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  مقدمة

ا ع  عزز قدر يوي الذي يضطلع بھ املركز  دعم مؤسسات التعليم العا و تأكيدًا للدور ا
ودة واالعتماد األ  يفاء معاي ضمان ا ؛ أعد املركز اس ي ملؤسسات التعليم ادي م الذا س التقو وثيقة مقاي

ودة  املؤسسات التعليمية إلجراء التقييم العا  ن عن ضمان ا دف إ تقديم املساعدة للمسؤول ال 
ا املركز، كما يمكن  ودة ملؤسسات التعليم العا ال أعد بطرقة موضوعية بناًء ع معاي ضمان ا

ذه الوثيقة أيضًا ا ودة   مجالالستفادة من  ن ا اتيجيات تحس التخطيط، واملراجعة الداخلية، ودعم اس
  املؤسسية.

ي ملعاي ضمان  م ذا س تقو ذه الوثيقة مقاي ودة واالعتمادوتوفر  ادي  ا ، وال املؤساأل
  شمل املعاي التالية:

اتي .١ ة والتخطيط االس   الرسالة والرؤ
وكمة والقيادة واإلدارة .٢   ا
  التعليم والتعلم .٣
  الطالب .٤
ن .٥   يئة التدرس واملوظف
  املوارد املؤسسية .٦
ار .٧   البحث العل واالبت
 تمعيةاالشراكة  .٨

تلفة  ا ا ن املستمر للمؤسسات التعليمية، البد أن تقوم املؤسسة ووحدا ودة والتحس ولضمان ا
ي بناًء ع ا م الذا يئة التدرس واملوظفون عمليات التقو ات الدالة ع جودة األداء، فيقوم أعضاء 

نادًا ع أدلة  ات،واس ذه ا م مستوى األداء حسب  تلفة  املؤسسة بتقو شطة ا املسؤولون عن األ
د مناسبة، مع دعم ذلك بمؤشرات األداء واملقارنات املرجعية مع مؤسسات أخرى ذات مستوى  ن وشوا را و
ي بالرأي املستقل عن طرق  م الذا ذا التقو دعم  ة. وُ مية الكب االت ذات األ ودة، وخاصة  ا عا من ا

م  ن من خارج املؤسسة؛ لتعزز مصداقية التقو ن مستقل   .ودقتھ وموضوعيتھمقوم أو مقوم
م  س ن ذه الوثيقةو كة ب ي وضع لغة مش سو ن ن املؤسسة التعليمية واملراجع م ارجي واملركز ا

، يتمثل  ادي م واالعتماد األ يد مل داءمحدداتاأل   وصفالوط للتقو ، ليتم  ؤسساتا تحديد التعليم العا
ذه الوثيقةكما  ،ذلكبناًء ع وغ املر أاألداء املر  مؤسسات التعليم العا  معرفة املطلوب ساعد 

ل معيار، واألداء امل ا توقعبدقة تحت  ابطرقة وصفية متدرجة  م ل عل ،  س ا ا ا باإلضافة تحديد مستوا



  

  ٤  

ن خالل عمليات املراجعة، للتعرف بدقة ع أداء  ن املستقل ن واملقوم ارجي ن ا ا تفيد املراجع إ أ
عت بمثابة امل ذه الوثيقة  ًا فإن  االت املؤسسية، وأخ ل مجال من ا سبة ل رشد واملوجھ املؤسسات بال

س. ذه املقاي ار وفق  ي وا م الذا ن جودة األداء بناًء ع التقو   لعمليات التخطيط لتحس

م   عناصر التقو
ــــــ  ــــــ درجــــــات الدقــــــة  ــــــ أع ـــــادي للوصــــــول إ ـ م واالعتمــــــاد األ رغبــــــة مــــــن املركــــــز الــــــوط للتقــــــو

ــــ ،التقيــــيم م ل ــــا عمليــــات التقــــو ند إل ســــ ــــات وضــــع املركــــز عناصــــر محــــددة  ــــل  الــــواردةل ا تحــــت 

نــــاءً ، معيــــار ــــ  و ــــك ع يفاء عناصــــر ا ــــذه العناصــــر مــــدى اســــ ــــودة (التخطــــيط والتطبيــــق و ل غــــالق دائــــرة ا

ل فعــال،  واملراجعــة شــ ن)  ــودة، والتحســ ــون التقيــيم ملســتوى ا ــكي ــ االعتبــار طبيعــة ا  وجــودو ، مــع األخــذ 

ــت أي مــن وجــوه  ــ تث ، اإلبــداعو  ــالتماملمارســات ال ــ ــ مــنل ــ األداء املؤس كث  ينــاغم ذلكمــا وصــلت إل

  .صبو أن تصل إليھتوما  مؤسسات التعليم العا

ات م و تكون عناصر التقتو  :للمح ل مما ي   من 

 .وناتھ ك وم  مدى توفر عناصر ا

 .ل عنصر  مستوى جودة التطبيق ل

 .انتظام التطبيق والتقييم وتوفر األدلة 

 ن املست  مر ومستوى النتائج  ضوء املؤشرات واملقارنة املرجعيةالتحس

   ك.عناصر ممارسات التم واإلبداع   ا

د واملؤشرات ال تدل ع مستوى  مات املؤسسة ع ما تملكھ من األدلة والشوا ب أن ُتب تقو و

س ع االنطباعات غ املدعومة باألدلة.   ودة، ول   ا

  

ات األساسية:   ا

ات  ات، تمثل مح ات، فقد تم تحديد مجموعة من ا مية القصوى لبعض ا  أساسية،نظرًا لأل

عالمة النجمة ( ت  الوثيقة  ِ
ّ ات ال بد *وقد ُم ذه ا ت بھ، و ط الذي كت ق ا ا، وُغمَّ )  آخر

ي لدى املؤسسة عند التقدم لالعتماد اليقل عن  ا الذا ون تقييم   .٥ن نقاط م ٣أن ي

  

  



  

  ٥  

 

مخطوات    التقو
م من خاللجودة األداء م و يتم تق كتقو م ، ثم أوالً  ا س املعيار تقو   :ما ي، وفق الرئ

  

طوة األو ك :ا م ا   تقو

ك ع املؤسسة بون ابتداًء و    :نياراباستخدام أحدتحديد مدى انطباق ا

يار   نطبقاألول: ال ي ا

ك طبيقبتأي أن املؤسسة غ مطالبة  تھ لطبيع ؛ا اا وألعدم مناس ال كذلك فو ، شط ان ا ال ذا 

ك يحسب م املعيار.ضمن  ا ات الداخلة  تقو   ا

  

ي يار الثا  ينطبق : ا

ك  شطة املؤسسةأي أن ا م ،و لھ عالقة بطبيعة وأ ال كذلك فيتمتوفره،من امل ان ا ذا  مو  تقو

ك كم ع جودة األداء للمحك من خالل )، ٥إ  ١(من  خما باستخدام مقياسا مكن ا :و   ماي

 

  :غ مرأداء أ. 

ن:  شمل املستو :)٢، ١( و التا ا    ، وتفصيل

 : )مستوغ املستوى األول (

ـا، عنصر ال يتوفر أي  ـك أو يتـوفر قليـل م ـ اإلطـالق(أو) مـن عناصـر ا ـك ع أو) (،التطبـق عناصـر ا

  .نادراً أو) تطبق( ،ستوى ضعيف جداً بم تطبق

ي (املستوى    : )جزئياً مستوفىالثا

ك، ت ك أو) أ(توفر معظم عناصر ا ـ منـتظم،  أو) تطبق(بمستوى ضعيف تطبق عناصر ا ل غ ش

ـــــ أو) ال ( افية أو) ال(منـــــتظم،يوجـــــد تقيـــــيم أو يوجدولكنـــــھ غ عـــــض اإلجـــــراءات ،وقـــــد تتـــــوفر أدلـــــة  توجـــــد 

ن دودة للتحس   .ا

  

  :مرأداء ب. 

ات الثالث: ( شمل املستو :٥ ،٣،٤و التا ا   )، وتفصيل

 :(  املستوى الثالث (مستو



  

  ٦  

ــكت ــا تطبــق و  ،تــوفر جميــع عناصــر ا وجــد تقيــيم منتظمو ،جيدبمســتوى جميع ل منــتظم، و ،كمــا شــ

افية ن ونتائج و ،تتوفر أدلة    جيدة.توجد إجراءات منتظمة للتحس

ع (مست   ): بإتقانو املستوى الرا

ــــك، وتطبــــقتــــوفر جميــــع عناصــــر ت ــــا ا وجــــد تقيــــيم منــــتظم و  ،بمســــتوى مــــتقن جميع ل منــــتظم، و شــــ

افيـــــة ومتنوعـــــة، كمـــــاوفعـــــال ن ونتـــــائج مرتفعـــــة مقارنـــــة ، و تتوفر أدلـــــة  توجـــــد إجـــــراءات منتظمـــــة للتحســـــ

  .بالنتائج السابقة

  

 :( امس (مستو بتم   املستوى ا

ــــكت ــــاوتطبــــق  ،تــــوفر جميــــع عناصــــر ا ــــ جميع ل  ،بمســــتوى متم شــــ وجــــد منتظم،و  تقيــــيم منــــتظمو

ـــوفعـــال  ن ونتـــائج و ، تتـــوفر أدلـــة متنوعـــة وشـــاملة وتراكميـــة، كمـــا ومتم توجـــد إجـــراءات منتظمـــة للتحســـ

ة مقارنة باملؤسسات األخرى  وجد إبداع  متم ك.ممارسات ، و   عناصر ا



  

  ٧  

 

  

م ع يص العناصر املستخدمة للتقو مكن ت :و دول التا ك وفقًا ل    مستوى ا
  

م ات التقو   مستو
  

م   عناصر التقو

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

مستو تم  مستوفىبإتقان  مستو  مستوفىجزئياً   غ    مستوفى

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

ك  مدى توفر عناصر ا
 ومكوناتھ

    ال يتـــــــــــــــــــــوفر
أي مــــــــــــــــــــــــــــن 
عناصـــــــــــــــــــــــــر 

ك   ا
  أو يتــــــــــــــــــــوفر

ا،    قليل م

 تتــــوفر معظــــم 
اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عن

ك   ا

 تـــــــــــــوفر جميـــــــــــــع ت
ك   عناصر ا

 تــــــــــــــــــوفر جميــــــــــــــــــع ت
ك   عناصر ا

 تـــــــوفر جميـــــــع عناصـــــــر ت
ك    ا

ل  مستوى جودة التطبيق ل
  عنصر

   ال تطبــــــــــــــــــــق 
عناصـــــــــــــــــــــــــر 
ك ع  ا
اإلطــــالق أو 
تطبــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
بمســــــــــــــتوى 
ضـــــــــــــــــــعيف 

  جدًا.

  تطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ا
بمســــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

  ضعيف

  تطبــــــــق عناصــــــــر
ك بمستوى  ا

  جيد

  تطبـــــــــــــق عناصـــــــــــــر
ـــــك بمســـــتوى  ا

  متقن

 ــــــك  بـــــق عناصــــــر تط ا
  بمستوى متم

انتظام التطبيق والتقييم 
  وتوفر األدلة

    تطبــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  نادراً 

  ل شــــ تطبــــق 
  غ منتظم

  ال يوجـــــــــــــــــــــــدأو 
تقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أو 
يوجـــــد ولكنـــــھ 

  غ منتظم
  أو ال تتــــــــــــــــــــــــوفر

افية   أدلة 

  تطبــــــــــــق جميــــــــــــع
ل  شــ العناصــر 

 منتظم، 
  وجـــــــــد تقيـــــــــيم و

  منتظم
  وتتــــــــــــــوفر أدلــــــــــــــة

  افية

  تطبـــــــــــــــــق جميـــــــــــــــــع
ل  شـــــــ العناصــــــر 

 ظم، منت
  وجــــــــــــــد تقيــــــــــــــيم و

 منتظم وفعال
  وتتـــــــــــــــــــوفر أدلـــــــــــــــــــة

  افية ومتنوعة

  تطبـــق جميـــع العناصـــر
ل منتظم  ش

  وجـــــد  تقيـــــيم منـــــتظمو
 ومتموفعال 

  وتتــــــوفر أدلــــــة متنوعــــــة
  وشاملة وتراكمية

ن املستمر ومستوى  التحس
النتائج  ضوء املؤشرات 

  واملقارنة املرجعية

  

------------  

  عـــــض توجـــــد 
اإلجـــــــــــــــــــــــراءات 

ــــــــــــــــــــــــــــــدو  دة ا
ن   للتحس

  توجـــد إجـــراءات
منتظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ن  للتحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونتائج جيدة

  توجــــــــد إجــــــــراءات
منتظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ن ونتــــائج  للتحســــ
مرتفعــــــــة مقارنــــــــة 
  بالنتائج السابقة 

  توجــــــــــــــــــــــــــد إجــــــــــــــــــــــــــراءات
ن  منتظمـــــــــــــــة للتحســـــــــــــــ
ة مقارنـــــة  ـــــ ونتـــــائج متم

  باملؤسسات األخرى 

 عناصر ممارسات اإلبداع  
ك   ا

  
 ------------   ------------   ------------   ------------  

  ـــــــــــــــــــ يوجــــــــــــــــــد إبـــــــــــــــــــداع 
عناصـــــــــــــــــر ممارســـــــــــــــــات 

ك   ا

  

  



  

  ٨  

 

  

اصة ب س التقدير ا ممثال ملقاي ات تقو   ا

كاملثال    )٧-٥-٢األول:(ا

ر  ـــــ تقـــــديم التغذيـــــة الراجعـــــة والتطـــــو م األداء  ســـــتفيد املؤسســـــة مـــــن نتـــــائج قيـــــاس معـــــدالت الرضـــــا وتقـــــو

ن املستمر.   والتحس

  األداء وصف  ستوى امل

)١(  

   مستوغ

س املؤسســـة معـــدالت الرضـــا  ـــ  أو ال تقـــّوم مســـتوى األداء،  أو ال ال تقـــ ســـتفيد مـــن نتـــائج القيـــاس 
ن  ر والتحســ ا بصــورة نــادرة، أو بمســتوى  املســتمر.تقــديم التغذيــة الراجعــة أو التطــو ســتفيدم أو 

  ضعيف جدًا.

)٢(  

  مستو جزئياً 

ــــ تقــــديم ا ن املســــتمر ســــتفيد املؤسســــة مــــن نتــــائج القيــــاس  ر والتحســــ لتغذيــــة الراجعــــة والتطــــو
ر  ـدودة لتطـو عـض اإلجـراءات ا بصورة محدودة وغ منتظمة، أو بمستوى ضـعيف. وقـد توجـد 

  .ذه العمليات

)٣(  

  مستو

ـــــ تقـــــديم التغذيـــــة الراجعـــــة  م األداء  ســـــتفيد املؤسســـــة مـــــن نتـــــائج قيـــــاس معـــــدالت الرضـــــا وتقـــــو
ن املســــتمر ب ر والتحســــ ــــ ذلــــك، والتطــــو افيــــة ع ل منــــتظم، وتتــــوفر األدلــــة ال شــــ مســــتوى جيــــد و

ذه العملياتوتوجد إجراءات ر    .لتقييم وتطو

)٤(  
  مستو بإتقان

ـــــ تقـــــديم التغذيـــــة الراجعـــــة  م األداء  ســـــتفيد املؤسســـــة مـــــن نتـــــائج قيـــــاس معـــــدالت الرضـــــا وتقـــــو
ل منـــــــتظم وفعـــــــال، وتتـــــــو  شـــــــ ن املســـــــتمر بمســـــــتوى عـــــــا و ر والتحســـــــ افيـــــــة والتطـــــــو فر األدلـــــــة ال

ذه العملياتفعالھ لتقييم و  وتوجد إجراءاتواملتنوعة ع ذلك،  ر    .تطو
)٥(  

  مستو بتم
بداع   كممارسات أي تم و   عناصر ا

  



  

  ٩  

 

كاملثال  ي:(ا   )١- ١- ٤الثا

ــ  ــ ال ــل واملعادلــة، وتــوزع الطــالب ع م املؤسســة بتطبيــق سياســات ومعــاي القبــول والتحو ــ اديميــة تل امج األ

  وفق آليات محددة وعادلة ومعلنة.

  وصف األداء  ستوى امل

)١(  

  غ مستو

ـــل واملعادلـــة ة دوال يوجـــد آليـــات محـــد ،ال يوجـــد لـــدى املؤسســـة سياســـات ومعـــاي للقبـــول والتحو
امج  ـــ ـــ ال ـــع الطـــالب ع اديميـــة،لتوز ـــا  األ ا لك ـــ مناســـبة أو أو يوجـــد لـــد م ال غ ـــ ق أو تطبـــ ـــاتل

  أو تطبق بمستوى ضعيف جدًا. نادرًا،

)٢(  

  مستو جزئياً 

ـل واملعادلـة ـع الطـالب يوجد لدى املؤسسـة سياسـات ومعـاي للقبـول والتحو ، وكـذلك آليـات لتوز
اديميــة امج األ ــ ـ ال ــ مناســبة، أو ع ا غ عضــ ــاف  ، و ل  شــ ــ معلنــة  بمســتوى ضــعيف تطبــق و غ

ـــ منـــتظم  ل غ شـــ ا  يقـــيمأو  قيـــيمتخضـــع للتالو أ، أو  ـــ منتظمـــةعضـــ نـــاك إجـــراءات  ،بصـــورة غ و
ا ر   .محدودة لتطو

)٣(  

  مستو

ــل واملعادلــة، ــع  يوجــد لــدى املؤسســة سياســات ومعــاي للقبــول والتحو نــاك آليــات لتوز كمــا أن 
اديميـــــة، امج األ ـــــ ـــــ ال ا الطـــــالب ع م و  ،معلنـــــةمناســـــبة و وجميع ـــــ ـــــا املؤسســـــة تل بصـــــورة بتطبيق

افيــة وعادلــة، ظمــةمنتجيــدة و  ــ ذلــكوتتوفر أدلــة  ــاخضــع وت .ع ر  معظم بصــورة للتقيــيم والتطــو
ة   .دور

)٤(  
  مستو بإتقان

ـــع  نـــاك آليـــات لتوز ـــل واملعادلـــة، كمـــا أن  يوجـــد لـــدى املؤسســـة سياســـات ومعـــاي للقبـــول والتحو
ـــــا  اديميـــــة، وجميع امج األ ـــــ ـــــ ال ـــــبوســـــائل متعـــــددةمعلنـــــة مناســــبة و الطــــالب ع م املؤسســـــة ، وتل

ـــا  ل و  بمســـتوى عـــابتطبيق افيـــةشـــ . وتخضـــع ع ذلـــكومتنوعـــة منـــتظم وعـــادل، وتتـــوفر أدلـــة 
ا ر بصورة دورة جميع ن. للتقييم والتطو   مع وجود نتائج مرتفعة للتحس

)٥(  
  مستو بتم

بداع   كممارسات أي تم و   عناصر ا

  

  

  

  

  

  

  



  

  ١٠  

  

طوة  م املعيارا   الثانية: تقو

ــون  ــ مســتوى املعيــار  ي م ع ــل وذلــك مــن خــالل  ،ــامالً التقــو ــاتجمــع نقــاط التقيــيم ل ــ حســب مســتوى  ا ع

ــ ــودة ف ــ املؤسســةيحســب املتوســط بقســمة م ، ثــماا ــات املنطبقــة ع ــ عــدد ا ــذه النقــاط ع ــجمــوع  تم ، و

: دول التا ساب مستوى األداء للمعيار وفقًا ل   اح

  املتوسط
  عياراملمستوى /درجة

م   ستوى امل درجة التقو
  مستو بتم خمس نقاط  فأك ٤٫٥

  مستو بإتقان  أرع نقاط ٤٫٥إ أقل من  ٣٫٥من
  مستو  ثالث نقاط ٣٫٥إ أقل من  ٢٫٥من
  مستو جزئياً  نقطتان ٢٫٥من إ أقل  ١٫٥من

  غ مستو نقطة واحدة  ١٫٥اقل من 
  

ع األقل )نقاط (ثالثمستو مستوى أي مؤسسة لالعتماد ما لم تحصل ع  أنھ ال يقبل تقدمبعلمًا 

ل معيار من املعاي الثمانية،  ل محك من ا    .ساسيةاأل ات و 



  

  ١١  

 

  مثال توضي لكيفية حساب املتوسط لتقييم املعيار:

  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  ئياً جز 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

داف املؤسسية ١-١               الرسالة واأل

١-١-١ 
ــــا  ناســــب مــــع طبيع ا، وت شــــا ــــ رســــالة املؤسســــة الغــــرض مــــن إ تو

ا. ات الوطنية، وتراجع دور تمع والتوج   *واحتياجات ا
            

ا، وتتم ٢-١-١ داف املؤسسة برسال اقعيةترتبط أ               *. بالوضوح والو

٣-١-١ 
ـــــــــ لـــــــــس اإلداري األع ا مـــــــــن ِقبـــــــــل ا ـــــــــداف عتمـــــــــد رســـــــــالة املؤسســـــــــة وأ ُ

ا ع نطاق واسع تم إعال  .للمؤسسة و
            

٤-١-١ 
ـــــھ الرســـــالة جميـــــع عمليـــــات املؤسســـــة (مثـــــل: التخطـــــيط، واتخـــــاذ توّجِ

اديمية) امج األ ر ال  *.القرارات وتخصيص املوارد وتطو
            

ا.  ٥-١-١ ن ف              يوجد لدى املؤسسة قيم توجھ العمل وسلوك العامل
اتي  ٢-١ ة والتخطيط االس               الرؤ
ة وطموحة ومعلنة. ١-٢-١ ة وا               يوجد لدى املؤسسة رؤ

٢-٢-١ 
ـــا،  ســـق مـــع رؤ اتيجية شـــاملة ومحـــددة ت تضـــع املؤسســـة خطـــة اســـ

ـــــة اململكـــــة وتتـــــواءم مـــــع خطـــــط التنميـــــ ـــــا (مثـــــل: رؤ رامج ة الوطنيـــــة و
٢٠٣٠.( رامج التحول الوط  *م، و

            

٣-٢-١ 
ًة،  ــــــ اتيجية وا ــــــدافًا اســــــ اتيجية للمؤسســــــة أ طــــــة االســــــ شــــــمل ا

ــــــــا بدقــــــــة حســــــــب  مرتبطــــــــة بمؤشــــــــرات أداء محــــــــددة لقيــــــــاس مــــــــدى تحقق
دفة. ات األداء املس  مستو

            

٤-٢-١ 
اتي طــة االســ تملــة وآليــات للتعامــلتتضــمن ا جية تقــديرًا للمخــاطر ا

ا  .مع
            

٥-٢-١ 
ا،  ميــع وحــدا شــغيلية والتنفيذيــة الالزمــة  طــط ال عتمــد املؤسســة ا

طط. اتيجية إطارًا مرجعيًا لتلك ا طة االس  وتمثل ا
            

٦-٢-١ 
اتيجية مــــن خــــالل آليــــات   طــــة االســــ ع املؤسســــة مــــدى تنفيــــذ ا تتــــا

ل حســبما يتطلــب محــدد عــدَّ ر و طوَّ
ُ
ــة حــول ذلــك، وتـــ ر دور عــد تقــار ة، وُ

ة م والظروف املتغ  *.األمر؛ استجابًة لنتائج املراجعة والتقو
            

  التقييم الك للمعيار
ات   ٣٢ مجموع تقييم ا
ات املنطبقة   ١١  عدد ا
  ٢٫٩١  متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار   ٣  درجة التقو
  

  



  

  ١٢  

  

  

ن: ات التحس ن وأولو وانب ال تحتاج إ تحس   تحديد جوانب القوة وا

ي  م الذا س التقو ي املؤسسة التعليمية بتحديد مواطن القوة   فقراتتضمنت وثيقة مقاي سو تلزم م

وانب  ن ا عي ات ذات األداء العا  املؤسسة، باإلضافة إ ضرورة  ال تحتاج إ ل معيار بناًء ع ا

ًا لبناء خطط  ر ون أساسًا جو ن، لت ات التحس ك ع أولو ن (مواطن الضعف)، ثم التوجيھ إ ال تحس

ن.   التحس

  
  الرأي املستقل:

ي املؤس  اشتملت م الذا س التقو م ع فقرة خاصة بالرأي املستقل؛ لوثيقة مقاي دعم عمليات التقو

ي ب ع بااملؤسسة، من خارج مستقل تقييمالذا ي الذي قامت بھ ُ م الذا كم ع دقة وموضوعية نتائج التقو

رفاق  ع األدلةاملؤسسة، بناًء  ن، و د ومؤشرات األداء املتوفرة، مع كتابة التوصيات الالزمة للتحس والشوا

  تقرر مفصل عن ذلك. 



  

  ١٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي للمؤسسة م الذا س التقو   مقاي



  

  ١٤  

 

اتيالرسالة وال - ١ ة والتخطيط االس   رؤ
ا وتوجھ التخطيط وصنع القرار والعمل   شا ة ومناسبة، تحدد الغرض من إ داف وا ون لدى املؤسسة رسالة وأ يجب أن ي

تم  ات الوطنية والعاملية، و ة تتواءم مع التوج ة وا اتيجية برؤ ا االس ة، وترتبط خط اديمية واإلدار  جميع الوحدات األ

سة لألداء.متا   عة وتقييم األداء املؤس بناًء ع مؤشرات رئ

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

داف املؤسسية ١-١   الرسالة واأل

١-١-١  
شــــا ــــ رســــالة املؤسســــة الغــــرض مــــن إ ناســــب مــــع تو ــــا ا، وت طبيع

ا. واحتياجات ات الوطنية، وتراجع دور تمع والتوج   *ا
            

ا، وتتم بالوضوح   ٢-١-١ داف املؤسسة برسال اقعيةترتبط أ               *.والو

٣-١-١  
ـــــــــ لـــــــــس اإلداري األع ا مـــــــــن ِقبـــــــــل ا ـــــــــداف عتمـــــــــد رســـــــــالة املؤسســـــــــة وأ ُ

ا ع نطاق واس تم إعال  .عللمؤسسة و
            

٤-١-١  
ــــھ الرســــالة جميــــع عمليــــات املؤسســــة (مثــــل: التخطــــيط، واتخــــاذ توّجِ

اديمية امج األ ر ال  *.)القرارات وتخصيص املوارد وتطو
            

ا.   ٥-١-١ ن ف              يوجد لدى املؤسسة قيم توجھ العمل وسلوك العامل
اتي  ٢-١ ة والتخطيط االس   الرؤ
ة و   ١-٢-١ ة وطموحة ومعلنة.يوجد لدى املؤسسة رؤ               ا

٢-٢-١  
ـــا،  ســـق مـــع رؤ اتيجية شـــاملة ومحـــددة ت تضـــع املؤسســـة خطـــة اســـ
ـــــة اململكـــــة  ـــــا (مثـــــل: رؤ رامج وتتـــــواءم مـــــع خطـــــط التنميـــــة الوطنيـــــة و

٢٠٣٠.( رامج التحول الوط  * م، و

            

٣-٢-١  
ًة،  ــــــ اتيجية وا ــــــدافًا اســــــ اتيجية للمؤسســــــة أ طــــــة االســــــ شــــــمل ا

ــــــــا بدقــــــــة حســــــــب مرت بطــــــــة بمؤشــــــــرات أداء محــــــــددة لقيــــــــاس مــــــــدى تحقق
دفة. ات األداء املس  مستو

            

٤-٢-١  
تملــة وآليــات للتعامــل اتيجية تقــديرًا للمخــاطر ا طــة االســ تتضــمن ا

ا  .مع
            

٥-٢-١  
ا،  ميـع وحـدا شـغيلية والتنفيذيـة الالزمـة  طـط ال عتمـد املؤسسـة ا

ات طة االس طط.وتمثل ا  يجية إطارًا مرجعيًا لتلك ا
            

٦-٢-١  
اتيجية مــــن خــــالل آليــــات   طــــة االســــ ع املؤسســــة مــــدى تنفيــــذ ا تتــــا

ل حســبما يتطلــب  عــدَّ ر و طوَّ
ُ
ــة حــول ذلــك، وتـــ ر دور عــد تقــار محــددة، وُ

ة م والظروف املتغ  *.األمر؛ استجابًة لنتائج املراجعة والتقو

            

  التقييم الك للمعيار
ات    مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
  *محك أسا  



  

  ١٥  

  

  جوانب القوة:

١.  

٢.   

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا

١.  

٢.   

ن: ات التحس   أولو

١.  

٢.   

  :الرأي املستقل

 

  

  

  

  



  

  ١٦  

  
وكمة والقيادة واإلدارة - ٢   ا

ـــــون لـــــدى املؤسســـــة ن ـــــا يجـــــب أن ي وكمـــــة تضـــــمن فاعلي ـــــا،ظمـــــًا ل ـــــا  وكفاء ا وخطط ـــــداف ا وأ جـــــراءات تـــــدعم رســـــال وأن تطبـــــق سياســـــات ولـــــوائح و

سود  املؤسسة نمـط افة الوظائف. كما يجب أن  ام والصالحيات ل ل تنظي وا ومطبق، وتحدد امل ي ا  شغيلية، ولد اتيجية وال قيـادي  اإلس

ـــــ التخ عتمـــــد ع ـــــة ونظـــــام إداري  ا ـــــ إطـــــار مـــــن ال ر املســـــتمر لـــــألداء  ـــــ تحقـــــق التطـــــو ـــــودة ال ـــــ تفعيـــــل نظـــــم ا عمـــــل ع عـــــة والتنفيـــــذ، و طـــــيط واملتا

ـــ مؤ  ـــذا األمـــر بنـــاًء ع ـــ املتعلـــق  م األداء املؤس ـــ داعـــم للعمـــل، كمـــا يجـــب أن يقـــيَّ ـــ ظـــل منـــاخ تنظي ســـة والشـــفافية واملســـاواة والعدالـــة، و شـــرات رئ

  لألداء.

  م
  

  اتا 

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو

  جزئياً 

  مستو  مستو

  بإتقان

  مستو

  بتم 

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

ان العليا  ١-٢ الس وال   ا

١-١-٢  

ــــام وصــــالحيات محــــددة (مثــــل: ُتــــدار املؤسســــة مــــن ِقبــــل مجــــالس ذات م

امعـة  -مجلس األمنـاء  ليـات  –مجلـس ا ـ –مجـالس ال لـس العل ) ا

ية السعودية.  *تتفق مع أنظمة التعليم العا  اململكة العر

            

٢-١-٢  

ــ املؤسســـة وفــق ضـــوابط محــددة ومعلنـــة ـــان الدائمــة واملؤقتـــة  ل ال شــ ُ

ا مـــــــــع تمثيــــــــــل مناســـــــــب لشــــــــــطري الطــــــــــالب  ـــــــــا وصــــــــــالحيا ام مـــــــــع تحديــــــــــد م

 والطالبات والفروع.   

            

٣-١-٢  

الس ع رفع الفاعل ـا عمل ا ـ جوان شـغيلية  ية املؤسسـية والكفـاءة ال

ـــــــــودة  ـــــــــة واملاليـــــــــة ونظـــــــــم ا اديميـــــــــة واإلدار وانـــــــــب األ تلفـــــــــة (مثـــــــــل: ا ا

 الداخلية).

            

ا.   ٤-١-٢ ر أدا ان وتطو الس وال              تطبق املؤسسة نظامًا لتقييم كفاءة ا

  القيادة واإلدارة  ٢-٢

١-٢-٢  

ًا وشـــــــفافًا يضـــــــمن اســـــــتقطاب القيـــــــاداتُتطبـــــــق املؤسســـــــة نظامـــــــًا معلنـــــــ

ــــة ذات الكفــــاءات املناســــبة، وتنميــــة قــــد اديميــــة واإلدار عــــداد ر األ م و ا

 *قيادات مستقبلية.

            

٢-٢-٢  
ـــــــــــ جميـــــــــــع م أداء القيـــــــــــادات ع ُتطبـــــــــــق املؤسســـــــــــة آليـــــــــــات للمســـــــــــاءلة وتقـــــــــــّيِ

ات وفق معاي محددة ومعلنة.  املستو
            

٣-٢-٢  
ن) تمكــــن القيــــادات املســــ يئــــة التــــدرس، واملــــوظف تفيدين (مثــــل: الطــــالب، 

 من املشاركة  صنع القرار.
            

٤-٢-٢  
ـــــ الدراســـــات واملعلومـــــات والبيانـــــات  ـــــا باالعتمـــــاد ع تتخـــــذ القيـــــادات قرارا

 املؤسسية.
            

٥-٢-٢  
ن الوحـــــــدات  امـــــــل بـــــــ ســـــــيق والت تتخـــــــذ القيـــــــادات اإلجـــــــراءات املناســـــــبة للت

اديم  ية.اإلدارة واأل
            

٦-٢-٢  
ئـــــة عمـــــل إيجابيـــــة، و ـــــ و ـــــ تـــــوف منـــــاخ تنظي ع عمـــــل القيـــــادات ع ـــــ

ــــ واإلبــــداع  ــــة، وتحفــــز األداء املتم ر حــــات التطو ــــ جميــــع املبــــادرات واملق
            



  

  ١٧  

  م
  

  اتا 

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو

  جزئياً 

  مستو  مستو

  بإتقان

  مستو

  بتم 

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

 أنحاء املؤسسة.

٧-٢-٢  
ــــ تحــــدث ي املؤسســــة بــــالتطورات واملســــتجدات ال ســــو ُتحــــيط القيــــادات م

ل منتظم. ش ا   ف
            

نية.   ٨-٢-٢ ا الذ ن سمعة املؤسسة وصور ب القيادة آليات فاعلة لتحس               ت

  األنظمة والسياسات واإلجراءات  ٣-٢

١-٣-٢  

شـــــــطة املؤسســـــــة تـــــــدعم  توجـــــــد سياســـــــات شـــــــاملة ومعتمـــــــدة ومعلنـــــــة أل

اديميــــة،  ـــا (مثــــل: السياســـات األ ــــ تحقيق م  ســـ ـــات الوطنيــــة و التوج

ة، ودة،  والبحثية، واإلدار قوق والواجبات، وسياسات ا واملالية، وا

تمعية).  *والشراكة ا

            

جراءات تكفل تحقيق   ٢-٣-٢ ا.تطبق املؤسسة أنظمة ولوائح و              *سياسا

٣-٣-٢  
ا،  يوجد نظام مؤس ملراجعة السياسات واإلجراءات، والتأكد من فاعلي

ا.  ر  وتطو
            

٤-٣-٢  
ــــ  ــــاملتفــــوض الصــــالحيات مــــع تحديــــد للمســــؤوليات يوجــــد نظــــام وا  وامل

ضة.  املفوَّ
            

ل التنظي  ٤-٢ ي   ال

١-٤-٢  
ا وطبيعــــــة  ــــــداف ا وأ ـــــ للمؤسســــــة مــــــع رســـــال ــــــل التنظي ي ناســـــب ال ي

ا. م ا و  *شاط
            

٢-٤-٢  
ميــــــــع  ــــــــ وعالقــــــــات الســــــــلطة والتبعيــــــــة  ــــــــل االرتبــــــــاط التنظي ي يحــــــــدد ال

اديمية   واإلدارة.الوحدات األ
            

٣-٤-٢  
ــــــ عمليــــــات التوظيــــــف  عتمــــــد عليــــــھ  ، و ــــــ ــــــل التنظي ي م املؤسســــــة بال ــــــ تل

قية.  وال
            

٤-٤-٢  
ن ســـــاق بــــــ تضـــــع املؤسســـــة توصـــــيفًا وظيفيـــــًا شــــــامًال ومعلنـــــًا يضـــــمن اال

ام بھ. ع االل ام، وتتا   *الصالحيات وامل
            

ودة  ٥-٢   إدارة ضمان ا

١-٥-٢  
ـــا، يـــرتبط بـــاإلدارة يتـــوفر باملؤ  دار ـــودة و سســـة نظـــام فعـــال لضـــمان ا

ا. ا ووحدا شط شمل جميع أ  *العليا، و
            

٢-٥-٢  
شــــري املناســــب ملتطلبــــات ضــــمان  تقــــدم املؤسســــة الــــدعم املــــادي واملــــا وال

ودة.  ا
            

٣-٥-٢  
ــــ (مثــــلشــــارك جميــــع املســــتفيدين  ن والطــــالب)  يئــــة التــــدرس واملــــوظف  :

ودة.عمليا  ت ضمان ا
            

٤-٥-٢  
ــــــا  مــــــع وتوثيـــــق البيانــــــات وتحليل يتـــــوفر لــــــدى املؤسســـــة نظــــــام مركـــــزي 

ر. عداد التقار ا و دار  *و
            



  

  ١٨  
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  اتا 

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو

  جزئياً 

  مستو  مستو

  بإتقان

  مستو

  بتم 

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٥-٥-٢  
عـة األداء وقيـاس معـدالت  ستخدم املؤسسة آليات وأدوات متنوعة ملتا

ات.   *التقدم ع جميع املستو
            

٦-٥-٢  
ا تقـــــوم املؤسســـــة بـــــإجراء مقارنـــــ ـــــ وأداء وحـــــدا ـــــا املؤس ات مرجعيـــــة ألدا

سة ومحددة. اديمية واإلدارة وفق مؤشرات أداء رئ   األ
            

٧-٥-٢  
ــ تقــديم  م األداء  ســتفيد املؤسســة مــن نتــائج قيــاس معــدالت الرضــا وتقــو

ن املستمر. ر والتحس   التغذية الراجعة والتطو
            

٨-٥-٢  
ــــــا ُتجــــــري املؤسســــــة البحــــــوث والدراســــــات ن أدا ــــــة الالزمــــــة لتحســــــ ر التطو

ا. داف   وتحقيق أ
            

ن املستمر.  ٩-٥-٢ م والتحس ودة للتقو               يخضع نظام ضمان ا

ة، والشفافية واألخالقيات  ٦-٢ ا   ال

١-٦-٢  
جــــــــراءات لــــــــدعم القـــــــيم العامــــــــة واملؤسســــــــية  تطبـــــــق املؤسســــــــة سياســـــــات و

عة االل  ا ومتا عمل ع تنمي نية و ا.وامل سو ن م ا ب  ام 
            

٢-٦-٢  

ــــــ جميــــــع  ــــــة  ا تطبــــــق املؤسســــــة آليــــــات تضــــــمن العدالــــــة واملســــــاواة وال

ا  ر (مثـــــلممارســـــا قيـــــة والتطـــــو : عمليـــــات التوظيـــــف وتقيـــــيم األداء وال

.(  *امل

            

٣-٦-٢  
عـارض املصـا  ة ومعلنـة لإلفصـاح وتجنـب  ـ تطبق املؤسسة سياسـة وا

ا األ  عامال  اديمية واإلدارة واملالية. 
            

٤-٦-٢  

ـــيح املؤسســــة ث، ت ل معَلــــن ومحــــدَّ شـــ املعلومـــات الضــــرورة للمســــتفيدين 

م املؤسسة ا مـن  وتل شـره عـن نفسـ باملصـداقية والدقـة والشـفافية فيمـا ت

 . معلومات

            

٥-٦-٢  
ـــــة  ا بحقـــــوق امللكيـــــة الفكر ســـــو ام م ـــــ ـــــ املؤسســـــة نظـــــام يكفـــــل ال يوجـــــد 

شر وقيم األمانة العلمية.   وال
            

ا.  ٦-٦-٢ الفات والتعامل مع               تتوفر آليات لإلبالغ عن قضايا الفساد وسائر ا

٧-٦-٢  
جـراءات تحــدد بوضـوح كيفيـة التعامـل مـع  تتوفر لدى املؤسسة لوائح و

ام  تم االل ية، و اوى والتظلم، واإلجراءات التأدي   *ا. الش
            

  يم الك للمعيارالتقي
ات     مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

  جوانب القوة:



  

  ١٩  

١ .  

٢ . 

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا

١٫  

٢.  

 

ن ات التحس   :أولو

١٫  

٢.  

 

  املستقل:الرأي 

  



  

  ٢٠  

  التعليم والتعلم - ٣
ــ اديميــة واملقــررات الدراســية، وأن يــتم يجــب أن ي امج األ ــ م ال قــرار وتقــو ة وفعالــة لتصــميم و ــ جــراءات وا ون لــدى املؤسســة التعليميــة سياســات و

ـــ مســـتوى  ن ومخرجـــات للـــتعلم ع ـــرج جـــب أن تحـــدد املؤسســـة خصـــائص ل ا، و ـــداف ـــ تحقيـــق رســـالة املؤسســـة وأ م  ســـ امج، بحيـــث  ـــ تخطـــيط ال

ام ــــ ــــاًال يضــــمن تحقيــــق املؤسســــة وال ــــون لــــدى املؤسســــة نظامــــًا فعَّ جــــب أن ي الت (ســــقف)، و ا ومتطلبــــات اإلطــــار الســــعودي للمــــؤ ج، تتــــواءم مــــع رســــال

امج املقدمـة، وأن تـتم مراقبـة جـودة التعلـيم والـتعلم بانتظـام، ومـن خـالل آليـات مناسـبة، و ـ ـ جميـع ال ات عالية للتعليم والتعلم  جـراء عمليـات مستو

ا. مراجعة ر   دورة لتطو
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 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

اد  ١- ٣ امج األ ايتصميم ال ر   مية وتطو

١-١-٣  

قــرار  ة ومعلنــة لتصــميم و ــ جــراءات وا تطبــق املؤسســة سياســات و

عــــــديل اديميــــــة واملقــــــررات الدراســــــية، تتضــــــمن تحديــــــد  أو  امج األ ــــــ ال

ات.  افة املستو  *املسؤوليات والصالحيات املتعلقة بذلك  

            

٢-١-٣  

اديميــة، تتضــمن تحقيــق  ــا األ تحــدد املؤسســة منطلقــات لتصــميم برامج

ديثـة، وتلبيـة  ليـة والعامليـة ا ـات ا ا، والتوج ـداف رسالة املؤسسـة وأ
تمـــع)، واملقارنـــات املرجعيـــة حاجـــات  املســـتفيدين (مثـــل ســـوق العمـــل وا

 املناسبة.

            

٣-١-٣  
ا ملعــاي  ا افــة مســتو اديميــة ب ــا األ يفاء برامج تضــمن املؤسســة اســ

الت (سقف).  *ومتطلبات اإلطار السعودي للمؤ
            

٤-١-٣  

ة ومعتمدة للتعلـيم والـتعلم والت اتيجية وا قيـيم، تطبق املؤسسة اس

ــ  ا التعليميــة، ومخرجــات الــتعلم  ــداف ا وتكفــل تحقيــق أ ــ فلســف تو

امج.   ال

            

٥-١-٣  
ة ومعلنــة تــنظم جميــع  ــ جــراءات وا تطبــق املؤسســة لــوائح وسياســات و

  جوانب التقييم (مثل مواصفات االختبارات، وتوزع الدرجات...).
            

٦-١-٣  

اديميـــــــة تطبـــــــق املؤسســـــــة آليـــــــات فعالـــــــة للتحقـــــــق مـــــــن  امج األ ـــــــ أن ال

ن  امـــــل بـــــ ع والت نيـــــة، وتضـــــمن التتـــــا اديميـــــة وامل ســـــتو املعـــــاي األ

نامج  تحقيق مخرجات التعلم.   *مقررات ال

            

٧-١-٣  

امج  ـــــــ طـــــــط الدراســـــــية والتوصـــــــيفات لل تتأكــــــد املؤسســـــــة مـــــــن توحيـــــــد ا

ـــ مـــن موقـــع (أقســـام الطـــالب والطالبـــات ـــ أك ـــ تقـــدم  ــــ  واملقـــررات ال و

ا. م  ام تلفة) وال   الفروع ا

            

٨-١-٣  
شـــــطة  يوجـــــد لـــــدى املؤسســـــة معـــــاي وضـــــوابط مناســـــبة تضـــــمن جـــــودة أ

امج  ام ال اديمية، وتتأكد من ال امج األ ي  ال   ا.التدرب امليدا
            

٩-١-٣  

شــــــطةتخطــــــط  ــــــداف  املؤسســــــة لأل ــــــ الصــــــفية، بحيــــــث تتــــــواءم مــــــع أ غ

ــــ  ر ال اديميــــة، وتــــدعم التطــــو ــــا األ امــــل مــــع برامج املؤسســــة وتت

  وامل للطلبة.
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ن ومخرجات التعلم  ٢- ٣ رجي   خصائص ا

١-٢-٣  

علــم  ــا مخرجــات  شــتق م ن  ــرج تحــدد املؤسســة خصــائص عامــة ل

ا، وتوج ـــــ مســـــتوى املؤسســـــة، تتـــــواءم مـــــع رســـــال ـــــا التعليميـــــة، ع ا

 *معتمدة ومعلنة. سوق العمل، وتكون ومتطلبات التنمية و 

            

٢-٢-٣  

ـــــل برنـــــامج، تتـــــواءم مـــــع  ن ل تتأكـــــد املؤسســـــة مـــــن وضـــــع خصـــــائص خـــــرج

نـــــــامج واملعـــــــاي التخصصـــــــية  ن ورســـــــالة ال ـــــــرج صـــــــائص العامـــــــة ل ا

نية وحاجات سوق العمل.  وامل

            

٣-٢-٣  

علـــــم تتأكـــــد املؤسســـــة مـــــن أن  اديميـــــة قـــــد حـــــددت مخرجـــــات  امج األ ـــــ ال

ــــــــــــ توقعــــــــــــات  ن، وتل ــــــــــــرج الطــــــــــــالب بحيــــــــــــث تتــــــــــــواءم مــــــــــــع خصــــــــــــائص ا

املســــتفيدين مــــن داخــــل وخــــارج املؤسســــة، وتتــــواءم مــــع متطلبــــات اإلطــــار 

الت (سقف).  السعودي للمؤ

            

٤-٢-٣  
دفة مــن خــالل  صــائص املسـ ن ل ــرج سـاب ا تتأكـد املؤسســة مــن اك

  م متنوعة ومناسبة.آليات تقيي
            

ا  ٣- ٣ اديمية وتحسي امج األ   ضمان جودة ال

١-٣-٣  

م  ة ملراجعــــة وتقــــو ــــ جــــراءات وا يوجــــد لــــدى املؤسســــة سياســــات و

اديميـــــــة واملقـــــــررات الدراســـــــية، وضـــــــمان جـــــــودة  امج األ ـــــــ ن ال وتحســـــــ

ــ مختلــف أنــواع الــتعلم (التعلــيم  اقــع و ــ جميــع املو الــتعلم والتعلــيم 

عــــــــــــد...)، وتتضـــــــــــــمن تحديـــــــــــــد املســـــــــــــؤوليات  املــــــــــــدمج، والـــــــــــــتعلم عـــــــــــــن 

ات. افة املستو اصة بذلك ع   *والصالحيات ا

            

٢-٣-٣  

ـــــــــة لضـــــــــمان جـــــــــودة العمليـــــــــة التعليميـــــــــة  تطبـــــــــق املؤسســـــــــة إجـــــــــراءات دور

ـ  ـان متخصصـة ع امج مـن ِقبـل  ميع ال ة  ومراجعة التقارر السنو

ليــــــــــات واملؤسســـــــــــة، وت امج وال ـــــــــــ تخــــــــــذ اإلجـــــــــــراءات املناســـــــــــبة مســــــــــتوى ال

ر. ن والتطو  للتحس

            

٣-٣-٣  
اقبة وتقييم مدى تحقق خصائص جراءات ملر تطبق املؤسسة نظمًا و

ات. افة املستو دفة ع  ن ومخرجات التعلم املس رج  *ا
            

٤-٣-٣  

ــًا مــًا دور امجتجــري املؤسســة تقو ــ ــل ثــالث ســنوات) شــامًال لل (مــثًال: مــرة 

ـــتم إ امج، مـــع تحديـــد و ـــ ـــ ال ـــودة  عـــداد تقـــارر حـــول املســـتوى العـــام ل

ن  ــــــــودة بــــــــ ــــــــ ا مــــــــة  ات التفــــــــاوت امل نقــــــــاط القــــــــوة والضــــــــعف، ومســــــــتو

امج، واألقسام، والوحدات.  ال

            

٥-٣-٣  

يئـــــــة التعليميـــــــة البيانـــــــات الالزمـــــــة لعمليـــــــات  امج وال ـــــــ تـــــــوفر املؤسســـــــة لل

ر، ( عــــداد التقــــار م و ــــل برنــــامج أو بيانــــ مثــــل:التقــــو ات مؤشــــرات األداء ل

ـــا،  م ل امج، ومعـــدالت إتمـــام ـــ ـــ ال ـــ حـــدة، ومـــدى تقـــدم الطـــالب  فـــرع ع

امج).   وتقييمات الطالب للمقررات وال
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٦-٣-٣  
ـــــ املؤسســـــة البيانـــــات املتعلقـــــة بمؤشـــــرات األداء  ـــــ  لـــــس األع ينـــــاقش ا

امج  ل ال سة ل ًا،الرئ تخذ القرارات املناس سنو ر.و   بة للتطو
            

٧-٣-٣  

دارة خــــــــــدمات الـــــــــــدعم  تطبــــــــــق املؤسســــــــــة إجـــــــــــراءات فعالــــــــــة لتخطـــــــــــیط و

ـــادي ـ ــــوم تلــــك  األ اديميــــة والطــــالب، وتّقِ امج األ ــــ ــــ احتياجــــات ال بمــــا يل

ًا. ا دور دمات وتطور   ا

            

٨-٣-٣  

امج واملقــررات  ــ ئــة املناســبة لل ونيــة والب ــدمات اإللك تــوفر املؤسســة ا

ــــــ  ــــــي ونمــــــط التعلــــــيم عــــــن ال و  عــــــد،تقــــــدم وفــــــق أســــــلوب الــــــتعلم اإللك

ذا النمط. اصة    وتحقق املعاي ا

            

٩-٣-٣  
عتمــــــد املؤسســــــة آليــــــات للتحقــــــق املســــــتقل مــــــن مصــــــداقية وموضــــــوعية 

  تقييم تحصيل الطالب.
            

ات التعليمية (إن وجدت)  ٤- ٣   الشرا

١-٤-٣  

امج ال ـــــ ات (التوأمـــــة) مـــــع مؤسســـــات تحـــــدد االتفاقيـــــات الرســـــمية ل شـــــرا

ــون قابلــة للتنفيــذ وفــق أنظمــة  بــات واملســؤوليات بوضــوح، وت ت أخــرى ال

م واالعتمـــــــاد  يفاء معـــــــاي املركـــــــز الـــــــوط للتقـــــــو اململكـــــــة، وتتضـــــــمن اســـــــ

ـتم  الت (سـقف)، و ، ومعاي ومتطلبات اإلطار السعودي للمـؤ ادي األ

ا. امل  ام ال  االل

            

٢-٤-٣  

ا تتأكـــــــــ ـــــــــ تقـــــــــدم امج أو املقـــــــــررات الدراســـــــــية ال ـــــــــ د املؤسســـــــــة مـــــــــن أن ال

ـــــي  و ـــــ ذلـــــك بـــــرامج التعلـــــيم اإللك املؤسســـــات التعليميـــــة الدوليـــــة، بمـــــا 

ـــا مـــن  ـــودة ومصـــرح ل عـــد، معتمـــدة ومضـــمونة ا ومقـــررات التعلـــيم عـــن 

شأ.  ومة  بلد امل  ا

            

٣-٤-٣  

ا برامج ملؤس -تقوم املؤسسة  ن باتخـاذ اإلجـراءات  -سـات أخـرى  حال ت

ـــــــادي والواجبــــــــات  ـ نــــــــامج األ ونــــــــات ال ــــــــ تضــــــــمن توافــــــــق م املناســــــــبة ال

تمع.  واالختبارات مع قيم وثقافة ا

            

٤-٤-٣  

ـــ  امج ال ـــ ـــ تضـــمن جـــودة جميـــع جوانـــب ال تضـــع املؤسســـة الضـــوابط ال

ــــــ ذلــــــك املقــــــررات الدراســــــية واملــــــوا ا املؤسســــــات الشــــــركة، بمــــــا  د تقــــــدم

ع  دمات املقدمة، وتتـا التعليمية والتدرس ومعاي تحصيل الطالب وا

ا. ام    االل

            

٥-٤-٣  

ل منــــــــتظم، وتتخــــــــذ القــــــــرارات شــــــــ ات  م املؤسســــــــة فاعليــــــــة الشــــــــرا تقــــــــّيِ

  املناسبة حيال ذلك.
            

  برامج الدراسات العليا  ٥- ٣

طـــــط تطبـــــق املؤسســـــة آليـــــات للتحقـــــق مـــــن أن مخرجـــــات الـــــتعل   ١-٥-٣             م وا
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ــــ الدراســــات العليــــا  ــــل  ناســــب مــــع مســــتوى وطبيعــــة املؤ الدراســــية ت

نيـــــة ومتطلبـــــات اإلطـــــار الســـــعودي  اديميـــــة وامل وتتفـــــق مـــــع املعـــــاي األ

الت (سقف).  *للمؤ

٢-٥-٣  
يئــة التــدرس ذوي  تــوفر العــددتتحقــق املؤسســة مــن  ــا مــن أعضــاء  ال

امج ال ات املالئمة ل الت وا   دراسات العليا.املؤ
            

٣-٥-٣  
ام بــــرامج الدراســــات العليــــا بمعــــاي وشــــروط القبــــول  ــــ ع املؤسســــة ال تتــــا

 املعتمدة.
            

٤-٥-٣  

يئــــــــــة التــــــــــدرس وطــــــــــالب  تحــــــــــدد املؤسســــــــــة أدوار ومســــــــــؤوليات أعضــــــــــاء 

ل فعـــــــال،  شـــــــ ـــــــا  م  عـــــــرف ـــــــتم  م، و ن علـــــــ الدراســـــــات العليـــــــا واملشـــــــرف

ا. ام   وتتأكد من االل

            

٥-٥-٣  
عـــة طلبـــة الدراســـات العليـــا، ومعـــدالت تطبـــق املؤسســـة نظامـــًا وآليـــات ملتا

م. م، وتقدم الدعم الالزم ل  تقدم
            

٦-٥-٣  

تطبــــــق املؤسســــــة نظامــــــًا وآليــــــات لتقيــــــيم كفــــــاءة بــــــرامج الدراســــــات العليــــــا

ن  ــ التحســ ســتخدم النتــائج  ــا بمشــاركة املســتفيدين، و وجــودة مخرجا

ر.   والتطو

            

  مصادر التعلم  ٦- ٣

١-٦-٣  

ـــ والنـــو املناســـب  فاعلـــة تكفـــلتطبـــق املؤسســـة آليـــات  التـــوف الك

امج  ـــ ـــ احتياجـــات ال ـــا، بنـــاًء ع ـــدمات املرتبطـــة  ملصـــادر الـــتعلم وا

افية ومناسبة. ا  أوقات  يح افة املستفيدين، وت  *و

            

٢-٦-٣  
جــراءات إلدارة امل كتبــة ومصــادر الــتعلم بكفــاءة، ُتطبــق املؤسســة آليــات و

ن. ل ا واملناسب من املؤ ا العدد ال  وتوفر ل
            

٣-٦-٣  
يئـــــــــة  ن الطـــــــــالب و تقـــــــــدم املؤسســـــــــة الـــــــــدعم والتـــــــــدرب املناســـــــــب لتمكـــــــــ

ا. افة خدما  التدرس من االستخدام الفّعال ملصادر التعلم واملكتبة و
            

٤-٦-٣  
افيــــــــــــــــ ات  ــــــــــــــــ ة، لالســــــــــــــــتخدام الفــــــــــــــــردي تتــــــــــــــــوفر باملكتبــــــــــــــــة مرافــــــــــــــــق وتج

اصة. ة، ولذوي االحتياجات ا   وللمجموعات الصغ
            

٥-٦-٣  
ليـــة والدوليـــة  تفعـــل املؤسســـة آليـــات للتعـــاون مـــع املؤسســـات واملراكـــز ا

  إلتاحة وتبادل املصادر واملراجع بما يضمن تلبية حاجات املستفيدين.
            

٦-٦-٣  

ــــيح يوجــــد لــــدى املؤسســــة قواعــــد معلومــــات وأنظمــــ ونيــــة مناســــبة ت ة إلك

ــــالت  ــــ مصــــادر املعلومــــات واملــــواد البحثيــــة وا للمســــتفيدين الوصــــول إ

ا.  العلمية من داخل املؤسسة أو خارج

            

٧-٦-٣  

ـا  ا ـا وتج م خـدمات املكتبـة ومرافق تطبق املؤسسة آليات فاعلـة لتقـو

ـــــــ  ـــــــًا بنـــــــاء ع ا دور ـــــــا وتحـــــــدي ر التغذيـــــــة ومصـــــــادر الـــــــتعلم، وتقـــــــوم بتطو

امج.    الراجعة من املستفيدين واحتياجات ال
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  التقييم الك للمعيار
ات     مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

 جوانب القوة:

١ .  

٢ .  

ن: وانب ال تحتاج للتحس  ا

١٫  

٢.  

  

ات ن: أولو  التحس

١٫  

٢.  

  

 املستقل:الرأي 

 



  

  ٢٥  

 

  الطالب – ٤
ــال إلدارة و  ــي فعَّ و ميــة تــوف نظــام إلك ة وعادلــة ومعلنــة، مــع أ ــ ــ جميــع بــرامج املؤسســة وا ــون سياســات وأنظمــة قبــول الطــالب  ن يجــب أن ت تــأم

ــــا، وأ م  ــــ م محــــددة ومعلنــــة ومل ــــون حقــــوق الطــــالب وواجبــــا الت الطــــالب، كمــــا يجــــب أن ت جــــراءات ــــ م و ن تضــــع املؤسســــة قواعــــد للســــلوك القــــو

ـــا ا ـــ يحتاج ـــدمات ال ناف تتصـــف بالشــفافية والعدالـــة، وأن تتـــوفر آليـــات فعالــة للتوجيـــھ واإلرشـــاد وتقـــديم جميــع ا لطـــالب للتأديــب والـــتظلم واالســـت

ـــون لـــدى املؤسســـة سياســـة فع اصـــة، كمـــا يجـــب أن ي ســـاوي، مـــع مراعـــاة ذوي االحتياجـــات ا ل م ـــ شـــ ن، باإلضـــافة إ ـــرج الـــة لالســـتفادة مـــن آراء ا

م إن وجدوا. تمام  ن واال ا برامج لرعاية الطالب الدولي ن   ت
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  قبول الطالب  ١-٤

١-١-٤  

ـل واملعادلــة،  م املؤسسـة بتطبيـق سياسـات ومعـاي القبـول والتحو ـ تل

اديميــــــة وفـــــق آليـــــات محـــــددة وعادلــــــة  امج األ ـــــ ـــــ ال وتـــــوزع الطـــــالب ع

 *ومعلنة.

            

٢-١-٤  

امجعتمـــد املؤسســـة إجـــراءات تكفـــل االســـتجابة لتوصـــيات  ــــ ليـــات وال  ال

ــ م  طــط لقبــول اديميــة فيمــا يخــص أعــداد الطــالب ا مــا األ امج، و ــ  ال

ناسب مع املوارد املتاحة.  ي

            

٣-١-٤  

يل ــ ونيــًا فعــاًال إلدارة عمليــات القبــول وال عتمــد املؤسســة نظامــًا إلك

عة تقـدم الطـالب خـالل مـدة  جاع البيانات وطلب اإلحصاءات، ومتا واس

ولة والســــــــــرعة  ونيــــــــــة للطلبــــــــــة بالســــــــــ ــــــــــدمات اإللك ــــــــــيح ا م، و دراســــــــــ

  املناسبة.

            

٤-١-٤  

ـــــ  امــــــج واملقـــــررات ال افـــــة املعلومـــــات املتعلقـــــة بـــــأنواع ال ـــــيح املؤسســـــة  ت

ــــا، بحيــــث  ـــــدمات، وغ ــــاليف املاليــــة، وا ا، والت ا ونمــــط تقــــديم تقــــدم

ميع قبل تقديم طلبات االلتحاق. ون  متناول ا  ت

            

  الت الطالب  ٢-٤

١-٢-٤  

ـــــ الت الطــــــالب تطبـــــق املؤسســـــة سياســـــات وقواعـــــد وا ـــــ ة إلدارة 

ـــا، مـــع  ا والوصـــول إل ـــا وســـر ـــا وحفظ ـــا وآليـــات حماي تحـــدد محتوا

ا.  *توف  احتياطية م

            

٢-٢-٤  

ــ  ــ املســتوى املؤس ــات ذات العالقــة ع الت الطــالب ل ــ ــيح نظــام  ي

عـــــــــداد  ـــــــــ البيانـــــــــات اإلحصـــــــــائية الالزمـــــــــة لعمليـــــــــات التخطـــــــــيط و ام وال

ن التقـــــــارر وضـــــــ ب ـــــــ ن وامل ـــــــول ســـــــب الطـــــــالب ا ـــــــودة (مثـــــــل:  مان ا

ن). ين واملعتذرن واملؤجل  واملتع

            

٣-٢-٤  
ســــليم  الت و ــــ تطبـــق املؤسســــة إجـــراءات محــــددة ومناســــبة لتحـــديث ال

دد. ا  الوقت ا عال  نتائج الطالب، و
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٤-٢-٤  

ـــــل طالـــــب مل يفاء  تطلبـــــات تضـــــع املؤسســـــة آليـــــة فاعلـــــة للتحقـــــق مـــــن اســـــ

 التخرج.
            

م  ٣-٤   حقوق الطالب وواجبا

١-٣-٤  
ـــــــــا،  م  عـــــــــرف ـــــــــتم  م، و تحـــــــــدد املؤسســـــــــة حقـــــــــوق الطـــــــــالب وواجبـــــــــا

ا. ا وفاعلي ستطلع آراء الطالب حول مدى تطبيق  *و
            

٢-٣-٤  
يـــــــــــة   املتعلقـــــــــــة  ــــــــــات التأدي تضــــــــــع املؤسســـــــــــة اللــــــــــوائح التنظيميـــــــــــة والعقو

ا.بمخالفات الطالب، واإلجراء ع تطبيق م، وتتا اصة بتظلما  ات ا
            

ان ذات الصلة.  ٣-٣-٤ الس وال              عتمد املؤسسة تمثيًال مناسبًا للطالب  ا

٤-٣-٤  
يوجــــــــد لــــــــدى املؤسســــــــة آليــــــــات فاعلــــــــة ملراعــــــــاة حقــــــــوق ذوي االحتياجــــــــات 

اصة.  ا
            

  التوجيھ واإلرشاد  ٤-٤

١-٤-٤  

 وشــــــــامًال لتقــــــــديم خــــــــدمات التوجيــــــــھعتمــــــــد املؤسســــــــة نظامــــــــًا فعــــــــاالً 

افيـة  لـة و رامج محـددة، ومـن خـالل كـوادر مؤ واإلرشاد، وفق خطط و

ا. عة تنفيذ  *ومناسبة، وتحدد اآلليات املناسبة ملتا

            

٢-٤-٤  

م، بمــــــا يضــــــمن ــــــدد وتــــــوج يئــــــة الطــــــالب ا تقــــــدم املؤسســــــة برنامجــــــًا ل

انيـــــــات  ـــــــدمات واإلم امـــــــل ألنـــــــواع ا ـــــــم ال م م ف ـــــــم، وحقـــــــوق املتاحـــــــة ل

م.  وواجبا

            

٣-٤-٤  
ـــ ـــادي والتوجيــھ امل ــرامج فّعالـــة لإلرشــاد األ تقــدم املؤسســة خـــدمات و

م. ناسب مع احتياجا  للطلبة بما ي
            

٤-٤-٤  

ن ن واملبـدع ـو عتمد املؤسسة تنظيمًا مناسبًا للتعرف ع الطـالب املو

ين، وتضـــــع بـــــر  ـــــ ن واملتع شـــــمل واملتفـــــوق م، بمـــــا  ـــــل فئـــــة مـــــ امج لرعايـــــة 

 التحف والدعم.

            

٥-٤-٤  

ي واالجتمــــا للطلبــــة  ــــ والســــلو تقــــدم املؤسســــة خــــدمات اإلرشــــاد النف

ولة واملرونــــــة والســــــرة، مــــــن خــــــالل وحــــــدات  ســــــم بالســــــ وفــــــق إجــــــراءات ت

 متخصصة.

            

٦-٤-٤  
ــــة لقيــــاسعتمــــد املؤسســــة وســــائل  ت مــــدى رضــــا الطــــالب عــــن خــــدما دور

ا.  ن املستمر ل م  عمليات التحس س   التوجيھ واإلرشاد، و
            

  الطالب الدوليون   ٥-٤

١-٥-٤  
ن،  ين مــــــن الطــــــالب الــــــدولي ــــــ ــــــذب املتم تطبــــــق املؤسســــــة آليــــــات فاعلــــــة 

م. م وقبول عتمد ضوابط محددة الختيار  و
            

٢-٥-٤  
ن مـــــع امج الداعمـــــة لتكيـــــف الطـــــالب الـــــدولي ـــــ مجتمـــــع  تـــــوفر املؤسســـــة ال

ئـــة التعليميـــة املؤسســـة ية، والب ـــ ـــم الرعايـــة االجتماعيـــة وال ، وتـــوفر ل
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. ادي م األ ع معدالت تقدم  املناسبة، وتتا

٣-٥-٤  
ن ــــدمات املتعلقــــة بــــالطالب الــــدولي امج وا ــــ م املؤسســــة األنظمــــة وال ُتَقــــّيِ

ا ن املستمر ل ل دوري، بما يضمن التحس ش ا)    .(برامج املنح وغ
            

شطة الطالبية  ٦-٤ دمات واأل   ا

١-٦-٤  

ناســب  ميــع الطــالب بمــا ي ــدمات الالزمــة  م املؤسســة بتقــديم ا ــ تل

ية  ـــــ ـــــ ذلـــــك خـــــدمات الرعايـــــة ال م، بمـــــا  م وأعـــــداد مـــــع احتياجـــــا

االت الطارئة.  *املناسبة ل

            

٢-٦-٤  

ــدمات املقدمــة للطلبــة مــن خــالل آليــ ع املؤسســة جــودة ا ات فاعلــة، تتــا

ـــ عمليـــات  م  ســـ ـــا، و ـــدمات وكفاي م عـــن جـــودة ا شـــمل قيـــاس رضـــا

ا. ن املستمر ل  التحس

            

٣-٦-٤  

ا، ــــداف ا وأ شـــطة الطالبيـــة تتـــواءم مـــع رســـال تضـــع املؤسســـة خططـــًا لأل

ا، وتخصـــص مـــوارد  شـــاركو ا، وتحـــدد آليـــات لتنفيـــذ ـــ إعـــداد الطـــالب 

ا.  مناسبة ل

            

٤-٦-٤  

ــــــ تتخــــــذ ا ــــــ مشاركـــــــة الطــــــالب  ملؤسســــــة اآلليــــــات الالزمــــــة لتنظيـــــــم وتحف

ــــــــا، ومعــــــــدالت  م ف ــــــــم مشــــــــارك ع  شــــــــطة الطالبيــــــــة املتنوعــــــــة وتتــــــــا األ

ا. ن جود عمل ع تحس ا، و م ع  رضا

            

٥-٦-٤  
ــــــيح إقامــــــة املناشــــــط  م، وت ــــــارا ع املؤسســــــة إبــــــداعات الطــــــالب وابت ــــــ

ادة األعمال.   الداعمة لر
            

رجون   ٧-٤   ا

١-٧-٤  
ـــــــا والتواصـــــــل الفّعـــــــال ج عـــــــة خر تـــــــوفر املؤسســـــــة اآلليـــــــات املناســـــــبة ملتا

م. ا قواعد بيانات محّدثة ع م، ولد  مع
            

٢-٧-٤  

ن  ـرج عتمد املؤسسـة آليـات ووسـائل متنوعـة السـتطالع آراء وتجـارب ا

ســبو  ــ اك ــارات والكفايــات ال ا لتلبيــة وقيــاس مــدى مناســبة املعــارف وامل

. م امل ات التوظيف وأدا  متطلبات ج

            

٣-٧-٤  

ن مـــن خـــالل   م الطـــالب الـــدولي ن بمـــا فـــ رج ا بـــا تـــدعم املؤسســـة صـــل

م ـــــــة وتقـــــــديم  إشـــــــراك ر ـــــــا التطو ا العامـــــــة والعلميـــــــة وخطط ـــــــ مناســـــــبا

ـــــز  عز ـــــ  نيةوالوظيفيـــــة  م امل ا ـــــ ثمر خ ســـــ ـــــم، و ـــــدمات املناســـــبة ل ا

.األداء ا ادي  ملؤس واأل

            

  التقييم الك للمعيار
ات     مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
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 *محك أسا  
  

  

  

 جوانب القوة:

١ .  

٢ .  

ن: وانب ال تحتاج للتحس  ا

١٫  

٢.  

  

ن: ات التحس  أولو

١٫  

٢.  

  

 ل:الرأي املستق



  

  ٢٩  

 

ن – ٥   يئة التدرس واملوظف
م بجـدارة، كمـ ات املناسـبة للقيـام بمسـؤوليا ـ الت وا يئة التدرس واملـوظفينمن ذوي املـؤ ا من  ون لدى املؤسسة العدد ال ا يجـب أن يجب أن ي

ـــ  ـــم، كمـــا يجـــب ع ـــ املناســـبة ل ر امل ـــ تـــوف بـــرامج التطـــو ـــم الـــدعم الـــالزم، باإلضـــافة إ ســـتفاد مـــن نتـــائج يتـــوفر ل ـــًا، و ـــم دور املؤسســـة أن تقـــيم أداء

ن.   التقييم  التحس

م ات التقو  مستو
ات   ا

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو 

  جزئياً 

  مستو  مستو

  بإتقان  

  مستو 

  بتم 

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

بقاء  ١-٥   التوظيفواالس

١-١-٥  

ات املناسبة من الستقطاب ذوي املؤ تخطط املؤسسة  يئـة الت وا

ن بنــــاًء  ــــاالتــــدرس واملــــوظف ــــ احتياجا ، وتطبــــق املؤسســــة سياســــات ع

ـــــــــاء  شــــــــيح والتوظيــــــــف و جــــــــراءات عادلــــــــة ومعلنــــــــة لالســـــــــتقطاب وال و

دمات.  ا

            

٢-١-٥  

الت  ة ومصــــداقية مــــؤ ــــ تطبــــق املؤسســــة آليــــات فاعلــــة للتحقــــق مــــن 

ن للوظــــــائف، وســــــمعة ــــــ ات املر ــــــ ــــــ  وخ ــــــ حصــــــلوا ع املؤسســــــات ال

ا. الت م   مؤ

            

٣-١-٥  

ن  يئـــــة التـــــدرس واملـــــوظف ــــا مـــــن  ـ يتـــــوفر لـــــدى املؤسســـــة العـــــدد ال

ـــــــــــــا  ام الت املناســـــــــــــبة؛ للقيـــــــــــــام بم ن ذوي املـــــــــــــؤ ن والفنيـــــــــــــ ـــــــــــــ اإلدار

تلفة.   *ا

            

٤-١-٥  

يئـــــــــة  جـــــــــراءات مناســـــــــبة عنـــــــــد االســـــــــتعانة  تطبـــــــــق املؤسســـــــــة معـــــــــاي و

ـــــ التـــــدرس امل ـــــ التـــــوازن  ـــــي، وترا عملـــــون بـــــدوام جز ن والـــــذين  تعـــــاون

ن. يئة التدرس املعين م إ   سب

            

٥-١-٥  
ن  يئــــــة التــــــدرس واملــــــوظف بقاء  عتمــــــد املؤسســــــة آليــــــات مناســــــبة الســــــ

 األكفاء.
            

٦-١-٥  
ن،  يئــة التــدرس واملــوظف ــدمات املناســبة ل تقــدم املؤسســة الرعايــة وا

ع ا، و ا.وتقيم   مل ع تحسي
            

٧-١-٥  
ن  يئة التـدرس واملـوظف قية أعضاء  تطبق املؤسسة معاي معتمدة ل

 شفافية وعدالة.
            

م  ٢-٥ ر امل والتقو   التطو

١-٢-٥  
ن يئــــة التـــدرس واملــــوظف يئــــة وتـــدرب  الـــة ل ُتقـــدم املؤسســـة بــــرامج فعَّ

دد.  ا
            

٢-٢-٥  

خاصــــــة تقـــــدم املؤسســـــة الـــــدعم املـــــ يئـــــة التـــــدرس، و ــــــ الـــــالزم ل ا وامل

ــــاالت التعليميــــة والبحثيــــة (مثــــل: تــــوف التوجيــــھ  ــــ ا ة،  ــــ حــــدي ا

ر  ـــــــــ تطـــــــــو م  ـــــــــ الفـــــــــرق البحثيـــــــــة، ومســـــــــاعد م  شـــــــــراك ، و ـــــــــ ال

م البحثية).  مشروعا

            



  

  ٣٠  

م ات التقو  مستو
ات   ا

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو 

  جزئياً 

  مستو  مستو

  بإتقان  

  مستو 

  بتم 

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٣-٢-٥  
يئـــة ـــ ل ـــ وال ر امل ـــيح املؤسســـة فرصـــًا عادلـــة ومناســـبة للتطـــو  ُت

ن.   التدرس واملوظف
            

٤-٢-٥  
ــــــ  ن ع يئــــــة التــــــدرس واملــــــوظف ــــــ  تـــــوفر املؤسســــــة آليــــــات فاعلــــــة لتحف

م. ر أدا  تطو
            

٥-٢-٥  
يئـة التـدرس باسـتمرار ُتطبـق املؤسسـة آليـات تضـمن مشـاركة أعضـاء 

نية. شطة العلمية والبحثية وامل   األ
            

٦-٢-٥  

يئــــــة التــــــدرس تطبــــــق املؤسســــــة نظامــــــًا فعــــــاالً  م أداء  ومعلنــــــًا لتقــــــو

ر  ــــ تطــــو ــــا  ســــتفاد م ــــم التغذيــــة الراجعــــة، و ن، وتقــــدم ل واملــــوظف

 *األداء.

            

  التقييم الك للمعيار
ات     مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

 :جوانب القوة

١ . 

٢ .  

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا

١. 

٢.  

  

ن: ات التحس   أولو

١. 

٢.  

  

  الرأي املستقل:



  

  ٣١  

 

  املوارد املؤسسية – ٦
ــا الرئ ــ جميــع مقار ــا  ا وعمليا شــط افيــة لــدعم أ يــة التحتيــة املاديــة والتقنيــة ال ــا، وأن يجــب أن تتــوفر لــدى املؤسســة املــوارد املاليــة والب ســة وفروع

افيـــة لضـــمان جـــودة تـــدار بطر  ـــا  م الـــدوري أن موارد قـــة فعالـــة، وتمتثـــل لألنظمـــة واللـــوائح، كمـــا يجـــب أن تتحقـــق املؤسســـة مـــن خـــالل عمليـــات التقـــو

اطر. دارة ا ا نظامًا فعاًال للسالمة و ن املستمر، وأن لد ا التعليمية ودعم التحس   برامج

م ات التقو  مستو
ات   ا

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو

  جزئياً 
  مستو

  مستو

  بإتقان

  مستو

  بتم

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

انية  ١-٦   املوارد املالية وامل

١-١-٦  
ــــــا  ا ــــــداف املؤسســــــة وأولو انيــــــة بأ تــــــرتبط عمليــــــات التخطــــــيط املــــــا وامل

عد بمشاركة ذوي العالقة. اتيجية، و   االس
            

٢-١-٦  
ـــــع مصـــــ ـــــ تنو اتيجيات مناســـــبة عمـــــل املؤسســـــة ع ادر الـــــدخل وفـــــق اســـــ

  وفاعلة.
            

٣-١-٦  

ــــــ خطــــــط عمــــــل املشــــــارع أو لفــــــة املاليــــــة  ُتضــــــّمن املؤسســــــة تقــــــديرات الت

ـــــــــدمات  ـــــــــ ا ـــــــــا ع تبـــــــــة مـــــــــن إقرار ديـــــــــدة، وتحـــــــــدد اآلثـــــــــار امل امج ا ـــــــــ ال

شطة القائمة.   واأل

            

٤-١-٦  
ــــا ـ ـــــا يوجـــــد لـــــدى املؤسســـــة املـــــالءة واالســـــتقرار املـــــا ال  لـــــدعم برامج

ا.  شط   *وأ
            

٥-١-٦  
ميــــــــع ُتطبـــــــق املؤسســــــــة آليـــــــات تضــــــــمن االســـــــتجابة لالحتياجــــــــات املاليـــــــة 

اديمية واإلدارة بالسالسة والسرعة املناسبة. ا األ   وحدا
            

٦-١-٦  
انيــــــة،  ام بامل ــــــ عــــــة االل يوجــــــد لــــــدى املؤسســــــة نظــــــام ملراقبــــــة اإلنفــــــاق ومتا

ة عداد تقارر سنو   بذلك. و
            

٧-١-٦  
م  ـــــ ارجيـــــة باســـــتقاللية، وتل تجـــــرى عمليـــــات التـــــدقيق املـــــا الداخليـــــة وا

  املؤسسة بالتوصيات ال ُتقدم.
            

٨-١-٦  
ـــــــــاطر املاليـــــــــة م ا تتضـــــــــمن عمليـــــــــاُت التخــــــــــطيط املـــــــــا إجـــــــــراءاٍت لتقـــــــــو

ا.   والتعامل مع
            

              نفاق.تطبق املؤسسة آليات فاعلة لرفع كفاءة اإل   ٩-١-٦

  تقنية املعلومات  ٢-٦

١-٢-٦  
ـــــــــ تناســـــــــب  افيـــــــــة ال ات التقنيـــــــــة ال ـــــــــ يـــــــــة والتج تـــــــــوفر املؤسســـــــــة الب

ة. اديمية والتعليمية واإلدار ا األ   *احتياجا
            

٢-٢-٦  
ــ جميـــع  ات التقنيـــة  ــ ـــة للتج تقــوم املؤسســة بالتحـــديث والصــيانة الدور

ا وفق آلية مناسبة.   وحدا
            

ات التقنية.  ٣-٢-٦               تطبق املؤسسة آليات لتنظيم االستخدام الفّعال للتج

صية.  ٤-٢-٦               تطبق املؤسسة أنظمة مناسبة ألمن املعلومات املؤسسية وال



  

  ٣٢  

م ات التقو  مستو
ات   ا

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو

  جزئياً 
  مستو

  مستو

  بإتقان

  مستو

  بتم

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٥-٢-٦  
يئــــــة التــــــدرس  ــــــ الــــــالزم ألعضــــــاء  تــــــوفر املؤسســــــة التــــــدرب والــــــدعم الف

ن لتقنيات املعل ن وللطلبة املستخدم   ومات واالتصاالت.وللموظف
            

٦-٢-٦  
ـــــــتضـــــــع املؤسســـــــة قواعـــــــد ســـــــلوك لتنظـــــــيم االســـــــتخدام  ا  األخال ملصـــــــادر

ا. ام  تم التحقق من االل   التقنية، و
            

٧-٢-٦  
م املؤسسـة  اتتقيَّ ـ ـ  كفـاءة التج سـتفاد مـن النتـائج  التقنيـة بانتظـام، و

ر. ن والتطو   التحس
            

٨-٢-٦  
ــــــــــة ســــــــــتخدم املؤسســــــــــة ت ــــــــــ األنظمــــــــــة اإلدار قنيــــــــــة املعلومــــــــــات بفاعليــــــــــة 

  واالتصاالت.
            

٩-٢-٦  

امــــل واملوثوقيــــة ســــتخدم املؤسســــة ُنظمــــًا لتقنيــــة املعلومــــات تتصــــف بالت

يعابية  (مثــل: محدوديــة األخطـــاء واألعطــال)، وســـرعة األداء، والقــدرة االســـ

  املناسبة.

            

ات  ٣-٦ افق والتج   املر

١-٣-٦  

اليــــة واملســــتقبلية شــــرك املؤس ــــا ا ــــ تحديــــد احتياجا ســــة املســــتفيدين 

ـا، وضـمان  ات، وتضـع املؤسسـة خططـًا شـاملًة لتوف من املرافق والتج

اتيجية واملالية. ا االس ة، وترط ذلك بخطط ا الدور ا، وصيان   استدام

            

٢-٣-٦  
ات يوجـــد لـــدى املؤسســـة آليـــة لتنظـــيم وترشـــيد اســـتخدام املرافـــق وال ـــ تج

ا.   والتدرب عل
            

اصة.  ٣-٣-٦ ات املناسبة لذوي االحتياجات ا               تتوفر املرافق والتج

٤-٣-٦  

اضــية  شــطة الثقافيــة والر افــق الالزمــة ملمارســة األ تــوفر املؤسســة املر

افــــق الالزمــــة ألداء الصــــلوات  ــــ الصــــفية، واملر شــــطة غ ــــا مــــن األ وغ

ار وتناول الوجبات وجلسات ا احة.الستذ   *واالس

            

٥-٣-٦  
اطات  ة والنظافـة واالشـ تتأكد املؤسسة من تحقق جميع متطلبات ال

ات. ية  املرافق والتج   البي
            

٦-٣-٦  
ـ سـتفاد مـن النتـائج  ات بانتظـام، و ـ م املؤسسة جودة املرافق والتج تقّيِ

ر. ن والتطو   التحس
            

دارة ا  ٤-٦   اطرالسالمة و

١-٤-٦  
ـاطر  ـب ا ـاطر، تتضـمن ترت يوجد لدى املؤسسة خطة شـاملة إلدارة ا

ا. ا   بحسب أولو
            

اطر.  ٢-٤-٦               توفر املؤسسة اآلليات واملوارد املناسبة لتفعيل خطة إدارة ا

طرة.  ٣-٤-٦               ُتطبق املؤسسة آليات آمنة للتخلص من النفايات ا

٤-٤-٦  
م  ــ تقــّيِ ســتفاد مــن النتــائج  ــاطر، و جــراءات إدارة ا املؤسســة عمليــات و

ر. ن والتطو   التحس
            



  

  ٣٣  

م ات التقو  مستو
ات   ا

مر     مر  غ 

ال 

  ينطبق

غ 

  مستو

  مستو

  جزئياً 
  مستو

  مستو

  بإتقان

  مستو

  بتم

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٥-٤-٦  

اص  ـــــــ ــــــــماية األ ـــــــ بالكــــــــفاءة؛  ســـــــتخدم املؤسســـــــة أنظمـــــــة أمنيـــــــة تتم

ــــــــــــــ  صــــــــــــــية، مــــــــــــــع تحديــــــــــــــد وا ــــــــــــــات ال ات واملمتل ــــــــــــــ واملرافــــــــــــــق والتج

  للمسؤوليات.

            

٦-٤-٦  
شـــــآت  ُتطبـــــق املؤسســـــة أنظمـــــة لضـــــمان نيـــــة للم الســـــالمة العامـــــة وامل

ا. تم التدرب عل   *واألفراد وفق املعاي املعتمدة، و
            

  التقييم الك للمعيار

ات     مجموع تقييم ا

ات املنطبقة     عدد ا

    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

 جوانب القوة:

١ . 

٢ .  

وانب ن: ا   ال تحتاج للتحس

١. 

٢.  

  

ن: ات التحس   أولو

١. 

٢.  

  

  الرأي املستقل:



  

  ٣٤  

 

ار – ٧   البحث العل واالبت
ــار  ــ واالبت شــطة البحــث العل ــون لــدى املؤسســة خطــط محــددة أل اتيجية وتيجــب أن ي ــا االســ ا ــا عكــس توج تفــق مــع طبيع

ــــا، وتقــــدم ا ا، وتــــوفر املؤسســــة املــــوارد الالزمــــة ل ي ورســــال ســــو م مــــن م ــــ يئــــة التــــدرس والطــــالب وغ لــــدعم املناســــب ألعضــــاء 

ــا، واتخــاذ اإلجــراءات  ــة حول عــداد تقــارر دور ــا، و ا وتوثيق شــط عــة أ ــ متا عمــل ع شــطة، و ــذه األ ــ  م  املؤسســة للقيــام بــدور

ر. ن والتطو   الالزمة للتحس

م ات التقو  مستو
ات   ا

ال 

  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 

  ستوم

  مستو 

  جزئياً 

  مستو  مستو

  بإتقان  

  مستو 

  بتم 

 -  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

دارتھ  ١-٧   التخطيط للبحث العل و

١-١-٧  

ناسـب مـع  ـ ت شطة البحـث العل تضع املؤسسة خطة محددة ومعلنة أل

ــــــات  ــــــات الوطنيــــــة واألولو ــــــ تحقيــــــق التوج م  ســــــ ا، و ــــــداف ا وأ رســــــال
ة.  *التنمو

            

ا.  ٢-١-٧ ع تطبيق ، وتتا ات البحث العل               يوجد لدى املؤسسة آليات لتحديد أولو

٣-١-٧  
املؤسســــــة سياســــــات وآليــــــات تضــــــمن تــــــوف فــــــرص متناســــــبة للبحــــــث  تطبــــــق

ا وشطري الطالب والطالبات. ا وفروع  العل  جميع وحدا
            

٤-١-٧  
مايــــة حقــــ جــــراءات مطبقــــة  وق امللكيــــة تتــــوفر لــــدى املؤسســــة سياســــات و

. ن بضوابط وأخالقيات البحث العل ام الباحث   الفكرة، وال
            

٥-١-٧  
جراءات لتنظيم عمل املراكز والكرا البحثية (إن  تطبق املؤسسة لوائح و

ل دوري.  ش ا  ا، وتقوم فعالي ا وكفاء داف   وجدت) بما يضمن تحقيق أ
            

٦-١-٧  
جــراءات ثمار التجــاري  تطبــق املؤسســة سياســات و ق واالســ ســو محــددة لل

م. ن حقوق ما يكفل للباحث ا، و سو ارات واإلنتاج العل مل   لالبت
            

ا.  ٧-١-٧ سو ثة ومعلنة لإلنتاج العل مل               يوجد لدى املؤسسة قواعد بيانات محدَّ

٨-١-٧  

ا البح وفـق مؤشـرات أد اء تطبق املؤسسة آليات مناسبة لقياس إنتاج

ن  ــ التحســ ســتفاد مــن النتــائج  ــا، و ة ع ر الســنو عــد التقــار محــددة، و

ر.   *والتطو

            

ار  ٢-٧   دعم البحث العل واالبت

١-٢-٧  
يئــــــة التــــــدرس  ــــــارات البحثيـــــة ل تطبـــــق املؤسســــــة آليــــــات متنوعـــــة لتنميــــــة امل

م.   والطالب وتحف
            

ا من   ٢-٢-٧ افية تمك انية  ا البحثية.تخصص املؤسسة م               تحقيق خط

٣-٢-٧  
ــ بمــا يتضــمن مصــادر وقواعــد  ئــة املناســبة للبحــث العل تــوفر املؤسســة الب

مجيات. ات وال   املعلومات واملرافق والتج
            

٤-٢-٧  
شـــر الـــدو  ـــ وال شـــطة البحـــث العل تـــوفر املؤسســـة اإلجـــراءات الداعمـــة أل

جمة والتدقيق ال   لغوي، ومراكز لالتصال...)(مثل: تخصيص وحدات لل
            



  

  ٣٥  

م ات التقو  مستو
ات   ا

ال 

  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 

  ستوم

  مستو 

  جزئياً 

  مستو  مستو

  بإتقان  
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  بتم 
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ار واإلبداع.  ٥-٢-٧               ت املؤسسة املناخ الداعم لالبت

٦-٢-٧  

ــــ  ــــ مجــــال البحــــث العل تطبــــق املؤسســــة آليــــات لــــدعم املشــــاركة والتعــــاون 

امعــات  اصــة وا وميــة وا نيــة ا ــار مــع القطاعــات الصــناعية وامل واالبت

يئات واملراكز البحثية ع . وال ن ا والدو   املستو

            

٧-٢-٧  
م شــط ن وأ الــة للســالمة تكفــل ســالمة البــاحث ــ املؤسســة أنظمــة فعَّ توجــد 

ئة.   البحثية، واملرافق والب
            

ة.  ٨-٢-٧ يع اإلنجازات واملبادرات البحثية املتم               يوجد لدى املؤسسة آليات ل

٩-٢-٧  
ــــ امل ع املؤسســــة الطــــالب ع شــــطة البحثيــــة ــــ ــــ املشــــروعات واأل شــــاركة 

م. ود اف بج   املناسبة، مع االع
            

  التقييم الك للمعيار
ات     مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

 جوانب القوة:

١ . 

٢ .  

ن وانب ال تحتاج للتحس   :ا

١. 

٢.  

  

ن: ات التحس   أولو

١. 

٢.  

  

  الرأي املستقل:



  

  ٣٦  

 

  تمعيةاالشراكة  – ٨
تمعيــــة،  ــــون لــــدى املؤسســــة خطــــط وآليــــات محــــددة للشـــــراكة ا اتيجية وتيجــــب أن ي ــــا االســــ ا ـــــا عكــــس توج تفــــق مــــع طبيع

ــــا. كمــــا يجــــ ن ف يئــــة التــــدرس والطــــالب واملــــوظف ا، وأن تــــدعم املشــــاركة الفعالــــة ل عــــاون فعالــــة مــــع أن تقــــيم ب ورســــال عالقــــات 

تلفــــة نيــــة وقطاعــــات العمــــل ا يئــــات امل ــــ والــــدو وال تمــــع ا عــــة فعاليــــة الشــــراكة ، ا ا ومتا شــــط ــــ توثيــــق أ عمــــل ع وأن 

ا. ر ا وتطو تمعية وتحسي   ا

  

  

م ات التقو  مستو
ات   ا

ال 

  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 

  مستو

  مستو 

  جزئياً 

  مستو  ومست

  بإتقان  

  مستو 

  بتم 
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ا  ١-٨ دار تمعية و   التخطيط للشراكة ا

١-١-٨  
ا  ناسب مـع رسـال تمعية ت تضعاملؤسسة خطة محددة للشراكة ا

ا، واحتياجات  داف تمع.وأ  * ا
            

٢-١-٨  
ــــ تفعيــــل خطــــ ــــا  ا وطال ســــو ة تضــــمن املؤسســــة املشــــاركة الفاعلــــة مل

ة ومتنوعة. شطة وا ام وأ تمعية من خالل م  املشاركة ا
            

٣-١-٨  
شــــــــارات  ة لتقــــــــديم االس ــــــــ جــــــــراءات وا تطبــــــــق املؤسســــــــة سياســــــــات و

قوق واملنافع املتعلقة بذلك. دمات للقطاعات األخرى، وُتحدد ا  وا
            

٤-١-٨  

عـــــــة وتقيـــــــيم فاعليـــــــة  تطبـــــــق املؤسســـــــة آليـــــــات محـــــــددة لتوثيـــــــق ومتا

شـــ ـــ مجـــال الشـــراكة أ ا  تمعيـــة وفـــقط مؤشـــرات أداء محـــددة،  ا

ن  م  تحس س ة  ر دور عد تقار  *األداء. و

            

تمعية  ٢-٨   تفعيل الشراكة ا

١-٢-٨  
يئات  يح املؤسسة ألراب العمل وال نية فرصةت ـ  امل املشاركة الفاعلة 

ا شط ام ودعم أ ر األداء املؤس وال  .تخطيط وتطو
            

٢-٢-٨  

ــــــ التعــــــاونمع  ن والطــــــالب ع يئــــــة التــــــدرس واملــــــوظف ع املؤسســــــة  ــــــ

 ، تلفـــة، والعمـــل التطـــو نيـــة ا يئاتالعلميةوامل تمعوال مؤسســـات ا

. ن ا والدو  ع املستو

            

٣-٢-٨  
م  تلبيـة  س ر امل والتعليم املستمر بما  تقدم املؤسسة برامج التطو

تمعاحتياجا   .ت ا
            

٤-٢-٨  
ــ  م  ســ تمــع  شــاركية متنوعــة مــع ا تقــدم املؤسســة بــرامج ومبــادرات 

ادة األعمال واملشارع الرائدة   .تنمية ر
            

٥-٢-٨  
ـ  دميـة ال ة وا شطة التثقيفية والتوعو تقدم املؤسسة املبادرات واأل

. تمع ا  تل احتياجات ا
            

٦-٢-٨  
ـــــــيح  ا للمجتمـــــــع فرصـــــــة االســـــــتفادة مـــــــن  سســـــــةاملؤ ت ـــــــا ومصـــــــادر مرافق

اضــــــــية، والقاعــــــــات الدراســــــــية،  تلفــــــــة (مثــــــــل: املكتبــــــــة، واملالعــــــــب الر ا
            



  

  ٣٧  

م ات التقو  مستو
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  واملعامل).

  التقييم الك للمعيار

ات     مجموع تقييم ا

ات املنطبقة     عدد ا

    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو

 ا  *محك أس
 جوانب القوة:

١ . 

٢ .  

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا

١. 

٢.  

  

ن: ات التحس   أولو

١. 

٢.  

  

  الرأي املستقل:

  
  


