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 املقدمة

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

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

بتطوير معاير 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 

للمؤهالت، والسعي إلى تقديم نظام اعتماد سهل التطبيق  التعليم العالي ولضمان التكامل مع اإلطار السعودي

 وفعال ومؤثر. 

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

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

تماعات ملجموعات التركيز، وحلق النقاش، وورش العمل واملستفيدين، وُعقدت على ضوء ذلك عدد من االج

 املتخصصة بمشاركة ممثلين من كافة الفئات املستهدفة. 

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

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

اململكة في مجال ضمان الجودة، واالتساق مع املمارسات العاملية، مع إعطاء مساحة ملؤسسات التعليم العالي ملزيد 

 من اإلبداع والتميز. 

ملؤسسة التعليمة، اشتملت وقد اشتملت وثيقة معايير االعتماد املؤسس ي على ثمانية معايير تغطي جميع أنشطة ا

على ما يلي: الرسالة واألهداف والتخطيط االستراتيجي، والحوكمة والقيادة واإلدارة، والتعليم والتعلم، والطالب، 

وهيئة التدريس واملوظفين، واملوارد املؤسسية، والبحث العلمي واالبتكار، والشراكة املجتمعية. ويندرج تحت كل 

 دد من املحكات التي تعكس مستوى الجودة فيه. معيار من هذه املعايير ع

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

مؤسسات التعليم العالي على فهم وتحقيق هذه املعايير، وتقويم أدائها في ضوء املعايير واملحكات املحددة في هذه 

 قة. الوثي

 في رفع أداء مؤسسات 
ً
 أن تكون هذه الخطوة سببا

ً
 لهذه املعايير، راجيا

ً
 تفصيليا

ً
ويقدم املركز في هذه الوثيقة وصفا

 التعليم العالي في ضوء التوجهات الوطنية.
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 والتخطيط االستراتيجي والرؤيةالرسالة 

نشسسسسائها وتوجه التخطيط وصسسسسنع إتحدد الغرض من  ،واضسسسسحة ومناسسسسسبةأهداف و يجب أن يكون لدى املؤسسسسسسسسسسة رسسسسسالة 

تتواءم مع رؤيسسسسة واضسسسسسسسسسسسسسسحسسسسة سسسسسسسسسسسسسسستراتيجيسسسسة بال اتهسسسسا القرار والعمسسسسل في جميع الوحسسسسدات األكسسسساديميسسسسة واإلداريسسسسة، وترتبط  ط

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

 واألهداف املؤسسيةرسالة ال 1-1

1-1-1 
، وتراجع واحتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية  تهاتتناسسسب مع طبيعو  ،توضسسر رسسسالة املؤسسسسسسة الغرض من إنشسسائها

 دوريا.

 .وتتميز بالوضوح والواقعيةتها، برسالأهداف املؤسسة ترتبط  1-1-2

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

1-1-4 
ِ ت

ه الرسسسسسسسسسسسسسسسسالسسة جميع عمليسسات املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة ومثسسل: التخطيط، واتخسساذ القرارات وتخصسسسسسسسسسسسسسسي  املوارد وتطوير البرامج وجسس 

 .(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 وبرامجها ومثل: تتواءم مع رؤيتها، و  تتسق معتضع املؤسسة  طة استراتيجية شاملة ومحددة 

 (.التحول الوطني وبرامجم، 2030رؤية اململكة 

1-2-3 
  

ً
 اسسسسسسستراتيجية تشسسسسسسمل الخطة االسسسسسسستراتيجية للمؤسسسسسسسسسسسسسسة أهدافا

ً
، مرتبطة بمؤشسسسسسسرات أداء محددة لقياس مدى واضسسسسسسحة

 تحققها بدقة حسب مستويات األداء املستهدفة.

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

1-2-5 
 
ً
 مرجعيا

ً
تعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة الخطط التشسسسسسسسسغيلية والتنفيذية الال مة لجميع وحدايها، وتمثل الخطة االسسسسسسسسستراتيجية إطارا

 لتلك الخطط.

1-2-6 
عد تقارير دورية حول ذلك ،محددةتتابع املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة مدى تنفيذ الخطة االسسسسسسسسستراتيجية من  الل آليات  

ُ
ر  ،وت طو 

ُ
وتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 لنتائج املراجعة والتقويم والظروف املتغيرةوتعد  
ً
 ..ل حسبما يتطلب األمر؛ استجابة
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 الحوكمة والقيادة واإلدارة

 ة جب أن يكون لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسي
ً
تدعم إجراءات تطبق سسسسسسسياسسسسسسسات ولوائ  و أن و  ،كفاءيها و  ضسسسسسسمن فاعليتهاتللحوكمة  نظما

 ملهام والصسسسسالحيات، وتحدد اهيكل تنظيمي واضسسسسر ومطبق ولديهاسسسسستراتيجية والتشسسسسغيلية، و ططها اإل  أهدافهارسسسسسالتها و 

املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة نمط قيادي ونظام إداري يعتمد على التخطيط واملتابعة والتنفيذ، في يسسسسسسسسسسود كما يجب أن . لكافة الوظائف

 ،في إطار من النزاهة والشسسسسفافية واملسسسسساواة والعدالة داءأل لالتطوير املسسسسستمر ويعمل على تفعيل نظم الجودة التي تحقق 

م األداء املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ي املتعلق شهذا األمر بناًء على مؤشسسسسسسسسسسسرات رئيسسسسسسسسسسسسة مناخ تنظيمي داعم للعملفي ظل و ، كما يجب أن يقي 

 لألداء.

 املجالس واللجان العليا 2-1

2-1-1 
دار املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة من ِقبسل مجسالس ذات 

ُ
مجسالس  –مجلس الجسامعسة  -مهسام وصسسسسسسسسسسسسسسالحيسات محسددة ومثسل: مجلس األمنساء تس

 ..في اململكة العربية السعودية أنظمة التعليم العاليتتفق مع  املجلس العلمي( –الكليات 

2-1-2 
شسسسسسسسسسسسكل اللجان الدائمة واملؤقتة في املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وفق ضسسسسسسسسسسسوابط محددة ومعلنة مع تحديد مهامها وصسسسسسسسسسسسالحيايها

ُ
مع تمثيل  ت

   . مناسب لشطري الطالب والطالبات والفروع

2-1-3 
في جوانبهسسا املختلفسسة ومثسسل: الجوانسسب األكسساديميسسة الكفسساءة التشسسسسسسسسسسسسسسغيليسسة و املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيسسة  الفسساعليسسةتعمسسل املجسسالس على رفع 

 واإلدارية واملالية ونظم الجودة الدا لية(.

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

 القيادة واإلدارة 2-2

2-2-1 
 يضسسمن 

ً
 وشسسفافا

ً
 معلنا

ً
طبق املؤسسسسسسة نظاما

ُ
، وتنمية الكفاءات املناسسسبةذات األكاديمية واإلدارية  اتالقياداسسستقطاب ت

 وإعداد قيادات مستقبلية.ايهم ر قد

طبق املؤسسة  2-2-2
ُ
م أداء  آلياتت ِ

 .القيادات على جميع املستويات وفق معايير محددة ومعلنةللمساءلة وتقي 

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

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

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

2-2-6 
األداء حفز ، وتالتطويريسة شسسسسسسسسسسسسسسجع املبسادرات واملقترحسات، وتتعمسل القيسادات على توفير منساخ تنظيمي وبيئسة عمسل إيجسابيسة

 في جميع أنحاء املؤسسة. املتميز واإلبداع

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

 تتبنى القيادة آليات فاعلة لتحسين سمعة املؤسسة وصوريها الذهنية.  2-2-8

 والسياسات واإلجراءاتة األنظم 2-3

2-3-1 
التوجهات الوطنية وتسسسسسسسسسسسهم في تحقيقها ومثل: توجد سسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسات شسسسسسسسسسساملة ومعتمدة ومعلنة ألنشسسسسسسسسسسطة املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة تدعم 

 (.ةاملجتمعي والشراكة، واإلدارية، واملالية، والحقوق والواجبات، وسياسات الجودة، ، والبحثيةالسياسات األكاديمية

 إجراءات تكفل تحقيق سياسايها.تطبق املؤسسة أنظمة ولوائ  و  2-3-2

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

ضة. يوجد نظام واضر لتفويض الصالحيات مع تحديد 2-3-4  للمسؤوليات و املهام املفو 

 الهيكل التنظيمي 2-4
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 لمؤسسة مع رسالتها وأهدافها وطبيعة نشاطها وحجمها.التنظيمي لهيكل اليتناسب  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  
ً
 ومعلنا

ً
 شامال

ً
 وظيفيا

ً
 .تتابع االلتزام به، و يضمن االتساق بين الصالحيات واملهام تضع املؤسسة توصيفا

 إدارة ضمان الجودة 2-5

 تها ووحدايها. نشطأيشمل جميع و  ، يرتبط باإلدارة العليا،يتوفر باملؤسسة نظام فعال لضمان الجودة وإداريها 2-5-1

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

 ( في عمليات ضمان الجودة.الطالبو مثل: هيئة التدريس واملوظفين و  املستفيدينيشارك جميع  2-5-3

 لجمع وتوثيق البيانات وتحليلها وإداريها وإعداد التقارير.مركزي نظام لدى املؤسسة يتوفر  2-5-4

 املستويات.متنوعة ملتابعة األداء وقياس معدالت التقدم على جميع وأدوات تستخدم املؤسسة آليات  2-5-5

2-5-6 
ألدائها املؤسسسسسسسس ي وأداء وحدايها األكاديمية واإلدارية وفق مؤشسسسرات أداء رئيسسسسة تقوم املؤسسسسسسسسة بمجراء مقارنات مرجعية 

 .ومحددة

2-5-7 
تقويم األداء في تقديم التغذية الراجعة والتطوير والتحسسسسسسسسسسسسسين و  قياس معدالت الرضسسسسسسسسسسسسا تسسسسسسسسسسسسستفيد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة من نتائج

 املستمر.

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

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

 النزاهة، والشفافية واألخالقيات 2-6

2-6-1 
بين ومتابعة االلتزام شها تنميتها تعمل على و تطبق املؤسسة سياسات وإجراءات لدعم القيم العامة واملؤسسية واملهنية 

 .هامنسوبي

2-6-2 
وتقييم األداء عمليات التوظيف و مثل: تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسة آليات تضسسسسسسمن العدالة واملسسسسسسساواة والنزاهة في جميع ممارسسسسسسسايها 

 .(التطوير املنهيوالترقية و 

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

2-6-4 
 تتي   

 
ثاملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة املعلومات الضسسسسسسسسسسرورية للمسسسسسسسسسسستفيدين بشسسسسسسسسسسكل معل املصسسسسسسسسسسداقية والدقة ب املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة ، وتلتزمن ومحد 

  . والشفافية فيما تنشره عن نفسها من معلومات

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

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

2-6-7 
، ويتم ى والتظلم، واإلجراءات التأديبيةالتعامل مع الشكاو  كيفيةتحسسسسسسسسسسدد بوضوح وإجراءات تتوفر لدى املؤسسة لوائ  

 االلتزام شها.
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 والتعلم التعليم

برامج األكاديمية التقويم و تصسسسميم وإقرار وفعالة لجراءات واضسسسحة إيجب أن يكون لدى املؤسسسسسسسسة التعليمية سسسسياسسسسات و 

يجب أن تحدد و  ،هاق رسسسسسسسسسسسالة املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وأهدافي، بحيث تسسسسسسسسسسسهم في تحق، وأن يتم تخطيط البرامجواملقررات الدراسسسسسسسسسسسية

ار اإلطمتطلبات رسسسسسالتها و تتواءم مع تعلم على مسسسسستوى املؤسسسسسسسسسسة والبرامج، للومخرجات  للخريجين صسسسسائ   املؤسسسسسسسسسسة

 أن يكون لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة نظام يجبسسسسسسسسسسقف(، و السسسسسسسسسسعودي للمؤهالت و
ً
  ا

ً
اال  لتعليملتحقيق مسسسسسسسسسستويات عالية  يضسسسسسسسسسمن فع 

إجراء و من  الل آليسسات منسساسسسسسسسسسسسسسسسبسسة، و بسسانتظسسام،  التعليم والتعلمفي جميع البرامج املقسسدمسسة، وأن تتم مراقبسسة جودة  والتعلم

 .لتطويرها عمليات مراجعة دورية

 مية وتطويرهايالبرامج األكادتصميم  3-1

3-1-1 
تطبق املؤسسسسسسسسة سسسسياسسسسات وإجراءات واضسسسحة ومعلنة لتصسسسميم وإقرار أو تعديل البرامج األكاديمية واملقررات الدراسسسسية، 

 تتضمن تحديد املسؤوليات والصالحيات املتعلقة بذلك في كافة املستويات. 

3-1-2 
والتوجهات املحلية  ،دافهاتتضسسسمن تحقيق رسسسسالة املؤسسسسسسسسة وأه تحدد املؤسسسسسسسسة منطلقات لتصسسسميم برامجها األكاديمية،

 املستفيدين ومثل سوق العمل واملجتمع(، واملقارنات املرجعية املناسبة. اتحاج والعاملية الحديثة، وتلبية

 برامجها األكاديمية بكافة مستويايها ملعايير ومتطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت وسقف(. تضمن املؤسسة استيفاء 3-1-3

3-1-4 
والتقييم، توضسسسسسسسسسسسر فلسسسسسسسسسسسسفتها وتكفل تحقيق أهدافها  ميم والتعلللتعلتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة اسسسسسسسسسسسستراتيجية واضسسسسسسسسسسسحة ومعتمدة 

 .لبرامجا في ومخرجات التعلمالتعليمية، 

3-1-5 
، اتمواصسسسسسفات اال تبار ومثل تطبق املؤسسسسسسسسسسسسة لوائ  وسسسسسسياسسسسسسات وإجراءات واضسسسسسحة ومعلنة تنظم جميع جوانب التقييم 

 ..(وتو يع الدرجات..

3-1-6 
وتضسسسسسسسسسسسمن التتابع  املهنية،األكاديمية و تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة آليات فعالة للتحقق من أن البرامج األكاديمية تسسسسسسسسسسسستوفي املعايير 

 .والتكامل بين مقررات البرنامج في تحقيق مخرجات التعلم

3-1-7 
التي تقدم في أكثر من موقع وأقسسسسسسسسسسسسسام  واملقررات تتأكد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة من توحيد الخطط الدراسسسسسسسسسسسسسية والتوصسسسسسسسسسسسسيفات للبرامج

 الطالب والطالبات وفي الفروع املختلفة( والتزامهم شها.

3-1-8 
أنشسسسطة التدريب امليداني في البرامج األكاديمية، وتتأكد من  ضسسسمن جودةيوجد لدى املؤسسسسسسسسة معايير وضسسسوابط مناسسسسبة ت

 التزام البرامج شها .

3-1-9 
بحيث تتواءم مع أهداف املؤسسسسسسسسسسسسسسسسة وتتكامل مع برامجها األكاديمية، وتدعم  ،غير الصسسسسسسسفية تخطط املؤسسسسسسسسسسسسسسسسةلألنشسسسسسسسطة

 .للطلبةر الشخص ي واملنهي يتطو ال

 خصائص الخريجيين ومخرجات التعلم 3-2

3-2-1 
تها، تحدد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  صسسسسسسسسسائ  عامة للخريجين تشسسسسسسسسستق موها مخرجات تعلم على مسسسسسسسسسستوى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة، تتواءم مع رسسسسسسسسسسال

 معتمدة ومعلنة. وتكون  ،سوق العملو  ها التعليمية، ومتطلبات التنميةتوجهايو 

3-2-2 
رسسسسسسسسسالة البرنامج للخريجين و الخصسسسسسسسسائ  العامة تتواءم مع  ،تتأكد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة من وضسسسسسسسسع  صسسسسسسسسائ   ريجين لكل برنامج

 واملعايير التخصصية واملهنية وحاجات سوق العمل.

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

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

 .متنوعة ومناسبةتقييم تتأكد املؤسسة من اكتساب الخريجين للخصائ  املستهدفة من  الل آليات  3-2-4
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 ضمان جودة البرامج األكاديمية وتحسينها 3-3

3-3-1 

واملقررات الدراسسسسسسسية،  يوجد لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسة سسسسسسسياسسسسسسسات وإجراءات واضسسسسسسحة ملراجعة وتقويم وتحسسسسسسسين البرامج األكاديمية

، وتتضسمن والتعليم املدمج، والتعلم عن بعد...( التعلم أنواعمختلف في ضسمان جودة التعلم والتعليم في جميع املواقع وو 

 تحديد املسؤوليات والصالحيات الخاصة بذلك على كافة املستويات.

3-3-2 
راجعة التقارير السسسسسسسسسسسنوية لجميع البرامج من ِقبل التعليمية وملضسسسسسسسسسسمان جودة العملية تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة إجراءات دورية 

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

3-3-3 
 وإجراءات ملراقبة وتقييم مدى تحقق  صسسسسائ  الخريجين ومخرجات التعلم املسسسسستهدفة على كافة

ً
 تطبق املؤسسسسسسسسسسة نظما

 املستويات.

3-3-4 
 
ً
  تجري املؤسسسسة تقويما

ً
   دوريا

ً
: مرة كل ثالث سسنوات( ويتم إعداد تقارير حول املسستوى العام للجودة شسامال

ً
للبرامج ومثال

 ، ومستويات التفاوت املهمة في الجودة بين البرامج، واألقسام، والوحدات.تحديد نقاط القوة والضعفمع  ،في البرامج

3-3-5 

مؤشسسسسسسسسسسسسرات ومثل : بيانات ، وإعداد التقاريروالهيئة التعليمية البيانات الال مة لعمليات التقويم  للبرامجتوفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

للمقررات  الطالبفي البرامج، ومعدالت إتمامهم لها، وتقييمات  الطالبأو فرع على حدة، ومدى تقدم  برنامجاألداء لكل 

 (.والبرامج

3-3-6 
  البيانات املتعلقة بمؤشسسسسسسسسسسرات األداء الرئيسسسسسسسسسسسة لكل البرامجيناقش املجلس األعلى في املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

ً
، ويتخذ القرارات  سسسسسسسسسسسنويا

 املناسبة للتطوير.

3-3-7 
احتيسسساجسسسات البرامج األكسسساديميسسسة  بمسسسا يلبيفعسسسالسسسة لتخطاط وإدارة  سسسدمسسسات السسسدعم األ سسساد مي  إجراءاتتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

 وم تلك ال، وتق ِ البوالط
ً
 .خدمات وتطورها دوريا

3-3-8 
اإللكتروني أسسسسسسسسسسسسلوب التعلم توفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة الخدمات اإللكترونية والبيئة املناسسسسسسسسسسسسبة للبرامج و املقررات التي تقدم وفق 

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

 .بتحصيل الطال  وموضوعية تقييممصداقية من  للتحقق املستقل تعتمد املؤسسة آليات 3-3-9

 الشراكات التعليمية )إن وجدت( 3-4

3-4-1 

أ رى الترتيبات واملسؤوليات بوضوح، وتكون قابلة  اتمع مؤسس تحدد االتفاقيات الرسمية لبرامج الشراكات والتوأمة(

ومعايير ومتطلبات وتتضسسسسسسسسسسسسسمن اسسسسسسسسسسسسسستيفاء معايير املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، اململكة، أنظمة للتنفيذ وفق 

 شها.االلتزام الكامل اإلطار السعودي للمؤهالت وسقف(، ويتم 

3-4-2 
الدولية، بما في ذلك برامج التعليمية التي تقدمها املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات  الدراسسسسسسسسسسسسيةالبرامج أو املقررات من أن املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة تتأكد 

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

3-4-3 
مكونات البرنامج باتخاذ اإلجراءات املناسسسسسسبة التي تضسسسسسمن توافق  - ملؤسسسسسسسسسسسسات أ رى برامج  تبنيهافي حال  -تقوم املؤسسسسسسسسسسسسة 

 قيم وثقافة املجتمع.واجبات واال تبارات مع وال األكاديمي

3-4-4 
املقررات لشريكة، بما في ذلك اجودة جميع جوانب البرامج التي تقدمها املؤسسات التي تضمن  الضوابطاملؤسسة تضع 

 .، وتتابع االلتزام شهاوالخدمات املقدمة الطالبمعايير تحصيل و والتدريس  التعليمية املوادالدراسية و 

 ، وتتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.بشكل منتظم اتالشراكاملؤسسة فاعلية م تقي ِ  3-4-5

 برامج الدراسات العليا 3-5
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3-5-1 
تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة آليات للتحقق من أن مخرجات التعلم والخطط الدراسسسسسسسسسسسية تتناسسسسسسسسسسسب مع مسسسسسسسسسسستوى وطبيعة املؤهل في  

 األكاديمية واملهنية ومتطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت وسقف(.مع املعايير وتتفق  الدراسات العليا

3-5-2 
تتحقق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة من توفرالعدد الكافي من أعضسسسسسسسسسسسساء هيئة التدريس ذوي املؤهالت والخبرات املالئمة لبرامج الدراسسسسسسسسسسسسسات 

 العليا.

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

3-5-4 
 يتم تعريفهم شهاطالب الدراسسسسسسات العليا واملشسسسسسرفين عليهم، و و  أعضسسسسساء هيئة التدريس تحدد املؤسسسسسسسسسسسسة أدوار ومسسسسسسؤوليات

 ، وتتأكد من االلتزام شها.بشكل فعال

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

3-5-6 
 وآليات لتقييم كفاءة برامج الدراسسسسات العليا وجودة مخرجايها بمشسسساركة املسسسستفيدين، وتسسسستخدم 

ً
تطبق املؤسسسسسسسسة نظاما

 النتائج في التحسين والتطوير.

 مصادر التعلم 3-6

3-6-1 
 بناًء على، املرتبطة شهاصسسسسسسسسسسادر التعلم والخدمات ملفاعلة  تكفل التوفير الكمي والنوعي املناسسسسسسسسسسسب  آلياتتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

 .، وتتيحها في أوقات كافية ومناسبةوكافة املستفيديناحتياجات البرامج 

طبق املؤسسة آليات وإجراءات إلدارة امل 3-6-2
ُ
 ناسب من املؤهلين.املو  يكافالعدد ال وتوفر لهاكتبة ومصادر التعلم بكفاءة، ت

3-6-3 
ال ملصادر  الطالباملناسب لتمكين  والتدريب تقدم املؤسسة الدعم  التعلم واملكتبةوهيئة التدريس من االستخدام الفع 

 . دمايهاكافة و 

 .اإلعاقةذوي ألشخاص ، ولتتوفر باملكتبة مرافق وتجهيزات كافية، لالستخدام الفردي وللمجموعات الصغيرة 3-6-4

3-6-5 
تفعل املؤسسسسة آليات للتعاون مع املؤسسسسات واملراكز املحلية والدولية إلتاحة وتبادل املصسادر واملراجع بما يضسمن تلبية 

 حاجات املستفيدين.

3-6-6 
املعلومات تتي  للمسسسسسسسسستفيدين الوصسسسسسسسسول إلى مصسسسسسسسسادر مناسسسسسسسسسبة إلكترونية  معلومات وأنظمةلدى املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة قواعد يوجد 

 دا ل املؤسسة أو  ارجها.من  واملواد البحثية واملجالت العلمية

3-6-7 
تقوم بتطويرها وتحديثها و املكتبة ومرافقها وتجهيزايها ومصسسسسسسسسسسسسادر التعلم، تقويم  دمات علة لاتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة آليات ف

 بناء على ا
ً
 .  املستفيدين واحتياجات البرامجلتغذية الراجعة من دوريا
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4 

 بال ـــالط

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

وواجبايهم محددة ومعلنة وملتزم شها، وأن  ب، كما يجب أن تكون حقوق الطال بال إلدارة وتأمين سجالت الطال إلكتروني فع  

جراءات للتأديب والتظلم واالستئناف تتصف بالشفافية والعدالة، وأن تتوفر آليات تضع املؤسسة قواعد للسلوك القويم وإ

كما يجب ، ذوي اإلعاقةمع مراعاة بشكل متساوي،  بجميع الخدمات التي يحتاجها الطال  تقديمفعالة للتوجيه واإلرشاد و 

الدوليين  بإلى تبنيها برامج لرعاية الطال ة أن يكون لدى املؤسسة سياسة فعالة لالستفادة من آراء الخريجين، باإلضاف

 .واالهتمام شهم إن وجدوا

 قبول الطالب 4-1

4-1-1 
على البرامج األكاديمية وفق آليات  الطالب عو  تو  ،القبول والتحويل واملعادلةمعايير و سسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسات ق يتلتزم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة بتطب

  محددة وعادلة ومعلنة.

4-1-2 
املخطط  الطالبفيما يخ  أعداد  والبرامج األكاديمية تعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة إجراءات تكفل االسسسسسسسسسسسستجابة لتوصسسسسسسسسسسسيات الكليات 

 .، وبما يتناسب مع املوارد املتاحةفي البرامج ملقبوله

4-1-3 
 
ً
 تعتمد املؤسسسسسسسسسسسسة نظاما

ً
 فعاال

ً
إلدارة عمليات القبول والتسسسسسسجيل واسسسسسسترجاع البيانات وطلب اإلحصسسسسساءات، ومتابعة  إلكترونيا

   الل مدة دراستهم، ويتي  الخدمات اإللكترونية للطلبة بالسهولة والسرعة املناسبة. الطالبتقدم 

4-1-4 
تتي  املؤسسة كافة املعلومات املتعلقة بأنواع البرامسج واملقررات التي تقدمها ونمط تقديمها، والتكاليف املالية، والخسدمات، 

 قبل تقديم طلبات االلتحاق. الجميعوغيرها، بحيث تكون في متناول 

 سجالت الطالب 4-2

4-2-1 
وسريتها والوصول  حفظهاوآليات حمايتها و اها حدد محتو ت الطالبسجالت إلدارة  ةواضح سياسات وقواعداملؤسسة  تطبق

 ، مع توفير نسخ احتياطية موها.إليها

4-2-2 
للجهات ذات العالقة على املسسسسسسسستوى املؤسسسسسسسسسسسسسسسس ي والبرامجي البيانات اإلحصسسسسسسسائية الال مة لعمليات  الطالبيتي  نظام سسسسسسسسجالت 

 نسب الطالب املحولين واملنسحبين واملتعثرين واملعتذرين واملؤجلين(.التخطيط وإعداد التقارير وضمان الجودة ومثل: 

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

 علة للتحقق من استيفاء كل طالب ملتطلبات التخرج.اتضع املؤسسة آلية ف 4-2-4

 الطالب وواجباتهمحقوق  4-3

 .، وتستطلع آراء الطالب حول مدى تطبيقها وفاعليتهاشها هماملؤسسة حقوق الطالب وواجبايهم، ويتم تعريف تحدد 4-3-1

4-3-2 
، واإلجراءات الخاصسسسسسسسسسسسسة بتظلمايهم، بمخالفات الطال ب املتعلقة   تضسسسسسسسسسسسسع املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة اللوائ  التنظيمية والعقوبات التأديبية 

 تطبيقها. وتتابع

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

ً
  تعتمد املؤسسة تمثيال

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةا ملراعاة حقوق علة ايوجد لدى املؤسسة آليات ف 4-3-4

 التوجيه واإلرشاد 4-4

4-4-1 
 لتقديم  دمات التوجيه واإلرشسسسسسسسسسسساد، وفق  طط وبرامج 

ً
 وشسسسسسسسسسسسامال

ً
 فعاال

ً
محددة، ومن  الل كوادر تعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة نظاما

 تنفيذها. تابعةوتحدد اآلليات املناسبة مل مؤهلة وكافية ومناسبة،
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4-4-2 
 لتهيئة 

ً
الجدد وتوجيههم، بما يضسسسسسسسسسسسسسمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات املتاحة  الطالبتقدم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة برنامجا

 لهم، وحقوقهم وواجبايهم.

الة ل وبرامج تقدم املؤسسة  دمات 4-4-3  تناسب مع احتياجايهم.ي بماللطلبة والتوجيه املنهي إلرشاد األكاديمي فع 

4-4-4 
 للتعرف على 

ً
 مناسبا

ً
 فئةاملبدعين واملتفوقين واملتعثرين، وتضع برامج لرعاية كل املوهوبين و  الطالبتعتمد املؤسسة تنظيما

 موهم، بما يشمل التحفيز والدعم.

4-4-5 
واملرونة والسسسرية، من تقدم املؤسسسسسسة  دمات اإلرشسساد النفسسس ي والسسسلوكي واالجتماعي للطلبة وفق إجراءات تتسسسم بالسسسهولة 

  الل وحدات متخصصة.

4-4-6 
عن  دمات التوجيه واإلرشسسسسسسسساد، وتسسسسسسسسسهم في عمليات التحسسسسسسسسسين  الطالبتعتمد املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وسسسسسسسسسائل دورية  لقياس مدى رضسسسسسسسسا 

  املستمر لها.

 الطالب الدوليون  4-5

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

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

 ، وتتابع معدالت تقدمهم األكاديمي.والبيئة التعليمية املناسبة

4-5-3 
م املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة األنظمة والبرامج والخدمات املتعلقة  ِ

ي 
 
ق
ُ
الدوليين وبرامج املن  وغيرها( بشسسسسسسسسسسسسسسكل دوري، بما يضسسسسسسسسسسسسسسمن  بالطالبت

 لها. التحسين املستمر

 الخدمات واألنشطة الطالبية 4-6

4-6-1 
 دمات الرعاية  ، بما في ذلكبما يتناسب مع احتياجايهم وأعدادهم الطالبتلتزم املؤسسة بتقديم الخدمات الال مة لجميع 

 الصحية املناسبة للحاالت الطارئة.

4-6-2 
عن جودة الخدمات وكفايتها،  همعلة، تشسسمل قياس رضسسااتتابع املؤسسسسسسة جودة الخدمات املقدمة للطلبة من  الل آليات ف

 وتسهم في عمليات التحسين املستمر لها.

4-6-3 
 لألنشسسسسسسسسسسسسسسطة الطالبية تتواءم مع رسسسسسسسسسسسسسسسالتها وأهدافها، ويتضسسسسسسسسسسسسسسع 

ً
آليات  حدد، وتإعدادهافي  بالطال  شسسسسسسسسسسسسسساركاملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  ططا

 وتخص  موارد مناسبة لها. ،لتنفيذها

4-6-4 
، فيهاتهم مشارك حجماملتنوعة وتتابع األنشطة الطالبية في  الطالبالال مة لتنظيسسسسسم وتحفيز مشاركسسسسسة  اآللياتتتخذ املؤسسة 

 ومعدالت رضاهم عوها، وتعمل على تحسين جوديها.

 تشجع املؤسسة إبداعات الطالب وابتكارايهم، وتتي  إقامة املناشط الداعمة لريادة األعمال. 4-6-5

 الخريجون  4-7

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

4-7-2 
تعتمد املؤسسة آليات ووسائل متنوعة الستطالع آراء وتجارب الخريجين وقياس مدى مناسبة املعارف واملهارات والكفايات 

 التي اكتسبوها لتلبية متطلبات جهات التوظيف وأدائهم املنهي.

4-7-3 
في مناسسسسسسسسسبايها العامة والعلمية و ططها تدعم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة صسسسسسسسسلتها بالخريجين بما فيهم الطالب الدوليين من  الل اشسسسسسسسسراكهم  

 والوظيفية في تعزيز األداء املؤسس ي واألكاديمي. وتقديم الخدمات املناسبة لهم، وتستثمر  برايهم املهنية التطويرية
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 واملوظفون  هيئة التدريس

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

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

، ءم أداعلى املؤسسة أن تقي
ً
 ويستفاد من نتائج التقييم في التحسين.هم دوريا

 واالستبقاء التوظيف 5-1

5-1-1 
تطبق ، و احتياجايها فين بناًء على هيئة التدريس واملوظالسسسسسستقطاب ذوي املؤهالت والخبرات املناسسسسسسبة من تخطط املؤسسسسسسسسسسسسة 

 الخدمات.املؤسسة سياسات وإجراءات عادلة ومعلنة لالستقطاب والترشي  والتوظيف وإنهاء 

5-1-2 
تطبق املؤسسسسسسة آليات فاعلة للتحقق من وسسحة ومصسسداقية مؤهالت و برات املرشسسحين للوظائف، وسسسمعة املؤسسسسسسات التي 

 حصلوا على مؤهالت موها.

5-1-3 
للقيام بمهامها املوظفين اإلداريين والفنيين ذوي املؤهالت املناسسسسسسسبة؛ هيئة التدريس و يتوفر لدى املؤسسسسسسسسسسسسسسة العدد الكافي من 

 املختلفة.

5-1-4 
، وتراعي عند االسسسسسسسسسسستعانة شهيئة التدريس املتعاونين والذين يعملون بدوام جز ي مناسسسسسسسسسسسبةتطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة معايير وإجراءات 

 التوا ن في نسبتهم إلى هيئة التدريس املعينين.

 األكفاء.واملوظفين الستبقاء هيئة التدريس  تعتمد املؤسسة آليات مناسبة 5-1-5

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

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

 والتقويمالتطوير املنهي  5-2

الة لتهيئة وتدريب هيئة التدريس واملوظفين الجدد. 5-2-1 قدم املؤسسة برامج فع 
ُ
 ت

5-2-2 
تقدم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة الدعم املالي واملنهي الال م لهيئة التدريس، وبخاصسسسسسسسسسسسسة حديثي الخبرة، في املجاالت التعليمية والبحثية ومثل: 

 البحثية، ومساعديهم في تطوير مشروعايهم البحثية(.توفير التوجيه الشخص ي، وإشراكهم في الفرق 

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

ُ
 ت

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

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

5-2-6 
 لتقويم أداء هيئة التدريس واملوظفين، وتقدم لهم التغذية الراجعة، ويسسسسسسسسسستفاد موها في 

ً
 ومعلنا

ً
 فعاال

ً
تطبق املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة نظاما

 تطوير األداء.
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 املؤسسية املوارد

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

تمتثل لألنظمة واللوائ ، كما يجب أن تتحقق املؤسسة من  الل و ة وفروعها، وأن تدار بطريقة فعالة، مقارها الرئيس

 جودة برامجها التعليمية ودعم التحسين املستمر، وأن لديها نظام لضمان عمليات التقويم الدوري أن مواردها كافية
ً
 ا

 
ً
 للسالمة وإدارة املخاطر. فعاال

 املوارد املالية وامليزانية 6-1

 .، وتعد بمشاركة ذوي العالقةترتبط عمليات التخطيط املالي وامليزانية بأهداف املؤسسة وأولويايها االستراتيجية 6-1-1

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

6-1-3 
ن  ضسسسم 

ُ
وتحدد اآلثار املترتبة من إقرارها  ،جديدةالبرامج ال املشسسساريع أو طط عمل تقديرات التكلفة املالية في  املؤسسسسسسسسةت

 على الخدمات واألنشطة القائمة.

 واالستقرار املالي الكافي لدعم برامجها وأنشطتها.يوجد لدى املؤسسة املالءة  6-1-4

6-1-5 
طبق 

ُ
لالحتياجات املالية لجميع وحدايها األكاديمية واإلدارية بالسسسسسالسسسسسة والسسسسسرعة  آليات تضسسسسمن االسسسسستجابةاملؤسسسسسسسسسسة ت

 املناسبة.

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

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

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

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

 تقنية املعلومات 6-2

 .واإلداريةوالتعليمية  األكاديمية احتياجايهاالكافية التي تناسب  التقنية التجهيزاتالبنية و  املؤسسة توفر 6-2-1

 تقوم املؤسسة بالتحديث والصيانة الدورية للتجهيزات التقنية في جميع وحدايها 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 
السسدعم الفني الال م ألعضسسسسسسسسسسسسسسساء هيئسسة التسسدريس وللموظفين وللطلبسسة املسسسسسسسسسسسسسسستخسسدمين لتقنيسسات التسسدريسسب و  توفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 واالتصاالت.املعلومات 

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

 ، ويستفاد من النتائج في التحسين والتطوير.بانتظامالتقنية تجهيزات ءةالكفااملؤسسة م تقي   6-2-7

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

6-2-9 
 لتقنية املعلومات تتصسسسسسسف بالتكامل واملوثوقية ومثل: محدودية األ طاء واألعطال(، وسسسسسسسرعة 

ً
ظما

ُ
تسسسسسسستخدم املؤسسسسسسسسسسسسسسة ن

 األداء، والقدرة االستيعابية املناسبة.

افق و  6-3  التجهيزاتاملر

6-3-1 
 و  ،املرافق والتجهيزاتاملستفيدين في تحديد احتياجايها الحالية واملستقبلية من املؤسسة  تشرك

ً
تضع املؤسسة  ططا

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

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



 

13 

 

 

  

 .اإلعاقةتتوفر املرافق والتجهيزات املناسبة لذوي  6-3-3

6-3-4 
املرافق الال مة و  ،الال مة ملمارسة األنشطة الثقافية والرياضية وغيرها من األنشطة غير الصفيةتوفر املؤسسة املرافق 

 ألداء الصلوات وتناول الوجبات وجلسات االستذكار واالستراحة.

 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

 السالمة وإدارة املخاطر 6-4

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

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

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

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

6-4-5 
مع واملمتلكات الشخصية،  املرافق والتجهيزاتاألشخاص و تتميز بالكسسسسسسسسسسسسسسسفاءة؛ لحسسسسسسسسسسسسسسسماية  يةأمنتستخدم املؤسسة أنظمة 

 .مسؤولياتلتحديد واضر ل

طبق 6-4-6
ُ
 .، ويتم التدريب عليهالمنشآت واألفراد وفق املعايير املعتمدةالعامة واملهنية لسالمة الأنظمة لضمان املؤسسة  ت
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 البحث العلمي واالبتكار

تفق مع عكس توجهايها االستراتيجية وتت واالبتكار يكون لدى املؤسسة  طط محددة ألنشطة البحث العلمييجب أن 

وغيرهم من  بألعضاء هيئة التدريس والطال  املناسبوتقدم الدعم  ،الال مة لها املؤسسة املواردطبيعتها ورسالتها، وتوفر 

منسوبي املؤسسة للقيام بدورهم في هذه األنشطة، وتعمل على متابعة أنشطتها وتوثيقها، وإعداد تقارير دورية حولها، 

 واتخاذ اإلجراءات الال مة للتحسين والتطوير.

 التخطيط للبحث العلمي وإدارته 7-1

7-1-1 
في تحقيق التوجهات ، وتسسسسهم املؤسسسسسسسسة  طة محددة ومعلنة ألنشسسسطة البحث العلمي تتناسسسسب مع رسسسسالتها وأهدافها تضسسسع

 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 وحدايها وفروعها وشسسطري الطالب  تطبق

 والطالبات.

7-1-4 
، والتزام الباحثين بضسسسسسوابط وأ القيات تتوفر لدى املؤسسسسسسسسسسسسة سسسسسسياسسسسسسات وإجراءات مطبقة لحماية حقوق امللكية الفكرية

 البحث العلمي.

7-1-5 
، املؤسسة لوائ  وإجراءات لتنظيم عمل املراكز والكراس ي البحثية وإن وجدت( بما يضمن تحقيق أهدافها وكفاءيهاتطبق 

 . وتقوم فعاليتها بشكل دوري

7-1-6 
إلنتاج العلمي ملنسسسسسسسسوبيها، وبما البتكارات واالسسسسسسسستثمار التجاري لللتسسسسسسسسويق وااملؤسسسسسسسسسسسسسسسسة سسسسسسسسياسسسسسسسسات وإجراءات محددة  تطبق

 .للباحثين حقوقهميكفل 

 .ثة ومعلنة لإلنتاج العلمي ملنسوبيهايوجد لدى املؤسسة قواعد بيانات محد   7-1-7

7-1-8 
تطبق املؤسسسسسسسسة آليات مناسسسسبة لقياس إنتاجها البحثي وفق مؤشسسسرات أداء محددة، وتعد التقارير السسسسنوية عوها، ويسسسستفاد 

 من النتائج في التحسين والتطوير.

 البحث العلمي واالبتكاردعم  7-2

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

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

 للبحث العلمي بما يتضمن مصادر وقواعد املعلومات واملرافق والتجهيزات والبرمجيات. البيئة املناسبةتوفر املؤسسة  7-2-3

7-2-4 
نشسسسسسسسسطة البحث العلمي والنشسسسسسسسسر الدولي ومثل: تخصسسسسسسسسي  وحدات للترجمة والتدقيق ألتوفر املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة اإلجراءات الداعمة 

 التصال...(لاللغوي، ومراكز 

 .البتكار واإلبداعلتيهئ املؤسسة املناخ الداعم  7-2-5

7-2-6 
مع القطاعات الصسسسسسسسسسسسسسسناعية واملهنية في مجال البحث العلمي واالبتكار املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة آليات لدعم املشسسسسسسسسسسسسسساركة والتعاون  تطبق

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

الة للسالمة تكفل سالمة الباحثين وأنشطتهم البحثية، واملرافق والبيئةتوجد في  7-2-7  .املؤسسة أنظمة فع 

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

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

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

فعالة مع عالقات تعاون تقيم أن كما يجب  .هافيوالطالب واملوظفين هيئة التدريس ، وأن تدعم املشاركة الفعالة لورسالتها

فعالية الشراكة متابعة توثيق أنشطتها و تعمل على أن و ، املختلفة العملقطاعات املجتمع املحلي والدولي والهيئات املهنية و 

 ها.وتطوير  هاوتحسيو املجتمعية

 وإدارتها املجتمعية للشراكةتخطيط ال 8-1

 ع.املجتمعية تتناسب مع رسالتها وأهدافها، واحتياجات املجتم محددة للشراكةاملؤسسة  طة  تضع 8-1-1

8-1-2 
في تفعيل  طة املشسساركة املجتمعية من  الل مهام وأنشسسطة واضسسحة  وطالشهاعلة ملنسسسوبيها اتضسسمن املؤسسسسسسة املشسساركة الف

 ومتنوعة.

8-1-3 
حدد  ،لقطاعات األ رى والخدمات للتقديم االسسستشسسارات  ةواضسسح سسسياسسسات وإجراءاتتطبق املؤسسسسسسة 

ُ
الحقوق واملنافع وت

 .املتعلقة بذلك

8-1-4 
وفق مؤشسسسسسرات أداء   املجتمعية شسسسسسراكةالأنشسسسسسطتها في مجال لتوثيق ومتابعة وتقييم فاعلية محددة املؤسسسسسسسسسسسسة آليات  تطبق

 .وتعد تقارير دورية تسهم في تحسين األداء محددة،

 تفعيل الشراكة املجتمعية 8-2

8-2-1 
تخطيط وتطوير األداء املؤسس ي والبرامجي ودعم  والهيئات املهنية  فرصة املشاركة الفاعلة فيرباب العمل أل املؤسسة  تتي 

 .أنشطتها

8-2-2 
واملهنية  العلمية والهيئات مع مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات املجتمع على التعاون  تشسسسسسسسسسسسسسجع املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة هيئة التدريس واملوظفين والطالب

 .يدولاملحلي وال يينعلى املستو والعمل التطوعي،  ،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 ومثل: املكتبة، واملالعب الرياضسسسسية، والقاعات  مصسسسسادرهامرافقها و تتي  املوسسسسسسسسسسة للمجتمع فرصسسسسة االسسسسستفادة من 

 الدراسية، واملعامل(.


