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مقدمة

تأدية  املؤسسات يف  تلك  لنجاح  األساسية  املقومات  أهم  التعليم من  تعد عملية ضمان اجلودة يف مؤسسات 
رسالتها وحتقيق أهدافها. ويتطلب ذلك وجود نظام لضبط اجلودة، حيث يسعى نظام ضبط اجلودة إىل التأكد من 
مدى مطابقة خمرجات التعليم لألهداف واملعايري املوضوعة له. فعلى أثر االهتمام بتحقيق اجلودة والتأكد من 
ضبطها ظهر نظام االعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم على خمتلف مستوياتها، وهو نظام غري حكومي يهدف إىل 

االرتقاء بنوعية التعليم يف املدارس والكليات واجلامعات، وضمان جودة أدائها.
والذي يعرف  الربنامج(  )أو  التعليمية  للمؤسسة  داخلي  تقويم  التحقق من اجلودة عمل  وتتطلب عمليات 
بالتقييم الذاتي، ثم إجراء التقييم اخلارجي والذي يتم من خالل هيئة وطنية أو دولية مستقلة، ويف ضوء معايري 

ومستويات حمددة، مع مراعاة السياق املؤسسي والوطين واإلقليمي لتلك املعايري واملستويات.
من هذا املنطلق ومن باب نشر ثقافة اجلودة وتوضيح آليات االعتماد األكادميي جبامعة أم القرى حمليا 
ودوليا، مت اعداد هذا الكتيب الذي يلقي الضوء على أسس عمليات االعتماد األكادميي باجلامعة، ومدى مساهمتها 
يف حتقيق اجلودة يف التعليم العام من خالل خريج هذه املؤسسة التعليمية العريقة يف جمال عمله يف سوق العمل.

ووحداتها  اجلامعة  منسوبي  لتزويد  الكتيب  هذا  يف  والسريعة  املختصرة  العرض  أساليب  إتباع  مت  وقد 
األكادميية واالدارية باملعلومات الالزمة واملفيدة يف توضيح منهاج الوصول إىل .........

                                                                   ......  االعتماد كخطوات واثقة حنو اجلودة
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)Accreditation( االعتامد
التحقق رمسيًا من قبل هيئة معرتف بها بأن الربنامج التعليمي أو املؤسسة التعليمية يفيان باملعايري املطلوبة.

)Institutional Accreditation( االعتامد املؤسيس
وتوفري  باملؤسسة  العاملني  ذلك  ويشمل  واملصادر  املرافق  كفاية  حول  ملعايري حمددة  وفقا  ككل  املؤسسة  اعتماد  هو   
اخلدمات األكادميية والطالبية املساندة واملناهج ومستويات اجناز الطلبة واعضاء هيئة التدريس وغريها من مكونات املؤسسة 

التعليمية.

)Programming Accreditation(  االعتامد الربامجي
هو اعتماد الربامج مبؤسسة ما والتأكد من جودة هذه الربامج ومدى تناسبها ملستوى الشهادة املمنوحة مبا يتفق مع 

املعايري احملددة.

)Evaluation( التقويم
عملية قياس جودة األداء يف كل األنشطة بهدف التحسني املستمر لألداء يف املستقبل.

)Total Quality( الجودة الشاملة
جمموعة من اخلصائص أو السمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن جوهر التعليم وحالته مبا يف ذلك كل ابعاده، مدخالت 

وعمليات ، وخمرجات ، وتغذية راجعة والتفاعالت املتواصلة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة للجميع.

)Quality Improvement( تحسني الجودة
هي الطرق واملقاييس اليت تستعني بها املؤسسة التعليمية بهدف حتقيق الكفاءة والفاعلية لألنشطة والعمليات وحتسني 
العاملني ومنظماتهم وكتابة  األفراد  تقييم  واملؤسسة نفسها ويستند حتسني اجلودة على  العمالء  اإلنتاجية ومستوى رضا 

تقارير عن كل وحدة داخل املؤسسة.
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)Performance Indicators( مؤرشات األداء
أشكال حمددة من األدلة )يتم عادة اختيارها مسبقا( تستخدمها املؤسسة أو أي وكالة أخرى لتقديم دليل على جودة 

األداء. 

 )Key Performance Indicators )KPIs(( مؤرشات األداء الرئيسة
مؤشرات أداء خمتارة وتعترب ذات أهمية خاصة ألغراض تقويم األداء. 

وجيوز للمؤسسة حتديد قائمة خمتصرة ملؤشرات األداء الرئيسة اليت تعتربها ذات أهمية خاصة يف جمال تقويم األداء، 
وحتتاج إىل دليل على تلك املؤشرات من عدد من أقسام املؤسسة، باإلضافة إىل مؤشرات أخرى ختتارها كل جمموعة او قسم 
، فإن وكالة وطنية للجودة مثل اهليئة ميكن أن حتدد قائمة صغرية من املؤشرات  فى املؤسسة ألغراضها اخلاصة، وباملثل 

حبيث تعكس قضايا وطنية أو أهداف سياسات معينة لكي يتم استخدامها من قبل مجيع املؤسسات. 

)Benchmarking( املقارنة املرجعية
نقاط مقارنة أو مستويات أداء يتم استخدامها لتحديد األهداف وتقويم األداء.

 )National Qualifications Framework( اإلطار الوطني للمؤهالت
وثيقة حتدد طبيعة وكمية ومستويات معايري التعلم الالزم لدرجات أكادميية أو مهنية. 

 )Learning Outcomes( مخرجات التعلم
املعارف واملهارات الناجتة من املشاركة يف املقرر أو برنامج معني.  

)Peer Reviewing( تقويم النظراء
تقويم وتقديم تقارير عن برنامج ما أو مؤسسة معينة أو جزء من مؤسسة من قبل مقيمني خارجني ذوي خربة من 

املؤسسات أو املهن املماثلة وخمتصني يف اجملال املعين ، أو بالتنسيق مع هيئة أو إدارة يف مؤسسات التعليم العالي. 
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عضو
هيئة

التدريس

الطالب

القيادي

املوظف

دور منسويب الجامعة يف حصولها عىل االعتامد

* املساهمة يف حتقيق 
نواتج التعلم املستهدفة

* ادراك رسالة الربنامج والكلية  
والعمل على حتقيقها

* املشاركة يف عمليات التقويم   
والتغذية الراجعة

* متابعة جودة األداء 
و تفعيل املمارسات اجليدة

* العمل على تنفيذ اخلطة 
االسرتاتيجية وخطط 

التحسني وفق مؤشرات األداء 
احملددة

* تشجيع ودعم املبادرات 
* االلتزام باملواعيد واألداء املميز للمرؤوسني 

والنظم االدارية
* أداء املهام والتكليفات بكفاءة  

وفاعلية
* التعامل مع املستفيدين 

مبهنية وحرفية
* التطوير املهين املستمر
* املشاركة يف عمليات

 التقويم

* اعداد ملف املقرر
 و استخدام اساليب التدريس  

والتقويم احلديثة
* اجراء البحث العلمي

* املشاركة يف خدمة اجملتمع
* املشاركة يف عمليات التقويم 

والتغذية الراجعة
* التطوير املهين يف جماالت

 العمل
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الكليات والربامج األكادميية

العمادات املساندة واالدارات

* انشاء نظام داخلي لضمان اجلودة
* توصيف الربامج واملقررات واعتمادها

* حتديد وقياس مؤشرات األداء واجراء املقارنات املرجعية
* اعداد التقارير مبستوياتها وانواعها املختلفة

                )للمقرر - تقارير سنوية للربامج - دراسة ذاتية (
* اعداد وتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية وخطط التحسني

* نشر ثقافة اجلودة 
* استيفاء مجيع املعايري من خالل تطبيق املمارسات اجليدة بها

* هيكلة العمل والتوصيف الوظيفي للمنسوبني
* حتديد وقياس مؤشرات األداء واجراء املقارنات املرجعية

* اعداد وتفيذ اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية وخطط  التحسني
* نشر ثقافة اجلودة 

* تطبيق املمارسات اجليدة املذكورة باملعايري املرتبطة بهم
* اعداد التقارير السنوية واملساهمة يف إجراء الدراسة الذاتية

* توفري البيانات واالحصاءات الالزمة لوحدات اجلامعة

دور وحدات وإدارات الجامعة 

يف حصولها عىل االعتامد



العالقة بني االعتماد 
املؤسسي والرباجمي
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2

3
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5

اعتماد الربامج يرتبط بشكل رئيسي بالربنامج  اخلاضــــع للتقويم إال أن هناك الكثري من 
األدلة واملمارسات اجليدة الالزمة ملنح الربنامج االعتماد تعتمد على االجراءات املتبعة يف 

املؤسسة التعليمية.

جيب توافر متطلبات حمددة باملؤسسة حتى ميكن تقدم الربنامج لالعتماد حتى لومل 
حتصل املؤسسة على االعتماد

املؤسسة املعتمدة ختتصر على الربنامج العمل على املعايري املؤسسية 

على املؤسسات اليت مل حتصل على االعتمــــــــــاد املؤسسي التحقق من استيفاء املعايري يف 
أوجـــــــــــه النشاط املؤسسي.

هناك جهات اعتماد تشرتط حصول املؤسسة على االعتماد أوال، مثل هيئة تقويم التعليم 
باململكة العربية السعودية.
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<‡€ñji<s⁄^fi2÷]<Ì÷^âÖ<–Èœvj÷<ÏÇ€j√⁄<ÌÈrÈi]3âc<Ì�}<ÅÁqÊ
<ª<^7<Ì◊€”⁄<Ì◊œjä⁄<Ì�§<^ Ç‚<Ê_<HÏÅÁ¢]<∞ävje<–◊√ji<�̂ ]Ç‚_

�̂œfä⁄<ÏÇ€j√⁄<Ì�}<ÅÁqÊ<Ì÷^u

<·^r◊÷]Ê<ã÷^.]<›^„⁄Ê<HxÒ]Á◊÷]Ê<ÌËÖ]Å˝]<l^â^Èä÷]<ÃëÊ
<ÌÈµÅ^“˘]<Ìflr◊÷]<H<‹äœ÷]<ã◊•<<Ê_<ÌÈ◊”÷]<ã◊•<E<ÌäÈÒÜ÷]

<ÌÈ€È◊√j÷]<·Êˆé÷]<Ó◊¬<∞€Ò^œ÷]<l^È÷Êˆä⁄Ê<H<D<ÏÅÁ¢]<Ìfl¢<H
<ÌËÖ]Å˝]Ê

<ÎÊÉ<Ê<Hs⁄^fi2÷^e<∞œvj◊π]<h¯�◊÷<HÌ÷Å_Ê<l^fÈj“<Ü Ái
<ÿ”ée<ÃËÜ√j◊÷<∞ËÖ]Å˝]Ê<ãËÖÇj÷]<ÌÚÈ‚<^ñ¬_<‡⁄<ÌŒ¯√÷]

s⁄^fi2÷]Ê<l]ÖÜœπ]<ÿÈë^Àje<pÇ �¶Ê�<–ÈŒÅ

<Ê<s⁄^fi2◊÷<ÎÁflâ<ÜËÜœiÊ<l]ÖÜœπ]<Ê<<s⁄]2÷]<ƒÈ€¢<ÃÈëÁi<4 Ái
<JÌÚÈ7]<ÿfŒ<‡⁄<ÏÇ€j√π]<»Èí÷^e<‰i]ÖÜœ⁄<‡⁄<ÖÜœ⁄<ÿ”÷

1
2

3
4
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<

<

<l]ÖÜœπ]<‹ËÁœj÷<Ìf◊�÷]<]Öa<≈¯�jâ˜<Ìfâ^fl⁄<l^fÈiÜi<ÅÁqÊ
<s⁄]2÷]<‹ËÁœj÷<l^¬¯�jâ˜]<‘◊i<sÒ^jfi<›]Ç~jâ]Ê<Hs⁄]2÷]Ê

<ÌÈµÅ^“˘]<›^äŒ˘]<ÔÁjä⁄<Ó◊¬<l]ÖÜœπ]Ê

l]Üçˆπ<s⁄]2÷]<–Èœ†<ŸÁu<Ìœn÷^e<ÏÜËÇq<l^fi^Èe<‹ËÇœi
ÔÜ}_<l]Üçˆ⁄<ÌË_Ê<ÌÚÈ7]<ÿfŒ<‡⁄<ÏÇ√π]<ÌÈâ^â˘]<]Å˘]<

<JÅ^€j¬¯÷<Ì©^π]<ÌÚÈ7]<^‚ÅÁqÊ<g◊�ji<

<ÌÈµÅ^“˘]<›^äŒ˜]Ê<ÌÈ◊”÷]<ÔÁjä⁄<Ó◊¬<·^¢<ÿÈ”éi
<^„jfŒ]Ü⁄Ê<ÏÅÁ¢]<∞ävj÷

l^fi^Èf÷]<î¯~jâ]Ê<Ìf◊�÷]<l¯râ<¿Àu<Ê<‹Èøfli
<ƒÈ∂<ª<Ìf◊�÷]<l^qÖÅ<ƒËáÁi<V<^„fl⁄Ê<J‹„fl¬<ÌÈÒ^íu˝]<
<l]ÖÜœπ]<ƒÈ€¢<Ìf◊�÷]<l^qÖÅ<ºâÁj⁄<ƒËáÁi<l]ÖÜœπ]

5
6

7
8
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<

<

<h¯õ<‡⁄<Ün“_<Ê_<Ì√ Å<sËÜ~j÷<ÌÈ ^“<ÌÈfl⁄á<Ï3 <Íñ⁄
<ÏÅÁq<‡¬<‹„Ò]Öa<ŸÁu<∞´Ü§]<‡⁄<Ç‚]Áç<ƒ∂Ê<s⁄^fi2÷]

J<^‚ÁâÖÅ<:÷]<s⁄]2÷]

<Ì©^π]<ÌÚÈ7]<tÉÁ¥<– Ê<ÌÈi]Ñ÷]<Ìâ]ÖÇ÷]<ÜËÜœi<Ÿ^€”jâ]
ÍµÅ^“˘]<Å^€j¬¯÷

<ÌÈ√qÜπ]<ÌfiÖ^œπ]<öÜ«÷<<ÏÜæ^fl⁄<ÔÜ}_<s⁄]Üe<ÇËÇ†
<J<ÏÅÁ¢]<ÔÁjä⁄<ª<<Benchmarking

<s⁄]2÷]<‡⁄<Ün“_<Ê_<^•^fiÜe<lÖ^j}]<ÇŒ<Ìäâˆπ]<·Á”i<·_<g´
<ÌÈ√qÜπ]<ÌfiÖ^œπ]<öÜ«÷<ÔÜ}_<l^È◊“<Ê_<l^äâˆ⁄<ª<Ì„e^éπ]

<Js⁄^fi2÷]<ÏÅÁq<‹ËÁœj÷ (Benchmarking)

9
10

11
12





مراحل االعتماد الرباجمي
)الوطين والدولي(
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خريطة التدفق ملراحل اعتماد الربامج من هيئة تقويم التعليم

مراحل االعتامد الربامجي الوطني 
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من خالل خريطة التدفق السابقة يتضح أن هناك عدة مراحل لالعتماد الرباجمي الوطين تتمثل يف:  

يقوم الربنامج باجراءات التقويم الذاتي وفق املتطلبات  واملعايري  املعدة من قبل اهليئة املاحنة و إعداد تقرير . 1
             الدراسة الذاتية

تتقدم الكلية بطلب األعتماد األكادميي من خالل تعبئة . 2
Á      طلب التقدم للحصول على االعتماد االكادميي احمللي عن طريق عمادة التطوير اجلامعي واجلودة 

              النوعية
Á .إقرارا من جملس الكلية وجمالس األقسام باستيفاء شروط التأهل لالعتماد األكادميي 
Á .ارفاق تقرير التقويم الذاتي ، والوثائق االساسية للتقدم لالعتماد  

دراسة استيفاء شروط التقدم لالعتماد و اختاذ قرار املوافقة على طلب األعتماد األكادميي:. 3
Á         تقوم اللجنة املختصة بعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية بدراسة طلب الكلية 

               للتقدم لالعتماد  للتأكد  من استيفاء شروط التأهل لالعتماد األكادميي.
Á   ترفع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية تقريراً موجزا لوكالة اجلامعة للتطوير 

               األكادميي وخدمة اجملتمع يتضمن توصيات اللجنة
Á . يصدر سعادة وكيل اجلامعة للتطوير قرار املوافقة بعد أن تتم  دراسة التقرير الصادر عن العمادة 

 ترتيب زيارة تقويم أولية من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية للربنامج املتقدم لالعتماد . 4
              واليت تهدف لالتي:

Á بناء عالقة تواصل جيدة مع الكلية  
Á التعرف على وضع الكلية الراهن 
Á تذليل العقبات اليت تواجه الكلية 
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Á تقديم املشورة والدعم الفين للكلية
Á    التأكد مبا جاء يف تقرير الدراسة الذاتي واالطالع على باقي الوثائق واألدلة والشواهد املرتبطة 

              جبميع املعايري
  تقوم الكلية باستكمال املتطلبات يف حالة عدم استيفاءها وتزود عمادة التطوير اجلامعي واجلودة . 5

               النوعية ، تقريراً يتضمن ما مت استكماله من متطلبات.
االجراءات الرمسية مع االدارة العليا للجامعة وهيئة تقويم التعليم:. 6
Á    تقوم وكالة اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع باجراءات التواصل مع االدارة العليا 

              للجامعة و هيئة تقويم التعليم ألخذ املوافقة على اعتماد اهليئة للربنامج.
Á .تبليغ الكلية بافادة االدارة العليا للجامعة واهليئة حياله 

  تقوم الكلية برفع الوثائق املطلوبة من قبل هيئة تقويم التعليم لعمادة التطوير اجلامعي واجلودة   . 7
               النوعية.

ترتيب زيارة التقويم الثانية من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية للربنامج املتقدم  . 8
              لالعتماد واليت تهدف لالتي:

Á التحقق من وجود االدلة الكافية على جدارة الربنامج األكادميي 
Á تقديم تغذية راجعة لوكالة اجلامعة عن مدى جاهزية الربنامج األكادميي لالعتماد األكادميي 
Á              )Mock Review( تهيئة الكليات للزيارة الفعلية هليئة تقويم التعليم 

 ترتيب زيارة املراجعني اخلارجيني للهيئة املاحنة:. 9
              تقوم وكالة اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع باجراءات  التواصل مع هيئة تقويم التعليم   

             إلختاذ اإلجراءات االدارية واملالية لزيارة اهليئة للكلية بالتنسيق مع الكلية حول املوعد املناسب.
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ترتيب زيارة التقويم الثالثة من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية للربنامج املتقدم . 10
         لالعتماد للتأكد من إمتام االستعدادات الالزمة الستقبال املراجعني اخلارجيني.,

  استقبال فريق املراجعة اخلارجي للهيئة املاحنة.. 11
 احلصول على قرار االعتماد األكادميي. . 12
 جتديد االعتماد تبعا للفرتة اليت حتددها اجلهة املاحنة لالعتماد.. 13
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خريطة التدفق ملراحل اعتماد الربامج من هيئة اعتماد دولية 

مراحل االعتامد الربامجي الدويل
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يقوم الربنامج األكادميي باختيار هيئة االعتماد املاحنة واملناسبة لطبيعة  الربنامج املناسبة ) أو عدة هيئات  1. 
      مقرتحة (  بالتعاون مع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية.

خياطب الربنامج األكادميي سعادة وكيل اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع ألخذ املوافقة  2. 
     على اهليئة الدولية املختارة.

 االجراءات الرمسية مع االدارة العليا للجامعة واهليئة الوطنية:3. 

Á   تقوم وكالة اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع باجراءات التواصل مع هيئة تقويم التعليم 
              ألخذ املوافقة على اعتماد اهليئة املاحنة لالعتماد األكادميي

Á تبليغ الكلية بافادة هيئة تقويم التعليم  حياله 
يقوم الربنامج بالتنسيق مع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية للتواصل مع هيئة االعتماد املختارة 4. 

وذلك بهدف عقد اتفاق مبدئي وحتديد املتطلبات الالزمة للحصول على االعتماد األكادميي.
يقوم الربنامج باجراءات التقويم االولية ملالئمة براجمها مع املتطلبات  واملعايري  املعدة من قبل اهليئة املاحنة و 5. 

إعداد تقرير الدراسة الذاتية حسب معايري اهليئة الدولية املختارة.
تتقدم الكلية لطلب األعتماد األكادميي من خالل تعبئة 6. 

Á      طلب التقدم للحصول على االعتماد االكادميي الدولي عن طريق عمادة التطوير اجلامعي واجلودة   
              النوعية 

Á :إقرارا من جملس الكلية وجمالس األقسام مبا يلي
  استيفاء شروط التأهل لالعتماد األكادميي. �

من خالل خريطة التدفق السابقة يتضح أن هناك عدة مراحل لالعتماد الرباجمي الدولي تتمثل يف:  
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 مالئمة متطلبات ومعايري اهليئة املاحنة للربامج �

تدرس عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية  استيفاء شروط التقدم لالعتماد و اختاذ قرار املوافقة  . 7
             على طلب األعتماد األكادميي:

Á    تقوم اللجنة املختصة بعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية بدراسة طلب الكلية للتقدم لالعتماد 
              للتأكد  من استيفاء شروط التأهل لالعتماد األكادميي الدولي.

Á   ترفع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية  تقرير موجزا لوكالة اجلامعة للتطوير األكادميي 
              وخدمة اجملتمع يتضمن توصيات اللجنة.

Á . يصدر سعادة وكيل اجلامعة للتطوير قرار يف ضوء التقرير الصادر عن العمادة 
 ترتيب زيارة تقويم أولية من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية للربنامج املتقدم لالعتماد  . 8

             واليت تهدف لالتي:
Á .بناء عالقة تواصل جيدة مع الكلية  
Á .التعرف على وضع الكلية الراهن 
Á .تذليل العقبات اليت تواجه الكلية والربنامج املراد اعتماده 
Á .تقديم املشورة والدعم الفين للكلية 

 تقوم الكلية باستكمال املتطلبات يف حالة عدم استيفاءها وتزود عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية ،    . 9
              تقريراً يتضمن ما مت استكماله من متطلبات.

  ترتيب زيارة التقويم الثانية من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية للربنامج املتقدم لالعتماد  . 10
              واليت تهدف لالتي:

Á .)التحقق من استيفاء املتطلبات الغري مستوفاه بالزيارة األوىل )إن وجدت



31

Á التحقق من وجود االدلة الكافية على جدارة الربنامج األكادميي
Á تقديم تغذية راجعة لوكالة اجلامعة عن مدى جاهزية الربنامج األكادميي لالعتماد األكادميي 
Á         )Mock Review( تهيئة الكليات للزيارة الفعلية للهيئات املاحنة لالعتماد 

 ترتيب زيارة املراجعني اخلارجيني للهيئة املاحنة:. 11
                    تقوم وكالة اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع باجراءات  التواصل مع اهليئة املاحنة  
                     لالعتماد ألخذ الرتتيبات االدارية واملالية لزيارة اهليئة للكلية بالتنسيق مع الكلية حول املوعد       

                    املناسب.
 ترتيب زيارة التقويم الثالثة من قبل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية للربنامج املتقدم لالعتماد  . 12

              للتأكد من إمتام االستعدادات الالزمة الستقبال املراجعني اخلارجيني.,
  استقبال فريق املراجعة اخلارجي للهيئة املاحنة. 13
 احلصول على قرار االعتماد األكادميي. . 14
 جتديد االعتماد تبعا للفرتة اليت حتددها اجلهة املاحنة لالعتماد.. 15



معايري االعتماد األكادميي
)املؤسسي، الرباجمي الوطين والرباجمي الدولي( 
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الرسالة والغايات واألهداف.1.  
السلطات واإلدارة.2.  
إدارة ضمان اجلودة وحتسينها.3.  
التعلم والتعليم.4.  
إدارة شؤون الطلبة واخلدمات املساندة.5.  
مصادر التعلم.6.  
    املرافق والتجهيزات.7. 
التخطيط واإلدارة املالية.8.  
    عمليات التوظيف.9. 

      10.     البحث العلمي.
     11.     عالقات املؤسسة التعليمية باجملتمع.

معايري هيئة تقويم التعليم لالعتامد األكادميي
املعايري لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي  العربية السعودية جمموعة من  اململكة  التعليم يف  وضعت هيئة تقويم 

ملؤسسات التعليم العالي، وتغطي هذه املعايري أحد عشر جمااًل عامًا ألنشطة هذه املؤسسات، وهي:

  معايري االعتامد الربامجي
الرسالة والغايات واألهداف. 1.  
إدارة الربنامج. 2.  
إدارة ضمان جودة الربنامج. 3.  
التعلم والتعليم. 4.  
إدارة شؤون الطلبة واخلدمات املساندة. 5.  
مصادر التعلم. 6.  
املرافق والتجهيزات. 7.  
التخطيط واإلدارة املالية. 8.  
عمليات التوظيف. 9.  

10.    البحث العلمي. 
11.    العالقات مع اجملتمع.

 معايري االعتامد املؤسيس

معايري االعتامد الربامجي الدويل
حتدد حسب جهة االعتماد



نظام ضمان اجلودة
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 التنفيذ                       التخطيط      
QAS

تشكيل جلنة اجلودة

خطة ضمان اجلودة

املؤشرات واألدلة

املقارنات

التوثيق والتحليل

مناقشة النتائج

خطة التحسني

اشراك ذوي العالقة

رئيس  يرتأسها  للجودة  جلنة  تشكيل  يتم 
الربنامج وتضم عضوية األعضاء واملوظفني 

والفنيني والطلبة

توصيف  تتضمن  للجودة  خطة  وضع 
زمين  وجدول  املسؤوليات  وتوزيع  املهام 
لكل خطوة من خطواتها وتصادق من قبل 

جملس القسم والكلية

مؤشرات  ومجع  حتديد  يتم 
واألدلة  املناسبة  الرئيسية  االداء 
طريق  عن  املطلوبة  والوثائق 
عمادة التطوير اجلامعي واجلودة 
وتعلن  تصادق  ثم  ومن  النوعية 

يف جملس القسم.

املرجعية  املقارنة  نقاط  حتديد  يتم 
الرأي  استطالع  جهات  وكذلك  املناسبة 
التطوير  عمادة  طريق  عن  املستقل 
ثم  ومن  النوعية  واجلودة  اجلامعي 

تصادق وتعلن يف جملس القسم.

ميي
كاد

األ
اد 

تم
الع

ري ا
عاي

م

ين
فيد

ست
امل

ضا 
 ر

وآليا  ورقيا  اجلودة  أعمال  توثيق  يتم 
وحتلل  سنويًا  الدورية   التقارير  وترفع 

نتائجها وترفع جمللس القسم 

اللجان  مع  التقارير  نتائج  مناقشة  تتم 
وجلنة  القياس  جلنة  مثل  املرتبطة 
املناهج لوضع التوصيات االزمة لتحسني 

واستمرار جودة خمرجات االداء 

من  املصلحة  ذو  إشراك 
واألساتذة  واخلرجيني  الطلبة 
العمل  وأرباب  واملوظفني 
املستفيدون  اجملتمع  أعضاء 
التخطيط  يف  الربنامج،،  من 

وعمليات التقويم.  

توضع خطة حتسني ألداء الربنامج يف 
وتوصيات  البيانات  حتليل  نتائج  ضوء 
العالقة  ذوي  وأراء  املرتبطة  اللجان 
القسم  جملس  قبل  من  وتصادق 
خطط  مع  تطبيقها  فعاليات  وتقارن 

االعوام السابقة. 

Quality Assurance System (QAS)



التقويم الذاتي



37

1. تشكيل اللجان

2. التخطيط

3. حتديد املعايري

4. التعميم الرمسي 5. التدريب

6. قياس املؤشرات

7. حتليل املعلومات

8. تنظيم األدلة 9.كتابة التقرير

خطوات إعداد الدراسة الذاتية

تشكيل جلان عليا يف الكلية لعملية التقويم الذاتي وأيضًا جلان 
فرعية يف كل قسم من األقسام املعنية يف الربامج اخلاضعة 
لعملية التقويم الذاتي، مع مراعاة وجود جلان أخرى موازية 

على مستوى األقسام والربامج يف شطر الطالبات.

وضع خطة مفصلة 
وجدول زمين حمدد، 
يشمل حتديدا للمهام 

واألدوار والوظائف 
للمشاركني يف عملية 

الدراسة الذاتية.

توضيح وحتديد أسس 
عملية التقويم الذاتي 

وذلك من خالل حتديد 
هيئة اعتماد اكادميي 

تتم عملية التقويم وفقا 
ملعايريها.

يعلم جملس الكلية مجيع 
املسؤولني  والعاملني يف 

الكلية عن اعداد الدراسة 
الذاتية وحيث اجلميع 
على التعاون والدقة يف 

تنفيذ اإلجراءات املطلوبة 
منهم الجناحها

عقد وحضور  ورش 
العمل واللقاءات 

املتعلقة باعداد الدراسة 
الذاتية والستفادة من 

التجارب السابقة 

حتدد مؤشرات االداء الكمية 
والنوعية املناسبة للربنامج 

وتقاس وتقارن بالنقاط 
املرجعية حمليا وعامليا 

حتليل ودراسة البيانات ومدى 
كفايتها لتحقيق معايري االعتماد 

وحتديد نقاط القوة والضعف 
وخطط التحسني من خالهلا 

ترميز األدلة والوثائق وفهرستها 
آليا و ورقيا حسب ما وردت يف 

تقرير الدراسة الذاتية

قبل  من  املعد  النموذج  حسب  التقرير  يكتب 
هيئة االعتماد حبيث يشمل معلومات كافية 
الدراسة  إجراءات  وطبيعة  الربنامج  عن 
اليت على أساسها بنيت  الذاتية ومجع األدلة 

النتائج، حتى تكون ذات مصداقية قوية.



38

قياس مخرجات التعلم 

يف الربنامج األكادميي





االستعداد لفريق 
املراجعة اخلارجية
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أعضاء فريق املراجعة

عمل فريق املراجعة

أدلة البد من توفريها 
لفريق املراجعة

متطلبات فريق املراجعة

مالحظات يركز عليها 
فريق املراجعة

تعليمات لزيارة ناجحة

خرباء يف اجلودة وخمتصون  يف 
جمال الربنامج وممثلون من اهليئة

املالحظة والتحقق والتقييم.1. 
التأكد من دقة نتائج الدراسة الذاتية.2. 
االطالع على األدلة والرباهني.3. 
عقد اجتماعات خمتلفة مع ذو العالقة.4. 
كتابة تقرير عن نتائج الزيارة.5. 

اخلطة االسرتاتيجية1. 
أدلة وكتيبات شاملة2. 
ملف الربنامج و ملفات املقررات3. 
تقارير وحماضر اللجان واجملالس4. 
مؤشرات وبيانات احصائية5. 
وثائق ومستندات ادارية ومالية6. 

مكتب مؤثث ومزود باحتياجات1. 
    الفريق ) حاسوب - طابعة - أدوات  

    مكتبية - تالفة ورق(.
مسؤول دعم فين2. 
قاعة اجتماعات تتسع لعشرين شخص3. 
ركن للمشروبات والوجبات اخلفيفة.4. 
مسؤول اداري يسهل عمل الفريق.5. 

وجود نظام مفعل لضمان اجلودة.1. 
مؤشرات أداء معلنة للجميع.2. 
وضوح ورسالة وخمرجات  3. 

      الربنامج.
استكمال الوثائق املؤيدة لنتائج  4. 

      الدراسة الذاتية.
توضيح ملالحظات تتعارض مع   5. 

        ما ورد يف الدراسة الذاتية.

التنظيم اجليد وااللتزام بالوقت.1. 
احرتام خصوصية لقاءات جلنة املراجعة2. 

     وغرف العمل.
الشفافية والصدق والتعبري عن الرأي حبرية.3. 
متثيل الطلبة من مستويات خمتلفة.4. 
احلفاظ على هدوء املكان املخصص لفريق   5. 

      املراجعني ونظافته.
تزويد الفريق باملعلومات فورا6. 
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احملافظة على جودة األداء          

برنامج تدريب طلبة الربنامج احلاصل على االعتماد   
                 األكادميي يف جامعات عاملية

برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس يف الربنامج   احلاصل  
          على االعتماد األكادميي يف جامعات عاملية

دمج وموائمة اخلطط الدراسية للربنامج احلاصل 
على االعتماد األكادميي

الدخول يف برنامج التبادل الدولي للطالب بني 
 جامعة أم القرى واجلامعات العاملية املرموقة

1
2

3
4

5



معدي 
الكتيب

وكيل الجامعة للتطوير األكادميي وخدمة املجتمع

د. هاين عثامن غازي

عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية

د. محمد جعفر ثابت 

وكيلة عامدة التطوير الجامعي والجودة النوعية سابقاً

د. أمينة نائف األحمدي






