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 املقدمة

 من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي على تطوير أعماله، ومواكبة التغيرات العاملية في مجال ضمان الجودة  
ً
حرصا

 للمشاركة في تحقيق رؤية اململكة  
ً
بتطوير معاير وبرنامج التحول الوطني؛ فقد قام املركز    2030واالعتماد األكاديمي، وسعيا

 االعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي على مستوى البكالوريوس، ووضع معايير جديدة للدراسات العليا.

يأتي هذا املشروع ضمن مبادرات الخطة االستراتيجية لهيئة تقويم التعليم، للرفع من مستوى الجودة في مؤسسات التعليم 

 للمؤهالت، والسعي إلى تقديم نظام اعتماد سهل التطبيق وفعال ومؤثر.  العالي ولضمان التكامل مع اإلطار السعودي

وقد مر تطوير املعايير بعدة مراحل وإجراءات، تمثلت في مراجعة املعايير األولى مراجعة فاحصة، ودراسة التجارب العاملية،  

أراء الخبراء واملختصين واملستفيدين، واملقارنة مع الهيئات االقليمية والعاملية العريقة في مجال االعتماد، واستطالع 

وُعقدت على ضوء ذلك عدد من االجتماعات ملجموعات التركيز، وحلق النقاش، وورش العمل املتخصصة بمشاركة ممثلين 

 من كافة الفئات املستهدفة.  

بالتعليم العالي، والتركيز   وأنطلق املركز في تطوير املعايير من عدة مرتكزات، من أهمها، دعم التوجهات الوطنية ذات العالقة

على املخرجات وعلى األثر، ومراعاة مستوى النضج امللموس الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم العالي في اململكة في مجال  

 ضمان الجودة، واالتساق مع املمارسات العاملية، مع إعطاء مساحة ملؤسسات التعليم العالي ملزيد من اإلبداع والتميز. 

وثيقة معايير االعتماد املؤسس ي على ثمانية معايير تغطي جميع أنشطة املؤسسة التعليمة، اشتملت على ما  وقد اشتملت

يلي: الرسالة واألهداف والتخطيط االستراتيجي، والحوكمة والقيادة واإلدارة، والتعليم والتعلم، والطالب، وهيئة التدريس 

البتكار، والشراكة املجتمعية. ويندرج تحت كل معيار من هذه املعايير عدد واملوظفين، واملوارد املؤسسية، والبحث العلمي وا

 من املحكات التي تعكس مستوى الجودة فيه. 

وقد أعد املركز بعض اإلرشادات، واألدلة والشواهد املقترحة، والنماذج، ومقاييس التقدير املتدرج، التي تساعد مؤسسات 

 عايير، وتقويم أدائها في ضوء املعايير واملحكات املحددة في هذه الوثيقة. التعليم العالي على فهم وتحقيق هذه امل

 في رفع أداء مؤسسات التعليم 
ً
 أن تكون هذه الخطوة سببا

ً
 لهذه املعايير، راجيا

ً
 تفصيليا

ً
ويقدم املركز في هذه الوثيقة وصفا

 العالي في ضوء التوجهات الوطنية.
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 االستراتيجيوالتخطيط  والرؤيةالرسالة 

نشسائها وتوجه التخطيط وصسنع  إتحدد الغرض من   ،واضسحة ومناسسبةأهداف  و يجب أن يكون لدى املؤسسسسة رسسالة 

تتواءم مع رؤيسسة واضسسسسسسسسسسسسسحسسة سسسسسسسسسسسسسستراتيجيسسة بال اتهسسا القرار والعمسسل في جميع الوحسسدات األكسساديميسسة واإلداريسسة، وترتبط  ط

 ويتم متابعة وتقييم األداء املؤسس ي بناًء على مؤشرات رئيسة لألداء. ،التوجهات الوطنية والعاملية

 واألهداف املؤسسيةرسالة ال 1-1

1-1-1 
، املجتم  والتوجهات الوطنية  طبيعت ا واحتياجاتتتناسحححع م  و   ،توضحححس لسحححالة املؤسحححسحححة الهر  م     حححا  ا

 * وتراج  دوليا.

واقعيةت ا، برسالأهداف املؤسسة ترتبط  1-1-2  * .وتتميز بالوضوح وال

عتمد  1-1-3
ُ
 .على نطاق واسععالنها إمن ِقبل املجلس اإلداري األعلى للمؤسسة ويتم  ها وأهدافاملؤسسة رسالة ت

1-1-4 
  ت

ه الرسحححالة جمي  يمتيات املؤسحححسحححة خميط، التخطيط، واتخات القرالات وتخدحححيو املوالد وتطوير ال رام  وج 

 * .(األكاديمية

 ها.يوجد لدى املؤسسة قيم توجه العمل وسلوك العاملين في  1-1-5

 التخطيط االستراتيجيالرؤية و  1-2

 .وطموحة ومعلنةيوجد لدى املؤسسة رؤية واضحة  1-2-1

1-2-2 
 طط التنمية الوطنية تتواءم م  لؤيت ا، و  تتسحححححححححح  م تضحححححححححح  املؤسححححححححححسححححححححححة  طة اسححححححححححتراتي ية  ححححححححححامتة وم دد  

 * (.الت ول الوطني وبرام م، 2030لؤية املمتكة وبرام ها خميط، 

1-2-3 
  

ً
 اسسسستراتيجية تشسسسمل الخطة االسسسستراتيجية للمؤسسسسسسسسة أهدافا

ً
، مرتبطة بمؤشسسسرات أداء محددة لقياس مدى واضسسسحة

 تحققها بدقة حسب مستويات األداء املستهدفة.

 للمخاطر املحتملة وآليات للتعامل معها تتضمن الخطة  1-2-4
ً
 .االستراتيجية تقديرا

1-2-5 
  
ً
 مرجعيا

ً
تعتمد املؤسسسسسسسسة الخطط الةشسسسغيلية والتنفيذية الال مة لجميع وحدالها، وتمثل الخطة االسسسستراتيجية إطارا

 لتلك الخطط.

1-2-6 
عحد تقحالير دوليحة حول تلح    ،م حدد تتحاع  املؤسححححححححححححسححححححححححححة محدم تناليحآ ااتطحة االسححححححححححححتراتي يحة م    ل  ليحات  

ُ
 ،وت

ل وتعدَّ  طوَّ
ُ
 لنتائ  املراجعة والتقويم والظروف املتهير وتح

ً
 * ..ل حسبما يتطتع األمر؛ است ابة

 محك أساس ي   *
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 ااحوكمة والقياد  واإلدال 

 ة  جب أن يكون لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ي
ً
إجراءات ولوائح و تطبق سسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسات أن و  ،كفاءلها و  ضسسسسسسسسسمن فاعليتها تللحوكمة   نظما

ملهام ، وتحدد اهيكل تنظيمي واضسسسسسسسسسس  ومطبق ولديها سسسسسسسسسسستراتيجية والةشسسسسسسسسسسغيلية، و ططها اإل   أهدافها رسسسسسسسسسسسالتها و تدعم 

املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة نمط قيادي ونظام إداري يعتمد على التخطيط في  يسسسسسسسسسسسود  كما يجب أن  . لكافة الوظائف والصسسسسسسسسسسالحيات

في إطسسسسسار من ال زاهسسسسسة  داءأل لتي تحقق التطوير املسسسسسسسسسسسسسستمر واملتسسسسسابعسسسسسة والتنفيسسسسسذ، ويعمسسسسسل على تفعيسسسسسل نظم الجودة ال

م األداء املؤسسسسسس ي املتعلق  هذا مناخ تنظيمي داعم للعملفي ظل و ،والشسسفافية واملسسساواة والعدالة ، كما يجب أن يقيَّ

 األمر بناًء على مؤشرات رئيسة لألداء.

 املجالس واللجان العتيا 2-1

2-1-1 
بححط  دال املؤسححححححححححححسحححححححححححححة م  ق 

ُ
 – م تس ااجححامعححة  -م ححالس تات مهححام واحححححححححححح حيححات م ححدد  خميححط، م تس األمنححاء تحح

 * ..في املمتكة العربية السعودية أنظمة التعتيم العاليتتال  م   املجتس العتمي( – م الس الكتيات 

2-1-2 
شسسسسسكل اللجان الدائمة واملؤقتة في املؤسسسسسسسسسسسسة وفق ضسسسسسوابط محددة ومعلنة مع تحديد مهامها 

ُ
مع تمثيل  وصسسسسسالحيالها ت

   .  مناسب لشطري الطالب والطالبات والفروع

2-1-3 
في جوانبها املختلفة )مثل: الجوانب األكاديمية الكفاءة الةشسسسسسسسسسسسسغيلية و املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية   الفاعليةتعمل املجالس على رفع 

 واإلدارية واملالية ونظم الجودة الدا لية(.

 لتقييم   2-1-4
ً
 كفاءة املجالس واللجان وتطوير أدائها.تطبق املؤسسة نظاما

 القياد  واإلدال  2-2

2-2-1 
 يضم  

ً
 و الافا

ً
 معتنا

ً
طب  املؤسسة نظاما

ُ
، الكالاءات املناسبة تات  األكاديمية واإلدالية  اتالقياداستقطاب  ت

 * وإيداد قيادات مستقبتية.ات م ل وتنمية قد

م أداء القيادات على جميع املستويات وفق معايير محددة ومعلنةللمساءلة  آلياتُتطبق املؤسسة  2-2-2 ِ
 .وتقي 

 ، هيئة التدريس، واملوظفين( من املشاركة في صنع القرار.الطالبتمكن القيادات املستفيدين )مثل:  2-2-3

 تتخذ القيادات قرارالها باالعتماد على الدراسات واملعلومات والبيانات املؤسسية. 2-2-4

 تتخذ القيادات اإلجراءات املناسبة للتنسيق والتكامل بين الوحدات اإلدارية واألكاديمية. 2-2-5

2-2-6 
األداء حفز ، وتالتطويرية شجع املبادرات واملقترحات، وتتعمل القيادات على توفير مناخ تنظيمي وبيئة عمل إيجابية

 في جميع أنحاء املؤسسة. املتميز واإلبداع

 املؤسسة بالتطورات واملستجدات التي تحدث فيها بشكل منتظم.ُتحيط القيادات منسوبي  2-2-7

 تةبنى القيادة آليات فاعلة لتحسين سمعة املؤسسة وصورلها الذهنية.  2-2-8

 والسياسات واإلجراءاتة األنظم 2-3

2-3-1 

التوجهات الوطنية وتسحهم في ت قيقها خميط، توجد سحياسحات  حامتة ومعتمد  ومعتنة أل  حطة املؤسحسحة تديم  

 وال ححححححراكة، واإلدالية، واملالية، وااحقوق والواجبات، وسححححححياسححححححات ااجود ، ، والب ييةالسححححححياسححححححات األكاديمية

 * (.ةاملجتمعي

 * تطب  املؤسسة أنظمة ولوائح وإجراءات تكالط ت قي  سياسات ا. 2-3-2

 ، وتطويرها.  فاعليتها من  السياسات واإلجراءات، والتأكديوجد نظام مؤسس ي ملراجعة  2-3-3

ضة.للمسؤوليات و  يوجد نظام واض  لتفويض الصالحيات مع تحديد 2-3-4  املهام املفوَّ
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 الهيكط التنظيمي 2-4

 * تمؤسسة م  لسالت ا وأهدافها وطبيعة   اطها وحجمها.التنظيمي لهيكط اليتناسع  2-4-1

 .لجميع الوحدات األكاديمية واإلداريةوعالقات السلطة والتبعية يحدد الهيكل االرتباط التنظيمي  2-4-2

 تلتزم املؤسسة بالهيكل التنظيمي، وتعتمد عليه في عمليات التوظيف والترقية. 2-4-3

2-4-4  
ً
 ومعتنا

ً
  ام 

ً
 وظياليا

ً
 * يضم  االتساق بين الد حيات واملهام، وتتاع  االلتزام به. تض  املؤسسة توايالا

  دال  ضمان ااجود  2-5

 *ت ا ووحدات ا.   طأي مط جمي  و ، يرتبط باإلدال  العتيا،يتوفر باملؤسسة نظام فعال لضمان ااجود  وإدالت ا 2-5-1

 ضمان الجودة. تطلباتتقدم املؤسسة الدعم املادي واملالي والبشري املناسب مل 2-5-2

 ( في عمليات ضمان الجودة.الطالب) مثل: هيئة التدريس واملوظفين و  يشارك جميع املستفيدين 2-5-3

 * اجم  وتوثي  البيانات وت تيتها وإدالت ا وإيداد التقالير.مركزي نظام لدم املؤسسة يتوفر  2-5-4

 * ملتاععة األداء وقياس معدالت التقدم يلى جمي  املستويات.متنوية وأدوات تستخدم املؤسسة  ليات  2-5-5

2-5-6 
ألدائها املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسس ي وأداء وحدالها األكاديمية واإلدارية وفق مؤشسسسسسسسسرات أداء تقوم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة بججراء مقارنات مرجعية 

 .رئيسة ومحددة

2-5-7 
التغذية الراجعة والتطوير والتحسسسسسسسين  تقويم األداء في تقديم و  قياس معدالت الرضسسسسسسا  تسسسسسسستفيد املؤسسسسسسسسسسسسسسة من نتائج

 املستمر.

 الال مة لتحسين أدائها وتحقيق أهدافها.التطويرية الدراسات البحوث و جري املؤسسة تُ  2-5-8

 .املستمريخضع نظام ضمان الجودة للتقويم والتحسين  2-5-9

 النزاهة، وال الافية واأل  قيات 2-6

2-6-1 
ومتابعة االلتزام  ها تنميتها تعمل على  و تطبق املؤسسسسة سسياسسات وإجراءات لدعم القيم العامة واملؤسسسسية واملهنية  

 .ها بين منسوبي

2-6-2 
وتقييم يمتيات التوظيف خ ميط،  تطب  املؤسححسححة  ليات تضححم  العدالة واملسححاوا  والنزاهة في جمي  ممالسححات ا  

 * .التطوير املنهي(والترقية و األداء 

 تعارض املصال  في تعاماللها األكاديمية واإلدارية واملالية. لإلفصاح وتجنبتطبق املؤسسة سياسة واضحة ومعلنة  2-6-3

2-6-4 
   تةيح املؤسسسسسسسسسسسسسسسسة

 
ثاملعلومات الضسسسسسسسرورية للمسسسسسسسستفيدين بشسسسسسسسكل معل املصسسسسسسسداقية والدقة ب  املؤسسسسسسسسسسسسسسسسة ، وتلتزمن ومحدَّ

  .  والشفافية فيما تنشره عن نفسها من معلومات

 قيم األمانة العلمية.و والنشر  الفكرية امللكية حقوق منسوبيها بيوجد في املؤسسة نظام يكفل التزام  2-6-5

 والتعامل معها. املخالفاتالفساد وسائر قضايا لإلبالغ عن  آلياتتوفر ت 2-6-6

2-6-7 
التعامط م  ال ححححححححححكاوم والتظتم، واإلجراءات   كياليةت ححححححححححححححححححححححدد بوضححححححححححوح  وإجراءات  تتوفر لدم املؤسححححححححححسححححححححححة لوائح  

 * التأديبية، ويتم االلتزام ب ا.
 محك أساس ي   *
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 والتعتم التعتيم

برامج التقويم و تصسسسسسسسسسسميم وإقرار وفعالة لجراءات واضسسسسسسسسسسحة إيجب أن يكون لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة التعليمية سسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسات و 

يجب و   ،ها ق رسالة املؤسسة وأهدافي، بحيث تسهم في تحقالبرامج، وأن يتم تخطيط األكاديمية واملقررات الدراسية

رسسسسسسسسسالتها تتواءم مع تعلم على مسسسسسسسسستوى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة والبرامج، للومخرجات  للخريجين صسسسسسسسسائ    أن تحدد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 أن يكون لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسة نظام يجب، و اإلطار الوطني للمؤهالت  متطلبات و 
ً
  ا

ً
اال تحقيق مسسسسسسستويات عالية   يضسسسسسسمن فعَّ

من  الل آليسسسسسسات و بسسسسسسانتظسسسسسسام،  التعليم والتعلمفي جميع البرامج املقسسسسسسدمسسسسسسة، وأن تتم مراقبسسسسسسة جودة  والتعلم لتعليمل

 .لتطويرها  إجراء عمليات مراجعة دوريةو مناسبة، 

 مية وتطويرهايتدميم ال رام  األكاد 3-1

3-1-1 
وإقرال أو تعديط ال رام  األكاديمية واملقرلات  تطب  املؤسحححححسحححححة سحححححياسحححححات وإجراءات واضححححححة ومعتنة لتدحححححميم 

 * الدلاسية، تتضم  ت ديد املسؤوليات والد حيات املتعتقة بآل  في كافة املستويات. 

3-1-2 
والتوجهات   ،تتضسسسسسمن تحقيق رسسسسسسالة املؤسسسسسسسسسسسسة وأهدافها  تحدد املؤسسسسسسسسسسسسة منطلقات لتصسسسسسميم برامجها األكاديمية،

 املستفيدين )مثل سوق العمل واملجتمع(، واملقارنات املرجعية املناسبة. اتحاج املحلية والعاملية الحديثة، وتلبية

 * .اإلطال الوطني لتمؤه ت برام ها األكاديمية بكافة مستويات ا ملعايير ومتطتبات  تضم  املؤسسة استيالاء 3-1-3

3-1-4 
والتقييم، توضسسسس  فلسسسسسفتها وتكفل تحقيق أهدافها  ميم والتعلللتعلتطبق املؤسسسسسسسسسسة اسسسسستراتيجية واضسسسسحة ومعتمدة  

 .لبرامجا في ومخرجات التعلمالتعليمية، 

3-1-5 
مواصسسسسسسسسسسسسسفسات )مثسل تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة لوائح وسسسسسسسسسسسسسسيساسسسسسسسسسسسسسسات وإجراءات واضسسسسسسسسسسسسسحسة ومعلنسة تنظم جميع جوانسب التقييم 

 .، وتو يع الدرجات...(اتاال تبار 

3-1-6 
وتضحححححححم   املهنية،األكاديمية و تطب  املؤسحححححححسحححححححة  ليات فعالة لتت ق  م  أن ال رام  األكاديمية تسحححححححتوفي املعايير  

 * .التتاع  والتكامط بين مقرلات ال رنام  في ت قي  مخرجات التعتم

3-1-7 
التي تقدم في أكثر من موقع )أقسسسسسام   واملقررات تتأكد املؤسسسسسسسسسسة من توحيد الخطط الدراسسسسسية والتوصسسسسيفات للبرامج

 الطالب والطالبات وفي الفروع املختلفة( والتزامهم  ها.

3-1-8 
أنشسسطة التدريب امليداني في البرامج األكاديمية، وتتأكد   ضسسمن جودةيوجد لدى املؤسسسسسسة معايير وضسسوابط مناسسسبة ت

 من التزام البرامج  ها .

3-1-9 
بحيث تتواءم مع أهداف املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وتتكامل مع برامجها األكاديمية،  ،غير الصسسسسسسسسفية لألنشسسسسسسسسطة  تخطط املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 .للطلبةر الشخص ي واملنهي يتطو الوتدعم 

  دائو ااتري يين ومخرجات التعتم 3-2

3-2-1 
ت دد املؤسححححححححسححححححححة  دححححححححائو يامة للتري ين ت ححححححححت  م، ا مخرجات تعتم يلى مسححححححححتوم املؤسححححححححسححححححححة، تتواءم م  

 * معتمد  ومعتنة. وتكون  سوق العمط،و  توجهات ا التعتيمية، ومتطتبات التنميةت ا، و لسال

3-2-2 
رسسسالة البرنامج للخريجين و الخصسسائ  العامة تتواءم مع  ،تتأكد املؤسسسسسسة من وضسسع  صسسائ   ريجين لكل برنامج

 واملعايير التخصصية واملهنية وحاجات سوق العمل.

3-2-3 
بحيث تتواءم مع  صائ  الخريجين،  الطالبتتأكد املؤسسة من أن البرامج األكاديمية قد حددت مخرجات تعلم 

 .اإلطار الوطني للمؤهالت وتلبي توقعات املستفيدين من دا ل و ارج املؤسسة، وتتواءم مع متطلبات 

 .متنوعة ومناسبةتقييم تتأكد املؤسسة من اكةساب الخريجين للخصائ  املستهدفة من  الل آليات  3-2-4
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 ضمان جود  ال رام  األكاديمية وت سي، ا 3-3

3-3-1 

واملقرلات   األكاديميةيوجد لدم املؤسحححححححححسحححححححححة سحححححححححياسحححححححححات وإجراءات واضححححححححححة ملراجعة وتقويم وت سحححححححححين ال رام   

واق  والدلاسححية، و  خالتعتيم املدم ، والتعتم   التعتم  أنواعمختتف في  ضححمان جود  التعتم والتعتيم في جمي  امل

 * ، وتتضم  ت ديد املسؤوليات والد حيات ااتااة بآل  يلى كافة املستويات.ي  ععد...(

3-3-2 
راجعة التقارير السسنوية لجميع البرامج من ِقبل لضسمان جودة العملية التعليمية ومتطبق املؤسسسسة إجراءات دورية  

 للتحسين والتطوير.لجان متخصصة على مستوى البرامج والكليات واملؤسسة، وتتخذ اإلجراءات املناسبة 

3-3-3 
راقبة وتقييم مدم ت ق   دحححائو ااتري ين ومخرجات التعتم املسحححت دفة   وإجراءات مل

ً
تطب  املؤسحححسحححة نظما

 * يلى كافة املستويات.

3-3-4 

 
ً
  تجري املؤسسسسسسسسسسسسسسسسة تقويما

ً
 للبرامج دوريا

ً
: مرة كل ثالث سسسسسسسسنوات( ويتم إعداد تقارير حول املسسسسسسسستوى العام   شسسسسسسسامال

ً
)مثال

، ومسسسستويات التفاوت املهمة في الجودة بين البرامج، واألقسسسسام، تحديد نقاط القوة والضسسسعفمع   ،للجودة في البرامج

 والوحدات.

3-3-5 

)مثسسسل : بيسسسانسسسات  ، وإعسسسداد التقسسساريروالهيئسسسة التعليميسسسة البيسسسانسسسات الال مسسسة لعمليسسسات التقويم  للبرامجتوفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

في البرامج، ومعسسدالت إتمسسامهم لهسسا، وتقييمسسات   الطالبأو فرع على حسسدة، ومسسدى تقسسدم  برنسسامجمؤشسسسسسسسسسسسسسرات األداء لكسسل 

 (.للمقررات والبرامج الطالب

3-3-6 
   البيانات املتعلقة بمؤشسسرات األداء الرئيسسسة لكل البرامجيناقش املجلس األعلى في املؤسسسسسسة  

ً
، ويتخذ القرارات  سسسنويا

 املناسبة للتطوير.

3-3-7 
احتياجات البرامج األكاديمية  بما يلبي األكاديميوإدارة  دمات الدعم  لتخطيطفعالة   إجراءاتتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  

 ، وتق ِ البوالط
ً
 .وم تلك الخدمات وتطورها دوريا

3-3-8 
اإللكتروني أسسسسسسلوب التعلم التي تقدم وفق  واملقرراتتوفر املؤسسسسسسسسسسسسة الخدمات اإللكترونية والبيئة املناسسسسسسبة للبرامج  

 وتحقق املعايير الخاصة  هذا النمط.، نمط التعليم عن بعد و 

 .بتحصيل الطال  مصداقية وموضوعية تقييممن  للتحقق املستقل تعتمد املؤسسة آليات 3-3-9

 ال راكات التعتيمية خ ن وجدت( 3-4

3-4-1 

أ رى الترتيبات واملسسسؤوليات بوضسسوح، وتكون  اتمع مؤسسسسسس  تحدد االتفاقيات الرسسسمية لبرامج الشسسراكات )التوأمة(

ومعايير وتتضسسسسسسسسسسسسسمن اسسسسسسسسسسسسسسةيفاء معايير املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، اململكة،  أنظمة  قابلة للتنفيذ وفق 

  ها.االلتزام الكامل ، ويتم اإلطار الوطني للمؤهالت ومتطلبات 

3-4-2 
الدولية، بما في ذلك برامج التعليمية التي تقدمها املؤسسسسسسسسسسات  الدراسسسسسيةالبرامج أو املقررات من أن  املؤسسسسسسسسسسة تتأكد 

 مصرح لها من الحكومة في بلد املنشأ. و التعليم اإللكتروني ومقررات التعليم عن بعد، معتمدة ومضمونة الجودة 

3-4-3 
مكونات راءات املناسسسسسسسسسسبة التي تضسسسسسسسسسمن توافق باتخاذ اإلج - ملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات أ رى برامج  تبنيها في حال   -تقوم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  

 قيم وثقافة املجتمع.والواجبات واال تبارات مع  البرنامج األكاديمي

3-4-4 
لشسسسسريكة، بما في ذلك اجودة جميع جوانب البرامج التي تقدمها املؤسسسسسسسسسسات التي تضسسسسمن   الضسسسسوابطاملؤسسسسسسسسسسة تضسسسسع 

 .، وتتابع االلتزام  ها والخدمات املقدمة الطالبمعايير تحصيل و والتدريس  التعليمية املواداملقررات الدراسية و 

 ، وتتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.بشكل منتظم اتالشراك املؤسسة فاعلية م تقي ِ  3-4-5
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 برام  الدلاسات العتيا 3-5

3-5-1 
تطب  املؤسححححححححححسححححححححححة  ليات لتت ق  م  أن مخرجات التعتم وااتطط الدلاسححححححححححية تتناسححححححححححع م  مسححححححححححتوم وطبيعة  

 * .اإلطال الوطني لتمؤه ت املؤهط في الدلاسات العتيا وتتال  م  املعايير األكاديمية واملهنية ومتطتبات 

3-5-2 
املؤهالت والخبرات املالئمة لبرامج الدراسات العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس ذوي   تتحقق املؤسسة من توفر

 العليا.

 تتابع املؤسسة التزام برامج الدراسات العليا بمعايير وشروط القبول املعتمدة. 3-5-3

3-5-4 
يتم تعريفهم طالب الدراسسسات العليا واملشسسرفين عليهم، و و  أعضسساء هيئة التدريس تحدد املؤسسسسسسة أدوار ومسسسؤوليات

 ، وتتأكد من االلتزام  ها.بشكل فعال  ها 

3-5-5  
ً
 .تقدم الدعم الال م لهمو ، ومعدالت تقدمهم، وآليات ملتابعة طلبة الدراسات العليا  تطبق املؤسسة نظاما

3-5-6 
 وآليات لتقييم كفاءة برامج الدراسسسسسسسسسسسسات العليا وجودة مخرجالها بمشسسسسسسسسسسساركة املسسسسسسسسسسسستفيدين، 

ً
تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة نظاما

 ائج في التحسين والتطوير.وتستخدم النت

 مدادل التعتم 3-6

3-6-1 
بناًء ،  املرتبطة ب ادححادل التعتم وااتدمات  ملفايتة تكالط التوفير الكمي والنوعي املناسححع     لياتتطب  املؤسححسححة  

 * وكافة املستاليدي ، وتتي ها في أوقات كافية ومناسبة.احتياجات ال رام   يلى

3-6-2 
ناسسسسسسسسسسسسسسب من املو  يكافالعدد ال وتوفر لهسا كتبسة ومصسسسسسسسسسسسسسادر التعلم بكفساءة، آليسات وإجراءات إلدارة املُتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  

 املؤهلين.

3-6-3 
ال ملصسسسسسادر  الطالباملناسسسسسسب لتمكين   والتدريب تقدم املؤسسسسسسسسسسسسة الدعم التعلم وهيئة التدريس من االسسسسسستخدام الفع 

 . دمالها كافة و  واملكتبة

 .اإلعاقةذوي ألشخاص ، ولمرافق وتجهيزات كافية، لالستخدام الفردي وللمجموعات الصغيرةتتوفر باملكتبة  3-6-4

3-6-5 
تفعل املؤسسسسسسة آليات للتعاون مع املؤسسسسسسات واملراكز املحلية والدولية إلتاحة وتبادل املصسسادر واملراجع بما يضسسمن 

 تلبية حاجات املستفيدين.

3-6-6 
تةيح للمسسستفيدين الوصسسول إلى مصسسادر املعلومات مناسسسبة إلكترونية  معلومات وأنظمةلدى املؤسسسسسسة قواعد يوجد 

 دا ل املؤسسة أو  ارجها.من  واملواد البحثية واملجالت العلمية

3-6-7 
تقوم بتطويرهسسا و املكتبسسة ومرافقهسسا وتجهيزالهسسا ومصسسسسسسسسسسسسسسسادر التعلم، تقويم  سسدمسسات علسسة لا تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة آليسسات فسس 

 بناء على ا
ً
 .  املستفيدين واحتياجات البرامجلتغذية الراجعة من وتحديثها دوريا

 محك أساس ي   *
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 ب   ححح الط

في جميع برامج املؤسسة واضحة وعادلة ومعلنة، مع أهمية توفير  بن تكون سياسات وأنظمة قبول الطال يجب أ

وواجبالهم محددة ومعلنة  ب، كما يجب أن تكون حقوق الطال بال إلدارة وتأمين سجالت الطال نظام إلكتروني فعَّ 

ة وملتزم  ها، وأن تضع املؤسسة قواعد للسلوك القويم وإجراءات للتأديب والتظلم واالستئناف تتصف بالشفافي

بشكل مةساوي،   بجميع الخدمات التي يحتاجها الطال  تقديموالعدالة، وأن تتوفر آليات فعالة للتوجيه واإلرشاد و 

ة إلى  أن يكون لدى املؤسسة سياسة فعالة لالستفادة من آراء الخريجين، باإلضافكما يجب  ،  ذوي اإلعاقةمع مراعاة  

 .م إن وجدواالدوليين واالهتمام  ه بتبنيها برامج لرعاية الطال 

 قبول الط ب 4-1

4-1-1 
يلى ال رام  األكاديمية   ع الط بوز تو   ،القبول والت ويط واملعادلةمعايير  و سححححححححياسححححححححات     يتتتزم املؤسححححححححسححححححححة بتطب

 *  وف   ليات م دد  ويادلة ومعتنة.

4-1-2 
 الطالبفيما يخ  أعداد   والبرامج األكاديميةتعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة إجراءات تكفل االسسسسسسسسسسسسسستجابة لتوصسسسسسسسسسسسسسيات الكليات 

 .، وبما يةناسب مع املوارد املتاحةفي البرامج ماملخطط لقبوله

4-1-3 
 
ً
 فعاال

ً
 إلكترونيا

ً
إلدارة عمليات القبول والةسسسسسسسجيل واسسسسسسسترجاع البيانات وطلب اإلحصسسسسسساءات،  تعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسة نظاما

   الل مدة دراستهم، ويةيح الخدمات اإللكترونية للطلبة بالسهولة والسرعة املناسبة. الطالبومتابعة تقدم 

4-1-4 
تةيح املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة كافة املعلومات املتعلقة بأنواع البرامسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسج واملقررات التي تقدمها ونمط تقديمها، والتكاليف املالية، 

 قبل تقديم طلبات االلتحاق. الجميعوالخسدمات، وغيرها، بحيث تكون في متناول 

 سج ت الط ب 4-2

4-2-1 
 حالظهاو ليات حمايت ا و اها   دد م تو ت  الط بسحححححححج ت إلدال    ةواضحححححححح سحححححححياسحححححححات وقوايداملؤسحححححححسحححححححة    تطب 

 * ، م  توفير  سخ احتياطية م، ا.وسريت ا والواول  لي ا

4-2-2 

للجهات ذات العالقة على املسسسسسسسسسستوى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ي والبرامجي البيانات اإلحصسسسسسسسسسائية الال مة  الطالبيةيح نظام سسسسسسسسسسجالت  

لعمليسسسسسات التخطيط وإعسسسسسداد التقسسسسسارير وضسسسسسسسسسسسسسمسسسسسان الجودة )مثسسسسسل: نسسسسسسسسسسسسسسسسسسب الطالب املحولين واملنسسسسسسسسسسسسسسحبين واملتعثرين 

 واملعتذرين واملؤجلين(.

 ، وإعالنها في الوقت املحدد.نتائج الطالب تسليمو  لتحديث السجالتتطبق املؤسسة إجراءات محددة ومناسبة  4-2-3

 علة للتحقق من اسةيفاء كل طالب ملتطلبات التخرج.ا تضع املؤسسة آلية ف 4-2-4

 حقوق الط ب وواجبات م 4-3

4-3-1 
، وتسححححححححححححتطت   لاء الط ب حول محححدم تطبيقهححا ب حححا هماملؤسححححححححححححسححححححححححححححة حقوق الط ب وواجبحححات م، ويتم تعريال ت حححدد

 * .وفايتيت ا

4-3-2 
، واإلجراءات الخسساصسسسسسسسسسسسسسسة بمخسسالفسسات الطال ب املتعلقسسة   تضسسسسسسسسسسسسسع املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة اللوائح التنظيميسسة والعقوبسسات التسسأديبيسسة 

 تطبيقها. وتتابعبتظلمالهم، 

 للطالب في املجالس واللجان ذات الصلة. 4-3-3
ً
 مناسبا

ً
  تعتمد املؤسسة تمثيال

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةا ملراعاة حقوق علة ا يوجد لدى املؤسسة آليات ف 4-3-4
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 التوجيه واإلل اد 4-4

4-4-1 
 لتقديم  دمات التوجيه واإلل اد، وف   طط وبرام   

ً
 و ام 

ً
 فعاال

ً
م دد ، وم    ل تعتمد املؤسسة نظاما

 * تناليآها. تاععةوت دد اآلليات املناسبة مل كوادل مؤهتة وكافية ومناسبة،

4-4-2 
 لتهيئة 

ً
الجدد وتوجيههم، بما يضسسسسسسسسسسسمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات   الطالبتقدم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة برنامجا

 املتاحة لهم، وحقوقهم وواجبالهم.

الة ل وبرامج تقدم املؤسسة  دمات 4-4-3  ةناسب مع احتياجالهم.ي بما للطلبة والتوجيه املنهي إلرشاد األكاديمي فع 

4-4-4 
 للتعرف على  

ً
 مناسسسسسسسسسسسسسسبا

ً
املبدعين واملتفوقين واملتعثرين، وتضسسسسسسسسسسسسسع برامج املوهوبين و  الطالبتعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة تنظيما

 منهم، بما يشمل التحفيز والدعم. فئةلرعاية كل 

4-4-5 
تقدم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  دمات اإلرشسسسسسسسساد النفسسسسسسسسس ي والسسسسسسسسسلوكي واالجتماوي للطلبة وفق إجراءات تةسسسسسسسسسم بالسسسسسسسسسهولة واملرونة 

 ة، من  الل وحدات متخصصة.والسري

4-4-6 
عن  دمات التوجيه واإلرشسسسسسسسسسسسساد، وتسسسسسسسسسسسسسهم في عمليات  الطالبتعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وسسسسسسسسسسسسسائل دورية لقياس مدى رضسسسسسسسسسسسسا 

  التحسين املستمر لها.

 الط ب الدوليون  4-5

 وقبولهم. همالدوليين، وتعتمد ضوابط محددة ال تيار  املتميزين من الطالبعلة لجذب ا تطبق املؤسسة آليات ف 4-5-1

4-5-2 
، وتوفر لهم الرعاية االجتماعية توفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة البرامج الداعمة لتكيف الطالب الدوليين مع مجتمع املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 ، وتتابع معدالت تقدمهم األكاديمي.والصحية، والبيئة التعليمية املناسبة

4-5-3 
م املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة األنظمسة والبرامج والخسدمسات املتعلقسة  ِ

ي  السدوليين )برامج املنح وغيرهسا( بشسسسسسسسسسسسسسكسل دوري، بمسا  بسالطالبُتق 

 لها. يضمن التحسين املستمر

 ااتدمات واأل  طة الط بية 4-6

4-6-1 
 ، بما في تل وأيدادهمتتتزم املؤسححححححححححسححححححححححة بتقديم ااتدمات ال زمة اجمي  الط ب بما يتناسححححححححححع م  احتياجات م  

 *  دمات الرياية الصحية املناسبة للحاالت الطالئة.

4-6-2 
عن جودة الخدمات   همعلة، تشسسسسمل قياس رضسسسسا ا تتابع املؤسسسسسسسسسسة جودة الخدمات املقدمة للطلبة من  الل آليات ف

 وكفايتها، وتسهم في عمليات التحسين املستمر لها.

4-6-3 
 لألنشسسسطة الطالبية تتواءم مع رسسسسالتها وأهدافها، وي

ً
آليات  حدد، وتإعدادها في   بالطال   شسسساركتضسسسع املؤسسسسسسسسة  ططا

 وتخص  موارد مناسبة لها. ،لتنفيذها 

4-6-4 
 حجماملتنوعة وتتابع األنشسسسسسسسطة الطالبية في   الطالبالال مة لتنظيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم وتحفيز مشسسسسسسساركسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة   اآللياتتتخذ املؤسسسسسسسسسسسسسسسسة  

 ، ومعدالت رضاهم عنها، وتعمل على تحسين جودلها.فيها تهم مشارك

 تشجع املؤسسة إبداعات الطالب وابتكارالهم، وتةيح إقامة املناشط الداعمة لريادة األعمال. 4-6-5

 ااتري ون  4-7

ثة عنهم.ال معهم، ولديها قواعد بيانات توفر املؤسسة اآلليات املناسبة ملتابعة  ريجيها والتواصل الفع   4-7-1  محد 

4-7-2 
تعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسة آليات ووسسسسسسسائل متنوعة السسسسسسستطالع آراء وتجارب الخريجين وقياس مدى مناسسسسسسسبة املعارف واملهارات 

 التوظيف وأدائهم املنهي.والكفايات التي اكةسبوها لتلبية متطلبات جهات 

4-7-3 

في مناسسسسسسسسسسبالها العامة والعلمية تدعم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة صسسسسسسسسسلتها بالخريجين بما فيهم الطالب الدوليين من  الل اشسسسسسسسسسراكهم   

والوظيفية في تعزيز األداء املؤسسسسسسسسسس ي  وتقديم الخدمات املناسسسسسبة لهم، وتسسسسسةثمر  برالهم املهنية و ططها التطويرية

 واألكاديمي.
 محك أساس ي   *
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 واملوظالون  هيئة التدليس 

للقيام   املناسبةذوي املؤهالت والخبرات من   التدريس واملوظفينيجب أن يكون لدى املؤسسة العدد الكافي من هيئة 

املناسبة لهم،  دارة، كما يجب أن يتوفر لهم الدعم الال م، باإلضافة إلى توفير برامج التطوير املنهي بمسؤوليالهم بج

،  ء م أداكما يجب على املؤسسة أن تقي
ً
 ويستفاد من نتائج التقييم في التحسين.هم دوريا

 واالستبقاء التوظيف 5-1

5-1-1 
، فين بناًء على احتياجالها هيئة التدريس واملوظالسسسسستقطاب ذوي املؤهالت والخبرات املناسسسسسبة من تخطط املؤسسسسسسسسسسة  

 وإجراءات عادلة ومعلنة لالستقطاب والترشيح والتوظيف وإنهاء الخدمات.تطبق املؤسسة سياسات و 

5-1-2 
تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة آليات فاعلة للتحقق من تسسسسسسسسسسسسحة ومصسسسسسسسسسسسسداقية مؤهالت و برات املرشسسسسسسسسسسسسحين للوظائف، وسسسسسسسسسسسسسمعة 

 املؤسسات التي حصلوا على مؤهالت منها.

5-1-3 
واملوظالين اإلداليين والالنيين توي املؤه ت املناسححححححححححححبة؛ يتوفر لدم املؤسححححححححححححسححححححححححححة العدد الكافي م  هيئة التدليس  

 * لتقيام بمهامها املتتتالة.

5-1-4 
، عند االسسسسسسسستعانة  هيئة التدريس املتعاونين والذين يعملون بدوام جز ي مناسسسسسسسسبةتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسة معايير وإجراءات  

 وتراوي التوا ن في نسبتهم إلى هيئة التدريس املعينين.

 األكفاء.واملوظفين السةبقاء هيئة التدريس  املؤسسة آليات مناسبةتعتمد  5-1-5

 واملوظفين، وتقيمها، وتعمل على تحسينها. تقدم املؤسسة الرعاية والخدمات املناسبة لهيئة التدريس 5-1-6

 بشفافية وعدالة. واملوظفين تطبق املؤسسة معايير معتمدة لترقية أعضاء هيئة التدريس 5-1-7

 التطوير املنهي والتقويم 5-2

الة لتهيئة وتدريب هيئة التدريس واملوظفين الجدد. 5-2-1  ُتقدم املؤسسة برامج فعَّ

5-2-2 
تقدم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسة الدعم املالي واملنهي الال م لهيئة التدريس، وبخاصسسسسسسسة حدياي الخبرة، في املجاالت التعليمية والبحثية 

 التوجيه الشخص ي، وإشراكهم في الفرق البحثية، ومساعدلهم في تطوير مشروعالهم البحثية(.)مثل: توفير 

 عادلة ومناسبة للتطوير املنهي والشخص ي لهيئة التدريس واملوظفين. 5-2-3
ً
 ُتةيح املؤسسة فرصا

 توفر املؤسسة آليات فاعلة لتحفيز هيئة التدريس واملوظفين على تطوير أدائهم. 5-2-4

 ُتطبق املؤسسة آليات تضمن مشاركة أعضاء هيئة التدريس باستمرار في األنشطة العلمية والبحثية واملهنية. 5-2-5

5-2-6 
 لتقويم أداء هيئححة التححدليس واملوظالين، وتقححدم لهم التهححآيححة الراجعححة، 

ً
 ومعتنححا

ً
 فعححاال

ً
تطب  املؤسححححححححححححسححححححححححححححة نظححامححا

 * ويستالاد م، ا في تطوير األداء.

 محك أساس ي   *
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 املؤسسية  املوالد

وعمليالها في  يجب أن تتوفر لدى املؤسسة املوارد املالية والبنية التحتية املادية والتقنية الكافية لدعم أنشطتها 

تمتثل لألنظمة واللوائح، كما يجب أن تتحقق املؤسسة  و ة وفروعها، وأن تدار بطريقة فعالة، جميع مقارها الرئيس

جودة برامجها التعليمية ودعم التحسين املستمر، وأن    لضمانمن  الل عمليات التقويم الدوري أن مواردها كافية  

 لديها نظام
ً
  ا

ً
 للسالمة وإدارة املخاطر. فعاال

زانية 6-1  املوالد املالية واملي

 .، وتعد بمشاركة ذوي العالقةالتخطيط املالي وامليزانية بأهداف املؤسسة وأولويالها االستراتيجيةترتبط عمليات  6-1-1

 .لةاعتعمل املؤسسة على تنويع مصادر الد ل وفق استراتيجيات مناسبة وف 6-1-2

6-1-3 
ن   وتحدد اآلثار املترتبة من   ،جديدةالبرامج  ال املشسسسسسسسسساريع أو طط عمل  تقديرات التكلفة املالية في    املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةُتضسسسسسسسسسم 

 إقرارها على الخدمات واألنشطة القائمة.

 * يوجد لدم املؤسسة امل ء  واالستقرال املالي الكافي لديم برام ها وأ  طت ا. 6-1-4

6-1-5 
لالحتياجات املالية لجميع وحدالها األكاديمية واإلدارية بالسسسسسسسسسسسسالسسسسسسسسسسسسة   آليات تضسسسسسسسسسسسمن االسسسسسسسسسسسستجابةاملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  ُتطبق 

 والسرعة املناسبة.

 إعداد تقارير سنوية بذلك.االلتزام بامليزانية، و متابعة إلنفاق و اراقبة يوجد لدى املؤسسة نظام مل 6-1-6

 ية، وتلتزم املؤسسة بالتوصيات التي ُتقدم.باستقاللوالخارجية عمليات التدقيق املالي الدا لية  تجرى  6-1-7

 .املالية والتعامل معها  تتضمن عملياُت التخسطيط املالي إجراءاٍت لتقويم املخاطر 6-1-8

 لرفع كفاءة اإلنفاق. فاعلة تطبق املؤسسة آليات 6-1-9

 تقنية املعتومات 6-2

 * احتياجات ا األكاديمية والتعتيمية واإلدالية.الكافية التي تناسع  توفر املؤسسة البنية والت هيزات التقنية 6-2-1

 تقوم املؤسسة بالتحديث والصيانة الدورية للتجهيزات التقنية في جميع وحدالها وفق آلية مناسبة. 6-2-2

ال ال ا آليات لتنظيمتطبق املؤسسة  6-2-3  .لتجهيزات التقنيةلستخدام الفع 

 .الشخصيةاملؤسسية و املعلومات  منمناسبة أل أنظمة تطبق املؤسسة  6-2-4

6-2-5 
الدعم الفني الال م ألعضسسسسسسسسسساء هيئة التدريس وللموظفين وللطلبة املسسسسسسسسسسستخدمين لتقنيات  التدريب و   توفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 املعلومات واالتصاالت.

 ها.من االلتزام  التحقق ، ويتم لتنظيم االستخدام اال القي ملصادرها التقنيةقواعد سلوك  تضع املؤسسة 6-2-6

 ، ويستفاد من النتائج في التحسين والتطوير.بانتظامالتقنية تجهيزات ال ءةكفا املؤسسة م تقيَّ  6-2-7

 واالتصاالت. في األنظمة اإلداريةعلية ا تقنية املعلومات بفاملؤسسة تستخدم  6-2-8

6-2-9 
 لتقنيسة املعلومسات تتصسسسسسسسسسسسسسف بسالتكسامسل واملوثوقيسة )مثسل: محسدوديسة األ طساء واألعطسال(، 

ً
تسسسسسسسسسسسسسستخسدم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة ُنظمسا

 وسرعة األداء، والقدرة االسةيعابية املناسبة.

راف  و  6-3  الت هيزاتامل

6-3-1 
تضسسسسع املؤسسسسسسسسة و   ،املرافق والتجهيزاتاملسسسسستفيدين في تحديد احتياجالها الحالية واملسسسسستقبلية من  املؤسسسسسسسسسسة    تشسسسسرك

 لتوفير 
ً
 شاملة

ً
 وضمان استدامتها، وصيانتها الدورية، وتربط ذلك بخططها االستراتيجية واملالية. ها، ططا

 التدريب عليها.آلية لتنظيم وترشيد استخدام املرافق والتجهيزات و لدى املؤسسة  يوجد 6-3-2

 .اإلعاقةتتوفر املرافق والتجهيزات املناسبة لذوي  6-3-3
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6-3-4 
راف  ال زمة ملمالسححححححححة األ  ححححححححطة اليقافية والرياضححححححححية و يرها م  األ  ححححححححطة  ير الدححححححححالية،  توفر املؤسححححححححسححححححححة امل

راف  ال زمة ألداء الدتوات وتناول الوجبات وجتسات االستآكال واالستراحة.  * وامل

 والتجهيزات. في املرافق والنظافة واالشتراطات البيئيةتحقق جميع متطلبات الصحة تأكد املؤسسة من ت 6-3-5

 ، ويستفاد من النتائج في التحسين والتطوير.بانتظاماملرافق والتجهيزات  املؤسسة جودةم تقي ِ  6-3-6

 الس مة وإدال  املتاطر 6-4

 إلدارة املخاطر، تتضمن ترتيب املخاطر بحسب أولويالها.يوجد لدى املؤسسة  طة شاملة  6-4-1

 توفر املؤسسة اآلليات واملوارد املناسبة لتفعيل  طة إدارة املخاطر. 6-4-2

 ُتطبق املؤسسة آليات آمنة للتخل  من النفايات الخطرة. 6-4-3

م املؤسسة عمليات وإجراءات إدارة املخاطر، ويستفاد من  6-4-4 ِ
 .النتائج في التحسين والتطويرتقي 

6-4-5 
واملمتلكات الشخصية،  املرافق والتجهيزاتاألشخاص و تتميز بالكسسسسسسسسسسسفاءة؛ لحسسسسسسسسسسسماية  يةأمنتستخدم املؤسسة أنظمة  

 .مسؤولياتلمع تحديد واض  ل

6-4-6 
طب  املؤسسة  

ُ
املعتمد ، ويتم التدليع العامة واملهنية لتمن آت واألفراد وف  املعايير  س مة  الأنظمة لضمان ت

 * يتي ا.

 محك أساس ي   *
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 الب ث العتمي واالبتكال

تفق عكس توجهالها االستراتيجية وتت واالبتكار يجب أن يكون لدى املؤسسة  طط محددة ألنشطة البحث العلمي

 بألعضاء هيئة التدريس والطال  املناسبوتقدم الدعم  ،الال مة لها  املؤسسة املوارد مع طبيعتها ورسالتها، وتوفر 

وغيرهم من منسوبي املؤسسة للقيام بدورهم في هذه األنشطة، وتعمل على متابعة أنشطتها وتوثيقها، وإعداد تقارير 

 دورية حولها، واتخاذ اإلجراءات الال مة للتحسين والتطوير.

 التخطيط لتب ث العتمي وإدالته 7-1

7-1-1 
، وتسححهم في ت قي  املؤسححسححة  طة م دد  ومعتنة أل  ححطة الب ث العتمي تتناسححع م  لسححالت ا وأهدافها  تضحح 

 * التوجهات الوطنية واألولويات التنموية.

 لتحديد أولويات البحث العلمي، وتتابع تطبيقها. آلياتيوجد لدى املؤسسة  7-1-2

7-1-3 
املؤسسسسسسة سسسياسسسات وآليات تضسسمن توفير فرص متناسسسبة للبحث العلمي في جميع وحدالها وفروعها وشسسطري  تطبق

 الطالب والطالبات.

7-1-4 
، والتزام الباحثين بضسسسسسسسسسسسوابط  تتوفر لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة سسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسسات وإجراءات مطبقة لحماية حقوق امللكية الفكرية

 وأ القيات البحث العلمي.

7-1-5 
املؤسسسسسسسسسسسسة لوائح وإجراءات لتنظيم عمل املراكز والكراسسسسسس ي البحثية )إن وجدت( بما يضسسسسسمن تحقيق أهدافها تطبق 

 . ، وتقوم فعاليتها بشكل دوريوكفاءلها 

7-1-6 
إلنتاج العلمي ملنسسسسسوبيها، البتكارات واالسسسسسةثمار التجاري لللةسسسسسويق وااملؤسسسسسسسسسسة سسسسسياسسسسسات وإجراءات محددة  تطبق

 .للباحثين حقوقهموبما يكفل 

 .ثة ومعلنة لإلنتاج العلمي ملنسوبيها يوجد لدى املؤسسة قواعد بيانات محدَّ  7-1-7

7-1-8 
تطب  املؤسسة  ليات مناسبة لقياس  نتاجها الب ثي وف  مؤ رات أداء م دد ، وتعد التقالير السنوية ي، ا، 

 * ويستالاد م  النتائ  في الت سين والتطوير.

 الب ث العتمي واالبتكالديم  7-2

 وتحفيزهم.والطالب هيئة التدريس لتطبق املؤسسة آليات متنوعة لتنمية املهارات البحثية  7-2-1

 تخص  املؤسسة ميزانية كافية تمكنها من تحقيق  طتها البحثية. 7-2-2

7-2-3 
للبحسث العلمي بمسا يتضسسسسسسسسسسسسسمن مصسسسسسسسسسسسسسادر وقواعسد املعلومسات واملرافق والتجهيزات  البيئسة املنساسسسسسسسسسسسسسسبسةتوفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  

 والبرمجيات.

7-2-4 
نشسسسسسسسسسسسطة البحث العلمي والنشسسسسسسسسسسسر الدولي )مثل: تخصسسسسسسسسسسسي  وحدات للترجمة ألتوفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة اإلجراءات الداعمة  

 التصال...(لوالتدقيق اللغوي، ومراكز 

 .البتكار واإلبداعلتيهئ املؤسسة املناخ الداعم  7-2-5

7-2-6 
مع القطاعات الصسناعية واملهنية في مجال البحث العلمي واالبتكار املؤسسسسة آليات لدعم املشساركة والتعاون  تطبق

 .يدولاملحلي وال يينالجامعات والهيئات واملراكز البحثية على املستو و الحكومية والخاصة 

الة للسالمة تكفل سالمة الباحثين وأنشطتهم البحثية، واملرافق والبيئة 7-2-7  .توجد في املؤسسة أنظمة فعَّ

 .البحثية املتميزة واملبادراتنجا ات اإل  لةشجيعيوجد لدى املؤسسة آليات  7-2-8

 .بجهودهم مع االعتراف  املناسبة، البحثيةواألنشطة  املشاركة في املشروعاتعلى  الطالباملؤسسة  تشجع 7-2-9

 محك أساس ي   *
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 ال راكة املجتمعية 

تفق مع عكس توجهالها االستراتيجية وتت، يةاملجتمعوآليات محددة للشراكة يجب أن يكون لدى املؤسسة  طط 

عالقات تقيم أن كما يجب  .ها فيوالطالب واملوظفين هيئة التدريس ، وأن تدعم املشاركة الفعالة لطبيعتها ورسالتها 

توثيق أنشطتها تعمل على أن و ، املختلفة العملقطاعات املهنية و تعاون فعالة مع املجتمع املحلي والدولي والهيئات 

 ها.وتطوير  ها وتحسين فعالية الشراكة املجتمعيةمتابعة و 

 وإدالت ا املجتمعية لت راكةتخطيط ال 8-1

 *  .املجتمعية تتناسع م  لسالت ا وأهدافها، واحتياجات املجتم م دد  لت راكةاملؤسسة  طة  تض  8-1-1

8-1-2 
في تفعيل  طة املشسسساركة املجتمعية من  الل مهام وأنشسسسطة  وطال ها علة ملنسسسسوبيها ا تضسسسمن املؤسسسسسسسسة املشسسساركة الف

 واضحة ومتنوعة.

8-1-3 
الحقوق وُتحدد   ،لقطاعات األ رى والخدمات للتقديم االسسسةشسسارات  ةواضسسح  سسسياسسسات وإجراءاتتطبق املؤسسسسسسة  

 .واملنافع املتعلقة بذلك

8-1-4 
وف    املجتمعية  ححححححححححراكةالأ  ححححححححححطت ا في م ال  لتوثي  ومتاععة وتقييم فايتية  م دد  املؤسححححححححححسححححححححححة  ليات    تطب 

 * .وتعد تقالير دولية تسهم في ت سين األداء مؤ رات أداء م دد ،

 تالعيط ال راكة املجتمعية 8-2

8-2-1 
تخطيط وتطوير األداء املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ي    والهيئات املهنية فرصسسسسسسسسسسسسة املشسسسسسسسسسسسساركة الفاعلة فيرباب العمل  أل املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة   تةيح

 .والبرامجي ودعم أنشطتها 

8-2-2 
واملهنية  العلمية والهيئات مع مؤسسسسسسات املجتمع على التعاون  تشسسجع املؤسسسسسسة هيئة التدريس واملوظفين والطالب

 .يدولاملحلي وال يينعلى املستو والعمل التطووي،  ،املختلفة

 .تقدم املؤسسة برامج التطوير املنهي والتعليم املستمر بما يسهم في تلبية احتياجات املجتمع 8-2-3

 .متنوعة مع املجتمع تسهم في تنمية ريادة األعمال واملشاريع الرائدةتقدم املؤسسة برامج ومبادرات تشاركية  8-2-4

 التي تلبي احتياجات املجتمع املحلي. والخدمية يةو توعالتثقيفية والنشطة واألبادرات املاملؤسسة  تقدم 8-2-5

8-2-6 
املختلفة )مثل: املكتبة، واملالعب الرياضسسسسسسسية،   مصسسسسسسسادرها مرافقها و للمجتمع فرصسسسسسسسة االسسسسسسسستفادة من   املؤسسسسسسسسسسسسسسسسةتةيح 

 والقاعات الدراسية، واملعامل(.
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