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شهد التعليم العالي في المملكة العربية السعودية قفزات وتطورات هائلة في السنوات
العشر الماضي ة بفضل من هللا عز وجل ،ثم بفضل الدعم الالمحدود من لدن خادم
الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه هللا-رائد التعليم
العالي والذي يتابع منجزاته وتطوراته خطوة بخطوة .وإن كانت الجامعات المنتشرة
في كل أرجاء بالدنا بما تضمه من مشروعات أكاديمية تمثلت في الكراسي العلمية،
والمراكز البحثية ،ومراكز التميز ،ومشروعات التقنية وغيرها هو بحد ذاته تطوراً
كبيراً نحمد هللا – عز وجل-على تحققه ،فإن التحدي الكبير الذي نواجهه هو الوصول
ى عاليا ً من األداء والكفاءة في ظل
بتلك المؤسسات المختصة بالتعليم العالي إلى مستو ً
ازدياد التنافسية العالمية ،مما حتم أهمية إيجاد مؤسسة ترفد هذا التطور الذي شهده
التعليم العالي وترتقي به وتقي ّمه وتضبط مجاالته كي ترتقي مخرجاته إلى المستوى
المأمول.
وهنا يأتي إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي لتمثل اللبنة الرئيسية للرقي
بمؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية من أجل ضمان الجودة
واالعتماد األكاديمي .إن مؤسسات التعليم العالي المعاصرة والتنافسية العالمية في ظل
مجتمع المعرفة حتم على مؤسساتنا االرتقاء بمستوى أدائها للوصول للكفاءة العالية
من أجل مخرجات تعليمية يمكنها أن تماثل مخرجات مؤسسات التعليم العالي العالمية.
وتأتي معايير الجودة واالعتماد األكاديمي بما تمثله من أسس رئيسة لخلق بيئة
أكاديمية عالية المستوى وحاضرة لثقافة اإلبداع واالبتكار والتميز البحثي واألكاديمي
لتكون هي الهدف الرئيس للمستوى المأمول أن تحققه جامعاتنا السعودية.
إن ما قامت به الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي من وضع معايير للجودة
واالعتماد األكاديمي تتماثل مع المعايير الدولية إنما يأتي مشاركة من الهيئة في
تحسين جودة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ،ليرتقي بمعايير الثقة
بمخرجاته ولتسهم في زيادة قدرة الجامعات في التنافس العالمي بكل موضوعية
وشفافية .وهو ما تأمله قيادتنا الرشيدة من أجل نشر ثقافة التميز والجودة في كل
مؤسسات الدولة والتي يأتي في مقدمتها مؤسسات التعليم العالي باعتبارها تضم النخب
العلمية واألكاديمية ،ويؤمل عليها الكثير في قيادة تطبيقات معايير الجودة والتميز في
كل مجاالت العمل والخدمات المختلفة.
إن هذه المعايير الدولية هي نتاج جهد كبير بذله الزمالء في الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي يحتاج المؤازرة والدعم الكبير من قبل مؤسسات التعليم العالي
حتى تحقق األهداف الرئيسة منها لالرتقاء بآليات وبنية العمل لديها بمفهوم العمل
المشترك ،باعتبار أن الهيئة أصبحت شريكا ً ومعينا ً لمؤسسات التعليم العالي في
االرتقاء بمستوى ومعايير الجودة لديها .ونتطلع جميعا ً لمؤسسات تعليمنا العالي بنظرة
تفاؤلية أن نراها في أرقى صورة من االلتزام بالمعايير الدولية ،وأن ترتقي لمصاف
الجامعات العالمية وهي إن شاء هللا مؤهلة لذلك بما تضمه من كفاءات أكاديمية يعول
عليها الكثير خدمة لدينها ومليكها ومجتمعها .وهللا الهادي إلى سواء السبيل.
وباهلل التوفيق،،،
األستاذ الدكتور/خالد بن محمد العنقري
وزير التعليم العالي
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد:
تحقيقا ً ألحد أهداف إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،الذي يتضمن إعداد
معايير العتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجه ،والمشاركة في تطوير التعليم العالي
وضبط جودته؛ فقد قامت الهيئة بإعداد معايير االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي
وبرامجه.
وقد تم تطوير هذه المعايير لتقدم اإلرشادات والمتطلبات الالزمة لمؤسسات التعليم العالي؛
من أجل بناء نظام الجودة فيها وتطويره ،والوصول إلى االعتماد األكاديمي من قبل الهيئة.
وقد روعي عند إعداد هذه المعايير شموليتها لجميع أنشطة مؤسسات التعليم العالي ،حيث
تضمنت أحد عشر معياراً رئيساً ،يندرج تحتها ما يقارب  373ممارسة جيدة ،تساير أفضل
ضعت
الممارسات العالمية سواء فيما يتعلق بالمدخالت ،أو العمليات ،أو المخرجات .كما ُو ِ
مؤشرات رئيسة لألداء تبين مدى تحقق متطلبات تلك المعايير ،ومستوى جودتها.
وقد مر إعداد هذه المعايير بعدد من الخطوات واإلجراءات وتمت مراجعتها وفق آليات
عديدة ومتنوعة حتى خرجت في صورتها الحالية .حيث استشارت الهيئة عند إعدادها لهذه
المعايير مؤسسات التعليم العالي السعودية ،كما استشارت عدداً من الخبراء الدوليين في
مجال ضمان الجودة في عدد من البلدان ذات األنظمة العريقة لضمان الجودة واالعتماد.
وقامت الهيئة كذلك بتنظيم ندوة خاصة لدراسة ما ورد في هذا النظام من إجراءات،
واستخدمت هذه المعايير في برامج التدريب ،وفي مشروع التقويم التجريبي ( Pilot
 ،)Projectوفي المراجعات التطويرية ( ،)Developmental Reviewsواستـُخدمت أداة
للتحقق من أهلية مؤسسات التعليم العالي األهلي للحصول على المنح الدراسية الحكومية.
كما أن المعايير استخدمت لعدة سنوات في مؤسسات التعليم العالي في عمليات التقويم الذاتي
األولي .وخالل هذه الفترة كانت وثائق المعايير تنقّح باستمرار ،وأجريت عليها بعض
التعديالت واإلضافات التي جعلتها أكثر وضوحا ً وأسهل في االستخدام.
وكخطوة أخيرة ،وبناء على توجيه من مجلس إدارة الهيئة ،فقد التمست الهيئة المشورة من
مجموعة متميزة من كبار المستشارين الدوليين الذين راجعوا الوثائق التي بين أيدينا على
شكل فريق واحد وأبدوا آراءهم ووافقوا عليها باإلجماع.
وتع ّد هذه الوثيقة إطاراً مرجعيا يتم على أساسه تطوير مؤسسات التعليم العالي ،أكاديميا ً
وإداريا ً للرفع من مستوى فاعليتها بتسخير التقنيات الحديثة بأسلوب إبداعي مميز والقيام
بعمليات التقويم واالعتماد األكاديمي.
ويأتي نشر هذه الوثيقة حرصا ً من الهيئة على توفير المعلومات واألدلة والوثائق التي تساعد
مؤسسات التعليم العالي في سعيها لتحسين الجودة.
وهللا الموفق،،،
األستاذ الدكتور/عبد هللا بن عبد الكريم المسلٌم
أمين عام الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
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مقدمة
أنشئت "الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي" في المملكة العربية السعودية ،لتقوم
بمسؤولية وضع المعايير القياسية للمؤسسات والبرامج ومن ثم تقويم واعتماد المؤسسات
والبرامج في مرحلة التعليم فوق الثانوي التي تستوفي معايير الجودة المطلوبة.
وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بتصميم نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ،لدعم التحسين
المستمر للجودة ،وكان الهدف الرئيس للهيئة الوطنية من ذلك هو :ضمان تحقق المعايير
المتعارف عليها دوليا ً في مؤسسات التعليم فوق الثانوي ،وفي جميع البرامج األكاديمية في
المملكة العربية السعودية.
إن اعتماد أي مؤسسة ،أو برنامج تعليمي ،يعطي تأكيداً عاما ً بأن هذه المعايير قد تحققت فيه ،كما
يبعث الثقة لدى الطلبة ،وأصحاب العمل وأولياء األمور وأفراد المجتمع بأن ماتعلمه الطلبة وما
يُجرى من أبحاث وما يقدم من خدمات ،كل ذلك كان على درجة مناسبة ،ويساير في جودته
الممارسات العالمية الجيدة ،وبذلك يتأتى التحقق من أن المؤهالت التي تمنحها المؤسسات
والبرامج األكاديمية في المملكة العربية السعودية تعادل نظيراتها من المؤهالت في أي مكان في
العالم.
وقد شملت الم عايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي لضمان جودة
مؤسسات وبرامج التعليم العالي واعتمادها أحد عشر مجاالً عاما ً ألنشطة هذه المؤسسات
والبرامج وهي:
 - 3الرسالة والغايات واألهداف.
 - 1السلطات واإلدارة.
 - 1إدارة ضمان الجودة وتحسينها.
 - 4التعلم والتعليم.
 - 5إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة.
 - 6مصادر التعلم.
 - 7المرافق والتجهيزات.
 - 8التخطيط واإلدارة المالية.
 - 9عمليات التوظيف.
 - 31البحث العلمي.
 - 33عالقات المؤسسة التعليمية بالمجتمع.
وهذه المعايير مبنية ـــــــ بصورة عامة ـــــــ على الممارسات الجيدة المتعارف عليها في قطاع
التعليم العالي ،على مستوى العالم .وقد تم تكييفها ،لتتالءم مع طبيعة الظروف التي تكتنف التعليم
العالي في المملكة العربية السعودية.
و ُوصفت المعايير على مستويات متعددة ،من حيث العموم والتفصيل ،وذلك كما يلي:
 أوالً :هناك توصيفات عامة لكل مجال من مجاالت األنشطة األحد عشر الرئيسة.
 ثانيا ً :تنقسم هذه المعايير ـــــــ بدورها ـــــــ إلى معايير فرعية تتناول المتطلبات الخاصة
بكل مجال من المجاالت الرئيسة.
معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 3411هـ

5

 ثالثا ً :تحت كل معيار من المعايير الفرعية ،هناك عدد من الممارسات الجيدة ،التي تتبناها
المؤسسات لتحقيق مستوى عاليا ً من الجودة.
ولتقويم األداء ـــــــ مقارنة بالمعايير ـــــــ يتعين على كل مؤسسة تعليمية أن تبحث عن مدى
ماتطبقة من هذه الممارسات الجيدة ،ومستوى تطبيقها لها.
وقد أعدت الهيئة مجموعة من مقاييس التقويم الذاتي للمساعدة في هذه العملية عنونتها
بــ""مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي"" .وفيها مؤشرات قياسية تقيس بدقة
مدى جودة تنفيذ عمليات التقويم ـــــــ داخل المؤسسة ـــــــ وما إذا كانت هذه الممارسات
المحددة قد تم اتباعها ،وتقدير المؤسسة الذاتي لمدى تطبيقها لهذه الممارسات وذلك من خالل
مقياس خماسي التقدير.
وتقدم الهيئة في هذه الوثيقة وصفا ً تفصيليا ً لهذه المعايير األحد عشر حول أنواع البراهين
واألدلة التي يمكن االستعانة بها لتحديد مدى جودة األداء في مؤسسات التعليم العالي ،مقارنة
بهذه المعايير.
وتتناول هذه الوثيقة معايير مؤسسات التعليم العالي ،التي ينبغي تطبيقها على جميع تلك
المؤسسات في المملكة العربية السعودية ،سوا ًء كانت حكومية أو أهلية عدا التعليم العسكري.
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معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
لمؤسسات التعليم العالي
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المعيار األول :الرسالة والغايات واألهداف
يجب أن تحدد رسالة المؤ سسة بوضوح تام وبشكل مناسب أهداف المؤسسة ،ويجب أن تحدد
أولوياتها ،وأن تكون الرسالة مؤثرة في توجيه التخطيط والعمل داخل المؤسسة التعليمية.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-3

مناسبة رسالة المؤسسة:

يجب أن تكون الرسالة مناسبة للمؤسسة في البيئة التي تعمل المؤسسة فيها ،وهي بيئة المملكة
العربية السعودية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-1-1أن تتوافق الرسالة مع قرار (وثيقة) تأسيس المؤسسة (ويشمل ذلك أية أهداف تحددها
األنظمة أو اللوائح ،أو أهداف الجهة المؤسسة في حالة مؤسسات التعليم العالي
األهلية ،أو غير ذلك من الوثائق المشابهة).
 2-1-1أن تتناسب الرسالة مع طبيعة المؤسسة ،ومع ما يتوقع منها ( على سبيل المثال :أن
تتناسب مع طبيعة المؤسسة فيما إذا كانت كلية أهلية صغيرة الحجم ،أو جامعة بحثية،
أو كلية للبنات في منطقة إقليمية...و هكذا).
 3-1-1أن تتوافق الرسالة مع المعتقدات والقيم اإلسالمية.
 4-1-1أن ترتبط الرسالة باحتياجات المجتمع أو المجتمعات التي تخدمها المؤسسة التعليمية.
 5-1-1أن تتوافق الرسالة مع المتطلبات الثقافية واالقتصادية للمملكة العربية السعودية.
 6-1-1أن يصحب الرسالة بيان يوضح للمستفيدين مدى مناسبتها ،مع التعليق على الجوانب
المهمة من البيئة التي تعمل فيها المؤسسة والتي قد تتعلق بقضايا محلية أو وطنية أو
دولية.
صياغة رسالة المؤسسة:
1-3
يجب أن تكون صياغة الرسالة مفيدةً في توجيه التخطيط وصنع القرارات بالمؤسسة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-2-1

كاف بحيث تكون مؤثرة في توجيه عمليات
أن تكون صياغة الرسالة محددة بقدر
ٍ
صنع القرار واالختيار من بين إستراتيجيات التخطيط البديلة.

2-2-1

أن ترتبط صياغة الرسالة بجميع األنشطة (المهام) الرئيسة في المؤسسة.

3-2-1

أن تكون الرسالة ممكنة التحقيق من خالل إستراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في حدود
موارد المؤسسة المتوقع توفيرها.
اف بحيث تكون مرجعا ً لتقويم التقدم نحو
أن تكون صياغة الرسالة واضحة بشكل ك ٍ
تحقيق غايات المؤسسة وأهدافها.

4-2-1
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1-3

وضع الرسالة ومراجعتها:

يجب أن توضع صياغة رسالة المؤسسة من خالل عمليات استشارية ،ويجب أن تـُعتمد رسمياً،
وأن تـُراجع دوريا ً.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-3-1أن تُحدد الرسالة بالتشاور مع المستفيدين (ذوي العالقة) األساسيين في المؤسسة
ذاتها ،وفي المجتمع الذي تخدمه ،وبدعم منهم.
 2-3-1أن يتم اعتماد رسالة المؤسسة رسميا ً من قبل المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة
(مجلس الجامعة أو مجلس األمناء).
 3-3-1أن تتم المراجعة الدورية للرسالة ويتم تأكيد اعتمادها أو تعديلها – حسبما يقتضي
األمر– في ضوء الظروف المتغيرة.
 4-3-1أن يتم تعريف المستفيدين برسالة المؤسسة ،ويتم إعالن أية تغيرات تطرأ عليها.
4-3

استخدام الرسالة:

يجب أن يتم استخدام الرسالة  -بصورة منتظمة  -أساسا ً للتخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة
بالسياسات الرئيسة في المؤسسة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-4-1أن تستخدم الرسالة أساسا للتخطيط اإلستراتيجي للمؤسسة.
 2-4-1أن تكون الرسالة معلنة إعالنا ً واسعا ً في جميع وحدات المؤسسة ،وأن تـُتخذ
اإلجراءات الالزمة لضمان إلمام هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالرسالة وتأييدهم
ودعمهم لها.
 3-4-1أن تُستخدم الرسالة بانتظام بصفتها موجها ً لتوزيع الموارد واتخاذ القرارات المتعلقة
بالبرامج أو المشاريع أو السياسات المهمة بالمؤسسة.
5-3

العالقة بين الرسالة والغايات واألهداف:

يجب أن تستخدم رسالة المؤسسة بحيث تكون أساسا ً لوضع الغايات واألهداف الرامية لتطوير
المؤسسة وللوحدات التنظيمية فيها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-5-1أن تتوافق الغايات المتوسطة والطويلة المدى التي ترمي لتطوير المؤسسة وبرامجها
ووحداتها التنظيمية مع الرسالة ،وتدعمها.
 2-5-1أن تتم صياغة الغايات بوضوح يمكن من استخدامها في عمليات التخطيط وصنع
القرار وفق أساليب تتوافق مع الرسالة.
 3-5-1أن تتم مراجعة الغايات التطويرية للمؤسسة مراجعةً دورية في ضوء الظروف
المتغيرة لضمان استمرار مناسبتها للرسالة ودعمها لها.
4-5-1

ضعت للمبادرات المؤسسية بشكل عام ولألنشطة
أن تتوافق األهداف المحددة التي ُو ِ
التي تخص وحدات تنظيمية فيها مع الرسالة وغاياتها التطويرية الرئيسة والمشتقة
منها.
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5-5-1

أن يصحب األهداف الرئيسة بيان يحدد بوضوح مؤشر أداء ،قابل للقياس ،يستخدم
للحكم على مدى تحقيق كل هدف.

األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على األدلة على جودة رسالة المؤسسة  -في هذا المعيار -من خالل فحص صييغة
الرسالة نفسها ،وفحص نسخ األوراق التي تُوثِيق عمليية اقتيراح الرسيالة وصيياغتها ،وفحيص أيية
تعد يالت أجريت عليهيا ،إضيافة إليى المقيابالت ميع أعضياء هيئية التيدريس والميوظفين ،والطلبية،
والخريجين ،وأرباب العمل؛ للتعرف على ميدى معيرفتهم بالرسيالة ودعمهيم لهيا ،والنظير فيي أيية
تقارير أخرى ،أو أية مقترحات ،أو بيانات؛ لتقويم مدى استخدام الرسالة أساسا ً التخياذ القيرارات.
و تتضمن المؤشرات التي يمكن استخدامها في هذا السياق تقويم اإلجابات عين أسيئلة اسيتطالعات
الييرأي؛ للتحقييق م ين م يدى معرفيية المعنيييين بالرسييالة ودعمه يم لهييا ،أو نسييبة القييرارات المتعلقيية
بالسياسات التي اعتمدت على الرسالة بصفتها أحد المحكات المستخدمة في صنع القرار.
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سلـطات واإلدارة
المعيار الثاني :ال ُ
يجب أن يقـُوم المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة أو مجلس األمناء) بقيادة
المؤسسة قيادةً فعالةً تحقق المصلحة العامة للمؤسسة كافة وللمستفيدين منها ،من خالل تطوير
السياسات المناسبة ،والعمليات الالزمة لتحقيق مبدأ المساءلة .ويجب على كبار المسؤولين
باإلدارة العليا أن يقوموا بإدارة نشاطات المؤسسة وتوجيهها بشكل فعال وفق هيكل إداري محدد
وواضح .ويجب أن تكون ممارساتهم متوافقةً مع أعلى المعايير من حيث االلتزام والممارسة
األخالقية .وفي األقسام التي تضم شطراً للطالب وشطراً للطالبات يجب أن تكون الموارد في كل
شطر محققة لمتطلباته ،ويجب أن يكون هناك اتصال فعال بينهما ،ومشاركة كاملة في عمليات
التخطيط وصنع القرار من كل منهما .ويجب أن يتم التخطيط واإلدارة في إطار من السياسات
واألنظمة التي تضمن تحقيق المساءلة المالية واإلدارية ،وتضمن التوازن بين التخطيط على
مستوى اإلدارة والمبادرات على مستوى الوحدات أو األقسام العلمية.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-1

المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة:

يجب أن يعمل المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة أو مجلس األمناء) بصورة
فعالة تحقق المصلحة للمؤسسة بشكل عام وللمجتمع الذي تخدمه المؤسسة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-2

أن يضع المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة التطوير الف ّعال للمؤسسة هدفا ً أساسا ً له،
بما يحقق مصالح طلبتها وفئات المجتمع األخرى التي تخدمها المؤسسة.

2-1-2

أن يشمل المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة أعضاء يمثلون خبرات متنوعة ما يكفل
توافر مدى واسع من المعارف والخبرات الضرورية لتوجيه السياسـات التعليميـة
للمؤسسة.

3-1-2

أن يكون أعضاء المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة على دراية كافية بمهام المؤسسة
وأنشطتها ،وباحتياجات الفئات االجتماعية التي تخدمها المؤسسة.

4-1-2

أن يتم تزويد أعضاء المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة الجدد بكل المعلومات التي
يحتاجونها من أجل التعرف على المؤسسة التعليمية ،وعلى دور المجلس اإلداري
األعلى للمؤسسة التعليمية ذاته ،وأسلوب العمل فيه.

5-1-2

أن يقوم المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة بمراجعة رسالة المؤسسة ،وغاياتها،
وأهدافها مراجعة دورية من خالل عمليات تعطي جميع شرائح المجتمع فرصة
اإلسهام بوجهات نظرهم.

6-1-2

أن يقوم المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة بما يلزم لضمان أن تنعكس رسالة
المؤسسة ،وغاياتها ،وأهدافها في الخطط التفصيلية للمؤسسة وأنشطتها األساسية.

7-1-2

8-1-2

أن يقوم المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة بمراقبة إجمالي العمليات التي تتم داخل
المؤسسة ويتحمل المسؤولية عنها .ومع أن المجلس اإلداري األعلى له السلطة في
اتخاذ القرارات النهائية إال أنه  -في الحاالت التي توجد حولها تساؤالت عن الشؤون
األكاديمية  -ينبغي أن يرجع المجلس إلى المجالس أو الجهات األكاديمية المعنية في
المؤسسة لالستئناس برأيها قبل اتخاذ أية قرارات أو إجراء تغييرات جذرية بشأنها.
أن يقوم المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة بتكوين لجان فرعية للنظر -بدقة  -في
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القضايا الرئيسة التي تقع ضمن اختصاصات المجلس ،مثل :الموافقة على مشروع
الميزانية ،وإقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة ،وما يتعلق بالسياسات العامة التي تقع
تحت اختصاصات المجلس( .وينبغي أن تتضمن هذه اللجان بعض أعضاء المجلس
اإلداري األعلى للمؤسسة ،وكبار الموظفين ،وأعضاء هيئة التدريس ،وأعضاء من
خارج المؤسسة حسبما تقتضيه الحال).
 9-1-2أن تحدد مسؤوليات المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة تحديداً يجعل جميع األدوار أو
الوظائف والمسؤوليات التي تقع على عاتقه واضحة ،وفيها تمييز بين المسؤوليات،
ويتم االلتزام بها على مستوى تناولها وتطبيقها .وتشمل هذه األدوار والمسؤوليات
أمور السياسات العامة والمساءلة على مستوى المؤسسة واإلدارة العليا التنفيذية
للمؤسسة وآليات صناعة القرار األكاديمي المرتبطة بتطوير البرامج العلمية.
 11-1-2أن تُحدد مسؤوليات مجلس األمناء والمالك لمؤسسات التعليم العالي األهلية تحديداً
واضحا ً.
 11-1-2أن يعمل أعضاء المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة إذا كانوا  -في الوقت نفسه-
أعضاء هيئة تدريس أو موظفين في المؤسسة بما يحقق مصلحة المؤسسة كافة،
وليس بصفتهم ممثلين لمصالح الجهات التي ينتمون إليها في المؤسسة.
 12-1-2أن يُراجع المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة ،أو مجلس األمناء)
مدى جودة أدائه مراجعة دورية ،وأن يعمل  -باستمرار -على تطوير وتطبيق خطط
لتحسين طريقة عمله.
1-1

القيادة:

يجب على القيادات اإلدارية في المؤسسة أن تقوم بدورها في قيادة المؤسسة قيادةً فاعلة ومسؤولة
تحقق لها التطوير والتحسين.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى حقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-2-2أن تـُحدد مسؤوليات القيادات اإلدارية تحديداً واضحا ً في توصيفات المهام الوظيفية.
2-2-2
3-2-2
4-2-2

5-2-2

أن تقوم القيادات اإلدارية بتصور أو توقع القضايا والفرص المحتملة وتـتخذ
المبادرات المناسبة لها.
أن تضمن القيادات اإلدارية أن اإلجراءات المطلوبة التي تقع في مجال مسؤولياتها
تـُنجز بفاعلية ،وفي الوقت المناسب.
ُ
مستويات اإلشراف والموافقة للشؤون األكاديمية التي يتوالها كبار
أن تشمل
المسؤولين في اإلدارة العليا أو اللجان األكاديمية التي تشكل لهذا الغرض مراقبة
الجودة والموافقة على التغييرات األساسية .ومع االحتفاظ بالسلطة للمجلس اإلداري
األعلى للمؤسسة باتخاذ القرارات النهائية وفقا ً لألنظمة القائمة ،إال أنه ينبغي أن
يفوض المجلس بعض الصالحيات المتعلقة بإقرار الكتب الدراسية وقوائم المراجع
وتعديل إستراتيجيات التعلم المخطط لها وتفاصيل مهام تقويم تحصيل الطلبة وتحديث
محتويات المقررات إلى مستويات مناسبة داخل المؤسسة .وللمجلس أن يمتنع عن
تفويض بعض أو كل هذه الصالحيات في تخصصات معينة وفقا ً لما يراه مناسبا ً.
(انظر كذلك الممارسة .)3-1-4
أن تشجع القيادات اإلدارية على العمل بروح الفريق،والتعاون بين العاملين؛ من أجل
تحقيق غايات المؤسسة وأهدافها؛ التي تقع في حدود مسؤولياتهم.
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6-2-2

أن تعمل القيادات اإلدارية  -في جميع المستويات  -في المؤسسة بالتعاون مع زمالء
العمل في الوحدات األخرى في المؤسسة لضمان فاعلية كافة الوظائف في المؤسسة
كلها.

7-2-2

ُ
القيادات اإلدارية  -في جميع المستويات -المسؤولية عن جودة األنشطة
أن تتحمل
وفاعليتها والمهام التي تدخل ضمن مسؤولياتها ،بغض النظرعما إذا كانت هذه
األنشطة أو المهام تنفذ بواسطتها أو بواسطة آخرين يعملون تحت مسؤوليتها.

8-2-2

أن تتم عملية التفويض بصورة مالئمة في إطار واضح يحدد المرجعية ونظام
المساءلة المستخدم ،وذلك عندما يتم تفويض المسؤوليات إلى أفراد آخرين.
أن تكون التفويضات محددة رسميا ً في وثائق موقعة وتصف  -بوضوح -حدود
المسؤوليات المفوضة ،ومسؤوليات تقديم التقارير عن القرارات التي تتخذ.

9-2-2

 11-2-2أن تكون لدى المؤسسة أنظمة ولوائح تحكم مسألة تفويض السلطة بالمؤسسة موافـق
عليها من قِبل سلطة عليا للمؤسسة .وينبغي أن تبين هذه األنظمة المهام الرئيسة التي
وضح أن تفويض السلطة إلى شخص آخر أو منظمة أخرى
ال يمكن تفويضها ،وأن تُ ِ
ال يلغي مسؤولية الشخص الذي منـح ذلك التفويض في تحمل التبعات المترتبة على
القرارات المتخذة بناء على ذلك التفويض.
ُ
القيادات اإلدارية دورها القيادي ،وتشجع المبادرات من جانب المرؤوسين،
 11-2-2أن تؤدي
وتكافئ عليها ،في إطار سياسات وإجراءات واضحة ومحددة.
 12-2-2أن تُوظف التغذية الراجعة حول آراء المرؤوسين بصورة منتظمة وبناءة تسهم في
عملية التطوير الشخصي والمهني لهم.
 13-2-2أن يتحقق كبار القيادات اإلدارية من أن ما يـُقدم للمجلس اإلداري األعلى للمؤسسة
موثق ويحدد تحديداً واضحا ً القضايا والسياسات التي تتطلب إصدار قرارات بشأنها،
وما يترتب على بدائلها.
1-1

عمليات التخطيط:

يجب أن تدار عمليات التخطيط بفعالية؛ لتحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها ،من خالل عمل جماعي
عبر المؤسسة .ويجب أن تجمع عملية التخطيط بين التخطيط اإلستراتيجي والمرونة التي تسمح
بالتكيف مع النتائج المتحققة والظروف المتغيرة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-3-2

تخطيط لكافة أقسامها.
أن توضع خطة إستراتيجية شاملة للمؤسسة كلها ،تقدم إطار
ٍ
أن يتميز التخطيط بكونه إستراتيجياً ،ويتضمن أولويات للتطوير ،وتسلسالً مناسبا ً
لكل عمل يجب القيام به؛ من أجل الحصول على أفضل النتائج ،سوا ًء كان على
المدى القريب أو البعيد.

3-3-2

أن تضع الخطط في االعتبار  -بشكل كامل وواقعي -العوامل البيئية الداخلية
والخارجية التي تؤثر على تطوير المؤسسة.

4-3-2

أن تسمح عمليات التخطيط بمشاركة ذوي العالقة المباشرة (المستفيدين) في مختلف
وحدات المؤسسة ،وبتبادل اآلراء معهم بمستويات مناسبة.

5-3-2

أن يتم إعالم كل من يعنيهم األمر بخطط المؤسسة بشكل جيد ،وتوضيح آثار هذه

2-3-2
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الخطط ،وما تتطلبه من مختلف الجهات ذات العالقة بالمؤسسة التعليمية.
6-3-2

أن تييتم مراقبيية تطبيييق الخطييط ،مييع التأكييد ميين مييدى تحقييق األهييداف القريبيية المييدى
والمتوسطة المدى ،وأن يتم تقويم النتائج.

7-3-2

أن تراجع الخطط وتـُط َّور وتعدل مع اتخاذ القرارات التصحيحية حسبما يتطلب
األمر؛ استجابة للتطورات التي تحدث عند التنفيذ ،واستجابةً لنتائج التقويم البناء ،أو
للظروف المتغيرة.

8-3-2

أن تـُربط الخطط  -بصورة مباشرة -بأنظمة إدارة المعلومات التي تقدم تغذية راجعة
منتظمة لكل من األعمال الروتينية (االعتيادية) المستمرة ،ولمستوى التقدم في تنفيذ
المبادرات اإلستراتيجية ،من خالل مؤشرات األداء الرئيسة وغيرها من البيانات،
حسب الضرورة.
أن تشكل عمليات تقدير المخاطر وإدارتها مكونا ً أساسيا ً في إستراتجيات التخطيط،
وتوضع اآلليات المناسبة لتقدير المخاطر والتقليل من آثارها في حالة حدوثها.

9-3-2

 11-3-2أن يشكل التخطيط اإلستراتيجي جز ًءا من عمليات وضع مشروع الميزانية السنوية،
الطويلة المدى ،بما يسمح بإجراء التعديالت المناسبة على المدى المتوسط كلما دعت
الحاجة إليها.
 4-1العالقة بين شطري الطالب والطالبات:
في المؤسسات التعليمية التي تحوي شطراً للطالب وشطراً للطالبات ،يجب أن يشترك قادة العمل
في الجانبين في السُلطة المؤسسية ،ويجب أن يشتركوا  -بصورة كاملة -في التخطيط
جو من التواصل الف ٌعال
اإلستراتيجي وفي صنع القرارات وفي اإلدارة العليا للمؤسسة في ٍّ
والمستمر بين الشطرين .ويجب أن يضمن التخطيط اإلستراتيجي التوزيع العادل للموارد
والمرافق للوفاء بمتطلبات تقديم البرامج التعليمية واألبحاث العلمية والخدمات المرتبطة بكل
شطر منهما .ويجب أن تهتم عمليات تقويم الجودة باألداء في كل من شطري الطالب والطالبات
وفي المؤسسة كلها كذلك.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-4-2أن يييتم تمثيييل شييطري الطييالب والطالبييات  -بصييورة متكافئيية -فييي عضييوية اللجييان
ت من خالل
والمجالس ذات العالقة ،ويشتركون جميعا ً مشاركةً تامةً في صنع القرارا ِ
إجراءات تتوافق مع أنظمة مجلس التعليم العالي ولوائحه.
 2-4-2أن يوجييد تواصييل ف َّعييال بييين أعضيياء اللجييان والمجييالس المختلفيية فييي أقسييام الطييالب
والطالبات ،ويشترك جميع األفراد من النساء والرجال ،الذين يقومون بأعمال متشابهة
في األقسام المختلفة ،اشتراكا ً كامالً في التخطيط ،والتقويم ،وصنع القرارات.
 3-4-2أن تقود عمليات التخطيط وآليات تقويم األداء إلى مستويات (معايير) متماثلة لدى
أقسام الطالب والطالبات ،وفي الوقت نفسه تأخذ في الحسبان االحتياجات المختلفة
لكل منهما.
 4-4-2أن تُظ ِهر مؤشرات الجودة وعمليات التقويم والتقارير النتائج الخاصة بكل من أقسام
الطالب والطالبات ،مع توضيح أوجه التشابه واالختالف ،باإلضافة إلى مستوى
األداء بشكل عام.
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5-1

النزاهة:

يجب على المؤسسة أن تلتزم بالمستويات األخالقية العالية واالستقامة والنزاهة ويشمل ذلك تجنب
تضارب المصالح في التدريس ،والبحث العلمي ،واألعمال الخدمية .ويجب أن تتخذ التدابير
الالزمة لضمان االلتزام بهذه المستويات األخالقية من قبل العاملين في المؤسسة والطلبة المنتمين
لها .ويجب االلتزام بهذه المستويات األخالقية في جميع أشكال تعامل المؤسسة مع الطلبة،
وأعضاء هيئة التدريس ،وغيرهم من الموظفين .ويجب أن تلتزم المؤسسة بهذه المستويات
األخالقية في عالقاتها مع الجهات الخارجية ،ويشمل ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-5-2أن تضع المؤسسة قواعد للممارسات األخالقية والسلوك المسؤول تتطلب من أعضاء
هيئة التدريس ،وغيرهم من الموظفين والطلبة وجميع اللجان والتنظيمات ،االلتزام
بمستويات عالية من الممارسات السلوكية واألخالقية ،وتجنب االنتحال عند إجراء
البحوث ونشرها ،وفي مجال التدريس والتقويم ،وتقويم األداء ،وعند القيام باألنشطة
اإلدارية والخدمية.
2-5-2
3-5-2

4-5-2

5-5-2

6-1

أن تقوم المؤسسة بمراجعة سياساتها وإجراءاتها بانتظام ،وأن تقوم بتعديلها كلما دعت
الحاجة إلى ذلك ،بما يضمن استمرار االلتزام بمستويات (معايير) عالية من السلوك
األخالقي.
أن تقدم المؤسسة نفسها بصورة صادقة ودقيقة إلى الجهات الداخلية ،والهيئات
الخارجية ،وإلى عامة الجمهور( .يجب أن تكون المواد اإلعالنية والترويجية  -دائما ً-
صادقة ،وتقدم معلومات كاملة ،وتتجنب أي تشويه للحقيقة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،وتتجنب  -أيضا ً -أية مزاعم مبالغ فيها أو مالحظات سلبية عن مؤسسات
أخرى).
أن تكون لدى المؤسسة أنظمة وإجراءات تسمح باإلعالن عن أي مصالح مالية،
وبتجنب تضارب المصالح ،ويتم التقيد بها باستمرار ،وتطبق هذه األنظمة على المجلس
اإلداري األعلى للمؤسسة وعلى جميع اللجان والجهات الصانعة للقرار في المؤسسة.
أن تُوثق جميع ممارسات التعيين ،والتأديب ،والفصل من الخدمة ،توثيقا ً دقيقاً ،وتنفذ
بطريقة تضمن المعاملة العادلة للجميع من السعوديين وغير السعوديين من أعضاء
هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين اآلخرين ،سواء كانوا معينين بدوام كامل أو
جزئي.
السياسات واللوائح التنظيمية:

يجب أن تكون لدى المؤسسة مجموعة شاملة من السياسيات واللوائح التنظيمية وتكون متاحة
بشكل واسع ،تُح ِدد بوضوح نطاق الصالحيات وإجراءات العمل للجان الرئيسة أو الدائمة،
وللوحدات اإلدارية ،وللوظائف القيادية في المؤسسة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-6-2أن تقوم المؤسسة بتوفير دليل للسياسات واإلجراءات توضح فيه األنظمة
واإلجراءات الداخلية الالزمة للتعامل مع جميع مجاالت األنشطة األساسية داخل
المؤسسة.
 2-6-2أن يتم وضع نطاق الصالحيات أو المسؤوليات للجان الرئيسة أو الدائمة وللوظائف
اإلدارية واألكاديمية داخل المؤسسة التعليمية ،وأن يكون ذلك منصوصا ً عليه في دليل
السياسات واإلجراءات.
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 3-6-2أن تكون أدلة السياسات واللوائح التنظيمية والوثيائق ذات العالقية محفوظية فيي أمياكن
يسهل الوصول إليها ،ومتاحة لجميع أعضاء هيئة التيدريس والميوظفين والطلبية اليذين
تهمهييم هييذه األدليية ،ويشييمل ذلييك أعضيياء هيئيية التييدريس والمييوظفين الجييدد ،وأعضيياء
اللجان المختلفة.
 4-6-2أن تُح َّدد مسؤوليات الطلبة ،وقواعد السلوك الخاصة بهم ،واألنظمة التي تؤثر على
تصرفاتهم وأفعالهم ،وتُعلن للطلبة قبل بداية دراستهم في المؤسسة التعليمية ،وبانتظام
بعد ذلك.
 5-6-2أن تلتزم المؤسسة ببرنامج منتظم للمراجعة ،تتم -من خالله -مراجعة جميع السياسات
واللوائح التنظيمية ونطاق الصالحيات والمسؤوليات مراجعة دورية.
7-1

بيئة العمل:

يجب أن تطبق المؤسسة أنظمة تعزز إيجابية بيئة العمل (تعرف بيئة العمل اإليجابية بأنها البيئة
التي توفر للعاملين اإلحساس بالمشاركة في صناعة القرار وبالقدرة على طرح المبادرات
وتحقيق الطموح المهني والقناعة بتقدير المؤسسة لإلسهامات والمبادرات).
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-7-2

أن يحرص كبار المسؤولين في اإلدارة العليا في المؤسسة على خلق بيئة عمل إيجابية
والمحافظة عليها ،وعلى تبني اإلستراتيجيات المناسبة ونشرها في جميع أنحاء
المؤسسة لتحقيق هذا الهدف.

2-7-2

أن تحرص اإلدارة على الحصول على آراء أعضاء هيئة التدريس ،وغيرهم من
الموظفين في المؤسسة ،حول المبادرات الرئيسة ،وأن تقوم بإبالغهم بالطريقة التي
تتم بها دراسة هذه اآلراء وما تنتهي إليه بشأنها.

3-7-2

ُ
اإلنجازات واإلسهامات المهمة للمؤسسة أو للمجتمع من قِبل هيئة التدريس
أن تلقى
والموظفين أو الطلبة ،التقدير واالعتراف المناسبين.

4-7-2

أن يييتم إشييعار هيئيية التييدريس والمييوظفين بالمؤسسيية بانتظييام بالمواضيييع ،والخ يـطط،
والتط يـورات التييي تح يـدث فييي المؤسسيية ،إمييـا عيين طريييـق النشييرات اإلخبارييية ،أو
التعميمات الداخلية ،أو عن طريق االتصاالت اإللكترونية.

5-7-2

أن يتم تكليف أحد المسؤولين الكبار في اإلدارة العليا للمؤسسة ،أو إحدى وحداتها
المركزيـة ،بمسؤوليـة إجـراء استطالعات رأي دورية للمواضيع التي تتعلق بالمناخ
التنظيمي ،تتضمن أموراً ،مثل  :مدى الرضا الوظيفي ،والثقة بالتطوير المستقبلي،
والشعور بالمشاركة في التخطيط والتطوير.

8-1

الشركات المرتبطة بالمؤسسة والوحدات (الكيانات) التابعة لها:

عندما تقوم المؤسسة بإنشاء أو شراء شركات أو وحدات أخرى للقيام بمهام معينة ،مثل :النشر،
أو حماية حقوق الملكية الفكرية ،أو أية خدمات أخرى فإنه يجب على المؤسسة  -في هذا الشأن-
أن تطبّق سياسات ف ّعالة للمتابعة والمساءلة وإدارة المخاطر.
ويتضمن هذا المعيار أيّة ترتيبات تتعاقد المؤسسة بموجبها مع جهة أخرى لتقديم خدمات ،مثل:
تدريس السنة التحضيرية ،أو اللغة اإلنجليزية .وفي مثل هذه الحاالت يجب أن تضع المؤسسة
ت اإلشراف على البرامج أو الخدمة المعنية وتقارير المتابعة التي تضمن استيفاء جميع
متطلبا ِ
معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 3411هـ

16

المعايير ذات الصلة .وستكون المؤسسة مسؤولة عن جودة البرامج أو الخدمة المقدمة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 3-8-1أن تتحقق المؤسسة من عدم التعارض بين وظائف أية شركات مرتبطة بها ،أو
وحدات (كيانات) تابعة لها ،وما هو منصوص عليه في قرار (وثيقة) تأسيس المؤسسة
ورسالتها.
 2-8-2أن تـُح َّدد  -بوضوح -جميع السياسات التي تؤثر في العالقات المالية واإلدارية بين
المؤسسة والوحدات (الكيانات) التابعة لها.
 1-8-1أن تكون لدى المؤسسة آليات واضحة إلعداد تقارير متابعة تضمن أن يكون للمجلس
اإلداري األعلى للمؤسسة إشراف ف ّعال على أعمال الوحدات (الكيانات) التابعة
للمؤسسة.
 4-8-2أن تتم مراجعة التقارير المالية المدقـَّقـة للشؤون المالية للوحدة ،أو الكيان التابع
للمؤسسة  -بصفة دورية -من قِبل لجنة مختصة يشكلها المجلس اإلداري األعلى
للمؤسسة (مجلس الجامعة ،أو مجلس األمناء).
 5-8-2أن تقدم الترتيبات اإلدارية وآليات التخطيط الخاصة بأنشطة الكيان التابع للمؤسسة
تقديراً دقيقا ً للمخاطر المحتملة ،ويشمل ذلك حماية المؤسسة من أية مسؤوليات مالية
أو قانونية (قد تنشأ نتيجة نشاطات الوحدة أو الكيان).
ت االستيفاء بمعايير الجودة ذات الصلة ،وذلك عند قيام
 6-8-2أن يتضمن عقد الخدمة متطلبا ِ
المؤسسة بالتعاقد مع أية جهة خارجية لتقديم خدمات للطلبة (مثل برنامج السنة
التحضيرية)( .وستكون المؤسسة مسؤولة عن ضمان استيفاء المعايير).
األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على األدلة والبراهين الخاصة بجودة السُّلطات واإلدارة من خالل معرفة نطاق
الصالحيات الخاصة بالمجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة ،أو مجلس األمناء)
واللجان الرئيسة أو الدائمة في المؤسسة التعليمية ،باإلضافة إلى استعراض عينات من الوثائق
المرتبطة بالقرارات الصادرة عن هذه الجهات .ويجب أن تتوافر أدلة وبراهين واضحة تُبين أن
المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة (مجلس الجامعة ،أو مجلس األمناء) قد أجرى تقويما ً لمدى
فاعليته ،واتخذ اإلجراء المناسب لتحسين أدائه .ويجب أن تتوافر األدلة والبراهين الالزمة لتقويم
جودة اإلدارة ،ويشمل ذلك تقويمات األداء ونتائج االستطالعات.
أما ما يخص األدلة والبراهين (الخاصة بجودة السياسات ،واألنظمة ،والتحليالت الخاصة بتقويم
المخاطر ،أو تقارير المتابعة المرتبطة بالشركات ،والكيانات التابعة للمؤسسة التعليمية) فيمكن
الحصول عليها من خالل فحص الوثائق ذات العالقة ،والمداوالت مع هيئة التدريس ،وغيرهم
من الموظفين الذين يـُتوقع أن يكونوا على اطالع بمحتوى هذه الوثائق .ويمكن تقويم جودة المناخ
التنظيمي للمؤسسة من خالل نتائج االستطالعات ،والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس،
والموظفين ،والطلبة المنتمين للمؤسسة .وينبغي أن تتضمن األدلةُ والبراهين نشر السلوكيات
ت ،ومستوى
ت التي وضعت على المواقع اإللكترونية ،واإلعالنا ِ
األخالقية المتوقعة ،والمعلوما ِ
الوعي بهذه المتطلبات لدى األساتذة والموظفين والطلبة كما توضحه المقابالت واستطالعات
الرأي.
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المعيار الثالث :إدارة ضمان الجودة وتحسينها
يجب أن تتضمن عمليات ضمان الجودة كل أقسام المؤسسة التعليمية ،ويجب أيضا أن تـُمزج
مزجا ً فعَّاالً في عمليات التخطيط واإلدارة المعتادة .ويجب أن تتضمن معايير تقويم الجودة
ت والعمليات والنواتج (المخرجات) مع التركيز بصورة أكبر على النواتج .ويجب أن
المدخال ِ
تـُوضع اإلجراءات الالزمة لضمان التزام هيئة التدريس ،والموظفين ،والطلبة بتحسين الجودة،
وبتقويم األداء بصورة منتظمة .ويجب أن يستند التقويم إلى األدلة والبراهين ،وأن يتضمن النظر
في مؤشرات أداء محددة ،ومعايير مرجعية خارجية للمقارنة تحمل طابع المنافسة .وتنبغي
مراجعة المتطلبات المحددة في نظام ضمان الجودة في المؤسسة مراجعة دورية؛ لضمان عدم
وجود متطلبات غير ضرورية ،ولضمان أن البيانات المقدمة تستخدم  -في الواقع -بطريقة ف ّعالة.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-1

االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة:

يجب أن تكون المؤسسة ملتزمة بالحفاظ على الجودة وتحسينها ،من خالل قيادة فاعلة ومشاركة
نشطة من هيئة التدريس والموظفين.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-1-3أن يقدم مدير أو عميد المؤسسة دعما ً قويا ً ألنشطة ضمان الجودة وتحسينها.
 2-1-3أن تُقدم الموارد الالزمة إلدارة عمليات ضمان الجودة وقيادتها.
 3-1-3أن يشارك جميع أعضاء هيئة التدريس ،وجميع الموظفين ،في عمليات التقويم الذاتي،
وأن يتعاونوا في عمليات إعداد التقارير ،وتحسين األداء ،في مجال أنشطتهم.
 4-1-3أن يتم تشجيع االبتكـار واإلبداع في إطـار من السياسات واإلرشادات الواضحة
وعمليات المساءلة (المحاسبة) ،على كل المستويات في المؤسسة التعليمية.
 5-1-3أن يتم االعتراف باألخطاء ونقاط الضعف من قِبل المسؤولين ،وأن تستخدم
المعلومات الناتجة عن ذلك ،بصفتها أساسا ً لعمليات التخطيط لتحسين األداء.
 6-1-3أن يتم االعتراف بتحسين األداء ،واإلنجازات المتميزة.
 7-1-3أن تُمزج عمليات التقويم والتخطيط للتحسين في عمليات التخطيط المعتادة ،وتصبح
جزءاً منها.
1-1

نطاق عمليات ضمان الجودة:

عال من الجودة على كافة المهام
يجب أن تُطبق أنشطة ضمان الجودة الضرورية لضمان مستوى ٍ
والوظائف التي تتم في المؤسسة التعليمية ،ويجب إشراك هيئة التدريس والموظفين في مختلف
أقسام المؤسسة في عمليات تقويم األداء والتخطيط للتحسين.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-2-3أن تشـارك جميع الوحـدات األكاديمية واإلدارية داخل المؤسسة (ويشمل ذلك المجلس
اإلداري األعلى للمؤسسة  -مجلس الجامعة أو مجلس األمناء) في عمليات ضمان
الجودة وتحسينها.
2-2-3

أن يتم القيام بعمليات التقويم بانتظام ،وأن يتم إعداد تقارير خاصة بعمليات التقويم،

معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 3411هـ

18

ت التنظيمي ِة والوظائف
تقدم صورةً شاملة عن أدا ِء المؤسسة بصفة عامة ،والوحدا ِ
األساسية فيها.
 3-2-3أن يتناول التقويم المدخالت ،والعمليات ،والنواتج ،مع االهتمام بنواتج تعلم الطلبة
بشكل خاص.
ُ
عمليات التقويم ،األداء المتعلق بكل من األنشطة واألعمال الروتينية
 4-2-3أن تتناول
المستمرة ،واألهداف اإلستراتيجية.
عمليات التقويم استيفاء المعايير المطلوبة ،وتضمن أن هناك تحسينا ً
ُ
 5-2-3أن تضمن
مستمراً في األداء.
 6-2-3أن تـُجرى أبحاث على مستوى المؤسسة التعليمية ،تتعلق بتحقيق غايات وأهداف
المؤسسة ،وأن تتم مراقبة الجودة وتحسينها ،وأن تتاح النتائج لكبار القيادات اإلدارية
ولجميع الفئات بالمؤسسة التعليمية.
 7-2-3أن تـُجرى عمليات تقويم دقيقة ومتوازية ،في كل من شطري الطالب والطالبات ،فيما
يتعلق بجميع المعايير ،وذلك في حالة المؤسسات التي تحوي أقساما ً من الجنسين ،وأن
تُوضّح تقاري ُر الجودة الخاصة بهذه المعايير الفروق المهمة التي توجد ،وتق ّدم
التوصيات المالئمة لما ينبغي أن يُتخذ من إجراءات استجابةً لما يتم التوصل إليه.
1-1

إدارة عمليات ضمان الجودة:

يجب أن تقوم المؤسسة بوضع الترتيبات الالزمة لدعم القائمين على قيادة المؤسسة وإدارتها؛
لتطبيق عمليات ضمان الجودة في المؤسسة كلها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-3-3

أن توجد وحدة للجودة ضمن هيكل اإلدارة المركزية للمؤسسة التعليمية ،وتدعم
بالعدد المناسب من الموظفين والموارد المالية واإلدارية؛ لتتمكن من العمل بفاعلية.

2-3-3

أن يُعيـّن أحـد كبار أعضاء هيئة التدريس في وحدة الجودة ،ويمنح الوقت الالزم
ليتولى مسؤولية توجيه عمليات الجودة داخل المؤسسة ودعمها.

3-3-3

أن يتم تكوين لجنة للجودة تشمل أعضاء من جميع األقسام أو الوحدات الرئيسة في
المؤسسة.

4-3-3

أن يُعيّن أحد أعضاء اإلدارة العليا للمؤسسة ليتولى رئاسة اللجنة العامة للجودة
(ويجب أن يكون عادة في مستوى وكيل الجامعة ،أو وكيل العميد في حالة الكليات)
.

5-3-3

أن يتم تحـديد مهام وحدة الجودة ومسؤولياتها ،ومهام اللجنة العامة للجودة
ومسؤولياتها بوضوح ،ويجب تحديد العالقة بين هذه الجهات وجهات التخطيط
واإلدارة في المؤسسة بوضوح.

6-3-3

أن يتم التنسيق بين جميع نشاطات وحدات الجودة المختلفة ومهامها في المؤسسة ،في
حال كون نشاطات الجودة تُدار عن طريق أكثر من وحدة تنظيمية ،وتكون جميعها
تحت إشراف أحد كبار المسؤولين في اإلدارة العليا.
أن يتم مزج عمليات ضمان الجودة ،بحيث تصبح جزءاً ال يتجزأ من التخطيط
المعتاد ومن إستراتيجيات التطوير في كل أنحاء المؤسسة التعليمية؛ وذلك في سلسلة
محددة تبدأ بالتخطيط ،ثم التنفيذ ،ثم التقويم ،ثم التطوير.

7-3-3
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8-3-3

أن تكون عمليات التقويم (أ) مبنية على األدلة والبراهين ،و (ب) مرتبطة بالمعايير
المناسبة ،و (ج) متضمنة لمؤشرات أداء محددة مسبقاً ،و (د) آخذة في الحسبان
التحقق المستقل من تفسير النتائج.

9-3-3

أن يتم استخدام نماذج موحدة وأدوات موحدة الستطالع الرأي حول األنشطة
المتشابهة في مختلف جهات المؤسسة (مثل المقررات ،والبرامج ،والمكتبات،
وغيرها) ،وتـُجرى تحليالت مستقلة لالستجابات وللنتائج ويشمل ذلك االتجاهات
الطويلة المدى ( .هذا ال يمنع من استخدام أسئلة إضافية مرتبطة ببرامج مختلفة أو
أدوات خاصة لتناول مهام معينة ،كالمكتبات المتخصصة أو الخدمات الطالبية ).

 11-3-3أن تحفظ البيانات اإلحصائية (ويشمل ذلك معيدالت النجياح ،ومعيدالت التقيدم ،وإتميام
الدراسية ،والبيانييات األخيرى المطلوبيية للمؤشيرات) فييي قاعيدة بيانييات مركزيية يمكيين
الوصول إليها ،وأن يتم تزويد الكليات واألقسيام بهيا باسيتمرار وفيوراً (فيي كيل فصيل
عادة ،أو في كل عام على األقل )؛ لتستخدم في إعداد التقارير عن المؤشرات والمهام
األخرى لمراقبة الجودة.
 11-3-3أن تخـضع إجراءات ضمان الجودة ذاتها للتقويم والتحسين بانتظام ،وتكتب عنها
تقارير دورية ،وذلك بصورة مشابهة لما يجري للوظائف األخرى في المؤسسة.
ويتم استبعاد المتطلبات غير الضرورية (بصفته جزءاً من هذه المراجعات)؛ لتسهيل
النظام وتجنب أي عمل غير ضروري.
 12-3-3أن تكون عمليات تقويم الجودة شفافةً ،وتشتمل على معايير إلصدار األحكام ،ويتم
توضيح األدلة المستخدمة.
4-1

استخدام المؤشرات والمعايير القياسية للمقارنة المرجعية:

يجب أن يتم تحديد مؤشرات خاصة لمراقبة األداء ،وأن يتم اختيار معايير قياسية مرجعية مناسبة
إلجراء تقويم لمدى تحقيق الغايات واألهداف وجودة وظائف المؤسسة األساسية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-4-3

أن يتم تحديد عدد معيَّن من مؤشرات األداء األساسية القادرة على القياس بموضوعية؛
وذلك لمراقبة أداء القطاعات المختلفة وتقويمه داخل المؤسسة التعليمية (ويشمل ذلك
الكليات واألقسام) والمؤسسة بشكل عام.

2-4-3

أن يتم اختيار مؤشرات أداء رئيسة إضافية لمراقبة أداء الوحدات األكاديمية واإلدارية
المختلفة داخل المؤسسة.

3-4-3

أن يتم اختيار عد ٍد من المؤشرات المشتركة لمقارنات األداء (بين الوحدات) داخل
المؤسسة ،وكذلك للتقويم الكلي للمؤسسة ،في حالة المهام التي تشترك في القيام بها
وحدات أكاديمية أو إدارية مختلفة في المؤسسة التعليمية.

4-4-3

أن يتم تحديد معايير قياسية مرجعية؛ لمقارنة جودة األداء للمؤسسة كلها وللوحدات
األكاديمية واإلدارية .وتشمل هذه (المعايير) المقاييس المرجعية ،األداء السابق
للمؤسسة ،كما تشمل مقارنات خارجية مناسبة على بنود مهمة يتم اختيارها.

5-4-3

أن تتم الموافقة على مؤشرات األداء الرئيسة والمعايير القياسية المرجعية للمقارنة
المح َّددة للمهام ،أو الوحدات التنظيمية األساسية ،وذلك من قِبل المجلس المخ َّول في
المؤسسة (مثل اللجنة األكاديمية العليا ،أو مجلس الجامعة).
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6-4-3

أن يتم توحيد الصيغة أو الشكل الذي يحدد المؤشرات ومعايير المقارنة المرجعية
المستخدمة ،وذلك في جميع أجزاء المؤسسة التعليمية.

5-1

التحقق المستقل من التقويم:

ينبغي أن تستند عمليات تقويم األداء إلى أدلة وبراهين (تشتمل  -وال تقتصر -على مؤشرات أداء
ومعايير مرجعية للمقارنة ،محددة مسبقا ً) ،ويجب أن يتم التحقق بشكل مستقل من النتائج المبنية
على تلك األدلة والبراهين.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-5-3

أن تعتمد عمليات التقويم الذاتي لجودة األداء على مصادر متعددة من األدلة والبراهين
ذات العالقة متى ما كان ذلك ممكناً ،ويشمل ذلك التغذية الراجعة من خالل
استطالعات رأي المستخدمين وآراء المستفيدين (األطراف المعنية) ،مثل :الطلبة،
وأعضاء هيئة التدريس ،والموظفين ،والخريجين ،وجهات التوظيف (لخريجي
المؤسسة).

2-5-3

أن يتم التحقق من صحة االستنتاجات المبنية على تفسيرات األدلة والبراهين الخاصة
بالجودة ،عن طريق استشارة مستقلة .ويقدم هذه االستشارة أشخاص ذوو دراية بنوع
النشاط المعني ،وتستخدم آليات غير متحيزة إلزالة التعارض بين اآلراء المختلفة.

3-5-3

أن يتم التحقق من مخرجات نواتج التعلم التي حققها الطلبة بمقارنتها بـمتطلبات
المؤهالت الوطنية والمستويات التي حققتها مؤسسات تعليمية مشابهة.

األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على أدلة تبين مدى جودة إدارة عمليات ضمان الجودة من خالل النظر إلى مدى
المشاركة في عمليات ضمان الجودة من جميع أجزاء المؤسسة ،ومن خالل النظر إلى مدى
مناسبة الخطوات التي تم اتخاذها استجابةً لعمليات التقويم التي أجريت .ويمكن أن تُق ّوم نتائج هذه
العمليات من خالل فحص البيانات التراكمية لمعرفة ما إذا كان هناك تحسن مستمر في التخطيط
واإلدارة على مستوى المؤسسة وفي نواتج التعلم التي يحققها الطلبة.
ويمكن الحصول على األدلة حول عمليات ضمان الجودة المتبعة من خالل استطالعات الرأي أو
المناقشات مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين أو الطلبة ،ومن خالل جودة التقارير عن األداء
التي تعدها الوحدات داخل المؤسسة ،ويشمل ذلك مدى اعتمادها على األدلة والبراهين ،وعلى
المقارنات المرجعية المناسبة مع المعايير القياسية المرجعية الخارجية .ويمكن الحصول على
معلومات عن خدمات الجودة التي يقدمها مركز الجودة من مصادر ،مثل :نتائج استبانات
العمالء ،ومعدالت المشاركة فيها ،والتقارير عن فعالية أنشطة المركز.
وستختلف طبيعة األدلة التي أخذت في الحسبان ومؤشرات األداء المستخدمة وفقا ً للمهام التي
يجري النظر فيها .وينبغي أن تـُستخدم مؤشرات األداء الرئيسة التي حددتها الهيئة .ولكن يمكن
أيضا ً استخدام مؤشرات إضافية ،إذا دعا األمر ،ترتبط بالرسالة المحددة للمؤسسة التعليمية.
وعندما توضع الغايات واألهداف للمؤسسة أو الوحدات التنظيمية التي بداخلها ينبغي تحديد
مؤشرات األداء المناسبة ،بوصفها جزءاً من عملية التخطيط .
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المعيار الرابع :التعلم والتعليم
يجب أن تكون لدى المؤسسة سياسات ف ّعالة لضمان أن جميع البرامج العلمية فيها تحقق
المستويات العالية للتعلم والتعليم عند الموافقة األولى عليها ،ومن خالل متابعة األداء وتقديم
الخدمات المساندة على مستوى المؤسسة .ويجب أن تكون نواتج (أو حصيلة) تعلم الطلبة محددة
بدقة ،ومتسقة مع متطلبات المؤهالت الوطنية ،وذلك في جميع البرامج العلمية ،أما في البرامج
المهنية فينبغي أن تتوافق نواتج التعلم أيضا ً مع متطلبات التوظيف ،أو ما تتطلبه ممارسة المهنة.
ويجب أن يتم تقويم مستويات التعلم والتحقق منها من خالل عمليات مالئمة ،وأن تتم مقارنتها
بمعايير قياسية مرجعية خارجية مناسبة وذات مستوى رفيع .ويجب أن يكون أعضاء هيئة
التدريس مؤهلين بصورة مناسبة ،ولديهم الخبرة الالزمة للقيام بمسؤولياتهم التدريسية ،وأن
يطبقوا إستراتيجيات تدريسية مالئمة للنواتج التعليمية المختلفة ،وأن يشتركوا في األنشطة
المناسبة لتحسين كفاءاتهم التدريسية .ويجب أن يتم تقويم جودة التدريس وفاعلية البرامج من
خالل تقويمات الطلبة ،ومن خالل استطالعات آراء الخريجين وأصحاب األعمال ،مع أهمية
استخدام األدلة والنتائج المستخلصة من هذه المصادر أساسا ً لخطط التحسين .ويجب أن تكون
المستويات المطلوبة في أقسام الطالب وأقسام الطالبات متماثلة ،وال بد من توفير الموارد بشكل
ت مستقلة لكل من أقسام الطالب وأقسام
متكافئ في الشطرين ،ويجب أن يتضمن التقويم بيانا ٍ
الطالبات.
في التقويم المؤسسي تحت معيار التعلم والتعليم ينبغي أن يُنظر بصورة شاملة في السياسات
المؤسسية المتعلقة بضمان جودة البرامج تؤدي إلى التعرف على نقاط القوة والضعف في البرامج
التي تقدمها المؤسسة بشكل عام وتهدف إلى التحقق من عدم وجود تفاوت كبير بين البرامج من
حيث الجودة .ولذلك ينبغي أن ينصبَّ االهتمام على فاعلية السياسات المؤسسية التي تضمن أن
جميع البرامج تتسم بجودة عالية .وأن يتم التحقق من وجود سياسات على المستوى المؤسسي
لمراقبة األداء ودعم عمليات التحسين .و يجب أن يحدد التقويم بشكل عام مدى وجوانب التشابه
واالختالف بين البرامج المختلفة من حيث الجودة.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-4

المراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتعليم:

يجب أن يكون لدى المؤسسة نظا ٌم فعَّا ٌل لضمان تحقيق مستويات عالية للتعلم والتعليم في جميع
البرامج المقدمة ،ولدعم تحسينها .ويجب أن تكون لدى المؤسسة اإلجراءات الالزمة للمراقبة
ورفع ال تقارير التي تبين أن المتطلبات المنصوص عليها في معيار التعلم والتعليم تم تحقيقها في
جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة .ويجب أن يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة من قبل المؤسسة
للتعامل مع أية مشكالت تطرأ ،ولتقديم الدعم للتحسينات من خالل إستراتيجيات عامة للمؤسسة،
أو من خالل دعم المبادرات ضمن نطاق الوحدات التنظيمية التي تحتاج لمثل هذه المبادرات.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-4

أن يتم إجراء تقويم شامل لجميع المقترحات الخاصة باستحداث برامج جديدة ،أو تلك
المتعلقة بإجراء تغييرات جوهرية في برامج قائمة ،ومن ثم تتم الموافقة على هذه
المقترحات من قبل المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة بناء على توصية من الجهة
المسؤولة عن الشؤون األكاديمية.

2-1-4

أن تطبق الجهة المسؤولة عن الشؤون األكاديمية في المؤسسة كافة متطلبات معيار
التعلم والتعليم عند تقديم وتقويم البرامج الجديدة والبرامج التي تطرأ عليها تعديالت
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جوهرية .وأن يشمل تقويم هذه البرامج المتطلبات الخاصة بالحقل الدراسي المعني
والمتطلبات الخاصة بخريجي التخصص في المملكة العربية السعودية.
3-1-4

أن توضع إرشادات توجيهية لتفويض صالحيات مراجعة وإقرار مؤشرات األداء
وتقارير المقررات والبرامج .على سبيل المثال :يمكن أن تفوض إلى رئيس القسم
مراجعة وإقرار التقارير والمؤشرات المتعلقة بمقررات القسم ،وأن تفوض إلى لجنة
على مستوى القسم مراجعة وإقرار التعديالت اليسيرة التي تهدف إلى تحديث
المقررات .ويمكن أن تفوض إلى عميد الكلية مراجعة وإقرار التقارير الموجزة
لمقررات الكلية ،وأن تفوض إلى وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية ،ولجنة الجودة،
والجهة المسؤولة عن الشؤون األكاديمية بالمؤسسة مراجعة وإقرار الملخص العام
لتقارير البرامج والبيانات المتعلقة بمؤشرات األداء وإقرار التعديالت الجوهرية في
البرامج (انظر كذلك الممارسة .)4-2-2

4-3-4

أن توضع إرشادات توجيهية لتفويض صالحيات الموافقة على تعديالت البرامج
والمقررات ،كأن يقوم المجلس اإلداري األعلى بتفويض بعض الصالحيات على
مستوى األقسام على أن تبقى التوصية بالتغييرات الجوهرية من اختصاص الجهة
المختصة في المؤسسة تمهيداً للموافقة عليها .وعلى سبيل المثال :التعديالت التي
تهدف إلى مواكبة البرامج للمستجدات في التخصص واالستجابة لتقارير تقويم
البرامج والمقررات ينبغي أن يكتفى بإقرارها من قبل القسم المختص بتفويض من
المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة لتحقيق المرونة وتسهيل اإلجراءات .أما
التعديالت الجوهرية فيجب أن تحول إلى الجهة المسؤولة عن الشؤون التعليمية في
المؤسسة إلقرارها.

5-1-4

أن تتم مراجعة البيانات المتعلقة بمؤشرات األداء الرئيسة لكل البرامج ،على األقل
مرة في كل عام دراسي ،من قِبل كبار المسؤولين في اإلدارة العليا عن الشؤون
األكاديمية في المؤسسة التعليمية ،وكذلك من قبل اللجنة العامة للجودة في المؤسسة،
والجهة المسؤولة عن الشؤون التعليمية في المؤسسة ،مع أهمية أن يطلع المجلس
تقرير عام حول أداء المؤسسة.
اإلداري األعلى للمؤسسة على
ٍ
أن تتحقق المؤسسة من أن التقارير السنوية لجميع البرامج قد تم إعدادها ومراجعتها
من قِبل لجان األقسام العلمية أو الكليات ،وأنه تم اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطبيق
التوصيات الواردة في تلك التقارير.
أن تتحقق المؤسسة من أن عمليات التقويم الذاتي يتم القيام بها بصورة دورية (مثالً:
مرة كل سنتين أو ثالث) لكل برنامج ،باستخدام مقاييس التقويم الذاتي لبرامج التعليم
العالي ،وأن هناك تقارير تـُعد حول هذه العمليات من قِبل اللجنة العامة للجودة في
المؤسسة وغيرها من اللجان األكاديمية ذات العالقة.

8-1-4

أن يتم إعداد تقارير حول المستوى العام للجودة في البرامج على مستوى المؤسسة
كلها بصفة دورية (مرة كل ثالث سنوات على سبيل المثال)؛ ليتم النظر فيها داخل
المؤسسة ،بحيث تـُشير إلى نقاط القوة والضعف المشتركة ،ومستويات التفاوت
المهمة في الجودة بين البرامج ،واألقسام ،والوحدات.

9-1-4

أن يت م الرد على تقارير األقسام الموجهة للكليات ،أو تقارير األقسام ،أو الكليات
الموجهة إلى اإلدارة المركزية (العليا) بصورة مناسبة ،مع تقديم اإلجابات المطلوبة
عن أية تساؤالت أو مقترحات من قِبل تلك الجهات.

6-1-4

7-1-4
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 11-1-4أن يتحمل كبير المسؤولين في اإلدارة العليا عن الشؤون األكاديمية بالمؤسسة
بالتعاون مع لجنة الجودة في المؤسسة والعمداء ورؤساء األقسام مسؤولية تطوير
وتطبيق إستراتيجيات خاصة للتحسين عند الحاجة للتعامل مع القضايا العامة التي
تؤثر في البرامج في جميع نواحي المؤسسة.
 11-1-4أن تتعييياون الكلييييات واألقسيييام األكاديميييية فيييي تنفييييذ إسيييتراتيجيات المؤسسييية العامييية
للتحسييين ،وتييدعم المشيياركة فيهييا ،وأن تقييوم بمبييادرات إضييافية للتعامييل مييع قضييايا
الجودة التي توجد في برامجهم الخاصة بهم.
 12-1-4أن تتكافييأ مسييتويات نييواتج الييتعلم ،والمييوارد المق ّدميية (ويشييمل ذلييك :مصييادر الييتعلم،
والطاقم اإلداري ،والموارد الالزمة إلجراء البحوث) في كل األقسام ،وذلك في حيال
تقييديم البييرامج فييي أقسييام مختلفيية ،ويشييمل ذلييك أقسييام الطلبيية ،والطالبييات ،أو فييروع
المؤسسة .وأن يتم تيوفير البيانيات المسيتخدمة فيي عملييات التقيويم ومؤشيرات األداء
لكل قسيم أو فيرع عليى حيدة باإلضيافة إليى البيانيات والمؤشيرات العامية لكيل برنيامج
بأكمله.
1-4

نواتج تعلم الطلبة:

يجب أن تكون مخرجات تعلم الطلبة المستهدفة متوافقة مع متطلبات المؤهالت الوطنية ،ومع
المعايير المقبولة في حقل التخصص المعن ّي ،ويشمل ذلك متطلبات المهن التي يتم إعداد الطلبة
لممارستها .ويجب أن يتم التخطيط للبرنامج بشكل يضمن مشاركة كل مقرراته الدراسية في
تحقيق نواتج تعلم البرنامج بصورة متسقة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-2-4أن يتم تحديد مخرجات التعلم المستهدفة بعد دراسة آراء الخبراء األكاديميين
والمهنيين ذوي العالقة.
 2-2-4أن تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة مع متطلبات المؤهالت الوطنية.
 3-2-4أن تضع البرام ُج التي تؤدي إلى مؤهالت مهنية مخرجات تعلم تستوفي متطلبـات
الممارسة المهنية في المملكة العربية السعودية في حقل التخصص المعني( .وتتضمن
ت االعتماد الوطني ،وتأخذ في الحسبان متطلبات االعتماد
هذه المتطلبات متطلبا ِ
العالمي لذلك المجال الدراسي ،وأيَّة أنظمة وطنية أو احتياجات إقليمية).
 4-2-4أن يتم تضمين أية خصائص طالبية تحددها المؤسسة لخريجيها ضمن نواتج التعلم
المستهدفة وذلك في كل البرامج المقدمة ،وتستخدم استراتيجيات التعليم وأساليب تقويم
الطلبة المناسبة لها.
 5-1-4أن يتم استخدام آليات مناسبة خاصة بتقويم البرامج ،ويشمل ذلك استطالعات آراء
الطلبة المتخرجين ،وبيانات توظيف الخريجين وآراء جهات التوظيف ،واألداء
الالحق للخريجين؛ وذلك لتوفير األدلة والبراهين على مناسبة نواتج التعلم لألهداف
ومدى تحققها( .انظر كذلك القسم  ،3-4والفقرة  2-5-4اللذان يتناوالن عمليات تقويم
البرنامج والتحقق من مستويات تحصيل الطلبة).
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1-4

عمليات تطوير البرامج:

يجب أن يتم تخطيط البرامج في شكل حزم متكاملة من الخبرات التعليمية ،حيث تسهم كل
المقررات  -بطرق مخطط لها -في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج المعني.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-3-4

أن توضع خطط تقديم البرامج وتقويمها في توصيفات البرامج ،وذلك بصورة مفصلة،
بحيث تشمل المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها ،إضافة إلى إستراتيجيات التعليم،
وأساليب التقويم للتقدم التدريجي في التعلم ،وذلك في جميع مجاالت التعلم.

 2-3-4أن توضع خطط المقررات في توصيفات المقررات ،بحيث تـتضمن المعارف
والمهارات التي يجب اكتسابها ،إضافة إلى إستراتيجيات التدريس والتقويم المناسبة
لمجاالت التعلم التي سيتم التركيز عليها في كل مقرر.
 3-3-4أن يتم التنسيق بين المحتوى واإلستراتيجيات التي وضعت في توصيفات المقررات،
ويتم تطبيقها في الواقع؛ لضمان التقدم المتدرج والفعال للتعلم في جميع مجاالت التعلم
في كل البرامج.
 4-3-4أن تتضمن عملية التخطيط (للبرنامج) اتخاذ أي إجراء ضروري؛ لضمان أن لدى
هيئة التدريس إلماما ً باإلستراتيجيات المحددة في توصيفات البرنامج والمقررات،
وأنهم قادرون على استخدامها.
 5-3-4أن تتم مراقبة المجاالت األكاديمية أو المهنية أو كليهما ،التي يُع ُّد الطلبة لها ،بصورة
مستمرة ،مع اتخاذ التعديالت الضرورية في البرامج ،وفي محتوى المقررات ،وفي
المراجع المقرّرة؛ لضمان استمرار مواءمتها لمتطلبات تلك المجاالت وجودتها.
 6-3-4أن تستعين المؤسسة بفرق استشارية دائمة في كافة البرامج المهنية ،يشارك في
عضويتها ممارسون متميزون في المهن والوظائف ذات العالقة بالبرامج؛ للمتابعة
ولتقديم المشورة حول محتوى البرامج وجودتها.
 7-3-4أن يتم تقييم مقترحات البرامج الجديدة أو التعديالت الجوهرية للبرامج ،أو قبولها ،أو
رفضها ،من قِبل اللجنة األكاديمية العليا في المؤسسة التعليمية ،وذلك باستخدام
المحكات التي تكفل إجراء مشاورات مناسبة ومفصلة في عملية التخطيط والقدرة
على تنفيذ البرنامج بشكل فعَّال.
4-4

عمليات تقويم البرامج ومراجعتها:

يجب أن تتم عملية مراقبة جودة كل من البرامج عامةً ،ومقررات البرامج ،بانتظام ،من خالل
آليات مناسبة للتقويم ،كما يجب تعديلها حسبما يتطلب األمر مع إجراء عمليات مراجعة شاملة
ودورية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-4-4

أن يتم تقويم المقررات والبرامج وإعداد تقارير عنها كل سنة ،وتتضمن هذه التقارير
معلومات كافية حول مدى فاعلية اإلستراتيجيات التي خطط لها ،ومدى تحقق نواتج
التعلم المستهدفة.

2-4-4

أن يُحتفظ بتفاصيل التعديالت التي أجريت ،واألسباب التي دعت إليها ،في ملفات
البرنامج والمقررات ،وذلك عندما تتم هذه التعديالت نتيجة لعمليات التقويم.

معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 3411هـ

25

3-4-4

أن يتم وضع مؤشرات للجودة تتضمن مقاييس لنواتج التعلم وأن يتم استخدامها ،وذلك
لجميع المقررات والبرامج.
أن يتم االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة لجميع المقررات وللبرامج عامةً،
وتوضع ضمن مؤشرات الجودة.
أن تتم مراجعة التقارير عن البرامج سنويا ً من قِبل كبار المسؤولين في اإلدارة العليا،
ومن قِبل لجان الجودة في المؤسسة التعليمية( .انظر الممارسة  3-1-4حول
مستوى التفاصيل المتعلقة بهذه التقارير على المستويات المختلفة في اإلدارة
األكاديمية).
أن يتم إنشاء نظم مركزية لتسجيل البيانات وتحليلها ،وتكون خاصةً بإتمام المقررات،
ومدى تقدم الطلبة في البرامج ،ومعدالت إتمامهم لها ،وتقويمات الطلبة للمقررات
والبرامج .وأن يتم توزيع تلخيصات للبيانات ،وبيانات المقارنة توزيعا ً آليا ً على
األقسام ،والكليات ،وكبار القيادات اإلدارية ،واللجان ذات العالقة ،وذلك مرة في كل
عام على األقل.

7-4-4

أن تتم مقارنة البيانات المتعلقة بمؤشرات جودة البرامج بجميع البرامج في المؤسسة
التعليمية ،وأن تُجرى كذلك مقارنة مرجعية خارجية مناسبة.
أن تُتخذ اإلجراءات المناسبة لعمل التحسينات الالزمة عندما يتم الكشف عن مشكالت
من خالل عمليات تقويم البرامج ،سواء أكان ذلك على مستوى برنامج معين أم على
المستوى المؤسسي ،أم على مستوى المؤسسة التعليمية ،حسبما هو مناسب.

9-4-4

أن يتم إجراء تقويم شامل لكل برنامج علمي مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات،
إضافةً إلى التقويم السنوي .وينبغي أن تـُنشر السياسات واإلجراءات الالزمة للقيام
بعمليات إعادة التقويم هذه داخل المؤسسة.

4-4-4
5-4-4

6-4-4

8-4-4

 11-4-4أن تتضمن عمليات مراجعة البرامج االستعانة بخبراء من القطاعات الصناعية
والمهنية ذات العالقة ،إضافة إلى أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة من مؤسسات
تعليمية أخرى.
 11-4-4أن تكون قد تمت االستفادة -عند مراجعة تقويم البرامج -من آراء الطلبة والخريجين
حول جودة البرنامج المعن ّي ،ويشمل ذلك مدى تحقق مخرجات التعلم المستهدفة،
وذلك من خالل استطالعات الرأي والمقابالت ،ومن خالل المناقشات مع أعضاء
هيئة التدريس ومع غيرهم من المستفيدين (ذوي العالقة) مثل أرباب العمل.
5-4

تقويم الطلبة:

يجب أن تكون عمليات تقويم الطلبة مناسبة لنواتج التعلم المستهدفة ،وأن يتم تطبيقها بفاعلية
وعدالة مع التحقق المستقل من المستوى الذي تم تحقيقه.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-5-4

أن تتناسب آليات تقويم أداء الطلبة مع أنماط التعلم المطلوبة.

2-5-4

أن توضح إجراءات تقويم الطلبة عند بداية تدريس المقررات.

3-5-4

أن تسييتخدم آليييات مناسييبة وصييادقة ويمكيين االعتميياد عليهييا ،فييي البييرامج فييي جميييع
نييواحي المؤسسيية التعليمييية؛ للتحقييق ميين مسييتويات تحصيييل الطلبيية مقارنيية بالمعييايير
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المرجعييية ذات الصييلة ،سييواء أكييان علييى المسييتوى الييداخلي أم الخييارجي .وتكييون
مستويات العمل المطلوب إلعطاء التقديرات المختلفة متوافقة وال تتغير بتغير الزمن،
ومتكافئة في المقررات التي تقدم في البرنامج والكلية والمؤسسة كلها ،ومتماثلة مع ما
ُ
ت
لدى مؤسسيات أخيرى مرموقية( .قيد تشيمل
ترتيبيات التحقيق مين المسيتويات قياسيا ٍ
مثل :مراجعة التصحيح لعينات عشوائية من أعمال الطلبة بواسيطة هيئية تيدريس مين
مؤسسات تعليمية أخرى ،وإجيراء مقارنيات مسيتقلة لمسيتويات التحصييل التيي حققهيا
الطلبة مع مؤسسات أخرى مكافئة داخل المملكة وعلى المستوى الدولي).
4-5-4

أن تييتم االسييتعانة بجييدول مواصييفات االختبييار أو بأييية وسييائل أخييرى عنييد تصييحيح
اختبيارات الطلبيية ،وواجبياتهم ،ومشيياريعهم؛ لضيمان أن كييل مجياالت مخرجييات تعلييم
الطلبة المخطط لها قد تمت تغطيتها.

5-5-4

أن تييـُتخذ الترتيبييات الالزمييية داخييل المؤسسييية لتييدريب أعضيياء هيئييية التييدريس فيييي
الجانبين النظري والعملي على تـقويم الطلبة.

6-5-4

ُ
السياسات واإلجراءات األعمال واألنشطة التي يمكن إتباعها للتعامل مع
أن تتضمن
ً
الحاالت التي تكون فيها مستويات تحصيل الطلبة غير مالئمة أو قـُيـمت تقييما غير
متسا ٍو.
أن يتم استخدام إجراءات ف ّعالة للتحقق من أن األعمال التي يقدمها الطلبة هي من
إنتاج الطلبة أنفسهم.

8-5-4

أن تعطى -بصفة فورية -تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم ونتائج تقويمهم خالل كل
فصل دراسي ،وتكون مصحوبة بآليات للمساعدة عند الضرورة.

9-5-4

أن يـتم تقويم أعمال الطلبة بعدالة وموضوعية.

7-5-4

 11-5-4أن تكون محكات وعمليات التظلم األكاديمي معروفة للطلبة ،ويتم تطبيقها بكل
إنصاف (انظر أيضا ً البند .)3-5
6-4

المساعدات التعليمية للطلبة:

يجب أن تكون لدى المؤسسة أنظمة فاعلة لمساعدة الطلبة على التعلم من خالل اإلرشاد
األكاديمي ،والمرافق الدراسية ،ومن خالل متابعة التقدم الدراسي للطلبة ،وتشجيع الطلبة ذوي
األداء العالي ،وتقديم المساعدة للطالب الذين يحتاجون إليها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-6-4

أن يحضر أعضاء هيئة التدريس في أوقات كافية ومحددة لتقديم المشورة واإلرشاد
المناسب للطلبة المنتظمين كليا ً والمنتظمين جزئيا ً (هذا األمر يجب التحقق منه فعليا ً
وعدم افتراض وجوده لمجرد وجود جداول زمنية مخصصة لذلك).

2-6-4

أن تكيييون مصيييادر التيييدريس (ويشيييمل ذليييك :تيييوفير الميييوظفين ،ومصيييادر اليييتعلم،
والتجهيزات ،والتدريب في العيادات أو في المواقع الميدانيية األخيرى) كافيية لضيمان
تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

3-6-4

أن يتم تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكاديمي مين خيالل اسيتخدام الوسيائل
والبيانييات اإللكترونييية المتييوافرة ،مثييل :تحليييل زميين االسييتجابة ونتييائج تقييويم الطلبيية؛
وذلييك فييي حييال وجييود إجييراءات لإلرشيياد والتوجيييه األكيياديمي للطالييب عيين طريييق
االتصاالت اإللكترونية التي تشمل البريد اإللكتروني وغيره.
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4-6-4

أن ييييتم تقيييديم دروس إضيييافية (خاصييية) مناسيييبة لمسييياعدة الطلبييية؛ لضيييمان فهمهيييم
وقدراتهم على تطبيق ما يتعلمونه.

5-6-4

أن تتوافر آليات مناسبة لتهيئة الطلبية وإعيدادهم للدراسية فيي بيئية التعلييم العيالي ،ميع
االهتمييام بشييكل خيياص بإعييدادهم للتكيييف مييع لغيية التييدريس ،والييتعلم الموجييه ذاتي ياً،
وبيرامج التجسيير (االنتقيال) الالزمية للطلبيية المحيولين إليى المؤسسية وليديهم سيياعات
معتمييدة ميين دراسييتهم السييابقة .وينبغييي عييدم احتسيياب الدراسييات التحضيييرية ضييمن
الساعات المعتمدة المطلوبة في البرامج.

6-6-4

أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان أن مهارات الطلبة اللغوية مناسبة ،في حال كيون
لغة التدريس في أي برنامج غير اللغية العربيية ،وذليك عنيد بيدء الطلبية فيي دراسيتهم.
(هذا األمر يمكن أن يتم من خيالل التيدريب اللغيوي للطلبية قبيل قبيولهم فيي البرنيامج.
وينبغي أن تتم المقارنية المرجعيية لمهيارات اللغية المتوقعية -عنيد البيدء فيي الدراسية-
بتلك التي لدى المؤسسات التعليميية المرموقية ،ميع اسيتهداف أن تكيون مهيارات اللغية
مماثلة للحيد األدنيى مين متطلبيات القبيول للطلبية األجانيب فيي الجامعيات باليدول التيي
تتبنى نفس لغة التدريس .وينبغي أن تتضيمن عملييات المقارنية بالمعيايير المرجعيية،
على األقل ،اختبار عينية ممثلية للطلبية عليى أحيد االختبيارات المعتيرف بهيا فيي اللغية
المعنية).

7-6-4

أن تتحمييل المؤسسيية التعليمييية التييي تقييدم بييرامج تعليمييية مسييؤولية فاعلييية البييرامج
التحضيييرية الضييرورية لهييا ،وذلييك فييي حييال تقييديمها ميين قِبييل جهييات أخييرى غييير
المؤسسة التعليمية .كميا تتحميل المؤسسية مسيؤولية ضيمان تحقيق المعيايير المطلوبية
للقبييول .ويشييمل ذلييك البييرامج التحضيييرية فييي مجييال لغيية تييدريس البرنييامج أو أييية
مجاالت أخرى من مجاالت التعلم.

8-6-4

أن توجييد أنظميية مسييتخدمة فييي كييل برنييامج تعليمييي لمراقبيية العييبء الدراسييي للطلبيية
وتنسيقه عبر المقررات.

9-6-4

أن يتيوافر فيي المؤسسية نظيا ٌم لمتابعية ميدى تقيدم أداء الطلبية بشيكل فيردي ،وأن تقييدم
المساعدة واإلرشاد إلى أولئك الذين يواجهون صعوبات.

 11-6-4أن تتييابع معييدالت التقييدم الدراسييي للطلبيية ميين سيينة إلييى أخييرى ،ومعييدالت إتمييامهم
البرنييامج بنجيياح ،وتحلييل؛ للتعييرف علييى فئييات الطلبيية الييذين قييد يواجهييون صييعوبات
وتقديم المساعدة لهم.
 11-6-4أن يييتم تييوفير مرافييق مناسييبة للدراسيية الفردييية بشييكل يسييمح بالخصوصييية مييع تييوفير
معامل أو مراكز للحواسيب وغيرها من التجهيزات الالزمة.
 12-6-4أن يتييوافر لييدى هيئيية التييدريس اإللمييام الكييافي بيياألنواع المختلفيية للخييدمات المسيياندة
المتوافرة للطلبة في المؤسسة التعليمية ،وأن يقوموا بإحالة الطلبية إليى مصيادر اليدعم
المناسبة عند الحاجة إليها.
 13-6-4أن تـُقـ َّوم كفايية الترتيبيات الالزمية لتقيديم المسياعدة للطيالب تقويميا ً دورييا ً مين خيالل
عمليات تشمل التغذية الراجعة من الطلبة ،دون االقتصار عليها.
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7-4

جودة التدريس:

يجب أن يكون التدريس على درجة عالية من الجودة ،مع استخدام إستراتيجيات مناسبة للفئات
المختلفة من المخرجات التعليمية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-7-4أن تُقدم برامج فاعلة للتهيئة والتدريب ألعضاء هيئة التدريس الجدد ،ومن يعملون
بدوام جزئي ،أو لفترة قصيرة في المؤسسة( .ولكي تكون فاعلة يجب أن تضمن هذه
البرامج حصول أعضاء هيئة التدريس ،على األقل ،على تصور عام لمخرجات
التعلم المطلوبة وإلستراتيجيات التعليم والتقويم ال ُمخطط لها ولتأثير مقرراتهم في
البرنامج عامة).
2-7-4

أن تتناسب إستراتيجيات التدريس مع األنواع المختلفة من مخرجات التعلم التي
تستهدف البرامج تطويرها.

3-7-4

أن يتم االلتزام من قِبل هيئة التدريس بإستراتيجيات التدريس والتقويم الواردة في
توصيفات المقررات والبرامج ،مع وجود المرونة الكافية لتحقيق احتياجات
المجموعات المختلفة من الطلبة.
أن يتم إعالم الطلبة إعالما مقدما ً كامالً ،بمتطلبات المقررات من خالل توصيفات
المقررات التي تتضمن المعارف والمهارات المستهدفة بالتطوير ،والمتطلبات التي
ينبغي أداؤها ،وعمليات تقويم الطلبة.

5-7-4

أن يتوافق تدريس المقررات مع المفردات المعطاة للطلبة ،ومع توصيفات المقررات.
أن تكون الكتب المقررة والمراجع حديثةً ،وتتضمن آخر التطورات في مجال
الدراسة.

7-7-4

أن تتوافر الكتب المقررة وغيرها من المتطلبات األخرى بكميات كافية قبل بدء
الدراسة.

8-7-4

أن يتم توضيح متطلبات حضور الطلبة في المقررات ،ويلزمون بالحضور ،كما تتم
مراقبة مدى التزامهم بذلك.

9-7-4

أن تـُستخدم نظم فعالة لتقويم المقررات والتدريس ،ومن ذلك استطالعات آراء
الطلبة ،دون االقتصار عليها وحدها.

4-7-4

6-7-4

 11-7-4أن يتم ،بانتظام تقويم فاعلية إستراتيجيات التعليم المختلفة المستخدمة التي خطط لها
من قبل في تحقيق مخرجات التعلم المختلفة ،وأن يتم إجراء التعديالت المناسبة عليها
في ضوء ما يتوافر من األدلة والبراهين حول فاعلية تلك اإلستراتيجيات.
 11-7-4أن يتم تزويد القائمين على إدارة كل برنامج (رئيس القسم ،أو غيره من المسؤولين)
بتقارير عن تدريس كل مقرر من مقررات البرنامج ،على أن تشتمل هذه التقارير
على تفاصيل حول محتويات المقرر التي ُخطط لها ولم يتم تدريسها ،وعلى أية
صعوبات ُو ْ
جدت عند استخدام إستراتيجيات التدريس التي ُخطط لها.
 12-7-4أن يتم إجراء التعديالت المناسبة على خطط تدريس المقررات ،إذا لزم األمر ،بناء
على ما تظهره تقارير المقررات.
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8-4

دعم التحسين في جودة التدريس:

يجب على المؤسسة تطبيق إستراتيجيات مناسبة؛ لدعم التحسين المستمر في جودة التدريس.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-8-4

أن يتيوافر فييي المؤسسيية بييرامج تدريبييية فييي مهيارات التييدريس لجميييع أعضيياء هيئيية
التدريس ،سيوا ًء أكيانوا مين الجيدد أم مين المسيتمرين مين سينوات سيابقة ،ويشيمل ذليك
الذين يكلفون نصابا ً تدريسيا ً بدوام جزئي.

2-8-4

أن تتضيييمن البيييرامج التدريبيييية فيييي مجيييال التعلييييم االسيييتخدام الف َّعيييال للتقنيييية الجدييييدة
والمتطورة.

3-8-4

أن تتوافر فرص كافية للتنمية المهنية واألكاديمية اإلضافية لعضو هيئة التيدريس ،ميع
تقديم مساعدات خاصة ألي من أولئك الذين يواجهون صعوبات.

4-8-4

أن تتم مراقبة مدى مشاركة عضو هيئة التدريس في أنشيطة التطيوير المهنيي لتحسيين
جودة أدائهم التدريسي.

5-8-4

أن يييتم تشييجيع أعضيياء هيئيية التييدريس علييى تطييوير اإلسييتراتيجيات المناسييبة لتحسييين
أدائهييم التدريسييي ،وعلييى االحتفيياظ بملفييات توثيقييية تحتييوي علييى األدليية والبييراهين
الخاصة بعمليات التقويم وإستراتيجيات التحسين التي يقومون بها.

6-8-4

أن يتم االعتراف والتقدير الرسمي لألداء المتميز في التدريس ،مع تشجيع اإلبداع
واالبتكار.
ُ
إستراتيجيات تحسين جودة التعليم تحسين جودة المواد التعليمية المساعدة
أن تشمل
وإستراتيجيات التعليم التي تتضمنها.

9-4

مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم:

7-8-4

يجب أن يكون لدى هيئة التدريس المؤهالت والخبرات الالزمة للقيام بمهامهم التدريسية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-9-4أن يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس المؤهالت والخبرات المناسبة للمقررات التي
يدرسونها( .تتطلب برامج المرحلة الجامعية والماجستير -عادة -أن تكون المؤهالت
األكاديمية في التخصص للقائمين بالتدريس أعلى بمستوى واحد -على األقل -من
المستوى الذي يدرسون فيه).
 2-9-4في حال االستعانة بهيئة تدريس بدوام جزئي ينبغي أن تتكون هيئة التدريس من نسبة
متوازنة من الذين يعملون بنظام الدوام الكامل وأولئك الذين يعملون بنظام الدوام
الجزئي( .قاعدة عامة :ينبغي أالّ تقـل نسبة هيئة التدريس من الذين يعملون بنظام
الدوام الكامل عن .) %75
 3-9-4أن يشارك جميع أفراد هيئة التدريس باستمرار في أنشطة أكاديمية تضمن درايتهم
بأحدث التطورات في حقول تخصصاتهم وقدرتهم على تمكين الطلبة من استيعابها
خالل تعلمهم.
4-9-4

أن يشارك أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامل ويدرسون مقررات في
الدراسات العليا في األنشطة العلمية والبحثية في مجاالت تخصصاتهم التي يدرسونها.
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5-9-4

أن يضم فريق التدريس في البرامج المهنية بعض المهنيين المتخصصين من ذوي
الخبرة والمهارة العالية في هذه المجاالت.

31-4

أنشطة الخبرة الميدانية:

يجب  -في البرامج التي تشمل أنشطة للخبرة الميدانية -أن يتم التخطيط لهذه األنشطة وتطبيقها
بوصفها من المكونات المكملة للبرنامج ،وأن تحدد لها مخرجات تعلم ،وأن يُع َّد المشرفون على
التدريب ضمن فرق التدريس ،ويتم تنفيذ التقويم المناسب واإلستراتيجيات المناسبة لتحسين
الخبرة الميدانية( .تتضمن الخبرة الميدانية كل األنشطة المبنية على العمل ،مثل :مدة االمتياز،
والتدريب التعاوني ،والتطبيقات العملية ،والتدريب في أماكن العمل الطبية ،أو غيرها من
األنشطة في أي عمل أو ممارسة طبية تحت إشراف موظفين يعملون في تلك األعمال أو المواقع
المهنية).
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-11-4

أن يتم تحديد مخرجات التعلم المستهدفة من الخبرة الميدانيية بشيكل دقييق ،وذليك فيي
البرامج التيي تشيمل خبيرات ميدانيية ،كميا ييتم اتخياذ الخطيوات الفعَّالية لضيمان فهيم
الطلبة والمشرفين على تدريبهم في الميدان لمخرجات التعلم واإلستراتيجيات المتبعة
لتطوير ذلك التعلم.
أن يييتم إطييالع المشييرفين الميييدانيين ف يي المواقييع إطالع يا ً دقيق يا ً ،علييى طبيعيية المهييام
الموكلة إليهم ،وعلى عالقة أنشطة الخبرة الميدانية بالبرنامج عامة.

3-11-4

أن ي قوم أعضياء هيئية التيدريس بالمؤسسية بزييارات ميدانيية ألمياكن التيدريب للقييام
بالمقابالت واالستشارات ميع الطلبية وميع المشيرفين المييدانيين وذليك لميرات عدييدة
بما يكفي لتوفير اإلشراف واليدعم( .وعيادة ال تقيل عين ميرتين خيالل نشياط الخبيرة
الميدانية).

4-11-4

أن تييتم تهيئيية الطلبيية تهيئيية كامليية للمشيياركة فييي أنشييطة الخبييرة الميدانييية ميين خييالل
اللقاءات التعريفية والمواد التوضيحية.
أن يكليف الطلبيية بإعييداد تقييارير عيين خبيراتهم الميدانييية بحيييث تتناسييب مييع طبيعيية
األنشطة ونواتج التعلم المتوقعة.

6-11-4

أن يُرتب عقيد لقياءات أو محاضيرات للمتابعية ،ييتمكن الطلبية فيهيا مين إبيداء آرائهيم
حول خبراتهم الميدانية واستخالص النتيائج العامية منهيا ،وربطهيا بالدراسيات التيي
أُخذت سابقاً ،وتطبيق تلك الخبرات على المواقف التي يمكن مواجهتها مسيتقبالً عنيد
التحاقهم بالوظائف بعد تخرجهم.

7-11-4

أن يتم اختيار أماكن الخبرة الميدانية التي لديها القيدرة عليى تحقييق مخرجيات اليتعلم
المستهدفة ويتم تقويم فاعليتها في تطوير ذلك التعلم.

8-11-4

أن يتم تحديد محكات تقويم أداء الطلبة وتفسيرها بشكل دقيق ،وتوضع إجراءات
محددة للتوفيق بين اآلراء المختلفة ،وذلك في الحاالت التي يشترك فيها مشرفو
التدريب في الميدان مع هيئة التدريس بالمؤسسة في تقويمات الطلبة.

9-11-4

أن تتاح الفرصة لتقويم أنشطة الخبرة الميدانية بواسطة الطلبة أنفسهم ،وبواسطة
مشرفي التدريب في الميدان ،وأعضاء هيئة التدريس من المؤسسة ،وتتم االستفادة
من نتائج تلك التقويمات عند التخطيط الحقا ً.

2-11-4

5-11-4
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 11-11-4أن يشمل اإلعداد ألنشطة الخبرة الميدانية تقويما ً دقيقا ً للمخاطر التي قد يتعرض لها
أي طرف من األطراف المشتركة ،وأن يتم وضع خطط لتمكين المعنيين من
التعرف على تلك المخاطر وأساليب تقليص احتماالت وقوعها وطرق التعامل معها
عند وقوعها.
33-4

ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى:

في الحاالت التي تقوم فيها المؤسسة المحلية بطرح برامج تعليمية من خالل ترتيبات للشراكة (أو
التوأمة) مع مؤسسة أخرى يجب أن تكون هذه الترتيبات محددة بوضوح ،ومرخصة وفق قوانين
المملكية العربيية السيعودية  ،وقابلية للتنفييذ وفيق القيوانين المحليية ،ويجيب أن تلبيي كافية متطلبيات
طرح البرامج العلمية في المملكة.
ويجييب أال تُسييتخدم البييرامج أو المقييررات التعليمييية التييي تقييدمها المؤسسييات التعليمييية العالمييية،
ويشمل ذلك التعلم اإللكتروني أو غيره من برامج أو مقررات التعليم عن بعد إال إذا كانت معتميدة
أو مضييمونة الجييودة وتمييت الموافقيية عليهييا ميين قِبييل وكاليية لضييمان الجييودة التعليمييية ذات صييلة
بالتخصييص ومصييرح لهييا ميين الحكوميية فييي بلييد المنشييأ .وبعييد أن يييتم تكييييف هييذه البييرامج حسييب
الحاجة لتناسب احتياجات الطلبة في المملكة و لتفي بالمتطلبيات المعميول بهيا فيي المملكية بغيض
النظر عن المكان الذي صُممت فيه والجهة التي صممتها.
وفي الحاالت التي تـُقدم فيها المؤسسة برنامجا ً تستخدم فيه مواد تعليمية وضعتها مؤسسية أخيرى
يجب أن تتحمل المؤسسةُ التي تمنح الشهادة األكاديمية المسؤولية الكاملة عن جودة جمييع جوانيب
البرنامج ويشمل في ذلك المواد المستخدمة ،والتعليم ،وغير ذلك من الخدمات المقدمة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-11-4

أن تحصل المؤسسة الوطنية على التراخيص الالزمة ويتم تحديد مسؤوليات كل
شاركة  -بوضوح -من خالل اتفاقيات رسمية
من المؤسسة المحلية والمؤسسة ال ُم ِ
التتعارض مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
أن تتم مراجعة فعالية ترتيبات الشراكة (التوأمة) دوريا ً.

3-11-4

كاف
أن تتم عمليات النقاش والتشاور حول متطلبات المقررات والبرامج بشكل
ٍ
ومناسب ،وأن توجد آليات فعَّالة للتشاور المستمر حول القضايا المستجدة.

4-11-4

أن يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس من المؤسسة المشاركة ممن هم على دراية
بمحتوى المقررات التي يتم تقديمها من خالل ترتيبات الشراكة بزيارة المؤسسة
المحلية بانتظام للتشاور حول تفاصيل المقررات ومعايير تقويم الطلبة.

5-11-4

أن تستخدم المؤسسة المحلية إجراءات للتأكد من أن عمليات التقويم النهائية تكتمل
عاجالً ،وأن النتائج تتاح للطلبة خالل الوقت المحدد وفقا ً للوائح في المملكة العربية
السعودية ،وذلك في حال الترتيبات التي تتطلب تقويم أعمال الطلبة بالمشاركة بين
المؤسستين الوطنية والعالمية.

6-11-4

أن تتوافيييق المقيييررات والواجبيييات واالختبيييارات ميييع البيئييية المحليييية ،وييييتم تجنيييب
استخدام التعبيرات غير المألوفة ،وتستخدم األمثلة والتوضيحات ذات العالقة بالبيئة
المحلييية التييي تقييدم فيهييا البييرامج ،وذلييك فييي حييال كييون البييرامج مبنييية علييى بييرامج
أعدتها مؤسسة تعليمية مشاركة .وقد يتطلب ذلك مواد تعليمية معدلية أو تكميليية أو
كليهما ،إضافة إلى دروس إضافية (خاصة)؛ للمساعدة في تطبيق التعلم عليى البيئية
المحلية.

2-11-4
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7-11-4

أن تتفق البرامج والمقيررات ميع متطلباات الماؤهالت الوطنياة فيي المملكية العربيية
السعودية ،وأن تتضمن البرام ُج الفنية أو المهنية اللوائح والينظم التيي تتفيق ميع بيئية
المملكة العربية السعودية.

8-11-4

أن تقوم المؤسسة المحلية  -في حالة تقديم المقررات التي تنفذ عن طرييق المؤسسية
المشيياركة -باتخيياذ اإلجييراءات المناسييبة التييي تضييمن أن مسييتويات تحصيييل الطلبيية
تساوي على األقل تلك المستويات المتحققة في أماكن أخرى ،سواء أكانيت مين قبيل
المؤسسيية المشيياركة أم ميين قبييل مؤسسييات تعليمييية مناسييبة تييم اختيارهييا للمقارنيية
المرجعية.
أن يييتم تيييوفير معلومييات كاملييية مسيييبقا ً عيين أنظمييية ولييوائح اليييوزارة ذات الصيييلة،
ومتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي الخاصة بمتطلبات الميؤهالت
الوطنييية ،ومتطلبييات توصيييف البييرامج والمقييررات وتقاريرهييا ،فييي حييال دعييوة
مؤسسة تعليمية عالمية لتقديم مقررات أو للمساعدة في تطوير البيرامج السيتخدامها
في المملكة العربية السعودية.

9-11-4

األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على األدلة والبراهين على جودة التعلم والتعليم من التقديرات التي يقدمها الطلبة،
والخريجون ،وأرباب العمل عن جودة البرامج ،ومن إحصاءات إتمام المقررات والبرامج،
ونتائج توظيف الخريجين ،ونسب الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس ،وإحصاءات مؤهالت
أعضاء هيئة التدريس .ويمكن أن تشتمل المصادر المهمة لألدلة على نصائح الخبراء المستقلين
حول مالءمة إستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم المستخدمة لمجاالت التعلم المختلفة الواردة
في متطلبات المؤهالت الوطنية .وينبغي أن تتوافر أدلة حول نتائج المقارنة المرجعية لمعايير
مخرجات التعلم مع المعايير المرجعية الخارجية المناسبة .ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق مختلفة،
من بينها مراجعة التصحيح لعينات من أعمال الطلبة ،والتقييمات المستقلة لمستوى أسئلة
االختبارات وإجابات الطلبة عنها.
ويتطلب اختيار مؤشرات األداء لجودة التعلم والتعليم استخدام البيانات في شكل يمكن حسابه كميا ً
واستخدامه في إجراء المقارنات بين جميع برامج المؤسسة التعليمية ،والمقارنات مع مؤسسات
أخرى ،ومع األداء السابق.
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المعيار الخامس :إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة
يجب أن تكون أنظمة إدارة شؤون القبول وسجالت الطلبة موثوقا ً بها وتتصف باالستجابة
السريعة ،مع أهمية المحافظة على سرية السجالت كما تقضي بذلك سياسة المؤسسة التعليمية.
و يجب أن تكون حقوق الطلبة ومسئولياتهم محددة وواضحة ومفهومة ،وأن تتوافر إجراءات
للتأديب والتظلم أو االستئناف تتصف بالشفافية والعدالة ،وأن تتوافر آليات للتوجيه األكاديمي،
واإلرشاد ،وخدمات للمساندة تتالءم مع احتياجات الطلبة .ويجب أن تتعدى الخدمات المساندة
التي تقدمها المؤسسة للطلبة احتياجاتِهم األكاديمية بحيث تشمل أيضًا المتطلبات غير الصفية
للخدمات واألنشطة الدينية ،والثقافية ،والرياضية ،وغيرها من الخدمات واألنشطة األخرى التي
يحتاجها الطلبة عامة.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-5

قبول الطلبة:

يجب أن تكون عمليات قبول الطلبة فعالة ،ويمكن االعتماد عليها ،وسهلة االستخدام على الطلبة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-5

أن تتصف عمليات القبول والتسجيل بالسهولة في االستخدام على الطلبة وعدم
استهالكها الكثير من الوقت.

2-1-5

أن ترتبط أنظمة الحاسب اآللي المستخدمة في عمليات القبول بأنظمة تسجيل
واسترجاع المعلومات (مثال على ذلك :أن ترتبط بأنظمة دفع الرسوم الدراسية،
وبإصدار بطاقات الطلبة الشخصية ،وتسجيل البرامج والمقررات الدراسية،
وتسجيل اإلحصائيات المطلوبة).

3-1-5

أن يتم تحديد متطلبات القبول للمؤسسة التعليمية وبرامجها بوضوح وبشكل مناسب.

4-1-5

أن يتم تطبيق متطلبات القبول بصورة منتظمة وعادلة.

5-1-5

أن يتم تقديم معلومات عن المهارات الخاصة أو المصيادر الالزمية للدراسية بطريقية
التعليم عن بعد أو التعلم اإللكتروني ،وذلك قبل التسجيل ،في حال احتواء البرامج أو
المقييررات المقدميية علييى مكونييات ت يـُعطى عيين طريييق التعليييم عيين بعييد أو باسييتخدام
التعلم اإللكتروني في البرامج المزيج( .هناك مجموعة مستقلة مين المعيايير لبيرامج
التعليم عن بعد ،التي تشمل متطلبات ذلك النمط في تقديم البيرامج ،وقيد وضيعت فيي
وثيقيية منفصييلة بعنييوان "معااايير ضاامان الجااودة واالعتماااد لباارامج التعلاايم العااالي
المقدمة بطريقة التعليم عن بعد").

6-1-5

أن يتم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة  -إذا كانت هناك رسوم -عنيد التسيجيل،
ما لم تكن سياسة "الدفع المؤجل" قد اعتمدت مسبقا ً.

7-1-5

أن تحيييرص المؤسسييية عليييى تيييوفير وثيقييية رسيييمية تبيييين بوضيييوح شيييروط اليييدفع
وتواريخييه ،فييي حييال كييون اللوائييـح الداخلييية تسييمح بتأجيييل الييدفع ،ويقييوم الطالييب
بالتوقيع على هذه الوثيقة ،كما توفر المؤسسة فرص اإلرشاد المالي للطلبة.

8-1-5

أن يتوافر مرشدون للطلبة ملمون بتفاصيل متطلبات المقررات لمساعدة الطلبة ،قبل
بدء عمليات التسجيل وفي أثنائها.
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9-1-5

أن يتم تحديد القواعد الداخليية التيي تينظم القبيول المشيتمل عليى سياعات معتميدة مين
دراسات سابقة.

11-1-5

أن يتم تعريف الطلبة بالقرارات المتخذة المتعلقة بالسياعات المحتسيبة مين دراسياتهم
السابقة ،من قبل اإلداريين المخولين ،وذلك قبل بدء الدراسة.

11-1-5

أن تتاح كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة للجميع ،ويشمل ذلك المعلومات الخاصية
بييأنواع البرامييـج والمقييررات التييي تقييدمها ،ومتطلبييات البرنييامج ،والتكيياليف المالييية،
و الخـدمات ،وغيرها مين المعلوميات المتصيلة بهيا ،بحييث تكيون فيي متنياول الطلبية
وعائالتهم قبل تقديم طلبات االلتحاق.

12-1-5

أن تقـوم المؤسسة بتقديم برنامج شامل لتهيئة الطلبة الجدد وتوجيههم ،بما يضمن
فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة لهم ،وواجباتهم ومسؤولياتهم.

1-5

سجالت الطلبة:

يجب أن تُحفظ سجالت الطلبة في مكان سري وآمن ،مع أهمية وجود إجراءات مبرمجة آليا ً
(أوتوماتيكيا ً)؛ لتوفير البيانات اإلحصائية التي تحتاجها المؤسسة لمؤشرات األداء ،أو الضرورية
لمتطلبات التقارير الخارجية ،أو إلعداد التقارير حول تقدم الطلبة وتحصيلهم .ويجب توفير
وسائل للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بكل طالب.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-2-5

أن توفر المؤسسة الحـماية الفعَّـالة لسجـالت الطلبة (مع ضرورة االحتفاظ بالملفات
المركزية التي تحتوي على سجالت قبول الطلبة وأدائهم -على مر السنين -في مكـان
آمن ،باإلضافة إلى االحتفاظ بسجالت احتياطية في مكان آخر ويفضل أن يكون في
مبنى منفصل أو خارج المؤسسة التعليمية).

2-2-5

أن توجد تعليمات وسياسات رسمية واضحة تحدد محتوى سجالت الطلبة الدائمة،
ومدة االحتفاظ بها ،ووقت التخلص منها.

3-2-5

أن يزود نظام سجالت الطلبة بانتظام األقسام والكليات ومركز الجودة واإلدارة العليا
بالمؤسسة بالبيانات اإلحصائية الالزمة لعمليات التخطيط وإعداد التقارير وضمان
الجودة.

4-2-5

أن توجد لدى المؤسسة قواعد واضحة تحكم سرية المعلومات وتضبط عملية الوصول
إلى السجالت الفردية للطلبة .وأن يتم االلتزام بها.
أن توجد بالمؤسسة إجراءات مبرمجة آليا ً (أوتوماتيكيا ً) لمتابعة تقدم الطلبة خالل مدة
دراستهم في البيرامج ،وأن تُحيدد مواعييد بدقية تامية لتسيليم النتيائج وتسيجيلها وتحيديث
السجالت يلتزم الجميع بها.
أن تُحدد بوضوح الجداول الزمنية لتقديم التقارير وتسجيل النتائج وتحيديث السيجالت،
ويتم التقيد بها.
أن يتم االنتهاء من النتائج والموافقة عليها رسمياً ،وإخطار الطلبة بها حسب المواعيد
المحددة في أنظمة المؤسسة واألنظمة التي تحكمها.
أن يتم التحقق رسميا ً من استيفاء الطالب لمتطلبات التخرج.

5-2-5

6-2-5
7-2-5
8-2-5
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1-5

إدارة شؤون الطلبة:

يجب أن يتم وضع قواعد وأنظمة تكفل وجود إجراءات إدارية عادلة ثابتة لشؤون الطلبة ،مع
وجود آليات ف ّعالة للنظر في النزاعات والتظلم واالستئناف بواسطة جهات مستقلة داخل المؤسسة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-3-5أن يقوم المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة بإقرار"قواعد للسلوك" تحدد حقوق الطلبة
ومسؤولياتهم وتكون مدونة في دليل يتوافر داخل المؤسسة على نطاق واسع.
ت التي يجب اتخاذها عند الخـروج عن االنضباط
 2-3-5أن تُحـدد اللوائ ُح التنظيميةُ اإلجـراءا ِ
الطالبي ،ويشمل ذلك مسؤوليات الموظفين المعنيين ،واللجان ،وكذلك العقوبات التي
قد تـُفرض.
 3-3-5أن يتم اتخـاذ اإلجراءات التأديبية دون تأخير ،ويتم توثيق كل ما يتعلق بالموضوع،
ويشمل ذلك تفاصيل األدلة ،في سجالت رسمية يحتفظ بها في مكان آمن في المؤسسة
التعليمية.
 4-3-5أن يتم النص صراحة على إجراءات االستئناف والتظلم التي يحق للطالب اللجوء
إليها ،وذلك ضمن أنظمة وقواعد تكون منشورة ومعروفة على نطاق واسع في
المؤسسة التعليمية .وتوضح هذه األنظمة والقواعد األسس التي يمكن أن يقوم عليها
االستئناف والتظلم األكاديمي ،ومحكات اتخاذ القرارات ،والحلول الممكنة.
 5-3-5أن تضمن إجراءات االستئناف والتظلم عدم إضاعة الوقت في قضايا غير مهمة،
ولكنها تفسح المجـال للتناول العادل للمواضيع التي تهم الطلبة ،ولدعمها بتقديم خدمات
اإلرشاد الطالبي (لمثل هذه الحاالت).
 6-3-5أن تضمن إجراءات االستئناف والتظلم تناول القضايا تناوالً محايداً بواسطة أشخاص
أو لجان ال عالقة لها بأطراف القضية ،وال بمن قاموا بإصدار القرار أو بتوقيع
العقوبة التي يتم التظلم منها.
 7-3-5أن توجد إجراءات تضمن حماية الطلبة من التعرض للعقاب أو الظلم أو التمييز
ضدهم الحقاً؛ نتيجة النظر في قضايا التظلم أو االستئناف التي يقدمونها.
 8-3-5أن توجد سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك األكاديمي ،ويشمل ذلك
انتحال (سرقة) أفكار اآلخرين وغير ذلك من أنواع الغش.
4-5

تخطيط خدمات الطلبة وتقويمها:

يجب أن تكون هناك إجراءات فاعلة لتخطيط أنشطة وخدمات الطلبة ،واإلشراف اإلداري العام
عليها ،وتقويمها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-4-5أن تعكس الخـدمات المقدمة والموارد المخصصة لهذه الخدمات رسالة المؤسسة
التعليمية ،والمتطلبات الخاصة بمجتمع الطلبة فيها.
 2-4-5أن تعمل المؤسسة على وضع خـطط رسمية لتقديم الخدمات الطالبية وتحسينها ،وأن
تعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط وفعاليتها دوريا ً.
 3-4-5أن يتولى أحـد كبار أعضاء هيئة التدريس ،أو الموظفين ،مسؤولية اإلشراف العام
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على الخدمات الطالبية وتطويرها.
 4-4-5أن تتم مراقبة فعـالية الخـدمات ومناسبتها مراقبة دورية من خالل عمليات متنوعة
تشمل استطالعات آراء الطلبة حول حجم استفادتهم من هذه الخدمات ،ومدى رضاهم
عنها ،ويتم تعديل الخدمات الطالبية بنا ًء على نتائج التقويم والتغذية الراجعة.
 5-4-5أن توفر المؤسسة األمـاكن المناسبة والدعـم المـالي الكافي للخدمات الطالبية
المطلوبة.
 6-4-5أن تقدم المؤسسة المساعدة اإلدارية والتنظيمية عند الحاجة إليها ،وذلك في حـال تقديم
الخدمات عن طريق المنظمات الطالبية ،وأن توفـر اإلشراف الكـافي على اإلدارة
المالية والتقارير المرتبطة بذلك.
 7-4-5في حال وجود صحف أو أية منشورات طالبية أخرى يجب وضع إجراءات أو قواعد
واضحة تحدد معايير النشر وسياسة التحرير ،ومدى اإلشراف الذي تمارسه المؤسسة
وطبيعته.
5-5

الخدمات اإلرشادية والطبية:

يجب أن تقدم الخدمات الطبية واإلرشادية المناسبة الحتياجات مجتمع الطلبة عن طريق أشخاص
مؤهلين تماما ً للقيام بمسؤولياتهم ،مع المحافظة على خصوصية الطلبة ،وإتباع اإلجراءات الفعَّالة
لمتابعة الطلبة المحتاجين إلى هذه الخدمات.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-5-5أن يقـوم بالعـمل في خدمات إرشاد الطلبة وفي الخدمات الطبية متخصصون لديهم
المؤهالت المهنية الالزمة.
 2-5-5أن يتم الوصول إلى الخدمات الطبية واإلرشادية بسهولة ،وتكون متاحة عند الحاجة
إليها ،ويتم تقديم هذه الخدمات في الحاالت الطارئة.
 3-5-5أن ي يـُقدم اإلرشيياد األكيياديمي ،والتخطيييط المهنييي ،والتوجيييه الييوظيفي فييي الكليييات أو
األقسام أو غيرها ،في المواقع المناسبة داخل المؤسسة.
 4-5-5أن تتاح خدمات اإلرشاد النفسيي والشخصيي للطيالب ،ويسيهل وصيولهم إليهيا مين أي
مكان في المؤسسة.
 5-5-5أن توفر المؤسسة الحماية المناسبة ،ويتم تعزيزها باألنظمة أو القواعد السلوكية،
لحماية سرية األمور الشخصية واألكاديمية التي تناقش مع أعضاء هيئة التدريس أو
غيرهم من الموظفين ،أو الطلبة.
 6-5-5أن توجد آليات متابعة فعـَّالة لضمان الرعاية الطالبية ،ولتقويم جودة الخدمات المقدمة
لهم.
6-5

أنشطة الطلبة غير الصفية:

يجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتوفير األنشطة غير الصفية المناسبة للطلبة في المؤسسة
التعليمية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
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 1-6-5أن تعمل المؤسسة على تهيئة الفرص للقيام بالواجبات الدينيـة حسبما تفرضه األنظمة.
 2-6-5أن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيـم وتشجيع مشاركـة الطلبة في النشاطات
الثقـافية ،كاالشتراك في األندية ،والجـمعيات ،والمناسبات الخاصة بالفنون،
والمجاالت األخرى التي تتالءم مع اهتماماتهم ،واحتياجاتهم.
 3-6-5أن تعمل المؤسسة على توفير الفرص من خالل تجهيز المرافق وتنظيم المناسبـات
المالئمة لتسهيل التفاعل االجتماعي غير الرسمي للطلبة بعضهم مع بعض.
 4-6-5أن تشجع المؤسسة على مشاركة الطلبة في النشاطات الرياضية ،لكل من الماهرين
في الرياضـة وغيرهم ،وتقـوم بتنظيم نشاطات رياضية تنافسية وأخرى غير تنافسية
يمكنهم المشاركة فيها.
 5-6-5أن تتم مراقبة مدى مشاركة الطلبة في األنشطة غير الصفية ،وتتم مقارنتها مرجعيا ً
بمشاركة الطلبة في مؤسسات أخرى مماثلة ،وأن يتم تطوير إستراتيجيات لتحسين
مستويات المشاركة عند الضرورة.
األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على دالئل جودة إدارة شؤون الطلبة والخدمات الطالبية من خالل استطالعات
مسحية آلراء الطلبة حول جودة هذه الخدمات ومدى تحقيقها لرغباتهم ،ومعدالت استخدام
الخدمات المختلفة ،والوقت الذي تستغرقه عملية اتخاذ القرارات الخاصة بقبول الطلبة والنتائج،
ومعدالت إجراءات التأديب ونتائجها .ويمكن أن تستند مؤشرات األداء على هذه المعلومات
مباشرة ،ولكن يمكن الحصول على أدلة إضافية من خالل عمليات المراجعة التي تشمل أشياء،
مثل :زيارات مواقع الخدمات الطالبية ،والمناقشات مع الطلبة والموظفين.
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المعيار السادس :مصادر التعلم
يجب التخطيط لمصادر التعلم ،ويشمل ذلك المكتبات والترتيبات التي تكفل التوفير الكمي
والنوعي المناسب للمراجع اإللكترونية وغيرها من المواد المرجعية التي تفي باحتياجات البرامج
التي تقدمها المؤسسة .ويجب أن تكون المكتبة ومرافق تقنية المعلومات وتجهيزاتها متاحة في
األوقات المطلوبة لدعم التعلم المستقل مع تقديم المساعدة الالزمة إليجاد المواد (المراجع
والمصادر) المطلوبة .ويجب توافر المرافق (األماكن) الالزمة للدراسة الفردية والجماعية في
بيئة حافزة للبحث والدراسة العلمية الجادة .ويجب أن يتم تقويم هذه الخدمات وتحسينها
باالستجابة للتغذية الراجعة من الطلبة وهيئة التدريس.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-6

التخطيط والتقويم:

يجب أن تكون لدى المؤسسة سياسات وإجراءات واضحة تضمن أن مصادر التعلم والخدمات
الالزمة لدعم تعلم الطلبة كافيةٌ ومناسبة للبرامج المقدمة بالمؤسسة ،ويجب أن يتم تقويمها
وتحديثها دوريا ً حسبما تتطلبه البرامج.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-6

أن تـُعطى السياسات الخاصة بتطوير خدمات المكتبة ومراكز مصادر التعلم اهتماما ً
خاصاً؛ لدعم البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية ،ولدعم متطلبات البحث
العلمي للمؤسسة.
أن تتوافر لدى المؤسسة إستراتيجية واضحة لمصادر التعلم ،ترتبط ارتباطا ً مباشرًا
باألولويات اإلستراتيجية الخـاصة بتطـوير البرامج ،وأن يتم تعديل هذه اإلستراتيجية
كلما دعت الحاجة ،خاصة عند تقديم برامج جديدة.

3-1-6

أن تقوم المؤسسة بمراقبة مدى كفاءة المكتبة والمواد (المصادر) المتوافرة بمركز
مصادر التعلم ،باستمرار ،وتقوم بتقويمها رسميا ً مرة كل عامين على األقل.

4-1-6

أن تشتمل إجراءات التقويم على استطالعات آلراء المستفيدين حول مدى فعالية تلبية
هذه المصادر الحتياجاتهم (على أن يؤخذ في الحسبان استطالع آراء هيئـة التدريس
والطلبة؛ للتعرف على مدى رضاهم ،ومدى استخدامهم للمصادر ومدى اتساقها مع
متطلبات التعليم والتعـلم في المؤسسة ،ومدى تنوع نطـاق الخدمات المقدمة ،ومقارنة
ذلك بالخدمات التي تقدم في المؤسسات التعليمية المماثلة).
ُ
عمليات التقويم تحليل البيانات حول استخدام المصادر المتعلقة بمتطلبات
أن تشمل
التعليم والتعلم للبرامج المختلفة بالمؤسسة.

6-1-6

أن تتم استشارة أعضاء هيئـة التدريس المسؤولين عن المـقررات والبرامج حول
المتطلبات الالزمة لمساندة عمليتي التعليم والتعلم ،وذلك في وقت مبكر يسمح بتوفير
اإلمدادات الالزمة في الوقت المناسب.

7-1-6

أن يقوم العاملون في المكتبة بمراجعة أقسام الكتب ،والمراجع المحجوزة ،والمواد
المرجعية األخرى مراجعة دورية ،مع الرجوع إلى هيئة التدريس الستشارتهم
بشأنها ،وذلك لضمان توافر المواد المرجعية الضرورية بالشكل المناسب للمقررات
المطروحة في أي وقت تطرح فيه تلك المقررات.

2-1-6

5-1-6
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1-6

التنظيم:

يجب أن تُدار المكتبة أو مركز مصادر التعلم بكفاءة بحيث تقدم الخدمات المطلوبة في بيئة آمنة
تحفز على الدراسة الناجحة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-2-6

أن تكون المكتبة ومراكز مصادر التعلم ،وغيرها من المرافق والخدمات ذات العالقة
في المؤسسة التعليمية ،متاحة لساعات طويلة وكافية تمتد لما بعد الزمن المخصص
للمحاضرات؛ لضمان توافر هذه الخدمات عندما يحتاج المستخدمون إليها.

2-2-6

أن يتم حفظ الكتب والمراجع وفق ترتيب مناسب ،ويتم تصنيفها وفق أحد األنظمة
المتعارف عليها عالميا ً في نظم المكتبات.

3-2-6

أن تتوافر اتفـاقات للتعاون مع مكتبات ومراكز مصادر التعلم األخرى ،تتم بموجبها
االستعارات المكتبية المتبادلة ،والمشاركة في المصادر والخدمات.
أن تُستخدم أنظمة معتمدة لتسجيل استعارة الكتب واستردادها ،ويتوافر نظا ُم متابع ٍة
فعَّال؛ السترداد المواد التي انتهت مدة استعارتها.

5-2-6

أن يتم االحتفاظ بالمواد والمراجع المطلوبة بكثرة والمطلوبة للقراءة (الخاصة
بالمقررات) في قسم الكتب المحجوزة.

6-2-6

أن يكون الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية ،والمواد البحثية والمجالت العلمية
المتعلقة بالبرامج التي تقدمها المؤسسة التعليمية ،سهالً وفعاالً.

7-2-6

أن توضع قواعد تنظم السلوك داخل المكـتبة ،وأن يُعمل على التحقق من االلتزام بها؛
للحفاظ على بيئة حافزة للدراسة الفعالة والبحث العلمي من قِبل هيئة التدريس والطلبة.
أن تُستخدم أنظـمة أمن ف ّعالة؛ لمنع ضياع محتويات المكـتبة؛ ولمنع االستخـدام السيئ
للشبكـة العالمية (اإلنترنت).

1-6

دعم ال ُمستخ ِدمين:

4-2-6

8-2-6

يجب تقديم الدعم المناسب لتمكين الطلبة وهيئة التدريس من االستخدام الف ّعال لمصادر المكتبة
وخدماتها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-3-6أن تقدم المكتبة برامج تهيئة إرشادية وتدريب للطلبة وغيرهم من المستخـدمين الجـدد؛
لتهيئتهم الستخدام مرافق المكتبة وخدماتها.
 2-3-6أن تقدم المساعدة لمستخدمي المكتبة في عمليات البحث عن المعلومات والوصول
إليها وطرق استخدامها.
 3-3-6أن تتوافر في المكتبة "خدمة توفير المراجع" التي تتم من خاللها اإلجابة عن األسئلة
التخصصية بواسطة أمناء المكتبة المؤهلين.
 4-3-6أن توجد أنظمة إلكترونية أو أوتوماتيكية ،ذات إمكانات بحثية ،تساعد في الوصول
إلى مصادر المعلومات داخل المؤسسة أو خارجها.
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 5-3-6أن توجد إجراءات مناسبة إلطالع رواد المكتبة على التطوير الجاري فيها ،ويشمل
ذلك اقتناء مواد جديدة ،وإقامة برامج تدريب ،وتغيير الخدمات وساعات العمل.
 6-3-6أن توجد أدلة مطبوعة أو إلكترونية؛ لمساعدة رواد المكتبة في الحصول على
المصادر المتعلقة بالمجاالت العلمية العامة ،وفي تجميع قوائم المراجع ،واستخدام
قواعد المعلومات.
كاف من األشخاص المؤهلين
 7-3-6أن يوجد في المكتبة ،ومراكز مصادر التعلم ،عد ٌد
ٍ
وذوي المهارة في المجاالت المتصلة بعلوم المكتبات وتقنية المعلومات.
4-6

الموارد والمرافق

يجب أن تكون الموارد والمرافق والتجهيزات مناسبةً لمتطلبات التعلم والبحث العلمي في
المؤسسة التعليمية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-4-6

كاف ومستمر لتغطية احتياجات التزويد ،والتصنيف،
أن يتوافر الدعم المالي بشكل
ٍ
والتجهيزات ،وكذلك من أجل تقديم خدمات المكتبة وتطوير نظامها.
ّأال يقلل توفير خـدمات الشبكة العالمية وخدمات االستعارة من المكتبات األخرى من
التزام المؤسسة بتوفير مصـادر المعـلومات المادية داخـل المكتبة ذاتها.

3-4-6

أن تتوافـر في المكـتبة أماكـن مناسبة الستيعاب مجموعات الكـتب والمجالت العلمية
بطريقة تجعلها في متناول الجميع.
أن تتوافر أجهزة حاسوبية وبرمجيات حديثة؛ لدعم عملية الوصول إلكترونيا ً للمصادر
والمواد المرجعية.

5-4-6

أن تتوافر لمستخدمي المكتبة تجهيزات تصوير مدعومة بنظام دفع مالي فعَّال.

6-4-6

أن تتوافر مرافق كافية الستخدام أجهزة الحواسيب الشخصية المحمولة.

7-4-6

أن تتوافر الكتب ،والمجالت العلمية ،وغيرها من المواد المرجعية باللغتين العربية
واإلنجليزية (أو بغيرهما من اللغات) ،على النحو الذي تتطلبه البرامج واألبحاث التي
يتم تنفيذها في المؤسسة.

8-4-6

أن تتوافر مرافق وتجهيزات كافية ،سواء أكان لالستخدام الفردي أم للمجموعات
الصغيرة؛ وذلك لغرض الدراسة والبحث العلمي داخل المكتبة.

9-4-6

أن تقوم المؤسسة بمقارنة مستوى توفير المرافق والتجهيزات والمصادر لديها (مثل:
عدد الكتب ،والمقاعد ،ومرافق الدراسة الجماعية ،إلخ )11بمستوى توفيرها في
مؤسسات تعليمية ذات جودة عالية مشابهة من حيث الحجم والبرامج التي تقدم.

2-4-6

4-4-6

األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على األدلة والبراهين التي تُثبت جودة توافر مصادر التعلم ومؤشرات األداء
الخاصة بذلك ،من خالل استبانات رضا المستخدمين ،ومعدالت وصول الطلبة إلى المواد
المرجعية للمقررات ،والوثائق التي توضح عمليات تحديد متطلبات المقررات الدراسية
وتوفيرها ،وتفاصيل األوقات التي تتاح فيها المرافق الستخدام الطلبة وهيئة التدريس .ومدى
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توفر المعلومات عن برامج التهيئة اإلرشادية للطلبة الجدد وغيرهم من المستخدمين ،ومدى
االستجابة لطلبات المجموعات المختلفة من المستفيدين (ذوي العالقة) .وقدرة المؤسسة على
تقديم معلومات حول المقارنات التي تجريها مع المؤسسات التعليمية المماثلة التي تقدم برامج
مشابهة ،والمتعلقة بمستوى ما يتم توفيره من الكتب والدوريات والمصادر اإللكترونية .ويمكن
أن يكون تساوي مستوى ما توفره المؤسسة مع مستوى ما توفره المؤسسات المشابهة ،أو تفوقه
عليها ،مؤشرًا مناسبا ً لألداء.
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المعيار السابع :المرافق والتجهيزات
يجب أن تصمم المرافق ،أو تعدل ،بما يتناسب مع المتطلبات المحددة للتعليم والتعلم في البرامج
التي تقدمها المؤسسة التعليمية ،ويجب أن تتوافر بيئة آمنة وصحية لتعليم عالي الجودة .ويجب
أن تتابع المؤسسة كيفية استخدام المرافق لديها ،وينبغي أن تستخدم استطالعات رأي المستخدمين
لهذه المرافق؛ للمساعدة في تخطيط عمليات التحسين .ويجب أن تقوم المؤسسة بتوفير العدد
الكافي من قاعات الدراسة والمعامل ،فضالً عن توفير الحاسبات اآللية وتجهيزات البحث العلمي
للطلبة وهيئة التدريس ،ويجب أن تقوم بتوفير أماكن كافية للخدمات األخرى ،مثل :المطاعم،
واألنشطة غير الصفية ،إضافة إلى توفير إسكان الطلبة عندما يستدعي األمر ذلك.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
السياسات العامة والتخطيط :
3-7
يجب أن تطور المؤسسة خططا ً رئيسة لتطوير المرافق وإدارة التجهيزات بشكل يفي باحتياجات
المؤسسة ،وأن تنفذ هذه الخطط بصورة ف ّعالة .ويجب أن تُجرى عملية التخطيط بالتشاور مع
الجهات المستفيدة من هذه المرافق والتجهيزات وأن يُستجاب لمتطلباتها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-7

أن توجد لدى المؤسسة خطة رئيسة طويلة المدى ،تتضمن توفير الموارد المالية
والصيانة الالزمة للمرافق والتجهيزات ،معتمدة من المجلس اإلداري األعلى
للمؤسسة.

2-1-7

أن تتضمن عمليات التخطيط للتجهيزات وضع الخطط والجداول الزمنية لشراء
التجهيزات األساسية ،والصيانة واالستبدال حسب الجدول المحدد.

3-1-7

أن تقوم المؤسسة قبل شراء المرافق والتجهيزات األساسية أو تطويرها بالتشاور،
بصورة مفصلة ،مع المستفيدين منها؛ لضمان مناسبتها لالحتياجات الحالية والمتوقعة
مستقبالً.

4-1-7

أن يوجد لدى المؤسسة سياسة واضحة لضمان توافق التجهيزات واألنظمة إلى أقصى
حد ممكن ،في كافة أرجاء المؤسسة التعليمية.

5-1-7

أن يتم إعداد خطط عمل -قبل شراء أية تجهيزات كبرى -بحيث تتضمن دراسة البدائل
المتاحة أمام المؤسسة من ناحية إمكانية استـئجار هذه التجهيزات ،أو استخدامها
باالشتراك مع جهات أخرى.

6-1-7

في حالة استئجار المرافق الرئيسة أو توفير المباني أو المرافق اإلدارية عن طريق
متعهدين يجب أن يتم تقويم العروض تقويما ً شامالً ودقيقا ً؛ للتحقق من مدى جدواها
لمصلحة المؤسسة على المدى البعيد ،وأن يتم التعامل مع هذه العروض بطريقة
تضمن كفاءة ضبط الجودة والفائدة المالية.

1-7

جودة المرافق والتجهيزات وكفايتها:

يجب أن تكون المرافق والتجهيزات على درجة عالية من الجودة ،مع استخدام إستراتيجيات ف ّعالة
لتقويم مدى كفايتها لحاجة المؤسسة ،وجودتها ،وجودة الخدمات المتصلة بها.
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ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-2-7

أن تكون مباني وأرضيات المؤسسة نظيفة وجذابة ،وأن تتم صيانتها بصورة جيدة.

2-2-7

أن تتحقق في المرافق والتجهيزات جميع متطلبات الصحة والسالمة ،مع توفير
التدريب المناسب للمستخدمين.

3-2-7

أن تتضمن عمليات تقويم الجودة التغذية الراجعة ،من المستخدمين األساسيين ،حول
كفاية المرافق وجودتها ،إضافة إلى آليات محددة للتعامل مع هذه اآلراء واالستجابة
لها.

4-2-7

أن تتم المقارنة المرجعية لمعايير توفير المرافق الخاصة بالتدريس والمعامل والبحث
بما يتم توفيره من مرافق مشابهة لدى المؤسسات األخرى المماثلة (يشمل ذلك أشياء
مثل :سعة قاعات التدريس ،ومرافق المعامل وتجهيزاتها ،وسهولة الوصول إلى
مرافق الحاسب اآللي والبرمجيات الالزمة ،وأماكن الدراسة الفردية ،وتجهيزات
البحث العلمي).

5-2-7

أن تتوافر مرافق كافية تتيح للطلبة الحصول على االستشارات الخاصة من أعضاء
هيئة التدريس.

6-2-7

أن تتوافر أماكن مناسبة ألداء الصلوات.

7-2-7

أن تكون مرافق تقديم الطعام كافية الحتياجات الطلبة ومالئمة لها ،والحتياجات هيئة
التدريس ،والعاملين بالمؤسسة التعليمية.

8-2-7

أن تتوافر الوسائل والخدمات المناسبة لذوي اإلعاقات الجسدية وغيرها من
االحتياجات الخاصة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

9-2-7

أن تتوافر المرافق المناسبة الحتياجات الطلبة الملتحقين بالمؤسسة من الناحية الثقافية،
والرياضية ،وغيرها من النشاطات غير الصفية.

1-7

اإلدارة والشؤون اإلدارية للمرافق والتجهيزات:

يجب أن تكون إدارة المرافق والتجهيزات والخدمات المساندة ذات كفاءة وتضمن االستخدام
الف ّعال للمرافق المتوافرة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-3-7

أن تتوافر لدى المؤسسة قوائم كـاملة بالتجهيزات التي تمتلكها أو تديرها ،ويشمل ذلك
التجهيزات الموجودة في عهدة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس ألغراض
التدريس والبحث العلمي.

2-3-7

أن تدار بكفاءة وفعالية وتحت إشراف أحد كبار المسؤولين باإلدارة العليا ،شؤون
الخدمات العامة ،مثل :النظافة ،والتخلص من النفايات ،وأعمال الصيانة الصغرى،
وخدمات السالمة ،وإدارة البيئة.

3-3-7

أن يتم إتباع إجراءات محددة لتقويم حال التجهيزات بانتظام في المؤسسة ،مع توفير
الصيانة الوقائية والتصحيحية واالستبدال عندما يكون ذلك ضروريا ً.

4-3-7

أن تتوافر إجراءات أمن تتميز بالكـفاءة؛ لحـماية المرافق والتجهيزات المخصصة
للتدريس والبحث العلمي ،مع تحديد واضح لمسؤوليات كل من أعضاء هيئة التدريس،
واألقسام ،والكليات ،واإلدارة المركزية.
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5-3-7

أن تـُستخدم أنظمة ذات كفاءة عالية لضمان السالمة الشخصية لهيئة التدريس
والموظفين والطلبة ،مع وجود الترتيبات المناسبة لحماية ممتلكاتهم الشخصية.

6-3-7

أن يوجد نظام لمراقبة االستفادة من المساحات والمرافق بالمؤسسة ،وأن تتم إعادة
توزيع استخدامات المرافق استجابة لالحتياجات المتغيرة.

7-3-7

أن يتم تخصيص أوقات االستفادة من المرافق ذات االستخدامات المتعددة وفق نظام
حجز إلكتروني ،ويجب رفع تقارير لكبار المسؤولين في اإلدارة العليا حول مقدار
استخدامها وكفاءة ذلك.

8-3-7

أن توجد إجراءات لتنظيم االستخدام المشترك للمرافق القليلة االستخدام ،مع توفير
آليات مناسبة لحماية التجهيزات.

4-7

تقنية المعلومات:

يجب أن تكون أجهزة الحاسب والبرمجيات والخدمات المساندة ذات العالقة مناسبة الحتياجات
المؤسسة التعليمية ،وتتم إدارتها بما يضمن االستخدام األمثل والفعَّال واآلمن لها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-4-7

أن تتوافر أجهزة حاسوب وبرمجيات مناسبة ،وأن تكون متاحة ألعضاء هيئة
التدريس والموظفين والطلبة في جميع نواحي المؤسسة التعليمية.

2-4-7

أن يتم تقويم مدى كفاية تجهيزات الحاسب بانتظام ،من خالل استطالعات آراء
المستخدمين ،أو غيرها من الوسائل ،باإلضافة إلى المقارنة مع المؤسسات األخرى
المشابهة.

3-4-7

أن توجد سياسات واضحة تنظم استخدام الطلبة للحواسيب ،وتوفـّر التجهيزات
الالزمة للمرافق التي تدعم استخدامات الطلبة وفق هذه السياسات.

4-4-7

أن توفر المؤسسة الدعم الفني الالزم ألعضاء هيئة التدريس وللموظفين وللطلبة
المستخدمين لتقنيات المعلومات واالتصاالت.

5-4-7

أن تتاح الفرص لهيئة التدريس لتقديم آرائهم فيما يتعلق بخطط شراء األجهزة
الحاسوبية والبرمجيات في المؤسسة ،وصيانتها ،واستبدالها.

6-4-7

ت شراء نظم األجهزة والبرمجيات ،في جميع وحدات
أن توضع سياسات عامة لعمليا ِ
المؤسسة التعليمية ،واستبدالها؛ لضمان أن هذه النظم ستظل حديثةً على الدوام؛
وللحفاظ على التوافق بينها عند استبدال أي منها.

7-4-7

أن توجد أنظمة أمن لحماية خصوصية المعلومات الشخصية والمؤسسية ،وللحماية
من الفيروسات وغيرها من المخاطر.

8-4-7

أن توجد قواعد للسلوك تتعلق باالستخدام غير المناسب للمواد الموجودة على الشبكة
العنكبوتية (اإلنترنت) ،ويتم التأكد من االلتزام بهذه القواعد ،ويتم التعامل  -بطريقة
مناسبة  -مع الحاالت التي يثبت فيها االستخدام غير الالئق.

9-4-7

أن تقام دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بما يضمن االستخدام
الف ّعال ألجهزة الحاسوب والبرمجيات المناسبة في مجال التدريس ،وتقويم الطلبة،
والشؤون اإلدارية.

 11-4-7أن يكون هناك استعمال فعَّال لتقنية المعلومات في األنظمة اإلدارية ،وفي التقارير
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واالتصاالت داخل جهات المؤسسة التعليمية ،مع توفير االستخدام اآلمن قدر
اإلمكان.
 33-4-7أن تتوافـق أنظـمة المعـلومات الداخلية لدى المؤسسة مع متطلبات التقارير الخارجية.
5-7

إسكان الطلبة:

إذا تم توفير سكن خاص بالطلبة ،فإنه ينبغي أن يتمتع بالبيئة الصحية واآلمنة ،وأن تتوافر فيه
جميع المرافق والخدمات الضرورية للطلبة الذين يدرسون بالمؤسسة التعليمية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-5-7أن يكون إسكان الطلبة بمستوى جيد وفي بيئة صحية توفر األمن واألمان للطلبة.
كاف من األماكن التي توفر الخصوصية والدراسة المستقلة.
 2-5-7أن يتوافر عد ٌد
ٍ
ياف ميين األميياكن المناسييبة للنشيياطات االجتماعييية والثقافييية
 3-5-7أن يتييوافر للطلبيية عييد ٌد كي ٍ
والرياضية.
 4-5-7أن توجد مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك داخل إسكان الطلبة ،وتكيون معلومية
لدى الطلبة المستخدمين للسكن.
 5-5-7أن يقييوم باإلشييراف علييى إسكييـان الطلبيية مجموعييةٌ ميين المييوظفين ميين ذوي الخبييرة
والكفاءة ممن لديهم السلطة الالزمة إلدارة المكان بحيث يكون بيئة تعليمية آمنة.
ياف ميين المرافييق المالئميية لتقييديم الطعييام والصيييانة والرعاييية الطبييية
 6-5-7أن يتييوافر عيد ٌد كي ٍ
وغير ذلك من الخدمات.
كاف من األماكن المالئمة والكافية ألداء الصلوات.
 7-5-7أن يوجد عد ٌد
ٍ
 8-5-7أن يوجـد إسكان الطلبة بالقرب من حرم المؤسسة  ،أو تيوفر المؤسسية خدمية نقيل مين
السكن وإليه؛ لضمان سهولة وصول الطلبة إلى المؤسسة.
األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على دالئل جودة توفير المرافق ،والتجهيزات ،والبرمجيات من وثائق عملية
التخطيط ،واستطالعات الرأي عن رضا المستخدمين ،ومقارنة مدى توفر التجهيزات مع
مؤسسات تعليمية أخرى تقدم برامج مماثلة ،وكذلك من خالل المالحظات المباشرة بواسطة
ت عن جودة
مقومين مستقلين .وتوفر عمليات تقويم حال التجهيزات وجداول الصيانة معلوما ٍ
المرافق والتجهيزات األساسية وصيانتها .وتقدم اللوائح التنظيمية وقواعد السلوك الخاصة
باستخدام المرافق واألجهزة غالية الثمن أدلةً على جودة ممارسات إدارة هذه المرافق
ُ
أمور ،من بينها :درجات
مؤشرات األداء عدة
والتجهيزات ،وترتيبات األمن .ويمكن أن تشمل
ٍ
استطالعات الرأي عن رضا المستخدمين ،واإلحصاءات المتوافرة عن أعطال األجهزة ،ومقارنة
مدى توافر التجهيزات في المؤسسة بتلك الموجودة في مؤسسات أخرى شبيهة.
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المعيار الثامن :التخطيط واإلدارة المالية
يجب أن تكون الموارد المالية كافيةٌ للبرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة ،وأن تدار هذه
الموارد بفاعلية تتناسب مع متطلبات البرامج وأولويات المؤسسة .ويجب أن تسمح عمليات إعداد
الميزانية بالتخطيط على المدى البعيد لمدة ال تقل عن ثالث سنوات .وال بد من استخدام أنظمة
فعَّالة لوضع الميزانية والتفويضات المالية والمساءلة ،بما يحقق المرونة للمديرين في المستويات
المختلفة في المؤسسة ،مع وجود اإلشراف المؤسسي العام واإلدارة الفعَّالة للمخاطر.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-8

التخطيط المالي وإعداد الميزانية:

يجب أن تكون عمليات التخطيط المالي مواكبةً ألهداف المؤسسة وأولوياتها ،وتحافظ على
عالقات متوازنة بين الموارد والمصروفات ،وتهتم اهتمامـا ً خاصـا ً بتعقيدات التمويل على المدى
القريب والبعيد.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-1-8أن تتوافق الميزانيةُ وتوزيع الموارد مع رسالة المؤسسة وغاياتها والتخطيط
اإلستراتيجي لتحقيق هذه الغايات.
2-1-8

أن تضع المؤسسة ميزانيتها السنوية من خالل إطار يضع في الحسبان توقعات
المؤسسة حول دخلها وإنفاقها على المدى البعيد ،ويتم تعديل هذه التوقعات باستمرار
في ضوء خبراتها المتزايدة.

3-1-8

أن يشرف أفرا ٌد من كـبار أعضاء هيئتي التدريس واإلدارة على إعداد الميزانية،
بالتشاور مع المعنيين بحسـابات التكـاليف في المؤسسة ،وأن يقوموا بمراجعتها بدقة،
ثم تقدم إلى المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة العتمادها.
أن تُعد المؤسسةُ  -مع أي مقترح إلنشاء برامج جديدة أو إحداث نشاطات كبرى أو
عمل تتضمن تقديرات للتكلفة مدققة من جهة
توفير تجهيزات أو مرافق -خطط
ٍ
مستقلة ،باإلضافة إلى تقدير لآلثار المترتبة على التكلفة على الخدمات واألنشطة
األخرى للمؤسسة.

5-1-8

في حال تمويل مشاريع جديدة من مصادر مالية متعددة من الموارد المتوفرة لدى
المؤسسة تقوم المؤسسة بتوضيح اإلستراتيجية المتبعة لمشاركة التكلفة ،وتقوم بتقدير
التكاليف والعوائد على المدى المتوسط والبعيد.

6-1-8

في حال استخدام القروض تقوم المؤسسة بمراقبة نسب المديونية والسيولة المالـية،
ومقارنتها مرجعيا ً بكل ما يمارس في المجال التجاري ،وبالنسب المماثلة في
مؤسسات التعليم العالي األخرى.

7-1-8

أن تعمل المؤسسة على التخطيط والمتابعة لنسب اإلنفاق على المرتبات وفئات اإلنفاق
األساسية األخرى مقارنةً بحجم اإلنفاق الكلي ،مع مراعاة االختالفات بين الكليات أو
األقسام ذات التكاليف المختلفة.
ّأال تلجـأ المؤسسة  -ضمن إستراتيجيتها المالية -إلى االقتراض أو غيره من برامج
التمويل البعيدة المدى إال في أضيق الحدود ،ومن أجل تحسين طـاقتها االستيعابية
فقط ،وليس لمواجهة النفقات التشغيلية غير المتوقعة القصيرة المدى .ويجب أن يضمن

4-1-8

8-1-8
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التخطيط المالي إمكانية الوفاء بااللتزامات من موارد إضافية متوقعة أو من مصادر
موارد موجودة ومعروفة.
9-1-8

1-8

أن توضع إستراتيجيات لتنويع مصـادر الدخل من خالل عدد من األنشطة التي تعمل
على التقليل من اعتماد المؤسسة على مصدر واحد للدخل ،وتتوافق في الوقت نفسه
مع ميثاق (أو قرار) تأسيس المؤسسة ورسالتها.
اإلدارة المالية:

يجب أن تتم إدارة الشؤون المالية بفعالية تحقق التوازن بين المرونة الممنوحة للمعنيين بحسـابات
التكـاليف في المؤسسة وبين المساءلة المالية والمسؤوليات بالمؤسسة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-2-8

أن تتولى إدارة مختصة ،أو مكتب إداري ،أو مالي ،مسؤولية اإلدارة واإلشراف على
عمليات وضع الميزانية والحسابات المالية ،وتكون تحت إشراف مباشر من أحد
القيادات اإلدارية في المؤسسة التعليمية.

2-2-8

أن تمنح صالحيات إنفاق مالي مناسبة لمديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة؛
لتحقيق اإلدارة الف ّعالة ذات الكفاءة العالية.

3-2-8

أن تُحدد تفاصيل الصالحيات المالية الممنوحة بوضوح ،ويجري التأكد من االمتثال
لألنظمة ،ومتطلبات المتابعة ،وتقديم التقارير المالية من خالل عمليات التدقيق.

4-2-8

أن يشارك مديرو مراكـز حسـابات التكـاليف في عملية وضع الميزانية ،وأن
يخضعوا للمساءلة عن اإلنفاق في حدود الميزانية الموافق عليها.

5-2-8

أن تكون هناك مراقبة دقيقة لإلنفاق وااللتزام بالميزانية ،وتعد تقارير لكل جهة من
الجهات المعنية بحسـابات التكـاليف في المؤسسة وللمؤسسة التعليمية عامةً مرة
واحدة -على األقل -في كل سنة.

6-2-8

أن تقوم المؤسسة بتعليل أية اختالفات بين تقديرات اإلنفاق واإلنفاق الفعلي ،ويتم
تقويم أثر ذلك على توقعات الميزانية السنوية.

7-2-8

أن تـتـفق نظم المحاسبة المستخدمة في المؤسسة مع معايير المحاسبة المالية
المتعارف عليها مهنيا ً ،وأن تحرص  -قدر اإلمكان -على إرجاع التكلفة اإلجمالية إلى
نشاطات بعينها.
أن تُستخدم األموال المخصصة ألهداف معينة في تحقيق تلك األهداف ،وتعمل أنظمة
المحـاسبة في المؤسسة على التأكد من تحقق ذلك.

9-2-8

أن يقوم المسؤولون المعنيون باإلبالغ عن مصالحهم واالمتناع عن المشاركة في
اتخاذ القرارات ذات العالقة ،وذلك في حـال وجود تضـارب في المصـالح أو عند
توقع وجودها.

8-2-8

 11-2-8أن تـ ُدار العمليات المالية بحيث تتصف قواعد "ترحيل الميزانية" بالمرونة الكافية،
إذا كان النظام المطبق في المؤسسة يسمح بذلك؛ وذلك لتفادي الصرف المتسرع الذي
يحدث آخر السنة المالية ،ولتجنب إعاقة التخطيط بعيد المدى .وتعفى من تطبيق هذه
الممارسة المؤسسات التي ال يسمح نظامها بترحيل الميزانية.
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1-8

التدقيق المالي وتقويم المخاطر:

يجب أن يتيح تقويم المخاطر وعمليات التدقيق تحليال فعَّاالً للمخاطر وتحققا ً دقيقا ً ومستقالً لمدى
توافق العمليات المالية والتقارير مع معايير المحاسبة المعمول بها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
ُ
ت لتقويم المخاطر ،وأن يتم التحقق من
 1-3-8أن تتضمن
عمليات التخـطيط المالي إجراءا ٍ
مناسبتها بطريقة مستقلة.
2-3-8

أن توجد لدى المؤسسة إستراتيجيات لتقليل المخاطر ،كما توجد لديها احتياطات مالية
كافية لمواجهة المخاطر المقدرة بصورة واقعية.

3-3-8

أن تتم عمليات التدقيق المالي الداخلية باستقالل عن إدارة المؤسسة ،وتتبع هذه
العمليات لرئيس اللجنة المختصة المتفرعة عن المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة.
أن تتم عمليات التدقيق المالي الخارجية سنويا ً بواسطة مكتب مراجـعة مرخص ال
عالقة له بالمؤسسة أو بأي من المسؤولين المـاليين أو غيرهم من كـبار المسؤولين أو
أعضاء المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة.

4-3-8

األدلة ومؤشرات األداء:
يمكن الحصول على األدلة على جودة التخطيط واإلدارة المالية من بيانات الميزانية وتقارير
التدقيق المالي ،إلى جانب بيانات نسب اإلنفاق ،مثل :نسب رواتب الموظفين وأعضاء هيئة
التدريس إلى اإلنفاق الكلي ،ومن االتجاهات طويلة المدى لإلنفاق على جوانب ،مثل :خدمات
الطلبة ومصادر التعلم والتجهيزات .وينبغي أن تتوافر تقارير حول تقويم المخاطر باإلضافة إلى
وجوب توفير إستراتيجيات خاصة لتقليل المخاطر .أما إذا كانت المؤسسة تعمل في أنشطة
تجارية ،فينبغي عليها تحديد وتقويم األثر المالي الكلي -القريب المدى والبعيد -لهذه األنشطة على
رسالتها وأولوياتها .وتعتمد مؤشرات األداء في هذا المجال ،إلى حد كبير ،على مدى اإلنفاق في
حدود الميزانية ،ونسب فئات اإلنفاق إلى إجمالي الميزانية ،مع إجراء المقارنات مع المؤسسات
التعليمية األخرى.

معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 3411هـ

49

المعيار التاسع :عمليات التوظيف
يجب أن تكون لدى هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين في المؤسسة التعليمية المؤهالت
ُ
تطوير
سياسات
والخبرات الالزمة للقيام بمسؤولياتهم بجدارة ،ويجب أن تتوافر لدى المؤسسة
ٍ
مهنية لضمان التحسن المستمر في أدائهم وخبراتهم .ويجب أن تحرص المؤسسة على تقويم أداء
جميع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين فيها تقويما ً دوريا ً ،وعلى تقدير األداء
المتميز ،مع تقديم الدعم بهدف التحسين حيثما يتطلب األمر ذلك .ويجب أن تتوافر لدى المؤسسة
إجراءات فعَّالة ،وعادلة ،وتتصف بالشفافية لحل الخصومات والمنازعات المتعلقة بهيئة التدريس
وغيرهم من الموظفين في المؤسسة( .ملحوظة :يشير مصطلح هيئة التدريس إلى جميع األساتذة
المسؤولين عن تدريس المقررات الدراسية سواء أكانوا بدوام كامل أم بدوام جزئي ،من أعضاء
هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين).
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-9

السياسة العامة واإلدارة:

يجب أن تكون لدى المؤسسة سياسات محددة بوضوح للوظائف والتوظيف .ويجب أن تتضمن
ُ
السياسات صورةً عامة (أو قائمة) للصفات أو المميزات أو المؤهالت المطلوبة (نبذة
هذه
مختصرة أو مدونة توظيف) في الموظفين ،وغير ذلك من األمور ويشمل ذلك سياسات التوظيف
والترقية واإلجراءات الخاصة بها ،واألعباء الوظيفية ،وتقويم األداء وتفويض الصالحيات،
واإلجراءات المتعلقة بتقارير األداء المرتبطة بهذه القضايا.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-9

أن يوجد لدى المؤسسة تصو ٌر عام للخصائص المطلوبة (نبذة مختصرة أو مدونة
توظيف) في الموظفين لديها ،يتالءم مع رسالة المؤسسة وطبيعتها ،ويقوم المجلس
اإلداري األعلى للمؤسسة باعتماده.

2-1-9

أن تتم مقـارنة ما يتم توفيره من هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين مع التصور
المرغوب فيه ،وأن تتم مراقبة التقدم نحو تحقيق هذا الهدف باستمرار.
أن تُوفِر المؤسسة مجموعة كاملة من السياسات والقواعد التي تحكم عملية التوظيف،
وتنشرها على نطـاق واسع في كـتيب أو دليل للتوظيف ،يكون في متناول أعضاء
هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين( .يتضمن هذا الكتيب حقوق ومسؤوليات هيئة
التدريس والموظفين ،وعمليات التوظيف ،واإلشراف ،وتقويم األداء ،والترقية،
واإلرشـاد ،وعمليات الدعم ،والتطوير الوظيفي ،والشكـاوى ،والتأديب ،وإجراءات
التظلم واالستئناف).

4-1-9

لتنظم طريقة شغل المناصب القيادية عند
أن تستخدم المؤسسة إستراتيجيات فعَّالة
ِ
خلوها.

5-1-9

أن يتم توزيع أعباء التدريس بإنصاف في كل أقسام المؤسسة التعليمية ،مع مراعاة
طبيعة متطلبات التدريس في حقول التدريس المختلفة.
أن تكون سياسـات الترقية وإجراءاتها موثقةً بوضوح وتطبق بطريقة عادلة.

7-1-9

ٌ
إجراءات مناسبة لتفويض الصالحيات المتعلقة بعمليات التوظيف في
أن تكون هناك
كـل نواحي المؤسسة التعليمية ،وأن تتم مراقبة ممارسة هذه الصالحيات لضمان

3-1-9

6-1-9
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المعاملة المنصفة( .هذه الصالحيات المفوضة يمكن أن تشمل قضايا مثل :تعيينات
صغار الموظفين وترقياتهم ،ومكافآت األداء المتميز ،وفرص التطوير المهني).
8-1-9

أن تقوم المؤسسة بتحديد مؤشرات نجـاح إدارة الموظفين ،وسياسات التوظيف ،وأداء
أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين ،وأن تتم مقارنة أداء المؤسسة في هذه
الجوانب بالممارسات الناجحة في مؤسسات أخرى.

9-1-9

أن يتسلم المجلس اإلداري األعلى في المؤسسة (مجلس الجامعة ،أو مجلس األمناء)
التقارير السنوية المقدمة من القيادة اإلدارية المسؤولة عن التوظيف في المؤسسة حول
تطبيق السياسات ،والتوظيف والممارسات الوظيفية بالمؤسسة ،ويقوم بدراستها.

1-9

التوظيف (والتعيين) :

يجب تصميم عمليات التوظيف (التعيين) بحيث تضمن توافر هيئة تدريس وموظفين قادرين
وذوي مؤهالت مناسبة ،وذلك لجميع الوظائف التدريسية واإلدارية ،وأن تتم إدارة هذه العمليات
بصورة عادلة ،وأن تكفل اإلعداد الكامل ألعضاء هيئة التدريس والموظفين للقيام بمسؤولياتهم.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-2-9

أن تضمن عمليات التوظيف أن لدى أعضاء هيئة التدريس الخبرات المطلوبة في
مجاالتهم ،والسمات والخصائص الشخصية المناسبة ،والخبرة والمهارات التي تفي
بمتطلبات التدريس ،وأن الموظفين مؤهلون بصورة مناسبة ولديهم الخبرة الكافية
للعمل.
ُ
التعيينات
عند التعيين عن طريق الترقية أو النقل من داخل المؤسسة يجب أن تـتناسب
للخصائص
ت والمهارات المطلوبة وتساهم في تحقيق التصور العام
مع المؤهال ِ
ِ
المرغوب فيها لدى الموظفين

3-2-9

أن يتم تبني اإلجراءات التي تضمن المعاملة المتساوية لكل المتقدمين في تلك الحاالت
التي يمكن أن تُـشغل فيها الوظائف إما من داخل المؤسسة أو من خارجها .وتتخذ
القرارات بإنصاف بحيث تؤخذ في االعتبار خبرة المتقدمين ومؤهالتهم ومستويات
أدائهم.

4-2-9

أن يتم تزويد المرشحين للتوظيف ببيانات كاملة عن مواصفات الوظائف وشروط
التعيين فيها ،إضافة إلى معلومات عامة عن المؤسسة ورسالتها وبرامجها( .تشمل
المعلومات التي يتم تقديمها تفاصيل التوقعات المرتبطة بالعمل ،ومؤشرات األداء،
وعمليات تقويم األداء).

5-2-9

أن تـُفحص التوصيات المرجعية ويتم التحقق من صحة المؤهالت والخبرات الخاصة
بالمرشحين قبل تعيينهم.

6-2-9

ت للتأكد
أن يتم التحقق من مصداقية مؤهـالت المتقدمين للوظائف باستخدام إجراءا ٍ
من مكانة وسمعة المؤسسات التي حصلوا على مؤهالتهم منها ،ويؤخذ اعتراف
وزارة التعليم العالي بهذه المؤهالت في الحسبان.

7-2-9

كـاف من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات
أن يتوافر في البرامج المهنية عـد ٌد
ٍ
الناجحة في المهن المعنية لتقديم النصيحة العملية واإلرشاد للطلبة حول متطلبات
جهات العمل.

2-2-9
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أن يييتم تقييديم تهيئيية تعريفييية فعَّاليية ألعضيياء هيئيية التييدريس الجييدد عيين المؤسسيية
وبرامجهييا أو البييرامج التعليمييية التييي سيييقومون بالتييدريس فيهييا؛ لضييمان معييرفتهم
بالمؤسسيية وخييدماتها ،وبرامجهييا ،وإسييتراتيجيات تنمييية الطلبيية ،وأولويييات التطييوير
لديها.
أن يكون مستوى توفير أعضاء هيئة التدريس في البرامج مناسبا ً (أي :نسبة الطلبة
لكل عض ٍو في هيئة التدريس محسوبا ً على شكل مكافئ للعمل بدوام كامل) ،وتتم
مقارنته بمعايير مرجعية لنسب الطلبة لهيئة التدريس في المؤسسات ذات الجودة
العالية سواء أكان داخل المملكة أم خارجها.

8-2-9

9-2-9

1-9

التطوير الشخصي والوظيفي :

يجب أن تكون عمليات التطوير الشخصي والوظيفي المطبقة منصفة لجميع أعضاء هيئة
التدريس وغيرهم من الموظفين ،ومصممة لتشجيع التحسين في األداء وتعزيزه ،ولتقدير
اإلنجازات المتميزة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-3-9

أن يتم تحديد معايير تقويم األداء وإجراءاته بوضوح ،ويتم تعريف أعضاء هيئة
التدريس والموظفين بها بشكل مسبق.

2-3-9

أن تتصف المشاورات التي يقوم بها المشرفون حول األداء الوظيفي (ويشمل ذلك
العمداء ،ورؤساء األقسام ،والمشرفين اإلداريين وغيرهم) باإليجابية والسرية،
وتُجرى رسميا ً مرة واحدة في كل عـام على األقل.

3-3-9

أن يتم تحديد المتطلبات الالزمة للتحسين بوضوح ،وذلك في الحاالت التي يُعد
مرض.
األداء فيها غير
ٍ
أن تتم المحافظة على سرية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين ،مع
توثيقها وحفظها .وتتاح الفرص لهـيئة التدريس والموظفين إلضافة مالحظاتهم
على تقويم أدائهم إلى الملفات الخاصة بهم ،ويشمل ذلك النقاط التي يختلفون فيها
مع التقويم.

5-3-9

أن يييتم تقييدير األداء األكيياديمي أو اإلداري المتميييز علييى مختلييف المسييتويات ،وتييتم
مكافأته.
أن يُعطى جميع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين فرصا ً عادلة ومناسبة
للتطوير الشخصي والوظيفي.

7-3-9

أن يتم التعرف إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد (ذوي الرتب األقل)،
الذين تبدو عليهم سمات القيادة ،ويتم تزويدهم بمدى واسع من الخبرات؛ إلعدادهم
للترقي الوظيفي مستقبالً.

8-3-9

أن تشمل معايير الترقية تلك اإلنجازات المتعلقة برسالة المؤسسة التعليمية ،كما
تتضمن -في حالة أعضاء هيئة التدريس -التقدير المناسب لجودة التعليم والجهود
المبذولة لتحسينه ،والخدمات التي يقدمونها للمؤسسة التعليمية وللمجتمع وللبحث
العلمي.

4-3-9

6-3-9

9-3-9

أن يتم تقديم المساعدة في تنظيم أنشطة التطوير المهني للعاملين بها لتحسين
المهارات واالرتقاء بالمؤهالت.
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11-3-9

أن يتم توفير التدريب واألنشطة المناسبة للتطوير المهني بهدف المساعدة ،وذلك
عند استحداث برامج جديدة أو مبادرات تتعلق بالسياسات (التعليمية).

11-3-9

تشمل التوقعات أن تشارك هيئة التدريس في األنشطة التي تضمن أن يكونوا ملمين
بآخر التطورات في مجاالت تخصصاتهم ،وتتم متابعة مدى ما يقومون به في هذا
الصدد.

4-9

اإلجراءات التأديبية ،وتسوية الشكاوى ،وحل النزاعات:

يجب أن تكون اإلجراءات المتبعة إلدارة وحل النزاعات ف ّعالة ومنصفة لكافة الجهات المعنية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-4-9

أن تتوافر لدى المؤسسة سياسـات ولوائح تنظيمية تحـدد بوضوح إجراءات التعامل
مع الشكاوى ضد أعضاء هـيئة التدريس والموظفين ،أو الشكاوى الصادرة عنهم،
وتـُحدد كذلك طرق حل النزاعات بينهم.

2-4-9

أن تتضمن إجراءات حل النزاعات (التي ال يمكن حلها عن طريق األشخاص
المتنازعين أنفسهم) خطوةً أولى لمحاولة اإلصالح من خالل تدخـُّـل شخص مستقل
عن القضية ،مع إمكان إحالة األمر -في حال اإلخفاق -إلى لجنة أو إلى أحد كبار
المسؤولين في المؤسسة للنظر فيها ،إن لزم األمر.

3-4-9

أن تتوافر قواعـد ولوائـح تنظيمية تحدد بوضوح اإلجراءات التأديبية الخاصـة بإهمال
المسؤوليات ،أو عدم االلتزام بالتعليمات ،أو السلوك غير الالئق ،ويتم اتباع هذه
القواعد باستمرار.

4-4-9

أن تكون هناك قواعد أو لوائح تنظم حقوق التظلم أو االستئناف ضد القرارات
التأديبية.

5-4-9

أن يتم التعامل مع النزاعات الحادة من خالل عمليات شبه قضائية ،تتضمن إجراءات
تقديم األدلة والقرائن والتحقق منها ،إضافة إلى ال ُحكم غير المتحيز من قبل شخص أو
أشخاص متمرسين في هذه اإلجراءات.

األدلة ومؤشرات األداء :
يمكن الحصول على األدلة والبراهين على جودة عمليات التوظيف من خالل الوثائق التي تُنظم
عمليات التوظيف والترقية ومحكاتهما .ويمكن أيضا ً الحصول عليها من توصيفات برامج التهيئة
والتوجيه لهيئة التدريس والموظفين الجدد ،ومن إجراءات تقويم األداء ودعم تطويره .ويمكن
الحصول على أدل ٍة مهمة من سجالت تقويم جودة التدريس ومشاركات أعضاء هيئة التدريس في
أنشطة التطوير المهني ذات العالقة بمجال عملهم ،خاصة عندما تحتوي على نسب المشاركات
وتقويم فوائد تلك األنشطة من قِبل المشاركين فيها .ويمكن استخدام معدل استبدال أعضاء هيئة
التدريس في أجزاء المؤسسة لإلشارة إلى االستقرار الوظيفي أو عدمه في الهيئة التدريسية.
ويمكن أن تقدم األنظمة واإلجراءات الخاصة بحل النزاعات ،إضافةً إلى سجالت حوادث
النزاعات وما يترتب عليها أدلة عن مدى فعالية هذه اإلجراءات .ويمكن أن تقدم لوائح تنظيم حل
النزاعات ،مع سجالت عدد مرات حدوث النزاعات ونتائج حلها أدلةً على مدى فعالية هذه
العمليات.
وكثيراً ما تتضمن مؤشرات األداء نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس ،ونسب هيئة التدريس
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حسب مستويات مؤهالتهم العلمية .وعلى ك ٍل هناك مؤشرات أخرى مهمة يمكن تقديرها كمياً،
مثل :نسب المشاركة في أنشطة التطوير المهني واألنشطة العلمية .ويمكن اختيار مؤشرات أداء
أخرى ،مثل :معدالت استبدال هيئة التدريس والموظفين ،وعدد مرات حدوث النزاعات ،في حال
وجود مشكالت في المؤسسة تحتاج إلى المتابعة.
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المعيار العاشر :البحث العلمي
ينبغي أن تضع المؤسسة التعليمية إستراتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعتها ورسالتها (على
سبيل المثال :بوصفها جامعة ذات التزامات بحثية أو كلية للدراسة الجامعية فقط) .وينبغي على
درسون في برامج التعليم العالي أن يشاركوا في أنشطة البحث
جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يُ ِ
العلمي بصورة كافية ومناسبة ،بما يضمن بقاءهم على دراية بالمستجدات في مجال تخصصاتهم،
مع أهمية أن ينعكس ذلك على أدائهم التدريسي .كما يجب أن يشارك أعضاء هيئة التدريس،
القائمون بالتدريس في برامج الدراسات العليا ،أو اإلشراف على أبحاث طلبة الدراسات العليا،
مشاركة نشطة في البحث العلمي في مجاالت تخصصاتهم .ويجب أيضا ً أن تتوافر التجهيزات
والمرافق الالزمة لدعم أنشطة البحوث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا
للوفاء بهذه المتطلبات .وفي الجامعات والمؤسسات األخرى التي تقع عليها مسؤوليات البحث
العلمي يجب تشجيع أعضاء هيئة التدريس على متابعة اهتماماتهم البحثية ونشر نتائج أبحاثهم.
ويجب أن تُقدر إنجازاتهم البحثية ،وأن ينعكس ذلك على محكات تقويمهم وترقيتهم .ويجب أن
تتم متابعة مخرجات البحث العلمي ،وأن يتم إصدار تقارير عنها ،وأن تتم مقارنتها مرجعيا ً بتلك
التي لدى المؤسسات التعليمية المشابهة .ويجب أن توضع سياسات واضحة ومنصفة لحقوق
الملكية الفكرية وتسويقها.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
3-31

السياسات المؤسسية في البحث العلمي:

يجب أن تكون لدى المؤسسة التعليمية التي تضطلع بمسؤوليات بحثية خطةٌ شاملة لتطوير
البحوث بناء على رسالتها ،تتضمن أهداف األداء ،وإستراتيجيات الدعم والتطوير ،واإلجراءات،
واألنظمة اإلدارية التي تشجع على المشاركة الواسعة من المعنيين في جميع نواحي المؤسسة.
ويجب أن يكون لدى المؤسسة آليات لضمان المحافظة على المعايير األخالقية في عمل البحوث
والنشر المتعلق بتلك البحوث.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-11

أن تقوم المؤسسة بوضع خطة محددة ومعروفة لدى الجميع؛ لتنمية البحث العلمي
تتناسب مع طبيعة المؤسسة ورسالتها ،واحتياجات التنمية االقتصادية والثقافية
الخاصة بالمنطقة.

2-1-11

أن تحتوي خطط تنمية البحث العلمي على مؤشرات محددة بوضوح ،ونقا ِط
(معايير) مقارنة مرجعية واضح ٍة لألداء المستهدف.
يكل يتوافييق مييع المعييايير
أن تحييدد المؤسسيية مييا يُعتييرف بييه بصييفته بحث يا ً علمي يا ً بشي ٍ
العالمية( .ويشمل ذلك عيادة كيالً مين البحيوث الذاتيية واألنشيطة البحثيية المدعومية،
على أن تتصف هذه البحيوث باألصيالة واالبتكيار ،وييتم تحكيمهيا باسيتقالل مين قبيل
نظيييراء فيييي التخصيييص ،وأن تنشييير فيييي وسيييائل نشييير معروفييية دولييييا ً فيييي مجيييال
التخصص).

4-1-11

أن تنشر المؤسسة تقارير سنوية حول أدائها في مجال البحث العلمي ،ويتم االحتفاظ
بتقارير حول األنشطة البحثية لألفراد واألقسام والكليات.

5-1-11

أن تُشجع المؤسسية التعياون ميع القطاعيات الصيناعية والمهنيية الحكوميية والخاصية
وهيئيييات البحيييث العلميييي األخيييرى ،وتشيييمل صيييور التعييياون هيييذه أميييوراً ،مثيييل:

3-1-11
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المشييييرو عات البحثييييية المشييييتركة ،واالسييييتخدام المشييييترك للمعييييدات واألجهييييزة،
واإلستراتيجيات التعاونية للتطوير.
6-1-11

أن توجييد لييدى المؤسسيية آليييات لييدعم المشيياركة والتعيياون مييع الجامعييات وشييبكات
البحث العلمي على مستوى العالم.

7-1-11

أن تتوافر لدى المؤسسة سياسات محيددة تخيتص بإنشياء معاهيد أو مراكيز للبحيوث،
ومساءلتها ،إضافة إلى إجراءات المراجعة الدورية لهذه المعاهد أو المراكز.

8-1-11

ت البحثيية التيي يقيوم بهيا
ال يمنع وجود معاهد أو مراكز للبحوث من وجيود النشياطا ِ
البيياحثون اآلخيييرون فييي المؤسسييية ،مميين لييييس لهييم عالقييية مباشييرة بهيييذه المعاهيييد
والمراكز.

9-1-11

أن توجيد فييي المؤسسية لجنيية رفيعية المسييتوى لمتابعية االلتييزام بالمعيايير األخالقييية،
وللموافقيية علييى المشييروعات البحثييية التييي قييد يكييون لهييا تييأثير محتمييل علييى قضييايا
أخالقية.

 11-1-11أن تخصص المؤسسة ميزانية كافية تمكنها من تحقيق خطتها البحثية.
1-31

مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في البحث العلمي:

يجب أن تكون التوقعات حول مشاركة أعضاء هيئة التدريس في البحث واألنشطة العلمية
واضحةً وتساعد على المشاركة الواسعة .ويجب توفير التشجيع والدعم لتشجيع األنشطة البحثية
التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتب العلمية األقل وطلبة الدراسات العليا.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-2-11أن تُح ِدد المؤسسة التوقعات المتعلقة بمشاركات أعضاء هيئة التدريس في األنشطة
البحثية والعلمية بوضوح ،ويعد أداؤهم  -مقارنة بتلك التوقعات -ضمن محكات تقويم
األداء والترقية( .فيما يخص الجامعات تتطلب هذه المحكات من كل أعضاء هيئة
التدريس العاملين بالمؤسسة بنظام الدوام الكامل المشاركة في البحث العلمي أو أي
شكل آخر مناسب من أشكال النشاط العلمي أو كليهما ،كحد أدنى).
 2-2-11أن تُق ِدم المؤسسة الدعم ألعضاء هيئة التدريس الجدد (ذوي الرتب األقل علميا ً)
لمساعدتهم في تطوير برامجهم البحثية من خالل آليات متنوعة مثل توفير التوجيه
الشخصي لهم عن طريق زمالئهم من أعضاء هيئة التدريس المتمرسين ،وإشراكهم
في الفرق البحثية ،ومساعدتهم في تطوير مشروعاتهم البحثية ،وتقديم الدعم المالي
الالزم للبدء في مشروعات بحثية جديدة.
 3-2-11أن تتيح المؤسسة للباحثين من طلبة الدراسات العليا فُرص المشاركة في المشروعات
البحثية المشتركة.
 4-2-11أن يتم االعتراف بشكل مناسب وكامل بمشاركات طلبة الدراسات العليا في
المشروعات البحثية المشتركة ،وتذكر أسماؤهم في التقارير واألعمال المنشورة
ضمن أسماء المؤلفين في حال وجود مشاركات واضحة لهم.
 5-2-11أن تُق ِدم المؤسسة المساعدة لهيئة التدريس للقيام باتفاقيات أبحاث مشتركة مع زمالئهم
في مؤسسات تعليمية أخرى محلية أو دولية.
درسونها
 6-2-11أن يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس على أن تتضمن مقرراتـُهم التي يُ ِ
ت المتعلقة بأبحاثهم وأنشطتهم العلمية ذات الصلة بتلك المقررات ،باإلضافة
المعلوما ِ
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إلى التطورات المهمة في مجال تخصصاتهم.
 7-2-11أن توجد في المؤسسة إستراتيجيات لتحديد أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات
العليا ذوي الخبرة واستثمار خبراتهم في إجراء البحوث ،وتقديم خدمات تطويرية
للمجتمع المحلي ،وتوفير عائدات مالية للمؤسسة.
1-31

االستثمار التجاري للبحث العلمي:

يجب تشجيع االستثمار التجاري في البحث العلمي ،ويجب البحث بعناية في فرص التطوير
التجاري لحقوق الملكية ،والمساعدة في إقامة عالقات تجارية مناسبة .ويجب أن تُحدد سياسات
امتالك الملكية الفكرية بوضوح ،ويتم التقيد بها بصورة ُمطردة.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-3-11

أن توجد في المؤسسية وحيدة أو مركيز لتطيوير البحيوث ،يكيون قيادراً عليى تحدييد
مجاالت الخبرة التي تمتلكها المؤسسة والفرص التجاريية الممكنية واإلعيالن عنهيا،
والمسييياعدة فيييي تطيييوير المشيييروعات البحثيييية وخطيييط العميييل ،وإعيييداد العقيييود،
والمساعدة -عندما يكون ذلك ممكنا ً ومالئميا ً  -فيي إنشياء الشيركات التيي تبيدأ تحيت
مالك المؤسسة التعليمية ثم تنبثق عنها.

2-3-11

أن يقوم أشخاص من ذوي الخبرة في القطاعين :الصناعي والمهني ،بتقويم األفكيار
التي يمكن استثمارها تجاريا ً تقويما ً ناقداً ،وتقديم المشورة قبل أن تبدأ المؤسسية فيي
استثمار أية أموال فيها.

3-3-11

أن تتوافر ليدى المؤسسية سياسيات تحكيم الملكيية الفكريية ،وتوجيد إجيراءات محيددة
لالست ثمار التجياري لألفكيار التيي طورهيا أعضياء هيئية التيدريس والطلبية .وتُحيدد
هذه السياسات المقدار المناسب للمشاركة العادلة فيي العائيدات لكيل مين المختيرعين
والمؤسسة بما ال يتعارض مع األنظمة.

4-3-11

أن يييتم تشييجيع وجييود "ثقافيية المبييادرة التجارييية" ،فييي جميييع وحييدات المؤسسيية مييع
التركيز بصفة خاصة على أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.

5-3-11

أن توضييع لييوائح تنظيمييية تتطلييب الكشييف عيين المصييالح المالييية وتجنُّييب تضييارب
المصالح في األنشطة المتصلة بالبحوث.

4-31

المرافق والتجهيزات البحثية:

يجب أن تتوافر المرافق والتجهيزات الكافية والمناسبة إلجراء األبحاث في مجاالت التخصص
التي تقدمها المؤسسة التعليمية؛ ليستخدمها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا .ويجب
أن توضع سياسات واضحة تحدد ملكية المرافق والتجهيزات المتخصصة وصيانتها ،التي يتم
الحصول عليها من خالل المنح البحثية أو اتفاقيات التعاون مع الجهات الصناعية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-4-11

أن تتوافيييـر فيييي المختبيييرات أمييياكن ومعيييدات كافيييية ،ومكتبيييات وأنظمييية معلوميييات
ومصادر كافية؛ لدعم األنشطة البحثية لهيئة التدريس والطلبة فيي مجياالت البيرامج
التي تقدمها المؤسسة التعليمية.

2-4-11

أن تتوافـر للمؤسسة التعليمية ميزانية كافيية لتموييل المرافيق واألجهيزة الضيرورية
إلجراء البحث العلمي (ويشمل ذليك تجهييزات البحيوث ومرافقهيا) وذليك فيي جمييع
األقسام والكليات.
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3-4-11

أن ييييتم اسيييتغالل الفيييرص المتاحييية للملكيييية المشيييتركة ،أو االسيييتعمال المشيييترك
للتجهيزات الكبيرة ،سوا ًء أكان بين الوحدات داخل المؤسسة أم مع جهات أخرى.

4-4-11

أن توجد في المؤسسة أنظمة أمنية فعَّالية تكفيل سيالمة البياحثين وأنشيطتهم البحثيية،
وكذلك سيالمة اآلخيرين داخيل مجتميع المؤسسية وفيي المنياطق الجغرافيية المحيطية
بالمؤسسة.

5-4-11

أن توجييد لييدى المؤسسيية سياسييات أو قواعييد عاميية تحييدد بوضييوح ملكييية المرافييق
والتجهيزات ومسؤولية صيانتها ،التي تم الحصول عليها عين طرييق المينح البحثيية
ألعضاء هيئة التدريس ،أو عن طريق األبحاث التي كلفتهم إياها جهات أخرى ،أو
عن طريق مشروعات تعاونية مع القطاع الصناعي أو أي مصادر خارجية.

األدلة ومؤشرات األداء :
ينبغي أن يتضمن تقوي ُم جودة األبحاث مراجعةً إلسيتراتيجية البحيث العلميي وغيرهيا مين الوثيائق
الداعمة ،ويشمل ذلك كل ما يتعلق بنطاق مخرجات األبحاث وجودتها في جميع الكلييات واألقسيام
والمراكز البحثية .ويمكن الحصول على األدلة والبراهين الموثقة ،حول إسيتراتيجيات المؤسسية
البحثية ،من الوثائق مثيل خطية تطيوير البحيث العلميي ،ومحكيات التقيويم والترقييات ،والسياسيات
المتعلقة باالستثمار التجياري للبحيوث واميتالك الملكيية الفكريية ،وميدى التعياون ميع سيوق العميل
والمؤسسات األخرى .وهنياك أدلية إضيافية يمكين الحصيول عليهيا مين خيالل النظير فيي التعياون
البحثي واتفاقيات االستخدام المشيترك للتجهييزات البحثيية الرئيسية .ويمكين أن تقيدم اسيتطالعات
آراء هيئييية التيييدريس والميييوظفين والطلبييية دالئيييل عليييى مناسيييبة ميييا ييييتم تيييوفيره لمرافيييق البحيييث
وتجهيزاته.
وغالبا ً ما تعتميد مؤشيرات األداء المسيتخدمة فيي البحيث العلميي عليى اإلحصياءات الخاصية بعيدد
البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في المجالت المرموقة  ،ونسب أعضاء هيئية التيدريس
الناشييطين فييي مجييال البحييث وعييدد البحييوث التييي تييتم اإلشييارة إليهييا فييي بحييوث ومراجييع أخييرى.
وينبغي أن تـُقارن هذه األرقام بتلك الخاصة بأقسام ومؤسسات مشابهة.
ويمكن للمؤسسات التعليمية التي لديها التزامات بحثيية أن تيورد مؤشيرات حيول ميدى تحيول تليك
األنشطة العلمية والبحثية إلى تطبيقات في المجاالت األكاديمية أو المهنية ذات العالقة.
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المعيار الحادي عشر :عالقات المؤسسة بالمجتمع
يجب النظر إلى المشاركة في خدمة المجتمع بصفتها مسؤوليةً مهمةً من مسؤوليات المؤسسة
التعليمية ،وأن تتوافر المرافق والخدمات لدعم عمليات تطوير المجتمع ،ويجب تشجيع أعضاء
هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين في المؤسسة على المشاركة في خدمة المجتمع ،وأن تكون
المعلومات عن المؤسسة وأنشطتها معروفة .ويجب أن تُتابع المؤسسة نظرة المجتمع لها وأن
تتبنى اإلستراتيجيات المناسبة من أجل العمل على تحسين صورتها وسمعتها.
وينبغي أن تتضمن إسهامات المؤسسة في خدمة المجتمع أنشطة وخدمات لمساعدة األفراد أو
المنظمات أو المجتمعات المحلية خارج المؤسسة .ويراعى أن ال تُدرج ضمن اإلسهامات
المتوقعة من المؤسسة تحت هذا المعيار أمو ٌر ،مثل :المساعدات المالية ،أو األنشطة غير الصفية
للطلبة المسجلين ،أو تقديم برامج أكاديمية تنتهي بمؤهالت ،وإنما يمكن أن تتضمن المشاركة في
المشاريع البحثية والتطويرية ،وفي برامج التعليم المجتمعي التي تقدم مجانا ً أو بمقابل.
ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:
سياسات المؤسسة حول عالقاتها بالمجتمع :
3-33
يجب أن يكون التزام المؤسسة تجاه خدمة المجتمع محدداً بوضوح ،وأن يكون واضحا ً في طبيعته
ومداه ،وأن يُدعم ذلك االلتزام بسياسات تُشجع المشاركة في هذا الجانب ،ويجب إعداد تقارير
منتظمة حول األنشطة التي يتم تنفيذها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-1-11

أن تقييع الخييدمات التييي تلتييزم المؤسسيية بتقييديمها ضييمن رسييالة المؤسسيية ،وتييرتبط
بالمجتمع أو المجتمعات التي تعمل فيها المؤسسة التعليمية.

2-1-11

أن يقر المجلس اإلداري األعلى في المؤسسية (مجليس الجامعية ،أو مجليس األمنياء)
السياسييات الخاصيية بالييدور الخييدمي للمؤسسيية التعليمييية فييي خدميية المجتمييع ،وتعمييل
القرارات التي يتخذها كبار المسؤولين باإلدارة العليا في المؤسسية عليى تعزييز هيذه
السياسات.

3-1-11

أن تقوم المؤسسة بإعداد تقارير سنوية حول الخدمات التي تقدمها للمجتمع.

4-1-11

أن تشمل معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهيم الخيدمات التيي يقيدمونها
للمجتمع.

5-1-11

أن يوجييد لييدى المؤسسيية موقييع علييى الشييبكة العالمييية (اإلنترنييت) يُحي َّدث باسييتمرار،
ويحتيييوي عليييى معلوميييات تفصييييلية عييين هيكلييية المؤسسييية وأنشيييطتها ،ومييين ذليييك
المقتطفات اإلخبارية حول االهتمامات المحتملة للطلبة المتوقع انضيمامهم للمؤسسية
وغيرهم من أفراد المجتمع بشكل عام.

1-33

التفاعل مع المجتمع:

يجب أن يتم بناء عالقات مع المجتمع؛ لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها ،وأن تتم االستعانة
بالمهارات والمصادر المتاحة في المؤسسة ،وتتم االستعانة بالخبرات الموجودة في المجتمع لدعم
المؤسسة وبرامجها عند مناسبة ذلك.
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ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
 1-2-11أن تُشجع المؤسسة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين على المشاركة في
الندوات التي تـُناقـش فيها القضايا المهمة في المجتمع وتـُستعرض فيها خطط
تنميته.
2-2-11

أن تتعاون المؤسسة التعليمية ،وكلياتها ،وأقسامها ،على تأسيس جهات دعم
اطالع باحتياجات المجتمع ،مستعينة بخبرات
للمجتمع ،أو هيئات خدمة مهنية على
ٍ
أعضاء هيئة التدريس.
أن تُقدم المؤسسة أنواعا ً كثيرةً من البرامج والدورات التي تخدم اهتمامات أفراد
المجتمع واحتياجاتهم.

4-2-11

أن تـُقيم المؤسسة عالقات مع القطاع الصناعي المحلي ،وأرباب العمل؛ لتساعدها
هذه العالقات في تقديم البرامج( .يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل :إلحاق الطلبة
ببرامج توفر خبرات العمل ،وفرص التوظيف الجزئي ،وتحديد القضايا التي تحتاج
إلى تحليل في أنشطة مشاريع الطلبة).

5-2-11

أن تقوم المؤسسة بدعوة أرباب العمل وأصحاب المهن ذات العالقة لالنضمام إلى
اللجان االستشارية المناسبة التي تنظر في برامج المؤسسة وأنشطتها األخرى.

6-2-11

أن ترتبط المؤسسة بصالت مستمرة مع المدارس الموجودة في المجتمع ،وتقدم لها
العون والدعم في مجاالت التخصص ،وتُقدم معلومات عن برامج المؤسسة
وأنشطتها وفرص التوظيف المستقبلية ،وأن تنظم أنشطة إثرائية للمدارس.

7-2-11

أن تحافظ المؤسسة على التواصل مع الخريجين بانتظام ،وعلى إطالعهم على
تطورات المؤسسة ،ودعوتهم للمشاركة في أنشطتها ،وتشجيعهم على تقديم الدعم
المالي وغيره من أشكال الدعم لعمليات التطوير الجديدة.

8-2-11

أن تستفيد المؤسسة من الفرص المتاحة لطلب الدعم المالي من األفراد أو من
منظمات المجتمع ألغراض البحث العلمي وغير ذلك من عمليات التطوير.

9-2-11

أن يتم االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية تشمل سجالت لخدمات المجتمع التي يقوم
بها األفراد والمنظمات التابعة للمؤسسة.

1-33

سمعة المؤسسة التعليمية

3-2-11

يجب متابعة كل ما يتعلق بسمعة المؤسسة في المجتمع وتحسينها ،من خالل تقديم معلومات
موثوقة وصحيحة حول أنشطتها.
ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:
1-3-11

أن توجد لدى المؤسسة إستراتيجية شـاملة تم تطويرها لمتابعة وتحسيين سيمعتها فيي
المجتمع المحلي وغيره من المجتمعات ذات العالقة.

2-3-11

أن تتيييوافر ليييدى المؤسسييية إرشيييادات توجيهيييية واضيييحة حيييول إعطييياء تصيييريحات
للجمهور باسم المؤسسة ،وتقتصر -عادة -تلك التصيريحات عليى ميدير الجامعية ،أو
عميد الكلية ،أو مكتب إعالمي تابع لمدير الجامعة أو للعميد.

3-3-11

أ ن تتوافر سياسات توجيهية حول التصريحات العامة ألعضياء هيئية التيدريس حيول
قضيييايا المجتميييع ،وخاصييية فيييي تليييك الحييياالت التيييي يمكييين اليييربط فيهيييا بيييين هيييذه
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التصريحات وبين المؤسسة التعليمية.
4-3-11

أن يوجيييـد بالمؤسسييية مكيييـتبٌ إعالميييي يتيييولى مسيييؤولية تنسييييق االتصيييال بوسيييائل
اإلعييالم ،ويعم يل علييى جمييع المعلومييات المتعلقيية بنشيياطات المؤسسيية التييي تتعلييق
باالهتمامات المحتملة للمجتمع ،وترتيب اإلعالن عنها.

5-3-11

أن تسعى المؤسسة لمعرفة نظرة المجتمع إليها وإلى أنشطتها ،وتضيع إسيتراتيجيات
لتحسين تلك النظرة.
أن يتم التعامل الفوري والموضوعي مع القضايا الخاصة بطريقة عمل المؤسسة في
حال إثارتها في النقاشات العامة في المجتمع ،ويتم ذلك عن طريق مدير الجامعة أو
عميد الكلية ،أو عن طريق أحد كبـار أعضاء هيئة التدريس أو كبار المسؤولين
الذين أوكلت إليهم مسؤولية التعامل مع مثل هذه األمور.

6-3-11

األدلة ومؤشرات األداء :
يمكن الحصول على أدلة عن جودة العالقات مع المجتمع من خالل الوثائق التي تصف سياسات
المؤسسة نحو خدمة المجتمع ،ومن محكات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،التي
تتضمن المشاركة في خدمة المجتمع ،ومن اإلرشادات التوجيهية واإلجراءات المتعلقة
بالتصريحات المقدمة لوسائل اإلعالم المحلية ،وغير ذلك من التعليقات التي تقدم للجمهور باسم
المؤسسة.
ويمكن الحصول على معلومات مفيدة من التقارير الخاصة بعالقات المؤسسة بالمجتمع ،التي
تشمل قضايا أو مواضيع مثل :البيانات حول استخدام أفراد المجتمع لمرافق المؤسسة ،ومشاركة
هيئة التدريس في لجان المجتمع المختلفة أو في مشروعات التطوير ،والتفاعل مع المدارس
وغيرها من الهيئات والمؤسسات .وينبغي توثيق جميع أنشطة خدمات المجتمع ،ويشمل ذلك
الدورات الرسمية والخدمات األخرى التي تقدمها األقسام أو يقدمها األفراد من جميع نواحي
المؤسسة ،وينبغي حفظها في نظام مركزي للمعلومات .ويمكن الحصول على آراء المجتمع حول
جودة المؤسسة ومكانتها بوصفها جزءاً يحظى بالتقدير من المجتمع من خالل استطالعات الرأي.
ويحتوي العديد من أشكال هذه األدلة والبراهين على التقديرات الرقمية التي يمكن أن تـُستخدم
مباشرة بصفتها مؤشرات لألداء .ومع ذلك -في هذا الجانب خاصة -فإن كالً من رسالة المؤسسة
التعليمية ،وطبيعة المجتمع الذي تعمل داخله تعد مهمة في تحديد أوجه األداء التي يجب أن تُراقب
عن كثب

معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 3411هـ

61

