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 المستخدم  دليل 

 (ASG-QA)  العالي التعليم في الجودة لضمان ا��سترشادية والمبادئ ا��فريقية للمعايير 

 في نھایة الدلیل. اإلھداءیتم تدوین 

 : المقدمة
   .العالي  التعلیم في الجودة لضمان األفریقیة االسترشادیة والمبادئ المعاییر   :الخلفية

 واالعتماد  الجودة ضمان إطار  من كجزء 2018 عام في (ASG-QA) العالي التعلیم في  الجودة لضمان األفریقیة ترشادیةاالس والمبادئ المعاییر تطویر تم 
 .األفریقي  االتحاد  أقرھا التي المتوائمة المنھجیات  تعزیز و العالي التعلیم جودة ضمان أنظمة لتنسیق قاریًا إطاًرا یوفر والذي ، (PAQAF) األفریقي

 االسترشادیة والمبادئ المعاییر مع مقارنةبالو واإلقلیمي، الوطني المستویین على الحالیة للمعاییر خرائط  رسم بعد  ASG-QA تطویرعلي  ل  العم تموقد   
بھا الدولیة الشأن  المعمول  ال – HAQAA مبادرة من بدعم ذلك تمو،  .نوالمھتمی   المصلحة أصحاب  مع  واسعة مشاورات  إلى باإلضافة،  في ھذا   موائمةمبادرة 

 .األفریقي  االتحاد  مع شراكتھ لدعم األوروبي االتحاد  من بتمویل األفریقي، العالي التعلیم في الجودة وضمان واالعتماد 

 الجودة  ضمان ووكاالت  (HEIs) العالي التعلیم مؤسسات  دعم إلى ASG-QA تھدف  ، PAQAF اإلطار اإلفریقي لضمان الجودة واالعتماد  أدوات  من كأداة 
(QAAs) یتمتع   موحًدا أساسیًا إطاًرا محققاً بذلك   .الجیدة  الدولیة الممارسات  مع تتوافق التي المالئمة والخارجیة الداخلیة الجودة ضمان وممارسات  أنظمة تطویر في

 .ة بین تلك السیاقات المقارن إمكانیة ضمان مع ، الوطنیة السیاقات  تنوع بقدر من الشمولیة یُتیح استیعاب 

الدلیل   -ي  ف  یتم كما    المشتركة،انظر  -  ھذا  المتطلبات والمعاییر  األدنى من  الحد   األدلة بتقدیم وسماحھا المعاییر تلك    تحقیق  ومدي - اإلرشادات  رسم 
 .الجیدة الممارسات  على مثلةبعض األ  می تقد تٌتیح   أنھاكما  .العالي التعلیم مؤسسات  في لضمان الجودة الداعمة

فإن    ھذا،  كل  وغیر     ASG-QAومع  استرشادیة  شاملة ةإلزامیومبادئھا ھي   أنواع وجمیع الجودة ضمان عملیات  جمیع على ابتطبیقھ یسمح مما ،أو 
  ASG-QAلذا فإن   .الحدود  عبر المرحلي (مراحل النقل) والتعلیم  التعلیم ذلك  في بما ، مكان أو طبیعة الدراسة عن النظر بغض  ، إفریقیا في العالي التعلیم مؤسسات 

 .ي نھجاً قائماً علي تطویر وتعزیز الجودة في المؤسسات التعلیمیة األفریقیة تتبن
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 واستخدامھ نشره بالفعل تم وقد  والبرتغالیة، والعربیة والفرنسیة اإلنجلیزیة :األفریقي لالتحاد  ةاألربع الرسمیة باللغات  ASG-QA دلیل المستخدم لـ  فرایتو 
 والتكنولوجیا العلوم لجنة حثت وقد   .العالي التعلیم مؤسسات  عن فضالً  إفریقیا، في  الجودة ضمان وأنظمة الوطنیة  ةالجود  ضمان وكاالت  قبل من واسع نطاق على

(STC) واستخدام استیعاب  زیادة على وتكراًرا مراًرا األعضاء األفریقیة  الدول األفریقي االتحاد  لمفوضیة التابعة  ASG-QAكانت  ،حیثما. 

 تم قد  ، الذي بین أیدینا المستخدم دلیل وبالتالي ، ASG-QA أن على التأكید فإنھ من األھمیة بما كان  ،) اإلقلیمیة أو الوطنیة لمعاییرا باألخیر (  یتعلق فیماو 
 االسترشادیة المبادئو المعاییر في نظر شامل مسح إجراء تم ، 2016 عام في ASG-QA تطویر قبل .أفریقیا ةلقار المضافة والقیمة التوافق مبدأ على بناءً  تطویرھما
 تلك مثل والتي تم إخضاعھا لعملیة مراجعة جیدة الحالیة المعاییر تشریح تمثم   .واإلقلیمي الوطني المستویین على واالعتماد  الجودة لضمان الحالیة والمراجع
 الترویج خالل من واستكمالھا لمبادئھا ASG-QA  اعتماد  من د التأك وتم ، (CAMES)ا الناطقة بالفرنسیة  أفریقیالتعلیم العالى لدول  ومجلس إفریقیا بشرق الخاصة
 من واحدة أنھا على إلیھا وأھمیة النظر, ، ASG-QA یقدمھ الذي الفرید  القاري للبعد  دقیق اھتمام إیالء تم الماضیة، الست  السنوات  مدى على ASG-QA لـ المكثف

 في اإلقلیمیة االقتصادیة والمجموعات  المعنیة بالدول الخاصة واألطر السیاسات  دینامیكیات  على تماًدااع إفریقیا في الجودة ضمان أنظمة تشكیل یمكنھا أدوات  عدة
 عبر واللغات  العالي التعلیم أنظمة من مختلفة أنواًعا تتبنى حیث  ، نوعھا من فریدة أفریقیة أدوات  الذي بین یدینا المستخدم دلیلإضافة إلي  ASG-QA یُعد  .إفریقیا 
ً  ، القارة  .عزلة وأقل لالندماج قابلیة أكثر والمناطق األنظمة تصبح وحیث  واقعة حقیقة التنقل یكون حیث  مشتركة أفریقیة عالي تعلیم مساحة وراء سعیا

 : المستخدم دليل من الغرض

 :ذلك في ماب ، العملي والشرح التوجیھ توفیر خالل من ASG-QA تنفیذ  دعم زیادة ھو ھذا الدلیل (دلیل المستخدم) من الغرض  

  ؛استخدامھا من األولى السنوات  في صعبة أنھا ثبت  التي الفردیة المعاییر بجوانب  یتعلق فیماسیما ال ، ASG-QA وتفسیر فھم لتحسین توضیحات  ●
 ؛رالتطوی من األولى المراحل في الجودة وضمان العالي التعلیم مؤسسات  معاییر تنفیذ  بشأن إرشادات  ●
 لمراجعات  خضوعھا عند  الجودة لضمان المساعد  العام األمین بالتزامات  تفي أنھا إثبات  الجودة وضمان  العالي التعلیم ت لمؤسسا یمكن كیف على أمثلة ●

 .خارجیة  أو داخلیة
 

 : والتشاور الصياغة

 في الجودة ضمان خبراء یضم الذي ، ASG-QAعمل فریق قبل من ھذا المستخدم دلیل صیاغة تمت  ، HAQAA من الثانیة المرحلة وھي HAQAA2 عقد  إطار في
 لتقدیم ،  الفریق من جزءك أیًضا األوروبیة العالي التعلیم منطقة من خبیًرا وتضمن تلك المشاورات  .أفریقیا ووسط وجنوب  وشمال وغرب  شرق من العالي التعلیم

  بتنسیق  ، OBREAL Global من بدعم ، HAQAA2 تنفیذ  فریق من كجزء ، العالي التعلیم في الجودة لضمان األوروبیة الرابطة قامت  .بعض التجارب األوربیة
ویعد التقریر الذي   .للدلیل الرئیسیة المرجعیة النقطة فھي ، النحو ھذا وعلى ،  المستخدمین  دلیل تطویر بشكل أساسي عن   ASG-QAنوه   ل الذيالعم فریقأعمال  
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 (HAQAA1 في اختباره تموالذي  ا الدلیل  ھذ  تطویر في كبیر بشكل ساھمت  التياسیة المھمة  األس األدوات  أحد قام  بتقییم عملیات مراجعة جودة التعلیم األفریقیة  
 التقریر ھذا أساس كان  .HAQAA1فترة خالل أجریت  التي االستشاریة والزیارات  المراجعات للغرض  التجریبیة الوكالة في المستخدمة 1المراجعة منھجیة ومالئمة

 لجان تقاریر إلى باإلضافة االستشاریة والزیارات  التجریبیة المراجعات  في شاركت  التي والوزارات  الوكاالت  عن الصادرة لذاتيا التقییم لتقاریر تحلیل عن عبارة
 وجمع ؛ استشاریة أو مراجعة زیارة في شاركت  التي والوزارات  الوكاالت  من التعلیقات  جمع ؛ االستشاریة والزیارات  الوكاالت  مراجعات  حول المراجعة

 التي االفتراضیة التركیز مجموعات  خالل من الحاالت  جمیع في التعلیقات  جمع تم .االستشاریة  والزیارات  الوكالة مراجعات  أجروا الذین الخبراء من حظات المال
 .االقتضاء عند  ،المستخدم دلیل في یلبالتفص وأبلغت  العمل فریق قبل من ھذا األثر تقییم تقریر في الرئیسیة النتائج مناقشة تمت  وقد  .2020 ویونیو أبریل بین أجریت 

 ضمان: (1) القسم في التوالي على مجموعة كل  عملت  ،  2021 عام بدایة في مجموعتین تشكیل تم :المستخدم دلیل لتطویر األسالیب  من العدید  استخدام تم 
 تلیھا ،  العمل  فریق أعضاء بین المدخالت  أجل من لألقسام األولیة مسودةال توزیع تم .(الخارجي الجودة ضمان) (2) والقسم (العالي التعلیم لمؤسسات  الداخلي  الجودة
 .المستخدم دلیل وتعزیز والمدخالت  التعلیقات  من  لمزید  االجتماعات  من سلسلة في وتفكیر نقدیة مناقشة

 من لمزید  العالي التعلیم في جودةال ضمان مجال في "HAQAA سفراء" من مجموعة مع المستخدمین دلیل  مسودة مشاركة تمت ،  ذلك  إلى باإلضافة 
 من لكل HAQAA أجرتھا التي التدریبیة الدورات  خریجي من ھم "HAQAA" برنامج سفراء إن .الوثیقة  وتقدیم العام الھیكل مالئمة بمدى یتعلق فیما المدخالت 

 الجیدة األدلة / الممارسات  على أمثلة وقدموا .تنافسي بشكل اختیارھم ویتم والمؤسسات  الحكومات  قبل من ترشیحھم ویتم ، والداخلي الخارجي الجودة ضمان
 .النشر في الشروع قبل وإقرارھا فیھا للنظر األفریقي االتحاد  مفوضیة إلى المستخدم لدلیل النھائیة المسودة تقدیم تم ، أخیًرا .ككل الدلیل على العامة والتعلیقات 

 : المستهدفة المجموعات

 مراجعات  بإجراء یقومون وخبراء منظمة أي وكذلك الجودة وضمان العالي التعلیم مؤسسات  في الجودة ضمان ممارسي إلى  المستخدمین دلیل یھدف 
 .الجودة لضمان خارجیة

 : والتطبيق  النطاق

 إلزامیة وغیر وضیحیةت  المقدمة األمثلة فإن ، ذلك على عالوة ا.  نفسھ ASG-QA فوق إضافیة متطلبات  أو معاییر أي تحدید  إلى المستخدم دلیل یھدف ال 
 على الجودة وضمان العالي التعلیم مؤسسات  یشجع الجودة ضمان تعزیز مبدأ وأن األساسیة المعاییر من مجموعة  ھي ASG-QA أن نتذكر  أن یجب  .شاملة  وغیر
 .وجدت  حیثما ، بلدانھم في ةوالتنظیمی الوطنیة المعاییر لدعم استخدامھ على الدلیل ھذا مستخدمي نشجع ، ذلك ومع ر. المعایی ھذه تجاوز

 
 إلى باإلضافة .إفریقیا في الجودة ضمان لتأكید تجریبیة عاتمراج أربع خالل من المنھجیة اختبار تم ،   2019عام في QA. -ASGمن   Cو  Bالجزأین معاییر مقابل الجودة ضمان لتقییم مراجعة منھجیة تطویر تم ،   HAQAA1خالل1

 .وكالة إلنشاء تستعد التي الوزارات أو حدیثًا المنشأة الجودة ضمان وكاالت إلى استشاریة زیارات ألربع ،  جزئیًا ،  المنھجیة استخدام تم ،  ذلك
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 وضع یجب  .الجودة ضمان  لمعاییر علیھ المتفق المرجع  تظل والتي ، الوثیقة تلك مع باالقتران قراءتھ ویجب  ASG-QA طریقة بنفس المستخدمین دلیل تصمیم تم
 أن یجب  ،  )أ (الجزء في الواردة واإلرشادات  المعاییر تناول عند  ، ثم ومن .المستخدم دلیل استخدام عند  االعتبار في ASG-QA من الثالثة األجزاء بین الترابط
 المؤسسات  في الخارجیة الجودة مراجعات  إجراء عند  الجودة ضمانات  ستطبقھا والتي ) ب ( الجزء في الواردة واإلرشادات  المعاییر العالي التعلیم مؤسسات  تراعي
 الواجب  االعتراف الجودة ضمانات  تقدم أن یجب  كما .الخارجیة  الجودة ضمان وعملیات  معاییر ءاستیفا أو الداخلیة الجودة ضمان وعملیات  أنظمة توافق لضمان
 لدیھا الداخلي الجودة ضمان أن من للتأكد  الذاتیة التقییمات  في تشارك عندما العالي التعلیم مؤسسات  تستخدمھا ()أ( الجزء) الجودة لضمان داخلیة معاییر بوجود 

 )ب ( الجزء في الواردة واإلرشادات  المعاییر االعتبار بعین الجودة ضمانات  تأخذ  أن یجب  ، وبالمثل .فیھا تشارك التي الخارجیة جودةال  ضمان أنشطة یتماشي مع
 نوًعا طویل تخدمالمس دلیل  من )1( القسم أن إلى اإلشارة أیًضا المھم من .الجزأین  بین وثیق ارتباط لوجود  نظًرا )ج( الجزء. جودتھا لضمان أنشطة في تنخرط عندما

 یكفي بما  قوي الداخلي الجودة ضمان أن من التأكد  علیھا یتعین ، بذلك القیام وعند  ، علیھا والحفاظ الجودة رعایة تتولى أن یجب  العالي التعلیم مؤسسات  ألن ، ما
 تتضمن فھي ،  ذلك إلى باإلضافة .ذلك إلى وما الجودة عات ومراج المؤسسي واالعتماد  البرامج اعتماد  مثل الخارجیة الجودة ضمان أنشطة أنواع لجمیع ھمإلعداد 
 .(ODeL) بعد  عن والتعلیم المفتوح للتعلیم وإرشادات  معاییر

 المستویات  على الجودة وضمان العالي التعلیم  مؤسسات  بین مشترك جھد  أنھ على المستخدمین، دلیل یكملھ لذيوا  ASG-QA تنفیذ  إلى یُنظر أن یجب  
 وتحسین الجودة لضمان العامة المبادئ إلى استناًدا ، العالي للتعلیم ةمشترك ةأفریقی  ومساحات تفاھم التنسیق لتحقیق للسعي والقاریة واإلقلیمیة یةوالوطن  المؤسسیة

 .الجودة
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 : الرئيسية والتعريفات المفاهيم

 : الرئيسية  المفاهيم

 مستوى لتقییم والمستمرة الماسة الحاجة األفریقیة العالي التعلیم مؤسسات  حددت  فقد  ، متزاید  كلبش الطالب  انتشار من الرغم وعلى  ، األخیرة السنوات  في 
 أدوات  تنفیذ  یعد ، الغایة لھذه تحقیقًا .للمجتمع والخدمة البحث ،  التدریس حیث  من التنافسیة قدرتھم تحسین أجل  من المصلحة أصحاب  ومتطلبات  المتعلمین رضا
 ھذا لمرافقة .األخیرة العقود  في موجودة كانت  التي تلك عن تماًما مختلفة بیئة في والمستقبلیة الحالیة التحدیات  لمواجھة األفریقي العالي علیم للت ضرورة الجودة وأطر

 مراجعة الضروري من ، استخدامھ لتسھیل .GSA-QA لتنفیذ  الدعم من لمزید  عملیة  وتفسیرات  إرشادات  ھذه المتابعة وثیقة وتوفر ، GSA-QA تصمیم تم ، التغییر
 .العمل ھذا علیھا یقوم التي األساسیة المفاھیم

 إذن؟  الجودة ھي ما
 ھي الجودة "أي ،   2003عام في  2Perellonقدمھ الذي الخیار ھو ، للغایة شخصي وھو ، اختیارنا فإن ، األدبیات  في التعریفات  من ثروة وجود  من الرغم على 

 أنھ حقیقة خالل من ، التعریف ھذا فإن ، محایًدا التعریف یكن لم لو حتى ." المجردة القیم ولیس ، تحددھا الفئة القائمة بالعمل التي لألھداف الممارسات  مالئمة
 على الجودة عریفت یمكن أنھ بورال یعتقد  3،  2005عام في ، ھذا قولي بعد  .الفعل مع جیًدا متكیف أنھ لنا یبدو والمعتقدات، القیم على فقط ولیس الفعل، حول یتمحور

 على الفعالیة تعتمد  ،  الجودة  إدارة  مراحل جمیع في ،  العالي التعلیم في  ، ألنھ ؛  "المھني المجتمع واحتیاجات  المعلمین وأولویات  الطالب  احتیاجات  بین مواجھة" أنھا
 "جودة" كلمة قبول تم لو حتى ، الواقع في .(آخرمعني   طرف أي أو ، العمل صاحب  أو الطالب  كان سواء) العمیل وخاصة المصلحة ألصحاب  النشطة المشاركة
 .الممارسات  على تؤثر نوعیة نقلة یتطلب  التنفیذ  فإن ، موحًدا مفھوًما ، ذاتھ حد في ، الجودة مفھوم وكان باإلجماع

 مماثلة؟  ممارسات  إلى یشیر الذي ، الجودة ضمان عن ماذا
 لو حتى .توقعاتھ  مع المنتج / الخدمة توافق لضمان الوسائل جمیع تنفیذ  ضمان على الحصول من العمیل تمكین ھو الجودة ضمان من  الھدف كان ، األصل في 

 وضعتھا التي والوسائل اإلجراءات  من مجموعة ھو  الجودة ضمان نظام "أن على  ینص  الذي  4Ekong (1998)لـ المحدد  التعریف فإن ، للغایة عاًما األخیر كان
 تبدو" لنفسھا المؤسسة وضعتھا التي المعاییر لتحقیق للطالب  وضعھا تم قد  الالزمة الشروط أن من بالقلق تشعر ولآلخرین لنفسھا لتأكید ا من تمكینھا بھدف مؤسسة

 واإلجراءات  االستراتیجیات  إلى الجودة ضمان مصطلح  یشیر "أي ،  1999عام في 5وودھاوس  قدمتھ الذي بالتعریف استكمالھ یجدر ، ذلك ومع .صلة ذات 

 
2JF (2003) ،Perellon  ، "مجموعة ، روماندیس الجامعة مطابعو  البولیتكنیك ،" العالي التعلیم في الجودة" .Swiss Knowledge "، سویسرا(  لوزان .( 
 . فرنسا ، باریس ، 49-15. ص ، L 'Harmattan نشره ، أ ھیلدینبیرج تحریر ،" أوروبا في العالي التعلیم في الجودة مقاربات"  في ،" والمراقبة التقییم بین ، العالي التعلیم في الجودة مقاربات" ، J. (2007) ،Dejean في مقتبس3
4ème Ekong ،D. (1998) ،"Higher Education in the 21st Century ؛Vision and Action" ،World Conference on Higher Education ،UNESCO ،Paris ،9 October 1998.-5  
5Woodhouse،D. (1999) ،"Quality and Quality Assurance" ،ization in Higher EducationQuality and International  ،OECD ،Paris.  
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 واالمتثال والرقابة المساءلة :التالیة األربع الرئیسیة الوظائف بھا تقوم التعریفات  ھذه بأن التذكیر مع ، "وتحسینھا  الجودة على الحفاظ لضمان الالزمة والمواقف
 ویمكن مترابطة نتائج على الحصول الممكن من سیجعل عملي ونھج منھجیة رؤیة تنفیذ  فإن البعض بشكل كبیر،  ببعضھا تلك الوظائف األربعة    والرتباط  .والتحسین 

 .المستمر والتحسین التقییم وثقافة ممارسة على المؤسسي الطابع إضفاء مع ، وكفاءة فعالیة  أكثر بطریقة بھا التنبؤ
ً  ، وبالتالي   الرؤیة وفي سیاقھ في  النموذج ودمج ةالمعنی العالي التعلیم مؤسسة خصوصیات  إدراك الضروري فمن ، تصمیمھ أو اختیاره یتم الذي النموذج كان أیا

 أصحاب  جمیع ودمج ،  للموظفین المحفزة والمشاركة ، والتمكین والملكیة ، العلیا اإلدارة من قویًا التزاًما الناجح التنفیذ  یتطلب  .المعنیة  المؤسسة ورسالة العامة
 .األخالقیة بالقواعد  االلتزام مع ، المصلحة

 
 : تعريفات 

 ھو االعتماد  .محددة زمنیة  لفترة عادة ، معتمدة خارجیة  منظمة قبل من الجودة ضمان وكالة أو العالي التعلیم  مؤسسة على الموافقة أو لتحققا عملیة: االعتماد 
 .بالكفاءة اعتراف

 
 .تكراره  ومنع المطابقة عدم سبب  إلزالة إجراء :التصحیحي اإلجراء

 
 .تعلیمیة خدمة بمساعدة المھارات  ویطور المعرفة یكتسب  مستفید  ھو :المتعلم

 
 .المستمر التحسین یسمى فإنھ ، متكرًرا المنفذ  النشاط یكون عندماة التعلیمیة  المؤسس أداء لتحسین تنفیذھا یتم مبادرة :التحسین

 
 ، اإلستراتیجیة ، السیاسة( الجودة طارإ في عنھا المعبر للمتطلبات  االمتثال خالل من المصلحة ألصحاب  الثقة منح إلى یھدف الجودة إدارة من جزء   :الجودة ضمان

 )إلخ ، التقییم ، السجالت ، اإلجراءات 
 

 .المعیار في علیھا المنصوص  المتطلبات  تلبیة لضمان األساسیة والعملیات  العالي التعلیم جودة ضمان وكالة ألنشطة المنتظم والتقییم الرصد  :الخارجي الجودة ضمان
 

 وأھداف المعیار بمتطلبات  یتعلق فیما والكفایة الجودة  تضمن التي الجودة ضمان  وكالة أو العالي التعلیم مؤسسة داخل  دةموح أنظمة :الداخلیة الجودة ضمان
 .المؤسسة
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 .الوكالة أو المؤسسة داخل من داخلیین مراجعین بواسطة ألدائھا وكالة أو مؤسسة تقییم :الذاتي التقییم
 

 .مطلوبة  أو مخصصة خدمة أو  منتًجا قىیتل  أن المحتمل من منظمة أو شخص  :العمیل
 

 .أو المراجعة  التقییم  بإجراء المكلفین األفراد  من مجموعة :التقییم لجنة
 

 .المرجوة  النتائج لتحقیق والمھارات  المعرفة تطبیق على القدرة :الكفاءة
 

 .طلبات المت تلبیة في الفشل ھو المطابقة عدم ، المقابل فيو المتطلبات  أحد  استیفاء :المطابقة
 

 .أھدافھا وتحقیق تحدید  في المؤسسة نھج على تؤثر قد  التي والخارجیة الداخلیة القضایا من مجموعة :المؤسسة سیاق
 

 .المكتشفة  المطابقة عدم على للقضاء إجراء :تصحیحال
 

 .أساسھا على الموضوعیة لةاألد  مقارنة تتم كمرجع المستخدمة المتطلبات  أو اإلجراءات  أو السیاسات  من مجموعة :التقییم معاییر
 

 .فعالة إنھا یقال ، أھدافھا مؤسسةال تحقق عندما .المتوقعة والنتائج لھا المخطط األنشطة إنجاز مستوى: الفعالیة
 

 .كفاءتھا زادت  ، ھاأھداف وتحقیق ومواردھا نفقاتھا ترشید  في المؤسسة زادت  وكلما .المستخدمة الموارد  إلى علیھا الحصول تم التي النتیجة نسبة: الكفاءة
 

 .نشاط  أو مھمة إتمام على دلیالً  تقدم أو المحققة النتائج  تسجل وثیقة: التسجیل
 

 .المعاییر  استیفاء مدى لتحدید  بموضوعیة وتقییمھا موضوعیة أدلة على للحصول وموثقة ومستقلة منھجیة عملیة :التقییم
 

 .الوكالة موظفي غیر من المؤھلین األشخاص  من فریق قبل من الجودة مانض وكالة في إجراؤه یتم متعمق تقییم   :الخارجي التقییم
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 .العالي التعلیم خدمة  تقدم أخرى منظمة أو معھد  أو كلیة أو جامعة :(HEI) العالي التعلیم مؤسسة
 

 ، الوكالة أو المؤسسة خارج من  المراجع یكون أن جب ی .العالي التعلیم وكالة أو مؤسسة تقییم بفریق وملحق محددة   لمھمة معھ التعاقد  تمی  فرد  :الخارجي المراجع
 .للمھمة الالزمة المھارات  ولدیھ

 
 .إلزامیًا  أو ضمنیًا عادة ، المعلن التوقع أو الحاجة :الشرط

 
 .التقییم فریق إلى محددة خبرة أو معرفة یجلب  الذي الشخص  :خبیر

 
 توجھ التوجیھیة المبادئ .بھا  الوفاء سیتم التي والمتطلبات  المعاییر تحدید  سیتم أساسھا  على والتي ، ااتباعھ یجب  التي واإلرشادات  للعمل عام خط :اإلرشادي المبدأ

 .المستقبلیة القرارات 
 

 .بالجودة یتعلق فیما  المؤسسة وتوجیھ لتوجیھ منسقة أنشطة :الجودة إدارة
 

 .اإلدارة قبل من أو / و التنظیمي اإلطار في محدد  ھو كما ، المؤسسة أنشطة ونطاق والوالیة الغرض الرسالة: 
 

 ISO 45001 :الستخدامھا واإلرشادات  المتطلبات  - المھنیة والسالمة الصحة إدارة أنظمة. 
 

 ISO 17025  : والمعایرة الفحص  مختبرات  لكفاءة العامة المتطلبات. 
 

 .بالجودة یتعلق فیما تحقیقھا المراد  النتیجة :الجودة ھدف
 

 .أھدافھا لتحقیق وعالقات  وسلطة مسؤولیات  لھ دور لھم األشخاص  من عةمجمو أو شخص  : المنظمة
 

 .نشاط  أو بقرار متأثرة بأنھا تشعر أو تتأثر أن أو ، نشاط أو قرار على تؤثر أن یمكن ھیئة أو شخص  :المصلحة صاحب  أو المھتم الطرف
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 الصحة عن والمسؤولین والفنیین اإلداریین والموظفین والباحثین المعلمین العالي التعلیم مؤسسة طاقم یشمل .المؤسسة  داخل یعملون الذین  األشخاص  :الموظفون
 .والسالمة

 
 .التقییم  إلجراء الالزمة والترتیبات  األنشطة  وصف :التقییم خطة

 
 .قرارات  لىإ الجودة سیاسة ترجمة یتمو   رسمیًا إدارتھا تصوغھا كما ، بالجودة یتعلق فیما المؤسسة وتوجھات  وایان :الجودة سیاسة

 
 .عملیة  أو بنشاط للقیام  محددة طریقة :اإلجراء

 
 .قیمة العملیة تضیف أن یجب  .المتوقعة  النتیجة لتحقیق المدخالت  تستخدم التي  المتفاعلة أو المترابطة األنشطة من مجموعة :العملیة

 
 بما ، محددة لمتطلبات  وفقًا ھدف لتحقیق تنفیذھا ویتم واالنتھاء، البدء تواریخ مع للرقابة والخاضعة المنسقة األنشطة من مجموعة من تتكون واحدة عملیة :المشروع

 .والموارد  والتكلفة الوقت قیود  ذلك في
 

 .التقییم  لجنة قبل من مكتوبة وثیقة شكل في العالي التعلیم وكالة أو مؤسسة  لتقییم الرئیسیة النتیجة: المراجعة الخارجیة تقریر
 

 الجودة تقییم یتم والتي الجودة ضمان وكالة أو العالي التعلیم مؤسسة أو البرنامج بھا یلتزم أن یجب  التي المبادئ أو العناصر أو الجوانب  ات مواصف إلى یشیر :المرجع
 .أساسھا على

 
 .األھداف تحقیق على الیقین عدم تأثیر :المخاطر

 
 .أفعال إلى االستراتیجیة تقسیم یتم .المؤسسة رؤیة یقتحق خطة إنھا .شامل ھدف أو المدى طویل ھدف لتحقیق خطة :اإلستراتیجیة

 
 .األھداف تلك لتحقیق والعملیات  واألھداف السیاسات  لوضع تستخدم ما لمنظمة بالجودة الصلة ذات  المتفاعلة أو المترابطة العناصر من مجموعة :الجودة إدارة نظام

 
 .مقصود  تطبیق أو ینمع  استخدام متطلبات  استیفاء على بالدلیل التأكید  :السالمة
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 .المحددة المتطلبات  استیفاء على بالدلیل التأكید  :التحقق

 
 .اإلدارة تصوغھ الذي النحو على ، علیھ  تصبح أن في المؤسسة ترغب  ما إلى التطلع: الرؤیة
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 )1رقم ( القسم

 (ASG-QA)  من أ الجزء( العالي التعلیم لمؤسسات  الجودة ضمان

ً  .العالي التعلیم مؤسسات  إلى موجھ المستخدم دلیل من 1 القسم   ما جودة عن األساسیة المسؤولیة تتحمل العالي التعلیم مؤسسات  بأن القائل المبدأ مع تماشیا
 .ODeL اطألنم وإرشادات  معاییر یتضمن كما ، المؤسسات  مستوى على IQA لـ التوجیھیة والمبادئ  المعاییر )أ (الجزء یقدم  ، جودتھا وضمان تقدمھ

 الوفاء علي    یساعد  .الجودة عالیة تعلیمیة بیئة في للمساھمة ضروریة تعتبر التي المؤسسي والنشاط المؤسسة جوانب  اإلرشادیة والمبادئ المعاییر تغطي 
 .أنشطتھا جودة لضمان الخاصة  مسؤولیتھا المؤسسة تتحمل أن على المعاییر بھذه

 التدریس بنیة ؛ العالي التعلیم جودة  تعزز التي والعملیات  والسیاسات  المؤسسیة الحوكمة :ذلك في بما ،  لموضوعات ا من مجموعة ASG-QA من "أ" الجزء یغطي
 .المجتمعیة  والمشاركة التعاون .واالبتكار  البحث  ؛ والتعلم

 
 وانضباط مستوى المؤسسة نوع :على اعتماًدا التنفیذ  سیختلف ، المثال سبیل على .العالي  التعلیم مؤسسة سیاق على المعاییر لتنفیذ  الدقیقة الطریقة تعتمد  

 وسیاق (... الحدود  عبر أو محلي  ؛ المختلط التعلیم أو اإلنترنت  عبر ، الموقع في التعلیم طریقة ، ... القانوني الشكل ، والھیكل الحجم ، األنشطة نطاق ، المقدم التعلیم
 .الحالیة اإلقلیمیة أو الوطنیة المعاییر ، الجودة لضمان القانونیة واألطر الوطني العالي التعلیم) التشغیل

 الشامل والھدف المؤسسة  ورسالة ورؤیة المحددة الدورة متطلبات  مع یتماشى بما عالیة  جودة  ذو عالي تعلیم توفیر ھو ASG-QA من "أ" الجزء من الھدف 
 .العالي للتعلیم
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 ةا��ستراتيجي وا��هداف والرسالة لرؤية: ا1المعيار

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة
 
 
 
 
 
 
 

كافة   وإبالغ نشرب إدارة المؤسسة والتزام الجودة سیاسة صیاغة •
 األطراف المعنیة 

 

 الجودة بتحسین التزامھا  تعكس منشورة ورسالة رؤیة للمؤسسة یكون أن
 مع تتفق واضحة وإجراءات  وسیاسات  إستراتیجیة أھدافذات   المستمر

 .ورسالتھا تھارؤی 

 
 اإلرشادیة  القواعد 

 :اإلستراتیجیة واألھداف والرسالة المؤسسیة الرؤیة
 ، المصلحة أصحاب  واحتیاجات  تطلعات  تعكس ؛ علنًا عنھا الكشف تم -أ

 .واألھداف اإلستراتیجیة التنمیة خطط إلى وتشیر
 إستراتیجیة وخطط سیاسات  إلى ترجمتھا یتم ، الجودة بضمان یتعلق فیما  -ب 

 .للتحقیق  قابلة أھداف إلى تفعیلھا یتم واضحة، 
 مع ، وقیمھا ومھامھا برؤیتھا إستراتیجیة خطة المؤسسة تمتلك •

 نظام لتنفیذ  اتخاذھا یجب  التي اإلجراءات  وتخطیط  SWOT تحلیل
 .الجودة إدارة

 .وصیانتھا  وتنفیذھا الداخلي التدقیق لعملیات  التخطیط •
 ومجاالت  الداخلي للتقییم جیھیةالتو والمبادئ  النطاق تحدید  یتم •

 .مقدًما  التقییم ومجاالت 

 أنشطتھا لجمیع األداء وجید  قوي جودة ضمان نظام وجود  المؤسسة تضمن
 على الموافقة تنسیق یسھل مما )، المجتمعیة والمشاركة والبحثیة األكادیمیة(

 :یلي ما المؤسسة تضمن ،  لذلك .واآللیات  واإلجراءات  السیاسات 
 

 االلتزام االستراتیجیة واألھداف والرسالة الرؤیة نات بیا تعكس -أ
 ؛ الجودة بتحسین

 
 خطة في ویظھر المؤسسة سیاسة مع االستراتیجي التخطیط یتماشى •

 .المؤسسة تنفیذ 
 الجھات  جمیع قبل من إلیھ الوصول ویمكن  متاح المعلومات  نظام •

 .المؤسسة داخل الفاعلة

 االستراتیجیة ، المثال سبیل علىط  التخطی من مختلفة أشكال تنسیق میت   - ب 
 ؛  األكادیمیة النتائج جودة ضمانل الیةوالم واألكادیمیة والمؤسسیة
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 وحفظھا حاطةاإل وجلسات  االجتماعات  محاضر توثیق یتم •
 .للتشاور وإتاحتھا وتوزیعھا

 وغیر لھا المخطط التغییر لمتطلبات  استجابة التخطیط تحدیث  یتم •
 .بھا واالحتفاظ الناتجة المعلومات  جمیع توثیق یتم ؛ لھا المخطط

 
 خطة في وتظھر المؤسسیة الخطط مع  التشغیلیة األنشطة تتوافق •

 .للكلیات  اإلستراتیجیة الوثائق  في أو المؤسسة تنفیذ 
 الھیئات  قبل من صحتھا من والتحقق التعلیم برامج تطویر یتم •

 .االستراتیجیة األھداف مع توافقھا على كدلیل المناسبة
 أصحاب  لجمیع إلیھ الوصول ویمكن مرئي  والبحث  التعلیم امجبرن •

 .ورقیة  نسخة في أو رقمیًا المؤسسة في المصلحة
 بانتظام وتنفیذھا والبحث  التعلیم برامج تقییم لعملیات  التخطیط یتم •

 .الرصد  نتائج على كدلیل بھا واالحتفاظ وتوثیقھا
 یتم ؛ التحسین ءات إجرا تنفیذ  یتم ، والبحث  التعلیم برنامج تقییم بعد  •

 .اإلجراءات  ھذه فعالیة وتحلیل قیاس
 

 عن فضالً  ، المقدمة البرامج األجل والطویلة المتوسطة الخطط تعكس  -ـج
 ؛ المستمر والتحسین االستدامة لضمان البحثي تركیزھا

 الكلیات  ومجالس العلمیة والمجالس العلمیة اللجان تشكیل إجراءات  •
 .وغیرھا إلدارةا ومجالس  الجامعات  ومجالس

 ، العلمي والمجلس ، العلمیة اللجان اجتماعات  وتقاریر محاضر •
 جمیع .إلخ  ، اإلدارة ومجلس ، الجامعة ومجلس ، الكلیة ومجلس

 .محفوظة  منھا المستمدة المعلومات 
 المخطط وغیر لھا المخطط التغییر متطلبات  التخطیط تحدیث  یتبع •

 .بھا  واالحتفاظ ةالناتج المعلومات  جمیع توثیق یتم ؛ لھا
 من المصلحة أصحاب  جمیع إلى الصلة ذات  المعلومات  إرسال یتم •

 والنشرة ، والبرید  ، اإللكتروني البرید ) المختلفة القنوات  خالل
 ذلك إلى وما ، اإلعالنیة

 

 النزاھة من عالیة درجة وتعزز ، جماعیة بطریقة الخطط صیاغة تتم -د 
 و ؛ المصلحة ألصحاب  معروفة وھي ، للتغییر  واالستجابة المؤسسیة
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 مؤھلون المختارون المقیِّمون ؛ ونطاقھ التقییم معاییر تحدید  •
 .وموضوعیون  ومحایدون

 لھا التخطیط یتم (والبرنامجیة  المؤسسیة ) الداخلیة التقییمات  •
 .بانتظام  وتنفیذھا

 .التحسین  مجاالت  لتحدید  بانتظام وتحلیلھا المؤشرات  وضع یتم •

 تخطیط ویتم بھا المدیرین وإبالغ لتقییمات ا نتائج توثیق یتم •
 .وتنفیذھا  اإلجراءات 

 ونتائج البرنامج تنفیذ  على كدلیل الموثقة بالمعلومات  االحتفاظ یتم •
 .التقییم 

 ذلك  في بما ، للعملیات  ومقارنة وتقییم ، ودوریة مستمرة مراقبة ھناك -ـھ
 التحسین ألغراض  سسي المؤ الذاتي والتقییم األكادیمیة للبرامج الذاتي التقییم

 .المستمر

 

 

 . الحوكمة وا��دارة2المعيار 

 المعیار استرشادیة أسئلة  -نقاط التركیز  الدلیل  - الجیدة الممارسات  على أمثلة

 وإدارة حوكمة ھیاكل المؤسسة  لدى یكون أن یجب   
 واإلدارة الحوكمة ذلك سیضمن .بوضوح  محددة

 ضمان سات ممار ذلك في بما ، واألخالقیة السلیمة
 وتفویضھا مھمتھا تحقیق تدعم التي القویة الجودة

 .القانوني 
 

 لمؤسستك  التنظیمي  الھیكل إلى الرجوع •
 للمؤسسة  األساسي النظام إلى الرجوع •
 الوصف - والمسؤولیات  السلطات  وإبالغ توثیق •

 الخاصة واإلدارة الحوكمة ھیاكل تبدو كیف .1
 الوطنیة المعاییر  مع تتماشى ھل بك؟

 والتنظیمیة؟ 

 االرشادیة  القواعد 
 

 :ؤسسةالم
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 إلخ ، العمل عقود  ، الوظیفي
 العلیا  اإلدارة لمنصب  الوظائف تعریف ملفات  •
 العلیا اإلدارة منصب  راختیا عملیة •

 

 
 

 ووظائف والیات  لھا الصلة ذات  الھیئات  ھل .2
 األمر كان إذا بوضوح؟ محددة ومسؤولیات 

 ومسؤولیات  وظائف بوصف فقم ،  كذلك
 .الصلة ذات  الھیئات 

 
 ھذه في لطالب ا یشارك مدى أي إلى .3

 الھیئات؟ 
 

 وخبرات  مؤھالت  عن معلومات  تقدیم یرجى .4
 عن معلومات  أیًضا قدم .مؤسستك إدارة
 الشمولیة أخذ  یتم وكیف وجنسھم سنھم

 التوظیف؟  عملیة في االعتبار في والتدویل
 

 لإلشراف خبرة وذات  ومختصة مؤھلة قیادة الدیھ -أ
 المؤسسة؛ داخل الجودة ثقافة وإدارة تطویر على

 
 مثل ، صلة ذات  وإدارة حوكمة ھیئات  ھالدی -ب 

 اإلدارة ومجلس القسم ومجلس الجامعة مجلس
 والیة منھا لكل ، مختلفة ولجان ؛ الطالبیة والھیئة

 وامتیازات  وصالحیات  ومسؤولیات  وواجبات 
 صحیح بشكل الھیئات  ھذه تنسیق ویتم ؛ واضحة
 ؛ والجودة والفعالیة الكفاءة لضمان

 
 والتي ، الجودة لضمان وھیكل سیاسة لدیھا -جـ

 ؛ المستویات  جمیع عبر تتدفق
 

 كدلیل الصلة ذات  الجودة سیاسة إرفاق •
 وزاري قرار ( الجود  ضمان لوحدة الرسمي الوجود  •

 )داخلي أو
 الجودة  ضمان  لوحدة المیزانیة تخصیص  •

 ضمان سیاسة لدیھا مؤسستك كانت  إذا .5
 لتشغیلھا؟  المتبع اإلجراء ھو فما ، الجودة

 

 كدلیل المعنیة اإلستراتیجیة إرفاق •
 

 اتصال استراتیجیة لدیھا مؤسستك كانت  إذا .6
 تعمل؟ كیف ،

 نشر لتعزیز واضحة اتصال وشبكات  أنظمة دیھال -د 
 المساءلة أجل من والخارجیة الداخلیة المعلومات 

 ؛ العامة
 استقاللیتھ؛  مسؤول بشكل یستخدم -ھـ  

 
 كلما ، السلطة لتفویض  وإجراءات  سیاسات  دیھل -و  

 ؛ الحاجة دعت 
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 كأعضاء الطالب إدراج ؛ ومراجعتھا الھیئات  تكوین •
 ضیوف  أو دائمین

 الطالب  تفویض  مدة •

 انتخاب  أو رشیحب  تالطال اختیار عملیة •

 

 ھذه في الطالب  یشارك مدى أي إلى .7
 الھیئات؟ 

 في القرار صنع في المشاركة من الطالب  كنتم -ز
 الصلة؛ ذات  الحكومیة الھیئات 

 

 تحدید أصحاب المصلحة المعنیین  •
 رضا استقصاء / السوق مسح تقاریر إرفاق •

 المشاورات  على كدلیل التتبع دراسات  / الخریجین
 المصلحة أصحاب  مع المنتظمة

 

 مع المنتظمة المشاورات  مواضیع ھي ما .8
 الرئیسیین؟ المصلحة أصحاب 

 أصحاب  مع المنتظمة المشاورات  یضمن -حـ
 بشأن اإلجراءات  ومتابعة تقاریر وإعداد  ، المصلحة
 الجودة لتعزیز والعملیات  للسیاسة الرئیسیة القضایا

 المؤسسة؛  داخل والھویة  واالنسجام والتماسك

 في األكادیمیة والنزاھة والشفافیة األخالق تؤكد - ط  
 ؛  البحث  وأنشطة والتعلم التدریس أنحاء جمیع

 المؤسسیة النزاھة من عالیة درجة یعزز  -ي  
 وعدم الصدق وإظھار الدعوة  خالل من واالستجابة

 وأفراد  والطالب  للموظفین  معاملتھ في التمییز
 ؛  المؤسسیة الشؤون إدارة وفي الجمھور

 
 والمشاركة ، البحث  ونتائج ، المقترحة البرامج •

 ، إعالنیة نشرة ( عنھا واإلبالغ  ، الموثقة المجتمعیة
 ).إلخ ، اجتماعیة شبكات  ، للمؤسسة ونيإلكتر موقع

 

 نوعیة معلومات  ، منتظم أساس على وتنشر تنشر  -ك المعلومات؟ ھذه نشر یتم أین .9
 المقدمة الدورات  حول وموضوعیة محایدة وكمیة

 ؛ المجتمعیة والخدمات  إجراؤھا تم التي والبحوث 
 

 واكتشاف لردع فعالة عملیات  ونفذ  طور قد  -ل  
 أو الطالب  قبل من السلوك ءسو مع والتعامل
 ؛ الموظفین
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 النزاع  حل سیاسة وجود  •
 المصالح  تعارض  حالة في اإلجراء •
 والتنظیمي  القانوني لإلطار االمتثال •
 النزاعات  وإدارة لألخالقیات  ومجلس میثاق وجود  •
 الفساد  لمكافحة سیاسة وجود  •
 الفرص  تكافؤ سیاسة وجود  •
 

 

 إلدارة بھا المعمول اإلجراءات  نوع ما .10
 سلوك مع والتعامل المصالح تضارب 

 والطالب؟  الموظفین
 

 تضارب  إلدارة نشطة وإجراءات  سیاسات  لدیھ  -م
 و ؛ المصالح

 

 یمكن ، والطعون للشكاوى رسمیة إجراءات  •
 والطالب  للموظفین وإبالغھا إلیھا الوصول

 

 المناسب  الوقت  وفي ومنھجیة فعالة عملیات  لدیھ   -ن 
 والطعون والتظلمات  وى الشكا في للتحقیق وعادلة

 المصلحة وأصحاب  والموظفین الطالب  قبل من
 .اآلخرین

 

 : الموارد الب��ية 3المعيار 

 المعیار أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة

 
 

 

 

 

 

 الموارد  حول سیاسات  للمؤسسة یكون أن یجب  
 بقاءواست توظیف وتضمن ، شاملة تكون البشریة

 والمختصین المؤھلین الموظفین من كافیة أعداد 
 .القانونیة  والیتھا  وتنفیذ  مھمتھا لتحقیق

 

 اإلرشادیة  القواعد 

 التعلیم مؤسسة لجودة المفتاح ھي الموظفین جودة
 :فھي وبالتالي ، العالي
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a( تضمن واضحة وإجراءات  سیاسات  لدیھ 
 الجنسین بین الفعلیة والمساواة الفرص  تكافؤ

 واالحتفاظ للتوظیف البشریة موارد ال في
 المؤھالت  أساس على وترقیتھم بالموظفین
 ؛ والمھارات  والكفاءات 

 

 موظفیھا أن العالي التعلیم مؤسسة تثبت  كیف .1
 لدیھم (الفني  / والدعم واإلداریین األكادیمیین)

 لدعم المطلوبة والمھارات  والخبرات  المؤھالت 
 وغایاتھا؟  وأھدافھا مھمتھا إنجاز

 

b(  تضمن واضحة وإجراءات  سیاسات  یھلد 
 الجنسین بین الفعلیة والمساواة الفرص  تكافؤ

 واالحتفاظ للتوظیف البشریة الموارد  في
 المؤھالت  أساس على وترقیتھم بالموظفین
 ؛ والمھارات  والكفاءات 

 
 واالستراتیجیات  السیاسات  تضمن كیف .2 

 أعداد  نشر البشریة الموارد  إلدارة المؤسسیة
 احتیاجات  لتلبیة المؤھلین  لموظفینا من كافیة

 المؤسسة؟  في البشریة الموارد 
 

 

 الموظفین  ترقیة سیاسة •
 سیاسة تقییم الموظفین  •
 والتطویر  التدریب  وخطة سیاسة •
 سجالت  ؛ الموظفین تطویر نشاط تقاریر •

 / الموظفین تطویر في المحرز للتقدم موثقة
 الوظیفي  التطویر فرص 

 الترقیة عن الموظفین رضا استقصاء تقاریر •
 مقابل المراجعة تقاریر إلى باإلضافة
 ومؤھالت  الترقیات  حول محددة إرشادات 
 التوظیف 

 

 تطبقھا التي واإلجراءات  السیاسات  ھي ما .3
 الموظفین توظیف في العدالة لضمان المؤسسة
 تنفیذ  یتم كیف ذلك في  بما ، واستبقائھم وترقیتھم

 ذكره؟ سبق ما
 

 

 اإلداریة معلومات ال نظام استخدام على دلیل •
 التكامل  ألغراض 

 التوظیف إلدارة الموجودة األنظمة ھي ما .4
 بدوام الموظفین عدد ) السجالت  وحفظ والتعیین

 ، الموظفین ومؤھالت  ، جزئي وبدوام كامل
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 ، (ذلك إلى وما ،  الموظفین دوران ومعدالت 
 والمزایا؟  والتعویضات  ، التوظیف في والمساواة

 توفیر لضمان مختلفةال األنظمة دمج یتم كیف .5
 الشاملة؟  البشریة الموارد 

 
  جید؟ بشكل األنظمة جمیع تعمل كیف .6 األنظمة تشغیل عن دوریة تقاریر •
 واجھتھا التي والتحدیات  المخاطر ھي ما .7 المخاطر  إدارة تقاریر •

 األنظمة؟  ھذه تطبیق في المؤسسة
 

 

 للتخفیف المؤسسة اتخذتھا التي الخطوات  ھي ما .8 
 ؟ المخاطر من

 

 

 بدوام التدریس ھیئة أعضاء تعیین سیاسة •
 الندرة لمناطق السیاسة في وتوفیر ، جزئي

 سیاسة عبء العمل األكادیمي •
 / بالموظفین االحتفاظ عن منتظمة تقاریر •

 الموظفین  دوران
 استراتیجیة / تخطیط التعاقب  •
 إلى تشیر اإلدارة مجلس اجتماعات  محاضر •

 تبدیل / بالموظفین االحتفاظ حول مناقشة
 الموظفین 

•  

 بدوام العاملین واإلداریین األكادیمیین عدد  كم .9
 جزئي؟  وبدوام كامل

 لالحتفاظ بھا المعمول االستراتیجیات  ھي ما .10
 النادرة؟ المجاالت  في بالموظفین

 

c( بدوام الموظفین من أساسیة مجموعة لدیھ 
 ألعداد  محدثة بسجالت  ویحتفظ كامل

 الدوران ومعدالت  والمؤھالت  الموظفین
 ؛ الوظیفي

 

 ھي وما  الموظفین دوران نسب  / معدالت  ھي ما .11
 الراھن؟  الوضع أسباب 

 

 

 في التعاقب  تخطیط / إستراتیجیة ھي ما .12
 العمل في المؤسسة استمرار لضمان المؤسسة
 في الموظفین مغادرة بعد  انقطاع دون أو بسالسة

 للمؤسسة؟ الرئیسیة المناصب 

 

 خطًطا الموظفین أداء عقود  تعكس أن یجب  •
 المھني  للنمو فردیة

 فرص في باستمرار الموظفون یشارك كیف .13
 وكیف ، المؤسسة توفرھا التي المھني النمو

c( للتطویر واضحة وإجراءات  سیاسات  لدیھ 
 ؛ للموظفین المستمر
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 الموظفین بتطویر االلتزام إلى اإلشارة یجب  •
 الغرض لھذا المیزانیة تخصیص  خالل من

 المستفیدین  واختیار والتطویر التدریب  فرص  •
 ھیئة أعضاء لنسبة مرجعي معیار أي •

 ونسبة كامل بدوام الطالب  إلى التدریس
 كامل بدوام التدریس ھیئة أعضاء

 الموظفین  وتطویر تدریب  إلدارة لجنة وجود  •
 الغرض لھذا المیزانیة تخصیص  ـب  •

 

 الموظفین تطویر برامج المؤسسة تعزز
 وعادلة؟  شاملة تكون التي والفرص 

 

 

 تدریب  إلدارة الموجودة األنظمة يھ ما .14
 وتطویرھم؟  الموظفین

 

 

 كتیبات / كتیبات الموظفین  •
 تشیر التي اإلدارة مجلس اجتماعات  محاضر •

 تمت  التي المنتظمة  االمتثال تقاریر إلى
 مناقشتھا 

 إلى تشیر اإلدارة مجلس اجتماعات  محاضر •
 االلتزام عدم / االلتزام  حول منتظمة مناقشة

 تشریعیة ال بالمتطلبات 
 

 بظروف الموظفین معرفة  المؤسسة تضمن كیف .15
 عملھم؟ 

d( الموظفین مع واضحة  تعاقدیة اتفاقیات  لدیھ 
 أي مع وتتوافق التوظیف شروط تحدد 

 ؛ المؤسسة لبلد  تشریعیة متطلبات 
 

 الموظفین عقود  أن المؤسسة تضمن كیف .16
 الوطنیة؟  العمل قوانین مع تتماشى

 

 

  التشریعیة؟  تطلبات الم بھذه المؤسسة تلتزم كیف .17
 العمل بیئة بشأن بھا المعمول السیاسات  •

 المواتیة 
 الموظفین  لدعم الصیانةسیاسة  •

 

 لدعم مواتیة عمل بیئة المؤسسة تنشئ كیف .18
 أنواع ذلك في بما ، الموظفین احتیاجات  وتلبیة

 سبیل على ، المتاحة الموظفین دعم خدمات 
 ، عامال اإلداري والدعم ، العمالء  خدمة ، المثال

 وغرف ، والمكاتب  ، الموظفین ورفاھیة
 الموظفین لمساعدة ذلك إلى وما ، االجتماعات 

 المؤسسیة؟  والغایات  األھداف تحقیق
 

e( لدعم الكافیة والخدمات  المرافق توفیر 
 ؛ الموظفین

 

 سیاسة عبء عمل أعضاء ھیئة التدریس  •
 عمل عبء عن منتظمة تدقیق تقاریر •

 وما التدریس ھیئة أعضاء عمل حجم ھو ما .19
 الراھن؟  الوضع أسباب 

f( للموظفین وتقییم وتقییم دوریة مراقبة إجراء 
 و ؛
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 التدریس  ھیئة أعضاء
 الموظفین  أداء تقییم قاریرت سجالت  •

 

  
 الموظفین أداء  إلدارة الموجودة اآللیات  ھي ما .20

 ھذه؟ إجراء انتظام مدى ما الموظفین؟ وتقییم
 

 

 إلى الطالب  نسب  على دوریة تدقیق تقاریر •
 التدریس  ھیئة أعضاء

 / للسیاسات  االمتثال إلى تشیر تدقیق تقاریر •
 بشأن التوجیھیة والمبادئ المعاییر مجموعة

 التدریس  ھیئة أعضاء إلى الطالب  نسب 
 

 التدریس ھیئة أعضاء إلى الطالب  نسب  ھي ما .21
 الراھن؟  الوضع أسباب  وما

g( لنسب  (اإلقلیمیة  / المحلیة) بالمعاییر یلتزم 
 التي التدریس ھیئة أعضاء لىإ الطالب 

 .الطالب  حول المتمحور التعلم تعزز
 

 تدعم وكیف المعینة النسب  استخدام یتم لماذا .22
 الطالب؟ حول المتمحور التعلم

 

 

 

 : إدارة الموارد المالية4المعيار 

 المعیار أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  الدلیل  - الجیدة الممارسات  على أمثلة

 كافیة مالیة موارد  المؤسسة  لدى نیكو  أن یجب   
 وأھدافھا مھمتھا مع تتماشى حكیمة مالیة وإدارة

 .التعلیم جودة لضمان ووالیتھا

 الموارد  قاعدة إدارة المؤسسة تضمن كیف .1 
 السلیم المالي التخطیط على بناءً  بحكمة

 األنشطة لجمیع واضحة میزانیات  وصیاغة

 االرشادیة  القواعد 

 ، مؤسسة ألي الفقري العمود  ھي المالیة االستدامة
 المالیة واإلدارة الكافیة المالیة  الموارد  تتم أن ویجب 



22 
 

 رؤیتھا مع یتوافق بما ، المؤسسة بھا تقوم التي
 وأھدافھا؟  ورسالتھا

 

 االستراتیجیات  من معتمد  عمل إطار ضمن الحكیمة
 تمكن والتي ، المؤسسیة واإلجراءات  والسیاسات 

 جودة لضمان المالیة اتھااحتیاج  تلبیة من المؤسسة
 :لدیھا المؤسسة .األكادیمیة  النتائج

 مناسبة مالیة موارد  قاعدة المؤسسة تمتلك ھل .2 
 ومستدام؟  الجودة عالي تعلیم لتقدیم وموثوقة

a(  بوالیتھا لالضطالع الكافیة المالیة الموارد 
 ؛ وكفاءة بفعالیة وأھدافھا

  b( ومستدامة متنوعة مالیة موارد  قاعدة ، 
 للوظائف للموارد  متوازنًا تخصیًصا نوتضم 

 والمشاركة والبحث  والتعلم للتعلیم األساسیة
 ؛  المجتمعیة

  c( یتضمن ، حكیم مالیة إدارة نظام 
 إلعداد  وإجراءات  وسیاسات  استراتیجیات 

 وإصالح ، الموارد  وتخصیص  ، المیزانیة
 ، األصول وإدارة ، التحتیة البنیة وصیانة
 ؛ المالیة التقاریر وإعداد  ، الدیون وإدارة

 استراتیجیات  تتضمن الموضوعة الخطط ھل .3 
 المخاطر؟  إلدارة محتملة

 

d(  والتحدیات  والفجوات  المخاطر لمعالجة نظام 
 و  ؛ المستمر للتحسین المحددة
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 اإلدارة على دلیل تقدیم للمؤسسة یمكن ھل .4 .
 اإلجراءات  تتبع التي والشفافة المسؤولة المالیة
 ا؟ بھ المعمول المالیة

e(  عملیات  خالل من) والتقییم المراقبة عملیات 
 اإلدارة لنظام والمعایرة (المالي التدقیق
 أو الدولیة الممارسات  أفضل باستخدام المالیة
 المناسبة األخرى المحاسبة أسس بعض 

 .للمؤسسة

 

 . البنية التحتية والمرافق5المعيار 

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة
 لدعم ومناسبة كافیة  وموارد  ومرافق تحتیة بنیة  المؤسسة تمتلك أن یجب  

 .والبحث  والتعلم التدریس
 

 اإلرشادیة  القواعد 

 من مجموعة المؤسسات  توفر ، جیدة عالي تعلیم تجربة على للحصول
 مع والمرافق التحتیة البنیة تتوافق .التعلم على الطالب  لمساعدة الموارد 
 ، المعروضة والبرامج ، وأھدافھا لي العا التعلیم مؤسسة أھداف

 :لدیھا المؤسسة .البحث  عن فضالً  ، والتعلم التدریس واستراتیجیة

 عدد  ،  المعامل عدد  ،  المحاضرات  قاعات  عدد  ،  الغرف عدد ، المكاتب  عدد  •
 )والطالب  المدرسین لعدد  بالنسبة( إلخ ، االجتماعات  غرف

 .وجود أماكن الترفیھ بمساحات مناسبة •

 المرافق  إلى الوصول لتسھیل مصاعد  أو نحدرات م وجود  •

 وقاعات  المحاضرات  قاعات ) والترفیھیة واإلداریة دیمیةاألكا المرافق (أ
 العمل وورش واالستودیوھات  والمختبرات  الموظفین ومكاتب  الندوات 

 ؛ والموظفین الطالب  لعدد  كافیة (ذلك إلى وما



24 
 

 . للجمیع  ومتاحة مرئیة تداول خطة •

 جھاز ، وحدیث  مریح أثاث ( التعلیمیة األنشطة فعالیة لزیادة المباني تجھیز •
 ) إلخ ، كمبیوتر ، فیدیو عرض 

 التدریس ومناطق للمباني الثانویة للمھن الوقائیة الصیانة وتنفیذ  تخطیط یجب  •
 .استراتیجي بشكل )ذلك إلى وما والرطوبة الھواء وتكییف دفئةوالت لكھرباء(ا

 التبادل ویسھل التدریب  نوع مع متوافقین وتصمیمھ المبنى  تصمیم یكون أن یجب  •
 . 

 والتواصل اإلبداع تعزز المساحات  تجعل بطریقة التحتیة البنیة تصمیم یجب  •
 .  المشترك والعیش

 مثالیة تكون للطالب  قبالاست  ومناطق عمل مساحة للمدرسین یكون أن یجب  •
 .  المریحة بالمتطلبات  وتفي

 من مجال كل خصوصیة االعتبار في المباني وتخطیط  تنظیم یأخذ  أن یجب  •
 .  التدریب  مجاالت 

 والتدفئة الكھرباء) التعلیمیة والمناطق للمباني البیئیة الظروف في التحكم یجب  •
 للدروس السلسة إلدارةا  تعطل ال حتى (ذلك إلى وما ، والرطوبة الھواء وتكییف

 .  للمتعلمین االجتماعیة التنشئة أو والتقییمات 

 ال المثال سبیل على ذلك في بما ، المعملیة االختبارات  مرافق تكون أن یجب  •
 التنفیذ  لتسھیل كافیة ، البیئیة والظروف واإلضاءة الطاقة مصادر الحصر
 .  لالختبارات  المناسب 

 لمتطلبات  وفقًا وتسجیلھا فیھا والتحكم بیئیةال الظروف مراقبة المختبر على یجب  •
 النتائج جودة على تؤثر حیث  أو ، الصلة ذات  واإلجراءات  والطرق المواصفات 

 . 

 .  متوافقة غیر أنشطة توجد  حیث  المجاورة المناطق فصل یجب  ، المختبرات  في •
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 وإصالح لصیانة طاقمھا بكامل ومزودة كامال تجھیزا ومجھزة دائمة وحدة وجود  •
 والمرافق عدات الم

 التحتیة  البنیة تدقیق نظام ، الصیانة عقد  توافر •

 األخرى والمرافق والمختبرات  للفصول االتجاه وعالمات  الموقع خطة تتوفر •

 .والطالب  للموظفین  المعلومات  تكنولوجیا وبرمجیات  معدات  توفیر •

 للموظفین  المعلومات  تكنولوجیا معدات  لتجدید  سیاسة توافر •

 عدد  مع تتكیف ، الیوم مدار على ومفتوحة إلیھا الوصول یمكن مكتبة وجود  •
 العمل  وبیئة والنظافة الراحة حیث  نم والمتطلبات  القواعد  وتحترم الطالب 

 الوثائقیة  الموارد  عن البحث  وتسھیل إلدارة نظام وجود  •
 .بالمكتبة  للصوت  عازلة عمل غرف وجود  •

 المادیة) والموارد  بالمرافق ومجھزة صحیح بشكل منظمة مكتبة -ت 
 ؛ والموظفین الطالب  لعدد مناسب  ؛ (اإللكترونیة  أو / و

 .بعد  عن التعلم منصة توفیر •
 حیث  من المعیاریة المتطلبات  بعد  عن للتعلم المخصصة التحتیة البنیة لبيت •

 والراحة  والنظافة السالمة
 وغیر لھا المخطط التغییر واحتیاجات  استراتیجیة وتحدیثھا األنشطة تخطیط یتبع •

 .الناتجة المعلومات  جمیع وحفظ توثیق یتم ؛ لھا المخطط
 لإلنترنت  السرعة وعالي بھ موثوق اتصال •
 بعد  عن التعلم وتنفیذ  لتصمیم مخصصة  وإجراءات  یاسةس •
 التكرار أو الخادم مساحة حیث  من الفني الدعم لضمان ومناسبة كافیة تحتیة بنیة •

 التحمیل  موازنة أو
 المعلومات  تكنولوجیا وتحدیث  صیانة لضمان المعلومات  تكنولوجیا خطة •

 واالتصاالت 

 ذلك في بما ، واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجیا مناسبة تحتیة بنیة (ج
 .ومخصصة  السرعة وعالیة التكلفة میسورة توصیلیة
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 بعد  عن والخدمات  االحتیاطي النسخ خدمات  حیث  من وموثوقة كفؤة فنیة خدمات  •
 المعلومات  تكنولوجیا مجال في المعلمین ومھارات  معارف لتطویر موارد  •

 واالتصاالت 
 سریة معلومات  وأي البیانات  وسالمة وأمن خصوصیة لضمان اإلجرائیة القواعد  •

 صلة  ذات 
 االفتراضي الطالب  أو الجامعي الحرم خارج للطالب  التدریب  إلى الوصول •
 الصلة  ذات  والخدمات  المعلومات  لتكنولوجیا التحتیة بنیةلل المیزانیة •

 (الرسمیة الجھات  من معتمد ) والمعدات  للمنشآت  أمان سجل وجود  •

 للمنشآت  الفنیة الزیارات  تقاریر •

 والبیئة  والسالمة الصحةة وحد  •

 صنابیر ، الحریق طفایات ) الحرائق مكافحة حیث  من السالمة لمعاییر االمتثال •
 (إلخ ، اإلنقاذ  فرق ، الحریق

 ISO 45001 لمعیار وفقًا والسالمة الصحة لقواعد  االمتثال •

 والورش  بالمختبرات  الخاصة الصیانة إجراءات  •

 تلوث  خطر أي أو جائحة حدوث  حالة في یذھاوتنف  عنھا واإلبالغ التدابیر اتخاذ  یتم •

 (والبحثیة  التعلیمیة) المعامل باختبار الخاصة ISO 17025 متطلبات  مع التوافق •

 (إلخ ، التخزین مناطق ، السیارات  مواقف) المختلفة والمناطق المباني موقع یرتبط •
 (إلخ ، سمیة ، انفجار ، حریق) المحددة الرئیسیة والمخاطر المرور بخطة

التثبیتات تتفق مع الترتیبات المساعدة الوطنیة المتعلقة بمادة   -د 
 السالمة واألمن ؛ وآخرون 
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 في (ذلك إلى وما الھواء وجودة واإلضاءة الضوضاء) المادیة البیئات  تطلب ت •
 للطالب  والسالمة الصحة ظروف  لضمان ورعایة خاًصا اھتماًما العملیة المختبرات 
 والموظفین  والمعلمین

 المساحات  لجمیع (المعاییر  یحترم انحدار مع) الوصول لمنحدرات  اديالم الوجود  •
 (ذلك إلى وما ، والمكتبة ، واإلدارة ، والبحثیة ، التعلیمیة)

 ، إداریة ، بحثیة ، تعلیمیة) المرتفعة المساحات  لجمیع للمصاعد  المادي التواجد  •
 .(إلخ ، مكتبة

 لضعاف) اإلعاقة ذوي اص األشخ متناول في األساسیة المعلومات  تكون أن یجب  •
 .(ذلك إلى وما ، الحركة وضعاف ، والمكفوفین ، السمع

 لتسھیل المستوى في اختالف مع المشاة طرق عدد  من المؤسسة تحد  أن یجب  •
 .المعاقین وصول

 المرافق  / التحتیة البنیة ھذه لجمیع الصیانة سیاسة •

 الرئیسیة  الخطط •

 .إلیھا الوصول اقةاإلع  ذوي لألشخاص  یمكن التي التسھیالت  (ھـ

•  

 وإصالح لصیانة طاقمھا بكامل ومزودة كامال تجھیزا ومجھزة دائمة وحدة وجود  •
 والمرافق المعدات 

 التحتیة  البنیة تدقیق نظام ، الصیانة عقد  توافر •
 األخرى والمرافق والمختبرات  للفصول االتجاه وعالمات  الموقع خطة تتوفر •
 والطالب  للموظفین  ومات المعل تكنولوجیا وبرمجیات  معدات  توفیر •
 للموظفین  المعلومات  تكنولوجیا معدات  لتجدید  سیاسة توافر •

 لمعالجة كافیة تحتیة  بنیة (  المؤسسة تضمن ، اإللكتروني التعلم حالة في
 :حیث  من الفني الدعم

i. الخادم مساحة ، 
ii. التحمیل موازنة أو التكرار  ، 
iii.  الفنیة المساعدة مكتب  ، 
iv. و ،  اإلنترنت ب االتصال  ضمان 
v.  االحتیاطي النسخ خدمات  حیث  من موثوقة تقنیة خدمات 

 و ؛ بُعد  عن والخدمات 
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vi.  المعلومات  تكنولوجیا ممارسي ومھارات  معارف لتطویر موارد 
 .لدیھم واالتصاالت 

 

 :ألغراض  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا خطة لدیھا أن (ب 

i. و ؛ بھا واالرتقاء التقنیات  على الحفاظ 
ii. واألمن  والسالمة وصیةوالخص  الموثوقیة ضمان. 

 

 والموظفین للطالب  الفني اإلطار في وتماسًكا اتساقًا ھناك أن (ج
 من تقلل بطریقة التكنولوجیا في تغییر أي إدخال یضمن مما ، األكادیمیین

 .التدریس  ھیئة وأعضاء الطالب  على تأثیره

 :لدیھا المؤسسة فإن ،  لذلك

i. النظام أو  األجھزة وأ البرامج في التغییرات  إلبالغ واضح ھیكل / 
 دورة من الموظفون أو الطالب  ینتقل عندما التقني اإلجراء

 ، أخرى إلى
ii. اعتماد  عند  والطالب  الموظفین من لكل تدریب  عملیة / برنامج 

 ، جدید  نظام أو جدید  برنامج
iii. أو الجامعي الحرم خارج الطالب  قبل من التدریب  إلى الوصول 

 عندما  الجدیدة البرامج على التعلم سیاسة .4 و ، الظاھري
 .أخرى إلى دورة من المعلم أو الطالب  ینتقل

 ، اإللكتروني التعلم في مھم عنصر الفني والدعم والبرامج األجھزة أن (د 
 :یلي ما لدیھا المؤسسة فإن وبالتالي

i.  األسبوع في أیام 7 و ساعة 24 مدار على یعمل مساعدة مكتب ، 
ii. البرامج / زةاألجھ من مجموعة ودعم لمراقبة نظام ، 



29 
 

 (FAQs) المتداولة لألسئلة نظام .رابعا ، بوضوح المعلنة الفنیة التوقعات 
 .للطالب  المالحظات  وتقدیم تقییمھا یجب  والتي ،
: 

•  
 

 الفني الدعمتقديم وخدمات . توظيف الط��ب والقبول والشهادات 6المعيار 

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز 
  

 وإجراءات  سیاسات  المؤسسة  لدى یكون أن یجب 
 تضمن باستمرار ومطبقة ومنشورة مسبقًا محددة

 الدعم وخدمات  والشھادة والتقدم والقبول التوظیف
 حیاة دورة مراحل جمیع خالل والمنصفة العادلة
 على الطالب  بقدرة المتعلقة  القضایا وفي الطالب 

 .المستقبل في التوظیف

 واستراتیجیات  سیاسات  المؤسسة  لدى یكون أن یجب 
 المناھج في وتوجیھھم الطالب  رفاھیة تعزز موثقة

 .والشخصیة والمھنیة الدراسیة

 االرشادیة  القواعد 

 إلحراز للطالب  الالزمین والدعم الظروف توفیر إن
 الطالب  مصلحة في ھو األكادیمیة حیاتھم في تقدم

 أن بمكان األھمیة من .الفردیة والمؤسسات  والبرامج
 مناسبة وإكمال واعتراف قبول إجراءات  لدیك یكون
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 .للغرض 

 واستراتیجیات  إرشادات  المؤسسة لدى ،  لذلك
 :واضحة

  وقبولھم  الطالب  استقطاب  (أ

 واضحة قبول معاییر  المؤسسة وضعت  ھل .1
 العلیا؟ والدراسات  البكالوریوس لبرامج

 اییروالمع اإلجراءات  ھل ، االختیار یتم أین .2
 كیف المتطلبات؟ ھي ما وشفافة؟ وكافیة واضحة
 الخاصة المعلومات  المحتملون الطالب  یكتسب 
 المذكور؟  االختیار بوضع

 المعروضة للبرامج المخطط الدراسي العبء ھل .3
 یتحملھ الذي الفعلي الدراسي العبء مع یتماشى

 الطالب؟
 الطالب؟ قبول تطور تحلل كیف .4
 جودة على لتأثیرل بھا المعمول اآللیات  ھي ما .5

 ھذه فعالیة مدى وما ، القبول سعة / وحجم
 برنامج إكمال العادي للطالب  یمكن ھل اآللیات؟
 المحدد؟ الوقت في الدراسة

 أو / و المتطلبات  مع القبول معاییر تتماشى ھل .6
 وجدت؟ إن ، المحلیة التشریعات 

 القبول؟  بخصوص  استئناف آلیة توجد  ھل .7
 

 والتحویل  والمعادلة القبول سیاسات  •
 الطالب  بنقل الخاصة واإلجراءات  السیاسات  •

 المقررات  ومعادلة
 وتحویلھ وتخرجھ  الطالب  قبول توثیق •

 المقررات  ومعادلة
 ومتابعة تنفیذ  في ومسؤولیتھا المجالس دور •

 .والتعلم التعلیم سیاسات 
 

 وبرامجھا للمؤسسة الترویج / للتسویق •
 والتسجیل؛  واالختیار والقبول والتوظیف

 تعمیم ذلك في بما القبول، في التنوع تعزز أن •
 الفئات  ومراعاة الجنساني المنظور مراعاة

 االقتضاء؛  عند  اإلعاقة، ذوي واألشخاص  المحرومة

 الحد  یستوفون المقبولین الطالب  أن تضمن التي •
 والمتعلقة العامة القبول متطلبات  من األدنى

 بالبرنامج؛ 

 تحسینل والمعاییر والتقییم الرصد  تضمن التي •
 القید؛  إدارة

 حول مستمر بشكل البیانات  وتجمیع جمع تضمن •
 تخرجھم؛  ومعدالت  وأدائھم وتقدمھم الطالب  قبول

  ب) الشھادة
 لجمع منظم مراقبة نظام بالمؤسسة یوجد  ھل .8

 بین والنجاح التسرب  معدالت  حول المعلومات 
 والدرجات  االختبار وإجراءات  لوائح •
 ، وتقدمھم بالطالب  االحتفاظ تعزز التي(F) التسرب  معدالت  مقابل الطالب  قبول تحلیل •
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 المقدمة؟ المؤسسیة البرامج في الطالب 

 الوقت  مع شىیتما التخرج وقت  متوسط ھل .9
 المؤسسة؟  في البرامج إلنھاء المخطط

 حصل التي النھائیة المؤھالت  تتوافق كیف .10
 المتوقعة التعلم مخرجات  مع الخریجون علیھا

 وھل ، المؤسسة في  الدراسة لبرامج المصاغة
 وأرباب  المھنیة الھیئات  قبل من بھا معترف ھي

 العمل؟

 بالسیاسات  علًما المؤسسة تأخذ  كیف .11
 باالعتراف یتعلق فیما الوطنیة ات والتشریع 

 وإقلیمیًا محلیًا الطالب  یكتسبھا التي بالمؤھالت 
 ودولیًا؟ 

 في توظیفھم یتم الذین الخریجین نسبة ھي ما .12
 التخرج؟  بعد  عامین غضون

 التخرج مشاریع ومستوى محتوى یتماشى ھل .13
 / ماجستیر / بكالوریوس) الممنوحة الدرجة مع

 ؟ (دكتوراه
 قادرون الخریجین أن ةالمؤسس تضمن كیف .14

 تم الذي المجال في مناسب  بشكل العمل على
 أجلھ؟  من تدریبھم

 التخرج  وإحصاءات  السنویة
 التخرج متطلبات  وإجراءات  سیاسات  •

 البكالوریوس  لبرامج
 بلومللد  التخرج متطلبات  وإجراءات  سیاسات  •

 مثل ، والدكتوراه الماجستیر وبرامج العالي
 والفحص  ، الدكتوراه لبرامج الكفاءة امتحان
 متطلبات  وأي ، الماجستیر لبرامج الشامل
 أخرى 

 األطروحات  إعداد  وإجراءات  لوائح •
 الجامعیة  والرسائل

 المقدمة للبرامج المحددة بالمواعید  التقید  •
 التخرج لسجالت  السنویة اإلحصائیات  •

 في المقدمة البرامج مستویات  یعلجم
 المؤسسة 

 المھنة في توظیفھم یتم الذین الخریجین نسبة •
 للسنوات  التخرج بعد  أشھر ستة خالل

 .الماضیة الخمس
 سیاسة مراقبة الخریجین  •

 
 

 ؛  التسرب  بمعدالت  المتعلقة القضایا وتعالج

 إلصدار صارمة عملیات  تضمن(  ز  
 و  ؛ وتخزینھا الشھادات 

  
 والنصوص  السجالت  تخزین تضمن التي(ح )
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 والوحدات  الدورات  قائمة إلى اإلشارة مع ، التفصیلیة
 من متنوعة مجموعة احتیاجات  أخذ  یتم .والدرجات 

 ، جزئي بدوام ، الناضجین الطالب  مثل) الطالب 
 ذوي الطالب  وكذلك الدولیین والطالب  والعاملین

 الطالب  حول المتمحور التعلم نحو والتحول (اإلعاقة 
 عند  االعتبار في ، المرنة  والتعلیم التعلم وأنماط

 ودعم التعلم مصادر وتوفیر  تخطیط ، التخصیص 
 متنوعة بطرق الدعم خدمات  تنظیم یمكن .الطالب 
 ضمان فإن ،  ذلك ومع .المؤسسي السیاق حسب 
 مناسبة الموارد  جمیع أن یضمن الداخلي الجودة

 على الطالب  وأن ، إلیھا الوصول ویمكن ، لغرض ل
 .لھم المتاحة بالخدمات  علم

 توفیر ویتم ، التوجیھ إلى الطالب  یحتاج
 لھم المشورة لتقدیم المناسب  الدعم

 والمھنیة المنھجیة المجاالت  في ومساعدتھم
 والنصائح المعلومات  توفیر یتم .والشخصیة

 يمرحلت  أثناء المحتملین للطالب  المناسبة
 .والتسجیل  التقدیم

  ج) خدمات الطالب 
 التوجیھ واإلرشاد: 

 ومسؤولیاتھم بحقوقھم الطالب  توعیة یتم كیف .15
 بھم؟  الخاصة الدراسة ببرامج قیامھم أثناء

 المعمول واإلجراءات  واللوائح السیاسات  ھي ما .16
 تنفیذ  یتم كیف واالجتماعي؟  النفسي لإلرشاد  بھا

 
 الطالب  توعیة وإجراءات  ولوائح سیاسات  •
 بحقوق المتعلقة واللوائح السیاسات  •

 الطالب  ومسؤولیات 
 واالجتماعي  النفسي اإلرشاد  إجراءات  •
 المھني  التوجیھ إجراءات  •

 الطالب  تعلم لتعزیز توجیھیة مبادئ المؤسسة لدى
 :خالل من

 القضایا في توجیھ النصح واإلرشاد  )أ(
 ؛ األكادیمیة
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 ھذه؟ 

 محددة مراكز  / وحدات  المؤسسة في یوجد  ھل .17
 الذي وما ، الطالبي والتوجیھ المشورة لتقدیم

 مؤسستك؟  في والتوجیھ االستشارة یستلزم

 ومتابعة لدعم الموجودة اآللیات  ھي ما .18
 تعلم صعوبات  من یعانون الذین المتعلمین

 محددة؟

 المستقلة المھارات  تنمیة المؤسسة تضمن كیف .19
 للمتعلمین؟ 

 من الناجح الطالب  تقدم المؤسسة تضمن كیف .20
 ، التالي األعلى المستوى  إلى تعلیمي مستوى
 عمل على الحصول المتعلمون یضمن وكیف
 ذلك؟ بعد  مربح

 

 معنیة تنظیمیة مكاتب  أو وحدات  توفیر •
 واإلرشاد  الطالبي باإلرشاد 

 وتقییم الطالبي واإلرشاد  التوجیھ أنشطة •
 لھا الدوري الطالب 

 مھارات  تنمیة نحو موجھة تدریبیة دورات  •
 المستقلة الطالب 

 عن والمسؤولیة بوضوح المحددة األدوار •
 والشخصي األكادیمي اإلرشاد 

 التعلم مھارات حول للمتعلمین التوجیھ توفیر •
 الدراسیة  البرامج لمتابعة المطلوبة

 واإلرشاد  التوجیھ في والمجالس اللجان دور •
 الطالبي 

 الطالب  توجیھ ومتابعة تطویر خطط •
 وإرشادھم 

ً  أصغر ھم لمن الفرص  توفیر •  للتقدم سنا
 ً ً  عمودیا  وأفقیا

 للمتعلمین  المھني التوجیھ نصائح تقدیم

 

 التواصل مع الطالب / الخریجین 
 الطالب إلى المعلومات  تدفق تنظیم یتم كیف .21

 بمتطلبات  الكافي االھتمام یتم ھل المحتملین؟
 التعلیمیة؟  خلفیاتھم

 في الطالب  مشاكل تحدید  آلیات  ھي ما .22
 یتم التي اإلجراءات  ھي وما الدراسیة البرامج

 
 

 بالخریج  المؤسسة عالقة توثیق إجراءات  •
 الحوكمة  ولجان مجالس في الخریجین تمثیل •
 العمل أصحاب  مع والتعاون التنسیق •

 العاملة والجھات 
 في الخریجین مشاركة عن إحصاءات  •
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 للطالب  منعھا أو / و لمعالجتھا اتخاذھا
 البرنامج؟  تطویر في أو المتأثرین

 المتعلقة بالمشكالت  الطالب  یُنصح كیف .23
 انقطاع أو الخیارات  تغییر أو الدورة بخیارات 

 أو العملي التدریب  أو الدراسات  إنھاء أو
 للمشروع؟  النھائي العمل

 التطور فاقآ عن المقدمة المعلومات  ھل .24
 التعرف فرصة للطالب  تتاح ھل الوظیفي؟

 العملي التدریب  خالل من العمل سوق على
 الخیارات؟ من ذلك شابھ وما التقدیم ودورات 

 التدریس ھیئة أعضاء یلعبھ الذي الدور ھو ما .25
 الطالب  ودمج ، وتدریبھم الطالب  إعالم في
 الدراسیة؟ البرامج في

 البرامج وتنظیم ھیكل یساھم مدى أي إلى .26
 الدراسة نھج اتباع في للطالب  الدراسیة
 النشط؟ 

 للمؤسسة  التعلیمیة األنشطة
 عند  یجینالخر استبیانات  من الخروج •

 المقدمة  البرامج من االنتھاء
 وأرباب  للخریجین موجھة رأي استطالعات  •

 العمل
 وعدد  الخریجین أنشطة عن إحصائیات  •

 فیھا  المشاركین

  
)b( ؛ المالیة األمور في نصحھم 

 
 واللوائح السیاسات  ھي ما  . 27

 النفسي لإلرشاد  بھا المعمول واإلجراءات 
 كیف یتم تنفیذھا؟  واالجتماعي؟

 والشخصیة الصحیة االستشارة خدمات  تقدیم • واالجتماعي  النفسي اإلرشاد  جراءات إ •
 و ؛
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 جودة لضمان الموجودة اإلجراءات  ھي ما .28
 الدروس نظام :مثل ، الطالب  دعم أنشطة

 استشارات  أو / و ونصائح ، الخصوصیة
 الصحیة والخدمات  ،  الطالب  وسكن ، الطالب 

 الریاضیة؟  والمرافق ،

 واإلجراءات  الطالبیة ات االنتخاب تنظیم •
 وإجراءاتھا الطالبیة والقروض  المنح تنظیم •

 منھا المستفیدین الطالب  وعدد 
 المساندة الخدمات  تقدیم في المتبع النظام •

 وإجراءاتھا 
 الالصفیة لألنشطة المعتمدة المؤسسة سیاسة •

 فیھا  المشاركین وعدد  األنشطة وإحصاءات 
 ندةالمسا الخدمات  في الطالبیة األندیة دور •

 وجودتھا وأھدافھا األندیة وعدد 
 المساندة الخدمات  وتطویر أداء متابعة •
 مثل الخدمات تجاه الطالب رأي استطالعات  •

 والمطاعم والصحة والریاضة اإلقامة
 والمكتبات  والبنوك

 وكیفیة الطالب  شكاوى في النظر آلیات  •
 منھا الطالب  استفادة

 .المھني  التوجیھ تقدیم(د 

 المناسبة االستراتیجیات  وتطور المؤسسة تدعم
 والفنیة الثقافیة والجمعیات  المنشآت  وتشغیل إلنشاء

 .والریاضیة 
 

 
 

 

 

 ومراقبة وتقييم البرامج تصميم واقرار .7 المعيار

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز 
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 ةتعلیمی مبادئ على الدراسیة البرامج تصمیم یعتمد 
 خبرات  من وتفاعلیة متماسكة  سلسلة ویوفر سلیمة
 والكفاءات  والمھارات  المعرفة تطور التي التعلم

 .التأھیل  لمستوى المناسبة التعلم نتائج مع المتوافقة
 الدراسة برنامج عن الناتجة المؤھالت  تحدید  یجب 

 الصحیح المستوى إلى واإلشارة ، بوضوح وإبالغھا
 وبالتالي ، العالي لتعلیمل الوطنیة المؤھالت  إلطار

 اإلقلیمي المستویین على المؤھالت  إطار إلى
 واإلجراءات السیاسات  الموافقة عملیة تتبع .والدولي

 والھیئات  التنظیمیة والھیئة  للمؤسسة الموضوعة
 .المھنیة 

 وتقییم مراقبة نظام المؤسسة  لدى یكون أن یجب 
 .الدراسیة برامجھا جودة حول المعلومات  لجمع
 األقل على والتقییم المراقبة نظام یشتمل أن یجب 
 المقرر ومراجعات  ، الطالب  تقییمات  :على

 ونظام ، للموظفین البرنامج / الوحدة / الدراسي
 وردود  ، والنجاح التسرب  ومعدالت  ، الطالب  تقدم

 الفعل وردود  ، العمل سوق من المنظمة الفعل
 .الخریجین  من المنظمة

 تضمن وأنظمة اسات سی  للمؤسسة یكون أن یجب  
 وبرامج الجودة وتقییم ومراقبة وتطویر تصمیم

 التعلم نتائج إلى تستند  التي الصلة ذات  الدراسة
 والتي ؛ المصلحة أصحاب  احتیاجات  مع وتتوافق

 المعاییر مع وتتناسب  رسالتھا تحقیق في تساھم
 .والدولیة واإلقلیمیة الوطنیة

 آلیات  المزود  لدى یكون أن یجب  ، ODL حالة في
 للتأكد  التعلیمیة المواد  تجریب  أو المسبق لالختبار

 المتعلمین وأن المتعلمین مستوى على أنھا من
 .صعوبة دون استخدامھا على قادرین سیكونون

 االرشادیة  القواعد 

 :المعھد 

 

 الدراسیة  البرامج واعتماد  تصمیم

 لتصمیم واضحة معاییر المؤسسة لدى ھل .1
 المقرر أو الوحدة أو المناھج وتطویر

 

 

)a( إلدخال وعملیات  وإجراءات  سیاسات  لدیھ 
 إلى تستند  والتي التعلم نتائج مع جدیدة برامج
 والبرامج البرامج إنھاء أو ولتعدیل ، الكفاءة
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 الدراسي؟

 ھي ما جدیدة؟ برامج  بإدخال یبادر الذي من .2
 توثیقھا یتم وھل بھا المعمول اإلجراءات 

 بوضوح؟  واتباعھا

 وتنفیذ  واعتماد  تصمیم في یشارك من .3
 على یترتب  وماذا الجودة ضمان إجراءات 

 ذلك؟

 برنامج إطالق المؤسسة تقرر ومتى لماذا .4
 جدید؟

 دورة ةوحد  أو وحدة كل تصمیم تم ھل .5
 للبرنامج التعلم  نتائج وضع مع تدریبیة

 االعتبار؟ في التأھیل ومستوى

 والجذابة والتفاعلیة المبتكرة المیزات  ھل .6
 اإلنترنت  عبر المناھج في مضمنة

 لوجھ؟  وجًھا تتم والتي والمختلطة

 یطور ھل متماسك؟ المنھج تصمیم ھل .7
 تدریجي بشكل والعامة التأدیبیة المھارات 

 الدراسة؟ نامجبر مدة خالل

 الدراسیة البرامج تقدیم وإجراءات  سیاسات  •
 وإنھائھا ومراجعتھا وتطویرھا

 والتخرج  القبول وإجراءات  سیاسات  •

 بنقل الخاصة واإلجراءات  السیاسات  •
 المقررات ومعادلة الطالب 

 والتعلیم  التعلم أسالیب  في المستمر التحسین •

 التدریس ھیئة أعضاء بین تكاملیة عالقة •
 وقواعد  بالمكتبة العاملین ینوالموظف 
 البیانات 

 ومتابعة تنفیذ  في ومسؤولیتھا المجالس دور •
 والتعلم  التعلیم سیاسات 

 من المتوقعة التعلم مخرجات  جمیع نشر •
 الدراسیة البرامج جمیع

 المقدمة للبرامج الدراسیة الخطط وضوح •
 وتكاملھا 

 ورسالة رؤیة مع البرامج توافق درجة •
 المؤسسة  وأھداف

 األكادیمي  واإلرشاد  الطالب  توجیھ برامج •

 بما) المستمر والتقییم للمراقبة تخضع الدائمة
 (الدوریة الخارجیة المراجعة ذلك في

 ؛  وأھمیتھا والجودة العملة لضمان والتطویر

 

 

   الدراسیة  البرامج وتقییم متابعة
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 للبرامج؟  المستمر التحسین ضمان یتم كیف .8

 نظام لتعزیز المراقبة نظام تبني كیف .9
 ؟ (IQAS) الداخلي الجودة ضمان

 تغذي التي الصلة ذات  البیانات  نوع ما .10
 الدوریة؟  المراجعات  عملیة

 أو الوحدات  أو الدورات  مراجعة یتم مرة كم .11
 الدعم خدمات  المراجعات  تقیم ھل البرامج؟
 فترات  قررت  لماذا والتوظیف؟ والموارد 
 تعد  لم أو تعد  لم ، ھذه والمراجعة المراقبة
 أقصر؟

 الدوریة؟  المراجعات  تنظیم یتم كیف .12

 والمھام المسؤولیات  ھیكل تضمن كیف .13
 الشفاف؟ 

 یمثل الدوریة المراجعات  عمل عبء ھل .14
 مشكلة؟ 

 إدخالھا تم التي برنامجال تغییرات  أثرت  ھل .15
 الغرض  في الدوریة المراجعات  أساس على

 مواردھا؟  منھ؟ األصلي

 المقصودة التعلم ونتائج البرنامج أھداف ھل .16
 بحاجة التدریس وطرق التقییم واستراتیجیة

 للمراجعات؟ كنتیجة التغییر إلى

 وخدمات  التعلم بیئة مالءمة من تتحقق كیف .17

 

 

 المستمر  التحسین خطط •

 المناھج وتطویر تقویم وإجراءات  سیاسات  •
 دوري  بشكل

 جودة ضمان مراقبة وإجراءات  سیاسات  •
 لبرامجا ومخرجات  وعملیات  مدخالت 
 المقترحة 

 التعلم  / التدریس تقویم سیاسة •

 تقویم وإجراءات  بعملیة الخاصة السیاسات  •
 التدریس  ھیئة وأعضاء الطالب  أداء

 / الدورات  في والتنفیذ  الموثقة التغییرات  •
 التعلیقات  على بناءً  والبرامج الوحدات 
 ولجان الجودة ضمان لجان من الواردة
 تم التي جالبرام ونتائج والموظفین الطالب 
 المصلحة أصحاب  قبل من تحلیلھا

 الخارجیین 
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 البرنامج؟ تسلیم لغرض  الدعم

 المراقبة نتائج توصیل یتم كیف .18
 الدوریة؟  والمراجعات 

 مدى وما ، النتائج مع شيء أي إنجاز تم ھل .19
 مراجعتھا؟  تمت  التي النتائج تنفیذ  شفافیة

 العمل سوق باحتیاجات  البرامج ترتبط كیف .20
 وتطویر االجتماعیة واالحتیاجات 
 وإقلیمیا؟  وطنیا المختلفة التخصصات 

 تعكس البرامج / الوحدات  / الدورات  ھل .21
 الدراسیة المناھج لتصمیم التربویة األسالیب 

 یة؟التقن األسالیب  فقط ولیس ،

 وإدراجھا المجتمع احتیاجات  تحدید  یتم كیف .22
 أخرى تغییرات  أي ھناك ھل البرامج؟ في

 أو البحث  مثل البرنامج على تؤثر
 أو الطالب  احتیاجات  أو التكنولوجیا

 العمل؟ أصحاب  توقعات 
 

 رسالتھا مع تتماشى  أكادیمیة برامج لدیھا 
 واحتیاجات  توقعات  وتتناول وأھدافھا
 البرامج تظھر ،  لذلك ؛ المصلحة أصحاب 

 واألھمیة والجودة واالتساق والعمق المدى
 المحتوى حیث  من ومالئمة محدثة ؛

 األساسي المحتوى وتعزز ، والنطاق
 التوظیف مھارات  واكتساب  والقیم واألفكار

 / الداخلي التدریب  / التعلق / التعلم مثل ،
 بالعمل  المرتبط التدریب 

 ھیئة قبل من المعتمدة برامجك عدد  كم .23
 بك؟  الخاصة الجودة ضمان

 b( والساعات  البرامج ھیاكل أن یضمن / 
 المعاییر مع تتوافق المعتمدة الوحدات 

 مؤھل لكل المطلوبة الدراسة لمقدار الدولیة
 ؛ (الممنوحة  المؤھالت  لمستوى أو) یقدمھ
 قبل من البرامج على الموافقة تتم وأن

 والھیئات  الوطنیة الجودة ضمان ھیئات 
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 ؛  ذلك ینطبق حیثما ، الصلة ذات  المھنیة

 أصحاب  بإشراك مؤسستك تقوم ھل .24
 برامج تصمیم في الخارجیین المصلحة

 كیف ،  كذلك األمر كان إذا جدیدة؟
 أي الدراسیة؟ البرامج  تصمیم في یشاركون

 الماضیة؟  الخمس السنوات  في أمثلة

 المصلحة أصحاب  مختلف إشراك یتم كیف .25
 وأصحاب  (ب الطال  ذلك في بما) الداخلیین
 الدوریة المراقبة في الخارجیین المصلحة
 والتقییم؟ 

 للطالب  استبیانات  وتحللون تجریون ھل .26
 والخریجین؟ العمل وأصحاب 

 إحصائیًا؟  ممثلة االستطالعات  ھذه ھل .27

 

 مخرجات  حول الطالب  آراء استطالعات  نتائج •
 البرنامج  تعلم

 التدریس ھیئة أعضاء آراء استطالعات  نتائج •
 الدراسیة للبرامج التعلم مخرجات  حول

 الخریجین ورضا العمل سوق عن دراسات  •
 العمل وأرباب 

 العمل سوق من المنظمة الراجعة التغذیة آلیات  •
 والخریجین 

 من البرنامج لتقییم المطورة البرمجیات  استخدام •
 مثل الخارجیین المصلحة أصحاب  قبل

 العمل  وأرباب  الخریجین
 البرنامج تعلم مخرجات  بین واالتساق التوافق •

 العمل سوق ومتطلبات 

c( أصحاب  لمشاركة فعالة آلیات  لدیھا 
 ومراجعتھا المناھج  تصمیم في المصلحة
 التعلیقات  ذلك  في بما ، صحتھا من والتحقق
 وأرباب  والخریجین الطالب  من الواردة
 ؛  العمل

 البرامج تقدیم أنواع لجمیع التعلم نتائج ھل .28
 وواقعیة؟  المنال وسھلة واضحة

 للطالب  التعلم نتائج توصیل یتم ھل .29
 والموظفین؟  الحالیین والطالب  المحتملین

 
e( التعلم نتائج تحدید  تتطلب  سیاسات  لدیھا 

 البرامج لجمیع وتوثیقھا المصاغة
 مواصفات  تكون أن وتضمن ، والدورات 
 أصحاب  أو) المتعلمین متناول في البرنامج
 ؛ (المصلحة



41 
 

 في واضح التعلم مخرجات  تطویر ھل .30
 المعلنة؟  التقییم وأنماط المناھج

 تعلیمیة؟ نتیجة لكل التقییم مھام تحدید  تم ھل .31
 المحققة؟ التعلم مخرجات  تحدید  نظام ھو ما

 التعلم؟  مخرجات  صحة من التحقق یتم كیف

 المختلفة لألنماط التعلم مخرجات  تشمل ھل .32
 الدراسیة للبرامج الدراسیة المناھج لتقدیم
 إلى باإلضافة محددة موضوعیة معرفة

 المشكالت  حل مھارات  مثل عامة مھارات 
 وتكنولوجیا والتحلیل والتواصل والتعاون

 واالتصاالت؟  المعلومات 

 

 
 من البرامج على للموافقة وإجراءات  ھیاكل لدیھ 

 ، الشیوخ مجلس مثل ،  الصلة ذات  الھیئات  قبل
 ؛ وجدت  إن ، المھنیة الھیئات  مثل والسلطات 

 ھیئة أعضاء وخبرات  مؤھالت  ھي ما .33
 لدیك؟ التدریس

 مع التدریس ھیئة أعضاء  مؤھالت  توافق مدى •
 التخصص  مجاالت 

 ھیئة أعضاء عدد  عن بمعلومات  جدول توفیر •
 البكالوریوس درجة على الحاصلین التدریس

 التدریب  ذلك  في بما  ، والدكتوراه والماجستیر
 .والجنس  والعمر التربوي

 موظفین قبل من تقدیمھا یتم برامج لدیھا •
 بالمھارات  یتمتعون وأكفاء ومؤھلین بینمناس

 ؛ التربویة

 

 
 .والشراكات  االتفاقیات  من نماذج •

 البرامج لجمیع مناسبة رسمیة اتفاقیات  لدیھ • 
 تحدد  ، أخرى مؤسسات  مع بالشراكة المقدمة
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 في بما ، الشریكین كال ومسؤولیات  أدوار بالتفصیل
 و  ؛ الجودة ضمان وترتیبات  التدریس التزامات  ذلك

 

 المؤھالت  إطار مع التعلم نتائج تتماشى ھل .34
 الصلة ذات والمعاییر ، اإلقلیمیة / الوطنیة

 المھنیة / الوطنیة االعتماد  ومتطلبات  ،
 العاملة؟  القوى واحتیاجات 

 
f( قیاسھا یتم المصاغة التعلم نتائج أن یضمن 

 المؤھالت  أطر مستوى واصفات  مقابل
 .االقتضاء  حسب  ، اإلقلیمیة أو الوطنیة

 

 ؟ ODeL برامج مؤسستك تقدم ھل .35

 معیاریة تنسیقات  المؤسسة لدى یوجد  ھل .36
 ھذه مثل وتطویر التعلیمي للتصمیم
 ھذه؟  تنفیذ  یتم كیف البرامج؟

 بتنوع التعلیمیة التصمیمات  تعترف ھل .37
 ، تعلمھم وأنماط المتعلمین تعلم سیاقات 
 ھل لألنشطة؟ واقعیة جدولة وتضمن
 نتائج مقابل لمالتع تقییم التصمیمات  تتضمن

 المذكورة؟  التعلم

 التعلم موارد ) الموجودة التقنیات  ھي ما .38
 المتعلمین إلشراك (المتعددة بالوسائط
 كیف االتصال؟ بمرافق وتزویدھم ودعمھم

 ODeL برامج تنفیذ  سیاسة •
 تصمیم أجل من وتطویرھا  النماذج تصمیم تم •

 فعالة  تدریبیة دورة وتطویر فعال تعلیمي
 والمدخالت  المسبق التدریب  لمؤسسةا توفر •

 تصمیم في المشاركین للموظفین الالزمة
 التعلیم  وتطویر

 المتفق والقوالب  باإلجراءات  المؤسسة تلتزم •
 والتطویر التصمیم في الستخدامھا علیھا

 التعلیمي 
 لغة استخدام التعلیمي التصمیم نموذج یتطلب  •

 التي األنشطة من متنوعة مجموعة ویوفر شاملة
 المختلفة  التعلم وظروف أنماط مع اسب تتن

 عن المتعلمین احتیاجات  األنشطة جدولة تتناول •
 والمرافق التكنولوجیا إلى ووصولھم بعد 

 األخرى 
 التقییم تصمیم تم .بوضوح التعلم نتائج تحدید  یتم •

 المعاییر حیث  من التعلم نتائج تحقیق لقیاس

 التعلم لمواد  المسبق االختبار یعد  ، ODL حالة في
 قادرین سیكونون المتعلمین أن لضمان ضروریًا

 .المقصودة التعلم نتائج  أو األھداف تحقیق على

 ، المسبق لالختبار العامة  المتطلبات  توفیر یجب 
 :المثال سبیل على

)a( ؛  لألھداف  الطالب  فھم 

)b( العرض لغة 

)c( والنظریات  واألفكار المفاھیم شرح. 

)d( ؛  للتوضیح األمثلة استخدام 

)e( والتغذیة العملیة والتمارین األنشطة تقدیم تم 
 ؛  المرتدة
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 التقنیات؟  ھذه مالءمة مدى قیاس یتم

 برامج في المقدمة التعلم أنشطة أنواع ما .39
 والتعلم النشط  التعلم لتشجیع الدراسة

 الذاتي؟  والتقییم ونيالتعا

 موظفین وجود  المؤسسة تضمن كیف .40
 بجودة التدریبیة الدورة مواد  إلنتاج مناسبین
 بھا المعمول اإلجراءات  ھي ما عالیة؟
 اإلنتاج؟  عملیات  لجودة

 المحددة 
 كإلشرا المناسبة التكنولوجیا استخدام یتم •

 ودعمھم  المتعلمین
 األكثر التقنیات  المتعلمین مع التواصل یستخدم •

 اإلنترنت  مثل المتعلمین إلى للوصول سھولة
 والرادیو  والتلفزیون والھاتف المحمول والھاتف

 ومستوى االستخدام سھولة المؤسسة تحلل •
 للمتعلمین  المتاحة التكنولوجیا

 مثل المناسبة التعلم استراتیجیات  تصمیم تم •
 والتعلم التعاوني والتعلم التجریبي تعلمال

 الدورات في الشخصي
 وتقییم بتسجیل منھجي بشكل المؤسسة تقوم •

 التعلم  استراتیجیات  وتأثیر فعالیة
 الجودة بضمان الخاصة والمسؤولیات  األدوار •

 وإنتاجھا وتطویرھا الدراسیة المواد  تصمیم في
 بوضوح  محددة

 الصلة ذات  الكفاءة لضمان  آلیات  المؤسسة تمتلك •
 والدعم التقنیین والموظفین المحتوى لمطوري
 الدورة تصمیم في المشاركین من وغیرھم
 وإنتاجھا  وتطویرھا التدریبیة

 تصمیم في واإلنتاجیة الفنیة المعاییر تحدید  یتم •
 بوضوح  وإنتاجھا وتطویرھا التدریبیة الدورة

 تطویرھا تم التي التدریبیة الدورة مواد  اختبار تم •
 إلى اإلشارة مع الجودة وضمان تجریبي بشكل

 واحتیاجات  الدراسة برامج وأھداف أھداف
 المكثف  لالستخدام إصدارھا قبل المتعلمین

 المعلمین من منتظمة مالحظات  المؤسسة تتلقى •

)f( ؛  األیقونات  أو الرموز استخدام 

)g( ؛ اإلنترنت  عبر للمواد  مالحیة أجھزة 

)h( و ؛ المتعلمین اھتمامات  واستدامة تحفیز 

)i( الكتابة وحدات  في التربویة المفاھیم استخدم. 
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 سھولة إلى اإلشارة مع ، الدورة مواد  على
 وفعالیتھا ومالءمتھا استخدامھا

 الدورة د موا تحسین في الراجعة التغذیة تستخدم •
 جودتھا  وضمان

 
 

 والتقييم  والتعلم التدريس .8 المعيار

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز 

 رؤیتھا مع تتفق بطریقة ، المؤسسة تضع أن یجب   
 التعلم تعزز وإجراءات  سیاسات  ، ورسالتھا
 ؛ المناسبة والمھارات  والكفاءات  المعرفة واكتساب 
 التقییم على بناءً  والشفاف العادل التقییم وضمان

 .الطالب  حول المتمحور

 ومتاحة واضحة وإجراءاتھ ومعاییره التقییم مبادئ
 .والموظفین  الطالب  من لكل للجمھور

 االرشادیة  القواعد 

 لمؤسسة األساسیة األنشطة أحد  والتعلم التدریس
 ھیئة أعضاء یضمن أن  المھم ومن ، العالي التعلیم

 الجودة عالیة طالبیة تجربة ونوالمیسر  التدریس
 والكفاءات  المعرفة اكتساب  من الطالب  لتمكین

 .المناسبة  والمھارات 
 

 تضمن المؤسسة ما یلي: 
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  التعلیم والتعلم 

 استراتیجیات  أن المؤسسة تضمن كیف .1
 نوع أو التسلیم لطریقة  مناسبة والتعلم التعلیم

 العرض؟
 التعلیم أسالیب  أن المؤسسة تضمن كیف .2

 التعلم مخرجات  لتحقیق مناسبة علموالت
 المرجوة؟ 

 لضمان الموجودة اآللیات  ھي ما صف .3
 المھارات  التدریس ھیئة أعضاء امتالك

 الفعال؟  التعلم لتسھیل المطلوبة والخبرات 
 للتطویر المطبقة اآللیات  ھي ما اشرح .4

 للموظفین؟  المستمر المھني
 المطبقة التعاوني التدریس ممارسات  ھي ما .5

 مھارات  وصقل بناء على طالب ال لتشجیع
 بنشاط وإشراكھم ، والمستقل النقدي التفكیر

 إتقان من تمكنھم التي التعلم عملیة في
 ، التشاركي التعلم) المطلوبة الكفاءات 

 التعاوني التعلم وأسالیب  ، التجریبي والتعلم
 ؟(ذلك إلى وما ،

 والتقییم  والتعلم التدریس سیاسة / إطار •
 األنواع حلیالت ت عن مكتوبة تقاریر •

 ذلك في بما ، التقییمات  من المختلفة
 تحدیدھا تم التي الضعف نقاط / التحدیات 
 لتحسین بھا الموصى التصحیحیة والتدابیر

 والتقییم  والتعلم التدریس جودة
 تقییمات  لتقاریر مكتوبة سجالت  مشاركة •

 الطالب مع الطالب 
 مخرجات  وتحقیق  الطالب  أداء  سجالت  •

 التعلم 
 

 

 والتقییم والتعلم التدریس ستراتیجیات ا تتسم •
 تحفیز ؛ الطالب  حول وتتمحور بالمرونة
 في والمشاركة الذاتي التفكیر على الطالب 
 التعلم  عملیة
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 تعلیمیة بیئة توفیر المؤسسة تضمن كیف .6
 للطالب  النشط التعلم لدعم مواتیة وتعلیمیة
 التعلم؟  نتائج تحقیق من وتمكینھم

 خلفیات  من ب الطال المؤسسة تدعم كیف .7
 متنوعة؟  احتیاجات  وذوي مختلفة

 تنوع لتلبیة المستخدمة االستراتیجیات  •
 الطالب 

 الطالب  تنوع الستیعاب  مكتوبة سجالت  •
 

 كل لدعم وكافیة مناسبة والموارد  البیئة •
 ؛  طالب 

•  

 وتقییم لرصد  الموجودة األنظمة ھي ما .8
 ذلك تكرار مدى ما والتعلم؟ التدریس طرق
 األنشطة؟ ھذه في یشارك ومن

 لضمان بھا المعمول اآللیات  ھي ما .9
 رضا حول راجعة تغذیة على الحصول
 التدریس وعملیات  طرق عن الطالب 
 والتقییم؟  والتعلم

 في الموجودة والتقییم المراقبة أنظمة ھي ما .10
 للتعلم المستمر التعزیز لضمان المؤسسة
 والتیسیر؟ 

 مناھج بجودة التمسك المؤسسة تضمن كیف .11
 تعلم؟ وال التدریس

 

 استجابة التدریب  لتدخالت  مكتوبة سجالت  •
 األسالیب  لتحسین التصحیحیة لإلجراءات 

 / المحاضرین ومھارات  والتقییمیة التربویة
 لتقییم المستخدمة واألسالیب  األدوات  كفاءة
 المحاضرین  أداء

 - القسم رئیس لتقییم (استبیان ) أداة •
 المحاضر

 األقران  لتقییم أداة •
 

 والتقییم الدوریة للمراقبة مطبقة أنظمة ھناك •
 لتحسین والتعلم التدریس ألسالیب  والتقییم
 و ؛ الجودة

 الموجودة والعملیات  اآللیات  ھي ما .12
 تجربة حول الطالب  آراء على للحصول

 إذا ، ذلك یتم مرة كم بھم؟ الخاصة التعلم
 أنشطة في بالفعل یشاركون الطالب  كان

 ھذه؟ الراجعة التغذیة
 في المشاركة عدم ب الطال على یجب  ھل .13

 ھي وما  ، الراجعة التغذیة أنشطة

 لتقییم أداة) الطالب  رضا استطالعات  •
 مقرر لتقییم أداة ، المحاضر - الطالب 
 (الطالب 

 

 حول مالحظات  لتقدیم للطالب  آلیات  ھناك •
 بھم  الخاصة التعلم تجربة
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 على لتحفیزھم المستخدمة االستراتیجیات 
 الراجعة؟  التغذیة تقدیم

 
 

 
 تعلم المفتوح والتعلیم عن بعد ال

 

 من المؤسسة لدى الموجودة اآللیات  ھي ما .14
 ؟ ODL لـ الفعال التنفیذ  أجل

 كافیة تحتیة بنیة المؤسسة تضمن كیف .15
 المعلومات  تكنولوجیا  وموارد  ، ومناسبة

 المكتبات  وموارد  ، (ICT) واالتصاالت 
 ODL لطالب  ذلك إلى وما ، والمعلومات 

 والتعلیمیة علیمیةالت احتیاجاتھم لدعم
 واألكادیمیة؟ 

 المؤسسة تطبقھ الذي الرسوم ھیكل ما .16
 للطالب ) المختلفة التكالیف لتحدید 

 ؟ ODL بعرض  المرتبطة (والمؤسسة 
 الموضوعة واإلجراءات  الخطط ھي ما .17

 من أدنى لیست  ODL عروض  أن لضمان
 على) لوجھ وجًھا والتقییم والتعلم التدریس

 الجوانب  مع DE طالب  دعم ، المثال سبیل
 االمتحانات  ومراجعة المناھج في الصعبة

 ؟ (أخرى أمور بین من ، واإلعداد 
 طالب  لتدریس بھا المعمول الترتیبات  ما .18

ODL حصول المؤسسة تضمن وكیف 
 في متساویة فرص  على الطالب  جمیع

 التدریس؟ 

 ODLسیاسة وإرشادات  •
 ODLھیكل رسوم   •
 ODL تقدیم تكالیف عن تفصیلیة تقاریر •
 ھنيالم التطویر وتدخالت  المستمر التدریب  •

 للمحاضرین 
 للمحاضرین التدریبیة التدخالت  عن تقاریر •

 DE  وضع  في بالتدریس یقومون الذین
 لجلسات  الحضور وقوائم الزمنیة الجداول •

 وجلسات  االتصال وجلسات  الطالب  توجیھ
 لالمتحانات  التحضیر

 

 
 
 

 :ODL حالة في
a(  وسیلة أو وسیلة بشأن القرار یأخذ  أن یجب 

 :یلي ما االعتبار في التسلیم
i.  ، سھولة الوصول إلى المتعلمین 
ii. قبل من سواء ، استخدامھ تكلفة 

 ، والصیانة التركیب  في المؤسسة
 ، المتعلم تكلفة وكذلك

iii. یتعلق فیما التدریس في القوة نقاط 
 ،  معین بمحتوى

iv. مشترك نشاط خلق على قدرتھا  ، 
v. ، المتطلبات التنظیمیة للتطویر 
vi.  حداثة و 
vii. عدادهإ خاللھا من یمكن التي السرعة. 

b( التوجیھ لتوفیر لوجھ وجًھا جلسات  ھناك 
 ؛ الدورة بدایة في الدورة لمواد  ومقدمة العام

c( للجوانب  لوجھ وجًھا خاصة جلسات  ھناك 
 و  ؛ الدورة / البرنامج أثناء للدورة الصعبة
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 طالب  لتوجیھ المؤسسة تستجیب  كیف .19
 ؟ (DE) بعد  عن التعلیم

 لمساعدة بھا ولالمعم الترتیبات  ھي ما .20
 الصعبة الجوانب  في بعد  عن التعلیم طالب 

 الدراسیة؟  للمناھج
 جلسات  لتلبیة بھا المعمول الترتیبات  ھي ما .21

 بعد؟  عن التعلیم لطالب  االمتحانات  مراجعة
 

d( بعض  لتقدیم لوجھ وجًھا جلسات  ھناك 
 .االمتحانات  قبل للمتعلمین المراجعة أعمال

 

  تقییم الطالب 

 بمبادئ والطالب  الموظفین إبالغ یتم كیف .22
 / المنصات  ما) وإجراءاتھ ومعاییره التقییم

 ؟ (المعلومات  ھذه لنقل المستخدمة األسالیب 
 تقییم سیاسة المؤسسة لدى یوجد  ھل .23

 بھا المعمول اإلجراءات  ھي ما ومعتدلة؟
 لھا؟  الفعال التنفیذ  لضمان

 أن من للتأكد  الموجودة اآللیات  ھي ما .24
 مناسبة والختامي التكویني التقییم أسالیب 

 لغرضھا؟ 
 التدریس ھیئة أعضاء كفاءة مستوى ھو ما .25

 المناسبة التقییم استراتیجیات  لتطویر
 نتائج تحقیق نحو  الطالب  تقدم مدى لقیاس
 فعال؟  بشكل التعلم

 طرق أن من للتأكد  الموجودة اآللیات  ھي ما .26
 الطالب  تقدم فعال بشكل ستقیس التقییم
 للبرنامج؟  التعلم نتائج تحقیق نحو

 وقراراتھ التقییم نتائج تسجیل یتم كیف .27

 سیاسة التقییم واالعتدال •
 دات / دلیل إجراءات الفحص إرشا •
 والمشرفین  الفاحصین / للمقیمین إرشادات  •
 امتحانات  نتائج  / درجات  لتسجیل نظام •

 الطالب 
 سجالت تقدم الطالب  •

 

 ألن العالي التعلیم عناصر أھم أحد  الطالب  تقییم
 الطالب  تقدم على عمیق تأثیر لھا التقییم ھذا نتائج

 إجراء یتم أن المھم من ، لذلك .المستقبلیة  ومھنھم
وھذا یعني   .األوقات  جمیع في احترافي بشكل التقییم

 أن: 
)a( باستمرار وتطبیقھا واإلجراءات  التقییم نشر یتم 

 :وتشمل ،
i. سبیل على) التقییم طرق من مجموعة 

 الدراسیة الدورات  ، المثال
 واألطروحة والبحث  والمشاریع

 التقییم أغراض  لخدمة واالمتحانات 
 ، (والختامي  التكویني

ii. العتدال الداخلي والخارجي. ا 
iii. ، إجراءات المراقبة 
iv.  ، مراقبة تقدم الطالب 
v. التقییم ممارسات  وموثوقیة صحة  ، 
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 ومنھجیة؟  ودقیقة آمنة بطریقة وتوثیقھا
 بھا المعمول واإلجراءات  اآللیات  ھي ما .28

 ھي ما  وإدارتھا؟ البیانات  اللتقاط
 األمنیة والتدابیر الرقابة إجراءات 
 التقییم؟  نتائج لتخزین بھا المعمول

 والخارجي؟ھل خليالدا اإلشراف یتم كیف .29
 الداخلي االعتدال على التقییم نظام ینص 

 مستویات؟ أي وعلى والخارجي
 مطبقة؟ فعالة رقابة إجراءات  توجد  ھل .30

 في بما الفحوصات  مع التعامل یتم كیف
 وآمن؟  دقیق بشكل المراقبة ذلك

 على القائم التعلم على ینص  التقییم نظام ھل .31
 العمل؟

vi. المنازعات  وفض  التقییم نتائج تسجیل 
vii. التقییم نظام وأمن صرامة. 

 

   

 یتم أن لضمان بھا المعمول التدابیر ھي ما .32
 مؤھلین موظفین قبل من الطالب  تقییم

 جیدة؟  خبرة وذوي
 توفرھا التي الموظفین تطویر فرص  يھ ما .33

 التقییم ممارسات  لتعزیز المؤسسة
 األكادیمیین؟  ومھارات 

 أن التي تضمن بھا المعمول اآللیات  ھي ما .34
 الفاحصون ذلك في بما ، الموظفین

 یقومون بعملیة الذین ، والمنسقون
 ووظائف مبادئ یفھمون ، التقییمات 

 التقییم؟ 

 إجراءات تعیین الوسطاء  •
 الموظفین تطویر تدخالت  عن تقاریر •

 وفاعلیتھا  والتدریب 
 

)b( وھي برنامج لكل التقییم معاییر توضیح یتم 
 ؛ االقتضاء عند  ، النتائج أو الكفاءة على تعتمد 
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 بأمان یمالتقی إجراء المؤسسة تضمن كیف .35
 وإنصاف؟  وبصرامة

 
 سالمة لضمان بھا المعمول اآللیات  ھي ما .36

 ت؟الشھادا وإصدار االمتحانات  ودقة
 

 تقاریر المقیّمین / الفاحصین والمشرفین  •
 

)c( وغیر أكفاء فاحصین قبل من التقییم إجراء یتم 
 ؛   متحیزین

)d( الدرجات  ومنح االمتحانات  نزاھة ضمان یتم 
 في التصرف سوء من للوقایة العلمیة

 ؛ االمتحانات 
)e(  

 
 لتحدید  أنظمة المؤسسة لدى توجد  ھل .37

 وكیف الضعیف األداء ذوي الطالب 
 الطالب؟ ھؤالء مع لمؤسسةا تتعامل

 للطالب  منتظمة موضوعیة مالحظات  ھناك •  •
 ودعم ، لدیھم والضعف القوة نقاط حول

 ؛ للتحسین مناسب  استشاري
•  

 الطالب  طعون مع المؤسسة تتعامل كیف .38
 األنظمة ھي ما التأدیبیة؟ والقضایا

 بھا؟  المعمول واإلجراءات 

 الذین للطالب  واستئناف تأدیبیة عملیة ھناك •  •
 و ؛ بالظلم یشعرون د ق

•  
 دلیل / دلیل / كتیب  المؤسسة لدى یوجد  ھل .39

 الجودة ضمان وإجراءات  أنشطة یفصل
 التي الوسائل ھي ما خالل من الداخلیة؟

 والطالب؟  للموظفین إلیھا الوصول یمكن
 

 الداخلیة الجودة ضمان أنشطة عن تقاریر •
 وفاعلیتھا 

 

 معروف وھو ، الجودة لضمان كتیب  یوجد  •
 .والطالب  ینللموظف
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 وا��بتكار البحث  إعادة .9 المعيار 

 المعیار الدلیل  - الجیدة الممارسات  على أمثلة
 

 یتفق بما المبتكرة البحوث  في والمشاركة وتعزیز تشجیع المؤسسة على یجب 
 واإلقلیمیة الوطنیة االحتیاجات  وتلبیة ، اإلستراتیجیة وخططھا سیاساتھا مع

 .والبحث  والتعلم التدریس في االبتكار المؤسسة عتشج  .والدولیة  والقاریة

 معتمد  إطار ضمن تتم العلیا الدراسات  إدارة أن من التأكد  المؤسسة على یجب 
 .األخالقي البحث  جودة تضمن التي المؤسسیة والخطط السیاسات  من

 
 االرشادیة  القواعد 

 
 تتطلب  ليوبالتا ، العالي التعلیم لمؤسسة األساسیة األنشطة أحد  البحث  یعد 

 على السیاسة .بحثھا اتجاه تحدد  المؤسسة مستوى على بحث  سیاسة المؤسسة
 المشاركة لضمان (العلیا الدراسات ) البحثیة والبرامج  المؤسسات  مستوى
 .البحث  في المناسبة

 
 وفقًا ، المؤسسة  تنفیذ  خطة في البحث  وأھداف سیاسة صیاغة تتم •

 .  ومشاركتھا نشرھا یتم .وأولویاتھا  واإلقلیمیة الوطنیة للسیاسة
 .  المناطق واحتیاجات  بسیاق صلة ذات  البحث  أھداف •
 .  وقیمھا المؤسسة رساالت  مع البحث  طبیعة تتوافق •

 :یلي ما المؤسسة تضمن
 ؛ البحث  وأھداف ودور لطبیعة مشترك فھم ھناك (أ

 

 والتنظیم الھرمي والتسلسل الھیكلیة للمؤسسة التنظیمي المخطط یجعل •
 .  مرئیًا (والمسؤولیات  والوظائف المھام) بحث لل الكامل

 المقدمة الجھات  في البحث  وموضوعات  الرسائل اعتماد  شروط تحدد  •

 لبحث ا مقترحات  على للموافقة وعملیات  وإجراءات  معاییر توجد  (ب 
 .علیھا واإلشراف البحثیة الدراسات  وإجراء العلمیة والرسائل
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 .وتحفظ محاضر في وتوثق ، (والمجلس العلمیة اللجنة) الغرض لھذا
 المعنیة  األطراف لجمیع توصیلھا ویتم مرئیة تكون

 إجراءات  نیتضم والذي بالبحث  الخاص  اإلجراءات  دلیل إلى الرجوع •
 .  (واإلنصاف والشفافیة األخالق ضمان) البحث  موضوع اختیار

 ذات الموضوعات  تتبع التي للبحوث  الرئیسیة الخطط تطویر یتم •
 وجمیع الدكتوراه ومدارس الدكتوراه لطالب  وإتاحتھا للبلد  األولویة

 .  المھتمة األطراف
 العالقة ذات  الجھات  من علیھا مصدق بحث  إستراتیجیة خطة توجد  •

 .  (والمجلس  العلمیة اللجنة)
 .  )معایرة شھادة وجود ( بانتظام ومعایرتھا القیاس أجھزة فحص  یجب  •
  املالمع باختبار الخاصة ISO 17025 متطلبات  مع التوافق •
 ISO 45001 لمتطلبات  وفقًا والسالمة الصحة لقواعد  االمتثال •
 كافیة) مساعدون وموظفون باحثون( المختبرات  داخل البشریة الموارد  •

 .والكمیة  النوعیة الناحیتین من
 وفقًا وتسجیلھا فیھا والتحكم البیئیة الظروف مراقبة المختبر على یجب  •

 تؤثر حیث  أو ،  الصلة ذات  واإلجراءات  والطرق المواصفات  لمتطلبات 
 .  النتائج جودة على

 غیر أنشطة توجد  حیث  المجاورة المناطق فصل یجب  ، المختبرات  في •
 .  متوافقة

 ، الكھرباء) والمناطق التدریس لغرف البیئیة الظروف في التحكم یجب  •
 تعطل ال حتى (ذلك إلى وما ، والرطوبة ، الھواء وتكییف ، والتدفئة
 توجد  .للمتعلمین االجتماعیة التنشئة أو والتقییم تدریسلل السلیمة اإلدارة

 .  منھا للتحقق  الشروط لھذه سجالت 

 وموارد  تحتیة وبنیة البحوث  إلدارة ات واستراتیجی وأنظمة سیاسات  توجد  (ج
 نتائج ونشر المبتكرة البحوث  إجراء الموظفین جمیع على تسھل مناسبة

 ؛ البحوث 
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 إیصال من الباحثین لتمكین العلمیة للزیارات  التخطیط وتنفیذ  توثیق یتم •
 .  نتائجھم

 .  المعنیة المعدات  من بالقرب  ونشرھا االختبار تعلیمات  توثیق یجب  •
 توثیق یتم .الفكریة الملكیة بشأن والتوعیة للتدریب  أنشطة بانتظام تنظم •

 .  وحفظھا األنشطة ھذه حول المعلومات 
 .  المؤسسة في حاضنة یوجد  •
 .  وحفظھا البحثي رویجالت أنشطة توثیق یتم •
 للبحث  ، واالقتصادي االجتماعي القطاع مع للعالقة  محدد  ھیكل یوجد  •

 .  (وزاري  أو داخلي أمر من التحقق) التطبیقي
 .  والخاصة العامة المصادر مختلف قبل من البحثیة المشاریع تمویل یتم •
 الخارجیین الشركاء مع المبرمة العقود  ومالئمة وجودة عدد  من التحقق •

 ، العامة الشركات ) المجتمع احتیاجات  تلبي التي التطبیقیة بحاث لأل
 . إلخ ، الحكومیة غیر والمنظمات  ، واإلدارة ، الخاصة والشركات 

 بما ، واألطروحات  البحث  مقترحات  على للموافقة وعملیات  معاییر ھناك (د 
 ءبنا وإمكانیات  ، اإلقلیمي أو الوطني السیاق في البحث  احتیاجات  مع یتماشى
 مع والتعامل ، البحث  وعقود  البحثیة الشراكات  وإدارة ، للباحثین القدرات 
 للمعلومات  بالثقة والجدیرة الفعالة واإلدارة البحث  .والتسویق  الفكریة الملكیة
 ؛ البحثیة

 

 ومراقبة احترام عن مسئولة ھیئة بإنشاء وزاري أو داخلي مرسوم وجود  •
 .  میثاق األخالق

 جزء ذلك في بما أو ، بالبحث  خاصة( األخالق وعلم األخالق میثاق •
 المتطلبات  جمیع  تشمل أن یجب  .ومعلنة  ومتاحة موثقة) للبحث  محدد 

 .  الباحثین بین التمییز بعدم المتعلقة
 للباحث  الرسمي االلتزام حول الموثقة بالمعلومات  االحتفاظ یتم •

 .  إلیھا الوصول ویمكن المھني  والسلوك باألخالقیات 
 من التحقق توثیق) للباحثین بانتظام والتواصل التوعیة نشطةأ تنظیم یتم •

 . األنشطة  ھذه
 تنظیمھ یتم االنتحال على التدریب  أن على الموثقة باألدلة االحتفاظ یتم •

 ومجالس لجان واستخدام إنشاء خالل من كافیة أكادیمیة نزاھة ھناك (ھـ
 ؛  یةاألكادیم النزاھة  لضمان مناسبة بحثیة
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 .  ومتاح منتظم بشكل
 على ھذا نشر یتم ؛ والتكنولوجیة العلمیة المراقبة  لتسھیل إجراء وجود  •

 .  الباحثین جمیع
 واستراتیجیة سیاسة مع تتماشى تطویرھا تم التي البحث  موضوعات  •

 . لھا المخطط البحث 
 احتیاجات  تلبیة أجل من شراكة واتفاقیات  تعاون سیاسة لدیك یكون أن •

 . الخاصة  أو العامة) یةواالقتصاد  االجتماعیة البیئة
 .  البحث  وأنشطة موارد  تجمیع ، داخلیًا ، ضمان •
 .  التخصصات  متعددة البحث  موضوعات  تشجیع •
 .  بیئتھا في والتمویل الشراكة فرص  الغتنام الخبرة مجاالت  تحدید  •
 .  البشریة للموارد  المتوقع التطور البحثیة المعامل تطویر خطط تتضمن •
 .  مسبقًا محددة بمعاییر ینالباحث  لترقیة إجراءات لدیك •
 اإلجراءات  كتاب  في وظھوره للباحثین الوظیفي التطور توثیق یتم •

 على وقائمة وعادلة شفافة تكون  أن ؛ (آخر مستند  أي أو) بالبحث  الخاص 
 .  الباحثین وإبالغ مسبقًا المعاییر تحدید  یتم ، الغرض  لھذا  ؛  الجدارة

 الكتساب  الشباب  احثینللب والتدریب  التدریب  وتنفذ  المؤسسة تخطط •
 ھذه توثیق  یتم ؛ األنشطة ھذه فعالیة وتقییم ، الالزمة المھارات 

  علیھا والحفاظ المعلومات 
 حسب ، الشباب  للباحثین التنظیمیة المعرفة إلتاحة سیاسة للمؤسسة •

 ھذه توثیق یتم ؛ والتوعیة التدریب  أنشطة خالل من ، الضرورة
 .  علیھا والحفاظ المعلومات 

 األكادیمي التقدم الحتیاجات  ویستجیب  الصلة وثیق إجراؤه یتم الذي بحث ال (و
 .المجتمع  تنمیة وتوقعات 

 

 المشاریع) للبحوث  والخارجیة الداخلیة التقییمات  وتنفیذ  تخطیط یتم •
 مراعاة مع التقییمات  إجراء یتم .بانتظام  (ذلك إلى وما والمختبرات 

 .البحث  لنظام ذو فاعلیة وتقییم مراقبة . ز •
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 األھداف على اعتماًدا مختلفة معاییر واستخدام التخصصات  خصوصیة
 .  المنشودة

 ؛ التقییم نطاق خارج من ومختارین مؤھلین المقیمون یكون أن یجب  •
 یجب  والذي ، ISO 19011 لمعیار وفقًا التقییم مبادئ احترام علیھم یجب 

 .  (التسجیل) قبلھم من علیھ والتوقیع توثیقھ
 إبالغ یجب  .فعالیتھا لقیاس الداخلیة التقییمات  توصیات  ورصد  تنفیذ  یتم •

 التصحیحیة اإلجراءات  اتخاذ  بھدف المعنیة اإلدارة إلى التقییم نتائج
 .  بھا واالحتفاظ توثیقھا یجب  .فعالیتھا  وتقییم الالزمة

 .  البحث  ومراقبة توجیھ ھیئات  لدیھا المؤسسة •
 التحسین إجراءات  بتنفیذ  الجودة أھداف مع والمقارنة  التقییم تحلیل یسمح •

 فعالیة وقیاس بالتقریر االحتفاظ یتم ؛ التقریر  في توثیقھا یجب  التي
 . اإلجراءات 

 مجاالت  لتحدید  منتظم أساس على وتحلیلھا األداء مؤشرات  إعداد  یتم •
 .  التحسین

 التقییم عن الناتجة تلك بخالف ، المستمر التحسین إجراءات  تنفیذ  یتم •
 .  فعالیتھا مدى لقیاس بانتظام ومراقبتھا ، الذاتي

 .  المحددة للمعاییر وفقًا البحث  ألنشطة انیةالمیز تخصیص  •
 

 . المشاركة المجتمعية10المعيار 

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز 



56 
 

 
 وبین بینھا عالقتھا المؤسسة تنظم كیف .1

 واألفراد  ات المجتمع مثل المختلفة الھیئات 
 مؤسسي إطار في األخرى والمؤسسات 

 العلمیة المجاالت  تبادل على یشجع
 وغیرھا؟  واإلنسانیة والمعرفیة

 
 

 

 
 العالقة بطبیعة  المتعلقة والخطط السیاسات  •

 المجتمع  مع
 احتیاجات  لتلبیة والمادي المادي الدعم •

 المحلي  المجتمع تنمیة

 برامج في المشاركة تشجیع المؤسسة على یجب 
 مسؤولیتھا من  كجزء المجتمعیة التوعیة

 .االجتماعیة

 االرشادیة  القواعد 

 عن فقط مسؤولة لیست  العالي التعلیم مؤسسة
 خدمة عن أیًضا ولكن ، والبحث  والتعلم التدریس
 المشاركة أنشطة أن المؤسسة تضمن .المجتمع

 واستراتیجیات  سیاسات  ضمن تتم المجتمعیة
 ومجتمعاتھا ؤسسةالم بین التعاون تسھل مؤسسیة

 والقاریة واإلقلیمیة والوطنیة المحلیة) األكبر
 للمعرفة للطرفین المفید  التبادل أجل من (والعالمیة 
 .تبادل  و الشراكة سیاق في والموارد 

 
 الموارد  على المؤسسة تحافظ كیف .2

 فیھ؟  تقع الذي للمجتمع والبیئة الطبیعیة
 

 في المؤسسة بھا  تساھم التي الطرق ھي ما .3
 الرفاھیة مستوى ورفع قتصاد اال

 (والمعرفي المادي الدعم) االجتماعیة
 المحلي؟  للمجتمع

 بالتنمیة المتعلقة والبحوث  الدراسات  •
 المستدامة

 التنمویة والمحاضرات  التدریبیة الدورات  •
 والتوعویة 

 التنمویة  والمشاریع المشتركة المبادرات  •
 المعرض  یوم فعالیات  / الصحیة الخدمات  •

 الطبي 
 والطالب  التدریس ھیئة أعضاء مساھمات  •

 وتنمیتھ  المحلي المجتمع خدمة في

 تدمج ، والمجتمع والمؤسسة الطالب  لصالح
 ، أنشطتھا في المجتمعیة المشاركة المؤسسة

 :بھدف

 واألنشطة والبحثیة سیةالدرا المنح إثراء )أ(
 .اإلبداعیة

 ؛  والتعلم التعلیم تعزیز )ب (
 المتعلمین المواطنین إعداد  تسھیل  )ج (

  والمشاركین
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 في المؤسسة وخریجو  موظفو یساعد  كیف .4
 المحلي؟  المجتمع تنمیة

 البیئة على الحفاظ  في المؤسسة مساھمة •
 الطبیعیة  والموارد 

 الفعلي السنوي االنفاق عن احصاءات  •
 المجتمع  خدمة انشطة جمیع على

 / دریسالت ھیئة أعضاء إحصائیات  •
 في شاركوا الذین الطالب  / اإلداریین

 المحلي المجتمع خدمة أنشطة
 المحلي المجتمع افراد احصاءات  •

 الصحیة الخدمات  من سنویا المستفیدین
 .الطبیة والفعالیات 

 والمسؤولیة الدیمقراطیة القیم تعزیز  )د (
 ؛  الطالب  لدى المدنیة

 الحرجة المجتمعیة القضایا معالجة )ھـ (
 .العام الصالح في والمساھمة

 المجتمع ألفراد  تمثیالً  المؤسسة تضم ھل .5
 مجموعات  ضمن إدارتھا مجالس في

 القرار؟  صنع

 مجالس في المحلي المجتمع وتمثیل اختیار •
 الحوكمة  ولجان

 

 آلیات  وجود  تضمن أن للمؤسسة ینبغي(و)  
 في اآلخرین المصلحة أصحاب  مع للشراكة
 .المستدامة التنمیة أجل من المجتمع

 

 . نظام إدارة المعلومات11المعيار 

 المعیار الدلیل  - الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -التركیز  نقاط 
 حیویًا أمًرا بالثقة والجدیرة الدقیقة البیانات  تعتبر

 وإدارة بتخطیط العالي التعلیم لمؤسسات  للسماح
 قرارات  والتخاذ  ، كفاءة الطرق بأكثر برامجھا

 .األدلة  على بناءً  وغیرھا وأكادیمیة استراتیجیة
 

 المعلومات  تجمع أنھا من المؤسسة تتأكد  أن یجب  
 اإلدارة أجل من وتستخدمھا وتحللھا الصلة ذات 

 .األخرى  واألنشطة الدراسیة لبرامجھا الفعالة
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 إدارة نظام  المؤسسة لدى یوجد  ھل .1

 ؟ (IMS) وموثوق آمن معلومات 
 مراقبة لضمان الموجودة اآللیات  ھي ما .2

 انتظام؟ ب ومراجعتھ الدولي الرصد  نظام
 الممارسات  لمواكبة IMS قیاس یتم كیف .3

 الجیدة؟  الدولیة
 من إنشاؤھا یتم التي البیانات  أنواع ھي ما .4

 ؟ IMS خالل
 الطالب  بھا یشارك التي الطرق ھي ما .5

 التخفیف استراتیجیات  في والموظفون
 تم التي البیانات  في القصور أوجھ لمعالجة
 ؟ IMS خالل من إنشاؤھا

 مع للتعامل جودةالمو اآللیات  ھي ما .6
 نظام في والتحدیات  والفجوات  المخاطر

 الدولي؟ الرصد 
 IMS من المعلومات  استخدام یتم كیف .7

 في التخطیط عملیات  عن لإلبالغ
 المؤسسة؟ 

 

 
 
 

 IMSسیاسة وإرشادات   •
 لتكنولوجیا المطلوبة التحتیة البنیة •

 لنظام الفعال االستخدام لدعم المعلومات 
 المعلومات إدارة

 إدارة نظام لتشغیل مؤھل لعم فریق •
 المعلومات 

 IMSمؤھالت موظفي   •
 عملیات تدقیق البیانات المنتظمة •
سیاسة وإرشادات تكنولوجیا المعلومات   •

 واالتصاالت 
 سیاسة وإرشادات إدارة المخاطر •
 خطة تدقیق البیانات والتقاریر •
 NQFإثبات تسجیل  •
 تقاریر مراجعة البرنامج  •

 االرشادیة  القواعد 
ت البیانا تعد   التخاذ  ضروریة الموثوقة 
 ھي وما ینجح ما ولفھم مستنیرة قرارات 
 تدخل .معالجتھا  یجب  التي التحدیات 
 المعلومات  وتحلیل لجمع الفعالة العملیات 
 واألنشطة األكادیمیة البرامج حول
 الجودة ضمان نظام في للمؤسسة األخرى
 .الداخلي

 :التالیة الجوانب  IMS یغطي 
 سبیل على ، سیةالرئی األداء مؤشرات  •

 ، المحاضرین إلى الطالب  نسبة ، المثال
 ومعدالت  ، المشرفین إلى الطالب  ونسبة

 رضا ومعدالت  ، بالطالب  االحتفاظ
 .ذلك إلى وما ، الموظفین

 الطالبیة والخدمات  التعلم مصادر توفیر •

 رؤیة على جمعھا یتم التي المعلومات  ستعتمد 
 .المؤسسة  ورسالة

 :التالیة النقاط معالجة المھم من ، ذلك ومع
)a(  مؤشرات األداء الرئیسیة ؛ 
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 سبیل على ، األكادیمیة البرامج عن بیانات  •
 ، واالعتمادات  NQF مستوى ، المثال

 اعتماد  وحالة  ، NQF تسجیل لةوحا
 ومدة ، العرض  ونوع ، البرنامج
 .إلخ ، البرنامج

 مؤھالت  مثل ، الموظفین بیانات  •
 .ذلك إلى وما الخبرة وسنوات  الموظفین

 ، المثال سبیل على ، البحث  بیانات  •
 ، التدریس ھیئة أعضاء أبحاث  مخرجات 
 و ؛ المسجلة البحثیة االختراع وبراءات 

 ، المثال سبیل على ، یةالمال البیانات  •
 ، والبحث  ،  الدراسیة الرسوم من الدخل

 ،  الطالب  دیون  ؛ الثالث  الدخل وأنشطة
 .إلخ

 
 یمكن معلومات  مؤسستك تمتلك ھل .8

 تعریف ملفات  حول إلیھا الوصول
 والتسرب  التقدم ومعدالت  الطالب 

أین یتم تخزین ھذه   اإلنتاجیة؟ ومعدالت 
 المعلومات؟ 

 

 ملف ، المثال سبیل على ، الطالب  بیانات  •
 المسجلین الطالب  أعداد  ؛ الطالب  تعریف

 والتسرب  الطالب  تقدم معدالت  ؛
 والتخرج 

 
 الطالب؛ عن عامة لمحة -ب 

 ؛  المتاحة الطالبیة والخدمات  لتعلما مصادر -جـ  
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 ومعدالت  التسرب، ومعدالت  الطالب، تقدم -د   
 التخرج؛

 رضا استبیانات  مؤسستك تجري ھل .9
 اإلجابة كانت  إذا والخریجین؟ الطالب 

 ھذه نتائج تُستخدم كیف ، بنعم
 التعلیم جودة لتحسین االستطالعات 

 والتعلم؟ 

 البرامج  عن والخریجین الطالب  رضا •
محاضر ، تقییمات الطالب  - طالب  •

 المقرر
 
 

 

 البرامج عن والخریجین الطالب  رضا-جـ
 و  ؛ المقدم والتدریس

 

 المسارات الوظیفیة للطالب  -ت  
 

 المسارات الوظیفیة للطالب. -د 
 

 والموظفین الطالب  من كل یشارك أن المھم من
 أوجھ لمعالجة والمتابعة التحلیل أنشطة في

 القصور 
 

 صا��ت العامة . ا��ت12المعيار 

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز 
 ، أنشطتھا حول المعلومات  بنشر المؤسسة تلتزم  

 ودقیق واضح بشكل ، البرامج ذلك في بما
 المعلومات  تحدیث  من والتأكد  .وموضوعي 

 .إلیھا الوصول وإمكانیة

 یتم لبرامجھا یجالترو أن المؤسسة تضمن أن یجب 
 الممارسات  أفضل باتباع ، وأخالقیة عادلة بطریقة
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 .الصلة ذات  التشریعات  لجمیع واالمتثال ، المقبولة

 بھا المعمول واإلجراءات  التوثیق نوع ما .1
 / أنشطة حول المعلومات  من لالستفادة
 الحالیین للطالب  المؤسسة تعھدات 

 وأصحاب  والخریجین والمحتملین
 الناس؟  وعامة یناآلخر المصلحة

 
 التفاصیل نقل بھا یتم التي الطرق ھي ما .2

 والمحتملین الحالیین الطالب  إلى التالیة
 :اآلخرین  المصلحة وأصحاب 

 أنواع البرامج المقدمة  -
 نتائج التعلم المتوقعة  -
 مختلفة  برامج في الطالب  اختیار یتم كیف -
 معدالت اإلنجاز  -
 أنواع المؤھالت الممنوحة  -
 یجین معدالت توظیف الخر -

 الترویجیة المواد  أن المؤسسة تضمن كیف .3
 والمتطلبات  األخالقیة بالمعاییر تفي

 الوطنیة؟  التشریعیة
 

 البرامج تفاصیل على التعرف یتم كیف .4
 سبیل على) والمحتملین الحالیین للطالب 
 ومستوى ، والمدة التوفیر طریقة ، المثال
NQF المانحة والھیئة ، االعتماد  وحالة 

 ،  الطالب  رسوم  / رسومو ، للمؤھالت 
 یمكن التي والمواقف ، واألحكام والشروط

 سیاسة االتصال العام  •
 معلومات عامة وأنظمة الكتاب السنوي  •
 كتب الكلیة  •
 موقع المؤسسة  •
 / بأنشطتھا المتعلقة المعلومات  إثبات  •

 أصحاب  لجمیع إبالغھا تم التي تعھداتھا
 واإللكترونیة المطبوعات  مثل ، المصلحة
 .إلخ ، االجتماعي  التواصل ووسائل

 والنشرات  الكتیبات  مثل ، الترویجیة المواد  •
 الصحف وإعالنات  اإلخباریة والنشرات 

 .ذلك إلى وما
 میثاق خدمة العمالء •
 مةاستبیانات / استبیانات جودة الخد  •
 الخدمة جودة استبیانات  تقاریر / نتائج •

 للتحسین  توصیات  تتضمن والتي
 خطط التحسین وتقاریر التقدم  •
 العمل  وأرباب  الخریجین تتبع دراسات  •
 الخریجین تتبع دراسات  مسوحات  تقاریر •

 العمل وأرباب 
 

 االرشادیة  القواعد 
 مفیدة المؤسسة أنشطة حول المعلومات  تعد 

 وغیرھم والحالیین لینالمحتم والخریجین للطالب 
 تتضمن .والجمھور المصلحة أصحاب  من

 ، االختیار ومعاییر ، المقدمة البرامج المعلومات 
 یمنحونھا التي والمؤھالت  ، المتوقعة التعلم ونتائج

 التخرج ومعدالت  ، والتعلم التدریس وإجراءات  ،
 توظیف حول ومعلومات  ، التعلم وفرص  ،

 :یلي ما سامواألق المؤسسة تضمن .خریجیھا
 

 ودقیقة واضحة رؤیة الترویجیة المواد  تعطي (أ
 البرنامج  عن

 :ذلك في بما ، والنتائج واألھداف توفیر
 

i.  ، تحدید البرنامج 
ii. االعتماد  وحالة المؤھل تمنح التي الھیئة 

 ؛ بھ الخاصة
iii.  ،طریقة التسلیم 
iv. الوطني اإلطار في البرنامج مستوى 

 للمؤھالت 
)NQF  ، ( ، عند االقتضاء 

v. تھم المعنیة ، ال 
vi. بالبرنامج المتعلقة واألحكام الشروط ، 

vii. البرنامج من االنسحاب  شروط. 
viii.  و ؛ المزود  مع المالیة االتفاقیات 
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 والمالیة ، البرنامج من االنسحاب  للطالب 
 وحقوق والمؤسسة الطالب  بین اتفاقیات 

 ؟ (الطالب  ومسؤولیات 
 

 

ix. المتوقعة وااللتزامات  والواجبات  الحقوق 
 .الطالب  من

 
 الطالب  إعالم المؤسسة تضمن كیف .5

 یتعلق فیما علیھم تؤثر التي بالقضایا
 البرنامج؟  بإدارة

 
 لضمان بھا المعمول یات اآلل ھي ما .6

 بالبرامج المتعلقة المعلومات  عن اإلعالن
 وأخالقیة؟  عادلة بطریقة لھا والترویج

 
 أن لضمان بھا المعمول اآللیات  ھي ما .7

 بما ، المؤسسة حول المنشورة المعلومات 
 واضحة ، البرنامج معلومات  ذلك في

 ویسھل وحدیثة وموضوعیة ودقیقة
 الحالیین ب الطال  قبل من إلیھا الوصول

 وأصحاب  والخریجین والمحتملین
 الناس؟  وعامة اآلخرین المصلحة

 
 بسجالت  االحتفاظ المؤسسة تضمن كیف .8

 الخریجین؟  لتوظیف دقیقة

b( التي بالقضایا كامل بشكل الطالب  إبالغ یتم 
 :مثل ، البرنامج بإدارة  یتعلق فیما علیھم تؤثر

i.  لغة التواصل 
ii. حالة في  ،  التقنیات  إلى المطلوب  الوصول 

ODL ، 
iii.  للتسجیل المطلوبة للطالب  الفنیة الكفاءات 

 ،  ODL حالة في ، البرنامج في
iv. البرامج تقدیم فیھ یتم الذي الزمني اإلطار 

 ،  التعلم نتائج وطبیعة
v.  المواد  إلى والوصول المطلوبة النصوص 

 ، المرجعیة
vi. المستقل التعلم توقعات  فھم  ، 
vii. للتفاعالت  الزمني الجدول  ً  ، لوجھ وجھا

 ، ODL حالة في
viii.  ، جدول االمتحانات 
ix. و ، المھام لتقدیم الزمني الجدول 

 تحصیل الشھادات. 
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 الط��ب و الموظفين تنقلعملية و  التعاون .13 المعيار

 المعیار األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز 

 تعلیمیة شراكات  المؤسسة طورت  ھل .1
 أخرى ودولیة یةوطن  مؤسسات  مع وتعاونات 

 ، الموظفین وتبادل ، الطالبي التبادل لتعزیز
 ، الدراسیة المنح وفرص  ، البرامج وإثراء

 أصول وعلم ، المعرفة ونقل والبحث 
 التدریس؟ 

 التعاون عالقات  إلقامة المنظمة السیاسات  •
 المستویات  جمیع على

 المستویات  على التعاون وآلیات  إجراءات  •
 ولیة والد  واإلقلیمیة المحلیة

 المؤسسات  تقدمھا التي والمساعدات  المنح •
 والدولیة  واإلقلیمیة الوطنیة والمنظمات 

 

 مع التعاون تعزز آلیات  للمؤسسة یكون أن یجب 
 المھنیة والھیئات  األخرى العالي التعلیم مؤسسات 

 االجتماعیة الفاعلة والجھات  البحثیة والمؤسسات 
 ةواإلقلیمی الوطنیة المستویات  على الصلة ذات 

 الطالب  تنقل وتسھیل والدولیة والقاریة
 .والموظفین

 المعالم واضحة مبادئ المؤسسة تتبع ھل .2
 والتي ، للتعاون االختیار معاییر بشأن
 :تشمل

 مشتركة قواسم ، مشتركة مؤسسیة مھمة •
 ثقافة ، المتعلم  حول المتمحور للتعلم

 وخاضعة متبادل بشكل ومحترمة منفتحة
 و ، للمساءلة

 الممارسات  أفضل مع والقیاس المواءمة •
 العالم؟  مستوى على

 
 عن تفاصیل التعاون سیاسات  توفر كیف .3

 توجھ التي الصلة ذات  والعملیات  السیاسات 
 التدریس؟  في التعاون نطاق وتوسیع تطویر

 
 االرشادیة  القواعد 

 ھیئة أعضاء تنقل تعزز  سیاسات  المؤسسة لدى
 على البرنامج في والطالب  والباحثین التدریس
 تمنح التي المؤسسة تضمن .الدولي  المستوى
 مناسب  بشكل البرامج تقدیم العلمیة الدرجات 

 الشریكة  المؤسسة في الجودة وعالي
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 البحثیة واألنشطة البرامج تدویل یتم كیف .4

 وبناء الدولیین الطالب جذب  أجل من
 دولیة؟  وسمعة حضور

 التدریبیة والدورات  المشتركة المشاریع •
 سیة الدرا والبرامج

 مشتركة ومؤتمرات  ودعوة عمل ورش •
 الطالب بجذب  المتعلقة واألنشطة اآللیات  •

 ودولیًا  محلیًا
 تبادل ببرامج المتعلقة واألنشطة اآللیات  •

ً  الموظفین ً  محلیا  ودولیا
 الھیاكل ضمن وحدات  / مكاتب  توافر •

 بالتعاون المعنیة الصلة ذات  التنظیمیة
 .الدولي

 
 
 

 :المتعاونة المؤسسات 

 بالمعاییر التعاون قید  البرامج أن من أكد الت (أ)
 الخاصة تلك مثل والصرامة المطلوبة

 ؛  األم بالمؤسسة

 نفس من یستفیدون الطالب  أن من التأكد (ب )
 الخاصة تلك مثل الموارد  مستوى

 المانحة المؤسسة في المنتظمین بالطالب 
 ؛

 توفیر جودة ضمان مسؤولیة تحمل(ج )
 ؛ التعاون إطار في التعلیم

 معتمدة المتعاونة المؤسسات  أن من التأكد (د )
 الھیئة / الجودة ضمان ھیئة قبل من

 لعملیات  وتخضع الصلة ذات  المھنیة
 و ؛ الدوریة الجودة تدقیق

 بطبیعة تام علم على  الطالب  أن من تأكد (ھـ )
 .المعنیة المؤسسات  بین التعاون
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 وآلیات االتفاقیة  و والتوضیحالتفاھم   اختتام • 
 علیھا  لتوقیعوا اعتمادھا

 ومذكرات  التفاھم  مذكرات  متابعة آلیات  •
 وتنفیذھا  وتقییمھا التفاھم

 

 یحدد  ، تعاونیة ترتیبات  عبر البرنامج تقدیم تم إذا
 األطراف ومسؤولیات  حقوق بوضوح المزود 

 والموارد  البرنامج اعتماد  وحالة القانونیة والملكیة
 .للبرنامج  المتاحة
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 الثاني:   القسم

 الجودة ضمان أھداف "ب " الجزء یتناول .ASG-QA من C و B الجزأین إلى إشارات  على ویحتوي الجودة ضمان إلى موجھ المستخدم دلیل من 2 القسم 
 .الجودة ضمان لوكاالت  الداخلي الجودة ضمان "ج" الجزء یتناول بینما ، الخارجیة

 المنفذ  الخارجي الجودة ضمان ونطاق نوع :على اعتماًدا التنفیذ  سیختلف ، المثال سبیل ىعل .الوكالة  سیاق على المعاییر لتنفیذ  الدقیقة الطریقة تعتمد  
 بین المسؤولیات  تقسیم ، المثال سبیل على) التعلیم نظام داخل الوكالة وحالة ودور ، (... المراجعة / المراجعة أو االعتماد  ، البرنامج أو المؤسسي المستوى)

 .الجودة وضمان العالي للتعلیم الوطني القانوني واإلطار ، (... التمویل ت وترتیبا  ، المختلفة المنظمات 
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 (الجودة لضمان المساعد  العام األمین من ب  الجزء) الخارجیة الجودة لضمان توجیھیة ومبادئ معاییر

 مقدمة 

 ب  الجزء یصف .تقدمھ ما جودة ولتحسین المساءلة ألغراض  يدور خارجي لتقییم العالي التعلیم مؤسسات  تخضع أن ، إلزامیًا البلدان بعض  وفي ، المھم من
 التنفیذ  في العالي التعلیم مؤسسات  دعم أجل من العالي التعلیم لمؤسسات  (EQA) الخارجیة الجودة لضمان الجودة ضمانات  تطبقھا التي (المراجع أو) المنھجیات 

 . البرنامجي أو / و المؤسسي الذاتي للتقییم الفعال

 .والطعون والشكاوى ، الدوري والتقییم ، والتقاریر والقرارات  ، واالستقاللیة ، للسیاق مناسبة آلیات  تطویر :البیئة جودة سلطة  أھداف ASG-QA من B الجزء یغطي
 التعلیم لمؤسسة وفعالة ناسبةم الجودة ضمان مراجعة تكون أن ویضمن العالي التعلیم لمؤسسات  (IQA) أ الجزء في التوجیھیة والمبادئ المراجع االعتبار في یأخذ 

 .توكید  الخارجیة والجودة نفسھا المؤسسات  بھ تقوم الذي الداخلي الجودة ضمان بین اتساقًا ھناك وأن المعنیة العالي

 الداخلية  الجودة لضمان وأهميتها الخارجية الجودة ضمان أهداف .1 المعيار

 األدلة  / الجیدة ارسات المم على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار

 مؤسسة أن الخارجي الجودة ضمان یضمن أن یجب 
 ، مھمة وبیانات  واضحة رؤیة لدیھا العالي التعلیم
 آلیات  فعالیة ضمان على المؤسسة تساعد  أن ویجب 
 لتقییم إضافیة أداة وتوفیر ، الداخلیة الجودة ضمان
 .المؤسسیة  الجودة

 االرشادیة  القواعد 
 

 مسؤولیة على الخارجي ةالجود  ضمان یعتمد 
 واألحكام األكادیمیة برامجھا جودة عن المؤسسة
 ضمان یعترف أن المھم من ، وبالتالي ، األخرى

 
 العالي التعلیم مؤسسة أن الوكالة تضمن كیف .1

 بوضوح محددة وأھداف ورسالة رؤیة لدیھا
 للجمھور؟  ومتاحة ومفصلة

 

 
 من الوكالة تنجح التي المعاییر إظھار •

 التعلیم مؤسسة تطویر ضمان في خاللھا
 تحلیل) وأھداف ومھام رؤیة لدیھا أو العالي
 في تؤخذ  التي والوثائق المرجعیة األطر

 .(الخارجي التقییم عملیة في العتبارا
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 ضمان عن المؤسسیة بالمسؤولیة الخارجي الجودة
 نظام البیئة جودة سلطة  تكمل .ویدعمھا  الجودة
 مؤسسة تساعد  وبالتالي ، الفعال الجودة ضمان
 :على العالي التعلیم

 

 ؛ EQA و IQA بین الصلة نقدر (أ

 

 الجودة سیاسة االعتبار في الوكالة تأخذ  كیف .2
 المقیمة؟  المؤسسة وضعتھا التي واإلجراءات 

 معاییر في الجودة ضمان مكانة اشرح •
 .ومعاییرھا الوكالة

 للتقییم تخضع التي العالي التعلیم مؤسسة إن •
 ضمان آلیات  وتحلل تصف الخارجي

 جودة لضمان) بھا الخاصة الجودة
 ھذه الجودة ضمان آلیات  تتوافق .(أنشطتھا 

 .المؤسسة  ورسالة رؤیة مع
 

 ضمان وإرشادات  ومعاییر بمبادئ االلتزام (ب 
 ؛ العالي التعلیم قطاع في الراسخة الجودة

 

  

 خالل من المؤسسیة الجودة ثقافة وترسیخ تطویر (ج
 ؛  المستمر الجودة تعزیز  / تحسینل آلیات  إنشاء

 

 آلیات  تعزیز في الجودة وكالة تساھم كیف .3
 تقوم التي للمؤسسات  الداخلیة الجودة ضمان

 بتقییمھا؟ 

 النتائج ، أمكن وإن ، المراقبة آلیات  إظھار •
 الوكالة  منھجیة تأثیر لتوثیق

 دراسات  ،  التوصیات  تنفیذ  عن تقریر)
 .(إلخ ، مقطعیة

 والعملیات  المدخالت  یاسلق  أساس توفیر (د 
 األخرى العالي التعلیم مؤسسات  مع والمخرجات 

 ؛  والدولي واإلقلیمي الوطني المستوى على
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 .أكادیمیة برامج تقدیم على المؤسسة قدرة تحدید  (ھـ
 

  

 القانونیة للمتطلبات  المؤسسي االمتثال تقییم (و
 .وغیرھا 

 

  

 ألصحاب  لةالمستق االستداللیة المعلومات  توفیر (ز
 بأنھا الدولي والمجتمع العام والجمھور المصلحة

 و ؛ الجودة عالي عالیًا تعلیًما تقدم
 

 تحسین على تعمل تقییماتھا أن تضمن كیف .4
 تقییمھا؟  تم التي العالي التعلیم مؤسسة أداء

 

 المبینة  المتابعة استراتیجیات  •

ً  والقبول االعتراف (ح ً  وطنیا ً  وإقلیمیا ً  وقاریا  ودولیا
 سیاقھا؟  في تقییماتھا الوكالة تضع كیف .5

 
 االعتبار في المكلفون الخبراء یأخذ  كیف .6

 استقاللیة ویحترمون المجال خصوصیات 
 األكادیمیة والحریة العالي التعلیم مؤسسات 

 المجتمع؟  ألفراد 
 

 في تقییماتھا الوكالة تضع كیف اشرح •
 مؤسسات  إلى المقدمة الوثائق أظھر .سیاقھا
 التقییم  قبل العالي التعلیم

 المكلفون الخبراء یبدأ :التحلیل منھجیة •
 لمؤسسة الذاتي التحلیل من الخارجي بالتقییم
 ، العمل فرضیات  لتطویر العالي التعلیم
 في المشاركین مع التبادل خالل ومن

 فرضیاتھم بتأكید  قاموا ، الزیارة مقابالت 
 .تحلیلھم وصقلوا األولیة

 التعلیم نظام ویحلل یصف الذي القسم في •
 أغراض  اشرح ، الوكالة نطاق ضمن

 على .مالحظتھا  تمت  التي والنتائج الخطط
 ج ، أ) وتنموي تعلیمي غرض  :المثال سبیل

 ، ب ) االمتثال غرض  ؛ (األداء قیاس - د  ،
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 و ز) واالعتماد  االعتراف غرض ؛ (و ، ھـ
 (ح

 

 

 للغرض الم��ئمة الخارجية الجودة ضمان آليات تصميم  .2 المعيار

 إلى  تھدف كانت  وإذا القطریة البرامج مع بالتشاور تطویرھا تم إذا الدعم وستكتسب  مناسبة الطریقة ستكون - مكان كل في تكرارھا یمكن واحدة قاریة طریقة توجد  ال
 .العالي التعلیم  مؤسسات  أداء تحسین

 األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة إرشادیة أسئلة - التركیز نقاط المعیار

 والعملیات  التوجیھیة والمبادئ المعاییر تصمیم یجب 
 تكون بحیث  الخارجیة الجودة بضمان الخاصة
 والغایات  األھداف لتحقیق ومحددة  ، للغرض  مناسبة

 أنظمة ولتعزیز ، البیئة جودة سلطة من المقصودة
 .المؤسسات  في الجودة ضمان

 

 للجودة البیئیة الوكالة  آلیات  أغراض  ھي ما .1
 كیف ؟(تقییم  ، تدقیق ، عتماد ا ، ترخیص )

 انعكاسات  ھي ما  بالسیاق؟ الصلة وثیقة ھي
 في التعلیم نظام على البیئة جودة سلطة
 العالي التعلیم لمؤسسات  المنطقة؟ أو الدولة

 المعنیة؟ 

 

 آلیات  أن من التحقق للوكالة یمكن كیف .2
 تلبي بھا الخاصة البیئة جودة سلطة (ونتائج)

 ودة؟المقص  والغایات  األھداف

 

 البیئة جودة سلطة وآلیات  أغراض  وصف •
 .(إلخ ، السیاسة وثائق ، الوكالة إنشاء نص )

 مؤسسات  تقییم نتائج صالحیة فترات  أعط •
 .والبحوث  التدریبیة والبرامج العالي التعلیم

 أصحاب  استطالعات  نتائج تقدم كیف أظھر •
 .األھداف تحقیق على دلیالً  المصلحة

 اإلقلیمي / نيالوط السیاق شّكل كیف اشرح •
 .  الخارجي الجودة نظام تطویر وّجھ /
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 االرشادیة  القواعد 

 
 والمبادئ المعاییر وضع یتم أن الضروري من

 من وتنفیذھا تطویرھا تم التي والعملیات  التوجیھیة
 مع بالتشاور والمؤسسات  الجودة ضمان وكالة قبل

 األنشطة جمیع معالجة أجل من المصلحة أصحاب 
 .والقبول العالي التعلیم ظاملن األكادیمیة

 

 أصحاب  مع الوكالة تشاورت  كیف .3
 المنھجیة؟  حول المصلحة

 

 أصحاب  مع تعاونھا عن راضیة الوكالة ھل .4
 المصلحة؟ 

 

 الملكیة؟ تدرك ھل .5

 

 لتحسینھ؟  اتخاذھا یتم التي الوسائل ھي ما .6

 

 من تمّكن أو مّكنت  التي األنشطة توثیق •
 وردود  المصلحة أصحاب  مع التشاور

 .فعلال

 :األمثلة بعض 

 المصلحة  ألصحاب  الوطني المؤتمر -

 المصلحة أصحاب  ومشاورات  مسوحات  -

 نتائج نشر أو المعلومات  استخالص  -
 واالستشارات  االستقصائیة الدراسات 

 حالة" آخر مستند  أي أو ، النتائج نشر -
 "التشغیل

 وتقییمھا التجریبیة المرحلة تنفیذ  -

 
 :تشمل المعاییر

 / تقییم / العتماد  التوجیھیة ئوالمباد  المعاییر (أ
 أو / و ؛ الدوریة / الدوریة البرامج مراجعة / تقییم

 المؤسسي لالعتماد  التوجیھیة والمبادئ المعاییر (ب 
 .المراجعة / التقییم / التقییم / الدوري / الدوري

 محددة واضحة وإرشادات  مراجع ھي .7
 من المختلفة األنواع لتقییم ومطبقة

 التعلیم نظام في ت والدورا المؤسسات 
 التعلیم توفیر طرائق مراعاة مع ، العالي
ً ) العالي  ، اإلنترنت  عبر ، لوجھ وجھا
 ؟  (إلخ  ، مزدوج وضع ، مختلط

 والنظم المنھجیات  كتالوج وتحلیل تقدیم •
 المختلفة التقییم ألنواع المستخدمة المرجعیة

 الخارجیة  الجودة ضمان وكالة تنفذھا التي
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 الخارجية الجودة ضمان تنفيذ لياتعم .3 المعيار

 .الخارجي للتقییم أساس بمثابة یكونو ، وتشاركیة جماعیة بطریقة ، لنفسھا تقییًما، أي أنھا تقوم بعمل تقییم ذاتي االنعكاسي   النھج تتبني المؤسسة التعلیمیة

 األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار

 وإجراءات  وعملیات  معاییر تكون أن ب یج
 وموثوقة مسبقًا محددة البیئة جودة سلطة

 المساءلة ألغراض  باستمرار وتنفیذھا ومنشورة
 . 

 لضمان الوكالة اتخذتھا التي الوسائل ھي ما .1
 مع یتماشى بما والعملیات  األدوات  موثوقیة

 ذلك  في بما ، الجیدة الجودة ضمان ممارسات 
 صلحة؟الم أصحاب  إلى النشر

 

 مع الجودة ضمان وكالة مواءمة درجة ھي ما .2
 اإلجراءات  حیث  من الجیدة الممارسات 

 والتقییم؟ 
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 االرشادیة  القواعد 
 

 احترافي بشكل الخارجي الجودة ضمان تنفیذ  یتم
 مؤسسة قبل من قبولھ لضمان وشفاف ومتسق
 التقییم أساس على EQA تنفیذ  یتم .العالي التعلیم
 سلطة عملیات  تشمل .لمؤسسةا تعده الذي الذاتي
 :التالیة األنشطة البیئة جودة

a( وإنتاج المؤسسة قبل من الذاتي التقییم 
SAR / SER ؛ 

b( خالل من للمؤسسة الخارجي التقییم SAR 
/ SER ، للمؤسسة الموقع وزیارة 

 في المصلحة أصحاب  مع والمقابالت 
 لدعم الوثائقیة واألدلة ، المؤسسة

 ؛  المؤسسیة المطالبات 
c( مغادرة قبل المؤسسة إلدارة شفوي ریرتق 

 ؛ للمؤسسة التقویم فریق
d( إصدار قبل للمؤسسة األولي التقریر تقدیم 

 ؛ النھائي التقریر
e( و  ؛ الخارجیة للمراجعة النھائي التقریر 
f( التوصیات  معالجة لضمان المتابعة نشاط 

 .النھائي  التقریر في الواردة

 

 

 التقییم عملیة مراحل / خطوات  ھي ما .3
 الذاتي؟  التقییم أساس على ارجيالخ

 

 بأھداف العالي التعلیم مؤسسات  إبالغ یتم كیف .4
 البیئة؟  جودة سلطة عملیات  وأغراض 

 

 لصیاغة واضحة توجیھیة مبادئ تحدید  تم ھل .5
 كفاءة معدل وتقریر  ، الثاني التقییم تقریر
 مؤسسات  وإبالغ التوصیات  ومتابعة الطاقة
 ء؟الخبرا والمقیمین العالي التعلیم

 
 

 وإمكانیة المرجعیة الوثائق وجود  إظھار •
 :إلیھا الوصول

 إلجراءات  اإلداریة  / الیدویة المستندات  -
 الخارجي  التقییم

 الوكالة مستندات  إلى الوصول سھولة -
 والكتیبات  ، الویب  موقع) قراءتھا وسھولة

 إلى وما ، والشفویة الكتابیة واالتصاالت  ،
 (ذلك

 لتقییمل الرئیسیة المراحل تصف وثائق -
 التوصیات  ومتابعة الخارجي

 .اإلجراءات  تنفیذ  لمتابعة وثائق -
 أي) الزیارة جداول بین التناسق أظھر •

 واإلرشادات  (مقابالت؟ ألي المشاركین
 .المستخدمة

 التعلیم مؤسسات  ونتائج التعلیقات  استخدم •
 تنفیذ  إلثبات  الخبراء واستطالعات  العالي

 .الناتج المصلحة أصحاب  ورضا العملیات 
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 . استق��ل التقييم4المعيار 

 المعیار
 

 األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة إرشادیة أسئلة - التركیز نقاط

 الخارجیین الخبراء من لجان قبل من EQA تنفیذ  یتم
 الخبرات  من واسعة مجموعة من مستمدة

 .والتجارب 

 االرشادیة  القواعد 

 رجیةالخا الجودة ضمان ممارسات  أفضل  مبدأ یعتمد 
 من واسعة لمجموعة المتسق االستخدام على

 :والتجارب  الخبرات 

 
 

 العمل وأرباب  األكادیمیین من الخبراء اختیار یتم (أ
 ؛  والطالب  المھنیین الممارسین أو

 لتكوین تطویرھا تم التي المعاییر ھي ما .1
 األلواح؟ 

 

 كافیة؟ھل بدرجة متنوع الفرق تكوین ھل .2
 المھنیینو األكادیمیین الزمالء یشمل

 والطالب  واالقتصادیین  االجتماعیین
 الصلة؟  ذوي اآلخرین واألعضاء

 

 لتكون الوكالة وضعتھا  التي المعاییر ھي ما .3

 وإمكانیة المرجعیة الوثائق وجود  إظھار •
 :إلیھا الوصول

 االختیار  معیار -
 اللجان  تشكیل اختصاصات  -
 للخبراء األخالق وعلم األخالق میثاق -
 وإدارة اختیار وثائق / إجراءات دلیل -

 .الخبراء

 

 التعلیم مؤسسات  ونتائج التعلیقات  استخدم •
 تنفیذ  إلثبات  الخبراء واستطالعات  العالي
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 الخبراء؟ الختیار أساس بمثابة

 

 .الناتج المصلحة أصحاب  ورضا العملیات 
 الخبراء مالمح تنوع عن إحصاءات  قدم •

 والمھنیین والطالب  والباحثین األكادیمیین)
 إلى وما ، الجودة ضمان في والمتخصصین

 ، والعمر ، الجنس) التنوع أیًضا ولكن (ذلك
 .(ذلك إلى وما ، الجغرافي واألصل

 في والشفافیة واالتساق االحتراف لضمان (ب 
 :أن الضروري من ، الخبراء مخرجات 

i. بعنایة اختیارھم یتم  ، 
ii. واألھلیة المناسبة المھارات  لدیھم 

 ، إلیھم الموكلة المھام ألداء

 
 

iii. مبادئ في كافٍ  بشكل إدخالھم تم 
 قبل البیئة  جودة سلطة وإجراءات 

 ،  الخارجیة المراجعة إجراء

 وفقًا وتعدیلھ الخبراء تدریب  تنظیم یتم ھل .4
 نظام سیاق مراعاة مع الممارسات  لتطور
 البیئة؟  جودة سلطة ومبادئ العالي التعلیم

 

 الخبراء  بتدریب  الخاصة الوثائق تقدیم •

iv. جودة حول مھمأحكا في مستقلون 
 ، المؤسسات  أو البرنامج

 

 لضمان الوكالة تتخذھا التي الوسائل ھي ما .5
 خالل من األحكام واستقاللیة الشفافیة

 وممارستھا؟  مشاركتھا
 

 الشفافیة  حول وثائق تقدیم •
 

v. مع المصالح في تضارب  لدیھم لیس 
 یقومون الذي البرنامج أو المؤسسة

 و ، بتقییمھ
vi. ستقاللاال إعالن على التوقیع 

 المصالح تضارب  إقرارات  • 
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 المصالح  تضارب  عدم واستمارة
 
 

 ، المصالح في محتمل تضارب  وجود  حالة في (ج
 عضو أي على لالعتراض  الفرصة المؤسسة تُمنح
 و ؛ المقترح التقویم فریق أعضاء من

 

 للمؤسسات  واضحة قواعد  توجد  ھل .6
 بناء على لالعتراض  الخارجیین وللخبراء
 الفریق؟ 

 معلومات  على العثور یمكن ینأ حدد  •
 والخبراء العالي التعلیم لمؤسسات 

 التعلیم لمؤسسة الممنوحة اإلمكانیات  حدد  •
 المرشحین الخبراء في الرأي إلبداء العالي

 (ممانعة  عدم رأي)

 في جیدة ممارسة الدولیین الخبراء إشراك یعتبر (د 
 .البیئة جودة سلطة

  

 

 الخارجية  لجودةا نتائج ون��القرار،   .5 المعيار

 الدلیل  - الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار

 نتیجة الصادرة والقرارات  التقاریر تكون أن یجب 
 على بناءً  ، واضحة الخارجي الجودة ضمان

 ویجب  ، المنشورة واإلجراءات  والعملیات  المعاییر
 .المساءلة ألغراض  متاحة تكون أن

 االرشادیة  القواعد 
 على كبیر تأثیر لھا الخارجیة الجودة ضمان قرارات 

 أو تقییمھا أو تقییمھا یتم  التي والبرامج المؤسسات 
 :أن بمكان األھمیة من .علیھا  الحكم

 
 مراجعھا تكون  أن الوكالة تضمن كیف .1

 واضحة وقراراتھا وإجراءاتھا وعملیاتھا
 ومعروفة؟ 

 
 بالمراجع المتعلقة العامة الوثائق جعل •

 الجودة دلیل ، أدلة ) واإلجراءات  والعملیات 
 (ذلك إلى وما ،

 وقراراتھا الجودة ضمان وكالة تقاریر جعل •
 إلیھا  الوصول ویمكن علنیة
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 المساس دون الخارجیة الجودة تقییم قرارات  نشر (أ
  ؛ المراجعة عملیة بنزاھة

 إلجراءات  األساس ھي البیئة جودة سلطة تقاریر (ب 
 :وتتضمن ودقیقة واضحة فھي ثم نوم  ، المتابعة

i.  المراجعة من الغرض  ، 
ii. التعلیم لمؤسسة) السیاق وصف 

 ، (العالي
iii. ذلك في بما ، اإلجراءات  وصف 

 ، المشاركین الخبراء
iv. والنتائج والتحلیل األدلة  ، 
v. الجیدة الممارسات  على أمثلة / ثناء 

 ، للمؤسسة
vi.  استنتاجات 
vii.  ؛  المتابعة  إلجراءات  توصیات 

 الوسائل لدیھا أن لةالوكا تضمن كیف .2
 ومتماسكة موثقة تقاریر إلنتاج الالزمة
 وعادلة؟  موضوعیة قرارات  اتخاذ  لتمكین

 المنشورة  للتقاریر نقدي تحلیل إجراء •
 

 األخطاء إلى لإلشارة فرصة المؤسسة إعطاء (ج
 .التقریر  دقة لضمان الواقعیة

 
 الرد حق آلیات  وتشغیل وجود  إثبات  •

 
 سلطة تقریر یتلقى من لأو المؤسسة تكون أن (د 

ً  البیئة جودة  قبل والعدالة الشفافیة على حرصا
 .األخرى األطراف على توزیعھ

  

 المسؤولة الجھة تتخذھا التي القرارات  تخضع ال (ھـ
 و  .خارجیة  لتأثیرات 

 

 وعدالة اتساق الوكالة تضمن كیف .3
 المتخذة؟ القرارات 

 

 مخاطر لمنع) أخالقیة قواعد  وجود  إثبات  •
 (المصالح  تضارب 

 القرار صنع لجان تشكیل یتم كیف اشرح •
 أساس وعلى القرار  صنع لعملیات  النھائي
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 والموضوعیة الشفافیة مثل) مبادئ أي
 .(والموثوقیة  واالتساق

 على الخبراء تدریب  كیفیة وتحلیل شرح •
 كتابة ذلك في بما) مھامھم مراحل جمیع

 .(التقاریر 
 

 المؤسسة إطالع تم بصیغة القرارات  تكون أن (و
 ، الثناء ، المثال سبیل على) علیھا المعنیة

 .(الرسمیة والقرارات  ، والتوصیات 

 
 

 

 

 

 

 والبرامج للمؤسسات الدورية المراجعة .6 المعيار

 األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار
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 والبرامج للمؤسسات  الخارجیة الجودة ضمان یتم
 .دوري  أساس على

 االرشادیة  القواعد 
 :بوضوح المراجعة دورة طول ونشر تحدید  تم
 دورة تتوافق ، األكادیمیة للبرامج بالنسبة (أ

 الصالحیة تعكس أو ، البرنامج مدة مع المراجعة
 ؛ االعتماد  لفترة المحددة

 ، الجودة ضمان نظام سیاق على اعتماًدا (ب 
 اجعةالمر إجراء یُفضل ، للمؤسسات  بالنسبة

 و ؛ سنوات  خمس كل الدوریة المؤسسیة
 بالنتائج تقریر دوریة مراجعة كل عن ینتج (ج

 .للمراجعة العامة

 البرامج أن الوكالة تضمن كیف .1
 یتم اختصاصھا نطاق في والمؤسسات 

 دوري؟  أساس على تقییمھا

 

 في التقییمات  نتائج الوكالة تستخدم كیف .2
 دورة؟ 

 
 إلى الوصول وإمكانیة وجود  إثبات  •

 ونشرھا  بوضوح  محددة دورة أطوال -
 التقییمات  تخطیط عن عامة معلومات  -

 الوكالة موقع  على المثال سبیل على)
 (اإلنترنت  على

 

 

 . الشكاوى وا��ستئناف 7المعيار 

 المعیار
 إرشادیة أسئلة - التركیز نقاط

 الدلیل  - الجیدة الممارسات  على أمثلة

 ئنافواالست الشكاوى تقدیم إجراءات  تحدید  یجب 
  .المعنیة  المؤسسة إلى وإبالغھا بوضوح
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 االرشادیة  القواعد 
 اإلنصاف وضمان المؤسسة حقوق حمایة أجل من
 المؤسسة تتمتع أن المھم من ، القرار صنع عملیة في

 بإثارة لھا تسمح التي العملیات  إلى الوصول بإمكانیة
 بإمكانھا كان إذا الوكاالت  مع االھتمام ذات  القضایا

 أدلة إلى تستند  ال الخارجیة المراجعة نتیجة أن إثبات 
 :أن بمكان األھمیة من ، لذلك .سلیمة

 ؛ راسخ استئناف نظام وجود  (أ
 بما االھتمام ذات  القضایا بإثارة للمؤسسة یسمح (ب 

 لمعالجة إجراء ھناك (ج ؛ االستئناف نظام مع یتفق
 ؛ الجمھور قبل من المقدمة الشكاوى

 محددة وطعون شكاوى ءات وإجرا عملیات  ھناك (د 
 و  ؛ باستمرار تطبیقھا یتم ، بوضوح

 بشكل والشكاوى الطعون مع التعامل یتم (ھـ
 .علیھا متفق زمنیة فترة خالل ، احترافي

 التعلیم لمؤسسات  الوكالة تضمن كیف .1
 المتخذة القرارات  عدالة تقیم أنھا العالي
 التقییمات؟  نتیجة

 

 نافاالستئ  عملیة توضح التي المستندات  •
 (والمعالجة  المقدمة)

 المخصص  (اإلجراءات ) لإلجراء رابط •
 اإلجراءات وقراءة الوصول سھولة •

 
 في التقییمات  نتائج الوكالة تستخدم كیف .2

 دورة؟ 
 معھا التعامل تم التي القضایا تحلیل •

 ، األمر لزم إذا ، (القضائیة؟  السوابق)
 اإلجراءات على تحسینات  إدخال
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 (الجودة لضمان المساعد  العام األمین من ج الجزء) الخارجیة الجودة لضمان ھیةتوجی ومبادئ معاییر

 :مقدمة
 .الجودة لضمان الداخلیة الجودة ضمان لغرض  مخصص  ASG-QA من "ج" الجزء

 / أخرى ھیئة قبل من الخارجي التقییم / یمللتقی  أو / و وأنشطتھا وإجراءاتھا وممارساتھا  لسیاساتھا الذاتي التقییم خالل من الجودة لضمان الجودة ضمان تنفیذ  یتم
 .نظیرة منظمة

 أثناء عادةً  العالم حددھا التي  القصور أوجھ تعالج وأنھا ، الدولیة المعاییر مع تتماشى أنھا من للتأكد  الخاصة لعملیاتھا ذاتي لتقییم الجودة ضمانات  تخضع أن المھم من
 .العالي التعلیم لمؤسسات  الخارجیة المراجعات 

 والموارد  ورسالتھا ورؤیتھا القانوني وضعھا عن فضالً  ، الجودة ضمان وكالة وأنشطة وعملیات  سیاسات  الجودة لضمان المساعد  العام األمین  من "ج" الجزء طيیغ
 .واستقاللیتھا  والبشریة المالیة

 . الوضع القانوني 1المعيار 

 األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار

 لھ مستقًال  قانونیًا كیانًا الجودة ضمان وكالة تكون أن یجب 
 االعتراف سیتم .بوضوح محددة وسلطات  ونطاق والیة

 / الوطني المستوى على الجودة ضمان كوكالة بھا
 .اإلقلیمي

 

 االرشادیة  القواعد 

 ألغراض  الخارجي الجودة ضمان تنفیذ  یتم عندما

 لوكالة القانوني الوضع على بالتعلیق قم .1
 إنشاؤه تم إذا أي ، بك الخاصة الجودة ضمان

 .آخر شيء أي أو مرسوم أو قانون بموجب 
 

 بھ معترفًا بك الخاص  الجودة ضمان تعتبر ھل .2
 اشرح السبب.  ومنطقتك؟ بلدك في

 

 
 ضمان وكالة إنشاء مرسوم / نقانو  ●

 الجودة
 الوالیة تحدد  التي األساسیة األنظمة ●

 والسلطات  والنطاق
 نشاط تقریر صحة من التحقق تم ●

 إلى وتمریره الجودة ضمان وكالة
 الھرمي التسلسل
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 العملیة نتائج بأن باألمن تتمتع ات المؤسس فإن ، تنظیمیة
 المصلحة وأصحاب  العالي التعلیم نظام داخل مقبولة

 سلطة قبل من الجودة ضمان إنشاء تم .والجمھور 
 .مختصة 

 بین من ، الجودة ضمان لوكالة القانوني التفویض  یحدد 
 :یلي ما ، أخرى أمور
)a( أو قانون مثل مناسبة قانونیة  أداة بواسطة التأسیس 

 ؛ معیارال نظام
)b( أنشطة نطاق ذلك  في بما ، والمسؤولیات  الوظائف 

 الجودة  ضمان

 

 

 الرسالة و . الرؤية 2المعيار 

 ألدلة ا / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار

 مكتوبة رؤیة الجودة ضمان وكالة لدى یكون أن یجب 
 سیاق مراعاة مع األھداف من  مجموعة أو رسالة وبیان
 .العالي التعلیم

 

 االرشادیة  القواعد 

 :یلي ما واألھداف والرسالة الرؤیة تظھر
)a( ؛ للوكالة رئیسي نشاط ھو الجودة ضمان 
)b( وأھداف ورسالة رؤیة  لتحقیق منظم نھج ھناك 

 ؛ الجودة ضمان وكالة
)c( عملیة إدارة خطة مع یتماشى  بما األھداف تنفیذ  یتم 

 ضمان وكالة ورسالة رؤیة على علق .1
 بك الخاصة الجودة

 
 رؤیة لتحقیق بھا  تقوم التي األنشطة ھي ما .2

 وأھدافھا ورسالتھا الجودة نضما  وكالة
 االستراتیجیة؟ 

 ضمان لوكالة اإلستراتیجیة الخطة •
 الجودة

 الخطط السنویة  •
 تقاریر سنویة  •
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 و ؛ الوكالة بموارد  مرتبطة
)d( مناسبان  والرسالة الرؤیة على  واإلشراف الوصایة 

 .وأھدافھا  الوكالة لوالیة

 

 . الحوكمة وا��دارة3المعيار 

 الدلیل  - الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار

 محددة ھیاكل الجودة ضمان وكالة لدى یكون أن یجب 
 ذلك في بما ، واألخالقیة السلیمة اإلدارة تضمن بوضوح

 مھمتھا تدعم التي الجودة لضمان الجیدة الممارسات 
 .القانوني وتفویضھا

  

 القواعد االرشادیة 
 ضمان الجودة: 

)a( على لإلشراف خبرة وذات  مؤھلة قیادة لدیھ 
 ضمان في الممارسات  أفضل وإدارة تطویر
 ؛ العالي التعلیم في الجودة

)b( مجلس مثل ، صلة ذات  حوكمة ھیئات  ھالدی 
 والیة منھا لكل ، المختلفة واللجان اإلدارة

 ؛ عمل ومدة واضحة ومسؤولیات  وصالحیات 
 وفعالیة كفاءة لضمان جید  بشكل تنسیقھا یتم التي

 ؛  االستراتیجیة وأھدافھا ورسالتھا رؤیتھا
)c( والرئیس اإلدارة مجلس لتعیین إجراءات  لدیھ 

 ؛ التنفیذي

 
 

 الحوكمة ھیكل في والتفكیر بالتعلیق قم .1
 :الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما ، لمؤسستك

 الموضوعة والسیاسات  الحوكمة وھیئات  القیادة
 الخاصة الجودة ضمان لوكالة السلیم األداء لضمان

 .إلیھا المشار لإلرشادات  وفقًا بك
 

 عدد  یوضح جدول جنموذ  في معلومات  قدم .2
 فیما بك الخاصة الجودة ضمان وكالة في الموظفین

 والمھنیة األكادیمیة والمؤھالت  والجنس بالعمر یتعلق

 
 

 الھیكل التنظیمي لوكالة ضمان الجودة  •
 سیاسة تعیین الموظفین  •
 خطة تواصل  •
آلیات التغذیة الراجعة في مكانھا   •

 الصحیح 
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)d( المالیة للقرارات  وإجراءات  یاسات س لدیھ 
 ؛  واإلداریة

)e( لنشر ألنشطتھ واضح اتصال نظام لدیھ 
 ؛  العامة المساءلة أجل من المعلومات 

)f( المصلحة أصحاب  مع المنتظم التشاور یضمن ، 
 الرئیسیة القضایا بشأن المتابعة وإجراءات 

 ؛  والعملیات  للسیاسة
)g( المؤسسیة النزاھة من عالیة درجة یعزز 

 خالل من المؤسسیة الشؤون  إدارة في ابةواالستج
 معاملة في التمییز وعدم الصدق وإظھار الدعوة

 ؛ الجمھور وأفراد  موظفیھا
)h( مع والتعامل واكتشاف لردع فعالة عملیات  لدیھا 

 و ؛ الموظفین قبل من السلوك سوء
)i( المناسب  الوقت  وفي ومنھجیة فعالة عملیات  لدیھ 

 في  للتحقیق وعادلة
 .الموظفین  قبل من والطعون مات والتظل الشكاوى

. 

 

 

 . استق��ل ضمان الجودة4المعيار 

 األدلة  / الجیدة الممارسات  على أمثلة أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  معیارال

 في ومستقلة مستقلة الجودة ضمان وكالة تكون أن یجب 
 .وقراراتھا وأحكامھا ونتائجھا عملیاتھا
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 االرشادیة  القواعد 
ً  قرارات  الجودة ضمان وكالة تتخذ   ال مستقلة وأحكاما

 للتغییر  تخضع
 :یلي ما الوكالة استقاللیة تشمل .الثةث أطراف قبل من
)a( الوثائق تظھرھا التي التنظیمیة االستقاللیة 

 األنظمة أو التشریعیة القوانین مثل ، الرسمیة
 على تنص  التي الحوكمة وأدوات  األساسیة
 مثل) الثالثة األطراف عن الوكالة عمل استقاللیة
 وأصحاب  والحكومات  العالي التعلیم مؤسسات 
 ؛  (خریناآل المصلحة

)b( وعملیات  تعریفات  : التشغیلي االستقالل 
 وتعیین وترشیح ، وطرقھا الوكالة إجراءات 

 عدم تقدیم ذلك في بما) مؤھلین خارجیین خبراء
 و ؛ (ممانعة 

)c( النھائي القرار یظل : الرسمیة النتائج استقاللیة 
 ضمان ھیئة مسؤولیة الجودة ضمان ألنشطة
 .الجودة

 

 

 ضمان وكالة یةاستقالل  على بالتعلیق قم .1
 في موضح ھو ما حیث  من بك الخاصة الجودة

 :اإلرشادات 

 تنظیمیة  -
 التشغیل  -
 الرسمیة  النتائج استقاللیة -

 
 على الحفاظ كیفیة في التفصیل من بمزید  النظر .2

 .العملیة الممارسة في والتنظیمي التشغیلي االستقالل
 

 عالواق األمر بحكم مستقل بشكل الوكالة تعمل كیف .3
 واألسالیب  اإلجراءات  تحدید  حیث  من سیما ال ،

 وتعیینھم؟  الخبراء ترشیح وكذلك
 

 ضمان عملیات  نتائج أن الوكالة تضمن كیف .4
 المستقلة؟  مسؤولیتھا ھي الجودة

 

 

 

 وثائق سیاسة االستقالل •

 الموظفین ترشیح  إجراءات  •

 معاییر من والتحقق تطویر إجراءات  •
 الجودة  ضمان

 مقترحات  على الموافقة إجراءات  •
 الخبراء

 االستئناف والشكاوى  •

 

 

 . السياسات والعمليات وا��نشطة 5المعيار 

 أمثلة على الممارسات الجیدة / األدلة  أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار
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 بضمان الخاصة بأنشطتھا الجودة ضمان وكالة تتعھد 

 في الموضحة التوجیھیة والمبادئ للمعاییر وفقًا الجودة
 .الجودة لضمان المساعد  العام األمین من (ب ) جزءال

 االرشادیة  القواعد 
 ضمان في العالي التعلیم مؤسسات  تثق أن المھم من

 و  ووصف ، شفافة الوكاالت  ؛ الجودة
 والتفاعل ؛  والخبرة العمل  ونطاق وأنشطتھم أھدافھم نشر
 مع

 .اآلخرین  المصلحة وأصحاب  العالي التعلیم مؤسسات 

  

 
 مناسبة الجودة لضمان الخارجیة  والعملیات  المعاییر
 للجوھر 
 وتشمل ھذه:  .برنامج  أو مؤسسة أنشطة

)a( المجتمعي والعمل والبحث  والتعلم التدریس / 
 ؛ المشاركة

)b(  وموارد  والموظفین المالیة الموارد  مثل الموارد 
 ؛ التعلم

)c(  والمعاییر ، اإلنجاز مستویات  مثل محددة مجاالت 
 التوجیھیة والمبادئ ، التدابیر وأنواع النسبیة
 و ؛ العامة

)d(  .مخرجات التعلم المحددة 

 
 ضمان وكالة تطبقھا التي المعاییر اذكر .1

 االعتماد  / التدقیق عملیات  إجراء عند  الجودة
 .البرامج مراجعات  / واعتماد  المؤسسي

 
 بلدك في العالي التعلیم  مؤسسات  شاركت  ھل .2

 المعاییر؟  ھذه تصمیم في
 

 
 ان الجودةكتیب معاییر وكالة ضم •
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 ضمان في المتمثلة األساسیة بوظیفتھا القیام أجل من
 الجودة  ضمان وكالة تقوم ، الخارجیة الجودة

 / واعتماد  المؤسسي االعتماد  / التدقیق عملیات 
 منتظم  بشكل البرامج مراجعات 

 .المعنیة للمؤسسة اإلطار مسبقًا ویوفر ، األساس

 تستغرقھا التي المراحل على وعلق ِصف .3
 / التقییم إجراء عند  الجودة ضمان الةوك

 مراجعات  / واعتماد  المؤسسي االعتماد 
 .البرنامج

 االعتماد  / التقویم تنفیذ  دلیل •
 والبرامجي  المؤسسي

 

 
 في التقییم / المراجعة عملیات  تشمل ، الشفافیة لضمان

 :یلي ما الجودة ضمان وكالة
)a( مقابل للمؤسسة الذاتي التقییم صحة من التحقق 

 ؛ الوكالة وعملیات  یرمعای

  

)b( یضم خارجي نظیر مراجعة فریق تعیین 
 شؤون في وخبراء الموضوع في متخصصین

 ؛ العالي التعلیم في الجودة ضمان
)c( مع والمقابالت  التقویم فریق قبل من الموقع زیارة 

 في المصلحة وأصحاب  الموظفین مختلف
 ؛ المؤسسة

 قاعدة بیانات لمراجعي األقران •
 إجراءات  مع النظیر المراجع دلیل •

 القیاسیة  التشغیل

)d( ؛  للمؤسسة التقویم فریق مغادرة قبل شفوي تقریر 
)e( ؛ الوقائع لتصحیح للمؤسسة المقدم األولي التقریر 
)f( و  ؛ للمؤسسة الخارجیة للمراجعة النھائي التقریر 
)g( التقریر في المطروحة التوصیات  متابعة نشاط 

 .النھائي 
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 الداخلية  الجودة ضمان  ومعايير إجراءات .6 المعيار

 أمثلة على الممارسات الجیدة / األدلة  أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار
 

 وعملیات  سیاسات  الجودة ضمان وكالة تضع أن یجب 
 بتحدید  یتعلق فیما بھا الخاصة الداخلیة الجودة لضمان
 .أنشطتھا ونزاھة جودة وتعزیز وضمان

 

 االرشادیة  القواعد 
 أصحاب  أمام مسؤولة الجودة ضمان وكالة تعتبر

 العالیة  المھنیة بالمعاییر وتلتزم المصلحة
 التوجیھیة بمبادئھا االلتزام خالل من والنزاھة

 وإتاحتھا  ، واألخالقیة
 الجودة ضمان وإجراءات  وعملیات  ومعاییر سیاسات 
 ضمان وكالة قرارات  .اإللكتروني  موقعھا على الداخلیة
 حتى ، ومتسقة وعادلة ملةوشا  وصارمة محایدة الجودة

وبالتالي ،   .مختلفة ھیئات  قبل من األحكام إصدار تم لو
 فإن السیاسات تضمن: 

)a( أحكامھ جمیع في واإلنصاف الموضوعیة 
 .واستنتاجاتھ وقراراتھ

)b( الجودة لضمان التوجیھیة والمبادئ المعاییر 
 ذات  ھي العالي التعلیم لمؤسسات  الخارجیة

 مع تتعارض  وال ةإلزامی  ولیست  ، عامة طبیعة
 ضمان على تساعد  ولكنھا المؤسسات  استقاللیة

 من الدولي والمجتمع المصلحة أصحاب  جمیع
 والمصداقیة والشفافیة والوضوح الشاملة المھنیة

 التي الخطوات  على والتعلیق باالشتراك .1
 جودة لضمان الجودة ضمان وكالة وضعتھا
 سبیل على ، الخطوات  ھذه ستشمل .أنشطتھا 

 الجودة ضمان سیاسة وضع :الحصر ال المثال
 وأھدافھا الجودة ضمان لوكالة الداخلیة
 األشخاص  لجمیع المھنیة الكفاءة ؛ وأھدافھا

 الراجعة التغذیة آلیات  ؛ أنشطتھا في المشاركین
 العالي التعلیم مؤسسات  مشاركة ؛ كانالم في
 الخارجیة الجودة ضمان معاییر تصمیم في

 االتجاھات  وتحلل تصف  موجزة تقاریر وإعداد 
 .الخارجیة  المراجعات  نتائج في العامة

 
 

 سیاسة ضمان الجودة الداخلیة •
آلیات التغذیة الراجعة في مكانھا   •

 الصحیح 
 تقاریر موجزة  •
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 العالي  التعلیم قطاع في العامة والمساءلة والنزاھة
 ؛ الفرعي

)c( واإلقلیمیة الوطنیة اآللیات  إنشاء في المساھمة 
 والمساءلة والشفافیة للنزاھة ولیةوالد  والقاریة

 و ؛ العامة
)d(  :االحتراف والقبول العام 

i. أنشطتھا في المشاركین األشخاص  جمیع 
 ، وأخالقیة بمھنیة ویتصرفون أكفاء

ii. الداخلیة الراجعة التغذیة آلیات  تؤدي 
 إلى المناسب  الوقت  في والخارجیة

 ، الوكالة داخل المستمر التحسین
iii. أو نوع أي من التعصب  من الحمایة 

 ،  التمییز
iv.  السلطات  مع  المناسبة االتصاالت  یحدد 

 القضائیة الوالیات  تلك في الصلة ذات 
 و ، فیھا تعمل التي

v. التي والمواد  تنفیذه یتم نشاط أي یتماشى 
 معاییره مع المستشارون ینتجھا

 العام باألمین الخاصة وتلك وإرشاداتھ
 .الجودة لضمان المساعد 

 
 والعملیات  المعاییر أن الجودة ضمان وكالة تضمن

 الخارجیة  الجودة لضمان المستخدمة
 للمؤسسات  وإتاحتھا ونشرھا مسبقًا ومحددة  مسبقًا محددة

 المستقبلیة 

 سھلة EQA معاییر أن من وكالتك تتأكد  كیف .2
 بسھولة إلیھا الوصول ویمكن االستخدام

 ذلك في بما ، العالي التعلیم مؤسسات  لجمیع
 ال حیث  ، النائیة المناطق في تعمل التي تلك
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تضمن وكالة   .الخارجیة  الجودة ضمان إجراءات  من
 ضمان الجودة ما یلي: 

)a( جودة لضمان المستخدمة والعملیات  المعاییر 
 قییمالت مثل ، العالي التعلیم مؤسسات  وأھمیة
 ضمان وإجراءات  البرامج أو للمؤسسات  الذاتي
 للتوصیات  مناسبة متابعة آلیات  لدیھا ، الجودة

 .التحسین  من لمزید  واإلجراءات 
)b( (للتقاریر  ملخص  إنتاج) مواضیعي تحلیل ھناك ، 

 ویحلل یصف والذي ، آلخر وقت  من إجراؤه یتم
 الخارجیة المراجعات  نتائج في العامة االتجاھات 

 المؤسسات  تقییمات  وكذلك یمات والتقی  ،
 .للسیاسة  المحتمل التوجھ أجل من وبرامجھا

 تحدیًا؟  یمثل اإلنترنت  إلى الوصول یزال
 

 

 

 . الموارد المالية والب��ية 7المعيار 

 أمثلة على الممارسات الجیدة / األدلة  أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار
 

 الموارد  الجودة ضمان وكالة لدى یكون أن یجب 
 مھمة لتنفیذ  والمناسبة الكافیة والمادیة والمالیة البشریة
 .وكفاءة  بفعالیة الجودة ضمان

 االرشادیة  د القواع
 لتحقیق كافٍ  بشكل الجودة ضمان وكالة تمویل یتم

 :أجل من وأھدافھا ورسالتھا رؤیتھا
)a(  مع تتناسب  مناسبة مرافق لدیھا أن من التأكد 

 والمالیة البشریة الموارد  وتحلیل وصف .1
 الجودة ضمان وكالة تمتلكھا التي والمادیة

 .بفعالیة وظائفھا ألداء
 

 المالیة الترتیبات  تضمن فكی اشرح .2
 ضمن أنشطتھا استدامة للوكالة والبشریة

 المساعد  العام األمین مع یتماشى وبما النطاق
 .الجودة لضمان

 الجودة ضمان لھیئة السنویة المیزانیة •
 المدققة  غیر المالیة وبیاناتھا

 خطة استراتیجیة  •
 تقییم األنشطة  •
 األصول  تقاریر •
 حسب  الموظفین  عدد  یوضح جدول •

 والعمر والجنس لمؤھلا
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 ؛ بھا الخاصة الجودة ضمان أنشطة
)b( بأنشطة للقیام ومؤھلة كافیة بشریة موارد  تعیین 

 والفئات  للجنس مدرًكا ؛ الجودة ضمان
 ؛  اإلعاقة ذوي شخاص واأل المحرومة

)c(  بمھنیة الخارجي الجودة ضمان تفویض  تنفیذ 
 ؛ وكفاءة وفعالیة

)d( و  ؛ وتطویرھا ممارساتھا تحسین ضمان 
)e( نتائجھ  / ونتائجھ بأنشطتھ الجمھور إعالم. 

 

 

 

 . . المقارنة المعيارية والشبكات والتعاون8المعيار 

 أمثلة على الممارسات الجیدة / األدلة  أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار
 

 في والمشاركة بالترویج الجودة ضمان وكالة تقوم
 حول والمؤتمرات  العمل وورش الدولیة المبادرات 

 الممارسات  وأفضل الخبرات  لتبادل الجودة ضمان
 .فیھا  والمشاركة

 االرشادیة  القواعد 
 صلة ذات  الجودة ضمان وكالة تظل أن المھم من

 ضمان الجودة:  .بأنشطتھا 
)a( مثل ،  الصلة ذات  الھیئات  جمیع مع یتعاون 

 ؛ واالعتماد  الجودة لضمان ، المھنیة الھیئات 
)b( ویمكن وموثوقة دقیقة معلومات  یشارك 

 / التسجیل معاییر حول لةبسھو إلیھا الوصول

 وكالة في التدویل سیاسة وتحلیل وصف .1
 واألنشطة وأھدافھا وأھدافھا الجودة ضمان

 .السیاسة نطاق في فعلیًا تنفیذھا یتم التي
 
 

 سیاسة التدویل  •
 مؤسسات  من والتقاریر التدویل ھیاكل •

 العالي  علیمالت
 للمبادئ وفقًا المنفذة األنشطة على أمثلة •

 التوجیھیة 
 تقریر المقارنة المعیاریة  •



92 
 

 تقدیم طرق لجمیع الجودة وضمان الترخیص 
 ؛  التعلیم

)c( االتفاقیات  تحدیث  أو / و تطویر في یساھم 
 الدولیة االتفاقیات  من وغیرھا والقاریة اإلقلیمیة
 والمؤھالت  بالدورات  االعتراف بشأن المناسبة

 إقلیمي أو وطني معلومات  كمركز ویعمل ،
 ؛ االقتضاء حسب 

)d( األطراف متعددة أو الثنائیة االتفاقات  في كیشار 
 مؤھالت  معادالت  تحدید  أو االعتراف لتسھیل

 الواردة والمعاییر اإلجراءات  أساس على بلد  كل
 لالعتراف بھا المعمول الدولیة االتفاقات  في

 و  ؛ والمؤھالت  بالدورات 
)e( والدولیة والقاریة اإلقلیمیة الجھود  في یساھم 

 محدثة معلومات  إلى الوصول إمكانیة لتحسین
 أو العالي التعلیم مؤسسات  حول وشاملة ودقیقة
 .بھم المعترف الخدمات  مقدمي

 

 . المراجعة الدورية لضمان الجودة 9المعيار 

 الدلیل  -أمثلة على الممارسات الجیدة  أسئلة إرشادیة -نقاط التركیز  المعیار
 

 داخلیة دوریة لمراجعات  الجودة ضمان وكالة تخضع
 لضمان المساعد  العام لألمین امتثالھا إلثبات  ةوخارجی
 .الجودة

 اإلرشادیة  القواعد 
 المستمر الجودة لضمان نظام الجودة ضمان وكالة لدى

 الداخلیة للمراجعة وكالتك تخضع مرة كم .1
 والخارجیة؟ 
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 المرونة على تؤكد  التي الخاصة وأنشطتھا لممارساتھا
 وفعالیة ، العالي للتعلیم المتغیرة للطبیعة االستجابة في

لذلك فإن وكالة   .ھأھداف تحقیق في ومساھمتھ ، عملیاتھ
 : تتمیز باألتي  ضمان الجودة

)a( لعملیاتھا شامل داخلي ذاتي تقییم إجراء 
 في بما ، دوري بشكل  وأنشطتھا وممارساتھا

 ؛ البیانات  تحلیل ذلك
)b( على دوریة خارجیة لمراجعة نفسھ یخضع 

 ضمان یئات ھ قبل من الذاتي التقییم أساس
 و ؛ الدولیة أو  القاریة أو اإلقلیمیة الجودة

)c( المطلوبة التوصیات  عن اإلفصاح یضمن 
 . التحسین أجل من وتنفیذھا

)d( الجودة ضمان نظام سیاق على اعتماًدا ، 
 إجراء یُفضل ، الجودة لضمان بالنسبة

 .سنوات  خمس كل الدوریة المراجعة

 كیفیة التفصیل من بمزید  اعتبارك في ضع .2
 الذاتي التقییم بإجراء الجودة ضمان وكالة قیام

 .لألنشطة الداخلي

 والخارجیة  الداخلیة المراجعة تقاریر •
 التقییم  إجراءات  •
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