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م واستحداث على تقدي ما بعد الثانويلقد أُِعد هذا الدليل لكي يساعد مؤسسات التعليم     
إجراءات تضمن جودتها الداخلية وتحضيرها للتقويم الخارجي الذي سوف تقوم به الهيئة للتأكد 

 . لمستويات عالية في األداءمن وصول هذه المؤسسات 
 

يهدف الجزء األول من هذا الدليل إلى تقديم نظرة عامة لنظام ضمان الجودة واالعتماد      
 تقديم وصف المبادئ واألسس التي تشكل التوجه العام للهيئة, األكاديمي عبر أمور عدة وهي:

االعتماد ملخص للمعايير المطبقة من قبل الهيئة لضمان صحة األحكام الصادرة حول الجودة و 
المؤسسات المصادقة على , باإلضافة إلى تقديم مخطط تمهيدي يتضمن مراحل األكاديمي

ما يتضمن هذا الدليل شرحا لبعض المصطلحات التعليمية واعتماد البرامج التي تقدمها. ك
 المستخدمة خالل هذه اإلجراءات. 

 
يركز الجزء الثاني من هذا الدليل على إجراءات ضمان الجودة الداخلية حيث يوجه و      

جراءات التخطيط والتقويم  النصح حول كيفية إنشاء مركز للجودة داخل المؤسسة التعليمية, وا 
البرامج التعليمية, باإلضافة إلى الدراسة الذاتية وكيفية تطوير األنشطة وكتابة التقارير حول 

داخل المؤسسات التعليمية. ويحتوي ملحق هذا الدليل على بعض النماذج المقترحة لكتابة 
 التقارير حول األنشطة المذكورة آنفا. 

 
جراءات تنفيذيوفر الجزء الثالث من هذا الدليل تفصيال دقيقا  التقويم  لمتطلبات وا 

. ويشمل ذلك نماذج طلبات االعتماد األكاديمي لمؤسسات تعليمية حديثة المنشأ, أو الخارجي
الخارجية للجودة والمصداقية التي تعقد  تقويماتاعتماد أو إعادة اعتماد البرامج التعليمية, أو ال

 كل خمس سنوات لهذه المؤسسات. 
 

األنفة الذكر وبين مراجع أخرى جوهرية مثل وثيقة  إن من المهم الربط بين األجزاء الثالثة      
" أطر المؤهالت الوطنية" والتي تبين األهداف والغايات التعليمية المنشودة في الدرجات العلمية 
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األكاديمية والتقنية, وكذلك متطلبات االعتراف والمصادقة لمختلف الشهادات األكاديمية والتقنية, 
ن الجودة والمصداقية ألحد عشر مجاال من أنشطة مؤسسات والبيانات الخاصة بمعايير ضما

وهما وثيقة "معايير ضمان الجودة في  محكاتالتعليم العالي. باإلضافة إلى وثيقتين لتوضيح ال
مؤسسات التعليم العالي"  ووثيقة "معايير ضمان الجودة في البرامج التعليمية" ويلحق بكال 

ي وفقا للمعايير المتبعة في هذه الوثائق. كما أنه ملحق بها لتقويم األداء الذات محكاتالوثيقتين 
وثائق إضافية تعالج بعض قضايا التعليم عن بعد ومجموعة برامج أخرى في تخصصات 

الجودة في التعليم  محكاتمختلفة يجري التحضير لها. وباإلضافة إلى ذلك يوجد أيضا بعض 
 تخدمتوقعة من الهيئة في االعتماد وسوف ُتسالمهني. وتوضح هذه الوثائق جميعها المعايير الم

 مستوى الجودة. تحسينكدليل إرشادي مهم في ضمان استمرارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلبات الموافقة واعتماد مؤسسات التعليم العالي          
 هاوبرامج

 الفصل األول
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 هاطلبات الموافقة واعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامج
 ة:جديد سؤسسة ااةةملقة واالعتماد مراحل املواف 1.1
 الثالثفي الفصل  لمؤسسة تعليم عالي خاصة جديدة تم توصيفهامراحل الموافقة واالعتماد      

جراءات ضمان . وخالصة القول أنها "الجودة واالعتماد من الجزء األول من الدليل "معايير وا 
 : التالي على تشتمل
 صول على الترخيص األولي.تقديم طلب لوزارة التعليم العالي للح .1
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الحصول على الترخيص األولي يتطلب تقديم خطط مفصلة عن المؤسسة الجديدة وعن  .2
البرامج التعليمية التي سوف تقدمها على أن تكون متوافقة مع متطلبات وزارة التعليم 

 العالي ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 .عليم العالي للموافقة على إنشاء هذه المؤسسةإلى وزارة التتقديم طلب  .3
األكاديمي المؤقت للمؤسسات والبرامج  دتقوم الهيئة بتقويم الخطط وفقا لمتطلبات االعتما .4

التعليمية في الثالث سنوات األولى من إنشائها. وسوف يتم التنسيق بين الهيئة والوزارة 
 للتأكد من أن كال متطلباتهما قد تحققت.

حقق المتطلبات الخاصة بالبرامج والمؤسسات التعليمية لدى مقدم الطلب في حالة ت .5
سوف تقوم الوزارة بإبالغه ليبدأ بالمرحلة األولى من إنشاء المؤسسة التعليمية وذلك 
بتوفير المرافق والتجهيزات والتعيين األولي للموظفين وأعضاء هيئة التدريس. هذا وتعتبر 

 الذي يتم قبل قبول الدفعة األولى من الطالبالمرحلة األولى مرحلة التحضير 

 تقوم الوزارة بزيارة لموقع المؤسسة للتأكد من أن متطلبات المرحلة األولى قد استكملت. .6

بعد التأكد من استكمال المرحلة األولى وفقًا لخطط الوزارة تتم التوصية للوزير بإصدار  .7
ا الترخيص نطاق العمليات ترخيصُ يمكِ ن المؤسسة من تسجيل الطالب. سيحدد في هذ

التعليمية التي تشمل مجاالت الدراسة ومستويات المؤهالت التي يمكن أن تقدمها هذه 
 المؤسسة الجديدة.

ذا كان كل شيء  .8 سيتم متابعة األنشطة األولية للمؤسسة الجديدة من قبل الوزارة والهيئة وا 
 قت للسنة الثانية.مرضيا سوف يصدر عن الهيئة تأكيدا لالعتماد األكاديمي المؤ 

عندما تتخرج الدفعة األولى من طالب المؤسسة سوف تقوم الهيئة بتقويمها ووفقًا لذلك  .9
 ربما يتم منحها االعتماد األكاديمي النهائي.
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 مالحظة هامة:

األولية متوافقًا توافقا تاما مع المعايير  امن المهم أن يكون التخطيط للمؤسسة وبرامجه     
ذا ما تم التخطيط بمساعدة منظمة خارجية فيجب أن الو  طنية في المملكة العربية السعودية. وا 

المقترحات التي ال تتضمن جميع  وعليه فإن تكون على إطالع تام بالمتطلبات المحلية.
( لن ومواصفات المقررالشكل المطلوب )على سبيل المثال برنامج وعلى المعلومات المطلوبة 

 ينظر فيها.

يتم مراقبة األنشطة األولية للمؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والهيئة ، وفي  سوف .11
حالة أن األمور كانت تسير على نحو مرضي فإنه سوف يتم تأكيد االعتماد األكاديمي 

 المؤقت للسنة الثانية.  

ات لتحضير إلجراءلوذلك من البرنامج في السنة الرابعة  ينبغي أن يبدأ التقويم الذاتي  .11
دفعة  في السنة الخامسة عند تخرج أول األكاديمي الذي تقوم به الهيئة العتمادوا التقويم

 من الطالب.
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إذا لم يمنح االعتماد النهائي بسبب سلبية النتائج أ وجود مشكالت حقيقة ، فانه يتم  .12
من التفاصيل عن القرارات  كما أن مزيداً  تمديد االعتماد المؤقت لمدة أقصاها سنتين.

 ترد أدناه.سوف  وعواقب الفشل في الحصول على االعتماد  تتخذلتي قد ا

بعد االعتماد النهائي للمؤسسة والبرامج التي تقدمها ،فان مجموعة من إجراءات  .13
التقويم الذاتي والتقويم الخارجي سوف تكون مطلوبة كل خمس سنوات كشرط إلعادة أو 

 الخارجي يتم تحديدها من الهيئة(.تجديد اعتماد  المؤسسة )أوقات إجراء التقويم 

 

 

  
 

 

 

 

يمكن إضافة برامج تعليمية جديدة في أي وقت ضمن الحدود المؤسسية ومعايير الرخصة     
. أما تمديد ولكن يجب أوال الحصول على االعتماد المؤقت من قبل الهيئة .ةالنهائية للمؤسس

أو في  دراسية جديدة في مجاالت  يةالترخيص النهائي للمؤسسات لتقديم برامج تعليمية إضاف
 .للمؤسسة وزارة وتعديل الترخيص النهائيالموافقة  سوف يتطلبفالمستويات العليا 

تعليمية  المنظمات التي ترغب في إنشاء مؤسسة أحد أو  وفي حالة وجود مؤسسة دولية     
مقرها تعليمية مؤسسة بإلنشاء فرع جامعي يرتبط  تسعى ، أوفي المملكة العربية السعودية جديدة

، ويجب أن  جديدة خاصة تعليمية كما لو أنها هي مؤسسة فإنها سوف تعاملفي مكان آخر 
الرخصة. ولكن هناك بعض المتطلبات ب الخاص ألولياطلب التتبع نفس اإلجراءات، بما فيها 
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الشركة األم الخاصة المرتبطة بالعالقة بين المملكة العربية السعودية والجامعة أو المؤسسة أو 
 "1" الملحقاألوصاف الواردة أدناه ، والواردة في  بشكل عام المتطلباتلمؤسسة. وتشمل هذه ل

 .هذا الدليل في "الثالث"هذا الجزء من 

متطلبات وزارة التعليم العايل واهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  1.2
 األكادميي يف كل مرحلة: 

 الراصة األولية: 1.2.1
عليها في المادتين  منصوص   ةمبدئي لكلية التعليم العالي الخاصالترخيص الط شرو إن    

 ".الخاصةالتعليمية كليات اللوائح لالقواعد التنفيذية واإلجراءات الفنية " وثيقة من الثالثةو  الثانية
متطلبات البنية القانونية للمنظمة التي  توضح واإلجراءاتهذه اللوائح والقواعد كما أن    

. األولية الرخصة مقترحكون مسؤولة عن تأسيس هذه المؤسسة، والمستندات المطلوبة في ست
والرسالة في هذا المشروع،  مومساهماته نمؤسسيبالالمحددة المتعلقة  المتطلباتمن  وهناك عدد
واألقسام العلمية التي تتضمنها, والدرجات العلمية التي المؤسسة،  ومقر مسمى، و واألهداف
كما يجب عليها تقديم دراسة جدوى من جهة مستقلة واتخاذ  موعد البدء المقترح، و تمنحها

 االحتياطات الالزمة لضمان حماية حقوق الطالب المسجلين في المؤسسة. 

إن الترخيص األولي يخول صاحبه البدء في الخطة التفصيلية  دون أن يعطيه الحق في     
 تاليةمن الترخيص األولي في المرحلة النسخة كما يجب تقديم  فعل شيء أكثر من ذلك.

واالعتماد المؤقت  المعنية وزارةالعامة من قبل الموافقة الطلبات الحصول على الخاصة  بالتقدم ب
 .الهيئةمن قبل 

عليها من المؤسسة العامة  يمكن الحصول التقنيةالكليات والمعاهد بالخاصة  إن المتطلبات   
 (.TVTCي )والتدريب المهن للتعليم الفني 

 متطلبات الوزارة للحصول على املوافقة العامة: 1.2.2
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منصوص عليها في فهي زارة التعليم العالي لدى و كليات التعليم العالي بالنسبة لمتطلبات     
. "لكلياتباالقواعد التنفيذية واإلجراءات اإلدارية والتقنية للوائح الخاصة وثيقة "من  الرابعةالمادة 

المادة كما أن األكاديمية.  ولإلدارة ، التجهيزاتمن المتطلبات المحددة للمرافق و و تتضمن عددا 
" على 1ويحتوي الملحق رقم " يتم استكمالها حتىزمنية لهذه الترتيبات  اً حدودتضع  الخامسة
  .لهذه المتطلبات موجز  
 

لم تقم بتكرار  وزارة التعليم العالي  أن على الرغم منو درك المتقدمين أنه يينبغي أن و     
تتوقع أن يتم  الهيئةجامعة خاصة ، فإن ل متطلباتهاالخاصة في متطلبات الكليات  تفاصيل
جامعة خاصة قبل التقدم بطلب إنشاء   حالة في القيام بهاالتي يتعين و تلك المتطلبات استيفاء 

 عطي االعتماد المؤقت.يُ  أن
وصف المرافق  أن تشتمل علىينبغي  لتيوا مؤسسةالمفصلة إلنشاء الخطط ومن ثم تقدم ال    

واإلجراءات التنفيذية في تفاصيل كافية لتبين بوضوح ما ينبغي القيام به لتلبية  والتجهيزات
الوزارة. ويجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل مراحل تطوير المرافق، وشراء  متطلبات
 قبل تدابير االحتياطيةمن ال وتعيين الموظفين لضمان توفير ما يكفيوالتجهيزات المعدات 

كما أنَّ تدابير احتياطية أكثر يلزم  ( ، األولىالطالب )المرحلة  تسجيل الدفعة األولى من
 بزيادة أعداد الطالب والمقررات الدراسية المقدمة.على مدى السنوات الخمس األولى  اتخاذها

من  السادسةي المادة البرامج التعليمية واردة ف حولمتطلبات وزارة التعليم العالي إن    
. وهي تشمل "الخاصةالتعليمية كليات اللوائح لالفنية اإلدارية و لقواعد التنفيذية واإلجراءات وثيقة""

الالزمة للمساعدة في  الوسائلالمكتبة ، و بعددا من المتطلبات المحددة لألحكام المتعلقة 
والتدابير   والمقررات الدراسية البرامجتفاصيل و ، والتجهيزات، وسجالت الطالب التعليم عمليات 

 .نالخاصة بتوظيف األكاديميي
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 بإضافةلحصول على ترخيص مبدئي اطلب المرفقة بجدوى ال إن من الواجب تحديث دراسة
نتيجة لهذا  قد تحصل تفاصيل التكاليف المتوقعة وغيرها من المسائل التي تتضمن أي تعديالت

 التخطيط التفصيلي.
 

التعليم ما بعد الثانوي التي تتبع لوزارات أو وكاالت حكومية أخرى،  مؤسساتبالنسبة ل     
 ينبغي أن تحصل على تفاصيل المتطلبات من الوزارة أو الوكالة المعنية.

 
 

 اهليئة لالعتماد املسؤقت ملسؤسسة جديدة:متطلبات  1.2.3

شكل مفصل ب تشغيلية الجراءات اإلخطط و المقدم الطلب أن يقدم تفاصيل عن على يجب 
تفاصيل الوثائق إن  بالمعايير.  االلتزام ولتأكيدالعتماد المؤقت ل الهيئةلتلبية متطلبات وكافي 

 من هذا الدليل. الثالثالجزء  ضمن "4"و  "3"و  "2" المالحقفي موجودة  ترفقالتي يجب أن 
 أعدتي ويجب أن تتضمن الخطط قوائم السياسات الداخلية واإلجراءات واألنظمة الت      
( ، وجدول زمني إلعداد وتنفيذ إعداد المرحلة األولى) الدفعة األولى من الطالبلقبول  اً مسبق

 نظام ضمان الجودةبمزيد من السياسات واإلجراءات أو الترتيبات األخرى ذات الصلة 
 .للمؤسسات

بمزيد  تصفو من هذا الدليل و  األولمعايير مؤسسات التعليم العالي في الجزء لقد وردت     
ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم  معاييرنشرة الهيئة التي عنوانها "من التفصيل في 

ويم الذاتي وفقًا للمعايير وهي أيضا من إصدارات التق محكاتوثيقة تحدد  برفقه. )"العالي
 الهيئة(.

تعتقد أن ئة فإن الهيخطط ال اإلطالع علىاالعتماد المؤقت للمؤسسة يشير إلى أنه بعد إنَّ    
معاييرها ، وأنه سيكون لديها القدرة على تقديم برامج تعليمية في مجاالت  تطبقالمؤسسة سوف 

 الدراسة المقترحة تصل إلى المستويات المحددة في االقتراح.
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كون يمؤسسات التعليم العالي يجب أن للحصول على االعتماد المؤقت اطلب كما أنَّ     
السنوات الثالث األولى.  خالل سوف تقدم التيلبرامج ل المؤقتطلبات االعتماد ا بمصحوب

جراءات المتطلبات   أدناه. 1.2.4ترد في القسم  برامج للمؤقت الالعتماد اوا 

 اهليئة:التي تتبعها  اإلجراءات
متطلبات  حوللمقدم الطلب  توصياتلتقديم  مستعدين الهيئةموظفي و أعضاء  سيكون     
تصدره الهيئة ويكون متعلقا بمقترح قرار بأي خل ت لن التوصيةولكن هذه إذا لزم األمر.  الهيئة

االستشارية  الهيئةو  التقويممن فريق  محايدة تلقى نصائحت أنبعد  ستصدرهالذي   المشروع
وسوف يتم فحص المقترح بعد استالمه للتأكد من المتطلبات الضرورية وربما يتم  العتماد.ل

 .إضافة أو تعديل بعض العناصر
المشار إليها أعاله ،  المتطلباتفي ضوء  حقتر لممستقلة لتقييم ا الهيئة لجنةستعين كما     
الشروط التي يجب تحقيقها بشأن توصية بما في ذلك تقديم  حقتر لمتقديم تقرير عن هذا اول

قد و معلومات إضافية بشأن مسائل معينة ،  فريق التقويم يطلب وربما. للحصول على االعتماد
 لموقع.ل زيارات تقويميةإجراء  هع مع ممثلين معينين للمؤسسة المقترحة ، ويمكنيجتم

 
من مقدم  األولي والمقترح التقويمتقرير فريق وسوف تناقش اللجنة االستشارية لالعتماد    

سوف تعد اللجنة االستشارية تقريرًا يوضح ،  وبعد دراسة المقترح وتقرير فريق التقويم الطلب.
 المؤقت من عدمه. دالمؤسسة الجديدة باالعتمامدى أحقية 

إلى  يقدمسوف  وتوصية اللجنة االستشارية لالعتماد،  التقويم، وتقرير فريق  إن كاًل من المقترح
 : الهيئة له ثالث احتماالت وقرار. ذلكستتخذ قرارا بشأن بدورها التي و ة ، الهيئ

 .العتماد المؤقت للمؤسسة يمنح ا)أ( أن 
بحيث يمكن تقديم  سنة واحدة إلىاالعتماد المؤقت للمؤسسة لمدة تصل تأجيل  يتم)ب( أن 
ستخدم هذا يسوف  والتي تم تحديدها.  تلمطلوبة أو معالجة المشكالاإلضافية ا المعلومات

أن هناك  الهيئة واعتقادمعظم وليس كل المتطلبات قد تم الوفاء بها ، أن البديل في حالة 
 .تعديل الالزمتقديمه بعد عند   احتماال كبيرا بأن ينجح
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 .االعتماد المؤقتمن الحصول على   حرمان المؤسسة)ج( 
من قبل  يجب الوفاء بها اً شروط أن تضع  فان للهيئة تأجيله تم االعتماد المؤقت أو منحإذا 

 . مقدم الطلب
ذا رفض      هاء سنتين انتقبل  مقترح المشروع لن يعاد النظر فيفانه االعتماد المؤقت منح  وا 

وبعد مرور السنتين  فإن على مقدم الطلب إتباع نفس اإلجراءات  كما أنه من تقديمه ألول مرة.
 من جديد بدءًا من تقديم طلب للحصول على الترخيص األولي. 

 

 متطلبات اهليئة للحصول على االعتماد املسؤقت للربامج يف املسؤسسة اجلديدة: 1.2.4

التي ترغب  جميع البرامج الجديدة متضمنامؤقت العتماد الاينبغي تقديم مقترحات      
كما أن من الواجب أن يكون خالل السنوات الثالث األولى من التشغيل.  في تقديمها المؤسسة

قبل إصدار رخصة  التعليمية المقدمة متكامال بجميع إجراءاته واحد على األقل  من البرامج
 .للمؤسسة ببدء العمل السماح 

بالصيغة والشكل  يجب أن تكون وتوصيفات المقررات الدراسية  التعليمية ط البرامجخطإنَّ     
واإلجراءات التعليمية  لسياسات البرامج التوصيفمن  اً مزيدالمطلوب من قبل الهيئة.كما أنَّ 

 .من هذا الدليل في الجزء الثالث "4" مبينه على نحو مفصل في المرفق رقم 

معايير ضمان الجودة واعتماد برامج ”التعليم العالي واردة في  معايير اعتماد برامجإن     
البرامج قد أُعدت على  ذوبالنسبة للهيئة فيجب عليها التأكد من أن خطط تنفي. "التعليم العالي

الذي تم لبرنامج لمنح مرة واحدة يأن االعتماد الكامل سوف  وجدير بالذكر النحو المطلوب.
معلومات توضيحية إضافية إذا كان  تقدمينبغي أن تدرس بعناية ، و  المعايير ولذلك فان. إنشاءه
 .منها لتفسير المقصود ضرورية جدا هايعتقد أن

التي تحدد و  "المؤهالت الوطنية التعليمية المقدمة وثيقة "أطربرامج إن من الواجب أن تتماشى ال
المؤهالت. ويجب  من وىالتعلم لكل مست مخرجاتمعتمدة ومعايير اللساعات لالمتطلبات العامة 
في مختلف المجاالت  البرامجبالخاصة  اإلضافية المتطلبات البرامج التعليمية أيضا أن تستوفي
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الدولية المعترف بها في ت الوكاال لدى الخاصة لالعتماد المتطلباتينبغي النظر في و المهنية. 
مجال من المجاالت  إلى أن تقوم الهيئة بتطوير متطلبات مهنية خاصة بكل المجال المعني

 .التعليمية 
األقل قبل  واحد على تعليمي يجب منح االعتماد المؤقت لبرنامجفإنه ما ذكر أعاله وك    

بصورة مؤقتة في أي وقت إذا  اعتمادهابرامج إضافية يمكن كما أن  ي.إصدار الترخيص النهائ
مع . )بشأنهاالنهائية مؤسسة الرخصة ال نحتمُ ضمن مجاالت الدراسة والمستويات التي  تكان

 .(فيها ل الطالبو قب قبل أن يتم لبرامج المعنيةا الموافقة علىيجب  مالحظة أنه
 رخيصعملياتها وتو لنهائي لتوسيع نطاق المؤسسة اومن الممكن أيضا تعديل الترخيص     

يجب أن توافق  لتوسعهذا ابيد أن . أخرىمستويات في  برامج إضافية في مجاالت أخرى أو
 (.التغييرات في نطاق نشاط المؤسسة أدناهب المتعلققسم للانظر ) ه الوزارةعلي

إنَّ مقترحات االعتماد المؤقت لبرنامج جديد )أو أي برامج إضافية في وقت الحق( يجب      
 أن تقدم قبل تسعة أشهر على األقل من الوقت المقترح لتسجيل الطالب في هذا البرنامج.

مؤسسات التعليمية التي تتبع وزارات أو منظمات أخرى غير وزارة الإن من الواجب على    
فرض عليها من قبل تلك الجهات التي شروط تُ  أن تستوفي أي متطلبات أو  التعليم العالي 

 .وزارة أو المنظمة المعنيةالينبغي الحصول عليها من وأي متطلبات أو شروط  ,تتبعها

 اإلجراءات التي تتخذها اهليئة:
 متطلبات الهيئة حوللمقدم الطلب  توصيةلتقديم  مستعدين الهيئةموظفي و أعضاء  كونسي      

ستخلو التوصية أو هذه فإن  ,االعتماد المؤقت للمؤسسةهو في حالة كما , و ولكن .إذا لزم األمر
 .المقدمة للهيئة  قبول أو رفض المقترحات الصادرة بشأنالقرارات النهائية  من التحيز في

قد  الضرورية معلوماتال للتأكد من أن الهيئةقترحات يتم فحصها من قبل لما متالوبعد اس   
 كما أنه سيتم طلب إجراء أي تعديالت ضرورية أو طلب أي معلومات إضافية أخرى.أدرجت. 
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ذوي الخبرة في المجاالت  مجموعة من أو لجان مستقلة تحويلجنة  الهيئة ستعينكما      
عن مزايا  ، وتقديم تقاريرمتطلبات المشار إليها أعالهلل المقترح وفقاً  المعنية لتقييم البرنامج

معلومات إضافية بشأن مسائل  التقويملجان وقد تطلب لتلك المتطلبات.  تلبيتهاالقتراح ومدى 
إجراء عمليات التفتيش في ب أن تقوم ، ويمكنمع ممثلين معينين للمؤسسة جتمعتقد و معينة، 
 الموقع.

 

 األولي المقترح، إلى جانب التقويمتقرير فريق قش اللجنة االستشارية لالعتماد وسوف تنا    
ستعد اللجنة االستشارية تقريرًا ، وبعد دراسة المقترح وتقرير فريق التقويم. من مقدم الطلب

 المؤقت من عدمه. دأو البرامج الجديدة باالعتما جيوضح مدى أحقية البرنام
 ستشاريةاال اللجنة وتوصية  ق الخبراء أو اللجنة المستقلةفري تقارير على اإلطالعبعد و 

 موقفها الكامل. الهيئةسوف تقرر  لالعتماد

 وقرار الهيئة حول البرنامج أو البرامج الجديدة يمكن أن يكون واحدًا مما يلي:

 .اعتماد البرنامج مؤقتاً     (أ)
مكن تقديم سنة واحدة بحيث ي إلىلمدة تصل  للبرنامج مؤقتالعتماد االتأجيل  (ب)

وسوف ُيلجأ التي تم تحديدها.  المشكالتضافية المطلوبة أو لمعالجة اإلالمعلومات 
وفي حالة معظم وليس كل المتطلبات قد تم الوفاء بها، أن في حالة  الخيار هذا إلى

في نجاح المقترح في الحصول على االعتماد  أن هناك احتماال كبيرا إيمان الهيئة
 مرة أخرى. المؤقت عند التقدم به

 رفض منح االعتماد المؤقت. (ج)

 .الشروط التي يجب الوفاء بها تضعأن  وللهيئة الحق في
الذي يتوقع فيه الوقت حتى لمدة عامين  سارياظل سيبرنامج ألي العتماد المؤقت إن ا  

 للتقويم الذاتيالفرصة  والهدف من هذا الوقت هو إتاحةمن الطالب.  دفعة أول تخرج
 االعتماد النهائي للبرنامج.قبل اتخاذ قرار بشأن  الهيئةخارجي من قبل ال ويموالتقللبرنامج 
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 :عتمادالا واملوافقة باإلاطار  1.2.5
، ويتم منح االعتماد المؤسسة األولية وبرامج وزارة التعليم العالي على خططتوافق  عندما      

يتم إخطار مقدم الطلب رسميا من   المؤقت من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي،
مرافق اليمكن لمقدم الطلب الشروع في المرحلة األولى من تطوير من ثم و  قبل الوزارة بذلك.

وشراء المعدات وتعيين الموظفين الرئيسيين وا عداد السياسات التفصيلية واإلجراءات والمواد 
  ه.سيتم منحنهائي الأن الترخيص بالداعمة لضمان الجودة بشيء من الثقة 

 

 :. الرتايص النهائي1.2.6
عند انتهاء المرحلة األولى والتي تشمل اكتمال المرافق والموظفين الرئيسيين وغيرها من 

ارة التعليم التجهيزات المطلوبة وقبل الشروع بتسجيل الدفعة األولى من الطالب، ستجري وز 
لمزيد من التحقق بان جميع  إجراءات ضرورية أخرىالعالي زيارة للموقع, كما ستقوم بأي 

 الشروط المطلوبة قد استوفيت.

ويرفق مع وزارة ، لللمقدم الطلب أن يقدم طلبا  ينبغي للحصول على الترخيص النهائيو  
وزارة المن التي أتت رسائل البرامج و ال، و الهيئةوثائق منح االعتماد المؤقت للمؤسسة من  الطلب

بصورة  والتي تفيد بأن المرحلة األولى قد تمت األولىحلة المر  والتقارير الصادر من الهيئة عن
الضمانات  في ذلك بعض المعلومات اإلضافية بما وزارة التعليم العالي تطلب سمرضية )

 من القواعد التنفيذية واإلجراءات اإلدارية والتقنية  الثامنةالمالية على النحو المحدد في المادة 
 .(ةالخاص التعليمية الكليات للوائح

ذا وافق معالي الوزير على الطلب المقدم ومرفقاته، فسيتم إصدار الترخيص النهائي.       وا 

ويجوز للمؤسسة تسجيل أول دفعة من الطالب في برامجها التي اعتمدت مؤقتًا، والسير     
 قدما في تطوراتها المخططة.



 

19 
 

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

ذا حصل بيد أنه ال يحق ألي مؤسسة تسجيل الطالب قبل إصدار الترخيص ا     لنهائي. وا 
رضة ألشد اإلجراءات النظامية وسوف تلغى عنها الموافقة العامة واالعتماد عُ  ذلك فسوف تكون

باإلعالن أو الترويج لبرامجها قبل  القياماألكاديمي المؤقت. كما أنه ال يحق ألي مؤسسة 
 في حالة صدور إ ذن خاص بذلك من الوزارة . إال صدور الترخيص النهائي، 

، هالمؤسسة وبرامجل يتم االعتماد الكامل حتىو ، المؤسسةلتطوير خالل الفترة األولية وفي      
ستراقب تنفيذ األنشطة المخطط لها  بدورها التي الهيئةإلى  فانه ينبغي تقديم تقارير سنوية موجزة

 . وخالل العامالحاصلويمكن زيارة المؤسسة أو بحث الوثائق ذات الصلة للتحقق من التقدم 
 يهاوافقت علالتي خطط التفقدية لتتأكد من أن زيارة الثاني من التشغيل ستقوم اللجنة بترتيب 

  .العتماد المؤقتلبيان رسمي يعطي تأكيدا  إصدارويمكن  المطلوبشكل التنفذ ب

قد مؤسسة أخرى  من أي وزارة أوال منأيضا  مطلوبةالتقارير السنوية قد تكون كما أن  
 .ه المؤسسة التعليميةتكون مسئولة عن هذ

اعتمدت عليها الهيئة في إصدار كانت الخطط التي و  ة،م التقارير المطلوبلم تقدَّ  وفي حالة
االعتماد المؤقت  تعليق للهيئةيجوز فعندها  ،االعتماد المؤقت ال تنفذ على النحو المقترح

المؤسسة التعليمية  المسئولة عنمنظمة أو الالوزارة  بإخطارتقوم ، وسوف للبرامجللمؤسسة أو 
ذا بذلك فانه يجب ، الشروط المطلوبةاالعتماد المؤقت، أو إذا لم تتحقق بق العمل يعلت تم. وا 

في إطار التي تشرف على المؤسسة منظمة الوزارة أو الاتخاذ ما يلزم من إجراءات من جانب 
بيل المثال ال من بينها على س أخرىالقواعد واإلجراءات لفرض تنفيذ الخطط أو فرض عقوبات 

 .الطالب الحصر عقوبات مالية أو منع قبول المزيد من 

 :سؤسسة جديدةملعتماد الكامل اال 1.2.7
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 وفقاً الذاتي  التقويمبإجراء التعليمية المؤسسة الطالب, تقوم من  دفعةأول بعد تخرج      
التقويم بدأ يأن  ينبغيو  من هذا الدليل. الجزء الثانيمن  الثالثإلجراءات الواردة في الفصل ل

، ويتم االنتهاء من الطالب دفعة أول فيها تخرجة التي من المتوقع يخالل السنة الدراسالذاتي 
 .الطالبحصل عليها  وقدفي وقت مبكر من السنة التالية عندما تكون النتائج معروفة منه 

الجودة.   ويعتبر تقديم التقرير الخاص بالتقويم الذاتي مكونا أساسيا في إجراءات ضمان
إجراءات  المسؤولية عنكامل   التعليمية المؤسسةتحمل  ويتماشى ذلك مع المبدأ الثابت في

به  لذي تقوما للتقويم الخارجي يعتبر وثيقة هامة هذا التقرير أن فضال عنالجودة،   ضمان
 .أو ال ينبغي منح االعتماد الكاملكان في ما إذا  تقررقبل أن  الهيئة

 
 البرامج كأن تكون متطلبات الوزارة، تقوم بمخالفة  أي مؤسسة  اعتماد في ئةالهي لن تنظرو  

 ما هو موجود في عكسالمؤسسة  اسم، أو إذا كان استخدام مثال خارج نطاق الرخصة المقدمة
 باعتبارها الكلية(. )كأن تقدم نفسها على أنها جامعة وهي حاصلة على ترخيصالرخصة 

 

زيارة و ت، عدَّ الوثائق التي أُ  دراسةلجنة مستقلة ل ستعين الهيئة جيالتقويم الخار إلجراء  و    
جراء مقابال، التجهيزاتالمؤسسة لتفقد المرافق و  مع أعضاء هيئة التدريس والطالب، وتقديم  توا 

 بذلك. تقرير
 معاييروثيقة "هي تلك المنصوص عليها في  الهيئة ستطبقها المعايير التي  ونشير هنا بأن    
المؤسسة التعليمية يجب أن تلبي  و. "مؤسسات التعليم العاليلضمان الجودة و  دعتمااال

كي يتم اعتمادها  بعد المؤسسة(  مسئولة عن هذهمنظمة  يمتطلبات وزارة التعليم العالي )أو أ
هذه  تحقق تقرير عن مدى من إرفاق  البد فإنه  ،ولذلك. جميع الشروطتحقق   منالتأكد 

 .للمؤسسة قويم الذاتي مع تقرير التالشروط 
لها، واإلجراءات  أن يتم التقويم الخارجيالتحضيرات التي تتطلبها المؤسسة قبل مع العلم أن    

هي نفسها المطلوبة في التقويمات في الخمس سنوات  ميالهيئة ولجان التقو قبل المتخذة من 
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من هذا  الثالثلجزء من ا الثالثو  الثانيفي الفصلين  هذه اإلجراءات صفتوُ  وقد الالحقة
 .الدليل
 

  لتقويمتقرير فريق امن  اللجنة االستشارية لالعتماد داخل الهيئة ستضع في اعتبارها كالً إن      
  بشأن ما إذا كان ينبغي منح االعتماد المؤقت للهيئة التوصيةإعداد وتقديم حين  األولي المقترحو 

 .من عدمه
 الهيئة ورؤية، التقويم الخارجي، وتقرير فريق التقويم الذاتيتقرير  الهيئةم إلى قدَّ يسوف و        

القرارات من  واحداتقرر سوف و ستتخذ قرارا بشأن ردها.  بدورها والهيئة، االستشارية لالعتماد
 التالية :

 .منح االعتماد الكامل    (أ)
من لمؤسسة ا لتمكينسنتين  أقصاهاتمديد االعتماد المؤقت لفترة زمنية محددة  (ب)

 .التي تم تحديدها كالتالمش معالجة
  .سحب االعتماد المؤقت (ج)
 إذا تم منح االعتماد الكامل. الشروط التي يجب الوفاء بها تضعأن للهيئة يحق و      
 

ذاو   آخر في نهاية فترة التمديد لتحديد ما  تقويمسوف يجرى فاالعتماد المؤقت  تم تمديد ا 
ذا تمو . أم ال قد حلت تإذا كانت المشكال إذا لم يتم  أماسيتم االعتماد الكامل.فحلها  كد منالتأ ا 

 يتم سحب االعتماد المؤقت.فسوف حلها 

 وزارةمن يلزم بال إبالغوزير المعالي على فإن سحب الموافقة المؤقتة  تمما إذا علمًا بأنه      
الخاص اإلجراءات المتخذة في إطار األنظمة، بما في ذلك إمكانية إلغاء الترخيص  لتطبيق

 وا غالقها.هذه المؤسسة ب

 لربنامج: الكامل االعتماد 1.2.8



 

22 
 

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

النظر في برامج  للهيئةبرامج الفردية. ومع ذلك يجوز لا إلىاإلجراءات المبينة أدناه  تشير     
عدد قليل من  لديهامؤسسة صغيرة في ف، هذات صلة وثيقة في مجاالت مشابهة في الوقت نفس

 لبرامج في وقت واحد.للكاملة للمؤسسة  واالعتماد الكامل البرامج، يمكن النظر في الموافقة ا

 جودةالتي تدعم البرامج و  ووظائف البرنامجاألنشطة المؤسسية العالقة وثيقة بين  لكونو       
 الكامل العتمادلشرط أساسي  عادة يكون،  مؤسسةالعتماد ا لمؤسسة عند افي البرامج الفردية 

النظر في اعتماد بعض البرامج بالتزامن مع  من الممكن  هنلبرنامج. ولكن كما ذكر أعاله فإل
 .من اجل االعتماد المؤسسي ميالتقو 

من  الثانيالواردة في الفصل  جراءاتاإل لبرنامج بعد ل الذاتي التقويمجرى يينبغي أن و      
 ذاتيال الدوري للتقويمالملحقة والمعدة سلفا النماذج  باستخدام من هذا الدليل  الثانيالجزء 

 فيها خالل السنة التي من المتوقع يالذاتالتقويم  اهذ بدأيأن  إن من الواجب تعليمي.لبرنامج 
في وقت مبكر من السنة التالية  منه يتم االنتهاءل، تخرج أول دفعه من الطالب من هذا البرنامج

 طاء انطباعإلع وتتم هذه العمليةمعروفة.  البعندما تكون النتائج التي حصل عليها هؤالء الط
الذي  التقويم هذا عن  تقرير   مُ قدَّ تحمل المسؤولية األساسية عن الجودة، ويُ تبأن هذه المؤسسة 

 يعتبر وثيقة هامةأنه  فضال عنجراءات ضمان الجودة في المؤسسة. إل اً هام اً عنصر  يعتبر
أو  عتماد الكاملينبغي منح االكان في ما إذا  تقررقبل أن  الهيئةبه  لذي تقوما للتقويم الخارجي

 .بذلك وتقديم تقريرللتقويم لجنة مستقلة الهيئة وسوف تعين     .ال
 معاييروثيقة "هي تلك المنصوص عليها في  الهيئةالمعايير التي سيتم تطبيقها من قبل  إن   
المذكورة في وثيقة  المتطلباتالتوافق مع وب   "برامج التعليم العاليلضمان الجودة و  عتماداال
)وسيولى اهتمام خاص  والشروط الخاصة لمجال الدراسة المعنيةالمؤهالت الوطنية" ر "أط

 (.أن تكون متحققةيجب األخرى ، ولكن المعايير تعليملجودة التعلم وال
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واإلجراءات للبرنامج،  التقويم الخارجيالتحضيرات التي يلزم اتخاذها قبل إجراء كما أن      
ويم هي نفسها المطلوبة في التقويمات خالل الخمس سنوات المتخذة من الهيئة ولجان التق

من هذا  الثالثمن الجزء  الثالثو  الثانيفي الفصلين  تم تفصيل هذه اإلجراءات وقد الالحقة
 .الدليل
 اللجنةسيؤخذ في اعتبار ،  التقويم الذاتي للبرنامجو  ،  لتقويمتقرير فريق اإن كاًل من     

،  فريق التقويموتقرير  التقويم الذاتي للبرنامج تطلع على بحيث الهيئة داخل العتمادل االستشارية
 .الكامل أم البشأن ما إذا كان ينبغي منح االعتماد  للهيئة التوصية إعداد وتقديم من َثمَّ تقوم بو 

  وسوف يتخذ قرار الهيئة البدائل التالية:      
 االعتماد الكامل للبرنامج. (أ)
 التي تم تحديدها. تسنتين لمعالجة المشكال أقصاهالفترة تمديد االعتماد المؤقت  (ب)
 .للبرنامج سحب االعتماد المؤقت (ج)
 ، إذا تم منح االعتماد الكامل.أن تنشئ الشروط التي يجب الوفاء بها للهيئة فييحق و     

ذاو  آخر في نهاية فترة التمديد لتحديد ما إذا  تقويمسوف يجرى فاالعتماد المؤقت  تم تمديد ا 
ذا تمو . أم ال قد حلت تالمشكال كانت إذا لم  أما االعتماد الكامل. منح سيتمفحلها  التأكد من ا 

 سيتم سحب االعتماد المؤقت.فيتم حلها 

ذاو  اإلجراءات  لتطبيق وزارةمن يلزم بال إبالغوزير المعالي على فسحب الموافقة المؤقتة  تمما  ا 
 وا غالقها.هذه المؤسسة للغاء الترخيص المتخذة في إطار األنظمة، بما في ذلك إمكانية إ

 :إعادة اعتماد املسؤسسات 1.2.9

 التقويماالنتهاء من منها كامل سيكون متوقعا الاالعتماد  التعليمية المؤسساتإعطاء بعد     
مرة الهيئة ه يجر تالخارجي الذي  التقويم، والمشاركة في في غضون خمس سنواتالتالي الذاتي 

  .االعتمادإلعادة  كل خمس سنوات
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 :ربامجالإعادة اعتماد  1.2.11
بواسطة الذاتي  من عمليات التقويم المزيد إجراءبالكامل ينبغي  جاعتماد البرنامبعد      

 وقد تطلبادة االعتماد مرة كل خمس سنوات. إلع الهيئةمن قبل  والخارجيالمؤسسات نفسها 
 ك حاجة لذلك.اعتقدت أن هنا  إذاأو للبرامج تقويم مبكرة للمؤسسات  إجراءات الهيئة 

 : النصف دورية و التقويم املستمرة إجراءات  1.2.11
رصد نوعية األداء على أساس سنوي أن يتم ، فيها برنامج كلمن و مؤسسة، ال من توقعُ يُ    

يشتمل  أن  البد إال أنهتبعا الختالف الظروف  يتنوعنهج المتبع سوف مالرغم أن و على األقل.
لعناية  تحتاجقد  مسائل ألي هتمام الا يوليالبد أن اء محددة سلفا، وكذلك مؤشرات أدعلى 

 .لجودةالتطوير استراتيجيات وضع حين خاصة 
 فإن ,التي يمكن أن تركز أساسا على قضايا مختارة ,وباإلضافة إلى هذه المراقبة السنوية     

 خالل في األداء  جودةلعامة شاملة  مراجعةعبر  أكثر من ذلك أن يكون هناك  من الواجب
 .)على سبيل المثال كل سنتين أو ثالث سنوات( لتقويم الذاتي والخارجيل الدورة الزمنية الرسمية

  مسائل د أي يتحديتم  بحيث الهيئةوهذا ينبغي أن يقوم على أساس المعايير التي حددتها 
المؤسسية مراقبة الألغراض منه هو األساسي الغرض  إال أن. تستوجب المزيد من االهتمام

 لهيئة خارجية.ا تقارير أجل منوليس  .ألغراض التخطيط والرصدو الداخلية 

 

 :التغيريات يف الربامج املعتمدة.1.3

تغييرات على النحو المطلوب الإجراء  للتأكد منالبرامج باستمرار أن تراقب من المتوقع      
. ولكن إذا المعني لبرنامجال العلمي لالمجيم والتطورات الجديدة في و التق جراءاتإل كاستجابة

قبل فصل  الهيئةيجب إخطار لذلك تأثر ، ييمكن أن  األساسي االعتمادفان  جذرياً تغيير الكان 
 .األساسياعتماد البرنامج تقييم تأثير هذا التغيير على  هايمكن بحيث،  على األقلكامل دراسي 
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 ةالتعلم ، وهيكل مخرجات ر تأثيرا كبيرا على يؤث يهو ذلك التغيير الذ جذريالتغيير ال إن     
ومن  تغيير في األسس التي تم اعتماد البرنامج بناء عليها.أو  ,برنامجالأو تقديم  تنظيم أو
إضافة أو  إضافة أو حذف مسار رئيسي ضمن برنامج )مثل :الجذرية رات يمثلة على التغياأل

 سبكالوريو التجارة أو  بكالوريوس درجةالدولي ضمن  االقتصادمسار المحاسبة أو مسار  حذف
ضافة أو حذف  بكالوريوس  فيالرياضيات مقرر )مثال  البرنامج في أساسيمقرر األعمال( ، وا 

حداث تغيير في العنوانا تغيير  إلى أومجال الدراسة في بحيث يشير إلى تغيير  لهندسة( ، وا 
، أو تغيير  ةمختلف وظيفةأو   مهنةل الطالب بحيث يتم إعداد تطويره في أو  البرنامج في  توجه

غطي  مجال تبحيث   تغيير في مسمى الشهادة أو الدرجة الممنوحة  البرنامج ، أو مسمىفي 
نقطة استحداث أو تغيير في طول البرنامج ، أو  غطي إعدادا مهنيا مختلفا.تدراسة مختلف أو 

للحصول على درجة  منح دبلوم في إطار برنامج مثالً ) للتخرج ضمن البرنامججديدة 
 البكالوريوس(.

لتمكين ، تقارير سنوية عن موجز التغييرات التي أدخلتالمؤسسة  من المتوقع أن تقدم و     
 الذي اعد نموذجالمن رصد التطورات في البرامج والمؤسسات المعتمدة ، وذلك باستخدام  الهيئة

 ."4رقم" لهذا الغرض في الملحق
 :ملسؤسسةا أنشطةتغيريات يف نطاق  1.4
مجموعة في  لتوسعالرخصة الخاصة بالمؤسسة بحيث يمكن للمؤسسة  ايمكن تعديل     

ومراحل مستويات  في، أو  إضافيةفي مجاالت  جديدةبرامج  رخيصوت المعتمدةاألنشطة 
نطاق توسيع عند الرغبة في خطط مفصلة ينبغي تقديم اجل ذلك  ومن . مختلفة دراسية 

البد من مع العلم انه , ها على إدارة مجموعة األنشطة المطلوبةتثبت قدرتبحيث المؤسسة 
 ضمان الجودة متطلباتشير إلى فستأما بالنسبة  للهيئة  المعنية.الحصول على موافقة الوزارة 

دخال و الموافقة عليها واعتمادها ب زيرالو معالي  من ثم يقوم، و  التي يلزم استيفائها  الالزم تغييرالا 
 .ةمؤسسللائي الترخيص النهعلى 
من يلبي الشروط المنصوص عليها  المقترح الذيأول خطوة في هذه العملية هو وضع و      

طلب إلى  يقدم الموافقة العامة على هذا التغيير. ويجب أيضا أنبطلب وزارة لل والتقدموزارة ، ال
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حصول على للو ،  أنشطتها التوسع في نطاقمقترح الاالعتماد المؤقت للمؤسسة الهيئة من اجل 
 .المقترحة اإلضافيةالعتماد المؤقت للبرامج ا

ذا وافقتو       معالي  يعتمد وزارة توصي بأنفإن ال المؤقتالعتماد ا منح على الهيئةوزارة و ال ا 
 .وزير تغيير الترخيص لتغطية األنشطة اإلضافية المقترحةال
 

 :امعات ااةة جديدةجلعتماد المقرتحات املوافقة وا 1.5
التي نفس الخطوات  بإتباع جديدةال لجامعات الخاصةا مقترحات  يتم التعامل معسوف     

خاصة يجب أن تفي بنفس المعايير الجامعة الو . األخرى المؤسسات الخاصة تتبع في حالة
 االعتماد معاييروثيقة "غيرها من مؤسسات التعليم العالي على النحو المبين في مثل العامة 

ومتطلبات وزارة التعليم العالي. غير أن هناك أيضا  "التعليم العاليمؤسسات لضمان الجودة و 
البرامج في ما ال يقل عن ثالث من تقديم  وزارة ال ما تطلبهشمل ت إضافية للجامعة متطلبات
جاالت الدراسة ، ومستوى البرامج ، والمشاركة في البحوث ومتطلبات الهيئة المرتبطة بمكليات 
شروط االعتماد اإلضافي و . ، وحجم المؤسسة في األنشطة البحثية اتالكليمشاركة ، و العلمية
 ."3رقم " موجودة في الملحق الهيئةوضعتها  التي للجامعة
ليتم ستغرق بعض الوقت تأن المعايير قد  الهيئة عتماد تدركلالشروط الضع هذه ت وهي     

جامعة قبل  باسمل المؤسسات تراخيص للعمعدد من في حاالت عديدة تم منح و ،  تحقيقها
من  قد تحتاج مزيداالتي أنشئت مؤخرا والجامعات الحكومية  لجامعاتكما أن  ا . إنشاء الهيئة

 تحولخاصة لعملية  إجراءات. وبالتالي سيكون هناك المطلوبةللوصول إلى المعايير  الوقت
 وا عطاءهدف توفير توازن مناسب بين ضمان استيفاء المعايير الالزمة ، بهذه المؤسسات 

 مع مرور الوقت. لتتطورالمؤسسة الجديدة فرصة معقولة 

 

 :جامعة اسم هلا استخدام ومراص حديثااملسؤسسات اخلاةة التي أنشئت  1.6
 منحت الذيالتي كانت قائمة في الوقت  المتطلباتتعتمد على أن يحق لهذه المؤسسات     

 ن، ولكن لاتللجامع الهيئة اداعتم لتلبية متطلبات هارخصة للعمل. وسوف يتم تشجيع فيه
. الهيئةتقوم به  لذيالخارجي ا التقويملدورة ى ذلك خالل السنوات الخمس األول ايطلب منه
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الهيئة الوزارة و  متطلباتالمؤسسية على أساس موافقة المنح في  خالل تلك الفترة سوف ينظرو 
الكليات الثالث ، وجود ضرورة  المتطلبات المتمثلة في ذلك إلى. ويضاف كما لو كانت كليات

 أن يكون لديهم. ولكن يتعين عليهم جامعةبمسمى لمنحها الرخصة  اً أساسي اً شرط كانتالتي و 
دورة لالخاصة با الخمس سنوات جامعة في موعد ال يتجاوزللالكاملة  المتطلباتخطط لتلبية 

 عادة االعتماد.إلالثانية 
 
 
 

 :جديدة ااةة امعاتجلاملوافقة واالعتماد مراحل  1.7
التعليمية إنشاء المؤسسة للموافقة واعتماد جامعات خاصة جديدة تتضمن  األولىالمراحل إن  
إدخال برامج للدراسات وجوب األخذ بعين االعتبار عتبارها كلية في المقام األول ، ولكن مع با

احل برنامج جامعة في أواخر مر لها كالمؤقت  مادإلى الموافقة واالعتبدورها التي تؤدي و العليا 
 ويتم االعتماد وفقًا لما يلي: .التطوير للمؤسسة

الخطط تقديم  بعدمن وزارة التعليم العالي  هالترخيص األولي ينبغي الحصول علي .1
 جامعة.الخاصة بإنشاء متطلبات تحقيق الوالمعلومات التي تقدم على أساس 

للحصول على  األولية تقديم المقترحاتعندها ينبغي فإذا منح الترخيص األولي  .2
المشار  جراءاتبعد اإل الهيئةموافقة وزارة التعليم العالي واالعتماد المؤقت من قبل 

 المراد تنفيذها التطويرأن توضح مراحل  وينبغي على هذه المقترحاتإليها أعاله. 
دخال للقل عن ثالثة مجاالت تبما في ذلك تقديم برامج واسعة النطاق ال  دراسة ، وا 

 تم اعتمادها التي من البرامج  لتخرجهمت العليا للطالب في أقرب وقت برامج الدراسا
أعضاء هيئة  من قبلالمشاركة و ، وتجنيد درجة عالية من الكفاءة األكاديمية والبحثية 

ذات  التجهيزات، وتطوير النشاط البحثي ، وتوفير المرافق و  التدريس في المؤسسة
 الصلة.
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 نوعينبناء على حول المقترح  بوضع توصيات وسيطلب من فريق التقويم تقديم   .3
الخاصة بإنشاء  متطلباتاليلبي  المقترحكان  معرفة ما إذا: األول: من المعايير

 .جامعةالخاصة بإنشاء لمعايير استيفائه ل والثاني: كلية، 
 هذه الخططأن  ، تعتقد  التقويمبعد النظر في تقرير فريق و ،  الهيئةإذا كانت   .4

االعتماد المؤقت فسوف تمنح جامعة ، الل تلبية معايير الكلية وليس من أج ت  لَ مِ عُ 
تلبية ل اً ططخُ  المؤسسة ضرورة تقديمباإلضافة إلى ، على أساس أنها كلية للمؤسسة 
 الترخيص إلنشاء كلية.بعدها يصدر لوزارة ، متطلبات ال

قد  الخططهذه  أن ، تعتقد التقويمبعد النظر في تقرير فريق و ، الهيئة إذا كانت  .5
االعتماد المؤقت فسوف تنمح لتلبية متطلبات كل من الكليات والجامعات  وضعت

 تكوين لهذه المؤسسة في البداية باعتبارها كلية ، ولكن مع تأييد للمضي قدما في
 يصدر حتىوزارة الفي بمتطلبات أن يقترح أيضا لمهذا ال البدكما أنه الجامعة. 

كما سيتم رخيص إلنشاء كلية في المقام األول. . وسيكون هذا التترخيص للمؤسسة
منح الموافقة على التقدم المرحلي نحو االعتراف بهذه المؤسسة كجامعة بشرط أن 

أن من الضروري أن تكون  ةالحظيرجى م)يتم تنفيذ الخطط بالشكل المقترح. 
راه في البرامج معتمدة قبل االنتهاء من الموافقة على إنشاء برامج الماجستير والدكتو 

 .(للدراسةأو التخصص العام  نفس المجال
 تلك البرامجفي سيتم النظر  من البرامج المقدمة الطالبمن  تخرج الدفعة األولىبعد  .6

وفي حالة اعتمادها, فسوف يتم النظر في المقترحات الخاصة بتقديم العتمادها. 
ذا كان برامج الدراسات العليا تلك في نفس التخصصات العامة لها. يجري تنفيذ  وا 

منح االعتماد المؤقت لبرامج الماجستير يُ سفكما هو مخطط لها خطط الجامعة 
بحيث وزارة المتطلبات األولية. وسوف يتم تعديل الرخصة إذا تم الوفاء ب والدكتوراه

 هذه البرامج. بتقديم وتدريسلسماح يتم ا
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 فإن على قتامعتمدة مؤ  اإلضافيةالبرامج كانت ترخيص المؤسسة و  تم تمديدإذا  .7
ستوفي تبرامج إضافية ، ومواصلة تطوير برامج البحوث حتى  تقديمالمؤسسة 

 الجامعة.إلنشاء المعايير المذكورة أعاله 

 تقويمبإجراء  الهيئةفي بمتطلبات الجامعة ستقوم ت هاعندما تعتقد المؤسسة أن .8
 وستتمخض عن التقويم الخارجي البدائل أو القرارات التالية: خارجي.

معايير أن  ،  الخارجي التقويمفريق  تقرير، وبعد النظر في  تأكدت الهيئة  اإذ (أ)
توصي التي يمكن أن  المعنية سوف تخطر الوزارةفالجامعة قد تم الوفاء بها 

سيتم  وعندهاجامعة.  يتضمن لقبالترخيص بحيث بتعديل الوزير  لمعالي
 .معتمدة مؤقتا بوصفها جامعةعلى أنها المؤسسة باالعتراف 

المؤسسة أن ، الخارجي التقويمفريق  تقرير، وبعد النظر في تأكدت الهيئة إذا (ب)
 أعطيت إذاذلك  تحقق أنال تتوافر فيها شروط الجامعة ولكن من المحتمل 

لمدة تصل  االعتمادالنظر في  الهيئة قد تؤجلف طويرمن أجل الت إضافيا اوقت
 .بالمتطلبات اءللوفلمنح المؤسسة مزيدا من الوقت  سنواتإلى ثالث 

من  هأن ،الخارجي التقويمفريق  تقرير، وبعد النظر في تأكدت الهيئة  إذا      (ج)
الجامعة في غضون  متطلبات من تحقيقالمؤسسة أن تتمكن غير المرجح 

كل برامج لاالعتماد المؤقت لبعض أو فسوف يتم سحب فترة معقولة ، 
 يتم تعديل  بأنوزير ال وستوصي الهيئة معالي،  المقدمة الدراسات العليا

)شريطة  المستوياتتقديم برامج في هذه الترخيص ب بحيث يتم إلغاء الرخصة
الالزمة والمشاركة  العلمية المؤهالت التدريس أعضاء هيئة أن تتوفر بكادر

ومصادر  التجهيزاتهناك من المرافق و يكون أن في البحوث، و المستمرة 
 , وعندهاالدراسات العليا البحثية المقدمة ما يكفي لتوفير الدعم لبرامج  التعلم

 دون السماحبرامجهم ، ستكمال باللطالب المسجلين في ذلك الوقت يسمح 
 (.الطالب من تسجيل مزيد  ب
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أن  التقويم الخارجي،فريق  تقرير، وبعد النظر في  تأكدت الهيئة  إذا (ح)
من  ي  أو أ الالزمة لتقديم كل   المتطلباتالمؤسسة غير قادرة على تلبية 

سحب يتم فسوف  ،  مسبقا اقترحته المؤسسة الذي مستوى العلى  ابرامجه
 .برامجهامن  أو كل   أو االعتماد المؤقت للمؤسسة أو أي   األولية الموافقة

 

 :األارى الراغبة يف العمل يف اململكة العربية السعودية دولالمن  املسؤسسات 1.8

 :اعتبارات عامة 1.8.1
أي مكان آخر  فيقائمة  الفرص التعليمية لمؤسسة  ادئ ذي بدء أن إتاحةينبغي التنويه ب    
في المملكة العربية من خالل فرع أو فروع لها  رغب في تقديم برامج ما بعد المرحلة الثانوية وت

 موضع ترحيب.  هو أمر يعدالسعودية 
ل للقواعد واألنظمة االمتثا منأنه من الضروري لهذه المؤسسات والبرامج التي تقدمها  غير     

 تحفظاليس  اهذوال يعتبر التي تنطبق على غيرها من المؤسسات في المملكة العربية السعودية. 
 جميع مقدمي الخدماتيشمل شرط عام  هأي مؤسسة دولية في أراضيها، ولكن جودة لىع

في  هام برامجتقديعند الجودة في المملكة العربية السعودية  بمعايير من حيث االلتزام التعليمية
 هذا البلد.

 

المؤسسات الخارجية في بها  وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تعمل      
 وتشمل الحاالت التالية:المملكة العربية السعودية. 

 
مؤسسة سعودية بموجب  عبر في بلد آخر  الذي وضعبرنامج ال أو  المقررأن يتم تقديم   (أ)

من بالشكل المناسب  اكون معتمديمثل هذا البرنامج يجب أن فمتياز. ا ترخيص أو اترتيبات 
ذا تم إنشاء و   .في بلد المنشأالمسئولة  الجهاتقبل  في بلد ليس لديها نظام دولية   مؤسسة ا 

 لمعايير الدولية.ا لكافة  موافق  ما يدل على أن البرنامج  تقديم عليها يجب فلالعتماد ، 

المؤسسة في المملكة العربية السعودية تلبية جميع فرع على  وفي هذه الحالة يجب     
الذي الترخيص النهائي وحتى   المؤسسياالعتماد والترخيص و الموافقة بدًأ من  متطلباتال
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. وباإلضافة إلى ذلك ، يجب أن حددستوى الموالمبتقديم برنامج في المجال  السماحيتضمن 
إجراءات  عن طريق تنفيذ الهيئةعربية السعودية من قبل في المملكة ال معتمدا يكون هذا البرنامج
 تأخذسبرنامج النظر في اعتماد للو االعتماد.  إعادةللبرنامج وكذلك كامل وال االعتماد المؤقت

 في أماكن أخرى،  معتبرة ضمان الجودة واالعتماد التي قد تكونمتطلبات في االعتبار الهيئة 
  في ذلك أن يفي بجميع متطلبات االعتماد المحلي بما هذا البرنامجمن الواجب على  على أن
 ."المؤهالت الوطنيةوثيقة "أطر مع  االنسجام

)ب( يجوز للمؤسسة الدولية إنشاء شركة في المملكة العربية السعودية لغرض تشغيل فرع أو 
على ترخيص بموجب هذا الترتيب أن تكون للحصول التي تسعى المؤسسة على . و عدة فروع

دولية في بلد ليس المؤسسة ال إنشاء تمإذا  و ,في بلد المنشأ المسئولةالجهات من قبل  معتمدة
 لمعايير الدولية.ا موافقا لكافة عمل المؤسسةما يدل على أن  تقديم يجب فلديه نظام لالعتماد، 

الشركة التي أنشئت في المملكة العربية السعودية جميع يجب أن تستوفي في هذه الحالة ، و     
القواعد التنفيذية وثيقة "المنصوص عليها في و خاصة تعليمية مؤسسة استحداث لشروط 

للموافقة  الهيئة وكذلك متطلبات "الخاصة التعليمة للوائح الكليات واإلجراءات اإلدارية والتقنية
 . المؤسسيواالعتماد 

 الهيئةسعودية من قبل المملكة العربية ال اعتمادها فيال بد من  المقدمةبرامج الولذلك فان     
نظر في اعتماد للو . هعتمادا  للبرنامج وكذلك إعادةكامل وال االعتماد المؤقتفي أعقاب إجراءات 

في أماكن  معتبرة الجودة واالعتماد التي قد تكون اتفي االعتبار ضمانالهيئة  تأخذس البرامج
 االنسجام في ذلك حلي بماالبرامج بجميع متطلبات االعتماد الم ههذفي تيجب أن أخرى ، ولكن 

 ."المؤهالت الوطنيةوثيقة "أطر مع 
 

خاصة للتنسيق الترتيبات اليوافق على للوزير معالي ال طلببأن تتقدم  المؤسسةوعلى      
دارة البرامج األكاديمية بين المؤسسة والموافقة والدعم والشركة التي أنشئت في  الدولية ، وا 

 المملكة العربية السعودية. 
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المؤسسة  تستخدم يجوز أنف،  دولتهافي  جامعة قائمة إذا كانت المؤسسة الدولية هي أما      
جميع بشرط االلتزام بتطبيق . ولكن لفرعها في المملكة العربية السعوديةالجامعة  نفس اسم

ال فإنه المعايير المطلوبة للجامعات السعودية ،  ليحمل اسم  كلية مصطلح ستخدم ييجب أن  وا 
إن كاًل من المأمول من قبل (. XXXX جامعة - . )على سبيل المثال كلية الرياضمعةالجا

للكلية والمأمول من والثقافي الهيئة حول مدى المشاركة في األبحاث العلمية  والمستوى المعرفي 
بما في ذلك التجهيزات الخاصة بأنشطة  –حيث طبيعة ومستويات البرامج التعليمية المقدمة 

قد تم ذكره بشكل مفصل في وثيقة " معايير ضمان الجودة واالعتماد في  –حثية الكلية الب
 مؤسسات  التعليم العالي"

 

 : مراحل املوافقة واالعتماد ملسؤسسة دولية 1.8.2
 تقديم برنامج مؤسسة دولية يقع ضمن حدود الرخصةفي  مؤسسة سعودية  ترغب إذا   

العتماد المؤقت بنفس الطريقة ل الهيئة نامج إلى ينبغي أن تقدم هذا البر  الممنوحة لها فإنه
 الخاصة والمعنية بالتعليم ما بعد الثانوي.  التعليمية مؤسساتللالمطلوبة 

 

 حدود الرخصة ليس في تقديم برنامج مؤسسة دولية في المؤسسة السعودية  ترغب إذاأما   
وفقا ية وتعديل لرخصتها  تعديل للموافقة المؤسستقديم طلب عليها يجب فإنه  الممنوحة لها
تسليم البرنامج للهيئة للموافقة كما  يجب . ةالخاصالتعليمية لمؤسسات لالمبينة أعاله  لإلجراءات

 .أيضاً  عليه واعتماده
ذا و       ه يجب أن فإنمؤسسة دولية في إنشاء فرع لجامعة في المملكة العربية السعودية  ترغبا 

طلب للحصول التقدم ب، أي  ةالخاصالتعليمية لمؤسسات لتتبع نفس اإلجراءات المبينة أعاله 
ذا و هذا البرنامج. ل، وطلب للحصول على اعتماد ةالمؤسسيطلب للموافقة و على ترخيص أولي؛  ا 

االعتماد عليها، وسيقدم  ةالمؤقت موافقةال المؤسسةستمنح تمت الموافقة على هذه الطلبات ما 
استكمال  مراقبةكما سيتم تمكن من بدء التشغيل. ، وسوف يصدر الترخيص لتلبرامجها المؤقت
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 اللموافقة عليهالهيئة لترتيبات والبرامج المقررة، وبعد ذلك سيتم تقييمها من قبل لالمؤسسة 
ثم سيتم إعادة اعتماد البرامج من خالل دورة التقويم الخارجي التي تتم كل خمس . اواعتماده
 سنوات.

 
 ق أنشطة املسؤسسة الدولية:ونطاالتغيريات يف الربامج  1.8.3

 جراءاتاستجابة إل ،  ةالخاصالتعليمية  لمؤسسات ا في برامج تغييرات طفيفة  قد تحدث     
بصورة منتظمة  تم تينبغي أن مثل هذه التغيرات إن ،  .في الظروف المتوقعة يم والتغيراتو التق

على النحو  ةجذريغييرات . ولكن إذا كانت التكل ما هو حديث تواكب المؤسسات للتأكد من أن
خطارفإنه  ةالخاص التعليمية لمؤسساتلالمبين  قبل فصل  الهيئة البد من تقديم مقترح حولها وا 

ذا كانت  األقل على دراسي واحد  حالةؤثر على تأن  امن شأنه تالتغييرا أنتعتقد  الهيئة، وا 
 العتماد. الغى  يتمعليها أو الهيئة  أخذ موافقة يجب فإنه  السابقاالعتماد 

 
 يخرجرنامج ب تقديممؤسسة دولية تعمل في المملكة العربية السعودية في  رغبتإذا  أما      

لى تيجب أن فإنه  لها حالممنو  عن نطاق الترخيص الهيئة قدم طلبا إلى وزارة التعليم العالي وا 
  نفسها ترخيص بالطريقةال تعديلعليها يتعين  كما ,عليه ةالمؤسسيموافقة حصول على اللل

مؤقتا من معتمدا جديد أن يكون البرنامج ال, وعلى خاصةالتعليمية لمؤسسة ا في حالة المتبعة
 قبل أن يقدم للطالب. الهيئةقبل 

 :جديدة عامة )حكومية(مراحل املوافقة واالعتماد ملسؤسسات  1.9
إليجاد  أن تضع خطة أوليةفإن من الواجب عليها ،  )حكومية( نشأ مؤسسة عامةعندما تُ     

خطط الشروط الينبغي أن تلبي و . إلنشاء المؤسسةفي الخطط العامة   هجودة تدرجفع ال للنظام 
الخطوات مماثلة وسوف تكون  .هاخاصة واعتماد برنامجال التعليمية مؤسسةلل المطلوبة ذاتها

 الهيئةقبل من  للمعايير األوليعتماد الاإن  . ةالخاص التعليمية لمؤسسات للتلك المذكورة أعاله 
لمنح   تقويم الحقيجرى سوف كما . وسوف تقوم الهيئة بمراقبة تطوير الخطط و اكون مؤقتيس

 . ةالخاص التعليميةلمؤسسات كما في االكامل  االعتماد
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 من اندماج اثنتين أو أكثر من أتتالمؤسسة العامة الجديدة  فيها تكون وفي الحالة التي    
إجراءات   إقامة  المؤسسة الجديدة علىينبغي فإنه قائمة ، العامة المؤسسات ال وأالكليات 

ينبغي من َثمَّ . و في أقرب وقت ممكن ن االندماجعالناتجة للمؤسسة التعليمة لضمان الجودة 
عتماد المؤسسة وبرامجها. ويتوقف ذلك ال للهيئة التقدم بطلبو  التقويم الذاتيبعد ذلك إجراء 

اعتماد منح قد يؤدي إما إلى فيها  وهذا األمر  ان الجودة ضمم ونظعلى مدى تطوير أعمالها 
 كامل أو مؤقت.

 
 :  ما يلي الهيئة تقرروقد 

  :  للمؤسسة بالنسبة أواًل : 
ينبغي أن لذلك و متطلبات ضمان الجودة  تتوفر فيها الجديدةالتعليمية أن المؤسسة  (أ)

 حصل االعتماد الكامل. ت
 لديها معايير ضمان الجودة ولكن بشكل تاملبي الجديدة ال تالتعليمية أن المؤسسة  (ب)

لضمان الجودة ، وينبغي أن تحصل على  خاصةإجراءات الخطط المناسبة لوضع 
 موافقة مؤقتة. 

 الجديدة ليس لديها حتى اآلن ما يكفي من الخطط لوضع التعليمية أن المؤسسة  (ج)
قبل التقدم بطلب المحددة  المتطلباتتلبية عليها لضمان الجودة ، وينبغي  إجراءات

 التطويرالمؤسسة تقديم خطط مفصلة ألغراض من  سيطلب وهنا جديد لالعتماد. 
 في غضون فترة زمنية محددة ، بحد أقصى قدره ستة أشهر.  الهيئةإلى 

 :التعليميةبرامجها لكل برنامج من بالنسبة  ثانيًا:
 . كاملالعتماد الا منحه  وعليه فإنه يتم البرنامج متطلبات ضمان الجودة ، أن يلبي )أ(  

الخطط المناسبة  يحتوي على لبي تماما متطلبات ضمان الجودة ولكني)ب( أن البرنامج ال 
 االعتماد المؤقت. بحظى يينبغي أن عليه و  للتطوير

لضمان  إجراءاتالبرنامج ليس لديه حتى اآلن ما يكفي من الخطط لتطوير  أن   (ج)
 وهناالمحددة قبل التقدم بطلب جديد لالعتماد.  تالمتطلباتلبية عليه الجودة، وينبغي 
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في غضون  الهيئةإلى  التطويرالمؤسسة تقديم خطط مفصلة ألغراض من  سيطلب
 فترة زمنية محددة، بحد أقصى قدره ستة أشهر. 

إلى وزارة  المعاملة ينبغي أن تحال لذلكبرنامج الفي  حقيقية)د( أن هناك أوجه قصور  
 البرنامج حتى يتم تصحيح هذه العيوب. يلغى توصية بأنالتعليم العالي مع ال

 

 :مسؤسسات القائمةللالعتماد امراحل  1.11
 

 :اعتبارات عامة 1.11.1
, لضمان الجودة اً التي ال تملك بعد نظمحاليا, و المؤسسات القائمة ينبغي التأكيد على      

ذه األنظمة أن تتعلق هينبغي لو كما . ممكن في أقرب وقتموضع التنفيذ  النظم وضع هذهب
 .هاالبرامج التي تقدموبالمؤسسة ككل ، ب

يجب فإنه لضمان الجودة  اً وضعت بالفعل نظمحاليا إذا كانت المؤسسات القائمة أما      
 وينبغي أن الهيئة.شروط االعتماد وضمان الجودة التي تحددها  في ضوء مراجعة هذه النظم 

ينبغي أن كما التعليم،  في ضمان الجودةلدة المقبولة عموما مع الممارسات الجي شروطالتتفق 
 أي  في حالة وجود تكون مرنة بما فيه الكفاية لتكون متوافقة مع معظم الترتيبات القائمة. ولكن

 الهيئة. مناقشتها مع ينبغي فانه  ةظاهر  تعارضات

 

 الالزمة جراءاتاإل  لتقديم إستراتيجيةينبغي وضع خطط فإنه أولي ذاتي  تقويمبعد إجراء و      
هذه على  . وينبغيالموجودة المشكالتضعف في أي من  ةنقطأي معالجة ل، و  ضمان الجودةل

ضمان  متطلبات يتم تلبيةحتى  والتحسينات  تساعد في تطبيق العمليات اإلجرائية أن الخطط 
 .الجودة واالعتماد

أن تنفذ عليها ينبغي نه فإالجودة لديها، لضمان  أنظمة وضع عندما تكمل المؤسسة و      
طلب للهيئة من أجل الموافقة بتقدم ت، والتقويم الذاتي للبرامج ، و للمؤسسةعملية التقويم الذاتي 
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الخارجي التي يتعين االضطالع  التقويم جراءاتجدوال زمنيا إل الهيئة ستضعو   .واعتماد البرامج
 .تطبيق النظام الجديدلبها خالل الفترة االنتقالية 

 للموافقة املسؤسسية واعتماد الربامج للمسؤسسات القائمة:اجلدول الزمني  1.11.2
 سيتم إتباع ، ولكن بقدر اإلمكان بعض الشيء االعتمادلموافقة اتسلسل أنشطة  يتنوعقد     

 : كما يليتنسيقها التي يمكن المؤسسة و  لبرنامجتقويم  االخطوات التالية حتى يتسنى 
  ًوذلك بالتشاور مع  وبرامجها اتلتقويمات المؤسس اً زمني ستضع الهيئة جدوال ،

  الداخليةالجودة  للمؤسسة لتفعيل  أنظمة مالالز  في االعتبار الوقت  آخذةً المؤسسات ، 
 من أجل إشراك فرق التقويم الخارجي.للتنسيق  ةالالزممتطلبات الو  لديها

  م الذاتي للمؤسسة تجري التقويضمان الجودة ، و لالداخلية  أنظمتها المؤسسات  تقدم
 . والبرامج

   على سبيل فالخارجية للمؤسسات باختالف الظروف.  التقويماتجدولة وسوف تختلف
من واحد ذات مجال  مؤسسة صغيرة ل  التقويم المؤسسي وتقويم البرامجإن المثال، ف
 التقويم عادة يتمفي مؤسسة كبيرة ولكن بشكل متزامن. قد يتم تنفيذه   أو اثنانالبرامج 
التي تتصل  البرامجكما أن  .امجنالبر تقويم ، ويأتي في وقت الحق أوال المؤسسي
 بشكل متزامن.  عملية تقويمها ذينفتيمكن فاتصاال وثيقا في مجاالت الدراسة ببعضها 

  في مجاالت محددة وألكثر من  تعليمية برنامج لتقويم جدول  زمني وضع  للهيئةيجوز
 وذو النظراء الدوليين الفاحصين , مشاركة  سهيللتوذلك   مؤسسة في نفس الوقت 
 ., في عملية التقويمالخبرة في هذه المجاالت

   رد في فصول ت التقويموضع الصيغة النهائية لتقارير و  التقويم الخارجيإجراءات إن
 .الدليلالحقة من هذا الجزء من هذا 

، المؤسسات  لدى التقويم فرققبل التي نفذت من لتقارير لعند وضع الصيغة النهائية  أوال:
 أن تقرر ما يلي :  للهيئة ويمكنللنظر فيها.  الهيئةستقدم إلى 
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  وعليه يتم منحها الموافقة الكاملة.  ضمان الجودة متطلبات لهذه المؤسسة  قيتحق)أ( 

الخطط المناسبة لوضع  لديها معايير ضمان الجودة ولكنب بشكل تام)ب( أن المؤسسة ال تفي 
 ينبغي أن تحصل على موافقة مؤقتة.عليه ضمان الجودة، و ل إجراءات

عليها ، وينبغي لضمان الجودة إجراءاتأن المؤسسة ليس لديها خطط كافية لوضع   (ج)
المؤسسة من  سيطلب وهناتلبية متطلبات محددة قبل التقدم بطلب جديد للموافقة عليه. 

، بحد زمنية محددةفي غضون فترة  الهيئةإلى  التطويرتقديم خطط مفصلة ألغراض 
 أقصى قدره ستة أشهر. 

االعتماد المؤسسة منح ال تُ  ، وينبغي أنالمقترحفي هذا  ةيحقيقأن هناك أوجه قصور  (د)
 إحالة األمر إلى الوزارة التخاذ اإلجراء المناسب. ب وستقوم الهيئةالمؤقت. 

للنظر  الهيئةم إلى البرنامج ستقدَّ  عن التقويمتقارير لجان لوضع الصيغة النهائية  عند ثانيًا:
 أن تقرر ما يلي :  هيئةلل حقيو فيها. 

 يلبي متطلبات ضمان الجودة. نظرًا ألنه  ، اعتمادهينبغي البرنامج أن  (أ)

تطوير الخطط المناسبة لل لديه لبي تماما متطلبات ضمان الجودة ولكنيالبرنامج ال  أن (ب)
 االعتماد المؤقت.له  منحيُ ينبغي أن لذلك 

تلبية متطلبات  عليهضمان الجودة، و ل إجراءاتس لديه خطط كافية لوضع البرنامج ليأن  (ج)
المؤسسة تقديم خطط من  سيطلب وهنامحددة قبل التقدم بطلب جديد للموافقة عليه. 

في غضون فترة زمنية محددة، بحد أقصى قدره  الهيئةإلى  التطويرمفصلة ألغراض 
 ستة أشهر. 

لذلك و . هفي حقيقية ن هناك أوجه قصورال المؤقت االعتماد منح البرنامج ينبغي أنه ال  (د)
مع التوصية بإلغاء  إحالة األمر إلى الوزارة التخاذ اإلجراء المناسبب ستقوم الهيئة

 يتم تالفي تلك العيوب . إلى أنالبرنامج 
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إجراءات ة وموجز احلدود الزمني

التقويم اخلارجيو تخطيط ال

في  المدرجةالجدول الزمني لألنشطة و مواعيد التقديم لمحة عامة عن سيتم فيما يلي    
جراء ال . البرامجالمؤسسة و  تقويم ، أو الجمع بينامجنوالبر للمؤسسة ،  التقويم الخارجيتخطيط وا 
التفاصيل بشأن  اختالف ، على الرغم من التقويملثالثة أنواع من لاألساسية هي نفسها العملية و 

 . التقويمالجدول الزمني لألنشطة خالل 
ترد في الفصول الالحقة من الجزء سلمؤسسات وا الهيئة ما يخصمزيد من التفاصيل بشأن     

 من هذا الدليل. الثالث

 التقويم اخلارجي:جدولة  2.1

 : على النحو التالي ئمة تجرىارجي للمؤسسات القاالخالتقويم إجراءات  :أوالا 
العتماد لالجديد إعداد النظام وقت  وتعمل فيقائمة  كانت مؤسسةليم و ول تقأل بالنسبة  .أ

 األكاديمي ؛ 

من "مؤقت"  تسمية زالةإيجري النظر في و  امؤقتمعتمدة  مؤسسة العندما تكون  .ب
 اعتمادها؛

مرة كل خمس سنوات ارجي يجرى التقويم الخ،  من اعتمادهاالمؤقت  إزالة التعيينبعد  .ج
 (.تكون هذه العملية مطلوبة في توقيت اقرب من ذلكلظروف خاصة  وربما)

 الظروف. المتبعة هي نفسها في كل واإلجراءاتمتطلبات المع العلم إن 
 

 :  على النحو التالي الخارجي للبرامج تجرى التقويمإجراءات :ثانياا 
العتماد لالجديد إعداد النظام وقت  في عمليو  اقائم كان لبرنامج االعتماد األولي  .أ

 األكاديمي ؛ 

من "مؤقت" تسمية  زالةإيجري النظر في ا و مؤقتمعتمدا  البرنامجكون يعندما  .ب    
 . اعتماده
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مرة كل يجرى التقويم الخارجي للبرنامج  ، من اعتمادهالمؤقت  إزالة التعيينبعد  .ج     
العملية مطلوبة في توقيت اقرب من  تكون هذهظروف خاصة ل وربماخمس سنوات )

المتبعة هي نفسها في كل من هذه  جراءاتمتطلبات واإلال مع مالحظة أن (.ذلك
مجاالت بالتقويم الخارجي العتماد البرامج ذات الصلة إجراءات كما أن الظروف.

 الدراسة يمكن أن تجري في وقت متزامن. 
العتماد  التقويم إجراءاتين القيام  بللفاحصين والمراجعالممكن أيضا  كما أن من     

عادة اعتماد البرامج في نفس الوقت الذي و  , ألن من شأن المؤسسي يجري فيه التقويما 
لتحقيق و . الخاص ببعض األنشطة التي يمكن الجمع بينها الجهدو  الوقتتخفيض  ذلك
التقويم لدورة القياسية فإنه يمكن تعديل فترة الخمس سنوات التنسيق من درجة ال هذه

 بعد التشاور مع المؤسسة.  الخارجي
خارجي ، سواء  للتقويموهناك قدر كبير من العمل يجب القيام به في التحضير      

 تحددأن  الضروري أيضاً من كما  أن داخل المؤسسة نفسها.  وأ الهيئةمن جانب 
لوقت بعض اهذا لعدد من المؤسسات والبرامج ، و قد يستغرق  التقويمموعد الهيئة 
ينبغي فإنه في وقت معين  التقويم إجراءفي  ترغب مؤسسةال ت. وبالتالي إذا كانهلترتيب

 الوقت شهرا قبل  ثمانية عشرال يقل عن  الهيئة في موعدتقديم طلب إلى عليها 
 التقويم قد بدأ عن طريق الهيئة كون يالتي  الحالةفي و . للتقويم من قبل الهيئةالمقترح 

ستبذل كل جهد ممكن  لهيئةا كما أن .أشهر تسعة ل عن تقال لة مه فسيتم إعطاء، 
ممكن الموافقة على ، ولكن قد ال يكون من ال التقويملتلبية طلبات الحصول على توقيت 

 جميع الطلبات.
 

، وبالتشاور الهيئةالجدول الزمني التالي هو دليل ويمكن تعديله بناء على تقدير إن     
 مع المؤسسة.
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 التقويم: تسبقالتي  طة األنش 2.2
 .ثمانية عشر شهراب املقرتحالتقويم  قبل     

 التقويم النظر في وقت ةإلعاد طلب تقديم في المؤسسة أن تبادر يمكن 
 ترتيبات خططها.ليتالءم مع 

 

 تسعة أشهر ب التقويم قبل     

  يد المواعبالمؤسسات  وتبلغ للتقويمزمني الجدول لالصيغة النهائية ل الهيئةتضع
 .المقررة

   موظف مع ال هذا يجتمع، و  التقويم اتسهيل إجراءلتا منسوبيه أحد الهيئةترشح
 المؤسسة لبحث الترتيبات والجداول الزمنية.

 الوثائق المطلوبة األخرى. تعد، و  التقويم الذاتيالمؤسسة  تستكمل 

  لديها ليكون  ضمان الجودة  نظام لترشح المؤسسة شخص رفيع المستوى يمث
 .للتقويمحول الترتيبات الالزمة  الهيئةاتصال مع  على

   لتقويمالتخطيط لتعيين رئيس وأعضاء فريق ا الهيئةتبدأ. 

  المطلوبة للتقويمالرسوم بالمؤسسة  تخطرو  التقويمية تكاليف الزيارة ةتقدر الهيئ 
 اهذينبغي أن يتم السداد في غضون شهر واحد من و والتكاليف المقدرة. 

 .اإلخطار

 أشهر  أربعةالتقويم ب قبل

 التقويممن تعيين رئيس وأعضاء فريق  تنتهي الهيئة . 
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  عنوملفا متكامال ،  التقويم الذاتيمن تقرير  اً نسخالتعليمية توفر المؤسسة 
نسخة مطبوعة على شكل   أي وثائق مطلوبة من  وغير ذلك  برنامجال وأالمؤسسة 
 . لتقديمها للهيئةوالكترونية 

 التقويم إجراءاتالهيئة والمؤسسة للتشاور حول  التقويمريق قد يزور رئيس ف. 

 :أشهر ثالثةالتقويم ب قبل

  المملكة العربية  إلىأعضاء الفريق من خارج البالد  الستقدام الهيئةترتب
 .ترتيبات اإلقامة وتنهيالسعودية 

  ُما يلي فريق التقويمألعضاء المسؤول عن عملية التنسيق  الهيئةموظف ل رسِ ي: 

 وكامل المعايير  ،  للمؤسسة أو البرنامج التقويم الذاتي تقرير   من  اً سخن
، وقائمة الوثائق األخرى التي وردت من  لتقويم الذاتيالخاصة با
 المؤسسات ؛

  ما بعد التعليم الثانوي في المملكة العربية  مرحلةمعلومات موجزة عن
برنامج  مقترحو ة ، العتماد وضمان الجودلبع السعودية ، والنهج الذي ات  

حول هذا  المطلوبة الوثائقتوفر اإلشارة إلى  معزيارة لهذه المؤسسة. ال
 على الشبكة العالمية. الموضوع  في موقع الهيئة

  األدوار  توزيعو  التقويممع أعضاء الفريق حول عملية  التقويمرئيس فريق  ريتشاو
علومات المتوفرة بين للماألولي  التقويمبشأن القضايا الناشئة عن و داخلها ، 

إذا  وادللحصول على معلومات إضافية أو م بالهيئةاالتصال  حق له، ويأيديهم
 لزم األمر.
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 شهر:التقويم ب قبل

  مسودةالفريق في  تغييرات يرغبها بأي الهيئةبإبالغ  التقويمرئيس فريق يقوم 
( ، وأية من التقويم مختلفة الألنواع ا المسودة السفلية أدناه  حولبرنامج الزيارة )انظر 

 .لتقويمقبل ا ةكون متوفر تأن الفريق  ود يمن المؤسسة مطلوبة  مواد إضافية 

  مع المؤسسة لوضع الصيغة  للتقويمالمسئول عن التنسيق الهيئة عضو يتشاور
 مطلوبة لتوفيرها.النهائية لبرنامج الزيارة والترتيبات الالزمة ألية مواد إضافية 

 وغير ذلك  التقويمألعضاء فريق  ات اإلقامة والنقل المحليترتيب ينبغي أن تكون
 المنسق من الهيئةموظف المن قبل  وتستكملعلى النحو المطلوب  من األمور

. وتشمل هذه للتقويممؤسسة إلدارة الترتيبات الداخلية الوالشخص المعين من قبل 
  خدمات وتقديم ، فريق التقويم الذي يسكنه فندقالالترتيبات قاعة االجتماعات في 

كما يجب القيام  . التقويمأثناء إذا اقتضى األمر ذلك المقروءة والمسموعة ترجمة ال
وغيرها  التجهيزاتالعمل ، و  مواقعو الالزمة في المؤسسة لقاعات االجتماعات,  ترتيباتبال

 . من المتطلبات

 ملالذي يشإلى أعضاء الفريق برنامج الزيارة  المنسق بالهيئةرسل الموظف ي 
التفاصيل النهائية لترتيبات السفر واإلقامة ، ووضع الصيغة النهائية لبرنامج الزيارة ، 

 .زيارةالتقرير عن ال مسودة في إعداد  يستخدمه الفريقونموذج 

 

 :مباشرة ل البدء بالتقويمبق
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  عن  التقويم قادمونعن التأكد من أن أعضاء فريق  المسئولةهي التعليمية المؤسسة إن
 الفندق.  إلى مفي المطار ومرافقته ماستقباله لتكون فيلجو طريق ا

   مع أعضاء  الهيئةقبل  والموظف المسئول عن التنسيق من  فريق التقويمرئيس يجتمع و
 . التقويمخالل  ة التي ستتمألنشطاالستعراض الترتيبات وخطط  لمدة نصف يوم الفريق

  فريق  يجتمعس ،الفريق فيه الذي يقيم واجتماع التخطيط في الفندق األوليةحاطة اإلبعد و
نائب رئيس ك أي إداري أكاديمي كبير، أو  عميد الكليةمع رئيس الجامعة أو  التقويم

لضمان فهم  من النساء حاطة عضوات الفريقإلأولي  عقد اجتماعمكن يو   الجامعة.
المملكة  تؤثر على عمليات مؤسسات التعليم العالي فيقد الثقافية التي  نواحيال وتوضيح

أن تقوم أن  التعليمية هو للمؤسسة وبشدةالموصى بها الممارسة إن العربية السعودية. 
تقديم ومزج بين  من اجلمباشرة قبيل التقويم الذي يقوم به الفريق بعقد لقاء اجتماعي 

 .المشاركين في التقويم مع فريق التقويمكبار أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
 

 أثناء التقويم:يف  األنشطة 2.3
 يلي: إلى خمسة أيام ، وذلك بناًء على ما ةالتقويم الخارجي  من ثالث وقد يستغرق    
 .حجم وتعقيد المؤسسة 

  التي يجري تقويمهاعدد البرامج. 
 .كون التقويم المؤسسي يجري متزامنا مع تقويم البرامج أم إنهما ال يجريان في وقت واحد 

قبل المؤسسة إلدارة ترتيبات التقويم  يجب أن يكون متفرغًا كما أن الشخص المعين من      
ًً لهذه العملية ومعه عدد من  الفنيين والمساعدين اللذين تتطلب إجراءات التقوي  متفرغًا كاماًل

ذا كان التقويم المؤسسي يجرى متزامنًا مع تقويم البرامج إليهمحال الحاجة وجودهم  ذلك فإن ، وا 
 نامج.يتطلب تعيين شخص لكل بر 

كما أن الشخص المعين كدليل مؤسسي في أثناء إجراء التقويم عليه مسئوليات غاية في     
الخارجي في الهيئة ليؤكد فهمه الكامل  م. فهو يقوم باالجتماع مع أعضاء فريق التقوياألهمية

د لجميع االحتياجات. وسيقوم هذا الشخص باالجتماع بفريق التقويم عند وصولهم المؤسسة لتأكي
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تباعها. وفي حالة المؤسسات التي تفصل قسم الطالب ن الترتيبات الضرورية  قد تم توفيرها وا 
 ينبغي تعيين موظف وموظفة للتنسيق مع فريق التقويم الخارجي والهيئة.فإنه عن الطالبات 

ويجب أن يرافق هذا الشخص فريق التقويم خالل الزيارة في جلساتهم ويقدم األعضاء     
اجتماع فريق  حالة في أمامعهم في االجتماعات العامة ،  كما يلزمه البقاءمناسب. بالشكل ال

االجتماع  يغادر مكان التقويم مع أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة أو مع الطالب عليه أن
بمجرد أن يقدم أعضاء اللجنة ثم يعود عند نهاية االجتماع. كما أن عليه أن يغادر المكان 

الوثائق  وذلك إلفساح المجال لفريق التقويم اعات التي تقام لتقويم المواد و أيضًا في االجتم
إلصدار حكمه عليها بقناعة وحيادية تامة. وعندما يطلب فريق التقويم أي مواد إضافية ، أو 

عليه )الشخص المنسق في المؤسسة( أن يقوم بالترتيبات ف،  يرغب مناقشة أشخاص آخرين
 الالزمة.

، سيقوم الفريق بسلسلة من الزيارات واالجتماعات لتقويم األنشطة. وربما التقويموفي أثناء     
ه بعد يجتمع كافة أعضاء ثمَّ ومن ينقسم لمجموعات صغيرة ليستطيع اإلطالع على كافة األشياء 

 بشكل منتظم لتقويم التقدم ومقارنة المالحظات.  ذلك
يسلم للعضو المنسق و يوم من انتهاء الزيارة وسيقوم أعضاء الفريق بإعداد مسودة تقرير بعد     

أي من كبار المسئولين بالمؤسسة  المحدد من قبل الهيئة .ثم يلتقي الفريق بمدير أو عميد أو
 لعقد اجتماع يتم الخروج منه بشرح تام للنتائج العامة للتقويم.

ن هذا الدليل حول وبالنسبة لعينات الجداول الواردة في الفصل الثالث من الجزء الثالث م     
مواعيد التقويم المؤسسي ، وتقويم البرنامج ، والتقويم المتزامن للمؤسسة والبرنامج. نريد أن ننبه 

مع األخذ  لكل تقويم أنها وضعت لغرض التوضيح فقط. أما الجدول المفصل سيتم وضعه
 الظروف الخاصة للمؤسسة المعنية.باالعتبار 

 
 األنشطة بعد التقويم: 2.4

 
 شهر من إجراء التقويم: بعد
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التقرير لممثل الهيئة لتحريره بشكل مالئم وتصحيح أي أخطاء غير مسودة  تسلم سوف    
فريق  لرئيس يعاد التقريرلالعتماد. وبعد مراجعته من ممثل الهيئة سوف  هيئتهمقصودة فيه وت

إلى أي   إلشارةداعيا إياها إلى اللمؤسسة التقرير للفحص النهائي. ومن ثم سيرسل  التقويم
حول الوقائع المذكورة في ثنايا التقرير. وبعدها سيتم إرسال استبيانات تقويمية من قبل أخطاء 

 الهيئة لإلجابة عليها من أعضاء فريق التقويم ومن المؤسسة حول قيمة وفعالية عملية التقويم.
 بعد شهرين من إجراء التقويم:

من  الهيئةمؤسسة للرد على لل تتاح الفرصة ،قريرتسودة الفي غضون أسبوعين من تلقي م     
ثم سيتشاور ممثل . حدثتربما تكون قد  أنهايعتقد  وقائعيةأية أخطاء  رأيها حول خالل إبداء

بعد استالم الرد حول من أي تعديالت قد تكون ضرورية  حولمع رئيس الفريق  الهيئة
اآلثار المترتبة على هذه  حول فريقه يجوز للرئيس أن يتشاور مع أعضاء و . المؤسسة
 .التغييرات

 بعد ثالثة أشهر من إجراء التقويم:
ستضع الهيئة اللمسات األخيرة على التقرير في صيغته النهائية آخذةً في اعتبارها الردود      

أية تعديالت تراها القيام ب. وسيتم خالل هذه العملية مالواردة من المؤسسة وتوصية فريق التقوي
التي توصل إليها فريق التقويم.   توالتوصيا التقرير دون اإلخالل بالنتائج مسودة  علىالهيئة 
والجامعات بالهيئة والتي ربما للكليات  ثم سيعتمد هذا التقرير من قبل اللجنة االستشارية ومن 

 تضع بعض المالحظات والتوصيات لتنظر من مجلس الهيئة.
 اء التقويم:( من إجرالتاريخ التقريبيبعد أربعة أشهر)

توصيات من  أوالتقرير وتوصياته مشفوعًا بأي مالحظات في سينظر مجلس الهيئة       
. ثم سيصدر المجلس قراره حول االعتماد بعد النظر بهذا تاللجنة االستشارية للكليات والجامعا
قرار . وسيرسل التقرير النهائي للمؤسسة مع كامل تفاصيل ةالتقرير وتوصية اللجنة االستشاري

من  دوبعد أسبوعين من إرسال التقرير وتفاصيل قرار االعتما مجلس الهيئة بشأن االعتماد.
 .الشبكة العالمية في موقع الهيئة على  رمجلس الهيئة إلى المؤسسة ، سيتم نشر التقري
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 ,ةوأنشطة جديرة بالثناء واإلشادة داخل المؤسسإجراءات  التقرير يتضمن  وفي حالة كون     
الهيئة أنه ينبغي إطالع المؤسسات األخرى عليها من خالل التعريف بالممارسات الجيدة  ترىو 

، فستطلب الهيئة من المؤسسة تقديم الوصف المناسب لتلك الشبكة العالمية عبر موقعها على 
 واألنشطة. جراءاتاإل
الرد كون أن ي,على طلب من المؤسسة الرد على توصيات العمل المدرجة في التقريروسيُ      

لإلجراءات الواجب اتخاذها الزمني  غير أن اإلطار ، خالل ثالثة أشهر من وصول الطلب
 وخطط المؤسسة لإلجابة على ذلك.المدرجة يعتمد على المسائل  هذه التوصيات حيال

)الجدول الزمني يتوقف على اإلجراءات المطلوبة والنطاق الزمني  العمل التايل أو الالحق
 :للرد(
خذت بالنسبة إلى التوصيات تقريرا عن اإلجراءات التي ات   للهيئة توفر  نالمؤسسة أ على   

سيتم اإلجراءات المتخذة. و  على تقويمالهيئة ستعمل و التي قدمها الفريق ، وخططها لالستجابة.  
االجراءات التي  ىإضافة ملحق إلى تقرير الهيئة المنشور على الشبكة العالمية يشير غال

 المؤسسة ردا على التوصيات المرفوعة إليها.اتخذتها 
 للتقويم املسؤسسي: املسؤسسةحتضريات  2.5
أداء المؤسسة في تحقيق  تهدف إلى  معرفة قدرة الخارجية للمؤسسات  إن التقويمات    

على الوفاء بالمعايير التي ورد  ة هذا األداءتحركها أهداف وغايات ، ومدى قدر  التي رسالتها
القضايا تشمل التي  الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي نير ضمامعايوصفها في 

 : التالية
 .الرسالة واألهداف 

 سلطاتاإلدارة وال. 
 .إدارة ضمان الجودة والتطوير 

 تعليمالتعلم وال. 
  وخدمات الدعم. إدارة شؤون الطالب 

 .المرافق والتجهيزات 
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 .التخطيط واإلدارة المالية 

 التوظيف . إجراءات 

 البحث 

 .العالقات المؤسسية مع المجتمع 

كما أن  .اهتماما خاصا في تقرير التقويم الذاتي للمؤسسة وسيولي المقومون هذه القضايا     
بالرغم من أن الذي تقوم به المؤسسة نتائج التقويم الذاتي ل هتأكيدهو الهامة للتقويم أحد النتائج 

 المعايير.  هامن تطبيق فريق التقويم سيجري تقويمه المستقل للتأكد
أو المتعلقة بمبادئ  ويركز التقويم أيضا على المسائل المحددة كأولويات من قبل الهيئة     

السياسة العامة للوزارة أو نقاط ضعف أو صعوبات حددت في التقارير الداخلية والخارجية 
 السابقة للمؤسسة.

مدرجة في  الذاتي المؤسسيالتقويم من تهاء لالنالالزمة  توالمتطلبا اإلجراءات علمًا بأن ،     
 "2" رقم  مدرجة في الملحق لتقرير التقويم الذاتي مع نموذجمن هذا الدليل ،  الثاني الجزء 
وفي أسرع وقت ممكن بعد تحديد مواعيد التقويم , ، لذلك ينبغي على المؤسسةالوثيقة لتلك

 ئق وبقية األنشطة التي ستكون مطلوبة.أن تخطط إلكمال التقويم الذاتي وتعد الوثا ,الخارجي

التقويم الذاتي في الوقت المحدد إلرسال التقرير للهيئة وهو من  االنتهاء كما أنه يجب     
وينبغي أن يتضمن تقرير التقويم الذاتي معلومات  أربعة أشهر قبل تنفيذ التقويم الخارجي.

ويم الذاتي وتحليل ألداء المؤسسة وفقا التقإجراء  بعت في ات  التي  مؤسسية ، ووصف للعمليات 
في  المعلومات المؤسسية قسميتضمن  أنلإلحدى عشر معيارا المحددة من الهيئة. كما ينبغي 

 يلي: ما التقرير

 .موجز عن تاريخ المؤسسة ونطاق أنشطتها 
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 البيانية( ،  م) الرسو  ةباستخدام المخططات التنظيمي يوصف لإلدارة والهيكل التنظيم
 بالكليات واألقسام ، وأسماء وتفاصيل االتصال باإلفراد المهمين؛ وقائمة

  الطالب قائمة بمباني المؤسسة موضح فيها أماكن تقديم البرامج وأعداد. 
 . مجموع عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس حسب الكلية ، والقسم والبرنامج 

  المؤسسية السابقة ، فكرة موجزة عن حالة االعتماد للمؤسسة تتضمن نتائج التقويمات
 وأية شروط تم وضعها.

  وصف لترتيبات ضمان الجودة في المؤسسة ، وأولويات التطوير لديها أو أية قضايا
 تؤثر على عملياتها.

  المسائل التي تحظى باهتمام خاص لدى المؤسسة والتي تسعى المؤسسة بقائمة
 .من خالل التقويمحولها  والنصحللحصول على المشورة 

المعايير التي ومرتبطًا ب لألداء ُمبرهنًا بالدليل جب أن يتضمن متن التقرير وصفًا وي     
على  بيانات محددة بشأن جودة األداء اعتماداً  أن يتضمن هذا الدليلعلى  ,وضعتها الهيئة

كما يجب أن يتضمن  بقية المعلومات األخرى ذات العالقة.و  مؤشرات األداء المحددة بوضوح
ت مقارنة من المؤسسات ذات العالقة األخرى التي اختارتها المؤسسة لقياس معلوماالتقرير 
 يجب أن يتضمن التقرير بيانات قوية ومعلومات كمية كلما كان ذلك ممكنا. وكذلكاألداء .
كما يم الذاتي و التق محكاتالمذكورة في  الهيئة معلومات علىلتقرير ا بنىيُ  ينبغي أنو      

يم و التق محكات أن وحيثفي وثيقة منفصلة.  التقويم محكاتكامل  ن م نسخة مينبغي أن تقدَّ 
 في وثيقة منفصلة. ع المعايير كمرجعية لهلذلك ينبغي أن توضَ الذاتي،  التقويمالذاتي ال تشكل 

قبل أربعة شهور من موعد  م للهيئة ست نسخ من تقرير التقويم الذاتيلَّ سَ كما انه يجب أن يُ    
،  مجلدةغير  "A4من حجم " ورق ىويجب تكون هذه النسخ عل جي.إجراء التقويم الخار 

محتويات لسهولة الرجوع لل قائمة، مع وجود  مرقمة الصفحاتوتكون مطبوعة على وجه واحد ، 
إضافة  .التقرير حقمال في لمختصرات المستخدمة في التقرير باقائمة كما ينبغي إدراج إليها. 
مضغوطة. ونظرًا للمشاركة من التقرير على أقراص رونية الكت ست نسخ  ينبغي أن تقدم لذلك،



 

50 
 

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

ينبغي أن يقدم تقرير التقويم الذاتي باللغة االنجليزية ما فإنه الكبيرة من قبل المقومين الدوليين ، 
يمكن أن تكون باللغة فخرى األوثائق أما ال لم يكن هناك اتفاق مسبق مع الهيئة على غير ذلك.

 .ليزية أو العربيةجاالن
 

ضافة لتقرير التقويم الذاتي، فإنه ينبغي توفير الوثائق التالية:و        ا 
 أوال: الوثائق التي ترسل قبل موعد التقويم الخارجي:

 يجب أن التي كاملة  محكاتالإن التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي.  محكات  (أ)
مؤشرات أولويات ، والمالحظات المستقلة ، و ةالنجوميالتقديرات  تشتمل على كل من:

لإلجراءات وينبغي أن تكون مرفقه بوصف التطوير المطلوبة كما في الوثيقة ، 
 .التقويم المستخدمة في فحص وتنفيذ 

 .للمؤسسة نسخة من الخطة اإلستراتيجية   (ب)
التي يمكن و ) الجودة للمؤسسة والخاصة بتطوير  اإلستراتيجيةنسخة من الخطة   (ج)

 (.مؤسسية أوسع نطاقا يةإستراتيجإدراجها في إطار خطة 

وصف للمناهج ،  الذي يحتوي علىكتيب ال نشرة أوال أو،  الدليل الحالي للطالب (د)
 .، والمعلومات ذات الصلة العلمية درجةالالحصول على وشروط القبول ، متطلبات 

 أنن ثانيًا: الوثائق التي يجب توفيرها لفريق التقويم في أثناء زيارته للمؤسسة. مع العلم انه يمك
 ، وربما يطلبون مواد إضافية في أثناء الزيارة: قبل ذلك المواد يطلب المقومون

دليل الكلية أو وثيقة مشابهة تحوي معلومات حول سياسات التوظيف وسياسات   (ه)
 التطوير المهني واإلجراءات والمعلومات ذات الصلة.

للوائح واألنظمة واألدوار أو وثيقة مشابهة تشتمل على ا والمالية اإلداريةدليل السياسات   (و)
 ، وشرح لنظام السلطاتواألكاديميين واللجان الرئيسية المنوطة باإلداريين  توالمسؤوليا

 والهيكل اإلداري للمؤسسة. 



 

51 
 

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

 الذي تتبعه نظامال دليل ضمان الجودة أو وصفا لإلجراءات بما في ذلك معلومات عن (ز)
هذه المؤسسة ونظم جمع جودة في مركز الم البرامج والخدمات ، ودور ويتقل  ة المؤسس

 .من اجل التطويراألداء والتخطيط  جودةوتحليل البيانات عن 
بأعدادهم حسب الرتبة جداول  في ذلكأعضاء هيئة التدريس بما  عنالبيانات الحالية  (س)

 نسبة الطالبهيئة التدريس إلى أعضاء نسبة ، والمؤهالت العليا، و أو الدرجة العلمية 
كلية ، وبالنسبة للمؤسسة ككل. وينبغي للجامعة )اختياري للكلية( الخاصة بكل قسم و 

ينبغي كما للمؤسسة ككل. و ، وكلية عن نتائج البحوث الخاصة بكل قسم توفير معلومات
لتقديمها  خاص ملفبمتاحة الحاليين  التدريس ألعضاء هيئة السير الذاتية أن تكون 

 .يحتاجون إليها عندمالفريق التقويم الخارجي 
 

حتى يتسنى  اللذين عينتهم الهيئة  األعضاءالمناقشات األولية مع  ُتجرى. ينبغي أن 3
 تخطيط ال، واتخاذ الترتيبات الالزمة لتقديم الوثائق، و المواعيد تأكيد و  التقويم تسهيل

في  للتقويمفي األعمال التحضيرية  تلترتيبات التنظيمية وغيرها من المسائل التي وصفل
 .الثانيالفصل 

 استعدادا للتقويم اخلارجي للربنامج : حتضريات املسؤسسة 2.6
وأدائها في ضوء  هوأهدافغاياته البرنامج في تحقيق  جودة في اعتبارهالبرنامج  تقويم سيأخذ   
كما الجودة واعتماد برامج التعليم العالي.  نمعايير ضما الموضحة ضمن اريحدى عشرة معاإل

التعلم مخرجات تحقيق  علىبما في ذلك األدلة  والتعليم التعلملمستوى  اً خاص اً اهتمام يسيول
فسيولى  ،أما في البرامج المهنيةو . "المؤهالت الوطنيةأطر " وثيقة مع واالنسجام ةالمقصود

ولإلجراءات   في المجال المعنيالمتطلبات الوظيفية الضرورية اهتمام خاص لكل من  
 .ت في مخرجات البرنامجتلك المتطلبا تحققيم مدى و المستخدمة لتق

وثيقة  يكونينبغي أن محور االهتمام الرئيسي والذي  التقويم الذاتي للبرنامجتقرير وسيكون  
للبرنامج الذي تم  التقويم الذاتي الدوريعلى أساس نموذج  يتم وضعهابشكل كامل  منفصلة
الخارجي تكمن  لتقويملإحدى النتائج الهامة إن من هذا الدليل.  الثانيفي ملحق الجزء  إرفاقه
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مع أن فريق التقويم سيكون له تقويمه المستقل حول  ،التقويم الذاتي صدق نتائجالتحقق من في 
 التأكد من تطبيق المعايير المطلوبة.

أو الوزارة المعنية  الهيئةالمسائل المحددة كأولويات من قبل  التقويم تناوليويمكن أيضا    
أي مواطن ضعف  كما يمكن أن يتناول  .السياسة العامةرسم  يفباعتبارها خطوات أولية مهمة 

 في المؤسسة. ةخارجية السابقالداخلية أو التقارير التحديدها في  ات تمأو صعوب
المطلوبة في أسرع  ىكما أنه ينبغي استكمال خطط التقويم الذاتي للبرنامج والوثائق األخر     

 ويجب على وجه التحديد عمل ما يلي: وقت ممكن بعد تحديد موعد التقويم الخارجي.
رسال تقرير للهيئة بذلك قب .1 موعد  ليجب إكمال التقويم الذاتي للبرنامج في وقته وا 

التقويم الخارجي بأربعة أشهر. ويجب أن يتضمن متن التقرير وصفًا لألداء والدليل 
ل الذي يرتبط بأي من المعايير التي وضعتها الهيئة. ويجب أن يتضمن هذا الدلي

بيانات محددة بشأن جودة األداء اعتمادا على مؤشرات األداء المحددة بوضوح، مع 
مع برامج أخرى تعتبر مقارنات إلى جانب  بقية المعلومات األخرى ذات العالقة.

. كما يجب أن يتضمن التقرير  من داخل المؤسسة ومن خارجها. سواء مقياسا 
 مكنا.بيانات قوية ومعلومات كمية كلما كان ذلك م

ينبغي . كما يم الذاتيو التق محكاتحول  الهيئةمعايير  علىلتقرير ا بنىيُ  ينبغي أنو 
يم و التق محكات أن وحيثفي وثيقة منفصلة.  الكاملة محكاتالم نسخة من أن تقد

 لذلك ينبغي أن توضع المعايير كمرجعية له، نفسه الذاتي التقويمالذاتي ال تشكل 
 في وثيقة منفصلة.

سخ من تقرير التقويم الذاتي قبل أربعة نللهيئة خمس  ُيسلم نه يجب أن كما ا   
شهور من موعد إجراء التقويم الخارجي. ويجب تكون هذه النسخ على ورق من حجم 

"A4"  مع وجود مرقمة الصفحاتوتكون ، مطبوعة على وجه واحد، مجلدةغير ،
لمختصرات باقائمة كما ينبغي إدراج الرجوع إليها.  لتسهيلمحتويات لل قائمة

 خمسينبغي أن تقدم فإنه  إضافة لذلك، .التقرير حقمالفي  المستخدمة في التقرير 
مضغوطة. ونظرًا للمشاركة الكبيرة من قبل من التقرير على أقراص الكترونية  نسخ 
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المقومين الدوليين، ينبغي أن يقدم تقرير التقويم الذاتي باللغة االنجليزية ما لم يكن 
يمكن أن تكون فخرى األوثائق أما ال فاق مسبق مع الهيئة على غير ذلك.هناك ات

 .ليزية أو العربيةجباللغة االن
مطبوعة على ينبغي أن تقدم الوثائق التالية فإنه ، تقرير التقويم الذاتيباإلضافة  .2

 :أيضا ةإلكتروني بنسخةتقدم أن يستحسن  . كماورق
 ويم الخارجي:)أ(. الوثائق التي يجب أن ترسل قبل التق

". معايير التقويم الذاتي لبرامج التعليم العاليالمعايير المكتملة بحسب وثيقة " .1
، النجوميةالتقديرات  :على كل  من ملتيجب أن تشإن المعايير الكاملة 

والمالحظات المستقلة، ومؤشرات أولويات التطوير المطلوبة كما في الوثيقة، 
المستخدمة في فحص وتنفيذ ءات إلجرالوينبغي أن تكون مرفقه بوصف 

 التقويم.

 الثانيالمسائل الموصوفة في الفصل ذلك البرنامج بما في مواصفات تحديد  .2
 .الدليلمن هذا  الثانيمن الجزء 

 آلخر سنة. التقرير السنوي للبرنامج  .3

 من بينهاو ( ت)إن وجد ةخالصة موجزة لنتائج عمليات االعتماد السابق .4
 ايا خاصة أو التوصيات المنبثقة منها.برنامج وأية قضاعتمادات 

، للمقرراتبما في ذلك وصف الدليل نشرة أو البرنامج من النسخة من وصف  .5
 ولوائحه.ومتطلبات البرنامج 

)ب(. الوثائق التي يجب توفيرها لفريق التقويم في أثناء زيارته للمؤسسة. مع العلم انه يمكن أن 
 قبل ذلك، وربما يطلبون مواد إضافية في أثناء الزيارة: تلك الوثائق والمواديطلب فريق التقويم 
 

 والتقارير السنوية للبرنامج والمقرر. جالمقرر لمقررات البرنام تمواصفا .6

وسياسات الكلية، سياسات دليل الكلية أو وثيقة مشابهة تحوي معلومات عن  .7
 التوظيف والتطوير المهني، والمعلومات والسياسات واإلجراءات ذات الصلة.
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في البرنامج وقائمة المكلفين بالتدريس و السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس  .8
. وينبغي أن تتضمن هذه تدريسها عن مسئولون اللذين هم بالمقررات الدراسية

 الخبراتغيرها من و  المؤهالتويستحسن ذكر )دراسيالمعلومات أعلى مؤهل 
 (.كنامتى ما كان ذلك مم يةتدريسبمسئولياتهم الذات الصلة 

وغيرها من مصادر الطالب الواردة من  نتائج استطالعات الرأينسخ من  .9
 الخ....،األخرى لكلياتاالمعلومات عن الجودة، مثل أصحاب العمل، و 

 لتوضيحلعدة سنوات  االستطالعاتهذه نتائج بيانات إحصائية تلخص  .11
 يم.و االتجاهات السائدة في عمليات التق

 ي هذا البرنامج.بيانات إحصائية عن توظيف خريج .11

 .العينات  هيم هذو من أعمال الطالب وتقممثِ لة عينات  .12
 لتسهيل عملية اللذين تم اختيارهم الهيئةالمناقشات األولية مع أعضاء  تجرىينبغي أن و      

لترتيبات لتخطيط اللتأكد من التواريخ، واتخاذ الترتيبات الالزمة لتقديم الوثائق، و ا التقويم من اجل
 الثانيفي الفصل  للتقويموصفها في األعمال التحضيرية  تم ة وغيرها من المسائل التيالتنظيمي

 .من هذا الدليل
ق التحضيرات ينسقوم بتشخص من قبل المؤسسة ليلتعيين وستكون هناك حاجة       

الفريق في أثناء التقويم. حيث يقوم هذا الشخص بلقاء الموظف المنسق المعين من ولمساعدة 
التقويم ليؤكد فهمه الكامل لجميع االحتياجات. وسيقوم هذا الشخص إجراء يئة قبل موعد قبل اله

أن الترتيبات الضرورية قد تم للتأكد من باالجتماع بفريق التقويم عند وصولهم إلى المؤسسة 
تباعها. وفي المؤسسات التي تفصل قسم الطالب عن الطالبات ينبغي تعيين موظف  توفيرها وا 

 نسيق مع فريق التقويم الخارجي والهيئة.وموظفة للت
ويجب أن يرافق هذا الشخص فريق التقويم خالل الزيارة في جلساتهم ويقدم األعضاء      

بالشكل المناسب. كما يلزمه البقاء معهم في االجتماعات العامة، أما في حالة اجتماع فريق 
عليه أن يغادر مكان االجتماع فالتقويم مع أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة أو مع الطالب 

بمجرد أن يقدم أعضاء اللجنة ثم يعود عند نهاية االجتماع. كما أن عليه أن يغادر المكان 
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أيضًا في االجتماعات التي تقام لتقويم المواد والوثائق وذلك إلفساح المجال لفريق التقويم 
 لتقويم أن يطلب منه البقاءإلصدار حكمه عليها بقناعة وحيادية تامة. ومع ذلك يحق لفريق ا

. وعندما يطلب فريق التقويم أي مواد إضافية، أو يرغب مناقشة أشخاص آخرين، لمساعدتهم
 عليه )الشخص المنسق في المؤسسة( أن يقوم بالترتيبات الالزمة.ف
 

 الوثائق املطلوبة يف حالة إجراء التقويم املسؤسسي وتقويم الربنامج متزامنني:
ء نوعين من التقويم في وقت متزامن فان التقويم الذاتي والمواد ذات الصلة إذا تم إجرا     

 ستكون مطلوبة.
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اخلارجي التقويم الالزمة إلجراء  التجهيزاتالالزمة لتقديم املساعدة، واملرافق و املتطلبات

 :مساعدة املوظفني .1

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

في مجاالت برنامج ال تت تقويماكانبرنامج )إذا  تقويم آخرين لكل  أشخاصتاحة إ كما ينبغي التنسيق،ب ومقيأن 
على تقديم الدعم لعدد  اا كون قادر يواحد قد  اا شخصالقسم نفسه فإن  أونفسها داخل الكلية   علمية متقاربة ومرتبطة

  (برنامج أما إذا كانت البرامج في مجاالت مختلفة فالبد من توفير شخص لكل، التقويماتمن هذه 

ذا كانت و  في شطري الذكور البرنامج  تقويمكان يجري  و، للطالب وأقسام مستقلة للطالباتمستقلة   أقساملمؤسسة لا 
 .أو شطر للمساعدة في كل قسم مقدم لكل برنامجو  فالبد من إتاحة شخص للتقويم المؤسسي، واإلناث

  .األجهزة من  ذلك وغير التي تتطلب استخدام الحاسوب للعمليات واإلجراءات وينبغي تقديم المساعدة التقنية كما 
لى المطار، وبين والمواصالت النقل خدمات ينبغي توفير كما   . التعليمية المؤسسةموقع و  فندق المقومينمن وا 

 :. املرافق 2

خطيط للت لتقويماللذكور واإلناث من الموظفين الستخدامها من قبل فريق  اجتماعات قاعة يجب إتاحة       
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 التجهيزات:. 3

تصوير وآلة  . ريق التقويملكل عضو في ف ا من طابعات وخدمة الوصول  لإلنترنتأجهزة حاسب آلي مع تجهيزاته
مع ضرورة توفير القهوة والشاي في أماكن تواجد الفريق داخل  يرتبط بها من لوازم القرطاسية. المستندات وما

 .المؤسسة

 

 . املواد املرجعية:4

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

 بحوث الكلية ، ...الخ.
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 حتضريات اهليئة من أجل التقويم اخلارجي: 2.7
 إال لتقويم البرنامج والتقويم المؤسسيالعمليات الرئيسية هي نفسها بالنسبة من أن  على الرغم   

خالل عملية  المقامة لألنشطة الزمنيوالجدول  التقويمتشكيل لجان أن االختالف يكون في 
ويمكن توضيح أهم تحضيرات الهيئة من أجل البدء في إجراءات التقويم الخارجي  .التقويم نفسها

 في النقاط التالية:
ت بمجرد تحديد الجدول الزمني للتقويم الخارجي ستقوم الهيئة بإخطار المؤسسا .1

وسيتم ذلك في وقت يسبق التقويم الخارجي بتسعة أشهر على  التعليمية بكافة المواعيد.
الدفع سيكون كما أن  للتقويم.التكاليف المتوقعة بالمؤسسة  الهيئةتخطر وس األقل.

 .اإلخطار امطلوبا في غضون شهر واحد من هذ
ائل المس فيمن موظفيها ليكون حلقة االتصال  اً عضو  سوف تسمي الهيئة .2

جراءتنظيم لالرئيسية  مشاورات العن إجراء  مسئوال هذا الشخص سيكونو . تقويمكل  وا 
األولي عقد اجتماع مع ممثلي مهمته ستكون و . عملية التقويممع المؤسسات وتسهيل 

جراء  لتسليم، ووضع الجدول الزمني المتطلباتو  تلتقويم اإلجراءا المؤسسات الوثائق وا 
اتخاذ  أو على اتصال مع المؤسسات وتوفير ليبقىعضو لهذا اشح وقد رُ  .التقويم

 والمساعدة على النحو المطلوب. التوصياتالترتيبات الالزمة لتقديم 

 المقومين المدربينعلى سجل  اداعتما الهيئةمن قبل  سيتم اختيار فريق التقويم .3
الخبرات  والتأكد من وجودمن ذوي الخبرة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، 

 ، وتجنب أي صراع حقيقي أو ظاهري في مجموعة العملالمناسبة داخل 
شخص . وستقوم الهيئة بتعيين (المصالح بشأن تضارب  أدناه ةالمالحظ)انظر المصالح

يتعين  ذيال التقويمبنوعية  جيدة وذو خبرة  تقويم الجودةكل من من ذوي الخبرة في 
فريق سيكون بناء ة الفريق ورئاسالاختيار إن  . مالتقويلتولي رئاسة فريق  االضطالع به
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ثار من قبل المؤسسة تسوف تأخذ في االعتبار أي مسائل  الهيئة، لكن الهيئةعلى تقدير 
 أشخاص وفقًا لحجم وتعقيد 5إلى  3وستتألف فرق التقويم من تشكيل الفريق.  حول
تسعة أشهر البدء فيه بقبل  التقويمستبدأ عملية اختيار أعضاء فريق التقويم. و  عملية
 أربعة شهور.ب قبل التقويم وتكتمل

  قبل التقويم بأربعة شهور ستقوم الهيئة بما يلي: .4
 ؛  لتقويمتعيين رئيس وأعضاء فريق ا االنتهاء من• 
 التدقيق بالوثائق المقدمة من المؤسسات ؛• 
 :  ستقوم الهيئة بما يلي شهورثالثة ب التقويم قبل .5

 على النحو المطلوب ؛ لفريق التقويمالسفر واإلقامة  تلترتيبا االستعداد• 
وقائمة  ،لبرنامجالذاتي لتقويم الالمؤسسي أو  سواء أكان ،إرسال تقرير التقويم الذاتي• 

عضاء من لألو   .التقويمإلى رئيس وأعضاء فريق بالمواد األخرى التي تقدمها المؤسسة 
عملية االعتماد وضمان الجودة في الوثائق التي تتضمن وصفا لإرسال  المملكةخارج 

 المملكة العربية السعودية.
 
 

  سيقوم الموظف المعين من قبل الهيئة بما يلي:شهر واحد التقويم بقبل  .6
 ؛  التقويمينهي ترتيبات السفر واإلقامة لفريق • 
اللمسات األخيرة على برنامج الزيارة لهذه المؤسسة، بالتشاور مع رئيس فريق يضع • 

 لمؤسسة؛ ا، وممثل التقويم
 ؛الحجوزات الخاصة بتذاكر السفر وأماكن اإلقامة إلى فريق التقويم  يرسل• 
 . لتقويمنموذج لالستخدام في إعداد تقرير عن ا التقويمإلى أعضاء فريق  يرسل• 
إجراء خالل  ذلك استدعى األمرإذا المكتوبة والمسموعة لترجمة لخدمات االترتيب • 

 .مالتقويعملية 
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  : سيقوم الموظف المعين من قبل الهيئة بما يليمباشرة التقويم ل يقب .7
في الفندق لتقديم إحاطة ختامية ومناقشة  التقويميجتمع مع رئيس وأعضاء فريق • 

 ؛ التقويمتفاصيل 

أول من خالل ، ىاألول ةاالجتماعي المهمة شارك في ييرافق الفريق إلى المؤسسة، و • 
 عة أو عميد الكلية.مع رئيس الجامللفريق  لقاء 
 

في نهاية و . التقويمتقديم المساعدة خالل لمع الفريق  موظف الهيئة عادًة  يبقى و    
نسخة  يستلمو ختامية في الفندق،  في جلسةفريق اللموظف مع اسوف يجتمع  التقويمهذا 

 في المؤسسة.اجتماعاته الختامية التقرير ويرافق الفريق في  مسودةمن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل  
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 إجراء التقويم اخلارجي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 إجراء التقويم اخلارجي

موضحه  زيارة التقويملألنشطة التي يمكن االضطالع بها في  الخطوط العريضةإن  
 والمعلومات المستنداتتوفير كما أن الخاصة،  المتطلباتكون متنوعة لتناسب تقد و أدناه. 
في برنامج الزيارة.  لها هناك حاجة أنيعتقدون  تغييرات توضيح أيتمكن الفريق من  الالزمة

بأية تغييرات مطلوبة قبل  الموظف المعين من الهيئةبإخطار  والبد أن يقوم رئيس فريق التقويم
لتغييرات باأن تكون على علم  ينبغيثالثة أسابيع على األقل، وبالتالي فإن المؤسسة ب الزيارة

 . وضعته ذيالالزمة في البرنامج ال
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تغرق التقويم المؤسسي عادة ما بين ثالثة إلى خمسة أيام وفقًا لحجم وتعقيد المؤسسة أو ويس    
التي عدد من البرامج هناك قد يستغرق وقتا أقل ما لم يكن ف أما تقويم البرنامج البرنامج المعني.

 .يتم تقويمها في وقت متزامن

ن التفاصيل متعددة لمواجهة ستكو و سلسلة من األنشطة ألغراض التوضيح فقط. فيما يلي و     
 الظروف المختلفة.

 موجز األنشطة: 3.1
 اً قد قرأوا وفهموا الوثائق التي تشمل نقاطأن يكون أعضاء الفريق التقويم عملية في فترض يُ      

نظام ضمان الجودة واالعتماد في المملكة العربية ب المتعلقة واإلجراءات  نتحتاج لتركيز معي
التركيز  والتي تأخذ في اعتبارها هذاالمؤسسة المقدمة من الوثائق  وسيدرسون .السعودية

سوف  وستكون لديهم رؤية أوليةفي المملكة العربية السعودية،  النظامواإلجراءات الخاصة بهذا 
 هذه الزيارة. أثناء والمشاهدات المناقشات  في أثناء يتم عرضها

 :تمهيدي الات( عع )االجتماجتمااال
مع  الهيئةمن قبل  المنسق )العضو(موظفالرئيس الفريق و التقويم، سيجتمع  في بداية     

. التقويمخالل  ة التي ستتمألنشطاالستعراض الترتيبات وخطط  لمدة نصف يوم أعضاء الفريق
بها التي تتسم الثقافية  نواحيالعلى مراعاة  وسيتم في هذا االجتماع تقويم ترتيبات الزيارة والتأكيد

والتي ربما ال تكون واضحة في أذهان  ليم العالي في المملكة العربية السعوديةمؤسسات التع
 المقومين الدوليين.

 :اللقاء االجتماعي غري الرمسي 
فيها أعضاء فريق يلتقي عدة لقاءات اجتماعية أو لقاء  عقد  ،كلما كان ذلك ممكنا،ينبغي     

األكاديمي ومعهم كبار القيادات في المؤسسة الوطنية للتقويم واالعتماد  ةالتقويم بأعضاء الهيئ
إقامة  فيوالمقصود من ذلك هو المساعدة وذلك قبل أو عند بداية التقويم. بصفة غير رسمية 

لغاء الفكرة التفتيشية السائدة عن عملية التقويم اجتماعية تعاونيةعالقة  ينبغي أن تكون  و. وا 
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التمهيدية من قبل رئيس  لكلمات الموجزةإلقاء ا وذلك من خاللهذه المهمة غير رسمية ، 
،  التقويمالجامعة أو عميد الكلية أو عضو آخر من كبار أعضاء هيئة التدريس ، ورئيس فريق 

 .وذلك للمساعدة في خلق جو بناء يدعم عملية التقويم ويسهم في نجاحها

 جلسة العمل األوىل:

أو أحد  لجامعة أو عميد الكلية ،  تبدأ جلسة العمل ألولى من خالل االجتماع برئيس ا     
األكاديميين في حالة تقويم البرنامج ، والذي يمكن أن يكون  المدير أو العميد المديرين كبار 

في حالة تقويم القسم  في حالة التقويم المؤسسي ، ونائب المدير أو نائب العميد ورئيس 
هذه في سيعطي فريق التقويم ما سيتم في هذه الجلسة الترحيب بفريق التقويم، كالبرنامج. و 

 الجلسة الفرصة كاملة لمناقشة وتوضيح أي قضايا تتعلق بالتقويم.

 أنشطة التقويم:

إلى مجموعات فرعية للقيام بزيارات  ينقسمأو ربما  بالكامل فريق التقويم سيتوجه     
زيارات سوف ال اختيار وترتيبإن األكاديمية داخل المؤسسة. و  اإلدارية الوحدات ومناقشات مع 

ولكن ينبغي دائما أن تشمل لقاءات مع أعضاء هيئة  ، التقويميختلف تبعا لتركيز وأولويات 
، مصادر التعلم مكتبة / مركز المثل  بالتقويم المتعلقةمرافق ال، وجولة في  والطالبالتدريس 
 ن تشمل الجولةينبغي أ وبالنسبة للتقويم المؤسسي مرافق الحاسب اآللي والمختبرات .عينة من 

 .سو لطالب واألنشطة الترفيهية والثقافية ، وقاعات الدر امرافق 
جراءات معينة وعند النظر في      أن ينصب ينبغي فإنه المرافق فحص في أو  مهام وا 

 واالعتماد األكاديمي فيمعايير ضمان الجودة في وثيقة " ذات الصلة  على األقسام هتمامالا
برامج األكاديمي لل واالعتماد معايير ضمان الجودة في وثيقة "و  "مؤسسات التعليم العالي
أن تأخذ في االعتبار على أحكام الكفاية  ينبغيكما أنه . "التعليم العاليالتعليمية في مؤسسات 
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،  رسالتهاكما وردت في بيان  التطويرومرحلة تطور المؤسسة ، وأولوياتها من أجل  مقياس
 ا من الوثائق ذات الصلة.وغيره التقويم الذاتيوتقرير 
منح الفرصة لعقد المقابالت الشخصية المخطط لها مسبقا ولعقد محادثات  ينبغي أن و       

واحد  ضرورة عقد اجتماعو مع أعضاء هيئة التدريس والطالب أثناء الزيارات ، غير رسمية 
 من الطالب. ممثِ لةمجموعة مع  على األقل

للجنة مع ممثلين  التقويمأعضاء فريق ينبغي أن يجتمع  التقويمفي مرحلة مبكرة من و     
ينبغي على كما انه  .الجودة لتطويرلمؤسسة اواستراتيجيات  وأولوياتلمناقشة عملها  الجودة

وتحديد المسائل  الذي تم انجازهالتقدم  تقويمزيارة لالجتمع بصورة دورية خالل ي فريق التقويم أن
 التي تتطلب مزيدا من االهتمام.

 اتتام أنشطة التقويم:ا
 أعضاء الفريق التي ُكلف  محددةاللمسائل حول اإعداد موجز ينبغي على فريق التقويم   .     

ويلي ذلك اجتماع  .التي تمت مناقشتها واالتفاق عليها من قبل فريق التقويمو ،  هاعنبالتحري 
ينبغي بذل كل جهد ر. و فريق التقويم لالتفاق على رؤى الفريق ووصياته وا عداد مسودة التقري

بعض اآلراء  توافق في اآلراء. ولكن إذا كانت هناك إلىممكن خالل هذه المناقشة للتوصل 
 كما التقرير.ي فبدقة في التعليقات المكتوبة  ذكرتُ أن عندئذ  يجب ف المخالفة بشكل واضح,  

 .التعليقاتعليها األدلة التي تستند  ةواضح بصورةد البيانات واالستنتاجات ِّدحينبغي أن تُ 
وهناك ضرورة قصوى لعقد اجتماع نهائي)ختامي( مع مدير الجامعة أو عميد الكلية )في      

حالة التقويم المؤسسي( ، ومع نائب مدير الجامعة أو نائب عميد الكلية )في حالة تقويم 
تائج التقويم. (، وفي هذا االجتماع يقوم رئيس فريق التقويم بمناقشة الخطوط العريضة لنجالبرنام

ويمكن إدراج أي قضية يرى مدير الجامعة أو عميد الكلية أو أي من القياديين في إدارة 
اجتماع إضافي هناك قد يكون و  في هذا االجتماع. الستعراضها جة االمؤسسة أن هناك ح

 لتمكينهم مناألكاديميين اإلداريين هيئة التدريس وغيرهم من كبار  مع أعضاءعقد يُ قصير 
 .التقويمعلى نتائج  طالعاإل

 مناذج من برامج التقويم: 3.2
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جداول التقويم الفردي تختلف تبعا لعدد أعضاء الفريق ، وحجم المؤسسة ، وعدد إن 
يمكن وصول أعضاء الفريق. وفيما يلي عينة جداول  ومواعيد البرامج ، وموقع المؤسسة ، 

وللتقويمات المتزامنة للمؤسسة  ،  رنامجتقويم البلو مؤسسي ، ال للتقويمبمثابة مرشد تسخيرها 
ألغراض التوضيح فقط المستخدمة في هذه العينات  المسميات الوظيفية علمًا بأن. والبرامج معا
والترتيبات مختلفة من المسميات الوظيفية مجموعة  المؤسسات أن تستخدم من المتوقعحيث أن 
 لكثير من المهام المعنية. الالزمة اإلدارية
 :أيام( 5املدة: سؤسسي )امل للتقويمجلدول التوضيحي ا 3.2.1

 

 وصول أعضاء الفريق في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء  الوصول
 .والنزول في الفندق المرتب معه لهم مسبقاً 

  اليوم األول:
سناد األدوار  التقويموتخطيط لمناقشة إرشاد  في جلسة يجتمع الفريق صباحاً  8331 وا 

 موظفاليات على األعضاء. ويرأس االجتماع رئيس الفريق و والمسؤول
المؤسسة جولة قصيرة في حرم ويمكن ترتيب . الهيئة ق منالمنس ِ 

 .التعليمية
 

والطالبات ،  البفي المؤسسات والبرامج المقدمة في أقسام مختلفة للط صباحاً  11331
 عملتالتي  ترتيباتعن ال كاملة تقديم إحاطةبكبار الموظفين يقوم 

 .األقسام للتنسيق والتفاعل بين هذه 
 

الجامعة أو  معالي مدير برعاية ةغداء غير رسمي في المؤسسحفل   12331
كبار أعضاء هيئة التدريس وأعضاء  بحضورعميد الكلية ، و سعادة 

عميد سعادة ال وأ معالي المدير م الترحيب من قبلقدَّ ويُ لجنة الجودة. 
 .التقويم فريق رئيس على هذا الترحيبرد وي
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الجامعة أو  معالي مديرفي المؤسسة مع إرشادية توجيهية  جلسة بعد الظهر 2311

،  اوأهدافه اوغاياتهرسالتها هذه المؤسسة ، و  لتقديم الكلية عميدسعادة 
 .اإلستراتيجيةنظرة عامة عن الخطط ثم تقديم 

 

 

 
 عصراً  3345

 
 
 عصراً  4315 

الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق لبرنامج )مثل اجولة في مرافق 
 الخ.( ،...الحاسوبية

 
لبرنامج )مثل الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق اجولة في مرافق 

 .(الخ ،...الحاسوبية
 

 يغادر فريق التقويم إلى الفندق. مساء 5311
وم نتائج الي وتلخيص في الفندق لتناول العشاء  فريق التقويميجتمع  مساءً  7311

 .األول
 

 اليوم الثاني
 

 وصول فريق التقويم للمؤسسة وعقد اجتماع قصير. صباحاً  8331
الجامعة ،  مديرنائب وسعادة الجامعة ،  معالي مدير مع اجتماع صباحاً  9311

نظرة عامة على الترتيبات إللقاء  . الطالباترئيس قسم سعادة و 
  "2المعايير رقم" اإلدارية ، ومناقشة تقرير

وما يقابلها قي قسم  من الذكور و األقساممع رؤساء  اجتماعات صباحاً  11311
ينبغي أن تكون و  –عبر المؤسسة.  األقساماإلناث. )عينة مختارة من 

جرى في وقت يالبرنامج  إذا كان تقويمالعينة من عدة أقسام مختلفة 
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 (.يالمؤسسالتقويم  مع  متزامن
من الطالب   11إلى  8ن تتكون من لتيلقاءات مع مجموعتين ممث ِ  11315

 المتوقع تخرجهم من مختلف المستويات ومن جميع أقسام المؤسسة
 غداء عمل. 12331
مع  االجتماعالمعلومات و  مصادر المكتبة / مركز جوالت للفريق على 1331

 وفقًا مناقشة نظم المكتبات وخدمات الدعم وتقديم تقرير و مكتبة. ال أمين
 .6للمعيار رقم 

 :  إلى مجموعات فرعيةم الفريق قسَّ يُ  بعد الظهر 2331
 واإلجراءاتمعايير القبول  مقو ِ تُ تقي مدير القبول و تل األولىالمجموعة 

جراءاتالطسجالت  مقو ِ تُ ل و المسج ِ مع  من  و عينة هاحفظ الب وا 
مدير بلتقي تفالمجموعة الثانية أما  الطالب.ملفات و التقارير الفصلية 
 والتوصيات الطالبية ، وتقدم المشورة األنشطة مقو ِ تُ بية و الخدمات الطال

 .األنشطة غير الصفية في، وغيرها من خدمات دعم الطالب 
 

 يعود الفريق مجددا لقاعة االجتماعات. عصراً  4311
 يغادر فريق التقويم إلى الفندق. مساءً  5311
نتائج اليوم تلخيص و في الفندق لتناول العشاء  فريق التقويميجتمع  مساء 7311

 .الثاني
  اليوم الثالث:

 وصول فريق التقويم للمؤسسة وعقد اجتماع قصير. صباحاً  8331
عن  المسئول الجامعة وكيلأو  الكلية أو نائبه يجتمع الفريق مع عميد  صباحاً 9311

 األقساممن العمداء ورؤساء  ممثِ لة و مجموعة التطويرالبحث و 
 الذاتيتقرير ال، ودراسة ات األبحاث وتطويرها واستراتجيمناقشة أداء ل

 "من المعايير.11وفقًا للمادة "
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 إلى مجموعتين فرعية:يقسم الفريق  صباحاً  11315

كنولوجيا المعلومات ت أقسام علىبجولة  األولىالمجموعة فبينما تقوم  
مسؤول تقنية  تمع مع تجوخدمات الدعم ومختبرات الحاسوب و 

المسؤول كل من مع  بااللتقاءفتقوم المجموعة الثانية أما   ،المعلومات
وعضو هيئة  ، التحضيرية األخرى برامج الاللغة االنجليزية و  عن برامج

التدريس المنتدب كممثل عن أعضاء هيئة التدريس المشاركين في هذه 
 البرامج. 

 
أعضاء هيئة من  8إلى  5تتكون من ممثِ لةلقاءات مع مجموعات  11331

 كان هناك  إذامختلف أنحاء المؤسسة. ) مأخوذة منوتكون س التدري
 .أخرى( أقسام من  يمكن أخذ العينةبرنامج تقويمات متزامنة لل

 
 غداء عمل. طهراً  12331
 إلى مجموعتين فرعية:يقسم الفريق  ظهراً  1331

اإلدارة عدد من كبار المدراء الماليين في  المجموع األولى تجتمع مع 
مع لتقي ت اقشة الميزانية والنواحي المالية. والمجموعة الثانيةالمالية لمن

الخطط حول  لإلحاطة عن المرافق والمعدات  المسئولينكبار المديرين 
تتعلق بها  سياسات ذلك من وما إلى التجهيزات، والصيانة ، و  الرئيسية
 .،.. الخ

 هوسياسات التوظيف عن  المسئولينيجتمع الفريق مع كبار المديرين  بعد الظهر 2331
سياسات على أعضاء هيئة التدريس و  للتعرف على كيفية تعيين

 تمؤهالمن  ممثِ لةباختيار عينات الفريق  يقومو التطوير المهني. 
  هم.ملفات الموجودة فيأعضاء هيئة التدريس  وعقود
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 .زيارات لمرافق مختارة وفقا لطلب الفريق عصراً  3331
 ق.العودة للفند مساءً  5311
ستخالص نتائج هذا في الفندق لتناول العشاء وا فريق التقويميجتمع  مساءً  7311

 .اليوم
  اليوم الرابع

 وصول فريق التقويم للمؤسسة وعقد اجتماع قصير. صباحاً  8331
لمناقشة مهام وأنشطة  الجامعة أو الكليةمجلس  أعضاءمع  اجتماع صباحاً  9311

 المجلس.
من طالب  11إلى  8من تتكون  ممثِ لةلفريق مع مجموعات يجتمع ا صباحا11311 

 .في مختلف برامج المؤسسة الدفعة األخيرة للخريجين
تخرجوا من كانوا قد يجتمع الفريق مع مجموعة من الموظفين اللذين  صباحاً  11315 

 المؤسسة.
الجامعة للشئون  كل من  سعادة وكيلغداء عمل. ومناقشة مع  ظهراً  12331

 يمية ومدير مركز الجودة حول المسائل التي تثار في أثناء الزيارة.التعل
 اجتماع فريق التقويم. 1331
معينة إدارية علمية أو  أو وحداتمحددة مرافق  يزور أعضاء الفريق 2315

لمتابعة القضايا واألسئلة المطروحة. ، أو البدء في صياغة أجزاء من 
 التقرير.

 قويم إلى الفندق.يغادر فريق الت مساءً  5311
نتائج هذا تلخيص و في الفندق لتناول العشاء  فريق التقويميجتمع  مساءً  7311

 الخاصة المهام والمسؤوليات  الفريق هذه المرة يوضح رئيسس. و اليوم
 صياغة التقرير. ب

  اليوم اخلامس
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نة من لمناقشة أجزاء معيويجتمع الفريق لمناقشة النتائج والتوصيات و  صباحاً  8331 
 .التقرير

  .أعضاء الفريقعن طريق  أقسام التقريركتابة مسودة   صباحاً  9331
لمراجعة التقرير. ويجتمع الفريق  أجزاء مسودةإلنجاز  لمحددالموعد ا صباحاً  11311

 .والمقترحاتالتوصيات  مسودات
 يرتاح الفريق لتناول طعام الغداء في الفندق. ظهراً  12331
سعادة مدير الجامعة أو معالي االجتماع الختامي بين رئيس الفريق و  بعد الظهر 2311

 عميد الكلية.
أهم نتائج التقويم فيه يعرض و رئيس فريق التقويم ل)اجتماع اختياري(  عصراً  3331

 والطالب. والموظفين أعضاء هيئة التدريس لمجموعة من في 
 

 (:أيام 4برنامج ) لتقويماجلدول التوضيحي  3.2.2
 

وصول أعضاء الفريق في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء  صولالو 
 الفندق. داخل واالستعداد

  اليوم األول
وتقويم لمناقشة و والتخطيط  واإلرشاد توجيهللفي جلسة  يجتمع الفريق  صباحاً  8331

سنا األدوار والمسؤوليات على األعضاء. ويرأس االجتماع رئيس  دوا 
 .من الهيئة قالمنس موظفالالفريق و 

عميد  وأ مدير الجامعة للشئون التعليميةمع نائب  تمهيدياجتماع  صباحاً  11311
الكلية أو رئيس القسم للتعريف عن المؤسسة ، والبرنامج وأهدافه 

 .وغاياته والتطورات األخيرة
 كباريقوم بالنسبة للبرامج المقدمة في أقسام مختلفة للطلبة والطالبات ،  صباحاً  11345

للتنسيق والتفاعل بين المعدة ترتيبات ال حول إيجازتقديم بالموظفين 
 .األقسامهذه 



 

70 
 

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

 الجامعة مدير نائبسعادة برعاية  ةغداء غير رسمي في المؤسسحفل  12331
كبار أعضاء هيئة  بحضورو  الكلية،عميد سعادة أو  للشئون التعليمية

  م الترحيب من قبلويقد. التقويم الذاتي للبرنامجوأعضاء لجنة تدريس ال
 على هذا الترحيبرد ويعميد الكلية سعادة الجامعة و  معالي مدير
 .التقويم رئيس فريق

سعادة عميد الكلية  بالفريق  يجتمعبرنامج واحد ،  تقويمفي حالة        بعد الظهر 2311
لتقديم ، و / أو منسق البرنامج المعني قسم الرئيس وسعادة ،  المعني

ذا و عن البرنامج.  زةلمحة عامة موج يجري برامج متعددة هناك كانت  ا 
ينقسم لمجموعات فرعية من اجل ، فإن الفريق قد  تقويمها بنفس الوقت

 برنامجالمنسق  يقدمه  . وتتضمن المناقشات ، وصفتلك االجتماعات
تنفيذ لتحقيق التخطيط و والتنسيق لالمستخدمة لحول االستراتجيات 

النجاحات ويوضح ،  المقررات المقدمةفي  وةالمرج النتائج التعليمية
برنامج كما يصف تقويم ال،  تلك الجهودواجهت  والصعوبات التي 

 ةالرئيسالعناصر  أيضاً برنامج المنسق  ويصف .واستراتيجيات تطويره
 متاحة يجعل هذه المواصفات والتقارير و  ومواصفات المقررللبرنامج ، 

 الوصف االمسائل الناشئة عن هذويم فريق التقأعضاء وسيتتبع . للتقويم
 .التقرير الذاتيتحليل  خاللوالمسائل الناشئة من 

لبرنامج )مثل الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق امرافق  علىجولة  عصراً  3345
 .الحاسوبية الخ(

 
 يغادر فريق التقويم إلى الفندق. مساءً  5311
نتائج هذا لتلخيص و ق لتناول العشاء في الفند فريق التقويميجتمع  مساءً  7311

 . اليوم
  اليوم الثاني:
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أنشطة عن  الستعراض موجز القسمرئيس سعادة يجتمع الفريق مع  صباحاً  8:30
م . خدمة المجتمع أنشطة و المهني البحثي و التطوير  فريق وقد ُيقوِ 

هيئة التدريس والتقارير بأعضاء  السير الذاتية الخاصة  التقويم
 .البحثية

يجتمع الفريق مع أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس في  صباحاً  11311
الدراسات العليا التي  أو منسق برامج االمتياز مع ( ، البرامجالبرنامج )

 كثرة عددفي حالة تعدد البرامج أو و قد تترافق مع هذا البرنامج. 
 موعات فرعية.إلى مج يمكن تقسيم الفريقفإنه أعضاء هيئة التدريس ، 

 طالبال من 12-8 من تتكون ممثِ لة يجتمع الفريق مع مجموعة  صباحاً  11331
 .البرنامج داخل من مختلف المستويات و  الحاليين

 
الغداء مع مجموعة صغيرة من أعضاء هيئة طعام تناول الفريق يقد  ظهراً  12331

 البرامج(.البرنامج ) فيالتدريس واإلداريين 
 الفريق.أعضاء جتماع ا ظهراً  1331
 لتقاااويمالاااتعلم المساااتخدم لهاااذا البرناااامج  مصاااادرزياااارة المكتباااة / مركاااز  بعد الظهر 2311

المتاحااة والحصااول علااى معلومااات بشااأن برنااامج ونظاام دعاام  المصااادر
 .الطالب

نماااذج ماان أعمااال الطااالب أو  لتقااويميجتمااع الفريااق مااع منسااق البرنااامج  عصراً  3331
 معاااااااييرلتحقااااااق ماااااان امناقشااااااة اسااااااتراتيجيات و  باااااااتالواجاالختبااااااارات و 

 .تحصيل الطالب
 يغادر فريق التقويم إلى الفندق. مساءُ  5311
 يجتمع الفريق لمناقشة االقتراحات والتوصيات وخطة إلعداد التقرير. مساءً  7311

 عشاء في الفندق.تناول طعام ال ومن ثمَّ يتم 
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  اليوم الثالث:
 (.البرامجمن خريجي هذا البرنامج ) ممثِ لة مجموعة يق مع يجتمع الفر  صباحاً  8331

من  األعمال والموظفينأصحاب  ممثِ لة منيجتمع الفريق مع مجموعة  صباحاً  11311
 .الخريجين 

والتوصيات ، الستنتاجات ل وضع تصور مبدئي . اجتماع التخطيط صباحاً  11331
 .لتحقيقأي من المسائل التي تتطلب مزيدا من اب التعريفو 

 غداء عمل. ظهراً  12331
ا عداد األجزاء و  ،إذا لزم األمرالقيام بزيارات للمتابعة ولتقديم المشورة   بعد الظهر 2311

 التقرير. مسودةاألولية من 
 العودة للفندق. مساءً  5311
 العشاء في الفندق. طعام الفريق لتناول استراحة ألعضاء  مساءً  7331

  اليوم الرابع:
 .توصياتالو  لمقترحاتا مسودة لتقويميجتمع الفريق  صباحاً  8331
جراء والترتيب إل أعضاء الفريقمن قبل مواصلة صياغة التقرير  صباحاً  9331

المواد التي تم جمعها لتقويم أو   للمرافق مشاورات إضافية أو زيارات
 إذا لزم األمر.

 رئيس الفريق ويقوم تقرير.  ال مسودةالستكمال أجزاء  الوقت المحدد صباحاً  11331
 .بجمع أجزاء التقرير ومراجعته

 الغداء.تناول طعام  ظهراً  12331
االجتماع الختامي بين رئيس الفريق ونائب مدير الجامعة للشئون  ظهراً  1331

 رئيس القسم.أو سعادة عميد الكلية/أو سعادة التعليمية/ 
ع في اجتماع م النتائج العامةلفريق اجتماع اختياري( يقدم رئيس ا) بعد الظهر 2331

 .والموظفين كبار أعضاء هيئة التدريس والطالب
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 مجع التقويم املسؤسسي مع تقويم الربنامج: 3.2.3

مجاالت  فيامج واحد أو اثنين نبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات التي لديها بر      
،فإنه من الممكن تقويم على سبيل المثال ، مثل األعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات مرتبطة

وسيضم الفريق خبراء في مجال اإلدارة المؤسسية  المؤسسة وبرامجها في نفس الوقت.
كما سيكون من  التقويم.في كل المجاالت قيد و  في نظام التقويم الفردي كما الحالواألكاديمية ، 

 .البرنامج في وقت واحد قويمتو  المؤسسي التقويمالممكن في بعض المؤسسات الكبرى إجراء 
 التفاصيل على أساس كل حالةوسيتم عمل الظروف  الختالف وفقاً ترتيبات التختلف وسوف 
، على مدمجة أكثر منهابصفة عامة ستكون منفصلة  التقويم. ولكن هذين النوعين من على حده
 .مراحل البرنامج خالل التقويم فرقسيتم توفير التشاور وتبادل المعلومات بين أنه  الرغم من
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 أدوار ومسئوليات فرق التقويم اخلارجي

 :اخلارجيني قومنيالصفات املطلوبة يف امل  4.1

 ه المصداقيةعتمد إلى حد كبير على مصداقية الفريق ، وهذتخارجي ال التقويمقيمة إن      
لمامهم الكامل ضمان الجودة عموما ،  إجراءاتفي  همخبراتو ،  تتأثر بمدى استقالليتهم سوف  وا 

 .1بإستراتيجية تركيز التقويم

خبرة كبيرة في التدريس و / أو إدارة  فريق التقويمأعضاء لدى  أن تكون كما انه ينبغي     
 يكون أيضا أن م. وينبغي لهالتقويمد برنامج قياللمؤسسة أو با ذات عالقة ما بعد الثانوي التعليم
المؤسسة ،  ثقة ما يكسبهمحساسية والموضوعية والنزاهة كالمن الصفات الشخصية  ملديه

فال بد أن  عضاء من داخل المملكة العربية السعودية وبالنسبة لأل، والمجتمع األوسع.  الهيئةو 
من أماكن  أما بالنسبة للقادمين،  ضمان الجودة إجراءاتفي  ياً تدريب اقد أتموا برنامجيكونوا 

                                                           
جمع .2تحديد موضوع التقويم.1:وتتكون من أربع خطوات تقويم البرامج التعليمية إستراتيجية تعني كلمة تركيز التقويم1 

 تقويم التقويم..4تحليل المعلومات وتفسيرها.3المعلومات وتنظيمها
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 الدولةمن خارج وكونهم  ،خبرة في هذا المجالمهما ويكون لديهم  اتدريب فالبد أن يتلقونأخرى 
 بالتقويمحول السياسات المحلية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة لهم شامل  إيجاز فسيتم تقديم، 

 دأ.يبقبل أن 

أن أي شخص سيكون له معرفة واسعة في جميع  غير المرجح أنه من منو بالرغم      
كفل توافر الخبرة المطلوبة يفريق ينبغي أن ال، ولكن اختيار  تقويمالمسائل التي تحتاج إلى 

 داخل الفريق ككل.

من أن تضم هذه الفرق عدد  ، فإن باإلمكانفي بعض فرق التقويم تبعا لمتطلبات الخبرة و     
دراسة المعنية الالخبرة في مجال  الذين لديهمديري هيئة التدريس كبار ذوي الخبرة األكاديمية وم

التي يتم ضمان الجودة ، و / أو من ذوي الخبرة من أعضاء المهنة  إجراءات، وخبراء في 
 .من أجل االلتحاق بها بعد التخرجلطالب إعداد ا

 :الصفات الشخصية 4.1.1

  ؛  فريق الواحدوبروح الالقدرة على العمل بفعالية وبصورة تعاونية 

  القدرة على االستماع ، وعلى التواصل بصورة فعالة في المشاورات مع
 أعضاء هيئة التدريس والطالب داخل المؤسسة ؛ 

  المختلفة التي تلبي  االتجاهاتالجودة ، إلى جانب االنفتاح على بااللتزام
 معايير الجودة ؛ 

  على التوفيق بين هذه  الثقافة والتقاليد المحلية ، والقدرة نحوالحساسية
 المقبولة ؛  والجودةالمعايير عموما 
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 حساسة المسائل الالسلوك األخالقي في التعامل مع  فيعالية  مستويات
 سرية. الأو 

 في الوفاء بااللتزامات.  الثبات 

   تغيير اآلراء و القدرة على تقديم الدعم من خالل اآلراء واألدلة ذات الصلة
 ت.في ضوء مزيد من المعلوما

  

 اخلربات األكادميية واملهنية: 4.1.2
 والمهنية ما يلي: ةوتشمل الخبرات العلمي  
واحد أو أكثر من في التدريس  ذلك بما فيالنجاحات األكاديمية في اآلونة األخيرة  •

 ؛  التقويممجاالت الدراسة قيد 

 رفيع المستوى ؛ أكاديمي التجربة الناجحة في منصب  •

 مرحلة التعليم ما بعد الثانوي ؛ دة لتقويم الجو الخبرة في • 

 ؛  البيئة التعليميةالتجارب الحديثة في إدارة عمليات ضمان الجودة في • 
مجال بفي مجال البحث أو الممارسة المهنية ذات صلة مباشرة  تجربة حديثة وكبيرة• 

 النشاط األكاديمي األخير؛ 

تحقق من صحتها في تشكيل البرهنة على الخبرة في تحليل وتفسير البيانات وال• 
 االستنتاجات ؛ 

القدرة على فهم وتقييم المعلومات المقدمة من خالل مشاورات غير رسمية وكذلك في • 
على شكل فرضيات حول القضايا وصياغتها شكل حساس لسياق معين ، بتقارير رسمية 

 ليها. استنتاجات تستند إلى األدلة التي تم الحصول ع وصياغةق قاألساسية ، والتح
 

يعلنون التوقيع على استمارة  التقويمسوف يطلب من فريق  ،قبل تعيينهم أعضاءو      
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، وتقديم التزام رسمي للحفاظ على سرية  المصالحفي  عارضليس لديهم ت فيها أنه
 .التقويماإلجراءات بعد 

 التقويم:مسسؤوليات أعضاء فريق  4.2
 .التقويمقبل وأثناء وبعد هذا تشمل مسؤوليات أعضاء الفريق اإلجراءات      

 قبل التقويم: 4.2.1
أعضاء الفريق على المعايير والمتطلبات الالزمة لضمان الجودة واالعتماد على  ينبغي أن يطلع

. وهذا (NCAAAاألكاديمي ) دوثائق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماالنحو المنصوص عليه في 
 . لمعايير الهيئةأساس األداء بالنسبة عتماد هو على باالأمر ضروري ألن الحكم 

قرأ بدقة حتى ينبغي أن تُ المعني فإنه المؤسسة أو البرنامج ب الخاصة ةالمادُتستلم عندما  •
جراءاتهايتسنى  ما. تا فهماضمان الجودة ل ها، وآليات فهم رسالة المؤسسة وسياساتها وا 

في التحقق الفريق  مسئولية الذي تكمناألداء  جودةينبغي أن تقدم التقارير دليال على و 
 . منه

أنها  يعتقدونأعضاء الفريق عادة تحديد المسائل التي ، يطلب من وبعد قراءة هذه المواد  •
. وينبغي تقديم موجز تعليقات مكتوبة لدراسة الموادبالتفصيل نتيجة  منها ينبغي التحقق

لى  التقويمرئيس فريق  إلىحول هذه المسائل واألسئلة المحتملة   رشحالموظف الموا 
 قبل التاريخ المحدد.  الهيئة من "المنسق"

 تحضيراتهمقضايا معينة خالل  بعمق من التحققأعضاء الفريق في العادة من يطلب  •
كأعضاء في يمات و في مجمل التق كونهم يساهمون،  التقويم نفسه في أثناءاألولية و 

 . فريق التقويم
توفير مزيد من  يطلبونائق إضافية أو يطلب أعضاء الفريق معلومات أو وثيمكن أن  •

 . بنتائج التقويم الذاتي للمؤسسة الذي تم تقديمهاألدلة المتعلقة 

ألعضاء هيئة لطالب ، أو لوجه تأسئلة من الممكن أن مسبقا ينبغي أن يعد الفريق  •
هذه القضايا ، وينبغي تحديد  منالتحقق  سبيل لموظفين اإلداريين فيل التدريس أو
 إذا لزم األمر. تقديمهما سبق  لدعمدلة مصادر األ
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 يف أثناء التقويم: 4.2.2 
حول اإلجراءات مفصلَّة أعضاء فريق التقويم بمعلومات وصفية  إطالعمن الواجب إن      

أن تركز كما ينبغي  وتقييم المؤسسة لتلك اإلجراءات ونتائجها. ،التي تم إتباعها في المؤسسة 
القضايا المحددة في  منالتحقق على  أوالنتائج تأكيد تلك على  تاالجتماعات والمشاورا

 .من أجل دراستها بشكل أكثر تفصيالالتحليالت األولية 
التواصل فيما بينهم بشكل حقيقي ومتفهم في ضوء المصلحة الفريق  ألعضاء ينبغيو   

 فهم كامل للنشاط المؤسسة.الوصل ل منالفريق ليتمكن ،  المشتركة
جتماعات مع الموظفين والطالب االعقد عدد من  المجدولة زمنيا التقويم شمل عمليةتوس    

أعضاء الفريق  سأل. وخالل هذه االجتماعات سيالمعنيةالمؤسسات لهم عالقة بن موغيرهم م
ينبغي أن كما أنه  . للمادة المقدمة األوليةالمسائل الناشئة عن القراءة  من لتحققلبعض األسئلة 

 توجيهات . ومن الضروري أن يتبع األعضاءالتقويمفي جميع جوانب شارك أعضاء الفريق ي
 جداول الزمنية المعدة لمختلف األنشطة.بال ونلتزميالرئيس و 

قضايا  من للتحقق الفريق من جانب أفراد التي تتم لمتابعة المناقشات ويمكن وضع ترتيبات   
 ومع أن. األخيرةي المناقشات مواصلة النظر في المسائل التي أثيرت فلأو أكثر  بعمقمعينة 
 مع رئيس الفريقالترتيب بينبغي أن يكون هذا  ًا، غير أنهمطلوبأمرًا المسائل  تلكمتابعة 

أن يتم ذلك  ومن غير المقبولالشخص المرشح من قبل المؤسسة للمساعدة في الترتيبات. و 
 بشكل مستقل.

 

التي المسائل  التقويم عن يقفر  في كل عضوقبل  مالحظات من يتم إعدادوينبغي أن      
ملخصات األدلة ذات  المالحظاتمن المهم أن تشمل هذه و . ألقيت عليه مسئولية التحقق منها
 .تشكيلها يتم الصلة وكذلك أي استنتاجات أولية

ينبغي و . التقويممراحل خالل  على لالجتماع التقويمفريق ل للتقويم وقتاً  الجدول الزمني ويوفر    
المزيد من ب للتعريفأولية ، أو  نتائج إلىلكاملة من هذه األوقات للمناقشة والتوصل االستفادة ا

 .الواجب القيام به التحقق
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أجزاء تقرير مسودة صياغة المساعدة  في  ، ينبغي على األعضاء خاتمتهفي و  التقويم وخالل  
اق عليها من قبل الفريق االقتراحات والتوصيات ينبغي مناقشتها واالتفو ،  كما أن النتائجالفريق. 
 .بالكامل

 
 
 

 بعد التقويم: 4.2.3 
عن أو  التقويمعملية  حول الهيئةإلى تقدم مالحظات  يمكن أنبناء على طلب أعضاء الفريق 

 المؤسسة واألنشطة التي قد تكون مفيدة في تحسين وضع ترتيبات ضمان الجودة.  تقارير جوانب
رئيس ال ينبغي مناقشتها مع أشخاص آخرين غير م وحررت في التقويالمسائل التي نوقشت و 

كل هذه األمور يجب أن تحاط بسرية تامة. بل إن . الهيئةاألعضاء اآلخرين ، أو  الفريق أو
موافقة  بعد، أو في ظروف خاصة  الهيئةلن تقدم عادة سوى من قبل  التقويممعلومات عن فال

 المالحظات ينبغي أن تحاطو يق. الفر  عن طريق رئيس حصل عليهايُ  ، الهيئةمحددة من 
عندما لم تعد تالف األوراق التي تم تدوينها إبسرية تامة. وينبغي  التقويموالمواد المقدمة أثناء 
 .يتم إتالفهاعاد إلى المؤسسة أو أن ت وكذلك الوثائق األخرى ينبغيهناك حاجة إليها ، 

 التقويم:مسسؤوليات رئيس فريق  4.3

، وتنسيق أنشطته ،  التقويممسؤوليات كبيرة في قيادة فريق  التقويمإن على رئيس فريق      
في تنسيق  والمساهمة ، الممكن في األنشطة الحساسة الدعم تقديمو وتهيئة مناخ من التعاون 

 . ويقوم رئيس التقويم بالمسئوليات التالية:وصياغة التقرير
 الشخص المعين ليكون من يطلب  أنمن المحتمل ن إقويم ، فتعندما يتم تشكيل فريق ال

رئيس التقويم النظر في المواد التي وفرتها الهيئة والمؤسسة ويشير إلى الموظف المعين 
 ت والجدول الزمني ألنشطة التقويم.من الهيئة "المنسق" بأي متطلبات خاصة بالترتيبا

  ولية مع المؤسسة األمناقشات الفي  الهيئة موظف فريق التقويم مشاركة لرئيسيمكن
 .الظروف بذلكله إذا سمحت  الزيارةحول ترتيبات 
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 التقويم)عادة عن طريق البريد اإللكتروني( مع أعضاء فريق يجب أن يتشاور الرئيس 
ستكون هناك حاجة إلى  - المتوفرةبعد قراءة المواد  -لتحديد األمور التي يعتقدون أنه 

خاصة المسؤوليات ال انجاز اهتمام خاص خالل زيارة الموقع ، والعمل على إعطاءها
ألعضاء الفريق خالل الزيارة ، ووضع المسائل الرئيسية التي يمكن طرحها خالل 

 اخاص ااهتمام أن يولوامن أعضاء الفريق  طلبربما يُ على سبيل المثال ، ف. التقويم
إلعداد األسئلة الرئيسية ، وفي مرحلة ذلك و ،  الهيئةمعايير على أساس عدد من لألداء 

 تلتحديد االيجابيا على تلك المعايير يعتمدأولية للتقرير الذي كان  مسودةعداد الحقة إل
 توصيات.الواالقتراحات أو 

  للموقع تهفي بداية زيار  فريق التقويم يجتمع عندمامراجعة هذه المهام والواجبات يمكن و 
خالل هذه الزيارة في ظل لذلك ، كما يمكن تغيير وتعديل المالحظات بحسب الحاجة 

 مجموعة ككل.الآراء  ق بينالذي يوف ِ رئيس القيادة 

 المتحدث  يقوم بدورأن  على الرئيس ينبغي ، مؤسسةالفي  يةوخالل االجتماعات األول
مع  باالشتراكهذه المسؤولية قد تكون أن )على الرغم من  المجموعةباسم الرسمي 

تكون هناك  للغاية أن من المهم ولعمل ذلك(. الموظف المعين من الهيئة "منسق التقويم"
في  الطالبموظفين و للمالئم  ال المناخ بحيث يتكون  تسود الفريق جماعية روح

 اءالتواصل بشكل صريح وبنَّ  باستطاعتهم أن ليشعرون التقويمالمؤسسة وأعضاء فريق 
 حول المسائل التي قد تنشأ. وبعقول متفتحة

 توفير القيادة  على الرئيسبغي ين ،خرىاألنشطة األتنظيم  في وخالل االجتماعات ، و
في موعدها ،  بحيث تقامالفعالة لضمان المضي قدما في االجتماعات بطريقة بناءة ، 

الجتماعات مسألة لالجدول الزمني كما لألعضاء المشاركة بفعالية في المناقشات.  تاحوي
تختتم ر على أن جميع االجتماعات تبدأ و ص ِ يُ أن  على الرئيس ينبغيلذلك مهمة جدا. 

إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة القضايا أما في الوقت المناسب. 
الترتيبات لمتابعة المناقشات مع واحد أو أكثر من أعضاء  تطرأ فانه يجب عملالتي 

 الفريق.
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  وجهات نظر جميع أعضاء الفريق أن  التأكيد على على الرئيس زيارة ينبغيالوفي ختام 
 وضرورة أن توضع المالحظات الالزمةعنها ، مدعمة بأدلة مناسبة ، يعبر البد أن 

 على هذه اآلراء وتقدم للمساعدة في إعداد التقرير.

 أو غيره من  سعادة عميد الكليةأو  مدير الجامعةمعالي  مع الختامي في االجتماع ،
إليها أهم االستنتاجات التي تم التوصل ينبغي أن يوجز كبار أعضاء هيئة التدريس ، 

. التقويماالعتراف والشكر على المساعدة التي قدمت في هذا تقديم بطريقة بناءة ، مع 
 تتعرض لمزيد من المراجعةالتقرير سوف مسودة إلى أن  فكرةإعطاء  عليه وينبغي

 للتحقق من دقة الوقائع المتعلقة.

  يئةللموظف المعين من قبل الهالتقرير  ُيسلَّمينبغي أن  التقويموفي نهاية. 
إلى مالحظات قد تؤدي إلى تسعى التي  الهيئةد من الر  يتقرير للمؤسسة ، وتلقالبعد إرسال 

ذا ما  بعض حول دقة البيانات المدرجة أو كفاية األدلة  أثيرت قضيةالتغييرات التحريرية ، وا 
 . تعليقًا على هذه المالحظات من رئيس فريق التقويم فستطلب الهيئة،  التي تدعم النتائج

 
تقديم مشورة الخبراء ب يقوم التقويمفريق  أن وينبغي أن يكون مفهوما أنه على الرغم من     
هو تقرير  المعتمد ، والتقرير النهائي العام الهيئةإلى المشورة  ههذ يقدم الفريقو  التقويمبشأن 
من المستلمة  أو التوصية  نصيحةال باتباعتقوم عادة  الهيئة. وبالتالي على الرغم من أن الهيئة

بل ،  االعتبارات أو جميع الحاالتفي جميع  كل ما فيها لتنفيذليست ملزمة  لكنها فريق التقويم
إذا كان يعتقد أنه من الضروري  معينةللحصول على مزيد من المشورة بشأن مسائل  تسعىربما 

 القيام بذلك.
 املصاحل:جتنب تضارب  4.4
 ، دون تقويمهاعن المؤسسة التي يجري  ينمستقل او كونيجميع األعضاء أن ينبغي على      
شخصية أو مهنية أو تجارية يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح ، أو  ة عالقاتأي وجود

 الصراع. قد تحدث ما يسمى بمفهوم
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إذا كانت له صالت شخصية أو  ضمن أعضاء فريق التقويمال ينبغي أن يعمل الشخص و      
، أو مع أي من الطالب ، وكبار الموظفين ، أو مجلس  التقويمتجارية مع المؤسسة قيد 

 اإلدارة.
اإلشارة إلى أي تضارب  سيطلب منهفي الفريق ليكون عضوا  مرة  ألولعندما يشارك و     

التي يمكن أن تؤثر بصورة معقولة في األحكام على  السابقة االرتباطاتمحتمل في المصالح أو 
أو أية عالقات شخصية مع المؤسسة أو الموظفين أو  التعاقد اتاالرتباط وتشمل هذه ،ما يبدو

السابق على خالف مع المؤسسة أو  و كان العضو فيالطالب ، وأية عالقة عائلية أو قبلية ، أ
شخصية متوقعة في  عالقة صداقات شخصية وثيقة ، أو أي و لديه أي، أ موظفيهاكبار  مع

التوقيع  جميع أعضاء فريق التقويم طلب منسوف يُ و عالقة تجارية أو تعليمية.  وأالمستقبل 
ذا. التقويممؤسسة قيد التضارب في المصالح مع م على وثيقة تثبت أنه ال توجد لديه  وجد وا 

في  عالقة محتملةفي الماضي أو  عالقة العضو أي شكوك حول ما إذا كانت هناكلدى 
التفاصيل إلى  جميع ي أن تقدمينبغلذلك المصالح  مع تعارضها في مدى المستقبل سوف ينظر

 لنظر فيها.إلعادة ا الهيئة
 فريق فيموظفي مؤسسة خاصة من عضو ضم تجنب يوكقاعدة عامة فإن المجلس سوف     

 تقدم برامج مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية. أخرى مؤسسة خاصةل التقويم
 التقويم الذاتي للمسؤسسة:التحقق من نتائج  4.5
نشاء من واجب اإن      لمؤسسة توفير البرامج والخدمات التي تستوفي المعايير المطلوبة ، وا 

 أنللتحقق من  بحياديةعمل ال مفريق التقويعضو  وواجبذلك.  كل آليات للتحقق من أنها تفعل
على العمليات  قريبة الة. وهذا يعني أنه تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصةهذه العمليات كانت فعَّ 

 يكون انتقائيين فيما يقومون بمتابعته بالتفصيل. رغم من أنها يمكن أن ، على ال المتبعة
، لذلك ال يمكن أن نتوقع من  وألن الوقت الذي يمضيه فريق التقويم في المؤسسة محدود    
تتعلق يجب تحديد األولويات ، والتركيز على المجاالت التي لذلك كل شيء.  من تحققسيأنه 

 ؟األولوياتكيف يمكن تحديد هذه  هو :والسؤال  .بتلك األولويات
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ومواصفات البرنامج ،  التقويم المؤسسي الذاتي أو التقويم الذاتي للبرنامج هي نقطة البداية     
يمية ، و ينبغي أن تكون هذه الوثائق تقو الصادرة عن المؤسسة.  حول البرنامج التقارير األخيرة

قل األكثر و األ كما ينبغي اتخاذ قرار بشأنعناية ، قرأ بينبغي أن تُ و وصفية. تقارير مجرد  توليس
المواصفات  مستمدة منينبغي أن تكون الوثائق الداعمة المشار إليها ، و . من تلك الوثائق إقناعا

والتقارير واللوائح اإلدارية والتقارير ، والبيانات عن المؤشرات ونتائج الدراسات االستقصائية 
المؤسسة عن  هما تقول تأكيد وربماختبار ، ا التقويم هو يقعضو فر لذلك فإن عمل وغير ذلك. 

على بنود مختارة ذات أولوية عالية ، والجوانب  الفريق ركز أعضاءيمن المرجح أن و نفسها. 
لعمل أنها أقل إقناعا ، ولكن ليس على حساب المسائل األخرى  التي يحتاجونها  يرون التي

 .تقويم متوازن
على سبيل ف ، للذاتعلى مجرد رؤية  اننطويييمكن أن  أكيد النتائجوتالختبار عملية اف    

ولكن المختبرات.  تجهيزاتالمثال إذا كان هناك سؤال عن مدى كفاية مقتنيات المكتبات أو 
 وأراء عدة أشخاصمن الضروري استكشاف تصورات فإنه  حيثما يوجد حكم نوعي على أمر ما

  عن هذه المسألة.
من البرنامج.  المخرجات المقصودة القسمرئيس في ذهن  اكون واضحيقد  على سبيل المثال ،ف

تلك  - هو جزء من هذا البرنامج يوالذ-المقرر تدريس ب يقوم الشخص الذي يفهم ولكن هل
ويمكن اإلجابة عن ؟ المقرر في الوصول لتلك المخرجاتكيف يساهم هل يعرف ، و  ؟األهداف

المهارات والقدرات ،  نصورة واضحة عملك الطالب يهل  :أعضاء هيئة التدريسذلك بسؤال 
ساعدهم على تطوير هذه المهارات؟ ي التدريسأن  ونعتقدي؟ هل التي سيقومون بتطويرها

 !اسألهم
عن تقديم طلب إلعادة  بطريقة مختلفة معاملتهبرنامج جديد البد من  اعتمادطلب كما أن 

ما إذا كان من المحتمل أن يحقق هذا  على يعتمد الحكمجديد البرنامج فبالنسبة للاالعتماد. 
. وهذا يعني أنه سيكون من أم انه ال يمكن أن يستطيع ذلك،  المطلوبة البرنامج المعايير

 الضروري االعتماد بشكل كبير على الخطط التي وردت في الطلب.



 

85 
 

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

بالفعل  قائم مماثل لبرنامجبرنامج جديد  أو قائم إلعادة االعتماد ، أو توسيع نطاق برنامجو      
الكثير من المعلومات يمكن الحصول عليها من المالحظات والمناقشات مع العاملين  فإن هناك،

التي في تقرير التقويم الذاتي للمؤسسة ونموذج المعلومات ب شبيهاوالطالب ، وهذا يمكن اعتباره 
 .الطلب

 :استخدام املعايري 4.5.1
هي و المعايير.  التي يمكن اتخاذها بالنسبة لبعضبعض خطوط التحقق  الجزءيقترح هذا        

أو  لنسق االتجاه وقد تم إدراجها كمقترحقائمة كاملة ،  تأمثلة وليسمجموعة من عبارة عن 
سوف بمواقف أخرى  ةالمرتبطمعين ومع تراكم الخبرات الموقف حكم بشأن الإن . النهج المتخذ

تم  إن األمثلة المتاحة في هذا الجزءطلب. يُ  إلى النظر فيه ، وما ينبغي أن هو بحاجةتبين ما 
 مماثلة.عمليات التقويم النفذوا العديد من  ُأناسعلى أساس الخبرة المكتسبة من  اقتراحها بناء

 

 :التعلم خمرجات 4.5.2
نواع األوتشمل ، المؤسسات المقدمة من وثائق البوضوح في  المخرجات د هذهحدَّ يجب أن تُ     
ذا و .  وثيقة "اإلطار الوطني للمؤهالت" وصفها فيالتي تم م مختلفة من التعلال إدراج  تبين عدما 

الذي ينبغي طرحه  السؤال، فإن توصيف هذه المخرجات في الوثائق المقدمة من قبل المؤسسة
التعلم يمكن مخرجات  إن تحديد. على دراية كافية بما تقوم بهما إذا كانت المؤسسة  هو

الخلفية المعرفية لعضو فريق  كما أن،  ألطر المؤهالت الوطنيةناسب مع المستوى الم مقارنتها
التقويم المتخصص في المجال المعني قد تم تعطي خلفية ودعما حين التأمل في مدى كفايتها 

 ومناسبتها في الحصول على وظيفة أو عمل في المستقبل.
 

ما ، فإن من ديد برنامج إعادة االعتماد أو تمالفقرة الخاصة بكما ذكر أعاله ، في و      
 البرنامج حاوليا لمكان لديهم فهم واضح  إذاهيئة التدريس والطالب عما أعضاء  الواجب سؤال

ما يمكن الحصول عليه من مالحظات أو  عن هيئة التدريس سأل أعضاءيُ يمكن أن و تحقيقه. 
 البرنامج. تقويمآراء من الخريجين وأصحاب العمل وكيفية استخدام التغذية الراجعة في 
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تدريس المقترحة الستخدامها في تطوير أنواع مختلفة من نتائج التعلم الاستراتيجيات كما أن 
 الكافية المعرفة كما أنفي الوثائق الصادرة عن المؤسسة.  توصف بشكل واضحينبغي أن 

ز أن تكون االستراتيجيات فعالة في تعزي احتمالية تحديدساعد على تيمكن أن  بمجال الموضوع
المناهج تكون مدعومة ب أنكل النتائج ينبغي و التعلم الالزم للطالب لتحقيق النتائج المرجوة. 

المزيد من الطالب في مراحل  من قبلينبغي أن يكون تدريجيا الذي  الدراسية ومستوى الطلب
 في البرنامج. بعةمتتا
شاملة لهذا الطة لخا ومدى تناغمه مع تدريسهمل حول رؤيتهمأعضاء هيئة التدريس  سألويُ 

، ولكن أيضا في تنمية القدرة على التفكير  فقط من حيث المعرفة المكتسبة ليسالبرنامج ، 
ما عن طالب ال سؤال يمكنو وزيادة مستويات المهارات الشخصية والقدرة على التعلم المستقل. 

 لبي توقعاتهم؟يهل و المنهج الدراسي.  تجاه متابعةبه  ونشعر ي

 التقويم: 4.5.3
المهارات والقدرة  يتم التقويم باختبارالتعلم؟هل  لمخرجاتيم النطاق الكامل و التقهل يشمل     

الربط ينبغي أن يكون من الممكن لذلك على تطبيق المعرفة ، أو مجرد اإلشارة إلى المعلومات؟ 
ذا و . للفريق الموصوفة في الوثائق التي وردت التقويم مهامو  بين المخرجات كان لم يكن باإلما 

 ىتحوز علعن ما إذا كان يمكن للمؤسسة أن  يمكن طرحهاهناك أسئلة أساسية ف،  إتمام ذلك
المعايير المطلوبة  تتوفر فيهمأو  ها تتوفر فيهم المواصفات المطلوبةأن طالبمن حيث ثقة ال

 درجة أو غيرها من المؤهالت.اللمنح 

،  مهارة عمليةا إذا كان الطالب قد أتقن يم مو ؟ على سبيل المثال ، لتقمناسبًا يم و التقل ه     
 .هذه المهارة ، وليس فقط الكتابة عن )تنفيذها عمليًا( إثبات ذلك هينبغي أن يطلب من

سرقة الهل هناك ضمانات ضد الغش أو والبد من وجود إجابات على أسئلة من مثل:     
في  اإلجاباتأن تكون  نتائج بصورة مستقلة ؟ ينبغيالمن  للتأكد نموذجدبية؟ هل هناك األ
 هيئة التدريس.أعضاء طلب من تُ سيكون من الضروري أن ف، مدرجةوثائق ، ولكن إذا لم تكن ال

فهم ما  عن سأل الطالبأن يُ هل هناك معايير واضحة للتمييز بين الصفوف؟ يمكن      
س عما هيئة التدريكما يمكن سؤال أعضاء يتعين عليهم القيام به للحصول على أعلى درجة. 
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. ما هي في تقويم الطالب العالمات يضعونعندما  هاهناك معايير واضحة الستخدامكان  إذا
معايير في هذه المعايير؟ ينبغي أن تكون هناك وسيلة للتحقق من اللتحقق من وجود اآليات 

 المؤسسة مع تلك التي تحققت في أماكن أخرى.
! قد يكون من المفيد أن د أن يسألونالبمفيدة؟  راجعةالطالب على تغذية  هل يحصل     

، وتكوين رأي حول ما إذا كانت  تم تصحيحهابعض األعمال التي  رؤيةطلب من الطالب ي
 مالحظات عادلة ومفيدة.ال

هذا  نحو بيشعر الطالاالعتماد. ماذا  إعادةلنظر في طلب لطالب مفيدة جدا ال آراء إن    
لإلجابة على  وعلى استعداد دائم مع الطالب متعاونون نوودودو المعلمون  لالبرنامج؟ ه

بالمعلومات ، أو مملة ،  ةوغني، هل هي مشوقة   حال الفصول الدراسيةاألسئلة؟ ما هي 
 من هذا البرنامج؟ المخرجات المطلوبةساعدهم على تحقيق يتدريس ال يشعرون أن ؟ هل محيرةو 

الستجابة الحتياجات لاليب تدريسهم أس تنويعويمكن سؤال هيئة التدريس عن كيفية تعديل و      
 هلتلقوا أي تدريب في أساليب التدريس ، وغيرها من المسائل التربوية؟ و  هلالطالب. 

هي األساليب  هل هذهاستخدموا تلك االستراتيجيات التعليمية؟ كيف كان رد فعل الطالب؟ 
 هلالمعلومات؟ و  لأم أنها تستخدم فقط لنقالمناسبة لتطوير وتطبيق المهارات والمعارف ، 

 فعليا؟ تطبق المقرر الواردة في سياق مواصفات ةاالستراتيجيات المخطط

بعض المواد التعليمية ، واستخدام المعرفة المتخصصة  رؤيةيطلب عضو الفريق  أنيمكن      
 .أم ال للنظر في ما إذا كانت فعالة

نحو تطور ال عدالتعن م إحصاءاتوثائق الإلعادة االعتماد ، ينبغي أن تتضمن     
ارتفاع معدالت التسرب أو الفشل ، ينبغي أن  إلىتشير  تاإلحصاءاإذا كانت هذه ف. المطلوب

 هل اتخذت اإلجراءاتالتعليق على أسباب ذلك.  التوضيح أوأعضاء هيئة التدريس  طلب منيُ 
ل أسباب تم تحلي وهلتماما ؟  المقررمتطلبات  تنطبق عليهمالذين  الطالبالختيار الالزمة 
 التسرب ؟
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يمكن أن  أنه ونعتقدوا يكان إذايتلقونه وعما  الذيالطالب عن الدعم والتوجيه  يسأل    
ذا كان األمر كذلك ،  أن يسألوايتحسن. يمكن  عما إذا كان طرح السؤال من قبل المؤسسة ، وا 

 .؟االستجابة هيما 

 :التعلم مصادر 4.5.4
. بيد أن حجم يكون له عالقة في تحديد مستواها قد المصادرمدى كفاية ل التقويم الكمي

إلثبات ما إذا كان و والتعلم.  التدريسعني الكثير ما لم تكن مالئمة لنهج يال  مجموعة المصادر
. على سبيل لمصادرالبرنامج ذا جودة عالية ، من المهم النظر في مدى فعالية استخدام ا

، أو  استخدامهاالطالب  عندما يريد تغلقانت المثال ، ال حاجة إلى وجود مكتبة ممتازة إذا ك
 تزيدمصادر الحصول على معلومات من مجموعة واسعة من ال لهم إذا كانوا من غير المتوقع

من  قللتحقأو مستقلة الدراسة لاستخدام المكتبة ل وما مدي إقبال الطالب علىعن كتاب واحد. 
 أنفسهم؟ب بها اختاروا القيام مسألة

 التقويم:علومات من جانب فريق مجع املطرق  4.6
عادة النظر في البيانات الكمية والنوعية في التحقق من فريق التقويم إلأعضاء يحتاج      
، والبحث عن نقاط القوة ونقاط الضعف واختيار المسائل التي ينبغي أن  تقارير التقويمنتائج 
 :كن استخدامهاالتي يم ألدواتالتحسينات الموصى بها. وهناك عدد من ا تشملها

 :قابالتامل 4.6.1
 يتم عن طريقها الحصول علىالكثير من المعلومات المطلوبة ستأتي من المقابالت التي 

جمع المعلومات التي يمكن أن تشير إلى فرص للتحسين. بتوضيحات وتفسيرات ذات صلة 
 ما يلي :تشتمل على  المقابالتبالسمات الخاصة و 

  بين  التضاربالمتضاربة ، بما في ذلك  و االدعاءاتأبيانات في التوضيح أي غموض
 األفراد.بين ما قد قاله و  مكتوباكون يما قد 
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  فراد أو األواحد أو اثنين من لالتحقق من النقاط التي قد تكون إما في وجهات النظر
 .عموم اآلراء داخل المؤسسة

 مناقشة بناءة حول تفسير البيانات وآثارها. 
 من البيانات الجزئية التي قد  أكثر شوهدتيانات ذات الصلة التحقق من أن جميع الب

 .تعطي انطباعا خاطئا وسطحيا
،  يقالما  حول كلالمالحظات  تسجيلبعناية و  االستماع من المهم في إجراء المقابالت و     

ثانوية. تقديم المقترحات والعروض التافهة أو القضايا المن  أكثر القضايا األهموالتركيز على 
على طلب محدد أو إجابة   تقديمها إال إذا كانتتجنب لذلك البد من دور المقابالت  هو سلي

 باعتبارها آلية لمعرفة المزيد من المعلومات.
 وذلك بخلقهاقد تكون عكسية  مؤسسة المقابلينتقديم المشورة القائمة على الممارسة في     

من النظر بشكل موضوعي في ما  أكثر  مؤسستهمع  اتمقارن يقوم بعملاالنطباع بأن المقابل 
. أي اقتراحات أخرى على أساس الخبرة يمكن إدراجها في التقويميجري عمله في المؤسسة قيد 

 .ذات صلة أنهارى يكان الفريق ككل  إذاالتقرير 
ضافة إلى أخذ عينات من القضايا من قبل فريق و      في  نه من المهم أيضافإ مالتقويا 
مسائل الوالطالب إثارة  ألعضاء هيئة التدريسجماعية توفير الفرص الة أو فرديالمقابالت ال

على الرغم من أنه قد ال يكون من الممكن في الوقت  ،النظر فيهاالتي يعتقدون انه يجب 
هذه الفرصة إلثارة مثل هذه المسائل ودراستها و عمق المرغوب فيه ، بالحث هذه القضايا بالمتاح 
 .التقويملية عنصر هام في عم تعتبر

 :خمتلفة )منظورات( احلصول على أدلة من زوايا 4.6.2
من  التيالتي يمكن استخدامها بشكل فعال ، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل  األساليبآخر     

استخدام بتفسيرات ، ،تكمن في الحصول على  لها  مباشرةالدلة األ على الصعب الحصول
ث عن المعلومات ذات الصلة من مختلف األنواع ، . وينطوي ذلك على البحأسلوب التثليث

والنظر في مدى اتساق أو عدم اتساق النتائج التي تم التوصل إليها. على سبيل المثال قد تكون 
، والطالب ، وأصحاب المصلحة الخارجيين بشأن  العاملينالمقارنة بين مفاهيم اإلدارة العليا ، و 
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ذا تم التوصل و ات اإلحصائية من مصادر مختلفة. مسائل معينة ، جنبا إلى جنب مع البيان ا 
إلى نتائج مشابهة من منظورات مختلفة يمكن أن تكون النتائج مقبولة بدرجة معقولة من الثقة. 

 ، ولكن فضال عن مدى االختالف  مشكوك فيهاقد تكون النتيجة فإذا كانت النتائج مختلفة ، 
 األساسية. تالفي حد ذاته قد يكون مؤشرا على بعض المشكفهو 

 :ختارةاملقضايا لدراسة متعمقة ل 4.6.3
المخطط والنظر  التطويرأو  القضايا تنطوي على مسألة اختيار بعض اإلستراتيجيةهذه         

إجراء إجراء. على سبيل المثال يمكن  منفي الكيفية التي تم التعامل معها ومتابعة ما يتخذ 
ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت استجابة  خدميهاعن طريق مست لخدمات المكتباتاستطالع 

أو عدم التصرف من والتصرف ،  االستشاريفريق المكتبة أو اللهذا المسح من خالل مرجعية 
قد تشمل نتائج  التي  لنظر في البياناتوبامات. وي، بعد مسح التق ةجانب العاملين في المكتب

جراء  جراء مقابالت  لعاملينمقابالت مع االمسح ، ومحاضر االجتماعات ذات الصلة ، وا  ، وا 
التدريس  ، من  لمتابعة تقويم إجراءاتو يمكن استخدام عمليات مماثلة  الخ. الطالب ،...مع 

الحقة لتنفيذ العمل وخطط ال واإلجراءات، وخطط العمل ،  المقرراتخالل النظر في تقارير 
 . التي تأتي فيما بعديم و وعمليات التق

من الضروري فك مجموعة ضخمة من القضايا واألنشطة والمهام المختلفة حيث أن هناو     
 عليها . وينبغي أن تشمل المسائل التي ركزت المؤسسةمنها اختيار عينة من المسائل للتحقق

فيمكن المسائل األخرى أما  . ذلك، ولكن ال ينبغي أن تقتصر على  عند إجراء التقويم الذاتي
لبيانات وتحديد األمور التي يمكن أن ا ختيار العشوائي ، أو تحليلأن تحدد من خالل عملية اال

 .قصد تم تحاشيها أو تجنبها عنأو  فقدتتكون قد 
 :األسئلة أمناط 4.6.4

المعلومات  يؤثر في جودة عالقات مختلفة جدا و إلىيؤدي  أنيمكن  األسئلةأسلوب أن    
التي  بالمسائل باهتمام حقيقياالتصال  نو حاوليأن  يجب المكتسبة. كمبدأ عام فإن المستجوبون

 لتعطياألسئلة ينبغي أن يخطط لها بعناية و . بفهم عاطفي كامل لالستجابةيجري النظر فيها 
ابع مسألة هامة بمزيد يتاالنطباع بأن السائل قد درس بعناية المعلومات التي سبق أن قدمت و 
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استخدام ديباجات طويلة ، و ،  اإلجابةمتعددة لتجنب أمور متعددة تشمل األسئلة و من التعمق. 
نفسها ، وتقديم  المقابلذلك مؤسسة  الشخص الحكايات ، ووصف منظمة أخرى بما في  وسرد

 التعامل مع المسألة قيد المناقشة دون أن يطلب منه القيام بذلك. مجال بدائل ممكنة للعمل في
هناك بعض قضايا ف األسئلة وأساليب هاوبصرف النظر عن هذه المعلومات العامة وجمع     

أطر م الذاتي ، و ويلتقا محكاتمعايير و  تضع كثير من الضوء علىالهامة التي الجودة 
تخطيط استراتيجيات التحقق في هذه قد تكون مفيدة ألعضاء الفريق و المؤهالت الوطنية. 

 والمقابالت.

 واملخرجات:اعتبار املداالت والعمليات  4.6.5
بعين االعتبار.  المخرجاتيجب أخذ العمليات و  ،مؤسسةأو برنامج لت المدخال تقويمفي     
 . المخرجاتالتركيز على الوثائق المستخدمة ، و هو ،  المشكالتأهم ومن 

، والمكتبات ، والمختبرات ،  من العاملينالتي وضعت في البرنامج   المصادر هيالمدخالت 
الالزمة لدعم المصادر م التأكد من وجود سيكون من المهو  للمقررهذه ضرورية و وما إلى ذلك. 

 كمي إلى حد كبير. المقياس البرامج وهذا هو ال
العمليات هي األمور التي تحصل في المؤسسة. وهي تحتاج إلى كفاءة وفعالية في تعزيز و    

كثير من البنود و تعليم الطالب ، وتقديم ما يلزم من خدمات والمصادر الالزمة لدعم هذا التعلم. 
العمليات المتبعة في المؤسسات بتتعلق  التي محكاتواليم الذاتي و اردة في وثائق ومعايير التقالو 

فعاًل تمارس في تصل في ما إذا كانت هذه األمور يم الجودة و ويالجيدة. جزء هام من تق
 ، ومدى توافقها مع عمله.  التقويمالمؤسسة أو البرنامج الذي هو قيد 

 
الطالب ، والبحوث  بتعليم وتتصلألنشطة التي تجري في المؤسسة. نتائج ا أما المخرجات فهي

 في المجتمع.  ات المؤسسةالتي أجريت ، ومساهم
نتيجة الستكمال  يطبقونهأن  الطالب ستطيعي ماهي  ، فالمخرجاتلتعليم الطالب وبالنسبة    

فت بعبارات وص وقدالطالب.  اكتسبهاهي مجموعة من المهارات والقدرات التي أو برنامجهم. 
 الوطنية.  تضمن أطر المؤهالعامة في كل من مجاالت التعلم في زيادة مستويات األداء 
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 ويمكن تحديد المخرجات فيما يلي:
  .(نطاق المعرفةمجال إجراء دراسات متقدمة أو الممارسة المهنية )بالمعرفة المرتبطة • 
تساعد  م لحل المشكالت المعقدة ، والمهارات النظرية و المعرفية التي تستخد ارتفاع مستوى• 

 ( اإلدراكيةالمهارات مجال على صنع القرار في هذه الظروف الفريدة والتي ال يمكن التنبؤ )
، والرياضيات والمهارات  مهارة االتصال، مثل  مستوى التوظيفالالزمة في  العامة اتيالكفا• 

  .لوجيا المعلومات والمهارات العدديةالتحليلية بما فيها استخدام تكنولوجيا االتصاالت وتكنو 
 الذاتية، والقدرة على التعلم ، والقيادة ، و )المهارات  القبول الشخصي ومسئوليات الفريق• 

 .( ونطاق المسئولية
)مجال داء وارتفاع مستوى المهارات البدنية.األوفي بعض مجاالت الدراسة ، القدرة على 

  .(المهارات النفس حركية
 للتقدم تطويرها الطالب علىألصحاب العمل ، ويجب  مهمة القدرات في هذا الشأنوهذه      

يجب أن تتحدد على مستوى قابل للمقارنة مع النتائج التي حققتها و في حياتهم الوظيفية. 
 عندما صممت وضعت تحقيقالمؤهالت الوطنية أطر الجامعات في أماكن أخرى من العالم ، و 

 هذا الهدف في االعتبار. 
الكليات(  فيلجامعات ، ولكن ليس من الضروري ل كنشاط)وهو مطلوب وبالنسبة لنشاط البحث 

أمور مثل عدد ب هايمو األبحاث التي أجريت )والتي يمكن تق عدد فقطليست  المخرجاتفإن 
. وهذا يزيد من لها قيمتها وأهميتهاالمنشورات أو مبالغ تمويل البحوث التنافسية( ، ولكن أيضا 

. يمها من خالل استخدام مؤشرات دولية مثل براءات االختراع و يم ، ولكن يمكن تقو تقلاصعوبة 
النظرية و مع تطبيق المعرفة  وهذه األخيرة تتعامل،  يمكن أن تكون أساسية أو تطبيقيةالبحوث و 

يمكن أن تمول من مجموعة متنوعة من المصادر العامة و محلية أو دولية ،  لحل مشكالت
. من مجاالت المعرفة آخرإلى  مجال منن أن تنطوي على تطبيقات ميدانية والخاصة ، ويمك

أو البحوث والتوسعات التي تقوم بها هيئة التدريس  لتطبيقاتينبغي أن تشتمل على مزيد من او 
الذي البحث  هو بأنه بحث حقيقي ما يمكن الحكم عليهفي برامج الماجستير والدكتوراه. بيد أن 

 م المستقل عن طريق الزمالء.لشكل من التقوي يخضع
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حجم القلق ليس فقط على فإن المجتمع  تجاه مؤسسةالمساهمات ب بالنسبة للنتائج المتعلقةو      
ينبغي أن تشمل األدلة المقدمة من المؤسسة عن و وقيمته.  همثل هذا النشاط ، ولكن أيضا أهميت

لف أو ما هو التغيير التي حول ما تم عمله بشكل مخت األدلةلمجتمع بعض ا ها نحومساهمات
. وينبغي أن تشمل هذه المساهمات األنشطة التي تقدمها المؤسسة من أحدثته في المجتمع 

 .هاالخاصة ، ورسوم الخدمات التي تقدم مصادرها
 :التعلمخمرجات التحقق من معايري  4.6.6

الت الوطنية ، المؤهأطر التعلم التي تتفق مع  مخرجاتطلب من المؤسسات وضع تم القد ل    
مخرجات ممارسة المهنية ، واستحداث معايير وآليات للتحقق من لتستوفي الشروط الالزمة لو 

لضمان االتساق الداخلي داخل مؤسسة  جدا تعليمية هامالمستويات ال حولهذا التحقق و التعلم. 
مقرر في أي  بالجزء "أ"كون قابل للمقارنة يمسار يجب أن الأو جزء من  المقررفي  الجزء "أ")

التي تحققت في غيرها من  المخرجاتالتعليم بما يتفق مع  جودةآخر( ، وضمان  أو مسار
جودة التحصيل مستوى  فيقابلة للمقارنة  "أ"مؤسسة  أن تكونالمؤسسات الجيدة )وينبغي 

تشمل شرط أن تكون هناك  التدريسمعايير التعلم و ثم إن (. أخرى "أ" المكتسبة مع مؤسسة
التقويم ينبغي أن تتضمن تقارير  كمابها للتحقق من مستويات تحصيل الطالب  مليعأنظمة 
 وصفا لكيفية القيام بذلك.  الذاتي
ميادين الدراسة ويمكن  في دراية السيما أن يكونون على الخارجيينوينبغي للمقومين        

تي تحققت. بيد أن المعايير الحول  هموجهات نظر  لتحديد، لطالبالنظر إلى نماذج من أعمال ا
النظر عن كثب في العمليات التي هو األسلوب الذي يتم بموجبه كثر صحة األكثر أهمية و األ

التي تم التوصل إليها نتيجة لتلك العمليات ،  نتائجالمعايير ، وال لتحقيقتستخدمها المؤسسة 
 .كالتأي مش ودواإلجراءات المتخذة في حال وج

 :لمعايريل وفقا  االاتبار والتحقق  4.6.7
المؤسسات أن معايير االعتماد ستشمل المعايير المقبولة عموما  لقد تم التاأكيد على   

ما هذه "المعايير المقبولة عموما وموضوع تحديد للممارسات الجيدة في مجال التعليم العالي. 
يشمل   يلدل ولذلك البد من تقديم. موضوعًا مفتوحًا للنقاشكون ييمكن أن  ؟للممارسات الجيدة"
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يم و "معايير" وجداول للتق الهيئة كوثائق قدمت من قبللعدد من هذه الممارسات التي  تصفااو م
المرتبطة الذاتي  مالتقويلمساعدة المؤسسات ومديري البرامج في عمليات  ي وقد تم توفيرهاالذات
هام التي المبمن األنشطة المتعلقة  امجاال واسع في إحدى عشر تم تحديدهامعايير وال. بهم

أقسام فرعية لكل بند من البنود التي تتعلق مع يضطلع بها في مؤسسات التعليم العالي ، 
يم الذاتي لألداء في المؤسسات ينبغي أن يقوم على أساس و التقو . فرعبأنشطة محددة داخل كل 

. الخاصة اوأهدافه ابرامج( غاياتهالالمؤسسات )أو تحقق عنده  هذه المعايير ، والمدى الذي
 على أساس نفس المعايير. تتم  االعتماد من اجل  يمات و التقعلما بان 

 الجودة الصادرة عن  أن تضع قاعدة ألحكامهامؤسسات التعليم العالي ، وقد طلب من       
 عليها  أن تبين في تقاريرها األدلة التي تستند ينبغياألدلة قدر اإلمكان و  لتكون قائمة على

صدار األدلةلنظر في ا للمقومه أن يتيح هذا من شأنو . نتائجها حكم بشأن ما إذا كانت النتائج  وا 
 التي تم التوصل إليها صحيحة. 

 يفي، و  الوطنية المؤهالت أطرمع  اكون متسقي، فإنه يجب أن  ولكي يتم اعتماد البرنامج    
ص عليها في مستوى مقبول من جميع المعايير المتعلقة ببرامج التعليم وخدمات الدعم المنصو ب

في ت، يجب أن  ولكي تعتمد المؤسسة أيضامعايير ضمان الجودة واعتماد برامج التعليم العالي. 
طبعا ليس و .  التعليمية هالبرامج لتحقيق الجودة الشاملةبجميع معايير ضمان الجودة واالعتماد 

تحدد   ولكن إذا وجدت مشكالت ينبغي أن ،مستويات عالية في كل بند تحققبالضرورة أن 
 .بالشكل المطلوب استراتيجيات مقبولة للتعامل معها توضعو 

 : التقويم اخلارجي إجراءبعض القضايا يف  4.7
 :فعالية التدريس احلكم على.4.7
صحيحة أو موثوقة لفعالية وجهة نظر مالحظات التدريس  من غير المحتمل أن تقدم     

تشجيعها.  لذلك ال ينبغي، و  لتقويم الخارجيلعادية الظروف غير الالقصير و المدى التدريس في 
 عن طريققدم ييم فعالية التدريس في غاية األهمية ، والدليل على ذلك ينبغي أن و تق ولكن

حول الطالب لواجبات أشياء على سبيل المثال التحليالت الشاملة  عدةالمؤسسة من خالل 
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استراتيجيات دعم ب، والتعريف على مر الزمن  في هذا المنوال االتجاهاتو  التدريس فعالية
 التعلم.  مخرجاتتطوير أنواع مختلفة من  خطواتفعالية  حول والبحث المؤسسي،  الزمالء
بالنسبة الستراتيجيات التدريس ينبغي أن تتضمن المعلومات ، ليس فقط هذه و      

مخرجات التي الالمدى الذي تستخدم فيه ، ومدى فعاليتها في تطوير بل االستراتيجيات نفسها ، 
 للمسؤوليةينبغي اإلشارة ليس فقط الكتساب المعرفة ولكن أيضا كما أنه . صممت منا أجلها

 والحل المبدع الشخصية والقدرة على التعلم الذاتي الموجه ، ومهارات االتصال ، ونقل التعلم 
ا المؤسسة ألدلة التي قدمتهأو المؤهالت الوطنية.  أطرللمشكالت التي تم التأكيد عليها في 

نتائج هذا البرنامج  تقويممن خالل و خالل المناقشات مع الطالب ،  هاينبغي التحقق من
 المؤسسة. تقدمهاأخرى قد  محكاتالخريجين وأصحاب العمل ، وأية  واستطالعات آراء

 :املناقشات مع الطالب 4.7.2
 

عمليات لالمؤسسة  خرجاتملتحقق من اهي  للتقويم األهداف المهمةكما أشير إليه أعاله ،      
تقديم مالحظات حرة . وهذا يتطلب وتكوين أحكام واعية ومستقلة حول الجودةالداخلي  التقويم

. بيد أن وتيرة التعاون في مجال التخطيط الطالبمن ممثل لقطاع عريض من  وصريحة
كالت المشتوازن دقيق بين تحديد بفي المناقشات مع الطالب ، و عليها  للتحسين ينبغي الحفاظ 

 القوة.  أكيد نقاطوت
نتقاد ، وعدم اال مثل كراهيةالحساسيات الثقافية  تواجه ببعضالطالب يمكن أن  مالحظات    

، أو الخوف من العواقب في حال أعضاء هيئة التدريس الرغبة في التواصل مع أو أمام 
لتحدث بصراحة مع على ا مإلى المؤسسة. وبالتالي ينبغي تشجيعه الموجهةحرجة الالتعليقات 

أي من هذه و إذا لزم األمر. )مقابالت فردي( ضمان السرية التامة ، و على أساس فردي 
من  واالطالب قد عان ومن جهة أخري فقد يكون أن أفراد منالتأكيدات يجب احترامها. 

ال تعكس الواقع بشكل  بالتاليصعوبات شخصية ليست ممثلة للطالب ككل ، واالنتقادات 
 دقيق. 
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من نفس الجنس مناقشة  التقويمفي كثير من المؤسسات سيكون من المهم ألعضاء فريق و      
تجربة أعضاء الفريق في مؤسسات أخرى مهمة في و القضايا مع الطالب بطريقة غير رسمية ، 

بطريقة التصل إلى  احرجة ينبغي االعتراف بهال المالحظاتحيث تقدم و . المالحظاتتفسير 
بإصدار تلك الملحوظات دون تحديد الطالب المعنيين  لألخذ بهارصة ، وف إصدار أحكام

 لمؤسسة. با المتعلقة
ذا كانت هناك  باألقل مع ممثل لمجموعة من الطال ىواحد عل عقد اجتماع ويجب     ، وا 

في أي و كل الفروع. البد من مناقشة الطالب والطالبات في ،  للطالب والطالباتفروع مستقلة 
عن طريق احد كبار أعضاء هيئة  التقويمأعضاء فريق ينبغي تقديم  اعات من هذه االجتم

يؤكد على اختيار الطالب ، و  ويصف أسسالغرض من االجتماع ،  كذلك يوضح، و  التدريس
االجتماع ،  عضو هيئة التدريس . ثم يغادرالمالحظات الممثلة بكل سريةالرغبة في تقديم 

 ة. اختتام المناقش وقت يسبقوالعودة في 
تبعا لقضايا تم التأكيد  ينبغي أن تتنوعأعضاء الفريق  المثارة عن طريقاألسئلة كما إن     

،  ما هي وجهات نظر الطالب قد تتضمن بعض المسائل العامة ، مثل و . التقويمعليها في 
؛  ية؟المؤسس اللجان الطالب فيوهل يعمل وكيفية تأثير تلك اآلراء عندما يتم اتخاذ القرارات ؛ 

مؤسسة أنها الطالب في ال ثقة، وكيفية  هل اشتمل التقويم الذاتي للمؤسسة على آراء الطالب 
المهارات الالزمة لممارسة المهنة  ومدى إتقانهمالتعلم ،  من مخرجات تكسبهم المستوى المناسب

ن م ،يم الذاتي و من وثائق ومعايير التق تستمدأسئلة حول قضايا معينة قد و التي اختاروها. 
قائمة األسئلة المحتملة و . ومن تقارير البرنامج والمقررات التقويم الذاتيالقضايا التي أثيرت في 

 المناسبة لهذا البرنامج أو المؤسسة المعنية ، ينبغي أن تعد مسبقا من قبل أعضاء الفريق.

 :تدريسالاملناقشات مع أعضاء هيئة  4.7.3
التي  المخرجاتمن المهم التحقق من  بالطالللمناقشات مع  كما هي الحال بالنسبة     

، وتحديد المسائل األخرى التي ينبغي التصدي لها من خالل التقويم الذاتيخلص إليها 
هناك عقبات قد تعترض إقامة و المناقشات الرسمية وغير الرسمية مع أعضاء هيئة التدريس. 

الخبرة  نالطالب، لكمع  اتمثلما يحصل في المناقش أعضاء هيئة التدريساتصاالت فعالة مع 
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بعض وهناك . كالتفي التغلب على هذه المش مهمةكون تس والمهارة من أعضاء الفريق
 التي يجب أن يضعها المقومون في اعتبارهم سوف تناقش أدناه.االعتبارات العامة 

ور أن د ،والبد من توضيح التأكيد على المحافظة على النبرة التعاونية في التقويمومن المهم 
ذا كان أحد أعضاء هيئة التدريس و أو حل النزاعات.  تصيد الخطأ ليس فرق التقويم  لديه ا 

السبل إلى  البد من رجوعه، ولكن الشخص المشار إليه  بها ال بد من االعتراف اهتمامات جادة
 ونينجر يجب أال  التقويمأعضاء فريق و . التي يتبع لهاالمؤسسة أو الوزارة  المعمول بهاالمالئمة 

 كما أن الحاالت الفرديةمسألة شخصية. فيالمتضرر  عضو هيئة التدريس مناقشات مع وراء
ذات صلة إذا كانت تشير إلى قضية عامة أو  قد تكون ، لكنها التقويممن شأن  تمن النزاع ليس

ردا مناسبا على مسألة من هذا النوع مع والبد من مناقشة اإلجراءات اإلدارية.  قضية الجودة أو
لمؤسسة. ولكن يجب أخذ الحذر الشديد ليس للبحث في الشؤون التي تكون سرية لفرد بعينه ، ا

نما لتحديد ما إذا كانت هذه القضية من  المؤسسة عمليات ، وعما إذا كانت  العامة القضاياوا 
 كافية للتعامل معها.

أن ال ينطوي  ينبغي التقويم ،وأعضاء فريق   أعضاء هيئة التدريس بينفي المناقشات و     
أعضاء  ، وينبغي تجنب المقارنة مع المؤسسات األخرى ، بما في ذلك بلد معلى حكم عليه

البد من حول كفاية أو عدم كفاية أنشطة المؤسسة ، بطبيعة الحال ،  واآلراء. فريق التقويم
أن هذه  غيرتلك اآلراء بوضوح.  التي تدعم ةالبد من إظهار األدل، و  التقويمأثناء  تشكيلها في

 التقويماالتصاالت عن نتائج و عنها إال في الجلسات السرية للفريق.  ينبغي أن ال يعبراآلراء 
وعميد الكلية  مدير الجامعة مع في االجتماع الختامي رئيس الفريق عن طريقعنها  يعبرفقط 

ق عليه متابعة التقويم إال من خالل تقرير رسمي تواف موال تت،  أعضاء هيئة التدريسكبار  و
 .الهيئة

  ية:مسائل احلساسية التجارية أو السرية املسؤسس 4.7.4
المسائل الشخصية التي يمكن أن تثار ، أو المسائل التي  التقويمراعي فريق يينبغي أن      

. وينبغي له أعضاء هيئة التدريسالطالب أو  علىينبغي أن تكون سرية  وتؤثر على األفراد 
تعتبر حساسة من الناحية التي  في ما يتعلق بمسائل المؤسسة  لغينظر باهتمام باأيضا أن 
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التي  ومن المرغوب فيه جدا أن يكون أي من هذه المسائل المحددة في الخطط  التجارية. 
يحدث دائما. والتحقق من الجودة في  لنلتعامل معها ، ولكن هذا امسبقا حتى يمكن عملت 

ذا و . تهاترغب المؤسسة في أن تحافظ على سريتطلب معلومات عن أمور قد ببعض األحيان  ا 
إمكانية فإن من قبل المؤسسة ،  ممنوعةهامة  فريق تبرهايع التيكان الوصول إلى المعلومات 

أو  مدير الجامعة ناقش معتاثنين من أعضاء الفريق ينبغي أن  من قبل سري ها بشكلالنظر في
 وهذين. التقويمعن  المسئولينوظفين مساعدة الملبارز ال هيئة التدريس ، أو عضو العميد

 . السرية تقرير إلى بقية المجموعة دون الكشف عن التفاصيل يقدمان سوفعضوين ال
ذا كان هذا النهج غير مقبول من قبل المؤسسة و       في تقريره  التقويمفريق ر شييينبغي أن فا 

اتخاذ أما تدرج في التقرير.  كانت النتائج التالية ينبغي أن إلى أن المعلومات لم تقدم ، وأيا
، وفي حالة وجود نزاع بين  الهيئة يتم عن طريق المطلوبة المعلوماتحول الحصول على قرار ال

قرار  فإن ،في مثل هذا النزاعو وزير. الوالمؤسسة ، فإن هذه المسألة سيتم حلها من قبل  الهيئة
هيئة  ابوصفه ا، ومسؤوليته اديهلمعلومات المتوفرة لباعتماد يجب أن يسترشد الا حول الهيئة

. وينبغي أال تمنح الموافقة على جودتهامستقلة العتماد البرامج والمؤسسات وعلى أساس األدلة 
 ملك ما يكفي من المعلومات الصحيحة التي يستند إليها القرار.تال  اعتماد إذا رأت أنهالعلى ا
 :البت يف التوةيات 4.8
. فما هو الدليل وكيف مقارنة على حدهو النظر في كل معيار وأبسط طريقة للقيام بذلك ه    

المعايير في معايير ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم و  المواصفاتمستوى الحكم مع 
م وييم الفريق يتسق مع التقو تق وهلالعالي ومعايير ضمان الجودة واعتماد برامج التعليم العالي. 

يم على أساس قراءة الوثائق ، واألسئلة ، و ة إلى إجراء تقمؤسسة؟ الفريق بحاجالالذي أجرته 
هل هي كافية؟ أم أنه من الضروري معرفة و يمها. و األدلة نفسها ينبغي تقو المرافق.  ومشاهدة

المعيار  ولذلك فان سقطدليل الالمعيار؟ أم أن ذلك  المتعلق بهذا الشرط لتحقيقالمزيد أو 
 ؟ المطلوب لم يتم تحقيقه

 يتم من الضروري أن فإنهمؤسسة أو برنامج لعتماد العتماد أو إعادة االبا ىيوص ولكي      
كل بند  أنال يعني هذا و تأكد من أن جميع هذه المعايير قد تم الوفاء بها. كما ذكر أعاله ، ال



 

99 
 

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

يحصل على نسبة عالية. إال أن األداء الكلي لكل  أنم الذاتي يجب ويالتق محكاتواحد في 
أية صعوبات أو تحديد نقاط تحدي ، و  اكون مرضييايير الفرعي يجب أن معيار من المع

 .الضعف ووضع استراتيجيات للتعامل معها
 التقويم:إعداد تقرير  4.9

. لعملية التقويم أعضاء الفريق في اليوم التالي يعده عادة لتقرير التقويمولية األمسودة ال     
وغيرها من  الذاتيبرنامج ال تقويم أو مؤسسيالتقويم العلى معلومات  في ذلك عتمديوسوف 

، والمذكرات التي أعدها أعضاء الفريق  التقويمهذا وتسبق المعلومات المقدمة من قبل المؤسسة 
واالستنتاجات التي ينبغي أن  والمالحظاتوالمناقشات التي جرت في ذلك الوقت.  التقويمأثناء 

. التقويممقدمة من المؤسسة وتحقيقاتها الخاصة في األدلة ال تقويمتمثل آراء أعضاء الفريق بعد 
ينبغي أن كما ،  التي يمكن مشاهدتهادلة باألكلما كان ذلك ممكنا وينبغي أن تدعم اآلراء و 

 كون على األفراد.تلن  والمالحظاتيشار إليها في التقرير. 

 بدال من ذلك ، لكن قدم وصفا شامال ألنشطة المؤسسة. و يحاول أن يأال  روينبغي للتقري     
على كل من المعايير ذات  تقديم مالحظات ، ينبغي النصلتوفير  موجز بعد وصف تمهيديو 

أما يم الذاتي. و التق محكات المستخدمة فيو معينة الممارسات الالصلة ، ولكن ليس على كل 
 إليها. الرجوعيجب فالتي  يةالفرد األمور في المطلوبة فقط المالحظات

المسائل التي  على جودةهام في التقرير هو التحقق من أحكام المؤسسة العنصر إن ال      
تأكيد تلك األحكام أو الصيغ المقترحة ينبغي أن تدرج. ثم إن ،  التقويم الذاتيينظر فيها 

أية أنشطة أو مبادرات جديرة  مالحظاته علىفي يشتمل  أن  التقرير ينبغيف ذلك وباإلضافة إلى
مثل هذه األمور التي تم تحديدها من قبل و ينبغي معالجتها.  ممثلةعف نقاط ض وأيبالثناء ، 

الفريق قد يرغب في  بالرغم من أن،  بها ال بد من االعتراف لهاالمؤسسة ويجري التصدي 
 .أو ال حل المشكلةتالتعليق على ما إذا كانت اإلجراءات التي يجري اتخاذها من المرجح أن 

أن  للهيئةفي أي مكان آخر ، يجوز  التي يحتمل تنفيذها ميزةالمت الممارسات تكونحيث و     
 تدعو المؤسسة إلى إعداد موجز قصير إلدراجها في "الممارسات الجيدة" على االنترنت. 
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 الهيئةتوصية بشأن القرار الذي اتخذته  الفريقتضمن التقرير المقدم من يوينبغي أن     
 . هذه التوصية اب أسب يوضح بشكلعتماد مؤسسة أو برنامج ، ال

قد تختلف إلى حد يعكس اختالف القضايا والظروف. ومع ذلك  التقويمتقارير وبالرغم من أن 
 التالية :  األجزاءفإنها عادة تشمل 

والتطوير ،  مثل الرؤية والرسالةالهامة  اوخصائصهلمؤسسة لوصفا موجزا  تتضمنمقدمة ، • 
تمدة إلى حد كبير من المعلومات التي تقدمها مس المقدمة ، والبيئة. وستكون هذه المخطط

لتاريخ والسمات لوصف فيه  استهالليا  جزءامؤسسي سيتضمن التقرير ال التقويمفي و المؤسسة. 
 الرئيسية لهذه المؤسسة. 

 . التقويموصف اإلجراءات ومجموعة األنشطة التي يتبعها فريق • 
 لكل بالنسبةمؤسسة للاألداء  بجودةتتعلق واقتراحات وتوصيات  تمهيدية أو مالحظات تعليقات• 

المعايير المحددة في معايير ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات)أو برامج( التعليم العالي. 
التي تم تحديدها من قبل  المشكالت حول مواضععترف الفريق في مالحظاته ييجب أن و 

لق على ما إذا كان الرد )على الرغم من أنه يجوز لها أن تع معالجتهاجري تالمؤسسة ، و 
نشطة األخرى التي يمكن النظر فيها إلدراجها في على األكافي(. وسوف نالحظ أيضا الثناء 

 "الممارسات الجيدة" على االنترنت.  هيئات
 قائمة من االقتراحات والتوصيات للنظر فيها من قبل المؤسسة. • 
( البرامجهذا البرنامج ) المؤسسة أو ت هذهما إذا كان حول الهيئةإلى التقويم توصية فريق • 

 .أم ال ينبغي أن تكون معتمدة
تقع على كاهل  إعادتهاوالمسؤولية عن  الهيئةالتقرير النهائي هو وثيقة عامة مملوكة من قبل 

. ولكن قبل الهيئةالصيغة النهائية ستكون متاحة للجمهور من قبل  توضععندما و . الهيئة
  :الخطوات التالية يتعين اتخاذها فإن الوصول إلى تلك المرحلة 

 للهيئة القيام بعمليجوز و . التقويم فريق في ختام زيارة الهيئةقدم إلى تتقرير س مسودة (أ)
جوهر  فيلكنها لن تغير و التغييرات التحريرية التساق األسلوب وطريقة العرض ، 
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تغييرات  إدخالوالتوصيات التي يتضمنها التقرير. وفي حال  أو المالحظات التعليقات
 .رئيس فريق التقويم ليبدي مالحظاته عليها إلىسوف ترسل  المسودة المكتوبةعلى 

يجب أن  والتقرير إلى المؤسسة للتأكد من دقة المعلومات الوقائعية.  مسودةرسل تس (ب)
، ويشير إلى  التي وجدت فيها األخطاءصفحة ال إلى وتشيرتكون الردود محددة ، 

تدعم محددة  ينبغي أن تقدم أدلةو اغة لتصحيح الخطأ. صيالفي  الالزمةتغييرات ال
 ثالثة أسابيع.في مدة ال تتجاوز هذا الرد بلتغيير. وسوف يسمح ا

ذا كان هناك طلب تصويبات كبيو       تتشاور مع رئيس الفريق عن أي سوف  فإن الهيئة رةا 
ثيقة بناء على رات وآثار على التوصيات الواردة في التقرير ، ويمكن تعديل هذه الو يتغي

من مستقلة  تطلب الهيئة استشارةقد ف المادة الوقائعيةفي حالة حدوث نزاعات حول و ها. اتتقدير 
التي المستقلة بشأن هذه المسألة ، وسوف تتخذ قرارا نهائيا بعد النظر في المشورة جهة محايدة 

أخطاء عدم وجود من التحقق  إلىعملية تهدف اللقاها. وقد تم التأكيد على أن هذه خطوة في تت
لتغيير استنتاجات التقرير. ولكن إذا كانت هناك أخطاء وقائعية  توفرتفرصة  توقائعية ، وليس

 .التعديالت المناسبة البد من تحديد ،رئيسية
مسوف  (ج) إعداد الصيغة النهائية للتقرير. ثم تقدم نسخ من تقوم بالوثيقة ، و  الهيئة تقو 

ترتيبات  الهيئة تعمل يمكن أنو . عنها وزارة المسؤولةلالتقرير إلى المؤسسة ، وتتاح ل
في موقعها على شبكة اإلنترنت. التقرير لن يكون في متناول الجمهور  التقرير إلدراج

ن المؤسسة على علم تام قبل ن أضماللمؤسسة. ويتم ذلك التأكد من وصوله ل إال بعد 
 .وصول التقرير للجمهور

أن تقرر  وللهيئةواتخاذ قرار بشأن االعتماد.  التقويمتقرير فريق  الهيئة فيسوف تنظر  (ح)
بعض الشروط  ه للتأكيد على أنأن يتم إرجاء النظر فيأو اعتماد المؤسسة أو البرنامج ،

تم  المؤسسة أو البرنامج أن حيث و االعتماد.  يتم رفضالوفاء بها ، أو  البد من
فقة على استمرار هذا االعتماد بناء على تقديرها المواو  للهيئةيجوز ، مؤقتا اعتماده 

 لشروط معينة. تخضعه كما يجوز لها أن محددةزمنية المؤقت لفترة 

 الذي يلي التقويم:العمل  4.11
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تعليقات على مالحظات أو مؤسسة لتقديم للدعوة  ةتقويم ترسل الهيئ كلبعد االنتهاء من      
سوف تستخدم  المالحظاتهذه و ة. فريق لضمان الجودالومساهمة  التقويمقيمة وفعالية عملية 

 التقويماختيار األفراد لعمليات  فيعادة النظر في إجراءاتها الخاصة ، و إل الهيئةمن قبل 
 المقبلة. 

 أو مالحظات لتقديم أي تعليقات التقويمفريق ل ةغير رسمية  دعوةبأيضا  الهيئةوستقوم     
ذه المالحظات لن تكون واردة في تقرير في المؤسسة. ه التقويم، وعملية  التقويم الذاتيعلى 
وتحسين الترتيبات  التقويمفي  الهيئةالمعلومات سوف تستخدم من قبل هذه . ولكن التقويمفريق 

ضمان لللنظر فيها  إليهاالمعلومات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة سوف ترسل أما الخاصة به، 
 الجودة وتحسين العمليات. 

الخارجي واتخاذ اإلجراءات  التقويمظر المؤسسة في تقرير تنسيكون من المتوقع أن و     
 ضمان الجودة. لالمناسبة في الرد ، كجزء من العمليات الطبيعية 

اعتماد المؤسسة يتوقع أن تبين ما هي بفي الحاالت التي توجد فيها شروط محددة تتعلق و 
ون فترة محددة من اإلجراءات المحددة التي ستتخذها ردا على ذلك ، وتقديم تقرير في غض

 أن اإلجراءات الضرورية قد اتخذت فعليا. لتثب  الوقت 
  :حدث على مرحلتينتينبغي أن  وهذه المتابعة

على المؤسسة ،االعتماد  هيئةاستالم التقرير النهائي وقرارات  بعدفي غضون ثالثة أشهر  :أوال 
لتوصيات الواردة في تقرير يقترح بالنسبة لما للعمل على اتخاذ  من الهيئة االستشارة طلب
 الخارجي.  التقويم
. الهيئة بذلكتقريرا إلى  المؤسسة ، ينبغي أن تقدم المطلوبة جراءاتاإلذ ااتخ  معندما يت :ثانيا 

ذا و  معلومات السوف تدرج و . ستتحقق من ذلك فإن الهيئةهذا التقرير قبل التاريخ المحدد يرد  لما 
 . االنترنتعلى  موقع الهيئة على الخارجي تقريرن الضمعن اإلجراءات المتخذة والنتائج 

تتطلب اهتماما و تم  ولكنموافقة رسمية أو متطلبات االعتماد  أما المسائل التي ال تتطلب    
 . فال بد من متابعتها من قبل المؤسسةفي التوصيات ،  تحديدها
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بناءة اللمقترحات لة اإلشارة إلى استجابة المؤسس الهدف منهامتابعة هذه األنشطة و      
،  وال يتوقع أن يكون ذلك ضمن تقارير رئيسية. التسلطفرض مزيد من  أكثر من كونها للتطوير

النتائج. وعالوة على ذلك ، ما لم تكن المتطلبات أو  من لتحقق(لمجرد ملخصات وخطط )بل 
مة لهذه المؤسسة نها ليست ملز فإ المسئولةة أو الوزارة الهيئوضعت من قبل قد محددة الالشروط 

المسؤولية عن تحسين الجودة وتقع . التقويمفريق  بها الطريقة التي أوصىوبللرد على وجه الدقة 
مستعدة لذلك للبحث عن حلول مختلفة بما يتفق مع  ويجب أن تكونعلى عاتق المؤسسة 

 رسالتها ، وعمليات التخطيط االستراتيجي.
اتخاذ يتم ، على محمل الجد ، و  لتي تم تحديدهاتؤخذ المسائل اولكن ما هو مطلوب هو أن  

التوصيات التي قدمها الفريق ، والردود التي قدمتها فالمناسبة للتعامل معها.  اإلجراءات
وفعالية اإلجراءات المتخذة  مالئمةالخارجية ، ومدى  التقويماتالحقا في  ستفيدالمؤسسة ، 

ذا لم تتخذ تدابير مالئمة من قبل و قت. يم الذي يجري في ذلك الو و سوف تشكل جزءا من التق ا 
مسئولة عن اتخاذ  الوزارة المختصة ستكونالمؤسسة في التعامل مع المخاوف التي أثارها ، 

يجوز و توجيهات أو العقوبات المناسبة لهذه المشكلة المعنية. الالتي قد تتضمن  اإلجراءات
لكن لن تكون بمثابة شرطي في إنفاذ أو تعليق أو الموافقة عليها أو اعتمادها ، و  للهيئة رفض

 الردود.
 :إدارة املنازعات والطعون 4.11
ها أن تكون استشارية وداعمة وليس منوا عداد التقارير يقصد  أن عمليات التقويم الخارجي     

االختالفات في الرأي أو قد تنشأ  تحدث والخصومة. ومع ذلك فمن الممكن أن من أجل النقد
عتماد أو الموافقة قد تكون محل خالف. االألحكام الصادرة عن قرارات نزاعات ، أو أن اال

 المنازعات. لحلالمتاحة  اإلجراءات ولذلك فإن هناك عدد من

 :ثالثة أنواع مختلفة من المسائلبمنازعات قد تتصل الشكاوى أو فال 
 ، نتهماللذين عيشخاص األالتي يقوم بها موظفوها أو الهيئة مهام المستخدمة ب الطريقة  (أ)
 ،  تقارير التقويمألدلة في لخاطئة التفسيرات ال، أو  الحقائقفي األخطاء و   (ب)
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بشأن مسائل االعتماد أو الموافقة عليها.  الهيئةالقرارات الخاطئة التي توصلت إليها  أو (ج)
 أسباب النزاع التي تمثل أهم  التقويمونتائج  و

بما  التقويمهذا المنشورة لاإلجراءات  إتباع الفشل فيتشمل التي قضايا وهذا النوع يمثل ال (د)
مؤسسة أو ال حول ةمعقولالفي صحة القرار ، أو األحكام غير  جدييكفي لتقويض 

 في وقت اتخاذ القرارات.  الهيئةو  التقويمبرنامج على أساس األدلة المتاحة لفريق ال
، في ضوء  مقبوالً أن القرار ليس  إثبات من البدعتماد القرار ا ولتأكيد االستئناف ضد

لمستأنف. ولكن ل العادلة األدلة المتوفرة. عملية االستئناف يجب أن تبرهن اإلجراءات
نتائج من عملية الموافقة على االعتماد اليجب أيضا النظر إلى المصلحة العامة في 

طلب  أيد إذاوضمان توفير خدمات عالية الجودة للبرامج التعليمية. وبالتالي 
كل أو   فييم مستقالو تقالإعادة في كون يطبيعي سوف من العالج فالاالستئناف ، 

 جزء من االقتراح ، بدال من منح االعتماد.

 إجراءات اهليئة:النزاع حول  4.11.1
أو  فرق التقويم، أو عن طريق  الهيئةأي شكاوى بشأن اإلجراءات المتبعة من قبل موظفي إن 

 للهيئةأن تكون موجهة إلى األمين العام ينبغي  الهيئةاألطراف األخرى المشاركة في أنشطة 
للمشتكي حول  المشورة  يقدمردا على ذلك ، و  ويحددالذي سوف ينظر في هذه المسألة ، 

طلب ي من جانبه قداألمين العام  ،النظر في هذه المسألة  وبعدالشكوى. تجاه اإلجراءات المتخذة
مشاركة مع الفريق ،  لهم ليسلنزاع ، و ا محايدين عنالمشورة من شخص آخر أو أشخاص 

 لتقديم المشورة بشأن هذه المسألة.
بما في ذلك عدم التصرف بشكل مناسب  للهيئةأي شكاوى من تصرفات األمين العام و       

الذي الهيئة في الرد على القضايا المثارة في إطار البند )أ( ينبغي أن تكون موجهة إلى رئيس 
عند و لمقدم الشكوى اإلجراءات المتخذة. ويقدم تجابة االس يحددسينظر في هذه المسألة ، و 

التماس مشورة مستقلة أخرى شخص أو  يرىقد  الهيئةرئيس فإن  النظر في هذه المسألة 
 .سيكون نهائيا الهيئةقرار رئيس و أشخاص لتقديم المشورة بشأن هذه المسألة. 
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 :رمدى دقة املعلومات الواردة يف التقاري حولاملنازعات  4.11.2

 تم تجاهلها كونتقد  تيال الحقائق حوللمؤسسة للتعليق على مسائل هامة لسوف تتاح الفرصة 
في أي طلبات من هذا  الهيئةطلب التصحيح. وستنظر كذلك ، و  التقويمفهمها أثناء يء أو أس

 حولالمؤسسة  وستنصحفي القيام بذلك.  التقويمرئيس فريق  تستشيرأن  ويمكنالقبيل ، 
 التقرير.  لمسودةنسخة من الصيغة المنقحة وتقدم لها االستجابة 

ذا كانت المؤسسة غير راضية عن الرد يمكن أن و      تطلب و  للهيئةاألمين العام  تستأنف لدىا 
حدد ي، و  في هذه المسألة األمين العاموسينظر تقديم األدلة لدعم طلبها. مع ضرورة التعديل ، 

 قد يرى ،عند النظر في هذه المسألةو اتخاذه.  فيما يجبة قدم المشورة للمؤسسيردا على ذلك ، و 
ليس لنزاع ، و ا محايدين عن موضوعاألمين العام طلب المشورة من شخص آخر أو أشخاص 

 مشاركة مع الفريق ، لتقديم المشورة بشأن هذه المسألة. لديهم 
اسب للرد على الطلب ، األمين العام لم يتخذ اإلجراء المن أن عتقدتإذا كانت المؤسسة أما      

طلب مزيد من النظر في ل لهيئةالتوصل إلى نتيجة مناسبة يمكن أن يكتب إلى رئيس ا لم يتمو 
 حول المشورة يقدملشكوى و لد رد يحدنظر في هذه المسألة ، و يسوف  الهيئةهذه المسألة. رئيس 

ماس مشورة مستقلة التالهيئة رئيس  يرىعند النظر في هذه المسألة قد و إلجراءات المتخذة. ا
شخص أو أشخاص لتقديم المشورة بشأن هذه المسألة. الحكم الصادر عن رئيس  من أخرى
ذا كان رئيس و سيكون نهائيا.  الهيئة  ههذ من أجلمشورة مستقلة في اتخاذ قراره  يرغب الهيئةا 

 . التقويما رسما لتغطية تكاليف هذتطلب الهيئة  قد ف،  تؤيده الهيئة لمالمؤسسة  ، وطلبالمسألة
دل وفقا لهذا يعالطلب المقدم من المؤسسة ، فإن التقرير سوف  تمت الموافقة علىإذا أما 

الخالف في هذه  أن إلىتقرير سيعدل مع إضافة تشير لل موافقاالطلب  يكنالقرار. إذا لم 
 .يتمسك به نالمسألة موضع نظر ، ول

 االعتماد : قراراتاملنازعات على  4.11.3

تلقاها تالمشورة التي  منحتها الهيئة من خاللبشأن اعتماد البرامج أو المؤسسات التي القرارات 
 ينبغي أن تستندو . الذي يتم بواسطة فريق تعينه خصيصًا لهذا األمرالخارجي  التقويمفي أعقاب 
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ذا كان هناك خالف حول دقة أو عدم إدراج المعلومات ذات الصلة و إلى األدلة.  النتائج فإن ا 
 أعاله.  4و  3في البندين  تلة سيتم تناولها في إطار اإلجراءات التي وصفالمسأ

 
على االعتماد أو الموافقة ،  التقويمإذا كان هناك خالف حول الحكم الصادر عن فريق أما     

رئيس  إلى التماساً يجوز للمؤسسة أن تقدم فإنه ،  الذي تم بناًء مشورة منه الهيئةأو على قرار 
معايير ومعايير اتخاذ القرارات الجراءات و باإلفي ما يتعلق  استئنافهاأدلة لدعم  على ديستن الهيئة

 . الهيئةالتي تم اعتمادها من قبل 
ذا كان يعتقد أن هناك أسباب وجيهة للنظر في  الهيئةرئيس ر نظيسو         في الطلب وا 

ثالثة أشخاص وال لتقديم بشأن هذه المسألة. كمجلس استئناف الطعن سيعين ثالثة أشخاص
من ذوي الخبرة في المسائل  الهيئةبينهم اثنان من األشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل رئيس 

لم  وال بد أن يكونواهذا النزاع بالمتعلقة بضمان الجودة في المؤسسات التعليمية ذات الصلة 
غير الرئيس هيئة الفي هذه المؤسسة أو البرنامج ، وعضوا في مجلس  التقويم عمليةيشاركوا في 

 . مجلس أو فريق االستئنافسيرأس  الهيئةأو األمين العام. عضو مجلس إدارة 
كان معقوال في ضوء  صدر أن القرار الذي ىرفض االستئناف إذا رأبقد يوصي المجلس و    

أن القرار لم يكن  ىمحددة ، أو قبول االستئناف إذا رأالمعايير الو  محكاتالاألدلة والنظر في 
ذا كان و سيكون نهائيا بعد النظر في توصيات مجالس االستئناف. وقرار مجلس الهيئة وال. معق ا 

إذا كان أما . التقويمرسوم لتغطية تكاليف هذا  بدفع المؤسسة ستكلف الهيئةاالستئناف قد رفض 
جلس االستئناف يعتقد أن هناك أدلة كافية التخاذ قرار مستنير تماما ، أو أنه كان هناك م

لتأثير على ل يكفي بشكلفي إجراءات شكلية أو غيرها ، أو فنية ، أو خطأ في التقدير  قصور
في و الخارجي كما ذكر أعاله ،  للتقويمقرار كامل أو جزئي  بتعليققد يوصي فصحة القرار 

نما ف .إطار المصلحة العامة في حالة الموافقة على طلب االستئناف لن يتم منح االعتماد ، وا 
لوقف القرار سيكون نهائيا والترتيبات  مجلس الهيئة وقرارالمستقل.  التقويممزيد من تنظيم سيتم 

 النحو المقترح. االهتمام علىلمزيد من  سيتم تقديمها من الهيئة والمؤسسة
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":1امللحق "  

 مسؤسسات التعليم العايلعلى لموافقة لوزارة التعليم العايل  للوفاء مبتطلباتاملستندات واملعلومات املطلوبة 
 اجلديدة.

مؤسسات التعليم العالي ينبغي الحصول عليها من على تفاصيل عن شروط الموافقة المبدئية ال
 وزارة التعليم العالي.

وزارات أو منظمات أخرى مثل وزارة الصحة أو المؤسسة العامة ل تتبعللمؤسسات التي بالنسبة  
وزارة أو المباشرة من  ى الموافقةينبغي الحصول علف( ، TVTCللتعليم الفني والتدريب المهني )

 .المنظمة المعنية
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":2امللحق "  

سؤسسات التعليم العايلملطلب االعتماد املسؤقت   

 ملخص الطلب

 اسم المؤسسة: ____________________________________________ .1

 __________مقرها:_______________________________________ .2

 :ترخيص إلنشاء مؤسسةالتاريخ الموافقة المبدئية على  .3
_____________________________________________________ 

 :_________________________________________موعد البدء المقترح .4

 الطالب المتوقع تسجيلهم بالمؤسسة خالل خمس سنوات: .5

عدد المقررات   عدد الطالب 
 ةالمقدم

 المجموع اإلناث الذكور

     السنة األولى

     السنة الثانية

     لسنة الثالثة

     السنة الرابعة

     السنة الخامسة
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السنة التمهيدية ان كان ذات أو  المعلومات وتشمل) المنحالبرامج المقترحة ومستويات  .6
 عالقة(.

تخصص الدراسة أو  مجال الدراسة عنوان المنحة
 ر)المسارات(المسا

 سنة تقديمها

 سنة األساس )إن وجد(

    

    

    

    

    

    

الجدول  وتوسيع (الوطنية المؤهالت أطر يجب أن تكون متسقة مع المنحمالحظة : مستويات )
المفصلة  شمل البرامج المخطط لها للسنوات الخمس األولى. المقترحاتيحسب الضرورة ل

 .في غضون السنوات الثالث األولى لتلك التي ستعرض مطلوبةستكون  للبرنامج

 نص رسالة المؤسسة: .7

 

 

 

 اسم الشريك أو راعي المؤسسة )إن وجد(: .8
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_____________________________________________________ 

 لغة المؤسسة: ____________________________________________ .9

 :)إن وجد( المحدثة سةالمؤس ستدمج معالمؤسسة )المؤسسات( التي  .11
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 الرسوم المقترحة لكل طالب في السنة: .11

_____________________________________________________
________________________________________  _____________ 

 الوثائق التي جيب تسليمها مع الطلب:
 ترخيص إلنشاء المؤسسة ال. الرسالة األولي لمنح 1
 االعتماد المؤقت للمؤسسة مع المرفقات على النحو المطلوب.  عن . اقتراح مفصل2
 في غضون السنوات الثالث األولى.  التي ستعرضبرامج ، للمؤقتة الالعتماد ا. مقترحات 3
 .)إن وجد( مع شريك المؤسسة يةتفاقالا. 4
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يف اقرتاح  (NCAAAاألكادميي ) اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد املعلومات املطلوبة من قبل
 االعتماد املسؤقت للمسؤسسة

 "الذي ينبغي أن يشمل2"مبين في الملحق الموجز المفصل ، باإلضافة إلى المقترح ال     
حتوي على معلومات كافية إلثبات أن المتطلبات الالزمة لضمان ويالمؤسسة وضع الخطط لهذه 

وفي ،  مجلدغير  ورق الجودة واالعتماد سوف يتم الوفاء بها. وينبغي تقديم هذه المعلومات في
 التقرير بقائمة   تزويد ، مع في الورقة من جانب واحدتكون  والكتابة، تقرير مرقم الصفحات 

إليها في نص  الرجوع يمكنفي وثائق منفصلة  مطلوبدعم المعلومات ن أحيث و محتويات. لل
ليزية أو العربية جينبغي أن تقدم نسخة من الوثائق باللغة اإلنو . وترفق كمالحق مرقمة االقتراح 

 على النحو الذي تحدده اللجنة في شكل مطبوع وفي شكل إلكتروني على قرص. 

ذا كانت المعلومات المطلوبة قدو       أدرجت في وثيقة منفصلة مطلوبة من قبل وزارة التعليم  ا 
، وال داعي لتكرار  فيمكن إرفاق صورة من تلك الوثيقةالعالي أو وزارة أو منظمة أخرى ، 

التي و . الذي توجد فيه المعلومات المرجعفي النص عبر  اإليه الرجوعالمعلومات ولكن ينبغي 
لكترو  هاينبغي أيضا تقديم  ني.في شكل مطبوع وا 

 القسم األول
  الوةف واملعلومات العامة:

 االسم المقترح للمؤسسة • 
 على معلومات إضافية  منهم شخص من الذين يمكن الحصوللاالسم وتفاصيل االتصال • 
  المواقع.موقع الحرم الجامعي المقترح أو • 
  .ؤسسةهذه الم تطويرقضايا أو الظروف الخاصة التي تؤثر على من ال مختصر أليبيان • 
 ميادين الدراسة ومستوى البرامج التي سيتم تقديمها في غضون السنوات الخمس األولى. • 
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في غضون السنوات الخمس األولى  التي ستقدماألكاديمية للبرامج ،  المنحعناوين ومستويات • 
 يوجد أكثر من واحد في الحرم الجامعي المقترح.  إذا كان للجامعة كل مبنىمع تفاصيل عن 

والموظفين التجهيزات اإلطار الزمني إلنشاء هذه المؤسسة بما في ذلك تطوير المرافق وتوفير  •
ألول خمس كأساس سنة بعد سنة  المتوقع تسجيلهم، والبدء في البرامج ، مع أعداد الطالب 

 سنوات.

 طوير:مراحل الت حولاملعلومات املطلوبة 
في تطوير المؤسسة  لمرحلتين حيويتينزمة الال المصادريجب أن تقدم تفاصيل المرافق و     

 الذي يتم من اجل أن تكتمل االستعدادات هي العمل التحضيري و الجديدة. المرحلة األولى 
 المرحلة الثانية تشير إلى مزيد من التطورات التي تعتزم المؤسسةو من الطالب.  دفعةلقبول أول 

جدول في  بينيينبغي أن  ، فإنهه كما ذكر أعالو . بشكل كامل للتشغيلجاهزة  عملها لتصبح
 . وقت حدوث هذه التطوراتزمني 
والترتيبات اإلدارية التي تطلبها وزارة التعليم العالي يجب أن  والتجهيزاتلمرافق اخطط أما      

قبول  أن يتم يجب أن تكتمل عناصر هذه الخطط قبل األولىالمرحلة وفي الوزارة.  اتوافق عليه
 زيارة الموقع قبل إصدار الترخيص النهائي.  أثناء فحصها من قبل وزارة في. هذا وسيتم الطالب
 حددهاتخطط ضمان الجودة والترتيبات واإلجراءات التنفيذية التي تلبي المعايير التي وأما      

يجب أن و . الهيئةيجب أن توافق عليها (، فNCAAAالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي)
يتم الوفاء س هتكون على ثقة من أن لكيما يكفي من المعلومات في المقترح األولي  للهيئةقدم ي

 بالمعايير.
 :إةدار الرتايص النهائيوالتحضريي  األوىل: إكمال العمل املرحلة

  

، وغيرها من المصادر  والعاملينمن التطوير تتضمن توفير المرافق والتجهيزات  األولىالمرحلة 
 من الطالب خالل السنة األولى.  دفعةضرورية ألول  تعدوالعمليات والتي 

كفي تفي السنة األولى ، و  للمقررات التي ستقدمويجب أن تكون المرافق والتجهيزات كافية      
يجب أن تكون هناك التزامات ثابتة للمزيد من التطوير لتلبية كما لعدد الطالب المسجلين 

 من الطالب والبرامج.له احتياجات العدد المخطط  لتلبيةو االحتياجات خالل السنوات الالحقة 
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كل برنامج  تطويرالالزمين لالضطالع بدور قيادي في  العاملين التوظيفشمل يويجب أن     
والمؤهلين على نحو مالئم  ةكاملالواالضطالع بمسؤوليات التدريس )أي من ذوي الخبرة  يقدم

 اللذين سيدرسونوينبغي تعيين العاملين  أو منسق البرنامج في المجال المعني القسمرئيس ل
، يمكن أن  أعضاء هيئة التدريسفي العام األول.( والدليل على توافر  التي ستقدم المقررات

 .يشمل االنتهاء من عقود العمل مع بدء المواعيد المناسبة قبل بدء الفصول الدراسية المعنية

هليئة الوطنية للتقويم  واالعتماد ا املعلومات املتعلقة مبعايري اجلودة التي تتطلبها
  (NCAAA): األكادميي

منح  المعايير قبل( للتأكد من توافقها مع NCAAA)المعلومات المقدمة سيتم مراجعتها من قبل 
  االعتماد المؤقت، وتشمل هذه المعلومات:

 الرسالة:
 خمس األولى. في السنوات ال التي تسعى لتحقيقهاالمؤسسة وأهدافها  رسالة موجز عنبيان • 
الخصائص إلى  الرجوعبما في ذلك لرسالة المؤسسة ألساس المنطقي لبيان موجز • 

 .تقع المؤسسة فيهااالقتصادية والثقافية والخصائص الديموغرافية للمنطقة ، التي 
 :واإلدارة  السلطات

 

 قترح للمؤسسة. أو الرسوم البيانية التي تبين الهيكل اإلداري العام واألكاديمي الم /الوصف و• 
 في المؤسسة. والوصف الوظيفي للمناصب العليا لمسمىا• 
ذا كان و لمجالس واللجان. لعضوية األكاديمية واإلدارية الوهيكل  االختصاصاتو  المسمى • ا 

فإن  ، مؤسسة دولية أو منظمة أخرى سيتم إنشائهاالمقترح هو أن تكون المؤسسة التي 
 يدولية أو أال اتمؤسساللمملكة العربية السعودية ، و ؤسسات الم  المطلوبة بالنسبة مسؤولياتال

 منظمة أخرى ينبغي أن تكون محددة بوضوح 
 هذه المؤسسة.لسلطات بل النظامأو مواد  نظامنسخة من • 

 :نظام ضمان اجلودة 
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المادة الثالثة في إطار  والعمليات التي وصفتبيان يحدد الترتيبات التنظيمية ، والمسؤوليات ،• 
ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي. وينبغي أن يشمل هذا النظام المقترح  من معايير
ينبغي تقديم تفاصيل عن كما األداء الرئيسية الستخدامها في دليل اإلنجاز.  محكاتلمؤشرات و 

مؤشرات األداء بمركز الجودة ، وقائمة لجنة اختصاصات و واألحكام  المصادرعدد الموظفين ، و 
 جودة األداء السنوي.لنظام الرصد و الرئيسية ، ومصادر مقارنات معايير جودة األداء ، 

 : دريسالتعلم والت
)مالحظة : هذا القسم يتناول مجمل العمليات المؤسسية والترتيبات الالزمة لضمان جودة  

مع طلبات  فردية يتم التعاملالبرامج الاعتماد أما والتعلم في كافة أنحاء المؤسسة.  التدريس
 حدة في برنامج االعتماد.( على  عليهاالحصول 

المؤهالت  أطرالبرامج والمؤهالت الواجب منحها. وهذه ينبغي أن تكون متسقة مع بقائمة • 
 بدء لكل برنامج ينبغي تقديمه. الالوطنية والتخطيط لتواريخ 

راتيجيات ستالفي الطالب ، وا هاتعتزم المؤسسة وضعالتي خاصة الصفات الملخص • 
 في تطوير تلك الصفات.  لمستخدمة ا

نتائج  المقصودة فيمعايير التفاصيل سياسات أو لوائح تحديد العمليات والتحقق من بلوغ • 
 .البرنامج جودةالطالب وغير ذلك من جوانب مسار و  لدىالتعلم 

 . الطالب بولشروط ق• 
 س.التدرييم وتحسين فعالية و في تق المتبعةاالستراتيجيات • 
نظم لدعم تعلم الطالب بما في ذلك األنظمة التي تحكم العمل في الكلية وتوفر للطالب • 

 العمل.  حجمالمشورة والنصح ، وتقديم المساعدة التعليمية ، وآليات لرصد التقدم المحرز و 
البرنامج ،  على إجراءات الموافقة هابما في تقويمهاو  لتطوير المقرراتالعمليات المؤسسية • 

 ، وتقديم المشورة الصناعية والمهنية بشأن البرامج.  للطالب احب العمل و التغذية الراجعةوص
فإنه البد من توضيح ،  قائمة مؤسسة أو مؤسسات نشأت عنإذا كانت المؤسسة الجديدة • 

 استكمال البرامج. في  الحالييننتقالية لضمان الفرص للطالب الترتيبات االتفاصيل 
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فالبد سة التي ستنشأ في ظل رعاية أو في إطار شراكة مع مؤسسة أخرى ، إذا كانت المؤس• 
يم و هذه الترتيبات ، ووصف للعمليات التي ستستخدم لتق تمت من اجلنسخة من أي عقود من 

 فعاليتها. 
تفاصيل عن  بعد فال بد منكليا أو جزئيا عن طريق التعليم عن  ستقدم المقرراتإذا كانت • 
 .للبرامج المقدمةعتماد المعايير ضمان الجودة واتلبي   التيخطط ال

 :وادمات الدعم  إدارة الطالب
، أو وصفا لنظام الكمبيوتر  تستخدم حزمة برمجة حاسوبية لهذا الغرض( حيث )هوية ال• 

 يتصفو  المقدمة برامجلل  باكون مناسيهذا يجب أن و في سجالت الطالب واإلدارة.  المستخدم
جالت الطالب ، وله القدرة على توفير البيانات الالزمة لمؤشرات األداء سل واألمانة يموثوقبال

 الرئيسية.
عتمادات لتمويل الخدمات الطالبية بما فيها األنشطة الخارجة التفاصيل الترتيبات اإلدارية وا•  

 يم جودة الخدمات . و عن المنهج ، والمؤشرات التي ستستخدم لتق
تقديم و واإلرشاد ية ، بما فيها الطبية واألكاديمية والعامة وضع خطط لتوفير الخدمات الطالب• 

 .الالزمة المشورة
تفاصيل الترتيبات واإلشراف فالبد من وجود ،  ت المؤسسة توفر سكنًا للطالبإذا كان• 

 .داخل سكن الطالب والخدمات التي سيتم توفيرها
 :ينبغي أن تقدم نسخ من اللوائح التي تتناول المسائل التالية• 

 إجراءات القبول والتسجيل. 
 أمن وخصوصية سجالت الطلبة. 

 التصال ونشر النتائج. ا
 . قوانين متابعة تقدم الطالب في الدراسة

 إجراءات تأديب الطالب. 
عادة  سياسات دفع  وجدت. رسوم الدراسة إن وا 

 . طعون أو شكاوي الطالبإجراءات 
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  قواعد السلوك للطالب وهيئة التدريس والموظفين. 
 .معايير القبوليم و تق

  :التعليمية املصادر
مجموعة المراجع. و المكتبة  ذلك بما في لمتفاصيل عن طبيعة ومدى توفير مصادر التع• 
 خاللوالتعلم دريس النهج الذي سيتبع في التبالخطط  لعالقة تلكينبغي تقديم إيضاحات و 
 . المقدمةبرامج ال

 . فيه مواد التي سيجري توفيرهالباااللكتروني وقائمة  الموقعتفاصيل • 
مكتبة الالتي ستتاح للحصول على المواد اإللكترونية من خالل  الحاسوبيةتفاصيل التسهيالت • 
 التعلم.  مصادرمركز أو 
لحكم على التعلم ، ومؤشرات ومعايير ا مصادريم وتوفير و تفاصيل عمليات التخطيط والتق• 
 فعالية ال
ية عن مخصصات الميزانية ، والتنظيم ، ودعم المستخدمين ، وينبغي توفير معلومات كاف• 
ينبغي أن يتضمن الطلب إشارة إلى المعايير كما هذا الحكم.  مالئمةيم مستقل لمدى و لتق

في المؤسسات التي تقدم برامج مماثلة  مقارنة بالجودة العاليةالمعمول بها وعلى مستوى توفير 
 في أماكن أخرى. 

  تجهيزات:املرافق وال
نسخة من تكنولوجيا المعلومات والسياسات واألنظمة المرتبطة بها بما فيها مدونات قواعد • 

 السلوك ، واألمن ، والتوافق بين البرمجيات والتجهيزات. 
لمقترح وبالنسبة تقرير مستقل عن كفاية التجهيزات الالزمة لالحتياجات التعليمية واإلدارية. • 

التي يراد بها أن تكون مشاركة في البحوث أو تقدم دراسات عليا الجامعة وغيرها من المؤسسات 
لمستوى  ةعن مدى كفاية المرافق والتجهيزات المخطط مستقالً  تقريرافإنه البد من إرفاق ، ، 

 النشاط البحثي المقترح.
 :أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وعمليات التشغيل 
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لسنوات الثالث ا من كل سنةل المقترح موظفينهيئة التدريس وعدد ال عدد أعضاءجدول يبين • 
المقدمة ، ونسبة أعضاء هيئة  المقررات، و  المقترح تسجيلهماألولى بالنسبة لعدد الطالب 

 التدريس والموظفين للطالب في كل عام.
 في التدريس.  بالنسبة للعاملينبيان السياسات بشأن مستوى المؤهالت الالزمة للعمل • 
 والعمليات وفرص التطوير المهني للموظفين. تفاصيل األنظمة • 
أعضاء هيئة التدريس المستجدين وغيرهم من لتعيين ، والتوجيه وتدريب ل نظام مخطط• 

 . العاملين
 ، وآليات التسليم ومكافأة األداء المتميز.  العاملينيم و إلشراف على وتقل السياسات واألنظمة• 
جراءات االستئناف. السياسات واللوائح لتسوية المنازعات •   ، والتأديب ، وا 
  :ثوبحال
برامج  قديم، أو غيرها من المؤسسات التي ترغب في ت ما يلي يخص مقترح الجامعات)

 الدراسات العليا ، أو أنشطة البحث.(
، وآليات  للتطويروضع خطة للبحث بما فيها الترتيبات اإلدارية ، والمجاالت ذات األولوية •  

 مع والمؤسسات األخرى ، والجداول الزمنية للتنفيذ. للتعاون مع المجت
 والبحوث.  اتهيئة التدريس في الدراسأعضاء سياسة مشاركة • 
دارة التجهيزات و سياسة صيانة •   .التي تم الحصول عليها من خالل تمويل البحثا 
  
  والجداول الزمنية لتطوير برامج بحوث الدراسات العليا. اإلستراتيجية• 
  في بحوث أعضاء هيئة التدريس والبحوث المؤسسية.مشاركة الطالب سياسة • 
 السياسات واألنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية وتسويق البحوث. • 
 يم حجم ونوعية النشاط البحثي. و في تق المستخدمةمعايير المؤشرات و لموجز ل• 

 العالقات املسؤسسية باجملتمع:
 أعضاء هيئةما في ذلك السياسات واآلليات الالزمة لتشجيع ب إستراتيجية العالقات االجتماعية• 

 على المشاركة في األنشطة المجتمعية. 
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 .االجتماعيةعالقات ال جودةيم و المؤشرات والمعايير التي يتعين استخدامها في تق• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "3امللحق "
 ربنامج جديدلاملسؤقت مقرتح االعتماد املعلومات املطلوبة يف 

 
 

 

خطط لتطبيق هذا البرنامج قد بأنه  هااقتناع يجب تمنح الهيئة االعتماد المؤقت لبرنامج جديدل
 لبي متطلبات االعتماد الكامل. ي الذي سوفعلى النحو المقترح  هوتنفذ
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 الهيئةوضع الخطط ينبغي النظر بعناية إلى المعايير المنصوص عليها في وثائق  عندوبالتالي 
المؤهالت الوطنية وكذلك أية أطر ة واعتماد برامج التعليم العالي و ، ومعايير ضمان الجود
 إعطاءمجال الدراسة المعنية . كجزء من عملية التخطيط وينبغي بمتطلبات محددة تتصل 

 أطراالهتمام إلى نماذج للبرنامج وطبعا المواصفات والمتطلبات للتحقق من اتساقها مع 
ويتوقع من مطوري من هذا الدليل.  الثانيلجزء المؤهالت الوطنية المنصوص عليها في ا

المشورة من مجموعة من المصادر بما فيها أعضاء هيئة التدريس من ذوي  يطلبوا البرنامج
المهنية ذات الصلة ، وأرباب العمل والممارسين ، المجاالت الخبرة في المجال المعني ، أو 

 . والنظر في شروط اعتماد الوكاالت المتخصصة ذات الصلة
 :  االعتماد المؤقت للبرنامج الوثائق التالية مطلوبة لدعم طلبو 

 ذلك منظومةبما في  هيئةالمطلوب من قبل ال حسب النموذجالبرنامج في مواصفات  .1
 التخطيط. 

 والمقررات التخصصاتأي ميدان من ميادين الخبرة في جميع و  المقررات. 2
عداد والموافقة إلزمني مفصل لين للبرنامج وجدول تالمقدمة في السنتين األولي

 في السنوات الالحقة من البرنامج.  األجزاء التي ستقدم المؤسسية على 
المؤسسة أو كتيب النشرة.  دليلإدراجها في  يمكن . وصف البرنامج في صورة3

متطلبات و ،  والساعات المعتمدةواالختيارية ،  المواد اإلجباريةوينبغي أن يشمل هذا 
في  االنتهاء منهاالتي ينبغي  المقرراتتطلبات المؤسسات وتفاصيل / كلية ومالقسم

 كل عام أو فصل دراسي. 

 دليل إدراجها فيب يسمح المقدمة في شكل المقرراتوصفا موجزا لجميع  .4
 . لهذه المؤسسة المؤسسة أو كتيب النشرة

كمتطلب أو خبرة  مقررصف شروط القبول بما في ذلك أي تأو نشرة  دليل  .5
 . قبلي

،  والتقدم في البرنامج سنة بعد سنةألنظمة التي تحدد شروط الحضور ، ا .6
كمالو   البرنامج.  ا 
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دارة البرنامج.  .7  وصف الترتيبات اإلدارية الالزمة لتنظيم وا 
وصف العملية المتبعة في الحصول على المشورة بشأن محتوى وتطوير  .8

مشورة من الأخذ  وألتشاور االبرنامج بما في ذلك ، على سبيل المثال ، 
أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال في المؤسسات األخرى أو غيرهم من 

المشورة من ممثلي المهن أو أرباب العمل ، والنظر في  أخذالخبراء ، و 
متطلبات الهيئات المهنية أو اعتماد الوكاالت في المجال المعني. وينبغي 

رفق نسخة من أي ، وينبغي أن ت للمشورة المتلقاةأن تتضمن وصفا موجزا 
 خطية.  استشاراتتقارير أو 

 . جدول بالمصادر المتوفرة .9
أعضاء هيئة التجهيزات واالحتياجات من عن البرنامج تفاصيل وتشمل مواصفات     

ضافة لذلك عند التشغيل الكامل للبرنامج.  صادروالم التدريس يجب أن يشمل طلب وا 
المرفق ،  صل دراسي بما في ذلكجدول مفصل عن متطلبات كل فاالعتماد المؤقت ، 

للفترة الممتدة حتى  أعضاء هيئة التدريس  والمصادروالتجهيزات ، واالحتياجات من 
الجداول  يوضحجداول ،  على شكلالتنفيذ الكامل لهذا البرنامج. هذا وينبغي أن تعرض 

ال عدادتخطيط للالزمنية  راسي ، ، وتفاصيل االحتياجات المتوقعة وتكاليف الفصل الد وا 
شارة من قبل السلطة المختصة في المؤسسة )مثل  مرافق الالمكتبة ، مدير  أمينوا 
 .،العميد بأن المصادر الضرورية سيتم توفيرها عند الطلب

 
 " 4"امللحق 

 يم واالعتماد األكادمييووطنية للتقال اهليئة
 التقرير السنوي عن التغريات يف

 الربامج املعتمدة
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أن تقدم تقريرا  يم واالعتماد األكاديميو وطنية للتقال الهيئةماد من قبل ومن شروط االعت     
 لإلبالغ عن أي تعديالت على البرامج المعتمدة لديها.  الهيئةموجزا سنويا إلى 

أو تقديم برنامج  تنظيمالتعلم ، وهيكل أو  مخرجاتيؤثر تأثيرا كبيرا على  قدتغيير واحد كبير و 
المقترحات إلجراء تغييرات رئيسية قبل  استشارة الهيئة حولجب يلك  أساس اعتماده. لذأو 

 الهيئة. قد يتم تعليق )توقيف( اعتماد المؤسسةسنة دراسية كاملة على األقل أو  التغيير بنصف
التغيير  الذي قد يحدثهيما للتأثير و تقاقتناعه بالتغيير بأن يقدم المشورة للمؤسسة في حال  ستقدم

 برنامج. التماد اع على حالةالمقترح 
معلومات عن تغييرات أخرى في موعد ال يتجاوز بداية الفصل و ينبغي أن تقدم تقارير سنوية و 

 . تقديمه فيهيتم سالدراسي الذي 
 حذف في مسار رئيسي ضمن برنامج ))مثلالأو  ، اإلضافةمثلة على التغيرات الكبرى ومن األ

ضافة أو حذفالمحاسبة أو التمويل الدولي ضمن درجة ا تخصصات  ألعمال أو التجارة( ، وا 
 تحويلها مادة أو هاأثناء الدراسة )مثل الرياضيات في شهادة الهندسة إما حذففي أساسية  مادة

حداث تغيير في  عادة  االسم بحيثاختيارية( ، وا  ينطوي مجال دراسة جديد أو مختلف ، وا 
ضمنا يحوي البرنامج  اسمير في ، أو تغي لمهنة مختلفةتوجيه أو وضع برنامج إلعداد الطلبة 

برنامج )عدد الفصول طول مدة تغطية مجال دراسة أو إعداد مهني مختلف ، وتغيير في ب
 أطول ساعة معتمدة( ، أو إدراج أو حذف نقطة خروج تعد ضمن برنامجالالدراسية أو عدد 

 الوريوس(. شهادة جامعية في إطار برنامج للحصول على درجة البكال)على سبيل المثال منح 
 

إدخال أو أن يبلغ عنها قبل موعد تنفيذها ،ومن األمثلة على التغييرات الطفيفة التي ينبغي     
أو عمليات  المقترحةفي استراتيجيات التدريس  قد ذكر تغييرال وهذااختياري ،مقرر  حذف 

فردية ال مقرراتلل المعتمدة اتساعاليكون التغيير في و برنامج ، ال مواصفات يم كما جاء فيو التق
الالزمة لهذا البرنامج ، واالختالفات في نسبة الوقت  في إجمالي الساعاتدون تغيير 

يم و محاضرة أو متطلبات البرنامج التعليمي ، والتغيرات في عمليات التقالالمخصص للمختبر ، 
 موظفين. تغييرات في استراتيجيات تنمية القدرات المهنية لهيئة التدريس والالللبرنامج ، أو 
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ختالفات الفي تخصيص هيئة التدريس ، واو تغييرات في النص أو المواد المرجعية ، أما ال
مستمر ، وليس من الضروري التطوير الجزء من برنامج أنها يتوقع  المقررطفيفة في محتوى ال

 .ها في التقريرذكر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير عن تغيريات كبرية يف برنامج معتمد 
 هذه التغيريات املقرتحة من تنفيذ على األقل  دراسي كاملفصل يقدم قبل 

 المؤسسة:
 الكلية/القسم:

 اسم البرنامج ورمزه:
 منسق/مدير البرنامج:

 تاريخ التقرير:
 )أ(. التغيير المقترح: .1
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 )ب(. التاريخ المقترح للتنفيذ:
 أسباب التغيير: .2

 
 
 

 :األهداف التي يتعين تحقيقها .3
 

 قيق األهداف المرجوة من التغيير:عملية تقويم تح .4

 

 :في البرنامج مسبقاً  األثر )إن وجدت( على الطالب المسجلين .5

 

 

المطلوبة )إن وجدت( بما في ذلك التجهيزات والمرافق وغيرها من المواد  صادرالم)أ( .6
 ،..الخ. المرجعية
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 ال )ب(. هل تم تخصيص األموال الكافية لتوفير تلك المصادر؟ نعم    

 وأ،  تدريبهمتعيين أعضاء هيئة التدريس أو إعادة  ل:كلية )إن وجد( مثالمتطلبات  .7
 التطوير المهني ، الخ.

 

 

 

 
 
 
 

 التقرير السنوي عن التغيريات يف الربنامج 
 تغيريات طفيفة التي متت فيهايقدم سنويا جلميع الربامج املعتمدة 

 المقررات التي أضيفت أو حذفت من البرنامج: .1

 

 

 

 سباب:األ
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 :برنامجال تدريس الموصى بها في مواصفاتال تغييرات في استراتيجياتال .2

 

 

 

 األسباب:

 

 التغييرات في عمليات التقويم الموصى بها في مواصفات البرنامج: .3

 

 

 

 األسباب:

 

 التغييرات في عمليات تقويم البرنامج: .4
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 األسباب:

 

المحاضرات والدروس ، والمختبرات )مزيج من  المقرراتتغييرات في ترتيبات تقديم ال .5
 (، وما إلى ذلك

 

 

 

 األسباب:

 

 التغييرات في التطوير المهني أو التدريب ألعضاء هيئة التدريس: .6

 

 

 

 األسباب:
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 تغييرات أخرى: .7

 

 

 

 

 األسباب:

 
 
 
 
 
 
 "5امللحق "

 متطلبات اجلامعة:
 املقياس:

العلمية من خالل البحث والنشاط. ونقل وتطبيق المعرفة  بإبداعيجب أن تلتزم المؤسسة     
يجب أن تكون مكرسة لتطوير المهنيين ذوي المهارات العالية والعلماء في عدد من المجاالت و 

المتطلبات و من خالل الدراسات الجامعية والدراسات العليا األكاديمية والمهنية وبرامج البحث. 
الجامعة تكون ن المتوقع أيضا أن المرغوب فيه على مستوى األداء. وم كلهنا حدا أدنى وليس 

 أكثر ممابحوث الماجستير والدكتوراه ، بمشاركة القد أنشأت أعلى مستويات النشاط البحثي ، و 
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بشكل يتوافق مع في مجال البحث والدراسات العليا  ايقيم أداءهبشكل هنا ،  موضح هو
 .المواصفات الدولية للجامعات

 :امعةاجلاملمارسات اجليدة يف 
 ضمنفي عدد من المعايير المفصلة  تلممارسات الجيدة فيما يتعلق بأنشطة الجامعة وردا    

معايير ضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي. وهي تنطبق على الجامعات كما 
 إضافية للجامعة.  متطلباتعلى سائر مؤسسات التعليم العالي ولكن هناك  تنطبق

 : ومحددة هلالمتطلبات لالحد األدنى و 
 :الربامج سعة
ب من الطال ٪ 11وبحد أدنى  2في ما ال يقل عن ثالثة مجاالت واسعة للتعلم تقدمالبرامج     

 المسجلين في برامج المؤسسة في كل من هذه المجاالت الثالثة.
 

 مستوى الربامج املقدمة:
برامج الدراسات العليا و لتعلم على األقل. لثالثة مجاالت في  الجامعية ينبغي أن تقدم البرامج

حتى مستوى الدكتوراه ينبغي أن تقدم في ما ال يقل عن واحد من هذه المجاالت ، ودرجة 
 ن يكونوامن الطالب ال بد  ٪ 5ما ال يقل عن  كما أنعلى األقل. في مجالين الماجستير 

 اتدرجفي  ينمسجل واعلى األقل يجب أن يكون ٪ 2.5و. الدراسات العليافي برامج  مسجلين
 ث.و البح
 

 :املشاركة يف البحوث

                                                           

(. العلوم اإلنسانية 2، ) واألعمال الفنية الفن .1: الواسعة جاالت التعلمم فإن التالية تعتبر المتطلبهذا  من أجل. 1
. علوم 8(. علوم ، 7(. القانون )6(. األعمال التجارية واإلدارة )5(. العلوم االجتماعية )4(. التعليم )3والدراسات الدينية )

. العلوم الصحية 11دراسات ذات الصلة ، . الزراعة وال11(. الهندسة والصناعة التحويلية والتشييد ، و 9الحاسوب )
 (للتقويمتخضع  اتتصنيف(. الخدمات االجتماعية والشخصية. )12)
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من الميزانية التشغيلية السنوية للمؤسسة  ٪ 5، ويفضل أن ال يقل عن  ٪ 2.5حد أدنى من ك
شمل يب( يجب أن تنفق على دعم إجراء البحوث. هذا المبلغ يمكن أن )باستثناء رواتب الطال

طوير المشتركة ، وتوفير مشاريع البحث والت فيالمؤسسة  ةحص المنح البحثية الخاصة ، و
ال  ولكنهاوطالب الدراسات العليا.  علميالدعم للبحوث والتجهيزات البحثية المتخصصة لم

، أو اإلدارة  األخرى أو غيرها من البرامج بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه تشمل تمويل 
 العامة للبرنامج

 

 النشاط العلمي املستمر:
جميع المستويات في المؤسسة في األنشطة  منة التدريس هيئأعضاء شارك يينبغي أن     

 العلمية التي تكفل اإللمام بآخر التطورات في هذا المجال ، وتشمل التعرض لتلك التطورات
بالتدريس في مرحلة الدراسات  ونيقوم نأعضاء هيئة التدريس الذيو في التدريس.  التي تحدث

وباحثين كما كدارسين  ونشطينالدكتوراه  ن درجةويحملو  ينمؤهل واكونيالعليا من المتوقع أن 
مهنية البرامج أن الحيث و في اآلونة األخيرة. المحكمة  يه أبحاثهم المنشورة في المجالتتدل عل

ة من أعضاء نسبة مناسبفان لدكتوراه ا مؤهالتتقدم بالتناوب مع على مستوى الدراسات العليا 
 األخيرة في المجال المعني. ة لتجربتهمإضاف،  تحقق نجاحا واسعاتدريس قد الهيئة 

 
 :حجم املسؤسسة

الذين يجب أن يكون عددهم ما التحاق الطالب ب يعبر عنهالحد األدنى لحجم الجامعة      
 الطالب. هذا العدد ال يشمل المنحفي التعليم العالي وبرامج  بدوام كاملطالب  2111يعادل 

 الممنوحة.غير  البرامج، أو في غيرها من  يةالتأسيسالمسجلين في البرامج التحضيرية أو 

 

 


