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ح ـــــــــــــــــــــيقذو
 

ٌٍظم٠ُٛ   ِلىخص ِؼخ١٠َ ٚاػيحى رٙيف فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٌٍظم٠ُٛ ٚحالػظّخى حألوخى٠ّٟ ٔشجض ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش أُأ 

ح١ٌٙجش ٌظَِ ٚص. ػٕٝ رخٌظؼ١ٍُ ِخ رؼي حٌؼخٔٛٞطٟ صُأ ٠ُ رَحِؾ ِٚئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ حيٟٚٚ٘ طٔظٙيف طك. حألوخى٠ّٟ ٚحالػظّخى

، ٌؼّخْ أْ ؿٛىس حٌؼخٔٛٞ فٛقحٌظؼ١ٍُ  إٓٔخصَفٟ ؿٛىس حيػّخْ ػ١ٍّخص ٚطم٠ُٛ  ،ىػُطشـ١غ، ٚ آظَحط١ـ١ش د

حٌّٔظ٠ٛخص حٌؼخ١ٌش ِٓ ٖٚ حٌّؼخ١٠َ ًٖ. حٌؼخ١ٌّشحٌؼخ١ٌش ٌٍّؼخ١٠َ  سِٛحوذحٌظؼ١ٍُ ٚ حإلىحٍس فٟ ِئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ 

. حإلٔـخُ ٠ٕزغٟ اىٍحوٙخ ٚ حالػظَحف رٙخ ػٍٝ ٔلٛ ٚحٓغ ِل١ٍخ ٚ ػخ١ٌّخ

 

 حٓظليحعطمي٠ُ ٚػٍٝ  حٌظؼ١ٍُ ِخ رؼي حٌؼخٔٛٞ إٓٔخصى ٌَىٟ ٠ٔخعػيص ح١ٌٙجش ى١ٌال ٠ظىْٛ ِٓ ػالػش أؿِحء أٌمي 

٠َ٘خ ٌٍظم٠ُٛ حٌوخٍؿٟ حٌٌٞ ٓٛف طمَٛ رٗ ح١ٌٙجش ٌٍظؤوي ِٓ ٚطٛي ٌٖ٘ طؼّٓ ؿٛىطٙخ حٌيحه١ٍش ٚطلغ اؿَحءحص

.  حٌّئٓٔخص ألىحء ػخٌٟ حٌّٔظٜٛ

 

أٍِٛ ػزَ  ٚحالػظّخى حألوخى٠ّٟحٌـٛىس طٛو١ي طمي٠ُ ٔظَس ػخِش ٌٕظخَ  اٌٝ -ْ أ٠ي٠ٕخ ٌ٘ح حٌٌٞ رٟ  -٠ٙيف حٌـِء حألٚي

ٍِوض ٌٍّؼخ١٠َ حٌّطزمش ِٓ لزً ح١ٌٙجش  طمي٠ُ ,ٚحألْٓ حٌظٟ طشىً حٌظٛؿٗ حٌؼخَ ١ٌٍٙجش  حٌّزخىةٚطف : ٟٚ٘ ػيس

ِوطؾ ط١ّٙيٞ ٠ظؼّٓ ٠ُ طمي اٌٝ رخإلػخفش,  حالػظّخى حألوخى٠ٌّٟـٛىس ٚحٌظخىٍس كٛي حٌؼّخْ طلش حألكىخَ 

ٌزؼغ  شَكخٌ٘ح حٌي١ًٌ وّخ ٠ظؼّٓ . حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحػظّخى حٌزَحِؾ حٌظٟ طميِٙخحٌّظخىلش ػٍٝ َِحكً 

. فٟ ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس ٚ حالػظّخى حألوخى٠ّٟ فٟ حٌٔؼٛى٠ش حٌّظطٍلخص حٌّٔظويِش

 

 

َِوِ  أشخءك١غ ٠ٛؿٗ حٌٕظق كٛي و١ف١ش حه١ٍش حٌي حٌـٛىس طٛو١ياؿَحءحص ٠َوِ حٌـِء حٌؼخٟٔ ِٓ ٌ٘ح حٌي١ًٌ ػٍٝ ٚ

رخإلػخفش اٌٝ , حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش كٛي طمخ٠ٍَ حيٚوظخرش طم٠ُٛ حيطوط١ؾ ٚحي ٚاؿَحءحص, ِئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش ٌٍـٛىس ىحهً حي

٠ٚلظٛٞ ٍِلك ٌ٘ح حٌي١ًٌ ػٍٝ رؼغ حٌّٕخًؽ . ٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍشطط٠َٛ حألٔشطش ىحهً ح حٌيٍحٓش حٌٌحط١ش ٚو١ف١ش

.  ِمظَكش ٌىظخرش حٌظمخ٠ٍَ كٛي حألٔشطش حٌٌّوٍٛس آٔفخحي

 

ٌٍَّحؿؼخص  ٌالٓظؼيحىِٓ ٌ٘ح حٌي١ًٌ طفظ١ال ىل١مخ ٌٍّظطٍزخص ٚحٌظلؼ١َحص حٌٛحؿذ حٌم١خَ رٙخ  حٌـِء حٌؼخٌغ٠ٛفَ 

حػظّخى حػظّخى أٚ اػخىس أٚ , ؽٍزخص حالػظّخى حألوخى٠ّٟ ٌّئٓٔخص طؼ١ّ١ٍش كي٠ؼش حٌّٕشؤ ّٔخًؽ٠ٚشًّ ًٌه . سحٌوخٍؿٟ

.  إٓٔخصطٟ طؼمي وً هّْ ٕٓٛحص ٌٌٖٙ حٌُحيػظّخى حٌوخٍؿ١ش ٌٍـٛىس ٚحال طم٠ّٛخصٚ حيأ, حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش

 

  ٚػ١مشٚػخثك أهَٜ ِّٙش  ٟ٘ ٚػش حألٔفش حٌٌوَ الؿِحء حٌغر١ٓ حألػٕي حٌمَحءس ِٓ حٌُّٙ حٌَرؾ 

حٌيٍؿخص وً ىٍؿش ِٓ  فٟ ٌٔخػخص حٌّؼظّيس حٚحٌظؼٍُ حٌّظٛلؼش،  ٘يحفكيى أصٚحٌظٟ "  حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الص" 

ٚػ١مظٟ ِؼخ١٠َ حالػظّخى ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌّئٟٓٔ ٚ حٌزَحِـٟ، ٚ حٌظٟ طظف وً ٚحكيس ٚ ,حٌؼ١ٍّش حألوخى١ّ٠ش ٚحٌظم١ٕش

حٌّوظٍفش ، ٠ٍٚلك رٙخ ِمخ١٠ْ ٌٍظم٠ُٛ حٌٌحطٟ ٌألىحء فٟ وً ِؼ١خٍ ِٓ حٌّؼخ١٠َ  ٔشطشحأل ػ١خٍح فٟػشَ َ ٜأكيِٕٙخ 

ػشَ، ٚٚػخثك أهَٜ طى١ٍ١ّش طظؼخًِ ِغ لؼخ٠خ هخطش ِؼً حٌظؼ١ٍُ ػٕي رؼي، ٚ حٌظي٠ٍذ حٌظمٕٟ، ٚ حٌّؼخ١٠َ  حإلكيٜ

  .ؿ١ّغ ٌٖ٘ حٌٛػخثك أُأػيص وؤىٌش ِّٙش ٌٍظل١ٔٓ حٌّٔظَّ فٟ حٌـٛىس.  ح١ٌّٕٙش حٌّظوظظش
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انفصم األول 
 األســــــــــس واإلجــــــــــراءات

  

اد  يخزصز اإلجزاء

 

 اػيحىِٚٓ هالي الثلظٙخ حٌظٕظ١ّ١ش حٌيحه١ٍش طلًّ ػٍٝ ػخطمٙخ ِٔئ١ٌٚش  حألوخى٠ّٟ ٌظم٠ُٛ ٚحالػظّخىيح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش  اْ

٠ٚٔظؼٕٝ ِٓ ًٌه حٌظؼ١ٍُ  ,ِخ رؼي حٌؼخٔٛٞ حٌظؼ١ٍُ إٓٔخصَفٟ ؿ١ّغ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش ٚ حألوخى٠ِّٟؼخ١٠َ حالػظّخى 

ًح حٌي١ًٌ طفظ١ال ٠ٚميَ ٖ. َ ِٓ هالٌٙخَّليحٌّئٓٔخص وىً ٚحٌزَحِؾ حٌفَى٠ش حٌظٟ صُأ ٚطَطزؾ ِٔئ١ٌٚخطٙخ رٌٖٙ . حٌؼٔىَٞ

.  حرخٌّٔئ١ٌٚخص حٌّٕٛؽش رٗح١ٌٙجش ل١خَ شخِال ٌى١ف١ش 

 

وّخ ٠ؼظزَ ىٍٚ٘خ ِٕفظال ػٓ . ٌٍظؼ١ٍُ حٌّـٍْ حألػٍٝطميَ طمخ٠ٍَ٘خ ِزخشَس اٌٝ طؼظزَ ح١ٌٙجش ؿٙش ًحص ٍٓطش ِٔظمٍش 

ٚٓٓ  اىح٠ٍخ حٌّئٓٔخصهَٜ حٌّؼ١ٕش رَّحلزش ٌٖ٘ ٚحٌـٙخص حٌلى١ِٛش حأل ًحص حالهظظخصحٌُٛحٍحص  ٖد ِخ طمَٛ

.  حٌظش٠َؼخص حٌوخطش رٙخ ٚطلي٠ي ِظطٍزخطٙخ

 

ِٔظٜٛ ٚ , حٌّظزؼش  حإلؿَحءحصٚ , حٌّظخكش  ٚحٍىطَطزؾ ِٔئ١ٌٚش ح١ٌٙجش طلي٠يح رمؼخ٠خ حٌـٛىس ٚحٌظٟ ِٓ ػّٕٙخ حٌُ

ِـخال ٚحٓؼخ ِٓ  ح١ٌٙجش حٌّؼخ١٠َ حٌّطٍٛرش فٟ أكي ػشَ ٌٚمي كيىص. ليَ ٌٍطخٌذحٌويِش حٌّميِش ِٚٔظٜٛ حٌظؼ١ٍُ حٌُ

ٓظٜٛ وً َفٟ حٌّؼخ١٠َ حٌؼخِش ٌّوَؿخص حٌظؼ١ٍُ  حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الص ٚ حٌٌٞ ٠ليىوّخ لخِض رظط٠َٛ . حألٔشطش

.  ِٓ حٌّئ٘الص

 

ِٓ ٜ ػخٍي ٌـٛىس حٌيحه١ٍش ٚحٌظٟ طؼّٓ ِٔظِٛؼخ١٠َ ح ٌظٛو١ي أٔظّش أشخء اٌٝىفغ طٍه حٌّئٓٔخص  اٌٝطٙيف ح١ٌٙجش 

 اؿَحءحصػٍٝ طشظًّ حألٔظّش حٌيحه١ٍش  أ٠ْٚـذ .  طٍه حٌّؼخ١٠َ ػزَحٌـٛىس فٟ حألكي ػشَ ِـخال حٌّٔظٙيفش 

حٌظم٠ُٛ ٚ حٌظمخ٠ٍَ حٌي٠ٍٚش حٌّز١ٕش  حٌّزٕٝ ػٍٝ ٍٓخٌش حٌّئٓٔش ٚ أ٘يحفٙخ حٌَّؿٛس، ٚ اؿَحءحصحٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـٟ 

٠ُ حألىحء ٚٚػغ ٚٚى٠ٍٚش ٌظكًٌه ٚؿٛد حٌم١خَ ريٍحٓخص ًحط١ش شخٍِش  ا٠ٌٝؼخف . ١٘ٓ ػٓ ؿٛىس حألىحءػٍٝ حٌزَح

ًُأ طم٠ُٛ هخٍؿٟ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص  ٚطظزغ. هطؾ حٌظط٠َٛ حٌيٍحٓخص  ا١ٌٙخطض ِٓ ؿٙش ِٔظمٍش ٌٍظؤوي ِٓ حٌٕظخثؾ حٌظٟ ه

فٟ طٕغ طم٠ُٛ حٌوخٍؿٟ حٌّٔظمً ػٍٝ طمخ٠ٍَ حيٚطؼظّي ح١ٌٙجش  .ألىحء فٟ ػٛء حٌّؼخ١٠َ حٌؼخ١ٌّش٠ُ حٚحٌٌحط١ش ٌٚظك

.  لَحٍحطٙخ حٌوخطش رخالػظّخى حألوخى٠ّٟ

 

ٚلض ِّىٓ ِٓ هالي  أَٓعػّخْ ٌٍـٛىس فٟ  أٔظّش أشخء اٌٝحٌمخثّش كخ١ٌخ  إٓٔخصىفغ حٌُ اٌِٝخ طٙيف ح١ٌٙجش ن

. طٍه حٌّئٓٔخص رشىً ِٔظَّح ٚ ٓٛف طم١ُ ف٠ٗ١ُ ِيٜ حالػظَحف َِٚكٍش حٔظمخ١ٌش طٔظَّ ٌؼيس ٕٓٛحص ٠ٚظُ ف١ٙخ طك

ىفؼٙخ ٌظط٠َٛ هططٙخ حٌوخطش رؤٔظّش ػّخْ حٌـٛىس لزً  اٌٝفظٙيف ح١ٌٙجش  حإلٔشخءل١ي ٚرخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش 

.  فٍٛ ريء ػٍّٙخرظمي٠ُ ٌٖ٘ حألٔظّش ١ٌٍٙجش  إٓٔخصحٌُطٍه  طمَٛ أْكظٌٛٙخ ػٍٝ طَه١ض رخٌؼًّ ػٍٝ  اِىخ١ٔش

 

١ٓظُ َِحؿؼش ِشخ٠ٍؼٙخ حٌوخطش رى١ف١ش وّخ , حٌظؼ١ّ١ٍش حٌلي٠ؼش  إٓٔخصحٌُ أشخءؽؾ م طم٠ُٛدٚٓٛف طمَٛ ح١ٌٙجش 

ح١ٌٙجش طَلٝ ٌّٔظٜٛ ِظطٍزخص  أْٚحٌظٟ ٌٛ ؽزمض رخٌشىً حٌّٕخٓذ فالري ِٓ طوط١طٙخ ٚطمي٠ّٙخ ٌٍزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش 

. ١ّ٠شحٌّئٓٔش حٌظؼً س ِٓ لزً حٌُٛحٍس حٌظٟ طظزؼٙخََم ُِز يَُأ ٚ أٞ ِظطٍزخص أهَٜ ٌـٛىس ي

 

 ح ِٚم١يحًا إلضَ حػظّخىحًا  كي٠ؼش حٌّٕشؤ حٌّئٓٔشلَٛ رّٕق فبٔٙخ ٓٛف ص ُِأَػ١شح١ٌٙجش رؤْ حٌوطؾ حٌّميِش  حلظٕخعٚفٟ كخٌش 

ٌزَحِؾ حػظّخى ح٠ظُ ؽَف ػيى ِٓ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش فٟ ػيس طوظظخص ٌَّٚحكً ِليىس ٚٓٛف  ٓظط١غ ِٓ هالٌٗص

ح حٔٗ ٚفٟ كخٌش ِطخرمش وُ .ِٔزمخ ١ٌٍٙجش طٍىُ حٌزَحِؾ طفخط١ً حػي طمي٠ّٗد ِٓ لزً ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّطَٚكش

ٚفٟ َِكٍش الكمش . رزيء ِِحٌٚش حٌؼًّ حٌٗ ٌٍشَٚؽ ٚحٌّٛحطفخص حٌلى١ِٛش فٔٛف ٠ظُ حٌظظ٠َق إٓٔشهطؾ حٌُ

ْ حٌظِحِٙخ ك١غ أ. ِٚيٜ حٌظِحِٙخ رظطز١ك هططٙخ رخٌشىً حٌّٕخٓذ حٌّئٓٔشحٌٕظَ فٟ هطؾ  ربػخىس١٘جش ٓٛف طمَٛ حي

.  ٌه حٌوطؾ ٠وٌٛٙخ حٌلظٛي ػٍٝ حػظّخٍى غ١َ ِم١يرض
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حٌٕظَ وً هّْ ٕٓٛحص فٟ وً ِٓ  ربػخىسفخْ ح١ٌٙجش ٓٛف طمَٛ  غ١َ حٌّم١يحألوخى٠ّٟ حالػظّخى ٚرؼي حٌلظٛي ػٍٝ 

.  حٌّئٓٔخصي ٌٖ٘ لذ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّميِش ِٓ حػظّخىحٌظؼ١ّ١ٍش حٌمخثّش كي٠ؼخ ٚحٌّٛؿٛىس ِٔزمخ ٚ حٌّئٓٔخص حػظّخى

 

اْ ططز١ك حٌوطٛحص حٌٔخرمش ٓٛف ٠ظُ رشىً ِظٛحٌٟ ِٓ هالي َِكٍش حٔظمخ١ٌش ِٓ حٌّظٛلغ أْ طٔظَّ ٌفظَس طّظي ِٓ 

, حٌظؼ١ّ١ٍش حٌلي٠ؼش وّخ ًوَ آٔفخ  إٓٔخصٚهالي ٌٖ٘ حٌفظَس ١ٓظُ َِحؿؼش هطؾ أشخء حٌُ .ػالع اٌٝ هّْ ٕٓٛحص

حٌـٛىس  طٛو١يرؼي أْ طمَٛ فؼ١ٍخ ربؿَحءحص  حثّش كخ١ٌخ فٔٛف ٠ظُ َِحؿؼش هططٙخحٌك إٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍشرخٌٕٔزش ٌٍُأِخ ٚ

  .ٚرؼي ل١خِٙخ ربؿَحء حٌيٍحٓخص حٌٌحط١ش

 

فٟ حألوخى٠ّٟ  حالػظّخىػيى ِٓ حٌٛوخالص حٌؼخ١ٌّش حٌّؼ١ٕش د ربشَحنحٌظؼ١ّ١ٍش حٌمخثّش كخ١ٌخ  إٓٔخصحٌُ ريأ ػيى ٌِٓمي 

 ٌٚىٓحٌظٟ ٓٛف طمَٛ رٙخ ح١ٌٙجش ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ حٌٕظَ ٌٖ٘ ٌٓ طىْٛ ري٠ال ػٓ  اػخىس اْ. رَحِـٙخ حٌظؼ١ّ١ٍشطم٠ُٛ 

.  حٌٕظَ فٟ طٍه حٌزَحِؾ ربػخىسحٌلٔزخْ ك١ٓ طمَٛ ح١ٌٙجش هٌ  فٟ إٓٛف ص ٔظخثـٙخ

 

 

االػزًبد األكبديًي  رٕكيذ انجٕدح ٔ نُظبو  كَٕخانًجبدئ انى 1.1

 

 انًقذيخ نهجزايج انزؼهيًيخ رقغ يسإٔنيخ انجٕدح ػهٗ ػبرق انجٓخ انزؼهيًيخ 1. 1 .1

ٌش ػٓ ؿٛىس طٍه ِٚٔئٟ٘ حيحٌظؼ١ّ١ٍش فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٚحٌظٟ طمَٛ رظمي٠ُ رَحِؾ طؼ١ّ١ٍش  ِئٓٔخصحي اْ

٘ٛ ِظطٍق " إٓٔش طؼ١ّ١ٍشَ"وٍّش  اْ. ِٔئٌٚش ػٓ ؿٛىس ؿ١ّغ ِٕشؤطٙخ ٚحألٔشطش حٌظٟ طّخٍٓٙخ أٔٙخحٌزَحِؾ وّخ 

.  أوخى١ّ٠شس حٌٔؼٛى٠ش ػٍٝ حٌـٙخص حٌظٟ طميَ شٙخىحص ٠طٍك فٟ حٌٍّّىش حٌؼَرٟ

 

:  ِئ١ٔٓش ٌٗ ػيى ِٓ حٌّظؼّٕخص حٌّّٙشِٔئ١ٌٚش حيحيِزيأ  اْ

 

إٓٔخص أْ حٌّٔخػيس حٌّميِش ِٓ ِٕظّش هخٍؿ١ش ِؼً ح١ٌٙجش ِٓ حٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙخ ىٍٚ وز١َ فٟ ِٔخػيس حٌُ :أٚال

حٌظميَ حٌٌٞ أكَُطٗ  طمخ٠ٍَ ٠ُ ٚٔشَٚٚفٟ طك, حطش رؼ١ٍّش حٌظط٠َٛػٍٝ حٌظوط١ؾ ٚطمي٠ُ حالٓظَحطـ١خص حٌن حٌظؼ١ّ١ٍش

اْ ربِىخْ حٌـٙش أٚ  .ِٓ ِٔئ١ٌٚخطٙخ حألٓخ١ٓش فٟ حٌم١خَ رٕفٔٙخ رىً ًٌهإٓٔخص ٌٚىٓ طٍه حٌّٔخػيس ال طؼفٟ حٌُ

  .حٌّٕظّش حٌوخٍؿ١ش حٌّٔخػيس ٌٚىٕٙخ ال طٔظط١غ طمي٠ُ حٌـٛىس

 

٠ؼفٟ  ًٌه ال أْ اال حلُٔ ىحهٍٟ ٌٍم١خَ رزؼغ ِٔئ١ٌٚخطٗ أٚطٛو١ً ؿٙش  إٓٔشَحي ربِىخْػٍٝ حٌَغُ ِٓ حٔٗ  :ػخ١ٔخ

 إٓٔشطظؼخًِ ِغ حٌُ إٓٔخصحٌظٟ طمَٛ رٙخ ح١ٌٙجش ٌـٛىس طٍه حٌُػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ  اْ. وىً ِٓ طٍه حٌّٔئ١ٌٚش إٓٔشحٌُ

٠ئػَ ػٍٝ حٌـٛىس رغغ  لي ٓٛف ٠ظُ حٌٕظَ فٟ ؿ١ّغ ِخ إٓٔخصحٌزَحِؾ حٌّميِش فٟ طٍه حٌُطم٠ُٛ ِٚٓ هالي  ,وىً

.  ٓئٌٚش ػٓ طٍه حٌـِث١ش ىحهً حٌّئٓٔشػٓ حٌـٙش  حٌُحٌٕظَ 

 

حٌّئٓٔش ٠ؼفٟ  هخٍؽ حٌٍّّىش ال ػٛى٠ش رظمي٠ُ رَحِؾ طُ طط٠َٛ٘خفٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌْ ِئٓٔخصل١خَ  اْػخٌؼخ 

حألوخى١ّ٠ش ػٍٝ حٌشٙخىحص  ٠ٕطزك ٌ٘حٚ. حٌّميِشحٌزَحِؾ ِٓ ِٔئ١ٌٚخطٙخ طـخٖ ؿٛىس  حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّّؼٍش ٌٙخ ىحهً حٌٍّّىش

طزغش  ًحص ِئٓٔشوّخ حٔٗ ٠ـذ ػٍٝ أٞ . أهَٜ ٘ي ِٚئٓٔخص طؼ١ّ١ٍش ش٠َىش فٟ ىٚيحٌظٟ طّٕلٙخ ِؼخ ٚح١ٌّٕٙش

كمك صأْ ح ِٔظمً ىحهً حٌٍّّىش وّخ ٠ـذ ػ١ٍٗ ٔظخِٟ ٚؿٛى ح٠ىْٛ ٌٗ أٍْغذ فٟ حٌؼًّ ىحهً حٌٍّّىش صػخ١ٌّش ٚ

حالػظّخى  أٚؿٛىس ًٌىحهً حٌٍّّىش رغغ حٌٕظَ ػٓ أٞ ِظطٍزخص  شز١ٙش رٙخحي ِئٓٔخصِؼخ١٠َ حٌـٛىس حٌّظزؼش فٟ حي

ىحهً حٌٍّّىش حٌؼَر١ش  وخف١ش ٌّٕشآص ِٚظخىٍ طؼٍُ حٚؿٛد طٛف١ًٌَٖه  ا٠ٌٝؼخف . فٟ رٍي حٌّٕشؤ حألوخى٠ّٟ

.  ٌٔؼٛى٠ش ٌظلم١ك ِظطٍزخص حالػظّخى حألوخى٠ّٟح

 

 نًإسسخ انزؼهيًيخيبرسبد أو أَشطخاررجبط انجٕدح ثجًيغ  2. 1. 1  

ال طمظظَ ػٍٝ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّميِش ٌٚىٓ طظؼيٜ ًٌه ٌظشًّ  إٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍشاْ اؿَحءحص ػّخْ حٌـٛىس فٟ حٌُ

ٓظٙيفٙخ ٚحٌؼ١ٍّخص حإلىح٠ٍش حٌظٟ ِّٙظٙخ صرخٌفجخص حٌظٟ  إٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍشحٌُ سحٌّٕشآص ٚحٌظـ١ِٙحص ٚحٌظٛظ١ف ٚػالق

ِّخ ٠ؼٕٟ أْ ٔظخِخ ٌؼّخْ حٌـٛىس ٠ـذ أْ ٠شًّ وال ِٓ حألفَحى ٚحٌٛكيحص حٌظٕظ١ّ١ش  ,َحٌَرؾ ر١ٓ ؿ١ّغ ِخ طمي

  .حٌيحه١ٍش ١ٌْٚ فمؾ طٍه حٌَّطزطش رشىً ِزخشَ  رب٠ظخي حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحألوخى١ّ٠ش فٟ ؿ١ّغ ألٔخَ حٌّئٓٔش

 

ؿٛىس ِوَؿخطٙخ ِٓ  أ١ّ٘ش٠ي ػٍٝ وّخ حٔٗ ٠ـذ َِحػخس ِيهالص ٚػ١ٍّخص ِٚوَؿخص ٌٖ٘ حأللٔخَ حٌيحه١ٍش ِغ حٌظؤن

رخٌّيهالص ِؼً حٌّئ٘الص  فٟ حٌّخػٟ ٠َطزؾ وخْ ِخ ٠ٌوَ حْ حٌظَو١ِ ػٍٝ حٌـٛىس غخٌزخ. هالي حٌويِخص حٌظٟ طميِٙخ

حٌٕظ١ذ  أْ االؿٛىس ٌٖ٘ حٌؼٕخطَ  أ١ّ٘شٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ . حٌؼ١ٍّش ٚٚفَس حٌظـ١ِٙحص ٚحٌّٕشآص ٚوفخ٠ش ِظخىٍ حٌظؼٍُ
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ؿٛىس حٌّيهالص ٚحٌؼ١ٍّخص طظً  أْحٌظؤو١ي  اػخىسحٌّوَؿخص ِغ  اٌُٝ ػٍٝ حٌـٛىس ٓٛف ٠ظلٛي حألوزَ ِٓ حٌظَوٟ

.  ِّٙش ٚحٌّلخفظش ػٍٝ ِٔظٜٛ ِؼخ١٠َ حٌـٛىس حٌَّطزطش رٙخ طظً لخثّش

 

انزأكيذ ػهٗ انذػى انًسزًز إلجزاءاد رطٕيز انجٕدح ثذال يٍ انززكيز ػهٗ يحبٔنخ انٕصٕل نهًؼبييز  3.1.1

 انًطهٕثخ

 فٟ ٌ٘ح حٌظٛؿٗ غٍغ٠ًض ٓظَّ ٚٓٛف٘ٛ حٌظط٠َٛ حٌُ حالػظّخى حألوخى٠ّٟف حألٓخٟٓ ِٓ ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس ٚحٌٙي اْ

طَغذ فٟ حٌؼًّ ىحهً حٌٍّّىش  إٓٔخصطٍه حٌُ أْحٌٕظخَ ِزٕٟ ػٍٝ حالفظَحع حألٓخٟٓ ٌ٘ح  اْ. ح١ٌٙجش أٔشطشؿ١ّغ 

. حٓظطخػض ًٌه اًحِٕٙخ  أفؼًٌُ ٠ىٓ  اٌْؼخ١ٌّش رخٌّؼخ١٠َ حرّٔظٜٛ ؿٛىس ػخٌٟ ٍٚغزش ِٔظَّس فٟ حٌظط٠َٛ ِمخٍٔش 

.  ػٍٝ حٌم١خَ رؼ١ٍّش حٌظط٠َٛ ٌٖ٘ إٓٔخصػًّ طمَٛ رٗ ح١ٌٙجش ٘ٛ ِٔخػيس طٍه حٌُ أُ٘ اْ

 

ٚٓٛف . رظٍه ح١ٌ٢خصهخطش رظط٠َٛ حٌـٛىس ِغ طفؼ١ً حٌؼًّ  ٘ٛ ٚؿٛى آ١ٌخص ػٕخطَ حالػظّخى حألوخى٠ّٟ أُ٘أكي  اْ

.  ٔلٛ حٌظط٠َٛ حٌّٔظَّ ألٔشطظٙخ حٌّوظٍفش ٌظظؼيٜ حٌلي حألىٔٝ حٌّطٍٛد ِٕٙخ إٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش٠ظُ ىفغ حٌُ

 

طُ فخْ . ِٚغ ًٌه ٠ظً ٕ٘خن ٚحؿذ لخٟٔٛٔ ٠مغ ػٍٝ ػخطك ح١ٌٙجش ٚ٘ٛ ػّخْ طلم١ك حٌّؼخ١٠َ حألٓخ١ٓش ٚحٌؼ٠ٍَٚش

ال ٠ظُ حألوخى٠ّٟ  ػظّخىالح اْ. ال ٠ىْٛ ٕ٘خن حػظّخىٚفٟ كخٌش غ١خد طٍه حٌّؼخ١٠َ  حالػظّخى حألوخى٠ّٟ ٠لظً طلم١مٙخ

.  طلم١ك حٌّؼخ١٠َ حٌّطٍٛرش فٟ كخٌش االػّخٔٗ 

 

  َبءحػالقبد ة ئقبيخضزٔرح  4.1.1

حٌظؼ١ّ١ٍش رؼؼٙخ حٌزؼغ ٚر١ٓ طٍه  إٓٔخصحٌُألٔخَ ِز١ٕش ػٍٝ حٌؼمش ٚحٌيػُ ر١ٓ ػاللخص اْ ِٓ حٌؼٍَٚٞ الخِش 

٠ٚٛؿي . ِٓ حٌؼ١ٛد رَٔخِؾ طؼ١ٍّٟ هخيٍ  أٚ ِئٓٔشى ٠ٛؽ ك١غ حٔٗ ال,  حٌؼخ١ٍِٓ ِؼٙخؿؼ١ٓ ٍحٚحٌُٚح١ٌٙجش  إٓٔخصحٌُ

٠ؼظزَ  اطالكٙخحٌَغزش فٟ ِؼَفش ِٛحػغ حٌوًٍ ٚحألهطخء ٚحٌؼًّ ػٍٝ  اْ. ٠ِِي ِٓ حٌظميَ إلكَحُىحثّخ ِـخي 

 حالػظَحف رشىً ط٠َق حٌظؼ١ّ١ٍش إٓٔخصىحهً حٌُ سِـّٛع ٚأفَى وً ِٓ ٚحؿذ  ٖأْوّخ . ٔمطش لٛس ال ٔمطش ػؼف

حٌؼىْ ػٍٝ ٚ. رٌٌه طـخُٚ٘خ ىْٚ حٌوٛف ِٓ طؼٍَ ّٓؼظُِٕٙٚخلشش حٌوطؾ حٌّطَٚكش ي ُ٘طٟ طٛحؿٗرخٌظؼٛرخص حي

.  فظق رخرخ ٚحٓؼخ ٌٍٕمي ٚحٌظؼ١١ذٞحٌّشخوً ٠ؼظزَ ٔمطش ػؼف كم١م١ش ٚ اهفخءِٓ ًٌه فخْ ِلخٌٚش 

 

 ٚأٍٓٛد، ٠َ حٌـٛىسحٌظٟ طؼًّ رشىً ِئػَ ػٍٝ ططٛ إٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍشحٌظفخػً ىحهً حٌُ أٍٓٛد أِْؼٕٝ وً ًٌه  اْ

كًّ طفخص حٌظؼخْٚ ٞ أْالري  ػظّخى حألوخى٠ّٟحالػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ ِٓ أؿً هالي  حٌظفخػً ر١ٓ ح١ٌٙجش ٚحٌّئٓٔش

.  ء فٟ حٌظؼ٠َف رخٌّشىالص ٚكً حٌظؼٛرخصحٌزٕخٚحٌيػُ  ٚأ٘يحفٙخرخٌّّٙش  ٚحإلكٔخّٚحالٔفظخف ٚحٌشفخف١ش 

 

 يسزقمل ٔيزى انزحقق يُّ ثشكم يكٌٕ يجُيب ػهٗ انذني أٌرقييى انجٕدح الثذ  5.1.1

اْ حٌلىُ ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌـٛىس ٠ٕزغٟ أال ٠زٕٝ ػٍٝ أكىخَ شوظ١ش رً ػٍٝ ىالثً ٚ رَح١٘ٓ ِزخشَس ٚ ٍِّٛٓش ليٍ 

ِغ .  وّخ ٠ٕزغٟ حٌظلي٠ي حٌّٔزك ٌّئشَحص حألىحء ٚ ِمخ١٠ْ حٌّمخٍٔش حٌَّؿؼ١ش ٚ َِحؿؼظٙخ رشىً ِٕظظُ.  حإلِىخْ

 .ؿٛىس حألىحء، ٚ هظٛطخ فٟ حألٔشطش حٌظٟ ال ٠ظٛفَ ف١ٙخ ىالثً ِزخشَسػٍَٚس حٌظلمك حٌّٔظمً ِٓ 

 

 انزشجيغ ػهٗ انزُٕع 6.1.1

حالكظ١خؿخص حٌّوظٍفش طٍز١ش  وْٛ لخىٍس ػٍٝوٟ صيػٍَٚس ٠ُأؼي ٌٍّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش طٕظ١ّ١ش حيحٌظَط١زخص  اْ حٌَّٚٔش فٟ

حٌّوظٍفش ٌىً ٚحٌّظخىٍ ٘خ، ٚ ٠ؼىْ حٌظَٚف ٚ رّخ ٠ٔخػي٘خ ػٍٝ طلم١ك ٍٓخثٍٙخ ٚ أ٘يحف ,حٌظٟ طويِٙخ ٌٍّـظّؼخص

ِظطٍزخص  اْ. حٌظطٍٛ ػزَ حٌٛلض ٌٍٚظشـ١غ ػٍٝٚحالرظىخٍ  حإلريحعحٌّٔخف رخٌظٕٛع ػٍَٚٞ ٌظ١ّٕش ٍٚف  اْ. سِئْٓ

فؼٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي فخْ حٌزلغ حٌؼٍّٟ لي ٠ىْٛ  ،إٓٔخصآهَ ِٓ حٌُ اٌٝطلم١ك ِؼخ١٠َ حٌـٛىس لي طوظٍف ِٓ ٔٛع 

ٚوٌٌه فخْ حٌط٠َمش حٌظٟ طظفخػً ، أهَٜ إٓٔخصر١ّٕخ ال ٠ىْٛ وٌٌه فٟ َ إٓٔخصًِ رؼغ حٌُػٕظَح ِّٙخ فٟ ع

طوظٍف فٟ كخٌش وْٛ ٌٖ٘ حٌّئٓٔش ؿخِؼش كى١ِٛش وز١َس ػٓ  أْحٌظؼ١ّ١ٍش ِغ حٌّـظّغ الري إٓٔخص رٙخ رؼغ حٌُ

.  كخٌظٙخ وٛٔٙخ و١ٍش طغ١َس فٟ حٌّٕخؽك حٌزؼ١يس

 

ٌٍيٍؿخص حألوخى١ّ٠ش  طٛلغٌُِٔظٜٛ حٌظؼ١ٍُ ح أْ االفٟ رؼغ ِؼخ١٠َ حٌم١خّ ٕ٘خن فَٚلخ ِّٙش ِظٛلؼش  أٍْٚغُ 

 ِلىخصحٌّلخفظش ػٍٝ ػمش حٌّـظّغ فٟ ٔظخَ حٌظؼ١ٍُ ِخ رؼي حٌؼخٔٛٞ طمظؼٟ حالػظّخى ػٍٝ  اْ. ١ٓىْٛ ػخرظخحٌّّٕٛكش 

طزؼٙخ صحٌظٕظ١ّ١ش حٌظٟ  ػٓ حٌطَقحٌطخٌذ ٚ حٞ حٌظلك رٗصحي إٓٔشحٌطالد رغغ حٌٕظَ ػٓ ٔٛػ١ش حٌُ إلٔـخُحصػخرظش 

.  سحٌزَحِؾ حٌظؼ١ٍّٟ

 

يغ انحصٕل ػهٗ رقٕيى ثشكم أسبسي في انزخطيظ ٔػًهيبد ال أصحبِة انؼالقخ ئشزاكضزٔرح  7.1.1

 .انًالحظبد ٔٔجٓبد انُظز انًخزهفخ ثشكم يسزًز ثبإلضبفخ ئنٗ رحهيهٓب ٔانزفبػم يؼٓب
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 ٚأػؼخءٍرخد حألػّخي ٚأؿ١ٓ ٚحألٓخطٌس ٚحٌّٛظف١ٓ حٌطالد ٚحٌوَٞ فٟ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش رؤطلخد حٌؼاللش٠مظي 

ِٓ حٌٛحؿذ  اْ. ًحص حٍطزخؽ رخٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش أهَِٜـّٛػش  ٚأٞحٌّـظّغ حٌّٔظف١يْٚ ِٓ حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش 

طىْٛ ٌُٙ ٚؿٙش ٔظَ  أْٚحألُ٘ ِٓ ًٌه  ،طم٠ُٛػ١ٍّخص حيفٟ حٌظوط١ؾ ٚحٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش د أطلخد حٌؼاللش اشَحن

 . ٠ٓ حالػظزخٍ ِٓ حؿً أْ ٠ظُ طفؼ١ً ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىسطئهٌ رغ

 

 

ثزطٕيز انجٕدح يزحقق ػجز انقيبدح انفؼبنخ ٔانًشبركخ يٍ قجم انًإسسخ انزؼهيًيخ  االنززاو انكبيم 8.1.1

 .انٕاسؼخ

أػؼخء ١٘جش حٌظي٠ٍْ  ٠شظَن  ِٕظّش طؼ١ّ١ٍش طىْٛ أْ ٠ظٛؿذ ػٍٝ ِئٓٔش حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٍف١ؼش حٌّٔظٜٛ

ػ١ٍّش دِٓ حٌٛحؿذ رؼي حٌم١خَ  أْوّخ . رشىً ػخَ حف١ٗحأللٔخَ حٌظٟ ٠ؼٍّْٛ  ِٔظٜٛٚ أىحثُٙطم١١ُ فٟ  ٘خفٟ ٚحٌّٛظفْٛ

ػزَ ل١خىس ٚط١ٕٔك فؼخ١ٌٓ ػٍٝ  االٚال ٠ليع ًٌه . ٚهططُٙ حٌظط٠َ٠ٛش أٍحثُٙ اريحءطشـ١غ حٌـ١ّغ ػٍٝ  ٠ُ حألىحءٚطك

٠ُ ٍٚوش ٚحٓؼش فٟ حٌظوط١ؾ ٚحٌظكىس ٚحٌظ١ٕٔك رّشخحٌم١خ ِغ ٚؿٛد حلظَحْ, حٌّئٓٔش وىً  ٠خص فِٟٔظٛوخفش حي

ًحص دوٌٌه فبٔٙخ , فز١ّٕخ طىْٛ حٌم١خىس حٌفؼخٌش أَِ ك١ٛٞ فٟ ؿ١ّغ حٌّٔظ٠ٛخص حٌَث١ٔش  ،ٚاػيحى حٌظمخ٠ٍَ ٚحإلشؼخٍ

.  حٌميٍ ِٓ حأل١ّ٘ش ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌٛكيحص حٌيحه١ٍش حألوخى١ّ٠ش ٚحإلىح٠ٍش

 

 

اإلجزاءاد انذاخهيخ نضًبٌ انجٕدح  2.1

 

ٌؼّخْ  فؼخٌشس ٚشخًِ ىحه١ٍش ؿ١ّغ ِؼخ٘ي ِٚئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ ِخ رؼي حٌؼخٔٛٞ ػٍٝ أٔظّش طشظًّ أْ طٛلغْ ِٓ حٌُا

. حٌـٛىس

 

اْ حٌوطؾ . هططٙخ حٌظط٠َ٠ٛشفٟ  ىِؾُٞأ  فزخٌٕٔزش ٌٍّؼخ٘ي ٚحٌّئٓٔخص كي٠ؼش حٌّٕشؤ فخْ ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس ٠ـذ أْ

, ِٚيٜ فخػ١ٍش حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّميِش ,حٌـٛىس ؽ٠َٛرش ٚصَِحقػٍٝ  ًِصحٌّٛػٛػش ٌٕظخَ حٌـٛىس الري أْ طش

 أىحثٙخرٙخ ٚفؼخ١ٌش  ٚؿٛىس ِوظٍف حٌٛكيحص حإلىح٠ٍش ٚحألوخى١ّ٠ش حٌؼخٍِش ,وىً ؿٛىس حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش اٌٝرخإلػخفش 

. ص حٌظٟ ٠ٕفٌ٘خٚحٌؼ١ٍّخ, اػطخء ٚطف ِفظً ٌٍيٍٚ حٌٌٞ طمَٛ رٗ ٚكيس أٚ َِوِ حٌـٛىس فخٌٛحؿذ اًحًا . ىحهً حٌّئٓٔش

 

طيِؾ ٚرشىً وخًِ فٟ ؿ١ّغ ألٔخَ  أْحٌظؼ١ّ١ٍش حٌمخثّش كخ١ٌخ فخْ اؿَحءحص ػّخْ حٌـٛىس الري  أِخ رخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص

 ِٓ ٌ٘ح حٌي١ًٌ حٌؼخٟٔ حٌفظًفٟ ٌ٘ح حٌـخٔذ فٟ  طٛلغ١ٓٚىْٛ ٕ٘خن شَف ِفظً رشىً حوزَ كٛي حٌُ ،حٌّئٓٔش

ٞ لخِض ح١ٌٙجش ص٠َوِ ػٍٝ ٚػ١مش ِؼخ١٠َ حٌـٛىس حيأٔٗ وّخ  ,حْ حٌـٛىسحإلؿَحءحص حٌيحه١ٍش ٌؼُٚحٌٌٞ ٠َوِ ػٍٝ 

٠ّٙخ ٚوال ِٓ ل١خىس ٚط١ٕٔك اؿَحءحص حٌـٛىس ٚطك أْ طظؼّٓ حإلؿَحءحص ِٓ ٌٖ٘ طٛلغٚرخهظظخٍ فخْ حٌُ .رظط٠َٛ٘خ

٠ك طٍه ططذٚ, ػيحى حٌظمخ٠ٍَطوط١ؾ ٚاًٌطلؼ١َ ٚ حي, ٚطط٠َٛ٘خ رٕخء ػٍٝ ٍٓخٌش ٚأ٘يحف حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش 

وّخ ٠ـذ حٌم١خَ ريٍحٓخص ًحط١ش شخٍِش  . طم٠ُِٛٓ هالي ىٍٚس ٠ٕٛٓش طشًّ وال ِٓ حٌظوط١ؾ ٚحٌَّحلزش ٚحيحإلؿَحءحص 

اْ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص الري أْ طئىٞ ٚظ١فظٙخ وؼ١ٍّش ٔمي ك٠ٛ١ش ٚآ١ٌش طوط١ؾ ٌٍّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش . رشىً حوزَ ٚىٍٚٞ

.  حٌظٟ طمَٛ رٙخ ح١ٌٙجشٔفٔٙخ ٚومخػيس ٌؼ١ٍّخص اػخىس حٌفلض حٌّٔظمٍش 

 

ػّخْ حٌـٛىس طزيأ ػخىس ِغ حٌيحه١ٍش يطَط١زخص حيال طٍّه ٔظخِخ ٌٍـٛىس فخْ حٌظٟ حٌمخثّش كخ١ٌخ ٚ ٌٍّئٓٔخصٚرخٌٕٔزش 

أشخء ٚكيس أٚ َِوِ ٌٍـٛىس ٚطؼ١١ٓ حٌّٛظف١ٓ حألٓخ١١ٓٓ ٌٙخ ٚطشى١ً ٌـٕش ؿٛىس ٠ظُ حهظ١خٍ أػؼخثٙخ ِٓ ؿ١ّغ ألٔخَ 

ٌ٘ح حٌَّوِ ٠ّىٓ أْ ٠زيأ رخٌظم٠ُٛ حٌٌحطٟ  حألٚي، حٌٌٞ ٠ؼظزَ ٔمطش ريح٠ش ٌٍظوط١ؾ ٚ طمي٠ُ ػ١ٍّخص  .حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش

 .ػّخْ حٌـٛىس

 

اْ حكي حٌّٔئ١ٌٚخص حٌّٕٛؽش رخٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش ِٓ أؿً ػّخْ ؿٛىطٙخ ٘ٛ ل١خِٙخ رظم١١ُ ٔفٔٙخ ٚفمخ ٌّؼخ١٠َ ِٕخٓزش 

ِٚٓ حٌّّىٓ أْ طظّؼً طٍه .  benchmarks َِؿؼ١ش ػخ١٠ََس أٚ هخٍؿٟ appropriate ِالثّشِٔظّيس ِٓ ِؼخ١٠َ 

٠ِ فٟ حألىحء فٟ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش َِؼخ١٠َ حٌضفٟ  أٚ, ػخ١٠َ َِؿؼ١شَحٌّؼخ١٠َ ٚحٌٕمخؽ فٟ ِخ طميِٗ ح١ٌٙجش ِٓ 

ِخ رؼي هزَس فٟ حٌظؼ١ٍُ  ٞفٟ أٍحء ِلى١ّٓ ِٔظم١ٍٓ ًٚ أٚ, حٌّّخػٍش ىحهً حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٚهخٍؿٙخ

 حالػظّخى حألوخى٠ّٟحٌّظوظظش فٟ ح١ٌٙجخص حٌؼخ١ٌّش  حٌظؼ١ّ١ٍش حالٓظؼخٔش رؤكىخَ وّخ أْ ربِىخْ حٌّئٓٔخص. حٌؼخٔٛٞ

٠ُ طخىٍ ِٓ ٚطك أٔٙخػٍٝ  حلي ٠ٕظَ ا١ٌٗ ح١ٌٙجخص ٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ حألكىخَ حٌظخىٍس ِٓ طٍه. رٌٙح حٌوظٛص

٘ش ٔظَ ح١ٌٙجش ؿِءح ِٓ حٌظَط١زخص حٌظٟ طمَٛ رٙخ حٌّئٓٔش ٌؼّخْ ِٓ ٚؽػظزَ ص أٔٙخ اال, هخٍؽ حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش

١ٓظُ فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش  الػظّخى حألوخى٠ّٟغخ٠خص ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس ٚحطلم١ك وّخ أٔٗ ِٚٓ أؿً . حٌـٛىس

 .ىحه١ٍخ اؿَحءًا  ٌٖ٘ حألكىخَ ػظزخٍح
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اإلجزاءاد انخبرجيخ نضًبٌ انجٕدح  3.1

 

ٔشخء ٔظخَ ٌإلؿَحءحص حٌوخٍؿ١ش ٌؼّخْ حٌـٛىس ٠ٚظؼّٓ ًٌه طم١١ُ ِيٜ طلم١ك حٌّئٓٔخص ٚحٌزَحِؾ ٓظمَٛ ح١ٌٙجش رب

رخالٓظؼخٔش  ٌٍظم٠ُٛ ٚحالػظّخى حألوخى٠ّٟثش حٌٛؽ١ٕش ٓظمَٛ حٌٟٙ حٌظم٠ُٛ ٚإلٔـخُ ٌ٘ح. حٌظؼ١ّ١ٍش ٌّؼخ١٠َ حٌـٛىس حٌّطٍٛرش

ِٓ ىٚي أهَٜ طظّظغ رؤٔظّش  رّم١ّ١ٓطُ حالٓظؼخٔش ٟٓٚهالي حٌَّحكً حأل١ٌٚش ٓٛف . هزَس ِٞيٍر١ٓ ًٚٚ رّم١ّ١ٓ

ِٓ  ِم١ٓٓ١ِٛىْٛ حالػظّخى حألوزَ ػٍٝ حٌوزَحص ح٠ٌِّي ِٓ ٍَِٚ حٌٛلض ٚحوظٔخد  ِٚغ. ػّخْ ؿٛىس ِظطٍٛس

ِؼخ١٠َ ِشخرٙش  طلم١كرشىً ىحثُ ٌٍّٔخػيس ػٍٝ هخٍؿ١ش حٌّشخٍوش حيىحهً حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ِغ حٓظَّح٠ٍش 

.  ِطزمش ػخ١ٌّخٌٍّؼخ١٠َ حي

 

. ٍٚفغ حٌظٛط١خص اٌٝ ح١ٌٙجش, حٌظمخ٠ٍَ ٚاػيحى, ٠ُٚخٍس حٌّئٓٔخص , ريٍحٓش حٌّؼٍِٛخص حٌّٛػمش حٌّم١ّْٓٛ١مَٛ 

حالػظزخٍ ٚحٌوخطش  رؼ١ٓحٌظٟ ٠ـذ أهٌ٘خ وّخ أْ حٌوطٛحص  .ٚٓٛف ٔؤطٟ ػٍٝ ًوَ ٍِوض ٌإلؿَحءحص حٌّظزؼش الكمخ

حٌي١ًٌ حٌؼخٌغ ٠ز١ٓ ٚرشىً وّخ أْ . وً أوزَ فٟ حٌفظً حٌؼخٌغ ِٓ ٌ٘ح حٌي١ًٌحٌّئٓٔخص حٌلي٠ؼش حٌّٕشؤ طُ طفظ١ٍٙخ رشد

.  ٚحٌظلؼ١َحص حٌالُِش ٌٙخ ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ حٌوخٍؿ١شؿَحءحص ِفظً ا

 

حٌوطؾ  رظم٠ُٛ لَٛ ح١ٌٙجشصففٟ حٌَّكٍش حألٌٚٝ ّ. ػٍٝ َِكٍظ١ٓ ٠ظُ حٔـخٌٍُّّٖئٓٔخص حٌلي٠ؼش  ح١ٌٙجش طم٠ُٛاْ 

ططز١ك ِٓ طؤوي ًٌ حٌٕظخَطُّ ٌ٘ح  ٚلي .ِئٓٔش طؼ١ّ١ٍش كي٠ؼش إلٔشخءرطٍذ  طظميَص ك١ٓ حٌوخطش رظٍه حٌّئٓٔخ

 صكمكلي حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش ٚأٔظّش ػّخْ حٌـٛىس حٌوخطش رٙخ  ٓظىْٛ ٚفٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش, ؽٍٛدحٌشىً حٌُد حصؽؾِنحي

ٚػٕي طٍه حٌَّكٍش  .حالػظّخى حألوخى٠ّٟ ِؼخ١٠َحٌّؼخ١٠َ حٌّطٍٛرش ٚرخْ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّميِش ِٓ هالٌٙخ طَلٝ اٌٝ 

وّخ أٔٗ ٚفٟ كخٌش ِالثّش هططٙخ ٌٍّؼخ١٠َ حٌّمظَكش . حػظّخىح ِئلظخًا ١ٓظُ ِٕق حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش ٚرَحِـٙخ حٌظؼ١ّ١ٍش 

ٚطظَٙ حٌَّكٍش حٌؼخ١ٔش رؼي أْ طزيأ . ِٓ لزً حٌُٛحٍس حٌّؼ١ٕش فخٔٗ ١ٓظُ ِٕلٙخ ٍهظش طّٔق ٌٙخ رزيء ِِحٌٚش حٌؼًّ

 رظم٠ُٛٚٓٛف طمَٛ ح١ٌٙجش . ِئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش فٟ ِِحٌٚش ٔشخؽٙخ ٚرؼي أْ ٠ظُ ؽَف رَحِـٙخ حٌظؼ١ّ١ٍش ٌٍَّس حألٌٚٝحي

حالػظّخى ٚػٕي ًٌه ٠ظُ ِٕق . اػخفٟ ٌٍظؤوي ِٓ ططز١ك حٌوطؾ رخٌشىً حٌىخًِ ٚحٌّٕخٓذ ٚرؤْ حٌّؼخ١٠َ لي طُ طلم١مٙخ

. حِـٙخٌٍّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش ٚرَ حألوخى٠ّٟ حٌىخًِ

 

ِٓ الػظّخى٘خ أوخى١ّ٠خ َِس أهَٜ  طم٠ّٛٙخ١ٓظُ اػخىس , حٌىخًِ ٌٍزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش  حالػظّخى حألوخى٠ّٟرؼي أْ ٠ظُ ِٕق 

٠الكع حٔٗ  )ٓش حٌظؼ١ّ١ٍش وً هّْ ٕٓٛحص أ٠ؼخ ٌٍّئّ هخٍؿٟطم٠ُٛ وّخ ١ٓظُ ػمي . ؿي٠ي ًٌٚه وً هّْ ٕٓٛحص

 طم٠ُٛ اؿَحءِٚغ ًٌه فخْ ١ٌٍٙجش حٌلك ؽٍذ , هّْ ٕٓٛحص حٌوخٍؿ١ش وً حٌَّحؿؼشفٟ حٌٛػغ حٌطز١ؼٟ طؼمي ىٍٚس 

(.  ألً ِٓ ًٌههالي ِيس ١ُِٕش 

 

 رَٔخِؾيِزيث١ش ٌظٍه حٌّئٓٔخص ٚرَحِـٙخ ٚفمخ  ػ١ٍّخص طم٠ُٛفٔٛف طمَٛ ح١ٌٙجش ربؿَحء حٌمخثّش إٓٔخص أِخ رخٌٕٔزش ٌٍُ

كخٌّخ  حٌظم٠ُٛحٌزيء رؼًّ  ِٚٓ ػُٓخص حٌظؼ١ّ١ٍش ِغ حٌّئّ ١ٓٚظُ طط٠َٛ ٌ٘ح حٌزَٔخِؾ رخالطفخق. ُِٕٟ ٠ظُ حالطفخق ػ١ٍٗ

 ٌهٚطلي٠يح صِز    -حٌّزيث١ش ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ اْ .٠ظُ ٔظُ حإلؿَحءحص حٌيحه١ٍش حٌؼ٠ٍَٚش ٚرؼي حوظّخي حٌيٍحٓخص حٌٌحط١ش

ٜ ػٍٝ ِٔخػيس حٌّئٓٔخص ػٍٝ حٌظؼَف ػً لي طَوِ فٟ حٌزيح٠ش -حٌظٟ طىْٛ هالي حٌفظَس حالٔظمخ١ٌش ٌٍٕظخَ حٌـي٠ي 

حٌظٟ ٠ـذ َِحػخطٙخ ِٓ أؿً حٌظلؼ١َ ٌٍظم١١ُ حٌٌٞ طمي٠ُ حٌّشٍٛس كٛي حٌّٔخثً ػٍٝ ٚ ؽ٠ٌٍَٛضحٌّٛحػغ حٌظٟ رلخؿش 

اِخ ِئلظش أٚ ىحثّش رلٔذ حٌَّكٍش حٌظٟ ٚطٍض ا١ٌٙخ حٌّئٓٔش  الػظّخى حألوخى٠ّٟٚٓٛف طىْٛ حٌّٛحفمش رخ. ٠ؤطٟ الكمخ

.  فٟ طط٠َٛ اؿَحءحص ػّخْ حٌـٛىس

 

ٌزَحِؾ ي ِٕق حالػظّخى حألوخى٠ّٟرؼيِخ ٠ظُ ف, طؼ١ّ١ٍش حٌلي٠ؼشٌّئٓٔخص حيحي فٟ حإلؿَحءحص حٌّطزمش فٟ حٚوّخ ٘ٛ حٌق

ػٍٝ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش  ٓظمَٛ ح١ٌٙجش رظطز١ك ٔفْ حإلؿَحءحص, ٠ظُ ِٕق حٌّٛحفمش ٌٍّئٓٔخصحٌظؼ١ّ١ٍش ٚرؼي أْ 

 ػ١ٍّخص طم٠ُٛوّخ ١ٓظُ ػمي . حٌظؼ١ّ١ٍش وً هّْ ٕٓٛحصٌٍزَحِؾ  حالػظّخى حألوخى٠ّٟ طم٠ُٛك١غ ١ٓظُ اػخىس . حٌمخثّش

رؼ١ٍّخص  لي طم١ٌَٙٛجش حٚرخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش حأل١ٍ٘ش فخْ . هخٍؿ١ش ٌٍّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش وً هّْ ٕٓٛحص أ٠ؼخ

.  ِزىَس فٟ كخي حلظؼض حٌلخؿش اٌٝ ػًّ ًٌه طم٠ُٛ

 



 

 

9 

رخٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش، فؼ١ٍّخص طم٠ُٛ حٌّئٓٔخص طشظًّ ػٍٝ  طٍش ٚػ١مش رظٍه حٌّظؼٍمش ًحصاْ ػ١ٍّخص طم٠ُٛ حٌّئٓٔخص 

٠ؼخف حٌٝ ًٌه حٌمخء ٔظَس شخٍِش ػٍٝ ؿٛىس رَحِـٙخ ٚ طـ١ِٙحطٙخ ٚ حٌويِخص حٌيحػّش ٌٌٖٙ ٚؿ١ّغ أٔشطش حٌّئٓٔش 

حٌزَحِؾ، فٟ ك١ٓ أْ ػ١ٍّخص طم٠ُٛ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش طشظًّ ٚ رشىً ِفظً ػٍٝ رَحِؾ ِؼ١ٕش ٚػٍٝ ِٔظ٠ٛخص 

.    ى٠ٍْ ٚ حٌظؼٍُ حٌّلممش حٌض

 

ػٍٝ حٌّئٓٔخص ريْٚ أٚ ػذء اػخفٟ ػًّ ر١ٓ ٠ٌ٘ٓ حٌٕٛػ١ٓ ِٓ ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ ٚ ٌظـٕذ أٞ لٛٞ ط١ٕٔك ٌؼّخْ ٚ

:  ىحع ف١ٔظُ حطوخً حإلؿَحءحص حٌظخ١ٌش

ِـّٛػخص  حؽحٌظَط١ذ إلىٍر١ّٕخ ٠ىْٛ حٌظَو١ِ فٟ ػ١ٍّخص طم٠ُٛ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش ػٍٝ رَحِؾ ِؼ١ٕش ، ٠ّىٓ : أٚال

. حٌزؼغ فٟ ػ١ٍّخص طم٠ُٛ حٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش ػؼٙخَِطزطش رذِٓ حٌزَحِؾ حي

ٌزَحِؾ حٌظؼ١ّ١ٍش ٚ حٌّئٓٔخص، فزخٌٕٔزش ح١ٓظُ حٌظ١ٕٔك رشؤْ ِٛحػ١ي ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ حٌوخٍؿ١ش ٌىً ِٓ : ػخ١ٔخ

حٌّئٓٔخص طظَ رل١غ طكَ ػ١ٍّخص حٌظمٛٞأْ طُأيِؾ ٠ّىٓ  ،ىى ل١ًٍ ِٓ حٌزَحِؾٞ طميَ عٌٍّئٓٔخص حٌظغ١َس حٌض

، ٚرخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌىز١َس حٌظٟ َِس ٚحكيس فمؾ ريال ِٓ طىَحٍ٘خػٍٝ اػيحى حٌّٛحى حٌالُِش ٌٍظم٠ُٛ فٟ ( حٌظغ١َس)

ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ فٟ أٚلخص ِظزخػيس ٌٍظم١ًٍ رميٍ حإلِىخْ ِٓ كـُ حٌؼًّ  اؿَحءِوظٍفش، ٠ّىٓ ػيى ِٓ حٌزَحِؾ حيطميَ 

ٚ فٟ وً حألكٛحي ٓظظُ ِٕخلشش ٌٖ٘ (.  كي ِخ اٌٝػ١ك ٌ٘ح حٌٛلض ٚ لي ٠ىْٛ )فٟ ٚلض ِليى ِطٍٛد ِٓ حٌّئٓٔش حي

١ٓظُ ط٠ِٚي ، ٚ فٟ َِحكً الكمش ٌؼ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ حٌـيحٚي حٌوخطش رؼ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ اػيحىٚلض حألٍِٛ ِغ حٌّئٓٔخص 

 ٌىٟ ٠ىٛٔٛح ػٍٝ حؽالع ػٍٝ أٞس رظمخ٠ٍَ ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ حٌٔخرك( أٚ ِـّٛػش حٌّم١ِٛٓ)أػؼخء ف٠َك حٌظم٠ُٛ 

.  طٍه حٌظمخ٠ٍَ أٚ ِالكظخص أٚ طٛط١خص رشؤْ طؼ١ٍمخص

 

 

 (حذيثخ انًُشأ ) يزاحم اػزًبد يإسسبد جذيذح  1.4

حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش حٌَّطزطش رُٛحٍحص  أِخ , حٌؼخٌٟػٍٝ حٌّئٓٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش حٌَّطزطش رُٛحٍس حٌظؼ١ٍُ  حإلؿَحءحصطٕطزك ٌٖ٘ 

فخْ ػ١ٍٙخ حالٌظِحَ رّظطٍزخص طٍه حٌُٛحٍس  ،أه٠َٜظلظُ ػ١ٍٙخ حٌلظٛي ػٍٝ حٌّٛحفمش ِٓ ؿٙخص  أٚ، أه١َٜ٘جخص كى١ِٛش  أٚ

٠ِِي ِٓ حٌظفخط١ً فٟ ٕٚ٘خن . حٌوخطش حٌـي٠يس  حٌؼخٌٍِٟوض ٌَّحكً حػظّخى ِئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ  ٟ٘ٚحٌٕمخؽ حٌظخ١ٌش  . ح١ٌٙجش أٚ

 . ِٓ ٌ٘ح حٌي١ًٌ 3 حٌـِءِٓ  1حٌفظً 

 

انجذيذح ل اػزًبد يإسسبد انزؼهيى انؼبني انخبصخ يزاح 1-4-1

 ٌٌٝلظٛي ػٍٝ طَه١ض أٌُٟٚٚحٍس حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ي ٠ظميَ طخكذ حٌطٍذ حٌوخص رخٌّئٓٔش ا . 

 ٠ُ حٌوطؾ ٚطكطظٌٛٝ اٌٝ ُٚحٍس حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ حٌظٟ  حٌطٍذ حٌّميَطفخط١ً ػٓ  ٠ميَ طخكذ حٌطٍذ حٌوخص رخٌّئٓٔش

 ػّخْ حٌـٛىسِظطٍزخص يٚفمخ هطؾ حي٠ُ ٚقرض طمَٛ ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش ٌٍظم٠ُٛ ٚحالػظّخىوّخ ، حٌُٛحٍسٚفمخ ٌظش٠َؼخص 

أٚي حٌظلؼ١َ لزً لزٛي  هاليِخ ١ٓظُ حٌم١خَ رٗ  ٚحٌظٟ طٛػق حألٌٚٝٚطشًّ ٌٖ٘ حٌوطؾ هطش حٌَّكٍش . حٌوخص رٙخ

ػٍٝ  حٌظٟ ١ٓظُ ططز١مٙخحِؾ رَحيطفخط١ً  حٌطٍذ حٌّميَ اٌٝ ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش طؼ٠ّٕٞٓزغٟ أْ وّخ حٌطالد، ىفؼش ِٓ 

 حػظّخىح ِئلظخ ِٕق ح١ٌٙجشص ٓٛف ٚ ػٕي٘خ فبْ حٌُٛحٍس ٓظٛحفكهطؾ حي طُ لزٛياًح . حٌٕٔٛحص حٌؼالع حألٌِٚٝيحٍ 

 .  حألٌٌَّٚٝكٍش ي حإلػيحىِؼٟ ليِخ فٟ ْٞ أ ، ِٚٓ ػُ ٠ٔظط١غ ِميَ حٌطٍذِئٓٔش ًٌ

 ًٌ ػُ طظّى٠َُٚٓ حٌظَه١ض حٌٕٙخثٟ حيِؼخٌٟ  ٠ظيٍػُ  طٙخَِحؿغ٠ظُ ،  حألٌَِٚٝكٍش رؼي حالٔظٙخء ِٓ حإلػيحى ِٓٚ 

 . ٚريء حٌظشغ١ًلزٛي حٌطالد ِٓ حٌّئٓٔش 

  ُحٌظميَ حٌّلَُ فٟ طٕف١ٌ حٌوطؾ، ٚفٟ حٌؼخَ ١ٌٍٙجش حٌٛؽ١ٕش رل١غ طٛػق ُٚحٍس ًٌٚطمخ٠ٍَ ٠ٕٛٓش ٠ظطٍذ حألَِ طمي٠

 . حٌّئلض لزً طؤو١ي حالػظّخى ١ِيحٟٔ طم٠ُٛ حٌؼخٟٔ، طـَٞ ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش

 حٌيٍحٓش  اطّخَ اٌٝٓظلظخؽ حٌّئٓٔش ، (ػخىس فٟ حٌٕٔش حٌوخِٔش) حٌّئٓٔش رَحِؾيؽالد حيِٓ  ىفؼشأٚي  ٚرؼي أٙخء

 ٘خحالػظّخى حٌىخًِ ٌٌٖٙ حٌّئٓٔش ٌٚزَحِؾأؿً ِٕق ِٓ  ٚطمَٛ رخٌظم٠ُٛ ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش طَحؿؼٙخحٌظٟ ٓٛف  حٌٌحط١ش

 . حأل١ٌٚش
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  حٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ وً كظٝ ٠ظٕٔٝ طـي٠ي حػظّخى  ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ ْٚ ٕ٘خن ٠ِِي ١ِٓٓه ،حالػظّخى حٌىخًِرؼي ِٕق

 . هّْ ٕٓٛحص

ُٞأ  .ٌـخِؼشرخ حٌوخطش حٌّظطٍزخصٌظٍز١ش  حأشخء ؿخِؼش هخطش ؿي٠يس هطؾ ٠ـذ أْ ٠ظؼّٓ ؽٍذ أْ حٌّئٓٔش  ؽٍذ ِٓٚٓٛف 

 .ِظطٍزخص حٌـخِؼشرّـَى حٓظ١فخء ٌٝ ؿخِؼش ا ٌظلٛييحٌفَطش ٌٙخ ٓٛف طظخف طُ حػظّخى حٌوطؾ اًح ف، و١ٍش رظفظٙخ ػٍّٙخ طزيأ

 

 . اػزًبد يإسسبد انزؼهيى انؼبني انقبئًخ في ثهذاٌ أخزٖ ٔرزغت في انؼًم في انًًهكخ انؼزثيخ انسؼٕديخرصذيق ٔ 1-4-2

 

و١ٍش  حٌظٟ طظزؼٙخ طَغذ فٟ حٌؼًّ فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٔفْ حٌوطٛحص ٌٚظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ يى١ٌٚش أٞ ِئٓٔش ْ طظزغ أ٠ـذ 

فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش  (شَوش ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي،)و١خْ لخٟٔٛٔ  ٌٙخٌٖ٘ حٌّئٓٔش ٠ـذ أْ ٠ىْٛ اْ . ٚحٌّٛػلش أػالٖهخطش 

طئهٌ فٟ حالػظزخٍ ٔظُ حٌيػُ ٚ(. ِشخٍ أػالٖوّخ ٘ٛ  حألٌٌَّٚٝكٍش ي حإلػيحى ٠ٕٚزغٟ أْ ٠ظُ ًٌه وـِء ِٓ)حٌٔؼٛى٠ش 

ؿ١ّغ د ٠ـذ حٌٛفخء ، ٌٚىٓٚح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕشُٚحٍس حي طظيٍ٘خحٌظٟ  حٌمَحٍحصفٟ " حٌٛؽ١ٕش"ِئٓٔش ًٌ حٌّميِشٚحٌويِخص 

 . ِئٓٔش هخطش فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠شحٌّفَٚػش ػٍٝ أٞ ِظطٍزخص حي

 حصِئْٓاكيٜ ِغ  أٚ أٞ ػمٛى ٚحطفخلخص شَحوش ِشخرٗ ٌٙخحِظ١خُ  ػمٛىِئٓٔش ى١ٌٚش فٟ طمي٠ُ رَٔخِؾ ِٓ هالي  ٍغزضاًح ٚ

ٌ٘ح  طٗحٌظَه١ض حٌٕٙخثٟ حٌٌٞ ٠شًّ ٔطخق أٔشؾكخطٍش ػٍٝ ِئٓٔش حٌٔؼٛى٠ش حيوْٛ ص٠ـذ أْ فحٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش،  حٌٍّّىش

حالػظّخى حٌّئلض  ٠لظً ػ٠ٍٝـذ أْ وّخ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ٌالػظّخى،  ِظطٍزخصٌزٟ ٌ٘ح حٌزَٔخِؾ ٠ٞـذ أْ ٚحٌزَٔخِؾ، 

 . ططز١مٗلزً 

 

  ػبد انؼبيخ انجذيذحاػزًبد انجبو 1-4-3

 يٍ انجذايخ جذيذح جبيؼخرأسيس  ( أ)

ٍِِخ طَه١ض ِزيثٟ ألْ حٌلىِٛش لي حطوٌص لَحٍح حٌلظٛي ػٍٝ  حألَِال ٠ظطٍذ  ٌٚىٓ طوط١ؾ ٚأشخء . أشخء حٌـخِؼشدُِأ

 . ؿي٠يس و١ٍش هخطش ٌظؤ١ْٓ ِّخػٍشطزغ ػ١ٍّش ٞؿخِؼش ؿي٠يس ٠ٕزغٟ أْ 

  ٌظؼ١ٍُيطٟ طٍزٟ ِظطٍزخص ُٚحٍس حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚحٌّـٍْ حألػٍٝ ٚحيحٌظؼ١ّ١ٍش ٠ٕزغٟ اػيحى هطؾ ٌٍّئٓٔش،  ٌٖ٘ٚ

 سطَط١زخص ػّخْ حٌـٛىس فٟ حٌّئْٓد حٌوخطش حٌوطؾ٠ٕزغٟ أْ طميَ وّخ . حٌوطؾ ٠ٕزغٟ فلظٙخ ِٓ لزً حٌُٛحٍس

حألٍِٛ حٌظٟ  ٠ٕزغٟ أْ طشًّ ِـّٛػظٟ حٌوطؾٚ. ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش ٌٍظم٠ُٛ ٚحالػظّخىاٌٝ حٌظٟ ١ٓظُ ططز١مٙخ ٚحٌزَحِؾ 

 ِمزٌٛش، اًح وخٔض حٌوطؾٚ. لزٛي حٌيفؼخص حألٌٚٝ ِٓ حٌطالدلزً  حألٌٌَّٚٝكٍش ي ِٓ أؿً حإلػيحىحٌم١خَ رٙخ  ١ٓظُ

ػٍٝ ِيحٍ  حٌظٟ ١ٓظُ ططز١مٙخ حالػظّخى حٌّئلض ٌٌٖٙ حٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخوّخ طّٕق ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش ػ١ٍٙخ حٌُٛحٍس  طظيق

 . حٌٕٔٛحص حٌؼالع حألٌٚٝ

 حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّئٓٔش  ، طظيق حٌُٛحٍس ػٍٝ ٌٖ٘ حٌّئٓٔش ِٚٓ ػُ طظّىٓحألٌَِٚٝكٍش ٔظٙخء ِٓ حإلػيحى ًٌرؼي حال ِٓ

 . ٚريء حٌظشغ١ًلزٛي حٌطالد 

  وي إصػُ فٟ حٌٕٔش حٌؼخ١ٔش  ١ِيح١ٔش٠ُخٍس  ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش طـَٞ ،لظَف٘ٛ َاًح وخٔض ٕ٘خن هطؾ ٠ـَٞ طٕف١ٌ٘خ وّخ

 . حالػظّخى حٌّئلض

 أؿً ِٓ ػٍٝ أٓخٓٙخ طؼغ ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش طم١١ّخ  ًحط١ش حصحٌّئٓٔش ىٍحّ ، طـَٞؽالدحيِٓ  ىفؼشٚي أ رؼي طوَؽ

 . حأل١ٌٚش ٘خحالػظّخى حٌىخًِ ٌٌٖٙ حٌّئٓٔش ٌٚزَحِؾِٕق 

  حٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ وً كظٝ ٠ظٕٔٝ طـي٠ي حػظّخى  ػ١ٍّخص حٌظم١ُٓ٠ٛىْٛ ٕ٘خن ٠ِِي ِٓ  ،حالػظّخى حٌىخًِرؼي ِٕق

 .هّْ ٕٓٛحص
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: فزٔع  أٔ رأسيس جبيؼخ جذيذح يٍ كهيبد ػبيخ قبئًخ( ة)

  ػٓ حٌظوط١ؾ إلٔشخء ؿخِؼش ؿي٠يس حٌوطؾ حٌظٟ طٍزٟ ِظطٍزخص ُٚحٍس حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚحٌّـٍْ  حٌّٔجٌٛشػي حٌٍـٕش صُأ

حِؾ ٌٍزَ حأٌٟٚح ًحطٟ حطم١١ُ ٌـٕشحي٠ٕٚزغٟ أْ طـَٞ . حألػٍٝ ٌٍظؼ١ٍُ، ٌٖٚ٘ حٌوطؾ ٠ٕزغٟ فلظٙخ ِٓ لزً حٌُٛحٍس

ٌٖ٘ حٌوطؾ أْ طٍزٟ ٠ـذ ٚ. حٌوطؾ حٌالُِش ٌؼّخْ حٌـٛىس ٌٌٖٙ حٌّئٓٔش حٌـي٠يس رخٌى١ٍخص، ٚطؼيٚحألٔشطش حٌمخثّش 

ٔظخَ ػّخْ حٌـٛىس، وّخ ٠ٕزغٟ حٌظؼخًِ ِغ أٞ ٚؿٗ ِٓ أٚؿٗ حٌمظٍٛ حٌّٛؿٛىس د ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش حٌوخطشِظطٍزخص 

٠ٕٚزغٟ أْ ٠ظُ . ٔق حالػظّخى حٌّئلض٠ظُ َ ،َِػ١ش وخٔضًح فب ،حٌوطؾطٍه  ح١ٌٙجش طم١ُٚف ّٚ. فٟ حٌظم١١ُ حٌٌحطٟ حألٌٟٚ

 . ٚفٟ ظً حٌّّٔٝ حٌوخص رٙخؿخِؼش رظفظٙخ  فٟ حٌؼًّؿي٠يس حيِئٓٔش حيًٌه لزً أْ طزيأ 

  ٚطئويفٟ حٌٕٔش حٌؼخ١ٔش  ١ِيح١ٔش٠ُخٍس  ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش طـَٞ ،لظَف٘ٛ َاًح وخٔض ٕ٘خن هطؾ ٠ـَٞ طٕف١ٌ٘خ وّخ 

 . ِئلضحالػظّخى حي

 أؿً ِٓ ػٍٝ أٓخٓٙخ طؼغ ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش طم١١ّخ  ًحط١ش حصحٌّئٓٔش ىٍحّ ، طـَٞؽالدحيِٓ  ىفؼشأٚي  رؼي طوَؽ

 . حأل١ٌٚش ٘خحالػظّخى حٌىخًِ ٌٌٖٙ حٌّئٓٔش ٌٚزَحِؾِٕق 

  ٠ش حٌظؼ١ٍُ حٌّئٓٔشكظٝ ٠ظٕٔٝ طـي٠ي حػظّخى  ػ١ٍّخص حٌظم١ُٓ٠ٛىْٛ ٕ٘خن ٠ِِي ِٓ  ،حالػظّخى حٌىخًِرؼي ِٕق

 .ٚرَحِـٙخ وً هّْ ٕٓٛحص

انكهيبد ٔانجبيؼبد انخبصخ ٔانؼبيخ انقبئًخ اػزًبد  1-4-4

ِزيث١ش  ووطٛس حٌـٛىس ٌظط٠َٛ آظَحط١ـ١شاؿَحء طم١١ُ ًحطٟ أٌٟٚ ٚاػيحى هطش  حٌمخثّش كخ١ٌخًا حٌـخِؼخص ٚحٌى١ٍخص  ؽٍذ ِٓ

 . حألٌٟٚ حٌظم١١ُ حٌٌحطٟ طظَٙ هاليص طؼخًِ ِغ أٞ ِشىالحيً ِظطٍزخص حٌٕظخَ حٌـي٠ي ٌؼّخْ حٌـٛىس، ٚٞطٕفي

 ًٌٚهحالػظّخى حٌىخًِ د ٌؼ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ حٌوخطشاػيحى ؿيٚي ُِٕٟ ِٓ أؿً  ِغ حٌّئٓٔخص ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش طظشخٍٚٚف ّٚ

ػُ رؼي ًٌه طؤطٟ َِحؿؼخص  ٔلٛ حالػظّخى حٌّئٟٓٔووطٛس أٌٚٝ  ٚٓٛف طـَٜ حٌَّحؿؼخص. 2009ػخَ حيحػظزخٍح ِٓ ريح٠ش 

 . رشىً ِظِحِٓ حٌزَحِـٝ أٚ حٌّئٟٓٔحالػظّخى ٠ّىٓ اؿَحء ِئٓٔش طغ١َس رخٌٕٔزش يٍحِؾ، ٌٚىٓ حػظّخى حٌذ

 . ِٓ حٌزَٔخِؾ أٚ حٌّئٓٔش حٌّؼ١ٕش لزً طوَؽ حٌيفؼش حألٌٚٝ ِٓ حٌطالد حالػظّخى ٌٚٓ ٠ظُ اؿَحء َِحؿؼخص

حٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخ وً هّْ ى حػظّخى كظٝ ٠ظٕٔٝ طـيٞ ػ١ٍّخص حٌظم١ُٓ٠ٛىْٛ ٕ٘خن ٠ِِي ِٓ  ،حالػظّخى حٌىخًِرؼي ِٕق 

 .ٕٓٛحص

حالػظّخى حألٌٟٚ ػٍٝ ٠ظُ ِٕق فٔٛف  ،ِئٓٔخص حٌمطخع حٌوخص حٌظٟ كظٍض ػٍٝ طَه١ض رخػظزخٍ٘خ ؿخِؼشأِخ رخٌٕٔزش ي

حٌّئٓٔخص حكظ١خؿخص حٌـخِؼش فٟ ألَد ٚلض ِّىٓ ٚفٟ ِٛػي ال أْ طٍزٟ ٌٚىٓ ِٓ حٌّظٛلغ ، أٓخّ ِظطٍزخص حٌى١ٍش

 .حٌو١ّٔش ١ٍِخص حٌظم٠ُٛع٠ظـخُٚ ىٍٚس 

 

 

انزؼهيًيخ ٔإَٔاع انًإسسبدانذرجبد انؼهًيخ االسزخذاو انثبثذ نًسًيبد   5.1  

 
إن برامج التعلٌم ما بعد الثانوي متاحة عبر العدٌد من أنواع المإسسات التعلٌمٌة والتً صمم بعضها إلتاحة عدة 

فٌما ٌركز بعضها األخر على برامج البحث العلمً , تقنًالأنواع من البرامج التعلٌمٌة كالتعلٌم العالً والتدرٌب 
كذلك ٌركز نوع ثالث على التمٌز فً مجال التدرٌس والدعم , وتقدٌم برامج الدراسات العلٌا البحثٌة منها والمهنٌة

كما ٌوجد فً العدٌد من البلدان األخرى مإسسات تعلٌمٌة مهنٌة . المرحلة الجامعٌة مستوى فًالمقدم للطالب 
تخصصة فً تقدٌم برامج دراسات علٌا ذات جودة متمٌزة فً بعض المجاالت العلمٌة ألولئك الحرفٌٌن ذوو م

.  الخبرة فً تلك المهن أو فً مجاالت عامة من تلك التً تتطلب خبرة كإدارة األعمال
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الدرجات العلمٌة ات مسمًؼموض أو عدم الثبات فً استخدام الوهناك احتمالٌة إلرباك وزعزعة ثقة العامة فً حالة 
 نهنالتطابق مع مصطلحات مقوبالتالً فان الهٌئة سوؾ تشترط  ؛تصنٌفات المإسساتفً لبرامج التعلٌمٌة أو او

.  كشرط من شروط االعتماد األكادٌمً للبرامج والمإسسات التعلٌمٌة
 

حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ  "فً وثٌقة وقد تم تحدٌد المسمٌات العلمٌة ومخرجات التعلٌم المتوقعة من البرامج التعلٌمٌة 

 –التقنً أو العالً  التدرٌبولهذا ٌجب أن ٌتم استخدام نفس المسمٌات أو مسمٌات مشابهة فً كل من ".  ٌٍّئ٘الص
تستخدم كمسمى للدرجة العلمٌة  البد أن" تكنولوجً"أو " تقنً"كلمة ومثال ذلك كما هو الحال فً برامج الدبلومات ؾ

.  طبٌعة الدراسة المستهدفة قد تم إٌضاحها بشكل مناسب الممنوحة للتؤكٌد على أن
 

: إن مستوٌات البرامج المقدمة عبر المإسسات التعلٌمٌة هً كالتالً
 
: فً التدرٌب الفنً والمهنً  . أ

 

 3ىٍح١ٓش ٌّيس طظً اٌٝ  ٚ ِمٍَحصلظ١َس  ِمٍَحص ٚحٌفٕٟحٌظي٠ٍذ حٌّٕٟٙ  ٠شًّ -ٔانًُٓيخ انفُيخ انًإسسبد

ٌؼالع حٌظٟ طٔظَّ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص  ٠ٚؼخىي اطّخَ. حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصٌغ فٟ حعحئِظٜٛ حي رّخ ٠ؼخىيٕٓٛحص 

 . حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٔٛٞ اطّخَٕٓٛحص 

 

 طظً حٌزَحِؾ ٌّيس ٕٓظ١ٓ فٟ فظَسِخ ػخىس   -(ٌٍطخٌزخص) نهزقُيخ انؼهيبؤسسبد ٔانى، (ٌٍطٍزش حٌٌوٍٛ) انزقُيخكهيبد ال

ِٓ  حٌوخِْحٌّٔظٜٛ  ػٍٝىرٍَٛ طمٕٟ  ىٍؿش ٠ٚظُ ف١ٙخ ِٕق، ح١ٌُ حٌؼخٔٛٞ أٚ ِخ ٠ؼخىٌٗرؼي حالٔظٙخء ِٓ َِكٍش حٌظغ ِخ

٠ظُ  ٌٍظم١ٕش، حٌؼ١ٍخ إٓٔخصٚحٌُ حٌظم١ٕشفٟ حٌؼي٠ي ِٓ و١ٍخص ٚ. ٌٍّئ٘الص حٌٛؽٕٟ ٌإلؽخٍ ٚحٌفٕٟحٌّٕٟٙ  ِٔخٍ حٌظي٠ٍذ

 حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الص ِٓ حٌٔخىّٜٚ ِٔضحي ػٍٝ ٚحٌفٕٟحٌظي٠ٍذ حٌّٕٟٙ  ٔظخَىٍر١ٓ فٟ صاػخفٟ ٌٍُطمي٠ُ رَٔخِؾ 

 . حٌظمٕٟ ىٍؿش حٌزىخ٠ٌٍّٛٛ فٟ حٌظؼ١ٍُ ٠ٚظُ ِٓ هالٌٗ ِٕق

 

 

انخبصخ  يؼبْذ ٔيزاكز انزذريت

   

 ِٓ لزًحٌمظ١َس ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌزَحِؾ حٌظي٠ٍز١ش  ِمٍَحصِـّٛػش ِظٕٛػش ِٓ حي ِٓ هالي حٌفٕٟحٌظي٠ٍذ طمي٠ُ  أ٠ؼخ ٠ظُ

 ٌإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الص ٚحٌفٕٟحٌظي٠ٍذ حٌّٕٟٙ ِٔخٍ ِٓ  حٌَحرغِٔظٜٛ حي ػٍٝ سحٌوخصَِحوِ حٌظي٠ٍذ ِؼخ٘ي ٚ

 ػّٓال طؼظزَ ٚحٌظٟ  حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصِٓ حٌظؼ١ٍُ حٌّٕٟٙ ِٔخٍ ِٓ  حٌؼخٌغِٔظٜٛ حي ػٍٝرَحِؾ ٕٚ٘خن 

ص ٌٓ ٠ظُ حٌّٛحفمش ػ١ٍٙخ أٚ ِخ رؼي حٌؼخٔٛٞ، ٚطٍه حٌزَحِؾ ٚحٌّئٓٔخص حٌظٟ طؼًّ فمؾ ػٍٝ طٍه حٌّٔظ٠ٛخ حٌظؼ١ٍُ َِكٍش

ِخ َِكٍش  ػّٓ طؼظزَ حٌٔخىّٚ  حٌوخِْٚ  حٌَحرغِٔظ٠ٛخص ِٓ حي وًرَحِؾ  ِٚغ ًٌه فبْ. ِٓ لزً ح١ٌٙجش حػظّخى٘خ

ٚٓٛف  .ِٙخِٚؼخ٘ي حٌظي٠ٍذ حٌوخطش حٌظٟ طمي حٌظم١ٕشٚو١ٍخص حألَِ حػظّخى ٌٖ٘ حٌزَحِؾ ، ٚٓٛف ٠ظطٍذ رؼي حٌؼخٔٛٞ

 . ٘خِٚظطٍزخص ط١ّٕش حػظّخى٘خفٟ ( TVTC) ٚحٌفٕٟ حٌظمِٕٟغ ِئٓٔش حٌظي٠ٍذ  رشىً ٚػ١ك ح١ٌٙجش طظٛحطً

 

 

 في انزؼهيى انؼبني 

 

ال ٚ. حٌيرٍَٛحٌزَحِؾ كظٝ ِٔظٜٛ  ف١ٙخ ٚطميَ حٌلى١ِٛش،حٌـخِؼخص د حٌّـظّغػخىس ِخ طَطزؾ و١ٍخص   --انًجزًغكهيبد 

وال ٌتم ِخ رؼي حٌؼخٔٛٞ حٌظؼ١ٍُ َِكٍش  ػّٓحألك١خْ فٟ رؼغ  ٘خحٌظٟ طميَ حٌظؤ١ٔ١ٓشطلؼ٠َ١ش أٚ حي حٌّمٍَحصطؼظزَ 

.  معادلتها فً الدرجات العلمٌة األعلى من ذلك

 

ٌإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ  حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌِٟٔخٍ ِٓ  حٌوخِِْٔظٜٛ ػٍٝ حي ِظٕفش٠ّىٓ أْ طميَ رَحِؾ  --يؼبْذ انزؼهيى انؼبني 

 . ىرٍَٛحي ىٍؿش ٠ٚظُ ف١ٙخ ِٕق ٌٍّئ٘الص

 

حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ِٓ  ِٔخٍ ِٓ حٌٔخىِّٔظٜٛ ػٍٝ حي ِظٕفش طميَ رَحِؾػخىس ِخ  --ني كهيبد انزؼهيى انؼب

حٌؼخ١ٍِٓ رٙخ أَِح حٌى١ٍخص ِٓ ؿخٔذ حٌظٟ طـَٜ فٟ أٔشطش حٌزلغ  ىُّد عَم ٚصُأ . ىٍؿش حٌزىخ٠ٌٍّٛٛ ، ٠ٚظُ ف١ٙخ ِٕق ٌٍّئ٘الص

فٟ حألٔشطش حٌؼ١ٍّش حٌظٟ طىفً ٌُٙ أػؼخء ١٘جش حٌظي٠ٍْ ِٓ حٌّظٛلغ أْ ٠شخٍن غ١َ أْ . طشـ١ؼ١خ ١ٌْٚ ِظطٍزخ أٓخ١ٓخ

طمي٠ُ ٌٌٖٙ حٌى١ٍخص ٠ّىٓ  ،فٟ رؼغ حٌلخالصٚ. حٌظَر١ش ٚحٌظؼ١ٍُٞ حٌظطٍٛحص حٌّٔظـيس فٟ ِـخيدحٌزمخء ػٍٝ حؽالع 

 . ٘خَِٚحفك ٘خو١ٍش ِٚٛحٍىروزَحص حيٌشَٚؽ طظؼٍك  ًٌه كظٝ ِٔظٜٛ ىٍؿش حٌّخؿٔظ١َ، ٠ٚوؼغ رَحِؾ ِظوظظش
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ػٍٝ رؼغ ِظطٍزخص  طشظًّ أ٠ؼخ وّخ أٔٙخ، ٌٍطالد حٌـخِؼ١١ٓحٌظي٠ٍْ ٔلٛ ٌي٠ٙخ حٌظِحَ لٛٞ   --جبيؼخالد كهيب

ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌّخؿٔظ١َ  ٚطمي٠ُ رَحِؾ ىٍحٓخص ػ١ٍخ ػخ١ٌش حٌـٛىس حٌؼٍّٟ حٌـخِؼش، ٚهخطش حٌّشخٍوش فٟ حٌزلغ

وْٛ ٠ٞـذ أْ فبٔٗ  ػالٚس ػٍٝ ًٌه،ٚ ( .صحإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الحٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ِٓ ِٔخٍ فٟ  حٌٔخرغِٔظٜٛ حي)

ٌيػُ حٌزلٛع ِٓ لزً أػؼخء ١٘جش حٌظي٠ٍْ ٚحٌطالد فٟ  ِالثّش ٌٍزلٛعٚ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش حٌّظخكش ِٔظٜٛ حٌّٛحٍى 

رخٌّـخالص ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌّخؿٔظ١َ فٟ حٌّمخَ حألٚي  رَحِؾ حٌيٍحٓخص حٌؼ١ٍخ لي طظؼٍكٚ. حٌزَحِؾ حٌّميِش ؿ١ّغ ِـخالص

 . حٌّظوظظش

 

 رظؤ١ْٓ ِظوظظش أٚ ِٕظّخص ى١ٌٚش أهَٜ ١ِٕٙش ؿّؼ١خص فٟ رؼغ حألك١خْطمَٛ   –انًزخصصخػبْذ انًُٓيخ انى

حٌّظوظظش كظٝ ِٔظٜٛ ىٍؿش حٌّخؿٔظ١َ ِؼً ِخؿٔظ١َ فٟ اىحٍس حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّظوظظش ٚطمي٠ُ حٌزَحِؾ  إٓٔخصحٌُ

حالػظّخى ٌٕٛع  ِظطٍزخصرَحِؾ ؿ١ّغ حيطٛفٟ ٠ـذ أْ طْٚ. ٚحكي ِٓ حٌيٍحٓش ِـخيحألػّخي، ٠ٚىْٛ ًٌه ػخىس فٟ 

حٌزَحِؾ ِظّّش أٓخٓخ ألفَحى حٌّٕٙش ًٚٞ حٌوزَس ح٠ٌٌٓ ٠َغزْٛ فٟ ٍفغ  وّخ ٠ّىٓ أْ طىْٛ ٌٖ٘. حٌزَٔخِؾ حٌّؼٕٟ

 . رخٌيٚحَ حٌىٍٟ أٚ حٌـِثِٟٔظٜٛ ِئ٘الطُٙ ِٓ هالي حٌيٍحٓش 

 

 

ٕ٘خن ٚ. حٌيٍؿخص حٌّظوظظشٚحألرلخع رَحِؾ ِخ فٟ ًٌه حٌزَحِؾ كظٝ ِٔظٜٛ حٌيوظٍٛحٖ د طمي٠ُ ٘خ٠ّىٓ --انجبيؼبد 

ٌيػُ حٌظؼ١ٍُ ٚحٌزلغ ٌٍيٍحٓخص  حٌالُِش ع ٚطٛف١َ حٌّٛحٍىٚحٌزقأٔشطش ٔطخق حٌيٍحٓش ٚ ط١ٓٛغ ِظطٍزخصكي أىٔٝ ِٓ 

ى ػظّخالِٚؼخ١٠َ ػّخْ حٌـٛىس ٚح، حٌي١ًٌفٟ ٌ٘ح  حألٚيِٓ حٌـِء  حٌؼخٟٔحٌفظً  ًوَ٘خ فٟ وً ِٓ حٌؼ١ٍخ ٚحٌظٟ ٍٚى
 . ِئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟي
 
 
 

 

 ئنٗ َظبو نالػزًبد ٔضًبٌ انجٕدح انزحٕل   6.1

 

 ِؼٍِٛخص ػٓ ٚٓٛف ٠ظُ اطخكش . حٌظلَن رؤَٓع ِخ ٠ّىٓ ٌظٕف١ٌ حٌٕظخَ حٌـي٠ي ٌالػظّخى ٚػّخْ حٌـٛىس ح١ٌٙجشٚطٛى 

٠خص ىحه١ٍش ٌؼّخْ حٌـٛىس ٌظمي٠ُ ػًّؿ١ّغ حٌّئٓٔخص رشىً ػخَ فؼال ػٓ طشـ١غ ٚحإلؿَحءحص  ِلىخصحيحٌّؼخ١٠َ ٚ

ػالٚس ػٍٝ اطخكش  ِٔخػيطٙخ ػٍٝ ًٌه، ١ٓظُ طٛف١َ فَص ٌٍظي٠ٍذ ٚطمي٠ُ حٌّشٍٛسؿً ألٚ. أَٓع ٚلض ِّىٓ فٟ

 .حٌٛػخثك حٌَّؿؼ١ش

 

 

  اػزًبدْب أٔانًٕافقخ ػهيٓب  أٔرحزيف ٔضغ انًإسسخ  أٔرضهيم  7.1

ٚحٌٛػغ حٌوخص  رخٌّئٓٔش ٚرَحِـٙخىل١مخ ٚأ١ِٕخ  فخطؼَٞطظطٍذ ػمش حٌّـظّغ فٟ ٔظخَ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚحٌظي٠ٍذ 

 . ؿ٠َّش هط١َس ٘خِئٓٔش أٚ ١ٔخرش ػٓحيطل٠َف ِٓ لزً طؼ١ًٍ أٚ ٚٓٛف ٠ؼظزَ أٞ . رخػظّخى٘خ

ِٚٓ حألِؼٍش ػٍٝ ًٌه حإلػالْ ػٓ أٚ حإلشخٍس اٌٝ رَٔخِؾ أٚ ِئٓٔش ػٍٝ أٔٙخ ِؼظّيس طّخِخ فٟ ك١ٓ أٔٙخ وخٔض 

أْ ٌّئٓٔش َِهظش ػٍٝ أٔٙخ و١ٍش أٚ ِؼٙي، أٚ حإلىػخء أٚ حٌظ١ٍّق اٌٝ ؽٍق ؿخِؼش ىحَ ِضِؼظّيس ِئلظخ، ٚحٓظن

أْ حٌزَٔخِؾ حٌّميَ ٚحلغ ػّٓ ٔطخق د حإلىػخء حٌوخؽت ٌٚ٘ح غ١َ طل١ق، أٚ ح١ٌٙجشِؼظّي ِٓ لزً ِخ رَٔخِؾ 

ِٓ  حٌظؼ١ّ١ٍش إٓٔشِٚؼً ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظل٠َف ١ٓئىٞ اٌٝ اٌغخء حػظّخى وً ِٓ حٌزَٔخِؾ ٚحٌُ. طَه١ض حٌّئٓٔخص

 . حٌُٛحٍس حٌّؼ١ٕش لِززً ِٓ طخٍِشػمٛرخص  فَعس، فؼال ػٓ ١٘تلزً حي

ِٚٓ حٌّلظًّ أْ ٠ظُ حػظّخى ِئٓٔش أٚ رَٔخِؾ ِٓ لزً ِٕظّش ى١ٌٚش ِٓ هخٍؽ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش، ١ٌْٚ ِٓ 

ًٚ ( أٚ حٌّئٓٔش)وْٛ حٌزَٔخِؾ ٠ّٚىٓ أْ ٠ليع ًٌه ألٓزخد ِظٕٛػش ِٕٙخ أْ ٞ. حٌٛؽ١ٕش فٝ حٌٍّّىش ح١ٌٙجشلزً 
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، أٚ أْ حٌّئٓٔش أٚ حٌزَٔخِؾ ٠طزك ِؼخ١٠َ ِوظٍفش ٖػظّخىح١ٌٙجش الٔٛػ١ش ؿ١يس ٌٚىٓ ٌُ ٠ظُ حٌٕظَ فٟ أَِٖ ِٓ لزً 

ِئٓٔش أٚ رَٔخِؾ، اًح ِخ أٍحىص ِئٓٔش  ؿٛىسٌٚلّخ٠ش حٌّـظّغ ِٓ حٌظل٠َف حٌّلظًّ ي. ح١ٌٙجشىْٚ حٌٛفخء رّؼخ١٠َ 

اٌٝ ٌ٘ح حالػظّخى فال ٠ظُ ًٌه اال ِٓ هالي حٌّؼٍِٛخص حٌٛطف١ش أٚ حٌّطزٛػخص حٌيػخث١ش ٚرّٛؿذ  أٚ رَٔخِؾ حإلشخٍس

أٞ اشخٍس اٌٝ حػظّخى٘خ ِٓ لزً ١٘جش أهَٜ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ِظلٛرخ رز١خْ ٠ش١َ اٌٝ أْ حٌّئٓٔش أٚ ( 1. )شَؽ١ٓ

٠ُ ٚحالػظّخى حألوخى٠ّٟ فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش ِؼظّيح ِٓ لزً ح١ٌٙجش حٌٛؽ١ٕش ٌٍظمٛ( أٚ ٌُ ٠ظزق اٌٝ ح٢ْ)حٌزَٔخِؾ ١ٌْ 

أْ طىْٛ  ح١ٌٙجش حٌّؼظّيس ِؼظَف رٙخ ١ٍّٓخ ِٓ لزً كىِٛش حٌيٌٚش حٌظٟ طؤٓٔض رٙخ ٚأْ طىْٛ ِؼظّيس ( 2)حٌٔؼٛى٠ش، 

 .حألوخى٠ٌٍّٟظم٠ُٛ ٚحالػظّخى  حٌٛؽ١ٕش ١٘جشِٓ لزً حيِِوخس  أٚ
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  2انفصم 

معايري االعتماد وضمان اجلودة  

 

 
 اييز انًإسسبد ٔانجزايجيغ 2.1

٠ّىٓ حػظزخٍٖ رشىً ػخَ ِّخٍٓخص ؿ١يس فٝ  حٌّٔظويِش ٌٍلىُ ػٍٝ حٌـٛىس ٚحالػظّخى حالوخى٠ّٝ ر١ٕض ػٍٝ ِخ ٍحٌّؼخ٠ٟ

اؿَحءحص ٠ـذ أْ ٠ظُ طٛػ١لٙخ كظٝ ٠ّىٓ ٌٍّئٓٔخص أْ طش١َ ا١ٌٙخ فٟ " حٌّّخٍٓخص حٌـ١يس"ٌٖ٘ . حٌؼخٌِٟئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ 

طٕيٍؽ طلض حكي ٌٖٚ٘ حٌّّخٍٓخص . ٌٍظم٠ُٛوّؼخ١٠َ  حٌّم١ِٛٓ حٌوخٍؿ١١ٓوّخ ٠ّىٓ حٓظويحِٙخ ِٓ لزً  ,سحٌيحهٍٟػّخْ حٌـٛىس 

ِؼخ١٠َ ػّخْ حٌـٛىس ٚحالػظّخى فٟ ِئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ، ِٚؼخ١٠َ ػّخْ حٌـٛىس ٟٚ٘ ِٛػلش فٟ ٚػ١مظ١ٓ، ِؼ١خٍح  ػشَ

ِٓ حٌٛػخثك حٌظٟ أػيص ٌّٔخػيس حٌّئٓٔخص  ِظَحرطظ١ٓ ٚػ١مظ١ٓ فٟ ٚطٔظويَ حٌّؼخ١٠َ أ٠ؼخ. ٚحالػظّخى ٌزَحِؾ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ

٠ُ ٚحٌظك ِمخ٠ْ١٠ُ حٌٌحطٟ ٌّئٓٔخص حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ، ٚٚحٌظك ِؼخ١٠َ ٠ُ أىحثُٙ فٟ ػٛء حٌّؼخ١٠َ،ٚػٓ طٕف١ٌ حٌزَحِؾ ٌظك ٚحٌّٔج١ٌٛٓ

 . حٌٌحطٟ ٌزَحِؾ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ

 

ٓٔخص ٚحٌزَحِؾ ػٍٝ كي ٓٛحء ٚاْ وخٔض ٕ٘خن حهظالفخص فٟ و١ف١ش ططز١مٙخ ٚطٕطزك حٌّؼخ١٠َ حإلكيٜ ػشَ حٌشخٍِش ػٍٝ حٌّئ

 : ٚطَى ٌٖ٘ حٌّؼخ١٠َ فٟ هّْ ِـّٛػخص ٟ٘. ٠ُٚػٍٝ ٌٖ٘ حألٔٛحع حٌّوظٍفش ٌٍظك

 

  :ح١ٌٔخق حٌّئٟٓٔ. أ

 ٚحأل٘يحف ٍٓخٌشحي .1

 ٚحإلىحٍس حٌٍٔطخص  .2

 ؽ٠َٛصحياىحٍس ػّخْ حٌـٛىس ٚ .3

  :ؿٛىس حٌظؼٍُ ٚحٌظؼ١ٍُ. د

 ٌظؼ١ٍُ حٌظؼٍُ ٚح .4

: ىػُ طؼ١ٍُ حٌطالد .ؿـ

 هيِخص ىػُ ٚاىحٍس حٌطالد .5

 حٌظؼٍُ ِظخىٍ .6

: ىػُ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش . ى

  طـ١ِٙحصحٌَّحفك ٚحي .7

 حإلىحٍس ٚحٌظوط١ؾ حٌّخٌٟ  .8

 ػ١ٍّخص حٌظٛظ١ف .9

 

:  حإلٓٙخِخص حالؿظّخػ١ش. ٘ـ

 حٌزلغ  .10
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حٌؼاللخص حٌّئ١ٔٓش ِغ حٌّـظّغ   .11

 

رّخ فٝ ًٌه , حالػظزخٍ  فٟ وً ٌٖ٘ حٌّـخالص ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌّئٓٔش وىً ٠ئهٌ فٟ حألىحءفخْ  حٌّئٟٓٔػٕي حٌظم٠ُٛ ٌالػظّخى 

ِغ ؽز١ؼش  ٠ظٕخٓذ رّخ ا١ٌٗفىً ِؼ١خٍ ٠ٕظَ , رخٌٕٔزش ٌظم٠ُٛ حٌزَحِؾ  أِخ. وً حٌّئٓٔش فٟحهٌ طٍٛس ػخِش ػٓ ٚػغ حٌزَحِؾ 

. ٌٍظم٠ُٛ حٌوخػغحٌزَٔخِؾ 

 

 فِٟؼً ؿٛىس حٌؼ١ٍّخص حٌّظزؼش , ٍ رشىً غ١َ ِزخشَ ػٍٝ حٌزَحِؾطئع حٌّئٟٓٔطئىٜ ػٍٝ حٌّٔظٜٛ  حٌظٟ حألٔشطشرؼغ 

حٌّئٓٔش ٌٚٙخ  فٟطيحٍ َِو٠ِخ  أهَٜ أٔشطشٌٚىٓ ٕ٘خن  ،حالػظزخٍ ػٕي حٌظم٠ُٛ حٌزَحِـٝ فٟطئهٌ  ٌٖ٘ ال, ِـٍْ حٌـخِؼش

حالػظزخٍ ػٕي  فٟطئهٌ  ٔشطشحألفخْ ٌٖ٘ , حٌّىظز١ش ٚؿٛىس حٌويِخص ,١ّ٘جش حٌظيٍٞ أػؼخءِؼً طؼ١١ٓ , وز١َ ػٍٝ حٌزَحِؾ طؤػ١َ

. حٌزَحِؾ ١ٓطَس ػ١ٍٙخ ٌّٔجٛيحٌظم٠ُٛ حٌزَحِـٝ ٚحْ ٌُ ٠ىٓ 

 

طٕف١ٌ٘خ  فٟٚحْ وخٔض طٍه حٌّئٓٔخص طوظٍف , ٚحٌؼخِش ٚحٌوخطش, حٌىز١َس ٚحٌظغ١َس, ططزك ٌٖ٘ حٌّؼخ١٠َ ػٍٝ ؿ١ّغ حٌّئٓٔخص

.  ٍٓخٌظٙخ فٟحٌّليىس  ٚحأل٠ٌٛٚخص, طؼًّ ف١ٙخ ٌظٟحٚحٌز١جش , حٌّخى٠ش ٚحٌزش٠َش ٚاِىخ١ٔخطٙخ, ٌّٙخَ رخهظالف كـّٙخي

 

طوظٍف  حألٔشطشحٌٕٔز١ش ٌٌٖٙ  حأل١ّ٘ش ْحك١غ , ػٕي ػ١ٍّش حٌظم٠ُٛ حألٔشطشُٚٔخ ٌىً ِـخي ِٓ ِـخالص  ح١ٌٙجشٌُٚ طليى 

ح ٌٍزلغ ِٓ ٍث١ٌْي٠ٙخ حٌظِحِخ ِخ ؿخِؼش فبْ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، ف، طؼًّ ف١ٙخ حٌظٟرخهظالف ٔٛع حٌّئٓٔش حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحٌظَٚف 

ٌٚىٓ رخٌٕٔزش ٌى١ٍش ٌي٠ٙخ رَحِؾ . ٌزلغ ٚحٓظَحط١ـ١خص طط٠َٛ حٌميٍحص حٌزلؼ١شػٍٝ ححٌّظٛلغ أْ طٌٟٛ ليٍح وز١َح ِٓ حٌظَو١ِ 

فّٓ حٌّظٛلغ أْ طىْٛ ِشخٍوظٙخ ِليٚىس فٟ ِـخي حٌزلغ ، أٚ ٍرّخ ال ٠ىْٛ ٌٙخ أ٠ش ِشخٍوش ػٍٝ حإلؽالق،  ؽالد حٌـخِؼشي

 . ع أْ ٠لخفع أفَحى ح١ٌٙجش حٌظؼ١ّ١ٍش ػٍٝ ِٛحوزش حٌظطٍٛحص حٌوخطش رّـخٌُِٙٚٓ ػُ ِٓ حٌّظٛق

 

حٌظؼٍُ،  ِوَؿخصٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ ٌ٘ح حٌظٕٛع، فّٓ حٌّظٛلغ أْ ٠لظٝ ِؼ١خٍ حٌظؼٍُ ٚحٌظؼ١ٍُ، ِغ حٌظَو١ِ رظفش هخطش ػٍٝ 

 . وز١َطّخَ ٖحىحثّخ د

 

، ٟٚ٘ ٚػ١مش طظف رشىً  حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصِظطٍزخص  حٌطالد حٌظٟ طظٔك ِغطلظ١ً ٠ٚـذ أْ طلمك حٌزَحِؾ ِؼخ١٠َ 

 . ِٔظ٠ٛخص حٌّؼَفش ٚحٌّٙخٍحص حٌالُِش ٌٍّئ٘الص حٌؼ١ٍخ ط١ّٕشػخَ شَٚؽ 

 

 : حإلؽخٍ حس ٌٌٍٙث١ْف١ّخ ٠ٍٟ حٌؼٕخطَ حي

 حٌظؼٍُ  ٠يِٚيٜ طؼك حٌّظِح٠يس حٌّظطٍزخص ح١ٌٌٕ٘ش٠ظُ طَل١ُ حٌّٔظ٠ٛخص ٍٚرطٙخ رؼٕخ٠ٚٓ حٌّئ٘الص ٌٛطف : انًسزٕيبد

 . ٌظميَ ٔلٛ حٌيٍؿخص حألوخى١ّ٠ش حٌؼ١ٍخ٠ِِيح ِٓ حهالي اكَحُ حٌطالد كيٚػٗ حٌّظٛلغ 

  ٔمخؽ ٠ظُ طوظ١ظٙخ ٌٛطف كـُ حٌؼًّ أٚ كـُ حٌظؼٍُ حٌّظٛلغ ٌٍلظٛي ػٍٝ ىٍؿش أوخى١ّ٠ش أٚ : سبػبد انًؼزًذحال

 . ِخ ٚكيحص أٚ ػٕخطَ أهَٜ ِٓ رَٔخِؾ

 رَٔخِؾ اٌٝ طط٠َٛ٘خ ٘يف أٞألٔٛحع ٔظخثؾ حٌظؼٍُ ٚحٌظٟ ٞحٌفجخص حٌٛحٓؼش : انزؼهى يجبالد . 
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 -٘خ أٚ ِخ ٠ؼخىيْ ىٍؿش حٌيرٍَٛ َطظَحٚف ٚ طظٛحفك ِٔظ٠ٛخص ٚػٕخ٠ٚٓ حٌّئ٘الص ِغ حٌّّخٍٓخص حٌّظزؼش كخ١ٌخ فٟ حٌٍّّىش ٟٚ٘ 

٠ٚؼي حٌيٚحَ حٌىخًِ . حٌيوظٍٛحٖ ىٍؿشاٌٝ   – (حٌؼخٔٛٞفٛق  ٕٓظ١ٓ ِٓ حٌيٍحٓش) ٓخػش ِؼظّيس 60رؼي حالٌظلخق ٌّيس ال طمً ػٓ 

 . ٓخػش 18ٓخػش ِؼظّيس فٟ حٌفظً حٌيٍحٟٓ حٌٛحكي ِٚٓ حٌّمزٛي أْ ٠ظً اٌٝ  15٘ٛ ؽالد حالٔظظخَ حٌظم١ٍيٞ ي

 

طَطزؾ رظوظظخص ِؼ١ٕش ٠ؼي  ٚحٌظٟحٌّٙخٍحص حٌٕفٔلَو١ش  اٌٝ رخإلػخفش, ِـخالص ٍث١ٔش أٍرؼش فٟٚطظٕف ِـخالص حٌظؼٍُ 

:  ٌٟٖ٘ٚ٘ حٌّـخالص , ٘خِخ حَِأ٘خٍحص ف١ٙخ حوظٔخد ٌٖ٘ حٌُ

 حٌميٍس ػٍٝ حٓظٌوخٍ، ٚفُٙ، ٚطمي٠ُ حٌّؼٍِٛخص، رّخ فٟ ًٌهانًؼزفخ ، : 

 ،ِؼَفش كمخثك ِليىس 

  ،ِؼَفش ِفخ١ُ٘ ِٚزخىة ٚٔظ٠َخص 

 ِؼَفش حإلؿَحءحص . 

 حٌميٍس ػٍٝانًٓبراد انًؼزفيخ ، : 

  ططز١ك حٌٕظ٠َش فٟ فُٙ حٌّفخ١ُ٘ ٚحٌّزخىة ٚحٌٕظ٠َخص 

  ِٟٛحلف  ٘شٚحؽَ ًٌه، ٚػٕي حألَِ ؽٍذصحٌظفى١َ حٌٕخلي ٚحإلريحع فٟ كً حٌّشىالص، ػٕيِخ ٞهطٛحص ق ططز

 . ؿي٠يس غ١َ ِظٛلؼش

 ٠شًّ ًٌه حٌميٍس ػٍٝٔانزٕاصم يغ اآلخزيٍ  انًسإٔنيخرحًم   يٓبراد ، : 

  ،طلًّ ِٔئ١ٌٚش ػ١ٍّش حٌظؼٍُ ٚحٌظ١ّٕش حٌّٔظَّس حٌشوظ١ش ٚح١ٌّٕٙش 

 ِـّٛػخص ِّٚخٍٓش حٌم١خىس ػٕي حٌلخؿش، ػّٓ  حٌؼًّ ػٍٝ ٔلٛ فؼخي 

  ،حٌظظَف رّٔئ١ٌٚش ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌؼاللخص حٌشوظ١ش ٚح١ٌّٕٙش 

   ٟحٌؼخِش ٚحٌشوظ١ش حٌّٛحلفحٌظظَف ػٍٝ ٔلٛ أهاللٟ رّخ ٠ظٛحفك ِغ حٌّؼخ١٠َ حألهالل١ش حٌؼ١ٍخ ف. 

 

 ٠شًّ ًٌه حٌميٍس ػٍٝ انًؼهٕيبد ٔانًٓبراد انؼذديخ، رقُيخٔ االرصبل : 

  ،حالطظخي حٌفؼخي شف٠ٛخ ٚوظخر١خ 

  َٚحٌّؼٍِٛخص، حالطظخي طم١ٕشحٓظويح 

  حٓظويحَ حألٓخ١ٌذ حإلكظخث١ش ٚح٠ٌَخػ١ش حألٓخ١ٓش. 

 

حتاج يعلى سبٌل المثال ،  ؾاألهمٌة فً بعض مجاالت الدراسةفً  تنطوي على براعة ٌدوٌة ؼاٌة وهًحركٌة النفس المهارات

 .حركٌة الالزمةنفسالمهارات ال مستوٌات عالٌة جدا منإلى  وسٌقًمالالفنان ، أو  وألجراح ، كل من ا

 المتوقع فً كل من هذه المجاالت فً كل مستوى اإلجادةلمستوى  عاما واسع النطاق وصفا حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الص شمليو

  .المإهالت من

 

فً التخصصات األكادٌمٌة أو المهنٌة الالزمة  ةوالمهارات المتوقع ٌتطلب معٌار التعلم والتعلٌم أن ٌتعلم الطالب المعارؾكما 

للمإسسة عند التخطٌط ألى برنامج النظر فى متطلبات  ٌنبؽً ،ولتلبٌة هذا المطلب، هم لهاإعداد ٌتمالمجاالت التً  لممارسة

لق فضال عن أي متطلبات خاصة تتع , المتخصصةوهٌئات االعتماد  ،الهٌئات والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة المتخصصة

   .فً المملكة العربٌة السعودٌة القائمة الظروؾب
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أو مع ؼٌرها من ( طورالتمستوى لتقٌٌم )  مقارنات مع األداء فً الماضً جودةالقرارات المتعلقة بالٌنبؽً أن تشمل و

ٌة السعودٌة والهدؾ من هذا النظام فً المملكة العرب. داءالنسبٌة لألمستوٌات الوجودة البشؤن  قراراتالمإسسات إلصدار 

وسوؾ ٌتطلب . مستوٌات المتقدمةالفً المإسسات الدولٌة ذات تً تقدم تلك العلى األقل تعادل التعلٌم  جودة أن و ضمانه

لكن نقطة المقارنة لوضع معاٌٌر لألداء ٌجب أن تكون . الهامة ذلك إجراء مقارنات دولٌة على األقل فً بعض المسائل

. التً ٌنبؽً اتخاذها  القراراتو، التً تعمل فٌهاها، والظروؾ للمإسسة المعنٌة، ومهمت مالئمة

فً ملحقات و. وثائق التخطٌط وتقارٌر  عدد من ما ٌنبؽً أن ٌدرج فًحول من هذا الدلٌل تفاصٌل  الثانًٌتضمن الجزء و

لخطط وتقارٌر  ر وصفاهذه النماذج مصممة لتوفً. لمساعدة المسإولٌن عن إعداد هذه الوثائق تم توفٌر نماذج ،هذا الكتٌب

  .عن األنشطة، وملخصات أدلة عن األداء بالنسبة لهذه المعاٌٌر

عن تختلؾ إلى حد ما  يوه، لتعلمل مجاالت ستة ، تم تحدٌد ٌإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصالتدرٌب المهنً والتقنً مسار فً 

لتطوٌر عدد من  رئٌسال المطلب ذلك ، بما فًفً هذا القطاع التمهٌدٌةبرامج الالعالً، مما ٌعكس اختالؾ  التعلٌم مجاالت

وذلك  مجاالتالتحقٌق المعاٌٌر المطلوبة للتعلٌم فً هذه فمن المهم للؽاٌة العالً،  أما بالنسبة للتعلٌم. المهارات المطلوبة للعمل

ن هناك تركٌز كبٌر على وعند التقوٌم العتماد البرامج سوؾ ٌكو. ٌتطلب استخدام استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة لنوع التعلم

جودة نتائج التعلم، ومدى  لتحقق مناٌم التعلم، وعملٌات ودمة لتحقٌق تلك النتائج، وطرق تقالمستخ استراتٌجٌات التدرٌب

  .العمل سوق لمتطلبات ٌتهاتلب

صحٌح من خالل  هذا ال ٌمكن أن ٌحدد بشكلو .بشكل فعال بعد التخرج ٌتم تعلمهما  استخدامهو  األسمى الهدؾال شك أن و

أن  تضمن على األقل بعض األدلة علىيأن جب برامج يالٌم وؼٌر أن تق أثناء وجودهم فً المإسسة التعلٌمٌة ،ٌم الطالب وتق

نتائج على أساس قائما  دلٌالٌستدعً التخرج، وهذا  ٌطبق على النحو المناسب فً حٌاتهم الشخصٌة والمهنٌة بعدٌتم تعلمه ما 

 .أم ال على المدى البعٌد قد تحققت ةالمطلوب ت نتائج التعلمٌم ما إذا كانوأخرى لتق ٌاتأو آلاالستفتاءات 

 

 2.2   يى انجٕدحٔاسزخذاو األدنخ نزق 

سمعة أو االنطباعات العلى  بدال من االعتماد والبراهٌن دلةمن األعلى أساس بجودة التعلٌم  القرارات المتعلقةستند تٌنبؽً أن 

من الممكن ، وضع نظام لضمان الجودة وخالل ،ما  ٌقدم معلومات لصالح قراردلٌل أي شًء الون ٌمكن أن ٌكو. العامة

  .هاميتقدٌتم مسبقا لهذا النوع من األدلة التً س التخطٌط

التً سٌتم داء األبعض مإشرات  ديتحدمن الضروري إال أنه  ،دلة األ أشكاال متنوعة منمن إمكانٌة استخدام  رؼمبالو

داء األمإشر وسوؾ ٌتطلب  . شكال من أشكال هذه األدلةالتعلٌم تعد آراء الطالب حول جودة  على سبٌل المثالؾ .استخدامها

التدرٌس على معٌار واسع جودة مثل متوسط تصنٌؾ  المعٌارٌة لاشكاألكمً فً بعض قٌاس إلى  بالطالالقائم على آراء 

بعد ) مقرراتوم على معدالت إتمام أو نجاح الطالب فً التقمإشرات أخرى قد فً حٌن أن . من قبل الطالب فً الصؾ

. جٌنيأو برنامج فً مسح للخر مقررأو تصنٌؾ لقٌمة ، (المعاٌٌر المطلوبة التحقق بصورة مستقلة من

 بشؤن القراراتولكن عند إصدار . ةخارجً مراجعة الخارجٌٌن فً المقٌمٌنسوؾ تستخدم مإشرات األداء أٌضا من قبل و 

من  اجزءٌعد لتحقق من النتائج التً قدمتها المإسسة فا. إخذ فً االعتباريمعلومات أخرى، وهذا ٌنبؽً أن  تتبٌند ق ،جودةال

قبل  األدلة التً تتجاوز مإشرات األداء التً تم اختٌارها من دراسةٌنطوي على  ، وهذا ؼالبا ماالخارجً المقوم دور

  .المإسسة

عكس تأن  مفترضتً من الالوالخاصة بها،  ٌم والتقارٌرولعملٌات التقما مإسسة  هاباإلضافة إلى المإشرات التً تختار

مإشرات األداء  من معٌنتحدٌد عدد بمن وقت آلخر ستقوم  الهٌئةفإن  ،هاالخاصة بوالترتٌبات التنظٌمٌة  واألولوٌاترسالة ال

وسوؾ ٌتطلب األمر تقدٌم . من المإسسات مجموعات معٌنة مإسسات أوالفً جمٌع  استخدامهاالتً ٌنبؽً  (Kips) ةرئٌسال

  .الخارجٌة ػ١ٍّخص حٌظم٠ُٛ تم تناولها خاللالتً  الذاتٌة دراسةال تقارٌر فً المإشرات بٌانات عن تلك
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  ٔانًإشزاد انًًكُخألدنخ يٕجز انًؼبييز ٔأشكبل ا 3.2

داء األلة التً ٌمكن النظر فٌها، ومإشرات على أنواع األدالمالحظات عامة األحد عشر، وبعض الموجز للمعاٌٌر فٌما ٌلً 

وٌستهدؾ . إرشادي هنا على نحو المقدمةعلى األدلة والمإشرات  المالحظات وتستخدم. على أساس هذه األدلة ةممكنال

تلك المإسسة أو البرنامج  هاتحدٌد األدلة والمإشرات التً ستستخدم معٌن أو برنامجما مإسسة  جودة الخاص بتخطٌطجزء ال

 . ؼراض ضمان الجودةأل

 الحرم فًأو ( المباشر)وجها لوجه  التعلٌم معاٌٌر لمإسسة تقدم قد تم استخدامهذه األمثلة  ه فًوتجدر اإلشارة أٌضا إلى أن

 .ةمختلفة من المإشرات واألدل أشكاال د، ٌتطلب األمرلمإسسة تقدم برامج التعلٌم عن بعوبالنسبة . (الجامعً)

 

السٌاق المؤسسً . أ

واألهداف رسالة ال: 1ٌار مع

 

معٌار البرنامج معٌار المإسسة 

ٌجب أن بوضوح كما رسالتها المإسسة ٌجب أن تحدد 

ة، وتكون مإثرة رئٌسال هاوأولوٌاتأهدافها  بشكل مالئم تحدد

.  فً توجٌه التخطٌط والعمل داخل المإسسة

 

، المإسسةرسالة  البرنامج متسقة معرسالة ٌجب أن تكون 

لبرنامج ل محددة أهداؾ ومتطلبات بناءا على هاقيطبكما ٌتم ت

 األهداؾ ٌجب أن تحدد بوضوح وبشكل مالئمو. المعنً

وتكون مإثرة فً توجٌه التخطٌط  ةرئٌسألولوٌات الوا

 .والعمل

هً  1 بالمعٌار فٌما ٌتعلقالخاصة لمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 رسالة ال مالئمة 1.1

رسالة  ال عبارة جدوى 2.1

  ومراجعتهارسالة ال تطوٌر 3.1

 رسالة ال عبارةاالستفادة من  4.1

 .والؽاٌات واألهداؾ الرسالة العالقة بٌن 5.1

 

 1 بالمعٌار فٌما ٌتعلقمإسسة برنامج الخاصة ل المتطلبات

 :هً كالتالً

  الرسالة مالئمة 1.1

  الرسالة عبارة جدوى 2.1

  ومراجعتها الرسالة تطوٌر 3.1

  الرسالة عبارةة من االستفاد 4.1

 .والؽاٌات واألهداؾ الرسالةالعالقة بٌن  5.1

 

واألدلة  مؤشرات األداء

تعدٌالت ال ، أو الرسالة، ونسخا من وثائق انفسه الرسالة صٌؽةمن دراسة  جودة  الرسالة دلٌل بشؤنعلى ٌمكن الحصول 

أخرى  تقارٌر دراسةودعمها، وتٌعابهم للرسالة اسمدى الموظفٌن والطلبة لمعرفة  مقابالت معوالعلٌها، التً أدخلت 

على المإشرات التً ٌمكن استخدامها شتمل تو. القرارات كؤساس التخاذالرسالة  بٌانات لمعرفة مدى استخدامو  مقترحاتو

من رسالة الالتً تستند إلى اإلستراتٌجٌة  ودعمها، أو نسبة القراراتاستٌعاب الرسالة مدى االستفتاءات لمعرفة أسئلة إجابات 

 .المتخذة بٌن معاٌٌر القرار
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  واإلدارة السلطات:  2المعٌار  

 

معٌار البرنامج معٌار المؤسسة 

صالح لقٌادة فعالة  المإسسة التعلٌمٌة إدارةتوفر ٌجب أن 

، من خالل وضع سٌاسات اعمالئهلصالح المإسسة ككل و

كبار المدٌرٌن  ٌترأسٌجب أن كما . للمساءلةوإجراءات 

نشطة التً تضطلع بها هذه المإسسة على نحو فعال فً األ

عالوة على ذلك، ٌجب . واضح المعالم توجٌه إطار هٌكل

 مع مستوٌات عالٌة من النزاهة أن تتسق أنشطتهم

ٌجب أن تتم هذه األنشطة والممارسات األخالقٌة، كما 

السلٌمة التً تضمن  السٌاساتوضمن إطار من اللوائح 

مناسب بٌن  اإلدارٌة وتوفٌر توازنالمساءلة المالٌة و

 . منسق والمبادرة المحلٌةالالتخطٌط 

توازن مناسب بٌن الخضوع  برنامج ٌجب أن تعكسالإدارة 

بٌن المإسسة، و للمساءلة أمام اإلدارة العلٌا ومجلس إدارة

 .المحددة للبرنامج المعنً المتطلباتالمرونة الالزمة لتلبٌة 

مثل )عملٌات التخطٌط  فً األطراؾ المعنٌةوٌجب إشراك 

، وممثلً الصناعة، تخصصةالطالب ، والهٌئات الم

فً وضع أهداؾ وؼاٌات ( هٌئة التدرٌسأعضاء و

ٌجب كما . هال واالستجابة واستعراض ما تحقق من نتائج

التعدٌالت إضافة إلى البرامج ككل و مقرراتال جودة رصد

 لتطوراتردود الفعل وا استجابة إلىالتً أدخلت على الفور 

  .الحاصلة فً البٌئة الخارجٌة التً تإثر فً هذا البرنامج

 

هً  2 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

  : كالتالً

 (مجلس الجامعة )  اإلدارٌةالسلطة  2-1

  القٌادة 2-2

  عملٌات التخطٌط 2-3

  لعالقات بٌن أقسام الطالب والطالباتا  2-4

  النزاهة  2-5

  األنظمةالسٌاسات و 2-6

  المناخ التنظٌمً 2-7

  .للمإسسة الخاضعةوالكٌانات المشاركة  هٌئاتال 2-8

 

هً  2 بالمعٌار فٌما ٌتعلق برنامج محددالخاصة ل المتطلبات

 :كالتالً

  القٌادة 2-1

  عملٌات التخطٌط2-2

  لعالقات بٌن أقسام الطالب والطالباتا 2-3

  النزاهة  2-4

  واللوائح السٌاسات 2-5

 

 

 

 

 دلةواأل مؤشرات األداء

من  وعٌناتة، رئٌسواللجان ال العلٌا لإلدارة المرجعٌة مقاٌٌسواإلدارة من  السلطات جودة بشؤندلٌل  على ٌمكن الحصول

 جودة دلٌل بشؤنٌمكن الحصول على و . ٌم الذاتًوهذه الهٌئات، ودلٌل التقمن قبل قرارات  باتخاذالتً توصً  الوثائق

الوثائق ذات  تقوٌممن خالل خاضعة للرقابة  الكٌانات التً كانت استعراض ، وتحلٌالت تقٌٌم المخاطر أو األنظمةسٌاسات وال

ٌم المناخ ووٌمكن تق. مضمونهاب على علم واأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن الذٌن من المتوقع أن ٌكون مع هاالصلة ومناقشات

 .الموظفٌن والطالب المناقشة معأو  المسحنتائج  عن طرٌق التنظٌمً
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 تطوٌرهاإدارة ضمان الجودة و: 3معٌار 

 

معٌار البرنامج معٌار المؤسسة 

عملٌات ضمان الجودة ٌجب أن تشمل جمٌع قطاعات 

 العملٌات اإلدارٌة معبفعالٌة  تكاملأن تالمإسسة و

ٌم جودة المدخالت وأن تشمل معاٌٌر تق وٌجب. والتخطٌط

 مع التركٌز بشكل خاص على ترجاخمالوالعملٌات و

هٌئة أعضاء وٌجب إنشاء عملٌات لضمان أن المخرجات، 

أدائهم و تطوٌر ب نوالموظفٌن والطالب ملتزموالتدرٌس 

بالرجوع إلى  جودةالٌم وٌجب تقكما . بشكل منتظم هٌموتق

 الخارجٌة قاٌٌسمالتً تستند إلى مإشرات األداء وال األدلة

 . العالٌة

ن يالموظؾهٌئة التدرٌس و ؼٌرهم من أعضاء  لتزميٌجب أن 

 جودة تطوٌرو مأدائه تطوٌربن فً البرنامج يالمشارك

لجودة لٌمات منتظمة وتقتجرى ٌجب أن كما . البرنامج ككل

على أدلة صحٌحة ومعاٌٌر  بناءا كل مقرر وتقوٌم خطط فً

وتخصص  .ونفذت أعدت التً طوٌرتالمناسبة، وخطط 

 تائج تعلم الطلبة فً كل دورة معنل بشكل أساسًاألهمٌة 

  .المساهمة فً تحقٌق أهداؾ البرنامج الشاملة

 

 

 3 بالمعٌارالمتعلقة ولمإسسة ككل با الخاصة المتطلبات

  : هً كالتالً

  الجودة بتحسٌنااللتزام المإسسً  3-1

  نطاق عملٌات ضمان الجودة 3-2

  إدارة عملٌات ضمان الجودة 3-3

  محكاتوال والمإشرات المرجعٌة األدلةاستخدام  3-4

  التحقق المستقل من التقوٌم 3-5

هً  3 بالمعٌار فٌما ٌتعلق ما ،برنامج الخاصة ل المتطلبات

 :كالتالً

  بتحسٌن جودة البرامج االلتزام  3-1

  نطاق عملٌات ضمان الجودة 3-2

  إدارة عملٌات ضمان الجودة 3-3

  محكاتوال والمإشرات المرجعٌة األدلةاستخدام  3-4

  المستقل من التقوٌمالتحقق  3-5

 

 

واألدلة  مؤشرات األداء

 تحسنالمن خالل النظر فً نتائج تلك العملٌات، التً تشمل  إدارة عملٌات ضمان الجودة جودةدلٌل على على ٌمكن الحصول 

من  المتبعةعملٌات اللة عن أد على ٌمكن الحصولو تدرٌجً فً النتائج التعلٌمٌة وجوانب تخطٌط وإدارة هذه المإسسةال

وحدات داخل ال تقارٌر أداء جودةأدلة أخرى من على ٌمكن الحصول كما . الموظفٌن أو الطالب مناقشات معالأو االستفتاءات 

ٌمكن الحصول على و. المعاٌٌر الخارجٌةب مناسبة مقارنة محكاتما إذا كانت قائمة على أدلة و ذلك المإسسة، بما فً

برامج التطوٌر  تقارٌر عن مدى فعالٌةوالجودة من معدالت المشاركة،  الخدمات التً ٌقدمها مركز ةجودمعلومات عن 

المإسسة  نواحًفً جمٌع  جودةالوثائق و تقارٌر توافق بٌنوال ،جودةال وتطوٌرهدؾ منهجٌة التعلٌم ستالتً ت المتخصصة

 وهناك عدد من المإشرات الممكنة  .ظفٌن وكبار المدٌرٌنوالمو وفعالٌة عملٌات ضمان الجودة من قبل الطالبأهمٌة  وتقٌٌم

  ..ٌمكن أن تستمد مباشرة من هذه القائمة من مصادر األدلة التً
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 جودة التعلم والتعلٌم. ب

 التعلم والتعلٌم: 4المعٌار 

 

معٌار البرنامج معٌار المؤسسة 

المإسسة نظام فعال لضمان أن جمٌع  ٌكون لدى ٌجب أن

من وذلك التعلم والتعلٌم ٌات على مستوطابق أتالبرامج 

وتوفٌر خدمات  المبدئٌة، ورصد األداء، اتخالل الموافق

التالٌة المتطلبات تنطبق . ةالمإسسعلى نطاق واسع بالدعم 

ٌجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة و. البرامج على جمٌع

 حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصشى مع امحددة بوضوح، بما ٌتم

العمل أو الممارسة  ومتطلبات( المهنٌةالبرامج )الوطنٌة و

عملٌات  ٌم معاٌٌر التعلم من خاللوال بد من تقو.  المهنٌة

 المرجعٌة الخارجٌة المعاٌٌرمناسبة ٌتم قٌاسها فً مقابل 

مإهلٌن ٌجب أن ٌكون أعضاء هٌئة التدرٌس و. ذات الصلة

 تحملالخبرات المناسبة لعلى النحو األمثل ولدٌهم 

 ستخدام استراتٌجٌاتال، و الخاصة بهم لتدرٌساات مسإولً

ئج التعلم، التدرٌس المناسبة ألنواع مختلفة من نتا

. الرامٌة إلى تحسٌن فعالٌة التعلٌم لمشاركة فً األنشطةلو

من  التعلٌم ومدى فعالٌة البرامج جودةٌم ووٌجب أن ٌتم تق

 العمل ربابالخرٌجٌن وأاستفتاءات ب والطال ٌموخالل تق

. التطوٌرردود الفعل كؤساس لخطط استخدام ن ثم وم

ٌجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة محددة بوضوح، بما 

ومتطلبات العمل أو  حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصشى مع اٌتم

 ٌم معاٌٌر التعلم من خاللوال بد من تقو. الممارسة المهنٌة

المرجعٌة  المعاٌٌرمناسبة ٌتم قٌاسها فً مقابل عملٌات 

ٌجب أن ٌكون أعضاء هٌئة التدرٌس ذات الصلة و ٌةالخارج

 تحملالخبرات المناسبة لمإهلٌن على النحو األمثل ولدٌهم 

 ستخدام استراتٌجٌاتال، و الخاصة بهم لتدرٌسامسإولٌات 

لمشاركة لنواع مختلفة من نتائج التعلم، والتدرٌس المناسبة أل

جب أن ٌتم وي. الرامٌة إلى تحسٌن فعالٌة التعلٌم فً األنشطة

 ٌمومن خالل تق التعلٌم ومدى فعالٌة البرامج جودةٌم وتق

مع استخدام ،  العمل ربابالخرٌجٌن وأاستفتاء ب والطال

. التطوٌركؤساس لخطط  التؽذٌة الراجعة

هً  4 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

  : كالتالً

  ٌمالرقابة المإسسٌة لجودة التعلم والتعل  4-1

  الطالب ملتعمخرجات  4-2

 برامج ال تطوٌرعملٌات   4-3

 برامج الٌم وتقوعملٌات مراجعة  4-4

  ٌم الطالبوتق 4-5

  للطلبةالتعلٌمٌة المساعدة  4-6

 التدرٌس جودة 4-7

 التدرٌس جودةتقدٌم الدعم إلدخال تحسٌنات على  4-8

 أعضاء هٌئة تدرٌس اتمإهالت وخبر 4-9

  المٌدانٌة الخبرة أنشطة 4-10

 ترتٌبات الشراكة مع مإسسات أخرى 4-11

هً  4 بالمعٌار فٌما ٌتعلق برنامج محددالخاصة ل المتطلبات

 :كالتالً

  تعلم الطلبة مخرجات 4-1

 برامج ال تطوٌرعملٌات   4-2

 برامج التقٌٌم وعملٌات مراجعة  4-3

  ٌم الطالبوتق 4-4

  للطلبةالتعلٌمٌة المساعدة  4-5

  تدرٌسال جودة 4-6

  التدرٌس جودةتقدٌم الدعم إلدخال تحسٌنات على  4-7

 أعضاء هٌئة تدرٌس اتمإهالت وخبر 4-8

  المٌدانٌة الخبرة أنشطة 4-9

 ترتٌبات الشراكة مع مإسسات أخرى 4-10
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  واألدلة مؤشرات األداء

 البرامج جودةن عالعمل  ربابٌجٌن وأوالخر  تقوٌم الطالب خاللالتعلم والتعلٌم من  جودةعن مإشرات على الحصول  ٌمكن

، باإلضافة إلى  هٌئة التدرٌس أعضاء إلىونسبة الطلبة  ونتائج توظٌؾ الخرٌجٌن مقرراتوالمج ابرال إتماموإحصاءات عن 

مدى  بشؤنأحد المصادر الهامة لألدلة مشورة الخبراء المستقلٌن تعد  وأعضاء هٌئة التدرٌس ، عن مإهالت  إحصاءات

 لمقارنةأدلة  إتاحةوٌنبؽً . حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الص التعلٌمٌة فً حاورماللمختلؾ  وٌماتتراتٌجٌات التدرٌس والتقاس مالئمة

عٌنات من  تقوٌم منهابعدة طرق مختلفة  وٌمكن أن ٌتم ذلك. مرجعٌة خارجٌة مناسبة مع مستوٌاتالتعلم  مخرجات مستوٌات

  .بالطالوإجابات  اتالختبارائلة المستقلة لمعاٌٌر أس قوٌماتعمل الطالب والت

فً مقارنات بٌن  هماستخداكمٌا و قٌاسه ٌمكن فً شكل التعلم والتعلٌم استخدام البٌانات جودةاختٌار مإشرات األداء لوٌتطلب 

 .األخرى، واألداء فً الماضً المإسساتوهذه المإسسة 

 

دعم تعلم الطالب . ج

م الطالب وخدمات الدع شؤون إدارة: 5المعٌار 

معٌار البرنامج معٌار المؤسسة 

 وضع سجالتهم نظما نظمو الطالب ٌجب أن تكون إدارة قبول

وسرٌعة االستجابة، مع الحفاظ على سرٌة  بها موثوق

ٌجب أن تكون حقوق و. لسٌاسات المعلنةل وفقاالسجالت 

مع وضع واضح ومفهومة الطالب محددة بشكل  ومسئولٌات

وٌجب توفٌر . النضباطاة ويشفاؾتتسم بالعادلة إجراءات 

والخدمات  واإلرشادآلٌات لتقدٌم المشورة األكادٌمٌة ، 

الحتٌاجات  باالستجابةأن تتسم هذه اآللٌات ال بد و،  المساندة

 على المتطلباتخدمات الدعم للطالب وأال تقتصر . الطالب

دٌن، لاب تتعلق ال صفٌهبل تشمل أنشطة األكادٌمٌة الرسمٌة 

رٌاضة ، وؼٌرها من األنشطة ذات الصلة والثقافة ، وال

 .التكوٌن البدنً للطالباحتٌاجات ب

 ومتجاوبة معٌجب أن تكون عملٌات القبول فعالة ونزٌهة ، 

 إتاحةٌجب و. البرنامجب خالل االلتحاقاحتٌاجات الطالب 

البرنامج ومعاٌٌر القبول ، متطلبات معلومات واضحة عن 

فً و بالبرنامجالتحاقهم  ندالبرنامج للطالب عاتمام  ومعاٌٌر

ٌجب أن تكون آلٌات تسوٌة و. المراحل الالحقة من البرنامج

مبٌنة بوضوح ، ومعروفة ،  والمناشدات الطالبٌةالمنازعات 

فٌما  ٌقدم التوجٌه المهنًٌجب أن كما . بشكل عادلوتدار 

الدراسة التً تم  بمجاالت ذات الصلة بالوظائؾٌتعلق 

 .امجتناولها فً هذا البرن

هً  5 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 قبول الطالب  5-1

 سجالت الطالب 5-2

   شإون الطالب إدارة 5-3

 ب ٌم خدمات الطالوتخطٌط وتق 5-4

  اإلرشادالطبٌة وخدمات الخدمات  5-5

 ؼٌر الصفٌة األنشطة 5-6

  5 المعٌاربالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

: هً كما ٌلً

 قبول الطالب 5-1 

 سجالت الطالب 5-2

 الطالب  شإون إدارة 5-3
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واألدلة مؤشرات األداء 

كفاءة الخدمات المقدمة عن استفتاءات الطالب الطالب وخدمات الدعم من  شإون إدارة على جودةدلٌل على ٌمكن الحصول 

باإلضافة إلى  ,النتائج وإعالن ,القبول الوقت المستؽرق فً عملٌات، وهابعٌن، ومعدالت استخدام خدمات تها استجابمدى و

للحصول على ٌمكن أن تستند مإشرات األداء مباشرة على هذه المعلومات ، ولكن و .ونتائج إجراءات التؤدٌب معدل تكرار

 .مع الطالب والموظفٌن لمرافق ومناقشاتامثل زٌارات  خالل مراجعة ما، من الممكن إجراء بعض األمورأدلة إضافٌة 

 

مصادر التعلم : 6معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

توفٌر المكتبات و ، ومنهالموارد التعلٌمٌةلٌجب التخطٌط 

لتلبٌة  ،اللكترونٌة وؼٌرها من المواد المرجعٌةا المراجع

مستوى ب هاميقدوتلمإسسة برامج االخاصة ل المتطلبات

تبة وما ٌتصل بها من مرافق المكإتاحة البد من و. مناسب

المعلومات فً بعض األحٌان لدعم التعلم المستقل، مع  تقنٌة

كما ٌتطلب . تقدٌم المساعدة فً العثور على المواد المطلوبة

اتٌة وتوفٌر مرافق للدراسة الفردٌة والجماعٌة فً بٌئة ماألمر 

 كماٌم الخدمات والبد من تقو .الفعالة والبحوث للدراسات

التدرٌس العاملٌن باستجابة لردود فعل  طوٌرهاتٌنبؽً 

 .والطالب

والخدمات المرتبطة مواد الموارد التعلٌمٌة ٌجب أن تكون 

المقدمة  مقرراتالبرامج وال متطلباتبها كافٌة لتلبٌة 

البد من توفٌر و, .إلٌهاومتاحة للطالب عند الحاجة ,افٌه

فً من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس  المتطلباتمعلومات عن 

الالزمة على النحو المطلوب،  المصادرتوفٌر ل ةكافً أوقات

الخدمات ٌم ون والطالب فً تقووٌجب أن ٌشارك الموظؾ

لمواد المرجعٌة لالخاصة  وسوؾ تتنوع المتطلبات. المقدمة

 ،شبكة اإلنترنت، والحاسوب ومصادر البٌانات على

 والمساعدة فً استخدام هذه المعدات تبعا لطبٌعة البرنامج

 .فً التدرٌس والطرق المتبعة

هً  6 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

: كالتالً

 

والتقوٌم  التخطٌط6-1

التنظٌم  6-2

 الدعم للمستخدمٌن  تقدٌم6-3

 والمرافقالموارد  6-4

  6 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

: هً كما ٌلً

والتقوٌم التخطٌط  6-1

التنظٌم  6-2

 تقدٌم الدعم للمستخدمٌن 6-3

 والمرافقالموارد  6-4

 

واألدلة مؤشرات األداء 

 رضااالستفتاء عن من خالل  الخاصة بذلكالتعلم ومإشرات األداء  مصادرجودة حول  والبراهٌن األدلةٌمكن الحصول على 

، وتفاصٌل مختلفة والمراجع الخاصة بالمقرراتمعدالت نجاح الطالب فى الوصول الى مصادر المعلومات الالمستخدمٌن، و

معلومات عن تقدٌم برامج توجٌهٌة  إتاحةوٌنبؽً . هٌئة التدرٌسأعضاء المرافق لالستخدام من جانب الطالب وإتاحة أوقات 

 على تقدٌم ةكون المإسسة قادرتٌنبؽً أن و. من المستفٌدٌنوالقدرة على االستجابة لطلبات مجموعات  ,للطلبة الجدد

على شبكة اإلنترنت مقارنة مع المإسسات التً تقدم والموارد الموجودة الكتب من  مصادر التعلممستوى توفٌر معلومات عن 

على مستوى المإسسة المماثلة او ٌزٌد  أصبحتقدٌم الخدمة المناسب هو أن مستوى  داءاألمإشر ، وسوؾ ٌكون برامج مماثلة

 .عنها
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دعم البنٌة التحتٌة . د

والتجهٌزات المرافق : 7معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

 المتطلباتلتلبٌة  مهٌئةمرافق مصممة أو الٌجب أن تكون 

والتعلم فً البرامج التً تقدمها المإسسة،  الخاصة للتعلٌم

 وال بد من رصد. الجودة وتوفر بٌئة آمنة وصحٌة لتعلٌم عال

دة فً التخطٌط للمساع ٌنو استفتاء المستخدم المرافقاستخدام 

من خالل توفٌر بنٌة تحتٌة مالئمة   ٌجبو . لمزٌد من التطور

الحاسوب  تقنٌة، واستخدام والمعاملقاعات الدراسة  إعداد

. هٌئة التدرٌس والطالبألعضاء الالزمة لبحث اومعدات 

مثل خدمات كما ٌجب توفٌر خدمات مصاحبة بشكل مناسب 

ب متى كان الطال سكنو ،صاحبة للمنهجمال واألنشطةالؽذاء، 

 .ذلك ممكنا

لتعلٌم المتطلبات  الالزمة والتجهٌزاتر المرافق يٌجب توؾ

المرافق  استخداموٌنبؽً رصد . لبرنامجلوالتعلم 

من  عن الكفاءة منتظمةبصفة ٌم وتقإجراء و والتجهٌزات

التدرٌس وؼٌرهم من  هٌئةأعضاء  خالل المشاورات مع

 .الموظفٌن، والطالب

هً  7 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 

 السٌاسات والتخطٌط  7-1

 ة المرافق ءجودة وكفا 7-2

 التنظٌم واإلدارة  7-3

 المعلومات  تقنٌة 7-4

  السكن الطالبً 7-5

  7 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

هً كما ٌلً  ٍ 

 السٌاسات والتخطٌط  7-1

 ة المرافق ءدة وكفاجو 7-2

 التنظٌم واإلدارة  7-3

 المعلومات  تقنٌة 7-4

 

 

 

 

واألدلة مؤشرات األداء 

 ورضا المستخدمٌن استفتاءات وثائق التخطٌط ، وخالل المرافق والمعدات من مإشرات على جودة  علىٌمكن الحصول 

مباشرة ال والمالحظةت التً تقدم برامج مماثلة مع المإسساالتً تعقد مقارنات الوتفاعل مع تلك االستفتاءات  التقارٌر 

  .مٌن المستقلٌنوللمق

وتقدم . ةرئٌسال التجهٌزاتووصٌانة المرافق  جودةمعلومات عن  صٌانةالجداول الزمنٌة للحالة وال اتٌموتقأن تقدم وٌنبؽً 

ارسات اإلدارٌة السلٌمة ، والترتٌبات مكلفة ادلة على المماللوائح وقواعد الممارسات المتعلقة باستخدام المرافق والمعدات 

، وإحصاءات عن أعطال المعدات، المستخدمرضا استفتاءات حول وٌمكن أن تشمل مإشرات األداء أشٌاء مثل . األمنٌة

. والتجهٌزاتعن توفٌر المرافق األخرى  المإسسات معومقارنات 
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المالٌة  التخطٌط واإلدارة: 8المعٌار 

البرنامج معٌار معٌار المؤسسة 

مالٌة كافٌة للبرامج والخدمات المقدمة الموارد ال أن تكونالبد 

وفقا لمتطلبات البرنامج واألولوٌات  كفاءةبإدارتها على أن تتم 

لتخطٌط على لفرصة لتٌح المٌزانٌة ات ٌنبؽً أنو. المإسسٌة

وٌجب أن . المدى الطوٌل على األقل على مدى ثالث سنوات

 والعملٌات المالٌةالمٌزانٌة  تستخدم نظم فعالة لوضع

المإسسٌة واإلدارة المراقبة المرونة و توفربحٌث والمساءلة 

 .للمخاطرالفعالة 

 لبرنامجا تقدٌمٌجب أن تكون الموارد المالٌة كافٌة من أجل 

مسبقا متطلبات البرنامج بٌجب أن ٌتم التعرٌؾ كما  .بفاعلٌة

. لمإسسٌةا ةانًالمٌز دراسة عملٌة وضعكاؾ لٌتم  شكلبو

لتخطٌط على المدى لفرصة لتٌح المٌزانٌة ات ٌنبؽً أنو

 توفٌرٌجب كما . الطوٌل على األقل على مدى ثالث سنوات

لإلدارة الفعالة واالستجابة الالزمة قدر كاؾ من المرونة 

بآلٌات قترن ت متوقعة، وهذه المرونة ٌجب أناللألحداث ؼٌر 

 .لمساءلة، وتقدٌم التقارٌرمناسبة ل

هً  8 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  متطلباتال

 :كالتالً

  المٌزانٌة وإعدادالتخطٌط المالً  8-1

  اإلدارة المالٌة 8-2

. المخاطرمراجعة الحسابات وإدارة  8-3

هً  8 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

: كما ٌلً 

  المٌزانٌة وإعدادالتخطٌط المالً  8-1

  اإلدارة المالٌة 8-2

 

 

  األدلةمؤشرات األداء 

 نسبالمٌزانٌة وتقارٌر مراجعة حساباتها مع بٌانات من  المالٌة واإلدارة  التخطٌط جودة  لٌل علىعلى د ٌمكن الحصول

فاق على التكالٌؾ ، واتجاهات اإلن إجمالًرنة بمقارواتب الموظفٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس معدالت  النفقات ذات الصلة مثل

باإلضافة  حاالت الطوارئٌم وتقارٌر عن تقتقدٌم  ٌنبؽًو .ومصادر التعلم والتجهٌزاتمثل الخدمات الطالبٌة، مختلفة بنود 

الطوٌل  إذا كانت المإسسة تشارك فً أنشطة تجارٌة على المدىو. إلى الحد األدنى المخاطر استراتٌجٌات لتقلٌلإلى 

تعتمد مإشرات األداء فً هذا و. هاالمإسسة وأولوٌاترسالة ٌمه بالنسبة لقوثر المالً وتاأل ، ٌنبؽً تحدٌد إجمالًوالقصٌر

 .مع مإسسات أخرى التً تتم مقارناتال فً ظلعلى نسب فئات اإلنفاق  وبشكل شائع حد كبٌر المجال إلى

 

 

عملٌات التوظٌف : 9معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

التدرٌس والموظفٌن ٌئة هٌمتاز أعضاء أن من الضروري 

 لةاممارسة الفعلل الالزمة خبراتاللمإهالت وبااآلخرٌن 

 تنمٌة المهنٌةالاستراتٌجٌات  إتباعٌجب  كما .ملمسإولٌاته

 هٌئة التدرٌسأعضاء ات المستمر لخبر طورلضمان الت

 داء جمٌعألٌم دوري ووٌنبؽً إجراء تق. والموظفٌن اآلخرٌن

 اتخبرالمعرفة والبهٌئة التدرٌس أعضاء  ٌمتازٌجب أن 

بهم، كما ٌجب منوطة ال لتدرٌسامسإولٌات لتحمل الالزمة 

 إخطار ٌجبو. مإهالتهم وخبراتهم قبل التعٌٌن التحقق من

البرنامج بالمعلومات الخاصة بالجدد  هٌئة التدرٌسأعضاء 

 البد من تقٌٌم أداء جمٌعو. بدء أنشطتهمومسإولٌاتهم قبل 
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األداء  مع تقدٌر الموظفٌن، منالتدرٌس وؼٌرهم  هٌئة أعضاء

. تطلب األمر ذلك طور المستمر متىللت دعمالتقدٌم المتمٌز و

 لتسوٌة تتسم بالشفافٌةفعالة وعادلة وعملٌات  إتباع ٌجبكما 

أو  هٌئة التدرٌس بؤعضاءالمرتبطة  والمنازعاتالصراعات 

 .الموظفٌن اآلخرٌن

 ورة دورٌةالتدرٌس والموظفٌن اآلخرٌن بص هٌئة أعضاء

 تطوٌرو ةالمهنًللتنمٌة  دعمالتقدٌم األداء المتمٌز و مع تقدٌر

 .مهارات التدرٌس

هً  9 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

  السٌاسات واإلدارة 9-1

  التوظٌؾ 9-2

  التطوٌر الذاتً والوظٌفً 9-3

 وتسوٌة المنازعات ،والشكاوى االنضباط، 9-4

  9 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  لمتطلباتا

: هً كما ٌلً

  التوظٌؾ 9-1

  التنمٌة الشخصٌة والوظٌفٌة 9-2

 

واألدلة  مؤشرات األداء

االطالع على الوثائق التً تحدد  من خاللوالموظفٌن  أعضاء هٌئة التدرٌس عملٌات توظٌؾجودة على االستدالل ٌمكن 

ٌم و، واإلجراءات الالزمة لتقالجدد والموظفٌن ألعضاء هٌئة التدرٌسالتمهٌدٌة  برامجال صؾو، وٌةمعاٌٌر التوظٌؾ والترق

أنشطة التنمٌة  أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن فً مشاركة جودةٌم وتق سجالتوٌمكن أن تمثل . طوٌرلتااألداء ودعم 

كما  .المشاركٌن قٌمة هذه األنشطة من قبل ٌموقمشاركة وت، السٌما عندما تشمل نسب البعملهم دلٌال قٌما المهنٌة ذات الصلة

إلى االستقرار أو عدم االستقرار  لإلشارة مإسسةفً ال هٌئة التدرٌس أعضاء بٌنالتوظٌؾ  فً ندوراالمعدل ٌمكن استخدام 

 أدلة حول فعالٌة زعاتالمنا ونتائج حوادثسجالت ال باإلضافة إلى  عاتانزال تسوٌة الئحةوفر تٌمكن أن و .لموظفٌنل بالنسبة

  .هذه العملٌات

 هٌئة التدرٌسبؤعضاء الخاصة والنسب   هٌئة التدرٌس مقارنة بؤعضاء بالطال نسبعلى مل مإشرات األداء تدائما ما تش

األنشطة و مثل نسبة المشاركة فً التنمٌة المهنٌة اكمً مإشرات أخرى ه من المهم قٌاسؼٌر أن هم،مع مستوٌات مإهالت

فً حالة وحدوث نزاعات  الموظفٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس ، دورانمثل معدالت تصنٌؾ بعض المإشرات وٌمكن  .العلمٌة

 .من رصدها التً ال بدوما إذا كانت هناك مشاكل فً المإسسة 

 

 

 اإلسهامات االجتماعٌة. هـ

 البحوث: 10معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

التعلٌم  برامج فً رٌسهٌئة تد أعضاءٌجب أن ٌشارك جمٌع 

لضمان البقاء  على النحو األمثلالعلمٌة  العالً فً األنشطة

المجال، وهذه  فً هذاثة يدالحالتطورات بعلى اطالع 

و  . تدرٌسال على أدائهم فً نعكس تالتطورات ٌنبؽً أن 

يجت ػهٗ أػضبء ْيئخ انزذريس انذيٍ يُذِرسٌٕ في ثزايج 

ٖ ثحٕس طالة انذراسبد انذراسبد انؼهيب، أٔ يشزفٌٕ ػم

انؼهيب، أٌ يسبًْٕا ثفبػهيخ في ئجزاء انجحٕس في يجبل 

 التدرٌس فً هٌئة أعضاءشارك ي وٌجب أن .رخصصبرٓى

أو اإلشراؾ على طالب بحوث  الدراسات العلٌا برامج

التعلٌم  برامج فى أفراد هٌئة تدرٌسٌجب أن ٌشارك جمٌع 

لضمان البقاء  على النحو األمثلالعلمٌة  نشطةالعالً فً األ

المجال، وهذه  فً هذاثة الحديالتطورات بعلى اطالع 

، و تدرٌسال على أدائهم فً نعكس تالتطورات ٌنبؽً أن 

برامج  فًهٌئة التدرٌس الذٌن ٌدرسون  أعضاءٌجب على 

ٌشرفون على بحوث طالب الدراسات  أوالدراسات العلٌا 

مجال  فًالبحوث  إجراءبفاعلٌة فى  ٌساهموا إنالعلٌا 

ر ما ٌكفً من المرافق والمعدات يوٌجب توؾ .تخصصاتهم

طالب الماجستٌر  ومساعدةالكلٌات بلدعم أنشطة البحث 
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ث فً هذا وبح من خالل إجراءبنشاط  الدراسات العلٌا

لدعم  هٌزاتوالتجر ما ٌكفً من المرافق يوٌجب توؾ. المجال

طالب الماجستٌر والدكتوراه  ومساعدةالكلٌات بأنشطة البحث 

 هٌئةأعضاء ٌجب تشجٌع  كما. المتطلبات تلبٌة هذهعلى 

على  فً الجامعات وؼٌرها من المإسسات البحثٌةالتدرٌس 

 هممساهمات، كما ٌجب تقدٌر ها مواصلة البحوث ونشر نتائج

ٌم وٌر التقمعاي ذلك على نعكسي وأنث والبح ههذ فً

إصدار تقارٌر ث المإسسة ووبحنتائج  ٌجب رصدو .ةوالترقً

عالوة . المماثلة األخرىالمإسسات  بؤداءتها ومقارنعنها، 

ٌجب وضع سٌاسات واضحة وعادلة للملكٌة على ذلك، 

 .الفكرٌة الملكٌة حقوق وتسوٌق

المتطلبات فً المجاالت ذات  تلبٌة هذهعلى والدكتوراه 

هٌئة  أعضاء مساهماتكما ٌجب تقدٌر . الصلة بالبرنامج

معاٌٌر  ذلك على نعكسي أنو ,ثوالبح ههذ فًالتدرٌس 

 .ةٌم والترقًوالتق

هً  10 بالمعٌارالمتعلقة ولمإسسة ككل باالخاصة  المتطلبات

: كالتالً

  بحوث المإسسٌةالسٌاسات  10-1

  ثوهٌئة التدرٌس والطالب فً البحأعضاء مشاركة  10-2

   لبحوثا تسوٌق 10-3

 بحوثالمرافق ومعدات  10-4

  10 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

هً كما ٌلً 

  ثوهٌئة التدرٌس والطالب فً البحأعضاء مشاركة  10-1

 بحوثالمرافق ومعدات  10-2

 

واألدلة مؤشرات األداء 

ومعاٌٌر التقٌٌم  ,وثائق من قبٌل خطة تنمٌة البحوثمن خالل مإسسة للالبحوث  استراتٌجٌات دلٌل عنعلى الحصول  ٌمكن

ة يالصناع الهٌئاتالتعاون مع  ومدى ,والملكٌة الفكرٌة ,وسٌاسات تسوٌق األبحاث ,هٌئة التدرٌسعضاء ألوالترقٌة 

اتفاقات للتعاون فً مجال البحث أو االستخدام  من خالل دراسةمزٌد من األدلة  وٌمكن الحصول على. األخرى والمإسسات

مرافق  كفاءة توفٌرالتدرٌس والطالب أدلة بشؤن مدى  أعضاء هٌئةاستفتاءات  أن توفر ٌمكنو. ةرئٌسالمشترك لمعدات 

 .لبحوثا وتجهٌزات

هٌئة التدرٌس،  من أعضاءالبحثٌة لكل عضو  اإلصداراتلبحوث إلى إحصاءات عن حجم اداء أعادة ما تستند مإشرات 

دات البحثٌة، مع شهاالستوعدد ا (هوهو مصطلح ال بد من تعرٌؾ) الناشطٌن فً مجال البحوث هٌئة التدرٌسأعضاء ونسب 

التزام  التً لدٌها المإسساتفإن ، الكمًقٌاس العلى الرؼم من صعوبة و. األخرى المإسسات أرقاماألرقام مع  مقارنة هذه

البحوث ٌتم من خالله ترجمة مإشرات للمدى الذي فً إدراج  قد ترؼب بحثٌة مساهماتقدٌم خدمة المجتمع أو تتجاه 

 .األكادٌمً أو المهنً المعنً فً المجال عملٌة تطبٌقات إلىواألنشطة العلمٌة 

  العالقة مع المجتمع:  11معٌار 

 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

بؤن المساهمة فً المجتمع من ال بد من االعتراؾ 

المرافق  توفٌرٌجب و. الهامة المإسسٌة اتالمسإولً

ٌجب كما . والتعلٌم المجتمع، تنمٌة للمساعدة فً والخدمات

 فضال عن طرحٌع الموظفٌن على المشاركة فً المجتمع تشج

معلومات عن المإسسة ونشاطاتها للمجتمع من خالل وسائل 

 إضافة إلى ذلك. العامة وؼٌرها من اآللٌات المناسبة اإلعالم

توجد فٌه  الذيلمجتمع لهامة ومات مناسبة مساهتقدٌم ٌنبؽً 

و  هٌئة التدرٌس أعضاء استنادا إلى معرفة وخبرة المإسسة

ٌجب أن تشمل مساهمات و .احتٌاجات المجتمع لهذه الخبرة

األفراد،  رع فٌها والتً ٌقوم بهاالمجتمع األنشطة التً شُش 

برامج المساعدة الرسمٌة التً تنظمها المإسسة أو  زٌادةو

نشطة األ ٌتم توثٌقوٌنبؽً أن . البرنامج ومدٌر اٌنظمه
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استراتٌجٌات  وتبنًٌجب رصد نظرة المجتمع للمإسسة 

 .هم وتعزٌز سمعتهااالتؾ تحسٌنمناسبة ل

 ، كما ٌنبؽً تقدٌروالمجتمع فً المإسسة التعرٌؾ بهاو

 .مناسببالشكل ال مساهمات الموظفٌن داخل المإسسة

هً  4 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

العالقة مع المجتمع بشؤن   السٌاسات المإسسٌة 11-1

  التفاعل مع المجتمع 11-2

 التعلٌمٌة سمعة المإسسة 11-3

هً  4 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

: ا ٌلًكم

 العالقة مع المجتمعبشؤن   السٌاسات المإسسٌة 11-1

  التفاعل مع المجتمع 11-2

 

 

واألدلة  مؤشرات األداء

ٌم أعضاء هٌئة وومعاٌٌر تقتصؾ سٌاسات خدمة المجتمع،  الوثائق التً من جودة العالقة مع المجتمعٌمكن االستدالل على 

  اإلعالموسائل  فًوالعملٌات  الخاصة بالتصرٌح والتعرٌؾ بالمإسسة  واألدلةالمجتمع،  خدمة التدرٌس التً تشمل

 مسائلتشمل التً  معمع المجت تقارٌر العالقاتالتصرٌحات التً تنشرها المإسسة و ما ٌكتب عنها فً وسائل اإلعالم، وو

باإلضافة إلى  ،لمرافق المإسسٌة، ومشاركة الموظفٌن فً لجان المجتمع أو مشارٌع التنمٌةلمثل استخدام المجتمع  مختلفة

وجهات نظر  على وٌمكن الحصول. وفر معلومات ذات صلةيأن  من الممكنمع المدارس وؼٌرها من الوكاالت  التفاعل

. الرأياستطالعات من خالل فً المجتمع  ة باعتبارها عضوا محترماهذه المإسس جودةالمجتمع حول 

 

استخدامها بشكل  ٌمكن بحٌث( الخ......, جدا جٌد, ممتاز : مثال)منح تقدٌرات  ومن ضمنها من األدلة  عدة أشكال وهناك 

تعد هذه  ع الذي تعمل فٌهالمإسسة، والمجتم هذه برسالةفٌما ٌتعلق وخاصة  السٌاقولكن فً هذا . لألداءمإشرات كمباشر 

  .أن ترصد عن كثب ٌنبؽً التً أهمٌة فً تقرٌر جوانب األداء المإشرات ذات

 

  متطلبات الجامعة 2-4

 بنطاقوتتعلق هذه القضاٌا . وفقا لهذا المسمى اأن تبدأ عملهواعتمادها قبل  ى جامعة ماإضافٌة للموافقة عل متطلباتهناك 

من قبل  ةالمتواصل ٌةالعلم فضال عن األنشطةث، ولبرامج المقدمة، ومدى المشاركة فً البحمستوٌات او، المعروضةبرامج ال

للحفاظ على هذه األنشطة  ضرورٌاًا عتبر الذي يجمٌع المستوٌات فً المإسسة، وحجم المإسسة  علىأعضاء هٌئة التدرٌس 

وٌتوقع أن ٌكون للجامعات  .المرؼوب فٌه ولٌس مستوى األداءتمثل الحد األدنى هنا الواردة المتطلبات و. بشكل مستمر

أعلى من المستوٌات التً سبق  الدراسات العلٌامرحلة  وخاصة فً بشكل دائم النشاط البحثًمرتفعة من  مستوٌاتالعرٌقة 

  .عالٌة المستوى ةدولًال مقارنة بالجامعاتوالدراسات العلٌا  فً مجال البحث اهئٌم أدايقستتولى ت كما أنها، ذكرها هنا

  المعٌار

 

العالٌة ة واألنشطة العلمٌة وتنمٌة المهارات المهنً ونقل وتطبٌق المعرفة من خالل البحوث بتكوٌنٌجب أن تلتزم المإسسة 

. الجامعٌة والدراسات العلٌا متخصصة واألكادٌمٌة للمرحلةال برامج البحوث المجاالت من خالل الباحثٌن فً عدد منتؤهٌل و

 

  جامعةال الممارسات الجٌدة فً
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واالعتماد فً  معاٌٌر ضمان الجودةالمعاٌٌر الواردة فً  بؤنشطة الجامعة فً عدد من المتعلقةتجلى الممارسات الجٌدة ت

وبالنسبة . للبرامج المقدمة ث المناسبةوالتعلم، ودعم المنح الدراسٌة والبح بمتطلباتوالتً تتصل  العالً مإسسات التعلٌم

  .وقع لهذه المإسسةالمتبرنامج التقدٌم وث والخاصة للبح المتطلباتفً االعتبار  لممارساتاسوؾ تؤخذ هذه  ،لجامعاتل

  : الى الوصؾ المقدم فٌهخاص  بشكلوٌلفت االنتباه 

  التعلم والتعلٌم

مصادر التعلم  

  والمرافق التجهٌزات

 ثوبحال

 : محددة هًالمتطلبات من الالحد األدنى 

  البرامج نطاق

ب المإسسة ٪ من طال 10أدنى  وبحد  واسعة للتعلم من مجاالت المعرفة األقلرامج فى ثالثة مجاالت على تقدم المإسسة ب

  .الثالثة المسجلٌن فً البرامج فً كل من هذه المجاالت

  مستوى البرامج المقدمة

 فٌجب أن الدراسات العلٌا برامجل أما بالنسبة. التعلٌممجاالت المرحلة الجامعٌة فً ثالثة على األقل من ٌنبؽً أن تقدم برامج 

 ٌجب أن تقدم البرامج الدراسٌة درجة الماجستٌرفً واحد من هذه المجاالت، و تقدم حتى مستوى الدكتوراه فٌما ال ٌقل عن

 كما .الدرجات العلٌا٪ من الطالب فً برامج  5ٌقل عن  ما ال تسجٌلالبد من و. فً اثنٌن على األقل من مجاالت التعلٌم

  .الدرجات البحثٌةاألقل فً  ٪ على 2.5ٌتم تسجٌل  أنٌجب 

  المشاركة فً البحوث

البحوث أو  على دعم( الطلبة مكافآتباستثناء ) ٪ من المٌزانٌة التشؽٌلٌة السنوٌة للمإسسة 2.5نفق ما ال ٌقل عن يوٌجب أن 

والتطوٌر المشتركة،  مشارٌع البحثن محصة المإسسة وشمل المنح البحثٌة الخاصة، يمكن أن من المالمبلػ  هذاو إجرائها

 بٌد أنها ال تشمل تموٌل تدرٌس، الدراسات العلٌا موظفً وطالببحوث لالالزمة المتخصصة  للمعدات البحثٌةوتوفٌر الدعم 

  .للبرامجأو ؼٌرها من البرامج، أو اإلدارة العامة  علٌاال الدراسات برامج

 

  رةالمستم ات العلمٌةالنشاط

األنشطة العلمٌة التً تكفل اإللمام بآخر التطورات  جمٌع مستوٌات المإسسة فً منهٌئة التدرٌس ك أعضاء ٌشترٌنبؽً أن 

فً  بالتدرٌس ونٌقوم نكون أعضاء هٌئة التدرٌس الذييومن المتوقع أن ، تدرٌسهم فًوعرض تلك التطورات ، مجاالتهمفً 

 بإصداراتهموان ٌبرهنوا على ذلك  ٌنوباحثٌن نشط وا علماءكونيأن و على مستوى الدكتوراه ٌنمرحلة الدراسات العلٌا مإهل

ػُذ رقذيى ثزايج يُٓيخ ػهٗ يسزٕٖ انذراسبد انؼهيب يًكٍ االسزؼبضخ ػٍ يإْم انذكزٕراِ ػُذ َسجخ و  ،العلمٌة المحكمة

 .في انًجبل انًؼُي ثبنخجزح انطٕيهخ ٔانُبجحخ ٔانحذيثخيؼقٕنخ يٍ أػضبء ْيئخ انزذريس 

  سسةحجم المؤ

                                                           
حٌؼٍَٛ . 4حٌظَر١ش، . 3حٌيٍحٓخص حإلٔٔخ١ٔش ٚحٌي١ٕ٠ش، . 2ٚفْٕٛ حألىحء،  حٌفْٕٛ حٌـ١ٍّش. 1. ٠ؼظزَ ِخ ٠ٍٟ ِـخالص ٚحٓؼش ٌٍظؼٍُألغَحع ٌ٘ح حٌّظطٍذ،   

. 11حٌيٍحٓخص حٌٍِحػ١ش ِٚخ ٠ؼخىٌٙخ، . 10ٕ٘يٓش حٌظظ١ٕغ ٚحٌظش١١ي، . 9ػٍَٛ حٌلخٓذ ح٢ٌٟ، . 8حٌؼٍَٛ، . 7حٌمخْٔٛ، . 6اىحٍس حألػّخي، . 5حالؿظّخػ١ش، 
 (حٌظظ١ٕف لخرً ٌٍظؼي٠ً) حٌويِخص حٌشوظ١ش ٚحٌّـظّؼ١ش،. 12حٌؼٍَٛ حٌظل١ش، 
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. فً برامج التعلٌم العالً( االنتظام)كامل الدوام طالب بنظام ال 2000 الحد األدنى لحجم الجامعة من حٌث التحاق الطالب هو

األخرى التً ال تمنح  مقرراتالؼٌرها من  ، أو فًالتمهٌدٌةب المسجلٌن فً البرامج التحضٌرٌة أو العدد ال ٌشمل الطال هذاو

  .درجات علمٌة

 

 واألدلة األداءمؤشرات 

وٌنبؽً . الخاصة لمثل هذه المإسسة بالمتطلباتالصلة  جودة الجامعة من مجموعة من المصادر ذات على االستداللٌمكن 

مع  ب، والتجاوالتخرجالدراسً و بٌانات إحصائٌة عن عدد المسجلٌن، ومعدالت التقدم على عامةالمعلومات ال تشتملأن 

تقدٌم معلومات عن مدى تؤثٌر  ٌمكنو. األخرى التعلٌم العالً مإسساتهو الحال مع كما  الموظفٌنالخرٌجٌن و استفتاءات

واالستشهادات الواردة  ،فً اإلصدارات البحثٌة المشار إلٌهاث من خالل أرقام ومعدالت نشر البحوث والمنح الدراسٌة والبح

للجامعات العرٌقة فإن  وبالنسبة. براءات االختراعوعدد  ,علٌاال طالب الدراسات ، ومعدالت نشر بحوث ٌةفً المجالت البحث

  .واحتالل مركزا مرموقاًا فٌه ٌعد مإشراًا جٌدا ًالالستدالل على جودة الجامعة الدولً للجامعات للتصنٌؾاالنضمام 

لمعاٌٌر كما أنها تتصل بكافة االمإسسات  نظرائها فً معمناسبة الداء األمإشرات تتماثل  ،بالنسبة لكثٌر من هذه البنودو

هذه المتطلبات ب من بٌن المإشرات التً تستخدمها المسائل التً تتعلق أن تضم ةجامع ألي ولكن من المهم. الموضحة سلفا

العلمٌة والبحثٌة، ونسب الطالب المشاركٌن فً  فً األنشطة هٌئة التدرٌسأعضاء الخاصة، بما فً ذلك مستوى مشاركة 

 .للمإسسة ككل ٌةنتائج البحثالومستوى  ،الدراسات العلٌا والبرامج البحثٌة
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  ملحق

 

وضمان الجودة فً المملكة  األكادٌمً المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة فً االعتماد

 العربٌة السعودٌة

قررت الهٌئة نظام االعتماد وضمان الجودة،  مة المستخدمة فًالهالمفاهٌم والمصطلحات لللمساعدة فً تحقٌق فهم مشترك 

ات تعرٌؾال. هاألؼراضوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً تعرٌؾ المصطلحات بالمعانً التالٌة على أن ٌتم استخدامها ال

  .موجزة تفسٌراتها يلويبالخط المائل،  مكتوبة

 

  المساءلة

. ىسلطة أخرتجاه  فرد أو مؤسسة أو منظمة مسؤولٌة أنشطتهاتحمل 

الحكومٌة  لجهةاتقارٌر إلى الحكومة أو  ، وٌجب أن تقدم"مسإولة"مإسسة تكون الادة ع ،فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانوي

فً تحمل  نوأعضاء هٌئة التدرٌس والموظؾ وفً إطار المإسسة، ٌتشارك. إنشائها وافق علىتو التموٌلالتً توفر لها 

. جلسالم أماممسإولة  اإلدارة العلٌاتقؾ اإلدارة العلٌا و بدورها  أمام" ةيلئوالمس"

وتلك المسإولة عن المساءلة المإسسٌة  عادة ما ٌكون هناك فصل بٌن المنظمات ،فً أنظمة ضمان الجودة واالعتماد

. المسئولة عن تقٌٌم الجودة المستقل 

 

  االعتماد

 

. لوبةبالمعاٌٌر المط انٌفً التعلٌمٌة مؤسسةالأو  التعلٌمً برنامجال تؤكد أنمعترف بها  تمنحها هٌئة شهادات رسمٌة

المعاٌٌر  الهٌئةحددت  وقد. للممارسة الجٌدة ةعامة المتوقعالالبرامج للمعاٌٌر  وأٌجب أن تمتثل المإسسات  من أجل االعتماد،

واالعتماد فً  ضمان الجودة واالعتماد فً مإسسات التعلٌم العالً ومعاٌٌر ضمان الجودة معاٌٌرفً وثٌقتٌن،  هاالتً ستطبق

 عامةالمعاٌٌر الصؾ ي ذيالو حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الص منهاإلى عدد من الوثائق إشارة أٌضا  وهناك .برامج التعلٌم العالً

عن بعد، وهناك أٌضا  برامج التعلٌمعلى وبٌان ٌظهر تطبٌق هذه المعاٌٌر  ؛لتعلمل مجاالتفً أربعة  لنتائج التعلم المتوقعة

ومن . جمٌع مجاالت الدراسة المطبقة فً عامةال فً الشروطبٌانات هذه ال وتم توضٌح. معاٌٌر للتدرٌب التقنً قٌد اإلعداد

ولم تقم الهٌئة . المهنٌة فً العدٌد من المجاالت المهنٌة للممارساتالالزمة  المتطلبات يتلبأن برامج للالضروري أٌضا 

الدولٌة الهٌئات  متطلبات تدرسالمإسسات أن  من من المتوقع ها،ريتوؾبتوفٌر تفاصٌل هذه المتطلبات بعد، وإلى أن ٌتم 

االعتماد فً البداٌة على أساس مإقت، وسوؾ ٌكون  منح وٌمكن. العتماد فً مجال الدراسة المعنًل المانحة المتخصصة

من  دفعةأول وإتمام الوقت  من لفترة كافٌةبرنامج ال تطبٌقبعد و. ةلبرنامج أو مإسسة جدٌد خططأثناء دراسة ذلك عادة 

االعتماد  ما ٌكون عادةو. بدال من المإقت العتماد الكاملاالبرنامج وٌمكن أن ٌتم منح  تم إجراء مراجعةي ،برنامجلب لالطال

. سنوات ٌتم من خاللها تجدٌد االعتماد كل خمسةتحتاج البرامج إلى مراجعة  هابعد لمدة خمس سنوات سار

انظر وصؾ االعتماد المإسسً، واعتماد . انمختلؾ البلدفً نظمة ضمان الجودة أل هنالك أشكال متعددة من االعتماد 

  .االعتماد المإقت، واالعتماد الدولًوالمهنً،  عتماداال، و البرامج
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 التقوٌم

 

  المتبعة قاٌٌسمالعملٌة قٌاس األداء بالنسبة إلى المعاٌٌر أو 

أو االمتحانات أو ؼٌرها  ختباراتالا أداء الطالب فً تقوٌم فالمعنى األولى للمصطلح هو :ٌم فً سٌاقٌن مختلفٌنوطبق التقي

  .المإسسة التعلٌمٌة إطارجودة أداء العناصر داخل  تقوٌم، وعملٌة المرجوةالتعلم  تحقٌق نتائج لتقوٌممن المهام 

ن ا، أو فعالٌة العدٌد ممفً تحقٌق أهدافهما  مقرروفعالٌة برنامج أو  التعلٌم، جودةم ويٌستخدم لتق أنه مصطلحلل المعنى الثانً

م هذه من مصادر مختلفة ، ولكن ويعلً معاٌٌر األداء ألؼراض التق ٌمكن الحصولو. األخرى من عملٌات المإسسة العناصر

معاٌٌر فً الوثائق التً ال ، ٌتم تعرٌؾعتمادواالالموافقة المتبعة فً تنفٌذ مسئولٌاتها المتعلقة بمنح  هٌئةمن وجهة نظر ال

. التعلٌم العالً ومعاٌٌر ضمان الجودة واعتماد مإسسات ؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصإلا  األؼراض، وبخاصة ها لهذهأقرت

 

:  الخارجًالتقوٌم 

 .قد تم تحقٌقها لمعاٌٌر المعترف بهاا وأن صحٌحالحقٌقً والللتحقق من التقارٌر التً تمثل سجل النشاط  ةمستقل مراجعة

 

دقة  للتحقق منالتً تقوم بها سلطة مستقلة و المالٌة على نطاق واسع لمراجعة الحسابات" المراجعة"ستخدم مصطلح ي

. للمعاٌٌر المحاسبٌة التقارٌر المالٌة واالمتثال

جودة ل ةمستقلال عملٌات التقوٌم الخارجٌةلإلشارة إلى  مرحلة ما بعد الثانوٌةللفً أنظمة الجودة  حٌُشستخدم هذا المصطل 

التً الذاتٌة المقام األول على تقارٌر عن الدراسات  فً المراجعات وترتكز .تبنتها التً لمإسسة وعملٌات ضمان الجودةا

وعلى الرؼم من   .مراجعة الحسابات المالٌةكما هو الحال بالنسبة ل التحقق من نتائج تلك الدراسات الذاتٌةومإسسة، الأجرتها 

اهتمام خاص  إٌالء الجودةمراجعة خالل  من المعتادإال أنه ، عملٌات التقوٌم الخارجٌةاعتماد معاٌٌر الممارسات الجٌدة فً 

تلك  فعالة فً تحقٌق ما كانت العملٌات المستخدمة فً مإسسة إذاوتقدٌم تقرٌر حول ما  لألهداؾ التً حددتها المإسسة،

. أم ال األهداؾ

 

:  المرجعٌة المقارنة

  .لتحدٌد األهداف وتقٌٌم األداء ةمستوٌات األداء المستخدم أوالمقارنة  نقاط 

 الحالًمعدل الالمثال،  على سبٌل)مستوٌات األداء الحالٌة فً المإسسة هً  ن الممكن أن تكون مقاٌٌس المقارنة المرجعٌةم

وضعتها وكالة خارجٌة، أو معاٌٌر األداء فً مإسسة أخرى  المعاٌٌر التً وأ، ( األعمال إدارةدراسات  فًلطالب لتخرج ا

أكادٌمً ٌعمل  البحثٌة لكل موظؾإلصدارات عدد من ا، على سبٌل المثال. )رنةالمإسسات المختارة للمقا أو مجموعة من

المرجع الذي ٌمكن مقارنة  لتكوناختٌار مإسسة أخرى مماثلة لها  ما إسسةلم ٌجوزو(. س ةكامل فً جامعالدوام ال بنظام

ما ٌستحب  عادة .إطار المإسسةداخل  مماثلة مجموعاتمع  أجزاء معٌنة من المإسسةمقارنة ، أو على أساسه عملها جودة

. الخاصة فً هذه المقارناتشروط الفً سردها التً ٌمكن و( مثل تلك المذكورة أعاله)المإشرات  استخدام

 

: التعلم المزٌج 

 .االلكترونً لطلبة من خالل الجمع بٌن التعلٌم العادي فً الحرم الجامعً، والتعلٌمفٌه ابرنامج ٌدرس  

ٌتم عادٌة فً الحرم الجامعً  مقرر منها وسائلالمن  مختلفةفً مجموعة المتنوعة سالٌب التدرٌس ألٌمكن إعداد ترتٌبات 

 باستخدام منهجٌة مقرراتبعض الس يتدر ٌتم فٌهامج ن، أو برتم اختٌارها ذاتٌامواد  استخدامب المقررمن  س أقساميتدر خاللها
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. جها لوجهالتعلٌم و منهجٌة باستخدام تدرٌس البعض اآلخرو بعض المحاضرات فً الحرم الجامعً،تدرٌس و عن بعدالتعلٌم 

أثناء  همب لدعممناسبة من المساعدة والدعم للطال البد من توفٌر أشكال طرقا متنوعة، ماستخدافٌها  تمفً الحاالت التً يو

  .كل من أشكال التعلٌم لتعلم فًا

 

 ساعات المعتمدةلا

أو  أو مقدار التعلم المتوقع لوحدةم حجأو  ,متطلبات العمل ٍل من ُك  سة لتحدٌدالساعات المخصصة من قبل المؤس أوط انقال

  .معٌن دراسًبرنامج  أو مادة ما

، التعلٌمً البرنامج ضمن المقررات الدراسٌةحدات أو للو المعتمدةأو النقاط الساعات  تعٌٌن عدد منمن الممارسات الشائعة 

برنامج  مدخالنمع  وافق عدد الساعات المعتمدةتي قدكما أنه . إلجمالً البرنامج ةالمعتمدأو النقاط الساعات من  ردقوتحدٌد 

ستخدم يو. اذاتً الموجهة دراسةال فً ستؽرقالمتوقعات الوقت  أعمال المختبرات، أو وأساعات التدرٌس، عدد مثل تعلٌمً ما 

أو التعلٌم التعلٌم الرسمً،  لتقٌٌمات مختلفة فً هذه النظم على أساس الصٌػ التً توفر مستوي "الساعات المعتمدة"مصطلح 

فً بعض األنظمة  "الساعات المعتمدة" ٌستخدم مصطلح كما . تدرٌب العملًال وأ فً الفصل، أو المشاركة فً المختبر

 قدرل ٌنةعالم والساعات أو النقاط المعتمدة. على مدى فترة من الزمن العادي ي حققه المتعلمذللتعلٌم ال للجزء النظري األخرى

األمرٌكً كارنٌجً  النظامبعض الدول تستخدم  ،المثال على سبٌلؾ. ٌختلؾ من دولة ألخرىمعٌن من العمل أو التعلم 

نظام بالواحدة فً السنة الدراسٌة  المتوقع عادة للعمل األكادٌمً قدرساعة لل 30خصص ي الحتساب الساعات المعتمدة والذي

نقطة وهو ما ٌعادل  120نظام النقاط بحٌث تكون بعض البلدان األخرى خدم تبٌنما تس. ةالجامعً المرحلةكامل فً الدوام ال

عدد ساعات  أو أكثر قلٌال حسب)ساعة  30استخدام ، العربٌة السعودٌة شائعة فً المملكةال اتممارسومن ال. حجم التعلم

.  الواحد الدراسً للعمل المتوقع فً العام( االتصال وطرٌقة التدرٌس

 

عن بعد  لٌملتعا

خارج الحرم الجامعً  مواقعأو  موقعفردي فً  بشكلنسبة كبٌرة من دراستهم بالطالب  فٌها طرٌقة للتعلٌم والتعلم ٌضطلع

 .للمؤسسة

متنوعة من اآللٌات التً  مجموعةكما ٌمكن دعم تعلٌم الطالب ب. اللكترونٌة تعلٌم الطالبٌمكن أن تدعم المواد المطبوعة أو ا

أو مقاطع الصوتٌة ال وأالفٌدٌو مقاطع  روابطك، خالل شبكة االنترنت ض األحٌان للتفاعل بٌن الطالب، منتستخدم فً بع

تخذ أشكاال يالتدرٌس ٌمكن أن  التفاعل مع أعضاء هٌئةفإن وبالمثل، . مناسبة مواقعفً  دراسٌة اتمجموعل الدورٌة األنشطة

. متنوعة

سواء من خالل المواد المطبوعة، أو عن ) عن بعد خالل التعلٌم برامجها من التً تقدمهً تلك  بعد مإسسة التعلٌم عنإن 

ٌدرسون فً األماكن التً  ولكنهمالفصول الدراسٌة،  إلى للطالب الذٌن ال ٌحضرون( اإللكترونً أو االثنٌن معا التعلٌمطرٌق 

 الذاتٌة أو المواد بعدالتعلٌم عن  جموعاتوحٌثما تستخدم م. ٌحددونها التً  األوقات  فً كثٌر من األحٌان فًٌختارونها و

استخدام  نافإنه ٌمكن، ما تعلٌمً برنامج ضمنالمختلفة  أو المقررات الدراسٌة ،مستخدمة فً المقررات الدراسٌة نفسهاال

امج بر توفر مزٌجا من فهً التًالمزدوج أما مإسسات التعلٌم . هذه العملٌاتالمزدوج لوصؾ  المتنوع أو مصطلحات التعلٌم

  .الجامعً حرمباإلضافة إلى التعلٌم فً ال التعلٌم عن بعد

  التعلم مجاالت

 المتوقعة من برنامج دراسً معٌنلمخرجات التعلم عبارة عن فئات واسعة 

عدد من المعارؾ والمهارات التً ٌتوقع من الطالب أن ٌكتسبها فً برنامج ما ٌطلق وصؾ مجاالت التعلم عادة على  

إال أن مجاالت التعلٌم عادة ما تشتمل على , وعلى الرؼم من تباٌن أعداد ومسمٌات هذه الفئات  .واسعةت فئا مجتمعة ضمن
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ومن مجاالت . فً هذه الفئات التعلٌمالتدرٌس وتقٌٌم  وطرق التعلٌممن  سبع فئات  تنطوي على أنواع مختلفة إلىخمس 

على المقدرة )هً المعرفة  لمملكة العربٌة السعودٌةفً ا ٞ ٌٍّئ٘الصٌإلؽخٍ حٌٛؽٓالتعلٌم العالً  مكون فً التعلٌم  المستخدمة

، (حل المشاكلوالتفكٌر فً  والمبادئ المفاهٌمعلى تطبٌق  المقدرة) ، والمهارات المعرفٌة(استحضارهار المعلومات واتذكاس

القٌادة، وتحمل  وممارسةالقدرة على العمل بفعالٌة فً مجموعات، )مسإولٌة تحمل الو اآلخرٌن التعامل مع ومهارات

 ، واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات(هذه القدراتبواألدبٌة التً ترتبط  مسإولٌة التعلم المستقل، والتنمٌة األخالقٌة

(. على استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والقدرة تاالتصاالمهارات المهارات الرٌاضٌة األساسٌة و منها)والمهارات العددٌة 

 برنامجوجدت صلة بالحٌثما  اإضافً مجاالًا عتبر كما أنها تبعض مجاالت الدراسة،  حركٌة مهمة جدا فًنفست الالمهاراوتعد 

. المعنً

 

  الثنائً التعلٌممؤسسة 

عن  اآلخر خالل التعلٌم عن بعد وبعضها بعض البرامج من للطلبة المؤسسات التً تقدمهً المزدوج  التعلٌممؤسسات 

  .الجامعة فً حرمطرٌق التعلٌم التقلٌدي 

طرق التدرٌس فً ل مكملةالتعلٌم بوصفها حزم االلكترونٌة و مإسسات استخدام الموادللبشكل متزاٌد بالنسبة ومن المؤلوؾ 

هذا  التشابه بٌن أوجه الكثٌر من وجد وجد هذا النوع من التعلٌم، ماحٌثو. أن تتخذ أشكاال متنوعة هاٌمكنوالحرم الجامعً، 

برامج لمإسسات التً تقدم كل من ا فً ستخدم عادةي" المزدوج التعلٌم" مصطلحؼٌر أن  عن بعد، لتعلٌممنهجٌة او النهج

. عن بعد التعلٌمباإلضافة إلى  الحرم الجامعً التعلٌم فً

 

  ٌموالتق

 

  .معٌن أو نشاط قٌمة لمرفق وإعطاءدٌر عملٌة تق

جودة أو ب المتعلقة تبالقراراتبط ٌر حٌث قلٌالًا  مختلؾ اهمعن ولكن ٌميتق مصطلح ٌم أحٌانا بالتبادل معوٌستخدم مصطلح تق

ًّي "العنصر قد ٌكون و. المسؤلة قٌد النظر قٌمة عادة  رتبطيي ذم الًٌتقالمن  تفصٌالأكثر واتساعا فً معناه أكثر  للدراسة" مالمق

 .قٌاس األداء بالنسبة لمعاٌٌر ثابتة ومحددة سلفاب

 

  الخارجًضمان الجودة 

  .ٌم المؤسسات وبرامجها وأنشطتها من قبل وكالة خارجٌة مستقلةووتق اجعةمرعملٌات 

معدة الذاتٌة وهً دراسات الأساس تقارٌر  مستقلة علىالدورٌة النظراء ال تقوٌمات ما ٌكون عادة الخارجًضمان الجودة 

  .الدراسات الداخلٌةنتائج ٌم الجودة والتؤكد من صحة وتق ٌن همالؽرض

الطلبة  تعلٌماهتماما خاصا لنتائج  ٌولً، وٌمكن أن عملٌات التقوٌمأكثر انتقائٌة من  الخارجًٌم الجودة وقكون تيوعادة ما 

قبل الجهة الحكومٌة التى ترتبط بها هذه بل المإسسة، أو من أولوٌات السٌاسة من ق المعرفٌة على أنهاالمسائل  وؼٌرها من

 عملٌات التقوٌمالستخدامها فً المنتقاة ة رئٌسمإشرات األداء ال راسةدقد ٌنطوي ضمان الجودة الخارجً على و. المإسسة

 .المستوى الوطنًعلى 

 

 



 

 

36 

  الغاٌات أو األهداف

  .لوضع األهداف والتخطٌط التفصٌلً الًال توفٌر دلًب تقوم، عبارات عامة تصف التعداد المنشود

من  أعدتواألهداؾ المحددة التً  ,اض العامة للمإسسةاألؼر تحدد، التً رسالة المإسسةتقع بٌن  العامة األهداؾؼاٌات أو ال

من  أن تتصل بؤي جانب لها ٌمكنو. ت محدديوقبتصؾ نتائج محددة ٌمكن قٌاسها تما  ، والتً عادةالؽاٌاتأجل تحقٌق 

  .مإسسةال ةنشطأجوانب 

 

  لمدخالتا

 

  .لمؤسسة والتً تستخدمها لتقدٌم برامجهالالموارد المتاحة 

 كفاءةوٌمكن أن تشمل مإشرات . والطالب ،هٌئة التدرٌسأعضاء ، و التجهٌزاتالموارد المالٌة، والمرافق و تشمل المدخالت

. الطالبإلى موظفٌن الونسب  همالتدرٌس ومإهالت أعضاء هٌئةٌمكن أن تشتمل على عدد  فالمدخالن هٌئة التدرٌسأعضاء 

 انخفاض معدللطالب، أو ا لى عددسوب إالحامعامل مثل نسبة جوانب بعض ال تجهٌزاتوٌمكن أن تتضمن مإشرات ال

. فً المعدات وجود أعطالالوقت بسبب 

لجودة، وذلك باستخدام أشٌاء ل محكاتك نظم ضمان الجودة اعتمادا كبٌرا على مإشرات المدخالت اعتمدحتى وقت قرٌب 

ولكن على الرؼم من أن . أجهزة الحاسوبفر تب، وتواالمك وإمكاناتهٌئة التدرٌس، أعضاء مإهالت و مثل الموارد المالٌة،

 ثوة البحجودباالهتمام اآلن إلى نتائج التدابٌر المتصلة  قد انتقلؾتمكٌن، بصفتها عوامل ال تزال لها أهمٌة النظم هذه 

. تعلٌم الطالب مخرجاتو

 

  االعتراف بالمؤسسة

تلبً المعاٌٌر المطلوبة  التعلٌم الخاصة بهاتائج لموارد والعملٌات ونابأن  اإلقرارعلى  بناءًال  ٌكون مؤسسةبال االعتراف 

  .لمؤسسة من نوعها، ومستوى برامجها

. إتاحتهاوالمستوٌات التً ٌمكن  هاالمإسسة قادرة على تقدٌم التً تعتبر حدد مجاالت الدراسةما يعادة  بالمإسسة االعتراؾ

على . ومجاالت البرامج المسموح لها بتقدٌمها توٌاتمس بتحدٌد لتشؽٌلبا للسماح للمإسسة الصادر الترخٌص النهائًوٌقوم 

فً العلوم وحتى مستوى البكالورٌوس،  معتمدة لتقدٌم برامج فً الدراسات التجارٌة والهندسٌة ما قد تكون كلٌة ،المثال سبٌل

تقدم برامج تصل ل بها قد تم االعتراؾ هاعٌنبمجاالت هذه العلى التً تركز  جامعةالقد تكون و. التطبٌقٌة حتى مستوى الدبلوم

. الماجستٌر فً العلوم االجتماعٌة درجة وحتى مستوىالدكتوراه فً العلوم والهندسة واألعمال التجارٌة  إلى مستوى

. برامج معٌنة فً مجاالت الدراسة حتى المستوى المحدد مإسسة لدٌها القدرة على تقدٌمالإلى أن  يالمإسسوٌشٌر االعتراؾ 

ضمن تلك الحدود لضمان أن  مقدمكل برنامج اعتماد ٌجب و. به رسمٌا ما هً مخولة للقٌام ئًٌحدد الترخٌص النهاو

  .البرنامج ٌلبً المعاٌٌر المطلوبة

 

الداخلً  ضمان الجودة

  .األنشطةكافة  فً أدائهاتقوم بها المؤسسة التعلٌمٌة لضمان جودة  التًالعملٌات  هً

، ولكن أٌضا تدٌر أعمالها بشكل جٌد فحسب  مإسسةال التؤكد من أنصد ورالعملٌات  الداخلًال ٌشمل ضمان الجودة 

 من وكاالتالمإسسات األخرى، من الصناعة أو المهن، أو من ؼٌرها   استخدامها من تلقاء نفسها لألشخاص من خارج



 

 

37 

 الداخلًالجودة  ضمان نما ٌكو عادةو. تقدٌم المشورة بشؤن برامجها وأنشطتهاو المراجعةالجودة من أجل  ضمان وأاالعتماد 

وجمٌع مجاالت أنشطة المإسسة، وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب  تعامل مع المدخالت والعملٌات والنتائج،بحٌث ي، شامال

 .المإسسة فً جمٌع أنحاء

 

  االعتماد الدولً

. اعتماد مؤسسة أو برامجها من خالل وكالة اعتماد أنشئت فً بلد آخر

كجزء من المانحة لالعتماد الوكاالت الدولٌة  ها من قبلأو برامج هاٌم واعتماد كلٌاتولتق لترتٌببا عدد من المإسسات تقام

فضال عن  الجودة تطوٌرداخلٌة صارمة و إجراء مراجعاتز يحؾتفً ذلك  جدوى ثبتتوقد . لدٌها ترتٌبات ضمان الجودة

الجودة فً المملكة العربٌة السعودٌة، ولكن  ماناالعتماد وض نظامهذه األنشطة لٌست مطلوبة كجزء من و. سمعتها ترسٌخ

والنتائج التً تم  تمتاألعمال التً أما مإسسة، للضمان الجودة الداخلٌة و التقوٌم عملٌات تعتبر جزءا من ٌتم إجرائهاعندما 

 .الهٌئةالتً تقوم بها  المراجعات تإخذ فً االعتبار أثناءفسٌتم دراستها وسوؾ التوصل إلٌها 

 

  (Kips) األداء الرئٌسةمؤشرات 

  .م األداءقويتعتبر ذات أهمٌة خاصة ألغراض تومؤشرات أداء مختارة 

األداء،  وٌمفً مجال تق عتبرها ذات أهمٌة خاصةتالتً  ةرئٌسمإشرات األداء المختصرة لمإسسة تحدٌد قائمة للٌجوز 

تختارها كل مجموعة او  أخرىمإشرات ة إلى المإسسة، باإلضاؾ من عدد من أقسام المإشرات وتحتاج إلى دلٌل على تلك

صؽٌرة من  تحدد قائمةأن  ٌمكن الهٌئةوبالمثل ، فإن وكالة وطنٌة للجودة مثل  ،قسم فى المإسسة ألؼراضها الخاصة

  .من قبل جمٌع المإسسات هااستخدام لكً ٌتم ات معٌنةسسٌا عكس قضاٌا وطنٌة أو أهداؾبحٌث ت المإشرات

 

  التعلم مخرجات

  . برنامج معٌن أوالمقرر  فًعارف والمهارات الناتجة من المشاركة الم

نتائج التعلم هً نتٌجة و .الطالب تلقاه دراسً برنامج أومقرر  عن جتناالتعلم الالتعلم مصطلح شائع لإلشارة إلى  مخرجات

 المقررالتً ٌستهدؾ البرنامج أو  وهً نتائج التعلم المرجوة التعلم مخرجاتإلى  اإلشارةتكون وكثٌرا ما  .سلعملٌة التدري

 .تنمٌتها

مجموعات خمس ،  أو مجاالتالتعلم فً  مخرجاتفئات عرٌضة أو أنواع  الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد وقد حددت

 المعلومات والمهارات العددٌة ، تقنٌةوالمسإولٌة ، واالتصاالت ، و المعرفة ، والمهارات المعرفٌة ، ومهارات التعامل

هناك اختالفات فً و. لمختلؾ المإهالت ةمستوى المعرفة والمهارات المتوقع كما قامت بوصؾحركٌة ، نفسلمهارات الوا

هو  والمقررات الدراسٌة رامجلتخطٌط الب أحد المظاهر الهامة أن ، عالوة علىلطالبمن قبل ا التعلمنتائج  تنمٌة كٌفٌة

. المرجوة التعلم مخرجات ألنواع المختلفة منلستكون مناسبة م التً ويالتدرٌس وأشكال التق تخطٌط لعملٌاتال

 

  المستوى

 

.  معٌن برنامج دراسًة خالل تقدم الطالب فً المتوقعصعوبات الالمعٌار الفكري ووٌمثل 
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وصؾ  تعرؾ بؤنها الصعوباتوهذه  تزداد كلما تقدم الطالب فً البرنامج،تعلم الدرجة صعوبة أو تعقٌد من المعروؾ أن 

السنة الثالثة ، وهكذا،  السنة األولى ، السنة الثانٌة ، :مثل ةيسنوات دراسلالمستوٌات  تحدٌد وٌمكن. ةالتعلم المتوقع رجاتلمخ

  .والدكتوراهالماجستٌر ، والبكالورٌوس ، و الدبلوم ، :أكادٌمٌة مثل لدرجاتأو 

 

  الترخٌص

 

  .أو القٌام بأنشطة معٌنة بدء بالعمللل, حكومة أو وكالة حكومٌة العادة  تمنحها موافقة رسمٌة

محددة فً وعلى مستوٌات  معٌنة برامج فً مجاالت تقدٌملبدء فً تشؽٌل وٌتٌح لها رسمٌا ا, ما منح الترخٌص لمإسسة  إن

من  امختلؾ اهناك نوعكما أن . أن تتوقؾ عن العمل علٌها ٌجبفإنه المإسسة  إذا ألؽً ترخٌصو. الرخصة التً منحت لها

خٌص لألفراد الذٌن أتموا االتر وٌجوز منح. فً بعض األنشطة لمشاركةبالسماح لهم للألفراد منحها ن مكِك يُش ي لتاخٌص اترال

  .ةالمهن البرامج المهنٌة ، والذٌن ٌرؼبون فً ممارسة

ٌعٌة أن فٌجب عند منح الترخٌص لمإسسة ما لتبدأ العمل بصورة طب. ارتباطا وثٌقا ٌبعضهماوٌرتبط الترخٌص واالعتماد 

وعادة ما ٌرتبط منح أي ترخٌص . والتصدٌق ٌم للجودة من خالل عملٌة االعتمادوٌتبع الترخٌص أو أن ٌكون مشروطاًا بتق

 .لشخص ما لممارسة مهنة بعٌنها باعتماد البرنامج الذي أتمه هذا الشخص

 

معٌن  فً برنامج جذريالتغٌٌر ال

  .هعتمادا ملٌةما على عفً برنامج  الجذريتغٌٌر ال ٌؤثر

الدراسٌة من وقت آلخر استجابة للظروؾ المتؽٌرة ،  مقرراتمن المتوقع أن ٌقتضً األمر إدخال تعدٌالت فً البرامج وال

مواكبة ألحدث  برامجالتكون ضمان أن جدا ل ةهذه التؽٌٌرات مرؼوبو. مقرراتوال مجاالبر ٌموتقنتائج  باإلضافة إلى

أي تؽٌٌر من و ،على اعتماد البرنامج ذلك إثري مكن أنمن المؾ، على برنامج معتمد جذريٌر يتػ طرأولكن إذا . التطورات

. دراسً كامل بفصلاألقل  على إخطار الهٌئة بذلك قبل تقدٌمهو علٌا لجنة أكادٌمٌة ٌحصل على موافقةهذا القبٌل ٌنبؽً أن 

 رئٌسالالمسار  حذؾ إضافة أو :جذرٌةٌرات اليلتػأمثلة اومن . الممنوح التؽٌٌر على االعتماد تقٌٌم أثر للهٌئةعندئذ ٌمكن 

مقرر دراسً  حذؾإضافة أو  وأ، ( المحاسبة أو التموٌل الدولً ضمن درجة األعمال أو التجارةمجاالت مثل )لبرنامج 

 مإهل أو جدٌد دراسة مجال على ٌنطوي الدرجة العلمٌة، وإحداث تؽٌٌر فً ( الرٌاضٌات فً شهادة الهندسة  مثل) أساسً

 ، أو أي تؽٌٌر فً طول برنامج أو ،مختلفة أو وظٌفة برنامج إلعداد الطلبة لمهنة إعادة توجٌه أو وضع وأ، فً مهنة مختلفة

 إخطار الهٌئةوٌنبؽً  .(بكالورٌوسلدرجة ال دبلوم فً إطار برنامجال درجةمنح  مثل) برنامج طوٌل بكر مناالنسحاب الم

 .لى النحو المبٌن أعالهع أي تؽٌر جذريتراكمً ٌعادل  أثر ٌكون لها دقالتً سلسلة البرامج البسٌطة بأٌضا 

 

     

المؤسسة  رسالة

  .المؤسسة ة لتطوٌررئٌسبٌان عام موجز ٌحدد أهداف السٌاسات ال

ل لٌكون بمثابة دلً فٌه الكفاٌةدقٌقا بما  الرسالةٌنبؽً أن ٌكون بٌان  انه إال ،عبارات عامة فًٌصاغ على الرؼم من كونه 

على سبٌل المثال ، . )ستخدم كؤساس لصنع القراريلتخطٌط واتخاذ القرارات على جمٌع مستوٌات المنظمة، وٌنبؽً فعال أن ل

."( جٌنيإدارة المشروعات لدى الخرومهارات  ، واإلبداعالتقنٌةسمعة دولٌة لجودة البحوث التطبٌقٌة ونقل تحقٌق "
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 طرٌقة التدرٌس

  الخ........ٌة، راسدلالواجبات ا ،المعملً التدرٌب ،الدروس اإلضافٌة، المحاضرات :مثل لفةالمخت تعلٌمال تتضمن أشكال

بدورها والتً ، الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسً عن طرٌق لها  خططمق التدرٌس الائعلى طرعادة تعلٌم لنظٌم اتٌقوم 

 الدروس وأالمحاضرات ،  ذلك لة علىاألمث ومن. الطرقتصال فً كل من هذه االعلى أساس مقدار وقت تُشخصص 

استراتٌجٌات التدرٌس التً هً من األسالٌب و هذا المصطلح بٌن ٌنبؽً عدم الخلطو. التدرٌب المعملً ، أو  الخصوصٌة

و  المشاكل حلوسلوكٌات تطوٌر مهارات  وألتقدٌم المعلومات،  الطرقواحدة أو أكثر من هذه  ضمن المعلمالتً ٌستخدمها 

تطوٌر نتائج لالتعلٌم كجزء من التخطٌط التربوي  طرقمختلؾ  ٌمكن إدراج استراتٌجٌات مختلفة فًو. اتإولًالمس تحمل

  .المرجوة التعلم

 

  األهداف

 

النتائج  إلى وتشٌر ،األنشطة التعلٌمٌةمجاالت معٌنة من  المؤسسة على  وأهداف رسالة هً عبارات محددة تطبق

 .المرجوة

فترات المستوٌات األداء التً ٌتعٌن تحقٌقها فً ؼضون  قا لشروط قٌاسٌة محددة باإلضافة إلىوؾهداؾ األ تحدٌدٌنبؽً 

 أهداؾ ، أوالتعلٌم ٌها على أنها أهداؾإل ةشاراإلٌمكن و .التعلٌم المرجوة بمخرجات األهداؾوقد ترتبط . ةروذكالمزمنٌة ال

ٌكون ال  بحٌث مإسسً ريتطولأو  تعلٌمٌة لبرامجأهداؾ  وضعٌمكن أٌضا كما . التعلٌمٌة البرامج و المقررات الدراسٌة

على . )مإشراتبناءا على   محددة مستوٌات أداء بصفتهاهداؾ األٌمكن التعبٌر عن و. التعلٌم بمخرجات متعلقابالضرورة 

   xxxx عنال ٌقل  ٌحققون حد أدنى من الدرجات٪ من طلبة السنة النهائٌة سوؾ  80 ، 2008بحلول عام " سبٌل المثال ، 

 مسبقامحددة أساس مستوٌات  ىتقوم عل) على أحكام فاصلةاألهداؾ  تعتمدقد و. (اختبار اللؽة اإلنجلٌزٌةفً )  xxxxمن

 (.المإسساتمن أخرى مجموعات مع  على أساس مقارنة األداء) على معدالت إحصائٌةأو ( ألداءلقٌاس ا

 

  المخرجات

  .مؤسسةال نتائج عملٌات التعلٌم والتعلم والبحث فً

على سبٌل ؾ .لما تنتجه المإسسة أو البرامج كمحصلة نهائٌة لعملٌتها التعلٌمٌة نوعً كوصؾهذا المصطلح عادة ٌستخدم 

 .مستواهم التعلٌمً وما ٌمكنهم عمله إلكمال البرامج التً سجلوا بها كفاءةعادة  الطلبة تعلٌم اإلشارة إلى نتائجتعنً المثال، 

أو  إحصاء لإلصداراتمجرد  وأثرها عوضاًا عن كونهاث والبحبجودة متعلقة  ون نتائج األبحاثوبالمثل، عادة ما تك

 .المكتملة البحثٌة المشارٌع

  المنتجات

منتجات أنشطة المؤسسة ، و ٌعبر عنها بالكمٌة 

نشورات البحثٌة عدد الخرٌجٌن أو عدد الماإلشارة إلى  مثل كمقٌاس كمً لما تنتجه المإسسة،هذا المصطلح عادة ٌستخدم 

   .ألعضاء هٌئة التدرٌس

 

  المؤسسات الشرٌكة

 .لتعلٌم العالً لتوفٌر الخدماتلمؤسسة مع  ت عالقة تعاقدٌة رسمٌةأنشأمؤسسة 
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شَحوش ػٍٝ حي ٔطٛٞصلي  ،فٟ رؼغ حٌلخالصف. ِٓ ِئٓٔش ألهَٜ ر١ٓ ِئٓٔظ١ٓ طؼ١ّ١ٍظ١ٓ طَط١زخص حٌشَحوش طوظٍف ؽز١ؼش٠ّىٓ أْ 

ٚفٟ حٌّمخرً لي ٠ىْٛ ٕ٘خن رؼغ حٌظَط١زخص ر١ٓ ِئٓٔظ١ٓ ش٠َىظ١ٓ . ِل١ٍشطؼ١ّ١ٍش ِٓ هيِخص حٌيػُ ٌّئٓٔش ِـَى طٛف١َ ػيى 

رل١غ ٠ظُ ِٕق حٌيٍؿش حٌؼ١ٍّش ٌّئٓٔش طؼ١ّ١ٍش ِخ فٟ رَحِؾ طؼ١ّ١ٍش ِٚمٍَحص ىٍح١ٓش ليِض ػ١ٍّخ طلض اشَحف ِئٓٔش طؼ١ّ١ٍش 

 حٌالُِش ٌظشغ١ً ِظطٍزخصحيدالري ِٓ حٌٛفخء ف ى١ٌٚش،ِئٓٔش ِل١ٍش أٚ  ِٓ لزً طّٕق حٌيٍؿخصػّخ اًح وخٔض ٌٖ٘  ٚرغغ حٌٕظَ .أهَٜ

 .رخٌىخًِ فٟ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠شٞ ِئٓٔش أٚ رَٔخِؾ طؼ١ٍُ أٞ

 

تقوٌم النظراء 

من  خبرة يذو مقٌمٌن خارجٌن من قبل أو جزء من مؤسسة معٌنة أو مؤسسة ما رٌر عن برنامجاتقتقدٌم ٌم ووقت

  .مؤسسات التعلٌم العالًفً إدارة  وأ هٌئة بالتنسٌق مع ، أو فً المجال المعنً صٌنمختوالمهن المماثلة  وأالمؤسسات 

كما أنهم . مماثلةال برامجأو ال المإسسات نظراء لدٌهم الخبرات الضرورٌة فً هم المقٌمٌنهذا المفهوم أن  من أهم عناصرإن 

أهمٌة بالتقوٌم المإسسة قٌد  تعترؾومن المهم أن . حدٌات التً تواجههاوالت مإسسةالطبٌعة وأؼراض دراٌة كافٌة بعلى 

هناك  حتى ال ٌكون مراجعتها تماما عن المإسسة التً ٌجري ٌنمستقل المقٌمٌنكون يالضروري أٌضا أن  ومن. دورهم

. التطوٌرمساعدة فً بال ٌنوملتزم كما ٌجب أن ٌكونوا مدربٌن بعناٌة على مهمتهمفً المصالح،  يحقٌقً أو تصور تضارب

لمعاٌٌر الدولٌة لنوع باعلى دراٌة فضال عن كونهم وبرامجها  وأهداؾ المإسسة رسالةٌتسموا بالحساسٌة تجاه ٌنبؽً أن و

 .مراجعةقٌد ال التعلٌمٌة المإسسة أو التعلٌمً البرنامج

 

  مؤشرات األداء

  .األداءجودة  وكالة أخرى لتقدٌم دلٌل علىأي أو  مؤسسةالتستخدمها ( ا مسبقاعادة اختٌارهٌتم )من األدلة أشكال محددة 

ولكن التدابٌر . والمقاصد التً تتعلق بها األهداؾب قدر المستطاعٌنبؽً أن تكون مإشرات األداء محددة وذات صلة مباشرة 

ه ٌجب ٌه، فإناء علوبن. فً بعض األحٌان ٌهاصعب العثور علي (التعلم لدى الطالب جودة مثل)هداؾ األالمباشرة لبعض أهم 

 وبما. العمل أرباب استطالعات أراءو التوظٌؾ ، ونتائجللبرامج مثل تقٌٌم الطالبأحٌانا مباشرة الدلة ؼٌر استخدام بعض األ

ذات صلة  هاتستخدم عدة مإشرات مختلفة ولكن من المعتاد أنؾأن المإشرات ؼٌر المباشرة ٌمكن أن تخضع لمإثرات أخرى 

فً  أحٌانا "المثلثات"ٌستخدم مصطلح و. باستخدام نظام مستقل للتحقق من التفسٌرات هاتفسٌراإلضافة إلى بمهمة، الهداؾ ألبا

كفاءة دلٌل على  ىعل ٌمكن الحصول ،على سبٌل المثالؾ. وجهات نظر مختلفة منمعٌن مإشرات لتقدٌم أدلة عن هدؾ عدة 

. وتصنٌؾ الطالب لفاعلٌة التدرٌسالت، ونتائج البحوث، عدة مإشرات مثل مستوٌات المإه خالل من هٌئة التدرٌس أعضاء

 

  العملٌات

 

فً مجال تخطٌط ،  تعلٌمٌة ما التنظٌمٌة التً تقوم بها مؤسسة واإلجراءاتالترتٌبات اإلدارٌة والسٌاسات تتضمن 

  .ومراجعة وتقدٌم برامجها

وٌشمل . الخاصة بها المخرجات والنتائج إلنتاج استخدام المدخالت المتاحة لدٌهامن ما ما ٌحدث فً مإسسة هً عملٌات ال

واسعة من  ، فضال عن مجموعةاالجتماعٌةوعملٌات إدارة البحوث واألنشطة  قوٌمهذا التعبٌر عملٌات التدرٌس وإجراءات الت

  .التعلٌمٌة األنشطة األخرى التً لها تؤثٌر مباشر أو ؼٌر مباشر على البرامج

  اعتماد مهنً

 وفقا المعنٌةلمهنة اوالمهارات الالزمة لممارسة  المعارف وان ذل  البرنامج ٌطور ,ما لمهنة طالبعداد الاعتماد برنامج إل

 .المطلوبة مستوى الكفاءةل
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تنمٌة معارؾ ومهارات محددة  وإلى، العامة المعاٌٌر األكادٌمٌةب تفًالتعلٌمٌة أن البرامج ضمان  إلىعتماد المهنً االٌهدؾ 

مثل الطب وؼٌرها من المجاالت ذات  فً مجاالت مهنٌة فً معظم البلدانهذا ٌطبق و. عنٌة فً المجتمعالمهنة الم لممارسة

عتماد اال هذا النوع من منحأخرى، يُش بلدان  فًو. والقانون وؼٌرها ،وعلم النفس ، والهندسة، والمحاسبة،بالصحةالصلة 

. لهذا الؽرض.الحكومة أو من جانب الوكاالت الحكومٌة من قبل الجمعٌات المهنٌة المعترؾ بها من قبل المتخصص المهنً

فق مع واأن البرنامج ٌلبً المعاٌٌر األكادٌمٌة، وٌتٌمنح شهادة ب الذي ٌختلؾ هذا النوع من االعتماد عن االعتماد األكادٌمًو

 ٌمً والمهنً على حد سواءاالعتماد األكاد ٌتطلب األمرما عادة فً الممارسة العملٌة، و. حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصمتطلبات 

 .واحدة فً عملٌة اعتماد ثنٌناالالجمع بٌن  إمكانٌةعلى الرؼم من لمجاالت المهنٌة ل

 

  البرنامج

 

 تمامهالنجاح فً إن أ حٌثبإلى التأهٌل المهنً ،  أكادٌمً ، أو ٌؤديمجال الطلبة فً  ٌتبعهللدراسة  منظم برنامجهو 

 .أكادٌمٌة حصول على درجةؤهلهم للي

، ولكن التمٌٌز بٌن ما ٌعتبر برنامج مإهل واألنشطة التً تإدي إلى المقررات الدراسٌةبرنامج مجموعة متكاملة من العتبر ي

 .توضٌحه على النحو األمثل من خالل األمثلة، وٌمكن قٌقهذات الصلة من الصعب تح واحد أو مجموعة من البرامج

، ين برنامج إلعداد مهندس مٌكانٌكمختلفا ع امدنً امهندسون كلًالطالب إعداد الخاص ببرنامج درجة البكالورٌوس ٌعتبر 

درجة برنامج  وبالمثل، إذا كان طالب قد أكمل. المشتركة بٌنهما المقررات الدراسٌةبعض  وجود إمكانٌةعلى الرؼم من 

 فهذا، فً نفس المجال العاماه لماجستٌر والدكتورالدراسات العلٌا الذي ٌإهل لدرجتً ابرنامج ٌلتحق بود أن يبكالورٌوس و

بالنسبة أما  .ذاته فً حد كامال وجود مإهل ٌعتبربوٌتصل االختبار فً هذه األمثلة  .برنامج منفصال من شؤنه أن ٌعتبر

 تعلق بالضرورةيهذا التمٌٌز ال و. لممارسة المهنٌة فً هذا المجاللبرنامج ال درس الشخص الذي فهو ٌإهل المهنً، برنامجلل

المرجح أن قسم الهندسة المدنٌة سوؾ  منفإن  ،فً المثال المذكورو. معٌنةكلٌة لأو  تعلٌمٌة ما مإسسةل ظٌمات اإلدارٌةبالتن

ة بحٌث الطرٌق ههذبم نفسها يتنظبمإسسة  أن تقوم أٌضا ومن الممكن. الدراسات العلٌا من الدراسة الجامعٌة وبرامج قدم كالي

 .وذلك وفقا لرؼبتها المدنٌةوكل من الهندسة المٌكانٌكٌة برامج فً  مواحدة تقد تعمل كإدارة

فان  ،على سبٌل المثالؾ. اًا تعلٌمً ابرنامجاعتباره ٌنبؽً  لمادلٌال مفٌدا  ةكادٌمًاأل الدرجة مسمىأن ٌمثل  يالضرورمن لٌس و

 ٌندرج تحتهاأن من الممكن م، وعلبكالورٌوس الأو  ،أعمال إدارةبكالورٌوس  ، أواآلداب بكالورٌوسعامة مثل ال المسمٌات

 علم النفس، والعملوبرامج فً التارٌخ والعلوم االجتماعٌة، إدراج  اآلداب ٌمكنتصنٌؾ  تحتؾ. العدٌد من البرامج المختلفة

قتصاد، أو التنظٌم واإلدارة ، اال وأ، بةللمحاس األعمال برامج منفصلةإدارة درجة  تضمنوٌمكن أن ت. االجتماعً ، أو ؼٌرها

 .على نحو تام لمهارات مهنٌة مختلفة وتإهلمختلفة تماما  البرامج ستكون وهذه

على هذا النحو،  هاداعتماٌنبؽً ومنفصلة،  كٌانات هاأن البرامج التً استخدمت فً هذه األمثلة ٌنبؽً اعتبار وعلى الرؼم من

 التقوٌماتلفرٌق عمل  ن من الممكنالصلة معا فً عملٌة االعتماد شرٌطة أن ٌكو مجموعات من البرامج ذات دراسةٌمكن 

  .ضرورٌةال اتالخبر أن ٌضم ةالخارجً

 

  .اعتماد البرامج

فً هذا  تعلٌمً برنامج لتقدٌمالمعاٌٌر المطلوبة  من خالل منحه شهادة تبٌن أنه ٌلبًلدراسة لتعلٌمً اعتماد برنامج 

 .طلوبمستوى المالالمجال على 

معاٌٌر فً االعتبار الٌم وتقوٌؤخذ . لدرجة التً ٌإهل لهامناسبة ل المطبقة معاٌٌرالو ودةجالأن ب اًا قراربرامج الاعتماد ٌتضمن 

، وكمٌة التعلم لٌم و مدى صعوبته مستوى التعباإلضافة إلى فً مختلؾ مجاالت الدراسة،  طبٌعة كل من التعلٌم والتعلم
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مثل البكالورٌوس  درجاتإلى  تإهللبرامج التً ل بالنسبةعلم المعاٌٌر العامة لنتائج الت وقد تم تحدٌد .العلمٌة للدرجة المطلوبة

، الدرجاتوٌجب الوفاء بها فً جمٌع البرامج التً تإدي إلى هذه  حإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ ٌٍّئ٘الصالماجستٌر والدكتوراه فً و، 

برنامج بالمعاٌٌر الفً يٌجب أن  العمل، أطر متطلباتباإلضافة إلى تلبٌة و. عن نوع المإسسة التً تقدم البرنامج بؽض النظر

معارؾ ٌجب أن ٌوفر ، مهنًالبرنامج بالنسبة لل، و" برامج التعلٌم العالًلعتماد الوا معاٌٌر ضمان الجودة"المحددة فً 

  . لممارسة المجال المعنًالالزمة المهارات فضال عن  محددة

 

  االعتماد المؤقت

  .ٌم خطط التنمٌةقوبعد ت جدٌدة تعلٌمٌة مؤسسةأو برنامج لعتماد بشكل مؤقت اال

الفرصة وٌتٌح ذلك . تفصٌلٌة مإقت على أساس خططبشكل  جدٌدةتعلٌمٌة مإسسة أو تعلٌمً معٌن  اعتماد برنامجقد ٌتم 

المقترح  خطط على النحوالأنه إذا كان ٌجري تنفٌذ  منبقدر معقول من الثقة  لبدء العمل، أو لتدرٌس هذا البرنامجللمإسسة 

 ةالمعتمدالبرامج والمإسسة كفاءة على االعتماد ٌمكنهم لطالب أن اهذه العملٌة وٌقصد ب. تم منح االعتماديمن المرجح أن 

رصد أعمال المإسسة خالل هذه المرحلة األولٌة وتقدٌم تقارٌر عن التقدم الذي  وٌتم. األولى مرةلل اتقدٌمه عند بصفة مإقتة

ال تنفذ على  إذا كانت الخططو. برامجهامن الطالب  دفعةأول ن تستكمل بعد أاالعتماد الكامل وٌجب منح . ٌحرزٌجب أن 

 وأمإسسة ال صيرخت سوؾ ٌتم إلؽاإها وسحبفإنه ،  المإقت العتمادلفً ؼضون الوقت المحدد وجودة المستوى مقبول من 

 .التعلٌمً  نامجتقدٌم البر

 

  اإلطبر انٕطُي نهًإْالد

 . مهنٌة أكادٌمٌة أو الالزم لدرجاتمعاٌٌر التعلم وثٌقة تحدد طبٌعة وكمٌة ومستوٌات أو 

 .أو المهنٌةاألكادٌمٌة الدرجات ك تلمستوٌات متزاٌدة من امتالك المعرفة والمهارات الالزمة لأطر المإهالت تحدد 

 

 الذهنٌةواسعة، مثل المعرفة والقدرة على تذكر المعلومات، والمهارات  مجاالتفً المتوقعة التعلم  مخرجاتوصؾ وقد تم 

االتصاالت  تقنٌة نظرٌات والقدرة على تطبٌقها فً حل المشاكل والتفكٌر النقدي، ومهاراتالمبادئ والمفاهٌم والإتقان ك

ٌإلؽخٍ حٌٛؽٕٟ وٌمكن . مع المجموعاتوالمعلومات، والقدرة على التعلم الذاتً، والقدرة على العمل بشكل فعال وبناء 

 . عكس الثقافة الوطنٌة والسٌاسة التعلٌمٌةيي ذالمتعلقة بالقٌم والوعً الثقافً ال الطالبٌةالسمات ضم أن ي ٌٍّئ٘الص

من المعرفة والمهارات الالزمة  أكثر تحدٌدامواصفات بمحددة على نطاق واسع ال العمل أطرترتبط  ،فً كثٌر من الحاالت و

 االعتماد إلى التً تإهلأساسٌة للبرامج  عٌةمقاٌٌس مرجك هاٌمكن استخدامو. المعرفة من لمجاالت مهنٌة محددة أو فروع

القانون، أو  وأالمحاسبة،  وأالهندسة،  وأة فً مجاالت مثل الطب يممارسة المهنللتسجٌل أو ترخٌص الخرٌجٌن والمهنً 

 . التعلٌم

 

  الجودة

 

معاٌٌر المقبولة عموما لبا مقارنة تعلٌمً أو برنامج تعلٌمٌة مؤسسةل الذي ٌمنح المستوى القْدر الكمً أو أوقٌمة ال

 . من نوعه تعلٌمً أو برنامج تعلٌمٌة لمؤسسة

" مالئمة الهدؾ للرسالة"لممارسات الجٌدة، ولكن أٌضا من االمقبولة  المتعلق بالمعاٌٌرٌم الجودة عموما على األداء وتقٌعتمد 

هامة فً  اختالفاتناك كما أن ه. مجاالبر أو ساتمختلفة من المإس ألنواع مختلفة أن هناك متطلباتٌؤخذ بعٌن االعتبار الذي 
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خذ فً االعتبار مدى إي حتى "مالئمة الهدؾ للرسالة"دراسة أٌضا  وٌتم. المإسسات بدراسة جودةالتً لها صلة و لرسالةا

 . لبٌئة التً تعمل فٌهاللمإسسة ا رسالةمناسبة 

استخدامه فً عند و. فً سٌاقات أخرى "ٌارالمع"أو " القٌمة" بمصطلحمقارنة مصطلح نسبً " الجودة"مصطلح وٌعتبر 

محددة وبعض مستوٌات الخصائص الببعض  ، ٌنبؽً أن ٌرتبط المصطلحٌم فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانويوالتخطٌط والتق

 .ألداءاأو معاٌٌر 

التعلٌم  ودةج"على سبٌل المثال كما هو الحال فً )لنظام لي خصائص ألعام دون تحدٌد  بشكل مصطلحالعندما ٌستخدم و

مستوى  على سبٌل المثال ال الحصرإشارة إلى مجموعة من العناصر منها  فسوؾ ٌمثل"( ما مإسسة جودة"أو " العالً

، وفعالٌة التعلٌم، والتخطٌط والتجهٌزاتتحصٌل الطالب، وقدرة ومإهالت أعضاء هٌئة التدرٌس، ومستوى المرافق 

 فإنه نظام ضمان الجودة واالعتماد فً المملكة العربٌة السعودٌةل لذا فإنه وفقا. البرامج مالئمةوالعملٌات اإلدارٌة، ومدى 

ة نشطاألفً مجاالت األكادٌمً  الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتمادالمعاٌٌر التً حددتها  ٌم الجودة الرجوع إلىوٌنبؽً خالل تق

 . اإلحدى عشر

 ةمنخفضقد تكون ذات جودة البعض اآلخر فً و الٌة نسبٌا، بعض جوانب األداء ذات جودة عفً بعض الحاالت قد تكون و

 شاملالٌم وتقال بالتالً ٌجب أن ٌؤخذو. التعلٌمة وأولوٌات المإسسة رسالةعلى التوازن بٌن الحالتٌن  ، وٌمكن أن ٌعتمد نسبٌا

ما ٌنبؽً أن ٌعتبر ممارسة  ، وفهمالنسبٌة من حٌث دراستهاوأهمٌة الخصائص قرارات القٌمة المتعلقة باختٌار فً االعتبار 

 . امنه أيجٌدة فٌما ٌتعلق ب

   

وهو نهج  ، مالئمة الهدؾ للرسالةل الفردي البعد على أنه" الجودة"وكاالت الجودة مصطلح تعرؾ فً بعض األحٌان  و

ن مفهوم األداء ضم عٌارم ٌقع ،وبموجب هذا التعرٌؾ. هداؾاألو الرسالةٌعطً أهمٌة خاصة للتنوع بٌن المإسسات فً 

النتقادات  األحٌانهذا التعرٌؾ فً بعض ٌخضع و. التً تحددها المإسسات( واألهداؾ الرسالةأو ) الهدؾ للرسالة مالئمة

 . معاٌٌر األداءل لقدر الكافً من االهتمامٌعطً اال أنه  ٌعتقدون نالذيالمإسسات بعض من جانب 

 

ٌم الجودة، ولمإسسات حول معاٌٌر تقلدلٌل واضح ل حاجةووجود تفسٌرات مختلفة،  نتٌجة وجودبسبب االلتباس المحتمل و

ٌم، وتوفٌر مبادئ وفً تحدٌد معاٌٌر التق" المعاٌٌر العامة للممارسات الجٌدة"محددة إلى  الجودة مرجعٌةوكاالت  تضع معظم

 . دةجً التً تحتاج إلى دراسة ووصؾ لما ٌعد على أنه ممارسةتوجٌهٌة أو وثائق مرجعٌة توضح األمور 

 

 

 

 ضمان الجودة 

 : ختلفٌنم ٌناألداء، والتً تخدم غرض جودةبٌم والمتابعة المتعلقة وعملٌات التق

  .طوٌرهالمستوى المطلوب من الجودة وت الحفاظ علىضمان ( أ)

ت المؤسسا فًمستوٌات مماثلة للممارسة الجٌدة  ا عندعلٌه الجودة ٌتم الحفاظ بأنطراف المعنٌة ألل ضمانتوفٌر ( ب)

  .فً مناطق أخرى من العالمالمتمٌزة 

 الجمعٌاتو، بما فً ذلك اآلباء شملاألبمفهومه فً هذا السٌاق، الطالب والحكومة والمجتمع األطراف المعنٌة ٌدخل ضمن 

. سوق العمل و تخصصةالم المهنٌة
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ات لضمان الجودة داخل كل آلًوضع من المتوقع و. سواءحد داخلٌة وخارجٌة على  عملٌات وعادة ما ٌشمل ضمان الجودة

تطلب وت. على بعض المدخالت الخارجٌةذلك نطوي يالبرنامج العادي، وعادة ما  تقدٌم مإسسة على أساس مستمر كجزء من

 من العناصر ةالمستقل ةتقدٌم المشورة الخارجًكما أن خارجً من قبل سلطة مستقلة، تقوٌم دوري  جودةلل العامة المصداقٌة

 . طوٌرلتاٌات ستراتٌجال ةهامال

 

جودة الطوٌر ت

عبر مجموعة كاملة من ما ٌكون ذل  ة األداء، وعادة جود تطوٌرفً المدخالت والعملٌات والنتائج التً تعمل على  ٌرتغً

أو منظمة أخرى إلحداث هذه جهة  لوصف االستراتٌجٌات التً تستخدمها المصطلح ستخدم يقد و. أنشطة المؤسسة

 . تائجهاالتغٌٌرات، والتحقق من ن

من  هإال أن، تعلٌمٌة بالضرورة على عاتق مإسسة تقدم برامجال تقع الجودة تطوٌر لة رئٌسأن المسإولٌة ال على الرؼم منو

إلى تطوٌر  اللوائح وأالحوافز،  وأخدمات الدعم،  فً ممثلةسلطة خارجٌة  من قبل المتخذة جراءاتاإل تساعد الممكن أن

فً المستخدم " الجودة عزٌزت"مصطلح  أما. الجودةلتطوٌر وصفها بؤنها استراتٌجٌات  أٌضا كما ٌمكن .الجودة عبر طرق عدة

 ". جودةال تطوٌر"ٌحمل نفس معنى ؾضمان الجودة  أنظمةبعض 

 

  المسئولةة وزارال

  .تنظٌم، أو اإلشراف على إحدى مؤسسات التعلٌم العالً وأعن إنشاء،  مسئولةالوزارة ال

قامت والتً ، هافً مجال نشاط كلٌل بعد الثانوي ما مرحلة التعلٌم عن مإسسات  المسئولةو ةمختلؾال هناك عدد من الوزارات

لمساءلة ل انظم تملكعادة ما كما أنها  .لجودةا تطوٌرلمساعدة فً المالً وا الدعم ٌرتوؾ تمكنها من لتلك األنشطةلوائح  بوضع

كال من  هٌئةال تدرسلجودة ألؼراض االعتماد وضمان الجودة، ل ٌماتهاوفً تقو. بما فً ذلك ترتٌبات تقدٌم التقارٌر السنوٌة

 . التً شاركت معها ةالمسئول الوزارات أنشطة المإسسات ونتائج تفاعلها مع

 

 (بدٌل اإلعتماد)الجودة  معادلة

 لشمولٌةاو جودةمن حٌث ال ٌعادل تعلٌمًال برنامجالمن عناصر أي  أوما  أو مقرر دراسً ما  دراسٌة وحدة قرار بأناإل

 . فً مكان آخرعنصرا مماثال ٌقدم 

أخرى، سواء   فً مإسسةأُشنهٌت أو أُشتِكمت اعتماد وحدات دراسٌة هذا المفهوم له أهمٌة خاصة عندما ٌجري النظر فً إن 

 فً التدرٌس، والنهج المتبع هسيتدرٌتم تفاصٌل ما و ٌنبؽً أن تختلؾ . آخر أو فً أي مكان المملكة العربٌة السعودٌةداخل 

ؾ لتلبٌة صبح التكًيٌجب أال ؼٌر أنه . مختلفة من الطالب والبٌئة التً ٌعٌشون فٌهااللمجموعات ات اوفقا الحتٌاجات وخلفً

المعاٌٌر الحفاظ على المهارات األساسٌة والمفاهٌم و شرٌطة تنمٌة اعتماد الوحدات الدراسٌةهذه االحتٌاجات عائقا أمام 

 . قائمةال

 

 ب طالالسمات 

 .ما تعلٌمٌة لمؤسسة معٌنة لسٌاسات واستراتٌجٌات تدرٌسنتٌجة  اكتسبوهاوالتً لطالب با الخاصةالسمات 

 مإسسةلٌجوز  ،على سبٌل المثالؾ. التعلٌمٌة مإسسةال رسالةلطالب جزءا هاما من باخاصة الت سماشكل تطوٌر اليكثٌرا ما 

ألعمال الحرة، أو أكثر أفضل إدارة لأكثر إبداعا وأنهم ، وعلى أنفسهمٌعتمدون الطالب  أن إجراءات لضمان تبنً تعلٌمٌة ما
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أو السمات الشخصٌة  ٌةعادات السلوكالهذا المصطلح عادة للمواقؾ، والمهارات، ووٌشٌر . العمل فً مجموعات دعنفعالٌة 

قدراتهم قد تشٌر إلى  والتًحتة بدال من نتائج التعلم األكادٌمٌة الب ةالخارجًمواقؾ الطالب فً ال ظهرت فً سلوكٌاتالتً 

 .بدال من السلوك الفعلً

 

 استراتٌجٌات التدرٌس 

 . لتطوٌر تعلٌم الطالب معلماالستراتٌجٌات المستخدمة من قبل 

وٌمكن أن تشمل . مجاالتلتطوٌر تعلٌم الطالب فً مختلؾ التستخدم محددة هً أسالٌب تدرٌس الاستراتٌجٌات 

توضٌح ولتطوٌر أو تطبٌق مفاهٌم للحاالت الجدٌدة،  األسئلة ، مسؤلة تسلسلال الحصر ثالاالستراتٌجٌات، على سبٌل الم

حل  )النمذجة و المحاكاة و، ةللمساعدة على حفظ واسترجاع المعلومات، ودراسات الحال النظم المتقدمةالقٌمة، واستخدام 

، وهو "طرق التدرٌس"و هذا المصطلح ٌنٌنبؽً عدم الخلط بو. وؼٌر ذلكمعٌن ، ولعب دور (المشكالت ضمن مجموعات

أو  نظري تدرٌب أو مثل محاضرة،  ) لتدرٌس أو تقدٌم التدرٌباعملٌة مصطلح ٌستخدم لوصؾ شكل من أشكال تنظٌم 

 . (عملً

 

القٌمة المضافة 

ؤسسة أو لتعلٌم والتعلم لمانتٌجة ألنشطة ( طالبالطبق على قٌمة معرفة ومهارات نوعادة ما ي)قٌمة العملٌة إضافة 

 . برنامج

 

ٌعد  ٌه،وبناء عل. البرامج تفاوتا كبٌرا بٌن المإسساتب لتحقونتفاوت المستوى العام لمعرفة ومهارة الطالب الذٌن ييٌمكن أن 

فً  اهام امفهومٌمثل  هفً حٌن أنو. تعلم الطالب فًما تعلٌمٌة  مإسسةٍ  اهمةِك مسالنظر فً  عند اًا مهم" القٌمة المضافة"مفهوم 

"  القٌمة المضافة"توثٌق مدى  ألنطبق بصورة موضوعٌة ي، فإنه من الصعب أن ما مإسسةفً نشطة األ نوعٌة دراسة

 .ألسباب النمو الحقٌقٌة العواملو المكتسبةالمعارؾ والمهارات  بشؤن ٌعتمد على إجراءات دقٌقة


