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 :يمذيخ

لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعكدية بيدؼ  أينشئت الييئة الكطنية      
كىي تستيدؼ تقييـ برامج كمؤسسات . لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي محكاتتأسيس معايير ك

إستراتيجية لدعـ كتقكيـ  عمى بناءالييئة  عكؼكت. بعد الثانكم التي تيعنى بالتعميـ ماالتعميـ 
 لتككف مكاكبة ما بعد الثانكم كالتعميـ في مؤسسات التعميـ  إجراءات ضماف جكدة اإلدارة

أكاديميان سكاء  معتمدةكما تسعى الييئة إلى تحقيؽ ىذه المعايير كجعميا . لممعايير العالمية
. داخؿ المممكة أك في دكؿ العالـ األخرل

 
ـ كاستحداث عمى تقدم ما بعد الثانكملقد أيًعد ىذا الدليؿ لكي يساعد مؤسسات التعميـ     

إجراءات تضمف جكدتيا الداخمية كتحضيرىا لمتقكيـ الخارجي الذم سكؼ تقـك بو الييئة لمتأكد 
.  لمستكيات عالية في األداءمف كصكؿ ىذه المؤسسات 

 
ييدؼ الجزء األكؿ مف ىذا الدليؿ إلى تقديـ نظرة عامة لنظاـ ضماف الجكدة كاالعتماد      

 تقديـ ,كصؼ المبادئ كاألسس التي تشكؿ التكجو العاـ لمييئة :األكاديمي عبر أمكر عدة كىي
االعتماد ممخص لممعايير المطبقة مف قبؿ الييئة لضماف صحة األحكاـ الصادرة حكؿ الجكدة ك

المؤسسات المصادقة عمى باإلضافة إلى تقديـ مخطط تمييدم يتضمف مراحؿ , األكاديمي
ما يتضمف ىذا الدليؿ شرحا لبعض المصطمحات ؾ. التعميمية كاعتماد البرامج التي تقدميا

.  المستخدمة خالؿ ىذه اإلجراءات
 

يركز الجزء الثاني مف ىذا الدليؿ عمى إجراءات ضماف الجكدة الداخمية حيث يكجو ك     
جراءات التخطيط كالتقكيـ , النصح حكؿ كيفية إنشاء مركز لمجكدة داخؿ المؤسسة التعميمية كا 

باإلضافة إلى الدراسة الذاتية ككيفية تطكير األنشطة , البرامج التعميميةككتابة التقارير حكؿ 
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كيحتكم ممحؽ ىذا الدليؿ عمى بعض النماذج المقترحة لكتابة . داخؿ المؤسسات التعميمية
.  التقارير حكؿ األنشطة المذككرة آنفا

 
جراءات تنفيذيكفر الجزء الثالث مف ىذا الدليؿ تفصيال دقيقا  التقكيـ  لمتطمبات كا 

أك , كيشمؿ ذلؾ نماذج طمبات االعتماد األكاديمي لمؤسسات تعميمية حديثة المنشأ. الخارجي
الخارجية لمجكدة كالمصداقية التي تعقد  تقكيماتأك اؿ, اعتماد أك إعادة اعتماد البرامج التعميمية

.  كؿ خمس سنكات ليذه المؤسسات
 

األنفة الذكر كبيف مراجع أخرل جكىرية مثؿ كثيقة  إف مف الميـ الربط بيف األجزاء الثالثة      
كالتي تبيف األىداؼ كالغايات التعميمية المنشكدة في الدرجات العممية " أطر المؤىالت الكطنية" 

, ككذلؾ متطمبات االعتراؼ كالمصادقة لمختمؼ الشيادات األكاديمية كالتقنية, األكاديمية كالتقنية
ف الجكدة كالمصداقية ألحد عشر مجاال مف أنشطة مؤسسات كالبيانات الخاصة بمعايير ضما

معايير ضماف الجكدة في "كىما كثيقة  محكاتباإلضافة إلى كثيقتيف لتكضيح اؿ. التعميـ العالي
كيمحؽ بكال " معايير ضماف الجكدة في البرامج التعميمية"ككثيقة "  مؤسسات التعميـ العالي

كما أنو ممحؽ بيا . م كفقا لممعايير المتبعة في ىذه الكثائؽلتقكيـ األداء الذات محكاتالكثيقتيف 
كثائؽ إضافية تعالج بعض قضايا التعميـ عف بعد كمجمكعة برامج أخرل في تخصصات 

الجكدة في التعميـ  محكاتكباإلضافة إلى ذلؾ يكجد أيضا بعض . مختمفة يجرم التحضير ليا
 تخدـتكقعة مف الييئة في االعتماد كسكؼ تيسكتكضح ىذه الكثائؽ جميعيا المعايير الـ. الميني

 .مستكل الجكدة تحسيفكدليؿ إرشادم ميـ في ضماف استمرارية 
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 ىاطمبات المكافقة كاعتماد مؤسسات التعميـ العالي كبرامج
 :حعذَذ ؤعغخ خبصخمللخ واالػزًبد يشاؽم ادلىاف 1.1
 الثالثفي الفصؿ  لمؤسسة تعميـ عالي خاصة جديدة تـ تكصيفيامراحؿ المكافقة كاالعتماد      

جراءات ضماف"مف الجزء األكؿ مف الدليؿ  كخالصة القكؿ أنيا . "الجكدة كاالعتماد معايير كا 
:  التالي عمى تشتمؿ
 .صكؿ عمى الترخيص األكليتقديـ طمب لكزارة التعميـ العالي لمح .1

الحصكؿ عمى الترخيص األكلي يتطمب تقديـ خطط مفصمة عف المؤسسة الجديدة كعف  .2
البرامج التعميمية التي سكؼ تقدميا عمى أف تككف متكافقة مع متطمبات كزارة التعميـ 

 .العالي كمعايير الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي

 .عميـ العالي لممكافقة عمى إنشاء ىذه المؤسسةإلى كزارة التتقديـ طمب  .3

األكاديمي المؤقت لممؤسسات كالبرامج  دتقـك الييئة بتقكيـ الخطط كفقا لمتطمبات االعتما .4
كسكؼ يتـ التنسيؽ بيف الييئة كالكزارة . التعميمية في الثالث سنكات األكلى مف إنشائيا

 .لمتأكد مف أف كال متطمباتيما قد تحققت

حقؽ المتطمبات الخاصة بالبرامج كالمؤسسات التعميمية لدل مقدـ الطمب في حالة ت .5
سكؼ تقـك الكزارة بإبالغو ليبدأ بالمرحمة األكلى مف إنشاء المؤسسة التعميمية كذلؾ 

ىذا كتعتبر . بتكفير المرافؽ كالتجييزات كالتعييف األكلي لممكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس
 الذم يتـ قبؿ قبكؿ الدفعة األكلى مف الطالبالمرحمة األكلى مرحمة التحضير 

 .تقـك الكزارة بزيارة لمكقع المؤسسة لمتأكد مف أف متطمبات المرحمة األكلى قد استكممت .6

بعد التأكد مف استكماؿ المرحمة األكلى كفقان لخطط الكزارة تتـ التكصية لمكزير بإصدار  .7
يمكِّف المؤسسة مف تسجيؿ الطالب ا الترخيص نطاؽ العمميات سيحدد في ىذ. ترخيص ي

التعميمية التي تشمؿ مجاالت الدراسة كمستكيات المؤىالت التي يمكف أف تقدميا ىذه 
 .المؤسسة الجديدة
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ذا كاف كؿ شيء  .8 سيتـ متابعة األنشطة األكلية لممؤسسة الجديدة مف قبؿ الكزارة كالييئة كا 
 .قت لمسنة الثانيةمرضيا سكؼ يصدر عف الييئة تأكيدا لالعتماد األكاديمي المؤ

عندما تتخرج الدفعة األكلى مف طالب المؤسسة سكؼ تقـك الييئة بتقكيميا ككفقان لذلؾ  .9
 .ربما يتـ منحيا االعتماد األكاديمي النيائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يالؽظخ هبيخ

األكلية متكافقان تكافقا تاما مع المعايير  امف الميـ أف يككف التخطيط لممؤسسة كبرامجو     
ذا ما تـ التخطيط بمساعدة منظمة خارجية فيجب أف . طنية في المممكة العربية السعكديةالك كا 

المقترحات التي ال تتضمف جميع  كعميو فإف .تككف عمى إطالع تاـ بالمتطمبات المحمية
لف ( كمكاصفات المقررعمى سبيؿ المثاؿ برنامج )الشكؿ المطمكب كعمى المعمكمات المطمكبة 

 .ينظر فييا
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يتـ مراقبة األنشطة األكلية لممؤسسة مف قبؿ كزارة التعميـ العالي كالييئة ، كفي  سكؼ .10
حالة أف األمكر كانت تسير عمى نحك مرضي فإنو سكؼ يتـ تأكيد االعتماد األكاديمي 

 .  المؤقت لمسنة الثانية

ات لتحضير إلجراءؿكذلؾ مف البرنامج في السنة الرابعة  ينبغي أف يبدأ التقكيـ الذاتي  .11
دفعة  في السنة الخامسة عند تخرج أكؿ األكاديمي الذم تقـك بو الييئة العتمادكا التقكيـ

 .مف الطالب

إذا لـ يمنح االعتماد النيائي بسبب سمبية النتائج أ كجكد مشكالت حقيقة ، فانو يتـ  .12
مف التفاصيؿ عف القرارات  كما أف مزيدان  .تمديد االعتماد المؤقت لمدة أقصاىا سنتيف

 .ترد أدناهسكؼ  كعكاقب الفشؿ في الحصكؿ عمى االعتماد  تتخذلتي قد ا

بعد االعتماد النيائي لممؤسسة كالبرامج التي تقدميا ،فاف مجمكعة مف إجراءات  .13
التقكيـ الذاتي كالتقكيـ الخارجي سكؼ تككف مطمكبة كؿ خمس سنكات كشرط إلعادة أك 

 (.الخارجي يتـ تحديدىا مف الييئةأكقات إجراء التقكيـ )تجديد اعتماد  المؤسسة 

 

 

  

 

 

 

 

يمكف إضافة برامج تعميمية جديدة في أم كقت ضمف الحدكد المؤسسية كمعايير الرخصة     
أما تمديد . كلكف يجب أكال الحصكؿ عمى االعتماد المؤقت مف قبؿ الييئة .ةالنيائية لممؤسس
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أك في  دراسية جديدة في مجاالت  يةالترخيص النيائي لممؤسسات لتقديـ برامج تعميمية إضاؼ
 .لممؤسسة كزارة كتعديؿ الترخيص النيائياؿمكافقة  سكؼ يتطمبؼالمستكيات العميا 

تعميمية  المنظمات التي ترغب في إنشاء مؤسسة أحد أك  كفي حالة كجكد مؤسسة دكلية     
مقرىا تعميمية مؤسسة بإلنشاء فرع جامعي يرتبط  تسعى ، أكفي المممكة العربية السعكدية جديدة

، كيجب أف  جديدة خاصة تعميمية كما لك أنيا ىي مؤسسة فإنيا سكؼ تعامؿفي مكاف آخر 
كلكف ىناؾ بعض المتطمبات . الرخصةب الخاص ألكلياطمب اؿتتبع نفس اإلجراءات، بما فييا 

الشركة األـ الخاصة المرتبطة بالعالقة بيف المممكة العربية السعكدية كالجامعة أك المؤسسة أك 
 "1" الممحؽاألكصاؼ الكاردة أدناه ، كالكاردة في  بشكؿ عاـ المتطمباتكتشمؿ ىذه . لمؤسسةؿ

 .ىذا الدليؿ في "الثالث"ىذا الجزء مف 

يزغهجبد وصاسح انزؼهُى انؼبيل واذلُئخ انىعُُخ نهزمىَى واالػزًبد األكبدميٍ  1.2
:  يف كم يشؽهخ

: انشخصخ األونُخ 1.2.1
عمييا في المادتيف  منصكصه  ةمبدئي لكمية التعميـ العالي الخاصاؿترخيص اؿط شركإف    

". الخاصةالتعميمية كميات اؿلكائح ؿالقكاعد التنفيذية كاإلجراءات الفنية " كثيقة مف الثالثةك  الثانية
متطمبات البنية القانكنية لممنظمة التي  تكضح كاإلجراءاتىذه المكائح كالقكاعد كما أف    

. األكلية الرخصة مقترحككف مسؤكلة عف تأسيس ىذه المؤسسة، كالمستندات المطمكبة في ست
كالرسالة في ىذا المشركع،  ـكمساىماتو فمؤسسيباؿالمحددة المتعمقة  المتطمباتمف  كىناؾ عدد
كالدرجات العممية التي , كاألقساـ العممية التي تتضمنياالمؤسسة،  كمقر مسمى، ككاألىداؼ
كما يجب عمييا تقديـ دراسة جدكل مف جية مستقمة كاتخاذ  مكعد البدء المقترح، كتمنحيا

 . 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     
 تاليةمف الترخيص األكلي في المرحمة اؿنسخة كما يجب تقديـ  .فعؿ شيء أكثر مف ذلؾ

كاالعتماد المؤقت  المعنية كزارةاؿعامة مف قبؿ اؿمكافقة اؿطمبات الحصكؿ عمى الخاصة  بالتقدـ ب
 .الييئةمف قبؿ 

عمييا مف المؤسسة العامة  يمكف الحصكؿ التقنيةالكميات كالمعاىد بالخاصة  إف المتطمبات   
 (.TVTC)م كالتدريب الميف لمتعميـ الفني 

: يزغهجبد انىصاسح نهؾصىل ػهً ادلىافمخ انؼبيخ 1.2.2
منصكص عمييا في فيي زارة التعميـ العالي لدل ككميات التعميـ العالي بالنسبة لمتطمبات     

. "لكمياتباالقكاعد التنفيذية كاإلجراءات اإلدارية كالتقنية لمكائح الخاصة "كثيقة مف  الرابعةالمادة 
المادة كما أف . األكاديمية كلإلدارة ، التجييزاتمف المتطمبات المحددة لممرافؽ كك تتضمف عددا 

عمى " 1"كيحتكم الممحؽ رقـ  يتـ استكماليا حتىزمنية ليذه الترتيبات  ان حدكدتضع  الخامسة
  .ليذه المتطمبات مكجزو 

 

لـ تقـ بتكرار  كزارة التعميـ العالي  أف عمى الرغـ مفكدرؾ المتقدميف أنو مينبغي أف ك    
تتكقع أف يتـ  الييئةجامعة خاصة ، فإف ؿ متطمباتياالخاصة في متطمبات الكميات  تفاصيؿ
جامعة خاصة قبؿ التقدـ بطمب إنشاء   حالة في القياـ بياالتي يتعيف كتمؾ المتطمبات استيفاء 

 .عطي االعتماد المؤقتمي  أف
كصؼ المرافؽ  أف تشتمؿ عمىينبغي  لتيكا مؤسسةاؿمفصمة إلنشاء اؿخطط كمف ثـ تقدـ اؿ    

كاإلجراءات التنفيذية في تفاصيؿ كافية لتبيف بكضكح ما ينبغي القياـ بو لتمبية  كالتجييزات
كيجب أف تتضمف ىذه الخطط تفاصيؿ مراحؿ تطكير المرافؽ، كشراء . الكزارة متطمبات
 قبؿ تدابير االحتياطيةمف اؿ كتعييف المكظفيف لضماف تكفير ما يكفيكالتجييزات المعدات 

كما أفَّ تدابير احتياطية أكثر يمـز  ، ( األكلىالمرحمة )الطالب  تسجيؿ الدفعة األكلى مف
. بزيادة أعداد الطالب كالمقررات الدراسية المقدمةعمى مدل السنكات الخمس األكلى  اتخاذىا
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مف  السادسةم المادة البرامج التعميمية كاردة ؼ حكؿمتطمبات كزارة التعميـ العالي إف    
كىي تشمؿ . "الخاصةالتعميمية كميات اؿلكائح ؿالفنية اإلدارية كلقكاعد التنفيذية كاإلجراءات ""كثيقة

الالزمة لممساعدة في  الكسائؿالمكتبة ، كبعددا مف المتطمبات المحددة لألحكاـ المتعمقة 
كالتدابير   كالمقررات الدراسية البرامجتفاصيؿ ك، كالتجييزات، كسجالت الطالب التعميـ عمميات 

 .فالخاصة بتكظيؼ األكاديميي

      
 بإضافةلحصكؿ عمى ترخيص مبدئي اطمب المرفقة بجدكل اؿ إف مف الكاجب تحديث دراسة

نتيجة ليذا  قد تحصؿ تفاصيؿ التكاليؼ المتكقعة كغيرىا مف المسائؿ التي تتضمف أم تعديالت
 .التخطيط التفصيمي

 
التعميـ ما بعد الثانكم التي تتبع لكزارات أك ككاالت حككمية أخرل،  مؤسساتبالنسبة ؿ     

 .ينبغي أف تحصؿ عمى تفاصيؿ المتطمبات مف الكزارة أك الككالة المعنية

 
 

 :اذلُئخ نالػزًبد ادلؤلذ دلؤعغخ عذَذحيزغهجبد  1.2.3

شكؿ مفصؿ ب تشغيمية اؿجراءات اإلخطط كاؿمقدـ الطمب أف يقدـ تفاصيؿ عف عمى يجب 
تفاصيؿ الكثائؽ إٌف . بالمعايير االلتزاـ كلتأكيدالعتماد المؤقت ؿ الييئةلتمبية متطمبات ككافي 

 .مف ىذا الدليؿ الثالثالجزء  ضمف "4"ك  "3"ك  "2" المالحؽفي مكجكدة  ترفؽالتي يجب أف 
 أعدتم كيجب أف تتضمف الخطط قكائـ السياسات الداخمية كاإلجراءات كاألنظمة الت      
، كجدكؿ زمني إلعداد كتنفيذ ( إعداد المرحمة األكلى) الدفعة األكلى مف الطالبلقبكؿ  ان مسبؽ

 نظاـ ضماف الجكدةبمزيد مف السياسات كاإلجراءات أك الترتيبات األخرل ذات الصمة 
 .لممؤسسات

بمزيد  تصؼكمف ىذا الدليؿ ك األكؿمعايير مؤسسات التعميـ العالي في الجزء لقد كردت     
ضماف الجكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ  معايير"نشرة الييئة التي عنكانيا مف التفصيؿ في 
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كيـ الذاتي كفقان لممعايير كىي أيضا مف إصدارات التؽ محكاتكثيقة تحدد  برفقو. )"العالي
(. الييئة
تعتقد أف ئة فإف الييخطط اؿ اإلطالع عمىاالعتماد المؤقت لممؤسسة يشير إلى أنو بعد إفَّ    

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

ككف ممؤسسات التعميـ العالي يجب أف ؿلحصكؿ عمى االعتماد المؤقت اطمب كما أفَّ     
. السنكات الثالث األكلى خالؿ سكؼ تقدـ التيلبرامج ؿ المؤقتطمبات االعتماد ا بمصحكب

جراءات المتطمبات   .أدناه 1.2.4ترد في القسـ  برامج لؿمؤقت اؿالعتماد اكا 

: اذلُئخانزٍ رزجؼهب  اإلعشاءاد
متطمبات  حكؿلمقدـ الطمب  تكصياتلتقديـ  مستعديف الييئةمكظفي كأعضاء  سيككف     
تصدره الييئة كيككف متعمقا بمقترح قرار بأم خؿ ت لف التكصيةكلكف ىذه . إذا لـز األمر الييئة

االستشارية  الييئةك التقكيـمف فريؽ  محايدة تمقى نصائحت أفبعد  ستصدرهالذم   المشركع
كسكؼ يتـ فحص المقترح بعد استالمو لمتأكد مف المتطمبات الضركرية كربما يتـ  .العتمادؿ

 .إضافة أك تعديؿ بعض العناصر

المشار إلييا أعاله ،  المتطمباتفي ضكء  حقترلـمستقمة لتقييـ ا الييئة لجنةستعيف كما     
الشركط التي يجب تحقيقيا بشأف تكصية بما في ذلؾ تقديـ  حقترلـتقديـ تقرير عف ىذا اكؿ

قد كمعمكمات إضافية بشأف مسائؿ معينة ،  فريؽ التقكيـ يطمب كربما. لمحصكؿ عمى االعتماد
 .لمكقعؿ زيارات تقكيميةإجراء  قع مع ممثميف معينيف لممؤسسة المقترحة ، كيمكفيجتـ

 
مف مقدـ  األكلي كالمقترح التقكيـتقرير فريؽ كسكؼ تناقش المجنة االستشارية لالعتماد    

سكؼ تعد المجنة االستشارية تقريران يكضح ،  كبعد دراسة المقترح كتقرير فريؽ التقكيـ .الطمب
. المؤقت مف عدمو دالمؤسسة الجديدة باالعتمامدل أحقية 

إلى  يقدـسكؼ  كتكصية المجنة االستشارية لالعتماد،  التقكيـ، كتقرير فريؽ  إف كالن مف المقترح
 : الييئة لو ثالث احتماالت كقرار. ذلؾستتخذ قرارا بشأف بدكرىا التي كة ، الييئ



 

15 
 

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

 .العتماد المؤقت لممؤسسة يمنح اأف ( أ)

بحيث يمكف تقديـ  سنة كاحدة إلىاالعتماد المؤقت لممؤسسة لمدة تصؿ تأجيؿ  يتـأف ( ب)
ستخدـ ىذا مسكؼ  ك. التي تـ تحديدىا تلمطمكبة أك معالجة المشكالاإلضافية ا المعمكمات

أف ىناؾ  الييئة كاعتقادمعظـ كليس كؿ المتطمبات قد تـ الكفاء بيا ، أف البديؿ في حالة 
 .تعديؿ الالـزتقديمو بعد عند   احتماال كبيرا بأف ينجح

 .االعتماد المؤقتمف الحصكؿ عمى   حرماف المؤسسة( ج)
مف قبؿ  يجب الكفاء بيا ان شركط أف تضع  فاف لمييئة تأجيمو تـ االعتماد المؤقت أك منحإذا 

.  مقدـ الطمب
ذا رفض      ىاء سنتيف انتقبؿ  مقترح المشركع لف يعاد النظر فيفانو االعتماد المؤقت منح  كا 

كبعد مركر السنتيف  فإف عمى مقدـ الطمب إتباع نفس اإلجراءات  كما أنو .مف تقديمو ألكؿ مرة
.  مف جديد بدءان مف تقديـ طمب لمحصكؿ عمى الترخيص األكلي

 

 :يزغهجبد اذلُئخ نهؾصىل ػهً االػزًبد ادلؤلذ نهربايظ يف ادلؤعغخ اجلذَذح 1.2.4

التي ترغب  جميع البرامج الجديدة متضمنامؤقت اؿعتماد الاينبغي تقديـ مقترحات      
كما أف مف الكاجب أف يككف . خالؿ السنكات الثالث األكلى مف التشغيؿ في تقديميا المؤسسة

قبؿ إصدار رخصة  التعميمية المقدمة متكامال بجميع إجراءاتو كاحد عمى األقؿ  مف البرامج
 .لممؤسسة ببدء العمؿ السماح 

بالصيغة كالشكؿ  يجب أف تككف كتكصيفات المقررات الدراسية  التعميمية ط البرامجخطإفَّ     
كاإلجراءات التعميمية  لسياسات البرامج التكصيؼمف  ان مزيدكما أفَّ .المطمكب مف قبؿ الييئة

. مف ىذا الدليؿ في الجزء الثالث "4" مبينو عمى نحك مفصؿ في المرفؽ رقـ 

معايير ضماف الجكدة كاعتماد برامج ”التعميـ العالي كاردة في  معايير اعتماد برامجإف     
البرامج قد أيعدت عمى  ذكبالنسبة لمييئة فيجب عمييا التأكد مف أف خطط تنفي. "التعميـ العالي

الذم تـ لبرنامج ؿمنح مرة كاحدة مأف االعتماد الكامؿ سكؼ  كجدير بالذكر .النحك المطمكب
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معمكمات تكضيحية إضافية إذا كاف  تقدـينبغي أف تدرس بعناية ، ك المعايير كلذلؾ فاف. إنشاءه
 .منيا لتفسير المقصكد ضركرية جدا ىايعتقد أف

التي تحدد ك "المؤىالت الكطنية أطر"التعميمية المقدمة كثيقة برامج إف مف الكاجب أف تتماشى اؿ
كيجب . المؤىالت مف كلالتعمـ لكؿ مست مخرجاتمعتمدة كمعايير اؿلساعات ؿالمتطمبات العامة 
في مختمؼ المجاالت  البرامجبالخاصة  اإلضافية المتطمبات البرامج التعميمية أيضا أف تستكفي

الدكلية المعترؼ بيا في ت الككاال لدل الخاصة لالعتماد المتطمباتينبغي النظر في ك. المينية
مجاؿ مف المجاالت  إلى أف تقـك الييئة بتطكير متطمبات مينية خاصة بكؿ المجاؿ المعني

 .التعميمية 
األقؿ قبؿ  كاحد عمى تعميمي يجب منح االعتماد المؤقت لبرنامجفإنو ما ذكر أعاله كؾ    

بصكرة مؤقتة في أم كقت إذا  اعتمادىابرامج إضافية يمكف كما أف  .مإصدار الترخيص النيائ
مع . )بشأنياالنيائية مؤسسة الرخصة اؿ نحتـي ضمف مجاالت الدراسة كالمستكيات التي  تكاف

 .(فييا ؿ الطالبكقب قبؿ أف يتـ لبرامج المعنيةا المكافقة عمىيجب  مالحظة أنو
 رخيصعممياتيا كتكلنيائي لتكسيع نطاؽ المؤسسة اكمف الممكف أيضا تعديؿ الترخيص     

يجب أف تكافؽ  لتكسعىذا ابيد أف . أخرلمستكيات في  برامج إضافية في مجاالت أخرل أك
(. التغييرات في نطاؽ نشاط المؤسسة أدناهب المتعمؽقسـ لؿانظر ) ق الكزارةعمي

يجب ( أك أم برامج إضافية في كقت الحؽ)إفَّ مقترحات االعتماد المؤقت لبرنامج جديد      
. أف تقدـ قبؿ تسعة أشير عمى األقؿ مف الكقت المقترح لتسجيؿ الطالب في ىذا البرنامج

مؤسسات التعميمية التي تتبع كزارات أك منظمات أخرل غير كزارة اؿإف مف الكاجب عمى    
فرض عمييا مف قبؿ تمؾ الجيات التي شركط تي  أف تستكفي أم متطمبات أك  التعميـ العالي 

 .كزارة أك المنظمة المعنيةاؿينبغي الحصكؿ عمييا مف كأم متطمبات أك شركط  ,تتبعيا

: اإلعشاءاد انزٍ رزخزهب اذلُئخ
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 متطمبات الييئة حكؿلمقدـ الطمب  تكصيةلتقديـ  مستعديف الييئةمكظفي كأعضاء  ككفسي      
ستخمك التكصية أك ىذه فإف  ,االعتماد المؤقت لممؤسسةىك في حالة كما ك, كلكف .إذا لـز األمر
 .المقدمة لمييئة  قبكؿ أك رفض المقترحات الصادرة بشأفالقرارات النيائية  مف التحيز في

قد  الضركرية معمكماتاؿ لمتأكد مف أف الييئةقترحات يتـ فحصيا مف قبؿ لـا ـتالكبعد اس   
. كما أنو سيتـ طمب إجراء أم تعديالت ضركرية أك طمب أم معمكمات إضافية أخرل. أدرجت
ذكم الخبرة في المجاالت  مجمكعة مف أك لجاف مستقمة تحكملجنة  الييئة ستعيفكما      

عف مزايا  ، كتقديـ تقاريرمتطمبات المشار إلييا أعالهلؿ المقترح كفقان  المعنية لتقييـ البرنامج
معمكمات إضافية بشأف مسائؿ  التقكيـلجاف كقد تطمب . لتمؾ المتطمبات تمبيتواالقتراح كمدل 

إجراء عمميات التفتيش في ب أف تقـك ، كيمكفمع ممثميف معينيف لممؤسسة جتمعتقد كمعينة، 
 .المكقع
 

 األكلي المقترح، إلى جانب التقكيـتقرير فريؽ قش المجنة االستشارية لالعتماد كسكؼ تنا    
ستعد المجنة االستشارية تقريران ، كبعد دراسة المقترح كتقرير فريؽ التقكيـ. مف مقدـ الطمب

. المؤقت مف عدمو دأك البرامج الجديدة باالعتما جيكضح مدل أحقية البرناـ
 ستشاريةاال المجنة كتكصية  ؽ الخبراء أك المجنة المستقمةفرم تقارير عمى اإلطالعبعد ك

. مكقفيا الكامؿ الييئةسكؼ تقرر  لالعتماد

: كقرار الييئة حكؿ البرنامج أك البرامج الجديدة يمكف أف يككف كاحدان مما يمي

 .اعتماد البرنامج مؤقتان     ( أ)
مكف تقديـ سنة كاحدة بحيث م إلىلمدة تصؿ  لمبرنامج مؤقتاؿعتماد االتأجيؿ  ( ب)

كسكؼ ييمجأ . التي تـ تحديدىا المشكالتضافية المطمكبة أك لمعالجة اإلالمعمكمات 
كفي حالة معظـ كليس كؿ المتطمبات قد تـ الكفاء بيا، أف في حالة  الخيار ىذا إلى

في نجاح المقترح في الحصكؿ عمى االعتماد  أف ىناؾ احتماال كبيرا إيماف الييئة
 .مرة أخرل المؤقت عند التقدـ بو
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 .رفض منح االعتماد المؤقت ( ج)

. الشركط التي يجب الكفاء بيا تضعأف  كلمييئة الحؽ في
الذم يتكقع فيو الكقت حتى لمدة عاميف  سارياظؿ سيبرنامج ألم العتماد المؤقت إف ا  

 لمتقكيـ الذاتيالفرصة  كاليدؼ مف ىذا الكقت ىك إتاحة. مف الطالب دفعة أكؿ تخرج
. االعتماد النيائي لمبرنامجقبؿ اتخاذ قرار بشأف  الييئةخارجي مف قبؿ اؿ كيـكالتؽلمبرنامج 

 

: ػزًبدالا وادلىافمخ ةاإلخغبس  1.2.5
، كيتـ منح االعتماد المؤسسة األكلية كبرامج كزارة التعميـ العالي عمى خططتكافؽ  عندما      

يتـ إخطار مقدـ الطمب رسميا مف   المؤقت مف قبؿ الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي،
مرافؽ اؿيمكف لمقدـ الطمب الشركع في المرحمة األكلى مف تطكير مف ثـ ك .قبؿ الكزارة بذلؾ

عداد السياسات التفصيمية كاإلجراءات كالمكاد  كشراء المعدات كتعييف المكظفيف الرئيسييف كا 
  .قسيتـ منحنيائي اؿأف الترخيص بالداعمة لضماف الجكدة بشيء مف الثقة 

 

 :انرتخُص انُهبئٍ. 1.2.6

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

لمزيد مف التحقؽ باف جميع  إجراءات ضركرية أخرلكما ستقـك بأم , العالي زيارة لممكقع
 .الشركط المطمكبة قد استكفيت

كيرفؽ مع كزارة ، لؿلمقدـ الطمب أف يقدـ طمبا  ينبغي لمحصكؿ عمى الترخيص النيائيك 
كزارة اؿمف التي أتت رسائؿ اؿبرامج كاؿ، كالييئةكثائؽ منح االعتماد المؤقت لممؤسسة مف  الطمب

بصكرة  كالتي تفيد بأف المرحمة األكلى قد تمت األكلىحمة المر كالتقارير الصادر مف الييئة عف
الضمانات  في ذلؾ بعض المعمكمات اإلضافية بما كزارة التعميـ العالي تطمب س)مرضية 
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 مف القكاعد التنفيذية كاإلجراءات اإلدارية كالتقنية  الثامنةالمالية عمى النحك المحدد في المادة 
 .(ةالخاص التعميمية الكميات لمكائح

ذا كافؽ معالي الكزير عمى الطمب المقدـ كمرفقاتو، فسيتـ إصدار الترخيص النيائي      . كا 

كيجكز لممؤسسة تسجيؿ أكؿ دفعة مف الطالب في برامجيا التي اعتمدت مؤقتان، كالسير     
. قدما في تطكراتيا المخططة

ذا حصؿ . لنيائيبيد أنو ال يحؽ ألم مؤسسة تسجيؿ الطالب قبؿ إصدار الترخيص ا     كا 
رضة ألشد اإلجراءات النظامية كسكؼ تمغى عنيا المكافقة العامة كاالعتماد عي  ذلؾ فسكؼ تككف
باإلعالف أك التركيج لبرامجيا قبؿ  القياـكما أنو ال يحؽ ألم مؤسسة . األكاديمي المؤقت

 . في حالة صدكر ٌإذف خاص بذلؾ مف الكزارة إال صدكر الترخيص النيائي، 

، ىالمؤسسة كبرامجؿ يتـ االعتماد الكامؿ حتىك، المؤسسةلتطكير خالؿ الفترة األكلية كفي      
ستراقب تنفيذ األنشطة المخطط ليا  بدكرىا التي الييئةإلى  فانو ينبغي تقديـ تقارير سنكية مكجزة

 كخالؿ العاـ. الحاصؿكيمكف زيارة المؤسسة أك بحث الكثائؽ ذات الصمة لمتحقؽ مف التقدـ 
 يياكافقت عؿالتي خطط اؿتفقدية لتتأكد مف أف زيارة الثاني مف التشغيؿ ستقـك المجنة بترتيب 

  .العتماد المؤقتؿبياف رسمي يعطي تأكيدا  إصداركيمكف  المطمكبشكؿ اؿتنفذ ب

قد مؤسسة أخرل  مف أم كزارة أكاؿ مفأيضا  مطمكبةالتقارير السنكية قد تككف كما أف  
 .ق المؤسسة التعميميةتككف مسئكلة عف ىذ

اعتمدت عمييا الييئة في إصدار كانت الخطط التي ك ة،ـ التقارير المطمكبلـ تقدَّ  كفي حالة
االعتماد المؤقت  تعميؽ لمييئةيجكز فعندىا  ،االعتماد المؤقت ال تنفذ عمى النحك المقترح

المؤسسة التعميمية  المسئكلة عفمنظمة أك اؿالكزارة  بإخطارتقـك ، كسكؼ لمبرامجلممؤسسة أك 
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ذا . بذلؾ فانو يجب ، الشركط المطمكبةاالعتماد المؤقت، أك إذا لـ تتحقؽ بؽ العمؿ معؿت تـكا 
في إطار التي تشرؼ عمى المؤسسة منظمة اؿكزارة أك اؿاتخاذ ما يمـز مف إجراءات مف جانب 

بيؿ المثاؿ ال مف بينيا عمى س أخرلالقكاعد كاإلجراءات لفرض تنفيذ الخطط أك فرض عقكبات 
 .الطالب الحصر عقكبات مالية أك منع قبكؿ المزيد مف 

: ؤعغخ عذَذحملػزًبد انكبيم اال 1.2.7
 كفقان الذاتي  التقكيـبإجراء التعميمية المؤسسة تقـك , الطالبمف  دفعةأكؿ بعد تخرج      

التقكيـ بدأ مأف  ينبغيك .مف ىذا الدليؿ الجزء الثانيمف  الثالثإلجراءات الكاردة في الفصؿ ؿ
، كيتـ االنتياء مف الطالب دفعة أكؿ فييا تخرجة التي مف المتكقع مخالؿ السنة الدراسالذاتي 
 .الطالبحصؿ عمييا  كقدفي كقت مبكر مف السنة التالية عندما تككف النتائج معركفة منو 

.  الجكدة كيعتبر تقديـ التقرير الخاص بالتقكيـ الذاتي مككنا أساسيا في إجراءات ضماف
إجراءات  المسؤكلية عفكامؿ   التعميمية المؤسسةتحمؿ  كيتماشى ذلؾ مع المبدأ الثابت في

بو  لذم تقـكا لمتقكيـ الخارجي يعتبر كثيقة ىامة ىذا التقرير أف فضال عفالجكدة،   ضماف
 .أك ال ينبغي منح االعتماد الكامؿكاف في ما إذا  تقررقبؿ أف  الييئة

 
 البرامج كأف تككف متطمبات الكزارة، تقـك بمخالفة  أم مؤسسة  اعتماد في ئةاليي لف تنظرك 

 ما ىك مكجكد في عكسالمؤسسة  اسـ، أك إذا كاف استخداـ مثال خارج نطاؽ الرخصة المقدمة
 (.باعتبارىا الكمية كأف تقدـ نفسيا عمى أنيا جامعة كىي حاصمة عمى ترخيص)الرخصة 

 

زيارة كت، عدَّ الكثائؽ التي أي  دراسةلجنة مستقمة ؿ ستعيف الييئة جيالتقكيـ الخارإلجراء  ك    
جراء مقابال، التجييزاتالمؤسسة لتفقد المرافؽ ك مع أعضاء ىيئة التدريس كالطالب، كتقديـ  تكا 

. بذلؾ تقرير
 معايير"كثيقة ىي تمؾ المنصكص عمييا في  الييئة ستطبقيا المعايير التي  كنشير ىنا بأف    
المؤسسة التعميمية يجب أف تمبي  ك. "مؤسسات التعميـ العاليؿضماف الجكدة ك دعتمااال
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كي يتـ اعتمادىا  بعد ( المؤسسة مسئكلة عف ىذهمنظمة  مأك أ)متطمبات كزارة التعميـ العالي 
ىذه  تحقؽ تقرير عف مدل مف إرفاؽ  البد فإنو  ،كلذلؾ. جميع الشركطتحقؽ   مفالتأكد 

 .لممؤسسة قكيـ الذاتي مع تقرير التالشركط 
ليا، كاإلجراءات  أف يتـ التقكيـ الخارجيالتحضيرات التي تتطمبيا المؤسسة قبؿ مع العمـ أف    

ىي نفسيا المطمكبة في التقكيمات في الخمس سنكات  ـمالييئة كلجاف التقكقبؿ المتخذة مف 
مف ىذا  الثالثلجزء مف ا الثالثك  الثانيفي الفصميف  ىذه اإلجراءات صفتكي  كقد الالحقة
. الدليؿ
 

تقرير فريؽ مف  المجنة االستشارية لالعتماد داخؿ الييئة ستضع في اعتبارىا كالن إف      
بشأف ما إذا كاف ينبغي منح االعتماد  لمييئة التكصيةإعداد كتقديـ حيف  األكلي المقترحك  لتقكيـا

 .مف عدمو  المؤقت

 الييئة كرؤية، التقكيـ الخارجي، كتقرير فريؽ التقكيـ الذاتيتقرير  الييئةـ إلى قدَّ مسكؼ ك       
القرارات مف  كاحداتقرر سكؼ ك. ستتخذ قرارا بشأف ردىا بدكرىا كالييئة، االستشارية لالعتماد

 :التالية 
. منح االعتماد الكامؿ    ( أ)
مف لمؤسسة ا لتمكيفسنتيف  أقصاىاتمديد االعتماد المؤقت لفترة زمنية محددة  ( ب)

 .التي تـ تحديدىا كالتالمش معالجة

  .سحب االعتماد المؤقت ( ج)

. إذا تـ منح االعتماد الكامؿ الشركط التي يجب الكفاء بيا تضعأف لمييئة يحؽ ك     
 

آخر في نياية فترة التمديد لتحديد ما  تقكيـسكؼ يجرل ؼاالعتماد المؤقت  تـ تمديد إذاك 
إذا لـ يتـ  أما.سيتـ االعتماد الكامؿؼحميا  كد مفالتأ إذا تـك. أـ ال قد حمت تإذا كانت المشكال

 .يتـ سحب االعتماد المؤقتفسكؼ حميا 
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 كزارةمف يمـز باؿ إبالغكزير اؿمعالي عمى فإف سحب المكافقة المؤقتة  تـما إذا عممان بأنو      
الخاص اإلجراءات المتخذة في إطار األنظمة، بما في ذلؾ إمكانية إلغاء الترخيص  لتطبيؽ

غالقياىذه المؤسسة ب . كا 

 :نربَبيظ انكبيم االػزًبد 1.2.8

النظر في برامج  لمييئةكمع ذلؾ يجكز . برامج الفرديةؿا إلىاإلجراءات المبينة أدناه  تشير     
عدد قميؿ مف  لدييامؤسسة صغيرة في ؼ، قذات صمة كثيقة في مجاالت مشابية في الكقت نفس

 .لبرامج في كقت كاحدؿلكاممة لممؤسسة  كاالعتماد الكامؿ البرامج، يمكف النظر في المكافقة ا

 جكدةالتي تدعـ البرامج ك ككظائؼ البرنامجاألنشطة المؤسسية العالقة كثيقة بيف  لككفك      
 الكامؿ العتمادؿشرط أساسي  عادة يككف،  مؤسسةاؿعتماد المؤسسة عند افي البرامج الفردية 

النظر في اعتماد بعض البرامج بالتزامف مع  مف الممكف  قفكلكف كما ذكر أعاله فإ. لبرنامجؿ
 .مف اجؿ االعتماد المؤسسي ـمالتقك

مف  الثانيالكاردة في الفصؿ  جراءاتاإل لبرنامج بعد ؿ الذاتي التقكيـجرل مينبغي أف ك     
 ذاتياؿ الدكرم لمتقكيـالممحقة كالمعدة سمفا النماذج  باستخداـ مف ىذا الدليؿ  الثانيالجزء 

 فييا خالؿ السنة التي مف المتكقع مالذاتالتقكيـ  اىذ بدأمأف  إف مف الكاجب .تعميميلبرنامج 
في كقت مبكر مف السنة التالية  منو يتـ االنتياءؿ، تخرج أكؿ دفعو مف الطالب مف ىذا البرنامج

 طاء انطباعإلع كتتـ ىذه العممية. معركفة البعندما تككف النتائج التي حصؿ عمييا ىؤالء الط
الذم  التقكيـ ىذا عف  تقريره  ـي قدَّ تحمؿ المسؤكلية األساسية عف الجكدة، كمي تبأف ىذه المؤسسة 

 يعتبر كثيقة ىامةأنو  فضال عف. جراءات ضماف الجكدة في المؤسسةإل ان ىاـ ان عنصر يعتبر
أك  عتماد الكامؿينبغي منح االكاف في ما إذا  تقررقبؿ أف  الييئةبو  لذم تقـكا لمتقكيـ الخارجي

 .بذلؾ كتقديـ تقريرلمتقكيـ لجنة مستقمة الييئة كسكؼ تعيف     .ال
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 معايير"كثيقة ىي تمؾ المنصكص عمييا في  الييئةالمعايير التي سيتـ تطبيقيا مف قبؿ  إف   
المذككرة في كثيقة  المتطمباتالتكافؽ مع كب   "برامج التعميـ العاليؿضماف الجكدة ك عتماداال
كسيكلى اىتماـ خاص ) كالشركط الخاصة لمجاؿ الدراسة المعنية" المؤىالت الكطنيةر أط"

 (.أف تككف متحققةيجب األخرل ، كلكف المعايير تعميـلجكدة التعمـ كاؿ

كاإلجراءات لمبرنامج،  التقكيـ الخارجيالتحضيرات التي يمـز اتخاذىا قبؿ إجراء كما أف      
كيـ ىي نفسيا المطمكبة في التقكيمات خالؿ الخمس سنكات المتخذة مف الييئة كلجاف التؽ

مف ىذا  الثالثمف الجزء  الثالثك  الثانيفي الفصميف  تـ تفصيؿ ىذه اإلجراءات كقد الالحقة
 .الدليؿ

 المجنةسيؤخذ في اعتبار ،  التقكيـ الذاتي لمبرنامجك ،  لتقكيـتقرير فريؽ اإف كالن مف     
،  فريؽ التقكيـكتقرير  التقكيـ الذاتي لمبرنامج تطمع عمى بحيث الييئة داخؿ العتمادؿ االستشارية

 .الكامؿ أـ البشأف ما إذا كاف ينبغي منح االعتماد  لمييئة التكصية إعداد كتقديـ مف ثىَـّ تقـك بك

  :كسكؼ يتخذ قرار الييئة البدائؿ التالية      
. االعتماد الكامؿ لمبرنامج ( أ)
 .التي تـ تحديدىا تسنتيف لمعالجة المشكال أقصاىالفترة تمديد االعتماد المؤقت  ( ب)
 .لمبرنامج سحب االعتماد المؤقت ( ج)

 .، إذا تـ منح االعتماد الكامؿأف تنشئ الشركط التي يجب الكفاء بيا لمييئة فييحؽ ك    

آخر في نياية فترة التمديد لتحديد ما إذا  تقكيـسكؼ يجرل ؼاالعتماد المؤقت  تـ تمديد إذاك
إذا لـ  أما .االعتماد الكامؿ منح سيتـؼحميا  التأكد مف إذا تـك. أـ ال قد حمت تالمشكال كانت

 .سيتـ سحب االعتماد المؤقتؼيتـ حميا 

اإلجراءات  لتطبيؽ كزارةمف يمـز باؿ إبالغكزير اؿمعالي عمى ؼسحب المكافقة المؤقتة  تـما  إذاك
غالقياىذه المؤسسة ؿلغاء الترخيص المتخذة في إطار األنظمة، بما في ذلؾ إمكانية إ  .كا 
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 :إػبدح اػزًبد ادلؤعغبد 1.2.9

 التقكيـاالنتياء مف منيا كامؿ سيككف متكقعا اؿاالعتماد  التعميمية المؤسساتإعطاء بعد     
مرة الييئة ق مجرتالخارجي الذم  التقكيـ، كالمشاركة في في غضكف خمس سنكاتالتالي الذاتي 

  .االعتمادإلعادة  كؿ خمس سنكات

 :ثشايظالإػبدح اػزًبد  1.2.10

بكاسطة الذاتي  مف عمميات التقكيـ المزيد إجراءبالكامؿ ينبغي  جاعتماد البرناـبعد      
 كقد تطمب. ادة االعتماد مرة كؿ خمس سنكاتإلع الييئةمف قبؿ  كالخارجيالمؤسسات نفسيا 

 .ؾ حاجة لذلؾاعتقدت أف ىنا  إذاأك لمبرامج تقكيـ مبكرة لممؤسسات  إجراءات الييئة 

:  انُصف دوسَخ و انزمىَى ادلغزًشح إعشاءاد  1.2.11
رصد نكعية األداء عمى أساس سنكم أف يتـ ، فييا برنامج كؿمف كمؤسسة، اؿ مف تكقعي مي    

يشتمؿ  أف  البد إال أنوتبعا الختالؼ الظركؼ  يتنكعنيج المتبع سكؼ ـاؿرغـ أف ك.عمى األقؿ
لعناية  تحتاجقد  مسائؿ ألم ىتماـ الا يكليالبد أف اء محددة سمفا، ككذلؾ مؤشرات أدعمى 

 .لجكدةالتطكير استراتيجيات كضع حيف خاصة 
 فإف ,التي يمكف أف تركز أساسا عمى قضايا مختارة ,كباإلضافة إلى ىذه المراقبة السنكية     

 خالؿ في األداء  جكدةؿعامة شاممة  مراجعةعبر  أكثر مف ذلؾ أف يككف ىناؾ  مف الكاجب
 .(عمى سبيؿ المثاؿ كؿ سنتيف أك ثالث سنكات) لتقكيـ الذاتي كالخارجيؿ الدكرة الزمنية الرسمية

  مسائؿ د أم متحديتـ  بحيث الييئةكىذا ينبغي أف يقـك عمى أساس المعايير التي حددتيا 
المؤسسية مراقبة اؿألغراض منو ىك األساسي الغرض  إال أف. تستكجب المزيد مف االىتماـ

 .لييئة خارجيةا تقارير أجؿ مفكليس  .ألغراض التخطيط كالرصدكالداخمية 

 

 :انزغُرياد يف انربايظ ادلؼزًذح.1.3
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تغييرات عمى النحك المطمكب اؿإجراء  لمتأكد مفالبرامج باستمرار أف تراقب مف المتكقع      
كلكف إذا . المعني لبرنامجاؿ العممي ؿالمجيـ كالتطكرات الجديدة في كالتؽ جراءاتإل كاستجابة

قبؿ فصؿ  الييئةيجب إخطار لذلؾ تأثر ، ميمكف أف  األساسي االعتمادفاف  جذريان تغيير اؿكاف 
 .األساسياعتماد البرنامج تقييـ تأثير ىذا التغيير عمى  ىايمكف بحيث،  عمى األقؿكامؿ دراسي 

 ةالتعمـ ، كىيكؿ مخرجات ر تأثيرا كبيرا عمى يؤث مىك ذلؾ التغيير الذ جذرماؿتغيير اؿ إف     
كمف  .تغيير في األسس التي تـ اعتماد البرنامج بناء عميياأك  ,برنامجاؿأك تقديـ  تنظيـ أك
إضافة أك  مثؿ)إضافة أك حذؼ مسار رئيسي ضمف برنامج  :الجذرية رات ممثمة عمى التغياأل

 سبكالكريكالتجارة أك  بكالكريكس درجةالدكلي ضمف  االقتصادمسار المحاسبة أك مسار  حذؼ
ضافة أك حذؼ ( األعماؿ بكالكريكس  فيالرياضيات مقرر مثال ) البرنامج في أساسيمقرر ، كا 

حداث تغيير في العنكاف( ليندسةا تغيير  إلى أكمجاؿ الدراسة في بحيث يشير إلى تغيير  ، كا 
، أك  ةمختمؼ كظيفةأك   مينةؿ الطالب بحيث يتـ إعداد تطكيره في أك  البرنامج في  تكجو
غطي  تبحيث   تغيير في مسمى الشيادة أك الدرجة الممنكحة  البرنامج ، أك مسمىتغيير في 

استحداث أك تغيير في طكؿ البرنامج ، أك  .غطي إعدادا مينيا مختمفاتمجاؿ دراسة مختمؼ أك 
لمحصكؿ عمى درجة  منح دبمـك في إطار برنامج مثالن ) لمتخرج ضمف البرنامجنقطة جديدة 
 (.البكالكريكس

لتمكيف ، تقارير سنكية عف مكجز التغييرات التي أدخمتالمؤسسة  مف المتكقع أف تقدـ ك    
 الذم اعد نمكذجاؿمف رصد التطكرات في البرامج كالمؤسسات المعتمدة ، كذلؾ باستخداـ  الييئة

 ."4"رقـ ليذا الغرض في الممحؽ

: دلؤعغخا أَشغخرغُرياد يف َغبق  1.4
مجمكعة في  لتكسعالرخصة الخاصة بالمؤسسة بحيث يمكف لممؤسسة  ايمكف تعديؿ     

كمراحؿ مستكيات  في، أك  إضافيةفي مجاالت  جديدةبرامج  رخيصكت المعتمدةاألنشطة 
نطاؽ تكسيع عند الرغبة في خطط مفصمة ينبغي تقديـ اجؿ ذلؾ  كمف . مختمفة دراسية 

البد مف مع العمـ انو , ىا عمى إدارة مجمكعة األنشطة المطمكبةتثبت قدرتبحيث المؤسسة 
 ضماف الجكدة متطمباتشير إلى فستأما بالنسبة  لمييئة  .المعنيةالحصكؿ عمى مكافقة الكزارة 
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 الالـز تغييراؿإدخاؿ كالمكافقة عمييا كاعتمادىا ب زيرالكمعالي  مف ثـ يقـك، ك التي يمـز استيفائيا
 .ةمؤسسلؿائي الترخيص النوعمى 
مف يمبي الشركط المنصكص عمييا  المقترح الذمأكؿ خطكة في ىذه العممية ىك كضع ك     
طمب إلى  يقدـ كيجب أيضا أف. المكافقة العامة عمى ىذا التغييربطمب كزارة لؿ كالتقدـكزارة ، اؿ

حصكؿ عمى لؿك،  أنشطتيا التكسع في نطاؽمقترح اؿاالعتماد المؤقت لممؤسسة الييئة مف اجؿ 
. المقترحة اإلضافيةالعتماد المؤقت لمبرامج ا

معالي  يعتمد كزارة تكصي بأففإف اؿ المؤقتالعتماد ا منح عمى الييئةكزارة كاؿ إذا كافقتك     
 .كزير تغيير الترخيص لتغطية األنشطة اإلضافية المقترحةاؿ

 

: ايؼبد خبصخ عذَذحجلػزًبد اليمرتؽبد ادلىافمخ وا 1.5
التي نفس الخطكات  بإتباع جديدةاؿ لجامعات الخاصةا مقترحات  يتـ التعامؿ معسكؼ     

خاصة يجب أف تفي بنفس المعايير اؿجامعة اؿك. األخرل المؤسسات الخاصة تتبع في حالة
 االعتماد معايير"كثيقة غيرىا مف مؤسسات التعميـ العالي عمى النحك المبيف في مثؿ العامة 

غير أف ىناؾ أيضا . كمتطمبات كزارة التعميـ العالي "التعميـ العاليمؤسسات ؿضماف الجكدة ك
البرامج في ما ال يقؿ عف ثالث مف تقديـ  كزارة اؿ ما تطمبوشمؿ ت إضافية لمجامعة متطمبات
جاالت الدراسة ، كمستكل البرامج ، كالمشاركة في البحكث كمتطمبات الييئة المرتبطة بـكميات 
شركط االعتماد اإلضافي ك. ، كحجـ المؤسسة في األنشطة البحثية اتالكميمشاركة ، كالعممية
 ."3"رقـ  مكجكدة في الممحؽ الييئةكضعتيا  التي لمجامعة
ليتـ ستغرؽ بعض الكقت تأف المعايير قد  الييئة عتماد تدرؾلالشركط اؿضع ىذه ت كىي     

جامعة قبؿ  باسـؿ المؤسسات تراخيص لمعـعدد مف في حاالت عديدة تـ منح ك،  تحقيقيا
مف  قد تحتاج مزيداالتي أنشئت مؤخرا كالجامعات الحككمية  لجامعاتكما أف  ا . إنشاء الييئة

 تحكؿخاصة لعممية  إجراءاتكبالتالي سيككف ىناؾ . المطمكبةلمكصكؿ إلى المعايير  الكقت
عطاءىدؼ تكفير تكازف مناسب بيف ضماف استيفاء المعايير الالزمة ، بىذه المؤسسات   كا 

 .مع مركر الكقت لتتطكرالمؤسسة الجديدة فرصة معقكلة 
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: عبيؼخ اعى ذلب اعزخذاو ويشخص ؽذَضبادلؤعغبد اخلبصخ انزٍ أَشئذ  1.6
 منحت الذمالتي كانت قائمة في الكقت  المتطمباتتعتمد عمى أف يحؽ ليذه المؤسسات     

 ف، كلكف ؿاتلمجامع الييئة اداعتـ لتمبية متطمبات ىاكسكؼ يتـ تشجيع. رخصة لمعمؿ فيو
. الييئةتقـك بو  لذمالخارجي ا التقكيـلدكرة ل ذلؾ خالؿ السنكات الخمس األكؿ ايطمب منو

الييئة الكزارة ك متطمباتالمؤسسية عمى أساس مكافقة اؿمنح في  خالؿ تمؾ الفترة سكؼ ينظرك
الكميات الثالث ، كجكد ضركرة  المتطمبات المتمثمة في ذلؾ إلىكيضاؼ . كما لك كانت كميات

 أف يككف لدييـكلكف يتعيف عمييـ . جامعةبمسمى لمنحيا الرخصة  ان أساسي ان شرط كانتالتي ك
دكرة ؿالخاصة با الخمس سنكات جامعة في مكعد ال يتجاكزلؿالكاممة  المتطمباتخطط لتمبية 

 .عادة االعتمادإلالثانية 
 
 

 

: عذَذح خبصخ ايؼبدجلادلىافمخ واالػزًبد يشاؽم  1.7
التعميمية إنشاء المؤسسة لممكافقة كاعتماد جامعات خاصة جديدة تتضمف  األكلىالمراحؿ إف  
إدخاؿ برامج لمدراسات كجكب األخذ بعيف االعتبار عتبارىا كمية في المقاـ األكؿ ، كلكف مع با

احؿ برنامج جامعة في أكاخر مرليا ؾالمؤقت  مادإلى المكافقة كاالعتبدكرىا التي تؤدم كالعميا 
: كيتـ االعتماد كفقان لما يمي .التطكير لممؤسسة

الخطط تقديـ  بعدمف كزارة التعميـ العالي  قالترخيص األكلي ينبغي الحصكؿ عمي .1
 .جامعةالخاصة بإنشاء متطمبات تحقيؽ اؿكالمعمكمات التي تقدـ عمى أساس 

لمحصكؿ عمى  األكلية تقديـ المقترحاتعندىا ينبغي ؼإذا منح الترخيص األكلي  .2
المشار  جراءاتبعد اإل الييئةمكافقة كزارة التعميـ العالي كاالعتماد المؤقت مف قبؿ 

 المراد تنفيذىا التطكيرأف تكضح مراحؿ  كينبغي عمى ىذه المقترحات. إلييا أعاله
دخاؿ لؿقؿ عف ثالثة مجاالت تبما في ذلؾ تقديـ برامج كاسعة النطاؽ ال  دراسة ، كا 

 تـ اعتمادىا التي مف البرامج  لتخرجيـت العميا لمطالب في أقرب كقت برامج الدراسا



 

28 
 

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

أعضاء ىيئة  مف قبؿالمشاركة ك، كتجنيد درجة عالية مف الكفاءة األكاديمية كالبحثية 
ذات  التجييزات، كتطكير النشاط البحثي ، كتكفير المرافؽ ك التدريس في المؤسسة

 .الصمة

 نكعيفبناء عمى حكؿ المقترح  بكضع تكصيات كسيطمب مف فريؽ التقكيـ تقديـ   .3
الخاصة بإنشاء  متطمباتاؿيمبي  المقترحكاف  معرفة ما إذا: األكؿ: مف المعايير

 .جامعةالخاصة بإنشاء لمعايير استيفائو ؿ :كالثاني كمية، 

 ىذه الخططأف  ، تعتقد  التقكيـبعد النظر في تقرير فريؽ ك،  الييئةإذا كانت   .4
االعتماد المؤقت فسكؼ تمنح جامعة ، اؿؿ تمبية معايير الكمية كليس مف أج تٍ ؿى ـً عي 

تمبية ؿ ان ططخي  المؤسسة ضركرة تقديـباإلضافة إلى ، عمى أساس أنيا كمية لممؤسسة 
 .الترخيص إلنشاء كميةبعدىا يصدر ؿكزارة ، متطمبات اؿ

قد  الخططىذه  أف ، تعتقد التقكيـبعد النظر في تقرير فريؽ ك، الييئة إذا كانت  .5
االعتماد المؤقت فسكؼ تنمح لتمبية متطمبات كؿ مف الكميات كالجامعات  كضعت

 تككيف ليذه المؤسسة في البداية باعتبارىا كمية ، كلكف مع تأييد لممضي قدما في
 يصدر حتىكزارة اؿفي بمتطمبات أف مقترح أيضا لـىذا اؿ البدكما أنو . الجامعة

كما سيتـ . رخيص إلنشاء كمية في المقاـ األكؿكسيككف ىذا الت. ترخيص لممؤسسة
منح المكافقة عمى التقدـ المرحمي نحك االعتراؼ بيذه المؤسسة كجامعة بشرط أف 

أف مف الضركرم أف تككف  ةالحظيرجى ـ). يتـ تنفيذ الخطط بالشكؿ المقترح
راه في البرامج معتمدة قبؿ االنتياء مف المكافقة عمى إنشاء برامج الماجستير كالدكتك

 .(لمدراسةأك التخصص العاـ  نفس المجاؿ

 تمؾ البرامجفي سيتـ النظر  مف البرامج المقدمة الطالبمف  تخرج الدفعة األكلىبعد  .6
فسكؼ يتـ النظر في المقترحات الخاصة بتقديـ , كفي حالة اعتمادىا. العتمادىا

ذا كاف .برامج الدراسات العميا تمؾ في نفس التخصصات العامة ليا يجرم تنفيذ  كا 
منح االعتماد المؤقت لبرامج الماجستير مي سؼكما ىك مخطط ليا خطط الجامعة 
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بحيث كزارة اؿمتطمبات كسكؼ يتـ تعديؿ الرخصة إذا تـ الكفاء ب. األكلية كالدكتكراه
 .ىذه البرامج بتقديـ كتدريسلسماح يتـ ا

 فإف عمى قتامعتمدة مؤ اإلضافيةالبرامج كانت ترخيص المؤسسة ك تـ تمديدإذا  .7
ستكفي تبرامج إضافية ، كمكاصمة تطكير برامج البحكث حتى  تقديـالمؤسسة 

 .الجامعةإلنشاء المعايير المذككرة أعاله 

 تقكيـبإجراء  الييئةفي بمتطمبات الجامعة ستقـك ت ىاعندما تعتقد المؤسسة أف .8
 :كستتمخض عف التقكيـ الخارجي البدائؿ أك القرارات التالية .خارجي

معايير أف  ،  الخارجي التقكيـفريؽ  تقرير، كبعد النظر في  تأكدت الييئة  اإذ ( أ)
تكصي التي يمكف أف  المعنية سكؼ تخطر الكزارةؼالجامعة قد تـ الكفاء بيا 

سيتـ  كعندىا. جامعة يتضمف لقبالترخيص بحيث بتعديؿ الكزير  لمعالي
 .معتمدة مؤقتا بكصفيا جامعةعمى أنيا المؤسسة باالعتراؼ 

المؤسسة أف ، الخارجي التقكيـفريؽ  تقرير، كبعد النظر في تأكدت الييئة إذا ( ب)
 أعطيت إذاذلؾ  تحقؽ أفال تتكافر فييا شركط الجامعة كلكف مف المحتمؿ 

لمدة تصؿ  االعتمادالنظر في  الييئة قد تؤجؿؼ طكيرمف أجؿ الت إضافيا اكقت
 .بالمتطمبات اءلمكؼلمنح المؤسسة مزيدا مف الكقت  سنكاتإلى ثالث 

مف  قأف ،الخارجي التقكيـفريؽ  تقرير، كبعد النظر في تأكدت الييئة  إذا      ( ج)
الجامعة في غضكف  متطمبات مف تحقيؽالمؤسسة أف تتمكف غير المرجح 
كؿ برامج ؿاالعتماد المؤقت لبعض أك فسكؼ يتـ سحب فترة معقكلة ، 
 يتـ تعديؿ  بأفكزير اؿ كستكصي الييئة معالي،  المقدمة الدراسات العميا

شريطة ) المستكياتتقديـ برامج في ىذه الترخيص ب بحيث يتـ إلغاء الرخصة
الالزمة كالمشاركة  العممية المؤىالت التدريس أعضاء ىيئة أف تتكفر بكادر

كمصادر  التجييزاتىناؾ مف المرافؽ كيككف أف في البحكث، كالمستمرة 
 كعندىا, الدراسات العميا البحثية المقدمة ما يكفي لتكفير الدعـ لبرامج  التعمـ
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 دكف السماحبرامجيـ ، ستكماؿ بالمطالب المسجميف في ذلؾ الكقت يسمح 
 (.الطالب مف تسجيؿ مزيدو ب

أف  التقكيـ الخارجي،فريؽ  تقرير، كبعد النظر في  تأكدت الييئة  إذا ( ح)
مف  مو أك أ الالزمة لتقديـ كؿو  المتطمباتالمؤسسة غير قادرة عمى تمبية 

سحب يتـ فسكؼ  ،  مسبقا اقترحتو المؤسسة الذم مستكل اؿعمى  ابرامجو
 .برامجيامف  أك كؿو  أك االعتماد المؤقت لممؤسسة أك أمو  األكلية المكافقة

 

 :األخشي انشاغجخ يف انؼًم يف ادلًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ دولاليٍ  ادلؤعغبد 1.8

: اػزجبساد ػبيخ 1.8.1
أم مكاف آخر  فيقائمة  الفرص التعميمية لمؤسسة  ادئ ذم بدء أف إتاحةينبغي التنكيو ب    
في المممكة العربية مف خالؿ فرع أك فركع ليا  رغب في تقديـ برامج ما بعد المرحمة الثانكية كت

 . مكضع ترحيب ىك أمر يعدالسعكدية 
ؿ لمقكاعد كاألنظمة االمتثا مفأنو مف الضركرم ليذه المؤسسات كالبرامج التي تقدميا  غير     

 تحفظاليس  اىذكال يعتبر . التي تنطبؽ عمى غيرىا مف المؤسسات في المممكة العربية السعكدية
 جميع مقدمي الخدماتيشمؿ شرط عاـ  قأم مؤسسة دكلية في أراضييا، كلكف جكدة لىع

في  ىاـ برامجتقدمعند الجكدة في المممكة العربية السعكدية  بمعايير مف حيث االلتزاـ التعميمية
 .ىذا البمد

 

المؤسسات الخارجية في بيا  كىناؾ العديد مف الطرؽ المختمفة التي يمكف أف تعمؿ      
 :كتشمؿ الحاالت التالية. المممكة العربية السعكدية

 
مؤسسة سعكدية بمكجب  عبر في بمد آخر  الذم كضعبرنامج اؿ أك  المقررأف يتـ تقديـ   (أ)

مف بالشكؿ المناسب  اككف معتمدممثؿ ىذا البرنامج يجب أف ؼ. متيازا ترخيص أك اترتيبات 
في بمد ليس لدييا نظاـ دكلية   مؤسسة إذا تـ إنشاء ك  .في بمد المنشأالمسئكلة  الجياتقبؿ 

 .لمعايير الدكليةا لكافة  مكافؽه ما يدؿ عمى أف البرنامج  تقديـ عمييا يجب ؼلالعتماد ، 
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المؤسسة في المممكة العربية السعكدية تمبية جميع فرع عمى  كفي ىذه الحالة يجب     
الذم الترخيص النيائي كحتى   المؤسسياالعتماد كالترخيص كالمكافقة بدأن مف  متطمباتاؿ

كباإلضافة إلى ذلؾ ، يجب أف . حددستكل الـكالـبتقديـ برنامج في المجاؿ  السماحيتضمف 
إجراءات  عف طريؽ تنفيذ الييئةعربية السعكدية مف قبؿ في المممكة اؿ معتمدا يككف ىذا البرنامج
 تأخذسبرنامج اؿنظر في اعتماد لؿك. االعتماد إعادةلمبرنامج ككذلؾ كامؿ كاؿ االعتماد المؤقت

 في أماكف أخرل،  معتبرة ضماف الجكدة كاالعتماد التي قد تككفمتطمبات في االعتبار الييئة 
  في ذلؾ أف يفي بجميع متطمبات االعتماد المحمي بما ىذا البرنامجمف الكاجب عمى  عمى أف
 ."المؤىالت الكطنيةأطر "كثيقة مع  االنسجاـ

يجكز لممؤسسة الدكلية إنشاء شركة في المممكة العربية السعكدية لغرض تشغيؿ فرع أك ( ب)
عمى ترخيص بمكجب ىذا الترتيب أف تككف لمحصكؿ التي تسعى المؤسسة عمى ك. عدة فركع
دكلية في بمد ليس اؿمؤسسة اؿ إنشاء تـإذا  ك ,في بمد المنشأ المسئكلةالجيات مف قبؿ  معتمدة

 .لمعايير الدكليةا مكافقا لكافة عمؿ المؤسسةما يدؿ عمى أف  تقديـ يجب ؼلديو نظاـ لالعتماد، 

الشركة التي أنشئت في المممكة العربية السعكدية جميع يجب أف تستكفي في ىذه الحالة ، ك    
القكاعد التنفيذية "كثيقة المنصكص عمييا في كخاصة تعميمية مؤسسة استحداث لشركط 

لممكافقة  الييئة ككذلؾ متطمبات "الخاصة التعميمة لمكائح الكميات كاإلجراءات اإلدارية كالتقنية
 . المؤسسيكاالعتماد 

 الييئةسعكدية مف قبؿ المممكة العربية اؿ اعتمادىا فيال بد مف  المقدمةبرامج اؿكلذلؾ فاف     
نظر في لؿك. قعتمادا لمبرنامج ككذلؾ إعادةكامؿ كاؿ االعتماد المؤقتفي أعقاب إجراءات 

في  معتبرة الجكدة كاالعتماد التي قد تككف اتفي االعتبار ضمافالييئة  تأخذس البرامجاعتماد 
 في ذلؾ حمي بماالبرامج بجميع متطمبات االعتماد الـ قىذفي تيجب أف أماكف أخرل ، كلكف 

 ."المؤىالت الكطنيةأطر "كثيقة مع  االنسجاـ
 

خاصة لمتنسيؽ اؿترتيبات اؿيكافؽ عمى ؿلكزير معالي اؿ طمببأف تتقدـ  المؤسسةكعمى      
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دارة البرامج األكاديمية بيف المؤسسة كالمكافقة كالدعـ كالشركة التي أنشئت في  الدكلية ، كا 
 . المممكة العربية السعكدية

المؤسسة  تستخدـ يجكز أفؼ،  دكلتيافي  جامعة قائمة إذا كانت المؤسسة الدكلية ىي أما      
جميع بشرط االلتزاـ بتطبيؽ كلكف . لفرعيا في المممكة العربية السعكديةالجامعة  نفس اسـ

ال فإنو المعايير المطمكبة لمجامعات السعكدية ،  ليحمؿ اسـ  كمية مصطمح ستخدـ ميجب أف  كا 
إف كالن مف المأمكؿ مف قبؿ (. XXXX جامعة  -عمى سبيؿ المثاؿ كمية الرياض. )معةالجا

لمكمية كالمأمكؿ مف كالثقافي الييئة حكؿ مدل المشاركة في األبحاث العممية  كالمستكل المعرفي 
بما في ذلؾ التجييزات الخاصة بأنشطة  –حيث طبيعة كمستكيات البرامج التعميمية المقدمة 

معايير ضماف الجكدة كاالعتماد في " قد تـ ذكره بشكؿ مفصؿ في كثيقة  –حثية الكمية الب
 "مؤسسات  التعميـ العالي

 

 : يشاؽم ادلىافمخ واالػزًبد دلؤعغخ دونُخ 1.8.2

 تقديـ برنامج مؤسسة دكلية يقع ضمف حدكد الرخصةفي  مؤسسة سعكدية  ترغب إذا   
العتماد المؤقت بنفس الطريقة ؿ الييئة نامج إلى ينبغي أف تقدـ ىذا البر الممنكحة ليا فإنو

.  الخاصة كالمعنية بالتعميـ ما بعد الثانكم التعميمية مؤسساتؿؿالمطمكبة 
 

 حدكد الرخصة ليس في تقديـ برنامج مؤسسة دكلية في المؤسسة السعكدية  ترغب إذاأما   
كفقا ية كتعديؿ لرخصتيا  تعديؿ لممكافقة المؤسستقديـ طمب عمييا يجب فإنو  الممنكحة ليا
تسميـ البرنامج لمييئة لممكافقة كما  يجب . ةالخاصالتعميمية لمؤسسات ؿالمبينة أعاله  لإلجراءات

. أيضان  عميو كاعتماده
ق يجب أف فإفمؤسسة دكلية في إنشاء فرع لجامعة في المممكة العربية السعكدية  ترغبإذا ك     

طمب لمحصكؿ التقدـ ب، أم  ةالخاصالتعميمية لمؤسسات ؿتتبع نفس اإلجراءات المبينة أعاله 
إذا ك. ىذا البرنامجؿ، كطمب لمحصكؿ عمى اعتماد ةالمؤسسيطمب لممكافقة كعمى ترخيص أكلي؛ 
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االعتماد عمييا، كسيقدـ  ةالمؤقت مكافقةاؿ المؤسسةستمنح تمت المكافقة عمى ىذه الطمبات ما 
استكماؿ  مراقبةكما سيتـ . تمكف مف بدء التشغيؿ، كسكؼ يصدر الترخيص لتلبرامجيا المؤقت

 الممكافقة عميوالييئة لترتيبات كالبرامج المقررة، كبعد ذلؾ سيتـ تقييميا مف قبؿ ؿالمؤسسة 
ثـ سيتـ إعادة اعتماد البرامج مف خالؿ دكرة التقكيـ الخارجي التي تتـ كؿ خمس . اكاعتماده
. سنكات

 
: ق أَشغخ ادلؤعغخ انذونُخوَغبانزغُرياد يف انربايظ  1.8.3
 جراءاتاستجابة إل ،  ةالخاصالتعميمية  لمؤسسات ا في برامج تغييرات طفيفة  قد تحدث     
بصكرة منتظمة  تـ تينبغي أف مثؿ ىذه التغيرات إف ،  .في الظركؼ المتكقعة يـ كالتغيراتكالتؽ

عمى النحك  ةجذرمغييرات كلكف إذا كانت الت. كؿ ما ىك حديث تكاكب المؤسسات لمتأكد مف أف
خطارفإنو  ةالخاص التعميمية لمؤسساتؿالمبيف  قبؿ فصؿ  الييئة البد مف تقديـ مقترح حكليا كا 

ذا كانت  األقؿ عمى دراسي كاحد  حالةؤثر عمى تأف  امف شأنو تالتغييرا أفتعتقد  الييئة، كا 
 . العتمادالغى  يتـعمييا أك الييئة  أخذ مكافقة يجب فإنو  السابؽاالعتماد 

 
 يخرجرنامج ب تقديـمؤسسة دكلية تعمؿ في المممكة العربية السعكدية في  رغبتإذا  أما      

لى تيجب أف فإنو  ليا حالممنك عف نطاؽ الترخيص الييئة قدـ طمبا إلى كزارة التعميـ العالي كا 
  نفسيا ترخيص بالطريقةاؿ تعديؿعمييا يتعيف  كما ,عميو ةالمؤسسيمكافقة حصكؿ عمى اؿلؿ

مؤقتا مف معتمدا جديد أف يككف اؿبرنامج اؿكعمى , خاصةالتعميمية لمؤسسة ا في حالة المتبعة
 .قبؿ أف يقدـ لمطالب الييئةقبؿ 

: عذَذح (ؽكىيُخ)ػبيخ يشاؽم ادلىافمخ واالػزًبد دلؤعغبد  1.9
إليجاد  أف تضع خطة أكليةفإف مف الكاجب عمييا ،  (حككمية) نشأ مؤسسة عامةعندما تي     

خطط الشركط اؿينبغي أف تمبي ك. إلنشاء المؤسسةفي الخطط العامة   قجكدة تدرجفٌعاؿ لؿنظاـ 
الخطكات مماثمة كسكؼ تككف  .ىاخاصة كاعتماد برنامجاؿ التعميمية مؤسسةؿؿ المطمكبة ذاتيا

قبؿ مف  لممعايير األكليعتماد الاإف  . ةالخاص التعميمية لمؤسسات ؿلتمؾ المذككرة أعاله 
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  تقكيـ الحؽيجرل سكؼ كما . كسكؼ تقـك الييئة بمراقبة تطكير الخطط ك اككف مؤقتمس الييئة
 . ةالخاص التعميميةلمؤسسات كما في االكامؿ  لمنح االعتماد

 مف اندماج اثنتيف أك أكثر مف أتتالمؤسسة العامة الجديدة  فييا تككف كفي الحالة التي    
إجراءاتو  إقامة  المؤسسة الجديدة عمىينبغي فإنو قائمة ، اؿعامة اؿمؤسسات اؿ كأالكميات 

ينبغي مف ثىَـّ ك. في أقرب كقت ممكف ف االندماجعالناتجة لممؤسسة التعميمة لضماف الجكدة 
كيتكقؼ ذلؾ . عتماد المؤسسة كبرامجياال لمييئة التقدـ بطمبك التقكيـ الذاتيبعد ذلؾ إجراء 

اعتماد منح قد يؤدم إما إلى فييا  كىذا األمر  اف الجكدة ضــ كنظعمى مدل تطكير أعماليا 
 .كامؿ أك مؤقت

 
 :  ما يمي الييئة تقرركقد 
  :  لممؤسسة بالنسبة : أكالن 
ينبغي أف لذلؾ كمتطمبات ضماف الجكدة  تتكفر فييا الجديدةالتعميمية أف المؤسسة  ( أ)

 . حصؿ االعتماد الكامؿت
 لدييا معايير ضماف الجكدة كلكف بشكؿ تاـلبي الجديدة ال تالتعميمية أف المؤسسة  ( ب)

لضماف الجكدة ، كينبغي أف تحصؿ عمى  خاصةإجراءات الخطط المناسبة لكضع 
 . مكافقة مؤقتة

 الجديدة ليس لدييا حتى اآلف ما يكفي مف الخطط لكضع التعميمية أف المؤسسة  ( ج)
قبؿ التقدـ بطمب المحددة  المتطمباتتمبية عمييا لضماف الجكدة ، كينبغي  إجراءات

 التطكيرالمؤسسة تقديـ خطط مفصمة ألغراض مف  سيطمب كىنا . جديد لالعتماد
 . في غضكف فترة زمنية محددة ، بحد أقصى قدره ستة أشير الييئةإلى 

 :التعميميةبرامجيا لكؿ برنامج مف بالنسبة  :ثانيان 
.  كامؿاؿعتماد الا منحو  كعميو فإنو يتـ البرنامج متطمبات ضماف الجكدة ، أف يمبي ( أ) 
الخطط المناسبة  يحتكم عمى لبي تماما متطمبات ضماف الجكدة كلكفمأف البرنامج ال ( ب)

 . االعتماد المؤقتبحظى مينبغي أف عميو ك لمتطكير
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لضماف  إجراءاتالبرنامج ليس لديو حتى اآلف ما يكفي مف الخطط لتطكير  أف   ( ج)
 كىنا. المحددة قبؿ التقدـ بطمب جديد لالعتماد تالمتطمباتمبية عميو الجكدة، كينبغي 

في غضكف  الييئةإلى  التطكيرالمؤسسة تقديـ خطط مفصمة ألغراض مف  سيطمب
 . فترة زمنية محددة، بحد أقصى قدره ستة أشير

إلى كزارة  المعاممة ينبغي أف تحاؿ لذلؾبرنامج اؿفي  حقيقيةأف ىناؾ أكجو قصكر ( د) 
 .البرنامج حتى يتـ تصحيح ىذه العيكب يمغى تكصية بأفالتعميـ العالي مع اؿ

 

: يؤعغبد انمبئًخنمالػزًبد ايشاؽم  1.10
 

: اػزجبساد ػبيخ 1.10.1
, لضماف الجكدة ان التي ال تممؾ بعد نظـك, حالياالمؤسسات القائمة ينبغي التأكيد عمى      
ذه األنظمة أف تتعمؽ قينبغي ؿككما . ممكف في أقرب كقتمكضع التنفيذ  النظـ كضع ىذهب
 .ىاالبرامج التي تقدـكبالمؤسسة ككؿ ، ب

يجب فإنو لضماف الجكدة  ان كضعت بالفعؿ نظـحاليا إذا كانت المؤسسات القائمة أما      
 كينبغي أف .الييئةشركط االعتماد كضماف الجكدة التي تحددىا  في ضكء مراجعة ىذه النظـ 

ينبغي أف كما التعميـ،  في ضماف الجكدةؿدة المقبكلة عمكما مع الممارسات الجي شركطاؿتتفؽ 
 أم  في حالة كجكد كلكف. تككف مرنة بما فيو الكفاية لتككف متكافقة مع معظـ الترتيبات القائمة

 .الييئة مناقشتيا مع ينبغي فانو  ةظاىر تعارضات

 

 الالزمة جراءاتاإل  لتقديـ إستراتيجيةينبغي كضع خطط فإنو أكلي ذاتي  تقكيـبعد إجراء ك     
ىذه عمى  كينبغي. المكجكدة المشكالتضعؼ في أم مف  ةنقطأم معالجة ؿ، ك ضماف الجكدةؿ

ضماف  متطمبات يتـ تمبيةحتى  كالتحسينات  تساعد في تطبيؽ العمميات اإلجرائية أف الخطط 
 .الجكدة كاالعتماد
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أف تنفذ عمييا ينبغي نو فإالجكدة لدييا، لضماف  أنظمة كضع عندما تكمؿ المؤسسة ك     
طمب لمييئة مف أجؿ المكافقة بتقدـ ت، كالتقكيـ الذاتي لمبرامج ، كلممؤسسةعممية التقكيـ الذاتي 

الخارجي التي يتعيف االضطالع  التقكيـ جراءاتجدكال زمنيا إل الييئة ستضعك  .كاعتماد البرامج
. تطبيؽ النظاـ الجديدؿبيا خالؿ الفترة االنتقالية 

: نهًىافمخ ادلؤعغُخ واػزًبد انربايظ نهًؤعغبد انمبئًخاجلذول انضيٍُ  1.10.2
 سيتـ إتباع ، كلكف بقدر اإلمكاف بعض الشيء االعتمادلمكافقة اتسمسؿ أنشطة  يتنكعقد     

 : كما يميتنسيقيا التي يمكف المؤسسة ك لبرنامجتقكيـ  االخطكات التالية حتى يتسنى 
  كذلؾ بالتشاكر مع  كبرامجيا اتلتقكيمات المؤسس ان زمني ستضع الييئة جدكالن ،

  الداخميةالجكدة  لممؤسسة لتفعيؿ  أنظمة ـالالز في االعتبار الكقت  آخذةن المؤسسات ، 
 .مف أجؿ إشراؾ فرؽ التقكيـ الخارجيلمتنسيؽ  ةالالـزمتطمبات اؿك لدييا

  ـ الذاتي لممؤسسة تجرم التقكمضماف الجكدة ، كؿالداخمية  أنظمتيا المؤسسات  تقدـ
 . كالبرامج

   عمى سبيؿ ؼ. الخارجية لممؤسسات باختالؼ الظركؼ التقكيماتجدكلة كسكؼ تختمؼ
مف كاحد ذات مجاؿ  مؤسسة صغيرة ؿ  التقكيـ المؤسسي كتقكيـ البرامجإف المثاؿ، ؼ
 التقكيـ عادة يتـفي مؤسسة كبيرة كلكف . بشكؿ متزامفقد يتـ تنفيذه   أك اثنافالبرامج 

التي تتصؿ  البرامجكما أف  .امجفالبرتقكيـ ، كيأتي في كقت الحؽ أكال المؤسسي
 . بشكؿ متزامف عممية تقكيميا ذمنؼتيمكف ؼاتصاال كثيقا في مجاالت الدراسة ببعضيا 

  في مجاالت محددة كألكثر مف  تعميمية برنامج لتقكيـ جدكؿو زمني كضع  لمييئةيجكز
 كذك, النظراء الدكلييف الفاحصيف مشاركة  سييؿلتكذلؾ   مؤسسة في نفس الكقت 
 .في عممية التقكيـ, الخبرة في ىذه المجاالت

   رد في فصكؿ ت التقكيـكضع الصيغة النيائية لتقارير ك التقكيـ الخارجيإجراءات إف
 .الدليؿالحقة مف ىذا الجزء مف ىذا 
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، المؤسسات  لدل التقكيـ فرؽقبؿ التي نفذت مف لتقارير ؿعند كضع الصيغة النيائية  :أكال
 : أف تقرر ما يمي  لمييئة كيمكف. لمنظر فييا الييئةستقدـ إلى 

 
  . كعميو يتـ منحيا المكافقة الكاممة ضماف الجكدة متطمبات ؿىذه المؤسسة  ؽمتحؽ( أ)
الخطط المناسبة لكضع  لدييا معايير ضماف الجكدة كلكفب بشكؿ تاـأف المؤسسة ال تفي ( ب)

 .ينبغي أف تحصؿ عمى مكافقة مؤقتةعميو ضماف الجكدة، كؿ إجراءات
عمييا ، كينبغي لضماف الجكدة إجراءاتأف المؤسسة ليس لدييا خطط كافية لكضع   ( ج)

المؤسسة مف  سيطمب كىنا. تمبية متطمبات محددة قبؿ التقدـ بطمب جديد لممكافقة عميو
، بحد زمنية محددةفي غضكف فترة  الييئةإلى  التطكيرتقديـ خطط مفصمة ألغراض 

 . أقصى قدره ستة أشير

االعتماد المؤسسة منح ال تي  ، كينبغي أفالمقترحفي ىذا  ةمحقيؽأف ىناؾ أكجو قصكر  ( د)
 . إحالة األمر إلى الكزارة التخاذ اإلجراء المناسبب كستقـك الييئة. المؤقت

لمنظر  الييئةـ إلى البرنامج ستقدَّ  عف التقكيـتقارير لجاف ؿكضع الصيغة النيائية  عند :ثانيان 
 : أف تقرر ما يمي  ىيئةلؿ حؽمك. فييا
 . يمبي متطمبات ضماف الجكدةنظران ألنو  ، اعتمادهينبغي البرنامج أف  ( أ)

تطكير الخطط المناسبة لؿ لديو لبي تماما متطمبات ضماف الجكدة كلكفمالبرنامج ال  أف ( ب)
 .االعتماد المؤقتلو  منحمي ينبغي أف لذلؾ 

تمبية متطمبات  عميوضماف الجكدة، كؿ إجراءاتس لديو خطط كافية لكضع البرنامج ليأف  ( ج)
المؤسسة تقديـ خطط مف  سيطمب كىنا. محددة قبؿ التقدـ بطمب جديد لممكافقة عميو

في غضكف فترة زمنية محددة، بحد أقصى قدره  الييئةإلى  التطكيرمفصمة ألغراض 
 . ستة أشير

لذلؾ ك. قفي حقيقية ف ىناؾ أكجو قصكرال المؤقت االعتماد منح البرنامج ينبغي أنو ال  ( د)
مع التكصية بإلغاء  إحالة األمر إلى الكزارة التخاذ اإلجراء المناسبب ستقـك الييئة

 .يتـ تالفي تمؾ العيكب  إلى أفالبرنامج 
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إعشاءاد  احلذود انضيُُخ ويىعض 

وانزمىَى اخلبسعٍ انزخغُظ 
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إعشاءاد ح ويىعض احلذود انضيٍُ

انزمىَى اخلبسعٍو ختغُظ ال

في  المدرجةالجدكؿ الزمني لألنشطة كمكاعيد اؿتقديـ لمحة عامة عف سيتـ فيما يمي    
جراء اؿ . البرامجالمؤسسة ك تقكيـ ، أك الجمع بيفامجفكالبرلممؤسسة ،  التقكيـ الخارجيتخطيط كا 
التفاصيؿ بشأف  اختالؼ ، عمى الرغـ مف التقكيـلثالثة أنكاع مف ؿاألساسية ىي نفسيا العممية ك

 . التقكيـالجدكؿ الزمني لألنشطة خالؿ 
ترد في الفصكؿ الالحقة مف الجزء سلمؤسسات كا الييئة ما يخصمزيد مف التفاصيؿ بشأف     

 .مف ىذا الدليؿ الثالث

 :انزمىَى اخلبسعٍعذونخ  2.1

 : عمى النحك التالي ئمة تجرلارجي لممؤسسات القاالخالتقكيـ إجراءات  :أوالً 
العتماد ؿالجديد إعداد النظاـ كقت  كتعمؿ فيقائمة  كانت مؤسسةؿيـ ككؿ تؽأل بالنسبة  .أ 

 األكاديمي ؛ 

مف " مؤقت" تسمية زالةإيجرم النظر في ك امؤقتمعتمدة  مؤسسة اؿعندما تككف  .ب 
 اعتمادىا؛

مرة كؿ خمس سنكات ارجي يجرل التقكيـ الخ،  مف اعتمادىاالمؤقت  إزالة التعييفبعد  .ج 
 (.تككف ىذه العممية مطمكبة في تكقيت اقرب مف ذلؾلظركؼ خاصة  كربما)

 .الظركؼ المتبعة ىي نفسيا في كؿ كاإلجراءاتمتطمبات اؿمع العمـ إف 
 

 :  عمى النحك التالي الخارجي لمبرامج تجرل التقكيـإجراءات :ثانياً 
العتماد ؿالجديد إعداد النظاـ كقت  في عمؿمك اقائـ كاف لبرنامج االعتماد األكلي  .أ 

 األكاديمي ؛ 

مف " مؤقت"تسمية  زالةإيجرم النظر في ا كمؤقتمعتمدا  البرنامجككف معندما  .ب    
 . اعتماده
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مرة كؿ يجرل التقكيـ الخارجي لمبرنامج  ، مف اعتمادهالمؤقت  إزالة التعييفبعد  .ج     
العممية مطمكبة في تكقيت اقرب مف  تككف ىذهظركؼ خاصة ؿ كربما)خمس سنكات 

المتبعة ىي نفسيا في كؿ مف ىذه  جراءاتمتطمبات كاإلاؿ مع مالحظة أف (.ذلؾ
مجاالت بالتقكيـ الخارجي العتماد البرامج ذات الصمة إجراءات كما أف .الظركؼ

 . الدراسة يمكف أف تجرم في كقت متزامف
العتماد  التقكيـ إجراءاتيف القياـ  بلمفاحصيف كالمراجعالممكف أيضا  كما أف مف     

ألف مف شأف , المؤسسي يجرم فيو التقكيـإعادة اعتماد البرامج في نفس الكقت الذم ك
لتحقيؽ ك. الخاص ببعض األنشطة التي يمكف الجمع بينيا الجيدك الكقتتخفيض  ذلؾ
التقكيـ لدكرة القياسية فإنو يمكف تعديؿ فترة الخمس سنكات التنسيؽ مف درجة اؿ ىذه

 . بعد التشاكر مع المؤسسة الخارجي
خارجي ، سكاء  لمتقكيـكىناؾ قدر كبير مف العمؿ يجب القياـ بو في التحضير      

 تحددأف  الضركرم أيضان مف كما  أف . داخؿ المؤسسة نفسيا كأ الييئةمف جانب 
لكقت بعض اىذا لعدد مف المؤسسات كالبرامج ، ك قد يستغرؽ  التقكيـمكعد الييئة 
ينبغي فإنو في كقت معيف  التقكيـ إجراءفي  ترغب مؤسسةاؿ تكبالتالي إذا كاف. قلترتيب
 الكقت شيرا قبؿ  ثمانية عشرال يقؿ عف  الييئة في مكعدتقديـ طمب إلى عمييا 

 التقكيـ قد بدأ عف طريؽ الييئة ككف مالتي  الحالةفي ك. لمتقكيـ مف قبؿ الييئةالمقترح 
ستبذؿ كؿ جيد ممكف  لييئةا كما أف .أشير تسعة ؿ عف تؽال لة مو فسيتـ إعطاء، 

ممكف المكافقة عمى ، كلكف قد ال يككف مف اؿ التقكيـلتمبية طمبات الحصكؿ عمى تكقيت 
 .جميع الطمبات

 
، كبالتشاكر الييئةالجدكؿ الزمني التالي ىك دليؿ كيمكف تعديمو بناء عمى تقدير إف     

 .مع المؤسسة
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: انزمىَى رغجكانزٍ  عخ األَش 2.2
. ذتبَُخ ػشش شهشاة ادلمرتػانزمىَى  لجم     

 التقكيـ النظر في كقت ةإلعاد طمب تقديـ في المؤسسة أف تبادر يمكف 
. ترتيبات خططياليتالءـ مع 

 

 رغؼخ أشهش ة انزمىَى لجم     

  يد المكاعبالمؤسسات  كتبمغ لمتقكيـزمني اؿجدكؿ ؿالصيغة النيائية ؿ الييئةتضع
 .المقررة

   مكظؼ مع اؿ ىذا يجتمع، ك التقكيـ اتسييؿ إجراءلتا منسكبيو أحد الييئةترشح
 .المؤسسة لبحث الترتيبات كالجداكؿ الزمنية

 الكثائؽ المطمكبة األخرل تعد، ك التقكيـ الذاتيالمؤسسة  تستكمؿ. 

  لدييا ليككف  ضماف الجكدة  نظاـ ؿترشح المؤسسة شخص رفيع المستكل يمث
 .لمتقكيـحكؿ الترتيبات الالزمة  الييئةاتصاؿ مع  عمى

   لتقكيـالتخطيط لتعييف رئيس كأعضاء فريؽ ا الييئةتبدأ. 

  المطمكبة لمتقكيـالرسـك بالمؤسسة  تخطرك التقكيمية تكاليؼ الزيارة ةتقدر الييئ 
 اىذينبغي أف يتـ السداد في غضكف شير كاحد مف ك. كالتكاليؼ المقدرة

 .اإلخطار

 أشهش  أسثؼخانزمىَى ة لجم

 التقكيـمف تعييف رئيس كأعضاء فريؽ  تنتيي الييئة . 
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  عفكممفا متكامال ،  التقكيـ الذاتيمف تقرير  ان نسخالتعميمية تكفر المؤسسة 
نسخة مطبكعة عمى شكؿ   أم كثائؽ مطمكبة مف  كغير ذلؾ  برنامجاؿ كأالمؤسسة 
 . لتقديميا لمييئةكالكتركنية 

 التقكيـ إجراءاتالييئة كالمؤسسة لمتشاكر حكؿ  التقكيـريؽ قد يزكر رئيس ؼ. 

: أشهش صالصخانزمىَى ة لجم

  المممكة العربية  إلىأعضاء الفريؽ مف خارج البالد  الستقداـ الييئةترتب
 .ترتيبات اإلقامة كتنييالسعكدية 

  ما يمي فريؽ التقكيـألعضاء المسؤكؿ عف عممية التنسيؽ  الييئةمكظؼ ؿ رسً مي: 

 ككامؿ المعايير  ،  لممؤسسة أك البرنامج التقكيـ الذاتي تقرير   مف  ان سخف
، كقائمة الكثائؽ األخرل التي كردت مف  لتقكيـ الذاتيالخاصة با

 المؤسسات ؛

  ما بعد التعميـ الثانكم في المممكة العربية  مرحمةمعمكمات مكجزة عف
برنامج  مقترحكة ، العتماد كضماف الجكدؿبع السعكدية ، كالنيج الذم اتُّت 

حكؿ ىذا  المطمكبة الكثائؽتكفر اإلشارة إلى  مع. زيارة ليذه المؤسسةاؿ
 .عمى الشبكة العالمية المكضكع  في مكقع الييئة

 األدكار  تكزيعك التقكيـمع أعضاء الفريؽ حكؿ عممية  التقكيـرئيس فريؽ  ريتشاك
عمكمات المتكفرة بيف لمـاألكلي  التقكيـبشأف القضايا الناشئة عف كداخميا ، 

إذا  كادلمحصكؿ عمى معمكمات إضافية أك ـ بالييئةاالتصاؿ  حؽ لو، كمأيدييـ
 .لـز األمر
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: شهشانزمىَى ة لجم

  مسكدةالفريؽ في  تغييرات يرغبيا بأم الييئةبإبالغ  التقكيـرئيس فريؽ يقـك 
، كأية ( مف التقكيـ مختمفة اؿألنكاع ا المسكدة السفمية أدناه  حكؿانظر )برنامج الزيارة 
 .لتقكيـقبؿ ا ةككف متكفرتأف الفريؽ  كد ممف المؤسسة مطمكبة  مكاد إضافية 

  مع المؤسسة لكضع الصيغة  لمتقكيـالمسئكؿ عف التنسيؽ الييئة عضك يتشاكر
 .مطمكبة لتكفيرىاالنيائية لبرنامج الزيارة كالترتيبات الالزمة ألية مكاد إضافية 

 كغير ذلؾ  التقكيـألعضاء فريؽ  ات اإلقامة كالنقؿ المحميترتيب ينبغي أف تككف
 المنسؽ مف الييئةمكظؼ اؿمف قبؿ  كتستكمؿعمى النحك المطمكب  مف األمكر

كتشمؿ ىذه . لمتقكيـمؤسسة إلدارة الترتيبات الداخمية اؿكالشخص المعيف مف قبؿ 
  خدمات كتقديـ ، فريؽ التقكيـ الذم يسكنو فندؽاؿالترتيبات قاعة االجتماعات في 

كما يجب القياـ  . التقكيـأثناء إذا اقتضى األمر ذلؾ المقركءة كالمسمكعة ترجمة اؿ
كغيرىا  التجييزاتالعمؿ ، ك مكاقعك, الالزمة في المؤسسة لقاعات االجتماعات ترتيباتباؿ

 . مف المتطمبات

 مؿالذم يشإلى أعضاء الفريؽ برنامج الزيارة  المنسؽ بالييئةرسؿ المكظؼ م 
التفاصيؿ النيائية لترتيبات السفر كاإلقامة ، ككضع الصيغة النيائية لبرنامج الزيارة ، 

 .زيارةاؿتقرير عف اؿ مسكدة في إعداد  يستخدمو الفريؽكنمكذج 

 

: يجبششح ل انجذء ثبنزمىَىةق



 

45 
 

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

  عف  التقكيـ قادمكفعف التأكد مف أف أعضاء فريؽ  المسئكلةىي التعميمية المؤسسة إف
 . الفندؽ إلى ـفي المطار كمرافقتو ـاستقبالو لتككف فيلجك طريؽ ا

  مع أعضاء  الييئةقبؿ  كالمكظؼ المسئكؿ عف التنسيؽ مف  فريؽ التقكيـرئيس يجتمع ك
 . التقكيـخالؿ  ة التي ستتـألنشطاالستعراض الترتيبات كخطط  لمدة نصؼ يـك الفريؽ

 فريؽ  يجتمعس ،الفريؽ فيو الذم يقيـ كاجتماع التخطيط في الفندؽ األكليةحاطة اإلبعد ك
نائب رئيس ؾ أم إدارم أكاديمي كبير، أك  عميد الكميةمع رئيس الجامعة أك  التقكيـ

لضماف فيـ  مف النساء حاطة عضكات الفريؽإلأكلي  عقد اجتماعمكف مك  .الجامعة
المممكة  تؤثر عمى عمميات مؤسسات التعميـ العالي فيقد الثقافية التي  نكاحياؿ كتكضيح

أف تقـك أف  التعميمية ىك لممؤسسة كبشدةالمكصى بيا الممارسة إف . العربية السعكدية
تقديـ كمزج بيف  مف اجؿمباشرة قبيؿ التقكيـ الذم يقـك بو الفريؽ بعقد لقاء اجتماعي 

 .المشاركيف في التقكيـ مع فريؽ التقكيـكبار أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف 

 

: أصُبء انزمىَىيف  األَشغخ 2.3
: يمي إلى خمسة أياـ ، كذلؾ بناءن عمى ما ةالتقكيـ الخارجي  مف ثالث كقد يستغرؽ    
 حجـ كتعقيد المؤسسة. 

  التي يجرم تقكيمياعدد البرامج. 

 ككف التقكيـ المؤسسي يجرم متزامنا مع تقكيـ البرامج أـ إنيما ال يجرياف في كقت كاحد. 

قبؿ المؤسسة إلدارة ترتيبات التقكيـ  يجب أف يككف متفرغان كما أف الشخص المعيف مف      
ًن ليذه العممية كمعو عدد مف  الفنييف كالمساعديف المذيف تتطمب إجراءات التقكم  ـتفرغان كامالن

ذا كاف التقكيـ المؤسسي يجرل متزامنان مع تقكيـ البرامج إلييـحاؿ الحاجة كجكدىـ  ذلؾ فإف ، كا 
. نامجيتطمب تعييف شخص لكؿ بر

كما أف الشخص المعيف كدليؿ مؤسسي في أثناء إجراء التقكيـ عميو مسئكليات غاية في     
الخارجي في الييئة ليؤكد فيمو الكامؿ  ـفيك يقـك باالجتماع مع أعضاء فريؽ التقكم. األىمية

د كسيقـك ىذا الشخص باالجتماع بفريؽ التقكيـ عند كصكليـ المؤسسة لتأكي. لجميع االحتياجات
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تباعياف الترتيبات الضركرية  كفي حالة المؤسسات التي تفصؿ قسـ الطالب . قد تـ تكفيرىا كا 
 .ينبغي تعييف مكظؼ كمكظفة لمتنسيؽ مع فريؽ التقكيـ الخارجي كالييئةفإنو عف الطالبات 

كيجب أف يرافؽ ىذا الشخص فريؽ التقكيـ خالؿ الزيارة في جمساتيـ كيقدـ األعضاء     
اجتماع فريؽ  حالة في أمامعيـ في االجتماعات العامة ،  كما يمزمو البقاء. مناسببالشكؿ اؿ

االجتماع  يغادر مكاف التقكيـ مع أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة أك مع الطالب عميو أف
كما أف عميو أف يغادر المكاف . بمجرد أف يقدـ أعضاء المجنة ثـ يعكد عند نياية االجتماع

الكثائؽ  كذلؾ إلفساح المجاؿ لفريؽ التقكيـ اعات التي تقاـ لتقكيـ المكاد كأيضان في االجتـ
كعندما يطمب فريؽ التقكيـ أم مكاد إضافية ، أك . إلصدار حكمو عمييا بقناعة كحيادية تامة

أف يقـك بالترتيبات ( الشخص المنسؽ في المؤسسة)عميو ؼ،  يرغب مناقشة أشخاص آخريف
. الالزمة
كربما . ، سيقـك الفريؽ بسمسمة مف الزيارات كاالجتماعات لتقكيـ األنشطةالتقكيـكفي أثناء     

ق بعد يجتمع كافة أعضاء ثَـّ كمف ينقسـ لمجمكعات صغيرة ليستطيع اإلطالع عمى كافة األشياء 
.  بشكؿ منتظـ لتقكيـ التقدـ كمقارنة المالحظات ذلؾ
يسمـ لمعضك المنسؽ كيـك مف انتياء الزيارة كسيقـك أعضاء الفريؽ بإعداد مسكدة تقرير بعد     

أم مف كبار المسئكليف بالمؤسسة  ثـ يمتقي الفريؽ بمدير أك عميد أك.المحدد مف قبؿ الييئة 
. لعقد اجتماع يتـ الخركج منو بشرح تاـ لمنتائج العامة لمتقكيـ

ف ىذا الدليؿ حكؿ كبالنسبة لعينات الجداكؿ الكاردة في الفصؿ الثالث مف الجزء الثالث ـ     
نريد أف ننبو . مكاعيد التقكيـ المؤسسي ، كتقكيـ البرنامج ، كالتقكيـ المتزامف لممؤسسة كالبرنامج

مع األخذ  لكؿ تقكيـ أما الجدكؿ المفصؿ سيتـ كضعو. أنيا كضعت لغرض التكضيح فقط
. الظركؼ الخاصة لممؤسسة المعنيةباالعتبار 

 
 :األَشغخ ثؼذ انزمىَى 2.4

 
: شهش يٍ إعشاء انزمىَى ثؼذ
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التقرير لممثؿ الييئة لتحريره بشكؿ مالئـ كتصحيح أم أخطاء غير مسكدة  تسمـ سكؼ    
فريؽ  لرئيس يعاد التقريركبعد مراجعتو مف ممثؿ الييئة سكؼ . لالعتماد ىيئتومقصكدة فيو كت

إلى أم   إلشارةداعيا إياىا إلى الممؤسسة التقرير كمف ثـ سيرسؿ . لمفحص النيائي التقكيـ
كبعدىا سيتـ إرساؿ استبيانات تقكيمية مف قبؿ . حكؿ الكقائع المذككرة في ثنايا التقريرأخطاء 

. الييئة لإلجابة عمييا مف أعضاء فريؽ التقكيـ كمف المؤسسة حكؿ قيمة كفعالية عممية التقكيـ
 :ثؼذ شهشٍَ يٍ إعشاء انزمىَى

مف  الييئةمؤسسة لمرد عمى لؿ تتاح الفرصة ،قريرتسكدة اؿفي غضكف أسبكعيف مف تمقي ـ     
ثـ سيتشاكر ممثؿ . حدثتربما تككف قد  أنيايعتقد  كقائعيةأية أخطاء  رأييا حكؿ خالؿ إبداء

بعد استالـ الرد حكؿ مف أم تعديالت قد تككف ضركرية  حكؿمع رئيس الفريؽ  الييئة
اآلثار المترتبة عمى ىذه  حكؿ فريقو يجكز لمرئيس أف يتشاكر مع أعضاء ك. المؤسسة
. التغييرات

: ثؼذ صالصخ أشهش يٍ إعشاء انزمىَى
في اعتبارىا الردكد       ستضع الييئة الممسات األخيرة عمى التقرير في صيغتو النيائية آخذة ن

أية تعديالت تراىا القياـ بكسيتـ خالؿ ىذه العممية . ـالكاردة مف المؤسسة كتكصية فريؽ التقكم
.  التي تكصؿ إلييا فريؽ التقكيـ تكالتكصيا التقرير دكف اإلخالؿ بالنتائج مسكدة  عمىالييئة 
كالجامعات بالييئة كالتي ربما لمكميات  ثـ سيعتمد ىذا التقرير مف قبؿ المجنة االستشارية كمف 

. تضع بعض المالحظات كالتكصيات لتنظر مف مجمس الييئة
: اء انزمىَىيٍ إعش( التاريخ التقريبي)ثؼذ أسثؼخ أشهش

تكصيات مف  أكالتقرير كتكصياتو مشفكعان بأم مالحظات في سينظر مجمس الييئة       
ثـ سيصدر المجمس قراره حكؿ االعتماد بعد النظر بيذا . تالمجنة االستشارية لمكميات كالجامعا
قرار كسيرسؿ التقرير النيائي لممؤسسة مع كامؿ تفاصيؿ . ةالتقرير كتكصية المجنة االستشارم

مف  دكبعد أسبكعيف مف إرساؿ التقرير كتفاصيؿ قرار االعتما .مجمس الييئة بشأف االعتماد
. الشبكة العالمية في مكقع الييئة عمى  رمجمس الييئة إلى المؤسسة ، سيتـ نشر التقرم



 

48 
 

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

 ,ةكأنشطة جديرة بالثناء كاإلشادة داخؿ المؤسسإجراءاتو التقرير يتضمف  كفي حالة ككف     
الييئة أنو ينبغي إطالع المؤسسات األخرل عمييا مف خالؿ التعريؼ بالممارسات الجيدة  ترلك

، فستطمب الييئة مف المؤسسة تقديـ الكصؼ المناسب لتمؾ الشبكة العالمية عبر مكقعيا عمى 
. كاألنشطة جراءاتاإل
الرد ككف أف معمى ,طمب مف المؤسسة الرد عمى تكصيات العمؿ المدرجة في التقريركسيي      

لإلجراءات الكاجب اتخاذىا الزمني  غير أف اإلطار ، خالؿ ثالثة أشير مف كصكؿ الطمب
. كخطط المؤسسة لإلجابة عمى ذلؾالمدرجة يعتمد عمى المسائؿ  ىذه التكصيات حياؿ

الجدكؿ الزمني يتكقؼ عمى اإلجراءات المطمكبة كالنطاؽ الزمني ) انؼًم انزبيل أو انالؽك
: (لمرد
خذت بالنسبة إلى التكصيات تقريرا عف اإلجراءات التي اتُّت  لمييئة تكفر  فالمؤسسة أ عمى   

سيتـ ك. اإلجراءات المتخذة عمى تقكيـالييئة ستعمؿ ك.  التي قدميا الفريؽ ، كخططيا لالستجابة
االجراءات التي  لإضافة ممحؽ إلى تقرير الييئة المنشكر عمى الشبكة العالمية يشير غاؿ

. المؤسسة ردا عمى التكصيات المرفكعة إلييااتخذتيا 
: نهزمىَى ادلؤعغٍ ادلؤعغخحتضرياد  2.5
أداء المؤسسة في تحقيؽ  تيدؼ إلى  معرفة قدرة الخارجية لممؤسسات  إف التقكيمات    

عمى الكفاء بالمعايير التي كرد  ة ىذا األداءتحركيا أىداؼ كغايات ، كمدل قدر التي رسالتيا
القضايا تشمؿ التي  الجكدة كاالعتماد في مؤسسات التعميـ العالي فير ضمامعامكصفيا في 

 : التالية

 الرسالة كاألىداؼ. 

 سمطاتاإلدارة كاؿ. 

 إدارة ضماف الجكدة كالتطكير. 

 تعميـالتعمـ كاؿ. 

  كخدمات الدعـ إدارة شؤكف الطالب. 

 المرافؽ كالتجييزات. 
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 التخطيط كاإلدارة المالية. 

 التكظيؼ  إجراءات. 

 البحث 

 العالقات المؤسسية مع المجتمع. 

كما أف  .اىتماما خاصا في تقرير التقكيـ الذاتي لممؤسسة كسيكلي المقكمكف ىذه القضايا     
بالرغـ مف أف الذم تقـك بو المؤسسة نتائج التقكيـ الذاتي ؿ قتأكيدىك اليامة لمتقكيـ أحد النتائج 

. المعايير  ىامف تطبيؽ فريؽ التقكيـ سيجرم تقكيمو المستقؿ لمتأكد
أك المتعمقة بمبادئ  كيركز التقكيـ أيضا عمى المسائؿ المحددة كأكلكيات مف قبؿ الييئة     

السياسة العامة لمكزارة أك نقاط ضعؼ أك صعكبات حددت في التقارير الداخمية كالخارجية 
. السابقة لممؤسسة

مدرجة في  الذاتي المؤسسيالتقكيـ مف تياء لالفالالزمة  تكالمتطمبا اإلجراءات عممان بأف ،     
 لتمؾ "2" رقـ  مدرجة في الممحؽ لتقرير التقكيـ الذاتي مع نمكذجمف ىذا الدليؿ ،  الثاني الجزء 
 ,كفي أسرع كقت ممكف بعد تحديد مكاعيد التقكيـ الخارجي, ، لذلؾ ينبغي عمى المؤسسةالكثيقة

. ئؽ كبقية األنشطة التي ستككف مطمكبةأف تخطط إلكماؿ التقكيـ الذاتي كتعد الكثا

التقكيـ الذاتي في الكقت المحدد إلرساؿ التقرير لمييئة كىك مف  االنتياء كما أنو يجب     
كينبغي أف يتضمف تقرير التقكيـ الذاتي معمكمات  .أربعة أشير قبؿ تنفيذ التقكيـ الخارجي

كيـ الذاتي كتحميؿ ألداء المؤسسة كفقا التؽإجراء  بعت في اتُّت التي  مؤسسية ، ككصؼ لمعمميات 
في  المعمكمات المؤسسية قسـيتضمف  أفكما ينبغي . لإلحدل عشر معيارا المحددة مف الييئة

: يمي ما التقرير

 مكجز عف تاريخ المؤسسة كنطاؽ أنشطتيا. 
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 ( البيانية ـالرسك)  ةباستخداـ المخططات التنظيمي مكصؼ لإلدارة كالييكؿ التنظيـ ،
 بالكميات كاألقساـ ، كأسماء كتفاصيؿ االتصاؿ باإلفراد الميميف؛ كقائمة

  الطالب قائمة بمباني المؤسسة مكضح فييا أماكف تقديـ البرامج كأعداد. 

  مجمكع عدد الطالب كأعضاء ىيئة التدريس حسب الكمية ، كالقسـ كالبرنامج. 

  المؤسسية السابقة ، فكرة مكجزة عف حالة االعتماد لممؤسسة تتضمف نتائج التقكيمات
 .كأية شركط تـ كضعيا

  كصؼ لترتيبات ضماف الجكدة في المؤسسة ، كأكلكيات التطكير لدييا أك أية قضايا
 .تؤثر عمى عممياتيا

  المسائؿ التي تحظى باىتماـ خاص لدل المؤسسة كالتي تسعى المؤسسة بقائمة
 .مف خالؿ التقكيـحكليا  كالنصحلمحصكؿ عمى المشكرة 

المعايير التي كمرتبطان ب لألداء ميبرىنان بالدليؿ جب أف يتضمف متف التقرير كصفان كم     
عمى  بيانات محددة بشأف جكدة األداء اعتمادان  أف يتضمف ىذا الدليؿعمى  ,كضعتيا الييئة

كما يجب أف يتضمف  .بقية المعمكمات األخرل ذات العالقةك مؤشرات األداء المحددة بكضكح
ت مقارنة مف المؤسسات ذات العالقة األخرل التي اختارتيا المؤسسة لقياس معمكماالتقرير 
. يجب أف يتضمف التقرير بيانات قكية كمعمكمات كمية كمما كاف ذلؾ ممكنا ككذلؾ.األداء 
كما يـ الذاتي كالتؽ محكاتالمذككرة في  الييئة معمكمات عمىلتقرير ا بنىمي  ينبغي أفك     

يـ كالتؽ محكات أف كحيث. في كثيقة منفصمة التقكيـ محكاتكامؿ  ف ـ نسخة ـينبغي أف تقدَّ 
 .في كثيقة منفصمة ع المعايير كمرجعية لولذلؾ ينبغي أف تكضى الذاتي،  التقكيـالذاتي ال تشكؿ 

قبؿ أربعة شيكر مف مكعد  ـ لمييئة ست نسخ مف تقرير التقكيـ الذاتيؿَّ سى كما انو يجب أف مي    
،  مجمدةغير  "A4"مف حجـ  كرؽ لكيجب تككف ىذه النسخ عؿ .جيإجراء التقكيـ الخار

محتكيات لسيكلة الرجكع لؿ قائمة، مع كجكد  مرقمة الصفحاتكتككف مطبكعة عمى كجو كاحد ، 
إضافة  .التقرير حؽمال في لمختصرات المستخدمة في التقرير باقائمة كما ينبغي إدراج . إلييا
كنظران لممشاركة . مضغكطةمف التقرير عمى أقراص ركنية الكت ست نسخ  ينبغي أف تقدـ لذلؾ،
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ينبغي أف يقدـ تقرير التقكيـ الذاتي بالمغة االنجميزية ما فإنو الكبيرة مف قبؿ المقكميف الدكلييف ، 
يمكف أف تككف بالمغة ؼخرل األكثائؽ أما اؿ .لـ يكف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ مع الييئة عمى غير ذلؾ

. ليزية أك العربيةجاالف
 

: إضافة لتقرير التقكيـ الذاتي، فإنو ينبغي تكفير الكثائؽ التاليةك     
: الكثائؽ التي ترسؿ قبؿ مكعد التقكيـ الخارجي: أكال

 يجب أف التي كاممة  محكاتاؿإف . التقكيـ الذاتي لمؤسسات التعميـ العالي محكات  ( أ)
مؤشرات أكلكيات ، كالمالحظات المستقمة ، كةالنجكميالتقديرات  :تشتمؿ عمى كؿ مف

لإلجراءات كينبغي أف تككف مرفقو بكصؼ التطكير المطمكبة كما في الكثيقة ، 
 .التقكيـ المستخدمة في فحص كتنفيذ 

 .لممؤسسة نسخة مف الخطة اإلستراتيجية   ( ب)

التي يمكف ك) الجكدة لممؤسسة كالخاصة بتطكير  اإلستراتيجيةنسخة مف الخطة   ( ج)
 (.مؤسسية أكسع نطاقا يةإستراتيجإدراجيا في إطار خطة 

كصؼ لممناىج ،  الذم يحتكم عمىكتيب اؿ نشرة أكاؿ أك،  الدليؿ الحالي لمطالب ( د)
 .، كالمعمكمات ذات الصمة العممية درجةاؿالحصكؿ عمى كشركط القبكؿ ، متطمبات 

 أفف مع العمـ انو يمؾ. الكثائؽ التي يجب تكفيرىا لفريؽ التقكيـ في أثناء زيارتو لممؤسسة: ثانيان 
: ، كربما يطمبكف مكاد إضافية في أثناء الزيارة قبؿ ذلؾ المكاد يطمب المقكمكف

دليؿ الكمية أك كثيقة مشابية تحكم معمكمات حكؿ سياسات التكظيؼ كسياسات   ( ق)
 .التطكير الميني كاإلجراءات كالمعمكمات ذات الصمة

لمكائح كاألنظمة كاألدكار أك كثيقة مشابية تشتمؿ عمى ا كالمالية اإلداريةدليؿ السياسات   ( ك)
 ، كشرح لنظاـ السمطاتكاألكاديمييف كالمجاف الرئيسية المنكطة باإلدارييف  تكالمسؤكليا

 . كالييكؿ اإلدارم لممؤسسة
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 الذم تتبعو نظاـاؿ دليؿ ضماف الجكدة أك كصفا لإلجراءات بما في ذلؾ معمكمات عف ( ز)
ىذه المؤسسة كنظـ جمع جكدة في مركز اؿـ البرامج كالخدمات ، كدكر كمتؽؿ  ة المؤسس

 .مف اجؿ التطكيراألداء كالتخطيط  جكدةكتحميؿ البيانات عف 

بأعدادىـ حسب الرتبة جداكؿ  في ذلؾأعضاء ىيئة التدريس بما  عفالبيانات الحالية  ( س)
 نسبة الطالبىيئة التدريس إلى أعضاء نسبة ، كالمؤىالت العميا، كأك الدرجة العممية 

( اختيارم لمكمية)كينبغي لمجامعة . كمية ، كبالنسبة لممؤسسة ككؿالخاصة بكؿ قسـ ك
ينبغي كما . لممؤسسة ككؿك، ككمية عف نتائج البحكث الخاصة بكؿ قسـ تكفير معمكمات

لتقديميا  خاص ممؼبمتاحة الحالييف  التدريس ألعضاء ىيئة السير الذاتية أف تككف 
 .يحتاجكف إلييا عندمالفريؽ التقكيـ الخارجي 

 

حتى يتسنى  المذيف عينتيـ الييئة  األعضاءالمناقشات األكلية مع  تيجرلينبغي أف . 3
 تخطيط اؿ، كاتخاذ الترتيبات الالزمة لتقديـ الكثائؽ، كالمكاعيد تأكيد ك التقكيـ تسييؿ

في  لمتقكيـفي األعماؿ التحضيرية  تلترتيبات التنظيمية كغيرىا مف المسائؿ التي كصؼؿ
 .الثانيالفصؿ 

: اعزؼذادا نهزمىَى اخلبسعٍ نهربَبيظ  حتضرياد ادلؤعغخ 2.6
كأدائيا في ضكء  قكأىداؼغاياتو البرنامج في تحقيؽ  جكدة في اعتبارهالبرنامج  تقكيـ سيأخذ   
كما . الجكدة كاعتماد برامج التعميـ العالي فمعايير ضما المكضحة ضمف ارمحدل عشرة معاإل

التعمـ مخرجات تحقيؽ  عمىبما في ذلؾ األدلة  كالتعميـ التعمـلمستكل  ان خاص ان اىتماـ مسيكؿ
فسيكلى  ،أما في البرامج المينيةك. "المؤىالت الكطنيةأطر " كثيقة مع كاالنسجاـ ةالمقصكد

كلإلجراءات   في المجاؿ المعنيالمتطمبات الكظيفية الضركرية اىتماـ خاص لكؿ مف  
 .ت في مخرجات البرنامجتمؾ المتطمبا تحقؽيـ مدل كالمستخدمة لتؽ

كثيقة  يككفينبغي أف محكر االىتماـ الرئيسي كالذم  التقكيـ الذاتي لمبرنامجتقرير كسيككف  
لمبرنامج الذم تـ  التقكيـ الذاتي الدكرمعمى أساس نمكذج  يتـ كضعيابشكؿ كامؿ  منفصمة
الخارجي تكمف  لتقكيـؿإحدل النتائج اليامة إف . مف ىذا الدليؿ الثانيفي ممحؽ الجزء  إرفاقو
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مع أف فريؽ التقكيـ سيككف لو تقكيمو المستقؿ حكؿ  ،التقكيـ الذاتي صدؽ نتائجالتحقؽ مف في 
. التأكد مف تطبيؽ المعايير المطمكبة

أك الكزارة المعنية  الييئةالمسائؿ المحددة كأكلكيات مف قبؿ  التقكيـ تناكؿمكيمكف أيضا    
أم مكاطف ضعؼ  كما يمكف أف يتناكؿ  .السياسة العامةرسـ  مؼباعتبارىا خطكات أكلية ميمة 

 .في المؤسسة ةخارجية السابؽاؿداخمية أك اؿتقارير اؿتحديدىا في  ات تـأك صعكب
المطمكبة في أسرع  لكما أنو ينبغي استكماؿ خطط التقكيـ الذاتي لمبرنامج كالكثائؽ األخر    

: كيجب عمى كجو التحديد عمؿ ما يمي .كقت ممكف بعد تحديد مكعد التقكيـ الخارجي
رساؿ تقرير لمييئة بذلؾ قب .1 مكعد  ؿيجب إكماؿ التقكيـ الذاتي لمبرنامج في كقتو كا 

كيجب أف يتضمف متف التقرير كصفان لألداء كالدليؿ . التقكيـ الخارجي بأربعة أشير
ؿ كيجب أف يتضمف ىذا الدلي. الذم يرتبط بأم مف المعايير التي كضعتيا الييئة

بيانات محددة بشأف جكدة األداء اعتمادا عمى مؤشرات األداء المحددة بكضكح، مع 
مع برامج أخرل تعتبر مقارنات إلى جانب  .بقية المعمكمات األخرل ذات العالقة

كما يجب أف يتضمف التقرير .  . مف داخؿ المؤسسة كمف خارجياسكاء مقياسا 
. مكنابيانات قكية كمعمكمات كمية كمما كاف ذلؾ ـ

ينبغي كما . يـ الذاتيكالتؽ محكاتحكؿ  الييئةمعايير  عمىلتقرير ا بنىمي  ينبغي أفك
يـ كالتؽ محكات أف كحيث. في كثيقة منفصمة الكاممة محكاتاؿـ نسخة مف أف تقد

 لذلؾ ينبغي أف تكضع المعايير كمرجعية لو، نفسو الذاتي التقكيـالذاتي ال تشكؿ 
 .في كثيقة منفصمة

سخ مف تقرير التقكيـ الذاتي قبؿ أربعة فلمييئة خمس  ييسمـ نو يجب أف كما ا   
كيجب تككف ىذه النسخ عمى كرؽ مف حجـ . شيكر مف مكعد إجراء التقكيـ الخارجي

"A4"  مع كجكد مرقمة الصفحاتكتككف ، مطبكعة عمى كجو كاحد، مجمدةغير ،
لمختصرات باقائمة كما ينبغي إدراج . الرجكع إلييا لتسييؿمحتكيات لؿ قائمة

 خمسينبغي أف تقدـ فإنو  إضافة لذلؾ، .التقرير حؽمالفي  المستخدمة في التقرير 
كنظران لممشاركة الكبيرة مف قبؿ . مضغكطةمف التقرير عمى أقراص الكتركنية  نسخ 
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المقكميف الدكلييف، ينبغي أف يقدـ تقرير التقكيـ الذاتي بالمغة االنجميزية ما لـ يكف 
يمكف أف تككف ؼخرل األكثائؽ أما اؿ .فاؽ مسبؽ مع الييئة عمى غير ذلؾىناؾ ات

. ليزية أك العربيةجبالمغة االف
مطبكعة عمى ينبغي أف تقدـ الكثائؽ التالية فإنو ، تقرير التقكيـ الذاتيباإلضافة  .2

: أيضا ةإلكتركني بنسخةتقدـ أف يستحسف  كما. كرؽ
: كيـ الخارجيالكثائؽ التي يجب أف ترسؿ قبؿ التؽ(. أ)

". معايير التقكيـ الذاتي لبرامج التعميـ العالي"المعايير المكتممة بحسب كثيقة  .1
، النجكميةالتقديرات  :عمى كؿو مف مؿتيجب أف تشإف المعايير الكاممة 

كالمالحظات المستقمة، كمؤشرات أكلكيات التطكير المطمكبة كما في الكثيقة، 
المستخدمة في فحص كتنفيذ ءات إلجراؿكينبغي أف تككف مرفقو بكصؼ 

 .التقكيـ

 الثانيالمسائؿ المكصكفة في الفصؿ ذلؾ البرنامج بما في مكاصفات تحديد  .2
 .الدليؿمف ىذا  الثانيمف الجزء 

 .آلخر سنة التقرير السنكم لمبرنامج  .3

 مف بينياك( تإف كجد) ةخالصة مكجزة لنتائج عمميات االعتماد السابؽ .4
 .ايا خاصة أك التكصيات المنبثقة منيابرنامج كأية قضاعتمادات 

، لممقرراتبما في ذلؾ كصؼ الدليؿ نشرة أك اؿبرنامج مف اؿنسخة مف كصؼ  .5
. كلكائحوكمتطمبات البرنامج 

مع العمـ انو يمكف أف . الكثائؽ التي يجب تكفيرىا لفريؽ التقكيـ في أثناء زيارتو لممؤسسة(. ب)
: قبؿ ذلؾ، كربما يطمبكف مكاد إضافية في أثناء الزيارة تمؾ الكثائؽ كالمكاديطمب فريؽ التقكيـ 
 

 .كالتقارير السنكية لمبرنامج كالمقرر جالمقرر لمقررات البرناـ تمكاصفا .6

كسياسات الكمية، سياسات دليؿ الكمية أك كثيقة مشابية تحكم معمكمات عف  .7
 .التكظيؼ كالتطكير الميني، كالمعمكمات كالسياسات كاإلجراءات ذات الصمة
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في البرنامج كقائمة المكمفيف بالتدريس كالسير الذاتية ألعضاء ىيئة التدريس  .8
كينبغي أف تتضمف ىذه . تدريسيا عف مسئكلكف المذيف ىـ بالمقررات الدراسية

 الخبراتغيرىا مف ك المؤىالتكيستحسف ذكر )دراسيالمعمكمات أعمى مؤىؿ 
 (.كنامتى ما كاف ذلؾ مـ يةتدريسبمسئكلياتيـ اؿذات الصمة 

كغيرىا مف مصادر الطالب الكاردة مف  نتائج استطالعات الرأمنسخ مف  .9
 .الخ...،األخرل لكمياتاالمعمكمات عف الجكدة، مثؿ أصحاب العمؿ، ك

 لتكضيحلعدة سنكات  االستطالعاتىذه نتائج بيانات إحصائية تمخص  .10
 .يـكاالتجاىات السائدة في عمميات التؽ

 .م ىذا البرنامجبيانات إحصائية عف تكظيؼ خريج .11

 .العينات  قيـ ىذكمف أعماؿ الطالب كتؽممثِّمة عينات  .12

 لتسييؿ عممية المذيف تـ اختيارىـ الييئةالمناقشات األكلية مع أعضاء  تجرلينبغي أف ك     
لترتيبات ؿتخطيط اؿلتأكد مف التكاريخ، كاتخاذ الترتيبات الالزمة لتقديـ الكثائؽ، كا التقكيـ مف اجؿ

 الثانيفي الفصؿ  لمتقكيـكصفيا في األعماؿ التحضيرية  تـ ة كغيرىا مف المسائؿ التيالتنظيمي
 .مف ىذا الدليؿ

ؽ التحضيرات منسقـك بتشخص مف قبؿ المؤسسة ليلتعييف كستككف ىناؾ حاجة       
حيث يقـك ىذا الشخص بمقاء المكظؼ المنسؽ المعيف مف . الفريؽ في أثناء التقكيـكلمساعدة 

كسيقـك ىذا الشخص . التقكيـ ليؤكد فيمو الكامؿ لجميع االحتياجاتإجراء يئة قبؿ مكعد قبؿ الو
أف الترتيبات الضركرية قد تـ لمتأكد مف باالجتماع بفريؽ التقكيـ عند كصكليـ إلى المؤسسة 

تباعيا كفي المؤسسات التي تفصؿ قسـ الطالب عف الطالبات ينبغي تعييف مكظؼ . تكفيرىا كا 
. نسيؽ مع فريؽ التقكيـ الخارجي كالييئةكمكظفة لمت

كيجب أف يرافؽ ىذا الشخص فريؽ التقكيـ خالؿ الزيارة في جمساتيـ كيقدـ األعضاء      
كما يمزمو البقاء معيـ في االجتماعات العامة، أما في حالة اجتماع فريؽ . بالشكؿ المناسب

عميو أف يغادر مكاف االجتماع ؼالتقكيـ مع أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة أك مع الطالب 
كما أف عميو أف يغادر المكاف . 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 
 لتقكيـ أف يطمب منو البقاءكمع ذلؾ يحؽ لفريؽ ا. إلصدار حكمو عمييا بقناعة كحيادية تامة

كعندما يطمب فريؽ التقكيـ أم مكاد إضافية، أك يرغب مناقشة أشخاص آخريف، . لمساعدتيـ
. أف يقـك بالترتيبات الالزمة( الشخص المنسؽ في المؤسسة)عميو ؼ
 

: انىصبئك ادلغهىثخ يف ؽبنخ إعشاء انزمىَى ادلؤعغٍ ورمىَى انربَبيظ يزضايُني
ء نكعيف مف التقكيـ في كقت متزامف فاف التقكيـ الذاتي كالمكاد ذات الصمة إذا تـ إجرا     

. ستككف مطمكبة
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اخلبسعٍ  انزمىَىانالصيخ إلعشاء  انزغهُضادانالصيخ نزمذَى ادلغبػذح، وادلشافك و ادلزغهجبد

: يغبػذح ادلىظفني .1

.  لتقويمترتيبات وتنسيق األنشطة خالل اال دارةأن يكون متفرغا شكل تام إلعمى  إتاحة شخص واحد ينبغي
الترتيبات المؤسسية فان عمى الشخص المحدد إلدارة ، وفي حالة أجراء تقويم البرنامج متزامنًا مع التقويم المؤسسي

في مجاالت برنامج ال تت تقويماكانإذا )برنامج  تقويم آخرين لكل  أشخاصإتاحة  كما ينبغي التنسيق،ب ومقيأن 
عمى تقديم الدعم لعدد  اً كون قادريواحد قد  اً شخصالقسم نفسو فإن  أونفسيا داخل الكمية   عممية متقاربة ومرتبطة

  (كل برنامجأما إذا كانت البرامج في مجاالت مختمفة فالبد من توفير شخص ل، التقويماتمن ىذه 

في شطري الذكور البرنامج  تقويمكان يجري  و، لمطالب وأقسام مستقمة لمطالباتمستقمة   أقساملمؤسسة لإذا كانت و
 .أو شطر لممساعدة في كل قسم مقدم لكل برنامجو فالبد من إتاحة شخص لمتقويم المؤسسي، واإلناث

  .األجيزة من  ذلك وغير ات التي تتطمب استخدام الحاسوبلمعمميات واإلجراء وينبغي تقديم المساعدة التقنية كما 
لى المطار، وبين والمواصالت النقل خدمات ينبغي توفير كما   . التعميمية المؤسسةموقع و فندق المقومينمن وا 

: ادلشافك . 2

لتخطيط ل لتقويمالمذكور واإلناث من الموظفين الستخداميا من قبل فريق  اجتماعات قاعة يجب إتاحة       
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: انزغهُضاد. 3

تصوير وآلة  . ريق التقويملكل عضو في ف تيا من طابعات وخدمة الوصول  لإلنترنتأجيزة حاسب آلي مع تجييزا
مع ضرورة توفير القيوة والشاي في أماكن تواجد الفريق داخل  .يرتبط بيا من لوازم القرطاسية المستندات وما

 .المؤسسة

 

: ادلىاد ادلشعؼُخ. 4

مرجعية أخرى بما في ذلك بعض األشياء مثل الكتيبات  ، وأي مواد . نسخ ورقية من جميع الوثائق المقدمة لمتقويم
والوثائق التي توضح السياسات المتبعة، والتقارير ، وعينات من كل من أعمال الطالب، وأنشطة التقويم ، وتقارير 

 .الخ...بحوث الكمية ، 
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: حتضرياد اذلُئخ يٍ أعم انزمىَى اخلبسعٍ 2.7
 إال لتقكيـ البرنامج كالتقكيـ المؤسسيالعمميات الرئيسية ىي نفسيا بالنسبة مف أف  عمى الرغـ   

خالؿ عممية  المقامة لألنشطة الزمنيكالجدكؿ  التقكيـتشكيؿ لجاف أف االختالؼ يككف في 
كيمكف تكضيح أىـ تحضيرات الييئة مف أجؿ البدء في إجراءات التقكيـ الخارجي  .التقكيـ نفسيا

: في النقاط التالية
ت بمجرد تحديد الجدكؿ الزمني لمتقكيـ الخارجي ستقـك الييئة بإخطار المؤسسا .1

كسيتـ ذلؾ في كقت يسبؽ التقكيـ الخارجي بتسعة أشير عمى  .التعميمية بكافة المكاعيد
الدفع سيككف كما أف  .لمتقكيـالتكاليؼ المتكقعة بالمؤسسة  الييئةتخطر كس .األقؿ

 .اإلخطار امطمكبا في غضكف شير كاحد مف ىذ

ائؿ المس فيمف مكظفييا ليككف حمقة االتصاؿ  ان عضك سكؼ تسمي الييئة .2
جراءتنظيـ ؿالرئيسية  مشاكرات اؿعف إجراء  مسئكال ىذا الشخص سيككفك. تقكيـكؿ  كا 

األكلي عقد اجتماع مع ممثمي ميمتو ستككف ك. عممية التقكيـمع المؤسسات كتسييؿ 
جراء  لتسميـ، ككضع الجدكؿ الزمني المتطمباتك تلتقكيـ اإلجراءا المؤسسات الكثائؽ كا 

اتخاذ  أك عمى اتصاؿ مع المؤسسات كتكفير ليبقىعضك ؿىذا اشح كقد ري  .التقكيـ
 .كالمساعدة عمى النحك المطمكب التكصياتالترتيبات الالزمة لتقديـ 

 المقكميف المدربيفعمى سجؿ  اداعتما الييئةمف قبؿ  سيتـ اختيار فريؽ التقكيـ .3
الخبرات  كالتأكد مف كجكدمف ذكم الخبرة مف داخؿ المممكة العربية السعكدية كخارجيا، 

 ، كتجنب أم صراع حقيقي أك ظاىرم في مجمكعة العمؿالمناسبة داخؿ 
شخص كستقـك الييئة بتعييف . (المصالح بشأف تضارب  أدناه ةالمالحظانظر)المصالح

يتعيف  ذماؿ التقكيـبنكعية  جيدة كذك خبرة  تقكيـ الجكدةكؿ مف مف ذكم الخبرة في 
فريؽ سيككف بناء ة اؿفريؽ كرئاساؿاختيار إف  . ـالتقكملتكلي رئاسة فريؽ  االضطالع بو



 

59 
 

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

ثار مف قبؿ المؤسسة تسكؼ تأخذ في االعتبار أم مسائؿ  الييئة، لكف الييئةعمى تقدير 
 أشخاص كفقان لحجـ كتعقيد 5إلى  3كستتألؼ فرؽ التقكيـ مف . تشكيؿ الفريؽ حكؿ
تسعة أشير البدء فيو بقبؿ  التقكيـستبدأ عممية اختيار أعضاء فريؽ ك. التقكيـ عممية
 .أربعة شيكرب قبؿ التقكيـ كتكتمؿ

  :قبؿ التقكيـ بأربعة شيكر ستقـك الييئة بما يمي .4

 ؛  لتقكيـتعييف رئيس كأعضاء فريؽ ا االنتياء مف• 
 التدقيؽ بالكثائؽ المقدمة مف المؤسسات ؛• 
 :  ستقـك الييئة بما يمي شيكرثالثة ب التقكيـ قبؿ .5

 عمى النحك المطمكب ؛ لفريؽ التقكيـالسفر كاإلقامة  تلترتيبا االستعداد• 
كقائمة  ،لبرنامجالذاتي ؿتقكيـ اؿالمؤسسي أك  سكاء أكاف ،إرساؿ تقرير التقكيـ الذاتي• 

عضاء مف لألك  .التقكيـإلى رئيس كأعضاء فريؽ بالمكاد األخرل التي تقدميا المؤسسة 
عممية االعتماد كضماف الجكدة في الكثائؽ التي تتضمف كصفا ؿإرساؿ  المممكةخارج 

. المممكة العربية السعكدية
 

 

  :سيقـك المكظؼ المعيف مف قبؿ الييئة بما يميشير كاحد التقكيـ بقبؿ  .6

 ؛  التقكيـينيي ترتيبات السفر كاإلقامة لفريؽ • 
الممسات األخيرة عمى برنامج الزيارة ليذه المؤسسة، بالتشاكر مع رئيس فريؽ يضع • 

 لمؤسسة؛ ا، كممثؿ التقكيـ
؛ الحجكزات الخاصة بتذاكر السفر كأماكف اإلقامة إلى فريؽ التقكيـ  يرسؿ• 
.  لتقكيـنمكذج لالستخداـ في إعداد تقرير عف ا التقكيـإلى أعضاء فريؽ  يرسؿ• 
إجراء خالؿ  ذلؾ استدعى األمرإذا المكتكبة كالمسمكعة لترجمة لخدمات االترتيب • 

 .ـالتقكمعممية 
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:   سيقـك المكظؼ المعيف مف قبؿ الييئة بما يميمباشرة التقكيـ ؿ مقب .7
في الفندؽ لتقديـ إحاطة ختامية كمناقشة  التقكيـيجتمع مع رئيس كأعضاء فريؽ • 

 ؛ التقكيـتفاصيؿ 

أكؿ مف خالؿ ، لاألكؿ ةاالجتماعي الميمة شارؾ في ميرافؽ الفريؽ إلى المؤسسة، ك• 
 .عة أك عميد الكميةمع رئيس الجاـلمفريؽ  لقاء 

 
في نياية ك. التقكيـتقديـ المساعدة خالؿ ؿمع الفريؽ  مكظؼ الييئة عادةن  يبقى ك    
نسخة  يستمـكختامية في الفندؽ،  في جمسةفريؽ اؿلمكظؼ مع اسكؼ يجتمع  التقكيـىذا 
. في المؤسسةاجتماعاتو الختامية التقرير كيرافؽ الفريؽ في  مسكدةمف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصؿ  
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 إعشاء انزمىَى اخلبسعٍ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 إعشاء انزمىَى اخلبسعٍ

مكضحو  زيارة التقكيـلألنشطة التي يمكف االضطالع بيا في  الخطكط العريضةإف  
 كالمعمكمات المستنداتتكفير كما أف الخاصة،  المتطمباتككف متنكعة لتناسب تقد ك. أدناه

. في برنامج الزيارة ليا ىناؾ حاجة أفيعتقدكف  تغييرات تكضيح أمتمكف الفريؽ مف  الالزمة
بأية تغييرات مطمكبة قبؿ  المكظؼ المعيف مف الييئةبإخطار  كالبد أف يقـك رئيس فريؽ التقكيـ

لتغييرات باأف تككف عمى عمـ  ينبغيثالثة أسابيع عمى األقؿ، كبالتالي فإف المؤسسة ب الزيارة
 . كضعتو ذمالالزمة في البرنامج اؿ
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تغرؽ التقكيـ المؤسسي عادة ما بيف ثالثة إلى خمسة أياـ كفقان لحجـ كتعقيد المؤسسة أك كيس    
التي عدد مف البرامج ىناؾ قد يستغرؽ كقتا أقؿ ما لـ يكف ؼ أما تقكيـ البرنامج .البرنامج المعني

 .يتـ تقكيميا في كقت متزامف

ف التفاصيؿ متعددة لمكاجية ستككك. سمسمة مف األنشطة ألغراض التكضيح فقطفيما يمي ك    
 .الظركؼ المختمفة

: يىعض األَشغخ 3.1
 ان قد قرأكا كفيمكا الكثائؽ التي تشمؿ نقاطأف يككف أعضاء الفريؽ التقكيـ عممية في فترض مي      

نظاـ ضماف الجكدة كاالعتماد في المممكة العربية ب المتعمقة كاإلجراءات  فتحتاج لتركيز معي
التركيز  كالتي تأخذ في اعتبارىا ىذاالمؤسسة المقدمة مف الكثائؽ  كسيدرسكف .السعكدية

سكؼ  كستككف لدييـ رؤية أكليةفي المممكة العربية السعكدية،  النظاـكاإلجراءات الخاصة بيذا 
 .ىذه الزيارة أثناء كالمشاىدات المناقشات  في أثناء يتـ عرضيا

: دتهُذٌ ال( ادعاالعزًب)ع عزًباال
مع  الييئةمف قبؿ  المنسؽ (العضك)مكظؼاؿرئيس الفريؽ كالتقكيـ، سيجتمع  في بداية     

. التقكيـخالؿ  ة التي ستتـألنشطاالستعراض الترتيبات كخطط  لمدة نصؼ يـك أعضاء الفريؽ
التي تتسـ الثقافية  نكاحياؿعمى مراعاة  كسيتـ في ىذا االجتماع تقكيـ ترتيبات الزيارة كالتأكيد

كالتي ربما ال تككف كاضحة في أذىاف  ليـ العالي في المممكة العربية السعكديةمؤسسات التعبيا 
. المقكميف الدكلييف

 :انهمبء االعزًبػٍ غري انشمسٍ 

فييا أعضاء فريؽ يمتقي عدة لقاءات اجتماعية أك لقاء  عقد  ،كمما كاف ذلؾ ممكنا،ينبغي     
األكاديمي كمعيـ كبار القيادات في المؤسسة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد  ةالتقكيـ بأعضاء الييئ
إقامة  فيكالمقصكد مف ذلؾ ىك المساعدة . كذلؾ قبؿ أك عند بداية التقكيـبصفة غير رسمية 

لغاء الفكرة التفتيشية السائدة عف عممية التقكيـ اجتماعية تعاكنيةعالقة  ينبغي أف تككف  ك. كا 
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التمييدية مف قبؿ رئيس  لكممات المكجزةإلقاء ا كذلؾ مف خالؿىذه الميمة غير رسمية ، 
،  التقكيـالجامعة أك عميد الكمية أك عضك آخر مف كبار أعضاء ىيئة التدريس ، كرئيس فريؽ 

 .كذلؾ لممساعدة في خمؽ جك بناء يدعـ عممية التقكيـ كيسيـ في نجاحيا

: عهغخ انؼًم األوىل

أك أحد  لجامعة أك عميد الكمية ،  تبدأ جمسة العمؿ ألكلى مف خالؿ االجتماع برئيس ا     
األكاديمييف في حالة تقكيـ البرنامج ، كالذم يمكف أف يككف  المدير أك العميد المديريف كبار 

في حالة تقكيـ القسـ  في حالة التقكيـ المؤسسي ، كنائب المدير أك نائب العميد كرئيس 
ىذه في سيعطي فريؽ التقكيـ ما سيتـ في ىذه الجمسة الترحيب بفريؽ التقكيـ، ؾك. البرنامج

. الجمسة الفرصة كاممة لمناقشة كتكضيح أم قضايا تتعمؽ بالتقكيـ

: أَشغخ انزمىَى

إلى مجمكعات فرعية لمقياـ بزيارات  ينقسـأك ربما  بالكامؿ فريؽ التقكيـ سيتكجو     
زيارات سكؼ اؿ اختيار كترتيبإف . األكاديمية داخؿ المؤسسةك اإلدارية الكحدات كمناقشات مع 

كلكف ينبغي دائما أف تشمؿ لقاءات مع أعضاء ىيئة  ، التقكيـيختمؼ تبعا لتركيز كأكلكيات 
، مصادر التعمـ مركز / مكتبة اؿمثؿ  بالتقكيـ المتعمقةمرافؽ اؿ، كجكلة في  كالطالبالتدريس 
 ف تشمؿ الجكلةينبغي أ كبالنسبة لمتقكيـ المؤسسي .مرافؽ الحاسب اآللي كالمختبرات عينة مف 

 .سكلطالب كاألنشطة الترفييية كالثقافية ، كقاعات الدرامرافؽ 

جراءات معينة كعند النظر في      أف ينصب ينبغي فإنو المرافؽ فحص في أك  مياـ كا 
 كاالعتماد األكاديمي فيمعايير ضماف الجكدة " في كثيقة ذات الصمة  عمى األقساـ ىتماـالا

برامج األكاديمي لؿ كاالعتماد معايير ضماف الجكدة "في كثيقة ك "مؤسسات التعميـ العالي
أف تأخذ في االعتبار عمى أحكاـ الكفاية  ينبغيكما أنو . "التعميـ العاليالتعميمية في مؤسسات 
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،  رسالتياكما كردت في بياف  التطكيركمرحمة تطكر المؤسسة ، كأكلكياتيا مف أجؿ  مقياس
 .ا مف الكثائؽ ذات الصمةكغيره التقكيـ الذاتيكتقرير 
منح الفرصة لعقد المقابالت الشخصية المخطط ليا مسبقا كلعقد محادثات  ينبغي أف ك      

كاحد  ضركرة عقد اجتماعكمع أعضاء ىيئة التدريس كالطالب أثناء الزيارات ، غير رسمية 
 .مف الطالب ممثِّمةمجمكعة مع  عمى األقؿ

لمجنة مع ممثميف  التقكيـأعضاء فريؽ ينبغي أف يجتمع  التقكيـفي مرحمة مبكرة مف ك    
ينبغي عمى كما انو  .الجكدة لتطكيرلمؤسسة اكاستراتيجيات  كأكلكياتلمناقشة عمميا  الجكدة

كتحديد المسائؿ  الذم تـ انجازهالتقدـ  تقكيـزيارة ؿاؿجتمع بصكرة دكرية خالؿ م فريؽ التقكيـ أف
 .التي تتطمب مزيدا مف االىتماـ

: خززبو أَشغخ انزمىَىا
 أعضاء الفريؽ التي كيمؼ  محددةاؿلمسائؿ حكؿ اإعداد مكجز ينبغي عمى فريؽ التقكيـ   .     

كيمي ذلؾ اجتماع  .التي تمت مناقشتيا كاالتفاؽ عمييا مف قبؿ فريؽ التقكيـك،  ىاعفبالتحرم 
عداد مسكدة التقرم ينبغي بذؿ كؿ جيد ك. رفريؽ التقكيـ لالتفاؽ عمى رؤل الفريؽ ككصياتو كا 

بعض اآلراء  كلكف إذا كانت ىناؾ. تكافؽ في اآلراء إلىممكف خالؿ ىذه المناقشة لمتكصؿ 
 كما .التقريرم ؼبدقة في التعميقات المكتكبة  ذكرتي أف عندئذو يجب ؼ ,  المخالفة بشكؿ كاضح

. التعميقاتعمييا األدلة التي تستند  ةكاضح بصكرةد البيانات كاالستنتاجات ِّدحينبغي أف تي 
في )مع مدير الجامعة أك عميد الكمية ( ختامي)كىناؾ ضركرة قصكل لعقد اجتماع نيائي     

في حالة تقكيـ )، كمع نائب مدير الجامعة أك نائب عميد الكمية ( حالة التقكيـ المؤسسي
. تائج التقكيـ، كفي ىذا االجتماع يقـك رئيس فريؽ التقكيـ بمناقشة الخطكط العريضة لف(جالبرناـ

كيمكف إدراج أم قضية يرل مدير الجامعة أك عميد الكمية أك أم مف القيادييف في إدارة 
اجتماع إضافي ىناؾ قد يككف ك .في ىذا االجتماع الستعراضيا جة االمؤسسة أف ىناؾ ح

 لتمكينيـ مفاألكاديمييف اإلدارييف ىيئة التدريس كغيرىـ مف كبار  مع أعضاءعقد مي قصير 
 .التقكيـعمى نتائج  طالعاإل

: منبرط يٍ ثشايظ انزمىَى 3.2



 

65 
 

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

جداكؿ التقكيـ الفردم تختمؼ تبعا لعدد أعضاء الفريؽ ، كحجـ المؤسسة ، كعدد إف 
يمكف كفيما يمي عينة جداكؿ . كصكؿ أعضاء الفريؽ كمكاعيد البرامج ، كمكقع المؤسسة ، 

كلمتقكيمات المتزامنة لممؤسسة  ،  رنامجتقكيـ البؿكمؤسسي ، اؿ لمتقكيـبمثابة مرشد تسخيرىا 
ألغراض التكضيح فقط المستخدمة في ىذه العينات  المسميات الكظيفية عممان بأف. كالبرامج معا
كالترتيبات مختمفة مف المسميات الكظيفية مجمكعة  المؤسسات أف تستخدـ مف المتكقعحيث أف 
 .لكثير مف المياـ المعنية الالزمة اإلدارية

: (أَبو 5:ادلذح )ؤعغٍ امل نهزمىَىجلذول انزىضُؾٍ ا 3.2.1
 

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

  :انُىو األول
سناد األدكار  التقكيـكتخطيط لمناقشة إرشاد  في جمسة يجتمع الفريؽصباحان  8:30 كا 

 مكظؼاؿكيرأس االجتماع رئيس الفريؽ ك. يات عمى األعضاءكالمسؤكؿ
المؤسسة جكلة قصيرة في حـر كيمكف ترتيب . الييئة ؽ مفالمنسِّ 

 .التعميمية

 
كالطالبات ،  البفي المؤسسات كالبرامج المقدمة في أقساـ مختمفة لمطصباحان  11:30

 عممتالتي  ترتيباتعف اؿ كاممة تقديـ إحاطةبكبار المكظفيف يقـك 
 .األقساـ لمتنسيؽ كالتفاعؿ بيف ىذه 

 
الجامعة أك  معالي مدير برعاية ةغداء غير رسمي في المؤسسحفؿ   12:30

كبار أعضاء ىيئة التدريس كأعضاء  بحضكرعميد الكمية ، كسعادة 
عميد سعادة اؿ كأ معالي المدير ـ الترحيب مف قبؿقدَّ كمي . لجنة الجكدة

 .التقكيـ فريؽ رئيس عمى ىذا الترحيبرد كم
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الجامعة أك  معالي مديرفي المؤسسة مع إرشادية تكجييية  جمسةبعد الظير  2:00

،  اكأىدافو اكغاياتورسالتيا ىذه المؤسسة ، ك لتقديـ الكمية عميدسعادة 
 .اإلستراتيجيةنظرة عامة عف الخطط ثـ تقديـ 

 

 

 
عصران  3:45

 
 
عصران  4:15 

الفصكؿ الدراسية كالمختبرات كالمرافؽ مثؿ )لبرنامج اجكلة في مرافؽ 
 .(الخ ...،الحاسكبية

 
مثؿ الفصكؿ الدراسية كالمختبرات كالمرافؽ )لبرنامج اجكلة في مرافؽ 

 .(الخ ...،الحاسكبية

 
 .يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽمساء  5:00
ـك نتائج الي كتمخيص في الفندؽ لتناكؿ العشاء  فريؽ التقكيـيجتمع مساءن  7:00

 .األكؿ
 

انُىو انضبٍَ 
 

 .كصكؿ فريؽ التقكيـ لممؤسسة كعقد اجتماع قصيرصباحان  8:30
الجامعة ،  مديرنائب كسعادة الجامعة ،  معالي مدير مع اجتماعصباحان  9:00

نظرة عامة عمى الترتيبات إللقاء  . الطالباترئيس قسـ سعادة ك
  "2"المعايير رقـ اإلدارية ، كمناقشة تقرير

كما يقابميا قي قسـ  مف الذككر ك األقساـمع رؤساء  اجتماعاتصباحان  10:00
ينبغي أف تككف ك . –عبر المؤسسة األقساـعينة مختارة مف . )اإلناث

جرل في كقت مالبرنامج  إذا كاف تقكيـالعينة مف عدة أقساـ مختمفة 
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(. مالمؤسسالتقكيـ  مع  متزامف
مف الطالب   10إلى  8ف تتككف مف لتيلقاءات مع مجمكعتيف ممثِّ  11:15

المتكقع تخرجيـ مف مختمؼ المستكيات كمف جميع أقساـ المؤسسة 
. غداء عمؿ 12:30
مع  االجتماعالمعمكمات ك مصادر مركز/ المكتبة  جكالت لمفريؽ عمى 1:30

 كفقان مناقشة نظـ المكتبات كخدمات الدعـ كتقديـ تقرير ك. مكتبةاؿ أميف
. 6لممعيار رقـ 

 :  إلى مجمكعات فرعيةـ الفريؽ قسَّ مي بعد الظير  2:30
 كاإلجراءاتمعايير القبكؿ  ـقكِّ تي تقي مدير القبكؿ كتؿ األكلىالمجمكعة 

جراءاتالطسجالت  ـقكِّ تي ؿ كالمسجِّ مع  مف  ك عينة ىاحفظ الب كا 
مدير بلتقي تؼالمجمكعة الثانية أما  .الطالبممفات كالتقارير الفصمية 
 كالتكصيات الطالبية ، كتقدـ المشكرة األنشطة ـقكِّ تي بية كالخدمات الطال

 .األنشطة غير الصفية في، كغيرىا مف خدمات دعـ الطالب 

 
 .يعكد الفريؽ مجددا لقاعة االجتماعاتعصران  4:00
. يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽمساءن  5:00
نتائج اليـك تمخيص كفي الفندؽ لتناكؿ العشاء  فريؽ التقكيـيجتمع مساء  7:00

 .الثاني
 : انُىو انضبنش

 .كصكؿ فريؽ التقكيـ لممؤسسة كعقد اجتماع قصيرصباحان  8:30
عف  المسئكؿ الجامعة ككيؿأك  الكمية أك نائبو يجتمع الفريؽ مع عميدصباحان  9:00

 األقساـمف العمداء كرؤساء  ممثِّمة ك مجمكعة التطكيرالبحث ك
 الذاتيتقرير اؿ، كدراسة ات األبحاث كتطكيرىا كاستراتجيمناقشة أداء ؿ

. مف المعايير"10"كفقان لممادة 
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: إلى مجمكعتيف فرعيةيقسـ الفريؽ صباحان  10:15

كنكلكجيا المعمكمات ت أقساـ عمىبجكلة  األكلىالمجمكعة فبينما تقـك  
مسؤكؿ تقنية  تمع مع تجكخدمات الدعـ كمختبرات الحاسكب ك

المسؤكؿ كؿ مف مع  بااللتقاءفتقـك المجمكعة الثانية أما   ،المعمكمات
كعضك ىيئة  ، التحضيرية األخرل برامج اؿالمغة االنجميزية ك عف برامج

التدريس المنتدب كممثؿ عف أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في ىذه 
 . البرامج

 
أعضاء ىيئة مف  8إلى  5تتككف مف ممثِّمةلقاءات مع مجمكعات  11:30

 كاف ىناؾ  إذا. )مختمؼ أنحاء المؤسسة مأخكذة مفكتككف س التدرم
 .(أخرل أقساـ مف  يمكف أخذ العينةبرنامج تقكيمات متزامنة لؿ

 
. غداء عمؿطيران  12:30
: إلى مجمكعتيف فرعيةيقسـ الفريؽ ظيران  1:30

اإلدارة عدد مف كبار المدراء المالييف في  المجمكع األكلى تجتمع مع 
مع لتقي ت كالمجمكعة الثانية. اقشة الميزانية كالنكاحي الماليةالمالية لمف

الخطط حكؿ  لإلحاطة عف المرافؽ كالمعدات  المسئكليفكبار المديريف 
تتعمؽ بيا  سياسات ذلؾ مف كما إلى التجييزات، كالصيانة ، ك الرئيسية

. الخ.. ،
 قكسياسات التكظيؼ عف  المسئكليفيجتمع الفريؽ مع كبار المديريف بعد الظير  2:30

سياسات عمى أعضاء ىيئة التدريس ك لمتعرؼ عمى كيفية تعييف
 تمؤىالمف  ممثِّمةباختيار عينات الفريؽ  يقـكك. التطكير الميني

  .ىـممفات المكجكدة فيأعضاء ىيئة التدريس  كعقكد
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 .زيارات لمرافؽ مختارة كفقا لطمب الفريؽعصران  3:30
 .ؽالعكدة لمفندمساءن  5:00
ستخالص نتائج ىذا في الفندؽ لتناكؿ العشاء كا فريؽ التقكيـيجتمع مساءن  7:00

 .اليـك
 انُىو انشاثغ 

 .كصكؿ فريؽ التقكيـ لممؤسسة كعقد اجتماع قصيرصباحان  8:30
لمناقشة مياـ كأنشطة  الجامعة أك الكميةمجمس  أعضاءمع  اجتماعصباحان  9:00

 .المجمس
مف طالب  10إلى  8مف تتككف  ممثِّمةلفريؽ مع مجمكعات يجتمع اصباحا 10:00 

. في مختمؼ برامج المؤسسة الدفعة األخيرة لمخريجيف
تخرجكا مف كانكا قد يجتمع الفريؽ مع مجمكعة مف المكظفيف المذيف صباحان  11:15 

. المؤسسة
الجامعة لمشئكف  كؿ مف  سعادة ككيؿكمناقشة مع . غداء عمؿظيران  12:30

. يمية كمدير مركز الجكدة حكؿ المسائؿ التي تثار في أثناء الزيارةالتعؿ
. اجتماع فريؽ التقكيـ 1:30
معينة إدارية عممية أك  أك كحداتمحددة مرافؽ  يزكر أعضاء الفريؽ 2:15

، أك البدء في صياغة أجزاء مف . لمتابعة القضايا كاألسئمة المطركحة
 .التقرير

. قكيـ إلى الفندؽيغادر فريؽ التمساءن  5:00
نتائج ىذا تمخيص كفي الفندؽ لتناكؿ العشاء  فريؽ التقكيـيجتمع مساءن  7:00

 الخاصة المياـ كالمسؤكليات  الفريؽ ىذه المرة يكضح رئيسسك. اليـك
 . صياغة التقريرب

 انُىو اخلبيظ 
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نة مف لمناقشة أجزاء معيكيجتمع الفريؽ لمناقشة النتائج كالتكصيات كصباحان  8:30 
. التقرير

  .أعضاء الفريؽعف طريؽ  أقساـ التقريركتابة مسكدة  صباحان  9:30
لمراجعة كيجتمع الفريؽ . التقرير أجزاء مسكدةإلنجاز  لمحددالمكعد اصباحان  11:00

 .كالمقترحاتالتكصيات  مسكدات
. يرتاح الفريؽ لتناكؿ طعاـ الغداء في الفندؽظيران  12:30
سعادة مدير الجامعة أك معالي االجتماع الختامي بيف رئيس الفريؽ كبعد الظير  2:00

. عميد الكمية
أىـ نتائج التقكيـ فيو يعرض كرئيس فريؽ التقكيـ ؿ( اجتماع اختيارم)عصران  3:30

. كالطالب كالمكظفيف أعضاء ىيئة التدريس لمجمكعة مف في 
 

(: أَبو 4)ثشَبيظ  نزمىَىاجلذول انزىضُؾٍ  3.2.2
 

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

 انُىو األول 
كتقكيـ لمناقشة ككالتخطيط  كاإلرشاد تكجيوؿؿفي جمسة  يجتمع الفريؽ صباحان  8:30

سنا كيرأس االجتماع رئيس . األدكار كالمسؤكليات عمى األعضاء دكا 
. مف الييئة ؽالمنس مكظؼاؿالفريؽ ك

عميد  كأ مدير الجامعة لمشئكف التعميميةمع نائب  تمييدماجتماع صباحان  11:00
الكمية أك رئيس القسـ لمتعريؼ عف المؤسسة ، كالبرنامج كأىدافو 

 .كغاياتو كالتطكرات األخيرة
 كباريقـك بالنسبة لمبرامج المقدمة في أقساـ مختمفة لمطمبة كالطالبات ، صباحان  11:45

لمتنسيؽ كالتفاعؿ بيف المعدة ترتيبات اؿ حكؿ إيجازتقديـ بالمكظفيف 
. األقساـىذه 
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 الجامعة مدير نائبسعادة برعاية  ةغداء غير رسمي في المؤسسحفؿ  12:30
كبار أعضاء ىيئة  بحضكرك الكمية،عميد سعادة أك  لمشئكف التعميمية

  ـ الترحيب مف قبؿكيقد. التقكيـ الذاتي لمبرنامجكأعضاء لجنة تدريس اؿ
 عمى ىذا الترحيبرد كمعميد الكمية سعادة الجامعة ك معالي مدير
. التقكيـ رئيس فريؽ

سعادة عميد الكمية  بالفريؽ  يجتمعبرنامج كاحد ،  تقكيـفي حالة       بعد الظير  2:00
لتقديـ أك منسؽ البرنامج / ، ك المعني قسـ اؿرئيس كسعادة ،  المعني

يجرم برامج متعددة ىناؾ كانت  إذا ك. عف البرنامج زةلمحة عامة مكج
ينقسـ لمجمكعات فرعية مف اجؿ ، فإف الفريؽ قد  تقكيميا بنفس الكقت

 برنامجاؿمنسؽ  يقدمو  كتتضمف المناقشات ، كصؼ. تمؾ االجتماعات
تنفيذ لتحقيؽ اؿتخطيط ككاؿتنسيؽ ؿالمستخدمة ؿحكؿ االستراتجيات 

النجاحات كيكضح ،  المقررات المقدمةفي  كةالمرج النتائج التعميمية
برنامج كما يصؼ تقكيـ اؿ،  تمؾ الجيكدكاجيت  كالصعكبات التي 

 ةالرئيسالعناصر  أيضان برنامج اؿمنسؽ  كيصؼ .كاستراتيجيات تطكيره
 متاحة يجعؿ ىذه المكاصفات كالتقارير ك كمكاصفات المقررلمبرنامج ، 

 االمسائؿ الناشئة عف ىذكيـ فريؽ التؽأعضاء كسيتتبع . لمتقكيـ
 .التقرير الذاتيتحميؿ  خالؿكالمسائؿ الناشئة مف  الكصؼ

مثؿ الفصكؿ الدراسية كالمختبرات كالمرافؽ )لبرنامج امرافؽ  عمىجكلة عصران  3:45
. (الحاسكبية الخ

 
. يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽمساءن  5:00
نتائج ىذا لتمخيص كؽ لتناكؿ العشاء في الفند فريؽ التقكيـيجتمع مساءن  7:00

 . اليـك
 : انُىو انضبٍَ
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أنشطة عف  الستعراض مكجز القسـرئيس سعادة يجتمع الفريؽ مع صباحان  8:30
ـ . خدمة المجتمع أنشطة كالميني البحثي كالتطكير  فريؽ كقد ييقكِّ
ىيئة التدريس كالتقارير بأعضاء  السير الذاتية الخاصة  التقكيـ
. البحثية

يجتمع الفريؽ مع أعضاء ىيئة التدريس الذيف يقكمكف بالتدريس في  صباحان  10:00
الدراسات العميا التي  أك منسؽ برامج االمتياز مع ، ( البرامج)البرنامج 

 كثرة عددفي حالة تعدد البرامج أك ك. قد تترافؽ مع ىذا البرنامج
 .مكعات فرعيةإلى مج يمكف تقسيـ الفريؽفإنو أعضاء ىيئة التدريس ، 

 طالباؿ مف 12-8 مف تتككف ممثِّمة يجتمع الفريؽ مع مجمكعة صباحان  11:30
 .البرنامج داخؿ مف مختمؼ المستكيات ك الحالييف

 
الغداء مع مجمكعة صغيرة مف أعضاء ىيئة طعاـ تناكؿ الفريؽ مقد ظيران  12:30

 (.البرامج)البرنامج  فيالتدريس كاإلدارييف 
 .الفريؽأعضاء جتماع اظيران  1:30
 لتقكيـالتعمـ المستخدـ ليذا البرنامج  مصادرمركز / زيارة المكتبة بعد الظير  2:00

المتاحة كالحصكؿ عمى معمكمات بشأف برنامج كنظـ دعـ  المصادر
. الطالب

نماذج مف أعماؿ الطالب أك  لتقكيـيجتمع الفريؽ مع منسؽ البرنامج عصران  3:30
 معاييرلتحقؽ مف امناقشة استراتيجيات ك باتالكاجاالختبارات ك

 .تحصيؿ الطالب
 .يغادر فريؽ التقكيـ إلى الفندؽمساءي  5:00
 .يجتمع الفريؽ لمناقشة االقتراحات كالتكصيات كخطة إلعداد التقريرمساءن  7:00

َـّ يتـ   .عشاء في الفندؽتناكؿ طعاـ اؿ كمف ث
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 : انُىو انضبنش
(. البرامج)مف خريجي ىذا البرنامج  ممثِّمة مجمكعة يؽ مع يجتمع الفرصباحان  8:30

مف  األعماؿ كالمكظفيفأصحاب  ممثِّمة مفيجتمع الفريؽ مع مجمكعة صباحان  10:00
 .الخريجيف 

كالتكصيات ، الستنتاجات ؿ كضع تصكر مبدئي . اجتماع التخطيطصباحان  11:30
. لتحقيؽأم مف المسائؿ التي تتطمب مزيدا مف اب التعريؼك

. غداء عمؿظيران  12:30
إعداد األجزاء ك ،إذا لـز األمرالقياـ بزيارات لممتابعة كلتقديـ المشكرة  بعد الظير  2:00

 .التقرير مسكدةاألكلية مف 
. العكدة لمفندؽمساءن  5:00
 .العشاء في الفندؽ طعاـ الفريؽ لتناكؿ استراحة ألعضاء مساءن  7:30

 : انُىو انشاثغ
 .تكصياتاؿك لمقترحاتا مسكدة لتقكيـيجتمع الفريؽ صباحان  8:30
جراء كالترتيب إل أعضاء الفريؽمف قبؿ مكاصمة صياغة التقرير صباحان  9:30

المكاد التي تـ جمعيا لتقكيـ أك   لممرافؽ مشاكرات إضافية أك زيارات
. إذا لـز األمر

 رئيس الفريؽ كيقـك .  تقريراؿ مسكدةالستكماؿ أجزاء  الكقت المحددصباحان  11:30
 .بجمع أجزاء التقرير كمراجعتو

. الغداءتناكؿ طعاـ ظيران  12:30
االجتماع الختامي بيف رئيس الفريؽ كنائب مدير الجامعة لمشئكف ظيران  1:30

. رئيس القسـأك سعادة /عميد الكميةأك سعادة / التعميمية
ع في اجتماع ـ النتائج العامةلفريؽ يقدـ رئيس ا( اجتماع اختيارم)بعد الظير  2:30

 .كالمكظفيف كبار أعضاء ىيئة التدريس كالطالب
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 :رتغ انزمىَى ادلؤعغٍ يغ رمىَى انربَبيظ 3.2.3

مجاالت  فيامج كاحد أك اثنيف فبالنسبة لممؤسسات الصغيرة كالمؤسسات التي لدييا بر     
،فإنو مف الممكف تقكيـ عمى سبيؿ المثاؿ ، مثؿ األعماؿ التجارية كتكنكلكجيا المعمكمات مرتبطة

كسيضـ الفريؽ خبراء في مجاؿ اإلدارة المؤسسية  .المؤسسة كبرامجيا في نفس الكقت
كما سيككف مف  .التقكيـفي كؿ المجاالت قيد ك في نظاـ التقكيـ الفردم كما الحاؿكاألكاديمية ، 

 .البرنامج في كقت كاحد قكيـتك المؤسسي التقكيـالممكف في بعض المؤسسات الكبرل إجراء 
 التفاصيؿ عمى أساس كؿ حالةكسيتـ عمؿ الظركؼ  الختالؼ كفقان ترتيبات اؿتختمؼ كسكؼ 
، عمى مدمجة أكثر منيابصفة عامة ستككف منفصمة  التقكيـكلكف ىذيف النكعيف مف . عمى حده
. مراحؿ البرنامج خالؿ التقكيـ فرؽسيتـ تكفير التشاكر كتبادؿ المعمكمات بيف أنو  الرغـ مف
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 أدواس ويغئىنُبد فشق انزمىَى اخلبسعٍ

 :اخلبسعُني لىينيانصفبد ادلغهىثخ يف امل  4.1

 ق المصداقيةعتمد إلى حد كبير عمى مصداقية الفريؽ ، كىذتخارجي اؿ التقكيـقيمة إف      
لماميـ الكامؿ ضماف الجكدة عمكما ،  إجراءاتفي  ىـخبراتك،  تتأثر بمدل استقالليتيـ سكؼ  كا 

 . بإستراتيجية تركيز التقكيـ

أك إدارة / خبرة كبيرة في التدريس ك  فريؽ التقكيـأعضاء لدل  أف تككف كما انو ينبغي     
 يككف أيضا أف ـكينبغي لو. التقكيـد برنامج قياؿلمؤسسة أك با ذات عالقة ما بعد الثانكم التعميـ
المؤسسة ،  ثقة ما يكسبيـحساسية كالمكضكعية كالنزاىة كاؿمف الصفات الشخصية  ـلديو
فال بد أف  عضاء مف داخؿ المممكة العربية السعكدية كبالنسبة لأل. ، كالمجتمع األكسع الييئةك

مف أماكف  أما بالنسبة لمقادميف،  ضماف الجكدة إجراءاتفي  يان تدريب اقد أتمكا برنامجيككنكا 

                                                           
 
جمغ .2تحديد مىضىع التقىيم.1:وتتكىن مه أربغ خطىات تقىيم البرامج التعليمية إستراتيجية تعني كلمة تركيز التقىيم 

 تقىيم التقىيم..4تحليل المعلىمات وتفسيرها.3المعلىمات وتنظيمها
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 الدكلةمف خارج كككنيـ  ،خبرة في ىذا المجاؿميما كيككف لدييـ  اتدريب فالبد أف يتمقكفأخرل 
 بالتقكيـحكؿ السياسات المحمية كاالتفاقيات الدكلية ذات الصمة ليـ شامؿ  إيجاز فسيتـ تقديـ، 

 .دأيبقبؿ أف 

أف أم شخص سيككف لو معرفة كاسعة في جميع  غير المرجح أنو مف مفك بالرغـ      
كفؿ تكافر الخبرة المطمكبة مفريؽ ينبغي أف اؿ، كلكف اختيار  تقكيـالمسائؿ التي تحتاج إلى 

 .داخؿ الفريؽ ككؿ

مف أف تضـ ىذه الفرؽ عدد  ، فإف باإلمكاففي بعض فرؽ التقكيـ تبعا لمتطمبات الخبرة ك    
دراسة المعنية اؿالخبرة في مجاؿ  الذيف لدييـديرم ىيئة التدريس كبار ذكم الخبرة األكاديمية ـك

التي يتـ أك مف ذكم الخبرة مف أعضاء المينة / ضماف الجكدة ، ك  إجراءات، كخبراء في 
 .مف أجؿ االلتحاؽ بيا بعد التخرجلطالب إعداد ا

: انصفبد انشخصُخ 4.1.1

  ؛  فريؽ الكاحدكبركح اؿالقدرة عمى العمؿ بفعالية كبصكرة تعاكنية 

  القدرة عمى االستماع ، كعمى التكاصؿ بصكرة فعالة في المشاكرات مع
 أعضاء ىيئة التدريس كالطالب داخؿ المؤسسة ؛ 

  المختمفة التي تمبي  االتجاىاتالجكدة ، إلى جانب االنفتاح عمى بااللتزاـ
 معايير الجكدة ؛ 

  عمى التكفيؽ بيف ىذه  الثقافة كالتقاليد المحمية ، كالقدرة نحكالحساسية
 المقبكلة ؛  كالجكدةالمعايير عمكما 
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 حساسة اؿمسائؿ اؿالسمكؾ األخالقي في التعامؿ مع  فيعالية  مستكيات
 . سريةاؿأك 

 في الكفاء بااللتزامات الثبات . 

   تغيير اآلراء كالقدرة عمى تقديـ الدعـ مف خالؿ اآلراء كاألدلة ذات الصمة
 .تفي ضكء مزيد مف المعمكما

  

: اخلرباد األكبدميُخ وادلهُُخ 4.1.2
 :كالمينية ما يمي ةكتشمؿ الخبرات العممي  
كاحد أك أكثر مف في التدريس  ذلؾ بما فيالنجاحات األكاديمية في اآلكنة األخيرة  •

 ؛  التقكيـمجاالت الدراسة قيد 

 رفيع المستكل ؛ أكاديمي التجربة الناجحة في منصب  •

 مرحمة التعميـ ما بعد الثانكم ؛ دة ؿتقكيـ الجكالخبرة في • 

؛   البيئة التعميميةالتجارب الحديثة في إدارة عمميات ضماف الجكدة في • 
مجاؿ بفي مجاؿ البحث أك الممارسة المينية ذات صمة مباشرة  تجربة حديثة ككبيرة• 

 النشاط األكاديمي األخير؛ 

تحقؽ مف صحتيا في تشكيؿ البرىنة عمى الخبرة في تحميؿ كتفسير البيانات كاؿ• 
 االستنتاجات ؛ 

القدرة عمى فيـ كتقييـ المعمكمات المقدمة مف خالؿ مشاكرات غير رسمية ككذلؾ في • 
عمى شكؿ فرضيات حكؿ القضايا كصياغتيا شكؿ حساس لسياؽ معيف ، بتقارير رسمية 

.  لييااستنتاجات تستند إلى األدلة التي تـ الحصكؿ ع كصياغةؽ ؽاألساسية ، كالتح
 

يعمنكف التكقيع عمى استمارة  التقكيـسكؼ يطمب مف فريؽ  ،قبؿ تعيينيـ أعضاءك     
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، كتقديـ التزاـ رسمي لمحفاظ عمى سرية  المصالحفي  عارضليس لدييـ ت فييا أنو
 .التقكيـاإلجراءات بعد 

: انزمىَىيغؤونُبد أػضبء فشَك  4.2
 .التقكيـقبؿ كأثناء كبعد ىذا تشمؿ مسؤكليات أعضاء الفريؽ اإلجراءات      

: لجم انزمىَى 4.2.1
أعضاء الفريؽ عمى المعايير كالمتطمبات الالزمة لضماف الجكدة كاالعتماد عمى  ينبغي أف يطمع

كىذا . (NCAAA)األكاديمي  دكثائؽ الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماالنحك المنصكص عميو في 
 . لمعايير الييئةأساس األداء بالنسبة عتماد ىك عمى باالأمر ضركرم ألف الحكـ 

قرأ بدقة حتى ينبغي أف تي المعني فإنو المؤسسة أك البرنامج ب الخاصة ةالمادتيستمـ عندما  •
جراءاتيايتسنى  . ماتا فيماضماف الجكدة ؿ ىا، كآليات فيـ رسالة المؤسسة كسياساتيا كا 

في التحقؽ الفريؽ  مسئكلية الذم تكمفاألداء  جكدةينبغي أف تقدـ التقارير دليال عمى ك
 . منو

 يعتقدكفأعضاء الفريؽ عادة تحديد المسائؿ التي ، يطمب مف كبعد قراءة ىذه المكاد  •
كينبغي تقديـ مكجز تعميقات . لدراسة المكادبالتفصيؿ نتيجة  منيا أنيا ينبغي التحقؽ

لى  التقكيـرئيس فريؽ  إلىمكتكبة حكؿ ىذه المسائؿ كاألسئمة المحتممة  المكظؼ كا 
 . قبؿ التاريخ المحدد الييئة مف "المنسؽ" رشحالـ

 تحضيراتيـقضايا معينة خالؿ  بعمؽ مف التحقؽأعضاء الفريؽ في العادة مف يطمب  •
كأعضاء في يمات كفي مجمؿ التؽ ككنيـ يساىمكف،  التقكيـ نفسو في أثناءاألكلية ك

 . فريؽ التقكيـ
تكفير مزيد مف  يطمبكفائؽ إضافية أك يطمب أعضاء الفريؽ معمكمات أك كثيمكف أف  •

 . بنتائج التقكيـ الذاتي لممؤسسة الذم تـ تقديمواألدلة المتعمقة 

ألعضاء ىيئة لطالب ، أك ؿكجو تأسئمة مف الممكف أف مسبقا ينبغي أف يعد الفريؽ  •
ىذه القضايا ، كينبغي تحديد  مفالتحقؽ  سبيؿ لمكظفيف اإلدارييف فيؿ التدريس أك
 .إذا لـز األمر تقديموما سبؽ  لدعـدلة مصادر األ
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: يف أصُبء انزمىَى 4.2.2 
حكؿ اإلجراءات مفصمَّة أعضاء فريؽ التقكيـ بمعمكمات كصفية  إطالعمف الكاجب إف      

أف تركز كما ينبغي  .كتقييـ المؤسسة لتمؾ اإلجراءات كنتائجيا ،التي تـ إتباعيا في المؤسسة 
القضايا المحددة في  مفالتحقؽ عمى  أكالنتائج تأكيد تمؾ عمى  تاالجتماعات كالمشاكرا

 .مف أجؿ دراستيا بشكؿ أكثر تفصيالالتحميالت األكلية 
التكاصؿ فيما بينيـ بشكؿ حقيقي كمتفيـ في ضكء المصمحة الفريؽ  ألعضاء ينبغيك  

 .فيـ كامؿ لمنشاط المؤسسةالكصؿ ؿ مفالفريؽ ليتمكف ،  المشتركة
جتماعات مع المكظفيف كالطالب االعقد عدد مف  المجدكلة زمنيا التقكيـ شمؿ عمميةتكس    

أعضاء الفريؽ  سأؿكخالؿ ىذه االجتماعات سي. المعنيةالمؤسسات ليـ عالقة بف ـكغيرىـ ـ
ينبغي أف كما أنو  . لممادة المقدمة األكليةالمسائؿ الناشئة عف القراءة  مف لتحقؽؿبعض األسئمة 

 تكجييات كمف الضركرم أف يتبع األعضاء. التقكيـفي جميع جكانب شارؾ أعضاء الفريؽ م
 .جداكؿ الزمنية المعدة لمختمؼ األنشطةباؿ كفلتـزمالرئيس ك

قضايا  مف لمتحقؽ الفريؽ مف جانب أفراد التي تتـ لمتابعة المناقشات كيمكف كضع ترتيبات   
 كمع أف. األخيرةم المناقشات مكاصمة النظر في المسائؿ التي أثيرت ؼؿأك أكثر  بعمؽمعينة 
 مع رئيس الفريؽالترتيب بينبغي أف يككف ىذا  ان، غير أنومطمكبأمران المسائؿ  تمؾمتابعة 

أف يتـ ذلؾ  كمف غير المقبكؿ. الشخص المرشح مف قبؿ المؤسسة لممساعدة في الترتيباتك
 .بشكؿ مستقؿ

 

التي المسائؿ  التقكيـ عف يؽفر في كؿ عضكقبؿ  مالحظات مف يتـ إعدادكينبغي أف      
ممخصات األدلة ذات  المالحظاتمف الميـ أف تشمؿ ىذه ك. ألقيت عميو مسئكلية التحقؽ منيا

. تشكيميا يتـ الصمة ككذلؾ أم استنتاجات أكلية
ينبغي ك. التقكيـمراحؿ خالؿ  عمى لالجتماع التقكيـفريؽ ؿ لمتقكيـ كقتان  الجدكؿ الزمني كيكفر    

المزيد مف ب لمتعريؼأكلية ، أك  نتائج إلىلكاممة مف ىذه األكقات لممناقشة كالتكصؿ االستفادة ا
 .الكاجب القياـ بو التحقؽ
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أجزاء تقرير مسكدة صياغة المساعدة  في  ، ينبغي عمى األعضاء خاتمتوفي ك التقكيـ كخالؿ  
اؽ عمييا مف قبؿ الفريؽ االقتراحات كالتكصيات ينبغي مناقشتيا كاالتؼك،  كما أف النتائج. الفريؽ
 .بالكامؿ

 
 

 

: ثؼذ انزمىَى 4.2.3 
عف أك  التقكيـعممية  حكؿ الييئةإلى تقدـ مالحظات  يمكف أفبناء عمى طمب أعضاء الفريؽ 

.  المؤسسة كاألنشطة التي قد تككف مفيدة في تحسيف كضع ترتيبات ضماف الجكدة تقارير جكانب
رئيس ال ينبغي مناقشتيا مع أشخاص آخريف غير ـ كحررت في التقكمالمسائؿ التي نكقشت ك

. كؿ ىذه األمكر يجب أف تحاط بسرية تامةبؿ إف . الييئةاألعضاء اآلخريف ، أك  الفريؽ أك
مكافقة  بعد، أك في ظركؼ خاصة  الييئةلف تقدـ عادة سكل مف قبؿ  التقكيـمعمكمات عف فاؿ

 المالحظات ينبغي أف تحاطك. يؽالفر عف طريؽ رئيس حصؿ عمييامي  ، الييئةمحددة مف 
عندما لـ تعد تالؼ األكراؽ التي تـ تدكينيا إكينبغي . بسرية تامة التقكيـكالمكاد المقدمة أثناء 
 .يتـ إتالفياعاد إلى المؤسسة أك أف ت ككذلؾ الكثائؽ األخرل ينبغيىناؾ حاجة إلييا ، 

 :انزمىَىيغؤونُبد سئُظ فشَك  4.3

، كتنسيؽ أنشطتو ،  التقكيـمسؤكليات كبيرة في قيادة فريؽ  التقكيـإف عمى رئيس فريؽ      
في تنسيؽ  كالمساىمة ، الممكف في األنشطة الحساسة الدعـ تقديـككتييئة مناخ مف التعاكف 

: كيقـك رئيس التقكيـ بالمسئكليات التالية. كصياغة التقرير
 الشخص المعيف ليككف مف يطمب  أفمف المحتمؿ ف إقكيـ ، ؼتعندما يتـ تشكيؿ فريؽ اؿ

رئيس التقكيـ النظر في المكاد التي كفرتيا الييئة كالمؤسسة كيشير إلى المكظؼ المعيف 
 .ت كالجدكؿ الزمني ألنشطة التقكيـبأم متطمبات خاصة بالترتيبا" المنسؽ"مف الييئة 

  كلية مع المؤسسة األمناقشات اؿفي  الييئة مكظؼ فريؽ التقكيـ مشاركة لرئيسيمكف
 .الظركؼ بذلؾلو إذا سمحت  الزيارةحكؿ ترتيبات 
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 التقكيـمع أعضاء فريؽ ( عادة عف طريؽ البريد اإللكتركني)يجب أف يتشاكر الرئيس 
ستككف ىناؾ حاجة إلى   -المتكفرةبعد قراءة المكاد  -لتحديد األمكر التي يعتقدكف أنو 

خاصة اؿمسؤكليات اؿ انجاز اىتماـ خاص خالؿ زيارة المكقع ، كالعمؿ عمى إعطاءىا
ألعضاء الفريؽ خالؿ الزيارة ، ككضع المسائؿ الرئيسية التي يمكف طرحيا خالؿ 

 اخاص ااىتماـ أف يكلكامف أعضاء الفريؽ  طمبربما مي عمى سبيؿ المثاؿ ، ؼ. التقكيـ
إلعداد األسئمة الرئيسية ، كفي مرحمة ذلؾ ك،  الييئةمعايير عمى أساس عدد مف لألداء 

 تلتحديد االيجابيا عمى تمؾ المعايير يعتمدأكلية لمتقرير الذم كاف  مسكدةعداد الحقة إل
 .تكصياتاؿكاالقتراحات أك 

 لممكقع توفي بداية زيار فريؽ التقكيـ يجتمع عندمامراجعة ىذه المياـ كالكاجبات يمكف ك 
خالؿ ىذه الزيارة في ظؿ لذلؾ ، كما يمكف تغيير كتعديؿ المالحظات بحسب الحاجة 

 .مجمكعة ككؿاؿآراء  ؽ بيفالذم يكؼِّ رئيس اؿقيادة 

 المتحدث  يقـك بدكرأف  عمى الرئيس ينبغي ، مؤسسةاؿفي  يةكخالؿ االجتماعات األكؿ
مع  باالشتراؾىذه المسؤكلية قد تككف أف عمى الرغـ مف ) المجمكعةباسـ الرسمي 

تككف ىناؾ  لمغاية أف مف الميـ كلعمؿ ذلؾ(. "منسؽ التقكيـ"المكظؼ المعيف مف الييئة 
في  الطالبمكظفيف كلؿمالئـ  اؿ المناخ بحيث يتككف  تسكد الفريؽ جماعية ركح

 اءالتكاصؿ بشكؿ صريح كبفَّ  باستطاعتيـ أف ليشعركف التقكيـالمؤسسة كأعضاء فريؽ 
 .حكؿ المسائؿ التي قد تنشأ كبعقكؿ متفتحة

 تكفير القيادة  عمى الرئيسبغي يف ،خرلاألنشطة األتنظيـ  في كخالؿ االجتماعات ، ك
في مكعدىا ،  بحيث تقاـالفعالة لضماف المضي قدما في االجتماعات بطريقة بناءة ، 

الجتماعات مسألة ؿالجدكؿ الزمني كما . لألعضاء المشاركة بفعالية في المناقشات تاحكم
تختتـ ر عمى أف جميع االجتماعات تبدأ كصِّ مي أف  عمى الرئيس ينبغيلذلؾ . ميمة جدا

إذا كانت ىناؾ حاجة إلى مزيد مف الكقت لمعالجة القضايا أما . في الكقت المناسب
الترتيبات لمتابعة المناقشات مع كاحد أك أكثر مف أعضاء  تطرأ فانو يجب عمؿالتي 
 .الفريؽ
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  كجيات نظر جميع أعضاء الفريؽ أف  التأكيد عمى عمى الرئيس زيارة ينبغياؿكفي ختاـ 
 كضركرة أف تكضع المالحظات الالزمةعنيا ، مدعمة بأدلة مناسبة ، يعبر البد أف 

 .عمى ىذه اآلراء كتقدـ لممساعدة في إعداد التقرير

 أك غيره مف  سعادة عميد الكميةأك  مدير الجامعةمعالي  مع الختامي في االجتماع ،
إلييا أىـ االستنتاجات التي تـ التكصؿ ينبغي أف يكجز كبار أعضاء ىيئة التدريس ، 

. التقكيـاالعتراؼ كالشكر عمى المساعدة التي قدمت في ىذا تقديـ بطريقة بناءة ، مع 
 تتعرض لمزيد مف المراجعةالتقرير سكؼ مسكدة إلى أف  فكرةإعطاء  عميو كينبغي

 .لمتحقؽ مف دقة الكقائع المتعمقة

  يئةلممكظؼ المعيف مف قبؿ الوالتقرير  ييسمَّـينبغي أف  التقكيـكفي نياية. 

إلى مالحظات قد تؤدم إلى تسعى التي  الييئةد مف الر متقرير لممؤسسة ، كتمؽاؿبعد إرساؿ 
ذا ما  بعض حكؿ دقة البيانات المدرجة أك كفاية األدلة  أثيرت قضيةالتغييرات التحريرية ، كا 

.  تعميقان عمى ىذه المالحظات مف رئيس فريؽ التقكيـ فستطمب الييئة،  التي تدعـ النتائج
 

تقديـ مشكرة الخبراء ب يقـك التقكيـفريؽ  أف كينبغي أف يككف مفيكما أنو عمى الرغـ مف     
ىك تقرير  المعتمد ، كالتقرير النيائي العاـ الييئةإلى المشكرة  قىذ يقدـ الفريؽك التقكيـبشأف 
مف المستممة  أك التكصية  نصيحةاؿ باتباعتقـك عادة  الييئةكبالتالي عمى الرغـ مف أف . الييئة

بؿ ،  االعتبارات أك جميع الحاالتفي جميع  كؿ ما فييا لتنفيذليست ممزمة  لكنيا فريؽ التقكيـ
إذا كاف يعتقد أنو مف الضركرم  معينةلمحصكؿ عمى مزيد مف المشكرة بشأف مسائؿ  تسعىربما 

 .القياـ بذلؾ
: ادلصبحلجتُت رضبسة  4.4

 ، دكف تقكيمياعف المؤسسة التي يجرم  يفمستقؿ اكككفمجميع األعضاء أف ينبغي عمى      
شخصية أك مينية أك تجارية يمكف أف تؤدم إلى تضارب في المصالح ، أك  ة عالقاتأم كجكد

 .الصراع قد تحدث ما يسمى بمفيـك
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إذا كانت لو صالت شخصية أك  ضمف أعضاء فريؽ التقكيـال ينبغي أف يعمؿ الشخص ك     
، أك مع أم مف الطالب ، ككبار المكظفيف ، أك مجمس  التقكيـتجارية مع المؤسسة قيد 

 .اإلدارة
اإلشارة إلى أم تضارب  سيطمب منوفي الفريؽ ليككف عضكا  مرة  ألكؿعندما يشارؾ ك    

التي يمكف أف تؤثر بصكرة معقكلة في األحكاـ عمى  السابقة االرتباطاتمحتمؿ في المصالح أك 
أك أية عالقات شخصية مع المؤسسة أك المكظفيف أك  التعاقد اتاالرتباط كتشمؿ ىذه ،ما يبدك

السابؽ عمى خالؼ مع المؤسسة أك  ك كاف العضك فيالطالب ، كأية عالقة عائمية أك قبمية ، أ
شخصية متكقعة في  عالقة صداقات شخصية كثيقة ، أك أم ك لديو أم، أ مكظفيياكبار  مع

التكقيع  جميع أعضاء فريؽ التقكيـ طمب مفسكؼ مي ك. عالقة تجارية أك تعميمية كأالمستقبؿ 
ذا. التقكيـمؤسسة قيد اؿتضارب في المصالح مع ـ عمى كثيقة تثبت أنو ال تكجد لديو  كجد كا 

في  عالقة محتممةفي الماضي أك  عالقة العضك أم شككؾ حكؿ ما إذا كانت ىناؾلدل 
التفاصيؿ إلى  جميع م أف تقدـينبغلذلؾ المصالح  مع تعارضيا في مدل المستقبؿ سكؼ ينظر

 .لنظر فيياإلعادة ا الييئة
 فريؽ فيمكظفي مؤسسة خاصة مف عضك ضـ تجنب مككقاعدة عامة فإف المجمس سكؼ     

 .تقدـ برامج مماثمة في نفس المنطقة الجغرافية أخرل مؤسسة خاصةؿ التقكيـ
: انزمىَى انزارٍ نهًؤعغخانزؾمك يٍ َزبئظ  4.5
نشاء مف كاجب اإف      لمؤسسة تكفير البرامج كالخدمات التي تستكفي المعايير المطمكبة ، كا 

 أفلمتحقؽ مف  بحياديةعمؿ اؿ ـفريؽ التقكمعضك  ككاجب. ذلؾ كؿ آليات لمتحقؽ مف أنيا تفعؿ
عمى العمميات  قريبة كىذا يعني أنو تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة. الةىذه العمميات كانت فعَّ 

.  يككف انتقائييف فيما يقكمكف بمتابعتو بالتفصيؿرغـ مف أنيا يمكف أف ، عمى اؿ المتبعة
، لذلؾ ال يمكف أف نتكقع مف  كألف الكقت الذم يمضيو فريؽ التقكيـ في المؤسسة محدكد    
تتعمؽ يجب تحديد األكلكيات ، كالتركيز عمى المجاالت التي لذلؾ . كؿ شيء مف تحقؽسيأنو 

 ؟األكلكياتكيؼ يمكف تحديد ىذه  :ىك كالسؤاؿ  .بتمؾ األكلكيات
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كمكاصفات البرنامج ،  التقكيـ المؤسسي الذاتي أك التقكيـ الذاتي لمبرنامج ىي نقطة البداية     
يمية ، كينبغي أف تككف ىذه الكثائؽ تؽك. الصادرة عف المؤسسة حكؿ البرنامج التقارير األخيرة

قؿ األكثر كاأل كما ينبغي اتخاذ قرار بشأفعناية ، قرأ بينبغي أف تي ك. كصفيةتقارير مجرد  تكليس
 مستمدة مفينبغي أف تككف الكثائؽ الداعمة المشار إلييا ، ك. مف تمؾ الكثائؽ إقناعا

المكاصفات كالتقارير كالمكائح اإلدارية كالتقارير ، كالبيانات عف المؤشرات كنتائج الدراسات 
 قما تقكؿ تأكيد كربماختبار ، ا التقكيـ ىك يؽعضك فرلذلؾ فإف عمؿ . االستقصائية كغير ذلؾ

عمى بنكد مختارة ذات أكلكية عالية  الفريؽ ركز أعضاءممف المرجح أف ك. المؤسسة عف نفسيا
أنيا أقؿ إقناعا ، كلكف ليس عمى حساب المسائؿ األخرل  التي  يركف ، كالجكانب التي

 .لعمؿ تقكيـ متكازفيحتاجكنيا 
عمى سبيؿ ؼ ، لمذاتعمى مجرد رؤية  افنطكمميمكف أف  أكيد النتائجكتالختبار عممية اؼ    

كلكف . المختبرات تجييزاتالمثاؿ إذا كاف ىناؾ سؤاؿ عف مدل كفاية مقتنيات المكتبات أك 
 كأراء عدة أشخاصمف الضركرم استكشاؼ تصكرات فإنو  حيثما يكجد حكـ نكعي عمى أمر ما

  .عف ىذه المسألة
. مف البرنامج المخرجات المقصكدة القسـرئيس في ذىف  اككف كاضحمقد  عمى سبيؿ المثاؿ ،ؼ

تمؾ   -ىك جزء مف ىذا البرنامج مكالذ-المقرر تدريس ب يقـك الشخص الذم يفيـ كلكف ىؿ
كيمكف اإلجابة عف ؟ المقرر في الكصكؿ لتمؾ المخرجاتكيؼ يساىـ ىؿ يعرؼ ، ك ؟األىداؼ

الميارات كالقدرات ،  فصكرة كاضحة عممؾ الطالب مىؿ  :أعضاء ىيئة التدريسذلؾ بسؤاؿ 
ساعدىـ عمى تطكير ىذه الميارات؟ م التدريسأف  كفعتقدم؟ ىؿ التي سيقكمكف بتطكيرىا

 !اسأليـ
عف تقديـ طمب إلعادة  بطريقة مختمفة معاممتوبرنامج جديد البد مف  اعتمادطمب كما أف 
ما إذا كاف مف المحتمؿ أف يحقؽ ىذا  عمى يعتمد الحكـجديد اؿبرنامج فبالنسبة لؿ. االعتماد

كىذا يعني أنو سيككف مف . أـ انو ال يمكف أف يستطيع ذلؾ،  المطمكبة البرنامج المعايير
 .الضركرم االعتماد بشكؿ كبير عمى الخطط التي كردت في الطمب
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بالفعؿ  قائـ مماثؿ لبرنامجبرنامج جديد  أك قائـ إلعادة االعتماد ، أك تكسيع نطاؽ برنامجك     
الكثير مف المعمكمات يمكف الحصكؿ عمييا مف المالحظات كالمناقشات مع العامميف  فإف ىناؾ،

التي في تقرير التقكيـ الذاتي لممؤسسة كنمكذج المعمكمات ب شبيياكالطالب ، كىذا يمكف اعتباره 
 .الطمب
: اعزخذاو ادلؼبَري 4.5.1
ىي ك. المعايير التي يمكف اتخاذىا بالنسبة لبعضبعض خطكط التحقؽ  الجزءيقترح ىذا        

أك  لنسؽ االتجاه كقد تـ إدراجيا كمقترحقائمة كاممة ،  تأمثمة كليسمجمكعة مف عبارة عف 
سكؼ بمكاقؼ أخرل  ةالمرتبطمعيف كمع تراكـ الخبرات المكقؼ حكـ بشأف اؿإف . النيج المتخذ

تـ  إف األمثمة المتاحة في ىذا الجزء. طمبمي  إلى النظر فيو ، كما ينبغي أف ىك بحاجةتبيف ما 
 .مماثمةعمميات التقكيـ اؿنفذكا العديد مف  أيناسعمى أساس الخبرة المكتسبة مف  اقتراحيا بناء

 

: انزؼهى خمشعبد 4.5.2
نكاع األكتشمؿ ، المؤسسات المقدمة مف كثائؽ اؿبكضكح في  المخرجات د ىذهحدَّ يجب أف تي     
إدراج  تبيف عدـإذا ك.  "اإلطار الكطني لممؤىالت"كثيقة  كصفيا فيالتي تـ ـ مختمفة مف التعؿاؿ

الذم ينبغي طرحو  السؤاؿ، فإف تكصيؼ ىذه المخرجات في الكثائؽ المقدمة مف قبؿ المؤسسة
التعمـ يمكف مخرجات  إف تحديد. عمى دراية كافية بما تقـك بوما إذا كانت المؤسسة  ىك

الخمفية المعرفية لعضك فريؽ  كما أف،  ألطر المؤىالت الكطنيةناسب مع المستكل الـ مقارنتيا
التقكيـ المتخصص في المجاؿ المعني قد تـ تعطي خمفية كدعما حيف التأمؿ في مدل كفايتيا 

. كمناسبتيا في الحصكؿ عمى كظيفة أك عمؿ في المستقبؿ
 

ما ، فإف مف ديد برنامج إعادة االعتماد أك تـالفقرة الخاصة بكما ذكر أعاله ، في ك     
 البرنامج حاكؿما لـكاف لدييـ فيـ كاضح  إذاىيئة التدريس كالطالب عما أعضاء  الكاجب سؤاؿ

ما يمكف الحصكؿ عميو مف مالحظات أك  عف ىيئة التدريس سأؿ أعضاءمي يمكف أف ك. تحقيقو
 .البرنامج تقكيـآراء مف الخريجيف كأصحاب العمؿ ككيفية استخداـ التغذية الراجعة في 
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تدريس المقترحة الستخداميا في تطكير أنكاع مختمفة مف نتائج التعمـ اؿاستراتيجيات كما أف 
 الكافية المعرفة كما أف. في الكثائؽ الصادرة عف المؤسسة تكصؼ بشكؿ كاضحينبغي أف 

ز أف تككف االستراتيجيات فعالة في تعزم احتمالية تحديدساعد عمى تيمكف أف  بمجاؿ المكضكع
المناىج تككف مدعكمة ب أفكؿ النتائج ينبغي ك. التعمـ الالـز لمطالب لتحقيؽ النتائج المرجكة

المزيد مف الطالب في مراحؿ  مف قبؿينبغي أف يككف تدريجيا الذم  الدراسية كمستكل الطمب
 .في البرنامج بعةمتتا
شاممة ليذا اؿطة لخا كمدل تناغمو مع تدريسيـؿ حكؿ رؤيتيـأعضاء ىيئة التدريس  سأؿكمي 

، كلكف أيضا في تنمية القدرة عمى التفكير  فقط مف حيث المعرفة المكتسبة ليسالبرنامج ، 
ما عف طالب اؿ سؤاؿ يمكفك. كزيادة مستكيات الميارات الشخصية كالقدرة عمى التعمـ المستقؿ

 لبي تكقعاتيـ؟مىؿ ك. المنيج الدراسي تجاه متابعةبو  كفشعرم

: انزمىَى 4.5.3
الميارات كالقدرة  يتـ التقكيـ باختبارالتعمـ؟ىؿ  لمخرجاتيـ النطاؽ الكامؿ كالتؽىؿ يشمؿ     

الربط ينبغي أف يككف مف الممكف لذلؾ عمى تطبيؽ المعرفة ، أك مجرد اإلشارة إلى المعمكمات؟ 
كاف لـ يكف باإلـإذا ك. لمفريؽ المكصكفة في الكثائؽ التي كردت التقكيـ مياـك بيف المخرجات

 لتحكز عؿعف ما إذا كاف يمكف لممؤسسة أف  يمكف طرحياىناؾ أسئمة أساسية ؼ،  إتماـ ذلؾ
المعايير المطمكبة  تتكفر فييـأك  ىا تتكفر فييـ المكاصفات المطمكبةأف طالبمف حيث ثقة اؿ

 .درجة أك غيرىا مف المؤىالتاؿلمنح 

،  ميارة عمميةا إذا كاف الطالب قد أتقف يـ ـك؟ عمى سبيؿ المثاؿ ، لتؽمناسبان يـ كالتؽؿ ق     
 .ىذه الميارة ، كليس فقط الكتابة عف (تنفيذىا عمميان ) إثبات ذلؾ قينبغي أف يطمب مف

سرقة اؿىؿ ىناؾ ضمانات ضد الغش أك :كالبد مف كجكد إجابات عمى أسئمة مف مثؿ     
في  اإلجاباتأف تككف  نتائج بصكرة مستقمة ؟ ينبغياؿمف  لمتأكد نمكذجدبية؟ ىؿ ىناؾ األ
 .ىيئة التدريسأعضاء طمب مف تي سيككف مف الضركرم أف ؼ، مدرجةكثائؽ ، كلكف إذا لـ تكف اؿ

فيـ ما  عف سأؿ الطالبأف مي ىؿ ىناؾ معايير كاضحة لمتمييز بيف الصفكؼ؟ يمكف      
س عما ىيئة التدرمكما يمكف سؤاؿ أعضاء . يتعيف عمييـ القياـ بو لمحصكؿ عمى أعمى درجة
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ما ىي . في تقكيـ الطالب العالمات يضعكفعندما  ىاىناؾ معايير كاضحة الستخداـكاف  إذا
معايير في ىذه اؿمعايير؟ ينبغي أف تككف ىناؾ كسيمة لمتحقؽ مف اؿلتحقؽ مف كجكد اآليات 

 .المؤسسة مع تمؾ التي تحققت في أماكف أخرل
قد يككف مف المفيد أف ! د أف يسألكفالبمفيدة؟  راجعةالطالب عمى تغذية  ىؿ يحصؿ     

، كتككيف رأم حكؿ ما إذا كانت  تـ تصحيحيابعض األعماؿ التي  رؤيةطمب مف الطالب م
 .مالحظات عادلة كمفيدةاؿ

ىذا  نحك بيشعر الطاؿماذا . االعتماد إعادةلنظر في طمب ؿطالب مفيدة جدا اؿ آراء إف    
لإلجابة عمى  كعمى استعداد دائـ مع الطالب متعاكنكف فككدكدكالمعممكف  ؿالبرنامج؟ ق

بالمعمكمات ، أك مممة ،  ةكغني، ىؿ ىي مشكقة   حاؿ الفصكؿ الدراسيةاألسئمة؟ ما ىي 
 مف ىذا البرنامج؟ المخرجات المطمكبةساعدىـ عمى تحقيؽ متدريس اؿ يشعركف أف ؟ ىؿ محيرةك

الستجابة الحتياجات ؿاليب تدريسيـ أس تنكيعكيمكف سؤاؿ ىيئة التدريس عف كيفية تعديؿ ك     
 ىؿتمقكا أم تدريب في أساليب التدريس ، كغيرىا مف المسائؿ التربكية؟ ك ىؿ. الطالب

ىي األساليب  ىؿ ىذهاستخدمكا تمؾ االستراتيجيات التعميمية؟ كيؼ كاف رد فعؿ الطالب؟ 
 ىؿالمعمكمات؟ ك ؿأـ أنيا تستخدـ فقط لنؽالمناسبة لتطكير كتطبيؽ الميارات كالمعارؼ ، 

 فعميا؟ تطبؽ المقرر الكاردة في سياؽ مكاصفات ةاالستراتيجيات المخطط

بعض المكاد التعميمية ، كاستخداـ المعرفة المتخصصة  رؤيةيطمب عضك الفريؽ  أفيمكف      
 .أـ ال لمنظر في ما إذا كانت فعالة

نحك تطكر اؿ عدالتعف ـ إحصاءاتكثائؽ اؿإلعادة االعتماد ، ينبغي أف تتضمف     
ارتفاع معدالت التسرب أك الفشؿ ، ينبغي أف  إلىتشير  تاإلحصاءاإذا كانت ىذه ؼ. المطمكب

 ىؿ اتخذت اإلجراءات. التعميؽ عمى أسباب ذلؾ التكضيح أكأعضاء ىيئة التدريس  طمب مفمي 
ؿ أسباب تـ تحمي كىؿتماما ؟  المقررمتطمبات  تنطبؽ عمييـالذيف  الطالبالختيار الالزمة 

 التسرب ؟
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يمكف أف  أنو كفعتقدكا مكاف إذايتمقكنو كعما  الذمالطالب عف الدعـ كالتكجيو  يسأؿ    
ذا كاف األمر كذلؾ ،  أف يسألكايمكف . يتحسف عما إذا كاف طرح السؤاؿ مف قبؿ المؤسسة ، كا 

 .؟االستجابة ىيما 

: انزؼهى يصبدس 4.5.4
بيد أف حجـ . يككف لو عالقة في تحديد مستكاىا قد المصادرمدل كفاية ؿ التقكيـ الكمي

إلثبات ما إذا كاف ك. كالتعمـ التدريسعني الكثير ما لـ تكف مالئمة لنيج مال  مجمكعة المصادر
عمى سبيؿ . لمصادرالبرنامج ذا جكدة عالية ، مف الميـ النظر في مدل فعالية استخداـ ا

، أك  استخدامياالطالب  عندما يريد تغمؽانت المثاؿ ، ال حاجة إلى كجكد مكتبة ممتازة إذا ؾ
 تزيدمصادر اؿحصكؿ عمى معمكمات مف مجمكعة كاسعة مف اؿ ليـ إذا كانكا مف غير المتكقع

مف  ؽلمتحؽأك مستقمة اؿدراسة ؿاستخداـ المكتبة ؿ كما مدم إقباؿ الطالب عمى. عف كتاب كاحد
 أنفسيـ؟ب بيا اختاركا القياـ مسألة

: انزمىَىػهىيبد يٍ عبَت فشَك رتغ املعشق  4.6
عادة النظر في البيانات الكمية كالنكعية في التحقؽ مف فريؽ التقكيـ إلأعضاء يحتاج      
، كالبحث عف نقاط القكة كنقاط الضعؼ كاختيار المسائؿ التي ينبغي أف  تقارير التقكيـنتائج 
: كف استخدامياالتي يـ ألدكاتكىناؾ عدد مف ا. التحسينات المكصى بيا تشمميا
 :لبثالدامل 4.6.1

 يتـ عف طريقيا الحصكؿ عمىالكثير مف المعمكمات المطمكبة ستأتي مف المقابالت التي 
. جمع المعمكمات التي يمكف أف تشير إلى فرص لمتحسيفبتكضيحات كتفسيرات ذات صمة 

 :ما يمي تشتمؿ عمى  المقابالتبالسمات الخاصة ك
  بيف  التضاربالمتضاربة ، بما في ذلؾ  ك االدعاءاتأبيانات في اؿتكضيح أم غمكض

 .األفرادبيف ما قد قالو ك مكتكباككف مما قد 
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  فراد أك األكاحد أك اثنيف مف ؿالتحقؽ مف النقاط التي قد تككف إما في كجيات النظر
 .عمـك اآلراء داخؿ المؤسسة

 مناقشة بناءة حكؿ تفسير البيانات كآثارىا. 

 مف البيانات الجزئية التي قد  أكثر شكىدتيانات ذات الصمة التحقؽ مف أف جميع الب
 .تعطي انطباعا خاطئا كسطحيا

،  يقاؿما  حكؿ كؿالمالحظات  تسجيؿبعناية ك االستماع مف الميـ في إجراء المقابالت ك    
تقديـ المقترحات كالعركض . ثانكيةاؿتافية أك اؿقضايا اؿمف  أكثر القضايا األىـكالتركيز عمى 

عمى طمب محدد أك إجابة   تقديميا إال إذا كانتتجنب لذلؾ البد مف دكر المقابالت  ىك سلي
 .باعتبارىا آلية لمعرفة المزيد مف المعمكمات

 كذلؾ بخمقياقد تككف عكسية  مؤسسة المقابميفتقديـ المشكرة القائمة عمى الممارسة في     
مف النظر بشكؿ مكضكعي في ما  أكثر  مؤسستومع  اتمقارف يقـك بعمؿاالنطباع بأف المقابؿ 

أم اقتراحات أخرل عمى أساس الخبرة يمكف إدراجيا في . التقكيـيجرم عممو في المؤسسة قيد 
. ذات صمة أنيارل مكاف الفريؽ ككؿ  إذاالتقرير 

في  نو مف الميـ أيضافإ ـالتقكمإضافة إلى أخذ عينات مف القضايا مف قبؿ فريؽ ك    
مسائؿ اؿكالطالب إثارة  ألعضاء ىيئة التدريسجماعية تكفير الفرص اؿة أك فردماؿمقابالت اؿ

عمى الرغـ مف أنو قد ال يككف مف الممكف في الكقت  ،النظر فيياالتي يعتقدكف انو يجب 
ىذه الفرصة إلثارة مثؿ ىذه المسائؿ كدراستيا كعمؽ المرغكب فيو ، باؿحث ىذه القضايا بالمتاح 
 .التقكيـلية عنصر ىاـ في عـ تعتبر
: خمزهفخ (يُظىساد) احلصىل ػهً أدنخ يٍ صواَب 4.6.2
مف  التيالتي يمكف استخداميا بشكؿ فعاؿ ، كخاصة فيما يتعمؽ بالمسائؿ  األساليبآخر     

استخداـ بتفسيرات ، ،تكمف في الحصكؿ عمى  ليا  مباشرةاؿدلة األ عمى الصعب الحصكؿ
ث عف المعمكمات ذات الصمة مف مختمؼ األنكاع ، كينطكم ذلؾ عمى البح. أسمكب التثميث

عمى سبيؿ المثاؿ قد تككف . كالنظر في مدل اتساؽ أك عدـ اتساؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا
، كالطالب ، كأصحاب المصمحة الخارجييف بشأف  العامميفالمقارنة بيف مفاىيـ اإلدارة العميا ، ك
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إذا تـ التكصؿ ك. ات اإلحصائية مف مصادر مختمفةمسائؿ معينة ، جنبا إلى جنب مع البياف
. إلى نتائج مشابية مف منظكرات مختمفة يمكف أف تككف النتائج مقبكلة بدرجة معقكلة مف الثقة

 ، كلكف فضال عف مدل االختالؼ  مشككؾ فيياقد تككف النتيجة ؼإذا كانت النتائج مختمفة ، 
 .األساسية تالفي حد ذاتو قد يككف مؤشرا عمى بعض المشؾفيك 

: خزبسحامللضبَب لدساعخ يزؼًمخ ل 4.6.3
المخطط كالنظر  التطكيرأك  القضايا تنطكم عمى مسألة اختيار بعض اإلستراتيجيةىذه         

إجراء عمى سبيؿ المثاؿ يمكف . إجراء مففي الكيفية التي تـ التعامؿ معيا كمتابعة ما يتخذ 
كمتابعة اإلجراءات التي اتخذت استجابة  خدميياعف طريؽ مست لخدمات المكتباتاستطالع 

أك عدـ التصرؼ مف كالتصرؼ ،  االستشارمفريؽ اؿمكتبة أك اؿليذا المسح مف خالؿ مرجعية 
قد تشمؿ نتائج  التي  لنظر في البياناتكبا. ماتكم، بعد مسح التؽ ةجانب العامميف في المكتب

جراء  جراء مقابالت  لعامميفمقابالت مع االمسح ، كمحاضر االجتماعات ذات الصمة ، كا  ، كا 
التدريس  ، مف  لمتابعة تقكيـ إجراءاتك يمكف استخداـ عمميات مماثمة  .الخ ...الطالب ،مع 

الحقة لتنفيذ العمؿ كخطط اؿ كاإلجراءات، كخطط العمؿ ،  المقرراتخالؿ النظر في تقارير 
 . التي تأتي فيما بعديـ ككعمميات التؽ

مف الضركرم ؼؾ مجمكعة ضخمة مف القضايا كاألنشطة كالمياـ المختمفة حيث أف ىناك    
 عمييا كينبغي أف تشمؿ المسائؿ التي ركزت المؤسسة. منيا اختيار عينة مف المسائؿ لمتحقؽ

فيمكف المسائؿ األخرل أما  . ذلؾ، كلكف ال ينبغي أف تقتصر عمى  عند إجراء التقكيـ الذاتي
لبيانات كتحديد األمكر التي يمكف أف ا ختيار العشكائي ، أك تحميؿأف تحدد مف خالؿ عممية اال

 .قصد تـ تحاشييا أك تجنبيا عفأك  فقدتتككف قد 

: األعئهخ أمنبط 4.6.4
المعمكمات  يؤثر في جكدة عالقات مختمفة جدا ك إلىيؤدم  أفيمكف  األسئمةأسمكب أف    

التي  بالمسائؿ باىتماـ حقيقياالتصاؿ  فكحاكؿمأف  يجب كمبدأ عاـ فإف المستجكبكف. المكتسبة
 لتعطياألسئمة ينبغي أف يخطط ليا بعناية ك. بفيـ عاطفي كامؿ لالستجابةيجرم النظر فييا 

ابع مسألة ىامة بمزيد يتاالنطباع بأف السائؿ قد درس بعناية المعمكمات التي سبؽ أف قدمت ك
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استخداـ ديباجات طكيمة ، ك،  اإلجابةمتعددة لتجنب أمكر متعددة تشمؿ األسئمة ك. مف التعمؽ
نفسيا ، كتقديـ  المقابؿذلؾ مؤسسة  الشخص الحكايات ، ككصؼ منظمة أخرل بما في  كسرد

 .التعامؿ مع المسألة قيد المناقشة دكف أف يطمب منو القياـ بذلؾ مجاؿ بدائؿ ممكنة لمعمؿ في
ىناؾ بعض قضايا ؼ األسئمة كأساليب ىاكبصرؼ النظر عف ىذه المعمكمات العامة كجمع     

أطر ـ الذاتي ، ككملتؽا محكاتمعايير ك تضع كثير مف الضكء عمىاليامة التي الجكدة 
تخطيط استراتيجيات التحقؽ في ىذه قد تككف مفيدة ألعضاء الفريؽ ك. المؤىالت الكطنية

 .كالمقابالت

: وادلخشعبداػزجبس ادلذخالد وانؼًهُبد  4.6.5
. بعيف االعتبار المخرجاتيجب أخذ العمميات ك ،مؤسسةأك برنامج ؿت المدخال تقكيـفي     
 . المخرجاتالتركيز عمى الكثائؽ المستخدمة ، كىك ،  المشكالتأىـ كمف 

، كالمكتبات ، كالمختبرات ،  مف العامميفالتي كضعت في البرنامج   المصادر ىيالمدخالت 
الالزمة لدعـ المصادر ـ التأكد مف كجكد سيككف مف الموك لممقررىذه ضركرية ك. كما إلى ذلؾ

 . كمي إلى حد كبيراؿمقياس اؿبرامج كىذا ىك اؿ
كىي تحتاج إلى كفاءة كفعالية في تعزيز . العمميات ىي األمكر التي تحصؿ في المؤسسةك   

كثير مف البنكد ك. تعميـ الطالب ، كتقديـ ما يمـز مف خدمات كالمصادر الالزمة لدعـ ىذا التعمـ
العمميات المتبعة في المؤسسات بتتعمؽ  التي محكاتكاؿيـ الذاتي كاردة في كثائؽ كمعايير التؽالك

فعالن تمارس في تصؿ في ما إذا كانت ىذه األمكر مـ الجكدة ككمجزء ىاـ مف تؽ. الجيدة
.  ، كمدل تكافقيا مع عممو التقكيـالمؤسسة أك البرنامج الذم ىك قيد 

 
الطالب ، كالبحكث  بتعميـ كتتصؿ. ألنشطة التي تجرم في المؤسسةنتائج ا أما المخرجات فيي

 . في المجتمع ات المؤسسةالتي أجريت ، كمساىـ
نتيجة الستكماؿ  يطبقكنوأف  الطالب ستطيعم ماىي  ، فالمخرجاتلتعميـ الطالب كبالنسبة    

فت بعبارات كص كقد. الطالب اكتسبياىي مجمكعة مف الميارات كالقدرات التي أك. برنامجيـ
 . الكطنية تضمف أطر المؤىالعامة في كؿ مف مجاالت التعمـ في زيادة مستكيات األداء 
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: كيمكف تحديد المخرجات فيما يمي
  .(نطاؽ المعرفة)مجاؿ إجراء دراسات متقدمة أك الممارسة المينية بالمعرفة المرتبطة • 
تساعد  ـ لحؿ المشكالت المعقدة ، كالميارات النظرية ك المعرفية التي تستخد ارتفاع مستكل• 

(  اإلدراكيةالميارات مجاؿ )عمى صنع القرار في ىذه الظركؼ الفريدة كالتي ال يمكف التنبؤ 
، كالرياضيات كالميارات  ميارة االتصاؿ، مثؿ  مستكل التكظيؼالالزمة في  العامة اتمالكفا• 

  .لكجيا المعمكمات كالميارات العدديةالتحميمية بما فييا استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت كتكنك
 الذاتيةالميارات )، كالقدرة عمى التعمـ ، كالقيادة ، ك  القبكؿ الشخصي كمسئكليات الفريؽ• 

. ( كنطاؽ المسئكلية
مجاؿ ).داء كارتفاع مستكل الميارات البدنيةاألكفي بعض مجاالت الدراسة ، القدرة عمى 

  .(الميارات النفس حركية
 لمتقدـ تطكيرىا الطالب عمىألصحاب العمؿ ، كيجب  ميمة القدرات في ىذا الشأفكىذه      

يجب أف تتحدد عمى مستكل قابؿ لممقارنة مع النتائج التي حققتيا ك. في حياتيـ الكظيفية
 عندما صممت كضعت تحقيؽالمؤىالت الكطنية أطر الجامعات في أماكف أخرل مف العالـ ، ك

 . ىذا اليدؼ في االعتبار
( الكميات فيلجامعات ، كلكف ليس مف الضركرم ؿ كنشاطكىك مطمكب )كبالنسبة لنشاط البحث 

أمكر مثؿ عدد ب ىايـككالتي يمكف تؽ)األبحاث التي أجريت  عدد فقطليست  المخرجاتفإف 
كىذا يزيد مف . ليا قيمتيا كأىميتيا، كلكف أيضا ( المنشكرات أك مبالغ تمكيؿ البحكث التنافسية

. يميا مف خالؿ استخداـ مؤشرات دكلية مثؿ براءات االختراع كيـ ، كلكف يمكف تؽكتؽؿاصعكبة 
النظرية كمع تطبيؽ المعرفة  كىذه األخيرة تتعامؿ،  يمكف أف تككف أساسية أك تطبيقيةالبحكث ك

يمكف أف تمكؿ مف مجمكعة متنكعة مف المصادر العامة كمحمية أك دكلية ،  لحؿ مشكالت
. مف مجاالت المعرفة آخرإلى  مجاؿ مفف أف تنطكم عمى تطبيقات ميدانية كالخاصة ، كيمؾ

أك البحكث كالتكسعات التي تقـك بيا ىيئة التدريس  لتطبيقاتينبغي أف تشتمؿ عمى مزيد مف اك
الذم البحث  ىك بأنو بحث حقيقي ما يمكف الحكـ عميوبيد أف . في برامج الماجستير كالدكتكراه

. ـ المستقؿ عف طريؽ الزمالءلشكؿ مف التقكم يخضع
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حجـ القمؽ ليس فقط عمى فإف المجتمع  تجاه مؤسسةاؿمساىمات ب بالنسبة لمنتائج المتعمقةك     
ينبغي أف تشمؿ األدلة المقدمة مف المؤسسة ك. كقيمتو قمثؿ ىذا النشاط ، كلكف أيضا أىميت

لؼ أك ما ىك التغيير حكؿ ما تـ عممو بشكؿ مخت األدلةلمجتمع بعض ا ىا نحكعف مساىمات
كينبغي أف تشمؿ ىذه المساىمات األنشطة التي تقدميا المؤسسة . التي أحدثتو في المجتمع 

 .ىاالخاصة ، كرسـك الخدمات التي تقدـ مصادرىامف 

: انزؼهىخمشعبد انزؾمك يٍ يؼبَري  4.6.6
الت الكطنية ، المؤهأطر التعمـ التي تتفؽ مع  مخرجاتطمب مف المؤسسات كضع تـ اؿقد ؿ    
مخرجات ممارسة المينية ، كاستحداث معايير كآليات لمتحقؽ مف ؿتستكفي الشركط الالزمة ؿك

لضماف االتساؽ الداخمي داخؿ مؤسسة  جدا تعميمية ىاـاؿمستكيات اؿ حكؿىذا التحقؽ ك. التعمـ
مقرر في أم  "أ"بالجزء ككف قابؿ لممقارنة ممسار يجب أف اؿأك جزء مف  المقررفي  "أ"الجزء )

التي تحققت في غيرىا مف  المخرجاتالتعميـ بما يتفؽ مع  جكدة، كضماف ( آخر أك مسار
جكدة التحصيؿ مستكل  فيقابمة لممقارنة  "أ"مؤسسة  أف تككفكينبغي )المؤسسات الجيدة 

تشمؿ شرط أف تككف ىناؾ  التدريسمعايير التعمـ كثـ إف (. أخرل "أ" المكتسبة مع مؤسسة
التقكيـ ينبغي أف تتضمف تقارير  كمابيا لمتحقؽ مف مستكيات تحصيؿ الطالب  مؿيعأنظمة 
 . كصفا لكيفية القياـ بذلؾ الذاتي
مياديف الدراسة كيمكف  في دراية السيما أف يككنكف عمى الخارجييفكينبغي لممقكميف        

بيد أف . تي تحققتالمعايير اؿحكؿ  ىـكجيات نظر لتحديد، لطالبالنظر إلى نماذج مف أعماؿ ا
النظر عف كثب في العمميات التي ىك األسمكب الذم يتـ بمكجبو كثر صحة األكثر أىمية كاأل

التي تـ التكصؿ إلييا نتيجة لتمؾ العمميات ،  نتائجالمعايير ، كاؿ لتحقيؽتستخدميا المؤسسة 
 .كالتأم مش كدكاإلجراءات المتخذة في حاؿ كج

: دلؼبَريل وفمبًا االخزجبس وانزؾمك  4.6.7
المؤسسات أف معايير االعتماد ستشمؿ المعايير المقبكلة عمكما  لقد تـ التػأكيد عمى   

المعايير المقبكلة عمكما "ما ىذه كمكضكع تحديد . لمممارسات الجيدة في مجاؿ التعميـ العالي
يشمؿ   يؿدؿ كلذلؾ البد مف تقديـ. مكضكعان مفتكحان لمنقاشككف ميمكف أف  ؟"لمممارسات الجيدة
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يـ ككجداكؿ لمتؽ" معايير" الييئة ككثائؽ قدمت مف قبؿلعدد مف ىذه الممارسات التي  تصفااكـ
المرتبطة الذاتي  ـالتقكملمساعدة المؤسسات كمديرم البرامج في عمميات  م كقد تـ تكفيرىاالذات
ىاـ التي الـبمف األنشطة المتعمقة  امجاال كاسع في إحدل عشر تـ تحديدىامعايير كاؿ. بيـ

أقساـ فرعية لكؿ بند مف البنكد التي تتعمؽ مع يضطمع بيا في مؤسسات التعميـ العالي ، 
يـ الذاتي لألداء في المؤسسات ينبغي أف يقـك عمى أساس كالتؽك. فرعبأنشطة محددة داخؿ كؿ 

. الخاصة اكأىدافو اغاياتو( برامجاؿأك )المؤسسات تحقؽ عنده  ىذه المعايير ، كالمدل الذم
 . عمى أساس نفس المعاييرتتـ  االعتماد مف اجؿ  يمات كالتؽعمما باف 

الجكدة  الصادرة عف  أف تضع قاعدة ألحكاميامؤسسات التعميـ العالي ، كقد طمب مف       
 عمييا  أف تبيف في تقاريرىا األدلة التي تستند ينبغياألدلة قدر اإلمكاف ك لتككف قائمة عمى

صدار األدلةلنظر في ا لممقـكق أف يتيح ىذا مف شأفك. نتائجيا حكـ بشأف ما إذا كانت النتائج  كا 
 . التي تـ التكصؿ إلييا صحيحة

 يفي، ك الكطنية المؤىالت أطرمع  اككف متسؽم، فإنو يجب أف  كلكي يتـ اعتماد البرنامج    
ص عمييا في مستكل مقبكؿ مف جميع المعايير المتعمقة ببرامج التعميـ كخدمات الدعـ المنصكب

في ت، يجب أف  كلكي تعتمد المؤسسة أيضا. معايير ضماف الجكدة كاعتماد برامج التعميـ العالي
طبعا ليس ك.  التعميمية ىالبرامج لتحقيؽ الجكدة الشاممةبجميع معايير ضماف الجكدة كاالعتماد 

تحدد   كلكف إذا كجدت مشكالت ينبغي أف ،مستكيات عالية في كؿ بند تحقؽبالضركرة أف 
 .بالشكؿ المطمكب استراتيجيات مقبكلة لمتعامؿ معيا تكضعك

 : انزمىَى اخلبسعٍ إعشاءثؼض انمضبَب يف  4.7
 :فؼبنُخ انزذسَظ احلكى ػهً.4.7

صحيحة أك مكثكقة لفعالية كجية نظر مالحظات التدريس  مف غير المحتمؿ أف تقدـ     
. تشجيعيا لذلؾ ال ينبغي، ك لتقكيـ الخارجيؿعادية اؿظركؼ غير اؿالقصير كالمدل التدريس في 

 عف طريؽقدـ ميـ فعالية التدريس في غاية األىمية ، كالدليؿ عمى ذلؾ ينبغي أف كتؽ كلكف
حكؿ الطالب لكاجبات أشياء عمى سبيؿ المثاؿ التحميالت الشاممة  عدةالمؤسسة مف خالؿ 
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استراتيجيات دعـ ب، كالتعريؼ عمى مر الزمف  في ىذا المنكاؿ االتجاىاتك التدريس فعالية
 . التعمـ مخرجاتتطكير أنكاع مختمفة مف  خطكاتفعالية  حكؿ كالبحث المؤسسي،  الزمالء
بالنسبة الستراتيجيات التدريس ينبغي أف تتضمف المعمكمات ، ليس فقط ىذه ك     

مخرجات التي اؿالمدل الذم تستخدـ فيو ، كمدل فعاليتيا في تطكير بؿ االستراتيجيات نفسيا ، 
 لممسؤكليةينبغي اإلشارة ليس فقط الكتساب المعرفة كلكف أيضا كما أنو . صممت منا أجميا

 كالحؿ المبدع الشخصية كالقدرة عمى التعمـ الذاتي المكجو ، كميارات االتصاؿ ، كنقؿ التعمـ 
ا المؤسسة ألدلة التي قدمتوأك . المؤىالت الكطنية أطرلممشكالت التي تـ التأكيد عمييا في 

نتائج ىذا البرنامج  تقكيـمف خالؿ كخالؿ المناقشات مع الطالب ،  ىاينبغي التحقؽ مف
 .المؤسسة تقدمياأخرل قد  محكاتالخريجيف كأصحاب العمؿ ، كأية  كاستطالعات آراء

 :ادلُبلشبد يغ انغالة 4.7.2

 

عمميات ؿالمؤسسة  خرجاتـلتحقؽ مف اىي  لمتقكيـ األىداؼ الميمةكما أشير إليو أعاله ،      
تقديـ مالحظات حرة كىذا يتطمب . كتككيف أحكاـ كاعية كمستقمة حكؿ الجكدةالداخمي  التقكيـ

بيد أف كتيرة التعاكف في مجاؿ التخطيط . الطالبمف ممثؿ لقطاع عريض مف  كصريحة
كالت المشتكازف دقيؽ بيف تحديد بفي المناقشات مع الطالب ، كعمييا  لمتحسيف ينبغي الحفاظ 

 . القكة أكيد نقاطكت
نتقاد ، كعدـ اال مثؿ كراىيةالحساسيات الثقافية  تكاجو ببعضالطالب يمكف أف  مالحظات    

، أك الخكؼ مف العكاقب في حاؿ أعضاء ىيئة التدريس الرغبة في التكاصؿ مع أك أماـ 
لتحدث بصراحة مع عمى ا ـكبالتالي ينبغي تشجيعو. إلى المؤسسة المكجيةحرجة اؿالتعميقات 

أم مف ىذه ك. إذا لـز األمر( مقابالت فردم)ضماف السرية التامة ، ك عمى أساس فردم 
مف  كاالطالب قد عاف كمف جية أخرم فقد يككف أف أفراد مف. التأكيدات يجب احتراميا

ال تعكس الكاقع بشكؿ  بالتاليصعكبات شخصية ليست ممثمة لمطالب ككؿ ، كاالنتقادات 
 . دقيؽ



 

97 
 

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

مف نفس الجنس مناقشة  التقكيـفي كثير مف المؤسسات سيككف مف الميـ ألعضاء فريؽ ك     
تجربة أعضاء الفريؽ في مؤسسات أخرل ميمة في كالقضايا مع الطالب بطريقة غير رسمية ، 

بطريقة التصؿ إلى  احرجة ينبغي االعتراؼ بواؿ المالحظاتحيث تقدـ ك. المالحظاتتفسير 
بإصدار تمؾ الممحكظات دكف تحديد الطالب المعنييف  لألخذ بيارصة ، كؼ إصدار أحكاـ

 . لمؤسسةبا المتعمقة
ذا كانت ىناؾ  باألقؿ مع ممثؿ لمجمكعة مف الطال لكاحد عؿ عقد اجتماع كيجب     ، كا 

في أم ك. كؿ الفركعالبد مف مناقشة الطالب كالطالبات في ،  لمطالب كالطالباتفركع مستقمة 
عف طريؽ احد كبار أعضاء ىيئة  التقكيـأعضاء فريؽ ينبغي تقديـ  اعات مف ىذه االجتـ

يؤكد عمى اختيار الطالب ، ك كيصؼ أسسالغرض مف االجتماع ،  كذلؾ يكضح، ك التدريس
االجتماع ،  عضك ىيئة التدريس ثـ يغادر. المالحظات الممثمة بكؿ سريةالرغبة في تقديـ 

 . ةاختتاـ المناقش كقت يسبؽكالعكدة في 
تبعا لقضايا تـ التأكيد  ينبغي أف تتنكعأعضاء الفريؽ  المثارة عف طريؽاألسئمة كما إف     

،  ما ىي كجيات نظر الطالب قد تتضمف بعض المسائؿ العامة ، مثؿ ك. التقكيـعمييا في 
؛  ية؟المؤسس المجاف الطالب فيكىؿ يعمؿ ككيفية تأثير تمؾ اآلراء عندما يتـ اتخاذ القرارات ؛ 

مؤسسة أنيا اؿطالب في اؿ ثقة، ككيفية  ىؿ اشتمؿ التقكيـ الذاتي لممؤسسة عمى آراء الطالب 
الميارات الالزمة لممارسة المينة  كمدل إتقانيـالتعمـ ،  مف مخرجات تكسبيـ المستكل المناسب

ف ـ ،يـ الذاتي كمف كثائؽ كمعايير التؽ تستمدأسئمة حكؿ قضايا معينة قد ك. التي اختاركىا
قائمة األسئمة المحتممة ك. كمف تقارير البرنامج كالمقررات التقكيـ الذاتيالقضايا التي أثيرت في 

 .المناسبة ليذا البرنامج أك المؤسسة المعنية ، ينبغي أف تعد مسبقا مف قبؿ أعضاء الفريؽ

 :رذسَظالادلُبلشبد يغ أػضبء هُئخ  4.7.3

التي  المخرجاتمف الميـ التحقؽ مف  بالطاللممناقشات مع  كما ىي الحاؿ بالنسبة     
، كتحديد المسائؿ األخرل التي ينبغي التصدم ليا مف خالؿ التقكيـ الذاتيخمص إلييا 

ىناؾ عقبات قد تعترض إقامة ك. المناقشات الرسمية كغير الرسمية مع أعضاء ىيئة التدريس
الخبرة  فالطالب، لؾمع  اتمثمما يحصؿ في المناقش أعضاء ىيئة التدريساتصاالت فعالة مع 
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بعض كىناؾ . كالتفي التغمب عمى ىذه المش ميمةككف تس كالميارة مف أعضاء الفريؽ
 .التي يجب أف يضعيا المقكمكف في اعتبارىـ سكؼ تناقش أدناهاالعتبارات العامة 

كر أف د ،كالبد مف تكضيح التأكيد عمى المحافظة عمى النبرة التعاكنية في التقكيـكمف الميـ 
لديو إذا كاف أحد أعضاء ىيئة التدريس ك. أك حؿ النزاعات تصيد الخطأ ليس فرؽ التقكيـ 

السبؿ إلى  البد مف رجكعو، كلكف الشخص المشار إليو  بيا ال بد مف االعتراؼ اىتمامات جادة
 كفينجريجب أال  التقكيـأعضاء فريؽ ك. التي يتبع لياالمؤسسة أك الكزارة  المعمكؿ بياالمالئمة 

 كما أف الحاالت الفردية.مسألة شخصية فيالمتضرر  عضك ىيئة التدريس مناقشات مع كراء
ذات صمة إذا كانت تشير إلى قضية عامة  قد تككف ، لكنيا التقكيـمف شأف  تمف النزاع ليس

ردا مناسبا عمى مسألة مف ىذا النكع كالبد مف مناقشة . اإلجراءات اإلدارية قضية الجكدة أكأك 
كلكف يجب أخذ الحذر الشديد ليس لمبحث في الشؤكف التي تككف سرية لفرد . لمؤسسةمع ا

نما لتحديد ما إذا كانت ىذه القضية مف  عمميات ، كعما إذا كانت  العامة القضايابعينو ، كا 
 .المؤسسة كافية لمتعامؿ معيا

أف ال ينطكم  ينبغي التقكيـ ،كأعضاء فريؽ   أعضاء ىيئة التدريس بيففي المناقشات ك    
أعضاء  ، كينبغي تجنب المقارنة مع المؤسسات األخرل ، بما في ذلؾ بمد ـعمى حكـ عميو

البد مف حكؿ كفاية أك عدـ كفاية أنشطة المؤسسة ، بطبيعة الحاؿ ،  كاآلراء. فريؽ التقكيـ
أف ىذه  غير. تمؾ اآلراء بكضكح التي تدعـ ةالبد مف إظيار األدؿ، ك التقكيـأثناء  تشكيميا في

 التقكيـاالتصاالت عف نتائج ك. عنيا إال في الجمسات السرية لمفريؽ ينبغي أف ال يعبراآلراء 
كعميد الكمية  مدير الجامعة مع في االجتماع الختامي رئيس الفريؽ عف طريؽعنيا  يعبرفقط 

ؽ عميو متابعة التقكيـ إال مف خالؿ تقرير رسمي تكاؼ ـكال تت،  أعضاء ىيئة التدريسكبار  ك
 .الييئة

  :َخيغبئم احلغبعُخ انزغبسَخ أو انغشَخ ادلؤعظ 4.7.4

المسائؿ الشخصية التي يمكف أف تثار ، أك المسائؿ التي  التقكيـراعي فريؽ مينبغي أف      
كينبغي لو . أعضاء ىيئة التدريسالطالب أك  عمىينبغي أف تككف سرية  كتؤثر عمى األفراد 

تعتبر حساسة مف الناحية التي  في ما يتعمؽ بمسائؿ المؤسسة  لغينظر باىتماـ باأيضا أف 
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التي  كمف المرغكب فيو جدا أف يككف أم مف ىذه المسائؿ المحددة في الخطط  . التجارية
كالتحقؽ مف الجكدة في . يحدث دائما لفلتعامؿ معيا ، كلكف ىذا امسبقا حتى يمكف عممت 

إذا ك. تياترغب المؤسسة في أف تحافظ عمى سرمتطمب معمكمات عف أمكر قد ببعض األحياف 
إمكانية فإف مف قبؿ المؤسسة ،  ممنكعةىامة  فريؽ تبرىايع التيكاف الكصكؿ إلى المعمكمات 

أك  مدير الجامعة ناقش معتاثنيف مف أعضاء الفريؽ ينبغي أف  مف قبؿ سرم ىا بشكؿالنظر في
 كىذيف. التقكيـعف  المسئكليفكظفيف مساعدة الـؿبارز اؿ ىيئة التدريس ، أك عضك العميد

 . السرية تقرير إلى بقية المجمكعة دكف الكشؼ عف التفاصيؿ يقدماف سكؼعضكيف اؿ
في تقريره  التقكيـفريؽ ر شيمينبغي أف ؼإذا كاف ىذا النيج غير مقبكؿ مف قبؿ المؤسسة ك     

اتخاذ أما . تدرج في التقرير كانت النتائج التالية ينبغي أف إلى أف المعمكمات لـ تقدـ ، كأيا
، كفي حالة كجكد نزاع  الييئة يتـ عف طريؽ المطمكبة المعمكماتحكؿ الحصكؿ عمى قرار اؿ

 فإف ،في مثؿ ىذا النزاعك. كزيراؿكالمؤسسة ، فإف ىذه المسألة سيتـ حميا مف قبؿ  الييئةبيف 
 ابكصفو ا، كمسؤكليتو اديولمعمكمات المتكفرة ؿباعتماد يجب أف يسترشد الا حكؿ الييئةقرار 

كينبغي أال تمنح . عمى جكدتياىيئة مستقمة العتماد البرامج كالمؤسسات كعمى أساس األدلة 
ممؾ ما يكفي مف المعمكمات الصحيحة التي يستند إلييا تال  اعتماد إذا رأت أنوالالمكافقة عمى ا

 .القرار
: انجذ يف انزىصُبد 4.8
فما ىك الدليؿ ككيؼ مقارنة . عمى حدهك النظر في كؿ معيار كأبسط طريقة لمقياـ بذلؾ ق    

المعايير في معايير ضماف الجكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ ك المكاصفاتمستكل الحكـ مع 
ـ كميـ الفريؽ يتسؽ مع التؽكتؽ كىؿ. العالي كمعايير ضماف الجكدة كاعتماد برامج التعميـ العالي

يـ عمى أساس قراءة الكثائؽ ، كاألسئمة ، كة إلى إجراء تؽمؤسسة؟ الفريؽ بحاجاؿالذم أجرتو 
ىؿ ىي كافية؟ أـ أنو مف الضركرم معرفة ك. يمياكاألدلة نفسيا ينبغي تؽك. المرافؽ كمشاىدة
المعيار  كلذلؾ فاف سقطدليؿ اؿالمعيار؟ أـ أف ذلؾ  المتعمؽ بيذا الشرط لتحقيؽالمزيد أك 

 ؟ المطمكب لـ يتـ تحقيقو
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 يتـ مف الضركرم أف فإنومؤسسة أك برنامج ؿعتماد العتماد أك إعادة االبا ليكص كلكي      
كؿ بند  أفال يعني ىذا ككما ذكر أعاله ، . تأكد مف أف جميع ىذه المعايير قد تـ الكفاء بيااؿ

إال أف األداء الكمي لكؿ . يحصؿ عمى نسبة عالية أفـ الذاتي يجب كمالتؽ محكاتكاحد في 
أية صعكبات أك تحديد نقاط تحدم ، ك اككف مرضيمايير الفرعي يجب أف معيار مف المع

. الضعؼ ككضع استراتيجيات لمتعامؿ معيا
 :انزمىَىإػذاد رمشَش  4.9

. لعممية التقكيـ أعضاء الفريؽ في اليـك التالي يعده عادة لتقرير التقكيـكلية األمسكدة اؿ     
كغيرىا مف  الذاتيبرنامج اؿ تقكيـ أك مؤسسيالتقكيـ اؿعمى معمكمات  في ذلؾ عتمدمكسكؼ 

، كالمذكرات التي أعدىا أعضاء الفريؽ  التقكيـىذا كتسبؽ المعمكمات المقدمة مف قبؿ المؤسسة 
كاالستنتاجات التي ينبغي أف  كالمالحظات. كالمناقشات التي جرت في ذلؾ الكقت التقكيـأثناء 

. التقكيـمقدمة مف المؤسسة كتحقيقاتيا الخاصة في األدلة اؿ تقكيـتمثؿ آراء أعضاء الفريؽ بعد 
ينبغي أف كما ،  التي يمكف مشاىدتيادلة باألكمما كاف ذلؾ ممكنا كينبغي أف تدعـ اآلراء ك

 .ككف عمى األفرادتلف  كالمالحظات. يشار إلييا في التقرير

 بدال مف ذلؾ ، لكف ك. قدـ كصفا شامال ألنشطة المؤسسةمحاكؿ أف مأال  ركينبغي لمتقرم     
عمى كؿ مف المعايير ذات  تقديـ مالحظات ، ينبغي النصلتكفير  مكجز بعد كصؼ تمييدمك

أما . يـ الذاتيكالتؽ محكات المستخدمة فيكمعينة اؿممارسات اؿالصمة ، كلكف ليس عمى كؿ 
 .إلييا الرجكعيجب ؼالتي  يةالفرد األمكر في المطمكبة فقط المالحظات

المسائؿ التي  عمى جكدةىاـ في التقرير ىك التحقؽ مف أحكاـ المؤسسة اؿعنصر إف اؿ      
. تأكيد تمؾ األحكاـ أك الصيغ المقترحة ينبغي أف تدرجثـ إف ،  التقكيـ الذاتيينظر فييا 

أية أنشطة أك مبادرات جديرة  مالحظاتو عمىفي يشتمؿ  أف  التقرير ينبغيؼ ذلؾ كباإلضافة إلى
مثؿ ىذه األمكر التي تـ تحديدىا مف قبؿ ك. ينبغي معالجتيا ممثمةعؼ نقاط ض كأمبالثناء ، 

الفريؽ قد يرغب في  بالرغـ مف أف،  بيا ال بد مف االعتراؼ لياالمؤسسة كيجرم التصدم 
 .أك ال حؿ المشكمةتالتعميؽ عمى ما إذا كانت اإلجراءات التي يجرم اتخاذىا مف المرجح أف 
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أف  لمييئةفي أم مكاف آخر ، يجكز  التي يحتمؿ تنفيذىا ميزةالمت الممارسات تككفحيث ك    
.  عمى االنترنت" الممارسات الجيدة"تدعك المؤسسة إلى إعداد مكجز قصير إلدراجيا في 

 الييئةتكصية بشأف القرار الذم اتخذتو  الفريؽتضمف التقرير المقدـ مف مكينبغي أف     
 . ىذه التكصية اب أسب يكضح بشكؿعتماد مؤسسة أك برنامج ، ال

كمع ذلؾ . قد تختمؼ إلى حد يعكس اختالؼ القضايا كالظركؼ التقكيـتقارير كبالرغـ مف أف 
 : التالية  األجزاءفإنيا عادة تشمؿ 

كالتطكير ،  مثؿ الرؤية كالرسالةاليامة  اكخصائصولمؤسسة ؿكصفا مكجزا  تتضمفمقدمة ، • 
تمدة إلى حد كبير مف المعمكمات التي تقدميا مس المقدمة كستككف ىذه. ، كالبيئة المخطط
لتاريخ كالسمات ؿكصؼ فيو  استيالليا  جزءامؤسسي سيتضمف التقرير اؿ التقكيـفي ك. المؤسسة

 . الرئيسية ليذه المؤسسة
 . التقكيـكصؼ اإلجراءات كمجمكعة األنشطة التي يتبعيا فريؽ • 
 لكؿ بالنسبةمؤسسة لؿاألداء  بجكدةتتعمؽ كاقتراحات كتكصيات  تمييدية أك مالحظات تعميقات• 

. التعميـ العالي( أك برامج)المعايير المحددة في معايير ضماف الجكدة كاالعتماد في مؤسسات
التي تـ تحديدىا مف قبؿ  المشكالت حكؿ مكاضععترؼ الفريؽ في مالحظاتو ميجب أف ك

لؽ عمى ما إذا كاف الرد عمى الرغـ مف أنو يجكز ليا أف تع) معالجتياجرم تالمؤسسة ، ك
نشطة األخرل التي يمكف النظر فييا إلدراجيا في عمى األكسكؼ نالحظ أيضا الثناء (. كافي
 . عمى االنترنت" الممارسات الجيدة" ىيئات

 . قائمة مف االقتراحات كالتكصيات لمنظر فييا مف قبؿ المؤسسة• 
( البرامج)ىذا البرنامج  المؤسسة أك ت ىذهما إذا كاف حكؿ الييئةإلى التقكيـ تكصية فريؽ • 

 .أـ ال ينبغي أف تككف معتمدة
تقع عمى كاىؿ  إعادتياكالمسؤكلية عف  الييئةالتقرير النيائي ىك كثيقة عامة مممككة مف قبؿ 

كلكف قبؿ . الييئةالصيغة النيائية ستككف متاحة لمجميكر مف قبؿ  تكضععندما ك. الييئة
  :الخطكات التالية يتعيف اتخاذىا فإف الكصكؿ إلى تمؾ المرحمة 
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 لمييئة القياـ بعمؿيجكز ك. التقكيـ فريؽ في ختاـ زيارة الييئةقدـ إلى تتقرير س مسكدة ( أ)
جكىر  فيلكنيا لف تغير كالتغييرات التحريرية التساؽ األسمكب كطريقة العرض ، 

تغييرات  إدخاؿكفي حاؿ . كالتكصيات التي يتضمنيا التقرير أك المالحظات التعميقات
 .رئيس فريؽ التقكيـ ليبدم مالحظاتو عمييا إلىسكؼ ترسؿ  المسكدة المكتكبةعمى 

يجب أف  ك. التقرير إلى المؤسسة لمتأكد مف دقة المعمكمات الكقائعية مسكدةرسؿ تس ( ب)
، كيشير إلى  التي كجدت فييا األخطاءصفحة اؿ إلى كتشيرتككف الردكد محددة ، 

تدعـ محددة  ينبغي أف تقدـ أدلةك. اغة لتصحيح الخطأصياؿفي  الالزمةتغييرات اؿ
 .ثالثة أسابيعفي مدة ال تتجاكز ىذا الرد بكسكؼ يسمح . لتغييرا

تتشاكر مع رئيس الفريؽ عف أم سكؼ  فإف الييئة رةإذا كاف ىناؾ طمب تصكيبات كبيك     
ثيقة بناء عمى رات كآثار عمى التكصيات الكاردة في التقرير ، كيمكف تعديؿ ىذه الكمتغي
مف مستقمة  تطمب الييئة استشارةقد ؼ المادة الكقائعيةفي حالة حدكث نزاعات حكؿ ك. ىااتتقدير

التي المستقمة بشأف ىذه المسألة ، كسكؼ تتخذ قرارا نيائيا بعد النظر في المشكرة جية محايدة 
أخطاء عدـ كجكد مف التحقؽ  إلىعممية تيدؼ اؿكقد تـ التأكيد عمى أف ىذه خطكة في . لقاىاتت

كلكف إذا كانت ىناؾ أخطاء كقائعية . لتغيير استنتاجات التقرير تكفرتفرصة  تكقائعية ، كليس
 .التعديالت المناسبة البد مف تحديد ،رئيسية

ثـ تقدـ نسخ مف . إعداد الصيغة النيائية لمتقريرتقـك بالكثيقة ، ك الييئة تقٌكـسكؼ  ( ج)
ترتيبات  الييئة تعمؿ يمكف أفك. عنيا كزارة المسؤكلةؿالتقرير إلى المؤسسة ، كتتاح ؿ

التقرير لف يككف في متناكؿ الجميكر . في مكقعيا عمى شبكة اإلنترنت التقرير إلدراج
ف المؤسسة عمى عمـ تاـ قبؿ ف أضماؿكيتـ ذلؾ . لمؤسسةالتأكد مف كصكلو ؿ إال بعد 

 .كصكؿ التقرير لمجميكر

أف تقرر  كلمييئة. كاتخاذ قرار بشأف االعتماد التقكيـتقرير فريؽ  الييئة فيسكؼ تنظر  ( ح)
بعض  ق لمتأكيد عمى أفأف يتـ إرجاء النظر فيأك اعتماد المؤسسة أك البرنامج ،

 المؤسسة أك البرنامج أف حيث ك. االعتماد يتـ رفضالكفاء بيا ، أك  البد مفالشركط 
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فقة عمى استمرار ىذا االعتماد بناء عمى تقديرىا المكاك لمييئةيجكز ، مؤقتا تـ اعتماده 
 .لشركط معينة تخضعو كما يجكز ليا أف محددةزمنية المؤقت لفترة 

: انزٌ َهٍ انزمىَىانؼًم  4.10
تعميقات عمى مالحظات أك مؤسسة لتقديـ لؿدعكة  ةتقكيـ ترسؿ الييئ كؿبعد االنتياء مف      

سكؼ تستخدـ  المالحظاتىذه ك. ةفريؽ لضماف الجكداؿكمساىمة  التقكيـقيمة كفعالية عممية 
 التقكيـاختيار األفراد لعمميات  فيعادة النظر في إجراءاتيا الخاصة ، كإل الييئةمف قبؿ 
 . المقبمة
 أك مالحظات لتقديـ أم تعميقات التقكيـفريؽ ؿ ةغير رسمية  دعكةبأيضا  الييئةكستقـك     
ذه المالحظات لف تككف كاردة في تقرير ق. في المؤسسة التقكيـ، كعممية  التقكيـ الذاتيعمى 
كتحسيف الترتيبات  التقكيـفي  الييئةالمعمكمات سكؼ تستخدـ مف قبؿ ىذه كلكف . التقكيـفريؽ 

ضماف ؿلمنظر فييا  إليياالمعمكمات ذات الصمة بأنشطة المؤسسة سكؼ ترسؿ أما الخاصة بو، 
 . الجكدة كتحسيف العمميات

الخارجي كاتخاذ اإلجراءات  التقكيـظر المؤسسة في تقرير تفسيككف مف المتكقع أف ك    
 . ضماف الجكدةؿالمناسبة في الرد ، كجزء مف العمميات الطبيعية 

اعتماد المؤسسة يتكقع أف تبيف ما ىي بفي الحاالت التي تكجد فييا شركط محددة تتعمؽ ك
كف فترة محددة مف اإلجراءات المحددة التي ستتخذىا ردا عمى ذلؾ ، كتقديـ تقرير في غض

 . أف اإلجراءات الضركرية قد اتخذت فعميالتثب  الكقت 
  :حدث عمى مرحمتيفتينبغي أف  كىذه المتابعة

عمى المؤسسة ،االعتماد  ىيئةاستالـ التقرير النيائي كقرارات  بعدفي غضكف ثالثة أشير  :أكال 
لتكصيات الكاردة في تقرير يقترح بالنسبة ؿما لمعمؿ عمى اتخاذ  مف الييئة االستشارة طمب
 . الخارجي التقكيـ
. الييئة بذلؾتقريرا إلى  المؤسسة ، ينبغي أف تقدـ المطمكبة جراءاتاإلذ ااتخ  ـعندما يت :ثانيا 

معمكمات اؿسكؼ تدرج ك. ستتحقؽ مف ذلؾ فإف الييئةىذا التقرير قبؿ التاريخ المحدد يرد  لـإذا ك
.  االنترنتعمى  مكقع الييئة عمى الخارجي تقريرف اؿضـعف اإلجراءات المتخذة كالنتائج 
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تتطمب اىتماما ك تـ  كلكفمكافقة رسمية أك متطمبات االعتماد  أما المسائؿ التي ال تتطمب    
 . فال بد مف متابعتيا مف قبؿ المؤسسةفي التكصيات ،  تحديدىا
بناءة اؿلمقترحات ؿة اإلشارة إلى استجابة المؤسس اليدؼ منيامتابعة ىذه األنشطة ك     

،  كال يتكقع أف يككف ذلؾ ضمف تقارير رئيسية. التسمطفرض مزيد مف  أكثر مف ككنيا لمتطكير
كعالكة عمى ذلؾ ، ما لـ تكف المتطمبات أك . النتائج مف (لتحقؽؿ)مجرد ممخصات كخطط بؿ 

مة ليذه المؤسسة نيا ليست ممزفإ المسئكلةة أك الكزارة الييئكضعت مف قبؿ قد محددة اؿالشركط 
المسؤكلية عف تحسيف الجكدة كتقع . التقكيـفريؽ  بيا الطريقة التي أكصىكبلمرد عمى كجو الدقة 
مستعدة لذلؾ لمبحث عف حمكؿ مختمفة بما يتفؽ مع  كيجب أف تككفعمى عاتؽ المؤسسة 

 .رسالتيا ، كعمميات التخطيط االستراتيجي
اتخاذ يتـ ، عمى محمؿ الجد ، ك لتي تـ تحديدىاتؤخذ المسائؿ اكلكف ما ىك مطمكب ىك أف  

التكصيات التي قدميا الفريؽ ، كالردكد التي قدمتيا ؼ. المناسبة لمتعامؿ معيا اإلجراءات
كفعالية اإلجراءات المتخذة  مالئمةالخارجية ، كمدل  التقكيماتالحقا في  ستفيدالمؤسسة ، 

إذا لـ تتخذ تدابير مالئمة مف قبؿ ك. قتيـ الذم يجرم في ذلؾ الككسكؼ تشكؿ جزءا مف التؽ
مسئكلة عف اتخاذ  الكزارة المختصة ستككفالمؤسسة في التعامؿ مع المخاكؼ التي أثارىا ، 

يجكز ك. تكجييات أك العقكبات المناسبة ليذه المشكمة المعنيةاؿالتي قد تتضمف  اإلجراءات
لكف لف تككف بمثابة شرطي في إنفاذ أك تعميؽ أك المكافقة عمييا أك اعتمادىا ، ك لمييئة رفض

 .الردكد
: إداسح ادلُبصػبد وانغؼىٌ 4.11
عداد التقارير يقصد  أف عمميات التقكيـ الخارجي      ىا أف تككف استشارية كداعمة كليس مفكا 

االختالفات في الرأم أك قد تنشأ  تحدث كمع ذلؾ فمف الممكف أف. كالخصكمة مف أجؿ النقد
. عتماد أك المكافقة قد تككف محؿ خالؼاالألحكاـ الصادرة عف قرارات نزاعات ، أك أف ااؿ

 .المنازعات لحؿالمتاحة  اإلجراءات كلذلؾ فإف ىناؾ عدد مف

: ثالثة أنكاع مختمفة مف المسائؿبمنازعات قد تتصؿ اؿشكاكل أك فاؿ 
 ، نتيـالمذيف عيشخاص األالتي يقـك بيا مكظفكىا أك الييئة مياـ المستخدمة ب الطريقة  ( أ)
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 ،  تقارير التقكيـألدلة في ؿخاطئة اؿتفسيرات اؿ، أك  الحقائؽفي األخطاء ك  ( ب)

. بشأف مسائؿ االعتماد أك المكافقة عمييا الييئةالقرارات الخاطئة التي تكصمت إلييا  أك ( ج)
 أسباب النزاع التي تمثؿ أىـ  التقكيـكنتائج  ك

بما  التقكيـىذا المنشكرة ؿاإلجراءات  إتباع الفشؿ فيتشمؿ التي قضايا كىذا النكع يمثؿ اؿ ( د)
مؤسسة أك اؿ حكؿ ةمعقكؿاؿفي صحة القرار ، أك األحكاـ غير  جدميكفي لتقكيض 

.  في كقت اتخاذ القرارات الييئةك التقكيـبرنامج عمى أساس األدلة المتاحة لفريؽ اؿ
، في ضكء  مقبكالن أف القرار ليس  إثبات مف البدعتماد القرار ا كلتأكيد االستئناؼ ضد

كلكف . لمستأنؼؿ العادلة عممية االستئناؼ يجب أف تبرىف اإلجراءات. األدلة المتكفرة
نتائج مف عممية المكافقة عمى االعتماد اؿيجب أيضا النظر إلى المصمحة العامة في 

طمب  أيد إذاكبالتالي . كضماف تكفير خدمات عالية الجكدة لمبرامج التعميمية
كؿ أك   فييـ مستقالكتؽاؿإعادة في ككف مطبيعي سكؼ مف اؿعالج فاؿاالستئناؼ ، 

 .جزء مف االقتراح ، بدال مف منح االعتماد

: إعشاءاد اذلُئخانُضاع ؽىل  4.11.1
أك  فرؽ التقكيـ، أك عف طريؽ  الييئةأم شكاكل بشأف اإلجراءات المتبعة مف قبؿ مكظفي إف 

 لمييئةأف تككف مكجية إلى األميف العاـ ينبغي  الييئةاألطراؼ األخرل المشاركة في أنشطة 
لممشتكي حكؿ  المشكرة  يقدـردا عمى ذلؾ ، ك كيحددالذم سكؼ ينظر في ىذه المسألة ، 

طمب م مف جانبو قداألميف العاـ  ،النظر في ىذه المسألة  كبعد.الشككل تجاه اإلجراءات المتخذة
مشاركة مع الفريؽ ،  ليـ ليسلنزاع ، كا محايديف عفالمشكرة مف شخص آخر أك أشخاص 

 .لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألة
بما في ذلؾ عدـ التصرؼ بشكؿ مناسب  لمييئةأم شكاكل مف تصرفات األميف العاـ ك      

الذم الييئة ينبغي أف تككف مكجية إلى رئيس ( أ)في الرد عمى القضايا المثارة في إطار البند 
عند ك. لمقدـ الشككل اإلجراءات المتخذةكيقدـ تجابة االس يحددسينظر في ىذه المسألة ، ك

التماس مشكرة مستقمة أخرل شخص أك  يرلقد  الييئةرئيس فإف  النظر في ىذه المسألة 
. سيككف نيائيا الييئةقرار رئيس ك. أشخاص لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألة
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: سيذي دلخ ادلؼهىيبد انىاسدح يف انزمبسٌ ؽىلادلُبصػبد  4.11.2
 تـ تجاىميا ككفتقد  تياؿ الحقائؽ حكؿلمؤسسة لمتعميؽ عمى مسائؿ ىامة ؿسكؼ تتاح الفرصة 

في أم طمبات مف ىذا  الييئةكستنظر . طمب التصحيحكذلؾ ، ك التقكيـفيميا أثناء مء أك أس
 حكؿالمؤسسة  كستنصح. في القياـ بذلؾ التقكيـرئيس فريؽ  تستشيرأف  كيمكفالقبيؿ ، 

 . التقرير لمسكدةنسخة مف الصيغة المنقحة كتقدـ ليا االستجابة 
تطمب ك لمييئةاألميف العاـ  تستأنؼ لدلإذا كانت المؤسسة غير راضية عف الرد يمكف أف ك    

حدد م، ك في ىذه المسألة األميف العاـكسينظر . تقديـ األدلة لدعـ طمبيامع ضركرة التعديؿ ، 
 قد يرل ،عند النظر في ىذه المسألةك. اتخاذه فيما يجبة قدـ المشكرة لممؤسسمردا عمى ذلؾ ، ك

ليس لنزاع ، كا محايديف عف مكضكعاألميف العاـ طمب المشكرة مف شخص آخر أك أشخاص 
.  مشاركة مع الفريؽ ، لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألةلدييـ 
اسب لمرد عمى الطمب ، األميف العاـ لـ يتخذ اإلجراء المف أف عتقدتإذا كانت المؤسسة أما      

طمب مزيد مف النظر في ؿ لييئةالتكصؿ إلى نتيجة مناسبة يمكف أف يكتب إلى رئيس ا لـ يتـك
 حكؿ المشكرة يقدـلشككل كؿد رد يحدنظر في ىذه المسألة ، كمسكؼ  الييئةرئيس . ىذه المسألة

ماس مشكرة مستقمة التالييئة رئيس  يرلعند النظر في ىذه المسألة قد ك. إلجراءات المتخذةا
الحكـ الصادر عف رئيس . شخص أك أشخاص لتقديـ المشكرة بشأف ىذه المسألة مف أخرل
 قىذ مف أجؿمشكرة مستقمة في اتخاذ قراره  يرغب الييئةإذا كاف رئيس ك. سيككف نيائيا الييئة

 . التقكيـا رسما لتغطية تكاليؼ ىذتطمب الييئة  قد ؼ،  تؤيده الييئة لـالمؤسسة  ، كطمبالمسألة
دؿ كفقا ليذا يعالطمب المقدـ مف المؤسسة ، فإف التقرير سكؼ  تمت المكافقة عمىإذا أما 

الخالؼ في ىذه  أف إلىتقرير سيعدؿ مع إضافة تشير لؿ مكافقاالطمب  يكفإذا لـ . القرار
 .يتمسؾ بو فالمسألة مكضع نظر ، كؿ

 :االػزًبد  لشاسادادلُبصػبد ػهً  4.11.3
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تمقاىا تالمشكرة التي  منحتيا الييئة مف خالؿبشأف اعتماد البرامج أك المؤسسات التي القرارات 
 ينبغي أف تستندك. الذم يتـ بكاسطة فريؽ تعينو خصيصان ليذا األمرالخارجي  التقكيـفي أعقاب 

فإف إذا كاف ىناؾ خالؼ حكؿ دقة أك عدـ إدراج المعمكمات ذات الصمة ك. إلى األدلة النتائج
.  أعاله 4ك  3في البنديف  تلة سيتـ تناكليا في إطار اإلجراءات التي كصؼالمسأ

 
عمى االعتماد أك المكافقة ،  التقكيـإذا كاف ىناؾ خالؼ حكؿ الحكـ الصادر عف فريؽ أما     

رئيس  إلى التماسان يجكز لممؤسسة أف تقدـ فإنو ،  الذم تـ بناءن مشكرة منو الييئةأك عمى قرار 
معايير كمعايير اتخاذ القرارات اؿجراءات كباإلفي ما يتعمؽ  استئنافياأدلة لدعـ  عمى ديستف الييئة

 . الييئةالتي تـ اعتمادىا مف قبؿ 
ذا كاف يعتقد أف ىناؾ أسباب كجيية لمنظر في  الييئةرئيس ر نظمسك        في الطمب كا 

ثالثة أشخاص كاؿ .لتقديـ بشأف ىذه المسألة كمجمس استئناؼ الطعف سيعيف ثالثة أشخاص
مف ذكم الخبرة في المسائؿ  الييئةبينيـ اثناف مف األشخاص الذيف تـ ترشيحيـ مف قبؿ رئيس 
لـ  كال بد أف يككنكاىذا النزاع بالمتعمقة بضماف الجكدة في المؤسسات التعميمية ذات الصمة 

غير الرئيس ىيئة اؿفي ىذه المؤسسة أك البرنامج ، كعضكا في مجمس  التقكيـ عمميةيشارككا في 
.  مجمس أك فريؽ االستئناؼسيرأس  الييئةعضك مجمس إدارة . أك األميف العاـ

كاف معقكال في ضكء  صدر أف القرار الذم لرفض االستئناؼ إذا رأبقد يكصي المجمس ك   
أف القرار لـ يكف  لمحددة ، أك قبكؿ االستئناؼ إذا رأاؿمعايير اؿك محكاتاؿاألدلة كالنظر في 

إذا كاف ك. سيككف نيائيا بعد النظر في تكصيات مجالس االستئناؼكقرار مجمس الييئة . كالمعؽ
إذا كاف أما . التقكيـرسـك لتغطية تكاليؼ ىذا  بدفع المؤسسة ستكمؼ الييئةاالستئناؼ قد رفض 

جمس االستئناؼ يعتقد أف ىناؾ أدلة كافية التخاذ قرار مستنير تماما ، أك أنو كاف ىناؾ ـ
لتأثير عمى ؿ يكفي بشكؿفي إجراءات شكمية أك غيرىا ، أك فنية ، أك خطأ في التقدير  قصكر

في كالخارجي كما ذكر أعاله ،  لمتقكيـقرار كامؿ أك جزئي  بتعميؽقد يكصي ؼصحة القرار 
نما ؼ .إطار المصمحة العامة في حالة المكافقة عمى طمب االستئناؼ لف يتـ منح االعتماد ، كا 
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لكقؼ القرار سيككف نيائيا كالترتيبات  مجمس الييئة كقرار. المستقؿ التقكيـمزيد مف تنظيـ سيتـ 
 .النحك المقترح االىتماـ عمىلمزيد مف  سيتـ تقديميا مف الييئة كالمؤسسة
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":1"ادلهؾك   

 يؤعغبد انزؼهُى انؼبيلػهً دلىافمخ لوصاسح انزؼهُى انؼبيل  نهىفبء مبزغهجبدادلغزُذاد وادلؼهىيبد ادلغهىثخ 
. اجلذَذح

مؤسسات التعميـ العالي ينبغي الحصكؿ عمييا مف عمى تفاصيؿ عف شركط المكافقة المبدئية اؿ
 .كزارة التعميـ العالي

كزارات أك منظمات أخرل مثؿ كزارة الصحة أك المؤسسة العامة ؿ تتبعلممؤسسات التي بالنسبة  
كزارة أك اؿمباشرة مف  ل المكافقةينبغي الحصكؿ عؿؼ، ( TVTC)لمتعميـ الفني كالتدريب الميني 

 .المنظمة المعنية
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":2"ادلهؾك   

ؤعغبد انزؼهُى انؼبيلملعهت االػزًبد ادلؤلذ   

 يهخص انغهت

 ____________________________________________: اسـ المؤسسة .1

 _________________________________________________:مقرىا .2

 :ترخيص إلنشاء مؤسسةاؿتاريخ المكافقة المبدئية عمى  .3

_____________________________________________________ 

 _________________________________________:مكعد البدء المقترح .4

 :الطالب المتكقع تسجيميـ بالمؤسسة خالؿ خمس سنكات .5

عدد المقررات  عدد الطالب  
ة المقدم

المجموع اإلناث الذكور 

    السنة األولى 

    السنة الثانية 

    لسنة الثالثة 

    السنة الرابعة 

    السنة الخامسة 
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السنة التمييدية اف كاف ذات أك  المعمكمات كتشمؿ) المنحالبرامج المقترحة كمستكيات  .6
 (.عالقة

تخصص الدراسة أو مجال الدراسة عنوان المنحة 
( المسارات)رالمسا

سنة تقديميا 

 (إن وجد)سنة األساس 

    

    

    

    

    

    

الجدكؿ  كتكسيع (الكطنية المؤىالت أطر يجب أف تككف متسقة مع المنحمستكيات : مالحظة )
المفصمة  المقترحات. شمؿ البرامج المخطط ليا لمسنكات الخمس األكلىمحسب الضركرة ؿ

 .في غضكف السنكات الثالث األكلى لتمؾ التي ستعرض مطمكبةستككف  لمبرنامج

 :نص رسالة المؤسسة .7

 

 

 

 (:إف كجد)اسـ الشريؾ أك راعي المؤسسة  .8
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_____________________________________________________ 

 ____________________________________________: لغة المؤسسة .9

 :(إف كجد) المحدثة سةالمؤس ستدمج معالتي ( المؤسسات)المؤسسة  .10

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 :الرسـك المقترحة لكؿ طالب في السنة .11

_____________________________________________________
________________________________________   _____________

: انىصبئك انزٍ جيت رغهًُهب يغ انغهت
ترخيص إلنشاء المؤسسة  اؿالرسالة األكلي لمنح . 1
.  االعتماد المؤقت لممؤسسة مع المرفقات عمى النحك المطمكب عف اقتراح مفصؿ. 2
.  في غضكف السنكات الثالث األكلى التي ستعرضبرامج ، لؿمؤقتة اؿالعتماد امقترحات . 3
 .(إف كجد) مع شريؾ المؤسسة يةتفاؽالا. 4
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يف الرتاػ  (NCAAA)األكبدميٍ  اذلُئخ انىعُُخ نهزمىَى واالػزًبد ادلؼهىيبد ادلغهىثخ يٍ لجم
 االػزًبد ادلؤلذ نهًؤعغخ

 الذم ينبغي أف يشمؿ"2"مبيف في الممحؽ اؿمكجز اؿمفصؿ ، باإلضافة إلى اؿمقترح اؿ     
حتكم عمى معمكمات كافية إلثبات أف المتطمبات الالزمة لضماف كمالمؤسسة كضع الخطط ليذه 

كفي ،  مجمدغير  كرؽ كينبغي تقديـ ىذه المعمكمات في. الجكدة كاالعتماد سكؼ يتـ الكفاء بيا
 التقرير بقائمة   تزكيد ، مع في الكرقة مف جانب كاحدتككف  كالكتابة، تقرير مرقـ الصفحات 

إلييا في نص  الرجكع يمكففي كثائؽ منفصمة  مطمكبدعـ المعمكمات ف أحيث ك. محتكياتلؿ
ليزية أك العربية جينبغي أف تقدـ نسخة مف الكثائؽ بالمغة اإلفك. كترفؽ كمالحؽ مرقمة االقتراح 

 . عمى النحك الذم تحدده المجنة في شكؿ مطبكع كفي شكؿ إلكتركني عمى قرص

أدرجت في كثيقة منفصمة مطمكبة مف قبؿ كزارة التعميـ  إذا كانت المعمكمات المطمكبة قدك     
، كال داعي لتكرار  فيمكف إرفاؽ صكرة مف تمؾ الكثيقةالعالي أك كزارة أك منظمة أخرل ، 

التي ك. الذم تكجد فيو المعمكمات المرجعفي النص عبر  اإليو الرجكعالمعمكمات كلكف ينبغي 
لكترك ىاينبغي أيضا تقديـ  .نيفي شكؿ مطبكع كا 

انمغى األول 
  :انىصف وادلؼهىيبد انؼبيخ

 االسـ المقترح لممؤسسة • 
عمى معمكمات إضافية   منيـ شخص مف الذيف يمكف الحصكؿؿاالسـ كتفاصيؿ االتصاؿ • 
  .المكاقعمكقع الحـر الجامعي المقترح أك • 
  .ؤسسةىذه الـ تطكيرقضايا أك الظركؼ الخاصة التي تؤثر عمى مف اؿ مختصر ألمبياف • 
.  مياديف الدراسة كمستكل البرامج التي سيتـ تقديميا في غضكف السنكات الخمس األكلى• 
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في غضكف السنكات الخمس األكلى  التي ستقدـاألكاديمية لمبرامج ،  المنحعناكيف كمستكيات • 
.  يكجد أكثر مف كاحد في الحـر الجامعي المقترح إذا كاف لمجامعة كؿ مبنىمع تفاصيؿ عف 

كالمكظفيف التجييزات اإلطار الزمني إلنشاء ىذه المؤسسة بما في ذلؾ تطكير المرافؽ كتكفير  •
ألكؿ خمس كأساس سنة بعد سنة  المتكقع تسجيميـ، كالبدء في البرامج ، مع أعداد الطالب 

 .سنكات

: عىَشيشاؽم انذ ؽىلادلؼهىيبد ادلغهىثخ 
في تطكير المؤسسة  لمرحمتيف حيكيتيفزمة الال المصادريجب أف تقدـ تفاصيؿ المرافؽ ك    

 الذم يتـ مف اجؿ أف تكتمؿ االستعدادات ىي العمؿ التحضيرم كالمرحمة األكلى . الجديدة
 المرحمة الثانية تشير إلى مزيد مف التطكرات التي تعتـز المؤسسةك. مف الطالب دفعةلقبكؿ أكؿ 

جدكؿ في  بيفمينبغي أف  ، فإنوق كما ذكر أعالك. بشكؿ كامؿ لمتشغيؿجاىزة  عمميا لتصبح
 . كقت حدكث ىذه التطكراتزمني 
كالترتيبات اإلدارية التي تطمبيا كزارة التعميـ العالي يجب أف  كالتجييزاتلمرافؽ اخطط أما      

قبكؿ  أف يتـ يجب أف تكتمؿ عناصر ىذه الخطط قبؿ األكلىالمرحمة كفي . الكزارة اتكافؽ عميو
 . زيارة المكقع قبؿ إصدار الترخيص النيائي أثناء فحصيا مف قبؿ كزارة فيىذا كسيتـ . الطالب
 حددىاتخطط ضماف الجكدة كالترتيبات كاإلجراءات التنفيذية التي تمبي المعايير التي كأما      

يجب أف ك. الييئةيجب أف تكافؽ عمييا ، ؼ(NCAAA)الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي
يتـ الكفاء س قتككف عمى ثقة مف أف لكيما يكفي مف المعمكمات في المقترح األكلي  لمييئةقدـ م

 .بالمعايير
: إصذاس انرتخُص انُهبئٍوانزؾضريٌ  إكًبل انؼًم: األوىل ادلشؽهخ

  

، كغيرىا مف المصادر  كالعامميفمف التطكير تتضمف تكفير المرافؽ كالتجييزات  األكلىالمرحمة 
.  مف الطالب خالؿ السنة األكلى دفعةضركرية ألكؿ  تعدكالعمميات كالتي 

كفي تفي السنة األكلى ، ك لممقررات التي ستقدـكيجب أف تككف المرافؽ كالتجييزات كافية      
يجب أف تككف ىناؾ التزامات ثابتة لممزيد مف التطكير لتمبية كما لعدد الطالب المسجميف 

 .مف الطالب كالبرامجلو احتياجات العدد المخطط  لتمبيةكاالحتياجات خالؿ السنكات الالحقة 
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كؿ برنامج  تطكيرالالزميف لالضطالع بدكر قيادم في  العامميف التكظيؼشمؿ مكيجب أف     
كالمؤىميف عمى نحك مالئـ  ةكامؿاؿأم مف ذكم الخبرة )كاالضطالع بمسؤكليات التدريس  يقدـ
 المذيف سيدرسكفكينبغي تعييف العامميف  أك منسؽ البرنامج في المجاؿ المعني القسـرئيس ؿ

، يمكف أف  أعضاء ىيئة التدريسكالدليؿ عمى تكافر .( في العاـ األكؿ التي ستقدـ المقررات
. يشمؿ االنتياء مف عقكد العمؿ مع بدء المكاعيد المناسبة قبؿ بدء الفصكؿ الدراسية المعنية

ذلُئخ انىعُُخ نهزمىَى  واالػزًبد ا ادلؼهىيبد ادلزؼهمخ مبؼبَري اجلىدح انزٍ رزغهجهب
  (NCAAA): األكبدميٍ

منح  المعايير قبؿلمتأكد مف تكافقيا مع ( NCAAA)المعمكمات المقدمة سيتـ مراجعتيا مف قبؿ 
  :االعتماد المؤقت، كتشمؿ ىذه المعمكمات

: انشعبنخ
.  خمس األكلىفي السنكات اؿ التي تسعى لتحقيقياالمؤسسة كأىدافيا  رسالة مكجز عفبياف • 
الخصائص إلى  الرجكعبما في ذلؾ لرسالة المؤسسة ألساس المنطقي ؿبياف مكجز • 

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

 

.  قترح لممؤسسةأك الرسـك البيانية التي تبيف الييكؿ اإلدارم العاـ كاألكاديمي الـ /الكصؼ ك• 
. في المؤسسة كالكصؼ الكظيفي لممناصب العميا لمسمىا• 
إذا كاف ك. لمجالس كالمجافؿعضكية األكاديمية كاإلدارية اؿكىيكؿ  االختصاصاتك المسمى •

فإف  ، مؤسسة دكلية أك منظمة أخرل سيتـ إنشائياالمقترح ىك أف تككف المؤسسة التي 
 مدكلية أك أاؿ اتمؤسساؿلمممكة العربية السعكدية ، كؤسسات الـ  المطمكبة بالنسبة مسؤكلياتاؿ

 منظمة أخرل ينبغي أف تككف محددة بكضكح 
 .ىذه المؤسسةلسمطات بؿ النظاـأك مكاد  نظاـنسخة مف • 

: َظبو ضًبٌ اجلىدح 
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المادة الثالثة في إطار  كالعمميات التي كصفتبياف يحدد الترتيبات التنظيمية ، كالمسؤكليات ،• 
كينبغي أف يشمؿ ىذا النظاـ . ضماف الجكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ العالي مف معايير

ينبغي تقديـ كما . األداء الرئيسية الستخداميا في دليؿ اإلنجاز محكاتالمقترح لمؤشرات ك
مركز الجكدة ، كقائمة لجنة اختصاصات ككاألحكاـ  المصادرتفاصيؿ عف عدد المكظفيف ، ك

جكدة األداء ؿنظاـ الرصد كالرئيسية ، كمصادر مقارنات معايير جكدة األداء ، مؤشرات األداء ب
 .السنكم

:  دسَظانزؼهى وانذ
ىذا القسـ يتناكؿ مجمؿ العمميات المؤسسية كالترتيبات الالزمة لضماف جكدة : مالحظة ) 

مع طمبات  فردية يتـ التعامؿاؿبرامج اؿاعتماد أما . كالتعمـ في كافة أنحاء المؤسسة التدريس
 .( حدة في برنامج االعتمادعمى  عميياالحصكؿ 

المؤىالت  أطركىذه ينبغي أف تككف متسقة مع . البرامج كالمؤىالت الكاجب منحيابقائمة • 
 . بدء لكؿ برنامج ينبغي تقديمواؿالكطنية كالتخطيط لتكاريخ 

راتيجيات ستالفي الطالب ، كا ىاتعتـز المؤسسة كضعالتي خاصة اؿصفات اؿممخص • 
 . في تطكير تمؾ الصفات لمستخدمة ا
نتائج  المقصكدة فيمعايير اؿتفاصيؿ سياسات أك لكائح تحديد العمميات كالتحقؽ مف بمكغ • 

. البرنامج جكدةالطالب كغير ذلؾ مف جكانب مسار ك لدلالتعمـ 
 . الطالب بكؿشركط ؽ• 
. سالتدرميـ كتحسيف فعالية كفي تؽ المتبعةاالستراتيجيات • 
نظـ لدعـ تعمـ الطالب بما في ذلؾ األنظمة التي تحكـ العمؿ في الكمية كتكفر لمطالب • 

.  العمؿ حجـالمشكرة كالنصح ، كتقديـ المساعدة التعميمية ، كآليات لرصد التقدـ المحرز ك
البرنامج ،  عمى إجراءات المكافقة ىابما في تقكيمياك لتطكير المقرراتالعمميات المؤسسية • 

.  ، كتقديـ المشكرة الصناعية كالمينية بشأف البرامج لمطالب احب العمؿ ك التغذية الراجعةكص
فإنو البد مف تكضيح ،  قائمة مؤسسة أك مؤسسات نشأت عفإذا كانت المؤسسة الجديدة • 

 . استكماؿ البرامجفي  الحالييفنتقالية لضماف الفرص لمطالب الترتيبات ااؿتفاصيؿ 
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فالبد سة التي ستنشأ في ظؿ رعاية أك في إطار شراكة مع مؤسسة أخرل ، إذا كانت المؤس• 
يـ كىذه الترتيبات ، ككصؼ لمعمميات التي ستستخدـ لتؽ تمت مف اجؿنسخة مف أم عقكد مف 

 . فعاليتيا
تفاصيؿ عف  بعد فال بد مفكميا أك جزئيا عف طريؽ التعميـ عف  ستقدـ المقرراتإذا كانت • 
 .لمبرامج المقدمةعتماد المعايير ضماف الجكدة كاتمبي   التيخطط اؿ

: وخذيبد انذػى  إداسح انغالة
، أك كصفا لنظاـ الكمبيكتر  ( تستخدـ حزمة برمجة حاسكبية ليذا الغرضحيث )ىكية اؿ• 

 يتصؼك المقدمة برامجلؿ  باككف مناسمىذا يجب أف ك. في سجالت الطالب كاإلدارة المستخدـ
جالت الطالب ، كلو القدرة عمى تكفير البيانات الالزمة لمؤشرات األداء سؿ كاألمافة ممكثكؽباؿ

 .الرئيسية
عتمادات لتمكيؿ الخدمات الطالبية بما فييا األنشطة الخارجة التفاصيؿ الترتيبات اإلدارية كا•  

 . يـ جكدة الخدمات كعف المنيج ، كالمؤشرات التي ستستخدـ لتؽ
تقديـ ككاإلرشاد ية ، بما فييا الطبية كاألكاديمية كالعامة كضع خطط لتكفير الخدمات الطالب• 

 .الالزمة المشكرة
تفاصيؿ الترتيبات كاإلشراؼ فالبد مف كجكد ،  ت المؤسسة تكفر سكنان لمطالبإذا كاف• 

 .داخؿ سكف الطالب كالخدمات التي سيتـ تكفيرىا
: ينبغي أف تقدـ نسخ مف المكائح التي تتناكؿ المسائؿ التالية• 

 . إجراءات القبكؿ كالتسجيؿ
 . أمف كخصكصية سجالت الطمبة

 . التصاؿ كنشر النتائجا
 . قكانيف متابعة تقدـ الطالب في الدراسة

 . إجراءات تأديب الطالب
عادة  سياسات دفع  . كجدترسـك الدراسة إف كا 

 . طعكف أك شكاكم الطالبإجراءات 
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  .قكاعد السمكؾ لمطالب كىيئة التدريس كالمكظفيف 
 .معايير القبكؿيـ كتؽ

  :انزؼهًُُخ ادلصبدس
. مجمكعة المراجعكالمكتبة  ذلؾ بما في لـتفاصيؿ عف طبيعة كمدل تكفير مصادر التع• 
 خالؿكالتعمـ دريس النيج الذم سيتبع في التبالخطط  لعالقة تمؾينبغي تقديـ إيضاحات ك
 . المقدمةبرامج اؿ
.  فيو مكاد التي سيجرم تكفيرىاؿباااللكتركني كقائمة  المكقعتفاصيؿ • 
مكتبة اؿالتي ستتاح لمحصكؿ عمى المكاد اإللكتركنية مف خالؿ  الحاسكبيةتفاصيؿ التسييالت • 
 . التعمـ مصادرمركز أك 
لحكـ عمى التعمـ ، كمؤشرات كمعايير ا مصادريـ كتكفير كتفاصيؿ عمميات التخطيط كالتؽ• 
فعالية  اؿ
ية عف مخصصات الميزانية ، كالتنظيـ ، كدعـ المستخدميف ، كينبغي تكفير معمكمات كاؼ• 
ينبغي أف يتضمف الطمب إشارة إلى المعايير كما . ىذا الحكـ مالئمةيـ مستقؿ لمدل كلتؽ

في المؤسسات التي تقدـ برامج مماثمة  مقارنة بالجكدة العاليةالمعمكؿ بيا كعمى مستكل تكفير 
 . في أماكف أخرل

  :جتهُضادادلشافك وال
نسخة مف تكنكلكجيا المعمكمات كالسياسات كاألنظمة المرتبطة بيا بما فييا مدكنات قكاعد • 

 . السمكؾ ، كاألمف ، كالتكافؽ بيف البرمجيات كالتجييزات
لمقترح كبالنسبة . تقرير مستقؿ عف كفاية التجييزات الالزمة لالحتياجات التعميمية كاإلدارية• 

التي يراد بيا أف تككف مشاركة في البحكث أك تقدـ دراسات عميا الجامعة كغيرىا مف المؤسسات 
لمستكل  ةعف مدل كفاية المرافؽ كالتجييزات المخطط مستقالن  تقريرافإنو البد مف إرفاؽ ، ، 

 .النشاط البحثي المقترح
: أػضبء هُئخ انزذسَظ وادلىظفني وػًهُبد انزشغُم 
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لسنكات الثالث ا مف كؿ سنةؿ المقترح مكظفيفىيئة التدريس كعدد اؿ عدد أعضاءجدكؿ يبيف • 
المقدمة ، كنسبة أعضاء ىيئة  المقررات، ك المقترح تسجيميـاألكلى بالنسبة لعدد الطالب 

 .التدريس كالمكظفيف لمطالب في كؿ عاـ
.  في التدريس بالنسبة لمعامميفبياف السياسات بشأف مستكل المؤىالت الالزمة لمعمؿ • 
 . كالعمميات كفرص التطكير الميني لممكظفيفتفاصيؿ األنظمة • 
أعضاء ىيئة التدريس المستجديف كغيرىـ مف لتعييف ، كالتكجيو كتدريب ؿ نظاـ مخطط• 

.  العامميف
.  ، كآليات التسميـ كمكافأة األداء المتميز العامميفيـ كإلشراؼ عمى كتؽؿ السياسات كاألنظمة• 
جراءات االستئناؼالسياسات كالمكائح لتسكية المنازعات •   . ، كالتأديب ، كا 
  :سوثؼال
برامج  قديـ، أك غيرىا مف المؤسسات التي ترغب في ت ما يمي يخص مقترح الجامعات)

 .(الدراسات العميا ، أك أنشطة البحث
، كآليات  لمتطكيركضع خطة لمبحث بما فييا الترتيبات اإلدارية ، كالمجاالت ذات األكلكية •  

 . مع كالمؤسسات األخرل ، كالجداكؿ الزمنية لمتنفيذلمتعاكف مع المجت
 . كالبحكث اتىيئة التدريس في الدراسأعضاء سياسة مشاركة • 
 .التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ تمكيؿ البحثإدارة التجييزات كسياسة صيانة • 
  
  .كالجداكؿ الزمنية لتطكير برامج بحكث الدراسات العميا اإلستراتيجية• 
  .في بحكث أعضاء ىيئة التدريس كالبحكث المؤسسيةمشاركة الطالب سياسة • 
 . السياسات كاألنظمة المتعمقة بالممكية الفكرية كتسكيؽ البحكث• 
 . يـ حجـ كنكعية النشاط البحثيكفي تؽ المستخدمةمعايير اؿمؤشرات كؿمكجز ؿ• 

: انؼاللبد ادلؤعغُخ ثبجملزًغ
 أعضاء ىيئةما في ذلؾ السياسات كاآلليات الالزمة لتشجيع ب إستراتيجية العالقات االجتماعية• 

 . عمى المشاركة في األنشطة المجتمعية
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 .االجتماعيةعالقات اؿ جكدةيـ كالمؤشرات كالمعايير التي يتعيف استخداميا في تؽ• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "3"ادلهؾك 
 ثشَبيظ عذَذلادلؤلذ يمرتػ االػزًبد ادلؼهىيبد ادلغهىثخ يف 

 
 

 

خطط لتطبيؽ ىذا البرنامج قد بأنو  ىااقتناع يجب تمنح الييئة االعتماد المؤقت لبرنامج جديدؿ
 . لبي متطمبات االعتماد الكامؿم الذم سكؼعمى النحك المقترح  قكتنفذ
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 الييئةكضع الخطط ينبغي النظر بعناية إلى المعايير المنصكص عمييا في كثائؽ  عندكبالتالي 
المؤىالت الكطنية ككذلؾ أية أطر ة كاعتماد برامج التعميـ العالي ك، كمعايير ضماف الجكد
 إعطاءكجزء مف عممية التخطيط كينبغي . مجاؿ الدراسة المعنية بمتطمبات محددة تتصؿ 

 أطراالىتماـ إلى نماذج لمبرنامج كطبعا المكاصفات كالمتطمبات لمتحقؽ مف اتساقيا مع 
كيتكقع مف مطكرم . مف ىذا الدليؿ الثانيلجزء المؤىالت الكطنية المنصكص عمييا في ا

المشكرة مف مجمكعة مف المصادر بما فييا أعضاء ىيئة التدريس مف ذكم  يطمبكا البرنامج
المينية ذات الصمة ، كأرباب العمؿ كالممارسيف ، المجاالت الخبرة في المجاؿ المعني ، أك 

 . كالنظر في شركط اعتماد الككاالت المتخصصة ذات الصمة
 :  االعتماد المؤقت لمبرنامج الكثائؽ التالية مطمكبة لدعـ طمبك

 ذلؾ منظكمةبما في  ىيئةالمطمكب مف قبؿ اؿ حسب النمكذجالبرنامج في مكاصفات  .1
.  التخطيط

المقدمة  كالمقررات التخصصاتأم ميداف مف مياديف الخبرة في جميع ك المقررات. 2
 المؤسسية عمى عداد كالمكافقة إلزمني مفصؿ ؿيف لمبرنامج كجدكؿ تفي السنتيف األكلي
.  في السنكات الالحقة مف البرنامج األجزاء التي ستقدـ

. المؤسسة أك كتيب النشرة دليؿإدراجيا في  يمكف كصؼ البرنامج في صكرة. 3
متطمبات ك،  كالساعات المعتمدةكاالختيارية ،  المكاد اإلجباريةكينبغي أف يشمؿ ىذا 

في  االنتياء منياالتي ينبغي  المقرراتتطمبات المؤسسات كتفاصيؿ كمية ـك/ القسـ
 . كؿ عاـ أك فصؿ دراسي

 دليؿ إدراجيا فيب يسمح المقدمة في شكؿ المقرراتكصفا مكجزا لجميع  .4
 . ليذه المؤسسة المؤسسة أك كتيب النشرة

كمتطمب أك خبرة  مقررصؼ شركط القبكؿ بما في ذلؾ أم تأك نشرة  دليؿ  .5
 . قبمي

،  كالتقدـ في البرنامج سنة بعد سنةألنظمة التي تحدد شركط الحضكر ، ا .6
 . البرنامج إكماؿك
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دارة البرنامج .7  . كصؼ الترتيبات اإلدارية الالزمة لتنظيـ كا 
كصؼ العممية المتبعة في الحصكؿ عمى المشكرة بشأف محتكل كتطكير  .8

مشكرة مف اؿأخذ  كألتشاكر االبرنامج بما في ذلؾ ، عمى سبيؿ المثاؿ ، 
أعضاء ىيئة التدريس في ىذا المجاؿ في المؤسسات األخرل أك غيرىـ مف 

المشكرة مف ممثمي الميف أك أرباب العمؿ ، كالنظر في  أخذالخبراء ، ك
كينبغي . متطمبات الييئات المينية أك اعتماد الككاالت في المجاؿ المعني

رفؽ نسخة مف أم ، كينبغي أف ت لممشكرة المتمقاةأف تتضمف كصفا مكجزا 
 . خطية استشاراتتقارير أك 

 . جدكؿ بالمصادر المتكفرة .9
أعضاء ىيئة التجييزات كاالحتياجات مف عف البرنامج تفاصيؿ كتشمؿ مكاصفات     

ضافة لذلؾ . عند التشغيؿ الكامؿ لمبرنامج صادركالـ التدريس يجب أف يشمؿ طمب كا 
المرفؽ ،  صؿ دراسي بما في ذلؾجدكؿ مفصؿ عف متطمبات كؿ ؼاالعتماد المؤقت ، 

لمفترة الممتدة حتى  أعضاء ىيئة التدريس  كالمصادركالتجييزات ، كاالحتياجات مف 
الجداكؿ  يكضحجداكؿ ،  عمى شكؿىذا كينبغي أف تعرض . التنفيذ الكامؿ ليذا البرنامج

ال عدادتخطيط لؿالزمنية  راسي ، ، كتفاصيؿ االحتياجات المتكقعة كتكاليؼ الفصؿ الد كا 
شارة مف قبؿ السمطة المختصة في المؤسسة  مرافؽ اؿالمكتبة ، مدير  أميفمثؿ )كا 

 .،العميد بأف المصادر الضركرية سيتـ تكفيرىا عند الطمب
 

"  4"ادلهؾك 
 َى واالػزًبد األكبدميٍووعُُخ نهزكال اذلُئخ

 انزمشَش انغُىٌ ػٍ انزغرياد يف
 انربايظ ادلؼزًذح
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أف تقدـ تقريرا  يـ كاالعتماد األكاديميككطنية لمتؽاؿ الييئةماد مف قبؿ كمف شركط االعت     
.  لإلبالغ عف أم تعديالت عمى البرامج المعتمدة لدييا الييئةمكجزا سنكيا إلى 

أك تقديـ برنامج  تنظيـالتعمـ ، كىيكؿ أك  مخرجاتيؤثر تأثيرا كبيرا عمى  قدتغيير كاحد كبير ك
المقترحات إلجراء تغييرات رئيسية قبؿ  استشارة الييئة حكؿجب ملؾ لذ . أساس اعتمادهأك 

 الييئة. اعتماد المؤسسة( تكقيؼ)قد يتـ تعميؽ سنة دراسية كاممة عمى األقؿ أك  التغيير بنصؼ
التغيير  الذم قد يحدثويما لمتأثير كتؽاقتناعو بالتغيير بأف يقدـ المشكرة لممؤسسة في حاؿ  ستقدـ

 . برنامجاؿتماد اع عمى حالةالمقترح 
معمكمات عف تغييرات أخرل في مكعد ال يتجاكز بداية الفصؿ كينبغي أف تقدـ تقارير سنكية ك

 . تقديمو فيويتـ سالدراسي الذم 
 مثؿ))حذؼ في مسار رئيسي ضمف برنامج اؿأك  ، اإلضافةمثمة عمى التغيرات الكبرل كمف األ

ضافة أك حذؼ( ألعماؿ أك التجارةالمحاسبة أك التمكيؿ الدكلي ضمف درجة ا تخصصات  ، كا 
 تحكيميا مادة أك ىامثؿ الرياضيات في شيادة اليندسة إما حذؼ)أثناء الدراسة في أساسية  مادة

حداث تغيير في ( اختيارية عادة  االسـ بحيث، كا  ينطكم مجاؿ دراسة جديد أك مختمؼ ، كا 
ضمنا يحكم البرنامج  اسـير في ، أك تغي لمينة مختمفةتكجيو أك كضع برنامج إلعداد الطمبة 

عدد الفصكؿ )برنامج طكؿ مدة تغطية مجاؿ دراسة أك إعداد ميني مختمؼ ، كتغيير في ب
 أطكؿ ، أك إدراج أك حذؼ نقطة خركج تعد ضمف برنامج( ساعة معتمدةاؿالدراسية أك عدد 

 (. الكريكسشيادة جامعية في إطار برنامج لمحصكؿ عمى درجة البؾاؿعمى سبيؿ المثاؿ منح )
 

إدخاؿ أك أف يبمغ عنيا قبؿ مكعد تنفيذىا ،كمف األمثمة عمى التغييرات الطفيفة التي ينبغي     
أك عمميات  المقترحةفي استراتيجيات التدريس  قد ذكر تغييراؿ كىذااختيارم ،مقرر  حذؼ 
فردية اؿ مقرراتلؿ المعتمدة اتساعاؿيككف التغيير في كبرنامج ، اؿ مكاصفات يـ كما جاء فيكالتؽ

الالزمة ليذا البرنامج ، كاالختالفات في نسبة الكقت  في إجمالي الساعاتدكف تغيير 
يـ كمحاضرة أك متطمبات البرنامج التعميمي ، كالتغيرات في عمميات التؽاؿالمخصص لممختبر ، 

.  مكظفيفتغييرات في استراتيجيات تنمية القدرات المينية لييئة التدريس كاؿاؿلمبرنامج ، أك 
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ختالفات الفي تخصيص ىيئة التدريس ، كاكتغييرات في النص أك المكاد المرجعية ، أما اؿ
مستمر ، كليس مف الضركرم اؿتطكير اؿجزء مف برنامج أنيا يتكقع  المقررطفيفة في محتكل اؿ

 .ىا في التقريرذكر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رمشَش ػٍ رغُرياد كجريح يف ثشَبيظ يؼزًذ  
 هزِ انزغُرياد ادلمرتؽخ يٍ رُفُز ػهً األلم  دساعٍ كبيمفصم َمذو لجم 

: المؤسسة
: القسـ/الكمية

: اسـ البرنامج كرمزه
: مدير البرنامج/منسؽ

: تاريخ التقرير
 :التغيير المقترح(. أ) .1
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: التاريخ المقترح لمتنفيذ(. ب)
 :أسباب التغيير .2

 
 

 

 :األىداؼ التي يتعيف تحقيقيا .3

 

 :قيؽ األىداؼ المرجكة مف التغييرعممية تقكيـ تح .4

 

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

 

 

بما في ذلؾ التجييزات كالمرافؽ كغيرىا مف المكاد ( إف كجدت)المطمكبة  صادرالـ(أ) .6
 .الخ..، المرجعية

 

 



 

126 
 

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

 

ال  ىؿ تـ تخصيص األمكاؿ الكافية لتكفير تمؾ المصادر؟ نعـ (. ب)   

 كأ،  تدريبيـتعييف أعضاء ىيئة التدريس أك إعادة  :ؿمث( إف كجد)كمية اؿمتطمبات  .7
 .التطكير الميني ، الخ

 

 

 

 
 
 
 

انزمشَش انغُىٌ ػٍ انزغُرياد يف انربَبيظ  
 رغُرياد عفُفخ انزٍ دتذ فُهبَمذو عُىَب جلًُغ انربايظ ادلؼزًذح 

 :المقررات التي أضيفت أك حذفت مف البرنامج .1

 

 

 

: سباباأل
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 :برنامجاؿ تدريس المكصى بيا في مكاصفاتاؿ تغييرات في استراتيجياتاؿ .2

 

 

 

: األسباب

 

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

 

 

 

: األسباب

 

 :التغييرات في عمميات تقكيـ البرنامج .4
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: األسباب

 

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

 

 

 

: األسباب

 

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

 

 

 

: األسباب
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 :تغييرات أخرل .7

 

 

 

 

: األسباب

 
 
 
 
 
 

" 5"ادلهؾك 
: يزغهجبد اجلبيؼخ

: ادلمُبط
. العممية مف خالؿ البحث كالنشاطكنقؿ كتطبيؽ المعرفة  بإبداعيجب أف تمتـز المؤسسة     
يجب أف تككف مكرسة لتطكير المينييف ذكم الميارات العالية كالعمماء في عدد مف المجاالت ك

المتطمبات ك. مف خالؿ الدراسات الجامعية كالدراسات العميا األكاديمية كالمينية كبرامج البحث
الجامعة تككف ف المتكقع أيضا أف ـك. المرغكب فيو عمى مستكل األداء كؿىنا حدا أدنى كليس 

 أكثر ممابحكث الماجستير كالدكتكراه ، بمشاركة اؿقد أنشأت أعمى مستكيات النشاط البحثي ، ك
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بشكؿ يتكافؽ مع في مجاؿ البحث كالدراسات العميا  ايقيـ أداءهبشكؿ ىنا ،  مكضح ىك
 .المكاصفات الدكلية لمجامعات

 :ايؼخاجلادلًبسعبد اجلُذح يف 

 ضمففي عدد مف المعايير المفصمة  تلممارسات الجيدة فيما يتعمؽ بأنشطة الجامعة كردا    
كىي تنطبؽ عمى الجامعات كما . معايير ضماف الجكدة كاالعتماد في مؤسسات التعميـ العالي

.  إضافية لمجامعة متطمباتعمى سائر مؤسسات التعميـ العالي كلكف ىناؾ  تنطبؽ
 : كمحددة قؿالمتطمبات ؿالحد األدنى ك

 :انربايظ عؼخ

ب ٪ مف الطال 10كبحد أدنى   في ما ال يقؿ عف ثالثة مجاالت كاسعة لمتعمـ تقدـالبرامج     
 .المسجميف في برامج المؤسسة في كؿ مف ىذه المجاالت الثالثة

 

: يغزىي انربايظ ادلمذيخ
برامج الدراسات العميا ك. لتعمـ عمى األقؿؿثالثة مجاالت في  الجامعية ينبغي أف تقدـ البرامج

حتى مستكل الدكتكراه ينبغي أف تقدـ في ما ال يقؿ عف كاحد مف ىذه المجاالت ، كدرجة 
 ف يككنكا٪ مف الطالب ال بد  5ما ال يقؿ عف  كما أف. عمى األقؿفي مجاليف الماجستير 

 اتدرجفي  يفمسجؿ كا٪ عمى األقؿ يجب أف يككف 2.5ك. الدراسات العميافي برامج  مسجميف
 .ثكالبح

 
: ادلشبسكخ يف انجؾىس

                                                           

العموم اإلنسانية (. 2)،  واألعمال الفنية الفن .1: الواسعة جاالت التعممم فإن التالية تعتبر المتطمبىذا  من أجل. 1
عموم . 8عموم ، (. 7)القانون (. 6)األعمال التجارية واإلدارة (. 5)العموم االجتماعية (. 4)التعميم (. 3)والدراسات الدينية 

العموم الصحية . 11دراسات ذات الصمة ، الزراعة وال. 10اليندسة والصناعة التحويمية والتشييد ، و (. 9)الحاسوب 
 (لمتقويمتخضع  اتتصنيف. )الخدمات االجتماعية والشخصية(. 12)
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٪ مف الميزانية التشغيمية السنكية لممؤسسة  5٪ ، كيفضؿ أف ال يقؿ عف  2.5حد أدنى مف ؾ
شمؿ مىذا المبمغ يمكف أف . يجب أف تنفؽ عمى دعـ إجراء البحكث( بباستثناء ركاتب الطال)

طكير المشتركة ، كتكفير مشاريع البحث كالت فيالمؤسسة  ةحص المنح البحثية الخاصة ، ك
ال  كلكنيا. كطالب الدراسات العميا عمميالدعـ لمبحكث كالتجييزات البحثية المتخصصة لـ

، أك اإلدارة  األخرل أك غيرىا مف البرامج بحكث رسائؿ الماجستير كالدكتكراه تشمؿ تمكيؿ 
 العامة لمبرنامج

 

: انُشبط انؼهًٍ ادلغزًش
جميع المستكيات في المؤسسة في األنشطة  مفة التدريس ىيئأعضاء شارؾ مينبغي أف     

 العممية التي تكفؿ اإللماـ بآخر التطكرات في ىذا المجاؿ ، كتشمؿ التعرض لتمؾ التطكرات
بالتدريس في مرحمة الدراسات  كفيقـك فأعضاء ىيئة التدريس الذمك. في التدريس التي تحدث

كباحثيف كما كدارسيف  كنشطيفالدكتكراه  ف درجةكيحممك يفمؤىؿ كاككفمالعميا مف المتكقع أف 
مينية اؿبرامج أف اؿحيث ك. في اآلكنة األخيرةالمحكمة  يو أبحاثيـ المنشكرة في المجالتتدؿ عؿ

ة مف أعضاء نسبة مناسبفاف لدكتكراه ا مؤىالتتقدـ بالتناكب مع عمى مستكل الدراسات العميا 
 .األخيرة في المجاؿ المعني ة لتجربتيـإضاؼ،  تحقؽ نجاحا كاسعاتدريس قد اؿىيئة 

 
 :ؽغى ادلؤعغخ

الذيف يجب أف يككف عددىـ ما التحاؽ الطالب ب يعبر عنوالحد األدنى لحجـ الجامعة      
 الطالبىذا العدد ال يشمؿ . المنحفي التعميـ العالي كبرامج  بدكاـ كامؿطالب  2000يعادؿ 

 .الممنكحةغير  البرامج، أك في غيرىا مف  يةالتأسيسالمسجميف في البرامج التحضيرية أك 

 

 


