه
30

اجلود يف اململكة العربية السعودية–اجلزء الثالث
دليل االعتماد وضمان ة

كفي ىذه الحالة يجب

عمى فرع المؤسسة في المممكة العربية السعكدية تمبية جميع

اؿمتطمبات بدأن مف المكافقة كاالعتماد كالترخيص المؤسسي

كحتى الترخيص النيائي الذم

يتضمف السماح بتقديـ برنامج في المجاؿ كالـ ستكل الـ حدد .كباإلضافة إلى ذلؾ  ،يجب أف
يككف ىذا البرنامج معتمدا في المممكة اؿعربية السعكدية مف قبؿ الييئة عف طريؽ تنفيذ إجراءات
اؿرنامج ستأخذ
االعتماد المؤقت كاؿكامؿ لمبرنامج ككذلؾ إعادة االعتماد .كلؿنظر في اعتماد ب
الييئة في االعتبار متطمبات ضماف الجكدة كاالعتماد التي قد تككف معتبرة في أماكف أخرل،
عمى أف مف الكاجب عمى ىذا البرنامج أف يفي بجميع متطمبات االعتماد المحمي بما في ذلؾ
االنسجاـ مع كثيقة "أطر المؤىالت الكطنية".
(ب) يجكز لممؤسسة الدكلية إنشاء شركة في المممكة العربية السعكدية لغرض تشغيؿ فرع أك
عدة فركع  .كعمى المؤسسة التي تسعى لمحصكؿ عمى ترخيص بمكجب ىذا الترتيب أف تككف
معتمدة مف قبؿ الجيات المسئكلة في بمد المنشأ  ,ك إذا تـ إنشاء اؿمؤسسة اؿدكلية في بمد ليس
يجب تقديـ ما يدؿ عمى أف عمؿ المؤسسة مكافقا لكافة المعايير الدكلية.
لديو نظاـ لالعتماد ،ؼ
كفي ىذه الحالة  ،يجب أف تستكفي الشركة التي أنشئت في المممكة العربية السعكدية جميع
لشركط استحداث مؤسسة تعميمية خاصة كالمنصكص عمييا في

كثيقة "القكاعد التنفيذية

كاإلجراءات اإلدارية كالتقنية لمكائح الكميات التعميمة الخاصة" ككذلؾ متطمبات الييئة لممكافقة
كاالعتماد المؤسسي.
اؿرامج المقدمة ال بد مف اعتمادىا في المممكة العربية اؿسعكدية مف قبؿ الييئة
كلذلؾ فاف ب
ق كلؿنظر في
في أعقاب إجراءات االعتماد المؤقت كاؿكامؿ لمبرنامج ككذلؾ إعادة اعتماد .
اعتماد البرامج ستأخذ الييئة في االعتبار ضمافات الجكدة كاالعتماد التي قد تككف معتبرة في
أماكف أخرل  ،كلكف يجب أف تفي ىذق البرامج بجميع متطمبات االعتماد الـ حمي بما في ذلؾ
االنسجاـ مع كثيقة "أطر المؤىالت الكطنية".
اؿرتيبات اؿخاصة لمتنسيؽ
كعمى المؤسسة أف تتقدـ بطمب ؿمعالي ا لكزير يؿكافؽ عمى ت
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كالدعـ كالمكافقة  ،كادارة البرامج األكاديمية بيف المؤسسة

الدكلية كالشركة التي أنشئت في

المممكة العربية السعكدية.
يجكز أف تستخدـ المؤسسة
أما إذا كانت المؤسسة الدكلية ىي جامعة قائمة في دكلتيا  ،ؼ
نفس اسـ الجامعة لفرعيا في المممكة العربية السعكدية .كلكف بشرط االلتزاـ بتطبيؽ جميع
المعايير المطمكبة لمجامعات السعكدية  ،كاال فإنو يجب أف مستخدـ مصطمح كمية ليحمؿ اسـ
الجامعة( .عمى سبيؿ المثاؿ كمية الرياض  -جامعة  .)XXXXإف كالن مف المأمكؿ مف قبؿ
الييئة حكؿ مدل المشاركة في األبحاث العممية كالمستكل المعرفي كالثقافي لمكمية كالمأمكؿ مف
حيث طبيعة كمستكيات البرامج التعميمية المقدمة – بما في ذلؾ التجييزات الخاصة بأنشطة
الكمية البحثية – قد تـ ذكره بشكؿ مفصؿ في كثيقة " معايير ضماف الجكدة كاالعتماد في
مؤسسات التعميـ العالي"
 1.8.2يشاؽم ادلىافمخ واالػزًبد دلؤعغخ دونُخ :

إذا رغبت

مؤسسة سعكدية في تقديـ برنامج مؤسسة دكلية يقع ضمف حدكد الرخصة

الممنكحة ليا فإنو ينبغي أف تقدـ ىذا البر نامج إلى الييئة ؿالعتماد المؤقت بنفس الطريقة
المطمكبة ؿؿمؤسسات التعميمية الخاصة كالمعنية بالتعميـ ما بعد الثانكم .
أما إذا رغبت المؤسسة السعكدية في تقديـ برنامج مؤسسة دكلية ليس في حدكد الرخصة
الممنكحة ليا فإنو يجب عمييا تقديـ طمب تعديؿ لممكافقة المؤسسية كتعديؿ لرخصتيا

كفقا

لإلجراءات المبينة أعاله ؿلمؤسسات التعميمية الخاصة  .كما يجب تسميـ البرنامج لمييئة لممكافقة
عميو كاعتماده أيضان.

كإذا رغبت مؤسسة دكلية في إنشاء فرع لجامعة في المممكة العربية السعكدية فإفق يجب أف

تتبع نفس اإلجراءات المبينة أعاله ؿلمؤسسات التعميمية الخاصة  ،أم التقدـ بطمب لمحصكؿ
المؤسسي ،كطمب لمحصكؿ عمى اعتماد ؿىذا البرنامج .كإذا
ة
عمى ترخيص أكلي؛ كطمب لممكافقة
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المؤقت عمييا ،كسيقدـ االعتماد
ة
ما تمت المكافقة عمى ىذه الطمبات ستمنح المؤسسة اؿمكافقة
المؤقت لبرامجيا ،كسكؼ يصدر الترخيص لتتمكف مف بدء التشغيؿ  .كما سيتـ مراقبة استكماؿ
المؤسسة ؿلترتيبات كالبرامج المقررة ،كبعد ذلؾ سيتـ تقييميا مف قبؿ

الييئة لممكافقة عميو ا

كاعتماده ا .ثـ سيتـ إعادة اعتماد البرامج مف خالؿ دكرة التقكيـ الخارجي التي تتـ كؿ خمس
سنكات.
 1.8.3انزغُرياد يف انربايظ وَغبق أَشغخ ادلؤعغخ انذونُخ:

قد تحدث تغييرات طفيفة في برامج المؤسسات التعميمية الخاصة  ،استجابة إل جراءات

التؽكيـ كالتغيرات المتكقعة في الظركؼ  ، .إف مثؿ ىذه التغيرات ينبغي أف تتـ بصكرة منتظمة
م عمى النحك
لمتأكد مف أف المؤسسات تكاكب كؿ ما ىك حديث  .كلكف إذا كانت التغييرات جذر ة
المبيف ؿلمؤسسات التعميمية الخاصة فإنو البد مف تقديـ مقترح حكليا كاخطار الييئة قبؿ فصؿ
دراسي كاحد عمى األقؿ  ،كاذا كانت الييئة تعتقد أف التغيي ارت مف شأنو ا أف تؤثر عمى حالة
االعتماد السابؽ فإنو يجب أخذ مكافقة الييئة عمييا أك يتـ لغى االعتماد.
أما إذا رغبت مؤسسة دكلية تعمؿ في المممكة العربية السعكدية في

تقديـ برنامج يخرج

عف نطاؽ الترخيص الممنكح ليا فإنو يجب أف تقدـ طمبا إلى ك ازرة التعميـ العالي كالى الييئة
المؤسسي عميو ,كما يتعيف عمييا تعديؿ اؿترخيص بالطريقة نفسيا
ة
لؿحصكؿ عمى اؿ مكافقة
اؿرنامج اؿجديد أف يككف معتمدا مؤقتا مف
المتبعة في حالة المؤسسة التعميمية خاصة ,كعمى ب
قبؿ الييئة قبؿ أف يقدـ لمطالب.
 1.9يشاؽم ادلىافمخ واالػزًبد دلؤعغبدػبيخ (ؽكىيُخ) عذَذح:

تنشأ مؤسسة عامة (حككمية)  ،فإف مف الكاجب عمييا أف تضع خطة أكلية إليجاد
عندما ي
فعاؿ لؿجكدة تدرج ق في الخطط العامة إلنشاء المؤسسة .كينبغي أف تمبي اؿخطط الشركط
نظاـ ٌ
ذاتيا المطمكبة ؿؿمؤسسة التعميمية اؿخاصة كاعتماد برنامج ىا .كسكؼ تككف الخطكات مماثمة

لتمؾ المذككرة أعاله ؿلمؤسسات التعميمية الخاصة  .إف االعتماد األكلي لممعايير مف قبؿ
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مؤقت ك كسكؼ تقكـ الييئة بمراقبة تطكير الخطط  .كما سكؼ يجرل تقكيـ الحؽ
ا
الييئة سمككف
لمنح االعتماد الكامؿ كما في المؤسسات التعميمية الخاصة .
كفي الحالة التي تككف فييا المؤسسة العامة الجديدة أتت مف اندماج اثنتيف أك أكثر مف

الكميات أك اؿمؤسسات اؿعامة اؿقائمة  ،فإنو ينبغي عمى المؤسسة الجديدة إقامة إجر و
اءات
لضماف الجكدة لممؤسسة التعميمة الناتجة عف االندماج في أقرب كقت ممكف  .كمف ثىَّـ ينبغي

بعد ذلؾ إجراء التقكيـ الذاتي كالتقدـ بطمب لمييئة العتماد المؤسسة كبرامجيا  .كيتكقؼ ذلؾ

عمى مدل تطكير أعماليا كنظـ ضـ اف الجكدة فييا كىذا األمر قد يؤدم إما إلى منح اعتماد
كامؿ أك مؤقت.
كقد تقرر الييئة ما يمي :
أكالن  :بالنسبة لممؤسسة :
(أ)

أف المؤسسة التعميمية الجديدة تتكفر فييا متطمبات ضماف الجكدة كلذلؾ ينبغي أف
تحصؿ االعتماد الكامؿ.

(ب) أف المؤسسة التعميمية الجديدة ال تلبي بشكؿ تاـ معايير ضماف الجكدة كلكف

لدييا

الخطط المناسبة لكضع إجراءات خاصة لضماف الجكدة  ،كينبغي أف تحصؿ عمى
مكافقة مؤقتة.
(ج)

أف المؤسسة التعميمية الجديدة ليس لدييا حتى اآلف ما يكفي مف الخطط لكضع
إجراءات لضماف الجكدة  ،كينبغي عمييا تمبية المتطمبات المحددة قبؿ التقدـ بطمب
جديد لالعتماد  .كىنا سيطمب مف المؤسسة تقديـ خطط مفصمة ألغراض التطكير
إلى الييئة في غضكف فترة زمنية محددة  ،بحد أقصى قدره ستة أشير .

ثانيان :بالنسبة لكؿ برنامج مف برامجيا التعميمية:

(أ) أف يمبي البرنامج متطمبات ضماف الجكدة  ،كعميو فإنو يتـ منحو االعتماد اؿكامؿ.

(ب) أف البرنامج ال ملبي تماما متطمبات ضماف الجكدة كلكف يحتكم عمى الخطط المناسبة
لمتطكير كعميو ينبغي أف محظى باالعتماد المؤقت .
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(ج) أف

البرنامج ليس لديو حتى اآلف ما يكفي مف الخطط لتطكير

إجراءات لضماف

الجكدة ،كينبغي عميو تمبية المتطمبات المحددة قبؿ التقدـ بطمب جديد لالعتماد  .كىنا
سيطمب مف المؤسسة تقديـ خطط مفصمة ألغراض التطكير إلى الييئة في غضكف
فترة زمنية محددة ،بحد أقصى قدره ستة أشير.
اؿرنامج لذلؾ ينبغي أف تحاؿ المعاممة إلى ك ازرة
(د) أف ىناؾ أكجو قصكر حقيقية في ب
التعميـ العالي مع اؿتكصية بأف يمغى البرنامج حتى يتـ تصحيح ىذه العيكب .
 1.10يشاؽم االػزًبد نميؤعغبد انمبئًخ:
 1.10.1اػزجبساد ػبيخ:

ينبغي التأكيد عمى المؤسسات القائمة حاليا ,كالتي ال تممؾ بعد نظـ ان لضماف الجكدة ,

بكضع ىذه النظـ مكضع التنفيذ في أقرب كقت ممكف .كما كينبغي ؿقذه األنظمة أف تتعمؽ
بالمؤسسة ككؿ  ،كبالبرامج التي تقدـ ىا.

أما إذا كانت المؤسسات القائمة حاليا كضعت بالفعؿ نظـ ان لضماف الجكدة فإنو يجب

مراجعة ىذه النظـ في ضكء شركط االعتماد كضماف الجكدة التي تحددىا الييئة .كينبغي أف

تتفؽ اؿشركط عمكما مع الممارسات الجيدة المقبكلة ؿضماف الجكدة في التعميـ ،كما ينبغي أف
تككف مرنة بما فيو الكفاية لتككف متكافقة مع معظـ الترتيبات القائمة  .كلكف في حالة كجكد أم
تعارضات ظاىرة فانو ينبغي مناقشتيا مع الييئة.
كبعد إجراء تقكيـ أكلي ذاتي فإنو ينبغي كضع خطط إستراتيجية لتقديـ اإلجراءات الالزمة
ؿضماف الجكدة  ،كؿمعالجة أم نقطة ضعؼ في أم مف المشكالت المكجكدة .كينبغي عمى ىذه
الخطط أف تساعد في تطبيؽ العمميات اإلجرائية كالتحسينات حتى يتـ تمبية متطمبات ضماف
الجكدة

كاالعتماد.
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كعندما تكمؿ المؤسسة كضع أنظمة لضماف الجكدة لدييا ،فإنو ينبغي عمييا أف تنفذ
عممية التقكيـ الذاتي لممؤسسة ،كالتقكيـ الذاتي لمبرامج  ،ك تتقدـ بطمب لمييئة مف أجؿ المكافقة
كاعتماد البرامج .كستضع الييئة جدكال زمنيا إل جراءات التقكيـ الخارجي التي يتعيف االضطالع
بيا خالؿ الفترة االنتقالية ؿتطبيؽ النظاـ الجديد.
انمبئًخ
:
 1.10.2اجلذول انضيٍُ نهًىافمخ ادلؤعغُخ واػزًبد انربايظ نهًؤعغبد

قد يتنكع تسمسؿ أنشطة المكافقة االعتماد بعض الشيء  ،كلكف بقدر اإلمكاف

سيتـ إتباع

الخطكات التالية حتى يتسنى تقكيـ البرنامج كالمؤسسة التي يمكف تنسيقيا كما يمي:
 ستضع الييئة جدكالن

زمني لتقكيمات المؤسس ات كبرامجيا  ،كذلؾ بالتشاكر مع
ان

المؤسسات  ،آخذةن في االعتبار الكقت الالزـ لممؤسسة لتفعيؿ أنظمة الجكدة الداخمية
لدييا كاؿمتطمبات الالزـ ة لمتنسيؽ مف أجؿ إشراؾ فرؽ التقكيـ الخارجي.

 تقدـ المؤسسات أنظمتيا الداخمية ؿضماف الجكدة  ،ك تجرم التقكمـ الذاتي لممؤسسة
كالبرامج.
عمى سبيؿ
 كسكؼ تختمؼ جدكلة التقكيمات الخارجية لممؤسسات باختالؼ الظركؼ  .ؼ
المثاؿ ،ؼإف التقكيـ المؤسسي كتقكيـ البرامج

ؿمؤسسة صغيرة

ذات مجاؿ كاحد مف

البرامج أك اثناف قد يتـ تنفيذه بشكؿ متزامف  .كلكف في مؤسسة كبيرة يتـ عادة التقكيـ
تقكيـ البرفامج .كما أف البرامج التي تتصؿ

المؤسسي أكال ،كيأتي في كقت الحؽ

م عممية تقكيميا بشكؿ متزامف.
يمكف تنؼذ
ببعضيا اتصاال كثيقا في مجاالت الدراسة ؼ

و
جدكؿ زمني لتقكيـ برنامج تعميمية في مجاالت محددة كألكثر مف
 يجكز لمييئة كضع
مؤسسة في نفس الكقت

كذلؾ لتسييؿ مشاركة النظراء الدكلييف الفاحصيف  ,ذكك

الخبرة في ىذه المجاالت ,في عممية التقكيـ.
 إف إجراءات التقكيـ الخارجي ككضع الصيغة النيائية لتقارير التقكيـ ترد في فصكؿ
الحقة مف ىذا الجزء مف ىذا الدليؿ.
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أكال :عند كضع الصيغة النيائية ؿلتقارير التي نفذت مف قبؿ فرؽ التقكيـ لدل المؤسسات ،
ستقدـ إلى الييئة لمنظر فييا .كيمكف لمييئة أف تقرر ما يمي :
(أ) تحؽمؽ ىذه المؤسسة ؿمتطمبات ضماف الجكدة كعميو يتـ منحيا المكافقة الكاممة.
(ب) أف المؤسسة ال تفي بشكؿ تاـ بمعايير ضماف الجكدة كلكف لدييا الخطط المناسبة لكضع
إجراءات ؿضماف الجكدة ،كعميو ينبغي أف تحصؿ عمى مكافقة مؤقتة .
(ج)

أف المؤسسة ليس لدييا خطط كافية لكضع

إجراءات لضماف الجكدة  ،كينبغي عمييا

تمبية متطمبات محددة قبؿ التقدـ بطمب جديد لممكافقة عميو  .كىنا سيطمب مف المؤسسة
تقديـ خطط مفصمة ألغراض التطكير إلى الييئة في غضكف فترة زمنية محددة  ،بحد
أقصى قدره ستة أشير.
تمنح المؤسسة االعتماد
(د) أف ىناؾ أكجو قصكر حقيؽة
م في ىذا المقترح ،كينبغي أف ال ي
المؤقت .كستقكـ الييئة بإحالة األمر إلى الك ازرة التخاذ اإلجراء المناسب .

ثانيان :عند كضع الصيغة النيائية ؿتقارير لجاف التقكيـ عف البرنامج َّ
ستقد ـ إلى الييئة لمنظر
فييا .كمحؽ لؿىيئة أف تقرر ما يمي :

(أ) أف البرنامج ينبغي اعتماده  ،نظ انر ألنو يمبي متطمبات ضماف الجكدة.

(ب) أف البرنامج ال ملبي تماما متطمبات ضماف الجكدة كلكف لديو الخطط المناسبة لؿتطكير
ممنح لو االعتماد المؤقت.
لذلؾ ينبغي أف ي
(ج) أف البرنامج ليس لديو خطط كافية لكضع إجراءات ؿضماف الجكدة ،كعميو تمبية متطمبات
محددة قبؿ التقدـ بطمب جديد لممكافقة عميو  .كىنا سيطمب مف المؤسسة تقديـ خطط
مفصمة ألغراض التطكير إلى الييئة في غضكف فترة زمنية محددة ،بحد أقصى قدره
ستة أشير.
(د) أنو ال ينبغي منح البرنامج االعتماد المؤقت الف ىناؾ أكجو قصكر حقيقية فيق .كلذلؾ
ستقكـ الييئة بإحالة األمر إلى الك ازرة التخاذ اإلجراء المناسب
البرنامج إلى أف يتـ تالفي تمؾ العيكب .
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الفصؿ الثاني

احلذود انضيُُخ ويىعض إعشاءاد
انزخغُظ وانزمىَى اخلبسعٍ
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احلذود انضيٍُح ويىعض إعشاءاد
الختغُظ وانزمىَى اخلبسعٍ
فيما يمي سيتـ تقديـ لمحة عامة عف

اؿمكاعيد كالجدكؿ الزمني لألنشطة المدرجة في

اؿتخطيط كاجراء التقكيـ الخارجي لممؤسسة  ،كالبرفامج ،أك الجمع بيف تقكيـ المؤسسة كالبرامج.
كالعممية األساسية ىي نفسيا ؿلثالثة أنكاع مف التقكيـ  ،عمى الرغـ مف اختالؼ التفاصيؿ بشأف
الجدكؿ الزمني لألنشطة خالؿ التقكيـ.
مزيد مف التفاصيؿ بشأف ما يخص الييئة كالمؤسسات سترد في الفصكؿ الالحقة مف الجزء
الثالث مف ىذا الدليؿ.
 2.1عذونخ انزمىَى اخلبسعٍ:

أوالً :إجراءات التقكيـ الخارجي لممؤسسات القائمة تجرل عمى النحك التالي :

أ .بالنسبة ألكؿ تؽكيـ ؿمؤسسة كانت قائمة كتعمؿ في كقت إعداد النظاـ الجديد ؿالعتماد
األكاديمي ؛

ب .عندما تككف اؿمؤسسة

مؤقت كيجرم النظر في
ا
معتمدة

إزالة تسمية "مؤقت" مف

اعتمادىا؛
ج .بعد إزالة التعييف المؤقت مف اعتمادىا  ،يجرل التقكيـ الخ ارجي مرة كؿ خمس سنكات
(كربما لظركؼ خاصة تككف ىذه العممية مطمكبة في تكقيت اقرب مف ذلؾ ).
مع العمـ إف اؿمتطمبات كاإلجراءات المتبعة ىي نفسيا في كؿ الظركؼ.
ثانياً:إجراءات التقكيـ الخارجي لمبرامج تجرل عمى النحك التالي :

أ .االعتماد األكلي لبرنامج كاف قائـ ا كمعمؿ في كقت إعداد النظاـ الجديد ؿالعتماد
األكاديمي ؛
مؤقت كيجرم النظر في إزالة تسمية "مؤقت" مف
ا
ب .عندما مككف البرنامج معتمدا
اعتماده.
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ج .بعد إزالة التعييف المؤقت مف اعتماده  ،يجرل التقكيـ الخارجي لمبرنامج مرة كؿ
خمس سنكات (كربما ؿظركؼ خاصة تككف ىذه العممية مطمكبة في تكقيت اقرب مف
ذلؾ) .مع مالحظة أف اؿمتطمبات كاإل جراءات المتبعة ىي نفسيا في كؿ مف ىذه
الظركؼ.كما أف إجراءات التقكيـ الخارجي العتماد البرامج ذات الصمة

بمجاالت

الدراسة يمكف أف تجرم في كقت متزامف.
كما أف مف الممكف أيضا لمفاحصيف كالمراجعيف القياـ بإجراءات التقكيـ العتماد
كإعادة اعتماد البرامج في نفس الكقت الذم يجرم فيو التقكيـ المؤسسي ,ألف مف شأف
ذلؾ تخفيض الكقت كالجيد الخاص ببعض األنشطة التي يمكف الجمع بينيا  .كلتحقيؽ
القياسية لدكرة التقكيـ

ىذه اؿدرجة مف التنسيؽ فإنو يمكف تعديؿ فترة الخمس سنكات
الخارجي بعد التشاكر مع المؤسسة.
كىناؾ قدر كبير مف العمؿ يجب القياـ بو في التحضير

لمتقكيـ خارجي  ،سكاء

مف جانب الييئة أك داخؿ المؤسسة نفسيا  .كما أف مف الضركرم أيضان أف تحدد
الييئة مكعد التقكيـ لعدد مف المؤسسات كالبرامج  ،ك قد يستغرؽ

ىذا بعض ا لكقت

لترتيبق .كبالتالي إذا كافت اؿمؤسسة ترغب في إجراء التقكيـ في كقت معيف فإنو ينبغي
عمييا تقديـ طمب إلى الييئة في مكعد ال يقؿ عف ثمانية عشر شي ار قبؿ

الكقت

المقترح لمتقكيـ مف قبؿ الييئة  .كفي الحالة التي مككف التقكيـ قد بدأ عف طريؽ الييئة
 ،فسيتـ إعطاء مولة ال تؽؿ عف تسعة أشير .كما أف الييئة ستبذؿ كؿ جيد ممكف
لتمبية طمبات الحصكؿ عمى تكقيت التقكيـ  ،كلكف قد ال يككف مف اؿممكف المكافقة عمى
جميع الطمبات.
إف الجدكؿ الزمني التالي ىك دليؿ كيمكف تعديمو بناء عمى تقدير الييئة ،كبالتشاكر
مع المؤسسة.
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 2.2األَشعخ انزٍ رغجك انزمىَى:

لجم انزمىَى ادلمرتػ ةذتبَُخ ػشش شهشا .
 يمكف أف تبادر المؤسسة في تقديـ طمب إلعادة النظر في كقت التقكيـ
ليتالءـ مع ترتيبات خططيا.
لجم انزمىَى ةرغؼخ أشهش
 تضع الييئة الصيغة النيائية ؿؿجدكؿ اؿزمني لمتقكيـ كتبمغ المؤسسات بالمكاعيد
المقررة.
 ترشح الييئة أحد منسكبيو ا لتسييؿ إجراء ات التقكيـ  ،كيجتمع ىذا اؿمكظؼ مع
المؤسسة لبحث الترتيبات كالجداكؿ الزمنية.
 تستكمؿ المؤسسة التقكيـ الذاتي  ،كتعد الكثائؽ المطمكبة األخرل.
 ترشح المؤسسة شخص رفيع المستكل يمث ؿ نظاـ ضماف الجكدة لدييا ليككف
عمى اتصاؿ مع الييئة حكؿ الترتيبات الالزمة لمتقكيـ.
 تبدأ الييئة التخطيط لتعييف رئيس كأعضاء فريؽ ا لتقكيـ.
 تقدر الييئة تكاليؼ الزيارة التقكيمية كتخطر المؤسسة بالرسكـ المطمكبة لمتقكيـ
كالتكاليؼ المقدرة  .كينبغي أف يتـ السداد في غضكف شير كاحد مف
اإلخطار.

لجم انزمىَى ةأسثؼخ أشهش


تنتيي الييئة مف تعييف رئيس كأعضاء فريؽ التقكيـ.
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تكفر المؤسسة التعميمية نسخان مف تقرير التقكيـ الذاتي  ،كممفا متكامال عف
اؿرنامج كغير ذلؾ مف أم كثائؽ مطمكبة عمى شكؿ نسخة مطبكعة
المؤسسة أك ب
كالكتركنية لتقديميا لمييئة.



ؼيؽ التقكيـ الييئة كالمؤسسة لمتشاكر حكؿ إجراءات التقكيـ.
قد يزكر رئيس ر
لجم انزمىَى ةصالصخ أشهش:
 ترتب الييئة الستقداـ أعضاء الفريؽ مف خارج البالد

إلى المممكة العربية

السعكدية كتنيي ترتيبات اإلقامة.
مً
رسؿ مكظؼ الييئة المسؤكؿ عف عممية التنسيؽ ألعضاء فريؽ التقكيـ ما يمي:
 ي
 فسخان مف

تقرير التقكيـ الذاتي لممؤسسة أك البرنامج  ،ككامؿ المعايير

الخاصة با لتقكيـ الذاتي  ،كقائمة الكثائؽ األخرل التي كردت مف
المؤسسات ؛
 معمكمات مكجزة عف مرحمة ما بعد التعميـ الثانكم في المممكة العربية
السعكدية  ،كالنيج الذم ُّت
اتبع ؿالعتماد كضماف الجكد ة  ،كمقترح برنامج
اؿزيارة ليذه المؤسسة  .مع اإلشارة إلى تكفر الكثائؽ المطمكبة حكؿ ىذا
المكضكع في مكقع الييئة عمى الشبكة العالمية.
 يتشاكر رئيس فريؽ التقكيـ مع أعضاء الفريؽ حكؿ عممية التقكيـ كتكزيع األدكار
داخميا  ،كبشأف القضايا الناشئة عف

التقكيـ األكلي لمـ عمكمات المتكفرة بيف

أيدييـ ،كمحؽ لو االتصاؿ بالييئة لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية أك ـ كاد إذا
لزـ األمر.
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لجم انزمىَى ةشهش:


يقكـ رئيس فريؽ التقكيـ بإبالغ الييئة بأم تغييرات يرغبيا الفريؽ في مسكدة
برنامج الزيارة (انظر المسكدة السفمية أدناه حكؿ األنكاع اؿمختمفة مف التقكيـ )  ،كأية
مكاد إضافية مطمكبة مف المؤسسة مكد الفريؽ أف تككف متكفرة قبؿ التقكيـ.



يتشاكر عضك الييئة المسئكؿ عف التنسيؽ لمتقكيـ مع المؤسسة لكضع الصيغة
النيائية لبرنامج الزيارة كالترتيبات الالزمة ألية مكاد إضافية مطمكبة لتكفيرىا.



ينبغي أف تككف ترتيبات اإلقامة كالنقؿ المحمي ألعضاء فريؽ التقكيـ كغير ذلؾ
مف األمكر عمى النحك المطمكب
كالشخص المعيف مف قبؿ

كتستكمؿ مف قبؿ اؿمكظؼ المنسؽ مف الييئة

اؿمؤسسة إلدارة الترتيبات الداخمية

الترتيبات قاعة االجتماعات في

لمتقكيـ .كتشمؿ ىذه

اؿفندؽ الذم يسكنو فريؽ التقكيـ  ،كتقديـ خدمات

اؿترجمة المقركءة كالمسمكعة إذا اقتضى األمر ذلؾ

أثناء التقكيـ .كما يجب القياـ

باؿرتيبات الالزمة في المؤسسة لقاعات االجتماعات ,كمكاقع العمؿ  ،كالتجييزات كغيرىا
ت
مف المتطمبات.


مرسؿ المكظؼ المنسؽ بالييئة إلى أعضاء الفريؽ برنامج الزيارة

الذم يشمؿ

التفاصيؿ النيائية لترتيبات السفر كاإلقامة  ،ككضع الصيغة النيائية لبرنامج الزيارة ،
كنمكذج يستخدمو الفريؽ في إعداد مسكدة اؿتقرير عف اؿزيارة.

قةل انجذء ثبنزمىَى يجبششح:
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 إف المؤسسة التعميمية ىي المسئكلة عف التأكد مف أف أعضاء فريؽ التقكيـ قادمكف عف
طريؽ الجك لتككف في استقبالوـ في المطار كمرافقتو ـ إلى الفندؽ.
 كيجتمع رئيس فريؽ التقكيـ كالمكظؼ المسئكؿ عف التنسيؽ مف قبؿ الييئة مع أعضاء
الفريؽ لمدة نصؼ يكـ الستعراض الترتيبات كخطط األنشطة التي ستتـ خالؿ التقكيـ.
 كبعد اإلحاطة األكلية كاجتماع التخطيط في الفندؽ الذم يقيـ فيو الفريؽ ،سيجتمع فريؽ
التقكيـ مع رئيس الجامعة أك عميد الكمية  ،أك أم إدارم أكاديمي كبير ؾنائب رئيس
الجامعة .كممكف عقد اجتماع أكلي إلحاطة عضكات الفريؽ مف النساء لضماف فيـ
اؿكاحي الثقافية التي قد تؤثر عمى عمميات مؤسسات التعميـ العالي في المممكة
كتكضيح ن
العربية السعكدية  .إف الممارسة المكصى بيا كبشدة لممؤسسة التعميمية ىك أف أف تقكـ
بعقد لقاء اجتماعي مباشرة قبيؿ التقكيـ الذم يقكـ بو الفريؽ مف اجؿ تقديـ كمزج بيف
كبار أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف المشاركيف في التقكيـ مع فريؽ التقكيـ.
 2.3األَشغخ يف أصُبء انزمىَى:

بناء عمى ما يمي:
كقد يستغرؽ التقكيـ الخارجي مف ة
ثالث إلى خمسة أياـ  ،كذلؾ ن
 حجـ كتعقيد المؤسسة.
 عدد البرامج التي يجرم تقكيميا.
 ككف التقكيـ المؤسسي يجرم متزامنا مع تقكيـ البرامج أـ إنيما ال يجرياف في كقت كاحد .
كما أف الشخص المعيف مف قبؿ المؤسسة إلدارة ترتيبات التقكيـ يجب أف يككف متفرغان

تفرغان كامالن نً ليذه العممية كمعو عدد مف الفنييف كالمساعديف المذيف تتطمب إجراءات التقكم ـ
كجكدىـ حاؿ الحاجة إلييـ ،كاذا كاف التقكيـ المؤسسي يجرل متزامنان مع تقكيـ البرامج فإف ذلؾ
يتطمب تعييف شخص لكؿ برنامج.

كما أف الشخص المعيف كدليؿ مؤسسي في أثناء إجراء التقكيـ عميو مسئكليات غاية في
األىمية .فيك يقكـ باالجتماع مع أعضاء فريؽ التقكم ـ الخارجي في الييئة ليؤكد فيمو الكامؿ
لجميع االحتياجات  .كسيقكـ ىذا الشخص باالجتماع بفريؽ التقكيـ عند كصكليـ المؤسسة لتأكيد
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ف الترتيبات الضركرية قد تـ تكفيرىا كاتباعيا  .كفي حالة المؤسسات التي تفصؿ قسـ الطالب
عف الطالبات فإنو ينبغي تعييف مكظؼ كمكظفة لمتنسيؽ مع فريؽ التقكيـ الخارجي كالييئة .
كيجب أف يرافؽ ىذا الشخص فريؽ التقكيـ خالؿ الزيارة في جمساتيـ كيقدـ األعضاء
بالشكؿ اؿمناسب .كما يمزمو البقاء معيـ في االجتماعات العامة  ،أما في حالة اجتماع فريؽ
التقكيـ مع أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة أك مع الطالب عميو أف
بمجرد أف يقدـ أعضاء المجنة ثـ يعكد عند نياية االجتماع

يغادر مكاف االجتماع

 .كما أف عميو أف يغادر المكاف

أيضان في االجتـ اعات التي تقاـ لتقكيـ المكاد ك الكثائؽ كذلؾ إلفساح المجاؿ لفريؽ التقكيـ

إلصدار حكمو عمييا بقناعة كحيادية تامة  .كعندما يطمب فريؽ التقكيـ أم مكاد إضافية  ،أك
عميو (الشخص المنسؽ في المؤسسة ) أف يقكـ بالترتيبات
يرغب مناقشة أشخاص آخريف  ،ؼ
الالزمة.
كفي أثناء التقكيـ ،سيقكـ الفريؽ بسمسمة مف الزيارات كاالجتماعات لتقكيـ األنشطة  .كربما
ثـ يجتمع كافة أعضاءق بعد
ينقسـ لمجمكعات صغيرة ليستطيع اإلطالع عمى كافة األشياء كمف َّ

ذلؾ بشكؿ منتظـ لتقكيـ التقدـ كمقارنة المالحظات .

كسيقكـ أعضاء الفريؽ بإعداد مسكدة تقرير بعد يكـ مف انتياء الزيارة كيسمـ لمعضك المنسؽ
المحدد مف قبؿ الييئة .ثـ يمتقي الفريؽ بمدير أك عميد أك أم مف كبار المسئكليف بالمؤسسة
لعقد اجتماع يتـ الخركج منو بشرح تاـ لمنتائج العامة لمتقكيـ .
كبالنسبة لعينات الجداكؿ الكاردة في الفصؿ الثالث مف الجزء الثالث ـ ف ىذا الدليؿ حكؿ
مكاعيد التقكيـ المؤسسي  ،كتقكيـ البرنامج  ،كالتقكيـ المتزامف لممؤسسة كالبرنامج  .نريد أف ننبو
أنيا كضعت لغرض التكضيح فقط  .أما الجدكؿ المفصؿ سيتـ كضعو
باالعتبار الظركؼ الخاصة لممؤسسة المعنية.
 2.4األَشغخ ثؼذ انزمىَى:
ثؼذ شهش يٍ إعشاء انزمىَى:
46

لكؿ تقكيـ مع األخذ

اجلود يف اململكة العربية السعودية–اجلزء الثالث
دليل االعتماد وضمان ة

سكؼ تسمـ مسكدة التقرير لممثؿ الييئة لتحريره بشكؿ مالئـ كتصحيح أم أخطاء غير
مقصكدة فيو كتىيئتو لالعتماد .كبعد مراجعتو مف ممثؿ الييئة سكؼ يعاد التقرير لرئيس فريؽ
التقكيـ لمفحص النيائي  .كمف ثـ سيرسؿ التقرير لممؤسسة داعيا إياىا إلى ا إلشارة إلى أم
أخطاء حكؿ الكقائع المذككرة في ثنايا التقرير  .كبعدىا سيتـ إرساؿ استبيانات تقكيمية مف قبؿ
الييئة لإلجابة عمييا مف أعضاء فريؽ التقكيـ كمف المؤسسة حكؿ قيمة كفعالية عممية التقكيـ .
ثؼذ شهشٍَ يٍ إعشاء انزمىَى:

ترير ،تتاح الفرصة لؿمؤسسة لمرد عمى الييئة مف
في غضكف أسبكعيف مف تمقي ـ سكدة اؿق

خالؿ إبداء رأييا حكؿ أية أخطاء كقائعية يعتقد أنيا ربما تككف قد حدثت .ثـ سيتشاكر ممثؿ
الييئة مع رئيس الفريؽ

حكؿ أم تعديالت قد تككف ضركرية

المؤسسة .كيجكز لمرئيس أف يتشاكر مع أعضاء

بعد استالـ الرد حكؿ مف

فريقو حكؿ اآلثار المترتبة عمى ىذه

التغييرات.
ثؼذ صالصخ أشهش يٍ إعشاء انزمىَى:

ستضع الييئة الممسات األخيرة عمى التقرير في صيغتو النيائية آخذةن في اعتبارىا الردكد

الكاردة مف المؤسسة كتكصية فريؽ التقكمـ .كسيتـ خالؿ ىذه العممية القياـ بأية تعديالت تراىا
الييئة عمى مسكدة التقرير دكف اإلخالؿ بالنتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا فريؽ التقكيـ .
كمف ثـ سيعتمد ىذا التقرير مف قبؿ المجنة االستشارية

لمكميات كالجامعات بالييئة كالتي ربما

تضع بعض المالحظات كالتكصيات لتنظر مف مجمس الييئة .
ثؼذ أسثؼخ أشهش(التاريخ التقريبي) يٍ إعشاء انزمىَى:

سينظر مجمس الييئة في التقرير كتكصياتو مشفكعان بأم مالحظات

أك تكصيات مف

المجنة االستشارية لمكميات كالجامعا ت .ثـ سيصدر المجمس ق ارره حكؿ االعتماد بعد النظر بيذا
التقرير كتكصية المجنة االستشارمة  .كسيرسؿ التقرير النيائي لممؤسسة مع كامؿ تفاصيؿ قرار
مجمس الييئة بشأف االعتماد  .كبعد أسبكعيف مف إرساؿ التقرير كتفاصيؿ قرار االعتما د مف
مجمس الييئة إلى المؤسسة  ،سيتـ نشر التقرمر في مكقع الييئة عمى الشبكة العالمية.
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كفي حالة ككف التقرير يتضمف إجر و
اءات كأنشطة جديرة بالثناء كاإلشادة داخؿ المؤسس ة ,
كترل الييئة أنو ينبغي إطالع المؤسسات األخرل عمييا مف خالؿ التعريؼ بالممارسات الجيدة
عبر مكقعيا عمى الشبكة العالمية  ،فستطمب الييئة مف المؤسسة تقديـ الكصؼ المناسب لتمؾ
اإلجراءات كاألنشطة.
كسيطمب مف المؤسسة الرد عمى تكصيات العمؿ المدرجة في التقرير ,عمى أف مككف الرد
ي
خالؿ ثالثة أشير مف كصكؿ الطمب  ،غير أف اإلطار الزمني لإلجراءات الكاجب اتخاذىا
حياؿ ىذه التكصيات يعتمد عمى المسائؿ المدرجة كخطط المؤسسة لإلجابة عمى ذلؾ.
انؼًم انزبيل أو انالؽك (الجدكؿ الزمني يتكقؼ عمى اإلجراءات المطمكبة كالنطاؽ الزمني
لمرد):

عمى المؤسسة أ ف تكفر لمييئة تقري ار عف اإلجراءات التي ُّت
اتخذت بالنسبة إلى التكصيات

التي قدميا الفريؽ  ،كخططيا لالستجابة  .كستعمؿ الييئة عمى تقكيـ اإلجراءات المتخذة .كسيتـ
إضافة ممحؽ إلى تقرير الييئة المنشكر عمى الشبكة العالمية يشير غاؿ

ل االجراءات التي

اتخذتيا المؤسسة ردا عمى التكصيات المرفكعة إلييا.
 2.5حتضرياد ادلؤعغخ نهزمىَى ادلؤعغٍ:

إف التقكيمات الخارجية لممؤسسات تيدؼ إلى معرفة قدرة

أداء المؤسسة في تحقيؽ

رسالتيا التي تحركيا أىداؼ كغايات  ،كمدل قدر ة ىذا األداء عمى الكفاء بالمعايير التي كرد
كصفيا في معامير ضما ف الجكدة كاالعتماد في مؤسسات التعميـ العالي
التالية :
 الرسالة كاألىداؼ.
 اإلدارة كاؿسمطات.
 إدارة ضماف الجكدة كالتطكير.
 التعمـ كاؿتعميـ.


إدارة شؤكف الطالب كخدمات الدعـ.

 المرافؽ كالتجييزات.
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 التخطيط كاإلدارة المالية.
 إجراءات التكظيؼ .
 البحث
 العالقات المؤسسية مع المجتمع.
كسيكلي المقكمكف ىذه القضايا اىتماما خاصا في تقرير التقكيـ الذاتي لممؤسسة  .كما أف
أحد النتائج اليامة لمتقكيـ ىك تأكيدقؿنتائج التقكيـ الذاتي الذم تقكـ بو المؤسسة بالرغـ مف أف
فريؽ التقكيـ سيجرم تقكيمو المستقؿ لمتأكد مف تطبيؽىا المعايير.
كيركز التقكيـ أيضا عمى المسائؿ المحددة كأكلكيات مف قبؿ الييئة

أك المتعمقة بمبادئ

السياسة العامة لمك ازرة أك نقاط ضعؼ أك صعكبات حددت في التقارير الداخمية كالخارجية
السابقة لممؤسسة.
عممان بأف  ،اإلجراءات كالمتطمبات الالزمة لالفتياء مف التقكيـ المؤسسي الذاتي مدرجة في
الجزء الثاني مف ىذا الدليؿ  ،مع نمكذج لتقرير التقكيـ الذاتي مدرجة في الممحؽ رقـ " "2لتمؾ
الكثيقة ،لذلؾ ينبغي عمى المؤسسة  ,كفي أسرع كقت ممكف بعد تحديد مكاعيد التقكيـ الخارجي ,
أف تخطط إلكماؿ التقكيـ الذاتي كتعد الكثا ئؽ كبقية األنشطة التي ستككف مطمكبة .
كما أنو يجب

االنتياء مف التقكيـ الذاتي في الكقت المحدد إلرساؿ التقرير لمييئة كىك

أربعة أشير قبؿ تنفيذ التقكيـ الخارجي  .كينبغي أف يتضمف تقرير التقكيـ الذاتي معمكمات
مؤسسية  ،ككصؼ لمعمميات التي ُّت
اتبعت في إجراء التؽكيـ الذاتي كتحميؿ ألداء المؤسسة كفقا
لإلحدل عشر معيا ار المحددة مف الييئة  .كما ينبغي أف يتضمف قسـ المعمكمات المؤسسية في
التقرير ما يمي:
 مكجز عف تاريخ المؤسسة كنطاؽ أنشطتيا .
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 كصؼ لإلدارة كالييكؿ التنظيـ م باستخداـ المخططات التنظيمية ( الرسكـ البيانية) ،
كقائمة بالكميات كاألقساـ  ،كأسماء كتفاصيؿ االتصاؿ باإلفراد الميميف؛
 قائمة بمباني المؤسسة مكضح فييا أماكف تقديـ البرامج كأعداد الطالب.
 مجمكع عدد الطالب كأعضاء ىيئة التدريس حسب الكمية  ،كالقسـ كالبرنامج .
 فكرة مكجزة عف حالة االعتماد لممؤسسة تتضمف نتائج التقكيمات

المؤسسية السابقة ،

كأية شركط تـ كضعيا.
 كصؼ لترتيبات ضماف الجكدة في المؤسسة  ،كأكلكيات التطكير لدييا أك أية قضايا
تؤثر عمى عممياتيا.
 قائمة بالمسائؿ التي تحظى باىتماـ خاص لدل المؤسسة كالتي تسعى المؤسسة
لمحصكؿ عمى المشكرة كالنصح حكليا مف خالؿ التقكيـ.
كمجب أف يتضمف متف التقرير كصفان

يمبرىنان بالدليؿ لألداء

كمرتبطان بالمعايير التي

كضعتيا الييئة  ,عمى أف يتضمف ىذا الدليؿ بيانات محددة بشأف جكدة األداء اعتمادان

عمى

مؤشرات األداء المحددة بكضكح كبقية المعمكمات األخرل ذات العالقة  .كما يجب أف يتضمف
التقرير معمكمات مقارنة مف المؤسسات ذات العالقة األخرل التي اختارتيا المؤسسة لقياس
األداء .ككذلؾ يجب أف يتضمف التقرير بيانات قكية كمعمكمات كمية كمما كاف ذلؾ ممكنا .

مبنى التقرير عمى معمكمات الييئة المذككرة في محكات التؽكيـ الذاتي كما
كينبغي أف ي
ينبغي أف َّ
تقد ـ نسخة ـ ف كامؿ محكات التقكيـ في كثيقة منفصمة  .كحيث أف محكات التؽكيـ
تكضع المعايير كمرجعية لو في كثيقة منفصمة.
الذاتي ال تشكؿ التقكيـ الذاتي ،لذلؾ ينبغي أف ى
م ىسَّؿـ لمييئة ست نسخ مف تقرير التقكيـ الذاتي قبؿ أربعة شيكر مف مكعد
كما انو يجب أف ي

إجراء التقكيـ الخار جي .كيجب تككف ىذه النسخ عؿ ل كرؽ مف حجـ " "A4غير مجمدة ،

مطبكعة عمى كجو كاحد  ،كتككف الصفحات مرقمة  ،مع كجكد قائمة لؿمحتكيات لسيكلة الرجكع
إلييا .كما ينبغي إدراج قائمة بالمختصرات المستخدمة في التقرير في مالحؽ التقرير .إضافة
لذلؾ ،ينبغي أف تقدـ ست نسخ الكتركنية مف التقرير عمى أقراص مضغكطة .كنظ انر لممشاركة
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الكبيرة مف قبؿ المقكميف الدكلييف  ،فإنو ينبغي أف يقدـ تقرير التقكيـ الذاتي بالمغة االنجميزية ما
يمكف أف تككف بالمغة
لـ يكف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ مع الييئة عمى غير ذلؾ  .أما اؿكثائؽ األخرل ؼ
االفجليزية أك العربية.
كإضافة لتقرير التقكيـ الذاتي ،فإنو ينبغي تكفير الكثائؽ التالية :
أكال :الكثائؽ التي ترسؿ قبؿ مكعد التقكيـ الخارجي :
(أ) محكات التقكيـ الذاتي لمؤسسات التعميـ العالي  .إف اؿمحكات كاممة التي يجب أف
النجكمي  ،كالمالحظات المستقمة  ،ك مؤشرات أكلكيات
ة
تشتمؿ عمى كؿ مف  :التقديرات
التطكير المطمكبة كما في الكثيقة ،

كينبغي أف تككف مرفقو بكصؼ

لإلجراءات

المستخدمة في فحص كتنفيذ التقكيـ.
(ب) نسخة مف الخطة اإلستراتيجية لممؤسسة.
(ج) نسخة مف الخطة

اإلستراتيجية

لممؤسسة كالخاصة بتطكير

الجكدة (كالتي يمكف

إدراجيا في إطار خطة إستراتيجية مؤسسية أكسع نطاقا).
(د) الدليؿ الحالي لمطالب  ،أك اؿنشرة أك اؿكتيب الذم يحتكم عمى كصؼ لممناىج ،
كشركط القبكؿ  ،متطمبات الحصكؿ عمى اؿدرجة العممية  ،كالمعمكمات ذات الصمة.
ثانيان :الكثائؽ التي يجب تكفيرىا لفريؽ التقكيـ في أثناء زيارتو لممؤسسة  .مع العمـ انو يمؾف أف
يطمب المقكمكف المكاد قبؿ ذلؾ  ،كربما يطمبكف مكاد إضافية في أثناء الزيارة :
(ق)

دليؿ الكمية أك كثيقة مشابية تحكم معمكمات حكؿ سياسات التكظيؼ كسياسات

التطكير الميني كاإلجراءات كالمعمكمات ذات الصمة.
(ك) دليؿ السياسات اإلدارية كالمالية أك كثيقة مشابية تشتمؿ عمى ا لمكائح كاألنظمة كاألدكار
كالمسؤكليات المنكطة باإلدارييف كاألكاديمييف كالمجاف الرئيسية  ،كشرح لنظاـ السمطات
كالييكؿ اإلدارم لممؤسسة.
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(ز) دليؿ ضماف الجكدة أك كصفا لإلجراءات بما في ذلؾ معمكمات عف اؿنظاـ الذم تتبعو
المؤسس
ة

ؿتؽكمـ البرامج كالخدمات  ،كدكر مركز اؿجكدة في ىذه المؤسسة كنظـ جمع

كتحميؿ البيانات عف جكدة األداء كالتخطيط مف اجؿ التطكير.
(س) البيانات الحالية عف أعضاء ىيئة التدريس بما في ذلؾ جداكؿ بأعدادىـ حسب الرتبة
أك الدرجة العممية  ،كالمؤىالت العميا ،ك نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى نسبة الطالب
الخاصة بكؿ قسـ ك كمية  ،كبالنسبة لممؤسسة ككؿ  .كينبغي لمجامعة (اختيارم لمكمية )
تكفير معمكمات عف نتائج البحكث الخاصة بكؿ قسـ  ،ككمية كلممؤسسة ككؿ  .كما ينبغي
أف تككف السير الذاتية ألعضاء ىيئة التدريس الحالييف متاحة بممؼ خاص لتقديميا
لفريؽ التقكيـ الخارجي عندما يحتاجكف إلييا.
 .3ينبغي أف تيجرل المناقشات األكلية مع األعضاء المذيف عينتيـ الييئة حتى يتسنى
اؿتخطيط
تسييؿ التقكيـ كتأكيد المكاعيد ،كاتخاذ الترتيبات الالزمة لتقديـ الكثائؽ ،ك
ؿلترتيبات التنظيمية كغيرىا مف المسائؿ التي كصؼ ت في األعماؿ التحضيرية لمتقكيـ في
الفصؿ الثاني.
 2.6حتضرياد ادلؤعغخ اعزؼذادا نهزمىَى اخلبسعٍ نهربَبيظ:

ق كأدائيا في ضكء
سيأخذ تقكيـ البرنامج في اعتباره جكدة البرنامج في تحقيؽ غاياتو كأىداؼ

اإلحدل عشرة معمار المكضحة ضمف معايير ضما ف الجكدة كاعتماد برامج التعميـ العالي  .كما
خاص لمستكل التعمـ كالتعميـ بما في ذلؾ األدلة عمى تحقيؽ مخرجات التعمـ
ان
سيكؿم اىتماـ ان
المقصكدة كاالنسجاـ مع كثيقة "أطر المؤىالت الكطنية " .كأما في البرامج المينية  ،فسيكلى
اىتماـ خاص لكؿ مف

المتطمبات الكظيفية الضركرية

في المجاؿ المعني

كلإلجراءات

المستخدمة لتؽكيـ مدل تحقؽ تمؾ المتطمبات في مخرجات البرنامج.
كسيككف تقرير التقكيـ الذاتي لمبرنامج محكر االىتماـ الرئيسي كالذم ينبغي أف يككف كثيقة
منفصمة بشكؿ كامؿ يتـ كضعيا عمى أساس نمكذج التقكيـ الذاتي الدكرم لمبرنامج الذم تـ
إرفاقو في ممحؽ الجزء الثاني مف ىذا الدليؿ  .إف إحدل النتائج اليامة ؿلتقكيـ الخارجي تكمف
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في التحقؽ مف صدؽ نتائج التقكيـ الذاتي ،مع أف فريؽ التقكيـ سيككف لو تقكيمو المستقؿ حكؿ
التأكد مف تطبيؽ المعايير المطمكبة .
كيمكف أيضا متناكؿ التقكيـ المسائؿ المحددة كأكلكيات مف قبؿ

الييئة أك الك ازرة المعنية

م رسـ السياسة العامة .كما يمكف أف يتناكؿ أم مكاطف ضعؼ
باعتبارىا خطكات أكلية ميمة ؼ
السابؽ في المؤسسة.
ة
أك صعكبات تـ تحديدىا في اؿتقارير اؿداخمية أك اؿخارجية
كما أنو ينبغي استكماؿ خطط التقكيـ الذاتي لمبرنامج كالكثائؽ األخر ل المطمكبة في أسرع
كقت ممكف بعد تحديد مكعد التقكيـ الخارجي  .كيجب عمى كجو التحديد عمؿ ما يمي :
.1

يجب إكماؿ التقكيـ الذاتي لمبرنامج في كقتو كارساؿ تقرير لمييئة بذلؾ قب ؿ مكعد
التقكيـ الخارجي بأربعة أشير  .كيجب أف يتضمف متف التقرير كصفان لألداء كالدليؿ

الذم يرتبط بأم مف المعايير التي كضعتيا الييئة  .كيجب أف يتضمف ىذا الدليؿ

بيانات محددة بشأف جكدة األداء اعتمادا عمى مؤشرات األداء المحددة بكضكح ،مع
بقية المعمكمات األخرل ذات العالقة  .إلى جانب مقارنات مع برامج أخرل تعتبر
مقياسا سكاء مف داخؿ المؤسسة كمف خارجيا  . .كما يجب أف يتضمف التقرير
بيانات قكية كمعمكمات كمية كمما كاف ذلؾ ـ مكنا.
مبنى التقرير عمى معايير الييئة حكؿ محكات التؽكيـ الذاتي .كما ينبغي
كينبغي أف ي
أف تقد ـ نسخة مف اؿمحكات الكاممة في كثيقة منفصمة  .كحيث أف محكات التؽكيـ
الذاتي ال تشكؿ التقكيـ الذاتي نفسو ،لذلؾ ينبغي أف تكضع المعايير كمرجعية لو
في كثيقة منفصمة.
كما ا نو يجب أف ييسمـ لمييئة خمس فسخ مف تقرير التقكيـ الذاتي قبؿ أربعة
شيكر مف مكعد إجراء التقكيـ الخارجي  .كيجب تككف ىذه النسخ عمى كرؽ مف حجـ
" "A4غير مجمدة ،مطبكعة عمى كجو كاحد،

كتككف الصفحات مرقمة ،مع كجكد

قائمة لؿمحتكيات لتسييؿ الرجكع إلييا  .كما ينبغي إدراج

قائمة بالمختصرات

المستخدمة في التقرير في مالحؽ التقرير .إضافة لذلؾ ،فإنو ينبغي أف تقدـ خمس
نسخ الكتركنية مف التقرير عمى أقراص مضغكطة .كنظ انر لممشاركة الكبيرة مف قبؿ
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المقكميف الدكلييف ،ينبغي أف يقدـ تقرير التقكيـ الذاتي بالمغة االنجميزية ما لـ يكف
يمكف أف تككف
ىناؾ اتفاؽ مسبؽ مع الييئة عمى غير ذلؾ  .أما اؿكثائؽ األخرل ؼ
بالمغة االفجليزية أك العربية.
.2

باإلضافة تقرير التقكيـ الذاتي  ،فإنو ينبغي أف تقدـ الكثائؽ التالية

مطبكعة عمى

إلكتركني أيضا:
ة
كرؽ .كما يستحسف أف تقدـ بنسخة
(أ) .الكثائؽ التي يجب أف ترسؿ قبؿ التؽكيـ الخارجي:
 .1المعايير المكتممة بحسب كثيقة "معايير التقكيـ الذاتي لبرامج التعميـ العالي ".
إف المعايير الكاممة

يجب أف تش تمؿ عمى و
كؿ مف  :التقديرات النجكمية،

كالمالحظات المستقمة ،كمؤشرات أكلكيات التطكير المطمكبة كما في الكثيقة،
كينبغي أف تككف مرفقو بكصؼ

ؿإلج ار ءات المستخدمة في فحص كتنفيذ

التقكيـ.
 .2تحديد مكاصفات البرنامج بما في ذلؾ المسائؿ المكصكفة في الفصؿ الثاني
مف الجزء الثاني مف ىذا الدليؿ.
 .3التقرير السنكم لمبرنامج آلخر سنة.
 .4خالصة مكجزة لنتائج عمميات االعتماد السابؽ

ة (إف كجد ت) كمف بينيا

اعتمادات برنامج كأية قضايا خاصة أك التكصيات المنبثقة منيا .
اؿرنامج مف اؿنشرة أك الدليؿ بما في ذلؾ كصؼ لممقررات،
 .5نسخة مف كصؼ ب
كمتطمبات البرنامج كلكائحو.
(ب) .الكثائؽ التي يجب تكفيرىا لفريؽ التقكيـ في أثناء زيارتو لممؤسسة  .مع العمـ انو يمكف أف
يطمب فريؽ التقكيـ تمؾ الكثائؽ كالمكاد قبؿ ذلؾ ،كربما يطمبكف مكاد إضافية في أثناء الزيارة :
 .6مكاصفات المقرر لمقررات البرناـ ج كالتقارير السنكية لمبرنامج كالمقرر.
 .7دليؿ الكمية أك كثيقة مشابية تحكم معمكمات عف

سياسات الكمية ،كسياسات

التكظيؼ كالتطكير الميني ،كالمعمكمات كالسياسات كاإلجراءات ذات الصمة .
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 .8السير الذاتية ألعضاء ىيئة التدريس كالمكمفيف بالتدريس في البرنامج كقائمة
بالمقررات الدراسية المذيف ىـ مسئكلكف عف تدريسيا .كينبغي أف تتضمف ىذه
المعمكمات أعمى مؤىؿ دراسي(كيستحسف ذكر المؤىالت كغيرىا مف الخبرات
ذات الصمة بمسئكلياتيـ اؿتدريسية متى ما كاف ذلؾ مـ كنا).
 .9نسخ مف نتائج استطالعات الرأم الكاردة مف الطالب كغيرىا مف مصادر
المعمكمات عف الجكدة ،مثؿ أصحاب العمؿ ،كالكميات األخرل...،الخ.
 .10بيانات إحصائية تمخص

نتائج ىذه االستطالعات لعدة سنكات لتكضيح

االتجاىات السائدة في عمميات التؽكيـ.
 .11بيانات إحصائية عف تكظيؼ خريج م ىذا البرنامج.
 .12عينات ممثِّمة مف أعماؿ الطالب كتؽكيـ ىذق العينات.
كينبغي أف تجرل المناقشات األكلية مع أعضاء الييئة المذيف تـ اختيارىـ لتسييؿ عممية
التقكيـ مف اجؿ التأكد مف التكاريخ ،كاتخاذ الترتيبات الالزمة لتقديـ الكثائؽ ،كاؿتخطيط ؿلترتيبات
التنظيمي كغيرىا مف المسائؿ التي تـ كصفيا في األعماؿ التحضيرية لمتقكيـ في الفصؿ الثاني
ة
مف ىذا الدليؿ.
كستككف ىناؾ حاجة

لتعييف شخص مف قبؿ المؤسسة لي قكـ بتنسمؽ التحضيرات

كلمساعدة الفريؽ في أثناء التقكيـ  .حيث يقكـ ىذا الشخص بمقاء المكظؼ المنسؽ المعيف مف
قبؿ الو يئة قبؿ مكعد إجراء التقكيـ ليؤكد فيمو الكامؿ لجميع االحتياجات  .كسيقكـ ىذا الشخص
باالجتماع بفريؽ التقكيـ عند كصكليـ إلى المؤسسة

لمتأكد مف أف الترتيبات الضركرية قد تـ

تكفيرىا كاتباعيا  .كفي المؤسسات التي تفصؿ قسـ الطالب عف الطالبات ينبغي تعييف مكظؼ
كمكظفة لمتنسيؽ مع فريؽ التقكيـ الخارجي كالييئة .
كيجب أف يرافؽ ىذا الشخص فريؽ التقكيـ خالؿ الزيارة في جمساتيـ كيقدـ األعضاء
بالشكؿ المناسب  .كما يمزمو البقاء معيـ في االجتماعات العامة ،أما في حالة اجتماع فريؽ
عميو أف يغادر مكاف االجتماع
التقكيـ مع أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة أك مع الطالب ؼ
بمجرد أف يقدـ أعضاء المجنة ثـ يعكد عند نياية االجتماع
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أيضان في االجتماعات التي تقاـ لتقكيـ المكاد كالكثائؽ كذلؾ إلفساح المجاؿ لفريؽ التقكيـ

إلصدار حكمو عمييا بقناعة كحيادية تامة  .كمع ذلؾ يحؽ لفريؽ ا لتقكيـ أف يطمب منو البقاء
لمساعدتيـ .كعندما يطمب فريؽ التقكيـ أم مكاد إضافية ،أك يرغب مناقشة أشخاص آخريف،
عميو (الشخص المنسؽ في المؤسسة) أف يقكـ بالترتيبات الالزمة.
ؼ
يزضايُني
:
انىصبئك ادلغهىثخ يف ؽبنخ إعشاء انزمىَى ادلؤعغٍ ورمىَى انربَبيظ

إذا تـ إج ار ء نكعيف مف التقكيـ في كقت متزامف فاف التقكيـ الذاتي كالمكاد ذات الصمة

ستككف مطمكبة.

ادلزغهجبد انالصيخ نزمذَى ادلغبػذح ،وادلشافك وانزغهُضاد انالصيخ إلعشاء انزمىَى اخلبسعٍ:
 .1يغبػذح ادلىظفني:
ينبغي إتاحة شخص واحد

عمى أن يكون متفرغا شكل تام إل

دارة الترتيبات وتنسيق األنشطة خالل ا

لتقويم.

وفي حالة أجراء تقويم البرنامج متزامناً مع التقويم المؤسسي  ،فان عمى الشخص المحدد إلدارة الترتيبات المؤسسية
أن يقوم بالتنسيق ،كما ينبغي إتاحة أشخاص آخرين لكل تقويم برنامج (إذا كانت تقويما ت البرنامج في مجاالت
شخص واحد قد يكون قادراً عمى تقديم الدعم لعدد
عممية متقاربة ومرتبطة داخل الكمية نفسيا أو القسم نفسو فإن
اً
من ىذه التقويمات ،أما إذا كانت البرامج في مجاالت مختمفة فالبد من توفير شخص لكل برنامج)
وإذا كانت للمؤسسة أقسام مستقمة لمطالب وأقسام مستقمة لمطالبات  ،و كان يجري تقويم البرنامج في شطري الذكور
واإلناث ،فالبد من إتاحة شخص لمتقويم المؤسسي ولكل برنامج مقدم لممساعدة في كل قسم أو شطر.
كما وينبغي تقديم المساعدة التقنية

لمعمميات واإلجراء ات التي تتطمب استخدام الحاسوب وغير ذلك من األجيزة.

كما ينبغي توفير خدمات النقل والمواصالت من والى المطار ،وبين فندق المقومين وموقع المؤسسة التعميمية.
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 .3انزغهُضاد:
أجيزة حاسب آلي مع تجيي از تيا من طابعات وخدمة الوصول لإلنترنت لكل عضو في فريق التقويم  .وآلة تصوير
المستندات وما يرتبط بيا من لوازم القرطاسية  .مع ضرورة توفير القيوة والشاي في أماكن تواجد الفريق داخل
المؤسسة.

 .4ادلىاد ادلشعؼُخ:
نسخ ورقية من جميع الوثائق المقدمة لمتقويم  .وأي مواد مرجعية أخرى بما في ذلك بعض األشياء مثل الكتيبات ،
والوثائق التي توضح السياسات المتبعة ،والتقارير  ،وعينات من كل من أعمال الطالب ،وأنشطة التقويم  ،وتقارير
بحوث الكمية ... ،الخ.
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 2.7حتضرياد اذلُئخ يٍ أعم انزمىَى اخلبسعٍ:

عمى الرغـ مف أف العمميات الرئيسية ىي نفسيا بالنسبة لتقكيـ البرنامج كالتقكيـ المؤسسي إال

أف االختالؼ يككف في تشكيؿ لجاف التقكيـ كالجدكؿ الزمني لألنشطة المقامة خالؿ عممية
التقكيـ نفسيا .كيمكف تكضيح أىـ تحضيرات الييئة مف أجؿ البدء في إجراءات التقكيـ الخارجي
في النقاط التالية:
.1

بمجرد تحديد الجدكؿ الزمني لمتقكيـ الخارجي ستقكـ الييئة بإخطار المؤسسا

ت

التعميمية بكافة المكاعيد  .كسيتـ ذلؾ في كقت يسبؽ التقكيـ الخارجي بتسعة أشير عمى
األقؿ .كستخطر الييئة المؤسسة بالتكاليؼ المتكقعة لمتقكيـ .كما أف الدفع سيككف
مطمكبا في غضكف شير كاحد مف ىذ ا اإلخطار.
.2

سكؼ تسمي الييئة

عضكان مف مكظفييا ليككف حمقة االتصاؿ

في المسائؿ

الرئيسية ؿتنظيـ كاجراء كؿ تقكيـ .كسيككف ىذا الشخص مسئكال عف إجراء اؿمشاكرات
مع المؤسسات كتسييؿ عممية التقكيـ  .كستككف ميمتو األكلي عقد اجتماع مع ممثمي
المؤسسات لتقكيـ اإلجراءا ت كالمتطمبات ،ككضع الجدكؿ الزمني لتسميـ الكثائؽ كاجراء
التقكيـ .كقد ير شح ىذا ا ؿعضك ليبقى عمى اتصاؿ مع المؤسسات كتكفير
الترتيبات الالزمة لتقديـ التكصيات كالمساعدة عمى النحك المطمكب.
.3

أك اتخاذ

سيتـ اختيار فريؽ التقكيـ مف قبؿ الييئة اعتمادا عمى سجؿ المقكميف المدربيف

مف ذكم الخبرة مف داخؿ المممكة العربية السعكدية كخارجيا ،كالتأكد مف كجكد الخبرات
المناسبة داخؿ

مجمكعة العمؿ  ،كتجنب أم صراع حقيقي أك ظاىرم في

المصالح(انظرالمالحظة أدناه بشأف تضارب المصالح) .كستقكـ الييئة بتعييف شخص
مف ذكم الخبرة في كؿ مف تقكيـ الجكدة كذك خبرة جيدة بنكعية التقكيـ اؿذم يتعيف
اؿريؽ كرئاسة اؿفريؽ سيككف بناء
االضطالع بو لتكلي رئاسة فريؽ التقكمـ .إف اختيار ف
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عمى تقدير الييئة ،لكف الييئة سكؼ تأخذ في االعتبار أم مسائؿ تثار مف قبؿ المؤسسة
حكؿ تشكيؿ الفريؽ  .كستتألؼ فرؽ التقكيـ مف  3إلى  5أشخاص كفقان لحجـ كتعقيد

عممية التقكيـ .كستبدأ عممية اختيار أعضاء فريؽ التقكيـ قبؿ البدء فيو بتسعة أشير

كتكتمؿ قبؿ التقكيـ أبربعة شيكر .
.4

قبؿ التقكيـ بأربعة شيكر ستقكـ الييئة بما يمي :

• االنتياء مف تعييف رئيس كأعضاء فريؽ ا لتقكيـ ؛
• التدقيؽ بالكثائؽ المقدمة مف المؤسسات ؛
.5

قبؿ التقكيـ بثالثة شيكر ستقكـ الييئة بما يمي :

• االستعداد لترتيبات السفر كاإلقامة لفريؽ التقكيـ عمى النحك المطمكب ؛
• إرساؿ تقرير التقكيـ الذاتي  ،سكاء أكاف المؤسسي أك اؿتقكيـ الذاتي ؿلبرنامج ،كقائمة
بالمكاد األخرل التي تقدميا المؤسسة إلى رئيس كأعضاء فريؽ التقكيـ .كلألعضاء مف
خارج المممكة إرساؿ الكثائؽ التي تتضمف كصفا ؿ عممية االعتماد كضماف الجكدة في
المممكة العربية السعكدية.

.6

قبؿ التقكيـ بشير كاحد سيقكـ المكظؼ المعيف مف قبؿ الييئة بما يمي :

• ينيي ترتيبات السفر كاإلقامة لفريؽ التقكيـ ؛
• يضع الممسات األخيرة عمى برنامج الزيارة ليذه المؤسسة ،بالتشاكر مع رئيس فريؽ
التقكيـ ،كممثؿ المؤسسة؛
• يرسؿ الحجكزات الخاصة بتذاكر السفر كأماكف اإلقامة إلى فريؽ التقكيـ؛
• يرسؿ إلى أعضاء فريؽ التقكيـ نمكذج لالستخداـ في إعداد تقرير عف ا

لتقكيـ.

• الترتيب لخدمات ا لترجمة المكتكبة كالمسمكعة إذا استدعى األمر ذلؾ خالؿ إجراء
عممية التقكمـ.
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.7

قبمؿ التقكيـ مباشرة سيقكـ المكظؼ المعيف مف قبؿ الييئة بما يمي

• يجتمع مع رئيس كأعضاء فريؽ

:

التقكيـ في الفندؽ لتقديـ إحاطة ختامية كمناقشة

تفاصيؿ التقكيـ؛
االجتماعي األكؿل ،مف خالؿ أكؿ
ة
• يرافؽ الفريؽ إلى المؤسسة ،ك مشارؾ في الميمة
لقاء لمفريؽ مع رئيس الجاـ عة أك عميد الكمية.
ك يبقى مكظؼ الييئة عادةن مع الفريؽ ؿتقديـ المساعدة خالؿ التقكيـ .كفي نياية
اؿريؽ في جمسة ختامية في الفندؽ ،كيستمـ نسخة
ىذا التقكيـ سكؼ يجتمع المكظؼ مع ف
مف مسكدة التقرير كيرافؽ الفريؽ في

الفصؿ الثالث
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إعشاء انزمىَى اخلبسعٍ

إعشاء انزمىَى اخلبسعٍ
إف الخطكط العريضة لألنشطة التي يمكف االضطالع بيا في زيارة التقكيـ مكضحو
أدناه .كقد تككف متنكعة لتناسب المتطمبات الخاصة ،كما أف تكفير المستندات كالمعمكمات
الالزمة تمكف الفريؽ مف تكضيح أم تغييرات يعتقدكف أف ىناؾ حاجة ليا في برنامج الزيارة .
كالبد أف يقكـ رئيس فريؽ التقكيـ بإخطار المكظؼ المعيف مف الييئة بأية تغييرات مطمكبة قبؿ
الزيارة بثالثة أسابيع عمى األقؿ ،كبالتالي فإف المؤسسة
الالزمة في البرنامج اؿذم كضعتو .
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كيستغرؽ التقكيـ المؤسسي عادة ما بيف ثالثة إلى خمسة أياـ كفقان لحجـ كتعقيد المؤسسة أك
قد يستغرؽ كقتا أقؿ ما لـ يكف ىناؾ عدد مف البرامج التي
البرنامج المعني .أما تقكيـ البرنامج ؼ
يتـ تقكيميا في كقت متزامف .
كفيما يمي سمسمة مف األنشطة ألغراض التكضيح فقط  .كستككف التفاصيؿ متعددة لمكاجية
الظركؼ المختمفة.
 3.1يىعض األَشغخ:

مفترض في عممية التقكيـ أف يككف أعضاء الفريؽ قد ق أركا كفيمكا الكثائؽ التي تشمؿ نقاط ان
ي
تحتاج لتركيز معيف كاإلجراءات المتعمقة بنظاـ ضماف الجكدة كاالعتماد في المممكة العربية
السعكدية .كسيدرسكف الكثائؽ المقدمة مف المؤسسة كالتي تأخذ في اعتبارىا ىذا

التركيز

كاإلجراءات الخاصة بيذا النظاـ في المممكة العربية السعكدية ،كستككف لدييـ رؤية أكلية سكؼ
يتـ عرضيا في أثناء المناقشات كالمشاىدات أثناء ىذه الزيارة.
االعزًبع (االعزًبع اد) الدتهُذٌ :

في بداية التقكيـ ،سيجتمع رئيس الفريؽ ك اؿمكظؼ(العضك) المنسؽ مف قبؿ الييئة مع

أعضاء الفريؽ لمدة نصؼ يكـ الستعراض الترتيبات كخطط األنشطة التي ستتـ خالؿ التقكيـ.
كسيتـ في ىذا االجتماع تقكيـ ترتيبات الزيارة كالتأكيد

اؿكاحي الثقافية التي تتسـ
عمى مراعاة ن

بيا مؤسسات التعليـ العالي في المممكة العربية السعكدية كالتي ربما ال تككف كاضحة في أذىاف
المقكميف الدكلييف.
انهمبء االعزًبػٍ غري انشمسٍ:

ينبغي،كمما كاف ذلؾ ممكنا  ،عقد لقاء أك عدة لقاءات اجتماعية يمتقي فييا أعضاء فريؽ

التقكيـ بأعضاء الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي كمعيـ كبار القيادات في المؤسسة
بصفة غير رسمية كذلؾ قبؿ أك عند بداية التقكيـ  .كالمقصكد مف ذلؾ ىك المساعدة في إقامة
عالقة اجتماعية تعاكنية كالغاء الفكرة التفتيشية السائدة عف عممية التقكيـ  .ك ينبغي أف تككف
62

اجلود يف اململكة العربية السعودية–اجلزء الثالث
دليل االعتماد وضمان ة

ىذه الميمة غير رسمية ،

كذلؾ مف خالؿ إلقاء ا لكممات المكجزة التمييدية مف قبؿ رئيس

الجامعة أك عميد الكمية أك عضك آخر مف كبار أعضاء ىيئة التدريس  ،كرئيس فريؽ التقكيـ ،
كذلؾ لممساعدة في خمؽ جك بناء يدعـ عممية التقكيـ كيسيـ في نجاحيا .
عهغخ انؼًم األوىل:

تبدأ جمسة العمؿ ألكلى مف خالؿ االجتماع برئيس ا لجامعة أك عميد الكمية ،

أك أحد

كبار المديريف األكاديمييف في حالة تقكيـ البرنامج  ،كالذم يمكف أف يككف المدير أك العميد
في حالة التقكيـ المؤسسي  ،كنائب المدير أك نائب العميد كرئيس

القسـ في حالة تقكيـ

البرنامج .كسيتـ في ىذه الجمسة الترحيب بفريؽ التقكيـ ،ؾ ما سيعطي فريؽ التقكيـ في ىذه
الجمسة الفرصة كاممة لمناقشة كتكضيح أم قضايا تتعمؽ بالتقكيـ.
أَشغخ انزمىَى:

سيتكجو

فريؽ التقكيـ بالكامؿ أك ربما ينقسـ إلى مجمكعات فرعية لمقياـ بزيارات

كمناقشات مع الكحدات اإلدارية كاألكاديمية داخؿ المؤسسة  .إف اختيار كترتيب اؿزيارات سكؼ
يختمؼ تبعا لتركيز كأكلكيات التقكيـ  ،كلكف ينبغي دائما أف تشمؿ لقاءات مع أعضاء ىيئة
التدريس كالطالب  ،كجكلة في اؿمرافؽ المتعمقة بالتقكيـ مثؿ اؿمكتبة  /مركز مصادر التعمـ ،
عينة مف مرافؽ الحاسب اآللي كالمختبرات  .كبالنسبة لمتقكيـ المؤسسي ينبغي أ ف تشمؿ الجكلة
مرافؽ الطالب كاألنشطة الترفييية كالثقافية  ،كقاعات
كعند النظر في

الدركس.

مياـ كاجراءات معينة أك في فحص المرافؽ فإنو ينبغي أف ينصب

االىتماـ عمى األقساـ ذات الصمة في كثيقة " معايير ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي في
مؤسسات التعميـ العالي " كفي كثيقة "معايير ضماف الجكدة

كاالعتماد األكاديمي لؿبرامج

التعميمية في مؤسسات التعميـ العالي " .كما أنو ينبغي عمى أحكاـ الكفاية أف تأخذ في االعتبار
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مقياس كمرحمة تطكر المؤسسة  ،كأكلكياتيا مف أجؿ

التطكير كما كردت في بياف رسالتيا ،

كتقرير التقكيـ الذاتي كغيره ا مف الكثائؽ ذات الصمة.
كينبغي أف منح الفرصة لعقد المقابالت الشخصية المخطط ليا مسبقا كلعقد محادثات
غير رسمية مع أعضاء ىيئة التدريس كالطالب أثناء الزيارات ،
عمى األقؿ مع مجمكعة ممثِّمة مف الطالب.

كضركرة عقد اجتماع كاحد

كفي مرحمة مبكرة مف التقكيـ ينبغي أف يجتمع أعضاء فريؽ التقكيـ مع ممثميف لمجنة
الجكدة لمناقشة عمميا كأكلكيات كاستراتيجيات المؤسسة لتطكير الجكدة .كما انو ينبغي عمى
فريؽ التقكيـ أف مجتمع بصكرة دكرية خالؿ اؿزيارة ؿتقكيـ التقدـ الذم تـ انجازه كتحديد المسائؿ
التي تتطمب مزيدا مف االىتماـ .
اخززبو أَشغخ انزمىَى:

 .ينبغي عمى فريؽ التقكيـ إعداد مكجز حكؿ المسائؿ اؿمحددة التي يكمؼ أعضاء الفريؽ
بالتحرم عفىا  ،كالتي تمت مناقشتيا كاالتفاؽ عمييا مف قبؿ فريؽ التقكيـ  .كيمي ذلؾ اجتماع
فريؽ التقكيـ لالتفاؽ عمى رؤل الفريؽ ككصياتو كاعداد مسكدة التقرم ر .كينبغي بذؿ كؿ جيد
ممكف خالؿ ىذه المناقشة لمتكصؿ إلى تكافؽ في اآلراء  .كلكف إذا كانت ىناؾ بعض اآلراء
و
م التقرير .كما
تذكر بدقة في التعميقات المكتكبة ؼ
يجب
المخالفة بشكؿ كاضح  ,ؼ
عندئذ أف ي

تح ﱢدد البيانات كاالستنتاجات بصكرة كاضحة األدلة التي تستند عمييا التعميقات.
ينبغي أف ي
كىناؾ ضركرة قصكل لعقد اجتماع نيائي (ختامي) مع مدير الجامعة أك عميد الكمية (في
حالة التقكيـ المؤسسي )  ،كمع نائب مدير الجامعة أك نائب عميد الكمية

(في حالة تقكيـ

البرناـ ج) ،كفي ىذا االجتماع يقكـ رئيس فريؽ التقكيـ بمناقشة الخطكط العريضة لفتائج التقكيـ.
كيمكف إدراج أم قضية يرل مدير الجامعة أك عميد الكمية أك أم مف القيادييف في إدارة
المؤسسة أف ىناؾ ح اجة الستعراضيا في ىذا االجتماع  .كقد يككف ىناؾ اجتماع إضافي
معقد مع أعضاء ىيئة التدريس كغيرىـ مف كبار
قصير ي
اإلطالع عمى نتائج التقكيـ.
 3.2منبرط يٍ ثشايظ انزمىَى:
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إف جداكؿ التقكيـ الفردم تختمؼ تبعا لعدد أعضاء الفريؽ  ،كحجـ المؤسسة  ،كعدد
البرامج  ،كمكقع المؤسسة ،

كمكاعيد كصكؿ أعضاء الفريؽ  .كفيما يمي عينة جداكؿ يمكف

تسخيرىا بمثابة مرشد لمتقكيـ اؿمؤسسي  ،كؿتقكيـ البرنامج  ،كلمتقكيمات المتزامنة لممؤسسة
كالبرامج معا .عممان بأف المسميات الكظيفية المستخدمة في ىذه العينات فقط ألغراض التكضيح

حيث أف المتكقع مف المؤسسات أف تستخدـ مجمكعة مختمفة مف المسميات الكظيفية كالترتيبات
اإلدارية الالزمة لكثير مف المياـ المعنية .
 3.2.1اجلذول انزىضُؾٍ نهزمىَى املؤعغٍ ( ادلذح 5:أَبو):

الكصكؿ

كصكؿ أعضاء الفريؽ في كقت متأخر مف بعد الظير أك في المساء
كالنزكؿ في الفندؽ المرتب معو ليـ مسبقان.

انُىو األول:

 8:30صباحان

يجتمع الفريؽ في جمسة إرشاد كتخطيط لمناقشة التقكيـ كاسناد األدكار
كالمسؤكؿيات عمى األعضاء  .كيرأس االجتماع رئيس الفريؽ ك اؿمكظؼ
المنسؽ مف الييئة .كيمكف ترتيب جكلة قصيرة في حرـ
ِّ

المؤسسة

التعميمية.
 11:30صباحان

في المؤسسات كالبرامج المقدمة في أقساـ مختمفة لمط الب كالطالبات ،
يقكـ كبار المكظفيف بتقديـ إحاطة كاممة عف اؿترتيبات التي عممت
لمتنسيؽ كالتفاعؿ بيف ىذه األقساـ.

12:30

حفؿ غداء غير رسمي في المؤسسة برعاية معالي مدير الجامعة أك
سعادة عميد الكمية  ،ك بحضكر كبار أعضاء ىيئة التدريس كأعضاء

كم َّ
قدـ الترحيب مف قبؿ معالي المدير أك سعادة اؿعميد
لجنة الجكدة  .ي
كمرد عمى ىذا الترحيب رئيس فريؽ التقكيـ.
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 2:00بعد الظير

جمسة تكجييية إرشادية في المؤسسة مع معالي مدير الجامعة أك
سعادة عميد الكمية لتقديـ ىذه المؤسسة  ،كرسالتيا كغاياتوا كأىدافوا ،
ثـ تقديـ نظرة عامة عف الخطط

 3:45عص انر

 4:15عص انر

اإلستراتيجية.

جكلة في مرافؽ البرنامج (مثؿ الفصكؿ الدراسية كالمختبرات كالمرافؽ
الحاسكبية ...،الخ).
جكلة في مرافؽ البرنامج (مثؿ الفصكؿ الدراسية كالمختبرات كالمرافؽ
الحاسكبية ...،الخ).

 5:00مساء

يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽ.

مساء
7:00
ن

يجتمع فريؽ التقكيـ في الفندؽ لتناكؿ العشاء كتمخيص نتائج اليكـ

انُىو انضبٍَ

 8:30صباحان
 9:00صباحان

األكؿ.

كصكؿ فريؽ التقكيـ لممؤسسة كعقد اجتماع قصير .
اجتماع مع معالي مدير الجامعة  ،كسعادة نائب مدير الجامعة ،
كسعادة رئيس قسـ الطالبات .إللقاء نظرة عامة عمى الترتيبات
اإلدارية  ،كمناقشة تقرير المعايير رقـ""2

 10:00صباحان

اجتماعات مع رؤساء األقساـ مف الذككر ك

كما يقابميا قي قسـ

اإلناث ( .عينة مختارة مف األقساـ عبر المؤسسة  – .كينبغي أف تككف
العينة مف عدة أقساـ مختمفة إذا كاف تقكيـ البرنامج مجرل في كقت
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متزامف مع التقكيـ المؤسسم).
11:15

لقاءات مع مجمكعتيف ِّ
ممثلتيف تتككف مف  8إلى  10مف الطالب
المتكقع تخرجيـ مف مختمؼ المستكيات كمف جميع أقساـ المؤسسة

12:30

غداء عمؿ.

1:30

جكالت لمفريؽ عمى المكتبة  /مركز مصادر المعمكمات كاالجتماع مع
أميف اؿمكتبة .كمناقشة نظـ المكتبات كخدمات الدعـ كتقديـ تقرير كفقان
لممعيار رقـ .6

 2:30بعد الظير

قسـ الفريؽ إلى مجمكعات فرعية :
م َّ
ي
قكـ معايير القبكؿ كاإلجراءات
تِّ
المجمكعة األكلى تؿتقي مدير القبكؿ ك ي
ِّ
قكـ سجالت الطالب كاجراءات حفظىا ك عينة مف
مع
تِّ
المسجؿ ك ي

تلتقي بمدير
التقارير الفصمية كممفات الطالب .أما المجمكعة الثانية ؼ

قكـ األنشطة الطالبية  ،كتقدـ المشكرة كالتكصيات
تِّ
الخدمات الطالبية ك ي
 ،كغيرىا مف خدمات دعـ الطالب في األنشطة غير الصفية.
 4:00عص انر
مساء
5:00
ن
 7:00مساء

يعكد الفريؽ مجددا لقاعة االجتماعات.
يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽ.
يجتمع فريؽ التقكيـ في الفندؽ لتناكؿ العشاء

كتمخيص نتائج اليكـ

الثاني.
انُىو انضبنش:

 8:30صباحان
9:00صباحان

كصكؿ فريؽ التقكيـ لممؤسسة كعقد اجتماع قصير .
يجتمع الفريؽ مع عميد الكمية أك نائبو أك ككيؿ الجامعة المسئكؿ عف
البحث ك التطكير ك مجمكعة ممثِّمة مف العمداء كرؤساء األقساـ
ؿمناقشة أداء كاستراتجيات األبحاث كتطكيرىا  ،كدراسة اؿتقرير الذاتي
كفقان لممادة ""10مف المعايير.
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 10:15صباحان

يقسـ الفريؽ إلى مجمكعتيف فرعية:
فبينما تقكـ المجمكعة األكلى بجكلة عمى أقساـ تكنكلكجيا المعمكمات
كخدمات الدعـ كمختبرات الحاسكب ك

تجتمع مع

مسؤكؿ تقنية

المعمكمات ،أما المجمكعة الثانية فتقكـ بااللتقاء مع كؿ مف المسؤكؿ
اؿرامج التحضيرية األخرل  ،كعضك ىيئة
عف برامج المغة االنجميزية ك ب
التدريس المنتدب كممثؿ عف أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في ىذه
البرامج.
11:30

لقاءات مع مجمكعات ممثِّمة تتككف مف  5إلى  8مف أعضاء ىيئة
التدرمس كتككف مأخكذة مف مختمؼ أنحاء المؤسسة  ( .إذا كاف ىناؾ
لؿرنامج يمكف أخذ العينة مف أقساـ أخرل).
تقكيمات متزامنة ب

 12:30طي انر

 1:30ظي انر

غداء عمؿ.
يقسـ الفريؽ إلى مجمكعتيف فرعية:
المجمكع األكلى تجتمع مع عدد مف كبار المدراء المالييف في اإلدارة
المالية لمفاقشة الميزانية كالنكاحي المالية  .كالمجمكعة الثانية تلتقي مع
كبار المديريف المسئكليف عف المرافؽ كالمعدات لإلحاطة حكؿ الخطط
الرئيسية  ،كالصيانة  ،كالتجييزات كما إلى ذلؾ مف سياسات تتعمؽ بيا
 ..،الخ.

 2:30بعد الظير

يجتمع الفريؽ مع كبار المديريف المسئكليف عف التكظيؼ كسياساتق
أعضاء ىيئة التدريس ك عمى سياسات
لمتعرؼ عمى كيفية تعييف
التطكير الميني  .كيقكـ الفريؽ باختيار عينات ممثِّمة مف مؤىالت
كعقكد أعضاء ىيئة التدريس المكجكدة في ممفاتىـ.
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 3:30عص انر
مساء
5:00
ن
مساء
7:00
ن

انُىو انشاثغ

 8:30صباحان
 9:00صباحان
10:00صباحا

زيارات لمرافؽ مختارة كفقا لطمب الفريؽ.
العكدة لمفندؽ.
يجتمع فريؽ التقكيـ في الفندؽ لتناكؿ العشاء كا ستخالص نتائج ىذا
اليكـ.
كصكؿ فريؽ التقكيـ لممؤسسة كعقد اجتماع قصير .
اجتماع مع أعضاء مجمس الجامعة أك الكمية لمناقشة مياـ كأنشطة
المجمس.

يجتمع ا لفريؽ مع مجمكعات ممثِّمة تتككف مف  8إلى  10طالب مف
الدفعة األخيرة لمخريجيف في مختمؼ برامج المؤسسة.

 11:15صباحان
 12:30ظي انر

يجتمع الفريؽ مع مجمكعة مف المكظفيف المذيف

كانكا قد تخرجكا مف

المؤسسة.
غداء عمؿ  .كمناقشة مع كؿ مف سعادة ككيؿ

الجامعة لمشئكف

التعؿيمية كمدير مركز الجكدة حكؿ المسائؿ التي تثار في أثناء الزيارة .

1:30

اجتماع فريؽ التقكيـ.

2:15

يزكر أعضاء الفريؽ مرافؽ محددة أك كحدات عممية أك إدارية معينة
لمتابعة القضايا كاألسئمة المطركحة  ، .أك البدء في صياغة أجزاء مف
التقرير.

مساء
5:00
ن
مساء
7:00
ن

يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽ.
يجتمع فريؽ التقكيـ في الفندؽ لتناكؿ العشاء

كتمخيص نتائج ىذا

اليكـ .كسيكضح رئيس الفريؽ ىذه المرة المياـ كالمسؤكليات الخاصة
بصياغة التقرير.

انُىو اخلبيظ
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 8:30صباحان
 9:30صباحان

 11:00صباحان
 12:30ظي انر

 2:00بعد الظير

كيجتمع الفريؽ لمناقشة النتائج كالتكصيات ك لمناقشة أجزاء معينة مف
التقرير.
كتابة مسكدة أقساـ التقرير عف طريؽ أعضاء الفريؽ.
المكعد ا لمحدد إلنجاز مسكدة أجزاء التقرير .كيجتمع الفريؽ لمراجعة
مسكدات التكصيات كالمقترحات.
يرتاح الفريؽ لتناكؿ طعاـ الغداء في الفندؽ.
االجتماع الختامي بيف رئيس الفريؽ ك معالي مدير الجامعة أك سعادة
عميد الكمية.

 3:30عص انر

(اجتماع اختيارم ) ؿرئيس فريؽ التقكيـ كيعرض فيو أىـ نتائج التقكيـ
في لمجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف كالطالب.

 3.2.2اجلذول انزىضُؾٍ نزمىَى ثشَبيظ ( 4أَبو):

الكصكؿ

كصكؿ أعضاء الفريؽ في كقت متأخر مف بعد الظير أك في المساء
كاالستعداد داخؿ الفندؽ.

انُىو األول

 8:30صباحان

يجتمع الفريؽ في جمسة ؿؿتكجيو كاإلرشاد كالتخطيط كلمناقشة كتقكيـ
كاسناد األدكار كالمسؤكليات عمى األعضاء  .كيرأس االجتماع رئيس
الفريؽ كاؿمكظؼ المنسؽ مف الييئة.

 11:00صباحان

اجتماع تمييدم مع نائب مدير الجامعة لمشئكف التعميمية

أك عميد

الكمية أك رئيس القسـ لمتعريؼ عف المؤسسة  ،كالبرنامج كأىدافو
كغاياتو كالتطكرات األخيرة.

 11:45صباحان

بالنسبة لمبرامج المقدمة في أقساـ مختمفة لمطمبة كالطالبات  ،يقكـ كبار
اؿرتيبات المعدة لمتنسيؽ كالتفاعؿ بيف
المكظفيف بتقديـ إيجاز حكؿ ت
ىذه األقساـ.
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12:30

حفؿ غداء غير رسمي في المؤسسة برعاية سعادة نائب مدير الجامعة
لمشئكف التعميمية أك سعادة عميد الكمية ،كبحضكر كبار أعضاء ىيئة
اؿتدريس كأعضاء لجنة التقكيـ الذاتي لمبرنامج  .كيقدـ الترحيب مف قبؿ
معالي مدير الجامعة ك سعادة عميد الكمية كمرد عمى ىذا الترحيب
رئيس فريؽ التقكيـ.
في حالة تقكيـ برنامج كاحد  ،يجتمع الفريؽ بسعادة عميد الكمية

 2:00بعد الظير

المعني  ،كسعادة رئيس اؿقسـ المعني  ،ك  /أك منسؽ البرنامج لتقديـ
لمحة عامة مكج زة عف البرنامج .كإذا كانت ىناؾ برامج متعددة يجرم
تقكيميا بنفس الكقت  ،فإف الفريؽ قد ينقسـ لمجمكعات فرعية مف اجؿ
اؿرنامج
تمؾ االجتماعات .كتتضمف المناقشات  ،كصؼ يقدمو منسؽ ب
حكؿ االستراتجيات المستخدمة ؿؿتنسيؽ كاؿتخطيط ك اؿتنفيذ لتحقيؽ
النتائج التعميمية المرجكة في المقررات المقدمة  ،كيكضح النجاحات
كالصعكبات التي

كاجيت تمؾ الجيكد  ،كما يصؼ تقكيـ اؿ برنامج

اؿرنامج أيضان العناصر الرئيسة
كاستراتيجيات تطكيره  .كيصؼ منسؽ ب

لمبرنامج  ،كمكاصفات المقرر كيجعؿ ىذه المكاصفات كالتقارير متاحة

لمتقكيـ .كسيتتبع أعضاء فريؽ التؽكيـ المسائؿ الناشئة عف ىذ

ا

الكصؼ كالمسائؿ الناشئة مف خالؿ تحميؿ التقرير الذاتي.
 3:45عص انر

مساء
5:00
ن
مساء
7:00
ن

جكلة عمى مرافؽ البرنامج (مثؿ الفصكؿ الدراسية كالمختبرات كالمرافؽ
الحاسكبية الخ).
يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽ.
يجتمع فريؽ التقكيـ في الفند ؽ لتناكؿ العشاء كلتمخيص نتائج ىذا
اليكـ.

انُىو انضبٍَ:
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 8:30صباحان

يجتمع الفريؽ مع سعادة رئيس القسـ الستعراض مكجز عف أنشطة
قكـ فريؽ
التطكير البحثي ك الميني كأنشطة خدمة المجتمع  .كقد يي ِّ
التقكيـ السير الذاتية الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس كالتقارير
البحثية.

 10:00صباحان

يجتمع الفريؽ مع أعضاء ىيئة التدريس الذيف يقكمكف بالتدريس في
البرنامج (البرامج)  ،مع منسؽ برامج االمتياز أك الدراسات العميا التي
قد تترافؽ مع ىذا البرنامج  .كفي حالة تعدد البرامج أك

 11:30صباحان

 12:30ظي انر
 1:30ظي انر

 2:00بعد الظير

كثرة عدد

أعضاء ىيئة التدريس  ،فإنو يمكف تقسيـ الفريؽ إلى مجمكعات فرعية.
يجتمع الفريؽ مع مجمكعة ممثِّمة تتككف مف  12-8مف اؿطالب
الحالييف كمف مختمؼ المستكيات داخؿ

البرنامج.

قد متناكؿ الفريؽ طعاـ الغداء مع مجمكعة صغيرة مف أعضاء ىيئة
التدريس كاإلدارييف في البرنامج (البرامج).
اجتماع أعضاء الفريؽ.
زيارة المكتبة  /مركز مصادر التعمـ المستخدـ ليذا البرنامج

لتقكيـ

المصادر المتاحة كالحصكؿ عمى معمكمات بشأف برنامج كنظـ دعـ
الطالب.
 3:30عص انر

يجتمع الفريؽ مع منسؽ البرنامج لتقكيـ نماذج مف أعماؿ الطالب أك
االختبارات ك الكاجبات كمناقشة استراتيجيات

التحقؽ مف

معايير

تحصيؿ الطالب.
مساء
5:00
ي
مساء
7:00
ن

يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽ.
يجتمع الفريؽ لمناقشة االقتراحات كالتكصيات كخطة إلعداد التقرير .
ثـ يتـ تناكؿ طعاـ اؿعشاء في الفندؽ.
كمف َّ
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انُىو انضبنش:

 8:30صباحان

 10:00صباحان
 11:30صباحان
 12:30ظي انر

 2:00بعد الظير

يجتمع الفريؽ مع مجمكعة ممثِّمة مف خريجي ىذا البرنامج (البرامج).
يجتمع الفريؽ مع مجمكعة ممثِّمة مف أصحاب األعماؿ كالمكظفيف مف
الخريجيف .
اجتماع التخطيط .

كضع تصكر مبدئي ؿالستنتاجات كالتكصيات ،

كالتعريؼ بأم مف المسائؿ التي تتطمب مزيدا مف ا لتحقيؽ.
غداء عمؿ.
القياـ بزيارات لممتابعة كلتقديـ المشكرة إذا لزـ األمر  ،كإعداد األجزاء
األكلية مف مسكدة التقرير.

مساء
5:00
ن
مساء
7:30
ن

انُىو انشاثغ:

 8:30صباحان

 9:30صباحان

العكدة لمفندؽ.
استراحة ألعضاء الفريؽ لتناكؿ طعاـ العشاء في الفندؽ.
يجتمع الفريؽ لتقكيـ مسكدة المقترحات كاؿتكصيات.
مكاصمة صياغة التقرير مف قبؿ أعضاء الفريؽ كالترتيب إلجراء
مشاكرات إضافية أك زيارات لممرافؽ أك لتقكيـ المكاد التي تـ جمعيا
إذا لزـ األمر.

 11:30صباحان
 12:30ظي انر

 1:30ظي انر

 2:30بعد الظير

الكقت المحدد الستكماؿ أجزاء مسكدة اؿتقرير.

كيقكـ رئيس الفريؽ

بجمع أجزاء التقرير كمراجعتو.
تناكؿ طعاـ الغداء.
االجتماع الختامي بيف رئيس الفريؽ كنائب مدير الجامعة لمشئكف
التعميمية /أك سعادة عميد الكمية/أك سعادة رئيس القسـ.
(اجتماع اختيارم ) يقدـ رئيس ا لفريؽ النتائج العامة في اجتماع ـ ع
كبار أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كالمكظفيف.
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 3.2.3رتغ انزمىَى ادلؤعغٍ يغ رمىَى انربَبيظ:

بالنسبة لممؤسسات الصغيرة كالمؤسسات التي لدييا بر فامج كاحد أك اثنيف في مجاالت

مرتبطة  ،مثؿ األعماؿ التجارية كتكنكلكجيا المعمكمات عمى سبيؿ المثاؿ ،فإنو مف الممكف تقكيـ
المؤسسة كبرامجيا في نفس الكقت

 .كسيضـ الفريؽ خبراء في مجاؿ اإلدارة المؤسسية

كاألكاديمية  ،كما الحاؿ في نظاـ التقكيـ الفردم كفي كؿ المجاالت قيد التقكيـ .كما سيككف مف
الممكف في بعض المؤسسات الكبرل إجراء التقكيـ المؤسسي كتقكيـ البرنامج في كقت كاحد .
اؿرتيبات كفقان الختالؼ الظركؼ كسيتـ عمؿ التفاصيؿ عمى أساس كؿ حالة
كسكؼ تختمؼ ت

عمى حده .كلكف ىذيف النكعيف مف التقكيـ بصفة عامة ستككف منفصمة أكثر منيا مدمجة ،عمى
الرغـ مف أنو سيتـ تكفير التشاكر كتبادؿ المعمكمات بيف فرؽ التقكيـ خالؿ مراحؿ البرنامج.
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الفصؿ الرابع
أدواس ويغئىنُبد فشق انزمىَى اخلبسعٍ
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أدواس ويغئىنُبد فشق انزمىَى اخلبسعٍ
4.1

انصفبد ادلغهىثخ يف امللىيني اخلبسعُني:

إف قيمة التقكيـ اؿخارجي تعتمد إلى حد كبير عمى مصداقية الفريؽ  ،كىذ ق المصداقية
سكؼ تتأثر بمدل استقالليتيـ  ،كخبراتىـ في إجراءات ضماف الجكدة عمكما  ،كالماميـ الكامؿ
بإستراتيجية تركيز التقكيـ .
كما انو ينبغي أف تككف لدل أعضاء فريؽ التقكيـ خبرة كبيرة في التدريس ك  /أك إدارة
اؿرنامج قيد التقكيـ .كينبغي لو ـ أيضا أف يككف
التعميـ ما بعد الثانكم ذات عالقة بالمؤسسة أك ب
لديوـ مف الصفات الشخصية كاؿحساسية كالمكضكعية كالنزاىة ما يكسبيـ ثقة المؤسسة ،
كالييئة  ،كالمجتمع األكسع  .كبالنسبة لأل عضاء مف داخؿ المممكة العربية السعكدية فال بد أف
يبان في إجراءات ضماف الجكدة  ،أما بالنسبة لمقادميف مف أماكف
يككنكا قد أتمكا برنامج ا تدر ي
تركيز التقىيم كلمة تعني إستراتيجية تقىيم البرامج التعليمية وتتكىن مه أربغ خطىات:1.تحديد مىضىع التقىيم 2.جمغ
المعلىمات وتنظيمها3.تحليل المعلىمات وتفسيرها .4.تقىيم التقىيم
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يب ميما كيككف لدييـ خبرة في ىذا المجاؿ  ،كككنيـ مف خارج الدكلة
أخرل فالبد أف يتمقكف تدر ا
 ،فسيتـ تقديـ إيجاز شامؿ ليـ حكؿ السياسات المحمية كاالتفاقيات الدكلية ذات الصمة بالتقكيـ
قبؿ أف يبدأ.
ك بالرغـ مف أنو مف غير المرجح أف أم شخص سيككف لو معرفة كاسعة في جميع
اؿريؽ ينبغي أف مكفؿ تكافر الخبرة المطمكبة
المسائؿ التي تحتاج إلى تقكيـ  ،كلكف اختيار ف
داخؿ الفريؽ ككؿ.
كتبعا لمتطمبات الخبرة في بعض فرؽ التقكيـ  ،فإف باإلمكاف أف تضـ ىذه الفرؽ عدد مف
كبار ذكم الخبرة األكاديمية كـ ديرم ىيئة التدريس الذيف لدييـ الخبرة في مجاؿ اؿدراسة المعنية
 ،كخبراء في إجراءات ضماف الجكدة  ،ك  /أك مف ذكم الخبرة مف أعضاء المينة

التي يتـ

إعداد الطالب مف أجؿ االلتحاؽ بيا بعد التخرج .
 4.1.1انصفبد انشخصُخ:

اؿريؽ الكاحد ؛
 القدرة عمى العمؿ بفعالية كبصكرة تعاكنية كبركح ف
 القدرة عمى االستماع  ،كعمى التكاصؿ بصكرة فعالة في المشاكرات مع
أعضاء ىيئة التدريس كالطالب داخؿ المؤسسة ؛
 االلتزاـ بالجكدة  ،إلى جانب االنفتاح عمى االتجاىات المختمفة التي تمبي
معايير الجكدة ؛
 الحساسية نحك الثقافة كالتقاليد المحمية  ،كالقدرة
المعايير عمكما كالجكدة المقبكلة ؛
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 مستكيات عالية في السمكؾ األخالقي في التعامؿ مع اؿمسائؿ اؿحساسة
أك اؿسرية.
 الثبات في الكفاء بااللتزامات.
 القدرة عمى تقديـ الدعـ مف خالؿ اآلراء كاألدلة ذات الصمة كتغيير اآلراء
في ضكء مزيد مف المعمكمات.

 4.1.2اخلرباد األكبدميُخ وادلهُُخ:

العممي كالمينية ما يمي:
ة
كتشمؿ الخبرات

• النجاحات األكاديمية في اآلكنة األخيرة بما في ذلؾ التدريس في كاحد أك أكثر مف
مجاالت الدراسة قيد التقكيـ ؛
• التجربة الناجحة في منصب أكاديمي رفيع المستكل ؛
• الخبرة في تقكيـ الجكدة ؿمرحمة التعميـ ما بعد الثانكم ؛
• التجارب الحديثة في إدارة عمميات ضماف الجكدة في

البيئة التعميمية

• تجربة حديثة ككبيرة في مجاؿ البحث أك الممارسة المينية ذات صمة مباشرة

؛

بمجاؿ

النشاط األكاديمي األخير؛
• البرىنة عمى الخبرة في تحميؿ كتفسير البيانات كاؿ

تحقؽ مف صحتيا في تشكيؿ

االستنتاجات ؛
• القدرة عمى فيـ كتقييـ المعمكمات المقدمة مف خالؿ مشاكرات غير رسمية ككذلؾ في
تقارير رسمية بشكؿ حساس لسياؽ معيف  ،كصياغتيا عمى شكؿ فرضيات حكؿ القضايا
األساسية  ،كالتح ؽؽ كصياغة استنتاجات تستند إلى األدلة التي تـ الحصكؿ ع

لييا.

كقبؿ تعيينيـ أعضاء  ،سكؼ يطمب مف فريؽ التقكيـ التكقيع عمى استمارة يعمنكف
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فييا أنو ليس لدييـ تعارض في المصالح  ،كتقديـ التزاـ رسمي لمحفاظ عمى سرية
اإلجراءات بعد التقكيـ.
 4.2يغؤونُبد أػضبء فشَك انزمىَى:

تشمؿ مسؤكليات أعضاء الفريؽ اإلجراءات قبؿ كأثناء كبعد ىذا التقكيـ.

 4.2.1لجم انزمىَى:

ينبغي أف يطمع أعضاء الفريؽ عمى المعايير كالمتطمبات الالزمة لضماف الجكدة كاالعتماد عمى
النحك المنصكص عميو في كثائؽ الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتما د األكاديمي ( .)NCAAAكىذا
أمر ضركرم ألف الحكـ باالعتماد ىك عمى أساس األداء بالنسبة لمعايير الييئة.
ت أر بدقة حتى
• عندما تيستمـ المادة الخاصة بالمؤسسة أك البرنامج المعني فإنو ينبغي أف يق
يتسنى فيـ رسالة المؤسسة كسياساتيا كاجراءاتيا  ،كآلياتىا ؿضماف الجكدة فيما تاما.
كينبغي أف تقدـ التقارير دليال عمى جكدة األداء الذم تكمف مسئكلية الفريؽ في التحقؽ
منو.
• كبعد قراءة ىذه المكاد  ،يطمب مف أعضاء الفريؽ عادة تحديد المسائؿ التي يعتقدكف
أنيا ينبغي التحقؽ منيا بالتفصيؿ نتيجة لدراسة المكاد  .كينبغي تقديـ مكجز تعميقات
مكتكبة حكؿ ىذه المسائؿ كاألسئمة المحتممة

إلى رئيس فريؽ التقكيـ كالى المكظؼ

الـ رشح "المنسؽ" مف الييئة قبؿ التاريخ المحدد.
• يطمب مف أعضاء الفريؽ في العادة التحقؽ بعمؽ مف قضايا معينة خالؿ تحضيراتيـ
األكلية ك في أثناء التقكيـ نفسو  ،ككنيـ يساىمكف في مجمؿ التؽكيمات كأعضاء في
فريؽ التقكيـ.
• يمكف أف يطمب أعضاء الفريؽ معمكمات أك كثائؽ إضافية أك يطمبكف تكفير مزيد مف
األدلة المتعمقة بنتائج التقكيـ الذاتي لممؤسسة الذم تـ تقديمو .
• ينبغي أف يعد الفريؽ مسبقا أسئمة مف الممكف أف تكجو ؿلطالب  ،أك ألعضاء ىيئة
التدريس أك ؿلمكظفيف اإلدارييف في سبيؿ التحقؽ مف ىذه القضايا  ،كينبغي تحديد
مصادر األدلة لدعـ ما سبؽ تقديمو إذا لزـ األمر.
79

اجلود يف اململكة العربية السعودية–اجلزء الثالث
دليل االعتماد وضمان ة

 4.2.2يف أصُبء انزمىَى:

إف مف الكاجب إطالع أعضاء فريؽ التقكيـ بمعمكمات كصفية مفصمَّة حكؿ اإلجراءات

التي تـ إتباعيا في المؤسسة  ،كتقييـ المؤسسة لتمؾ اإلجراءات كنتائجيا  .كما ينبغي أف تركز
االجتماعات كالمشاك ار ت عمى تأكيد تمؾ النتائج أك عمى التحقؽ مف القضايا المحددة في
التحميالت األكلية مف أجؿ دراستيا بشكؿ أكثر تفصيال .
كينبغي ألعضاء الفريؽ التكاصؿ فيما بينيـ بشكؿ حقيقي كمتفيـ في ضكء المصمحة
المشتركة  ،ليتمكف الفريؽ مف الكصؿ ؿفيـ كامؿ لمنشاط المؤسسة.
كستشمؿ عممية التقكيـ المجدكلة زمنيا عقد عدد مف االجتماعات مع المكظفيف كالطالب
كغيرىـ ـ ـ ف ليـ عالقة بالمؤسسات المعنية .كخالؿ ىذه االجتماعات سيسأؿ أعضاء الفريؽ
بعض األسئمة ؿلتحقؽ مف المسائؿ الناشئة عف القراءة األكلية لممادة المقدمة  .كما أنو ينبغي أف
مشارؾ أعضاء الفريؽ في جميع جكانب التقكيـ .كمف الضركرم أف يتبع األعضاء تكجييات
الرئيس كملتزـ كف باؿجداكؿ الزمنية المعدة لمختمؼ األنشطة .
كيمكف كضع ترتيبات لمتابعة المناقشات التي تتـ مف جانب أفراد الفريؽ لمتحقؽ مف قضايا
معينة بعمؽ أكثر أك ؿمكاصمة النظر في المسائؿ التي أثيرت ؼم المناقشات األخيرة .كمع أف
مطمكب ،غير أنو ينبغي أف يككف ىذا
متابعة تمؾ المسائؿ أم انر
ان

بالترتيب مع رئيس الفريؽ

كالشخص المرشح مف قبؿ المؤسسة لممساعدة في الترتيبات  .كمف غير المقبكؿ أف يتـ ذلؾ
بشكؿ مستقؿ.
كينبغي أف يتـ إعداد مالحظات مف قبؿ كؿ عضك في فريؽ التقكيـ عف المسائؿ التي
ألقيت عميو مسئكلية التحقؽ منيا  .كمف الميـ أف تشمؿ ىذه المالحظات ممخصات األدلة ذات
الصمة ككذلؾ أم استنتاجات أكلية يتـ تشكيميا.
كيكفر الجدكؿ الزمني لمتقكيـ كقتان فؿريؽ التقكيـ لالجتماع عمى مراحؿ خالؿ التقكيـ .كينبغي

االستفادة ا لكاممة مف ىذه األكقات لممناقشة كالتكصؿ إلى نتائج أكلية  ،أك لمتعريؼ بالمزيد مف
التحقؽ الكاجب القياـ بو.
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كخالؿ التقكيـ كفي خاتمتو  ،ينبغي عمى األعضاء المساعدة في صياغة مسكدة أجزاء تقرير
الفريؽ .كما أف النتائج  ،كاالقتراحات كالتكصيات ينبغي مناقشتيا كاالتؼاؽ عمييا مف قبؿ الفريؽ
بالكامؿ.

 4.2.3ثؼذ انزمىَى:

بناء عمى طمب أعضاء الفريؽ يمكف أف تقدـ مالحظات إلى الييئة حكؿ عممية التقكيـ أك عف
جكانب تقارير المؤسسة كاألنشطة التي قد تككف مفيدة في تحسيف كضع ترتيبات ضماف الجكدة .
كالمسائؿ التي نكقشت كحررت في التقكمـ ال ينبغي مناقشتيا مع أشخاص آخريف غير

رئيس

الفريؽ أك األعضاء اآلخريف  ،أك الييئة .بؿ إف كؿ ىذه األمكر يجب أف تحاط بسرية تامة .
فاؿمعمكمات عف التقكيـ لف تقدـ عادة سكل مف قبؿ الييئة  ،أك في ظركؼ خاصة بعد مكافقة
محصؿ عمييا عف طريؽ رئيس الفريؽ .كينبغي أف تحاط المالحظات
محددة مف الييئة  ،ي
كالمكاد المقدمة أثناء التقكيـ بسرية تامة  .كينبغي إتالؼ األكراؽ التي تـ تدكينيا عندما لـ تعد
ىناؾ حاجة إلييا  ،ككذلؾ الكثائؽ األخرل ينبغي أف تعاد إلى المؤسسة أك يتـ إتالفيا.
 4.3يغؤونُبد سئُظ فشَك انزمىَى:

إف عمى رئيس فريؽ التقكيـ مسؤكليات كبيرة في قيادة فريؽ التقكيـ  ،كتنسيؽ أنشطتو ،

كتييئة مناخ مف التعاكف كتقديـ الدعـ الممكف في األنشطة الحساسة  ،كالمساىمة في تنسيؽ
كصياغة التقرير .كيقكـ رئيس التقكيـ بالمسئكليات التالية :
ؼف مف المحتمؿ أف يطمب مف الشخص المعيف ليككف
 عندما يتـ تشكيؿ فريؽ اؿتقكيـ  ،إ
رئيس التقكيـ النظر في المكاد التي كفرتيا الييئة كالمؤسسة كيشير إلى المكظؼ المعيف
مف الييئة "المنسؽ" بأم متطمبات خاصة بالترتيبا ت كالجدكؿ الزمني ألنشطة التقكيـ.
 يمكف لرئيس فريؽ التقكيـ مشاركة مكظؼ الييئة في اؿمناقشات األكلية مع المؤسسة
حكؿ ترتيبات الزيارة إذا سمحت لو الظركؼ بذلؾ.
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 يجب أف يتشاكر الرئيس (عادة عف طريؽ البريد اإللكتركني ) مع أعضاء فريؽ التقكيـ
لتحديد األمكر التي يعتقدكف أنو  -بعد قراءة المكاد المتكفرة  -ستككف ىناؾ حاجة إلى
إعطاءىا اىتماـ خاص خالؿ زيارة المكقع  ،كالعمؿ عمى

انجاز اؿمسؤكليات اؿخاصة

ألعضاء الفريؽ خالؿ الزيارة  ،ككضع المسائؿ الرئيسية التي يمكف طرحيا خالؿ
خاص
ا
مطمب مف أعضاء الفريؽ أف يكلكا اىتماـ ا
التقكيـ .ؼ
عمى سبيؿ المثاؿ  ،ربما ي
لألداء عمى أساس عدد مف معايير الييئة  ،كذلؾ إلعداد األسئمة الرئيسية  ،كفي مرحمة
الحقة إل عداد مسكدة أكلية لمتقرير الذم كاف يعتمد عمى تمؾ المعايير لتحديد االيجابيا ت
كاالقتراحات أك اؿتكصيات.
 كيمكف مراجعة ىذه المياـ كالكاجبات عندما يجتمع فريؽ التقكيـ في بداية زيارتو لممكقع
 ،كما يمكف تغيير كتعديؿ المالحظات بحسب الحاجة
قيادة اؿرئيس الذم ِّ
ؽ بيف آراء اؿمجمكعة ككؿ.
يكؼ

لذلؾ خالؿ ىذه الزيارة في ظؿ

 كخالؿ االجتماعات األكؿية في اؿمؤسسة  ،ينبغي عمى الرئيس أف يقكـ بدكر المتحدث
الرسمي باسـ المجمكعة (عمى الرغـ مف أف ىذه المسؤكلية قد تككف

باالشتراؾ مع

المكظؼ المعيف مف الييئة "منسؽ التقكيـ") .كلعمؿ ذلؾ مف الميـ لمغاية أف تككف ىناؾ
ركح جماعية تسكد الفريؽ بحيث يتككف

المناخ اؿمالئـ

لؿمكظفيف ك الطالب في

المؤسسة كأعضاء فريؽ التقكيـ ليشعركف أف باستطاعتيـ التكاصؿ بشكؿ صريح َّ
كبفاء

كبعقكؿ متفتحة حكؿ المسائؿ التي قد تنشأ.
 كخالؿ االجتماعات  ،ك في تنظيـ األنشطة األخرل ،يفبغي عمى الرئيس تكفير القيادة
الفعالة لضماف المضي قدما في االجتماعات بطريقة بناءة  ،بحيث تقاـ في مكعدىا ،
كمتاح لألعضاء المشاركة بفعالية في المناقشات .كما الجدكؿ الزمني ؿالجتماعات مسألة
صر عمى أف جميع االجتماعات تبدأ ك تختتـ
م ِّ
ميمة جدا  .لذلؾ ينبغي عمى الرئيس أف ي
في الكقت المناسب  .أما إذا كانت ىناؾ حاجة إلى مزيد مف الكقت لمعالجة القضايا
التي تط أر فانو يجب عمؿ الترتيبات لمتابعة المناقشات مع كاحد أك أكثر مف أعضاء
الفريؽ.
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 كفي ختاـ اؿزيارة ينبغي عمى الرئيس التأكيد عمى أف كجيات نظر جميع أعضاء الفريؽ
البد أف يعبر عنيا  ،مدعمة بأدلة مناسبة ،

كضركرة أف تكضع المالحظات الالزمة

عمى ىذه اآلراء كتقدـ لممساعدة في إعداد التقرير.
 في االجتماع الختامي مع معالي مدير الجامعة أك سعادة عميد الكمية  ،أك غيره مف
كبار أعضاء ىيئة التدريس  ،ينبغي أف يكجز أىـ االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا
بطريقة بناءة  ،مع تقديـ االعتراؼ كالشكر عمى المساعدة التي قدمت في ىذا التقكيـ.
كينبغي عميو إعطاء فكرة إلى أف مسكدة التقرير سكؼ تتعرض لمزيد مف المراجعة
لمتحقؽ مف دقة الكقائع المتعمقة.
 كفي نياية التقكيـ ينبغي أف ييسمَّـ التقرير لممكظؼ المعيف مف قبؿ الو يئة.
بعد إرساؿ اؿتقرير لممؤسسة  ،كتمؽم الرد مف الييئة التي تسعى إلى مالحظات قد تؤدم إلى
بعض التغييرات التحريرية  ،كاذا ما أثيرت قضية حكؿ دقة البيانات المدرجة أك كفاية األدلة
التي تدعـ النتائج  ،فستطمب الييئة تعميقان عمى ىذه المالحظات مف رئيس فريؽ التقكيـ
كينبغي أف يككف مفيكما أنو عمى الرغـ مف

.

أف فريؽ التقكيـ يقكـ بتقديـ مشكرة الخبراء

بشأف التقكيـ كيقدـ الفريؽ ىذق المشكرة إلى الييئة  ،كالتقرير النيائي العاـ المعتمد ىك تقرير
الييئة .كبالتالي عمى الرغـ مف أف الييئة عادة تقكـ باتباع اؿنصيحة أك التكصية المستممة مف
فريؽ التقكيـ لكنيا ليست ممزمة لتنفيذ كؿ ما فييا في جميع االعتبارات أك جميع الحاالت  ،بؿ
ربما تسعى لمحصكؿ عمى مزيد مف المشكرة بشأف مسائؿ معينة إذا كاف يعتقد أنو مف الضركرم
القياـ بذلؾ.
 4.4جتُت رضبسة ادلصبحل:

ينبغي عمى جميع األعضاء أف مككفكا مستقؿيف عف المؤسسة التي يجرم تقكيميا  ،دكف

أم عالقات شخصية أك مينية أك تجارية يمكف أف تؤدم إلى تضارب في المصالح  ،أك
كجكد ة
قد تحدث ما يسمى بمفيكـ الصراع.
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كال ينبغي أف يعمؿ الشخص ضمف أعضاء فريؽ التقكيـ إذا كانت لو صالت شخصية أك
تجارية مع المؤسسة قيد التقكيـ  ،أك مع أم مف الطالب  ،ككبار المكظفيف  ،أك مجمس
اإلدارة.
كعندما يشارؾ ألكؿ مرة ليككف عضكا في الفريؽ سيطمب منو اإلشارة إلى أم تضارب
محتمؿ في المصالح أك االرتباطات السابقة التي يمكف أف تؤثر بصكرة معقكلة في األحكاـ عمى
ما يبدك  ،كتشمؿ ىذه االرتباطات التعاقد أك أية عالقات شخصية مع المؤسسة أك المكظفيف أك
الطالب  ،كأية عالقة عائمية أك قبمية  ،أ ك كاف العضك في السابؽ عمى خالؼ مع المؤسسة أك
مع كبار مكظفييا  ،أ ك لديو أم صداقات شخصية كثيقة  ،أك أم عالقة شخصية متكقعة في
مطمب مف جميع أعضاء فريؽ التقكيـ التكقيع
المستقبؿ أك عالقة تجارية أك تعميمية  .كسكؼ ي
عمى كثيقة تثبت أنو ال تكجد لديو ـ تضارب في المصالح مع اؿمؤسسة قيد التقكيـ .كاذا كجد
لدل العضك أم شككؾ حكؿ ما إذا كانت ىناؾ

عالقة في الماضي أك عالقة محتممة في

المستقبؿ سكؼ ينظر في مدل تعارضيا مع المصالح لذلؾ ينبغم أف تقدـ جميع التفاصيؿ إلى
الييئة إلعادة النظر فييا.
ككقاعدة عامة فإف المجمس سكؼ متجنب ضـ عضك مف مكظفي مؤسسة خاصة في فريؽ
التقكيـ ؿمؤسسة خاصة أخرل تقدـ برامج مماثمة في نفس المنطقة الجغرافية .
 4.5انزؾمك يٍ َزبئظ انزمىَى انزارٍ نهًؤعغخ:

إف مف كاجب ا لمؤسسة تكفير البرامج كالخدمات التي تستكفي المعايير المطمكبة  ،كانشاء

آليات لمتحقؽ مف أنيا تفعؿ كؿ ذلؾ .ككاجب عضك فريؽ التقكمـ اؿعمؿ بحيادية لمتحقؽ مف أف
ىذه العمميات كانت فعَّ الة .كىذا يعني أنو تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة قريبة عمى العمميات
المتبعة  ،عمى اؿرغـ مف أنيا يمكف أف يككف انتقائييف فيما يقكمكف بمتابعتو بالتفصيؿ .

كألف الكقت الذم يمضيو فريؽ التقكيـ في المؤسسة محدكد  ،لذلؾ ال يمكف أف نتكقع مف
أنو سيتحقؽ مف كؿ شيء .لذلؾ يجب تحديد األكلكيات  ،كالتركيز عمى المجاالت التي تتعمؽ
بتمؾ األكلكيات .كالسؤاؿ ىك  :كيؼ يمكف تحديد ىذه األكلكيات؟
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نقطة البداية ىي التقكيـ المؤسسي الذاتي أك التقكيـ الذاتي لمبرنامج كمكاصفات البرنامج ،
التقارير األخيرة حكؿ البرنامج الصادرة عف المؤسسة  .كينبغي أف تككف ىذه الكثائؽ تؽ كيمية ،
ت أر بعناية  ،كما ينبغي اتخاذ قرار بشأف األكثر كاألقؿ
كليست مجرد تقارير كصفية .كينبغي أف قي
مستمدة مف
إقناعا مف تمؾ الكثائؽ  .كينبغي أف تككف الكثائؽ الداعمة المشار إلييا ،
المكاصفات كالتقارير كالمكائح اإلدارية كالتقارير  ،كالبيانات عف المؤشرات كنتائج الدراسات
االستقصائية كغير ذلؾ  .لذلؾ فإف عمؿ عضك فريؽ التقكيـ ىك اختبار  ،كربما تأكيد ما تقكؿق
المؤسسة عف نفسيا  .كمف المرجح أف مركز أعضاء الفريؽ عمى بنكد مختارة ذات أكلكية عالية
 ،كالجكانب التي يركف أنيا أقؿ إقناعا  ،كلكف ليس عمى حساب المسائؿ األخرل التي
يحتاجكنيا لعمؿ تقكيـ متكازف .
عمى سبيؿ
عممية االختبار كتأكيد النتائج يمكف أف منطكماف عمى مجرد رؤية لمذات  ،ؼ
ؼ
المثاؿ إذا كاف ىناؾ سؤاؿ عف مدل كفاية مقتنيات المكتبات أك

تجييزات المختبرات .كلكف

حيثما يكجد حكـ نكعي عمى أمر ما فإنو مف الضركرم استكشاؼ تصكرات كأراء عدة أشخاص
عف ىذه المسألة.
عمى سبيؿ المثاؿ  ،قد مككف كاضح ا في ذىف رئيس القسـ المخرجات المقصكدة مف البرنامج .
ؼ
كلكف ىؿ يفيـ الشخص الذم يقكـ بتدريس المقرر  -كالذم ىك جزء مف ىذا البرنامج  -تمؾ
األىداؼ؟  ،كىؿ يعرؼ كيؼ يساىـ المقرر في الكصكؿ لتمؾ المخرجات ؟ كيمكف اإلجابة عف
ذلؾ بسؤاؿ أعضاء ىيئة التدريس  :ىؿ مممؾ الطالب صكرة كاضحة ع ف الميارات كالقدرات ،
التي سيقكمكف بتطكيرىا ؟ ىؿ معتقدكف أف التدريس مساعدىـ عمى تطكير ىذه الميارات؟
اسأليـ!
كما أف طمب اعتماد برنامج جديد البد مف معاممتو بطريقة مختمفة عف تقديـ طمب إلعادة
االعتماد .فبالنسبة لؿبرنامج اؿجديد يعتمد الحكـ عمى ما إذا كاف مف المحتمؿ أف يحقؽ ىذا
البرنامج المعايير المطمكبة  ،أـ انو ال يمكف أف يستطيع ذلؾ  .كىذا يعني أنو سيككف مف
الضركرم االعتماد بشكؿ كبير عمى الخطط التي كردت في الطمب .
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كإلعادة االعتماد  ،أك تكسيع نطاؽ برنامج قائـ أك برنامج جديد مماثؿ لبرنامج قائـ بالفعؿ
،فإف ىناؾ الكثير مف المعمكمات يمكف الحصكؿ عمييا مف المالحظات كالمناقشات مع العامميف
كالطالب  ،كىذا يمكف اعتباره شبييا بالمعمكمات التي في تقرير التقكيـ الذاتي لممؤسسة كنمكذج
الطمب.
 4.5.1اعزخذاو ادلؼبَري:

يقترح ىذا الجزء بعض خطكط التحقؽ التي يمكف اتخاذىا بالنسبة لبعض المعايير .كىي

عبارة عف مجمكعة مف أمثمة كليست قائمة كاممة  ،كقد تـ إدراجيا كمقترح لنسؽ االتجاه أك
النيج المتخذ  .إف اؿحكـ بشأف المكقؼ معيف كمع تراكـ الخبرات المرتبطة بمكاقؼ أخرل سكؼ
مطمب .إف األمثمة المتاحة في ىذا الجزء تـ
تبيف ما ىك بحاجة إلى النظر فيو  ،كما ينبغي أف ي
اقتراحيا بناء عمى أساس الخبرة المكتسبة مف أيناس نفذكا العديد مف عمميات التقكيـ اؿمماثمة.
 4.5.2خمشعبد انزؼهى:

ت َّ
حدد ىذه المخرجات بكضكح في اؿكثائؽ المقدمة مف المؤسسات  ،كتشمؿ األنكاع
يجب أف ي
اؿمختمفة مف التعؿـ التي تـ كصفيا في كثيقة "اإلطار الكطني لممؤىالت "  .كإذا تبيف عدـ إدراج
تكصيؼ ىذه المخرجات في الكثائؽ المقدمة مف قبؿ المؤسسة  ،فإف السؤاؿ الذم ينبغي طرحو
ىك ما إذا كانت المؤسسة

عمى دراية كافية بما تقكـ بو  .إف تحديد مخرجات التعمـ يمكف

مقارنتيا مع المستكل الـ ناسب ألطر المؤىالت الكطنية  ،كما أف الخمفية المعرفية لعضك فريؽ
التقكيـ المتخصص في المجاؿ المعني قد تـ تعطي خمفية كدعما حيف التأمؿ في مدل كفايتيا
كمناسبتيا في الحصكؿ عمى كظيفة أك عمؿ في المستقبؿ .
ككما ذكر أعاله  ،في

الفقرة الخاصة بإعادة االعتماد أك تـ ديد برنامج ما  ،فإف مف

الكاجب سؤاؿ أعضاء ىيئة التدريس كالطالب عما إذا كاف لدييـ فيـ كاضح لـ ا محاكؿ البرنامج
مسأؿ أعضاء ىيئة التدريس عف ما يمكف الحصكؿ عميو مف مالحظات أك
تحقيقو .كيمكف أف ي
آراء مف الخريجيف كأصحاب العمؿ ككيفية استخداـ التغذية الراجعة في تقكيـ البرنامج.
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كما أف استراتيجيات اؿتدريس المقترحة الستخداميا في تطكير أنكاع مختمفة مف نتائج التعمـ
ينبغي أف تكصؼ بشكؿ كاضح في الكثائؽ الصادرة عف المؤسسة  .كما أف المعرفة الكافية
بمجاؿ المكضكع يمكف أف تساعد عمى تحديد احتمالية أف تككف االستراتيجيات فعالة في تعزمز
التعمـ الالزـ لمطالب لتحقيؽ النتائج المرجكة  .ككؿ النتائج ينبغي أف تككف مدعكمة بالمناىج
الدراسية كمستكل الطمب الذم ينبغي أف يككف تدريجيا مف قبؿ المزيد مف الطالب في مراحؿ
متتابعة في البرنامج.
كمسأؿ أعضاء ىيئة التدريس حكؿ رؤيتيـ ؿتدريسيـ كمدل تناغمو مع الخطة اؿشاممة ليذا
ي
البرنامج  ،ليس مف حيث المعرفة المكتسبة فقط  ،كلكف أيضا في تنمية القدرة عمى التفكير
كزيادة مستكيات الميارات الشخصية كالقدرة عمى التعمـ المستقؿ  .كيمكف سؤاؿ اؿطالب عف ما
مشعركف بو تجاه متابعة المنيج الدراسي .كىؿ ملبي تكقعاتيـ؟
 4.5.3انزمىَى:

ىؿ يشمؿ التؽكيـ النطاؽ الكامؿ لمخرجات التعمـ؟ىؿ يتـ التقكيـ باختبار الميارات كالقدرة

عمى تطبيؽ المعرفة  ،أك مجرد اإلشارة إلى المعمكمات؟ لذلؾ ينبغي أف يككف مف الممكف الربط
بيف المخرجات كمياـ التقكيـ المكصكفة في الكثائؽ التي كردت لمفريؽ .كإذا لـ يكف باإلـ كاف
ىناؾ أسئمة أساسية يمكف طرحيا عف ما إذا كاف يمكف لممؤسسة أف تحكز عؿل
إتماـ ذلؾ  ،ؼ
اؿثقة مف حيث أف طالبىا تتكفر فييـ المكاصفات المطمكبة أك تتكفر فييـ المعايير المطمكبة
لمنح اؿدرجة أك غيرىا مف المؤىالت.
قؿ التؽكيـ مناسبان ؟ عمى سبيؿ المثاؿ  ،لتؽكيـ ـ ا إذا كاف الطالب قد أتقف ميارة عممية ،

ينبغي أف يطمب مفق إثبات ذلؾ (تنفيذىا عمميان)  ،كليس فقط الكتابة عف ىذه الميارة.
كالبد مف كجكد إجابات عمى أسئمة مف مثؿ

:ىؿ ىناؾ ضمانات ضد الغش أك

األدبية؟ ىؿ ىناؾ نمكذج لمتأكد مف اؿنتائج بصكرة مستقمة ؟ ينبغي

اؿسرقة

أف تككف اإلجابات في

تطمب مف أعضاء ىيئة التدريس.
اؿكثائؽ  ،كلكف إذا لـ تكف مدرجة ،ؼ
سيككف مف الضركرم أف ي
مسأؿ الطالب عف فيـ ما
ىؿ ىناؾ معايير كاضحة لمتمييز بيف الصفكؼ؟ يمكف
أف ي

يتعيف عمييـ القياـ بو لمحصكؿ عمى أعمى درجة  .كما يمكف سؤاؿ أعضاء ىيئة التدرمس عما
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إذا كاف ىناؾ معايير كاضحة الستخداـ ىا عندما يضعكف العالمات في تقكيـ الطالب  .ما ىي
آليات التحقؽ مف كجكد اؿمعايير؟ ينبغي أف تككف ىناؾ كسيمة لمتحقؽ مف

اؿمعايير في ىذه

المؤسسة مع تمؾ التي تحققت في أماكف أخرل.
الب أف يسألكف ! قد يككف مف المفيد أف
ىؿ يحصؿ الطالب عمى تغذية راجعة مفيدة؟ د
مطمب مف الطالب رؤية بعض األعماؿ التي تـ تصحيحيا  ،كتككيف رأم حكؿ ما إذا كانت
اؿمالحظات عادلة كمفيدة.
إف آراء اؿطالب مفيدة جدا ؿلنظر في طمب إعادة االعتماد .ماذا يشعر الطاؿب نحك ىذا
البرنامج؟ ق ؿ المعممكف ككدكدكف متعاكنكف مع الطالب كعمى استعداد دائـ
األسئمة؟ ما ىي حاؿ الفصكؿ الدراسية

لإلجابة عمى

كغني بالمعمكمات  ،أك مممة ،
ة
 ،ىؿ ىي مشكقة

كمحيرة؟ ىؿ يشعركف أف اؿتدريس مساعدىـ عمى تحقيؽ المخرجات المطمكبة مف ىذا البرنامج؟
كيمكف سؤاؿ ىيئة التدريس عف كيفية تعديؿ ك تنكيع أساليب تدريسيـ ؿالستجابة الحتياجات
الطالب .ىؿ تمقكا أم تدريب في أساليب التدريس  ،كغيرىا مف المسائؿ التربكية؟ ك
استخدمكا تمؾ االستراتيجيات التعميمية؟ كيؼ كاف رد فعؿ الطالب؟
المناسبة لتطكير كتطبيؽ الميارات كالمعارؼ ،

ىؿ

ىؿ ىذه األساليب ىي

أـ أنيا تستخدـ فقط لنؽ ؿ المعمكمات؟ ك ىؿ

االستراتيجيات المخططة الكاردة في سياؽ مكاصفات المقرر تطبؽ فعميا؟
يمكف أف يطمب عضك الفريؽ رؤية بعض المكاد التعميمية  ،كاستخداـ المعرفة المتخصصة
لمنظر في ما إذا كانت فعالة أـ ال.
إلعادة االعتماد  ،ينبغي أف تتضمف

اؿكثائؽ إحصاءات عف ـ عدالت اؿتطكر نحك

إذا كانت ىذه اإلحصاءات تشير إلى ارتفاع معدالت التسرب أك الفشؿ  ،ينبغي أف
المطمكب .ؼ
مطمب مف أعضاء ىيئة التدريس التكضيح أك التعميؽ عمى أسباب ذلؾ  .ىؿ اتخذت اإلجراءات
ي
الالزمة الختيار الطالب الذيف تنطبؽ عمييـ متطمبات المقرر تماما ؟ كىؿ تـ تحميؿ أسباب
التسرب ؟
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يسأؿ الطالب عف الدعـ كالتكجيو

الذم يتمقكنو كعما إذا كافكا معتقدكف أنو يمكف أف

يتحسف .يمكف أف يسألكا عما إذا كاف طرح السؤاؿ مف قبؿ المؤسسة  ،كاذا كاف األمر كذلؾ ،
ما ىي االستجابة؟.
 4.5.4يصبدس انزؼهى:

التقكيـ الكمي ؿمدل كفاية المصادر قد يككف لو عالقة في تحديد مستكاىا

 .بيد أف حجـ

مجمكعة المصادر ال معني الكثير ما لـ تكف مالئمة لنيج التدريس كالتعمـ .كإلثبات ما إذا كاف
البرنامج ذا جكدة عالية  ،مف الميـ النظر في مدل فعالية استخداـ ا

لمصادر .عمى سبيؿ

المثاؿ  ،ال حاجة إلى كجكد مكتبة ممتازة إذا ؾ انت تغمؽ عندما يريد الطالب استخداميا  ،أك
إذا كانكا مف غير المتكقع ليـ اؿحصكؿ عمى معمكمات مف مجمكعة كاسعة مف اؿمصادر تزيد
عف كتاب كاحد  .كما مدم إقباؿ الطالب عمى استخداـ المكتبة ؿؿدراسة اؿمستقمة أك لمتحؽؽ مف
مسألة اختاركا القياـ بيا بأنفسيـ؟
 4.6عشق رتغ املػهىيبد يٍ عبَت فشَك انزمىَى:

يحتاج أعضاء فريؽ التقكيـ إل عادة النظر في البيانات الكمية كالنكعية في التحقؽ مف

نتائج تقارير التقكيـ  ،كالبحث عف نقاط القكة كنقاط الضعؼ كاختيار المسائؿ التي ينبغي أف
تشمميا التحسينات المكصى بيا .كىناؾ عدد مف األدكات التي يـ كف استخداميا:
 4.6.1امللبثالد:

الكثير مف المعمكمات المطمكبة ستأتي مف المقابالت التي

يتـ عف طريقيا الحصكؿ عمى

تكضيحات كتفسيرات ذات صمة بجمع المعمكمات التي يمكف أف تشير إلى فرص لمتحسيف

.

كالسمات الخاصة بالمقابالت تشتمؿ عمى ما يمي :
 تكضيح أم غمكض في اؿبيانات أك االدعاءات المتضاربة  ،بما في ذلؾ التضارب بيف
ما قد مككف مكتكبا كبيف ما قد قالو األفراد.
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 التحقؽ مف النقاط التي قد تككف إما في كجيات النظر

ؿكاحد أك اثنيف مف األفراد أك

عمكـ اآلراء داخؿ المؤسسة.
 مناقشة بناءة حكؿ تفسير البيانات كآثارىا .
 التحقؽ مف أف جميع البيانات ذات الصمة شكىدت أكثر مف البيانات الجزئية التي قد
تعطي انطباعا خاطئا كسطحيا .
كمف الميـ في إجراء المقابالت االستماع بعناية كتسجيؿ المالحظات حكؿ كؿ ما يقاؿ ،
كالتركيز عمى القضايا األىـ أكثر مف اؿقضايا اؿتافية أك اؿثانكية .تقديـ المقترحات كالعركض
ليس ىك دكر المقابالت لذلؾ البد مف تجنب تقديميا إال إذا كانت إجابة عمى طمب محدد أك
باعتبارىا آلية لمعرفة المزيد مف المعمكمات.
تقديـ المشكرة القائمة عمى الممارسة في

مؤسسة المقابميف قد تككف عكسية كذلؾ بخمقيا

االنطباع بأف المقابؿ يقكـ بعمؿ مقارفات مع مؤسستو أكثر مف النظر بشكؿ مكضكعي في ما
يجرم عممو في المؤسسة قيد التقكيـ .أم اقتراحات أخرل عمى أساس الخبرة يمكف إدراجيا في
التقرير إذا كاف الفريؽ ككؿ مرل أنيا ذات صمة.
كإضافة إلى أخذ عينات مف القضايا مف قبؿ فريؽ

التقكمـ فإنو مف الميـ أيضا

في

فردم أك اؿجماعية تكفير الفرص ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب إثارة اؿمسائؿ
اؿمقابالت اؿ ة
التي يعتقدكف انو يجب النظر فييا  ،عمى الرغـ مف أنو قد ال يككف مف الممكف في الكقت
المتاح بحث ىذه القضايا باؿعمؽ المرغكب فيو  ،كىذه الفرصة إلثارة مثؿ ىذه المسائؿ كدراستيا
تعتبر عنصر ىاـ في عـ لية التقكيـ.
 4.6.2احلصىل ػهً أدنخ يٍ صواَب (يُظىساد) خمزهفخ:

آخر األساليب التي يمكف استخداميا بشكؿ فعاؿ  ،كخاصة فيما يتعمؽ بالمسائؿ

التي مف

الصعب الحصكؿ عمى األدلة اؿمباشرة ليا ،تكمف في الحصكؿ عمى تفسيرات  ،باستخداـ
أسمكب التثميث  .كينطكم ذلؾ عمى البح ث عف المعمكمات ذات الصمة مف مختمؼ األنكاع ،
كالنظر في مدل اتساؽ أك عدـ اتساؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا  .عمى سبيؿ المثاؿ قد تككف
المقارنة بيف مفاىيـ اإلدارة العميا  ،كالعامميف  ،كالطالب  ،كأصحاب المصمحة الخارجييف بشأف
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مسائؿ معينة  ،جنبا إلى جنب مع البياف ات اإلحصائية مف مصادر مختمفة  .كإذا تـ التكصؿ
إلى نتائج مشابية مف منظكرات مختمفة يمكف أف تككف النتائج مقبكلة بدرجة معقكلة مف الثقة .
قد تككف النتيجة مشككؾ فييا  ،كلكف فضال عف مدل االختالؼ
إذا كانت النتائج مختمفة  ،ؼ
فيك في حد ذاتو قد يككف مؤش ار عمى بعض المشؾال ت األساسية.
 4.6.3دساعخ يزؼًمخ لللضبَب املخزبسح:

ىذه اإلستراتيجية تنطكم عمى مسألة اختيار بعض القضايا أك التطكير المخطط كالنظر

في الكيفية التي تـ التعامؿ معيا كمتابعة ما يتخذ

مف إجراء .عمى سبيؿ المثاؿ يمكف إجراء

استطالع لخدمات المكتبات عف طريؽ مستخدمييا كمتابعة اإلجراءات التي اتخذت استجابة
اؿريؽ االستشارم  ،كالتصرؼ أك عدـ التصرؼ مف
ليذا المسح مف خالؿ مرجعية اؿمكتبة أك ف
جانب العامميف في المكتبة  ،بعد مسح التؽكممات .كبالنظر في البيانات التي قد تشمؿ نتائج
المسح  ،كمحاضر االجتماعات ذات الصمة  ،كاجراء مقابالت مع ا لعامميف  ،كاجراء مقابالت
مع الطالب  ... ،الخ .ك يمكف استخداـ عمميات مماثمة لمتابعة تقكيـ إجراءات التدريس  ،مف
خالؿ النظر في تقارير المقررات  ،كخطط العمؿ  ،كاإلجراءات اؿالحقة لتنفيذ العمؿ كخطط
كعمميات التؽكيـ التي تأتي فيما بعد.
كحيث أف ىنا ؾ مجمكعة ضخمة مف القضايا كاألنشطة كالمياـ المختمفة

مف الضركرم
ؼ

اختيار عينة مف المسائؿ لمتحقؽ منيا .كينبغي أف تشمؿ المسائؿ التي ركزت المؤسسة عمييا
عند إجراء التقكيـ الذاتي  ،كلكف ال ينبغي أف تقتصر عمى ذلؾ .أما المسائؿ األخرل فيمكف
أف تحدد مف خالؿ عممية اال ختيار العشكائي  ،أك تحميؿ البيانات كتحديد األمكر التي يمكف أف
تككف قد فقدت أك تـ تحاشييا أك تجنبيا عف قصد.
 4.6.4أمنبط األعئهخ:

أف أسمكب األسئمة يمكف أف يؤدم إلى عالقات مختمفة جدا ك يؤثر في جكدة المعمكمات

المكتسبة .كمبدأ عاـ فإف المستجكبكف يجب أف محاكؿكف االتصاؿ باىتماـ حقيقي بالمسائؿ التي
يجرم النظر فييا بفيـ عاطفي كامؿ لالستجابة  .كاألسئمة ينبغي أف يخطط ليا بعناية لتعطي
االنطباع بأف السائؿ قد درس بعناية المعمكمات التي سبؽ أف قدمت ك يتابع مسألة ىامة بمزيد
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مف التعمؽ  .كلتجنب أمكر متعددة تشمؿ األسئمة متعددة اإلجابة  ،كاستخداـ ديباجات طكيمة ،
كسرد الحكايات  ،ككصؼ منظمة أخرل بما في ذلؾ مؤسسة الشخص المقابؿ نفسيا  ،كتقديـ
بدائؿ ممكنة لمعمؿ في مجاؿ التعامؿ مع المسألة قيد المناقشة دكف أف يطمب منو القياـ بذلؾ .
ىناؾ بعض قضايا
كبصرؼ النظر عف ىذه المعمكمات العامة كجمع ىا كأساليب األسئمة ؼ
معايير ك محكات التؽكمـ الذاتي  ،ك أطر

الجكدة اليامة التي تضع كثير مف الضكء عمى

المؤىالت الكطنية  .كىذه قد تككف مفيدة ألعضاء الفريؽ

في تخطيط استراتيجيات التحقؽ

كالمقابالت.
 4.6.5اػزجبس ادلذخالد وانؼًهُبد وادلخشعبد:

في تقكيـ المدخالت بؿرنامج أك مؤسسة ،يجب أخذ العمميات ك المخرجات بعيف االعتبار .

كمف أىـ المشكالت  ،ىك التركيز عمى الكثائؽ المستخدمة  ،كالمخرجات.
المدخالت ىي المصادر التي كضعت في البرنامج مف العامميف  ،كالمكتبات  ،كالمختبرات ،
كما إلى ذلؾ  .كىذه ضركرية لممقرر كسيككف مف المو ـ التأكد مف كجكد المصادر الالزمة لدعـ
اؿرامج كىذا ىك اؿمقياس اؿكمي إلى حد كبير.
ب
كالعمميات ىي األمكر التي تحصؿ في المؤسسة  .كىي تحتاج إلى كفاءة كفعالية في تعزيز
تعميـ الطالب  ،كتقديـ ما يمزـ مف خدمات كالمصادر الالزمة لدعـ ىذا التعمـ  .ككثير مف البنكد
الكاردة في كثائؽ كمعايير التؽكيـ الذاتي كاؿمحكات التي تتعمؽ بالعمميات المتبعة في المؤسسات
الجيدة .جزء ىاـ مف تؽ كمـ الجكدة ك متصؿ في ما إذا كانت ىذه األمكر
التقكيـ

المؤسسة أك البرنامج الذم ىك قيد

فعالن تمارس في

 ،كمدل تكافقيا مع عممو

.

أما المخرجات فيي نتائج األنشطة التي تجرم في المؤسسة  .كتتصؿ بتعميـ الطالب  ،كالبحكث
التي أجريت  ،كمساىـ ات المؤسسة في المجتمع.
كبالنسبة لتعميـ الطالب  ،فالمخرجات ىي ما مستطيع الطالب أف يطبقكنو نتيجة الستكماؿ
برنامجيـ .أكىي مجمكعة مف الميارات كالقدرات التي

اكتسبيا الطالب .كقد كصفت بعبارات

عامة في كؿ مف مجاالت التعمـ في زيادة مستكيات األداء ضمف أطر المؤىالت الكطنية.
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كيمكف تحديد المخرجات فيما يمي :
• المعرفة المرتبطة بمجاؿ إجراء دراسات متقدمة أك الممارسة المينية

(نطاؽ المعرفة ).

• ارتفاع مستكل الميارات النظرية ك المعرفية التي تستخد ـ لحؿ المشكالت المعقدة  ،ك تساعد
عمى صنع القرار في ىذه الظركؼ الفريدة كالتي ال يمكف التنبؤ

(مجاؿ الميارات اإلدراكية)

• الكفامات العامة الالزمة في مستكل التكظيؼ  ،مثؿ ميارة االتصاؿ  ،كالرياضيات كالميارات
التحميمية بما فييا استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كالميارات العددية.
• القبكؿ الشخصي كمسئكليات الفريؽ  ،كالقدرة عمى التعمـ  ،كالقيادة  ،ك

(الميارات الذاتية

كنطاؽ المسئكلية) .
كفي بعض مجاالت الدراسة  ،القدرة عمى

األداء كارتفاع مستكل الميارات البدنية (.مجاؿ

الميارات النفس حركية).
كىذه القدرات في ىذا الشأف ميمة ألصحاب العمؿ  ،كيجب عمى الطالب تطكيرىا لمتقدـ
في حياتيـ الكظيفية  .كيجب أف تتحدد عمى مستكل قابؿ لممقارنة مع النتائج التي حققتيا
الجامعات في أماكف أخرل مف العالـ  ،كأطر المؤىالت الكطنية عندما صممت كضعت تحقيؽ
ىذا اليدؼ في االعتبار.
كبالنسبة لنشاط البحث (كىك مطمكب كنشاط ؿلجامعات  ،كلكف ليس مف الضركرم في الكميات)
فإف المخرجات ليست فقط عدد األبحاث التي أجريت (كالتي يمكف تؽكيـ ىا بأمكر مثؿ عدد
المنشكرات أك مبالغ تمكيؿ البحكث التنافسية )  ،كلكف أيضا ليا قيمتيا كأىميتيا  .كىذا يزيد مف
صعكبة اؿتؽكيـ  ،كلكف يمكف تؽكيميا مف خالؿ استخداـ مؤشرات دكلية مثؿ براءات االختراع .
كالبحكث يمكف أف تككف أساسية أك تطبيقية  ،كىذه األخيرة تتعامؿ مع تطبيؽ المعرفة كالنظرية
لحؿ مشكالت محمية أك دكلية  ،كيمكف أف تمكؿ مف مجمكعة متنكعة مف المصادر العامة
كالخاصة  ،كيمؾف أف تنطكم عمى تطبيقات ميدانية مف مجاؿ إلى آخر مف مجاالت المعرفة .
كينبغي أف تشتمؿ عمى مزيد مف ا لتطبيقات أك البحكث كالتكسعات التي تقكـ بيا ىيئة التدريس
في برامج الماجستير كالدكتكراه  .بيد أف ما يمكف الحكـ عميو بأنو بحث حقيقي ىك البحث الذم
يخضع لشكؿ مف التقكمـ المستقؿ عف طريؽ الزمالء.
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كبالنسبة لمنتائج المتعمقة بمساىمات اؿمؤسسة تجاه المجتمع فإف القمؽ ليس فقط عمى حجـ
مثؿ ىذا النشاط  ،كلكف أيضا أىميت ق كقيمتو .كينبغي أف تشمؿ األدلة المقدمة مف المؤسسة
عف مساىماتىا نحك المجتمع بعض األدلة حكؿ ما تـ عممو بشكؿ مختلؼ أك ما ىك التغيير
التي أحدثتو في المجتمع  .كينبغي أف تشمؿ ىذه المساىمات األنشطة التي تقدميا المؤسسة
مف مصادرىا الخاصة  ،كرسكـ الخدمات التي تقدـ ىا.
 4.6.6انزؾمك يٍ يؼبَري خمشعبد انزؼهى:

ؿقد تـ اؿطمب مف المؤسسات كضع مخرجات التعمـ التي تتفؽ مع أطر المؤه الت الكطنية ،

كتستكفي الشركط الالزمة ؿؿممارسة المينية  ،كاستحداث معايير كآليات لمتحقؽ مف

مخرجات

التعمـ .كىذا التحقؽ حكؿ اؿمستكيات اؿتعميمية ىاـ جدا لضماف االتساؽ الداخمي داخؿ مؤسسة
(الجزء "أ" في المقرر أك جزء مف اؿمسار يجب أف مككف قابؿ لممقارنة بالجزء "أ" في أم مقرر
أك مسار آخر)  ،كضماف جكدة التعميـ بما يتفؽ مع المخرجات التي تحققت في غيرىا مف
المؤسسات الجيدة (كينبغي أف تككف مؤسسة "أ" قابمة لممقارنة في مستكل جكدة التحصيؿ
المكتسبة مع مؤسسة "أ" أخرل) .ثـ إف معايير التعمـ ك التدريس تشمؿ شرط أف تككف ىناؾ
أنظمة يعمؿ بيا لمتحقؽ مف مستكيات تحصيؿ الطالب كما ينبغي أف تتضمف تقارير التقكيـ
الذاتي كصفا لكيفية القياـ بذلؾ.
كينبغي لممقكميف الخارجييف أف يككنكف عمى دراية السيما في مياديف الدراسة كيمكف
النظر إلى نماذج مف أعماؿ الطالب ،لتحديد كجيات نظرىـ حكؿ المعايير اؿتي تحققت .بيد أف
األكثر أىمية كاألكثر صحة ىك األسمكب الذم يتـ بمكجبو النظر عف كثب في العمميات التي
تستخدميا المؤسسة لتحقيؽ المعايير  ،كاؿنتائج التي تـ التكصؿ إلييا نتيجة لتمؾ العمميات ،
كاإلجراءات المتخذة في حاؿ كج كد أم مشكالت.
ًا
 4.6.7االخزجبس وانزؾمك وفمب لدلؼبَري :

لقد تـ التػأكيد عمى

المؤسسات أف معايير االعتماد ستشمؿ المعايير المقبكلة عمكما

لمممارسات الجيدة في مجاؿ التعميـ العالي  .كمكضكع تحديد ما ىذه "المعايير المقبكلة عمكما
لمممارسات الجيدة"؟ يمكف أف مككف مكضكعان مفتكحان لمنقاش  .كلذلؾ البد مف تقديـ دؿيؿ يشمؿ
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ـ كاصفات لعدد مف ىذه الممارسات التي قدمت مف قبؿ الييئة ككثائؽ "معايير" كجداكؿ لمتؽكيـ
الذاتم كقد تـ تكفيرىا لمساعدة المؤسسات كمديرم البرامج في عمميات التقكمـ الذاتي المرتبطة
بيـ .كاؿمعايير تـ تحديدىا في إحدل عشر مجاال كاسع ا مف األنشطة المتعمقة بالـ ىاـ التي
يضطمع بيا في مؤسسات التعميـ العالي ،

مع أقساـ فرعية لكؿ بند مف البنكد التي تتعمؽ

بأنشطة محددة داخؿ كؿ فرع .كالتؽكيـ الذاتي لألداء في المؤسسات ينبغي أف يقكـ عمى أساس
اؿرامج) غاياتوا كأىدافوا الخاصة.
ىذه المعايير  ،كالمدل الذم تحقؽ عنده المؤسسات (أك ب
عمما باف التؽكيمات مف اجؿ االعتماد تتـ عمى أساس نفس المعايير.
كقد طمب مف مؤسسات التعميـ العالي  ،أف تضع قاعدة ألحكاميا الصادرة عف الجكدة
لتككف قائمة عمى األدلة قدر اإلمكاف ك ينبغي أف تبيف في تقاريرىا األدلة التي تستند

عمييا

نتائجيا .كىذا مف شأفق أف يتيح لممقكـ النظر في األدلة كاصدار حكـ بشأف ما إذا كانت النتائج
التي تـ التكصؿ إلييا صحيحة.
متسؽ مع أطر المؤىالت الكطنية  ،كيفي
ا
كلكي يتـ اعتماد البرنامج  ،فإنو يجب أف مككف
بمستكل مقبكؿ مف جميع المعايير المتعمقة ببرامج التعميـ كخدمات الدعـ المنصك ص عمييا في
معايير ضماف الجكدة كاعتماد برامج التعميـ العالي  .كلكي تعتمد المؤسسة أيضا  ،يجب أف تفي
بجميع معايير ضماف الجكدة كاالعتماد لتحقيؽ الجكدة الشاممة لبرامجىا التعميمية  .كطبعا ليس
بالضركرة أف تحقؽ مستكيات عالية في كؿ بند  ،كلكف إذا كجدت مشكالت ينبغي أف

تحدد

كتكضع استراتيجيات مقبكلة لمتعامؿ معيا بالشكؿ المطمكب.
 4.7ثؼض انمضبَب يف إعشاء انزمىَى اخلبسعٍ :
.4.7احلكى ػهً فؼبنُخ انزذسَظ:

مف غير المحتمؿ أف تقدـ

مالحظات التدريس كجية نظر صحيحة أك مكثكقة لفعالية

التدريس في المدل القصير كاؿظركؼ غير اؿعادية ؿلتقكيـ الخارجي  ،كلذلؾ ال ينبغي تشجيعيا.
كلكف تؽكيـ فعالية التدريس في غاية األىمية  ،كالدليؿ عمى ذلؾ ينبغي أف
المؤسسة مف خالؿ عدة أشياء عمى سبيؿ المثاؿ التحميالت الشاممة
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فعالية التدريس كاالتجاىات في ىذا المنكاؿ عمى مر الزمف  ،كالتعريؼ باستراتيجيات دعـ
الزمالء  ،كالبحث المؤسسي حكؿ فعالية خطكات تطكير أنكاع مختمفة مف مخرجات التعمـ.
كبالنسبة الستراتيجيات التدريس ينبغي أف تتضمف المعمكمات  ،ليس فقط ىذه
االستراتيجيات نفسيا  ،بؿ المدل الذم تستخدـ فيو  ،كمدل فعاليتيا في تطكير اؿمخرجات التي
صممت منا أجميا  .كما أنو ينبغي اإلشارة ليس فقط الكتساب المعرفة كلكف أيضا
الشخصية كالقدرة عمى التعمـ الذاتي المكجو  ،كميارات االتصاؿ  ،كنقؿ التعمـ
لممشكالت التي تـ التأكيد عمييا في

لممسؤكلية

كالحؿ المبدع

أطر المؤىالت الكطنية  .أك ألدلة التي قدمتو ا المؤسسة

ينبغي التحقؽ مف ىا خالؿ المناقشات مع الطالب ،

كمف خالؿ تقكيـ نتائج ىذا البرنامج

كاستطالعات آراء الخريجيف كأصحاب العمؿ  ،كأية محكات أخرل قد تقدميا المؤسسة.
 4.7.2ادلُبلشبد يغ انغالة:

كما أشير إليو أعاله  ،األىداؼ الميمة لمتقكيـ ىي التحقؽ مف ـ خرجات المؤسسة ؿعمميات
التقكيـ الداخمي كتككيف أحكاـ كاعية كمستقمة حكؿ الجكدة  .كىذا يتطمب تقديـ مالحظات حرة
كصريحة مف ممثؿ لقطاع عريض مف

الطالب .بيد أف كتيرة التعاكف في مجاؿ التخطيط

لمتحسيف ينبغي الحفاظ عمييا في المناقشات مع الطالب  ،ك تبكازف دقيؽ بيف تحديد المشكالت
كتأكيد نقاط القكة.
مالحظات الطالب يمكف أف تكاجو ببعض الحساسيات الثقافية مثؿ كراىية االنتقاد  ،كعدـ
الرغبة في التكاصؿ مع أك أماـ

أعضاء ىيئة التدريس  ،أك الخكؼ مف العكاقب في حاؿ

التعميقات اؿحرجة المكجية إلى المؤسسة  .كبالتالي ينبغي تشجيعو ـ عمى ا لتحدث بصراحة مع
ضماف السرية التامة  ،ك عمى أساس فردم

(مقابالت فردم ) إذا لزـ األمر  .كأم مف ىذه

التأكيدات يجب احتراميا  .كمف جية أخرم فقد يككف أف أفراد مف
صعكبات شخصية ليست ممثمة لمطالب ككؿ  ،كاالنتقادات
دقيؽ.

96

الطالب قد عاف كا مف

بالتالي ال تعكس الكاقع بشكؿ

اجلود يف اململكة العربية السعودية–اجلزء الثالث
دليل االعتماد وضمان ة

كفي كثير مف المؤسسات سيككف مف الميـ ألعضاء فريؽ التقكيـ مف نفس الجنس مناقشة
القضايا مع الطالب بطريقة غير رسمية  ،كتجربة أعضاء الفريؽ في مؤسسات أخرل ميمة في
تفسير المالحظات .كحيث تقدـ المالحظات اؿحرجة ينبغي االعتراؼ بو ا بطريقة التصؿ إلى
إصدار أحكاـ  ،كؼرصة لألخذ بيا دكف تحديد الطالب المعنييف

بإصدار تمؾ الممحكظات

المتعمقة بالمؤسسة.
كيجب عقد اجتماع كاحد عؿل األقؿ مع ممثؿ لمجمكعة مف الطال ب  ،كاذا كانت ىناؾ
فركع مستقمة لمطالب كالطالبات  ،البد مف مناقشة الطالب كالطالبات في كؿ الفركع  .كفي أم
مف ىذه االجتـ اعات ينبغي تقديـ أعضاء فريؽ التقكيـ عف طريؽ احد كبار أعضاء ىيئة
التدريس  ،ككذلؾ يكضح الغرض مف االجتماع  ،كيصؼ أسس اختيار الطالب  ،ك يؤكد عمى
الرغبة في تقديـ المالحظات الممثمة بكؿ سرية  .ثـ يغادر عضك ىيئة التدريس االجتماع ،
كالعكدة في كقت يسبؽ اختتاـ المناقشة .
كما إف األسئمة المثارة عف طريؽ أعضاء الفريؽ ينبغي أف تتنكع تبعا لقضايا تـ التأكيد
عمييا في التقكيـ .كقد تتضمف بعض المسائؿ العامة  ،مثؿ ما ىي كجيات نظر الطالب

،

ككيفية تأثير تمؾ اآلراء عندما يتـ اتخاذ الق اررات ؛ كىؿ يعمؿ الطالب في المجاف المؤسسية؟ ؛
ىؿ اشتمؿ التقكيـ الذاتي لممؤسسة عمى آراء الطالب

 ،ككيفية ثقة اؿطالب في اؿمؤسسة أنيا

تكسبيـ المستكل المناسب مف مخرجات التعمـ  ،كمدل إتقانيـ الميارات الالزمة لممارسة المينة
التي اختاركىا  .كأسئمة حكؿ قضايا معينة قد تستمد مف كثائؽ كمعايير التؽ كيـ الذاتي  ،ـ ف
القضايا التي أثيرت في التقكيـ الذاتي كمف تقارير البرنامج كالمقررات  .كقائمة األسئمة المحتممة
المناسبة ليذا البرنامج أك المؤسسة المعنية  ،ينبغي أف تعد مسبقا مف قبؿ أعضاء الفريؽ .
 4.7.3ادلُبلشبد يغ أػضبء هُئخ الرذسَظ :

كما ىي الحاؿ بالنسبة

لممناقشات مع الطالب مف الميـ التحقؽ مف

المخرجات التي

خمص إلييا التقكيـ الذاتي  ،كتحديد المسائؿ األخرل التي ينبغي التصدم ليا مف خالؿ
المناقشات الرسمية كغير الرسمية مع أعضاء ىيئة التدريس  .كىناؾ عقبات قد تعترض إقامة
اتصاالت فعالة مع أعضاء ىيئة التدريس مثمما يحصؿ في المناقشات مع الطالب ،لؾف الخبرة
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كالميارة مف أعضاء الفريؽ

ستككف ميمة في التغمب عمى ىذه المش كالت .كىناؾ بعض

االعتبارات العامة التي يجب أف يضعيا المقكمكف في اعتبارىـ سكؼ تناقش أدناه .
كمف الميـ التأكيد عمى المحافظة عمى النبرة التعاكنية في التقكيـ
فرؽ التقكيـ

،كالبد مف تكضيح أف د كر
لديو

ليس تصيد الخطأ أك حؿ النزاعات  .كإذا كاف أحد أعضاء ىيئة التدريس

اىتمامات جادة ال بد مف االعتراؼ بيا  ،كلكف الشخص المشار إليو البد مف رجكعو إلى السبؿ
المالئمة المعمكؿ بيا المؤسسة أك الك ازرة التي يتبع ليا  .كأعضاء فريؽ التقكيـ يجب أال ينجركف
كراء مناقشات مع عضك ىيئة التدريس المتضرر في مسألة شخصية .كما أف الحاالت الفردية
مف النزاع ليست مف شأف التقكيـ  ،لكنيا قد تككف ذات صمة إذا كانت تشير إلى قضية عامة
أك قضية الجكدة أك اإلجراءات اإلدارية  .كالبد مف مناقشة ردا مناسبا عمى مسألة مف ىذا النكع
مع ا لمؤسسة .كلكف يجب أخذ الحذر الشديد ليس لمبحث في الشؤكف التي تككف سرية لفرد
بعينو  ،كانما لتحديد ما إذا كانت ىذه القضية مف

القضايا العامة  ،كعما إذا كانت عمميات

المؤسسة كافية لمتعامؿ معيا.
كفي المناقشات بيف أعضاء ىيئة التدريس

كأعضاء فريؽ التقكيـ  ،ينبغي أف ال ينطكم

عمى حكـ عميو ـ  ،كينبغي تجنب المقارنة مع المؤسسات األخرل  ،بما في ذلؾ بمد

أعضاء

فريؽ التقكيـ  .كاآلراء حكؿ كفاية أك عدـ كفاية أنشطة المؤسسة  ،بطبيعة الحاؿ ،

البد مف

تشكيميا في أثناء التقكيـ  ،كالبد مف إظيار األدؿة التي تدعـ تمؾ اآلراء بكضكح  .غير أف ىذه
اآلراء ينبغي أف ال يعبر عنيا إال في الجمسات السرية لمفريؽ  .كاالتصاالت عف نتائج التقكيـ
فقط يعبر عنيا عف طريؽ رئيس الفريؽ في االجتماع الختامي مع مدير الجامعة كعميد الكمية
تت متابعة التقكيـ إال مف خالؿ تقرير رسمي تكاؼ ؽ عميو
ك كبار أعضاء ىيئة التدريس  ،كال ـ
الييئة.
 4.7.4يغبئم احلغبعُخ انزغبسَخ أو انغشَخ ادلؤعظَخ :

ينبغي أف مراعي فريؽ التقكيـ المسائؿ الشخصية التي يمكف أف تثار  ،أك المسائؿ التي

تؤثر عمى األفراد ك ينبغي أف تككف سرية عمى الطالب أك أعضاء ىيئة التدريس  .كينبغي لو
أيضا أف ينظر باىتماـ با لغ في ما يتعمؽ بمسائؿ المؤسسة
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التجارية .كمف المرغكب فيو جدا أف يككف أم مف ىذه المسائؿ المحددة في الخطط

التي

عممت مسبقا حتى يمكف التعامؿ معيا  ،كلكف ىذا لف يحدث دائما  .كالتحقؽ مف الجكدة في
بعض األحياف بتطمب معمكمات عف أمكر قد ترغب المؤسسة في أف تحافظ عمى سرمتيا .كإذا
كاف الكصكؿ إلى المعمكمات التي يعتبرىا فريؽ ىامة ممنكعة مف قبؿ المؤسسة  ،فإف إمكانية
النظر فيىا بشكؿ سرم مف قبؿ اثنيف مف أعضاء الفريؽ ينبغي أف تناقش مع مدير الجامعة أك
العميد  ،أك عضك ىيئة التدريس اؿبارز ؿمساعدة الـ كظفيف المسئكليف عف التقكيـ .كىذيف
اؿعضكيف سكؼ يقدماف تقرير إلى بقية المجمكعة دكف الكشؼ عف التفاصيؿ السرية.
ينبغي أف مشير فريؽ التقكيـ في تقريره
كإذا كاف ىذا النيج غير مقبكؿ مف قبؿ المؤسسة ؼ
إلى أف المعمكمات لـ تقدـ  ،كأيا

كانت النتائج التالية ينبغي أف تدرج في التقرير  .أما اتخاذ

اؿرار حكؿ الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة يتـ عف طريؽ الييئة  ،كفي حالة كجكد نزاع
ق
بيف الييئة كالمؤسسة  ،فإف ىذه المسألة سيتـ حميا مف قبؿ اؿكزير .كفي مثؿ ىذا النزاع  ،فإف
قرار الييئة حكؿ االعتماد يجب أف يسترشد بالمعمكمات المتكفرة ؿديوا  ،كمسؤكليتو ا بكصفوا
ىيئة مستقمة العتماد البرامج كالمؤسسات كعمى أساس األدلة

عمى جكدتيا  .كينبغي أال تمنح

المكافقة عمى ا العتماد إذا رأت أنو ا ال تممؾ ما يكفي مف المعمكمات الصحيحة التي يستند إلييا
القرار.
 4.8انجذ يف انزىصُبد:

كأبسط طريقة لمقياـ بذلؾ ق ك النظر في كؿ معيار عمى حده  .فما ىك الدليؿ ككيؼ مقارنة

مستكل الحكـ مع المكاصفات كالمعايير في معايير ضماف الجكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ
العالي كمعايير ضماف الجكدة كاعتماد برامج التعميـ العالي  .كىؿ تؽكيـ الفريؽ يتسؽ مع التؽكمـ
الذم أجرتو اؿمؤسسة؟ الفريؽ بحاج ة إلى إجراء تؽ كيـ عمى أساس قراءة الكثائؽ  ،كاألسئمة ،
كمشاىدة المرافؽ .كاألدلة نفسيا ينبغي تؽكيميا .كىؿ ىي كافية؟ أـ أنو مف الضركرم معرفة
المزيد أك لتحقيؽ الشرط المتعمؽ بيذا المعيار؟ أـ أف ذلؾ اؿدليؿ سقط كلذلؾ فاف المعيار
المطمكب لـ يتـ تحقيقو؟
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كلكي يكصل باالعتماد أك إعادة ا العتماد ؿمؤسسة أك برنامج فإنو مف الضركرم أف يتـ
اؿتأكد مف أف جميع ىذه المعايير قد تـ الكفاء بيا  .كما ذكر أعاله  ،كال يعني ىذا أف كؿ بند
كاحد في محكات التؽكمـ الذاتي يجب أف يحصؿ عمى نسبة عالية  .إال أف األداء الكمي لكؿ
معيار مف المع ايير الفرعي يجب أف

مككف مرضيا  ،ك تحدم أية صعكبات أك تحديد نقاط

الضعؼ ككضع استراتيجيات لمتعامؿ معيا .
 4.9إػذاد رمشَش انزمىَى:

اؿمسكدة األكلية لتقرير التقكيـ يعده عادة أعضاء الفريؽ في اليكـ التالي لعممية التقكيـ .

اؿرنامج الذاتي كغيرىا مف
كسكؼ معتمد في ذلؾ عمى معمكمات التقكيـ اؿمؤسسي أك تقكيـ ب
المعمكمات المقدمة مف قبؿ المؤسسة كتسبؽ ىذا التقكيـ  ،كالمذكرات التي أعدىا أعضاء الفريؽ
أثناء التقكيـ كالمناقشات التي جرت في ذلؾ الكقت  .كالمالحظات كاالستنتاجات التي ينبغي أف
تمثؿ آراء أعضاء الفريؽ بعد تقكيـ األدلة اؿمقدمة مف المؤسسة كتحقيقاتيا الخاصة في التقكيـ.
ككمما كاف ذلؾ ممكنا كينبغي أف تدعـ اآلراء

باألدلة التي يمكف مشاىدتيا  ،كما ينبغي أف

يشار إلييا في التقرير .كالمالحظات لف تككف عمى األفراد.
كينبغي لمتقرمر أال محاكؿ أف مقدـ كصفا شامال ألنشطة المؤسسة  .كلكف بدال مف ذلؾ ،
كبعد كصؼ تمييدم مكجز لتكفير النص  ،ينبغي تقديـ مالحظات عمى كؿ مف المعايير ذات
الصمة  ،كلكف ليس عمى كؿ اؿممارسات اؿمعينة كالمستخدمة في محكات التؽكيـ الذاتي  .أما
يجب الرجكع إلييا.
المالحظات المطمكبة فقط في األمكر الفردية التي ؼ
إف اؿعنصر اؿىاـ في التقرير ىك التحقؽ مف أحكاـ المؤسسة

عمى جكدة المسائؿ التي

ينظر فييا التقكيـ الذاتي  ،ثـ إف تأكيد تمؾ األحكاـ أك الصيغ المقترحة ينبغي أف تدرج

.

التقرير ينبغي أف يشتمؿ في مالحظاتو عمى أية أنشطة أك مبادرات جديرة
كباإلضافة إلى ذلؾ ؼ
بالثناء  ،كأم نقاط ضعؼ ممثمة ينبغي معالجتيا  .كمثؿ ىذه األمكر التي تـ تحديدىا مف قبؿ
المؤسسة كيجرم التصدم ليا ال بد مف االعتراؼ بيا  ،بالرغـ مف أف الفريؽ قد يرغب في
التعميؽ عمى ما إذا كانت اإلجراءات التي يجرم اتخاذىا مف المرجح أف تحؿ المشكمة أك ال.
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كحيث تككف الممارسات المتميزة التي يحتمؿ تنفيذىا في أم مكاف آخر  ،يجكز لمييئة أف
تدعك المؤسسة إلى إعداد مكجز قصير إلدراجيا في
كينبغي أف متضمف التقرير المقدـ مف

"الممارسات الجيدة " عمى االنترنت .

الفريؽ تكصية بشأف القرار الذم اتخذتو

الييئة

العتماد مؤسسة أك برنامج  ،بشكؿ يكضح أسباب ىذه التكصية.
كبالرغـ مف أف تقارير التقكيـ قد تختمؼ إلى حد يعكس اختالؼ القضايا كالظركؼ  .كمع ذلؾ
فإنيا عادة تشمؿ األجزاء التالية :
• مقدمة  ،تتضمف كصفا مكج از ؿلمؤسسة كخصائصوا اليامة مثؿ الرؤية كالرسالة  ،كالتطكير
المخطط  ،كالبيئة  .كستككف ىذه المقدمة مستمدة إلى حد كبير مف المعمكمات التي تقدميا
المؤسسة .كفي التقكيـ اؿمؤسسي سيتضمف التقرير جزءا استيالليا فيو كصؼ ؿلتاريخ كالسمات
الرئيسية ليذه المؤسسة.
• كصؼ اإلجراءات كمجمكعة األنشطة التي يتبعيا فريؽ التقكيـ.
• تعميقات أك مالحظات تمييدية كاقتراحات كتكصيات تتعمؽ بجكدة األداء لؿمؤسسة بالنسبة لكؿ
المعايير المحددة في معايير ضماف الجكدة كاالعتماد في مؤسسات (أك برامج ) التعميـ العالي .
كيجب أف معترؼ الفريؽ في مالحظاتو حكؿ مكاضع المشكالت التي تـ تحديدىا مف قبؿ
المؤسسة  ،ك تجرم معالجتيا (عمى الرغـ مف أنو يجكز ليا أف تع لؽ عمى ما إذا كاف الرد
كافي) .كسكؼ نالحظ أيضا الثناء عمى األ نشطة األخرل التي يمكف النظر فييا إلدراجيا في
ىيئات "الممارسات الجيدة" عمى االنترنت.
• قائمة مف االقتراحات كالتكصيات لمنظر فييا مف قبؿ المؤسسة .
• تكصية فريؽ التقكيـ إلى الييئة حكؿ ما إذا كافت ىذه المؤسسة أك ىذا البرنامج (البرامج)
ينبغي أف تككف معتمدة أـ ال.
التقرير النيائي ىك كثيقة عامة مممككة مف قبؿ الييئة كالمسؤكلية عف إعادتيا تقع عمى كاىؿ
الييئة .كعندما تكضع الصيغة النيائية ستككف متاحة لمجميكر مف قبؿ
الكصكؿ إلى تمؾ المرحمة فإف الخطكات التالية يتعيف اتخاذىا:
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(أ)

مسكدة تقرير ستقدـ إلى الييئة في ختاـ زيارة فريؽ التقكيـ .كيجكز لمييئة القياـ بعمؿ
التغييرات التحريرية التساؽ األسمكب كطريقة العرض ،

كلكنيا لف تغير في جكىر

التعميقات أك المالحظات كالتكصيات التي يتضمنيا التقرير  .كفي حاؿ إدخاؿ تغييرات
عمى المسكدة المكتكبة سكؼ ترسؿ إلى رئيس فريؽ التقكيـ ليبدم مالحظاتو عمييا .
(ب) سترسؿ مسكدة التقرير إلى المؤسسة لمتأكد مف دقة المعمكمات الكقائعية  .ك يجب أف
تككف الردكد محددة  ،كتشير إلى اؿصفحة التي كجدت فييا األخطاء  ،كيشير إلى
اؿتغييرات الالزمة في اؿصياغة لتصحيح الخطأ  .كينبغي أف تقدـ أدلة محددة تدعـ
التغيير .كسكؼ يسمح بىذا الرد في مدة ال تتجاكز ثالثة أسابيع.
كإذا كاف ىناؾ طمب تصكيبات كبي رة فإف الييئة سكؼ تتشاكر مع رئيس الفريؽ عف أم
تغيمرات كآثار عمى التكصيات الكاردة في التقرير  ،كيمكف تعديؿ ىذه الك

ثيقة بناء عمى

قد تطمب الييئة استشارة مستقمة مف
تقديراتىا .كفي حالة حدكث نزاعات حكؿ المادة الكقائعية ؼ
جية محايدة بشأف ىذه المسألة  ،كسكؼ تتخذ ق ار ار نيائيا بعد النظر في المشكرة المستقمة التي
تتلقاىا .كقد تـ التأكيد عمى أف ىذه خطكة في اؿعممية تيدؼ إلى التحقؽ مف عدـ كجكد أخطاء
كقائعية  ،كليست فرصة تكفرت لتغيير استنتاجات التقرير  .كلكف إذا كانت ىناؾ أخطاء كقائعية
رئيسية ،البد مف تحديد التعديالت المناسبة.
تقكـ الييئة الكثيقة  ،ك تقكـ بإعداد الصيغة النيائية لمتقرير  .ثـ تقدـ نسخ مف
(ج) سكؼ ٌ
التقرير إلى المؤسسة  ،كتتاح ؿ ؿك ازرة المسؤكلة عنيا .كيمكف أف تعمؿ الييئة ترتيبات
إلدراج التقرير في مكقعيا عمى شبكة اإلنترنت  .التقرير لف يككف في متناكؿ الجميكر
إال بعد التأكد مف كصكلو ؿلمؤسسة .كيتـ ذلؾ ؿضماف أ ف المؤسسة عمى عمـ تاـ قبؿ
كصكؿ التقرير لمجميكر.
(ح) سكؼ تنظر الييئة في تقرير فريؽ التقكيـ كاتخاذ قرار بشأف االعتماد  .كلمييئة أف تقرر
اعتماد المؤسسة أك البرنامج  ،أك أف يتـ إرجاء النظر في ق لمتأكيد عمى أف بعض
الشركط البد مف الكفاء بيا  ،أك يتـ رفض االعتماد .كحيث أف المؤسسة أك البرنامج
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تـ اعتماده مؤقتا  ،يجكز لمييئة كبناء عمى تقديرىا المكا فقة عمى استمرار ىذا االعتماد
المؤقت لفترة زمنية محددة كما يجكز ليا أف تخضعو لشركط معينة.
 4.10انؼًم انزٌ َهٍ انزمىَى:

بعد االنتياء مف كؿ تقكيـ ترسؿ الييئة دعكة لؿمؤسسة لتقديـ مالحظات أك تعميقات عمى

اؿريؽ لضماف الجكد ة .كىذه المالحظات سكؼ تستخدـ
قيمة كفعالية عممية التقكيـ كمساىمة ف
مف قبؿ الييئة إلعادة النظر في إجراءاتيا الخاصة  ،ك

في اختيار األفراد لعمميات التقكيـ

المقبمة.
كستقكـ الييئة أيضا بدعكة ة غير رسمية فؿريؽ التقكيـ لتقديـ أم تعميقات أك مالحظات
عمى التقكيـ الذاتي  ،كعممية التقكيـ في المؤسسة  .قذه المالحظات لف تككف كاردة في تقرير
فريؽ التقكيـ .كلكف ىذه المعمكمات سكؼ تستخدـ مف قبؿ الييئة في التقكيـ كتحسيف الترتيبات
الخاصة بو ،أما المعمكمات ذات الصمة بأنشطة المؤسسة سكؼ ترسؿ إلييا لمنظر فييا ؿضماف
الجكدة كتحسيف العمميات.
كسيككف مف المتكقع أف

تفظر المؤسسة في تقرير

التقكيـ الخارجي كاتخاذ اإلجراءات

المناسبة في الرد  ،كجزء مف العمميات الطبيعية ؿضماف الجكدة.
كفي الحاالت التي تكجد فييا شركط محددة تتعمؽ

باعتماد المؤسسة يتكقع أف تبيف ما ىي

اإلجراءات المحددة التي ستتخذىا ردا عمى ذلؾ  ،كتقديـ تقرير في غض

كف فترة محددة مف

الكقت لتثب أف اإلجراءات الضركرية قد اتخذت فعميا.
كىذه المتابعة ينبغي أف تحدث عمى مرحمتيف:
أكال  :في غضكف ثالثة أشير بعد استالـ التقرير النيائي كق اررات ىيئة االعتماد ،عمى المؤسسة
طمب االستشارة مف الييئة لمعمؿ عمى اتخاذ ما يقترح بالنسبة ؿ لتكصيات الكاردة في تقرير
التقكيـ الخارجي.
يت اتخاذ اإلجراءات المطمكبة  ،ينبغي أف تقدـ المؤسسة تقري ار إلى الييئة بذلؾ.
ثانيا  :عندما ـ
كإذا لـ يرد ىذا التقرير قبؿ التاريخ المحدد فإف الييئة ستتحقؽ مف ذلؾ .كسكؼ تدرج اؿمعمكمات
عف اإلجراءات المتخذة كالنتائج

ضـ ف اؿتقرير الخارجي عمى مكقع الييئة عمى االنترنت.
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أما المسائؿ التي ال تتطمب مكافقة رسمية أك متطمبات االعتماد كلكف تتطمب اىتماما ك تـ
تحديدىا في التكصيات  ،فال بد مف متابعتيا مف قبؿ المؤسسة .
كمتابعة ىذه األنشطة

اليدؼ منيا اإلشارة إلى استجابة المؤسس ة ؿلمقترحات اؿبناءة

لمتطكير أكثر مف ككنيا فرض مزيد مف التسمط .كال يتكقع أف يككف ذلؾ ضمف تقارير رئيسية ،
بؿ مجرد ممخصات كخطط (ؿلتحقؽ) مف النتائج .كعالكة عمى ذلؾ  ،ما لـ تكف المتطمبات أك
الييئ أك الك ازرة المسئكلة فإنيا ليست ممزمة ليذه المؤسسة
ة
الشركط اؿمحددة قد كضعت مف قبؿ
لمرد عمى كجو الدقة كبالطريقة التي أكصى بيا فريؽ التقكيـ .كتقع المسؤكلية عف تحسيف الجكدة
عمى عاتؽ المؤسسة كيجب أف تككف مستعدة لذلؾ لمبحث عف حمكؿ مختمفة بما يتفؽ مع
رسالتيا  ،كعمميات التخطيط االستراتيجي .
كلكف ما ىك مطمكب ىك أف تؤخذ المسائؿ ا لتي تـ تحديدىا  ،عمى محمؿ الجد  ،ك يتـ اتخاذ
التكصيات التي قدميا الفريؽ  ،كالردكد التي قدمتيا
اإلجراءات المناسبة لمتعامؿ معيا  .ؼ
المؤسسة  ،ستفيد الحقا في التقكيمات الخارجية  ،كمدل مالئمة كفعالية اإلجراءات المتخذة
سكؼ تشكؿ جزءا مف التؽكيـ الذم يجرم في ذلؾ الك قت .كإذا لـ تتخذ تدابير مالئمة مف قبؿ
المؤسسة في التعامؿ مع المخاكؼ التي أثارىا ،

ستككف الك ازرة المختصة مسئكلة عف اتخاذ

اإلجراءات التي قد تتضمف اؿتكجييات أك العقكبات المناسبة ليذه المشكمة المعنية

 .كيجكز

لمييئة رفض أك تعميؽ أك المكافقة عمييا أك اعتمادىا  ،ك لكف لف تككف بمثابة شرطي في إنفاذ
الردكد.
 4.11إداسح ادلُبصػبد وانغؼىٌ:

أف عمميات التقكيـ الخارجي كاعداد التقارير يقصد مفىا أف تككف استشارية كداعمة كليس

مف أجؿ النقد كالخصكمة .كمع ذلؾ فمف الممكف أف تحدث االختالفات في الرأم أك قد تنشأ
اؿزاعات  ،أك أف ا ألحكاـ الصادرة عف ق اررات االعتماد أك المكافقة قد تككف محؿ خالؼ .
ن
كلذلؾ فإف ىناؾ عدد مف اإلجراءات المتاحة لحؿ المنازعات.
فاؿشكاكل أك اؿمنازعات قد تتصؿ بثالثة أنكاع مختمفة مف المسائؿ :
(أ)

الطريقة المستخدمة بمياـ الييئة التي يقكـ بيا مكظفكىا أك األشخاص المذيف عينتيـ ،
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(ب) كاألخطاء في الحقائؽ  ،أك اؿتفسيرات اؿخاطئة ؿألدلة في تقارير التقكيـ ،
(ج) أك الق اررات الخاطئة التي تكصمت إلييا الييئة بشأف مسائؿ االعتماد أك المكافقة عمييا .
ك كنتائج التقكيـ التي تمثؿ أىـ أسباب النزاع
(د) كىذا النكع يمثؿ اؿقضايا التي تشمؿ الفشؿ في إتباع اإلجراءات المنشكرة ؿىذا التقكيـ بما
معقكؿ حكؿ اؿمؤسسة أك
يكفي لتقكيض جدم في صحة القرار  ،أك األحكاـ غير اؿ ة
اؿرنامج عمى أساس األدلة المتاحة لفريؽ
ب

التقكيـ كالييئة في كقت اتخاذ الق اررات .

كلتأكيد االستئناؼ ضد قرار االعتماد البد مف إثبات أف القرار ليس مقبكالن  ،في ضكء

األدلة المتكفرة  .عممية االستئناؼ يجب أف تبرىف اإلجراءات العادلة ؿلمستأنؼ .كلكف
يجب أيضا النظر إلى المصمحة العامة في اؿنتائج مف عممية المكافقة عمى االعتماد
كضماف تكفير خدمات عالية الجكدة لمبرامج التعميمية

 .كبالتالي إذا أيد طمب

االستئناؼ  ،فاؿعالج مف اؿطبيعي سكؼ مككف في إعادة اؿتؽكيـ مستقال في كؿ أك
جزء مف االقتراح  ،بدال مف منح االعتماد .
 4.11.1انُضاع ؽىل إعشاءاد اذلُئخ:

إف أم شكاكل بشأف اإلجراءات المتبعة مف قبؿ مكظفي الييئة  ،أك عف طريؽ فرؽ التقكيـ أك
األطراؼ األخرل المشاركة في أنشطة الييئة ينبغي أف تككف مكجية إلى األميف العاـ لمييئة
الذم سكؼ ينظر في ىذه المسألة ،

كيحدد ردا عمى ذلؾ  ،ك يقدـ المشكرة لممشتكي حكؿ

اإلجراءات المتخذة تجاه الشككل.كبعد النظر في ىذه المسألة  ،األميف العاـ مف جانبو قد مطمب
المشكرة مف شخص آخر أك أشخاص محايديف عف النزاع  ،ك ليس ليـ مشاركة مع الفريؽ ،
لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألة.
كأم شكاكل مف تصرفات األميف العاـ لمييئة بما في ذلؾ عدـ التصرؼ بشكؿ مناسب
في الرد عمى القضايا المثارة في إطار البند (أ) ينبغي أف تككف مكجية إلى رئيس الييئة الذم
سينظر في ىذه المسألة  ،ك يحدد االستجابة كيقدـ لمقدـ الشككل اإلجراءات المتخذة  .كعند
النظر في ىذه المسألة

فإف رئيس الييئة قد يرل التماس مشكرة مستقمة أخرل شخص أك

أشخاص لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألة .كقرار رئيس الييئة سيككف نيائيا.
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انزمبسٌ:
س
 4.11.2ادلُبصػبد ؽىل يذي دلخ ادلؼهىيبد انىاسدح يف

سكؼ تتاح الفرصة ؿلمؤسسة لمتعميؽ عمى مسائؿ ىامة حكؿ الحقائؽ اؿتي قد تككف تـ تجاىميا
أك أسمء فيميا أثناء التقكيـ  ،ككذلؾ طمب التصحيح  .كستنظر الييئة في أم طمبات مف ىذا
القبيؿ  ،كيمكف أف تستشير رئيس فريؽ التقكيـ في القياـ بذلؾ  .كستنصح المؤسسة حكؿ
االستجابة كتقدـ ليا نسخة مف الصيغة المنقحة لمسكدة التقرير.
كإذا كانت المؤسسة غير راضية عف الرد يمكف أف تستأنؼ لدل األميف العاـ لمييئة كتطمب
التعديؿ  ،مع ضركرة تقديـ األدلة لدعـ طمبيا  .كسينظر األميف العاـ في ىذه المسألة  ،كمحدد
ردا عمى ذلؾ  ،كمقدـ المشكرة لممؤسسة فيما يجب اتخاذه .كعند النظر في ىذه المسألة  ،قد يرل
األميف العاـ طمب المشكرة مف شخص آخر أك أشخاص محايديف عف مكضكع النزاع  ،ك ليس
لدييـ

.

مشاركة مع الفريؽ  ،لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألة

أما إذا كانت المؤسسة تعتقد أف األميف العاـ لـ يتخذ اإلجراء المفاسب لمرد عمى الطمب ،
كلـ يتـ التكصؿ إلى نتيجة مناسبة يمكف أف يكتب إلى رئيس ا لييئة ؿطمب مزيد مف النظر في
ىذه المسألة .رئيس الييئة سكؼ منظر في ىذه المسألة  ،كيحدد رد ؿلشككل كيقدـ المشكرة حكؿ
اإلجراءات المتخذة  .كعند النظر في ىذه المسألة قد يرل رئيس الييئة التماس مشكرة مستقمة
أخرل مف شخص أك أشخاص لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألة  .الحكـ الصادر عف رئيس
الييئة سيككف نيائيا  .كإذا كاف رئيس الييئة يرغب مشكرة مستقمة في اتخاذ ق ارره مف أجؿ ىذق
قد تطمب الييئة رسما لتغطية تكاليؼ ىذ ا التقكيـ.
المسألة ،كطمب المؤسسة لـ تؤيده الييئة  ،ؼ
أما إذا تمت المكافقة عمى الطمب المقدـ مف المؤسسة  ،فإف التقرير سكؼ
القرار .إذا لـ يكف الطمب مكافقا لؿتقرير سيعدؿ مع إضافة تشير
المسألة مكضع نظر  ،كؿف يتمسؾ

بو.

 4.11.3ادلُبصػبد ػهً لشاساد االػزًبد :
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الق اررات بشأف اعتماد البرامج أك المؤسسات التي منحتيا الييئة مف خالؿ المشكرة التي تتمقاىا
في أعقاب التقكيـ الخارجي الذم يتـ بكاسطة فريؽ تعينو خصيصان ليذا األمر  .كينبغي أف تستند
النتائج إلى األدلة  .كإذا كاف ىناؾ خالؼ حكؿ دقة أك عدـ إدراج المعمكمات ذات الصمة
المسألة سيتـ تناكليا في إطار اإلجراءات التي كصؼ

ت في البنديف

فإف

 3ك  4أعاله.

أما إذا كاف ىناؾ خالؼ حكؿ الحكـ الصادر عف فريؽ التقكيـ عمى االعتماد أك المكافقة ،
بناء مشكرة منو  ،فإنو يجكز لممؤسسة أف تقدـ التماسان إلى رئيس
أك عمى قرار الييئة الذم تـ ن
الييئة يستفد عمى أدلة لدعـ استئنافيا في ما يتعمؽ باإلجراءات كاؿمعايير كمعايير اتخاذ الق اررات
التي تـ اعتمادىا مف قبؿ الييئة.
كسمنظر رئيس الييئة في الطمب كاذا كاف يعتقد أف ىناؾ أسباب كجيية لمنظر في
الطعف سيعيف ثالثة أشخاص كمجمس استئناؼ لتقديـ بشأف ىذه المسألة  .كاؿثالثة أشخاص
بينيـ اثناف مف األشخاص الذيف تـ ترشيحيـ مف قبؿ رئيس الييئة مف ذكم الخبرة في المسائؿ
المتعمقة بضماف الجكدة في المؤسسات التعميمية ذات الصمة

بىذا النزاع كال بد أف يككنكا لـ

يشارككا في عممية التقكيـ في ىذه المؤسسة أك البرنامج  ،كعضكا في مجمس اؿىيئة غير الرئيس
أك األميف العاـ  .عضك مجمس إدارة

الييئة سيرأس مجمس أك فريؽ االستئناؼ

.

كقد يكصي المجمس برفض االستئناؼ إذا أر ل أف القرار الذم صدر كاف معقكال في ضكء
األدلة كالنظر في اؿمحكات كاؿمعايير اؿمحددة  ،أك قبكؿ االستئناؼ إذا أر ل أف القرار لـ يكف
معؽكال .كقرار مجمس الييئة سيككف نيائيا بعد النظر في تكصيات مجالس االستئناؼ  .كإذا كاف
االستئناؼ قد رفض ستكمؼ الييئة المؤسسة بدفع رسكـ لتغطية تكاليؼ ىذا التقكيـ .أما إذا كاف
ـ جمس االستئناؼ يعتقد أف ىناؾ أدلة كافية التخاذ قرار مستنير تماما  ،أك أنو كاف ىناؾ
قصكر في إجراءات شكمية أك غيرىا  ،أك فنية  ،أك خطأ في التقدير

بشكؿ يكفي ؿلتأثير عمى

قد يكصي بتعميؽ قرار كامؿ أك جزئي لمتقكيـ الخارجي كما ذكر أعاله  ،كفي
صحة القرار ؼ
في حالة المكافقة عمى طمب االستئناؼ لف يتـ منح االعتماد  ،كانما
إطار المصمحة العامة  .ؼ
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سيتـ تنظيـ مزيد مف التقكيـ المستقؿ .كقرار مجمس الييئة لكقؼ القرار سيككف نيائيا كالترتيبات
سيتـ تقديميا مف الييئة كالمؤسسة لمزيد مف االىتماـ عمى النحك المقترح.
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ادلهؾك ":"1
ادلغزُذاد وادلؼهىيبد ادلغهىثخ نهىفبء مبزغهجبد وصاسح انزؼهُى انؼبيل لدلىافمخ ػهً يؤعغبد انزؼهُى انؼبيل
اجلذَذح.

اؿتفاصيؿ عف شركط المكافقة المبدئية عمى مؤسسات التعميـ العالي ينبغي الحصكؿ عمييا مف
ك ازرة التعميـ العالي.
بالنسبة لممؤسسات التي تتبع ؿك ازرات أك منظمات أخرل مثؿ ك ازرة الصحة أك المؤسسة العامة
ينبغي الحصكؿ عؿل المكافقة مباشرة مف اؿك ازرة أك
لمتعميـ الفني كالتدريب الميني ( ، )TVTCؼ

المنظمة المعنية.
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ادلهؾك ":"2
عهت االػزًبد ادلؤلذ ملؤعغبد انزؼهُى انؼبيل
يهخص انغهت
 .1اسـ المؤسسة____________________________________________ :
 .2مقرىا_________________________________________________ :
 .3تاريخ المكافقة المبدئية عمى اؿترخيص إلنشاء مؤسسة:
_____________________________________________________
 .4مكعد البدء المقترح_________________________________________ :
 .5الطالب المتكقع تسجيميـ بالمؤسسة خالؿ خمس سنكات :
عدد الطالب
الذكور

عدد المقررات
اإلناث

السنة األولى
السنة الثانية
لسنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
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 .6البرامج المقترحة كمستكيات المنح (كتشمؿ المعمكمات أك السنة التمييدية اف كاف ذات
عالقة).
عنوان المنحة

مجال الدراسة

سنة تقديميا

تخصص الدراسة أو
المسار(المسارات)

سنة األساس (إن وجد)

(مالحظة  :مستكيات المنح يجب أف تككف متسقة مع أطر المؤىالت الكطنية) كتكسيع الجدكؿ
حسب الضركرة ؿمشمؿ البرامج المخطط ليا لمسنكات الخمس األكلى .المقترحات المفصمة
لمبرنامج ستككف مطمكبة لتمؾ التي ستعرض في غضكف السنكات الثالث
 .7نص رسالة المؤسسة:

 .8اسـ الشريؾ أك راعي المؤسسة (إف كجد):
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_____________________________________________________
 .9لغة المؤسسة____________________________________________ :
.10

المؤسسة (المؤسسات) التي ستدمج مع المؤسسة المحدثة (إف كجد):

_____________________________________________________
_____________________________________________________
.11

الرسكـ المقترحة لكؿ طالب في السنة:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
انىصبئك انزٍ جيت رغهًُهب يغ انغهت:

 .1الرسالة األكلي لمنح اؿترخيص إلنشاء المؤسسة
 .2اقتراح مفصؿ عف االعتماد المؤقت لممؤسسة مع المرفقات عمى النحك المطمكب.
لؿرامج  ،التي ستعرض في غضكف السنكات الثالث األكلى.
 .3مقترحات االعتماد اؿمؤقتة ب
 .4االتفاؽية مع شريؾ المؤسسة (إف كجد).
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ادلؼهىيبد ادلغهىثخ يٍ لجم اذلُئخ انىعُُخ نهزمىَى واالػزًبد األكبدميٍ ( )NCAAAيف الرتاػ
االػزًبد ادلؤلذ نهًؤعغخ

اؿمقترح اؿمفصؿ  ،باإلضافة إلى اؿمكجز اؿمبيف في الممحؽ ""2الذم ينبغي أف يشمؿ
كضع الخطط ليذه المؤسسة كمحتكم عمى معمكمات كافية إلثبات أف المتطمبات الالزمة لضماف
الجكدة كاالعتماد سكؼ يتـ الكفاء بيا  .كينبغي تقديـ ىذه المعمكمات في كرؽ غير مجمد  ،كفي
تقرير مرقـ الصفحات ،كالكتابة تككف مف جانب كاحد في الكرقة  ،مع تزكيد

التقرير بقائمة

لؿمحتكيات .كحيث أف دعـ المعمكمات مطمكب في كثائؽ منفصمة يمكف الرجكع إلييا في نص
االقتراح كترفؽ كمالحؽ مرقمة  .كينبغي أف تقدـ نسخة مف الكثائؽ بالمغة اإلفجليزية أك العربية
عمى النحك الذم تحدده المجنة في شكؿ مطبكع كفي شكؿ إلكتركني عمى قرص .
كإذا كانت المعمكمات المطمكبة قد أدرجت في كثيقة منفصمة مطمكبة مف قبؿ ك ازرة التعميـ
العالي أك ك ازرة أك منظمة أخرل ،

فيمكف إرفاؽ صكرة مف تمؾ الكثيقة

 ،كال داعي لتكرار

المعمكمات كلكف ينبغي الرجكع إليوا في النص عبر المرجع الذم تكجد فيو المعمكمات  .كالتي
ينبغي أيضا تقديـ ىا في شكؿ مطبكع كالكتركني.
انمغى األول

انىصف وادلؼهىيبد انؼبيخ:

• االسـ المقترح لممؤسسة

• االسـ كتفاصيؿ االتصاؿ ؿشخص مف الذيف يمكف الحصكؿ

منيـ عمى معمكمات إضافية

• مكقع الحرـ الجامعي المقترح أك المكاقع.
• بياف مختصر ألم مف اؿقضايا أك الظركؼ الخاصة التي تؤثر عمى تطكير ىذه الـ ؤسسة.
• مياديف الدراسة كمستكل البرامج التي سيتـ تقديميا في غضكف السنكات الخمس األكلى
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• عناكيف كمستكيات المنح األكاديمية لمبرامج  ،التي ستقدـ في غضكف السنكات الخمس األكلى
مع تفاصيؿ عف كؿ مبنى لمجامعة إذا كاف يكجد أكثر مف كاحد في الحرـ الجامعي المقترح .
• اإلطار الزمني إلنشاء ىذه المؤسسة بما في ذلؾ تطكير المرافؽ كتكفير التجييزات كالمكظفيف
 ،كالبدء في البرامج  ،مع أعداد الطالب

المتكقع تسجيميـ سنة بعد سنة كأساس ألكؿ خمس

سنكات.
ادلؼهىيبد ادلغهىثخ ؽىل يشاؽم انذعىَش:

يجب أف تقدـ تفاصيؿ المرافؽ ك المصادر الالزمة لمرحمتيف حيكيتيف في تطكير المؤسسة

الجديدة .المرحمة األكلى كىي العمؿ التحضيرم

الذم يتـ مف اجؿ أف تكتمؿ االستعدادات

لقبكؿ أكؿ دفعة مف الطالب .كالمرحمة الثانية تشير إلى مزيد مف التطكرات التي تعتزـ المؤسسة
عمميا لتصبح جاىزة لمتشغيؿ بشكؿ كامؿ  .ككما ذكر أعال ق  ،فإنو ينبغي أف مبيف في جدكؿ
زمني كقت حدكث ىذه التطكرات.
أما خطط المرافؽ كالتجييزات كالترتيبات اإلدارية التي تطمبيا ك ازرة التعميـ العالي يجب أف
تكافؽ عميو ا الك ازرة .كفي المرحمة األكلى يجب أف تكتمؿ عناصر ىذه الخطط قبؿ أف يتـ قبكؿ
الطالب .ىذا كسيتـ فحصيا مف قبؿ ك ازرة في أثناء زيارة المكقع قبؿ إصدار الترخيص النيائي.
كأما خطط ضماف الجكدة كالترتيبات كاإلجراءات التنفيذية التي تمبي المعايير التي تحددىا
يجب أف تكافؽ عمييا الييئة .كيجب أف
الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي ( ،)NCAAAؼ
مقدـ لمييئة ما يكفي مف المعمكمات في المقترح األكلي لكي تككف عمى ثقة مف أفق سيتـ الكفاء
بالمعايير.
ادلشؽهخ األوىل :إكًبل انؼًم انزؾضريٌ وإصذاس انرتخُص انُهبئٍ:

المرحمة األكلى مف التطكير تتضمف تكفير المرافؽ كالتجييزات كالعامميف  ،كغيرىا مف المصادر
كالعمميات كالتي

تعد

ضركرية ألكؿ

دفعة مف الطالب خالؿ السنة األكلى

.

كيجب أف تككف المرافؽ كالتجييزات كافية لممقررات التي ستقدـ في السنة األكلى  ،ك تكفي
لعدد الطالب المسجميف كما يجب أف تككف ىناؾ التزامات ثابتة لممزيد مف التطكير لتمبية
االحتياجات خالؿ السنكات الالحقة كلتمبية احتياجات العدد المخطط لو مف الطالب كالبرامج.
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كيجب أف مشمؿ التكظيؼ العامميف الالزميف لالضطالع بدكر قيادم في تطكير كؿ برنامج
كامؿ كالمؤىميف عمى نحك مالئـ
يقدـ كاالضطالع بمسؤكليات التدريس (أم مف ذكم الخبرة اؿ ة
ؿرئيس القسـ أك منسؽ البرنامج في المجاؿ المعني

كينبغي تعييف العامميف المذيف سيدرسكف

المقررات التي ستقدـ في العاـ األكؿ  ).كالدليؿ عمى تكافر أعضاء ىيئة التدريس  ،يمكف أف
يشمؿ االنتياء مف عقكد العمؿ مع بدء المكاعيد المناسبة قبؿ بدء الفصكؿ الدراسية المعنية .
ادلؼهىيبد ادلزؼهمخ مبؼبَري اجلىدح انزٍ رزغهجهب

األكبدميٍ ):(NCAAA

اذلُئخ انىعُُخ نهزمىَى واالػزًبد

المعمكمات المقدمة سيتـ مراجعتيا مف قبؿ ( )NCAAAلمتأكد مف تكافقيا مع المعايير قبؿ منح

االعتماد المؤقت ،كتشمؿ ىذه المعمكمات:
انشعبنخ:

• بياف مكجز عف رسالة المؤسسة كأىدافيا التي تسعى لتحقيقيا في السنكات اؿخمس األكلى .
• بياف مكجز ؿألساس المنطقي

لرسالة المؤسسة بما في ذلؾ

الرجكع إلى الخصائص

االقتصادية كالثقافية كالخصائص الديمكغرافية لممنطقة  ،التي تقع المؤسسة فييا.
انغهغبد واإلداسح :

• الكصؼ ك /أك الرسكـ البيانية التي تبيف الييكؿ اإلدارم العاـ كاألكاديمي الـ قترح لممؤسسة.
• المسمى كالكصؼ الكظيفي لممناصب العميا في المؤسسة.
• المسمى كاالختصاصات كىيكؿ اؿعضكية األكاديمية كاإلدارية ؿلمجالس كالمجاف  .كإذا كاف
المقترح ىك أف تككف المؤسسة التي

سيتـ إنشائيا مؤسسة دكلية أك منظمة أخرل

 ،فإف

اؿمسؤكليات المطمكبة بالنسبة لـ ؤسسات ا لمممكة العربية السعكدية  ،كاؿمؤسسات اؿدكلية أك أ م
منظمة أخرل ينبغي أف تككف محددة بكضكح
• نسخة مف نظاـ أك مكاد النظاـ ؿلسمطات بىذه المؤسسة.
َظبو ضًبٌ اجلىدح :
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• بياف يحدد الترتيبات التنظيمية  ،كالمسؤكليات  ،كالعمميات التي كصفت في إطار المادة الثالثة
مف معايير ضماف الجكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ العالي  .كينبغي أف يشمؿ ىذا النظاـ
المقترح لمؤشرات ك محكات األداء الرئيسية الستخداميا في دليؿ اإلنجاز  .كما ينبغي تقديـ
تفاصيؿ عف عدد المكظفيف  ،ك المصادر كاألحكاـ كاختصاصات لجنة مركز الجكدة  ،كقائمة
بمؤشرات األداء الرئيسية  ،كمصادر مقارنات معايير جكدة األداء  ،كنظاـ الرصد ؿجكدة األداء
السنكم.
انزؼهى وانذدسَظ :

(مالحظة  :ىذا القسـ يتناكؿ مجمؿ العمميات المؤسسية كالترتيبات الالزمة لضماف جكدة

اؿرامج اؿفردية يتـ التعامؿ مع طمبات
التدريس كالتعمـ في كافة أنحاء المؤسسة  .أما اعتماد ب
الحصكؿ عمييا عمى حدة في برنامج االعتماد).
• قائمة بالبرامج كالمؤىالت الكاجب منحيا  .كىذه ينبغي أف تككف متسقة مع

أطر المؤىالت

الكطنية كالتخطيط لتكاريخ اؿبدء لكؿ برنامج ينبغي تقديمو .
• ممخص اؿصفات اؿخاصة التي تعتزـ المؤسسة كضع ىا في الطالب  ،كا الستراتيجيات
المستخدمة في تطكير تمؾ الصفات.
• تفاصيؿ سياسات أك لكائح تحديد العمميات كالتحقؽ مف بمكغ

اؿمعايير المقصكدة في نتائج

التعمـ لدل الطالب كغير ذلؾ مف جكانب مسار كجكدة البرنامج.
• شركط ؽبكؿ الطالب.
• االستراتيجيات المتبعة في تؽكيـ كتحسيف فعالية التدرمس.
• نظـ لدعـ تعمـ الطالب بما في ذلؾ األنظمة التي تحكـ العمؿ في الكمية كتكفر لمطالب
المشكرة كالنصح  ،كتقديـ المساعدة التعميمية  ،كآليات لرصد التقدـ المحرز ك

حجـ العمؿ.

• العمميات المؤسسية لتطكير المقررات كتقكيميا بما فيىا إجراءات المكافقة عمى البرنامج ،
كصاحب العمؿ ك التغذية الراجعة لمطالب  ،كتقديـ المشكرة الصناعية كالمينية بشأف البرامج .
• إذا كانت المؤسسة الجديدة نشأت عف مؤسسة أك مؤسسات قائمة  ،فإنو البد مف تكضيح
اؿرتيبات االنتقالية لضماف الفرص لمطالب الحالييف في استكماؿ البرامج.
تفاصيؿ ت
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• إذا كانت المؤسسة التي ستنشأ في ظؿ رعاية أك في إطار شراكة مع مؤسسة أخرل ،

فالبد

مف نسخة مف أم عقكد تمت مف اجؿ ىذه الترتيبات  ،ككصؼ لمعمميات التي ستستخدـ لتؽكيـ
فعاليتيا.
• إذا كانت المقررات ستقدـ كميا أك جزئيا عف طريؽ التعميـ عف بعد فال بد مف تفاصيؿ عف
اؿخطط التي تمبي معايير ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج المقدمة.
إداسح انغالة وخذيبد انذػى :

• اؿىكية (حيث تستخدـ حزمة برمجة حاسكبية ليذا الغرض )  ،أك كصفا لنظاـ الكمبيكتر
لؿرامج المقدمة كيتصؼ
المستخدـ في سجالت الطالب كاإلدارة  .كىذا يجب أف مككف مناسبا ب
م كاألماف ؿسجالت الطالب  ،كلو القدرة عمى تكفير البيانات الالزمة لمؤشرات األداء
باؿمكثكؽة
الرئيسية.
• تفاصيؿ الترتيبات اإلدارية كا العتمادات لتمكيؿ الخدمات الطالبية بما فييا األنشطة الخارجة
عف المنيج  ،كالمؤشرات التي ستستخدـ لتؽكيـ جكدة الخدمات .
• كضع خطط لتكفير الخدمات الطالبية  ،بما فييا الطبية كاألكاديمية كالعامة كاإلرشاد كتقديـ
المشكرة الالزمة.
• إذا كافت المؤسسة تكفر سكنان لمطالب

 ،فالبد مف كجكد تفاصيؿ الترتيبات كاإلشراؼ

كالخدمات التي سيتـ تكفيرىا داخؿ سكف الطالب.

• ينبغي أف تقدـ نسخ مف المكائح التي تتناكؿ المسائؿ التالية :
إجراءات القبكؿ كالتسجيؿ.
أمف كخصكصية سجالت الطمبة.
االتصاؿ كنشر النتائج.
قكانيف متابعة تقدـ الطالب في الدراسة.
إجراءات تأديب الطالب.
سياسات دفع كاعادة رسكـ الدراسة إف كجدت.
إجراءات طعكف أك شكاكم الطالب.
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قكاعد السمكؾ لمطالب كىيئة التدريس كالمكظفيف.
تؽكيـ معايير القبكؿ.
ادلصبدس انزؼهًُُخ:

• تفاصيؿ عف طبيعة كمدل تكفير مصادر التع لـ بما في ذلؾ المكتبة كمجمكعة المراجع .
كينبغي تقديـ إيضاحات لعالقة تمؾ الخطط بالنيج الذم سيتبع في الت دريس كالتعمـ خالؿ
اؿرامج المقدمة.
ب
•

تفاصيؿ

المكقع

باؿمكاد التي سيجرم تكفيرىا

االلكتركني كقائمة

فيو.

• تفاصيؿ التسييالت الحاسكبية التي ستتاح لمحصكؿ عمى المكاد اإللكتركنية مف خالؿ اؿمكتبة
أك مركز مصادر التعمـ.
• تفاصيؿ عمميات التخطيط كالتؽ كيـ كتكفير مصادر التعمـ  ،كمؤشرات كمعايير الحكـ عمى
اؿفعالية
• كينبغي تكفير معمكمات كاؼية عف مخصصات الميزانية  ،كالتنظيـ  ،كدعـ المستخدميف ،
لتؽكيـ مستقؿ لمدل مالئمة ىذا الحكـ  .كما ينبغي أف يتضمف الطمب إشارة إلى المعايير
المعمكؿ بيا كعمى مستكل تكفير مقارنة بالجكدة العالية في المؤسسات التي تقدـ برامج مماثمة
في أماكف أخرل.
ادلشافك والجتهُضاد :

• نسخة مف تكنكلكجيا المعمكمات كالسياسات كاألنظمة المرتبطة بيا بما فييا مدكنات قكاعد
السمكؾ  ،كاألمف  ،كالتكافؽ بيف البرمجيات كالتجييزات .
• تقرير مستقؿ عف كفاية التجييزات الالزمة لالحتياجات التعميمية كاإلدارية  .كبالنسبة لمقترح
الجامعة كغيرىا مف المؤسسات التي يراد بيا أف تككف مشاركة في البحكث أك تقدـ دراسات عميا
 ، ،فإنو البد مف إرفاؽ تقري ار مستقالن عف مدل كفاية المرافؽ كالتجييزات المخطط ة لمستكل
النشاط البحثي المقترح.

أػضبء هُئخ انزذسَظ وادلىظفني وػًهُبد انزشغُم :
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• جدكؿ يبيف عدد أعضاء ىيئة التدريس كعدد اؿمكظفيف المقترح ؿكؿ سنة مف السنكات الثالث
األكلى بالنسبة لعدد الطالب

المقترح تسجيميـ  ،ك المقررات المقدمة  ،كنسبة أعضاء ىيئة

التدريس كالمكظفيف لمطالب في كؿ عاـ.
• بياف السياسات بشأف مستكل المؤىالت الالزمة لمعمؿ

بالنسبة لمعامميف في التدريس .

• تفاصيؿ األنظمة كالعمميات كفرص التطكير الميني لممكظفيف .
• نظاـ مخطط ؿلتعييف  ،كالتكجيو كتدريب

أعضاء ىيئة التدريس المستجديف كغيرىـ مف

العامميف.
• السياسات كاألنظمة ؿإلشراؼ عمى كتؽكيـ العامميف  ،كآليات التسميـ كمكافأة األداء المتميز .
• السياسات كالمكائح لتسكية المنازعات  ،كالتأديب  ،كاجراءات االستئناؼ.
الثؼوس:

(ما يمي يخص مقترح الجامعات

 ،أك غيرىا مف المؤسسات التي ترغب في ت

قديـ برامج

الدراسات العميا  ،أك أنشطة البحث).
• كضع خطة لمبحث بما فييا الترتيبات اإلدارية  ،كالمجاالت ذات األكلكية لمتطكير  ،كآليات
لمتعاكف مع المجتمع كالمؤسسات األخرل  ،كالجداكؿ الزمنية لمتنفيذ.
• سياسة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في الدراسات كالبحكث.
• سياسة صيانة كإدارة التجييزات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ تمكيؿ البحث .
• اإلستراتيجية كالجداكؿ الزمنية لتطكير برامج بحكث الدراسات العميا .
• سياسة مشاركة الطالب في بحكث أعضاء ىيئة التدريس كالبحكث المؤسسية .
• السياسات كاألنظمة المتعمقة بالممكية الفكرية كتسكيؽ البحكث .
• مكجز ؿؿمؤشرات كاؿمعايير المستخدمة في تؽكيـ حجـ كنكعية النشاط البحثي .
انؼاللبد ادلؤعغُخ ثبجملزًغ:

• إستراتيجية العالقات االجتماعية بما في ذلؾ السياسات كاآلليات الالزمة لتشجيع أعضاء ىيئة
عمى المشاركة في األنشطة المجتمعية.
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• المؤشرات كالمعايير التي يتعيف استخداميا في تؽكيـ جكدة اؿعالقات االجتماعية.

ادلهؾك ""3

ادلؼهىيبد ادلغهىثخ يف يمرتػ االػزًبد ادلؤلذ لثشَبيظ عذَذ

ؿتمنح الييئة االعتماد المؤقت لبرنامج جديد يجب اقتناعىا بأنو قد خطط لتطبيؽ ىذا البرنامج
كتنفذقعمى النحك المقترح الذم سكؼ ملبي متطمبات االعتماد الكامؿ .
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كبالتالي عند كضع الخطط ينبغي النظر بعناية إلى المعايير المنصكص عمييا في كثائؽ الييئة
 ،كمعايير ضماف الجكد ة كاعتماد برامج التعميـ العالي ك أطر المؤىالت الكطنية ككذلؾ أية
متطمبات محددة تتصؿ بمجاؿ الدراسة المعنية  .كجزء مف عممية التخطيط كينبغي

إعطاء

االىتماـ إلى نماذج لمبرنامج كطبعا المكاصفات كالمتطمبات لمتحقؽ مف اتساقيا مع

أطر

المؤىالت الكطنية المنصكص عمييا في ا لجزء الثاني مف ىذا الدليؿ  .كيتكقع مف مطكرم
البرنامج يطمبكا المشكرة مف مجمكعة مف المصادر بما فييا أعضاء ىيئة التدريس مف ذكم
الخبرة في المجاؿ المعني  ،أك المجاالت المينية ذات الصمة  ،كأرباب العمؿ كالممارسيف ،
كالنظر في شركط اعتماد الككاالت المتخصصة ذات الصمة.
كالكثائؽ التالية مطمكبة لدعـ طمب االعتماد المؤقت لمبرنامج :
 .1مكاصفات البرنامج في حسب النمكذج المطمكب مف قبؿ اؿ ىيئة بما في ذلؾ منظكمة
التخطيط.
 .2المقررات كأم ميداف مف مياديف الخبرة في جميع التخصصات كالمقررات المقدمة
في السنتيف األكليتيف لمبرنامج كجدكؿ زمني مفصؿ ؿإل عداد كالمكافقة المؤسسية عمى
األجزاء التي ستقدـ

في السنكات الالحقة مف البرنامج

.

 .3كصؼ البرنامج في صكرة يمكف إدراجيا في دليؿ المؤسسة أك كتيب النشرة .
كينبغي أف يشمؿ ىذا المكاد اإلجبارية كاالختيارية  ،كالساعات المعتمدة  ،كمتطمبات
القسـ /كمية كـ تطمبات المؤسسات كتفاصيؿ المقررات التي ينبغي االنتياء منيا في
كؿ عاـ أك فصؿ دراسي.
.4

كصفا مكج از لجميع المقررات المقدمة في شكؿ يسمح بإدراجيا في دليؿ
المؤسسة أك كتيب النشرة ليذه المؤسسة.

.5

دليؿ أك نشرة تصؼ شركط القبكؿ بما في ذلؾ أم مقرر أك خبرة كمتطمب
قبمي.

.6

األنظمة التي تحدد شركط الحضكر  ،كالتقدـ في البرنامج سنة بعد سنة ،
كإكماؿ البرنامج.
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.7

كصؼ الترتيبات اإلدارية الالزمة لتنظيـ كادارة البرنامج.

.8

كصؼ العممية المتبعة في الحصكؿ عمى المشكرة بشأف محتكل كتطكير
البرنامج بما في ذلؾ  ،عمى سبيؿ المثاؿ ،

التشاكر أك أخذ اؿمشكرة مف

أعضاء ىيئة التدريس في ىذا المجاؿ في المؤسسات األخرل أك غيرىـ مف
الخبراء  ،ك أخذ المشكرة مف ممثمي الميف أك أرباب العمؿ  ،كالنظر في
متطمبات الييئات المينية أك اعتماد الككاالت في المجاؿ المعني  .كينبغي
أف تتضمف كصفا مكج از لممشكرة المتمقاة  ،كينبغي أف ترفؽ نسخة مف أم
تقارير أك استشارات خطية.
.9

جدكؿ بالمصادر المتكفرة.

كتشمؿ مكاصفات البرنامج تفاصيؿ عف التجييزات كاالحتياجات مف أعضاء ىيئة
التدريس كالـ صادر عند التشغيؿ الكامؿ لمبرنامج  .كاضافة لذلؾ يجب أف يشمؿ طمب
االعتماد المؤقت  ،جدكؿ مفصؿ عف متطمبات كؿ ؼصؿ دراسي بما في ذلؾ المرفؽ ،
كالتجييزات  ،كاالحتياجات مف أعضاء ىيئة التدريس كالمصادر لمفترة الممتدة حتى
التنفيذ الكامؿ ليذا البرنامج  .ىذا كينبغي أف تعرض عمى شكؿ جداكؿ  ،يكضح الجداكؿ
الزمنية لؿتخطيط كاال عداد  ،كتفاصيؿ االحتياجات المتكقعة كتكاليؼ الفصؿ الد راسي ،
كاشارة مف قبؿ السمطة المختصة في المؤسسة

(مثؿ أميف المكتبة  ،مدير اؿمرافؽ

،العميد بأف المصادر الضركرية سيتـ تكفيرىا عند الطمب.
ادلهؾك "" 4

اذلُئخ الوعُُخ نهزكوَى واالػزًبد األكبدميٍ
انزمشَش انغُىٌ ػٍ انزغرياد يف
انربايظ ادلؼزًذح
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كمف شركط االعتماد مف قبؿ الييئة اؿكطنية لمتؽكيـ كاالعتماد األكاديمي أف تقدـ تقري ار
مكج از سنكيا إلى

.

الييئة لإلبالغ عف أم تعديالت عمى البرامج المعتمدة لدييا

كتغيير كاحد كبير قد يؤثر تأثي ار كبي ار عمى مخرجات التعمـ  ،كىيكؿ أك تنظيـ أك تقديـ برنامج
أك أساس اعتماده .لذ لؾ مجب استشارة الييئة حكؿ المقترحات إلجراء تغييرات رئيسية قبؿ
التغيير بنصؼ سنة دراسية كاممة عمى األقؿ أك قد يتـ تعميؽ (تكقيؼ) اعتماد المؤسسة .الييئة
ستقدـ المشكرة لممؤسسة في حاؿ اقتناعو بالتغيير بأف يقدـ تؽكيما لمتأثير الذم قد يحدثو التغيير
اؿرنامج.
المقترح عمى حالة اعتماد ب
كينبغي أف تقدـ تقارير سنكية كمعمكمات عف تغييرات أخرل في مكعد ال يتجاكز بداية الفصؿ
الدراسي الذم سيتـ تقديمو فيو.
كمف األ مثمة عمى التغيرات الكبرل  ،اإلضافة أك اؿحذؼ في مسار رئيسي ضمف برنامج ((مثؿ
تخصصات المحاسبة أك التمكيؿ الدكلي ضمف درجة ا ألعماؿ أك التجارة )  ،كاضافة أك حذؼ
مادة أساسية في أثناء الدراسة (مثؿ الرياضيات في شيادة اليندسة إما حذؼىا أك تحكيميا مادة
اختيارية)  ،كاحداث تغيير في االسـ بحيث ينطكم مجاؿ دراسة جديد أك مختمؼ  ،كاعادة
تكجيو أك كضع برنامج إلعداد الطمبة لمينة مختمفة  ،أك تغيير في اسـ البرنامج يحكم ضمنا
بتغطية مجاؿ دراسة أك إعداد ميني مختمؼ  ،كتغيير في

طكؿ مدة برنامج (عدد الفصكؿ
أطكؿ

الدراسية أك عدد اؿساعة معتمدة )  ،أك إدراج أك حذؼ نقطة خركج تعد ضمف برنامج

(عمى سبيؿ المثاؿ منح اؿشيادة جامعية في إطار برنامج لمحصكؿ عمى درجة البؾالكريكس).
كمف األمثمة عمى التغييرات الطفيفة التي ينبغي أف يبمغ عنيا قبؿ مكعد تنفيذىا  ،إدخاؿ أك
حذؼ مقرر اختيارم  ،كىذا اؿتغيير قد ذكر في استراتيجيات التدريس المقترحة أك عمميات
اؿرنامج  ،كيككف التغيير في اؿساعات المعتمدة لؿمقررات اؿفردية
التؽكيـ كما جاء في مكاصفات ب
دكف تغيير في إجمالي الساعات

الالزمة ليذا البرنامج  ،كاالختالفات في نسبة الكقت

المخصص لممختبر  ،اؿمحاضرة أك متطمبات البرنامج التعميمي  ،كالتغيرات في عمميات التؽكيـ
لمبرنامج  ،أك اؿتغييرات في استراتيجيات تنمية القدرات المينية لييئة التدريس كاؿ
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أما اؿتغييرات في النص أك المكاد المرجعية ،

كفي تخصيص ىيئة التدريس  ،كا الختالفات

اؿطفيفة في محتكل المقرر يتكقع أنيا جزء مف برنامج اؿتطكير اؿمستمر  ،كليس مف الضركرم
ذكرىا في التقرير.

رمشَش ػٍ رغُرياد كجريح يف ثشَبيظ يؼزًذ

َمذو لجم فصم دساعٍ كبيم ػهً األلم يٍ رُفُز هزِ انزغُرياد ادلمرتؽخ

المؤسسة:

الكمية/القسـ:
اسـ البرنامج كرمزه:
منسؽ/مدير البرنامج:
تاريخ التقرير:
( .1أ) .التغيير المقترح:
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(ب) .التاريخ المقترح لمتنفيذ:
 .2أسباب التغيير:

 .3األىداؼ التي يتعيف تحقيقيا :

 .4عممية تقكيـ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف التغيير :

 .5األثر (إف كجدت) عمى الطالب المسجميف مسبقان في البرنامج:

( .6أ)الـ صادر المطمكبة (إف كجدت ) بما في ذلؾ التجييزات كالمرافؽ كغيرىا مف المكاد
المرجعية ..،الخ.
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(ب) .ىؿ تـ تخصيص األمكاؿ الكافية لتكفير تمؾ المصادر؟ نعـ
 .7متطمبات اؿكمية (إف كجد ) مثؿ :تعييف أعضاء ىيئة التدريس أك إعادة

ال
تدريبيـ  ،أك

التطكير الميني  ،الخ.

انزمشَش انغُىٌ ػٍ انزغُرياد يف انربَبيظ

َمذو عُىَب جلًُغ انربايظ ادلؼزًذح انزٍ دتذ فُهب رغُرياد عفُفخ

 .1المقررات التي أضيفت أك حذفت مف البرنامج:

األسباب:
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اؿرنامج:
 .2اؿتغييرات في استراتيجيات اؿتدريس المكصى بيا في مكاصفات ب

األسباب:

 .3التغييرات في عمميات التقكيـ المكصى بيا في مكاصفات البرنامج :

األسباب:

 .4التغييرات في عمميات تقكيـ البرنامج:
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األسباب:

 .5اؿتغييرات في ترتيبات تقديـ المقررات (مزيج مف المحاضرات كالدركس  ،كالمختبرات
 ،كما إلى ذلؾ)

األسباب:

 .6التغييرات في التطكير الميني أك التدريب ألعضاء ىيئة التدريس :

األسباب:
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 .7تغييرات أخرل:

األسباب:

ادلهؾك ""5

ادلمُبط:

يزغهجبد اجلبيؼخ:

يجب أف تمتزـ المؤسسة بإبداع كنقؿ كتطبيؽ المعرفة العممية مف خالؿ البحث كالنشاط .

كيجب أف تككف مكرسة لتطكير المينييف ذكم الميارات العالية كالعمماء في عدد مف المجاالت
مف خالؿ الدراسات الجامعية كالدراسات العميا األكاديمية كالمينية كبرامج البحث  .كالمتطمبات
ىنا حدا أدنى كليس كؿ المرغكب فيو عمى مستكل األداء  .كـ ف المتكقع أيضا أف تككف الجامعة
قد أنشأت أعمى مستكيات النشاط البحثي  ،ك اؿمشاركة ببحكث الماجستير كالدكتكراه  ،أكثر مما
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ىك مكضح ىنا  ،بشكؿ يقيـ أداءه ا في مجاؿ البحث كالدراسات العميا

بشكؿ يتكافؽ مع

المكاصفات الدكلية لمجامعات.
ادلًبسعبد اجلُذح يف اجلايؼخ:

الممارسات الجيدة فيما يتعمؽ بأنشطة الجامعة كرد ت في عدد مف المعايير المفصمة ضمف

معايير ضماف الجكدة كاالعتماد في مؤسسات التعميـ العالي  .كىي تنطبؽ عمى الجامعات كما
تنطبؽ عمى سائر مؤسسات التعميـ العالي كلكف ىناؾ

متطمبات إضافية لمجامعة .

كالحد األدنى ؿلمتطمبات اؿمحددة قك :
عؼخ انربايظ:

البرامج تقدـ في ما ال يقؿ عف ثالثة مجاالت كاسعة لمتعمـ كبحد أدنى  ٪ 10مف الطال ب

المسجميف في برامج المؤسسة في كؿ مف ىذه المجاالت الثالثة .
يغزىي انربايظ ادلمذيخ:

ينبغي أف تقدـ البرامج الجامعية في ثالثة مجاالت ؿلتعمـ عمى األقؿ  .كبرامج الدراسات العميا
حتى مستكل الدكتكراه ينبغي أف تقدـ في ما ال يقؿ عف كاحد مف ىذه المجاالت  ،كدرجة
الماجستير في مجاليف عمى األقؿ  .كما أف ما ال يقؿ عف  ٪ 5مف الطالب ال بد ف يككنكا
مسجميف في برامج الدراسات العميا  .ك ٪ 2.5عمى األقؿ يجب أف يككف كا مسجؿيف في درجات
البحكث.
ادلشبسكخ يف انجؾىس:
 .1من أجل ىذا المتطمب فإن التالية تعتبر م جاالت التعمم الواسعة  .1:الفن واألعمال الفنية  .)2( ،العموم اإلنسانية
والدراسات الدينية ( .)3التعميم ( .)4العموم االجتماعية ( .)5األعمال التجارية واإلدارة ( .)6القانون ( .)7عموم  .8 ،عموم
الحاسوب ( .)9اليندسة والصناعة التحويمية والتشييد  ،و

 .10الزراعة والدراسات ذات الصمة  .11 ،العموم الصحية

( .)12الخدمات االجتماعية والشخصية( .تصنيفات تخضع لمتقويم)
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ؾحد أدنى مف  ، ٪ 2.5كيفضؿ أف ال يقؿ عف  ٪ 5مف الميزانية التشغيمية السنكية لممؤسسة
(باستثناء ركاتب الطال ب) يجب أف تنفؽ عمى دعـ إجراء البحكث  .ىذا المبمغ يمكف أف مشمؿ
المنح البحثية الخاصة  ،ك حصة المؤسسة في مشاريع البحث كالتطكير المشتركة  ،كتكفير
الدعـ لمبحكث كالتجييزات البحثية المتخصصة لـ

عممي كطالب الدراسات العميا  .كلكنيا ال

تشمؿ تمكيؿ بحكث رسائؿ الماجستير كالدكتكراه

أك غيرىا مف البرامج األخرل  ،أك اإلدارة

العامة لمبرنامج
انُشبط انؼهًٍ ادلغزًش:

ىيئ التدريس مف جميع المستكيات في المؤسسة في األنشطة
ينبغي أف مشارؾ أعضاء ة

العممية التي تكفؿ اإللماـ بآخر التطكرات في ىذا المجاؿ  ،كتشمؿ التعرض لتمؾ التطكرات
التي تحدث في التدريس  .كأعضاء ىيئة التدريس الذمف يقكـ كف بالتدريس في مرحمة الدراسات
العميا مف المتكقع أف مككفكا مؤىؿيف كيحممكف درجة الدكتكراه كنشطيف كدارسيف كباحثيف كما
اؿرامج اؿمينية
تدؿ عؿيو أبحاثيـ المنشكرة في المجالت المحكمة في اآلكنة األخيرة  .كحيث أف ب
مناسب مف أعضاء
ة
عمى مستكل الدراسات العميا تقدـ بالتناكب مع مؤىالت الدكتكراه فاف نسبة
إضاؼ لتجربتيـ األخيرة في المجاؿ المعني.
ة
ىيئة اؿتدريس قد تحقؽ نجاحا كاسعا ،
ؽغى ادلؤعغخ:

الحد األدنى لحجـ الجامعة يعبر عنو بالتحاؽ الطالب الذيف يجب أف يككف عددىـ ما

يعادؿ  2000طالب بدكاـ كامؿ في التعميـ العالي كبرامج المنح .ىذا العدد ال يشمؿ الطالب
المسجميف في البرامج التحضيرية أك التأسيسية  ،أك في غيرىا مف البرامج غير الممنكحة.

131

