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االعتماد األكاديمي



االعتماد األكاديمي

 االعتماد األكاديمي:
هـو اعتـراف مـن هيئـة مرموقـة بتحقـق الحـد األدنـى مـن المتطلبـات )المعاييـر( في المؤسسـة 
األكاديميـة أو أحـد برامجهـا وفقـًا لنوعيـة االعتمـاد - أو هـو عبـارة عـن – المسـتوى أو الصفـة أو 
المكانـة التـي تحصـل عليهـا المؤسسـة التعليميـة أو البرنامـج التعليمـي مقابـل اسـتيفاء معايير 

مؤسسـات االعتمـاد األكاديمـي.

  أسباب االهتمام باالعتماد األكاديمي
األهمية المتزايدة للمعرفة كموجة للنمو في سيوق االقتصاد العالمي. �
ثورة المعلومات واالتصاالت. �
ظهور سوق عالمي للعمالة. �
التحوالت االجتماعية العالمية. �
تزايد أعداد الطلبة المسجلين في التعليم العالي. �
محدودية تمويل التعليم العالي. �
انتشار مؤسسات التعليم العالي الخاصة واألهلية. �
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد. �
االلتزام األدبي والمهني للعاملين في التعليم العالي. �

 أنواع االعتماد األكاديمي:
ينقسم االعتماد األكاديمي إلى:

1

2

3

اعتماد مؤسسـي

اعتمــاد برامجــي

اعتمـاد مهنــــي
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االعتماد األكاديمي

 أهداف االعتماد األكاديمي

يمكن تلخيص أهداف االعتماد األكاديمي بالنقاط التالية:
التحقق من أن المؤسسة أو برنامج التعليم العالي يحقق الحد األدنى من المعايير. �
مساعدة الطلبة الجدد على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج مقبولة. �
مساعدة مؤسسات التعليم العالي في تحديد الساعات المقبولة عند انتقال الطلبة من  �

مؤسسة إلى أخرى.
المسـاعدة فـي تحديد المؤسسـة أو برنامـج التعليم العالي المناسـب السـتثمار التمويل  �

الحكومـي والخاص.
حماية مؤسسات التعليم العالي من الضغوط الخارجية والداخلية الضارة. �
تصويـر أهـداف للتحسـين الذاتـي لمؤسسـات التعليـم العالـي الضعيفـة، والحـث علـى  �

الرقـي بالمعاييـر فـي مؤسسـات التعليـم العالـي.
إشراك أعضاء هيئة التدريس والعاملين جميعًا في التخطيط والتقييم المؤسسي. �
وضع معايير للترخيص واالعتراف المهني والرقي بمحتويات هذه التخصصات. �
تعزيـز التعـاون بيـن مؤسسـات التعليم العالي من أجل التحسـين المسـتمر في نوعية  �

ومسـتويات البرامج المقدمة.
نوعية  � حول  وغيرهم  األعمال  وأصحاب  للطلبة  ودقيقة  واضحة  وبيانات  معلومات  توفير 

ومستويات البرامج المقدمة.
تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي لوضع إطار الدرجات العلمية وتنفيذه.  �
تقديم المشورة فيما يتعلق بصالحيات منح الدرجات العلمية واأللقاب الجامعية وتسهيل  �

وضع دليل مرشد إلى المستويات في جميع المواد الدراسية.
اصدار أدلة للممارسات وإبراز الممارسات الجيدة وبرامج مراجعة وتقييم األداء المؤسسي. �
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االعتماد األكاديمي

 تتضمن عملية االعتماد األكاديمي المراحل التالية الموضحة في الجدول التالي:

وصف المرحلةالمرحلةم

اعداد المعايير1
مؤسسـات  مـع  باالشـتراك  المعنيـة  االعتمـاد  منظمـة  تطـور 

االعتمـاد. معاييـر  عالقـة  ذات  تعليميـة 

نشر ثقافة الجودة2
فـي المؤسسـات التـي تطبـق االعتمـاد ألول مرة ينبغـي عليها 
جميـع  بيـن  األكاديمـي  االعتمـاد  ثقافـة  نشـر  علـى  تعمـل  أن 

فيهـا. العامليـن 

القيام بدراسة ذاتية3
ُتعـد المؤسسـة أو البرنامـج الـذي يطلـب االعتماد دراسـة تقييم 
منظمـة  معاييـر  ضـوء  فـي  أدائهـا  تقيـس   self-study ذاتـي 

المعنيـة. االعتمـاد 

زيارة الخبير4

يقـوم بها شـخص )فـي حالـة اعتمـاد البرنامـج( أو أكثر)في حالة 
االعتمـاد المؤسسـي( مـن قبـل الجهـة التـي سـتمنح االعتمـاد 
المؤسسـة  اسـتعداد  مـدى  علـى  التعـرف  بهـدف  األكاديمـي 
للتقييـم، ويمكـن أن يوافـق خاللهـا علـى التقييـم الميدانـي أو 

تأجيلـه وفقـًا لنتائـج الزيـارة.

الزيارة الميدانية5
لتحديـد  المؤسسـة  يـزور  فريقـًا  المعنيـة  االعتمـاد  هيئـة  تختـار 

االعتمـاد. لمعاييـر  البرنامـج  أو  المؤسسـة  تحقيـق  مـدى 

نتائج االعتماد6
اذا مـا اقتنعـت منظمـة االعتمـاد المعنيـة أن المؤسسـة التعليمية أو 
البرنامـج حقـق معاييـر االعتمـاد فإنهـا تمنحهـا االعتمـاد وتدرج اسـم 
المؤسسـة أو البرنامـج في قائمة المؤسسـات أو البرامـج المعتمدة

المتابعة7
تتابـع منظمـة االعتمـاد المعنيـة كل مؤسسـة أو برنامـج معتمـد 
سـنويًا طوال فتـرة االعتمـاد الممنوح للتحقق من أنها مسـتمرة 

فـي تحقيـق المعايير.

إعادة التقييم8
تعيد منظمة االعتماد المعنية دوريًا تقييم كل مؤسسة أو برنامج 

بعد انقضاء فترة االعتماد )والتي تتراوح ما بين 3-10 سنوات(
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للتواصل واالستفسار 
يتم التواصل مع 

عمادة التطوير والجودة بالجامعة

 011 6475019    algawdash@su.edu.sa
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 algawdash@su.edu.sa


