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يقذو ـــــــــــــــــــــح
أُأٔشجض حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ٌٍظمٚ ُ٠ٛحالػظّخى حألوخى ّٟ٠ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش رٙيف اػيحى ِؼخِ ٚ َ١٠لىخص ٌٍظمُ٠ٛ
ٚحالػظّخى حألوخى ٟ٘ٚ .ّٟ٠طٔظٙيف طك ُ٠ٚرَحِؾ ِٚئٓٔخص حٌظؼٍ ُ١حيطُ ٟأ
صػٕ ٝرخٌظؼٍِ ُ١خ رؼي حٌؼخٔٚ . ٞٛصٌظَِ حٌ١ٙجش
دآظَحط١ـ١ش طشـ١غ ٚ ،ىػُٚ ،طم ُ٠ٛػٍّ١خص ػّخْ حيؿٛىس ف َ ٟإٓٔخص حٌظؼٍ ُ١فٛق حٌؼخٌٔ ،ٞٛؼّخْ أْ ؿٛىس
ِٛحوذ ٌٍّؼخ َ١٠حٌؼخٌ١ش حٌؼخٌّ١ش ًٖ ٖ .حٌّؼخٚ َ١٠حٌّٔظ٠ٛخص حٌؼخٌ١ش ِٓ
س
حٌظؼٍ ٚ ُ١حإلىحٍس فِ ٟئٓٔخص حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٟ
حإلٔـخُ ٕ٠زغ ٟاىٍحوٙخ  ٚحالػظَحف رٙخ ػٍٔ ٝلٚ ٛحٓغ ِلٍ١خ  ٚػخٌّ١خ .
ٌمي أػيص حٌ١ٙجش ىٌ١ال ٠ظى ِٓ ْٛػالػش أؿِحء ٌىٔ٠ ٟخع ى َ إٓٔخص حٌظؼٍِ ُ١خ رؼي حٌؼخٔ ٞٛػٍ ٝطمي ٚ ُ٠حٓظليحع
اؿَحءحص طؼّٓ ؿٛىطٙخ حٌيحهٍ١ش ٚطلغ َ٘٠خ ٌٍظم ُ٠ٛحٌوخٍؿ ٟحٌٌٛٓ ٞف طم َٛرٗ حٌ١ٙجش ٌٍظؤوي ِٓ ٚطٛي ٌٖ٘
حٌّئٓٔخص ألىحء ػخٌ ٟحٌّٔظ.ٜٛ
ٙ٠يف حٌـِء حألٚي ٌ٘ -ح حٌٌ ٞر ْٟأ٠يٕ٠خ  -اٌ ٝطمئ ُ٠ظَس ػخِش ٌٕظخَ طٛو١ي حٌـٛىس ٚحالػظّخى حألوخى ّٟ٠ػزَ أٍِٛ
ػيس ٚ :ٟ٘ٚطف حٌّزخىة ٚحألْٓ حٌظ ٟطشىً حٌظٛؿٗ حٌؼخَ ٌٍ١ٙجش  ,طميٍِ ُ٠وض ٌٍّؼخ َ١٠حٌّطزمش ِٓ لزً حٌ١ٙجش
ٌؼّخْ طلش حألكىخَ حٌظخىٍس كٛي ح ٌـٛىس  ٚحالػظّخى حألوخى , ّٟ٠رخإلػخفش اٌ ٝطميِ ُ٠وطؾ طّ١ٙي٠ ٞظؼّٓ
َِحكً حٌّظخىلش ػٍ ٝحٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحػظّخى حٌزَحِؾ حٌظ ٟطميِٙخ  .وّخ ٠ظؼّٓ ٌ٘ح حٌيٌ ً١شَكخ ٌزؼغ
حٌّظطٍلخص حٌّٔظويِش فٔ ٟظخَ ػّخْ حٌـٛىس  ٚحالػظّخى حألوخى ّٟ٠ف ٟحٌٔؼٛى٠ش.
َ٠ٚوِ حٌـِء حٌؼخٌٔ٘ ِٓ ٟح حٌيٌ ً١ػٍ ٝاؿَحءحص طٛو١ي حٌـٛىس حٌيحهٍ١ش ك١غ ٛ٠ؿٗ حٌٕظق كٛي و١ف١ش أشخء َِوِ
ٌٍـٛىس ىحهً حيِئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚ ,اؿَحءحص حيطوط١ؾ ٚحيطمٚ ُ٠ٛوظخرش حيطمخٍ َ٠كٛي حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش  ,رخإلػخفش اٌٝ
حٌيٍحٓش حٌٌحط١ش ٚو١ف١ش طط َ٠ٛحألٔشطش ىحهً ح ٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ٠ٚ .لظٍِ ٞٛلك ٌ٘ح حٌيٌ ً١ػٍ ٝرؼغ حٌّٕخًؽ
حيِمظَكش ٌىظخرش حٌظمخٍ َ٠كٛي حألٔشطش حٌٌّوٍٛس آٔفخ.
ٌالٓظؼيحى ٌٍَّحؿؼخص
ٛ٠فَ حٌـِء حٌؼخٌغ ِٓ ٌ٘ح حٌيٌ ً١طفظ١ال ىل١مخ ٌٍّظطٍزخص ٚحٌظلؼَ١حص حٌٛحؿذ حٌم١خَ رٙخ
حٌوخٍؿ٠ٚ . ٟشًّ ًٌه ّٔخًؽ ؽٍزخص حالػظّخى حألوخىٌّ ّٟ٠ئٓٔخص طؼٍ١ّ١ش كي٠ؼش حٌّٕشؤ  ,أ ٚحػظّخى أ ٚاػخىس حػظّخى
س
حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش ,أ ٚحيطمّ٠ٛخص حٌوخٍؿ١ش ٌٍـٛىس ٚحالػظّخى حيط ٟطؼمي وً هّْ ٕٓٛحص ٌ ٌٖٙحٌُ إٓٔخص.
ٚػ١مش
ٚٚػخثك أهَِّٙ ٜش ٟ٘
ػٕي حٌمَحءس ر ٓ١حأل ؿِحء حٌغ ال ػش حألٔفش حٌٌوَ
ِٓ حٌّ ُٙحٌَرؾ
" حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص " ٚحٌظ ٟصكيى أ ٘يحف حٌظؼٍُ حٌّظٛلؼشٚ ،حٌٔخػخص حٌّؼظّيس ف ٟوً ىٍؿش ِٓ حٌيٍؿخص
حٌؼٍّ١ش حألوخى١ّ٠ش ٚحٌظمٕ١ش ٚٚ ,ػ١مظِ ٟؼخ َ١٠حالػظّخى ػٍ ٝحٌّٔظ ٜٛحٌّئٓٔ ٚ ٟحٌزَحِـ ٚ ،ٟحٌظ ٟطظف وً ٚحكيس
ِٕٙخ أكي ٜػشَ َ ػ١خٍح ف ٟحألٔشطش حٌّوظٍفش ٍ٠ٚ ،لك رٙخ ِمخٌٍ ْ١٠ظم ُ٠ٛحٌٌحطٌ ٟألىحء ف ٟوً ِؼ١خٍ ِٓ حٌّؼخَ١٠
حإلكي ٜػشَٚٚ ،ػخثك أهَ ٜطىّ١ٍ١ش طظؼخًِ ِغ لؼخ٠خ هخطش ِؼً حٌظؼٍ ُ١ػٕي رؼي ٚ ،حٌظيٍ٠ذ حٌظمٕ ٚ ،ٟحٌّؼخَ١٠
حٌّ١ٕٙش حٌّظوظظش .ؿّ١غ ٌٖ٘ حٌٛػخثك أُأػيص وؤىٌش ِّٙش ٌٍظلٔ ٓ١حٌّٔظَّ ف ٟحٌـٛىس.
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انفصم األول

األســــــــــس واإلجــــــــــراءات
يخزصز اإلجزاءاد
اْ حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش يٌظمٚ ُ٠ٛحالػظّخى حألوخى ِٓٚ ّٟ٠هالي الثلظٙخ حٌظٕظ١ّ١ش حٌيحهٍ١ش طلًّ ػٍ ٝػخطمٙخ ِٔئ١ٌٚش اػيحى
ِؼخ َ١٠حالػظّخى حألوخى ّٟ٠ف ٟؿّ١غ حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش  َ ٚإٓٔخص حٌظؼٍِ ُ١خ رؼي حٌؼخٔٔ٠ٚ , ٞٛظؼًٌٕ ِٓ ٝه حٌظؼٍُ١
حٌؼٔىَٚ .ٞطَطزؾ ِٔئ١ٌٚخطٙخ ر ٌٖٙحٌّئٓٔخص وىً ٚحٌزَحِؾ حٌفَى٠ش حٌظُ ٟأ
ليَ ِٓ هالٌٙخ ٠ٚ .ميَ ٖ ًح حٌيٌ ً١طفظ١ال
صﱠ
شخِال ٌى١ف١ش ل١خَ حٌ١ٙجش رخٌّٔئ١ٌٚخص حٌّٕٛؽش رٗح.
طؼظزَ حٌ١ٙجش ؿٙش ًحص ٍٓطش ِٔظمٍش طميَ طمخٍَ٘٠خ ِزخشَس اٌ ٝحٌّـٍْ حألػٌٍٍ ٝظؼٍ .ُ١وّخ ٠ؼظزَ ىٍ٘ٚخ ِٕفظال ػٓ
د حٌُٛحٍحص ًحص حالهظظخص ٚحٌـٙخص حٌلى١ِٛش حأل هَ ٜحٌّؼٕ١ش رَّحلزش ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص اىحٍ٠خ ٓٓٚ
ِخ طمٖ َٛ
حٌظشَ٠ؼخص حٌوخطش رٙخ ٚطلي٠ي ِظطٍزخطٙخ.
طَطزؾ ِٔئ١ٌٚش حٌ١ٙجش طلي٠يح رمؼخ٠خ حٌـٛىس ٚحٌظ ِٓ ٟػّٕٙخ حٌُ ٚحٍى حٌّظخكش  ٚ ,حإلؿَحءحص حٌّظزؼش ِٔ ٚ ,ظٜٛ
حٌويِش حٌّميِش ِٔٚظ ٜٛحٌظؼٍ ُ١حٌُ ليَ ٌٍطخٌذ ٌٚ .مي كيىص حٌ١ٙجش حٌّؼخ َ١٠حٌّطٍٛرش ف ٟأكي ػشَ ِـخال ٚحٓؼخ ِٓ
حألٔشطش .وّخ لخِض رظط َ٠ٛحإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص  ٚحٌٌ٠ ٞليى حٌّؼخ َ١٠حٌؼخِش ٌّوَؿخص حٌظؼٍ ُ١ف ٟوً َ ٓظٜٛ
ِٓ حٌّئ٘الص.
ػخي ِٓ
طٙيف حٌ١ٙجش اٌ ٝىفغ طٍه حٌّئٓٔخص اٌ ٝأشخء أٔظّش ٌظٛو١ي ِؼخ َ١٠ح ٌـٛىس حٌيحهٍ١ش ٚحٌظ ٟطؼّٓ ِٔظٍ ٜ ٛ
حٌـٛىس ف ٟحألكي ػشَ ِـخال حٌّٔظٙيفش ػزَ طٍه حٌّؼخ٠ٚ . َ١٠ـذ أْ طشظًّ حألٔظّش حٌيحهٍ١ش ػٍ ٝاؿَحءحص
حٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـ ٟحٌّزٕ ٝػٍٍٓ ٝخٌش حٌّئٓٔش  ٚأ٘يحفٙخ حٌَّؿٛس ٚ ،اؿَحءحص حٌظم ٚ ُ٠ٛحٌظمخٍ َ٠حٌي٠ٍٚش حٌّزٕ١ش
ػٍ ٝحٌزَح ٘ ٓ١ػٓ ؿٛىس حألىحء ٠ .ؼخف اًٌٌ ٝه ٚؿٛد حٌم١خَ ريٍحٓخص ًحط١ش شخٍِش ٚى٠ٍٚش ٌظك ُ٠ٚحألىحء ٚٚػغ
هطؾ حٌظطٚ . َ٠ٛطظزغ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص طم ُ٠ٛهخٍؿ ِٓ ٟؿٙش ِٔظمٍش ٌٍظؤوي ِٓ حٌٕظخثؾ حٌظ ٟه ُأً طض اٌٙ١خ حٌيٍحٓخص
حٌٌحط١ش ٌٚظك ُ٠ٚح ألىحء ف ٟػٛء حٌّؼخ َ١٠حٌؼخٌّ١ش ٚ .طؼظّي حٌ١ٙجش ػٍ ٝطمخٍ َ٠حيطم ُ٠ٛحٌوخٍؿ ٟحٌّٔظمً ف ٟطٕغ
لَحٍحطٙخ حٌوخطش رخالػظّخى حألوخى.ّٟ٠
نِخ طٙيف حٌ١ٙجش اٌ ٝىفغ حٌُ إٓٔخص حٌمخثّش كخٌ١خ اٌ ٝأشخء أٔظّش ػّخْ ٌٍـٛىس ف ٟأَٓع ٚلض ِّىٓ ِٓ هالي
َِكٍش حٔظمخٌ١ش طٔظَّ ٌؼيس ٕٓٛحص ٠ٚظُ فٙ١خ طك ِ ُ٠ٚي ٜحالػظَحف ٛٓ ٚف طم ُ١ف ٗ١ح طٍه حٌّئٓٔخص رشىً ِٔظَّ .
ٚرخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ل١ي حإلٔشخء فظٙيف حٌ١ٙجش اٌ ٝىفؼٙخ ٌظط َ٠ٛهططٙخ حٌوخطش رؤٔظّش ػّخْ حٌـٛىس لزً
اِىخٔ١ش كظٌٙٛخ ػٍ ٝطَه١ض رخٌؼًّ ػٍ ٝأْ طم َٛطٍه حٌُ إٓٔخص رظمي ٌٖ٘ ُ٠حألٔظّش ٌٍ١ٙجش ف ٍٛريء ػٍّٙخ.
ٛٓٚف طم َٛحٌ١ٙجش دطم ُ٠ٛمؽؾ أشخء حٌُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌلي٠ؼش  ,وّخ ٓ١ظُ َِحؿؼش ِشخٍ٠ؼٙخ حٌوخطش رى١ف١ش
طوط١طٙخ ٚطميّٙ٠خ ٌٍزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحٌظ ٌٛ ٟؽزمض رخٌشىً حٌّٕخٓذ فالري ِٓ أْ طَلٌّٔ ٝظِ ٜٛظطٍزخص حٌ١ٙجش
يٌـٛىس  ٚأِ ٞظطٍزخص أهَُ ٜأَ ي ِزُ َمَ س ِٓ لزً حٌُٛحٍس حٌظ ٟطظزؼٙخ حٌّئٓٔش حٌظؼً١ّ٠ش.
إلضِٚم١يحًا
ٚف ٟكخٌش حلظٕخع حٌ١ٙجش رؤْ حٌوطؾ حٌّميِش ُأَِػ١ش فبٔٙخ ٓٛف صل َٛرّٕق حٌّئٓٔش كي٠ؼش حٌّٕشؤ حػظّخىحًا َ ح
صٓظط١غ ِٓ هالٌٗ ؽَف ػيى ِٓ حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش ف ٟػيس طوظظخص ٌَّٚحكً ِليىس ٛٓٚف ٠ظُ حػظّخى ح ٌزَحِؾ
حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّطَٚكش ِٓ لزً ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص دػي طميّٗ٠ح طفخط ً١طٍىُ حٌزَحِؾ ِٔزمخ ٌٍ١ٙجش  .وُ ح حٔٗ ٚف ٟكخٌش ِطخرمش
هطؾ حٌُ إٓٔش ٌٍشَٚؽ ٚحٌّٛحطفخص حٌلى١ِٛش فٔٛف ٠ظُ حٌظظَ٠ق ٌٗح رزيء ِِحٌٚش حٌؼًّ ٚ .فَِ ٟكٍش الكمش
ٓٛف طم َٛحي٘١جش ربػخىس حٌٕظَ ف ٟهطؾ حٌّئٓٔش ِٚي ٜحٌظِحِٙخ رظطز١ك هططٙخ رخٌشىً حٌّٕخٓذ  .ك١غ أْ حٌظِحِٙخ
رضٌه حٌوطؾ ٠وٌٙٛخ حٌلظٛي ػٍ ٝحػظّخ ٍى غِ َ١م١ي.
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ٚرؼي حٌلظٛي ػٍ ٝحالػظّخى حألوخى ّٟ٠غ َ١حٌّم١ي فخْ حٌ١ٙجش ٓٛف طم َٛربػخىس حٌٕظَ وً هّْ ٕٓٛحص ف ٟوً ِٓ
حػظّخى حٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌمخثّش كي٠ؼخ ٚحٌّٛؿٛىس ِٔزمخ ٚحػظّخى حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّميِش ِٓ لذي ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص.
اْ ططز١ك حٌوطٛحص حٌٔخرمش ٓٛف ٠ظُ رشىً ِظٛحٌ ِٓ ٟهالي َِكٍش حٔظمخٌ١ش ِٓ حٌّظٛلغ أْ طٔظَّ ٌفظَس طّظي ِٓ
ػالع اٌ ٝهّْ ٕٓٛحص ٚ .هالي ٌٖ٘ حٌفظَس ٓ١ظُ َِحؿؼش هطؾ أشخء حٌُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌلي٠ؼش وّخ ًوَ آٔفخ ,
ٚأِخ رخٌٕٔزش ٌٍُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌكحثّش كخٌ١خ فٔٛف ٠ظُ َِحؿؼش هططٙخ رؼي أْ طم َٛفؼٍ١خ ربؿَحءحص طٛو١ي حٌـٛىس
ٚرؼي ل١خِٙخ ربؿَحء حٌيٍحٓخص حٌٌحط١ش.
ٌمي ريأ ػيى ِٓ حٌُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌمخثّش كخٌ١خ ربشَحن ػيى ِٓ حٌٛوخالص حٌؼخٌّ١ش حٌّؼٕ١ش دحالػظّخى حألوخى ّٟ٠فٟ
طم ُ٠ٛرَحِـٙخ حٌظؼٍ١ّ١ش  .اْ اػخىس حٌٕظَ ٌٖ٘ ٌٓ طى ْٛري٠ال ػٓ ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌظٛٓ ٟف طم َٛرٙخ حٌ١ٙجش ٌٚىٓ
صهٌ ف ٟحٌلٔزخْ ك ٓ١طم َٛحٌ١ٙجش ربػخىس حٌٕظَ ف ٟطٍه حٌزَحِؾ.
ٔظخثـٙخ ٓٛف إ

1.1

انًجبدئ انى كَٕخ نُظبو رٕكيذ انجٕدح ٔ االػزًبد األكبديًي
 1 .1 . 1رقغ يسإٔنيخ انجٕدح ػهٗ ػبرق انجٓخ انزؼهيًيخ انًقذيخ نهجزايج انزؼهيًيخ
اْ حيِئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٚحٌظ ٟطم َٛرظمي ُ٠رَحِؾ طؼٍ١ّ١ش ٘ ٟحئِئٌٚش ػٓ ؿٛىس طٍه
حٌزَحِؾ وّخ أٔٙخ ِٔئٌٚش ػٓ ؿٛىس ؿّ١غ ِٕشؤطٙخ ٚحألٔشطش حٌظ ٟطّخٍٓٙخ  .اْ وٍّش "َ إٓٔش طؼٍ١ّ١ش " ِ٘ ٛظطٍق
حٌؼَر ٟحٌٔؼٛى٠ش ػٍ ٝحٌـٙخص حٌظ ٟطميَ شٙخىحص أوخى١ّ٠ش.
س
٠طٍك ف ٟحٌٍّّىش
اْ ِزيأ حئِئ١ٌٚش حيِئٓٔ١ش ٌٗ ػيى ِٓ حٌّظؼّٕخص حٌّّٙش:
أٚال :أْ حٌّٔخػيس حٌّميِش ِٓ ِٕظّش هخٍؿ١ش ِؼً حٌ١ٙجش ِٓ حٌّّىٓ أْ ٠ىٌٙ ْٛخ ى ٍٚوز َ١فِٔ ٟخػيس حٌُ إٓٔخص
حٌظؼٍ١ّ١ش ػٍ ٝحٌظوط١ؾ ٚطمي ُ٠حالٓظَحطـ١خص حٌن حطش رؼٍّ١ش حٌظطٚ , َ٠ٛف ٟطكٔٚ ُ٠ٚشَ طمخٍ َ٠حٌظميَ حٌٌ ٞأكَُطٗ
ٌٚىٓ طٍه حٌّٔخػيس ال طؼف ٟحٌُ إٓٔخص ِٓ ِٔئ١ٌٚخطٙخ حألٓخٓ١ش ف ٟحٌم١خَ رٕفٔٙخ رىً ًٌه  .اْ ربِىخْ حٌـٙش أٚ
حٌّٕظّش حٌوخٍؿ١ش حٌّٔخػيس ٌٚىٕٙخ ال طٔظط١غ طمي ُ٠حٌـٛىس.
ػخٔ١خ :ػٍ ٝحٌَغُ ِٓ حٔٗ ربِىخْ حيَ إٓٔش طٛو ً١ؿٙش أ ٚلُٔ ىحهٌٍٍ ٟم١خَ رزؼغ ِٔئ١ٌٚخطٗ ح اال أْ ًٌه ال ٠ؼفٟ
حٌُ إٓٔش وىً ِٓ طٍه حٌّٔئ١ٌٚش  .اْ ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌظ ٟطم َٛرٙخ حٌ١ٙجش ٌـٛىس طٍه حٌُ إٓٔخص طظؼخًِ ِغ حٌُ إٓٔش
وىً ِٓٚ ,هالي طم ُ٠ٛحٌزَحِؾ حٌّميِش ف ٟطٍه حٌُ إٓٔخص ٓٛف ٠ظُ حٌٕظَ ف ٟؿّ١غ ِخ لي ٠ئػَ ػٍ ٝحٌـٛىس رغغ
حٌٕظَ ػٓ حٌـٙش حٌُ ٓئٌٚش ػٓ طٍه حٌـِث١ش ىحهً حٌّئٓٔش.
ػخٌؼخ اْ ل١خَ ِئٓٔخص ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌْ ػٛى٠ش رظمي ُ٠رَحِؾ طُ ططَ٘٠ٛخ هخٍؽ حٌٍّّىش ال ٠ؼف ٟحٌّئٓٔش
حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّّؼٍش ٌٙخ ىحهً حٌٍّّىش ِٓ ِٔئ١ٌٚخطٙخ طـخٖ ؿٛىس حٌزَحِؾ حٌّميِشٕ٠ٚ .طزك ٌ٘ح ػٍ ٝحٌشٙخىحص حألوخى١ّ٠ش
ٚحٌّ١ٕٙش حٌظ ٟطّٕلٙخ ِؼخ ٘ي ِٚئٓٔخص طؼٍ١ّ١ش شَ٠ىش ف ٟىٚي أهَ .ٜوّخ حٔٗ ٠ـذ ػٍ ٝأِ ٞئٓٔش ًحص طزغش
ػخٌّ١ش  ٚصٍغذ ف ٟحٌؼًّ ىحهً حٌٍّّىش أْ ٠ى ٌٗ ْٛح ٚؿٛى ٔظخِِٔ ٟظمً ىحهً حٌٍّّىش وّخ ٠ـذ ػٍ ٗ١ح أْ صكمك
ِؼخ َ١٠حٌـٛىس حٌّظزؼش ف ٟحي ِئٓٔخص حيشزٙ١ش رٙخ ىحهً حٌٍّّىش رغغ حٌٕظَ ػٓ أِ ٞظطٍزخص ًٌؿٛىس أ ٚحالػظّخى
حألوخى ّٟ٠ف ٟرٍي حٌّٕشؤ ٠ .ؼخف اًٌٌ ٝه ٚؿٛد طٛف َٖ١ح ٌّٕشآص ِٚظخىٍ طؼٍُ وخف١ش ىحهً حٌٍّّىش حٌؼَر١ش
حٌٔؼٛى٠ش ٌظلم١ك ِظطٍزخص حالػظّخى حألوخى. ّٟ٠
 2 .1 .1اررجبط انجٕدح ثجًيغ أَشطخ ٔو يبرسبد انًإسسخ انزؼهيًيخ
اْ اؿَحءحص ػّخْ حٌـٛىس ف ٟحٌُ إٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ال طمظظَ ػٍ ٝحٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّميِش ٌٚىٓ طظؼيًٌ ٜه ٌظشًّ
حٌّٕشآص ٚحٌظـِ١ٙحص ٚحٌظٛظ١ف ٚػالقس حٌُ إٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش رخٌفجخص حٌظ ٟصٓظٙيفٙخ ٚحٌؼٍّ١خص حإلىحٍ٠ش حٌظِّٙ ٟظٙخ
حٌَرؾ ر ٓ١ؿّ١غ ِخ طمي َِّ ,خ ٠ؼٕ ٟأْ ٔظخِخ ٌؼّخْ حٌـٛىس ٠ـذ أْ ٠شًّ وال ِٓ حألفَحى ٚحٌٛكيحص حٌظٕظ١ّ١ش
ٚحألوخى١ّ٠ش ف ٟؿّ١غ ألٔخَ حٌّئٓٔش حٌيحهٍ١ش  ْ١ٌٚفمؾ طٍه حٌَّطزطش رشىً ِزخشَ رب٠ظخي حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش.
وّخ حٔٗ ٠ـذ َِحػخس ِيهالص ٚػٍّ١خص ِٚوَؿخص ٌٖ٘ حأللٔخَ حٌيحهٍ١ش ِغ حٌظؤن ٠ي ػٍ ٝأّ٘١ش ؿٛىس ِوَؿخطٙخ ِٓ
هالي حٌويِخص حٌظ ٟطميِٙخ ٌ٠ .وَ حْ حٌظَو ِ١ػٍ ٝحٌـٛىس غخٌزخ ِخ وخْ َ٠طزؾ ف ٟحٌّخػ ٟرخٌّيهالص ِؼً حٌّئ٘الص
حٌؼٍّ١ش ٚٚفَس حٌظـِ١ٙحص ٚحٌّٕشآص ٚوفخ٠ش ِظخىٍ حٌظؼٍُ ٚ .ػٍ ٝحٌَغُ ِٓ أّ٘١ش ؿٛىس ٌٖ٘ حٌؼٕخطَ اال أْ حٌٕظ١ذ
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حألوزَ ِٓ حٌظَو ُٟػٍ ٝحٌـٛىس ٓٛف ٠ظلٛي اٌ ٝحٌّوَؿخص ِغ اػخىس حٌظؤو١ي أْ ؿٛىس حٌّيهالص ٚحٌؼٍّ١خص طظً
ِّٙش ٚحٌّلخفظش ػٍِٔ ٝظِ ٜٛؼخ َ١٠حٌـٛىس حٌَّطزطش رٙخ طظً لخثّش .
 3.1.1انزأكيذ ػهٗ انذػى انًسزًز إلجزاءاد رطٕيز انجٕدح ثذال يٍ انززكيز ػهٗ يحبٔنخ انٕصٕل نهًؼبييز
انًطهٕثخ
اْ حٌٙيف حألٓخٓٔ ِٓ ٟظخَ ػّخْ حٌـٛىس  ٚحالػظّخى حألوخى ٛ٘ ّٟ٠حٌظط َ٠ٛحٌُ ٓظَّ ٛٓٚف ٠ضغٍغً ٌ٘ح حٌظٛؿٗ فٟ
ؿّ١غ أٔشطش حٌ١ٙجش .اْ ٌ٘ح حٌٕظخَ ِزٕ ٟػٍ ٝحالفظَحع حألٓخٓ ٟأْ طٍه حٌُ إٓٔخص طَغذ ف ٟحٌؼًّ ىحهً حٌٍّّىش
رّٔظ ٜٛؿٛىس ػخٌٍٚ ٟغزش ِٔظَّس ف ٟحٌظطِ َ٠ٛمخٍٔش رخٌّؼخ َ١٠ح ٌؼخٌّ١ش اْ ٌُ ٠ىٓ أفؼً ِٕٙخ اًح حٓظطخػض ًٌه .
اْ أُ٘ ػًّ طم َٛرٗ حٌ١ٙجش ِ٘ٔ ٛخػيس طٍه حٌُ إٓٔخص ػٍ ٝحٌم١خَ رؼٍّ١ش حٌظط.ٌٖ٘ َ٠ٛ
اْ أكي أُ٘ ػٕخطَ حالػظّخى حألوخىٚ ٛ٘ ّٟ٠ؿٛى آٌ١خص هخطش رظط َ٠ٛحٌـٛىس ِغ طفؼ ً١حٌؼًّ رظٍه ح١ٌ٢خصٛٓٚ .ف
٠ظُ ىفغ حٌُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ٔل ٛحٌظط َ٠ٛحٌّٔظَّ ألٔشطظٙخ حٌّوظٍفش ٌظظؼي ٜحٌلي حألىٔ ٝحٌّطٍٛد ِٕٙخ .
ِٚغ ًٌه ٠ظً ٕ٘خن ٚحؿذ لخٔ٠ ٟٔٛمغ ػٍ ٝػخطك حٌ١ٙجش  ٛ٘ٚػّخْ طلم١ك حٌّؼخ َ١٠حألٓخٓ١ش ٚحٌؼَ٠ٍٚش  .فخْ طُ
طلم١مٙخ ٠لظً حالػظّخى حألوخىٚ ّٟ٠ف ٟكخٌش غ١خد طٍه حٌّؼخ َ١٠ال ٠ىٕ٘ ْٛخن حػظّخى  .اْ حالػظّخى حألوخى ّٟ٠ال ٠ظُ
ػّخٔٗ اال ف ٟكخٌش طلم١ك حٌّؼخ َ١٠حٌّطٍٛرش.
 4.1.1ضزٔرح ئقبيخ ػالقبد ةَبءح
اْ ِٓ حٌؼَ ٍٞٚالخِش ػاللخص ِزٕ١ش ػٍ ٝحٌؼمش ٚحٌيػُ ر ٓ١ألٔخَ حٌُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش رؼؼٙخ حٌزؼغ ٚر ٓ١طٍه
حٌُ إٓٔخص ٚحٌ١ٙجش ٚحٌُ ٍحؿؼ ٓ١حٌؼخٍِِ ٓ١ؼٙخ  ,ك١غ حٔٗ ال ٛ٠ؽى ِئٓٔش أ ٚرَٔخِؾ طؼٍ ّٟ١هخ ٍي ِٓ حٌؼٛ١دٛ٠ٚ .ؿي
ىحثّخ ِـخي إلكَحُ ِِ٠ي ِٓ حٌظميَ  .اْ حٌَغزش فِ ٟؼَفش ِٛحػغ حٌوًٍ ٚحألهطخء ٚحٌؼًّ ػٍ ٝاطالكٙخ ٠ؼظزَ
أْ ِٓ ٚحؿذ وً فَى أِ ٚـّٛعس ىحهً حٌُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حالػظَحف رشىً طَ٠ق
ٔمطش لٛس ال ٔمطش ػؼف  .وّخ ٖ
رخٌظؼٛرخص حيط ٟطٛحؿُٗ٘ ِٕٚخلشش حٌوطؾ حٌّطَٚكش يطـخُ٘ٚخ ى ْٚحٌوٛف ِٓ طؼٍَ ّٓؼظ ُٙرٌٌهٚ .ػٍ ٝحٌؼىْ
ِٓ ًٌه فخْ ِلخٌٚش اهفخء حٌّشخوً ٠ؼظزَ ٔمطش ػؼف كم١م١ش ٞٚفظق رخرخ ٚحٓؼخ ٌٍٕمي ٚحٌظؼ١١ذ.
اْ ِؼٕ ٝوً ًٌه أْ أٍٓٛد حٌظفخػً ىحهً حٌُ إٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش حٌظ ٟطؼًّ رشىً ِئػَ ػٍ ٝطط َ٠ ٛحٌـٛىس ٚ ،أٍٓٛد
حٌظفخػً ر ٓ١حٌ١ٙجش ٚحٌّئٓٔش هالي ػٍّ١خص حٌظم ِٓ ُ٠ٛأؿً حالػظّخى حألوخى ّٟ٠الري أْ ٞكًّ طفخص حٌظؼخْٚ
ٚحالٔفظخف ٚحٌشفخف١ش ٚحإلكٔخّ رخٌّّٙش ٚأ٘يحفٙخ ٚحٌيػُ حٌزٕخء ف ٟحٌظؼَ٠ف رخٌّشىالص ٚكً حٌظؼٛرخص.
 5.1.1رقييى انجٕدح الثذ أٌ يكٌٕ يجُيب ػهٗ انذنيل ٔيزى انزحقق يُّ ثشكم يسزقم
اْ حٌلىُ ػٍِٔ ٝظ ٜٛحٌـٛىس ٕ٠زغ ٟأال ٠زٕ ٝػٍ ٝأكىخَ شوظ١ش رً ػٍ ٝىالثً  ٚرَحِ٘ ٓ١زخشَس ٍِّٓٛ ٚش ليٍ
حإلِىخْ .وّخ ٕ٠زغ ٟحٌظلي٠ي حٌّٔزك ٌّئشَحص حألىحء ِ ٚمخ ْ١٠حٌّمخٍٔش حٌَّؿؼ١ش َِ ٚحؿؼظٙخ رشىً ِٕظظُ ِ .غ
ػٍَٚس حٌظلمك حٌّٔظمً ِٓ ؿٛىس حألىحء ٚ ،هظٛطخ ف ٟحألٔشطش حٌظ ٟال ٠ظٛفَ فٙ١خ ىالثً ِزخشَس.
 6.1.1انزشجيغ ػهٗ انزُٕع
اْ حٌَّٔٚش ف ٟحٌظَط١زخص حيطٕظ١ّ١ش ٌٍّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ُ٠أؼي ػٍَٚس يو ٟصو ْٛلخىٍس ػٍ ٝطٍز١ش حالكظ١خؿخص حٌّوظٍفش
ٌٍّـظّؼخص حٌظ ٟطويِٙخ  ٚ ,رّخ ٔ٠خػي٘خ ػٍ ٝطلم١ك ٍٓخثٍٙخ  ٚأ٘يحف٘خ٠ ٚ ،ؼىْ حٌظَٚف ٚحٌّظخىٍ حٌّوظٍفش ٌىً
ِئْٓ  .اْ حٌّٔخف رخٌظٕٛع ػٌَ ٍٞٚظّٕ١ش ٍٚف حإلريحع ٚحالرظىخٍ ٌٍٚظشـ١غ ػٍ ٝحٌظط ٍٛػزَ حٌٛلض  .اْ ِظطٍزخص
س
طلم١ك ِؼخ َ١٠حٌـٛىس لي طوظٍف ِٓ ٔٛع اٌ ٝآهَ ِٓ حٌُ إٓٔخص ،فؼٍٓ ٝز ً١حٌّؼخي فخْ حٌزلغ حٌؼٍّ ٟلي ٠ىْٛ
ػٕظَح ِّٙخ ف ٟع ًِ رؼغ حٌُ إٓٔخص رّٕ١خ ال ٠ى ْٛوٌٌه ف َ ٟإٓٔخص أهَٚ ،ٜوٌٌه فخْ حٌطَ٠مش حٌظ ٟطظفخػً
رٙخ رؼغ حٌُ إٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ِغ حٌّـظّغ الري أْ طوظٍف ف ٟكخٌش و ٌٖ٘ ْٛحٌّئٓٔش ؿخِؼش كى١ِٛش وزَ١س ػٓ
كخٌظٙخ وٙٔٛخ وٍ١ش طغَ١س ف ٟحٌّٕخؽك حٌزؼ١يس.
ٍٚغُ أْ ٕ٘خن فَٚلخ ِّٙش ِظٛلؼش ف ٟرؼغ ِؼخ َ١٠حٌم١خّ اال أْ ِٔظ ٜٛحٌظؼٍ ُ١ح ٌُ طٛلغ ٌٍيٍؿخص حألوخى١ّ٠ش
حٌّّٕٛكش ٓ١ى ْٛػخرظخ  .اْ حٌّلخفظش ػٍ ٝػمش حٌّـظّغ فٔ ٟظخَ حٌظؼٍِ ُ١خ رؼي حٌؼخٔ ٞٛطمظؼ ٟحالػظّخى ػٍِ ٝلىخص
ػخرظش إلٔـخُحص حٌطالد رغغ حٌٕظَ ػٓ ٔٛػ١ش حٌُ إٓٔش حيص ٞحٌظلك رٗ ح حٌطخٌذ  ٚػٓ حٌطَق حٌظٕظ١ّ١ش حٌظ ٟصطزؼٙخ
حٌظؼٍ. ّٟ١
س
حٌزَحِؾ
7.1.1

ة انؼالقخ ثشكم أسبسي في انزخطيظ ٔػًهيبد ال رقٕيى يغ انحصٕل ػهٗ
ضزٔرح ئشزاك أصحب ِ
انًالحظبد ٔٔجٓبد انُظز انًخزهفخ ثشكم يسزًز ثبإلضبفخ ئنٗ رحهيهٓب ٔانزفبػم يؼٓب .
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٠مظي رؤطلخد حٌؼاللش ف ٟحٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌطالد ٚحٌوَٞؿٚ ٓ١حألٓخطٌس ٚحٌّٛظفٚ ٓ١أٍرخد حألػّخي ٚأػؼخء
حٌّـظّغ حٌّٔظف١ي ِٓ ْٚحٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚأِ ٞـّٛػش أهًَ ٜحص حٍطزخؽ رخٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش  .اْ ِٓ حٌٛحؿذ
اشَحن أطلخد حٌؼاللش دحٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش ف ٟحٌظوط١ؾ ٚػٍّ١خص حيطمٚ ،ُ٠ٛحألُ٘ ِٓ ًٌه أْ طىٚ ٌُٙ ْٛؿٙش ٔظَ
طئهٌ رغ ٓ٠حالػظزخٍ ِٓ حؿً أْ ٠ظُ طفؼٔ ً١ظخَ ػّخْ حٌـٛىس.
ثزطٕيز انجٕدح يزحقق ػجز انقيبدح انفؼبنخ ٔانًشبركخ

 8.1.1االنززاو انكبيم يٍ قجم انًإسسخ انزؼهيًيخ
انٕاسؼخ.
أْ طىِٕ ْٛظّش طؼٍ١ّ١ش ٠شظَن أػؼخء ٘١جش حٌظيٍْ٠
٠ظٛؿذ ػٍِ ٝئٓٔش حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٍ ٟف١ؼش حٌّٔظٜٛ
ٚحٌّٛظف ْٛفٟ٘خ ف ٟطم ُ١١أىحثِٔٚ ُٙظ ٜٛحأللٔخَ حٌظ٠ ٟؼٍّ ْٛفٗ١ح رشىً ػخَ  .وّخ أْ ِٓ حٌٛحؿذ رؼي حٌم١خَ دػٍّ١ش
طك ُ٠ٚحألىحء طشـ١غ حٌـّ١غ ػٍ ٝاريحء أٍحثٚ ُٙهطط ُٙحٌظط٠َ٠ٛش ٚ .ال ٠ليع ًٌه اال ػزَ ل١خىس ٚطٕٔ١ك فؼخٌ ٓ١ػٍٝ
وخفش حئِظ٠ٛخص ف ٟحٌّئٓٔش وىً ِ ,غ ٚؿٛد حلظَحْ حٌم١خىس ٚحٌظٕٔ١ك رّشخ ٍوش ٚحٓؼش ف ٟحٌظوط١ؾ ٚحٌظك ُ٠ٚ
ٚحإلشؼخٍ ٚاػيحى حٌظمخٍ ، َ٠فزّٕ١خ طى ْٛحٌم١خىس حٌفؼخٌش أَِ ك ٞٛ١ف ٟؿّ١غ حٌّٔظ٠ٛخص حٌَثٔ١ش  ,فبٔٙخ وٌٌه دًحص
حٌميٍ ِٓ حألّ٘١ش ػٍِٔ ٝظ ٜٛحٌٛكيحص حٌيحهٍ١ش حألوخى١ّ٠ش ٚحإلىحٍ٠ش.
 2.1اإلجزاءاد انذاخهيخ نضًبٌ انجٕدح
اْ ِٓ حٌُ طٛلغ أْ طشظًّ ؿّ١غ ِؼخ٘ي ِٚئٓٔخص حٌظؼٍِ ُ١خ رؼي حٌؼخٔ ٞٛػٍ ٝأٔظّش
حٌـٛىس.

شخًِ  ٚفؼخٌش ٌؼّخْ
س
ىحهٍ١ش

ٞىِؾ ف ٟهططٙخ حٌظط٠َ٠ٛش .اْ حٌوطؾ
فزخٌٕٔزش ٌٍّؼخ٘ي ٚحٌّئٓٔخص كي٠ؼش حٌّٕشؤ فخْ ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس ٠ـذ أْ ُأ
حٌّٛػٛػش ٌٕظخَ حٌـٛىس الري أْ طش صًِ ػٍَِ ٝحقرش ٚصؽ َ٠ٛحٌـٛىسِٚ ,ي ٜفخػٍ١ش حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّميِش ,
رخإلػخفش اٌ ٝؿٛىس حٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش وىًٚ ,ؿٛىس ِوظٍف حٌٛكيحص حإلىحٍ٠ش ٚحألوخى١ّ٠ش حٌؼخٍِش رٙخ ٚفؼخٌ١ش أىحثٙخ
ىحهً حٌّئٓٔش .فخٌٛحؿذ اًحًا اػطخء ٚطف ِفظً ٌٍي ٍٚحٌٌ ٞطم َٛرٗ ٚكيس أَِ ٚوِ حٌـٛىسٚ ,حٌؼٍّ١خص حٌظٕ٠ ٟفٌ٘خ.
أِخ رخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌمخثّش كخٌ١خ فخْ اؿَحءحص ػّخْ حٌـٛىس الري أْ طيِؾ ٚرشىً وخًِ ف ٟؿّ١غ ألٔخَ
حٌّئٓٔش١ٓٚ ،ىٕ٘ ْٛخن شَف ِفظً رشىً حوزَ كٛي حٌُ طٛلغ فٌ٘ ٟح حٌـخٔذ ف ٟحٌفظً حٌؼخٌٔ٘ ِٓ ٟح حٌيًٌ١
ٚحٌٌَ٠ ٞوِ ػٍ ٝحإلؿَحءحص حٌيحهٍ١ش ٌؼُ حْ حٌـٛىس  ,وّخ أٔٗ َ٠وِ ػٍٚ ٝػ١مش ِؼخ َ١٠حٌـٛىس حي ص ٞلخِض حٌ١ٙجش
رظطَ٘٠ٛخٚ .رخهظظخٍ فخْ حٌُ طٛلغ ِٓ ٌٖ٘ حإلؿَحءحص أْ طظؼّٓ وال ِٓ ل١خىس ٚطٕٔ١ك اؿَحءحص حٌـٛىس ٚطك ّٙ٠ٚخ
 ٚ ,حيطلؼًٌ َ١طوط١ؾ ٚا ػيحى حٌظمخٍٚ , َ٠ططذ٠ك طٍه
ٚططَ٘٠ٛخ رٕخء ػٍٍٓ ٝخٌش ٚأ٘يحف حٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش
حإلؿَحءحص ِٓ هالي ىٍٚس ٕٓ٠ٛش طشًّ وال ِٓ حٌظوط١ؾ ٚحٌَّحلزش ٚحي طم .ُ٠ٛوّخ ٠ـذ حٌم١خَ ريٍحٓخص ًحط١ش شخٍِش
رشىً حوزَ ٚى . ٍٞٚاْ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص الري أْ طئىٚ ٞظ١فظٙخ وؼٍّ١ش ٔمي ك٠ٛ١ش ٚآٌ١ش طوط١ؾ ٌٍّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش
ٔفٔٙخ ٚومخػيس ٌؼٍّ١خص اػخىس حٌفلض حٌّٔظمٍش حٌظ ٟطم َٛرٙخ حٌ١ٙجش.
ٚرخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌمخثّش كخٌ١خ  ٚحٌظ ٟال طٍّه ٔظخِخ ٌٍـٛىس فخْ حيطَط١زخص حٌيحهٍ١ش يػّخْ حٌـٛىس طزيأ ػخىس ِغ
أشخء ٚكيس أَِ ٚوِ ٌٍـٛىس ٚطؼ ٓ١١حٌّٛظف ٓ١حألٓخٌٓٙ ٓ١١خ ٚطشىٌ ً١ـٕش ؿٛىس ٠ظُ حهظ١خٍ أػؼخثٙخ ِٓ ؿّ١غ ألٔخَ
حٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٌ٘ .ح حٌَّوِ ّ٠ىٓ أْ ٠زيأ رخٌظم ُ٠ٛحٌٌحط ٟحألٚي ،حٌٌ٠ ٞؼظزَ ٔمطش ريح٠ش ٌٍظوط١ؾ  ٚطمي ُ٠ػٍّ١خص
ػّخْ حٌـٛىس.
اْ حكي حٌّٔئ١ٌٚخص حٌّٕٛؽش رخٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ِٓ أؿً ػّخْ ؿٛىطٙخ ٘ ٛل١خِٙخ رظمٔ ُ١١فٔٙخ ٚفمخ ٌّؼخِٕ َ١٠خٓزش
هخٍؿ ٟأ َ ٚػخَِ َ١٠ؿؼ١ش  ِٓٚ . benchmarksحٌّّىٓ أْ طظّؼً طٍه
س
ِٔظّيس ِٓ ِؼخِ َ١٠الثّش appropriate
حٌض  ِ٠ف ٟحألىحء ف ٟحٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش
حٌّؼخٚ َ١٠حٌٕمخؽ فِ ٟخ طميِٗ حٌ١ٙجش ِٓ َ ػخَِ َ١٠ؿؼ١ش ,أ ٚفِ ٟؼخَ َ١٠
حٌّّخػٍش ىحهً حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٚهخٍؿٙخ  ,أ ٚف ٟأٍحء ِلىِّٔ ٓ١ظمٍ ٞ ًٚ ٓ١هزَس ف ٟحٌظؼٍِ ُ١خ رؼي
حٌؼخٔ .ٞٛوّخ أْ ربِىخْ حٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حالٓظؼخٔش رؤكىخَ حٌ١ٙجخص حٌؼخٌّ١ش حٌّظوظظش ف ٟحالػظّخى حألوخىّٟ٠
رٌٙح حٌوظٛص ٚ .ػٍ ٝحٌَغُ ِٓ أْ حألكىخَ حٌظخىٍس ِٓ طٍه حٌ١ٙجخص لي ٕ٠ظَ اٌ ٗ١ح ػٍ ٝأٔٙخ طك ُ٠ٚطخىٍ ِٓ
هخٍؽ حٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش  ,اال أٔٙخ صػظزَ ِٓ ٚؽ ٘ش ٔظَ حٌ١ٙجش ؿِءح ِٓ حٌظَط١زخص حٌظ ٟطم َٛرٙخ حٌّئٓٔش ٌؼّخْ
حٌـٛىس .وّخ أٔٗ  ِٓٚأؿً طلم١ك غخ٠خص ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس ٚح الػظّخى حألوخى ّٟ٠ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٓ١ظُ
حػظزخٍ ٌٖ٘ حألكىخَ اؿَح ًاء ىحهٍ١خ.
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 3.1اإلجزاءاد انخبرجيخ نضًبٌ انجٕدح
ٓظم َٛحٌ١ٙجش رب ٔشخء ٔظخَ ٌإلؿَحءحص حٌوخٍؿ١ش ٌؼّخْ حٌـٛىس ٠ٚظؼّٓ ًٌه طمِ ُ١١ي ٜطلم١ك حٌّئٓٔخص ٚحٌزَحِؾ
حٌظؼٍ١ّ١ش ٌّؼخ َ١٠حٌـٛىس حٌّطٍٛرش ٚ .إلٔـخُ ٌ٘ح حٌظمٓ ُ٠ٛظم َٛحٌٟٙثش حٌٛؽٕ١ش ٌٍظمٚ ُ٠ٛحالػظّخى حألوخى ّٟ٠رخالٓظؼخٔش
رّمِ ٓ١ّ١يٍر ٞ ًٚٚ ٓ١هزَسٚ .هالي حٌَّحكً حأل١ٌٚش ٓٛف ٟٓطُ حالٓظؼخٔش رّم ِٓ ٓ١ّ١ىٚي أهَ ٜطظّظغ رؤٔظّش
ػّخْ ؿٛىس ِظطٍٛس ِٚ .غ َِ ٍٚحٌٛلض ٚحوظٔخد حٌِّ٠ي ِٓ حٌوزَحص ٓ١ى ْٛحالػظّخى حألوزَ ػٍِ ٝمِٓ ٓ١ِٛ
ىحهً حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ِغ حٓظَّحٍ٠ش حٌّشخٍوش حيهخٍؿ١ش رشىً ىحثُ ٌٍّٔخػيس ػٍ ٝطلم١ك ِؼخِ َ١٠شخرٙش
ٌٍّؼخ َ١٠حيِطزمش ػخٌّ١خ.
ٓ١م َٛحٌّم ّْٛ١ريٍحٓش حٌّؼٍِٛخص حٌّٛػمش ٠ُٚ ,خٍس حٌّئٓٔخص ٚ ,اػيحى حٌظمخٍٍٚ ,َ٠فغ حٌظٛط١خص اٌ ٝحٌ١ٙجش .
ٛٓٚف ٔؤط ٟػًٍ ٝوَ ٍِوض ٌإلؿَحءحص حٌّظزؼش الكمخ  .وّخ أْ حٌوطٛحص حٌظ٠ ٟـذ أهٌ٘خ رؼ ٓ١حالػظزخٍ ٚحٌوخطش
دحٌّئٓٔخص حٌلي٠ؼش حٌّٕشؤ طُ طفظٍٙ١خ رشوً أوزَ ف ٟحٌفظً حٌؼخٌغ ِٓ ٌ٘ح حٌيٌ . ً١وّخ أْ حٌيٌ ً١حٌؼخٌغ ٠زٚ ٓ١رشىً
ِفظً اؿَحءحص ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌوخٍؿ١ش ٚحٌظلؼَ١حص حٌالُِش ٌٙخ.
اْ طم ُ٠ٛحٌ١ٙجش ٌٍّئٓٔخص حٌلي٠ؼش ّ٠ظُ حٔـخُٖ ػٍَِ ٝكٍظ . ٓ١فف ٟحٌَّكٍش حأل ّ ٌٝٚصل َٛحٌ١ٙجش رظم ُ٠ٛحٌوطؾ
حٌوخطش رظٍه حٌّئٓٔخ ص ك ٓ١طظميَ رطٍذ إلٔشخء ِئٓٔش طؼٍ١ّ١ش كي٠ؼش ٚ .لي طُّ ٌ٘ح حٌٕظخَ ًٌطؤوي ِٓ ططز١ك
حيِنؽؾحص دحٌشىً حٌُ ؽٍٛدٚ ,ف ٌٖ٘ ٟحٌلخٌش ٓظى ْٛحٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚأٔظّش ػّخْ حٌـٛىس حٌوخطش رٙخ لي كمكص
حٌّؼخ َ١٠حٌّطٍٛرش ٚرخْ حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّميِش ِٓ هالٌٙخ طَل ٝاٌِ ٝؼخ َ١٠حالػظّخى حألوخىٚ .ّٟ٠ػٕي طٍه حٌَّكٍش
ٓ١ظُ ِٕق حٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚرَحِـٙخ حٌظؼٍ١ّ١ش حػظّخىح ِئلظخ ًا  .وّخ أٔٗ ٚف ٟكخٌش ِالثّش هططٙخ ٌٍّؼخ َ١٠حٌّمظَكش
ِٓ لزً حٌُٛحٍس حٌّؼٕ١ش فخٔٗ ٓ١ظُ ِٕلٙخ ٍهظش طّٔق ٌٙخ رزيء ِِحٌٚش حٌؼًّ ٚ .طظ َٙحٌَّكٍش حٌؼخٔ١ش رؼي أْ طزيأ
حيِئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش فِِ ٟحٌٚش ٔشخؽٙخ ٚرؼي أْ ٠ظُ ؽَف رَحِـٙخ حٌظؼٍ١ّ١ش ٌٍَّس حألٛٓٚ . ٌٝٚف طم َٛحٌ١ٙجش رظمُ٠ٛ
اػخفٌٍ ٟظؤوي ِٓ ططز١ك حٌوطؾ رخٌشىً حٌىخًِ ٚحٌّٕخٓذ ٚرؤْ حٌّؼخ َ١٠لي طُ طلم١مٙخ ٚ .ػٕي ًٌه ٠ظُ ِٕق حالػظّخى
حألوخى ّٟ٠حٌىخًِ ٌٍّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚرَحِـٙخ.
رؼي أْ ٠ظُ ِٕق حالػظّخى حألوخى ّٟ٠حٌىخًِ ٌٍزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش ١ٓ ,ظُ اػخىس طمّٙ٠ٛخ َِس أهَ ٜالػظّخى٘خ أوخى١ّ٠خ ِٓ
ؿي٠ي ًٌٚه وً هّْ ٕٓٛحص  .وّخ ٓ١ظُ ػمي طم ُ٠ٛهخٍؿٌٍّ ٟئّٓش حٌظؼٍ١ّ١ش وً هّْ ٕٓٛحص أ٠ؼخ ( ٠الكع حٔٗ
ف ٟحٌٛػغ حٌطز١ؼ ٟطؼمي ىٍٚس حٌَّحؿؼش حٌوخٍؿ١ش وً هّْ ٕٓٛحص ِٚ ,غ ًٌه فخْ ٌٍ١ٙجش حٌلك ؽٍذ اؿَحء طمُ٠ٛ
هالي ِيس ُِٕ١ش ألً ِٓ ًٌه ).
أِخ رخٌٕٔزش ٌٍُ إٓٔخص حٌمخثّش فٔٛف طم َٛحٌ١ٙجش ربؿَحء ػٍّ١خص طمِ ُ٠ٛزيث١ش ٌظٍه حٌّئٓٔخص ٚرَحِـٙخ ٚفمخ يرَٔخِؾ
ُِٕ٠ ٟظُ حالطفخق ػٍ١ٓٚ . ٗ١ظُ ططٌ٘ َ٠ٛح حٌزَٔخِؾ رخالطفخق ِغ حٌّئّٓخص حٌظؼٍ١ّ١ش  ِٓٚػُ حٌزيء رؼًّ حٌظم ُ٠ٛكخٌّخ
صٌه
٠ظُ ٔظُ حإلؿَحءحص حٌيحهٍ١ش حٌؼَ٠ٍٚش ٚرؼي حوظّخي حٌيٍحٓخص حٌٌحط١ش  .اْ ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌّزيث١ش ٚ -طلي٠يح ِز
حٌظ ٟطى ْٛهالي حٌفظَس حالٔظمخٌ١ش ٌٍٕظخَ حٌـي٠ي  -لي طَوِ ف ٟحٌزيح٠ش ػٍِٔ ٝخػيس حٌّئٓٔخص ػٍ ٝحٌظؼَف ػً ٜ
حٌّٛحػغ حٌظ ٟرلخؿش ٌٍضؽٚ َ٠ٛػٍ ٝطمي ُ٠حٌّشٍٛس كٛي حٌّٔخثً حٌظ٠ ٟـذ َِحػخطٙخ ِٓ أؿً حٌظلؼٌٍ َ١ظم ُ١١حٌٌٞ
٠ؤط ٟالكمخٛٓٚ .ف طى ْٛحٌّٛحفمش رخ الػظّخى حألوخى ّٟ٠اِخ ِئلظش أ ٚىحثّش رلٔذ حٌَّكٍش حٌظٚ ٟطٍض اٌٙ١خ حٌّئٓٔش
ف ٟطط َ٠ٛاؿَحءحص ػّخْ حٌـٛىس.
رؼيِخ ٠ظُ ِٕق حالػظّخى حألوخى ّٟ٠يٌزَحِؾ
ٚوّخ ٘ ٛحٌق حي ف ٟحإلؿَحءحص حٌّطزمش ف ٟح ٌّئٓٔخص حيطؼٍ١ّ١ش حٌلي٠ؼش  ,ف
حٌظؼٍ١ّ١ش ٚرؼي أْ ٠ظُ ِٕق حٌّٛحفمش ٌٍّئٓٔخص ٓ ,ظم َٛحٌ١ٙجش رظطز١ك ٔفْ حإلؿَحءحص ػٍ ٝحٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش
حٌمخثّش .ك١غ ٓ١ظُ اػخىس طم ُ٠ٛحالػظّخى حألوخىٌٍ ّٟ٠زَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش وً هّْ ٕٓٛحص  .وّخ ٓ١ظُ ػمي ػٍّ١خص طمُ٠ٛ
هخٍؿ١ش ٌٍّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش وً هّْ ٕٓٛحص أ٠ؼخ ٚ .رخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حألٍ٘١ش فخْ حٌ١ٙجش لي طم َٛرؼٍّ١خص
طمِ ُ٠ٛزىَس ف ٟكخي حلظؼض حٌلخؿش اٌ ٝػًّ ًٌه.
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اْ ػٍّ١خص طم ُ٠ٛحٌّئٓٔخص ًحص طٍش ٚػ١مش رظٍه حٌّظؼٍمش رخٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش ،فؼٍّ١خص طم ُ٠ٛحٌّئٓٔخص طشظًّ ػٍٝ
ؿّ١غ أٔشطش حٌّئٓٔش ٠ٚؼخف حًٌٌ ٝه حٌمخء ٔظَس شخٍِش ػٍ ٝؿٛىس رَحِـٙخ  ٚطـِ١ٙحطٙخ  ٚحٌويِخص حٌيحػّش ٌٌٖٙ
حٌزَحِؾ ،ف ٟك ٓ١أْ ػٍّ١خص طم ُ٠ٛحٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش طشظًّ  ٚرشىً ِفظً ػٍ ٝرَحِؾ ِؼٕ١ش ٚػٍِٔ ٝظ٠ٛخص
حٌضىٍ ٚ ْ٠حٌظؼٍُ حٌّلممش .
ٌٚؼّخْ طٕٔ١ك ل ٞٛر ٓ٠ٌ٘ ٓ١حٌٕٛػ ِٓ ٓ١ػٍّ١خص حٌظمٌ ٚ ُ٠ٛظـٕذ أ ٞػًّ اػخف ٟأ ٚػذء ػٍ ٝحٌّئٓٔخص ريْٚ
ىحع فٔ١ظُ حطوخً حإلؿَحءحص حٌظخٌ١ش:
أٚال :رّٕ١خ ٠ى ْٛحٌظَو ِ١ف ٟػٍّ١خص طم ُ٠ٛحٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش ػٍ ٝرَحِؾ ِؼٕ١ش ّ٠ ،ىٓ حٌظَط١ذ إلىٍ حؽ ِـّٛػخص
ِٓ حٌزَحِؾ حيَِطزطش رذػؼٙخ حٌزؼغ ف ٟػٍّ١خص طم ُ٠ٛحٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش.
حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش  ٚحٌّئٓٔخص ،فزخٌٕٔزش
ػخٔ١خ١ٓ :ظُ حٌظٕٔ١ك رشؤْ ِٛحػ١ي ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌوخٍؿ١ش ٌىً ِٓ
ٌٍّئٓٔخص حٌظغَ١س حٌض ٞطميَ ع ىى لٍ ِٓ ً١حٌزَحِؾ ّ٠ ،ىٓ أْ طُأيِؾ ػٍّ١خص حٌظم َٞٛرل١غ طكطظَ حٌّئٓٔخص
(حٌظغَ١س) ف ٟاػيحى حٌّٛحى حٌالُِش ٌٍظم ُ٠ٛػٍَِ ٝس ٚحكيس فمؾ ريال ِٓ طىَحٍ٘خ ٚ ،رخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌىزَ١س حٌظٟ
طميَ ػيى ِٓ حٌزَحِؾ حيِوظٍفشّ٠ ،ىٓ اؿَحء ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛف ٟأٚلخص ِظزخػيس ٌٍظمٍ ً١رميٍ حإلِىخْ ِٓ كـُ حٌؼًّ
حيِطٍٛد ِٓ حٌّئٓٔش فٚ ٟلض ِليى ( ٚلي ٠ىٌ٘ ْٛح حٌٛلض ػ١ك اٌ ٝكي ِخ) ٚ .ف ٟوً حألكٛحي ٓظظُ ِٕخلشش ٌٖ٘
حألِِ ٍٛغ حٌّئٓٔخص ٚلض اػيحى حٌـيحٚي حٌوخطش رؼٍّ١خص حٌظم ٚ ، ُ٠ٛفَِ ٟحكً الكمش ٌؼٍّ١خص حٌظم١ٓ ُ٠ٛظُ طِ٠ٚي
أػؼخء فَ٠ك حٌظم( ُ٠ٛأِ ٚـّٛػش حٌّم ) ٓ١ِٛرظمخٍ َ٠ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌٔخرك س ٌى٠ ٟىٛٔٛح ػٍ ٝحؽالع ػٍ ٝأٞ
طؼٍ١مخص أِ ٚالكظخص أ ٚطٛط١خص رشؤْ طٍه حٌظمخٍ.َ٠

يزاحم اػزًبد يإسسبد جذيذح ( حذيثخ انًُشأ )

1.4

طٕطزك ٌٖ٘ حإلؿَحءحص ػٍ ٝحٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌَّطزطش رُٛحٍس حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ , ٟأِخ حٌّئٓٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌَّطزطش رُٛحٍحص
أ١٘ ٚجخص كى١ِٛش أهَ ،ٜأ٠ ٚظلظُ ػٍٙ١خ حٌلظٛي ػٍ ٝحٌّٛحفمش ِٓ ؿٙخص أهَ ،ٜفخْ ػٍٙ١خ حالٌظِحَ رّظطٍزخص طٍه حٌُٛحٍس
أ ٚحٌ١ٙجشٚ .حٌٕمخؽ حٌظخٌ١ش ٍِ٘ ٟوض ٌَّحكً حػظّخى ِئٓٔخص حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ ٟحٌوخطش حٌـي٠يس ٕ٘ٚ .خن ِِ٠ي ِٓ حٌظفخط ً١فٟ
حٌفظً  ِٓ 1حٌـِء ٌ٘ ِٓ 3ح حٌيٌ.ً١
 1 -4 -1يزاحل اػزًبد يإسسبد انزؼهيى انؼبني انخبصخ انجذيذح


٠ظميَ طخكذ حٌطٍذ حٌوخص رخٌّئٓٔش اٌُٚ ٝحٍس حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ ٟيٌلظٛي ػٍ ٝطَه١ض أ.ٌٟٚ



٠ميَ طخكذ حٌطٍذ حٌوخص رخٌّئٓٔش طفخط ً١ػٓ حٌطٍذ حٌّميَ اٌُٚ ٝحٍس حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ ٟحٌظ ٟطظ ٌٝٛطك ُ٠ٚحٌوطؾ
ٚفمخ ٌظشَ٠ؼخص حٌُٛحٍس ،وّخ طم َٛحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ٌٍظمٚ ُ٠ٛحالػظّخى رضق ُ٠ٚحيهطؾ ٚفمخ يِظطٍزخص ػّخْ حٌـٛىس
حٌوخص رٙخ ٚ .طشًّ ٌٖ٘ حٌوطؾ هطش حٌَّكٍش حألٚ ٌٝٚحٌظ ٟطٛػق ِخ ٓ١ظُ حٌم١خَ رٗ هالي حٌظلؼ َ١لزً لزٛي أٚي
ىفؼش ِٓ حٌطالد ،وّخ ٕ٠زغ ٟأْ ٞطؼّٓ حٌطٍذ حٌّميَ اٌ ٝحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش طفخط ً١حيرَحِؾ حٌظ١ٓ ٟظُ ططز١مٙخ ػٍٝ
ِيحٍ حٌٕٔٛحص حٌؼالع حأل . ٌٝٚاًح طُ لزٛي حيهطؾ فبْ حٌُٛحٍس ٓظٛحفك  ٚػٕي٘خ ٓٛف صِٕق حٌ١ٙجش حػظّخىح ِئلظخ
ًٌِئٓٔش  ِٓٚ ،ػُ ٔ٠ظط١غ ِميَ حٌطٍذ أْ ِٞؼ ٟليِخ ف ٟحإلػيحى يٌَّكٍش حأل. ٌٝٚ



رؼي حالٔظٙخء ِٓ حإلػيحى ًٌ َِكٍش حأل٠ ، ٌٝٚظُ َِحؿغطٙخ ػُ ٠ظيٍ ِؼخٌ ٟحي َ٠ُٚحٌظَه١ض حٌٕٙخث ِٓٚ ٟػُ طظّىٓ
حٌّئٓٔش ِٓ لزٛي حٌطالد ٚريء حٌظشغ.ً١



٠ظطٍذ حألَِ طمي ُ٠طمخٍ٠ٕٛٓ َ٠ش ًٌُٚحٍس ١ٌٍٙ ٚجش حٌٛؽٕ١ش رل١غ طٛػق حٌظميَ حٌّلَُ ف ٟطٕف ٌ١حٌوطؾٚ ،ف ٟحٌؼخَ
حٌؼخٔ ،ٟطـَ ٞحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش طم١ِ ُ٠ٛيحٔ ٟلزً طؤو١ي حالػظّخى حٌّئلض.



ٚرؼي أٙخء أٚي ىفؼش ِٓ حيؽالد يرَحِؾ حٌّئٓٔش (ػخىس ف ٟحٌٕٔش حٌوخِٔش )ٓ ،ظلظخؽ حٌّئٓٔش اٌ ٝاطّخَ حٌيٍحٓش
حٌٌحط١ش حٌظٛٓ ٟف طَحؿؼٙخ حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ٚطم َٛرخٌظم ِٓ ُ٠ٛأؿً ِٕق حالػظّخى حٌىخًِ ٌ ٌٖٙحٌّئٓٔش ٌٚزَحِؾ ٘خ
حأل١ٌٚش.
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رؼي ِٕق حالػظّخى حٌىخًِ ١ٓ ،هٕ٘ ْٚخن ِِ٠ي ِٓ ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛكظ٠ ٝظٕٔ ٝطـي٠ي حػظّخى حٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ وً
هّْ ٕٓٛحص.

ٞؽٍذ ِٓ حٌّئٓٔش أْ
٠ـذ أْ ٠ظؼّٓ ؽٍذ أشخء ؿخِؼش هخطش ؿي٠يس هطؾ ح ٌظٍز١ش حٌّظطٍزخص حٌوخطش رخٌـخِؼشٛٓٚ .ف ُأ
اًح طُ حػظّخى حٌوطؾ ٓٛف طظخف ٌٙخ حٌفَطش يٌظلٛي اٌ ٝؿخِؼش رّـَى حٓظ١فخء ِظطٍزخص حٌـخِؼش .
طزيأ ػٍّٙخ رظفظٙخ وٍ١ش ،ف
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٠ـذ أْ طظزغ أِ ٞئٓٔش ى١ٌٚش يٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ ٚ ٟطَغذ ف ٟحٌؼًّ ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٔفْ حٌوطٛحص حٌظ ٟطظزؼٙخ وٍ١ش
هخطش ٚحٌّٛػلش أػالٖ  .اْ ٌٖ٘ حٌّئٓٔش ٠ـذ أْ ٠ىٌٙ ْٛخ و١خْ لخٔ( ٟٔٛػٍٓ ٝز ً١حٌّؼخي ،شَوش) ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش
حٌٔؼٛى٠ش (ٕ٠ٚزغ ٟأْ ٠ظُ ًٌه وـِء ِٓ حإلػيحى يٌَّكٍش حأل ٌٝٚوّخ ِ٘ ٛشخٍ أػالٖ )ٚ .طئهٌ ف ٟحالػظزخٍ ٔظُ حٌيػُ
ٚحٌويِخص حٌّميِش ًٌِئٓٔش "حٌٛؽٕ١ش" ف ٟحٌمَحٍحص حٌظ ٟطظيٍ٘خ حيُٚحٍس ٚحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ٌٚ ،ىٓ ٠ـذ حٌٛفخء دؿّ١غ
حيِظطٍزخص حٌّفَٚػش ػٍ ٝأِ ٞئٓٔش هخطش ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش.
ٚاًح ٍغزض ِئٓٔش ى١ٌٚش ف ٟطمي ُ٠رَٔخِؾ ِٓ هالي ػمٛى حِظ١خُ أ ٚأ ٞػمٛى ٚحطفخلخص شَحوش ِشخرٗ ٌٙخ ِغ اكيِ ٜئْٓحص
٠ـذ أْ صو ْٛحيِئٓٔش حٌٔؼٛى٠ش كخطٍش ػٍ ٝحٌظَه١ض حٌٕٙخث ٟحٌٌ٠ ٞشًّ ٔطخق أٔشؾ طٗ ٌ٘ح
حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ،ف
حٌزَٔخِؾ٠ٚ ،ـذ أْ ٌٞزٌ٘ ٟح حٌزَٔخِؾ ِظطٍزخص حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٌالػظّخى ،وّخ ٠ـذ أْ ٠لظً ػٍ ٝحالػظّخى حٌّئلض
لزً ططز١مٗ.

 3 -4 -1اػزًبد انجبو ػبد انؼبيخ انجذيذح
(أ) رأسيس جبيؼخ جذيذح يٍ انجذايخ
ال ٠ظطٍذ حألَِ حٌلظٛي ػٍ ٝطَه١ض ِزيث ٟألْ حٌلىِٛش لي حطوٌص لَحٍح ُأٍِِِخ دأشخء حٌـخِؼش ٌٚ .ىٓ طوط١ؾ ٚأشخء
ؿخِؼش ؿي٠يس ٕ٠زغ ٟأْ ٞطزغ ػٍّ١ش ِّخػٍش ٌظؤٓ ْ١وٍ١ش هخطش ؿي٠يس.


يٌظؼٌٍٖ٘ٚ ،ُ١
ٕ٠زغ ٟاػيحى هطؾ ٌٍّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحيط ٟطٍزِ ٟظطٍزخص ُٚحٍس حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٚ ٟحٌّـٍْ حألػٍٝ
حٌوطؾ ٕ٠زغ ٟفلظٙخ ِٓ لزً حٌُٛحٍس  .وّخ ٕ٠زغ ٟأْ طميَ حٌوطؾ حٌوخطش دطَط١زخص ػّخْ حٌـٛىس ف ٟحٌّئْٓ س
ٚحٌزَحِؾ حٌظ١ٓ ٟظُ ططز١مٙخ اٌ ٝحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ٌٍظمٚ ُ٠ٛحالػظّخى ٕ٠ٚ .زغ ٟأْ طشًّ ِـّٛػظ ٟحٌوطؾ حألِ ٍٛحٌظٟ
ٓ١ظُ حٌم١خَ رٙخ ِٓ أؿً حإلػيحى يٌَّكٍش حأل ٌٝٚلزً لزٛي حٌيفؼخص حأل ِٓ ٌٝٚحٌطالد ٚ .اًح وخٔض حٌوطؾ ِمزٌٛش،
طظيق ػٍٙ١خ حٌُٛحٍس وّخ طّٕق حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش حالػظّخى حٌّئلض ٌ ٌٖٙحٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ حٌظ١ٓ ٟظُ ططز١مٙخ ػٍِ ٝيحٍ
حٌٕٔٛحص حٌؼالع حأل.ٌٝٚ



رؼي حال ٔظٙخء ِٓ حإلػيحى ًٌَِكٍش حأل ،ٌٝٚطظيق حٌُٛحٍس ػٍ ٌٖ٘ ٝحٌّئٓٔش  ِٓٚػُ طظّىٓ
لزٛي حٌطالد ٚريء حٌظشغ.ً١

حٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ِٓ



صوي
اًح وخٔض ٕ٘خن هطؾ ٠ـَ ٞطٕفٌ٘١خ وّخ ٘ َ ٛلظَف ،طـَ ٞحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ُ٠خٍس ِ١يحٔ١ش ف ٟحٌٕٔش حٌؼخٔ١ش ػُ إ
حالػظّخى حٌّئلض.



رؼي طوَؽ أٚي ىفؼش ِٓ حيؽالد ،طـَ ٞحٌّئٓٔش ىٍحّحص ًحط١ش ػٍ ٝأٓخٓٙخ طؼغ حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش طمّ١١خ ِٓ أؿً
ِٕق حالػظّخى حٌىخًِ ٌ ٌٖٙحٌّئٓٔش ٌٚزَحِؾ٘خ حأل١ٌٚش.



رؼي ِٕق حالػظّخى حٌىخًِ ١ٓ ،ىٕ٘ ْٛخن ِِ٠ي ِٓ ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛكظ٠ ٝظٕٔ ٝطـي٠ي حػظّخى حٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ وً
هّْ ٕٓٛحص.
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(ة) رأسيس جبيؼخ جذيذح يٍ كهيبد ػبيخ قبئًخ أٔ فزٔع :


ُأ
صػي حٌٍـٕش حٌّٔجٌٛش ػٓ حٌظوط١ؾ إلٔشخء ؿخِؼش ؿي٠يس حٌوطؾ حٌظ ٟطٍزِ ٟظطٍزخص ُٚحٍس حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٚ ٟحٌّـٍْ
أٌٍ ٌٟٚزَحِؾ
ًحط ٟح
حألػٌٍٍ ٝظؼٍ ٌٖ٘ٚ ،ُ١حٌوطؾ ٕ٠زغ ٟفلظٙخ ِٓ لزً حٌُٛحٍس ٕ٠ٚ .زغ ٟأْ طـَ ٞحيٌـٕش طم ُ١١ح ح
ٚحألٔشطش حٌمخثّش رخٌىٍ١خصٚ ،طؼي حٌوطؾ حٌالُِش ٌؼّخْ حٌـٛىس ٌ ٌٖٙحٌّئٓٔش حٌـي٠يس ٠ٚ .ـذ أْ طٍز ٌٖ٘ ٟحٌوطؾ
ِظطٍزخص حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش حٌوخطش دٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس ،وّخ ٕ٠زغ ٟحٌظؼخًِ ِغ أٚ ٞؿٗ ِٓ أٚؿٗ حٌمظ ٍٛحٌّٛؿٛىس
ف ٟحٌظم ُ١١حٌٌحط ٟحألّٚٚ .ٌٟٚف طم ُ١حٌ١ٙجش طٍه حٌوطؾ ،فبًح وخٔض َِػ١ش٠ ،ظُ َ ٔق حالػظّخى حٌّئلضٕ٠ٚ .زغ ٟأْ ٠ظُ
ًٌه لزً أْ طزيأ حيِئٓٔش حيؿي٠يس ف ٟحٌؼًّ رظفظٙخ ؿخِؼش ٚف ٟظً حٌّّٔ ٝحٌوخص رٙخ.



اًح وخٔض ٕ٘خن هطؾ ٠ـَ ٞطٕفٌ٘١خ وّخ
حالػظّخى حيِئلض.

٘ َ ٛلظَف ،طـَ ٞحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ُ٠خٍس ِ١يحٔ١ش ف ٟحٌٕٔش حٌؼخٔ١ش ٚطئوي



رؼي طوَؽ أٚي ىفؼش ِٓ حيؽالد ،طـَ ٞحٌّئٓٔش ىٍحّحص ًحط١ش ػٍ ٝأٓخٓٙخ طؼغ حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش طمّ١١خ ِٓ أؿً
ِٕق حالػظّخى حٌىخًِ ٌ ٌٖٙحٌّئٓٔش ٌٚزَحِؾ٘خ حأل١ٌٚش.



رؼي ِٕق حالػظّخى حٌىخًِ ١ٓ ،ىٕ٘ ْٛخن ِِ٠ي ِٓ ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛكظ٠ ٝظٕٔ ٝطـي٠ي حػظّخى حٌّئٓٔش حٌظؼٍ٠ ُ١ش
ٚرَحِـٙخ وً هّْ ٕٓٛحص.

 4 -4 -1اػزًبد انكهيبد ٔانجبيؼبد انخبصخ ٔانؼبيخ انقبئًخ
ؽٍذ ِٓ حٌـخِؼخص ٚحٌىٍ١خص حٌمخثّش كخٌ١خ ًا اؿَحء طمً ُ١١حط ٟأٚ ٌٟٚاػيحى هطش آظَحط١ـ١ش ٌظط َ٠ٛحٌـٛىس ووطٛس ِزيث١ش
ِ ٞظطٍزخص حٌٕظخَ حٌـي٠ي ٌؼّخْ حٌـٛىسٚ ،حيطؼخًِ ِغ أِ ٞشىالص طظ َٙهالي حٌظم ُ١١حٌٌحط ٟحأل.ٌٟٚ
يطٕفً
ّٚٚف طظشخ ٍٚحٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ِغ حٌّئٓٔخص ِٓ أؿً اػيحى ؿيٚي ٌُِٕ ٟؼٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌوخطش دحالػظّخى حٌىخًِ ًٌٚه
حػظزخٍح ِٓ ريح٠ش حيػخَ ٛٓٚ .2009ف طـَ ٜحٌَّحؿؼخص ووطٛس أٔ ٌٝٚل ٛحالػظّخى حٌّئٓٔ ٟػُ رؼي ًٌه طؤطَِ ٟحؿؼخص
حػظّخى حٌذٍحِؾٌٚ ،ىٓ رخٌٕٔزش يِئٓٔش طغَ١س ّ٠ىٓ اؿَحء حالػظّخى حٌّئٓٔ ٟأ ٚحٌزَحِـ ٝرشىً ِظِحِٓ.
٠ ٌٓٚظُ اؿَحء َِحؿؼخص حالػظّخى لزً طوَؽ حٌيفؼش حأل ِٓ ٌٝٚحٌطالد ِٓ حٌزَٔخِؾ أ ٚحٌّئٓٔش حٌّؼٕ١ش.
رؼي ِٕق حالػظّخى حٌىخًِ ١ٓ ،ىٕ٘ ْٛخن ِِ٠ي ِٓ ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛكظ٠ ٝظٕٔ ٝطـيٞى حػظّخى حٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ وً هّْ
ٕٓٛحص.
أِخ رخٌٕٔزش يِئٓٔخص حٌمطخع حٌوخص حٌظ ٟكظٍض ػٍ ٝطَه١ض رخػظزخٍ٘خ ؿخِؼش  ،فٔٛف ٠ظُ ِٕق حالػظّخى حأل ٌٟٚػٍٝ
أٓخّ ِظطٍزخص حٌىٍ١ش ٌٚ ،ىٓ ِٓ حٌّظٛلغ أْ طٍز ٟحٌّئٓٔخص حكظ١خؿخص حٌـخِؼش ف ٟألَد ٚلض ِّىٓ ٚفِٛ ٟػي ال
٠ظـخ ُٚىٍٚس عٍِ١خص حٌظم ُ٠ٛحٌؤّ١ش.

 5.1االسزخذاو انثبثذ نًسًيبد انذرجبد انؼهًيخ ٔإَٔاع انًإسسبد انزؼهيًيخ
إن برامج التعلٌم ما بعد الثانوي متاحة عبر العدٌد من أنواع المإسسات التعلٌمٌة والتً صمم بعضها إلتاحة عدة
أنواع من البرامج التعلٌمٌة كالتعلٌم العالً والتدرٌب التقنً ,فٌما ٌركز بعضها األخر على برامج البحث العلمً
وتقدٌم برامج الدراسات العلٌا البحثٌة منها والمهنٌة  ,كذلك ٌركز نوع ثالث على التمٌز فً مجال التدرٌس والدعم
المقدم للطالب فً مستوى المرحلة الجامعٌة  .كما ٌوجد فً العدٌد من البلدان األخرى مإسسات تعلٌمٌة مهنٌة
م تخصصة فً تقدٌم برامج دراسات علٌا ذات جودة متمٌزة فً بعض المجاالت العلمٌة ألولئك الحرفٌٌن ذوو
الخبرة فً تلك المهن أو فً مجاالت عامة من تلك التً تتطلب خبرة كإدارة األعمال.
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وهناك احتمالٌة إلرباك وزعزعة ثقة العامة فً حالة الؼموض أو عدم الثبات فً استخدام مسمًات الدرجات العلمٌة
والبرامج التعلٌمٌة أو فً تصنٌفات المإسسات ؛ وبالتالً فان الهٌئة سوؾ تشترط التطابق مع مصطلحات مق ننه
كشرط من شروط االعتماد األكادٌمً للبرامج والمإسسات التعلٌمٌة.
فً وثٌقة " حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ
وقد تم تحدٌد المسمٌات العلمٌة ومخرجات التعلٌم المتوقعة من البرامج التعلٌمٌة
ٌٍّئ٘الص " .ولهذا ٌجب أن ٌتم استخدام نفس المسمٌات أو مسمٌات مشابهة فً كل من التدرٌب التقنً أو العالً –
كلمة "تقنً" أو "تكنولوجً" البد أن تستخدم كمسمى للدرجة العلمٌة
ومثال ذلك كما هو الحال فً برامج الدبلومات ؾ
الممنوحة للتؤكٌد على أن طبٌعة الدراسة المستهدفة قد تم إٌضاحها بشكل مناسب.
إن مستوٌات البرامج المقدمة عبر المإسسات التعلٌمٌة هً كالتالً:
أ .فً التدرٌب الفنً والمهنً:
انًإسسبد انفُيخ ٔانًُٓيخ٠ -شًّ حٌظيٍ٠ذ حٌّٚ ٟٕٙحٌفِٕ ٟمٍَحص لظَ١س ِ ٚمٍَحص ىٍحٓ١ش ٌّيس طظً اٌ3 ٝ
ٕٓٛحص رّخ ٠ؼخىي حئِظ ٜٛحيحعٌغ ف ٟحإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص ٠ٚ .ؼخىي اطّخَ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص حٌظ ٟطٔظَّ ٌؼالع
ٕٓٛحص اطّخَ حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٔ.ٞٛ
الكهيبد انزقُيخ (ٌٍطٍزش حٌٌؤ ،) ٍٛانى ؤسسبد انؼهيب نهزقُيخ (ٌٍطخٌزخص)  -ػخىس ِخ طظً حٌزَحِؾ ٌّيس ٕٓظ ٓ١ف ٟفظَس
ِخ رؼي حالٔظٙخء ِٓ َِكٍش حٌظغ ٌ ُ١حٌؼخٔ ٞٛأِ ٚخ ٠ؼخىٌٗ ح٠ٚ ،ظُ فٙ١خ ِٕق ىٍؿش ىرٍ َٛطمٕ ٟػٍ ٝحٌّٔظ ٜٛحٌوخِْ ِٓ
ِٔخٍ حٌظيٍ٠ذ حٌّٚ ٟٕٙحٌفٌٕ ٟإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الصٚ .ف ٟحٌؼي٠ي ِٓ وٍ١خص حٌظمٕ١ش ٚحٌُ إٓٔخص حٌؼٍ١خ ٌٍظمٕ١ش٠ ،ظُ
طمي ُ٠رَٔخِؾ اػخف ٌٍُ ٟصىٍر ٓ١فٔ ٟظخَ حٌظيٍ٠ذ حٌّٚ ٟٕٙحٌفٕ ٟػٍ ٝحئِض ٜٚحٌٔخىّ ِٓ حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص
٠ٚظُ ِٓ هالٌٗ ِٕق ىٍؿش حٌزىخٌ ّٛ٠ٍٛف ٟحٌظؼٍ ُ١حٌظمٕ.ٟ
يؼبْذ ٔيزاكز انزذريت انخبصخ
٠ظُ أ٠ؼخ طمي ُ٠حٌظيٍ٠ذ حٌفٕ ِٓ ٟهالي ِـّٛػش ِظٕٛػش ِٓ حيِمٍَحص حٌمظَ١س ٚغَ٘١خ ِٓ حٌزَحِؾ حٌظيٍ٠ز١ش ِٓ لزً
ِؼخ٘ي َِ ٚحوِ حٌظيٍ٠ذ حٌوخصس ػٍ ٝحئِظ ٜٛحٌَحرغ ِٓ ِٔخٍ حٌظيٍ٠ذ حٌّٚ ٟٕٙحٌفٌٕ ٟإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص
ٕ٘ٚخن رَحِؾ ػٍ ٝحئِظ ٜٛحٌؼخٌغ ِٓ ِٔخٍ حٌظؼٍ ُ١حٌّ ِٓ ٟٕٙحإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص ٚحٌظ ٟال طؼظزَ ػّٓ
َِكٍش حٌظؼٍِ ُ١خ رؼي حٌؼخٔٚ ،ٞٛطٍه حٌزَحِؾ ٚحٌّئٓٔخص حٌظ ٟطؼًّ فمؾ ػٍ ٝطٍه حٌّٔظ٠ٛخ ص ٌٓ ٠ظُ حٌّٛحفمش ػٍٙ١خ أٚ
حػظّخى٘خ ِٓ لزً حٌ١ٙجش ِٚ .غ ًٌه فبْ رَحِؾ وً ِٓ حئِظ٠ٛخص حٌَحرغ  ٚحٌوخِْ  ٚحٌٔخىّ طؼظزَ ػّٓ َِكٍش ِخ
رؼي حٌؼخٔٛٓٚ ، ٞٛف ٠ظطٍذ حألَِ حػظّخى ٌٖ٘ حٌزَحِؾ ٚوٍ١خص حٌظمٕ١ش ِٚؼخ٘ي حٌظيٍ٠ذ حٌوخطش حٌظ ٟطمي ِٙخٛٓٚ .ف
طظٛحطً حٌ١ٙجش رشىً ٚػ١ك ِغ ِئٓٔش حٌظيٍ٠ذ حٌظمٕٚ ٟحٌفٕ )TVTC( ٟف ٟطّٕ١ش حػظّخى٘خ ِٚظطٍزخص٘خ.
في انزؼهيى انؼبني
كهيبد انًجزًغ  --ػخىس ِخ طَطزؾ وٍ١خص حٌّـظّغ دحٌـخِؼخص حٌلى١ِٛشٚ ،طميَ فٙ١خ حٌزَحِؾ كظِٔ ٝظ ٜٛحٌيرٍٚ .َٛال
طؼظزَ حٌّمٍَحص حيطلؼ٠َ١ش أ ٚحٌظؤٓ١ٔ١ش حٌظ ٟطميَ ٘خ ف ٟرؼغ حألك١خْ ػّٓ َِكٍش حٌظؼٍِ ُ١خ رؼي حٌؼخٔ ٞٛوال ٌتم
معادلتها فً الدرجات العلمٌة األعلى من ذلك.
يؼبْذ انزؼهيى انؼبني ّ٠ --ىٓ أْ طميَ رَحِؾ ِظٕفش ػٍ ٝحئِظ ٜٛحٌوخِْ ِٓ ِٔخٍ حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٌ ٟإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ
ٌٍّئ٘الص ٠ٚظُ فٙ١خ ِٕق ىٍؿش حيىرٍ.َٛ
كهيبد انزؼهيى انؼب ني  --ػخىس ِخ طميَ رَحِؾ ِظٕفش ػٍ ٝحئِظ ٜٛحٌٔخىّ ِٓ ِٔخٍ حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ ِٓ ٟحإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ
ٌٍّئ٘الص ٠ٚ ،ظُ فٙ١خ ِٕق ىٍؿش حٌزىخٌُ .ّٛ٠ٍٛأ
ٚصَمع ُّدى أٔشطش حٌزلغ حٌظ ٟطـَ ٜف ٟحٌىٍ١خص ِٓ ؿخٔذ حٌؼخٍِ ٓ١رٙخ أَِح
طشـ١ؼ١خ ِ ْ١ٌٚظطٍزخ أٓخٓ١خ  .غ َ١أْ ِٓ حٌّظٛلغ أْ ٠شخٍن أػؼخء ٘١جش حٌظيٍ ْ٠ف ٟحألٔشطش حٌؼٍّ١ش حٌظ ٟطىفً ٌُٙ
حٌزمخء ػٍ ٝحؽالع دحٌظطٍٛحص حٌّٔظـيس فِ ٟـخي  ٞحٌظَر١ش ٚحٌظؼٍٚ . ُ١ف ٟرؼغ حٌلخالص ّ٠ ،ىٓ ٌ ٌٖٙحٌىٍ١خص طميُ٠
رَحِؾ ِظوظظش كظِٔ ٝظ ٜٛىٍؿش حٌّخؿٔظ٠ٚ ،َ١وؼغ ًٌه ٌشَٚؽ طظؼٍك روزَحص حيوٍ١ش ِٛٚحٍى٘خ َِٚحفك٘خ.
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كهيبد الجبيؼخ ٌ --يٙ٠خ حٌظِحَ لٔ ٞٛل ٛحٌظيٌٍٍ ْ٠طالد حٌـخِؼ ، ٓ١١وّخ أٔٙخ أ٠ؼخ طشظًّ ػٍ ٝرؼغ ِظطٍزخص
حٌـخِؼشٚ ،هخطش حٌّشخٍوش ف ٟحٌزلغ حٌؼٍّٚ ٟطمي ُ٠رَحِؾ ىٍحٓخص ػٍ١خ ػخٌ١ش حٌـٛىس ػٍِٔ ٝظ ٜٛحٌّخؿٔظَ١
(حئِظ ٜٛحٌٔخرغ فِٔ ٟخٍ حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ ِٓ ٟحإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘ال ص) ٚ .ػالٚس ػًٌٍ ٝه ،فبٔٗ ٠ـذ أْ ٞوْٛ
ِٔظ ٜٛحٌّٛحٍى حٌّظخكش  ٚحٌزٕ١ش حٌظلظ١ش ٌٍزلٛع ِالثّش ٌيػُ حٌزلٛع ِٓ لزً أػؼخء ٘١جش حٌظيٍٚ ْ٠حٌطالد فٟ
ؿّ١غ ِـخالص حٌزَحِؾ حٌّميِش ٚ .لي طظؼٍك رَحِؾ حٌيٍحٓخص حٌؼٍ١خ ػٍِٔ ٝظ ٜٛحٌّخؿٔظ َ١ف ٟحٌّمخَ حألٚي رخٌّـخالص
حٌّظوظظش.
انى ػبْذ انًُٓيخ انًزخصصخ – طم َٛف ٟرؼغ حألك١خْ ؿّؼ١خص ِ١ٕٙش ِظوظظش إِٔ ٚظّخص ى١ٌٚش أهَ ٜرظؤْٓ١
حٌُ إٓٔخص حٌّظوظظش ٚطمي ُ٠حٌزَحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّظوظظش كظِٔ ٝظ ٜٛىٍؿش حٌّخؿٔظِ َ١ؼً ِخؿٔظ َ١ف ٟاىحٍس
حألػّخي٠ٚ ،ىًٌ ْٛه ػخىس فِ ٟـخي ٚحكي ِٓ حٌيٍحٓش ٠ٚ .ـذ أْ طْطٛف ٟحيرَحِؾ ؿّ١غ ِظطٍزخص حالػظّخى ٌٕٛع
حٌزَٔخِؾ حٌّؼٕ . ٟوّخ ّ٠ىٓ أْ طى ٌٖ٘ ْٛحٌزَحِؾ ِظّّش أٓخٓخ ألفَحى حٌّٕٙش ً ٞٚحٌوزَس حٌٌَ٠ ٓ٠غز ْٛفٍ ٟفغ
ِٔظِ ٜٛئ٘الط ِٓ ُٙهالي حٌيٍحٓش رخٌيٚحَ حٌىٍ ٟأ ٚحٌـِث.ٟ
انجبيؼبد ّ٠ --ىٓ٘خ طمي ُ٠حٌزَحِؾ كظِٔ ٝظ ٜٛحٌيوظٍٛحٖ دِخ فًٌ ٟه رَحِؾ حألرلخع ٚحٌيٍؿخص حٌّظوظظش ٕ٘ٚ .خن
كي أىِٔ ِٓ ٝظطٍزخص ط١ٓٛغ ٔطخق حٌيٍحٓش  ٚأٔشطش حٌزقٚع ٚطٛف َ١حٌّٛحٍى حٌالُِش ٌيػُ حٌظؼٍٚ ُ١حٌزلغ ٌٍيٍحٓخص
حٌؼٍ١خ ٚحٌظٍٚ ٟى ًوَ٘خ ف ٟوً ِٓ حٌفظً حٌؼخٔ ِٓ ٟحٌـِء حألٚي فٌ٘ ٟح حٌيٌِٚ ،ً١ؼخ َ١٠ػّخْ حٌـٛىس ٚح الػظّخى

يِئٓٔخص حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ.ٟ

 6.1انزحٕل ئنٗ َظبو نالػزًبد ٔضًبٌ انجٕدح
ٚطٛى حٌ١ٙجش حٌظلَن رؤَٓع ِخ ّ٠ىٓ ٌظٕف ٌ١حٌٕظخَ حٌـي٠ي ٌالػظّخى ٚػّخْ حٌـٛىس ٛٓٚ .ف ٠ظُ اطخكش ِؼٍِٛخص ػٓ
حٌّؼخ ٚ َ١٠حيِلىخص ٚحإلؿَحءحص رشىً ػخَ فؼال ػٓ طشـ١غ ؿّ١غ حٌّئٓٔخص ٌظمي ُ٠ػًّ٠خص ىحهٍ١ش ٌؼّخْ حٌـٛىس
ف ٟأَٓع ٚلض ِّىٓ ٚ .ألؿً ِٔخػيطٙخ ػًٌٍ ٝه١ٓ ،ظُ طٛف َ١فَص ٌٍظيٍ٠ذ ٚطمي ُ٠حٌّشٍٛس ػالٚس ػٍ ٝاطخكش
حٌٛػخثك حٌَّؿؼ١ش.

 7.1رضهيم أٔ رحزيف ٔضغ انًإسسخ أٔ انًٕافقخ ػهيٓب أٔ اػزًبدْب
طظطٍذ ػمش حٌّـظّغ فٔ ٟظخَ حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٚ ٟحٌظيٍ٠ذ

طؼَٞفخ ىل١مخ ٚإِٔ١خ رخٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ ٚحٌٛػغ حٌوخص

رخػظّخى٘خٛٓٚ .ف ٠ؼظزَ أ ٞطؼٍ ً١أ ٚطلَ٠ف ِٓ لزً حيِئٓٔش أ١ٔ ٚخرش ػٓ٘خ ؿَّ٠ش هطَ١س.
 ِٓٚحألِؼٍش ػًٌٍ ٝه حإلػالْ ػٓ أ ٚحإلشخٍس اٌ ٝرَٔخِؾ أِ ٚئٓٔش ػٍ ٝأٔٙخ ِؼظّيس طّخِخ ف ٟك ٓ١أٔٙخ وخٔض
ِؼظّيس ِئلظخٚ ،حٓظن ىحَ ِضؽٍق ؿخِؼش ٌّئٓٔش َِهظش ػٍ ٝأٔٙخ وٍ١ش أِ ٚؼٙي ،أ ٚحإلىػخء أ ٚحٌظٍّ١ق اٌٝ

أْ

رَٔخِؾ ِخ ِؼظّي ِٓ لزً حٌ١ٙجش ٌ٘ٚح غ َ١طل١ق ،أ ٚحإلىػخء حٌوخؽت دأْ حٌزَٔخِؾ حٌّميَ ٚحلغ ػّٓ ٔطخق
طَه١ض حٌّئٓٔخصِٚ .ؼً ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظلَ٠ف ٓ١ئى ٞاٌ ٝاٌغخء حػظّخى وً ِٓ حٌزَٔخِؾ ٚحٌُ إٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ِٓ
لزً حي٘١تس ،فؼال ػٓ فَع ػمٛرخص طخٍِش ِٓ لِززً حٌُٛحٍس حٌّؼٕ١ش.
 ِٓٚحٌّلظًّ أْ ٠ظُ حػظّخى ِئٓٔش أ ٚرَٔخِؾ ِٓ لزً ِٕظّش ى١ٌٚش ِٓ هخٍؽ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠شِٓ ْ١ٌٚ ،
لزً حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ف ٝحٌٍّّىش ّ٠ٚ .ىٓ أْ ٠ليع ًٌه ألٓزخد ِظٕٛػش ِٕٙخ أْ  ٞو ْٛحٌزَٔخِؾ (أ ٚحٌّئٓٔش ) ًٚ
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ٔٛػ١ش ؿ١يس ٌٚىٓ ٌُ ٠ظُ حٌٕظَ ف ٟأَِٖ ِٓ لزً حٌ١ٙجش ال ػظّخىٖ ،أ ٚأْ حٌّئٓٔش أ ٚحٌزَٔخِؾ ٠طزك ِؼخِ َ١٠وظٍفش
ى ْٚحٌٛفخء رّؼخ َ١٠حٌ١ٙجشٌٚ .لّخ٠ش حٌّـظّغ ِٓ حٌظلَ٠ف حٌّلظًّ يؿٛىس ِئٓٔش أ ٚرَٔخِؾ ،اًح ِخ أٍحىص ِئٓٔش
أ ٚرَٔخِؾ حإلشخٍس اٌٌ٘ ٝح حالػظّخى فال ٠ظُ ًٌه اال ِٓ هالي حٌّؼٍِٛخص حٌٛطف١ش أ ٚحٌّطزٛػخص حٌيػخث١ش ٚرّٛؿذ
شَؽ )1 ( .ٓ١أ ٞاشخٍس اٌ ٝحػظّخى٘خ ِٓ لزً ٘١جش أهَ٠ ٜـذ أْ ٠ىِ ْٛظلٛرخ رز١خْ ٠ش َ١اٌ ٝأْ حٌّئٓٔش أٚ
حٌزَٔخِؾ ٌ( ْ١أ٠ ٌُ ٚظزق اٌ ٝحِ ) ْ٢ؼظّيح ِٓ لزً حٌ١ٙجش حٌٛؽٕ١ش ٌٍظمٚ ُ٠ ٛحالػظّخى حألوخى ّٟ٠ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش
حٌٔؼٛى٠ش )2( ،أْ طى ْٛحٌ١ٙجش حٌّؼظّيس ِؼظَف رٙخ ٍّٓ١خ ِٓ لزً كىِٛش حٌيٌٚش حٌظ ٟطؤٓٔض رٙخ ٚأْ طىِ ْٛؼظّيس
أِِ ٚوخس ِٓ لزً حي٘١جش حٌٛؽٕ١ش ٌٍظمٚ ُ٠ٛحالػظّخى حألوخى.ّٟ٠
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انفصم 2
معايري االعتماد وضمان اجلودة

2.1

يغاييز انًإسسبد ٔانجزايج

حٌّؼخ ٍٟ٠حٌّٔظويِش ٌٍلىُ ػٍ ٝحٌـٛىس ٚحالػظّخى حالوخى ّٝ٠رٕ١ض ػٍِ ٝخ

ّ٠ىٓ حػظزخٍٖ رشىً ػخَ ِّخٍٓخص ؿ١يس فٝ

ِئٓٔخص حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ" ٌٖ٘ .ٟحٌّّخٍٓخص حٌـ١يس " ٠ـذ أْ ٠ظُ طٛػ١لٙخ كظّ٠ ٝىٓ ٌٍّئٓٔخص أْ طش َ١اٌٙ١خ فٟ

اؿَحءحص

حٌيحهٍ ,ٟوّخ ّ٠ىٓ حٓظويحِٙخ ِٓ لزً حٌّم ٓ١ِٛحٌوخٍؿ ٓ١١وّؼخٌٍ َ١٠ظم ٌٖ٘ٚ .ُ٠ٛحٌّّخٍٓخص طٕيٍؽ طلض حكي
س
ػّخْ حٌـٛىس

ػشَ ِؼ١خٍح ِٛ ٟ٘ٚػلش فٚ ٟػ١مظِ ،ٓ١ؼخ َ١٠ػّخْ حٌـٛىس ٚحالػظّخى فِ ٟئٓٔخص حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌِٚ ،ٟؼخ َ١٠ػّخْ حٌـٛىس
ٚحالػظّخى ٌزَحِؾ حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٚ . ٟطٔظويَ حٌّؼخ َ١٠أ٠ؼخ فٚ ٟػ١مظِ ٓ١ظَحرطظ ِٓ ٓ١حٌٛػخثك حٌظ ٟأػيص ٌّٔخػيس حٌّئٓٔخص

ٚحٌّٔج ٓ١ٌٛػٓ طٕف ٌ١حٌزَحِؾ ٌظك ُ٠ٚأىحث ُٙف ٟػٛء حٌّؼخِ ،َ١٠ؼخ َ١٠حٌظك ُ٠ٚحٌٌحطٌّ ٟئٓٔخص حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌِ ٚ ،ٟمخ ْ١٠حٌظكُ٠ٚ
حٌٌحطٌ ٟزَحِؾ حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌ.ٟ
ٚطٕطزك حٌّؼخ َ١٠حإلكي ٜػشَ حٌشخٍِش ػٍ ٝحٌّئ ٓٔخص ٚحٌزَحِؾ ػٍ ٝكي ٓٛحء ٚاْ وخٔض ٕ٘خن حهظالفخص ف ٟو١ف١ش ططز١مٙخ
ػٍ ٌٖ٘ ٝحألٔٛحع حٌّوظٍفش ٌٍظكٚ .ُ٠ٚطَى ٌٖ٘ حٌّؼخ َ١٠ف ٟهّْ ِـّٛػخص ٘:ٟ
أ .حٌٔ١خق حٌّئٓٔ:ٟ
 . 1حيٍٓخٌش ٚحأل٘يحف
 . 2حٌٍٔطخص ٚحإلىحٍس
 . 3اىحٍس ػّخْ حٌـٛىس ٚحيصؽَ٠ٛ
د .ؿٛىس حٌظؼٍُ ٚحٌظؼٍ:ُ١
 . 4حٌظؼٍُ ٚحٌظؼٍُ١
ؿـ .ىػُ طؼٍ ُ١حٌطالد:
 . 5هيِخص ىػُ ٚاىحٍس حٌطالد
ِ . 6ظخىٍ حٌظؼٍُ
ى .ىػُ حٌزٕ١ش حٌظلظ١ش :
 . 7حٌَّحفك ٚحيطـِ١ٙحص
 . 8حإلىحٍس ٚحٌظوط١ؾ حٌّخٌٟ
 . 9ػٍّ١خص حٌظٛظ١ف
٘ـ .حإلٓٙخِخص حالؿظّخػ١ش:
 . 10حٌزلغ
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 . 11حٌؼاللخص حٌّئٓٔ١ش ِغ حٌّـظّغ
ػٕي حٌظمٌ ُ٠ٛالػظّخى حٌّئٓٔ ٟفخْ حألىحء ف ٟوً ٌٖ٘ حٌّـخالص ػٍِٔ ٝظ ٜٛحٌّئٓٔش وىً ٠ئهٌ ف ٟحالػظزخٍ  ,رّخ فًٌ ٝه
حهٌ طٍٛس ػخِش ػٓ ٚػغ حٌزَحِؾ ف ٟوً حٌّئٓٔش .أِخ رخٌٕٔزش ٌظم ُ٠ٛحٌزَحِؾ  ,فىً ِؼ١خٍ ٕ٠ظَ اٌ ٗ١رّخ ٠ظٕخٓذ ِغ ؽز١ؼش
حٌزَٔخِؾ حٌوخػغ ٌٍظم.ُ٠ٛ
رؼغ حألٔشطش حٌظ ٟطئى ٜػٍ ٝحٌّٔظ ٜٛحٌّئٓٔ ٟطئعٍ رشىً غِ َ١زخشَ ػٍ ٝحٌزَحِؾ ِ ,ؼً ؿٛىس حٌؼٍّ١خص حٌّظزؼش فٟ
ِـٍْ حٌـخِؼش  ٌٖ٘ ,ال طئهٌ ف ٟحالػظزخٍ ػٕي حٌظم ُ٠ٛحٌزَحِـٌٚ ، ٝىٓ ٕ٘خن أٔشطش أهَ ٜطيحٍ َِوِ٠خ ف ٟحٌّئٓٔش ٌٙٚخ
طؤػ َ١وز َ١ػٍ ٝحٌزَحِؾ ِ ,ؼً طؼ ٓ١١أػؼخء ٘١جش حٌظيٍٚ ,ّٞؿٛىس حٌويِخص حٌّىظز١ش ,فخْ ٌٖ٘ حألٔشطش طئهٌ ف ٟحالػظزخٍ ػٕي
حٌظم ُ٠ٛحٌزَحِـٚ ٝحْ ٌُ ٠ىٓ ٌّٔجٛي حٌزَحِؾ ٓ١طَس ػٍٙ١خ.
ططزك ٌٖ٘ حٌّؼخ َ١٠ػٍ ٝؿّ١غ حٌّئٓٔخص  ,حٌىزَ١س ٚحٌظغَ١س ٚ ,حٌؼخِش ٚحٌوخطشٚ ,حْ وخٔض طٍه حٌّئٓٔخص طوظٍف ف ٟطٕفٌ٘١خ
يٌّٙخَ رخهظالف كـّٙخٚ ,اِىخٔ١خطٙخ حٌّخى٠ش ٚحٌزشَ٠شٚ ,حٌز١جش حٌظ ٟطؼًّ فٙ١خٚ ,حأل٠ٌٛٚخص حٌّليىس فٍٓ ٟخٌظٙخ.
 ٌُٚطليى حٌ١ٙجش ُٔٚخ ٌىً ِـخي ِٓ ِـخالص

حألٔشطش ػٕي ػٍّ١ش حٌظم , ُ٠ٛك١غ حْ حألّ٘١ش حٌٕٔز١ش ٌ ٌٖٙحألٔشطش طوظٍف

ٍثٌٍ ْ١زلغ ِٓ
ح
ػٍٓ ٝز ً١حٌّؼخي ،فبْ ؿخِؼش ِخ ٌيٙ٠خ حٌظِحِخ
رخهظالف ٔٛع حٌّئٓٔش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحٌظَٚف حٌظ ٟطؼًّ فٙ١خ  ،ف
حٌّظٛلغ أْ ط ٌٟٛليٍح وزَ١ح ِٓ حٌظَو ِ١ػٍ ٝح ٌزلغ ٚحٓظَحط١ـ١خص طط َ٠ٛحٌميٍحص حٌزلؼ١ش ٌٚ .ىٓ رخٌٕٔزش ٌىٍ١ش ٌيٙ٠خ رَحِؾ
يؽالد حٌـخِؼش فّٓ حٌّظٛلغ أْ طىِ ْٛشخٍوظٙخ ِليٚىس فِ ٟـخي حٌزلغ  ،أٍ ٚرّخ ال ٠ىٌٙ ْٛخ أ٠ش ِشخٍوش ػٍ ٝحإلؽالق،
 ِٓٚػُ ِٓ حٌّظٛقع أْ ٠لخفع أفَحى حٌ١ٙجش حٌظؼٍ١ّ١ش ػٍِٛ ٝحوزش حٌظطٍٛحص حٌوخطش رّـخٌ.ُٙ
ٚػٍ ٝحٌَغُ ِٓ ٌ٘ح حٌظٕٛع ،فّٓ حٌّظٛلغ أْ ٠لظِ ٝؼ١خٍ حٌظؼٍُ ٚحٌظؼٍِ ،ُ١غ حٌظَو ِ١رظفش هخطش ػٍٝ

ِوَؿخص حٌظؼٍُ،

ىحثّخ حدٖ طّخَ وز.َ١
٠ٚـذ أْ طلمك حٌزَحِؾ ِؼخ َ١٠طلظ ً١حٌطالد حٌظ ٟطظٔك ِغ ِظطٍزخص حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص ٚ ٟ٘ٚ ،ػ١مش طظف رشىً
ػخَ شَٚؽ طّٕ١ش ِٔظ٠ٛخص حٌّؼَفش ٚحٌّٙخٍحص حٌالُِش ٌٍّئ٘الص حٌؼٍ١خ.
ٍث ٌٌٙ ْ١ح حإلؽخٍ:
فّ١خ  ٍٟ٠حٌؼٕخطَ حي س


انًسزٕيبد٠ :ظُ طَل ُ١حٌّٔظ٠ٛخص ٍٚرطٙخ رؼٕخ ٓ٠ٚحٌّئ٘الص ٌٛطف حٌّظطٍزخص حٌٌٕ٘١ش حٌّظِح٠يس ِٚي ٜطؼك٠ي حٌظؼٍُ
حٌّظٛلغ كيٚػٗ هالي اكَحُ حٌطالد ِِ٠يح ِٓ حٌظميَ ٔل ٛحٌيٍؿخص حألوخى١ّ٠ش حٌؼٍ١خ.



السبػبد انًؼزًذحٔ :مخؽ ٠ظُ طوظ١ظٙخ ٌٛطف كـُ حٌؼًّ أ ٚكـُ حٌظؼٍُ حٌّظٛلغ ٌٍلظٛي ػٍ ٝىٍؿش أوخى١ّ٠ش أٚ
ٚكيحص أ ٚػٕخطَ أهَ ِٓ ٜرَٔخِؾ ِخ.



يجبالد انزؼهى :حٌفجخص حٌٛحٓؼش ألٔٛحع ٔظخثؾ حٌظؼٍُ ٚحٌظ٘ٞ ٟيف أ ٞرَٔخِؾ اٌ ٝططَ٘٠ٛخ.
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 ٚطظٛحفك ِٔظ٠ٛخص ٚػٕخ ٓ٠ٚحٌّئ٘الص ِغ حٌّّخٍٓخص حٌّظزؼش كخٌ١خ ف ٟحٌٍّّىش  ٟ٘ٚطظَحٚف َ ْ ىٍؿش حٌيرٍ َٛأِ ٚخ ٠ؼخىي٘خ -
رؼي حالٌظلخق ٌّيس ال طمً ػٓ ٓ 60خػش ِؼظّيس (ٕٓظ ِٓ ٓ١حٌيٍحٓش فٛق حٌؼخٔ – )ٞٛاٌ ٝىٍؿش حٌيوظٍٛحٖ٠ٚ .ؼي حٌيٚحَ حٌىخًِ
حٌظمٍ١ي ٞيؽالد حالٔظظخَ ٘ٓ 15 ٛخػش ِؼظّيس ف ٟحٌفظً حٌيٍحٓ ٟحٌٛحكي  ِٓٚحٌّمزٛي أْ ٠ظً آٌ 18 ٝخػش.
ٚطظٕف ِـخالص حٌظؼٍُ ف ٟأٍرؼش ِـخالص ٍثٔ١ش  ,رخإلػخفش اٌ ٝحٌّٙخٍحص حٌٕفٔلَو١ش ٚحٌظ ٟطَطزؾ رظوظظخص ِؼٕ١ش ٠ؼي
فٙ١خ حوظٔخد ٌٖ٘ حٌُ ٘خٍحص حَِأ ٘خِخ ٌٖ٘ٚ ,حٌّـخالص ٘: ٟ


انًؼزفخ ،حٌميٍس ػٍ ٝحٓظٌوخٍٚ ،فٚ ،ُٙطمي ُ٠حٌّؼٍِٛخص ،رّخ فًٌ ٟه:
ِ ؼَفش كمخثك ِليىس،
ِ ؼَفش ِفخِ٘ٚ ُ١زخىة ٔٚظَ٠خص،
ِ ؼَفش حإلؿَحءحص.



انًٓبراد انًؼزفيخ ،حٌميٍس ػٍ:ٝ
 ططز١ك حٌٕظَ٠ش ف ٟف ُٙحٌّفخ٘ٚ ُ١حٌّزخىة ٚحٌٕظَ٠خص
 ططزٟق هطٛحص حٌظفى َ١حٌٕخلي ٚحإلريحع ف ٟكً حٌّشىالص ،ػٕيِخ ٞصؽٍذ حألَِ ًٌهٚ ،ػٕي َ ٚحؽ٘ش ِٛحلف
ؿي٠يس غِ َ١ظٛلؼش.



يٓبراد رحًم انًسإٔنيخ ٔانزٕاصم يغ اآلخزيٍ ٠ ،شًّ ًٌه حٌميٍس ػٍ:ٝ
 طلًّ ِٔئ١ٌٚش ػٍّ١ش حٌظؼٍُ ٚحٌظّٕ١ش حٌّٔظَّس حٌشوظ١ش ٚحٌّ١ٕٙش،
 حٌؼًّ ػٍٔ ٝل ٛفؼخي ػّٓ ِـّٛػخص ِّٚخٍٓش حٌم١خىس ػٕي حٌلخؿش،
 حٌظظَف رّٔئ١ٌٚش فّ١خ ٠ظؼٍك رخٌؼاللخص حٌشوظ١ش ٚحٌّ١ٕٙش،
 حٌظظَف ػٍٔ ٝل ٛأهالل ٟرّخ ٠ظٛحفك ِغ حٌّؼخ َ١٠حألهالل١ش حٌؼٍ١خ ف ٟحٌّٛحلف حٌؼخِش ٚحٌشوظ١ش.



االرصبل ٔرقُيخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبراد انؼذديخ٠ ،شًّ ًٌه حٌميٍس ػٍ:ٝ
 حالطظخي حٌفؼخي شف٠ٛخ ٚوظخر١خ،
 حٓظويحَ طمٕ١ش حالطظخي ٚحٌّؼٍِٛخص،
 حٓظويحَ حألٓخٌ١ذ حإلكظخث١ش ٚحٌَ٠خػ١ش حألٓخٓ١ش.

على سبٌل المثال يحتاج
المهارات النفسحركٌة وهً تنطوي على براعة ٌدوٌة ؼاٌة فً األهمٌة فً بعض مجاالت الدراسة ،ؾ
كل من الجراح  ،أو الفنان  ،أو الم وسٌقً إلى مستوٌات عالٌة جدا من المهارات النفسحركٌة الالزمة.
ويشمل حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص وصفا عاما واسع النطاق لمستوى اإلجادة المتوقع فً كل من هذه المجاالت فً كل مستوى
من المإهالت .
كما ٌتطلب معٌار التعلم والتعلٌم أن ٌتعلم الطالب المعارؾ والمهارات المتوقعة فً التخصصات األكادٌمٌة أو المهنٌة الالزمة
لممارسة المجاالت التً ٌتم إعدادهم لها  ،ولتلبٌة هذا المطلب ٌ ،نبؽً للمإسسة عند التخطٌط ألى برنامج النظر فى متطلبات
الهٌئات والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة المتخصصة  ،وهٌئات االعتماد المتخصصة  ,فضال عن أي متطلبات خاصة تتع لق
بالظروؾ القائمة فً المملكة العربٌة السعودٌة .
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وٌنبؽً أن تشمل القرارات المتعلقة بالجودة مقارنات مع األداء فً الماضً (لتقٌٌم مستوى التطور) أو مع ؼٌرها من
المإسسات إلصدار قرارات بشؤن الجودة والمستوٌات النسبٌة لأل داء .والهدؾ من هذا النظام فً المملكة العربٌة السعودٌة
ه و ضمان أن جودة التعلٌم تعادل على األقل تلك التً تقدم فً المإسسات الدولٌة ذات المستوٌات المتقدمة  .وسوؾ ٌتطلب
ذلك إجراء مقارنات دولٌة على األقل فً بعض المسائل الهامة .لكن نقطة المقارنة لوضع معاٌٌر لألداء ٌجب أن تكون
مالئمة للمإسسة المعنٌة ،ومهمتها ،والظروؾ التً تعمل فٌها ،والقرارات التً ٌنبؽً اتخاذها.
وٌتضمن الجزء الثانً من هذا الدلٌل تفاصٌل حول ما ٌنبؽً أن ٌدرج فً عدد من تقارٌر ووثائق التخطٌط  .وفً ملحقات
هذا الكتٌب  ،تم توفٌر نماذج لمساعدة المسإولٌن عن إعداد هذه الوثائق  .هذه النماذج مصممة لتوفًر وصفا لخطط وتقارٌر
عن األنشطة ،وملخصات أدلة عن األداء بالنسبة لهذه المعاٌٌر .
فً مسار التدرٌب المهنً والتقنً ٌإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص  ،تم تحدٌد ستة مجاالت للتعلم ،وه ي تختلؾ إلى حد ما عن
مجاالت التعلٌم العالً ،مما ٌعكس اختالؾ البرامج التمهٌدٌة فً هذا القطاع  ،بما فً ذلك المطلب الرئٌس لتطوٌر عدد من
المهارات المطلوبة للعمل .أما بالنسبة للتعلٌم العالً ،فمن المهم للؽاٌة تحقٌق المعاٌٌر المطلوبة للتعلٌم فً هذه المجاالت وذلك
ٌتطلب استخدام استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة لنوع التعلم  .وعند التقوٌم العتماد البرامج سوؾ ٌكو ن هناك تركٌز كبٌر على
استراتٌجٌات التدرٌب المستخدمة لتحقٌق تلك النتائج ،وطرق تق وٌم التعلم ،وعملٌات التحقق من جودة نتائج التعلم ،ومدى
تلبٌتها لمتطلبات سوق العمل.
وال شك أن الهدؾ األسمى هو استخدام ما ٌتم تعلمه بشكل فعال بعد التخرج  .وهذا ال ٌمكن أن ٌحدد بشكل صحٌح من خالل
تقوٌم الطالب أثناء وجودهم فً المإسسة التعلٌمٌة  ،ؼٌر أن تقوٌم البرامج يجب أن يتضمن على األقل بعض األدلة على أن
ما ٌتم تعلمه ٌطبق على النحو المناسب فً حٌاتهم الشخصٌة والمهنٌة بعد التخرج ،وهذا ٌستدعً دلٌال قائما على أساس نتائج
المطلوب على المدى البعٌد قد تحققت أم ال.
ة
االستفتاءات أو آلٌات أخرى لتقوٌم ما إذا كانت نتائج التعلم

 2.2اسزخذاو األدنخ نزقٔيى انجٕدح
ٌنبؽً أن تستند القرارات المتعلقة بجودة التعلٌم على أساس من األدلة والبراهٌن بدال من االعتماد على السمعة أو االنطباعات
العامة .وٌمكن أن ٌكون الدلٌل أي شًء ٌقدم معلومات لصالح قرار ما  ،وخالل وضع نظام لضمان الجودة  ،من الممكن
يها .
التخطٌط مسبقا لهذا النوع من األدلة التً سٌتم تقد م
ي بعض مإشرات األداء التً سٌتم
وبالرؼم من إمكانٌة استخدام أشكاال متنوعة من األدلة  ،إال أنه من الضروري تحد د
على سبٌل المثال تعد آراء الطالب حول جودة التعلٌم شكال من أشكال هذه األدلة  .وسوؾ ٌتطلب مإشر األداء
استخدامها .ؾ
شكل المعٌارٌة مثل متوسط تصنٌؾ جودة التدرٌس على معٌار واسع
القائم على آراء الطالب إلى قٌاس كمً فً بعض األ ا
من قبل الطالب فً الصؾ  .فً حٌن أن مإشرات أخرى قد تقوم على معدالت إتمام أو نجاح الطالب فً ال مقررات (بعد
التحقق بصورة مستقلة من المعاٌٌر المطلوبة) ،أو تصنٌؾ لقٌمة مقرر أو برنامج فً مسح للخريجٌن.
خارجً  .ولكن عند إصدار القرارات بشؤن
ة
و سوؾ تستخدم مإشرات األداء أٌضا من قبل المقٌمٌن الخارجٌٌن فً مراجعة
الجودة ،قد تتبٌن معلومات أخرى ،وهذا ٌنبؽً أن يإخذ فً االعتبار  .فالتحقق من النتائج التً قدمتها المإسسة ٌعد جزءا من
قبل
دور المقوم الخارجً ،وهذا ؼالبا ما ٌنطوي على دراسة األدلة التً تتجاوز مإشرات األداء التً تم اختٌارها من
المإسسة .
باإلضافة إلى المإشرات التً تختار ها مإسسة ما لعملٌات التقوٌم والتقارٌر الخاصة بها ،والتً من المفترض أن تعكس
الرسالة واألولوٌات والترتٌبات التنظٌمٌة الخاصة بها ،فإن الهٌئة ستقوم من وقت آلخر بتحدٌد عدد معٌن من مإشرات األداء
رئٌس ) (Kipsالتً ٌنبؽً استخدامها فً جمٌع المإسسات أو مجموعات معٌنة من المإسسات  .وسوؾ ٌتطلب األمر تقدٌم
ال ة
بٌانات عن تلك المإشرات فً تقارٌر الدراسة الذاتٌة التً تم تناولها خالل ػٍّ١خص حٌظم ُ٠ٛالخارجٌة.
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 3.2يٕجز انًؼبييز ٔأشكبل األدنخ ٔانًإشزاد انًًكُخ
فٌما ٌلً موجز للمعاٌٌر العامة األحد عشر ،وبعض المالحظات على أنواع األد لة التً ٌمكن النظر فٌها ،ومإشرات األداء
ممكن على أساس هذه األدلة  .وتستخدم المالحظات على األدلة والمإشرات المقدمة هنا على نحو إرشادي .وٌستهدؾ
ال ة
الجزء الخاص بتخطٌط جودة مإسسة ما أو برنامج معٌن تحدٌد األدلة والمإشرات التً ستستخدم ها تلك المإسسة أو البرنامج
ألؼراض ضمان الجودة.
وتجدر اإلشارة أٌضا إلى أنه فً هذه األمثلة قد تم استخدام معاٌٌر لمإسسة تقدم التعلٌم وجها لوجه (المباشر) أو فً الحرم
واألدل .
ة
(الجامعً) .وبالنسبة لمإسسة تقدم برامج التعلٌم عن بعدٌ ،تطلب األمر أشكاال مختلفة من المإشرات

أ .السٌاق المؤسسً
معٌار  :1الرسالة واألهداف

معٌار المإسسة

معٌار البرنامج

ٌجب أن تحدد المإسسة رسالتها بوضوح كما ٌجب أن ٌجب أن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة المإسسة،
تحدد بشكل مالئم أهدافها وأولوٌاتها الرئٌسة ،وتكون مإثرة كما ٌتم تطبيقها بناءا على أهداؾ ومتطلبات محددة للبرنامج
األهداؾ
 .المعنً .وٌجب أن تحدد بوضوح وبشكل مالئم
فً توجٌه التخطٌط والعمل داخل المإسسة
رئٌس وتكون مإثرة فً توجٌه التخطٌط
ة
واألولوٌات ال
والعمل.
المتطلبات الخاصة لمإسسة ككل فٌما ٌتعلق بالمعٌار  1هً المتطلبات الخاصة لبرنامج مإسسة فٌما ٌتعلق بالمعٌار 1
هً كالتالً:
كالتالً:
 1.1مالئمة الرسالة
 1.1مالئمة الرسالة
 2.1جدوى عبارة الرسالة
 2.1جدوى عبارة الرسالة
 3.1تطوٌر الرسالة ومراجعتها
 4.1االستفادة من عبارة الرسالة
 5.1العالقة بٌن الرسالة والؽاٌات واألهداؾ.

 3.1تطوٌر الرسالة ومراجعتها
 4.1االستفادة من عبارة الرسالة
 5.1العالقة بٌن الرسالة والؽاٌات واألهداؾ.

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على دلٌل بشؤن جودة الرسالة من دراسة صٌؽة الرسالة نفسها ،ونسخا من وثائق الرسالة  ،أو التعدٌالت
التً أدخلت علٌها ،والمقابالت مع الموظفٌن والطلبة لمعرفة مدى استٌعابهم للرسالة ودعمها ،و دراسة تقارٌر أخرى
ومقترحات و بٌانات لمعرفة مدى استخدام الرسالة كؤساس التخاذ القرارات .وتشتمل المإشرات التً ٌمكن استخدامها على
إجابات أسئلة االستفتاءات لمعرفة مدى استٌعاب الرسالة ودعمها ،أو نسبة القرارات اإلستراتٌجٌة التً تستند إلى الرسالة من
بٌن معاٌٌر القرار المتخذة.
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المعٌار  : 2السلطات واإلدارة

معٌار المؤسسة

معٌار البرنامج

ٌجب أن توفر إدارة المإسسة التعلٌمٌة قٌادة فعالة لصالح إدارة البرنامج ٌجب أن تعكس توازن مناسب بٌن الخضوع
المإسسة ككل و لصالح عمالئها ،من خالل وضع سٌاسات للمساءلة أمام اإلدارة العلٌا ومجلس إدارة المإسسة ،و بٌن
وإجراءات للمساءلة .كما ٌجب أن ٌترأس كبار المدٌرٌن المرونة الالزمة لتلبٌة المتطلبات المحددة للبرنامج المعنً .
األنشطة التً تضطلع بها هذه المإسسة على نحو فعال فً وٌجب إشراك األطراؾ المعنٌة فً عملٌات التخطٌط (مثل
تخصصة ،وممثلً الصناعة،
إطار هٌكل توجٌه واضح المعالم  .عالوة على ذلكٌ ،جب الطالب  ،والهٌئات الم
وأعضاء هٌئة التدرٌس ) فً وضع أهداؾ وؼاٌات
أن تتسق أنشطتهم مع مستوٌات عالٌة من النزاهة
واستعراض ما تحقق من نتائج واالستجابة لها .كما ٌجب
والممارسات األخالقٌة ،كما ٌجب أن تتم هذه األنشطة
ضمن إطار من اللوائح والسٌاسات السلٌمة التً تضمن رصد جودة المقررات والبرامج ككل إضافة إلى التعدٌالت
المساءلة المالٌة و اإلدارٌة وتوفٌر توازن مناسب بٌن التً أدخلت على الفور استجابة إلى ردود الفعل والتطورات
التخطٌط المنسق والمبادرة المحلٌة.
الحاصلة فً البٌئة الخارجٌة التً تإثر فً هذا البرنامج .
المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  2هً
كالتالً :
 1-2السلطة اإلدارٌة ( مجلس الجامعة )
 2-2القٌادة
 3-2عملٌات التخطٌط
 4-2العالقات بٌن أقسام الطالب والطالبات
 5-2النزاهة
 6-2السٌاسات واألنظمة
 7-2المناخ التنظٌمً
 8-2الهٌئات المشاركة والكٌانات الخاضعة للمإسسة.

المتطلبات الخاصة لبرنامج محدد فٌما ٌتعلق بالمعٌار  2هً
كالتالً:
 1-2القٌادة
2-2عملٌات التخطٌط
 3-2العالقات بٌن أقسام الطالب والطالبات
 4-2النزاهة
 5-2السٌاسات واللوائح

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على دلٌل بشؤن جودة السلطات واإلدارة من مقاٌٌس المرجعٌة لإلدارة العلٌا واللجان الرئٌسة ،وعٌنات من
الوثائق التً توصً باتخاذ قرارات من قبل هذه الهٌئات ،ودلٌل التق وٌم الذاتً  .و ٌمكن الحصول على دلٌل بشؤن جودة
السٌاسات واألنظمة  ،وتحلٌالت تقٌٌم المخاطر أو استعراض الكٌانات التً كانت خاضعة للرقابة من خالل تقوٌم الوثائق ذات
الصلة ومناقشاتها مع أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن الذٌن من المتوقع أن ٌكونوا على علم بمضمونها .وٌمكن تقوٌم المناخ
التنظٌمً عن طرٌق نتائج المسح أو المناقشة مع الموظفٌن والطالب.
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معٌار  :3إدارة ضمان الجودة وتطوٌرها

معٌار المؤسسة

معٌار البرنامج

ين
ٌجب أن يلتزم أعضاء هٌئة التدرٌس و ؼٌرهم من الموظؾ
عملٌات ضمان الجودة ٌجب أن تشمل جمٌع قطاعات
المإسسة و أن تتكامل بفعالٌة مع العملٌات اإلدارٌة المشاركين فً البرنامج بتطوٌر أدائهم وتطوٌر جودة
والتخطٌط .وٌجب أن تشمل معاٌٌر تقوٌم جودة المدخالت البرنامج ككل  .كما ٌجب أن تجرى تقوٌمات منتظمة للجودة
فً كل مقرر وتقوٌم خطط بناءا على أدلة صحٌحة ومعاٌٌر
والعملٌات و الم خرجات مع التركٌز بشكل خاص على
المخرجات ،وٌجب إنشاء عملٌات لضمان أن أعضاء هٌئة مناسبة ،وخطط التطوٌر التً أعدت ونفذت .وتخصص
التدرٌس والموظفٌن والطالب ملتزم ون بتطوٌر أدائهم و األهمٌة بشكل أساسً لنتائج تعلم الطلبة فً كل دورة مع
تقوٌم ه بشكل منتظم  .كما ٌجب تقوٌم الجودة بالرجوع إلى المساهمة فً تحقٌق أهداؾ البرنامج الشاملة .
األدلة التً تستند إلى مإشرات األداء وال م قاٌٌس الخارجٌة
العالٌة.

المتطلبات الخاصة بالمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار 3
هً كالتالً :
 1-3االلتزام المإسسً بتحسٌن الجودة
 2-3نطاق عملٌات ضمان الجودة
 3-3إدارة عملٌات ضمان الجودة
 4-3استخدام األدلة والمإشرات المرجعٌة والمحكات
 5-3التحقق المستقل من التقوٌم

المتطلبات الخاصة لبرنامج ما  ،فٌما ٌتعلق بالمعٌار  3هً
كالتالً:
 1-3االلتزام بتحسٌن جودة البرامج
 2-3نطاق عملٌات ضمان الجودة
 3-3إدارة عملٌات ضمان الجودة
 4-3استخدام األدلة والمإشرات المرجعٌة والمحكات
 5-3التحقق المستقل من التقوٌم

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على دلٌل على جودة إدارة عملٌات ضمان الجودة من خالل النظر فً نتائج تلك العملٌات ،التً تشمل التحسن
التدرٌجً فً النتائج التعلٌمٌة وجوانب تخطٌط وإدارة هذه المإسسة وٌمكن الحصول على أدلة عن العملٌات المتبعة من
االستفتاءات أو المناقشات مع الموظفٌن أو الطالب .كما ٌمكن الحصول على أدلة أخرى من جودة تقارٌر أداء الوحدات داخل
المإسسة ،بما فً ذلك ما إذا كانت قائمة على أدلة و محكات مناسبة مقارنة بالمعاٌٌر الخارجٌة  .وٌمكن الحصول على
معلومات عن جودة الخدمات التً ٌقدمها مركز الجودة من معدالت المشاركة ،وتقارٌر عن مدى فعالٌة برامج التطوٌر
المتخصصة التً تستهدؾ منهجٌة التعلٌم وتطوٌر الجودة ،والتوافق بٌن تقارٌر ووثائق الجودة فً جمٌع نواحً المإسسة
وتقٌٌم أهمٌة وفعالٌة عملٌات ضمان الجودة من قبل الطالب والموظفٌن وكبار المدٌرٌن  .وهناك عدد من المإشرات الممكنة
التً ٌمكن أن تستمد مباشرة من هذه القائمة من مصادر األدلة ..
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ب .جودة التعلم والتعلٌم
المعٌار  :4التعلم والتعلٌم

معٌار المؤسسة

معٌار البرنامج

ٌجب أن ٌكون لدى المإسسة نظام فعال لضمان أن جمٌع
البرامج تطابق أ على مستو ٌات التعلم والتعلٌم وذلك من
خالل الموافقات المبدئٌة ،ورصد األداء ،وتوفٌر خدمات
الدعم على نطاق واسع بالمإسسة  .تنطبق المتطلبات التالٌة
على جمٌع البرامج .وٌجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة
محددة بوضوح ،بما ٌتم اشى مع حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص
الوطنٌة و (البرامج المهنٌة) ومتطلبات العمل أو الممارسة
المهنٌة  .وال بد من تقوٌم معاٌٌر التعلم من خالل عملٌات
مناسبة ٌتم قٌاسها فً مقابل المعاٌٌر المرجعٌة الخارجٌة
ذات الصلة .وٌجب أن ٌكون أعضاء هٌئة التدرٌس مإهلٌن
الخبرات المناسبة ل تحمل
على النحو األمثل ولدٌهم
مسإولًات التدرٌس الخاصة بهم  ،والستخدام استراتٌجٌات
ئج التعلم،
التدرٌس المناسبة ألنواع مختلفة من نتا
وللمشاركة فً األنشطة الرامٌة إلى تحسٌن فعالٌة التعلٌم .
وٌجب أن ٌتم تقوٌم جودة التعلٌم ومدى فعالٌة البرامج من
خالل تقوٌم الطالب و استفتاءات الخرٌجٌن وأ رباب العمل
وم ن ثم استخدام ردود الفعل كؤساس لخطط التطوٌر.

ٌجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة محددة بوضوح ،بما
ٌتم اشى مع حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص ومتطلبات العمل أو
الممارسة المهنٌة  .وال بد من تقوٌم معاٌٌر التعلم من خالل
المعاٌٌر المرجعٌة
عملٌات مناسبة ٌتم قٌاسها فً مقابل
الخارجٌة ذات الصلة وٌجب أن ٌكون أعضاء هٌئة التدرٌس
مإهلٌن على النحو األمثل ولدٌهم الخبرات المناسبة لتحمل
مسإولٌات التدرٌس الخاصة بهم  ،والستخدام استراتٌجٌات
التدرٌس المناسبة أل نواع مختلفة من نتائج التعلم ،و للمشاركة
فً األنشطة الرامٌة إلى تحسٌن فعالٌة التعلٌم  .ويجب أن ٌتم
تقوٌم جودة التعلٌم ومدى فعالٌة البرامج من خالل تق وٌم
الطالب و استفتاء الخرٌجٌن وأ رباب العمل  ،مع استخدام
التؽذٌة الراجعة كؤساس لخطط التطوٌر.

المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  4هً
كالتالً :
 1-4الرقابة المإسسٌة لجودة التعلم والتعلٌم
 2-4مخرجات تعلم الطالب
 3-4عملٌات تطوٌر البرامج
 4-4عملٌات مراجعة وتقوٌم البرامج

المتطلبات الخاصة لبرنامج محدد فٌما ٌتعلق بالمعٌار  4هً
كالتالً:
 1-4مخرجات تعلم الطلبة
 2-4عملٌات تطوٌر البرامج
 3-4عملٌات مراجعة وتقٌٌم البرامج

 5-4تقوٌم الطالب
 6-4المساعدة التعلٌمٌة للطلبة
 7-4جودة التدرٌس
 8-4تقدٌم الدعم إلدخال تحسٌنات على جودة التدرٌس
 9-4مإهالت وخبرات أعضاء هٌئة تدرٌس
 10-4أنشطة الخبرة المٌدانٌة
 11-4ترتٌبات الشراكة مع مإسسات أخرى

 4-4تقوٌم الطالب
 5-4المساعدة التعلٌمٌة للطلبة
 6-4جودة التدرٌس
 7-4تقدٌم الدعم إلدخال تحسٌنات على جودة التدرٌس
 8-4مإهالت وخبرات أعضاء هٌئة تدرٌس
 9-4أنشطة الخبرة المٌدانٌة
 10-4ترتٌبات الشراكة مع مإسسات أخرى
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مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على مإشرات عن جودة التعلم والتعلٌم من خالل تقوٌم الطالب والخرٌجٌن وأرباب العمل عن جودة البرامج
وإحصاءات عن إتمام البرامج والمقررات ونتائج توظٌؾ الخرٌجٌن ونسبة الطلبة إلى أعضاء هٌئة التدرٌس  ،باإلضافة إلى
إحصاءات عن مإهالت أعضاء هٌئة التدرٌس  ،و تعد مشورة الخبراء المستقلٌن أحد المصادر الهامة لألدلة بشؤن مدى
مالئمة استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌمات لمختلؾ الم حاور التعلٌمٌة فً حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص .وٌنبؽً إتاحة أدلة لمقارنة
مستوٌات مخرجات التعلم مع مستوٌات مرجعٌة خارجٌة مناسبة  .وٌمكن أن ٌتم ذلك بعدة طرق مختلفة منها تقوٌم عٌنات من
عمل الطالب والتقوٌمات المستقلة لمعاٌٌر أسئلة االختبارات وإجابات الطالب.
وٌتطلب اختٌار مإشرات األداء لجودة التعلم والتعلٌم استخدام البٌانات فً شكل ٌمكن قٌاسه كمٌا واستخدام ه فً مقارنات بٌن
هذه المإسسة والمإسسات األخرى ،واألداء فً الماضً.

ج .دعم تعلم الطالب
المعٌار  :5إدارة شؤون الطالب وخدمات الدعم
معٌار المؤسسة

معٌار البرنامج

ٌجب أن تكون إدارة قبول الطالب ونظم وضع سجالتهم نظما
موثوق بها وسرٌعة االستجابة ،مع الحفاظ على سرٌة
السجالت وفقا للسٌاسات المعلنة  .وٌجب أن تكون حقوق
ومسئولٌات الطالب محددة بشكل واضح ومفهومة مع وضع
ي و االنضباط .وٌجب توفٌر
شفاؾ
ة
إجراءات عادلة تتسم بال
واإلرشاد والخدمات
آلٌات لتقدٌم المشورة األكادٌمٌة ،
المساندة  ،وال بد أن تتسم هذه اآللٌات باالستجابة الحتٌاجات
الطالب .وأال تقتصر خدمات الدعم للطالب على المتطلبات
األكادٌمٌة الرسمٌة بل تشمل أنشطة ال صفٌه تتعلق ابلدٌن،
والثقافة  ،وال رٌاضة  ،وؼٌرها من األنشطة ذات الصلة
باحتٌاجات التكوٌن البدنً للطالب.

ٌجب أن تكون عملٌات القبول فعالة ونزٌهة  ،ومتجاوبة مع
احتٌاجات الطالب خالل االلتحاق بالبرنامج  .وٌجب إتاحة
معلومات واضحة عن متطلبات البرنامج ومعاٌٌر القبول ،
ومعاٌٌر اتمام البرنامج للطالب ع ند التحاقهم بالبرنامج وفً
المراحل الالحقة من البرنامج  .وٌجب أن تكون آلٌات تسوٌة
المنازعات والمناشدات الطالبٌة مبٌنة بوضوح  ،ومعروفة ،
وتدار بشكل عادل  .كما ٌجب أن ٌقدم التوجٌه المهنً فٌما
ٌتعلق بالوظائؾ ذات الصلة بمجاالت الدراسة التً تم
تناولها فً هذا البرنامج.

المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  5هً المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة بالمعٌار 5
كالتالً:
هً كما ٌلً:
 1-5قبول الطالب
1-5قبول الطالب
2-5سجالت الطالب
2-5سجالت الطالب
 3-5إدارة شإون الطالب
 3-5إدارة شإون الطالب
 4-5تخطٌط وتقوٌم خدمات الطالب
 5-5الخدمات الطبٌة وخدمات اإلرشاد
 6-5األنشطة ؼٌر الصفٌة
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مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على دلٌل على جودة إدارة شإون الطالب وخدمات الدعم من استفتاءات الطالب عن كفاءة الخدمات المقدمة
ومدى استجابتها  ،ومعدالت استخدام خدمات بعٌنها ،و الوقت المستؽرق فً عملٌات القبول ,وإعالن النتائج ,باإلضافة إلى
معدل تكرار ونتائج إجراءات التؤدٌب  .وٌمكن أن تستند مإشرات األداء مباشرة على هذه المعلومات  ،ولكن للحصول على
أدلة إضافٌة خالل مراجعة ما ،من الممكن إجراء بعض األمور مثل زٌارات المرافق ومناقشات مع الطالب والموظفٌن.

معٌار  :6مصادر التعلم
معٌار المؤسسة

معٌار البرنامج

ٌجب التخطٌط للموارد التعلٌمٌة  ،ومنها المكتبات و توفٌر
المراجع االلكترونٌة وؼٌرها من المواد المرجعٌة  ،لتلبٌة
يها بمستوى
المتطلبات الخاصة ل برامج ا لمإسسة وتقد م
مناسب .والبد من إتاحة المكتبة وما ٌتصل بها من مرافق
تقنٌة المعلومات فً بعض األحٌان لدعم التعلم المستقل ،مع
تقدٌم المساعدة فً العثور على المواد المطلوبة  .كما ٌتطلب
األمر توفٌر مرافق للدراسة الفردٌة والجماعٌة فً بٌئة م واتٌة
للدراسات والبحوث الفعالة .والبد من تق وٌم الخدمات كما
ٌنبؽً تطوٌرها استجابة لردود فعل العاملٌن بالتدرٌس
والطالب.

ٌجب أن تكون مواد الموارد التعلٌمٌة والخدمات المرتبطة
متطلبات البرامج وال مقررات المقدمة
بها كافٌة لتلبٌة
فٌها,ومتاحة للطالب عند الحاجة إلٌها ,.والبد من توفٌر
معلومات عن المتطلبات من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس فً
كافً لتوفٌر المصادر الالزمة على النحو المطلوب،
أوقات ة
وٌجب أن ٌشارك الموظؾون والطالب فً تق وٌم الخدمات
المقدمة .وسوؾ تتنوع المتطلبات الخاصة للمواد المرجعٌة
شبكة اإلنترنت ،والحاسوب ،
ومصادر البٌانات على
والمساعدة فً استخدام هذه المعدات تبعا لطبٌعة البرنامج
والطرق المتبعة فً التدرٌس.

المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  6هً المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة بالمعٌار 6
كالتالً:
هً كما ٌلً:
 1-6التخطٌط والتقوٌم

1-6التخطٌط والتقوٌم

 2-6التنظٌم

 2-6التنظٌم

 3-6تقدٌم الدعم للمستخدمٌن

3-6تقدٌم الدعم للمستخدمٌن

 4-6الموارد والمرافق

 4-6الموارد والمرافق

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على األدلة والبراهٌن حول جودة مصادر التعلم ومإشرات األداء الخاصة بذلك من خالل االستفتاء عن رضا
المستخدمٌن ،و معدالت نجاح الطالب فى الوصول الى مصادر المعلومات المختلفة والمراجع الخاصة بالمقررات  ،وتفاصٌل
أوقات إتاحة المرافق لالستخدام من جانب الطالب و أعضاء هٌئة التدرٌس .وٌنبؽً إتاحة معلومات عن تقدٌم برامج توجٌهٌة
للطلبة الجدد  ,والقدرة على االستجابة لطلبات مجموعات من المستفٌدٌن  .وٌنبؽً أن تكون المإسسة قادر ة على تقدٌم
معلومات عن مستوى توفٌر مصادر التعلم من الكتب والموارد الموجودة على شبكة اإلنترنت مقارنة مع المإسسات التً تقدم
برامج مماثلة ،وسوؾ ٌكون مإشر األداء المناسب هو أن مستوى تقدٌم الخدمة أصبح على مستوى المإسسة المماثلة او ٌزٌد
عنها.
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د .دعم البنٌة التحتٌة
معٌار  :7المرافق والتجهٌزات
معٌار المؤسسة

معٌار البرنامج

ٌجب أن تكون المرافق مصممة أو مهٌئة لتلبٌة المتطلبات
الخاصة للتعلٌم والتعلم فً البرامج التً تقدمها المإسسة،
وتوفر بٌئة آمنة وصحٌة لتعلٌم عال الجودة .وال بد من رصد
استخدام المرافق و استفتاء المستخدم ٌن للمساعدة فً التخطٌط
لمزٌد من التطور .وٌجب توفٌر بنٌة تحتٌة مالئمة من خالل
إعداد قاعات الدراسة والمعامل ،واستخدام تقنٌة الحاسوب
ومعدات البحث الالزمة ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب .
كما ٌجب توفٌر خدمات مصاحبة بشكل مناسب مثل خدمات
الؽذاء ،واألنشطة الم صاحبة للمنهج ،وسكن الطالب متى كان
ذلك ممكنا.

ٌجب توؾير المرافق
والتعلم للبرنامج.
والتجهٌزات وإجراء
خالل المشاورات مع
الموظفٌن ،والطالب.

المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  7هً
كالتالً:

المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة بالمعٌار 7

والتجهٌزات الالزمة لمتطلبات التعلٌم
استخدام المرافق
وٌنبؽً رصد
تقوٌم بصفة منتظمة عن الكفاءة من
أعضاء هٌئة التدرٌس وؼٌرهم من

ٍ هً كما ٌلً
 1-7السٌاسات والتخطٌط
 2-7جودة وكفاءة المرافق
 3-7التنظٌم واإلدارة
 4-7تقنٌة المعلومات

 1-7السٌاسات والتخطٌط
 2-7جودة وكفاءة المرافق
 3-7التنظٌم واإلدارة
 4-7تقنٌة المعلومات
 5-7السكن الطالبً

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على مإشرات على جودة المرافق والمعدات من خالل وثائق التخطٌط  ،و استفتاءات رضا المستخدمٌن و
تقارٌر التفاعل مع تلك االستفتاءات والمقارنات التً تعقد مع المإسسا ت التً تقدم برامج مماثلة والمالحظة المباشرة
للمقومٌن المستقلٌن .
رئٌس  .وتقدم
وٌنبؽً أن تقدم تقوٌم ات الحالة و الجداول الزمنٌة للصٌانة معلومات عن جودة وصٌانة المرافق والتجهٌزات ال ة
لوائح وقواعد الممارسات المتعلقة باستخدام المرافق والمعدات المكلفة ادلة على المم ارسات اإلدارٌة السلٌمة  ،والترتٌبات
األمنٌة .وٌمكن أن تشمل مإشرات األداء أشٌاء مثل استفتاءات حول رضا المستخدم ،وإحصاءات عن أعطال المعدات،
ومقارنات مع المإسسات األخرى عن توفٌر المرافق والتجهٌزات.
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المعٌار  :8التخطٌط واإلدارة المالٌة
معٌار البرنامج

معٌار المؤسسة

البد أن تكون الموارد المالٌة كافٌة للبرامج والخدمات المقدمة ٌجب أن تكون الموارد المالٌة كافٌة من أجل تقدٌم البرنامج
على أن تتم إدارتها بكفاءة وفقا لمتطلبات البرنامج واألولوٌات بفاعلٌة .كما ٌجب أن ٌتم التعرٌؾ بمتطلبات البرنامج مسبقا
انً المإسسٌة.
المإسسٌة .وٌنبؽً أن تتٌح المٌزانٌة ا لفرصة للتخطٌط على وبشكل كاؾ لٌتم دراسة عملٌة وضع المٌز ة
المدى الطوٌل على األقل على مدى ثالث سنوات  .وٌجب أن وٌنبؽً أن تتٌح المٌزانٌة ا لفرصة للتخطٌط على المدى
المٌزانٌة والعملٌات المالٌة الطوٌل على األقل على مدى ثالث سنوات  .كما ٌجب توفٌر
تستخدم نظم فعالة لوضع
والمساءلة بحٌث توفر المرونة و المراقبة المإسسٌة واإلدارة قدر كاؾ من المرونة الالزمة لإلدارة الفعالة واالستجابة
لألحداث ؼٌر المتوقعة ،وهذه المرونة ٌجب أن تقترن بآلٌات
الفعالة للمخاطر.
مناسبة للمساءلة ،وتقدٌم التقارٌر.
المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة بالمعٌار  8هً

المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  8هً
كالتالً:

كما ٌلً:

 1-8التخطٌط المالً وإعداد المٌزانٌة
 2-8اإلدارة المالٌة
 3-8مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر.

 1-8التخطٌط المالً وإعداد المٌزانٌة
 2-8اإلدارة المالٌة

مؤشرات األداء األدلة
ٌمكن الحصول على د لٌل على جودة التخطٌط واإلدارة المالٌة من بٌانات المٌزانٌة وتقارٌر مراجعة حساباتها مع نسب
النفقات ذات الصلة مثل معدالت رواتب الموظفٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس مقارنة بإجمالً التكالٌؾ  ،واتجاهات اإلنفاق على
بنود مختلفة مثل الخدمات الطالبٌة ،ومصادر التعلم والتجهٌزات  .وٌنبؽً تقدٌم تقارٌر عن تقوٌم حاالت الطوارئ باإلضافة
الطوٌل
إلى استراتٌجٌات لتقلٌل المخاطر إلى الحد األدنى  .وإذا كانت المإسسة تشارك فً أنشطة تجارٌة على المدى
والقصٌرٌ ،نبؽً تحدٌد إجمالً األثر المالً وتقوٌمه بالنسبة لرسالة المإسسة وأولوٌاتها .وتعتمد مإشرات األداء فً هذا
المجال إلى حد كبٌر وبشكل شائع على نسب فئات اإلنفاق فً ظل المقارنات التً تتم مع مإسسات أخرى.

معٌار  :9عملٌات التوظٌف
معٌار البرنامج

معٌار المؤسسة

من الضروري أن ٌمتاز أعضاء ه ٌئة التدرٌس والموظفٌن ٌجب أن ٌمتاز أعضاء هٌئة التدرٌس بالمعرفة والخبرات
اآلخرٌن بالمإهالت و الخبرات الالزمة للممارسة الفع الة الالزمة لتحمل مسإولٌات التدرٌس المنوطة بهم ،كما ٌجب
لمسإولٌاتهم .كما ٌجب إتباع استراتٌجٌات التنمٌة المهنٌة التحقق من مإهالتهم وخبراتهم قبل التعٌٌن  .وٌجب إخطار
لضمان التطور المستمر لخبر ات أعضاء هٌئة التدرٌس أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد بالمعلومات الخاصة بالبرنامج
والموظفٌن اآلخرٌن  .وٌنبؽً إجراء تقوٌم دوري ألداء جمٌع ومسإولٌاتهم قبل بدء أنشطتهم  .والبد من تقٌٌم أداء جمٌع
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أعضاء هٌئة التدرٌس وؼٌرهم من الموظفٌن ،مع تقدٌر األداء أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن اآلخرٌن بص ورة دورٌة
المهنً وتطوٌر
ة
المتمٌز و تقدٌم الدعم للتطور المستمر متى تطلب األمر ذلك  .مع تقدٌر األداء المتمٌز و تقدٌم الدعم للتنمٌة
كما ٌجب إتباع عملٌات فعالة وعادلة و تتسم بالشفافٌة لتسوٌة مهارات التدرٌس.
الصراعات والمنازعات المرتبطة بؤعضاء هٌئة التدرٌس أو
الموظفٌن اآلخرٌن.
المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة بالمعٌار 9

المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  9هً
كالتالً:
 1-9السٌاسات واإلدارة
 2-9التوظٌؾ
 3-9التطوٌر الذاتً والوظٌفً
 4-9االنضباط ،والشكاوى ،وتسوٌة المنازعات

هً كما ٌلً:
 1-9التوظٌؾ
 2-9التنمٌة الشخصٌة والوظٌفٌة

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن االستدالل على جودة عملٌات توظٌؾ أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن من خالل االطالع على الوثائق التً تحدد
معاٌٌر التوظٌؾ والترقٌة ،و وصؾ البرامج التمهٌدٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن الجدد ،واإلجراءات الالزمة لتقوٌم
األداء ودعم التطوٌر .وٌمكن أن تمثل سجالت تقوٌم جودة مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن فً أنشطة التنمٌة
المهنٌة ذات الصلة بعملهم دلٌال قٌما  ،السٌما عندما تشمل نسب المشاركة وتقوٌم قٌمة هذه األنشطة من قبل المشاركٌن .كما
ٌمكن استخدام معدل الدوران فً التوظٌؾ بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فً المإسسة لإلشارة إلى االستقرار أو عدم االستقرار
بالنسبة للموظفٌن .وٌمكن أن توفر الئحة تسوٌة النزاعات باإلضافة إلى سجالت الحوادث ونتائج المنازعات أدلة حول فعالٌة
هذه العملٌات.
دائما ما تشتمل مإشرات األداء على نسب الطالب مقارنة بؤعضاء هٌئة التدرٌس والنسب الخاصة بؤعضاء هٌئة التدرٌس
كمً مثل نسبة المشاركة فً التنمٌة المهنٌة واألنشطة
ا
مع مستوٌات مإهالتهم ،ؼٌر أنه من المهم قٌاس مإشرات أخرى
العلمٌة .وٌمكن تصنٌؾ بعض المإشرات مثل معدالت دوران الموظفٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس  ،وحدوث نزاعات فً حالة
ما إذا كانت هناك مشاكل فً المإسسة والتً ال بد من رصدها.

هـ .اإلسهامات االجتماعٌة
معٌار  :10البحوث
معٌار البرنامج

معٌار المؤسسة

ٌجب أن ٌشارك جمٌع أعضاء هٌئة تد رٌس فً برامج التعلٌم ٌجب أن ٌشارك جمٌع أفراد هٌئة تدرٌس فى برامج التعلٌم
العالً فً األنشطة العلمٌة على النحو األمثل لضمان البقاء العالً فً األ نشطة العلمٌة على النحو األمثل لضمان البقاء
على اطالع بالتطورات الحديثة فً هذا المجال ،وهذه على اطالع بالتطورات الحديثة فً هذا المجال ،وهذه
التطورات ٌنبؽً أن تنعكس على أدائهم فً التدرٌس .و التطورات ٌنبؽً أن تنعكس على أدائهم فً التدرٌس ،و
ٌجب على أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌدرسون فً برامج
يجت ػهٗ أػضبء ْيئخ انزذريس انذيٍ يُذ ِرسٌٕ في ثزايج
انذراسبد انؼهيب ،أٔ يشزفٌٕ ػم ٖ ثحٕس طالة انذراسبد الدراسات العلٌا أو ٌشرفون على بحوث طالب الدراسات
العلٌا إن ٌساهموا بفاعلٌة فى إجراء البحوث فً مجال
انؼهيب ،أٌ يسبًْٕا ثفبػهيخ في ئجزاء انجحٕس في يجبل
رخصصبرٓى .وٌجب أن يشارك أعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصصاتهم .وٌجب توؾير ما ٌكفً من المرافق والمعدات
لدعم أنشطة البحث بالكلٌات ومساعدة طالب الماجستٌر
برامج الدراسات العلٌا أو اإلشراؾ على طالب بحوث
27

الدراسات العلٌا بنشاط من خالل إجراء بحوث فً هذا والدكتوراه على تلبٌة هذه المتطلبات فً المجاالت ذات
المجال .وٌجب توؾير ما ٌكفً من المرافق والتجهٌزات لدعم الصلة بالبرنامج  .كما ٌجب تقدٌر مساهمات أعضاء هٌئة
أنشطة البحث بالكلٌات ومساعدة طالب الماجستٌر والدكتوراه التدرٌس فً هذه البحوث ,وأن ينعكس ذلك على معاٌٌر
والترقً .
ة
على تلبٌة هذه المتطلبات .كما ٌجب تشجٌع أعضاء هٌئة التقوٌم
التدرٌس فً الجامعات وؼٌرها من المإسسات البحثٌة على
مواصلة البحوث ونشر نتائج ها  ،كما ٌجب تقدٌر مساهماتهم
فً هذه البحوث وأن ينعكس ذلك على معايٌر التق وٌم
والترقً  .وٌجب رصد نتائج بحوث المإسسة و إصدار تقارٌر
ة
عنها ،ومقارنتها بؤداء المإسسات األخرى المماثلة .عالوة
على ذلكٌ ،جب وضع سٌاسات واضحة وعادلة للملكٌة
وتسوٌق حقوق الملكٌة الفكرٌة.
المتطلبات الخاصة بالمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  10هً
كالتالً:
 1-10سٌاسات البحوث المإسسٌة
 2-10مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب فً البحوث
 3-10تسوٌق البحوث
 4-10مرافق ومعدات البحوث

المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة بالمعٌار 10
هً كما ٌلً
 1-10مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب فً البحوث
 2-10مرافق ومعدات البحوث

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن الحصول على دلٌل عن استراتٌجٌات البحوث للمإسسة من خالل وثائق من قبٌل خطة تنمٌة البحوث  ,ومعاٌٌر التقٌٌم
ي
والترقٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس  ,وسٌاسات تسوٌق األبحاث  ,والملكٌة الفكرٌة  ,ومدى التعاون مع الهٌئات الصناع ة
والمإسسات األخرى .وٌمكن الحصول على مزٌد من األدلة من خالل دراسة اتفاقات للتعاون فً مجال البحث أو االستخدام
رئٌس  .وٌمكن أن توفر استفتاءات أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب أدلة بشؤن مدى كفاءة توفٌر مرافق
ة
المشترك لمعدات
وتجهٌزات البحوث.
عادة ما تستند مإشرات أداء البحوث إلى إحصاءات عن حجم اإلصدارات البحثٌة لكل عضو من أعضاء هٌئة التدرٌس،
ونسب أعضاء هٌئة التدرٌس الناشطٌن فً مجال البحوث (وهو مصطلح ال بد من تعرٌؾه ) وعدد ا الستشهادات البحثٌة ،مع
مقارنة هذه األرقام مع أرقام المإسسات األخرى .وعلى الرؼم من صعوبة القٌاس الكمً ،فإن المإسسات التً لدٌها التزام
تجاه خدمة المجتمع أو تقدٌم مساهمات بحثٌة قد ترؼب فً إدراج مإشرات للمدى الذي ٌتم من خالله ترجمة البحوث
واألنشطة العلمٌة إلى تطبٌقات عملٌة فً المجال األكادٌمً أو المهنً المعنً.
معٌار  : 11العالقة مع المجتمع
معٌار البرنامج

معٌار المؤسسة
ال بد من االعتراؾ بؤن المساهمة فً المجتمع من
المسإولًات المإسسٌة الهامة .وٌجب توفٌر المرافق
والخدمات للمساعدة فً تنمٌة المجتمع ،والتعلٌم .كما ٌجب
تشجٌع الموظفٌن على المشاركة فً المجتمع فضال عن طرح
معلومات عن المإسسة ونشاطاتها للمجتمع من خالل وسائل
اإلعالم العامة وؼٌرها من اآللٌات المناسبة .إضافة إلى ذلك
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ٌنبؽً تقدٌم مساه مات مناسبة وهامة للمجتمع الذي توجد فٌه
المإسسة استنادا إلى معرفة وخبرة أعضاء هٌئة التدرٌس و
احتٌاجات المجتمع لهذه الخبرة  .وٌجب أن تشمل مساهمات
المجتمع األنشطة التً شُش رع فٌها والتً ٌقوم بها األفراد،
وزٌادة برامج المساعدة الرسمٌة التً تنظمها المإسسة أو
ٌنظمها مدٌرو البرنامج .وٌنبؽً أن ٌتم توثٌق األنشطة

ٌجب رصد نظرة المجتمع للمإسسة وتبنً استراتٌجٌات
التؾهم وتعزٌز سمعتها.
مناسبة لتحسٌن ا

والتعرٌؾ بها فً المإسسة والمجتمع ،كما ٌنبؽً تقدٌر
مساهمات الموظفٌن داخل المإسسة بالشكل المناسب.

المتطلبات الخاصة للمإسسة ككل والمتعلقة بالمعٌار  4هً
كالتالً:

المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة بالمعٌار  4هً
كم ا ٌلً:

 1-11السٌاسات المإسسٌة بشؤن العالقة مع المجتمع

 1-11السٌاسات المإسسٌة بشؤن العالقة مع المجتمع

 2-11التفاعل مع المجتمع
 3-11سمعة المإسسة التعلٌمٌة

 2-11التفاعل مع المجتمع

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن االستدالل على جودة العالقة مع المجتمع من الوثائق التً تصؾ سٌاسات خدمة المجتمع ،ومعاٌٌر تقوٌم أعضاء هٌئة
فً وسائل اإلعالم
التدرٌس التً تشمل خدمة المجتمع ،واألدلة والعملٌات الخاصة بالتصرٌح والتعرٌؾ بالمإسسة
والتصرٌحات التً تنشرها المإسسة و ما ٌكتب عنها فً وسائل اإلعالم ،و تقارٌر العالقات مع المجتمع التً تشمل مسائل
مختلفة مثل استخدام المجتمع للمرافق المإسسٌة ،ومشاركة الموظفٌن فً لجان المجتمع أو مشارٌع التنمٌة  ،باإلضافة إلى
التفاعل مع المدارس وؼٌرها من الوكاالت من الممكن أن يوفر معلومات ذات صلة  .وٌمكن الحصول على وجهات نظر
المإسس باعتبارها عضوا محترما فً المجتمع من خالل استطالعات الرأي.
ة
المجتمع حول جودة هذه
وهناك عدة أشكال من األدلة ومن ضمنها منح تقدٌرات (مثال :ممتاز  ,جٌد جدا...... ,الخ) بحٌث ٌمكن استخدامها بشكل
مباشر كمإشرات لألداء .ولكن فً هذا السٌاق وخاصة فٌما ٌتعلق برسالة هذه المإسسة ،والمجتم ع الذي تعمل فٌه تعد هذه
المإشرات ذات أهمٌة فً تقرٌر جوانب األداء التً ٌنبؽً أن ترصد عن كثب.
 4-2متطلبات الجامعة
هناك متطلبات إضافٌة للموافقة على جامعة ما واعتمادها قبل أن تبدأ عمله ا وفقا لهذا المسمى  .وتتعلق هذه القضاٌا بنطاق
المتواصل من قبل
ة
البرامج المعروضة ،ومستوٌات البرامج المقدمة ،ومدى المشاركة فً البحوث ،فضال عن األنشطة العلم ٌة
أعضاء هٌئة التدرٌس على جمٌع المستوٌات فً المإسسة ،وحجم المإسسة الذي يعتبر ضرورٌا ًا للحفاظ على هذه األنشطة
بشكل مستمر  .والمتطلبات الواردة هنا تمثل الحد األدنى ولٌس مستوى األداء المرؼوب فٌه  .وٌتوقع أن ٌكون للجامعات
العرٌقة مستوٌات مرتفعة من النشاط البحثً بشكل دائم وخاصة فً مرحلة الدراسات العلٌا أعلى من المستوٌات التً سبق
دولً عالٌة المستوى.
ئا فً مجال البحث والدراسات العلٌا مقارنة بالجامعات ال ة
ذكرها هنا ،كما أنها ستتولى تقيٌم أدا ه
المعٌار
ٌجب أن تلتزم المإسسة بتكوٌن ونقل وتطبٌق المعرفة من خالل البحوث واألنشطة العلمٌة وتنمٌة المهارات المهنًة العالٌة
وتؤهٌل الباحثٌن فً عدد من المجاالت من خالل برامج البحوث المتخصصة واألكادٌمٌة للمرحلة الجامعٌة والدراسات العلٌا.

الممارسات الجٌدة فً الجامعة
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تتجلى الممارسات الجٌدة المتعلقة بؤنشطة الجامعة فً عدد من المعاٌٌر الواردة فً معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد فً
مإسسات التعلٌم العالً والتً تتصل بمتطلبات التعلم ،ودعم المنح الدراسٌة والبح وث المناسبة للبرامج المقدمة  .وبالنسبة
للجامعات ،سوؾ تؤخذ هذه الممارسات فً االعتبار المتطلبات الخاصة للبحوث وتقدٌم البرنامج المتوقع لهذه المإسسة.
وٌلفت االنتباه بشكل خاص الى الوصؾ المقدم فٌه :
التعلم والتعلٌم
مصادر التعلم
التجهٌزات والمرافق
البحوث
الحد األدنى من المتطلبات المحددة هً:
نطاق البرامج
تقدم المإسسة برامج فى ثالثة مجاالت على األقل من مجاالت المعرفة واسعة للتعلم وبحد أدنى  ٪ 10من طال ب المإسسة
المسجلٌن فً البرامج فً كل من هذه المجاالت الثالثة .
مستوى البرامج المقدمة
ٌنبؽً أن تقدم برامج المرحلة الجامعٌة فً ثالثة على األقل من مجاالت التعلٌم .أما بالنسبة لبرامج الدراسات العلٌا فٌجب أن
تقدم حتى مستوى الدكتوراه فٌما ال ٌقل عن واحد من هذه المجاالت ،و فً درجة الماجستٌر ٌجب أن تقدم البرامج الدراسٌة
فً اثنٌن على األقل من مجاالت التعلٌم  .والبد من تسجٌل ما ال ٌقل عن  ٪ 5من الطالب فً برامج الدرجات العلٌا  .كما
ٌجب أن ٌتم تسجٌل  ٪ 2.5على األقل فً الدرجات البحثٌة.
المشاركة فً البحوث
وٌجب أن ينفق ما ال ٌقل عن  ٪ 2.5من المٌزانٌة التشؽٌلٌة السنوٌة للمإسسة (باستثناء مكافآت الطلبة) على دعم البحوث أو
إجرائها وهذا المبلػ من الم مكن أن يشمل المنح البحثٌة الخاصة ،وحصة المإسسة م ن مشارٌع البحث والتطوٌر المشتركة،
وتوفٌر الدعم للمعدات البحثٌة المتخصصة الالزمة لبحوث موظفً وطالب الدراسات العلٌا  ،بٌد أنها ال تشمل تموٌل تدرٌس
برامج الدراسات العلٌا أو ؼٌرها من البرامج ،أو اإلدارة العامة للبرامج .

النشاطات العلمٌة المستم رة
ٌنبؽً أن ٌشترك أعضاء هٌئة التدرٌس من جمٌع مستوٌات المإسسة فً األنشطة العلمٌة التً تكفل اإللمام بآخر التطورات
فً مجاالتهم ،وعرض تلك التطورات فً تدرٌسهم ،ومن المتوقع أن يكون أعضاء هٌئة التدرٌس الذين ٌقوم ون بالتدرٌس فً
مرحلة الدراسات العلٌا مإهلٌن على مستوى الدكتوراه وأن يكونوا علماء وباحثٌن نشطٌن وان ٌبرهنوا على ذلك بإصداراتهم
العلمٌة المحكمة  ،و ػُذ رقذيى ثزايج يُٓيخ ػهٗ يسزٕٖ انذراسبد انؼهيب يًكٍ االسزؼبضخ ػٍ يإْم انذكزٕراِ ػُذ َسجخ
يؼقٕنخ يٍ أػضبء ْيئخ انزذريس ثبنخجزح انطٕيهخ ٔانُبجحخ ٔانحذيثخ في انًجبل انًؼُي.
حجم المؤسسة
ألغَحع ٌ٘ح حٌّظطٍذ٠ ،ؼظزَ ِخ ِ ٍٟ٠ـخالص ٚحٓؼش ٌٍظؼٍُ .1 .حٌفٕ ْٛحٌـٍّ١ش ٚفٕ ْٛحألىحء .2 ،حٌيٍحٓخص حإلٔٔخٔ١ش ٚحٌي١ٕ٠ش .3 ،حٌظَر١ش .4 ،حٌؼٍَٛ
حالؿظّخػ١ش .5 ،اىحٍس حألػّخي .6 ،حٌمخٔ .7 ،ْٛحٌؼٍ .8 ،َٛػٍ َٛحٌلخٓذ حٕ٘ .9 ،ٌٟ٢يٓش حٌظظٕ١غ ٚحٌظش١١ي .10 ،حٌيٍحٓخص حٌٍِحػ١ش ِٚخ ٠ؼخىٌٙخ.11 ،
حٌؼٍ َٛحٌظل١ش .12 ،حٌويِخص حٌشوظ١ش ٚحٌّـظّؼ١ش( ،حٌظظٕ١ف لخرً ٌٍظؼي) ً٠
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الحد األدنى لحجم الجامعة من حٌث التحاق الطالب هو  2000طالب بنظام الدوام الكامل (االنتظام) فً برامج التعلٌم العالً.
وهذا العدد ال ٌشمل الطال ب المسجلٌن فً البرامج التحضٌرٌة أو التمهٌدٌة ،أو فً ؼٌرها من المقررات األخرى التً ال تمنح
درجات علمٌة.

مؤشرات األداء واألدلة
ٌمكن االستدالل على جودة الجامعة من مجموعة من المصادر ذات الصلة بالمتطلبات الخاصة لمثل هذه المإسسة  .وٌنبؽً
أن تشتمل المعلومات العامة على بٌانات إحصائٌة عن عدد المسجلٌن ،ومعدالت التقدم الدراسً و التخرج ،والتجاو ب مع
استفتاءات الخرٌجٌن و الموظفٌن كما هو الحال مع مإسسات التعلٌم العالً األخرى .وٌمكن تقدٌم معلومات عن مدى تؤثٌر
المنح الدراسٌة والبح وث من خالل أرقام ومعدالت نشر البحوث فً اإلصدارات البحثٌة المشار إلٌها  ،واالستشهادات الواردة
فً المجالت البحثٌة ،ومعدالت نشر بحوث طالب الدراسات العلٌا ,وعدد براءات االختراع .وبالنسبة للجامعات العرٌقة فإن
االنضمام للتصنٌؾ الدولً للجامعات واحتالل مركزا مرموقا ًا فٌه ٌعد مإشراًا جٌدا ًالالستدالل على جودة الجامعة.
وبالنسبة لكثٌر من هذه البنود  ،تتماثل مإشرات األداء المناسبة مع نظرائها فً المإسسات كما أنها تتصل بكافة ا لمعاٌٌر
الموضحة سلفا  .ولكن من المهم ألي جامعة أن تضم من بٌن المإشرات التً تستخدمها المسائل التً تتعلق بهذه المتطلبات
الخاصة ،بما فً ذلك مستوى مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فً األنشطة العلمٌة والبحثٌة ،ونسب الطالب المشاركٌن فً
الدراسات العلٌا والبرامج البحثٌة ،ومستوى النتائج البحثٌة للمإسسة ككل.
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ملحق
المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة فً االعتماد األكادٌمً وضمان الجودة فً المملكة
العربٌة السعودٌة
للمساعدة فً تحقٌق فهم مشترك للمفاهٌم والمصطلحات الهامة المستخدمة فً نظام االعتماد وضمان الجودة ،قررت الهٌئة
ات
ألؼراضها .التعرٌؾ
الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً تعرٌؾ المصطلحات بالمعانً التالٌة على أن ٌتم استخدامها
مكتوبة بالخط المائل ،ويليها تفسٌرات موجزة .

المساءلة

تحمل فرد أو مؤسسة أو منظمة مسؤولٌة أنشطتها تجاه سلطة أخرى.
فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانوي  ،عادة تكون المإسسة "مسإولة" ،وٌجب أن تقدم تقارٌر إلى الحكومة أو الجهة الحكومٌة
التً توفر لها التموٌل وتوافق على إنشائها .وفً إطار المإسسةٌ ،تشارك أعضاء هٌئة التدرٌس والموظؾون فً تحمل
ي" أمام اإلدارة العلٌا و بدورها تقؾ اإلدارة العلٌا مسإولة أمام الم جلس.
"المسئولة
فً أنظمة ضمان الجودة واالعتماد  ،عادة ما ٌكون هناك فصل بٌن المنظمات
المسئولة عن تقٌٌم الجودة المستقل .

المسإولة عن المساءلة المإسسٌة وتلك

االعتماد

شهادات رسمٌة تمنحها هٌئة معترف بها تؤكد أن البرنامج التعلٌمً أو المؤسسة التعلٌمٌة ٌفًان بالمعاٌٌر المطلوبة.
من أجل االعتمادٌ ،جب أن تمتثل المإسسات أو البرامج للمعاٌٌر العامة المتوقعة للممارسة الجٌدة .وقد حددت الهٌئة المعاٌٌر
التً ستطبقها فً وثٌقتٌن ،معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد فً مإسسات التعلٌم العالً ومعاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد فً
برامج التعلٌم العالً  .وهناك أٌضا إشارة إلى عدد من الوثائق منها حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص والذي يصؾ المعاٌٌر العامة
المتوقعة لنتائج التعلم فً أربعة مجاالت للتعلم؛ وبٌان ٌظهر تطبٌق هذه المعاٌٌر على برامج التعلٌم عن بعد ،وهناك أٌضا
معاٌٌر للتدرٌب التقنً قٌد اإلعداد  .وتم توضٌح هذه البٌانات فً الشروط العامة المطبقة فً جمٌع مجاالت الدراسة  .ومن
الضروري أٌضا للبرامج أن تلبي المتطلبات الالزمة للممارسات المهنٌة فً العدٌد من المجاالت المهنٌة  .ولم تقم الهٌئة
يرها ،من المتوقع من المإسسات أن تدرس متطلبات الهٌئات الدولٌة
بتوفٌر تفاصٌل هذه المتطلبات بعد ،وإلى أن ٌتم توؾ
المتخصصة المانحة لالعتماد فً مجال الدراسة المعنً  .وٌمكن منح االعتماد فً البداٌة على أساس مإقت ،وسوؾ ٌكون
ذلك عادة أثناء دراسة خطط لبرنامج أو مإسسة جدٌد ة .وبعد تطبٌق البرنامج لفترة كافٌة من الوقت وإتمام أول دفعة من
الطالب للبرنامج ،يتم إجراء مراجعة وٌمكن أن ٌتم منح البرنامج االعتماد الكامل بدال من المإقت  .وعادة ما ٌكون االعتماد
سار لمدة خمس سنوات بعدها تحتاج البرامج إلى مراجعة ٌتم من خاللها تجدٌد االعتماد كل خمسة سنوات.
هنالك أشكال متعددة من االعتماد ألنظمة ضمان الجودة فً مختلؾ البلد ان .انظر وصؾ االعتماد المإسسً ،واعتماد
البرامج  ،واالعتماد المهنً ،واالعتماد المإقت ،واالعتماد الدولً .

32

التقوٌم

عملٌة قٌاس األداء بالنسبة إلى المعاٌٌر أو الم قاٌٌس المتبعة
يطبق التقوٌم فً سٌاقٌن مختلفٌن  :فالمعنى األولى للمصطلح هو تقوٌم أداء الطالب فً االختبارات أو االمتحانات أو ؼٌرها
من المهام لتقوٌم تحقٌق نتائج التعلم المرجوة ،وعملٌة تقوٌم جودة أداء العناصر داخل إطار المإسسة التعلٌمٌة.
وي جودة التعلٌم ،وفعالٌة برنامج أو مقرر ما فً تحقٌق أهدافه م ا ،أو فعالٌة العدٌد م ن
المعنى الثانً للمصطلح أنه ٌستخدم لتق م
وي هذه من مصادر مختلفة  ،ولكن
العناصر األخرى من عملٌات المإسسة .وٌمكن الحصول علً معاٌٌر األداء ألؼراض التق م
من وجهة نظر ال هٌئة المتبعة فً تنفٌذ مسئولٌاتها المتعلقة بمنح الموافقة واالعتمادٌ ،تم تعرٌؾ المعاٌٌر فً الوثائق التً
أقرتها لهذه األؼراض ،وبخاصة اإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص ومعاٌٌر ضمان الجودة واعتماد مإسسات التعلٌم العالً.

التقوٌم الخارجً :

مراجعة مستقلة للتحقق من التقارٌر التً تمثل سجل النشاط الحقٌقً و الصحٌح وأن المعاٌٌر المعترف بها قد تم تحقٌقها .
يستخدم مصطلح "المراجعة" على نطاق واسع لمراجعة الحسابات
التقارٌر المالٌة واالمتثال للمعاٌٌر المحاسبٌة.

المالٌة والتً تقوم بها سلطة مستقلة

للتحقق من دقة

مستقل لجودة
ٌُشستخدم هذا المصطلح فً أنظمة الجودة للمرحلة ما بعد الثانوٌة لإلشارة إلى عملٌات التقوٌم الخارجٌة ال ة
المإسسة وعملٌات ضمان الجودة التً تبنتها .وترتكز المراجعات فً المقام األول على تقارٌر عن الدراسات الذاتٌة التً
أجرتها المإسسة ،والتحقق من نتائج تلك الدراسات الذاتٌة كما هو الحال بالنسبة لمراجعة الحسابات المالٌة .وعلى الرؼم من
اعتماد معاٌٌر الممارسات الجٌدة فً عملٌات التقوٌم الخارجٌة  ،إال أنه من المعتاد خالل مراجعة الجودة إٌالء اهتمام خاص
لألهداؾ التً حددتها المإسسة ،وتقدٌم تقرٌر حول ما إذا كانت العملٌات المستخدمة فً مإسسة ما فعالة فً تحقٌق تلك
األهداؾ أم ال.

المقارنة المرجعٌة :

نقاط المقارنة أو مستوٌات األداء المستخدم ة لتحدٌد األهداف وتقٌٌم األداء.
م ن الممكن أن تكون مقاٌٌس المقارنة المرجعٌة هً مستوٌات األداء الحالٌة فً المإسسة (على سبٌل المثال ،المعدل الحالً
لتخرج ا لطالب فً دراسات إدارة األعمال ) ،أو المعاٌٌر التً وضعتها وكالة خارجٌة ،أو معاٌٌر األداء فً مإسسة أخرى
أو مجموعة من المإسسات المختارة للمقا رنة ( .على سبٌل المثال  ،عدد من ا إلصدارات البحثٌة لكل موظؾ أكادٌمً ٌعمل
بنظام الدوام الكامل فً جامع ة س) .وٌجوز لم إسسة ما اختٌار مإسسة أخرى مماثلة لها لتكون المرجع الذي ٌمكن مقارنة
جودة عملها على أساسه  ،أو مقارنة أجزاء معٌنة من المإسسة مع مجموعات مماثلة داخل إطار المإسسة  .عادة ما ٌستحب
استخدام المإشرات (مثل تلك المذكورة أعاله) والتً ٌمكن سردها فً الشروط الخاصة فً هذه المقارنات.

التعلم المزٌج :

برنامج ٌدرس فٌه الطلبة من خالل الجمع بٌن التعلٌم العادي فً الحرم الجامعً ،والتعلٌم االلكترونً.
ٌمكن إعداد ترتٌبات ألسالٌب التدرٌس المتنوعة فً مجموعة مختلفة من الوسائل منها مقرر عادٌة فً الحرم الجامعً ٌتم
خاللها تدريس أقسام من المقرر باستخدام مواد تم اختٌارها ذاتٌا ،أو برنامج ٌتم فٌه تدريس بعض المقررات باستخدام منهجٌة
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التعلٌم عن بعد وتدرٌس بعض المحاضرات فً الحرم الجامعً ،وتدرٌس البعض اآلخر باستخدام منهجٌة التعلٌم وجها لوجه.
وفً الحاالت التً يتم فٌها استخدام طرقا متنوعة ،البد من توفٌر أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للطال ب لدعم هم أثناء
التعلم فً كل من أشكال التعلٌم .

الساعات المعتمدة

نقط أو الساعات المخصصة من قبل المؤسسة لتحدٌد ُك ٍل من متطلبات العمل  ,أو حجم أو مقدار التعلم المتوقع لوحدة أو
ال ا
مادة ما أو برنامج دراسً معٌن .
من الممارسات الشائعة تعٌٌن عدد من الساعات أو النقاط المعتمدة للوحدات أو المقررات الدراسٌة ضمن البرنامج التعلٌمً،
وتحدٌد قدر من الساعات أو النقاط المعتمدة إلجمالً البرنامج  .كما أنه قد يتوافق عدد الساعات المعتمدة مع مدخالن برنامج
ذاتً .ويستخدم
تعلٌمً ما مثل عدد ساعات التدرٌس ،أو أعمال المختبرات ،أو توقعات الوقت الم ستؽرق فً الدراسة الموجهة ا
مصطلح "الساعات المعتمدة " فً هذه النظم على أساس الصٌػ التً توفر مستويات مختلفة لتقٌٌم التعلٌم الرسمً ،أو التعلٌم
فً المختبر أو المشاركة فً الفصل ،أو التدرٌب العملً  .كما ٌستخدم مصطلح " الساعات المعتمدة " فً بعض األنظمة
األخرى للجزء النظري للتعلٌم الذي حققه المتعلم العادي على مدى فترة من الزمن .والساعات أو النقاط المعتمدة الم عٌنة لقدر
على سبٌل المثال ،تستخدم بعض الدول النظام األمرٌكً كارنٌجً
معٌن من العمل أو التعلم ٌختلؾ من دولة ألخرى  .ؾ
الحتساب الساعات المعتمدة والذي يخصص  30ساعة للقدر المتوقع عادة للعمل األكادٌمً فً السنة الدراسٌة الواحدة بنظام
الجامعً .بٌنما تستخدم بعض البلدان األخرى نظام النقاط بحٌث تكون  120نقطة وهو ما ٌعادل
ة
الدوام الكامل فً المرحلة
حجم التعلم  .ومن الممارسات الشائعة فً المملكة العربٌة السعودٌة  ،استخدام  30ساعة (أو أكثر قلٌال حسب عدد ساعات
االتصال وطرٌقة التدرٌس) للعمل المتوقع فً العام الدراسً الواحد.

التعلٌم عن بعد

طرٌقة للتعلٌم والتعلم ٌضطلع فٌها الطالب بنسبة كبٌرة من دراستهم بشكل فردي فً موقع أو مواقع خارج الحرم الجامعً
للمؤسسة.
ٌمكن أن تدعم المواد المطبوعة أو ا اللكترونٌة تعلٌم الطالب  .كما ٌمكن دعم تعلٌم الطالب بمجموعة متنوعة من اآللٌات التً
تستخدم فً بع ض األحٌان للتفاعل بٌن الطالب ،من خالل شبكة االنترنت  ،كروابط مقاطع الفٌدٌو أو المقاطع الصوتٌة أو
األنشطة الدورٌة لمجموعات دراسٌة فً مواقع مناسبة .وبالمثل ،فإن التفاعل مع أعضاء هٌئة التدرٌس ٌمكن أن يتخذ أشكاال
متنوعة.
إن مإسسة التعلٌم عن بعد هً تلك التً تقدم برامجها من خالل التعلٌم عن بعد (سواء من خالل المواد المطبوعة ،أو عن
طرٌق التعلٌم اإللكترونً أو االثنٌن معا) للطالب الذٌن ال ٌحضرون إلى الفصول الدراسٌة ،ولكنهم ٌدرسون فً األماكن التً
ٌختارونها و فً كثٌر من األحٌان فً األوقات التً ٌحددونها .وحٌثما تستخدم م جموعات التعلٌم عن بعد أو المواد الذاتٌة
المستخدمة فً المقررات الدراسٌة نفسها  ،أو المقررات الدراسٌة المختلفة ضمن برنامج تعلٌمً ما ،فإنه ٌمكننا استخدام
مصطلحات التعلٌم المتنوع أو المزدوج لوصؾ هذه العملٌات .أما مإسسات التعلٌم المزدوج فهً التً توفر مزٌجا من برامج
التعلٌم عن بعد باإلضافة إلى التعلٌم فً الحرم الجامعً.
مجاالت التعلم

عبارة عن فئات واسعة لمخرجات التعلم المتوقعة من برنامج دراسً معٌن
ٌطلق وصؾ مجاالت التعلم عادة على عدد من المعارؾ والمهارات التً ٌتوقع من الطالب أن ٌكتسبها فً برنامج ما
مجتمعة ضمن فئات واسعة .وعلى الرؼم من تباٌن أعداد ومسمٌات هذه الفئات  ,إال أن مجاالت التعلٌم عادة ما تشتمل على
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خمس إلى سبع فئات تنطوي على أنواع مختلفة من التعلٌم وطرق التدرٌس وتقٌٌم التعلٌم فً هذه الفئات  .ومن مجاالت
التعلٌم المستخدمة فً مكون التعلٌم العالً ٌإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٓ ٞئ٘الص فً المملكة العربٌة السعودٌة هً المعرفة (المقدرة على
تذكر المعلومات و استحضارها) ،والمهارات المعرفٌة (المقدرة على تطبٌق المفاهٌم والمبادئ فً التفكٌر وحل المشاكل )،
اس ا
ومهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسإولٌة (القدرة على العمل بفعالٌة فً مجموعات ،وممارسة القٌادة ،وتحمل
مسإولٌة التعلم المستقل ،والتنمٌة األخالقٌة واألدبٌة التً ترتبط بهذه القدرات ) ،واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
والمهارات العددٌة (منها المهارات الرٌاضٌة األساسٌة و مهارات االتصاالت والقدرة على استخدام تكنولوجٌا االتصاالت ).
وتعد المهارات النفسحركٌة مهمة جدا فً بعض مجاالت الدراسة ،كما أنها تعتبر مجاالًا
إضافً حٌثما وجدت صلة بالبرنامج
ا
المعنً.

مؤسسة التعلٌم الثنائً

مؤسسات التعلٌم المزدوج هً المؤسسات التً تقدم للطلبة بعض البرامج من خالل التعلٌم عن بعد وبعضها اآلخر عن
طرٌق التعلٌم التقلٌدي فً حرم الجامعة .
من المؤلوؾ وبشكل متزاٌد بالنسبة للمإسسات استخدام المواد االلكترونٌة و حزم التعلٌم بوصفها مكملة لطرق التدرٌس فً
الحرم الجامعً ،وٌمكنها أن تتخذ أشكاال متنوعة  .وحٌثما وجد هذا النوع من التعلٌم ،وجد الكثٌر من أوجه التشابه بٌن هذا
النهج ومنهجٌة ا لتعلٌم عن بعد ،ؼٌر أن مصطلح "التعلٌم المزدوج" يستخدم عادة فً المإسسات التً تقدم كل من برامج
التعلٌم فً الحرم الجامعً باإلضافة إلى التعلٌم عن بعد.

التقوٌم
عملٌة تقدٌر وإعطاء قٌمة لمرفق أو نشاط معٌن .
ٌستخدم مصطلح تقوٌم أحٌانا بالتبادل مع مصطلح تقيٌم ولكن معناه مختلؾ قلٌالًا حٌث ٌرتبط بالقرارات المتعلقة بجودة أو
ًٌ الذي يرتبط عادة
قٌمة المسؤلة قٌد النظر  .وقد ٌكون العنصر "المقًّيم" للدراسة أكثر اتساعا فً معناه وأكثر تفصٌال من التق م
بقٌاس األداء بالنسبة لمعاٌٌر ثابتة ومحددة سلفا.

ضمان الجودة الخارجً
عملٌات مراجعة وتقوٌم المؤسسات وبرامجها وأنشطتها من قبل وكالة خارجٌة مستقلة .
ضمان الجودة الخارجً عادة ما ٌكون تقوٌمات النظراء الدورٌة المستقلة على أساس تقارٌر الدراسات الذاتٌة وهً معدة
لؽرضٌن هما تقوٌم الجودة والتؤكد من صحة نتائج الدراسات الداخلٌة .
وعادة ما يكون تقوٌم الجودة الخارجً أكثر انتقائٌة من عملٌات التقوٌم  ،وٌمكن أن ٌولً اهتماما خاصا لنتائج تعلٌم الطلبة
وؼٌرها من المسائل المعرفٌة على أنها أولوٌات السٌاسة من قبل المإسسة ،أو من قبل الجهة الحكومٌة التى ترتبط بها هذه
رئٌس المنتقاة الستخدامها فً عملٌات التقوٌم
المإسسة .وقد ٌنطوي ضمان الجودة الخارجً على دراسة مإشرات األداء ال ة
على المستوى الوطنً.
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الغاٌات أو األهداف
عبارات عامة تصف التعداد المنشود ،تقوم بتوفٌر دلً ًالال لوضع األهداف والتخطٌط التفصٌلً .
الؼاٌات أو األهداؾ العامة تقع بٌن رسالة المإسسة ،التً تحدد األؼراض العامة للمإسسة ,واألهداؾ المحددة التً أعدت من
أجل تحقٌق الؽاٌات ،والتً عادة ما تصؾ نتائج محددة ٌمكن قٌاسها بتوقيت محدد  .وٌمكن لها أن تتصل بؤي جانب من
جوانب أنشطة المإسسة .

المدخالت
الموارد المتاحة للمؤسسة والتً تستخدمها لتقدٌم برامجها .
تشمل المدخالت الموارد المالٌة ،والمرافق والتجهٌزات  ،وأعضاء هٌئة التدرٌس ،والطالب .وٌمكن أن تشمل مإشرات كفاءة
أعضاء هٌئة التدرٌس فالمدخالن ٌمكن أن تشتمل على عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ومإهالتهم ونسب الموظفٌن إلى الطالب.
وٌمكن أن تتضمن مإشرات ال تجهٌزات بعض الجوانب مثل نسبة معامل الحاسوب إ لى عدد الطالب ،أو معدل انخفاض
الوقت بسبب وجود أعطال فً المعدات.
حتى وقت قرٌب اعتمد نظم ضمان الجودة اعتمادا كبٌرا على مإشرات المدخالت كمحكات للجودة ،وذلك باستخدام أشٌاء
المكتب ،وتو فر أجهزة الحاسوب  .ولكن على الرؼم من أن
ا
مثل الموارد المالٌة ،ومإهالت أعضاء هٌئة التدرٌس ،وإمكانات
قد انتقل االهتمام اآلن إلى نتائج التدابٌر المتصلة بجودة البح وث
هذه النظم ال تزال لها أهمٌة بصفتها عوامل تمكٌن ،ؾ
ومخرجات تعلٌم الطالب.

االعتراف بالمؤسسة

االعتراف بالمؤسسة ٌكون بنا ًالء على اإلقرار بأن الموارد والعملٌات ونتائج التعلٌم الخاصة بها تلبً المعاٌٌر المطلوبة
لمؤسسة من نوعها ،ومستوى برامجها .
االعتراؾ بالمإسسة عادة ما يحدد مجاالت الدراسة التً تعتبر المإسسة قادرة على تقدٌم ها والمستوٌات التً ٌمكن إتاحتها.
وٌقوم الترخٌص النهائً الصادر للسماح للمإسسة بالتشؽٌل بتحدٌد مستوٌات ومجاالت البرامج المسموح لها بتقدٌمها  .على
سبٌل المثال ،قد تكون كلٌة ما معتمدة لتقدٌم برامج فً الدراسات التجارٌة والهندسٌة حتى مستوى البكالورٌوس ،وفً العلوم
التطبٌقٌة حتى مستوى الدبلوم  .وقد تكون الجامعة التً تركز على هذه المجاالت بعٌنها قد تم االعتراؾ بها لتقدم برامج تصل
إلى مستوى الدكتوراه فً العلوم والهندسة واألعمال التجارٌة وحتى مستوى درجة الماجستٌر فً العلوم االجتماعٌة.
وٌشٌر االعتراؾ المإسسي إلى أن المإسسة لدٌها القدرة على تقدٌم برامج معٌنة فً مجاالت الدراسة حتى المستوى المحدد .
وٌحدد الترخٌص النها ئً رسمٌا ما هً مخولة للقٌام به .وٌجب اعتماد كل برنامج مقدم ضمن تلك الحدود لضمان أن
البرنامج ٌلبً المعاٌٌر المطلوبة .

ضمان الجودة الداخلً
هً العملٌات التً تقوم بها المؤسسة التعلٌمٌة لضمان جودة أدائها فً كافة األنشطة .
ال ٌشمل ضمان الجودة الداخلً عملٌات الرصد و التؤكد من أن المإسسة تدٌر أعمالها بشكل جٌد فحسب  ،ولكن أٌضا
من وكاالت
استخدامها من تلقاء نفسها لألشخاص من خارج المإسسات األخرى ،من الصناعة أو المهن ،أو من ؼٌرها
36

االعتماد أو ضمان الجودة من أجل المراجعة وتقدٌم المشورة بشؤن برامجها وأنشطتها .وعادة ما ٌكون ضمان الجودة الداخلً
شامال ،بحٌث يتعامل مع المدخالت والعملٌات والنتائج ،وجمٌع مجاالت أنشطة المإسسة ،وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب
فً جمٌع أنحاء المإسسة.

االعتماد الدولً

اعتماد مؤسسة أو برامجها من خالل وكالة اعتماد أنشئت فً بلد آخر.
قام ت عدد من المإسسات بالترتٌب لتقوٌم واعتماد كلٌاتها أو برامج ها من قبل الوكاالت الدولٌة المانحة لالعتماد كجزء من
يز إجراء مراجعات داخلٌة صارمة و تطوٌر الجودة فضال عن
ترتٌبات ضمان الجودة لدٌها .وقد ثبتت جدوى ذلك فً تحؾ
ترسٌخ سمعتها .وهذه األنشطة لٌست مطلوبة كجزء من نظام االعتماد وضمان الجودة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،ولكن
عندما ٌتم إجرائها تعتبر جزءا من عملٌات التقوٌم وضمان الجودة الداخلٌة للمإسسة ،أما األعمال التً تمت والنتائج التً تم
التوصل إلٌها فسٌتم دراستها وسوؾ تإخذ فً االعتبار أثناء المراجعات التً تقوم بها الهٌئة.

مؤشرات األداء الرئٌسة )(Kips
مؤشرات أداء مختارة وتعتبر ذات أهمٌة خاصة ألغراض تقويم األداء .
رئٌس التً تعتبرها ذات أهمٌة خاصة فً مجال تقوٌم األداء،
ٌجوز للمإسسة تحدٌد قائمة مختصرة لمإشرات األداء ال ة
باإلضاؾ إلى مإشرات أخرى تختارها كل مجموعة او
ة
وتحتاج إلى دلٌل على تلك المإشرات من عدد من أقسام المإسسة،
قسم فى المإسسة ألؼراضها الخاصة  ،وبالمثل  ،فإن وكالة وطنٌة للجودة مثل الهٌئة ٌمكن أن تحدد قائمة صؽٌرة من
المإشرات بحٌث تعكس قضاٌا وطنٌة أو أهداؾ سٌاسات معٌنة لكً ٌتم استخدام ها من قبل جمٌع المإسسات .

مخرجات التعلم

الم عارف والمهارات الناتجة من المشاركة فً المقرر أو برنامج معٌن.
مخرجات التعلم مصطلح شائع لإلشارة إلى التعلم الناتج عن مقرر أو برنامج دراسً تلقاه الطالب .ونتائج التعلم هً نتٌجة
لعملٌة التدريس .وكثٌرا ما تكون اإلشارة إلى مخرجات التعلم المرجوة وهً نتائج التعلم التً ٌستهدؾ البرنامج أو المقرر
تنمٌتها.
وقد حددت الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد فئات عرٌضة أو أنواع مخرجات التعلم فً مجاالت أو مجموعات خمس ،
المعرفة  ،والمهارات المعرفٌة  ،ومهارات التعامل والمسإولٌة  ،واالتصاالت  ،و تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة ،
والمهارات النفسحركٌة  ،كما قامت بوصؾ مستوى المعرفة والمهارات المتوقع ة لمختلؾ المإهالت  .وهناك اختالفات فً
كٌفٌة تنمٌة نتائج التعلم من قبل ا لطالب ،عالوة على أن أحد المظاهر الهامة لتخطٌط البرامج والمقررات الدراسٌة هو
وي التً ستكون مناسبة لألنواع المختلفة من مخرجات التعلم المرجوة.
التخطٌط لعملٌات التدرٌس وأشكال التق م

المستوى

وٌمثل المعٌار الفكري والصعوبات المتوقعة خالل تقدم الطالب فً برنامج دراسً معٌن.
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من المعروؾ أن درجة صعوبة أو تعقٌد التعلم تزداد كلما تقدم الطالب فً البرنامج ،وهذه الصعوبات تعرؾ بؤنها وصؾ
ي مثل :السنة األولى  ،السنة الثانٌة  ،السنة الثالثة  ،وهكذا،
لمخرجات التعلم المتوقعة  .وٌمكن تحدٌد المستوٌات لسنوات دراسة
أو لدرجات أكادٌمٌة مثل :الدبلوم  ،والبكالورٌوس  ،والماجستٌر  ،والدكتوراه .

الترخٌص
موافقة رسمٌة تمنحها عادة الحكومة أو وكالة حكومٌة  ,للبدء بالعمل أو القٌام بأنشطة معٌنة .
إن منح الترخٌص لمإسسة ما ٌ ,تٌح لها رسمٌا ا لبدء فً تشؽٌل و تقدٌم برامج فً مجاالت معٌنة وعلى مستوٌات محددة فً
مختلؾمن
ا
الرخصة التً منحت لها  .وإذا ألؽً ترخٌص المإسسة فإنه ٌجب علٌها أن تتوقؾ عن العمل  .كما أن هناك نوع ا
التراخٌص التي ُش
يمكِكن منحها لألفراد للسماح لهم بالمشاركة فً بعض األنشطة  .وٌجوز منح التراخٌص لألفراد الذٌن أتموا
المهن .
ة
البرامج المهنٌة  ،والذٌن ٌرؼبون فً ممارسة
وٌرتبط الترخٌص واالعتماد ٌبعضهما ارتباطا وثٌقا  .فٌجب عند منح الترخٌص لمإسسة ما لتبدأ العمل بصورة طب ٌعٌة أن
ٌتبع الترخٌص أو أن ٌكون مشروطا ًا بتقوٌم للجودة من خالل عملٌة االعتماد والتصدٌق .وعادة ما ٌرتبط منح أي ترخٌص
.
لشخص ما لممارسة مهنة بعٌنها باعتماد البرنامج الذي أتمه هذا الشخص

التغٌٌر الجذري فً برنامج معٌن
ٌؤثر التغٌٌر الجذري فً برنامج ما على عملٌة اعتماده .
من المتوقع أن ٌقتضً األمر إدخال تعدٌالت فً البرامج وال مقررات الدراسٌة من وقت آلخر استجابة للظروؾ المتؽٌرة ،
باإلضافة إلى نتائج تقوٌم البرامج والمقررات .وهذه التؽٌٌرات مرؼوبة جدا لضمان أن تكون البرامج مواكبة ألحدث
من الم مكن أن يإثر ذلك على اعتماد البرنامج  ،وأي تؽٌٌر من
التطورات .ولكن إذا طرأ تػيٌر جذري على برنامج معتمد  ،ؾ
هذا القبٌل ٌنبؽً أن ٌحصل على موافقة لجنة أكادٌمٌة علٌا وإخطار الهٌئة بذلك قبل تقدٌمه على األقل بفصل دراسً كامل .
عندئذ ٌمكن للهٌئة تقٌٌم أثر التؽٌٌر على االعتماد الممنوح .ومن أمثلة ا لتػيٌرات الجذرٌة :إضافة أو حذؾ المسار الرئٌس
لبرنامج (مثل مجاالت المحاسبة أو التموٌل الدولً ضمن درجة األعمال أو التجارة )  ،أو إضافة أو حذؾ مقرر دراسً
أساسً (مثل الرٌاضٌات فً شهادة الهندسة )  ،وإحداث تؽٌٌر فً الدرجة العلمٌة ٌنطوي على مجال دراسة جدٌد أو مإهل
فً مهنة مختلفة  ،أو إعادة توجٌه أو وضع برنامج إلعداد الطلبة لمهنة أو وظٌفة مختلفة ،أو أي تؽٌٌر فً طول برنامج  ،أو
االنسحاب الم بكر من برنامج طوٌل (مثل منح درجة الدبلوم فً إطار برنامج لدرجة البكالورٌوس) .وٌنبؽً إخطار الهٌئة
أٌضا بسلسلة البرامج البسٌطة التً قد ٌكون لها أثر تراكمً ٌعادل أي تؽٌر جذري على النحو المبٌن أعاله.

رسالة المؤسسة
بٌان عام موجز ٌحدد أهداف السٌاسات الرئٌسة لتطوٌر المؤسسة .
على الرؼم من كونه ٌصاغ فً عبارات عامة  ،إال انه ٌنبؽً أن ٌكون بٌان الرسالة دقٌقا بما فٌه الكفاٌة لٌكون بمثابة دلًل
للتخطٌط واتخاذ القرارات على جمٌع مستوٌات المنظمة ،وٌنبؽً فعال أن يستخدم كؤساس لصنع القرار ( .على سبٌل المثال ،
"تحقٌق سمعة دولٌة لجودة البحوث التطبٌقٌة ونقل التقنٌة ،واإلبداع ومهارات إدارة المشروعات لدى الخريجٌن)".
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طرٌقة التدرٌس
تتضمن أشكال التعلٌم المختلفة مثل :المحاضرات ،الدروس اإلضافٌة ،التدرٌب المعملً ،الواجبات الدراسٌة........ ،الخ
ٌقوم تنظٌم ا لتعلٌم عادة على طر ائق التدرٌس الم خطط لها عن طرٌق الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسً  ،والتً بدورها
ُشتخصص على أساس مقدار وقت االتصال فً كل من هذه الطرق .ومن األمثلة على ذلك المحاضرات  ،أو الدروس
الخصوصٌة  ،أو التدرٌب المعملً  .وٌنبؽً عدم الخلط بٌن هذا المصطلح واستراتٌجٌات التدرٌس التً هً من األسالٌب
التً ٌستخدمها المعلم ضمن واحدة أو أكثر من هذه الطرق لتقدٌم المعلومات ،أو تطوٌر مهارات وسلوكٌات حل المشاكل و
تحمل المسإولًات .وٌمكن إدراج استراتٌجٌات مختلفة فً مختلؾ طرق التعلٌم كجزء من التخطٌط التربوي لتطوٌر نتائج
التعلم المرجوة .

األهداف

مجاالت معٌنة من األنشطة التعلٌمٌة  ،وتشٌر إلى النتائج

هً عبارات محددة تطبق رسالة وأهداف المؤسسة على
المرجوة.

وؾ لشروط قٌاسٌة محددة باإلضافة إلى مستوٌات األداء التً ٌتعٌن تحقٌقها فً ؼضون الفترات
ٌنبؽً تحدٌد األهداؾ قا
الزمنٌة الم ذكورة .وقد ترتبط األهداؾ بمخرجات التعلٌم المرجوة  .وٌمكن اإلشارة إلٌها على أنها أهداؾ التعلٌم ،أو أهداؾ
المقررات الدراسٌة و البرامج التعلٌمٌة .كما ٌمكن أٌضا وضع أهداؾ لبرامج تعلٌمٌة أو لتطوير مإسسً بحٌث ال ٌكون
بالضرورة متعلقا بمخرجات التعلٌم .وٌمكن التعبٌر عن األهداؾ بصفتها مستوٌات أداء محددة بناءا على مإشرات ( .على
سبٌل المثال  " ،بحلول عام  ٪ 80، 2008من طلبة السنة النهائٌة سوؾ ٌحققون حد أدنى من الدرجات ال ٌقل عن xxxx
من ( xxxxفً اختبار اللؽة اإلنجلٌزٌة ) .وقد تعتمد األهداؾ على أحكام فاصلة (تقوم على أساس مستوٌات محددة مسبقا
لقٌاس األداء) أو على معدالت إحصائٌة (على أساس مقارنة األداء مع مجموعات أخرى من المإسسات).

المخرجات
نتائج عملٌات التعلٌم والتعلم والبحث فً المؤسسة .
على سبٌل
ٌستخدم هذا المصطلح عادة كوصؾ نوعً لما تنتجه المإسسة أو البرامج كمحصلة نهائٌة لعملٌتها التعلٌمٌة  .ؾ
المثال ،تعنً اإلشارة إلى نتائج تعلٌم الطلبة عادة كفاءة مستواهم التعلٌمً وما ٌمكنهم عمله إلكمال البرامج التً سجلوا بها .
وبالمثل ،عادة ما تك ون نتائج األبحاث متعلقة بجودة البحوث وأثرها عوضا ًا عن كونها مجرد إحصاء لإلصدارات أو
المشارٌع البحثٌة المكتملة.
المنتجات
منتجات أنشطة المؤسسة  ،و ٌعبر عنها بالكمٌة
ٌستخدم هذا المصطلح عادة كمقٌاس كمً لما تنتجه المإسسة ،مثل اإلشارة إلى عدد الخرٌجٌن أو عدد الم نشورات البحثٌة
ألعضاء هٌئة التدرٌس.

المؤسسات الشرٌكة

مؤسسة أنشأت عالقة تعاقدٌة رسمٌة مع مؤسسة للتعلٌم العالً لتوفٌر الخدمات.
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ف ٟرؼغ حٌلخالص ،لي صٔط ٞٛحيشَحوش ػٍٝ
ّ٠ىٓ أْ طوظٍف ؽز١ؼش طَط١زخص حٌشَحوش رِ ٓ١ئٓٔظ ٓ١طؼٍ١ّ١ظِ ِٓ ٓ١ئٓٔش ألهَ . ٜف
ِـَى طٛف َ١ػيى ِٓ هيِخص حٌيػُ ٌّئٓٔش طؼٍ١ّ١ش ِلٍ١شٚ .ف ٟحٌّمخرً لي ٠ىٕ٘ ْٛخن رؼغ حٌظَط١زخص رِ ٓ١ئٓٔظ ٓ١شَ٠ىظٓ١
رل١غ ٠ظُ ِٕق حٌيٍؿش حٌؼٍّ١ش ٌّئٓٔش طؼٍ١ّ١ش ِخ ف ٟرَحِؾ طؼٍ١ّ١ش ِٚمٍَحص ىٍحٓ١ش ليِض ػٍّ١خ طلض اشَحف ِئٓٔش طؼٍ١ّ١ش
الري ِٓ حٌٛفخء دحيِظطٍزخص حٌالُِش ٌظشغً١
أهَٚ .ٜرغغ حٌٕظَ ػّخ اًح وخٔض ٌٖ٘ حٌيٍؿخص طّٕق ِٓ لزً ِئٓٔش ِلٍ١ش أ ٚى١ٌٚش ،ف
أِ ٞئٓٔش أ ٚرَٔخِؾ طؼٍ ٞ ُ١ف ٟحٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش رخٌىخًِ.
تقوٌم النظراء

تقرٌر عن برنامج ما أو مؤسسة معٌنة أو جزء من مؤسسة من قبل مقٌمٌن خارجٌن ذوي خبرة من
تقوٌم و تقدٌم ا
المؤسسات أو المهن المماثلة ومختصٌن فً المجال المعنً  ،أو بالتنسٌق مع هٌئة أو إدارة فً مؤسسات التعلٌم العالً .
إن من أهم عناصر هذا المفهوم أن المقٌمٌن هم نظراء لدٌهم الخبرات الضرورٌة فً المإسسات أو البرامج المماثلة .كما أنهم
على دراٌة كافٌة بطبٌعة وأؼراض المإسسة والتحدٌات التً تواجهها  .ومن المهم أن تعترؾ المإسسة قٌد التقوٌم بأهمٌة
دورهم .ومن الضروري أٌضا أن يكون المقٌمٌن مستقلٌن تماما عن المإسسة التً ٌجري مراجعتها حتى ال ٌكون هناك
تضارب حقٌقً أو تصور ي فً المصالح ،كما ٌجب أن ٌكونوا مدربٌن بعناٌة على مهمتهم وملتزم ٌن بالمساعدة فً التطوٌر.
وٌنبؽً أن ٌتسموا بالحساسٌة تجاه رسالة وأهداؾ المإسسة وبرامجها فضال عن كونهم على دراٌة بالمعاٌٌر الدولٌة لنوع
البرنامج التعلٌمً أو المإسسة التعلٌمٌة قٌد المراجعة.

مؤشرات األداء
أشكال محددة من األدلة (ٌتم عادة اختٌاره ا مسبقا) تستخدمها المؤسسة أو أي وكالة أخرى لتقدٌم دلٌل على جودة األداء .
ٌنبؽً أن تكون مإشرات األداء محددة وذات صلة مباشرة قدر المستطاع باألهداؾ والمقاصد التً تتعلق بها  .ولكن التدابٌر
المباشرة لبعض أهم األهداؾ (مثل جودة التعلم لدى الطالب ) يصعب العثور علٌها فً بعض األحٌان  .وبناء علٌه ،فإنه ٌجب
استخدام بعض األ دلة ؼٌر المباشرة أحٌانا مثل تقٌٌم الطالب للبرامج ،ونتائج التوظٌؾ واستطالعات أراء أرباب العمل .وبما
من المعتاد أن تستخدم عدة مإشرات مختلفة ولكنها ذات صلة
أن المإشرات ؼٌر المباشرة ٌمكن أن تخضع لمإثرات أخرى ؾ
باألهداؾ المهمة ،باإلضافة إلى تفسٌرها باستخدام نظام مستقل للتحقق من التفسٌرات .وٌستخدم مصطلح "المثلثات" أحٌانا فً
على سبٌل المثالٌ ،مكن الحصول على دلٌل على كفاءة
عدة مإشرات لتقدٌم أدلة عن هدؾ معٌن من وجهات نظر مختلفة  .ؾ
أعضاء هٌئة التدرٌس من خالل عدة مإشرات مثل مستوٌات المإه الت ،ونتائج البحوث ،وتصنٌؾ الطالب لفاعلٌة التدرٌس.
العملٌات

تتضمن الترتٌبات اإلدارٌة والسٌاسات واإلجراءات التنظٌمٌة التً تقوم بها مؤسسة
ومراجعة وتقدٌم برامجها .

تعلٌمٌة ما فً مجال تخطٌط ،

العملٌات هً ما ٌحدث فً مإسسة ما من استخدام المدخالت المتاحة لدٌها إلنتاج المخرجات والنتائج الخاصة بها  .وٌشمل
هذا التعبٌر عملٌات التدرٌس وإجراءات التقوٌم وعملٌات إدارة البحوث واألنشطة االجتماعٌة ،فضال عن مجموعة واسعة من
األنشطة األخرى التً لها تؤثٌر مباشر أو ؼٌر مباشر على البرامج التعلٌمٌة .
اعتماد مهنً

اعتماد برنامج إلعداد الطالب لمهنة ما ,وان ذل البرنامج ٌطور المعارف والمهارات الالزمة لممارسة المهنة المعنٌة وفقا
لمستوى الكفاءة المطلوبة.
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ٌهدؾ االعتماد المهنً إلى ضمان أن البرامج التعلٌمٌة تفً بالمعاٌٌر األكادٌمٌة العامة ،وإلى تنمٌة معارؾ ومهارات محددة
لممارسة المهنة الم عنٌة فً المجتمع .وٌطبق هذا فً معظم البلدان فً مجاالت مهنٌة مثل الطب وؼٌرها من المجاالت ذات
الصلة بالصحة ،والهندسة ،والمحاسبة ،وعلم النفس  ،والقانون وؼٌرها  .وفً بلدان أخرىُ ،ش
يمنح هذا النوع من االعتماد
المهنً المتخصص من قبل الجمعٌات المهنٌة المعترؾ بها من قبل الحكومة أو من جانب الوكاالت الحكومٌة.لهذا الؽرض.
وٌختلؾ هذا النوع من االعتماد عن االعتماد األكادٌمً الذي ٌمنح شهادة بأن البرنامج ٌلبً المعاٌٌر األكادٌمٌة ،وٌتوافق مع
متطلبات حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص .وفً الممارسة العملٌة ،عادة ما ٌتطلب األمر االعتماد األكادٌمً والمهنً على حد سواء
للمجاالت المهنٌة على الرؼم من إمكانٌة الجمع بٌن االثنٌن فً عملٌة اعتماد واحدة.

البرنامج

هو برنامج منظم للدراسة ٌتبعه الطلبة فً مجال أكادٌمً  ،أو ٌؤدي إلى التأهٌل المهنً  ،بحٌث أن النجاح فً إ تمامه
يؤهلهم للحصول على درجة أكادٌمٌة.
يعتبر البرنامج مجموعة متكاملة من المقررات الدراسٌة واألنشطة التً تإدي إلى مإهل ،ولكن التمٌٌز بٌن ما ٌعتبر برنامج
واحد أو مجموعة من البرامج ذات الصلة من الصعب تحقٌقه ،وٌمكن توضٌحه على النحو األمثل من خالل األمثلة.
مدنً مختلفا ع ن برنامج إلعداد مهندس مٌكانٌك ي،
ا
مهندس
ا
ٌعتبر برنامج درجة البكالورٌوس الخاص بإعداد الطالب لًكون
على الرؼم من إمكانٌة وجود بعض المقررات الدراسٌة المشتركة بٌنهما  .وبالمثل ،إذا كان طالب قد أكمل برنامج درجة
بكالورٌوس و يود أن ٌلتحق ببرنامج الدراسات العلٌا الذي ٌإهل لدرجتً ا لماجستٌر والدكتور اه فً نفس المجال العام  ،فهذا
من شؤنه أن ٌعتبر برنامج منفصال  .وٌتصل االختبار فً هذه األمثلة بوجود مإهل ٌعتبر كامال فً حد ذاته .أما بالنسبة
للبرنامج المهنً ،فهو ٌإهل الشخص الذي درس البرنامج للممارسة المهنٌة فً هذا المجال .وهذا التمٌٌز ال يتعلق بالضرورة
بالتنظٌمات اإلدارٌة لمإسسة تعلٌمٌة ما أو لكلٌة معٌنة .وفً المثال المذكور  ،فإن من المرجح أن قسم الهندسة المدنٌة سوؾ
الطرٌق بحٌث
ة
ي نفسها بهذه
يقدم كال من الدراسة الجامعٌة وبرامج الدراسات العلٌا .ومن الممكن أٌضا أن تقوم مإسسة بتنظ م
تعمل كإدارة واحدة تقدم برامج فً كل من الهندسة المٌكانٌكٌة والمدنٌة وذلك وفقا لرؼبتها.
اًا
على سبٌل المثال ،فان
تعلٌمً .ؾ
كادٌمً دلٌال مفٌدا لما ٌنبؽً اعتباره برنامجا
ة
ولٌس من الضروري أن ٌمثل مسمى الدرجة األ
علم ،من الممكن أن ٌندرج تحتها
المسمٌات العامة مثل بكالورٌوس اآلداب ،أو بكالورٌوس إدارة أعمال ،أو بكالورٌوس ال و
تحت تصنٌؾ اآلداب ٌمكن إدراج برامج فً التارٌخ والعلوم االجتماعٌة ،وعلم النفس ،والعمل
العدٌد من البرامج المختلفة  .ؾ
االجتماعً  ،أو ؼٌرها  .وٌمكن أن تتضمن درجة إدارة األعمال برامج منفصلة للمحاسبة ،أو االقتصاد ،أو التنظٌم واإلدارة ،
وهذه البرامج ستكون مختلفة تماما وتإهل لمهارات مهنٌة مختلفة على نحو تام.
وعلى الرؼم من أن البرامج التً استخدمت فً هذه األمثلة ٌنبؽً اعتبارها كٌانات منفصلة ،وٌنبؽً اعتم ادها على هذا النحو،
ٌمكن دراسة مجموعات من البرامج ذات الصلة معا فً عملٌة االعتماد شرٌطة أن ٌكو ن من الممكن لفرٌق عمل التقوٌمات
الخارجً أن ٌضم الخبرات الضرورٌة .
ة

اعتماد البرامج .

اعتماد برنامج تعلٌمً للدراسة من خالل منحه شهادة تبٌن أنه ٌلبً
المجال على المستوى الم طلوب.

المعاٌٌر المطلوبة لتقدٌم برنامج تعلٌمً فً هذا

ٌتضمن اعتماد البرامج قراراًا بأن الجودة والمعاٌٌر المطبقة مناسبة للدرجة التً ٌإهل لها  .وٌؤخذ تقوٌم المعاٌٌر فً االعتبار
طبٌعة كل من التعلٌم والتعلم فً مختلؾ مجاالت الدراسة ،باإلضافة إلى مستوى التع لٌم و مدى صعوبته  ،وكمٌة التعلم
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المطلوبة للدرجة العلمٌة .وقد تم تحدٌد المعاٌٌر العامة لنتائج التعلم بالنسبة للبرامج التً تإهل إلى درجات مثل البكالورٌوس
 ،والماجستٌر والدكتوراه فً حإلؽخٍ حٌٛؽٌٍّٕ ٟئ٘الص وٌجب الوفاء بها فً جمٌع البرامج التً تإدي إلى هذه الدرجات،
بؽض النظر عن نوع المإسسة التً تقدم البرنامج  .وباإلضافة إلى تلبٌة متطلبات أطر العملٌ ،جب أن يفً البرنامج بالمعاٌٌر
المحددة فً "معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد لبرامج التعلٌم العالً "  ،و بالنسبة للبرنامج المهنًٌ ،جب أن ٌوفر معارؾ
محددة فضال عن المهارات الالزمة لممارسة المجال المعنً .

االعتماد المؤقت
االعتماد بشكل مؤقت لبرنامج أو مؤسسة تعلٌمٌة جدٌدة بعد تقو ٌم خطط التنمٌة .
قد ٌتم اعتماد برنامج تعلٌمً معٌن أو مإسسة تعلٌمٌة جدٌدة بشكل مإقت على أساس خطط تفصٌلٌة .وٌتٌح ذلك الفرصة
للمإسسة لبدء العمل ،أو لتدرٌس هذا البرنامج بقدر معقول من الثقة من أنه إذا كان ٌجري تنفٌذ الخطط على النحو المقترح
من المرجح أن يتم منح االعتماد  .وٌقصد بهذه العملٌة أن ا لطالب ٌمكنهم االعتماد على كفاءة المإسسة والبرامج المعتمدة
بصفة مإقتة عند تقدٌمها للمرة األولى .وٌتم رصد أعمال المإسسة خالل هذه المرحلة األولٌة وتقدٌم تقارٌر عن التقدم الذي
ٌجب أن ٌحرز .وٌجب منح االعتماد الكامل بعد أ ن تستكمل أول دفعة من الطالب برامجها .وإذا كانت الخطط ال تنفذ على
مستوى مقبول من الجودة وفً ؼضون الوقت المحدد لالعتماد المإقت  ،فإنه سوؾ ٌتم إلؽاإها وسحب ترخيص المإسسة أو
تقدٌم البرنامج التعلٌمً .

اإلطبر انٕطُي نهًإْالد
وثٌقة تحدد طبٌعة وكمٌة ومستوٌات أو معاٌٌر التعلم الالزم لدرجات أكادٌمٌة أو مهنٌة.
تحدد أطر المإهالت مستوٌات متزاٌدة من امتالك المعرفة والمهارات الالزمة ل

تلك الدرجات األكادٌمٌة أو المهنٌة .

وقد تم وصؾ مخرجات التعلم المتوقعة فً مجاالت واسعة ،مثل المعرفة والقدرة على تذكر المعلومات ،والمهارات الذهنٌة
تقنٌة االتصاالت
كإتقان المفاهٌم و المبادئ و النظرٌات والقدرة على تطبٌقها فً حل المشاكل والتفكٌر النقدي ،ومهارات
مع المجموعات  .وٌمكن ٌإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ
والمعلومات ،والقدرة على التعلم الذاتً ،والقدرة على العمل بشكل فعال وبناء
ٌٍّئ٘الص أن يضم السمات الطالبٌة المتعلقة بالقٌم والوعً الثقافً الذي يعكس الثقافة الوطنٌة والسٌاسة التعلٌمٌة.
و فً كثٌر من الحاالت  ،ترتبط أطر العمل المحددة على نطاق واسع بمواصفات أكثر تحدٌدا من المعرفة والمهارات الالزمة
لمجاالت مهنٌة محددة أو فروع من المعرفة .وٌمكن استخدام ها كمقاٌٌس مرج عٌة أساسٌة للبرامج التً تإهل إلى االعتماد
ي فً مجاالت مثل الطب أو الهندسة ،أو المحاسبة ،أو القانون ،أو
المهنً وتسجٌل أو ترخٌص الخرٌجٌن للممارسة المهن ة
التعلٌم.

الجودة

القٌمة أو القدْ ر الكمً أو المستوى الذي ٌمنح لمؤسسة تعلٌمٌة أو برنامج تعلٌمً مقارنة بالمعاٌٌر المقبولة عموما
لمؤسسة تعلٌمٌة أو برنامج تعلٌمً من نوعه.
ٌعتمد تقوٌم الجودة عموما على األداء المتعلق بالمعاٌٌر المقبولة من ا لممارسات الجٌدة ،ولكن أٌضا "مالئمة الهدؾ للرسالة "
الذي ٌؤخذ بعٌن االعتبار أن هناك متطلبات مختلفة ألنواع مختلفة من المإسسات أو البرامج .كما أن ه ناك اختالفات هامة فً
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الرسالة والتً لها صلة بدراسة جودة المإسسات .وٌتم أٌضا دراسة "مالئمة الهدؾ للرسالة " حتى يإخذ فً االعتبار مدى
مناسبة رسالة المإسسة للبٌئة التً تعمل فٌها.
وٌعتبر مصطلح "الجودة" مصطلح نسبً مقارنة بمصطلح "القٌمة" أو "المعٌار" فً سٌاقات أخرى  .وعند استخدامه فً
التخطٌط والتقوٌم فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانوي ٌ ،نبؽً أن ٌرتبط المصطلح ببعض الخصائص المحددة وبعض مستوٌات
أو معاٌٌر األداء.
وعندما ٌستخدم المصطلح بشكل عام دون تحدٌد ألي خصائص للنظام (على سبٌل المثال كما هو الحال فً "جودة التعلٌم
العالً" أو "جودة مإسسة ما") فسوؾ ٌمثل إشارة إلى مجموعة من العناصر منها على سبٌل المثال ال الحصر مستوى
والتجهٌزات ،وفعالٌة التعلٌم ،والتخطٌط
تحصٌل الطالب ،وقدرة ومإهالت أعضاء هٌئة التدرٌس ،ومستوى المرافق
والعملٌات اإلدارٌة ،ومدى مالئمة البرامج .لذا فإنه وفقا لنظام ضمان الجودة واالعتماد فً المملكة العربٌة السعودٌة فإنه
ٌنبؽً خالل تقوٌم الجودة الرجوع إلى المعاٌٌر التً حددتها الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً فً مجاالت األنشطة
اإلحدى عشر.
وفً بعض الحاالت قد تكون بعض جوانب األداء ذات جودة ع الٌة نسبٌا ،و فً البعض اآلخر قد تكون ذات جودة منخفضة
نسبٌا  ،وٌمكن أن ٌعتمد التوازن بٌن الحالتٌن على رسالة وأولوٌات المإسسة التعلٌمة .وبالتالً ٌجب أن ٌؤخذ التقوٌم الشامل
فً االعتبار قرارات القٌمة المتعلقة باختٌار وأهمٌة الخصائص النسبٌة من حٌث دراستها  ،وفهم ما ٌنبؽً أن ٌعتبر ممارسة
جٌدة فٌما ٌتعلق بأي منها.
و فً بعض األحٌان تعرؾ وكاالت الجودة مصطلح "الجودة" على أنه البعد الفردي لمالئمة الهدؾ للرسالة  ،وهو نهج
ٌعطً أهمٌة خاصة للتنوع بٌن المإسسات فً الرسالة واألهداؾ .وبموجب هذا التعرٌؾ ٌ ،قع م عٌار األداء ضم ن مفهوم
مالئمة الهدؾ للرسالة (أو الرسالة واألهداؾ) التً تحددها المإسسات  .وٌخضع هذا التعرٌؾ فً بعض األحٌان النتقادات
من جانب بعض المإسسات الذين ٌعتقدون أنه ال ٌعطً القدر الكافً من االهتمام لمعاٌٌر األداء.

وبسبب االلتباس المحتمل نتٌجة وجود تفسٌرات مختلفة ،ووجود حاجة لدلٌل واضح للمإسسات حول معاٌٌر تقوٌم الجودة،
تضع معظم وكاالت الجودة مرجعٌة محددة إلى "المعاٌٌر العامة للممارسات الجٌدة " فً تحدٌد معاٌٌر التقوٌم ،وتوفٌر مبادئ
توجٌهٌة أو وثائق مرجعٌة توضح األمور التً تحتاج إلى دراسة ووصؾ لما ٌعد على أنه ممارسة جًدة.

ضمان الجودة

عملٌات التقوٌم والمتابعة المتعلقة بجودة األداء ،والتً تخدم غرضٌن م ختلفٌن:
(أ) ضمان الحفاظ على المستوى المطلوب من الجودة وتطوٌره.
(ب) توفٌر ضمان لأل طراف المعنٌة بأن الجودة ٌتم الحفاظ علٌه ا عند مستوٌات مماثلة للممارسة الجٌدة فً المؤسسات
المتمٌزة فً مناطق أخرى من العالم.
ٌدخل ضمن األطراف المعنٌة فً هذا السٌاق ،الطالب والحكومة والمجتمع بمفهومه األشمل ،بما فً ذلك اآلباء والجمعٌات
المهنٌة الم تخصصة و سوق العمل.
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وعادة ما ٌشمل ضمان الجودة عملٌات داخلٌة وخارجٌة على حد سواء .ومن المتوقع وضع آلًات لضمان الجودة داخل كل
مإسسة على أساس مستمر كجزء من تقدٌم البرنامج العادي ،وعادة ما ينطوي ذلك على بعض المدخالت الخارجٌة .وتتطلب
المستقل من العناصر
ة
المصداقٌة العامة للجودة تقوٌم دوري خارجً من قبل سلطة مستقلة ،كما أن تقدٌم المشورة الخارجًة
الهامة الستراتٌجٌات التطوٌر.

تطوٌر الجودة

تغًٌر فً المدخالت والعملٌات والنتائج التً تعمل على تطوٌر جودة األداء ،وعادة ما ٌكون ذل عبر مجموعة كاملة من
أنشطة المؤسسة  .وقد يستخدم المصطلح لوصف االستراتٌجٌات التً تستخدمها جهة أو منظمة أخرى إلحداث هذه
التغٌٌرات ،والتحقق من نتائجها.
رئٌس لتطوٌر الجودة ال تقع بالضرورة على عاتق مإسسة تقدم برامج تعلٌمٌة ،إال أنه من
وعلى الرؼم من أن المسإولٌة ال ة
الممكن أن تساعد اإلجراءات المتخذة من قبل سلطة خارجٌة ممثلة فً خدمات الدعم ،أو الحوافز ،أو اللوائح إلى تطوٌر
الجودة عبر طرق عدة .كما ٌمكن أٌضا وصفها بؤنها استراتٌجٌات لتطوٌر الجودة .أما مصطلح "تعزٌز الجودة" المستخدم فً
ٌحمل نفس معنى "تطوٌر الجودة".
بعض أنظمة ضمان الجودة ؾ

الوزارة المسئولة

الوزارة المسئولة عن إنشاء ،أو تنظٌم ،أو اإلشراف على إحدى مؤسسات التعلٌم العالً.
مختلؾ والمسئولة عن مإسسات مرحلة التعلٌم ما بعد الثانوي ك ٌلل فً مجال نشاط ها ،والتً قامت
هناك عدد من الوزارات ال ة
ٌر الدعم المالً والمساعدة فً تطوٌر الجودة .كما أنها عادة ما تملك نظم ا للمساءلة
بوضع لوائح لتلك األنشطة تمكنها من توؾ
بما فً ذلك ترتٌبات تقدٌم التقارٌر السنوٌة  .وفً تقوٌماتها للجودة ألؼراض االعتماد وضمان الجودة ،تدرس الهٌئة كال من
المسئول التً شاركت معها.
ة
أنشطة المإسسات ونتائج تفاعلها مع الوزارات

معادلة الجودة (بدٌل اإلعتماد)

اإلقرار بأن وحدة دراسٌة ما أو مقرر دراسً ما أو أي من عناصر البرنامج التعلٌمً ٌعادل من حٌث الجودة والشمولٌة
عنصرا مماثال ٌقدم فً مكان آخر.
إن هذا المفهوم له أهمٌة خاصة عندما ٌجري النظر فً اعتماد وحدات دراسٌة أُشنهٌت أو أُشتِكمت فً مإسسة أخرى ،سواء
س  ،والنهج المتبع فً التدرٌس
داخل المملكة العربٌة السعودٌة أو فً أي مكان آخر .و ٌنبؽً أن تختلؾ تفاصٌل ما ٌتم تدري ه
وفقا الحتٌاجات وخلفًات ا لمجموعات المختلفة من الطالب والبٌئة التً ٌعٌشون فٌها  .ؼٌر أنه ٌجب أال يصبح التكًؾ لتلبٌة
هذه االحتٌاجات عائقا أمام اعتماد الوحدات الدراسٌة شرٌطة تنمٌة المهارات األساسٌة والمفاهٌم و الحفاظ على المعاٌٌر
القائمة.

سمات الطالب

السمات الخاصة بالطالب والتً اكتسبوها نتٌجة لسٌاسات واستراتٌجٌات تدرٌس معٌنة لمؤسسة تعلٌمٌة ما.
على سبٌل المثالٌ ،جوز لمإسسة
كثٌرا ما يشكل تطوٌر السمات الخاصة بالطالب جزءا هاما من رسالة المإسسة التعلٌمٌة .ؾ
تعلٌمٌة ما تبنً إجراءات لضمان أن الطالب ٌعتمدون على أنفسهم  ،وأنهم أكثر إبداعا و أفضل إدارة لألعمال الحرة ،أو أكثر
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فعالٌة عند العمل فً مجموعات  .وٌشٌر هذا المصطلح عادة للمواقؾ ،والمهارات ،و العادات السلوكٌة أو السمات الشخصٌة
الخارجً بدال من نتائج التعلم األكادٌمٌة البحتة والتً قد تشٌر إلى قدراتهم
ة
التً ظهرت فً سلوكٌات الطالب فً المواقؾ
بدال من السلوك الفعلً.
استراتٌجٌات التدرٌس

االستراتٌجٌات المستخدمة من قبل معلم لتطوٌر تعلٌم الطالب.
استراتٌجٌات التدرٌس هً أسالٌب محددة تستخدم لتطوٌر تعلٌم الطالب فً مختلؾ ال مجاالت .وٌمكن أن تشمل
االستراتٌجٌات ،على سبٌل الم ثال ال الحصر  ،مسؤلة تسلسل األسئلة لتطوٌر أو تطبٌق مفاهٌم للحاالت الجدٌدة ،وتوضٌح
القٌمة ،واستخدام النظم المتقدمة للمساعدة على حفظ واسترجاع المعلومات ،ودراسات الحال ة  ،والنمذجة و المحاكاة ( حل
المشكالت ضمن مجموعات ) ،ولعب دور معٌن وؼٌر ذلك  .وٌنبؽً عدم الخلط بٌن هذا المصطلح و"طرق التدرٌس " ،وهو
مصطلح ٌستخدم لوصؾ شكل من أشكال تنظٌم عملٌة التدرٌس أو تقدٌم التدرٌب ( مثل محاضرة ،أو تدرٌب نظري أو
عملً).

القٌمة المضافة

عملٌة إضافة القٌمة (وعادة ما ينطبق على قٌمة معرفة ومهارات الطالب) نتٌجة ألنشطة التعلٌم والتعلم لم ؤسسة أو
برنامج.
ٌمكن أن يتفاوت المستوى العام لمعرفة ومهارة الطالب الذٌن يلتحقون بالبرامج تفاوتا كبٌرا بٌن المإسسات  .وبناء علٌهٌ ،عد
مفهوم "القٌمة المضافة" مهم اًا عند النظر فً مساهم ِكة مإسس ٍة تعلٌمٌة ما فً تعلم الطالب .وفً حٌن أنه ٌمثل مفهوم ا هام ا فً
دراسة نوعٌة األنشطة فً مإسسة ما ،فإنه من الصعب أن يطبق بصورة موضوعٌة ألن توثٌق مدى "القٌمة المضافة "
ٌعتمد على إجراءات دقٌقة بشؤن المعارؾ والمهارات المكتسبة والعوامل الحقٌقٌة ألسباب النمو.
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