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 دادإـع                                                                                                                                                                                            
 أستاذ االدارة والتخطيط الرتبوي املساعد                                                                                                            

 ةجامعة بيش -كلية الرتبية                                                                                                      

يشهد العالم اليوم طلبًا متزايد على التعليم العالي األمر الذى يتطلب من النظمم التعلييين  
االستجاب  لهذا الطلب بإتاح  مزيد من الفرص التعلييي  ، وفي نفس الوقت عليها أن تهتم بجودة 

 تقدمه. التعليم الذي
وتسعي الييلك  العربي  السعودي  جاهدة إلى توفير تعليم ذو جودة عالي  فني لنم مراحنم 
التعلننننيم ، ليننننا تسننننعى إلننننى التوسننننل فنننني  إنشنننناي ميسسنننناا التعلننننيم العننننالي بيننننا يلبنننني احتياجنننناا 

اليختلفنننن   هالينننواطظين ويتذنننج ذلنننن  جلينننًا منننن مننننعل منننا تظفقننننه الييلكننن  علنننى التعلننننيم بييسسنننات
 لتعليم العالي.وبخاص  ا

وتعد جامع  بيش  منن الجامعناا الظاةنف  فني الييلكن  العربين  السنعودي ، وتسنعي جامعن  
بيش  الظاةنف  إلنى االهتينام بجنودة التعلنيم اليقندم فيهنا ، لينا تسنعي إلنى الالعنول علنى االعتيناد 

كنننادييي االكننادييي، وفنني هنننذا االطنناو تنننلتي الووقنن  الالالينن  لتتعنننرا علننى متطلبننناا االعتينناد اال
 بجامع  بيش  الظاةف  تيهيدًا لالعولها على االعتياد االكادييي.    

 Academic Accreditationمفهوم االعتماد االكادميي   -1
يقعننند باالعتيننناد لثننن و المقننن ، واعتيننند الشنننيي أي وافننن  علينننه، ويعظننني اليعنننطلج باللثننن  

ييي  بالقيام بظشاطاا تعلييي ، بعد اإلنجليزي  إقراو، أو قبول بيعظى اليوافق  لجه  أو ميسس  تعل
أن توفرا لها اليعايير العزمن  للقينام بيمنم هنذم اليهيناا، أو بيعظنى إعطناي تقينيم للييسسن  مينا 
يترتب عليه إعطاي حكم حنول أهلين  ولفناية هنذم الييسسن . وتعنرا األدبيناا االعتيناد منن أبعناد 

ايير  مننن أجننم التالقنن  مننن أن مختلفنن  لننم حسننب وجهنن  نمننرم، فيننرى الننبعم أنننه  مجيوعنن  معنن
الييسسنننن  تتننننوافر لهننننا اإلمكاننننناا اليادينننن  والبشننننري ، وبيننننا يتظاسننننب مننننل التطلعنننناا االجتياعينننن  

 ( .  40، 1997عبد الفتاح وماليد ، ) والتالدياا العاليي  والتطوواا اليعاصرة 
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د وبننالرجوإ إلنني االدبينناا ذاا العننل  ييكننن الوقننوا علننى العدينند مننن التعريفنناا لععتيننا
االكادييي ، فهظاك من يعرفه بلنه  مظج االعتنراا  لينن يياوسنون األعينال اليهظين  اليختلفن  منن 

، وتيييننننز مسننننتوى قنننندواتهم قبننننم ووابننننت ومظمينننناا مهظينننن  متخععنننن ، مننننن أجننننم وفننننل لفننننايتهم
  (1)  .اليختلف 

ويننننري أمننننرون بلنننننه   نشنننناه ميسسنننني علينننني موجننننه نالننننو الظهننننو  واالوتقنننناي بيسننننتوى 
تعلننننيم  والبننننرامي الدواسنننني  وهننننو أداة فعالنننن  ومننننيلرة لذننننيان جننننودة العيلينننن  التعلييينننن  ميسسنننناا ال

 (2)ومخرجاتها واستيراوي  تطويرها . 

أو ميسسن  تعلييين   Programويري أمرون بلنهو االعتراا بنلن برنامجنًا تعلييينًا معيظنًا 
Institution يعم/تعم  إلى مستوى معياوي مالدد.”Certain Standard

(3) 

هظنناك مننن يننرى بلنننه  عيلينن  تقيننيم تخذننل لهننا ميسسنن  التعلننيم العننالي أو أحنند برامجهننا و 
وتقننوم بهننا إحنندى هيفنناا االعتينناد اسننتظادا إلننى معننايير مالننددة لننم تقننرو بظتيجتهننا أن تلنن  أو ذلنن  
البرنامي قد استوفى الالد األدنى من اليعايير فيعبج بالتالي معتيدا لفترة زمظي  مالنددة، وييهلهنا 

 (4).اد مريجين متقظين ليهظتهم، وقادوين على اليظافس  في سوق العيمإلعد

فننني حنننين ينننرى أمنننرون بلننننه   مجيوعننن  العيليننناا أو اإلجنننراياا أو اليعنننايير التننني تقنننوم 
الجهنننن  اليظننننوه بهننننا االعتينننناد األكننننادييي مننننن التالقنننن  مننننن أن جامعنننن  أو للينننن  أو ميسسنننن  مننننن 

اليعننايير وتتننوافر لهننا اإلمكاننناا اليادينن  والبشننري ،  الييسسنناا التعلييينن  تتالقنن  فيهننا الشننروه أو

                                           

م(و دواسنن  مقاوننن  لظمننام االعتينناد الجننامعي فنني الوالينناا  1997سننعم ، عننادل عبنند الفتنناحي والظبننوي، أمننين مالينند )  (1)
( جامعننن  عنننين ةنننيس ، 4) 21الننندة ولووينننا الجظوبيننن  والمكانيننن  االسنننتفادة مظهنننا فننني معنننر. مجلننن  لليننن  التربيننن ، اليت

 40 صمعر،

)2  (  Quality Assurance and Accreditation. (2004). The Quality Assurance and Accreditation 

Handbook: National Quality Assurance and Accreditation. 

)3  ( David, B., & Harold, T. (2000). Quality in Higher Education (Vol. 6): Routledge, part of 

the Taylor & Francis Group. 
( االعتيننناد وننننيان الجنننودة لبنننرامي إعنننداد اليعلنننمو تجننناو  عربيننن   2007أبنننو دقننن ، سنننظاي إبنننراهيم، وعرفننن ، لبينننب )  (4)

عقن  التكاملين  بنين التعلنيم العنالي والتعلنيم األساسنيو بنرامي تندويب والعنداد وعاليي  ، ووق  مقدمن  إلنى ووةن  عينمو  الع
      .4اليعليين، ص
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وبيننا يتظاسننب مننل التطلعنناا االجتياعينن ، والتالنندياا العاليينن  والتطننوواا فنني الالقننول التنني تقننوم  
  (1) .بتدويسها

ويننننرى أمننننرون أنننننه   نشنننناه ميسسنننني علينننني موجننننه نالننننو الظهننننو  واالوتقنننناي بيسننننتوى 
اة فعالنننن  ومننننيلرة لذننننيان جننننودة العيلينننن  التعلييينننن  ميسسنننناا التعلننننيم والبننننرامي الدواسنننني  وهننننو أد

 (2) .واستيراوي  تطويرها

وهظاك من يرى أنه  عيلي  قياس وتعزينز للجنودة تنتم منن منعل عيلين  مراجعن  يقنوم بهنا 
فري  من الخبراي يتم بواسطتها  االعتراا بييسس  تعلييي  أو ببرنامي تعلييي بظاي علنى معنايير 

  (3). معيظ  متف  عليها مسبقا

وييكنننن أن نسنننتخلل منننن التعريفننناا السنننابق  أن االعتيننناد االكنننادييي هنننو عبننناوة عننننو 
عيلي  تقييم تخذل لها ميسس  تعلييي  أو أحد برامجها وتقوم به إحندى هيفناا االعتيناد اسنتظادًا 
إلنننى معنننايير مالنننددة لنننم تقنننرو بظتيجتهنننا أن تلننن  أو ذلننن  البرننننامي قننند اسنننتوفى الالننند األدننننى منننن 

ر فيعننبج معتينندا لفتننرة زمظينن  مالننددة، وييهلهننا إلعننداد مننريجين متقظننين ليهظننتهم، وقننادوين اليعننايي
 على اليظافس  في سوق العيم، ويترتب عليه إعطاي حكم حول أهلي  ولفاية هذم الييسس .

 :األكادميي االعتماد أنواع -2

اإ التالينن  بيراجعنن  االدبينناا ذاا العننل  باالعتينناد االكننادييي ييكننن الوقننوا علننى االنننو 
 : لععتياد االكادييي

 المؤسسي: العام االعتمادأ( 
 بالكينان اعترافناً  ويتذنين مالنددة ليعنايير وفقناً  ككنم الييسسن  علنى االعتيناد هنذا ويرلنز

 كجنزي األكنادييي االعتيناد إلنى االنتقنال ينتم اليعنايير هنذم تنوافر منن التلكند تنم للييسسن  فنإذا الشنامم

                                           

(و  قينناس دوجنن  إدواك أعذنناي هيفنن  التنندويس فنني جامعنن  الظجنناح الوطظينن  ليتطلبنناا  2008ععوننن ، معننزوز جننابر )  (1)
األمانننن  العامننن  التالننناد الجامعننناا العربيننن ، االعتيننناد األكنننادييي وننننيان الجنننود ة ، مجلننن  اتالننناد الجامعننناا العربيننن ، 

 .443( ص  51العدد)  –49عيان، األودن، .
(و   تجرب  للي  التربي  بالعريش في تلسيس نمام داملي للجودة بنين الواقنل والينلمول ،  2009عزوز، وفعت عير، )  (2)

يا اليجتينل اليعاصنر ،جيعين  المقافن  ووق  عيم مظشووة مقدمن  إل ىو الينيتير العليني العربني المالنتو التعلنيم وقذنا
 .443من اجم التظيي  وجامع  سوهاج، سوهاج، جيهووي  معر العربي ، ص 

(و  دليم اليعطلالاا اليستخدم  في مجال الجودة واالعتياد األكنادييي  مجلن   2009الهعلي، الهعلي الشربيظي، )  (3)
 اليظعووة، معر. 540-467( ص ص13)بالوث التربي  الظوعي ، للي  التربي  الظوعي ، جامع  
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 لألنشنط  جيندة تظمييين  وبظين  أسناس وجنود منن التلكند إلنى ويهندا .سن الكلي للييس لععتياد مكيم

 وسنال  معئين  مندى  :اآلتين  الجواننب كنم أو بعنم االعتيناد الييسسني يتذنين وقند التعلييين ،

 هيفن  أعذناي وتعينين اليالين ، والينواود والكفناية اإلداوين ، الييسسن ، والداوة وأهندافها، الييسسن 

 (1).وغيرها العاملين، األفراد ولفاياا التدويس،
 :يــــالمهن ادـــــاالعتم( ب

 هيفناا تعندوها معنايير ننوي فني معيظن  مهظن  ليياوسن  بالكفاين  االعتنراا بنه ويقعند

 علنى الالعنول اةنتراه ممنم والندولي، واإلقلييني الياللني اليسنتوى  على مهظي  متخعع  ومظمياا

 األةنخاص وأهلين  بجنودة العتراابنا اليهظني االعتيناد ويخنتل.التندويس مهظن  بيزاولن  تنرميل

 لهنذا أعندا اعتيادين  ميسسناا قبنم منن منن االعتيناد الظنوإ هنذا ويينظج اليختلفن ، اليهنن ليياوسن 

 (2) .مهظ  بكم الخاص  اليهظي  الروابت أو واالتالاداا كالظقاباا الثر 
 االعتماد األكاديمي/البرامجي :( ج

  بعند حعنول الييسسن  التعلييين  علنى وييظج عادة للبرامي األكادييين  اليتخععن  وذلن
الترميل األولي أو االعتياد العام، ليا أنه ال ييظج إال بعد مروو سظ  واحدة من تخريي الدفعن  
األولننى علننى األقننم وذلنن  لذننيان الالعننول علننى عيلينن  تقننويم متكاملنن  وفالننل دقينن  لكننم مننا 

س ومنيهعتهم األكادييين  ومبنراتهم يتعل  بالبرامي الدواسي  في لاف  مراحلها وأعذناي هيفن  التندوي
ونشننناطاتهم البالميننن ، وعننندد الطنننع  وأدائهنننم فننني االمتالانننناا الشنننهري  والظهائيننن  وتنننوافر معنننادو 

 (3).التعلم اليختلف 
ويقعننند بنننه االعتنننراا بالكفنننناية األكاديييننن  ألي ميسسننن  أو برنننننامي تعلييننني فننني نننننوي 

 ها هيفاا وميسساا أكادييي  متخعع .استيفاي معايير الجودة الظوعي  اليعتيدة التي تعدو 

                                           

م(و الجنننودة الشنننامل  واالعتيننناد الييسسنننيو و ى مسنننتقبلي   2010اليليجننني، وننننا إبنننراهيمي والبنننرازي، مبننناوك عنننواد )  (1)
 214لتالقي  جودة التعليم في ععر اليعلوماتي . القاهرةو عالم الكتب. ص

ي واليهظنني للييسسنناا التعلييينن . القنناهرةو داو السننالا  م(و االعتينناد األكنناديي 2009عبنند اليعطنني، أحينند حسننين )  (2)
 43للظشر والتوزيل، 

م(. إداوة الجودة الشامل  واالعتيناد األكنادييي فني الييسسناا التربوين . القناهرةو داو الفجنر  2011مليم، نبيم سعد )  (3)
 213للظشر والتوزيل، ص 
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 :األكاديمي االعتماد أهداف -3

يسنعى نمنام االعتيناد األكنادييي إلنى تالقين  أهنداا مالنددة، حينت يعينم علنى التالسننين 
والتطنوير الظننوعي لييسسنناا التعلنيم العننالي والبننرامي التعلييين  ، وييكننن الوقننوا علنى العدينند مننن 

العنل  بنالجودة واالعتيناد األكنادييي ومنن هنذم األهنداا منا االهداا أةاوا إليها االدبيناا ذاا 
 يليو
  من أهداا مظهاو (1)ما أةاو إليه الطريري 

 .التلكد من تالق  الالد األدنى من الشروه واليواصفاا في الييسس  مالم التقييم واالعتياد 
 قبنم  نيان مستوى جيند منن األداي األكنادييي والتربنوي فني البرننامي أو البنرامي اليقدمن  منن

 الييسس  مالم التقييم واالعتياد.

  نيان مستوى جيند منن األداي األكنادييي والتربنوي فني البرننامي أو البنرامي اليقدمن  منن قبنم
 الييسس  مالم التقييم واالعتياد.

  تعريننأ أبظنناي اليجتيننل وميسسنناته اليختلفنن  وجهاتننه الرسننيي  بواقننل الييسسنناا التعلييينن  مننن
 ي وتبعيرهم بواقل هذم الييسساا.حيت لفايتها ومستواها العلي

   مدم  اليجتيل وذل  من معل وفل لفاية أداي الييسساا التعلييي  وتالسيظها لظتيج  لعييل
 االعتياد األكادييي.

  تبعنننير الييسسننناا التعليييننن  بالجواننننب االيجابيننن  والسنننلبي  التننني توجننند فننني برامجهنننا بالينننت
 ي هذم البرامي.تالافظ على ما هو إيجابي وتتعفى ما هو سلبي ف

  يفيد االعتياد األكادييي في جعم البرامي األكادييي  في وننل نشنيت بالينت ييكظهنا التفاعنم
 مل اليتثيراا التي تطرأ في الالقول اليعرفي  اليختلف ، ميا يجعلها تواكب هذم التثيراا.

 ( من أهداا مظهاو(2)وما أةاو إليه )عبد اليعطي 
 بيزيد من البالوث والدواساا لم في مجال تخععه. تشجيل الييسساا التعلييي  للقيام 

  ،مساعدة الجامعاا والييسساا التعلييي  على تالديد أهدافها من معل عيلي  التقييم النذاتي
 وونل مطت لتظفيذ وتالقي  مالم يتالق  مظه بعد ذل .

                                           

 696-695ص  و مرجل ساب  صم( 1998الطريرى، عبد الرحين سلييان )  (1)
 45، ص مرجل ساب م(و  2009عبد اليعطي، أحيد حسين )  (2)
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  ،منننظج الجامعننناا والبننننرامي اليعتيننندة مكانننن  متييننننزة فننني مجتيعهنننا وبننننين الجامعننناا األمننننرى
 جيل التعاون والتشاوك بين أفراد الجامعاا واالنفتاح وتبادل الخبراا.وتش

  تثذي  سوق العيم بلفذم الخريجين بم يجعنم قندوة الطالنب علنى التوعيني عالين  ألننه يزيند
 من لق  أصالا  األعيال في مريجي الجامعاا اليعتيدة.

  مننن  ويذنننين مسننناعدة الجامعننناا فننني الالعنننول علنننى التيوينننم الكنننافي والذنننرووي منننن الالكو
 أو البرامي التي يرغبون االلتالاق بها . اللطع  جودة الجامعا

 ( وما أةاو إليهWellman (1)من أهداا مظهاو ) 
 .مساعدة الييسس  على التالسين اليستير 
 . القدوة على التقويم الذاتي للييسس 
  تالسين الجودة الداملي  وتقييم الجودة الخاوجي 

 خطوات االعتماد األكادميي: -4
الوقننوا علننى اإليجابينناا والسننلبياا اليوجننودة دامننم  ممننن مننعل االعتينناد األكننادييي يننت

الييسساا التعلييي  ، ولكي تالعم الييسس  التعلييي  على االعتيناد األكنادييي البند أن تتنوافر 
للييسس  عظاصر التقدم لطلب االعتياد، لنم تقنوم بتقنديم طلنب االعتيناد إلنى الجهن  اليظوطن  بهنا 

 و(2)االعتياد األكادييي على الظالو التالي اد، وعليه ستكون مطواااالعتي
تالديد الييسساا أو البنرامي التني سنيجري لهنا االعتيناد األكنادييي سنواي تنم بيبنادوة منن  -1

 يكون االمتياو قد وقل عليها من قبم هيف  االعتياد األكادييي. الييسساا نفسها أو

 رنامي تالت التقويم.تالديد دقي  ووانج ألهداا الييسس  أو الب -2

القيام بدواس  ذاتي  يتم منن معلهنا تقنديم األدلن  علنى أن الييسسن  أو البرننامي اليطلنو   -3
األمنذ باليعنايير واألسنس التني وننعتها هيفن  االعتيناد منن منعل  اعتينادم تالنرص علنى

 لجظ  تسيى اللجظ  الداملي  للتقويم.

                                           

)1(Wellman, J.V. (2003 ): “Accreditation and credit hour”. New Directions in Higher 

Education. No.122. P 57-58. 
، مرجننل سنناب  ص اا التربوينن م(و إداوة الجننودة الشننامل  واالعتينناد األكننادييي فنني الييسسنن 2011مليننم، نبيننم سننعد )  (2)

 .312-311ص 
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عتينننناد واالطننننعإ عليهننننا جيننننل معلومنننناا أولينننن  عننننن الييسسنننن  التنننني سننننتكون مالننننم اال -4
 وتالليلها.

اليراجعننن  اليبدئيننن  لينننا جننناي فننني الدواسننن  الذاتيننن ، حينننت تقنننوم لجظننن  أو فريننن  منننن بعنننم  -5
الخبننراي اليتخععننون مننن ميسسنناا مياللنن  وأعذنناي الظقابنناا  أعذنناي هيفنن  التنندويس

التعلننيم، بدواسنن  وفالننل مننا جنناي بالدواسنن   اليهظينن ، وأعذنناي اليجتيننل اليهتيننين بقذننايا
ذاتينننن  مننننن مننننعل القيننننام بزينننناوة أساسنننني  للييسسنننن  واالطننننعإ علننننى الولننننائ  وحذننننوو ال

 اليالانراا ومقابل  اإلداويين واألساتذة والطع  ومعايظ  لم األنشط  والفعاليناا التني

 تكشي عن الواقل الالقيقي للييسس .

عتيناد كتاب  تقرير حول الييسس  بظاي على اليعلوماا اليتنوفرة لندى هيفناا أو لجنان اال -6
 األكادييي.

مظاقشنننننن  التقريننننننر مننننننن قبننننننم أعذنننننناي لجننننننان االعتينننننناد األكننننننادييي وبيشنننننناول  اللجننننننان  -7
 اليتخعع .

تزويد الييسس  بالتقرير ومظاقشته مل اليسفولين بالييسس  ليعرف  وجه  نمرهم فييا وود  -8
 من معحماا.

إلنى منا يجنب  اتخاذ القراواا الظهائي  بشلن الييسسن  مالنم االعتيناد األكنادييي والوةنادها -9
 إمكانياتها. اتخاذم في نوي

متابع  لجان االعتياد للييسس  ليعرف  مدى منا تالقن  منن تعنديعا وتالسنيظاا  -10
 وقراواا لجان االعتياد األكادييي. تتف  مل معحماا

 مراحل االعتماد األكادميي: -5
يشننننير الننننبعم إلننننى أن مراحننننم االعتينننناد األكننننادييي تختلنننني بننننامتعا سياسنننناا النننندول  

أهدافها من إنشاي ميسساا التعلنيم العنالي، وتختلني بنامتعا أهنداا الييسسن  منن االعتيناد ، و 
فقد يكون الهدا من االعتياد الوقوا علنى إيجابيناا وسنلبياا الييسسن  منن اجنم تبعنيرها بهنا 

بالييسسنن  وبرامجهننا، وقنند  لومعالجتهننا، وقنند يكننون  الهنندا مننن االعتينناد زيننادة لقنن  أبظنناي اليجتينن
 .العيلي  التعلييي  بشكم عام الهدا التظافس بين الييسساا وتالسينيكون 
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وعلى الرغم من امنتعا مراحنم االعتيناد االكنادييي فني االدبيناا التني تظاولنت ذلن  إال  
أن هظنناك اتفنناق بننين الننبعم حننول مراحننم االعتينناد االكننادييي، فقنند اتفنن  لننم مننن عبنند اليعطنني 

 مراحم االعتياد األكادييي هيو ( على أن2م 2011ومليم )  (1)(م 2009)
  الدواس  الذاتي. 
  التقويم التعاوني 
  الزياوة الييداني 
 . التالكيم بواسط  ولاالا االعتياد 
 . القراو الظهائي 

 . التقويم واليتابع 
فنني تالدينند  (4)(م 2003والخطيننب) ( 3)(م 2006فنني حننين اقتعننر لننم مننن  العبننادي ) 

 مراحم فقت هي و مراحم االعتياد األكادييي على لعل 
 مرحل  التقويم الذاتي للييسس  أو البرنامي ) الدواس  الذاتي (. -1
 مرحل  الزياوة الييداني  لخبراي االعتياد األكادييي. -2
 مرحل  اتخاذ قراو االعتياد األكادييي. -3

 وفيما يلي توضيح للمراحل الست لالعتماد االكاديمي: 
 :Self Studyالمرحلة األولى: الدراسة الذاتية 

تقننوم الييسسنن  التعلييينن  الراغبنن  فنني الالعننول علننى االعتينناد األكننادييي بإعننداد دواسنن  
أونننناعها الالاليننن  بشنننكم متكامننننم، وحسنننب متطلبننناا الجهننن  اليانالنننن   تفعنننيلي  وةنننامل  عنننن

اليعلومنناا الخاصنن  ببرامجهننا وهيكلهننا اإلداوي واليننالي،  لععتينناد، وتشننيم الدواسنن  علننى لافنن 

                                           

 319.-315ص ص  م(و مرجل ساب  2009عبد اليعطي، أحيد حسين )  (1)

م(و إداوة الجننودة الشننامل  واالعتينناد األكننادييي فنني الييسسنناا التربوينن ، مرجننل سنناب  ص  2011مليننم، نبيننم سننعد )  (2)
 62-58 ص

م العننالي مننا بننين التطننوو ومتطلبنناا االعتينناد والجننودة ..التجربنن  م، إبريننم(و التعلنني 2006العبننادي، مالينند عيسننى )  (3)
األودني . مقدم إلى الييتير العربي األول )جودة الجامعاا ومتطلباا الترميل واالعتياد(، الشاوق  اإلماواا العربي  

 .475،ص اليتالدة
تعلنيم. الرينا و داو الخريجني للظشنر م(. الجودة الشامل  واالعتياد األكنادييي فني ال 2003الخطيب، ماليد ةالاا )  (4)

 166-159ص ص والتوزيل.
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الدواس  بكافن  الولنائ  الذنرووي  علنى ةنكم  ها لليجتيل الياللي، وتدعم هذموالخدماا التي تقدم
 معح  وجداول بياناا تونج معداقي  الدواس .

وتالتنننننوي الدواسننننن  الذاتيننننن  علنننننى التعنننننوواا اليسنننننتقبلي  ذاا اليننننندى القرينننننب واليتوسنننننت 
يتهننا فنني تطننوير الهامنن  بالييسسنن  التعلييينن  للحنند الييةننراا اإليجابينن  لفعال والتخطننيت للتطننوواا

لععتياد لكي تشكم األسناس فني عيلين  التقنويم. وتعتبنر  ذاتها، وتقدم هذم الدواس  للجه  اليانال 
ويتكننون تقريننر الدواسنن  الذاتينن  مننن  هننذم الدواسنن  مسننفولي  جييننل العنناملين بالييسسنن  التعلييينن ،

 ميس  أجزاي هيو
 . البياناا األساسي 
  ةرح مختعر لظشاه الييسس  التعلييي. 
  اليانال  اليظوط  بيظج االعتياد. تولي  ميةراا معيظ  تذعها الجه 
 .تولي  ميةراا العائد الظهائي للبرامي ومدماته 
 . تقييم الدواس  الذاتي 

 : Peer Reviewالمرحلة الثانية: التقويم التعاوني
تعننند الييسسننن  التعليييننن  والجهننناز التظفينننذي اليسنننفول عنننن االعتيننناد هنننم اليسنننفولون عنننن 

لينن  تقيننيم االعتينناد، وذلنن  مننن مننعل تقيننيم الدواسنن  الذاتينن  عننن طرينن  الزينناواا الييدانينن  التنني عي
تقننيم الييسسنناا والبننرامي، حيننت يطلننب مننن العنناملين بالييسسنن  التعلييينن  والقننائيين بننالتقييم مننمي 
اسنننننتبيان مننننناص بلسنننننلو  الدواسننننن  الذاتيننننن  واليعلومننننناا والييةنننننراا النننننواودة بهنننننا وصنننننعحياتها 

صياا أمرى ماص   ذم العيلي ، وبعد االنتهناي منن إعنداد التقرينر ترسنم نسنخ  لكنم فنرد منن وتو 
 فري  العيم الذي سيقوم بالزياوة الييداني .

 Site Visit المرحلة الثالثة: الزيارة الميدانية
تقوم الجه  اليانال  لععتياد بتشكيم لجظن  أو عندد منن اللجنان اليختعن  لدواسن  الولنائ   
منن قبنم الييسسن  التعلييينن  الراغبن  فني االعتيناد، والقيننام بزيناواا ميدانين  ليوقنل البننرامي  اليقدمن 

الييسساا للتلكد منن معنداقي  وتطناب  الدواسن  الذاتين  اليقدمن ، والجنراي اليقنابعا الييدانين  منل 
التننني أعذننناي الجهننناز اإلداوي للييسسننن  التعليييننن ، وتفقننند اليرافننن  واألجهنننزة واليعنننادو التعليييننن  

تستخدمها الييسس  التعلييي ، واالطعإ بشكم مباةنر علنى لافن  األونناإ الالالين  بهندا تقنويم 
مستوى الييسس  التعلييي  واستكيال أين  معلومناا ناقعن  تنرى اللجظن  ننرووة اسنتكيالها، وتقنوم 
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ويجنب عيلها بكتاب  تقرير ةامم ترفعه للجه  اليسفول  عن منظج االعتيناد.  ي هذم اللجظ  في نها
 يتوفر في أعذاي الفري  الزائر القدوة علىو أن

 .الفهم الشامم لليعايير اليعتيدة 
 .فهم ميةراا اليعايير والبراهين التي تساند إنجازها 
 .القدوة على التعامم مل مختلي اليعايير بالطريق  التي تتواف  معها 
 .االحتفاظ بسري  اليعلوماا اليلموذة في لم زياوة 
 قييم الذاتي للييسس  التعلييي  التني تنم زياوتهنا فني ننوي معاييرهنا اليالنددة قراية وفهم الت

 اليقظظ .
 . اليشاول  الجيدة في العيم لفري  واحد للالعول على نتائي ةامل  ومترابط 
   إوسنننال واسنننتقبال اآلواي واليعلومننناا منننل بننناقي أعذننناي الفريننن  وهنننو منننا يسنننيى بالتثذيننن

 اليرتدة.
 Judgment by Accrediting بواسطة وكاالت االعتماد المرحلة الرابعة: التحكيم

Organizations   
الزينناوة يقننرأ الخبننراي والزائننرين تقريننرهم فنني وجننود عنندد مننن ميملنني الييسسنناا  اينن فنني نه

والذعي في البرنامي، ومماهر االتفاق واالمنتعا منل تقرينر الدواسن   القوةويشرحون فيه مواقل 
مننننا جنننناي فنننني هننننذا التقريننننر مننننل الزائننننرين ليراجعنننن   مظاقشنننن   الذاتينننن ، وييكننننن ألعذنننناي الييسسنننن

 تعالياله.
ذلنن  تقننوم الييسسنن  بيراجعنن  هننذا التقريننر الظهننائي لفرينن  اليقييننين ومظاقشنن  مننا قنند  وبعنند

الخطننواا التالينن  لذننيان ةننفافي  لننم جننزي مننن هننذم العيلينن ، وعقنند  وتالديننديرديننه مننن مفاوقنناا، 
تقريننر حولننه حتننى يتسننظى اتخنناذ القننراو اليظاسننب فنني  دوالعننداووش العيننم ليظاقشنن  لافنن  جوانبننه، 

 الظهاي .
 :Final Resolution المرحلة الخامسة: القرار النهائي

الجه  اليسفول  عن منظج االعتيناد بدواسن  جيينل التقناوير واليعحمناا والتوصنياا  تقوم
لزيناواا الييدانين ، التعلييي  الراغبن  فني االعتيناد، ومنن قبنم لجنان ا الييسس اليقدم  لها من قبم 

وتتخننذ قراوهننا الظهننائي فنني نننوي منندى التننزام الييسسنن  التعلييينن  باليعننايير اليطلوبنن ، ويننتم مننظج 
وذلننن  حسنننب وننننل الييسسننن   سنننظواا،10-2االعتيننناد لفتنننرة مالنننددة منننن النننزمن تتنننراوح منننا بنننين 

وصنننول  يومنننًا مننن 30التعلييينن  وتنناويس تلسيسنننها، ويجننوز للييسسنن  التعليييننن  أن تسننتلني مننعل



2018  (1ج)يناير  (113)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 89 

 الظهنائيالقراو الظهائي إليها ند أي قراو سلبي قد يعدو عن الجه ، ومنن الييكنن تقسنيم القنراو 
 حسب ما يليو

 .مظج االعتياد دون أي ةره 
  مظج االعتياد بشرهو وهذا يعظي وجود أوجه قعوو معيظ  منن الييكنن إصنعحها منعل

 التقييم مرة أمرى. إعطاي مهل  لإلصعح لم إعادة يستوجبفترة من الزمن، ميا 
  وفم االعتيادو بالظسنب  للييسسناا التني لنم تسنتوا اليعنايير اليطلوبن  ويالندد لهنا فتنرة

 حتى ييكظها التقدم لععتياد مرة أمرى. أوناعهازمظي  ليراجع  وتعاليج 
 :Reviewالمرحلة السادسة: التقويم والمتابعة 

دووين  فني فتنرة تتنراوح بنين عندد قلينم إعادة تقييم الييسساا التعلييين  والبنرامي بعنف   يتم 
إلنى عشنر سنظواا، وفني لنم منرة ينتم إعنداد دواسن  ذاتين  وتخذنل الييسسناا  تعنممن السنظواا 

التعلييي  على الترميل األولي أو االعتياد العنام هنو  الييسس إلى الزياواا الييداني . وحعول 
عن بننلن الييسسنن  التعليينن  قنند بيمابنن  إعنن وهننواليرحلنن  األولننى للالعننول علننى االعتينناد الكامننم، 

سنظواا منن الترةننيج  6-3تهينلا للالعنول علنى االعتيناد الكامنم منعل مرحلن  زمظين  ال تتجناوز
علنى االعتنراا  حعنلتلععتياد، وأن هذا الترةيج ال يعظي بالذرووة أن الييسس  التعلييين  قند 

 األولينن فت الشننروه قنند باةننرا عيلهننا حسننب األصننول اليتبعنن  واسننتو  االكامننم بننم يعظنني فقننت أنهنن
االعتينناد الكامننم فيعظنني االعتننراا الرسننيي بلهلينن  الييسسنن  التعلييينن  ألداي  أمنناألداي وعيفتهننا. 

اليطلوبنن  وأصننبالت قننادوة علننى تالقينن  أهنندافها بننالجودة  واليعنناييراسننتوفت الشننروه  امهامهننا وأنهنن
 و والتطوير.على الظي الذاتي تستطيل االستيراو بقدواتها  اوالظوعي  العزم  وأنه

حعننول الييسسننن  التعلييينن  علننى االعتيننناد، تقننوم الهيفنن  اليانالننن  لععتينناد بعينننم  بعنندو 
معيظنن  للتلكند منن التنزام الييسسنن  التعلييين  وتلبين  معنايير االعتينناد،  فتنراازيناواا ميدانين  منعل 

 والتطوير اليستير. التالسينوتظفيذ التوصياا اليرتبط  بعيلياا 
التعلييينن  فنني تلبينن  متطلبنناا اليعننايير مننعل فتننراا االعتينناد يننتم  والذا أمفقننت الييسسنن 

 سالب االعتياد مظها.
 معايير االعتماد األكاديمي: -1

األكنننادييي والتقنننويم فننني الييلكننن  العربيننن  السنننعودي   لععتينننادلقننند قامنننت الهيفننن  الوطظيننن  
الي تننم تالدينندها فنني وتلكينند الجننودة لييسسنناا التعلننيم العنن االعتيننادبتطننوير مجيوعنن  مننن معننايير 
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أحنند عشننر معينناوًا تتعلنن  بقطاعنناا عريذنن  مننن الظشنناه فنني ميسسنناا التعلننيم العننالي وهنني علننى 
 الظالو التاليو

 الرسال  واألهداا -1

 السلطاا واإلداوة -2

 إداوة نيان الجودة وتالسيظها -3

 التعلم والتدويس -4

 إداوة ةيون الطع  والخدماا اليساندة -5

 معادو التعلم -6

 اليراف  واليعداا -7

 تخطيت اليالي واإلداوة اليالي ال -8

 عيلياا توعيي الهيف  التدويسي  واإلداوي  -9

 البالت العليي -10

 ععق  الييسس  التعلييي  مل اليجتيل -11
وبعنننند التعننننر  ليفهننننوم االعتينننناد االكننننادييي، وأنواعننننه، وأهدافننننه، ومطواتننننه ، ومراحلنننن  

 ومعاييرم نعر  بشكم مختعر للتعريأ بجامع  بيش . 

هنن لنم للين  اليجتينل 1412كانت بداي  جامع  بيش  بإنشاي للي  اليعلينين فني بيشن  عنام  
هننن أنشننيي فرعننًا لجامعنن  1431هننن.وفي عننام 1428ه لننم للينن  العلننوم واآلدا  عننام 1424عننام 

ه صندو أمنرًا سناميًا بتالوينم فنرإ جامعن  اليلن  مالند فني 1435اليل  مالد في بيش ، وفني عنام 
 ( للي . 17لى جامع  مستقل  تذم )بيش  إ

( ألني طالنب وطالبن  ،ويبلنغ عندد أعذناي 15000ويبلغ عدد الطنع  الجامعن  حنوالي )
( أسنننتاذ وموعننني بالجامعننن ، وتبلنننغ مسننناح  الجامعننن  1300هيفننن  التننندويس والينننوعفين حنننوالي) 

 (1)(  معيين متر مربل.10حوالي )
دى اليظننناط  اإلداويننن  بالييلكننن  وتقنننل الجامعننن  فننني مظطقننن  عسنننير، ومظطقننن  عسنننير إحننن

العربي  السنعودي  وتقنل فني الجنزي الجظنوبي الثربني منن النبعد ومقنر اإلمناوة فيهنا هني مديظن  أبهنا، 

                                           

 الدليم التفعيلي لجامع  بيش  ، اعدته عيادة ةيون الطع  بجامع  بيش . (1)
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نسي . وتتعم  1,884,000بعدد سكاني  ²لم 81,000وتبلغ اليساح  الجثرافي  ليظطق  عسير 
ر اليظطق  بالطبيعي  الجثرافي  مظطق  عسير بالدود صثيرة مل اليين جظوبيًا لالدود دولي ، وتشته

عسير بهذا االسم وذل  لعسر وصعوب  جثرافي  تذاويسها حيت فيهنا  تالوعرة واليتظوع . وسيي
الجبال الشاهق  والطرق العسرة, وقد أطلن  أسنم عسنير أيذنًا علنى مجيوعن  جبنال ةنامخ  النذووة 

تى معنننب  التربننن  ميلنننوية متراميننن  األطنننراا تتخللهنننا أوديننن  وةنننعا  وعنننرة اليسنننال  ملتويننن  الينننل
 (1) السكان .

واليقر الرئيس للجامع  في مالافم  بيش  وهي مالافم  تابع  ليظطق  عسير فني الييلكن  العربين  
( قرين  تظتشنر علنى 240( قندم. وبهنا قرابن  )2000السعودي . وترتفل عنن سنطج البالنر بالنوالي )

 (2).ي نسي ( أل500نفتي وادي بيش  وووافدم، ويبلغ عدد سكانها حوالي )
ويبلغ عندد لليناا الجامعن ً حتنى االن لعلن  عشنر للين  موزعن  علنى مظناط  مختلفن  هني  

بيشننن  ، وبلقنننرن ، والظيننناص، وتملينننت، وتذنننم الجامعننن  عنننددًا منننن العيننناداا هنننيو عينننادة القبنننول 
والتسجيم، عيادة ةيون الطع ، عيادة ةيون اليكتبناا، عينادة الدواسناا العلينا، عينادة مدمن  

 تيل والتعليم اليستير، عيادة البالت العليي، عيادة التعلم اإللكتروني.اليج
 

كيننا سننبقت اإلةنناوة مننن قبننم أن جامعنن  بيشنن  مننن الجامعنناا الظاةننف  وتذننم حتننى اآلن 
بيشنن ،  وتعنند الجامعنن  فنني  ( للينن  موزعنن  علننى عنندة مظنناط ، ومقرهننا الرئيسنني فنني مالافمنن 13)

طوو التلسيس وهي تسنعي مظنذ نشنلتها علنى تنوفير متطلبناا الجنودة واالعتيناد االكنادييي ، ولنذا 
أنشننفت مننن بداينن  نشننلة الجامعنن  بظنناًي علننى اليوافقنن  الكريينن  مننن مننادم الالننرمين الشننريفين اليلنن  

معننن  للتطنننوير والجنننودة سنننليان بنننن عبننندالعزيز عننندة ولننناالا وعيننناداا بالجامعننن  مظهنننا ولالننن  الجا
وعيادة التطوير والجودة وهيا تسعيان لتالقي  الجودة والالعول على االعتياد االكادييي وتوفير 

 متطلباته.

                                           

 اليوقل االلكتروني إلماوة عسير على الرابت و (1)
http://www.aseer.gov.sa/IAPortal/articles/19 بعسير-تسييتها/  

  ديا على الرابتواليوسوع  الالرة ويكيبي (2)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%

D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9 
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وقنند سننعى الباحننت للوقننوا علننى متطلبنناا االعتينناد االكننادييي بكلينناا جامعنن  بيشنن  ، 
ففننناا البيفننن  ومنننن منننعل عيلنننه عييننندًا لعينننادة ةنننيون الطنننع  بالجامعننن  وتواصنننله منننل مختلننني 

مننوعفين( بجامعنن  بيشنن  ، ومننن مننعل عيلننه مننن قبننم -أعذنناي هيفنن  تنندويس -الجامعينن  )طننع 
نننين اللجظنن  الرئيسنني  للجننودة بكلينن  التربينن  توصننم إلننى نتننائي عدينندة تتعلنن  بيتطلبنناا االعتينناد 

 االكادييي بكلياا جامع  بيش  أهيهاو
 د عشر( معياوًا الساب  االةناوة إليهنا أن لكم معياو من معايير االعتياد االكادييي )األح

في العفالاا السابق  مكوناا ولكم مكون متطلبناا، وفيينا يلني تعنوو ألهنم متطلبناا 
 مكوناا لم معياو من اليعايير األحد عشرو

 متطلبات املعيار األول: الرسالة واألهداف ما يلي:أ( 
 مالءمة رسالة المؤسسة  1/1

 1/1/1  سس  قراو تلسيس الييسس .أن تعكس صيث  الرسال  اليي 

 1/1/2    . أن تعطي وسال  الييسس  صووة حقيقي  عن وليق  تلسيس الييسسن 

 1/1/3 . أن تعكس العيث  التي ونعت بها الرسال  اليعتقداا والقيم اإلسعمي 

 1/1/4   أن تعكننس العننيث  التنني ونننعت بهننا وسننال  الييسسنن  احتياجنناا اليجتيننل الننذي
 تخدمه الييسس .

 1/1/5   أن تتفنننن  التوجهنننناا التنننني حننننددتها صننننيث  الرسننننال  مننننل االحتياجننننناا االقتعاديننننن
 والمقافي  للييلك  العربي  السعودي .

 فائدة الرســالة    1/2
 1/2/1   أن ترسم الرسنال  الخطنوه العريذن  العزمن  لتوجينه عيلين  اتخناذ القنراو  وامتيناو

 اليطروح .سياساا التطوير اليظاسب  من بين السياساا البديل  

 1/2/2  أن تكنننون هظننناك ععقننن  وليقننن  بنننين الرسنننال  وبنننين جيينننل نشننناطاا الييسسننن  ذاا
 األهيي .

 1/2/3  أن تكون الرسال  قابل  للتظفينذ منن منعل اسنتراتيجياا فعالن  ننين مسنتوى الينواود
 اليتوقل توفرها. 

 1/2/4   . أن تبين صيث  الرسال  اليعايير العزم  لتقييم أداي الييسس 
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 عمليات وضع الرسالة ومراجعتها    1/3
 1/3/1   أن يقوم أصالا  الشلن الرئيسيون، سواي دامم الييسس  أو دامم اليجتيل النذي

 تقوم الييسسن  بخدمتنه، بإبنداي وأيهم في الرسال ، وأبدوا تلييدهم لها.

 1/3/2  ى أن يقننوم قننام اليجلننس األعلننى للييسسنن  )مجلننس الجامعنن ( باليوافقنن  وسننيًيا علنن
 الرسال . 

 1/3/3  أن يجتيل اليجلس األعلنى بعنف  دووين  ليراجعن  صنيث  الرسنال  ويوافن  عليهنا أو
 يعدلها في نوي المروا اليتثيرة .

 استخدام صيغة الرسـالة   1/4
 1/4/1   أن يتم ونل الخط  االستراتيجي  الخاصن  بالييسسن  علنى اليندى اليتوسنت علنى

 نوي صيثن  الرسنال  .

 1/4/2 لننم أعذننناي هيفننن  التدوينننس والعامنننلون بالييسسنن  بوجننود صننيث  الرسننال  هننذم، أن يع
 ويعرفون مالتواها، ويوافقون عليها.

 1/4/3  أن  يننننتم اتخننننناذ القنننننراواا الخننننناص  بتوزيننننل اليننننواود دامننننم الييسسنننن  علننننى نننننوي
 وسالتها.

 1/4/4  م منننل تننننظل اللوائننننج الخاصنننن  بإنشننناي البنننرامي واليشنننروعاا علنننى ننننرووة النننتع 
 صيث  الرسال  وذل  عظد نمر اللجان وأصالا  القراو في هذا األمر. 

 العالقة بين الرسالة واألهداف  1/5
 1/5/1    أن تكنننننون هظننننناك ععقننننن  واننننننال  بنننننين األهنننننداا الخاصننننن  بقطاعننننناا الييسسننننن

 اليختلف  وبين وسال  الييسس . 

 1/5/2  زاي الييسسن  عظند وننل تتم استشاوة أعذاي هيف  التدويس واإلداوينين فني لنم أجن
 أهداا التطوير.

 1/5/3   التطلعناا بونوح لاا ييكظها من توجيه التخطيت واتخاذ القراواا  تينت صياغن
 بطريق  تتف  مل وسال  الييسس .

 1/5/4   يجننب أن تننتم مراجعنن  األهننداا والثاينناا بعننووة دووينن  ويننتم تلكينندها أو تعننديلها
 يا ذل  أي تعديعا في وسال  الييسس .عظد الذرووة طبقا للمروا اليتثيرة ب
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 العالقة بين الرسالة واألهداف لكل الوحدات التنظيمية  1/6
 1/6/1  .تذنل لم وحندة أكادييي  والداوي  أهداًفا طيوح  ولكظها قابل  للتظفيذ 
 1/6/2  مننننل وسننننال  الييسسنننن  وتننننرتبت بهننننا بوننننوح مننننن مننننعل عيلينننناا  اتتفننن  األهننننندا

 .التخطيت االستراتيجي

 1/6/3   تعاغ األهداا بعباواا مالددة تشيم مسنتوياا األداي بيعنايير أداي معئين  تظفنذ
 في فتراا مالددة.

 1/6/4   يسنننتخدم نينننوذج واحننند لتالديننند األهنننداا  لكنننم الوحنننداا األكاديييننن  واإلداويننن  فننني
 الييسس .

 1/6/5   تعندلها تقوم لم وحندة أكادييين  والداوين  بيراجعن  األهنداا والثايناا بشنكم دووي و
 عظد الذرووة ي نوي المروا اليتثيرة ) على أن تكون متوافق  مل وسال  الييسس (

 ما يلي: السلطات واإلدارة : الثانيمتطلبات املعيار  -1
 السلطة العليا   2/1

 2/1/1   تهنندا السنننلط  العليننا أواًل وأمينننرًا إلننى تطنننوير الييسسنن  منننن أجننم صنننالج طعبهنننا
   بخدمته.واليجتيل الذي تقوم الييسس

 2/1/2    ،تتسنننم أدواو ومسنننفولياا لنننم منننن السنننلط  العلينننا، واإلداوة العلينننا، وهيفننن  التننندويس
بلنه قد تم تالديدهنا، والتيييز بيظها، فذًع عن االلتنزام بهنا فني التطبين . تقننوم  السنلط  
العلينننا بنننلداي دووهنننا فننني وننننل السياسننن  العننننام  للييسسننن  ومالاسنننب   القائيننننين عليهنننا، 

نيم اإلداوة العليننننا علننننى إداوة الييسسننن ، ليننننا تقنننوم هيفننن  التنننندويس باتخننناذ القننننراواا وتعننن
 الخاص  بتطوير البرامي األكادييي .  

 2/1/3    تنننم تالديننند مسفولينننناا لنننم منننن أصنننالا  الييسسننن  )أو منننديري الشنننرل ( والسنننلط
 العليا، وذل  بشكم وانج.

 2/1/4 نمنر متعنددة، ومبنراا متظوعن ،  تتشنكم السنلط  العلينا منن أعذناي ييملنون وجهناا
بينننا يكفنننم تنننوافر اليعرفننن  والخبنننرة الذنننروويتان التخننناذ السياسنننناا التعلييينننن   العنننائب  

 للييسس . 
  2/1/5    يتييننز أعذنناي السننلط  العليننا بيعننرفتهم الوليقنن  بظشنناطاا الييسسنن  وباحتياجنناا

 اليجتيل الذي تقوم الييسس  بخدمته.
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 اإلدارة العليا  2/2
 2/2/1  . يقنوم مدير الييسس  وأعذاي هيف  اإلداوة العليا بقيادة الييسس  بعووة فعال 
 2/2/2   يتم تفوينم اليسفولني  من معل إطاو وانج يبين طريق  إيعال اليعلوماا إلى

 اليسيولين ليا يبين نمام اليسايل  الذي تستخدمه الييسس .
 2/2/3  يفن  اإلداوة العليا بشكم دووي.يتم فالنل أداي لنباو أعذاي هيف  التدويس وه 
 2/2/4   تقنوم اإلداوة العلينا بإبنداي اليشووة وتقدينم اليساندة ألعذاي هيفتي  التدويس 
         واإلداوة النننننننذين يقننننننننومون بنننننننلداي مسفولينننننننناا إداويننننننن ، وذلننننننن  بطننننننننريق  تسنننننننهم فننننننني نينننننننوهم

 الشخعي واليهظي.  
 2/2/5  داوة علننى إتاحنن  الفرصنن  لير وسننيهم ألمننذ يعيننم اليننندير ولبنناو أعنننذاي هيفننن  اإل

 اليبادوة عظد قيامهم باليسفولياا الواقع  عليهم.

 : إدارة ضمان اجلودة وحتسينها ما يلي:الثالثمتطلبات املعيار  -2
 التزام المؤسسة بتحسين الجودة  3/1

 3/1/1  بقنننوة مشننناول  العننناملين بالييسسننن  فننني عيليننناا   يسننناند مننندير الييسسننن  التعلييننن
 نيان الجودة.

 3/1/2   تعيم اإلداوة العليا على توفير لاف  احتياجناا إداوة عيليناا ننيان الجنودة، لني
 تقدم اليساعدة حيميا يالتاج األمر إلى مساعدة.

 3/1/3   يشنننناوك لننننم أعنننننذاي هيفنننن  التنننندويس واإلداوة فنننني عيلينننناا التقيننننيم الننننذاتي، ليننننا
 جال عيله.يتعاونون مل عيلياا التالسين والتبليغ، لم في م

 3/1/4   ، تشننننجل اإلداوة العليننننا االبتكننننناو واليبننننادوة فنننني إطننننناو مننننن اإلوةنننناداا الوانننننال
 وعيلياا اليسايل ، وذل  على لم مستوياا الييسس .

 3/1/5   يعتننننرا العننننناملون فننننني الييسسننننن  بلمطننننائهم، وال يتنننننرددون فننننني التعنننننريج بظقننننناه
ي ، ويعيلون على تقديم العون الذعي في أقسامهم، وهو ما يقابله اآلمرون بروح متفه

 من أجم التثلب على نقاه الذعي هذم.
 نطاق عمليات ضمان الجودة -2

 3/2/1  تشننناوك الوحنننداا األكادييينن  واإلداوينن  دامننم الييسسنن  )بيننا فنني ذلنن  السننلط  أن
 العليا واإلداوة العليا( في عيلياا التالسين ونيان الجودة.
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 3/2/2  اا التقينننيم صنننووة ةنننامل  عنننن أداي الييسسننن  لكنننم، تقننندم التقننناوير الخاصننن  بعيليننن
 وتالندد نقاه القوة والذعي، واستراتيجياا التالسين.

 3/2/3   أن يعتينند التقيننيم علننى الينندمعا، والعيلينناا، والظننواتي، مننل الترليننز علننى جننودة
 اليخرجاا. 

 3/2/4   تقننوم اإلداوة بتعننييم عيلينناا تعيننم علننى نننيان الوصنننول إلننى معنننايير مقبولننن  ،
 فذًع عن نيان استيراو التالسن في األداي.

 3/2/5  وجود برنامي يعيم على دواس  وتالنليم الييسس ، ومن لنم إبعغ مدير الييسس   ،
 واليجلس األعلى حول جودة الجوانب اليهي  من نشاطاا الييسس .

 إدارة عمليات ضمان الجودة -3
 3/3/1  وة ومسنناندة عيلينناا إداوة الجننودة فنني يتننولى أحننند لبنناو هيفنن  التنندويس مسننفولي  إدا

 الييسس ، ويتم توفير الوقت الذي يالتاجه للقيام بذل .

 3/3/2  . توجد إداوة جودة نين اإلداوة اليرلزي  للييسس 

 3/3/3  . توجد لجظ  جنودة تتنللي من أعذاي ييملون لم األقسام الرئيس  في الييسس 

 3/3/4   إداوة الجنننودة ذاتهنننا، فذنننًع عننننن لجظنننن  ينننتم تالننننديد مسنننفولياا وصنننعحياا وئنننيس
هننننذم العننننعحياا واليسننننفولياا أمننننووًا ممننننم القيننننادة، والتظسنننني ، وتقننننديم  مالجنننودة. تشنننني

اليسننناعدة للوحنننداا األكاديييننن  واإلداويننن ، ومتابعننن  األداي، وتشنننكيم مجيوعننناا العينننم، 
 والعداد التقاوير.

 3/3/5  نودة، وجيننننننناعاا التخطينننننننت،   تتييننننننز الععقنننننناا بننننننين إداوة الجنننننننودة، ولجظنننننن  الجنننننن
 واإلداواا األمرى بلنها مالددة تالديدًا وانالًا.

 : التعلم والتدريس ما يلي:الرابعمتطلبات املعيار  -1
 حصيلة أو مخرجات تعلم الطالب  4/1

 4/1/1         .يتم تالديد حعيل  التعلم اليطلوب  بعد دواس  وأي هيف  التدويس والخبراي 

 4/1/2   النننتعلم اليطلوبننن  منننل إطنننناو الينننيهعا النننوطظي، لينننا تثطننني لننننم  تتفننن  حعنننيل
 مجناالا التعلم باليستوى اليطلو .

 4/1/3    تتفننن  حعننيل  الننتعلم مننل متطلبننناا اليياوسنن  اليهظينن  فنني الننبعد فنني القطاعنناا
 اليعظي .
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 4/1/4   أن تقننوم الييسسنن  بتالدينند معننائل معيظنن  مننن أجننم تظييتهننا فنني الطننع  الننذين
 ظها.يتخرجون م

 4/1/5   .  يتم فالنل مستوياا إنجناز الطع  بكم دق 

 مساعدة الطالب علميًا:  4/2
 4/2/1            يتواجنند أعذنناي هيفنن  التنندويس فنني أوقنناا معلننن عظهننا فنني جنندول إلوةنناد الطننع

 أكاديييًا.

 4/2/2    يجتيننل أعذنناي هيفنن  التنندويس بعننندد صننثير مننن الطنننع  بشننكم دووي مننن أجننم
 لى فهم ما يدوسونه، وتطبي  ما يفهيونه.مساعدتهم ع

 4/2/3   يوجد لدى لنم برنامي في الييسس  أنمي  تتابل العبي الدواسي اليلقى على 
          .الطع  وتظسقه 

 4/2/4    تتابل الييسسن  أداي الطنع  بعنووة فردين ، وتقنوم بتقنديم العنون إلنى أولفن  النذين
 يواجهون صعوباا.

 4/2/5   معننندل تقننندم الطنننع  منننن سنننظ  إلنننى سنننظ ، ومعننندل نجننناحهم فننني  تتنننابل الييسسننن
االنتهاي من دواس  برامجنهم بظجاح، وتقوم بتالليم هذم اليعندالا للتعرا على قطاعاا 

 أولف  الطع  الذين يواجهون صعوباا في دواساتهم.

 دريســـودة التـــــج  4/3
 4/3/1 لييينن  نننواتي الننتعلم التنني أن تعكننس أسنناليب التنندويس اليسننتخدم  فنني الييسسنن  التع

ترغننننب الييسسنننن   فنننني تظييتهننننا فنننني طعبهننننا، ليننننا تبننننين توصننننيفاا اليقننننرواا والبننننرامي 
 بونوح أساليب التدويس التي يجب استخدامها في تدويس هذم اليقرواا والبرامي. 

 4/3/2   تعيننننم الييسسنننن  التعلييينننن  علننننى تظسنننني  التخطننننيت لتظيينننن  نننننواتي الننننتعلم فنننني لننننم
 ت يظطل  لم مقرو من اليقرو الساب  له، وييهد للتالي له. مقرواتها،  بالي

 4/3/3   تقنننوم الييسسنن  التعلييينن  بشننكم دووي بيراجعننن  فعالينن  األسنناليب اليسننتخدم ، ليننا
 تقوم بإدمال التعديعا اليظاسب  على نوي األدل  اليتعلق  بهذم الفعالي .

 4/3/4  باألنمينن  األكادييينن  واإلداوينن ، يتننوافر لنندى أعنننذاي هيفنن  التنندويس الننوعي الكننافي
 وأنواإ  الخدماا التي تقدم للطع  في الييسس .
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 4/3/5  يقوم أعذاي هيف  التنندويس بإحالن  الطنع  إلنى الجننهاا اليسنفول  عنن مسناعدتهم
 في حال  الذرووة.

 مساندة التحسين في جودة التدريس -4
 4/4/1  فعالنن  لعننالج أعذنناي هيفنن  أن تعيننم الييسسنن  علننى تننوفير بننرامي توجيننه وتنندويب

 التدويس الجندد، والعاملين .

 4/4/2   يعننننننيم أعذننننناي هيفننننن  التننننندويس علنننننى تطننننننوير أسننننناليب لتالسنننننين تدويسنننننهم، لينننننا
 يالتفمون  بسجعا تبين عيلياا التقييم التي يقومون بها، وسياساا التطوير.

 4/4/3    تعنننيم الييسسنن  علنننى إتاحنن  الفرصننن  ألعذنناي هيفنن  التننندويس علننى أن يطنننوووا
أنفسننهم مهظًيننا بالظسننب  لجننودة التنندويس، وتقننديم العننون فنني تلنن  الالنناالا التنني يواجهننون 

 صعابًا فيها.

 4/4/4    تتابل الييسس  مدى الجهد الذي يبذله أعذاي هيف  التندويس فني تطنوير أنفسنهم
 جودة التدويس. مهظيًا  لتالسين

 4/4/5   تالنننرص الييسسننن  علنننى اإلعنننعن عنننن تقنننديرها بعنننووة وسنننيي  لنننألداي البننناوز فننني
 التدويس،  ليا تالرص على تشجيل اإلبداإ واالبتكاو.

 : إدارة شئون الطالب واخلدمات املساندة ما يلي:اخلامسمتطلبات املعيار  -1
 قبول الطالب  5/1

 5/1/1 بكفايتها وتعاملها الودود مل الطع . تتسم عيلياا القبول والتسجيم 

 5/1/2   تننرتبت أنمينن  الالاسننب اآللنني اليسننتخدم  فنني عيلينناا القبننول مننل أنمينن  تسننجيم
 واسترجاإ اليعلوماا.

 5/1/3   تتسم معايير القبول بالونوح، واليعقولي ، ومعرف  الكاف  بها، فذًع عن تطبيقها
 على الجييل بالعدل.

 5/1/4  عظد التسجيم. -إذا لانت هظاك وسوم–الدواسي   يتم تالعيم الرسوم 

 5/1/5    إذا لانننت لوائنننج الييسسنن  تسننيج بتلجيننم النندفل، فإنهننا تالننرص علننى تننوفير وليقنن
وسيي  تبين بونوح ةروه الدفل، وتواويس الدفل، حيت يقوم الطالب بالتوقيل على هنذم 

 ةاد اليالي.الوليق  حذوويًا.  توفر الييسس ، باإلناف  إلى ذل ، فرص اإلو 
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 الت الطالبـــسج  5/2
 5/2/1 .  توفر الييسس  الالنياي  الفعنال  لسجنعا الطنع 

 5/2/2  ، توجنند تعليينناا وسياسنن  وسننيي  وانننال  تالنندد مالتننوى سننجعا الطننع  الدائينن
 ومدة االحتفاظ بها.

 5/2/3    تقنننوم الييسسننن  بييكظننن  اإلجنننراياا الخاصننن  بيتابعننن  أداي الطنننع  الدواسننني، تلننن
لخاصنن  بالالعننول علننى اإلحعننائياا اليتعلقننن  بننالتخطيت، ولتابنن  التقنناوير، وننننيان ا

 الجودة.

 5/2/4    توجد قواعد وانال ، ومستقرة للالفاظ على سري  اليعلوماا، وعلى عندم االقترا
 من سجعا الطع  إال في حاالا بعيظها من قبم أةخاص بعيظهم.

 5/2/5  تالنندد مواعينند تسننليم الظتننائي، وتسننجيلها، توجنند مواعينند مالننددة يلتننزم الجييننل بهننا ،
 وتالديت السجعا.

 إدارة شئون الطالب  5/3
 5/3/1  أن تقنننوم السنننلط  العلينننا بوننننل قواعننند تالننندد حقنننوق ومسنننفولياا الطنننع ، وتكنننون

 مدون  في لتيب يتوفر دامم الييسس  على نطاق واسل.

 5/3/2 الخننروج عنن الظمننام العننام،  أن تالندد اللوائج اإلجنراياا التني يتوجننب اتخاذهنا عظند
 وتظمم هذم اللوائج مسفولياا اليعظيين، واللجان، والعقوباا التي ييكن فرنها.

 5/3/3   أن ينننننتم اتخننننننذ اإلجنننننراياا التلديبيننننن  بننننندون إبطننننناي، وينننننتم تسنننننجيم لنننننم منننننا يتعلننننن
باليونوإ بيا في ذل  تفاصيم القرائن، وذل  في سجعا وسيي  يالتفظ بها فني مكنان 

 آمن.

 5/3/4  أن تالدد اللوائج إجراياا التملم التي يال  للطع  اللجوي إليها، ليا تعيم اإلداوة
 على نشر تل  اللوائج، باليت تكون معروف  للكاف  في الييسس .

 5/3/5           تذننننين إجنننننراياا الننننتملم عننننندم إننننناع  الوقننننت فنننني قذننننايا ال أهيينننن  لهننننا، ليننننا
لنننى تلننن  األمنننوو التننني تهنننم الطنننع ، وتقننندم          أنهنننا تفسنننج اليجننننال للظمنننر بعنننين العنننندل إ

 مدماا إلوةاد الطع  في ممم تل  الالاالا.
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 تخطيط وتقويم خدمات الطالب  5/4
 5/4/1  أن يعنتيد نوإ الخندماا التي تقندمها الييسس  وحجم الينواود التني تخععنها لهنذم

 أنفسهم.الخدماا. يعتيد ذل  على وسال  الييسس ، وعلى احتياجاا الطع  

 5/4/2  أن  تعينننم الييسسننن  علنننى تخننننطيت تطنننوير الخننندماا التننني تقننندمها للطنننع ، لينننا
 تعيم على متابع  تظفيذ هذم الخطت، وفعاليتها بشكم دووي.

 5/4/3   تعهد اإلداوة إلى أحند لباو أعذاي هيف  التدويس بيسفولي  اإلةراا على مدماا
 الطع  وتطويرها.

 5/4/4  عننن  فعنننالي  الخننندماا بشننكم دووي مننن مننعل اسننتطععاا آلواي تقننوم اإلداوة بيتاب
 الطنع  حول حجنم استخدامهم لهذم الخدماا، ومدى ونائهم عظها.

 5/4/5  .توفر الييسس  األمناكن اليظاسب ، والدعنم الينالي الكافي للخدماا التي تقدمها 

 الخدمات اإلرشادية والطبية  5/5
 5/5/1  ا إوةاد الطنع ، والخندماا الطبين  أفنراد لنديهم الينيهعا يقنوم بالعنيم في مدما

 اليهظي  العزم .

 5/5/2   ييكن للييسس  أن تفر  وسومنًا مقابم هنذم الخندماا، لننيا ييكظهنا أن تقندم هنذم
الخدماا لساعاا معدودة لم يوم وحسب، إال أنها يجب أن تكون في متظناول الطنع  

 لتقديم العون في الالاالا الطاوئ .

 5/5/3   تالرص الييسس  على الالفناظ على سري  األموو الشخعي  التي يظاقشها أعذاي
 هيف  التدويس، وأعذاي هيف  اإلداوة، والطع ي وذل  في إطاو قواعد سلوك عام .

 5/5/4   توجد آليناا متابعن  فعننال  تالنرص علنى االهتينام بينا فينه صنالج الطنع ، وتقينيم
 جودة الخدماا اليقدم  لها.

 النشاطات الالصفية  5/6
 5/6/1  العقيدة  بتعيم الييسس  على إتاح  اليجنال للطنع  للقيام بالفرو  الديظي  حس

 اإلسعمي .

 5/6/2   ، تعينننم الييسسننن  علنننى تظميننننم وتشنننجيل مشاولنننن  الطننننع  فننني األنشطنننن  المقننننافي
لقطاعننناا كاالةنننتراك فننني الظنننوادي، والجننننيعياا، واليظاسنننباا الخاصننن ، وفننني الفظنننون، وا

 األمرى التي تتعيم مل اهتياماتهم، واحتياجاتهم.
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 5/6/3   تعيم الييسسن  علنى تنوفير األماكننن اليظاسنب ، وتظمنيم اليظاسبنناا اليعئين  للقنناي
 الطع  بعذهم البعم بشكم اجتياعي غير وسيي.

 5/6/4   ا تعيم اإلداوة على تشجيل مشاول  الطنع  فني الظشناطاا الريانني ، سنواي أكنانو
من اليوهوبين في الريانن ، أم من غينر اليوهنوبين، لينا تقننوم بتظمنيم أنشنط  تظافسني ، 

 وأمرى غير تظافسي  ييكظهم اليشاول  فيها.

 5/6/5   تقنننوم اإلداوة بيتابعننن  حجنننم مشننناول  الطنننع  فننني األنشنننط  العصنننفي ، لينننا تقنننوم
 بيقاونته بالجم مشاول  الطع  في ميسساا أمرى ميالل .

 ما يلي: مصادر التعلم :السادسات املعيار متطلب -1
 التخطيط والتقويم  6/1

 6/1/1   .تتوفر لندى الييسسن  سياسناا واننال  لتظيين  اليكتبن  وغيرهنا منن معنادو النتعلم
 ترتبت هذم السياساا باحتياجاا البرامي التي تقدمها الييسس .

 6/1/2  بت اوتباطننًا مباةنننرًا تتننوفر لنندى الييسسنن  اسنننتراتيجي  وانننال  ليعننادو النننتعلم تننرت
 باألولوياا االستراتيجي  الخناص  بتطنوير البرامي.

 6/1/3   تقننوم الييسسنن  مننرة لنننم عننامين علننى األقننم بتقيننيم لفنناية اليكتبنن  واليننواد اليتننوافرة
 .وبيرلز اليعاد

 6/1/4   ،تشننيم إجننراياا التقيننيم اسننتبياناا آلواي اليسننتخدمين مننن أعذنناي هيفننن  التنندويس
ستطعإ مدى وننائهم، ومنندى اسنتخدامهم، ومندى اتفناق الخندماا اليقنندم  والطع  ال

 مل متطلباا التدويس والتعنلم في الييسس .

 6/1/5   قامننت الييسسنن  بونننل قائننني  أولوينناا تتعلنن  بالالنننعول علننى اليننواد والخنندماا
 اليطلوب  التي تتف  مل احتياجاا اليستخدمين.

 مـــــــــالتنظي  6/2
 6/2/1   اليكتب ، ومراكز اليعادو، وأماكننن الخندماا ذاا الععقن ، أبوابهنا لسناعاا تفتج

 طويل  لذيان توافر مدماتها في متظاول اليستخدمين.

 6/2/2   يقوم العاملون في اليكتبن  بالفننظ الكتنب حسنب ترتينب مظاسنب، وبثنر  عرننها
 حسب الظمم اليتعاوا عليها.
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 6/2/3   مراكننز معننادو أمننرى، يننتم بيوجبهننا تبنننادل تتننوافر اتفننناقاا تعنناون مننل مكتبنناا و
 الخدماا واالستعاواا.

 6/2/4   تتننوافر أنمينن  معتينندة لتسننجيم اسننتعاوة واسننترداد الكتننب، ومتابعنن  لنننيي السننترداد
 اليواد التي انتهت فترة استعاوتها.

 6/2/5   تشنناوك اليكنننتب  فنني عذننوي  قواعنند اليعلومنناا علننى الشننبك  العاليينن ، فذننًع عننن
 العليي ي لتوفير اليادة العليي  العزم  لليقرواا والبرامي التي تقدمها. اليجعا

 ادر ــــــــالمص  6/4
 6/4/1  توفر الييسس  دعينا مالينا لافيا لتثطين  احتياجناا ةنراي الكتنب واليجنعا وغيرهنا

 من معنادو اليعنلوماا، والفهرس ، واليعنداا، والخندماا، فذع عن تطنوير الظمنام.
 6/4/2  ال تسننعى الييسسنن  إلننى تننوفير مننندماا الشننبك  العاليينن  واالسننتعاوة مننن اليكتبنناا

األمننرى بثننر  التقنننليم مننن التزامهنننا بتننوفير معنننادو اليعنننلوماا دامنننم جنندوان اليكتبنن  
 ذاتها.

 6/4/3   توفنننننر اليكنننننتب  أماكنننننن مظاسننننب  السننننتيعا  مجيوعنننناا الكنننننتب واليجننننعا العليينننن
 اول اليد.بطريق  تجعلها في متظ

 6/4/4  تتنننوافر فننني اليننننكتب  ومراكننننز اليعلومننناا حواسنننب آليننن  حديمننن  لتيكنننين مسنننتخدمي
 اليكنتب  من الالعول على اليادة العليي  التي يريدونها.

 6/4/5  .تتوافر باليكتب  معداا تعوير مزودة بظمام دفل مالي لأي 

 ما يلي: املرافق والتجهيزات :السابعمتطلبات املعيار  -1
 لسياسة العامة والتخطيطا  7/1

 7/1/1  .توجد لندى الييسسن  مطن  لبنرى علنى اليندى البعيند وافن  عليهنا اليجلنس األعلنى
 تظمم هذم الخط  عيلي  إنشاي وصيان  اليباني.

 7/1/2  تشيم عيلياا تقديم الجودة اسنتطععاا النرأي اليسنتخدمين تتعلن  بكفاين  اليبناني
 ب  لهذم اآلواي والعيم بها.وجودتها، ليا تشيم آلياا لعستجا

 7/1/3  يذننل التخطنننيت فننني حسنننبانه ةنننراي اليعنننداا الكبنننرى، ولنننذل  العنننيان  واالسنننتبدال
 حسب جدول مالدد.
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 7/1/4  يوجد لدى الييسس  سياسن  واننال  لذنيان توافن  اليعنداا واألنمين  إلنى أقعنى
 حد ميكن في لاف  أوجاي الييسس .

 7/1/5 لبنرى علننى دواسنن  البنندائم اليتاحنن  أمامهننا  تالنرص الييسسنن  قبننم ةننراي أي معننداا
 من ناحي  تلجير هذم اليعداا أو اليشاول  في استعيالها مل هيفاا أمرى.

 جودة المباني وكفايتها  7/2
 7/2/1  . تشكم اليباني واألو  بيف  نميف  جذاب 

 7/2/2  تتطنننناب  اليبنننناني مننننل ةننننروه األمننننن والسننننعم  وتننننوفر الشننننروه الذننننرووي  ألمننننان
 ، وهيف  التدويس، والعاملين.الطلب 

 7/2/3   تالننرص الييسسنن  علننى مقاوننن  اليعننايير اليسننتخدم  فنني إنشنناي األمنناكن الخاصنن
بالتدويس،  واليعامم ، والبالت ،بيميعتها اليستخدم  لدى الييسسناا األمنرى اليياللن  

 لها سواي على الياللي أو العاليي.

 7/2/4 اليباني واليعنداا، والعنيان  الوقائين ، تالرص الييسس  على التقييم الندووي لالنال  
 وصيان  األعطال واالستبدال.

 7/2/5 . تتوافر أماكن مظاسب  ألداي الفرو  الديظي 

 اإلدارة  7/3
 7/3/1  يتوافر لدى الييسس  إحعاي لنامم لليعداا التي تيلكها الييسس ، والتني تقنل فني

هيفنن  التندويس ألغننرا  فنني حوزتهنا بيننا فني ذلنن  اليعننداا اليوجنودة فنني عهندة أعذنناي 
 التدويس والبالت.

 7/3/2  ، يقننوم أحنند لبنناو اإلداويننين باإلةننراا علننى التظفيننذ الكننيي والفعننال ألعيننال الظمافنن
 والتخلل من الظفاياا ، والعيان  البسيط ، والسعم ، والبيف .

 7/3/3 تنندويس تتننوافر إجننراياا أمننن تتييننز بالكنننفاية لالنننياي  األبظينن  واليعنننداا الخاصنن  بال
والبالنننت،  منننل تالديننند واننننج ليسنننفولي  لنننم منننن أعذننناي هيفننن  التننندويس، واألقسنننام أو 

 الكلياا، واإلداوة اليرلزي .

 7/3/4   تتنننننوفر أنميننننن  ذاا لفننننناية عاليننننن  لذنننننيان السنننننعم  الشخعننننني  ألعذننننناي هيفننننن
التنننندويس، والطننننع ،  والعنننناملين، ليننننا تتننننوافر الترتيبنننناا الذننننرووي  لالياينننن  أغرانننننهم 

 الشخعي .
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 7/3/5  تنننندوس اإلداوة بشكنننننم مسننننتير حجننننم اسننننتخدام األبظينننن ، وتقننننوم بإعننننادة تخعيعننننها
 ألغرا  أمرى استجاب  لتثير االحتياجاا.

 ثـــدات البحــــمع  7/4

 7/4/1  تعقنند الييسسن  اتفاقناا تعاونين  منل جهناا أمنرى لليشناول  فني ملكين  أو اسننتخدام
 معداا البالت ذاا التكلف  العالي .

 7/4/2  م الييسسننننناا التننننني تقننننننل عليهنننننا مسنننننفولي  البالننننننت العليننننني، بتنننننوفير اليعامنننننم تقننننننو
واليعداا ألعذاي هيف  التدويس وطلب  الدواساا العليا في اليجناالا التني تقندم بنرامي 

 فيها.

 7/4/3  ،تتنوافر لندى الييسسنن  سياسناا عامنن  واننال  تالكننم أنمين  ملكينن  معنداا البالننت
اليعداا التني حعنلت عليهنا الييسسن  عنن طرين   وصيانتها،  واستبدالها، بيا في ذل 

 مظج حعم عليها أعذاي هيف  التدويس ، أو األقسام، أو معاهد البالوث بها.

 تكنولوجيا المعلومات  7/5

 7/5/1  تتننوافر الالواسننب اآللينن  السننتعيال الطننع ، وأعذنناي هيفنن  التنندويس، وغيننرهم مننن
 ذم الالواسب بعووة دووي .العاملين بالييسس ، ليا يتم تقديم لفاي  أعداد ه

 7/5/2  توجننند قواعنند عامنن  تالكننم اسننتعيال الطننع  للالواسننب الشخعنني ، وهنني قواعنند يننتم
 تظفيذها بشكم فعال.

 7/5/3  يتنننوافر الدعنننننم الفظنننني ليسنننناندة الطننننع  وأعذنننناي هيفنننن  التنننندويس عظنننند استخننننندامهم
 ألجهزة االتعاالا واليعلوماا.

 7/5/4 عداا، واستبدالها، وتطوير األنمي ، وتدويب أعذاي توجد ميزاني  سظوي  لشراي الي
 هيف  التدويس والعاملين.

 7/5/5  تتاح ألعذاي هيف  التدويس فرص  إبنداي النرأي فيينا يتعلن  بخطنت ةنراي واسنتبدال
 أجهزة اليعلوماا.

 البــــان الطــــإسك  7/6

 7/6/1 . يشكم إسكان الطع  بيف  صالي ، وآمظ  للطع 

 7/6/2 د لاٍا من األماكن التي توفر الخعوصي  والدواس  اليستقل .يتوافر عد 

 7/6/3 . يتوافر عدد لاٍا من األماكن اليظاسب  لألنشط  االجتياعي ، والمقافي ، والبدني 
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 7/6/4   تتوافر مجيوعن  منن القواعند التني تالكنم السنلوك دامنم إسنكان الطنع  تلنزم موافقن
 .الطع  عليها وسييًا قبم استخدامهم للسكن

 7/6/5  يقنننوم باإلةنننراا علنننى إسكننننان الطنننع  مجيوعننن  منننن العنننناملين ذوي الخبنننرة لنننديهم
 السلط  العزم  إلداوة اليكان باليت يشكم بيف  تعلييي  آمظ .

 ما يلي: التخطيط املالي واإلدارة املالية :الثامنمتطلبات املعيار  -8
 التخطيط المالي ووضع الميزانية  8/1

 8/1/1  اني  وتخعيل اليواود وسال  وتطلعاا الييسس .أن تعكس الييز 

 8/1/2  أن تذل الييسس  التعلييي  ميزانيتها السظوي  منن منعل إطناو يذنل فني االعتبناو
توقعننناا الييسسننن  عنننن دملهنننا والنفاقهنننا علنننى اليننندى الطوينننم، لينننا تالنننرص دومنننًا علنننى 

 تعديم هذم التوقعاا على نوي مبراتها اليتزايدة.

 8/1/3 مننن لنننباو أعذنناي هيفتنني التنندويس واإلداوة علننى إعننداد الييزانينن ،  أن يشننرا أفننراد
بالتشناوو منل مننديري مراكننز حسنناباا التكننناليي حينت يقومنون بيراجعتهننا بالنرص، ومننن 

 لم تقدييها إلى إلى السلط  العليا العتيادها.

 8/1/4   أن تالنننرص الييسسننن  علنننى إوفنننناق أي مقترحننناا بإنشننناي بنننرامي جديننندة أو أنشنننط
بياناا تالنوى حسناباا تكنناليي قننامت جهن  مسنتقل  بنالتالق  منن سنعمتها وبينان كبرى ب

 ألر هذم البرامي واألنشط  على تكلف  البرامي والخدماا األمرى.

 8/1/5  ،في حال  قيام الييسسن  بتيوينم مشناويل جديندة فني الينواود اليالين  اليوجنودة لنديها
لينا تقنوم بتقينيم التكناليي علنى تالرص الييسسن  علنى بينان مطن  إنشناي هنذم اليشناويل 

 كم من اليدى القريب والبعيد.

 اإلدارة المالية  8/2
 8/2/1   أن تتننولى إداوة مختعنن  مسننفولي  اإلداوة واإلةننراا علننى عيلينناا ونننل الييزانينن

 والالساباا اليالي . يتبل هذا اليكتب مباةرة أحد لباو أعذاي هيف  التدويس.

 8/2/2 تالنندد بونننوح حنندود العننعحياا اليالينن ، لنني تعيننم  أن  تتننوافر اجننراياا وأنمينن
عيليننناا اليراجعننن  الياليننن  علنننى التلكننند منننن االلتنننزام بهنننذم القواعننند فذنننًع عنننن االلتنننزام 

 بالتبليغ.



  غرم اهلل بن دخيل اهلل سابر العلياني
 

 106 

 8/2/3  أن يشننناوك منننديرو مراكننننز حسنننناباا التكنننناليي فننني عيليننن  وننننل الييزانيننن  ، ليننننا
 ييزاني  اليعرح بها.يخذعون لليسايل  فييا يتعل  باإلنفاق دامم حدود ال

 8/2/4   أن يالننرص نمننام اليالاسننب  اليالينن  علننى التتبننل النندقي  لإلنفنناق وااللتننزام بالييزانينن
والعداد تقاوير عن لم مرلز من مراكز حسناباا التكناليي وعنن الييسسن  لكنم منرة لنم 

 ةهر على األقم.

 8/2/5 النرص الييسسن  في حنال  وجود امتنعا بين مطت اإلنفاق وبين اإلنفاق الفعلني ت
 على تفسير السبب في هذا االمتعا وعلى بيان ألرم اليتوقل على الييزاني  السظوي .

 المراجعة المالية وتقدير المخاطرة  8/3
 8/3/1   تشنننيم عيليننناا التخننننطيت عيليننناا تقننندير مخننناطرة قامنننت جهننناا مسنننتقل  بنننالتالق

 مظهنا. 

 8/3/2 ينا تالنتفظ الييسسن  باحتياطناا لافينن  توجند لنذل  اسنتراتيجياا تقلينم اليخنناطرة، ل
 ليواجه  تل  األعباي اليالي  التي ييكن بالفعم أن تقل على عات  الييسس .

 8/3/3  تنتم عيليناا اليراجننع  اليالينن  الداملين  بشنكم مسنتقم عننن عيليناا اليالاسنب ، ليننا
تتبننل هننذم العيلينناا وئننيس الييسسنن  مباةننرة، أو وئننيس اللجظنن  اليختعنن  اليتفرعنن  عننن 

 اليجلس األعلى.

 8/3/4  .تقوم الييسس  بإجراي مراجعناا مالني  ماوجي  مرة لم عام 

 عمليات توظيف هيئة التدريس والعاملني ما يلي: :التاسعمتطلبات املعيار  -9
 السياسات العامة والعمليات اإلدارية                                         9/1

 9/1/1 اعتياد تعوو عن سياس  التوعيي اليرغوب ، والتي تتعيم أن تقوم السلط  العليا ب
 مل وسال  الييسس  .

 9/1/2  مقننناون  ونننل التوعينني الالننالي سننواي بالظسننب  إلننى أعذنناي هيفنن  التنندويس، أو إلننى
غيرهم، مل تعوو التوعيي اليرغو  فيه، ومتابع  التقدم نالو تالقي  الهدا اليرغو  

 فيه بشكم مستير.    

 9/1/3 الييسس  بونل مجيوع  لامل  من السياساا والقواعند التني تالكنم عيلين   أن تقوم
 التوعيي.

 9/1/4 .أن تتوافر استراتيجياا فعال  تظمم طريق  ةثم اليظاصب عظد ملوها 
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 9/1/5   أن ينننتم توزينننل أعبننناي التننندويس بالعننندل فننني لنننم أقسنننام الييسسننن ، منننل أمنننذ طبيعننن
فننني االعتبننناو، ومقاونتهنننا منننل الالقننننول متطلبننناا التننندويس فننني حقنننول التننندويس اليختلفننن  

 الييالل  في الييسساا األمرى في الييلك  العربي  السعودي  والعالم.

 التوظيف والتعاقد  9/2
 9/2/1  أن تننداو عيلينناا التوعينني والتعاقنند بطريقنن  تكفننم وجننود مجنناالا الخبننرة اليطلوبنن

، واليهنناوة، والتنني لنندى أعذنناي هيفنن  التنندويس، فذننًع عننن العننفاا الشخعنني ، والخبننرة
 تلزم جييعها ليقوم أعذاي هيف  التدويس بيا هو مطلو  مظهم.

 9/2/2  ، عظننند قينننام الييسسننن  بنننالتعيين عنننن طريننن  الترقيننن ، أو الظقنننم منننن دامنننم الييسسننن
تتطنننناب  التعييظنننناا مننننل اليننننيهعا واليهنننناواا اليطلوبنننن ، وتسنننناهم فنننني تالقينننن  تعننننوو 

 التوعيي اليرغو  فيه.

 9/2/3 ناالا التننني يكنننون منننن الييكننننن فيهنننا ةنننثم الوعنننائي إمنننا منننن دامنننم فننني تلننن  الالننن
 الييسس  أو من ماوجها تقوم الييسس  باإلععن عن هذم الوعائي على الجيهوو.

 9/2/4  تالرص الييسس  على تقنديم توصيي لامنم للوعائي التي تعلن عظها، وعلى بيان
وسننالتها، وبرامجهننا عننروا العيننم، فذننًع عننن تقننديم معلومنناا عامنن  عننن الييسسنن ، و 

)يجنننب أن تشنننيم اليعلومننناا اليقنننندم  تفنننناصيم عنننن طبيعننن  العينننم، وميةنننراا األداي، 
 وعيليناا تقييم األداي.(

 9/2/5  تقنننوم الييسسنن  باالتعننال باليالكنننيين الننذين أةنناو إلننيهم اليتقنندم للعيننمي لنني تقننوم
قبنننم قينننام بنننالتالق  منننن صنننال  منننا ذلنننرم اليتقننندم للعينننم عنننن ميهعتنننه ومبراتنننه، وذلننن  

 الييسس  بتعييظه.

 الترقي الوظيفي والشخصي  9/3
 9/3/1   تتننوافر لنندى الييسسنن  معنننايير تقيننيم أداي مالننددة تالدينندًا وانننالًا، ومعروفنن  لكنننناف

 أعذاي هيف  التدويس والعاملين.

 9/3/2  تتسم االتعاالا الخاصن  بتقييم العيم باإليجابي  والسري ي ليا تنتم منرة واحندة لنم
 األقم. عنام على

 9/3/3   عظدما تجند الييسس  أن األداي أقنم من مرٍ  فإنها تالندد بالذبت ما هو مطلنو
 من أجم التالسين.
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 9/3/4  تالننننافظ الييسسنننن  علننننى سننننري  التقنننناوير الرسننننيي  الخاصننننن  بتقيننننيم األداي، إال أنهننننا
ذل  تولقها، وتالتفظ بها، يتوافر لدى أعذناي هننيف  التندويس والعناملين اآلمنرين الالن  لن

في إناف  أي  تعليقاا إلى اليلي الخاص بهم ودًا على هذا التقييم، بينا فني ذلن  نقناه 
 االمتعا.

 9/3/5  تالننرص الييسسنن  علننى تقننندير ومكنننافلة األداي البنناوز أكاديييننًا أو إداويننًا علننى لننم
 اليستوياا.

 : البحث العلميالعاشرمتطلبات املعيار  -10
 سياسة البحث العلمي  10/1

 10/1/1   تنننوفير مطننن  معلظننن  حنننول تظييننن  البالنننت العليننني تتظاسنننب منننل طبيعننن  الييسسننن
ووسالتها، واحتياجاا التظيي  االقتعادي  والمقافين  الخاصن  بالبيفن  التني تعينم الييسسن  

 فيها.

 10/1/2   تالتننننوي مطنننن  تظيينننن  البالننننت العلينننني علننننى ميةننننراا مالننننددة، ومقنننناييس مقاوننننن
 وانال  لألداي.

 10/1/3   تقاوير سظوي  حول أداي البالت العليي في الييسس  لكم.تظشر الييسس 

 10/1/4 .تشجل الييسس  التعاون مل القطاإ العظاعي، وهيفاا البالت العليي األمرى 
 10/1/5 .تتوافر آلياا للتعاون مل الجامعاا وةبكاا البالت العليي على مستوى العالم 

 10/1/6 عاهنند البالننوث، أو مراكنننز تتننوافر لنندى الييسسنن  سياسنناا عامنن  تتعلنن  بإنشنناي م
 البالوث.

 10/1/7  ، يوجنننند بالييسسنننن  لجظنننن  وفيعنننن  اليسننننتوى ليتابعنننن  االلتننننزام باليعننننايير األمعقينننن
 واليوافق  على اليشروعاا البالمي  التي قد تيلر على قذايا أمعقي .

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب  10/2
 10/2/1 وح توقعنننناا الييسسنننن  حننننول مشنننناول  يالنننندد تقيننننيم األداي ومعننننايير الترقينننن  بوننننن

 أعذاي هيف  التدويس في البالت العليي، والظشاطاا العليي  بعف  عام  ؟

 10/2/2  توجد لدى الييسس  سياساا وانال  تتواف  مل اليعايير العاليي  لتالديند منا هنو
 مقعود بالبالت العليي .
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 10/2/3 شننننروعاتهم تقنننندم الييسسنننن  العننننون لعننننثاو أعذنننناي هيفنننن  التنننندويس فنننني تظيينننن  م
البالمي ، وذل  عن طري  تدويبهم على أيدي لباو أعذاي هيف  التدويس، والةنراكهم فني 
فنرق البالننت، وتقنديم العننون لهنم فييننا يتعلن  بتعننييم مشنروعاتهم البالمينن ، وتقنديم النندعم 

 اليالي الذرووي.

 10/2/4   تتننيج الييسسنن  لطلبنن  الدواسنناا العليننا فرصنن  االةننتراك فنني اليشننروعاا البالمينن
 اليشترل .

 10/2/5  تقننندم الييسسننن  اليسننناعدة ألعذننناي هيفننن  التننندويس للقينننام بلبالننناث مشنننترل  منننل
 زمعئهم في الييسساا األمرى وفي العالم.

 10/2/6  تننننظعكس األبالنننناث العليينننن  التنننني يقننننوم بهننننا أعذنننناي هيفنننن  التنننندويس، فذننننًع عننننن
 عنن انعكناس نشاطهم العليي بشكم عام على تدويسهم لليقرواا التي يدوسونها، فذنعً 

 التطوواا اليهي  في مجال تخععهم بشكم عام.

 10/2/7   تتننوافر لنندى الييسسنن  اسننتراتيجياا للتعننرا علننى أعذنناي هيفنن  التنندويس، وطلبنن
الدواسننناا العلينننا الخبنننراي فننني مجنننالهم، واسنننتمياو مبنننرتهم هنننذم فننني تقنننديم مننندماا إلنننى 

 اليجتيل الذي تعيم فيه، وتوليد مواود مالي  للييسس .

 االستثمار التجاري لنتائج البحث العلمي  10/3
 10/3/1  إنشاي مكتب لتظيي  البالنت العليني، تتنوفر لدينه القندوة علنى التعنرا علنى ننواحي

الخبننننرة التنننني تيتلكهننننا الييسسنننن ، واإلعننننعن عظهننننا، واليسنننناعدة فنننني إنشنننناي اليشننننروعاا 
 البالمي ،  ودواس  السوق، والداوة العقود، والنشاي الشرلاا.

 10/3/2تالرص الييسس  على قيام أةخاص من ذوي الخبرة في القطاعين العظاعي   أن
واليهظي بتقييم األفكناو التني ييكنن اسنتمياوها تجاوينًا تقييينًا ناقندًا قبنم أن تقنوم باسنتمياو 

 أي  أموال فيها.

 10/3/3  أن تتننوافر قواعنند تالكننم اليلكينن  الفكرينن ي لنني تتننوافر إجننراياا لعسننتمياو التجنناوي
التنني طووهننا أعذنناي هيفنن  التنندويس والطننع ، فذننًع عننن تننوافر نسننب عادلنن  لألفكنناو 

 لليشاول  في األوباح بين اليخترعين والييسس .

 10/3/4   تالننرص الييسسنن  علننى تشننجيل قيننام  لقافنن  اليبننادوة التجاوينن  ، وماصنن  بالظسننب
 ألعذاي هيف  التدويس، وطلب  الدواساا العليا.
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 المرافق واألجهزة  10/4
 10/4/1  ،توفير عدد لاا من اليعامم واليعداا واليكتباا، ومعنادو أنمين  اليعلومناا

ليسننناندة الظشننناطاا البالميننن  األساسننني  ألعذننناي هيفننن  التننندويس والطنننع  فننني مجننناالا 
 البرامي التي تقدمها الييسس .

 10/4/2 .تتوافر ميزاني  تكفي لتيويم اليراف  واألجهزة الذرووي  للبالت العليي 

 10/4/3 د قواعد تالكم اليلكي  اليشترل ، أو االستعيال اليشترك لليعداا الكبرى.توج 

 10/4/4  ، تكفنننننم أنميننننن  األمنننننن وجنننننداول اليواعيننننند األمنننننان لكنننننم منننننن الظشننننناطاا البالميننننن
 والعاملين بالييسس .

 10/4/5  تتوافر قواعد عام  تبين بونوح من الذي ييل  األجهزة التي تنم الالعنول عليهنا
تقنندم لهننا أعذنناي هيفنن  التنندويس، أو عننن طرينن  األبالنناث التنني  عننن طرينن  اليننظج التنني

 كلفتهم بها جامعاا أمرى، ومن اليسفول أيذًا عن صيان  هذم األجهزة.

 متطلبات املعيار احلادي عشر: عالقة املؤسسة باجملتمع -11
 سياسة المؤسسة تجاه عالقتها بالمجتمع  11/1

 11/1/1 تعينم الييسسن  فينه، واإلسنهاماا التني  تعبر وسال  الييسس  عنن اليجتينل النذي
 ييكن أن تقدمها له.

 11/1/2  تالدد السلط  العليا بشنكم وسنيي سياسن  الييسسن  تجنام مدمن  اليجتينل، وتعينم
 القراواا التي يتخذها لباو اإلداويين في الييسس  على مساندة هذم السياس .

 11/1/3 ي قندمتها باألوقنام، وهني تبين التقاوير التي تعندوها الييسسن  حجنم الخندماا التن
 تقاوير تعدو بشكم سظوي.

 11/1/4  تشيم معايير الترقي  والتقييم الخاص  بلعذاي هيف  التدويس، تشيم اإلسنهاماا
 التي قدموها لخدم  اليجتيل.

 التفاعل مع المجتمع  11/2
 11/2/1   تعقد الييسس  لقناياا دووين  منل أعذناي اليجتينل البناوزين أو الينيلرين ليظاقشن

 القذايا التي تهم اليجتيل.

 11/2/2  يشنناوك أعذنناي هيفنن  التنندويس فنني أنشننط  التخطننيت االسننتراتيجي التنني يقننوم بهننا
 اليجتيل الياللي، ويتعاونون معه في تظفيذ اليبادواا الجديدة.
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 11/2/3  تتعناون الييسسن  منل اليجتينل الياللني فني إنشناي الهيفناا اليهظين  التني يالتاجهننا
 برة أعذاي هيف  التدويس لٌم في مجاله.اليجتيل، مستعيظ  بخ

 11/2/4   تقنننيم الييسسننن  ععقننناا إيجابيننن  قويننن  منننل القطننناإ العنننظاعي الياللننني، وأوبنننا
 العيم، ميا يساعدها في تقديم برامجها .

 11/2/5  ترتبت الييسس  بععا قوي  مل اليداوس اليوجودة في اليجتيل الياللي، وتقندم
خععاتها، ليا تقندم اليعلومناا الكافين  عنن بنرامي لها العون واليساعدة في مجاالا ت

 الييسس ، وأنشطتها، وفرص العيم اليتوفرة لهذم البرامي.

 سمعة المؤسسة  11/3
 11/3/1  أن تتوافر لدى الييسس  استراتيجي  ةنامل  ليتابعن  سنيعتها فني اليجتينل الياللني

 هذم السيع . وغير الياللي،  ليا توجند لديها استراتيجي  ةامل  لنذل  لتالسين
 11/3/2 أن تتوافر لدى الييسس  توجيهاا وانال  تالدد من له ح  التالدث باسيها، وهو

 حن  يقتعر في العادة على وئيس الييسس  أو مكتب إععمي يتبعه مباةرة.
 11/3/3   أن تتوافر توجيهناا واننال  حنول تعنريالاا أعذناي هيفن  التندويس فيينا يتعلن

لنننن  الالنننناالا التنننني ييكننننن فيهننننا الننننربت بننننين هننننذم بنننناألموو التنننني تخننننل اليجتيننننل فنننني ت
 التعريالاا وبين الييسس .

 11/3/4  يوجننند بالييسسنن  مكنننتب إععمنني يظسنن  االتعننال بوسننائم اإلعننعم ويعيننم علننى
 جيل اليعلوماا اليتعلق  بالييسس  واإلععن عظها.

 11/3/5 تالنرص الييسسن  علننى الندوام علننى التعنرا علننى نمننرة اليجتيننل إليهنا مسننتخدم  
 في ذل  أسلوًبا مظهجًيا، ومن لم ونل استراتيجياا لتالسين هذم الظمرة.

 . نرووة  توافر معايير االعتياد االكادييي األحد عشر اليشاو إليها في الووق 

 ووق  الالالي .أهيي  العيم على توفير متطلباا اليعايير التي سبقت اإلةاوة إليها في ال 
 .  نرووة نشر لقاف  الجودة والتييز في للياا الجامع 

 .  نرووة الالعول االعتياد األكادييي لجامع  بيش 

   .  أهيي  دواس  متطلباا اليعايير اليقترح  ليجتيل جامع  بيش 
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 ( االعتياد ونيان الجودة لبرامي إعداد اليعلمو 2007أبو دق ، سظاي إبراهيم، وعرف ، لبيب )
تجاو  عربي  وعاليين  ، ووقن  مقدمن  إلنى ووةن  عينمو  الععقن  التكاملين  بنين التعلنيم العنالي 

 والتعليم األساسيو برامي تدويب والعداد اليعليين.     
 (و ننننننيان جنننننودة واعتينننناد البنننننرامي االكاديييننننن  فننننني 2011الجبلنننني، سوسنننننن ةننننناكر مجينننند)م

لييسسنناا التعلييي )األهننداا، اإلجننراياا، الظتننائي(و مننيتير وابطنن  جامعنناا لبظننان بالتعنناون ا
 .نيسان 30-29مل اليكتب الوطظي لبرنامي تيبوس األووبي 

 (  اعدته عيادة ةيون الطع  بجامع  بيش . 1436الدليم التفعيلي لجامع  بيش ،)ه 
  ( و تجربنن  جامعنن  اليلنن 1430الالفمنني، ياليننى سننلييان)مالنند للالعننول علننى االعتينناد ه  

العربنني الرابننل (و االعتيننناد  -األكننادييي . بالننت مقنندم إلننى الينننيتير السننظوي )النندولي األول 
األكادييي لييسساا وبرامي التعليم الظوعي في معر والعالم العربي  الواقل واليلمول ، للين  

 التربي  الظوعي  باليظعووة.
 ( و معوقاا تالقي  االعتياد األكادييي في للي   433حكيي، عبد اليل  بن علي عميان)ه

التربي  بجامع  اليل  مالد وسبم التثلب عليها، وسال  ماجستير ، للي  التربي  جامعن  اليلن  
 مالد.

  ( الجنننودة الشنننامل  واالعتيننناد األكنننادييي فننني التعلنننيم.  2003الخطينننب، ماليننند ةنننالاا .)م
 .لالريا و داو الخريجي للظشر والتوزي

 م(. إداوة الجنننودة الشنننامل  واالعتيننناد األكنننادييي فننني الييسسننناا  2011ينننم سنننعد ) ملينننم، نب
 التربوي . القاهرةو داو الفجر للظشر والتوزيل.

  ( و دواسن  مقاونن  لظمنام االعتيناد  1997سعم ، عادل عبد الفتاحي والظبوي، أمنين ماليند)م
فادة مظها في معر. مجل  للي  الجامعي في الوالياا اليتالدة ولوويا الجظوبي  والمكاني  االست

 ( جامع  عين ةيس ، معر.4) 21التربي ، 
  ( و االعتينناد األكننادييي لييسسنناا التعلننيم العننالي  1998الطريننرى، عبنند الننرحين سننلييان)م

فننني الييلكننن  العربيننن  السنننعودي . نننندوة التعلنننيم العنننالي فننني الييلكننن  العربيننن  السنننعودي و و يننن  
 ا و وزاوة التعليم العالي.مستقبلي ، الجزي المالت، الري
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  ( والتعليم العالي ما بين التطوو ومتطلباا االعتياد  2006العبادي، ماليد عيسى)م، إبريم
والجننودة ..التجربنن  األودنينن . مقنندم إلننى اليننيتير العربنني األول )جننودة الجامعنناا ومتطلبنناا 

 الترميل واالعتياد(، الشاوق  اإلماواا العربي  اليتالدة.
 ،م(و االعتياد األكادييي واليهظني للييسسناا التعلييين .  2009أحيد حسين )  عبد اليعطي

 القاهرةو داو السالا  للظشر والتوزيل.
  ( ،و   تجربنن  للينن  التربينن  بننالعريش فنني تلسننيس نمننام داملنني  2009عننزوز، وفعننت عيننر)

بننني للجنننودة بنننين الواقنننل والينننلمول ، ووقننن  عينننم مظشنننووة مقدمننن  إل ىو الينننيتير العليننني العر 
المالتو التعليم وقذايا اليجتيل اليعاصر ،جيعي  المقاف  منن اجنم التظيين  وجامعن  سنوهاج، 

 سوهاج، جيهووي  معر العربي .

  ( و  قينناس دوجنن  إدواك أعذنناي هيفنن  التنندويس فنني جامعنن   2008ععوننن ، معننزوز جننابر)
د الجامعننناا الظجننناح الوطظيننن  ليتطلبننناا االعتيننناد األكنننادييي وننننيان الجنننود ة ، مجلننن  اتالنننا

 (.  51العدد)  –49العربي ، األمان  العام  التالاد الجامعاا العربي ، عيان، األودن، .
  ( .و  تجربن  جامعن  اليلن   2008العيسى، عبدالرحين بن ماليد وسالا ، سالم بن أحيد)م

عبننندالعزيز فننني االعتيننناد والجنننودة  . ووقننن  عينننم مقدمننن  للينننيتير العربننني األول حنننول جنننودة 
 ومتطلباا الترميل واالعتياد، اليظعقد بجامع  الشاوق ، دول  اإلماواا العربي  . الجامعاا

  ( و الجننننودة الشننننامل  واالعتينننناد  2010اليليجنننني، ونننننا إبننننراهيمي والبننننرازي، مبنننناوك عننننواد)م
 الييسسيو و ى مستقبلي  لتالقي  جودة التعليم في ععر اليعلوماتي . القاهرةو عالم الكتب. 

 م( تجننناو  بعنننم الجامعننناا العالييننن  والعربيننن  واليالليننن  فننني 2009ل )مظنننزل الظعنننير، دال
تطبيننن  الجنننودة سنننعيا نالنننو التيينننز ، الينننيتير الننندولي للتظييننن  االداويننن  نالنننو أداي متيينننز فننني 

م ، الييلكن  العربين  السنعودي  2009ننوفيبر  4-1القطاإ الالكنومي ، معهند االداوة العامن ، 
 ، الريا . 

 (و  دليننم اليعننطلالاا اليسننتخدم  فنني مجننال الجننودة  2009ظي، ) الهعلنني، الهعلنني الشننربي
( 13واالعتينننناد األكننننادييي  مجلنننن  بالننننوث التربينننن  الظوعينننن ، للينننن  التربينننن  الظوعينننن ، جامعنننن  )

 اليظعووة، معر.
 (و ميسسنننناا التعلننننيم العننننالي فنننني الييلكنننن  1433وزاوة التعلننننيم العننننالي . إداوة اليعلومنننناا)هننننن

 ا والكلياا الالكومي  واألهلي ، الريا  .العربي  السعودي  الجامعا
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