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 خـــــــــــــــــــــيقذي
 

ٌٍضم٠ُٛ   ِقىجس ِؼج١٠ش ٚإػذثد دٙذف فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ٌٍضم٠ُٛ ٚثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ ٔشتش ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز أ  

ث١ٌٙتز ٍضضَ ٚص. ؼٕٝ دجٌضؼ١ٍُ ِج دؼذ ثٌغجٔٛٞضٟ ص  ٠ُ دشثِؼ ِٚؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌٟٛٚ٘ صغضٙذف صم. ثألوجد٠ّٟ ٚثالػضّجد

، ٌؼّجْ أْ ؽٛدر ثٌغجٔٛٞ فٛقثٌضؼ١ٍُ  ؤعغجسِفٟ ؾٛدر ثٌػّجْ ػ١ٍّجس ٚصم٠ُٛ  ،دػُصشؾ١غ، ٚ ئعضشثص١ؾ١ز د

ثٌّغض٠ٛجس ثٌؼج١ٌز ِٓ ٖٚ ثٌّؼج١٠ش ز٘. ثٌؼج١ٌّزثٌؼج١ٌز ٌٍّؼج١٠ش  زِٛثوذثٌضؼ١ٍُ ٚ ثإلدثسر فٟ ِؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ 

 .ثإلٔؾجص ٠ٕذغٟ إدسثوٙج ٚ ثالػضشثف دٙج ػٍٝ ٔقٛ ٚثعغ ِق١ٍج ٚ ػج١ٌّج

 

 ثعضقذثطصمذ٠ُ ٚػٍٝ  ثٌضؼ١ٍُ ِج دؼذ ثٌغجٔٛٞ ؤعغجسذ ٌِىٟ ٠غجػػذس ث١ٌٙتز د١ٌال ٠ضىْٛ ِٓ عالعز أؽضثء أٌمذ 

١ش٘ج ٌٍضم٠ُٛ ثٌخجسؽٟ ثٌزٞ عٛف صمَٛ دٗ ث١ٌٙتز ٌٍضؤوذ ِٓ ٚطٛي ٘زٖ صؼّٓ ؽٛدصٙج ثٌذثخ١ٍز ٚصقؼ إؽشثءثس

 . ثٌّؤعغجس ألدثء ػجٌٟ ثٌّغضٜٛ

 

أِٛس ػذش  ٚثالػضّجد ثألوجد٠ّٟثٌؾٛدر صٛو١ذ صمذ٠ُ ٔظشر ػجِز ٌٕظجَ  إٌٝ -ٓ أ٠ذ٠ٕج ٘زث ثٌزٞ د١ - ٠ٙذف ثٌؾضء ثألٚي

ٍِخض ٌٍّؼج١٠ش ثٌّطذمز ِٓ لذً ث١ٌٙتز  صمذ٠ُ ,ٚثألعظ ثٌضٟ صشىً ثٌضٛؽٗ ثٌؼجَ ١ٌٍٙتز  ثٌّذجداٚطف : ٟٚ٘ ػذر

ِخطؾ ص١ّٙذٞ ٠ضؼّٓ ٠ُ صمذ إٌٝ دجإلػجفز,  ثالػضّجد ثألوجد٠ٌّٟؾٛدر ٚثٌظجدسر فٛي ثٌؼّجْ طقز ثألفىجَ 

ٌذؼغ  ششفج٘زث ثٌذ١ًٌ وّج ٠ضؼّٓ . ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثػضّجد ثٌذشثِؼ ثٌضٟ صمذِٙجثٌّظجدلز ػٍٝ ِشثفً 

 .فٟ ٔظجَ ػّجْ ثٌؾٛدر ٚ ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ فٟ ثٌغؼٛد٠ز ثٌّظطٍقجس ثٌّغضخذِز

 

 

ِشوض  إٔشجءف١ظ ٠ٛؽٗ ثٌٕظـ فٛي و١ف١ز ثخ١ٍز ثٌذ ثٌؾٛدر صٛو١ذإؽشثءثس ٠شوض ثٌؾضء ثٌغجٟٔ ِٓ ٘زث ثٌذ١ًٌ ػٍٝ ٚ

دجإلػجفز إٌٝ , ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٛي ضمجس٠ش ثٌٚوضجدز ضم٠ُٛ ثٌضخط١ؾ ٚثٌ ٚإؽشثءثس, ّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍؾٛدر دثخً ثٌ

٠ٚقضٛٞ ٍِقك ٘زث ثٌذ١ًٌ ػٍٝ دؼغ ثٌّٕجرػ . ٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍزصط٠ٛش ثألٔشطز دثخً ث ثٌذسثعز ثٌزثص١ز ٚو١ف١ز

 . ّمضشفز ٌىضجدز ثٌضمجس٠ش فٛي ثألٔشطز ثٌّزوٛسر آٔفجثٌ

 

ٌٍّشثؽؼجس  ٌالعضؼذثدِٓ ٘زث ثٌذ١ًٌ صفظ١ال دل١مج ٌٍّضطٍذجس ٚثٌضقؼ١شثس ثٌٛثؽخ ثٌم١جَ دٙج  ثٌؾضء ثٌغجٌظ٠ٛفش 

ثػضّجد ثػضّجد أٚ إػجدر أٚ , ؽٍذجس ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ ٌّؤعغجس صؼ١ّ١ٍز فذ٠غز ثٌّٕشؤ ّٔجرػ٠ٚشًّ رٌه . زثٌخجسؽ١

 . ؤعغجسضٟ صؼمذ وً خّظ عٕٛثس ٌٙزٖ ثٌّثٌػضّجد ثٌخجسؽ١ز ٌٍؾٛدر ٚثال ضم٠ّٛجسٚ ثٌأ, ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز

 

  ٚع١مزٚعجةك أخشٜ ِّٙز  ٟ٘ ٚعز ثألٔفز ثٌزوش الؽضثء ثٌغد١ٓ ثألػٕذ ثٌمشثءر ِٓ ثٌُّٙ ثٌشدؾ 

ثٌذسؽجس وً دسؽز ِٓ  فٟ ٌغجػجس ثٌّؼضّذر ثٚثٌضؼٍُ ثٌّضٛلؼز،  ٘ذثفقذد أصٚثٌضٟ "  ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الس" 

ٚع١مضٟ ِؼج١٠ش ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌّؤعغٟ ٚ ثٌذشثِؾٟ، ٚ ثٌضٟ صظف وً ٚثفذر ٚ ,ثٌؼ١ٍّز ثألوجد١ّ٠ز ٚثٌضم١ٕز

ثٌّخضٍفز ، ٠ٍٚقك دٙج ِمج١٠ظ ٌٍضم٠ُٛ ثٌزثصٟ ٌألدثء فٟ وً ِؼ١جس ِٓ ثٌّؼج١٠ش  ٔشطزثأل ؼ١جسث فٟػشش ِ ٜأفذِٕٙج 

ػشش، ٚٚعجةك أخشٜ صى١ٍ١ّز صضؼجًِ ِغ لؼج٠ج خجطز ِغً ثٌضؼ١ٍُ ػٕذ دؼذ، ٚ ثٌضذس٠خ ثٌضمٕٟ، ٚ ثٌّؼج١٠ش  ثإلفذٜ

  .ؽ١ّغ ٘زٖ ثٌٛعجةك أ ػذس وؤدٌز ِّٙز ٌٍضقغ١ٓ ثٌّغضّش فٟ ثٌؾٛدر.  ث١ٌّٕٙز ثٌّضخظظز
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 انفصم األول
 األســــــــــس واإلجــــــــــراءات

  

 اد يخزصز اإلجزاء

 

 إػذثدِٚٓ خالي الةقضٙج ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌذثخ١ٍز صقًّ ػٍٝ ػجصمٙج ِغؤ١ٌٚز  ثألوجد٠ّٟ ٍضم٠ُٛ ٚثالػضّجدٌث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز  إْ

٠ٚغضغٕٝ ِٓ رٌه ثٌضؼ١ٍُ  ,ِج دؼذ ثٌغجٔٛٞ ثٌضؼ١ٍُ ؤعغجسِفٟ ؽ١ّغ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚ ثألوجد٠ِّٟؼج١٠ش ثالػضّجد 

زث ثٌذ١ًٌ صفظ١ال ٠ٚمذَ ٘. َ ِٓ خالٌٙجَّمذثٌّؤعغجس وىً ٚثٌذشثِؼ ثٌفشد٠ز ثٌضٟ ص  ٚصشصذؾ ِغؤ١ٌٚجصٙج دٙزٖ . ثٌؼغىشٞ

 . جدجٌّغؤ١ٌٚجس ثٌّٕٛؽز دٙث١ٌٙتز ل١جَ شجِال ٌى١ف١ز 

 

وّج ٠ؼضذش دٚس٘ج ِٕفظال ػٓ . ٌٍضؼ١ٍُ ثٌّؾٍظ ثألػٍٝصمذَ صمجس٠ش٘ج ِذجششر إٌٝ صؼضذش ث١ٌٙتز ؽٙز رثس عٍطز ِغضمٍز 

ٚعٓ  إدثس٠ج ثٌّؤعغجسخشٜ ثٌّؼ١ٕز دّشثلذز ٘زٖ ٚثٌؾٙجس ثٌقى١ِٛز ثأل رثس ثالخضظجصثٌٛصثسثس  ٗد ِج صمَٛ

 . ثٌضشش٠ؼجس ثٌخجطز دٙج ٚصقذ٠ذ ِضطٍذجصٙج

 

ِغضٜٛ ٚ , ثٌّضذؼز  ثإلؽشثءثسٚ , ثٌّضجفز  ٛثسدصشصذؾ ِغؤ١ٌٚز ث١ٌٙتز صقذ٠ذث دمؼج٠ج ثٌؾٛدر ٚثٌضٟ ِٓ ػّٕٙج ثٌّ

ِؾجال ٚثعؼج ِٓ  ث١ٌٙتز ثٌّؼج١٠ش ثٌّطٍٛدز فٟ أفذ ػشش ٌٚمذ فذدس. مذَ ٌٍطجٌخثٌخذِز ثٌّمذِز ِٚغضٜٛ ثٌضؼ١ٍُ ثٌّ

غضٜٛ وً ِفٟ ثٌّؼج١٠ش ثٌؼجِز ٌّخشؽجس ثٌضؼ١ٍُ  ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الس ٚ ثٌزٞ ٠قذدوّج لجِش دضط٠ٛش . ثألٔشطز

 . ِٓ ثٌّؤ٘الس

 

ِٓ ٜ ػجٍي ٌؾٛدر ثٌذثخ١ٍز ٚثٌضٟ صؼّٓ ِغضِٛؼج١٠ش ث ٌضٛو١ذ أٔظّز إٔشجء إٌٝدفغ صٍه ثٌّؤعغجس  إٌٝصٙذف ث١ٌٙتز 

 إؽشثءثسػٍٝ صشضًّ ثألٔظّز ثٌذثخ١ٍز  أ٠ْٚؾخ .  صٍه ثٌّؼج١٠ش ػذشثٌؾٛدر فٟ ثألفذ ػشش ِؾجال ثٌّغضٙذفز 

ثٌضم٠ُٛ ٚ ثٌضمجس٠ش ثٌذٚس٠ز ثٌّذ١ٕز  ثٌّذٕٝ ػٍٝ سعجٌز ثٌّؤعغز ٚ أ٘ذثفٙج ثٌّشؽٛر، ٚ إؽشثءثسثٌضخط١ؾ ثالعضشثص١ؾٟ 

٠ُ ثألدثء ٚٚػغ ٛٚدٚس٠ز ٌضمرٌه ٚؽٛح ثٌم١جَ دذسثعجس رثص١ز شجٍِز  إ٠ٌٝؼجف . ١٘ٓ ػٓ ؽٛدر ثألدثءػٍٝ ثٌذشث

ثٌذسثعجس  إ١ٌٙجظش ِٓ ؽٙز ِغضمٍز ٌٍضؤوذ ِٓ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ خٍ  صم٠ُٛ خجسؽٟ ٘زٖ ثٌذسثعجس  ٚصضذغ. خطؾ ثٌضط٠ٛش

فٟ طٕغ ضم٠ُٛ ثٌخجسؽٟ ثٌّغضمً ػٍٝ صمجس٠ش ثٌٚصؼضّذ ث١ٌٙتز  .ألدثء فٟ ػٛء ثٌّؼج١٠ش ثٌؼج١ٌّز٠ُ ثٛثٌزثص١ز ٌٚضم

 . لشثسثصٙج ثٌخجطز دجالػضّجد ثألوجد٠ّٟ

 

ٚلش ِّىٓ ِٓ خالي  أعشعػّجْ ٌٍؾٛدر فٟ  أٔظّز إٔشجء إٌٝثٌمجةّز فج١ٌج  ؤعغجسدفغ ثٌّ إٌّٝج صٙذف ث١ٌٙتز و

. صٍه ثٌّؤعغجس دشىً ِغضّشج ٚ عٛف صم١ُ ف٠ٙ١ُ ِذٜ ثالػضشثف ِٛشفٍز ثٔضمج١ٌز صغضّش ٌؼذر عٕٛثس ٠ٚضُ ف١ٙج صم

دفؼٙج ٌضط٠ٛش خططٙج ثٌخجطز دؤٔظّز ػّجْ ثٌؾٛدر لذً  إٌٝفضٙذف ث١ٌٙتز  ثإلٔشجءل١ذ ٚدجٌٕغذز ٌٍّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز 

 . فٛس دذء ػٍّٙجدضمذ٠ُ ٘زٖ ثألٔظّز ١ٌٍٙتز  ؤعغجسثٌّصٍه  صمَٛ أْفظٌٛٙج ػٍٝ صشخ١ض دجٌؼًّ ػٍٝ  إِىج١ٔز

 

ع١ضُ ِشثؽؼز ِشجس٠ؼٙج ثٌخجطز دى١ف١ز وّج , ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌقذ٠غز  ؤعغجسثٌّ إٔشجءطؾ خ ضم٠ُٛدٚعٛف صمَٛ ث١ٌٙتز 

ث١ٌٙتز صشلٝ ٌّغضٜٛ ِضطٍذجس  أْٚثٌضٟ ٌٛ ؽذمش دجٌشىً ثٌّٕجعخ فالدذ ِٓ صخط١طٙج ٚصمذ٠ّٙج ٌٍذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز 

 .١ّ١زثٌّؤعغز ثٌضؼٍ ز ِٓ لذً ثٌٛصثسر ثٌضٟ صضذؼٙجِ  ض  ٍِ  ٚ أٞ ِضطٍذجس أخشٜ ٍؾٛدر ٌ

 

 ج ِٚم١ذث  ؤلضِ ثػضّجدث   فذ٠غز ثٌّٕشؤ ثٌّؤعغزمَٛ دّٕـ فئٔٙج عٛف ص ِ شػ١زث١ٌٙتز دؤْ ثٌخطؾ ثٌّمذِز  ثلضٕجعٚفٟ فجٌز 

ٌذشثِؼ ثػضّجد ث٠ضُ ؽشؿ ػذد ِٓ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ػذر صخظظجس ٌّٚشثفً ِقذدر ٚعٛف  غضط١غ ِٓ خالٌٗص

ج ثٔٗ ٚفٟ فجٌز ِطجدمز وّ .ِغذمج ١ٌٍٙتز صٍىُ ثٌذشثِؼ صفجط١ً جؼذ صمذ٠ّٙد ِٓ لذً ٘زٖ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّطشٚفز

ٚفٟ ِشفٍز الفمز . دذذء ِضثٌٚز ثٌؼًّ جٌٙ ٌٍششٚؽ ٚثٌّٛثطفجس ثٌقى١ِٛز فغٛف ٠ضُ ثٌضظش٠ـ ؤعغزخطؾ ثٌّ

ْ ثٌضضثِٙج ف١ظ أ. ِٚذٜ ثٌضضثِٙج دضطذ١ك خططٙج دجٌشىً ثٌّٕجعخ ثٌّؤعغزثٌٕظش فٟ خطؾ  دئػجدر١ٙتز عٛف صمَٛ ثٌ

 . ٍه ثٌخطؾ ٠خٌٛٙج ثٌقظٛي ػٍٝ ثػضّجٍد غ١ش ِم١ذدض
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ثٌٕظش وً خّظ عٕٛثس فٟ وً ِٓ  دئػجدرفجْ ث١ٌٙتز عٛف صمَٛ  غ١ش ثٌّم١ذثألوجد٠ّٟ ثالػضّجد ٚدؼذ ثٌقظٛي ػٍٝ 

 . ثٌّؤعغجسً ٘زٖ لذ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّمذِز ِٓ ثػضّجدثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌمجةّز فذ٠غج ٚثٌّٛؽٛدر ِغذمج ٚ ثٌّؤعغجس ثػضّجد

 

إْ صطذ١ك ثٌخطٛثس ثٌغجدمز عٛف ٠ضُ دشىً ِضٛثٌٟ ِٓ خالي ِشفٍز ثٔضمج١ٌز ِٓ ثٌّضٛلغ أْ صغضّش ٌفضشر صّضذ ِٓ 

, ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌقذ٠غز وّج روش آٔفج  ؤعغجسٚخالي ٘زٖ ثٌفضشر ع١ضُ ِشثؽؼز خطؾ إٔشجء ثٌّ .عالط إٌٝ خّظ عٕٛثس

ثٌؾٛدر  صٛو١ذدؼذ أْ صمَٛ فؼ١ٍج دئؽشثءثس  جةّز فج١ٌج فغٛف ٠ضُ ِشثؽؼز خططٙجثٌم ؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍزدجٌٕغذز ٌٍّأِج ٚ

  .ٚدؼذ ل١جِٙج دئؽشثء ثٌذسثعجس ثٌزثص١ز

 

فٟ ثألوجد٠ّٟ  جالػضّجدػذد ِٓ ثٌٛوجالس ثٌؼج١ٌّز ثٌّؼ١ٕز د دئششثنثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌمجةّز فج١ٌج  ؤعغجسثٌّ دذأ ػذد ٌِٓمذ 

 ٌٚىٓثٌضٟ عٛف صمَٛ دٙج ث١ٌٙتز ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ثٌٕظش ٘زٖ ٌٓ صىْٛ دذ٠ال ػٓ  إػجدر إْ. دشثِؾٙج ثٌضؼ١ّ١ٍزصم٠ُٛ 

 . ثٌٕظش فٟ صٍه ثٌذشثِؼ دئػجدرثٌقغذجْ ف١ٓ صمَٛ ث١ٌٙتز خز  فٟ ؤعٛف ص ٔضجةؾٙج

 

 

 االػزًبد األكبديًي رٕكيذ انجٕدح ٔ نُظبو  كَٕخانًجبدئ انً 1.1

 

 انًقذيخ نهجزايج انزؼهيًيخ رقغ يسؤٔنيخ انجٕدح ػهٗ ػبرق انجٓخ انزؼهيًيخ 1. 1 .1

ٌز ػٓ ؽٛدر صٍه ّٚغؤٟ٘ ثٌثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ٚثٌضٟ صمَٛ دضمذ٠ُ دشثِؼ صؼ١ّ١ٍز  ّؤعغجسثٌ إْ

٘ٛ ِظطٍـ " ؤعغز صؼ١ّ١ٍزِ"وٍّز  إْ. ِغؤٌٚز ػٓ ؽٛدر ؽ١ّغ ِٕشؤصٙج ٚثألٔشطز ثٌضٟ صّجسعٙج أٔٙجثٌذشثِؼ وّج 

 . أوجد١ّ٠زز ثٌغؼٛد٠ز ػٍٝ ثٌؾٙجس ثٌضٟ صمذَ شٙجدثس ٠طٍك فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١

 

 : ّؤعغ١ز ٌٗ ػذد ِٓ ثٌّضؼّٕجس ثٌّّٙزّغؤ١ٌٚز ثٌثٌِذذأ  إْ

 

ؤعغجس أْ ثٌّغجػذر ثٌّمذِز ِٓ ِٕظّز خجسؽ١ز ِغً ث١ٌٙتز ِٓ ثٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙج دٚس وذ١ش فٟ ِغجػذر ثٌّ :أٚال

ثٌضمذَ ثٌزٞ أفشصصٗ  صمجس٠ش ٠ُ ٚٔششٛٚفٟ صم, جطز دؼ١ٍّز ثٌضط٠ٛشػٍٝ ثٌضخط١ؾ ٚصمذ٠ُ ثالعضشثصؾ١جس ثٌخ ثٌضؼ١ّ١ٍز

إْ دئِىجْ ثٌؾٙز أٚ  .ِٓ ِغؤ١ٌٚجصٙج ثألعجع١ز فٟ ثٌم١جَ دٕفغٙج دىً رٌهؤعغجس ٌٚىٓ صٍه ثٌّغجػذر ال صؼفٟ ثٌّ

  .ثٌّٕظّز ثٌخجسؽ١ز ثٌّغجػذر ٌٚىٕٙج ال صغضط١غ صمذ٠ُ ثٌؾٛدر

 

٠ؼفٟ  رٌه ال أْ إال جلغُ دثخٍٟ ٌٍم١جَ دذؼغ ِغؤ١ٌٚجصٙ أٚصٛو١ً ؽٙز  ؤعغزّثٌ دئِىجْػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثٔٗ  :عج١ٔج

 ؤعغزصضؼجًِ ِغ ثٌّ ؤعغجسثٌضٟ صمَٛ دٙج ث١ٌٙتز ٌؾٛدر صٍه ثٌّػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ  إْ. وىً ِٓ صٍه ثٌّغؤ١ٌٚز ؤعغزثٌّ

٠ؤعش ػٍٝ ثٌؾٛدر دغغ  لذ عٛف ٠ضُ ثٌٕظش فٟ ؽ١ّغ ِج ؤعغجسثٌذشثِؼ ثٌّمذِز فٟ صٍه ثٌّصم٠ُٛ ِٚٓ خالي  ,وىً

 . غؤٌٚز ػٓ صٍه ثٌؾضة١ز دثخً ثٌّؤعغزػٓ ثٌؾٙز  ثٌّثٌٕظش 

 

ثٌّؤعغز ٠ؼفٟ  خجسػ ثٌٍّّىز ال ؼٛد٠ز دضمذ٠ُ دشثِؼ صُ صط٠ٛش٘جفٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغ ِؤعغجسل١جَ  إْعجٌغج 

ثألوجد١ّ٠ز ػٍٝ ثٌشٙجدثس  ٠ٕطذك ٘زثٚ. ثٌّمذِزثٌذشثِؼ ِٓ ِغؤ١ٌٚجصٙج صؾجٖ ؽٛدر  ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّّغٍز ٌٙج دثخً ثٌٍّّىز

طذغز  رثس ِؤعغزوّج ثٔٗ ٠ؾخ ػٍٝ أٞ . أخشٜ ٘ذ ِٚؤعغجس صؼ١ّ١ٍز شش٠ىز فٟ دٚيثٌضٟ صّٕقٙج ِؼج ٚث١ٌّٕٙز

قمك صأْ ج ِغضمً دثخً ثٌٍّّىز وّج ٠ؾخ ػ١ٍٙ ٔظجِٟ ٚؽٛد ج٠ىْٛ ٌٙ أْشغخ فٟ ثٌؼًّ دثخً ثٌٍّّىز صػج١ٌّز ٚ

ثالػضّجد  أٚؾٛدر ٌٍدثخً ثٌٍّّىز دغغ ثٌٕظش ػٓ أٞ ِضطٍذجس  شذ١ٙز دٙجثٌ ّؤعغجسِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌّضذؼز فٟ ثٌ

دثخً ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز  وجف١ز ٌّٕشآس ِٚظجدس صؼٍُ جٚؽٛح صٛف١ش٘رٌه  إ٠ٌٝؼجف . فٟ دٍذ ثٌّٕشؤ ثألوجد٠ّٟ

 . ٌغؼٛد٠ز ٌضقم١ك ِضطٍذجس ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟث

 

 نًؤسسخ انزؼهيًيخًبرسبد أي أَشطخاررجبط انجٕدح ثجًيغ  2. 1. 1  

ال صمضظش ػٍٝ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّمذِز ٌٚىٓ صضؼذٜ رٌه ٌضشًّ  ؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍزإْ إؽشثءثس ػّجْ ثٌؾٛدر فٟ ثٌّ

غضٙذفٙج ٚثٌؼ١ٍّجس ثإلدثس٠ز ثٌضٟ ِّٙضٙج صدجٌفتجس ثٌضٟ  ؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍزثٌّ زثٌّٕشآس ٚثٌضؾ١ٙضثس ٚثٌضٛظ١ف ٚػالل

ِّج ٠ؼٕٟ أْ ٔظجِج ٌؼّجْ ثٌؾٛدر ٠ؾخ أْ ٠شًّ وال ِٓ ثألفشثد ٚثٌٛفذثس ثٌضٕظ١ّ١ز  ,َثٌشدؾ د١ٓ ؽ١ّغ ِج صمذ

  .ثٌذثخ١ٍز ١ٌٚظ فمؾ صٍه ثٌّشصذطز دشىً ِذجشش  دئ٠ظجي ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثألوجد١ّ٠ز فٟ ؽ١ّغ ألغجَ ثٌّؤعغز

 

ؽٛدر ِخشؽجصٙج ِٓ  أ١ّ٘ز١ذ ػٍٝ وّج ثٔٗ ٠ؾخ ِشثػجر ِذخالس ٚػ١ٍّجس ِٚخشؽجس ٘زٖ ثأللغجَ ثٌذثخ١ٍز ِغ ثٌضؤو

دجٌّذخالس ِغً ثٌّؤ٘الس  فٟ ثٌّجػٟ ٠شصذؾ وجْ ِج ٠زوش ثْ ثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌؾٛدر غجٌذج. خالي ثٌخذِجس ثٌضٟ صمذِٙج

ثٌٕظ١خ  أْ إالؽٛدر ٘زٖ ثٌؼٕجطش  أ١ّ٘زٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ . ثٌؼ١ٍّز ٚٚفشر ثٌضؾ١ٙضثس ٚثٌّٕشآس ٚوفج٠ز ِظجدس ثٌضؼٍُ
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ؽٛدر ثٌّذخالس ٚثٌؼ١ٍّجس صظً  أْثٌضؤو١ذ  إػجدرثٌّخشؽجس ِغ  إٌٝض ػٍٝ ثٌؾٛدر عٛف ٠ضقٛي ثألوذش ِٓ ثٌضشو١

 . ِّٙز ٚثٌّقجفظز ػٍٝ ِغضٜٛ ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌّشصذطز دٙج صظً لجةّز

 

انزأكيذ ػهٗ انذػى انًسزًز إلجزاءاد رطٕيز انجٕدح ثذال يٍ انززكيز ػهٗ يحبٔنخ انٕصٕل نهًؼبييز  3.1.1

 انًطهٕثخ

 فٟ ٘زث ثٌضٛؽٗ غٍغ٠ًض غضّش ٚعٛف٘ٛ ثٌضط٠ٛش ثٌّ ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟف ثألعجعٟ ِٓ ٔظجَ ػّجْ ثٌؾٛدر ٚثٌٙذ إْ

صشغخ فٟ ثٌؼًّ دثخً ثٌٍّّىز  ؤعغجسصٍه ثٌّ أْثٌٕظجَ ِذٕٟ ػٍٝ ثالفضشثع ثألعجعٟ ٘زث  إْ. ث١ٌٙتز أٔشطزؽ١ّغ 

. ثعضطجػش رٌه إرثِٕٙج  أفؼًٌُ ٠ىٓ  إٌْؼج١ٌّز دجٌّؼج١٠ش ثدّغضٜٛ ؽٛدر ػجٌٟ ٚسغذز ِغضّشر فٟ ثٌضط٠ٛش ِمجسٔز 

 . ػٍٝ ثٌم١جَ دؼ١ٍّز ثٌضط٠ٛش ٘زٖ ؤعغجسػًّ صمَٛ دٗ ث١ٌٙتز ٘ٛ ِغجػذر صٍه ثٌّ أُ٘ إْ

 

ٚعٛف . دضٍه ث١ٌ٢جسخجطز دضط٠ٛش ثٌؾٛدر ِغ صفؼ١ً ثٌؼًّ  ٘ٛ ٚؽٛد آ١ٌجس ػٕجطش ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ أُ٘أفذ  إْ

 . ٔقٛ ثٌضط٠ٛش ثٌّغضّش ألٔشطضٙج ثٌّخضٍفز ٌضضؼذٜ ثٌقذ ثألدٔٝ ثٌّطٍٛح ِٕٙج ؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز٠ضُ دفغ ثٌّ

 

صُ فجْ . ِٚغ رٌه ٠ظً ٕ٘جن ٚثؽخ لجٟٔٛٔ ٠مغ ػٍٝ ػجصك ث١ٌٙتز ٚ٘ٛ ػّجْ صقم١ك ثٌّؼج١٠ش ثألعجع١ز ٚثٌؼشٚس٠ز

ال ٠ضُ ثألوجد٠ّٟ  ػضّجدالث إْ. ال ٠ىْٛ ٕ٘جن ثػضّجدٚفٟ فجٌز غ١جح صٍه ثٌّؼج١٠ش  ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ ٠قظً صقم١مٙج

 . صقم١ك ثٌّؼج١٠ش ثٌّطٍٛدز فٟ فجٌز إالػّجٔٗ 

 

  ُبءحػالقبد ث إقبيخضزٔرح  4.1.1

ثٌضؼ١ّ١ٍز دؼؼٙج ثٌذؼغ ٚد١ٓ صٍه  ؤعغجسثٌّألغجَ ِذ١ٕز ػٍٝ ثٌغمز ٚثٌذػُ د١ٓ ػاللجس إْ ِٓ ثٌؼشٚسٞ إلجِز 

٠ٚٛؽذ . ِٓ ثٌؼ١ٛح دشٔجِؼ صؼ١ٍّٟ خجيٍ  أٚ ِؤعغزذ ٠ٛؽ ف١ظ ثٔٗ ال,  ثٌؼج١ٍِٓ ِؼٙجؽؼ١ٓ شثٚثٌّٚث١ٌٙتز  ؤعغجسثٌّ

٠ؼضذش  إطالفٙجثٌشغذز فٟ ِؼشفز ِٛثػغ ثٌخًٍ ٚثألخطجء ٚثٌؼًّ ػٍٝ  إْ. ِض٠ذ ِٓ ثٌضمذَ إلفشثصدثةّج ِؾجي 

 ثالػضشثف دشىً طش٠ـ ثٌضؼ١ّ١ٍز ؤعغجسدثخً ثٌّ زِؾّٛػ ٚأفشد وً ِٓ ٚثؽخ  ٗأٔوّج . ٔمطز لٛر ال ٔمطز ػؼف

ثٌؼىظ ػٍٝ ٚ. دزٌه ضؾجٚص٘ج دْٚ ثٌخٛف ِٓ صؼشس عّؼضُِٕٙٚجلشز ثٌخطؾ ثٌّطشٚفز ٌ ُٙضٟ صٛثؽٙدجٌظؼٛدجس ثٌ

 . فضـ دجدج ٚثعؼج ٌٍٕمذ ٚثٌضؼ١١خ٠ثٌّشجوً ٠ؼضذش ٔمطز ػؼف فم١م١ز ٚ إخفجءِٓ رٌه فجْ ِقجٌٚز 

 

 ٚأعٍٛح، ٠ش ثٌؾٛدرثٌضٟ صؼًّ دشىً ِؤعش ػٍٝ صطٛ ؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍزثٌضفجػً دثخً ثٌّ أعٍٛح أِْؼٕٝ وً رٌه  إْ

قًّ طفجس ثٌضؼجْٚ ٠ أْالدذ  ػضّجد ثألوجد٠ّٟثالػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ِٓ أؽً خالي  ثٌضفجػً د١ٓ ث١ٌٙتز ٚثٌّؤعغز

 . ء فٟ ثٌضؼش٠ف دجٌّشىالس ٚفً ثٌظؼٛدجسثٌذٕجٚثٌذػُ  ٚأ٘ذثفٙجدجٌّّٙز  ٚثإلفغجطٚثالٔفضجؿ ٚثٌشفجف١ز 

 

 يسزقمم ٔيزى انزحقق يُّ ثشكم يكٌٕ يجُيب ػهٗ انذني أٌرقييى انجٕدح الثذ  5.1.1

إْ ثٌقىُ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌؾٛدر ٠ٕذغٟ أال ٠ذٕٝ ػٍٝ أفىجَ شخظ١ز دً ػٍٝ دالةً ٚ دشث١٘ٓ ِذجششر ٚ ٍِّٛعز لذس 

ِغ .  وّج ٠ٕذغٟ ثٌضقذ٠ذ ثٌّغذك ٌّؤششثس ثألدثء ٚ ِمج١٠ظ ثٌّمجسٔز ثٌّشؽؼ١ز ٚ ِشثؽؼضٙج دشىً ِٕضظُ.  ثإلِىجْ

 .ؽٛدر ثألدثء، ٚ خظٛطج فٟ ثألٔشطز ثٌضٟ ال ٠ضٛفش ف١ٙج دالةً ِذجششرػشٚسر ثٌضقمك ثٌّغضمً ِٓ 

 

 انزشجيغ ػهٗ انزُٕع 6.1.1

ثالفض١جؽجس ثٌّخضٍفز صٍذ١ز  ىْٛ لجدسر ػٍٝىٟ صٌػشٚسر ٠ ؼذ ٌٍّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ضٕظ١ّ١ز ثٌثٌضشص١ذجس  إْ ثٌّشٚٔز فٟ

ثٌّخضٍفز ٌىً ٚثٌّظجدس ٙج، ٚ ٠ؼىظ ثٌظشٚف ٚ دّج ٠غجػذ٘ج ػٍٝ صقم١ك سعجةٍٙج ٚ أ٘ذثف ,ثٌضٟ صخذِٙج ٌٍّؾضّؼجس

ِضطٍذجس  إْ. ثٌضطٛس ػذش ثٌٛلش ٌٍٚضشؾ١غ ػٍٝٚثالدضىجس  ثإلدذثعثٌغّجؿ دجٌضٕٛع ػشٚسٞ ٌض١ّٕز سٚؿ  إْ. زِؤعغ

فؼٍٝ عذ١ً ثٌّغجي فجْ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ لذ ٠ىْٛ  ،ؤعغجسآخش ِٓ ثٌّ إٌٝصقم١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر لذ صخضٍف ِٓ ٔٛع 

ٚوزٌه فجْ ثٌطش٠مز ثٌضٟ صضفجػً ، أخشٜ ؤعغجسد١ّٕج ال ٠ىْٛ وزٌه فٟ ِ ؤعغجسًّ دؼغ ثٌّػٕظشث ِّٙج فٟ ػ

صخضٍف فٟ فجٌز وْٛ ٘زٖ ثٌّؤعغز ؽجِؼز فى١ِٛز وذ١شر ػٓ  أْثٌضؼ١ّ١ٍز ِغ ثٌّؾضّغ الدذ ؤعغجس دٙج دؼغ ثٌّ

 . فجٌضٙج وٛٔٙج و١ٍز طغ١شر فٟ ثٌّٕجؽك ثٌذؼ١ذر

 

ٌٍذسؽجس ثألوجد١ّ٠ز  ضٛلغٌِّغضٜٛ ثٌضؼ١ٍُ ث أْ إالفٟ دؼغ ِؼج١٠ش ثٌم١جط ٕ٘جن فشٚلج ِّٙز ِضٛلؼز  أْٚسغُ 

 ِقىجسثٌّقجفظز ػٍٝ عمز ثٌّؾضّغ فٟ ٔظجَ ثٌضؼ١ٍُ ِج دؼذ ثٌغجٔٛٞ صمضؼٟ ثالػضّجد ػٍٝ  إْ. ع١ىْٛ عجدضجثٌّّٕٛفز 

ضذؼٙج صثٌضٕظ١ّ١ز ثٌضٟ  ػٓ ثٌطشقثٌطجٌخ ٚ جٟ ثٌضقك دٙضثٌ ؤعغزثٌطالح دغغ ثٌٕظش ػٓ ٔٛػ١ز ثٌّ إلٔؾجصثسعجدضز 

 . زثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍ

 

يغ انحصٕل ػهٗ زقٕيى ثشكم أسبسي في انزخطيظ ٔػًهيبد ان أصحبِة انؼالقخ إشزاكضزٔرح  7.1.1

 .انًالحظبد ٔٔجٓبد انُظز انًخزهفخ ثشكم يسزًز ثبإلضبفخ إنٗ رحهيهٓب ٔانزفبػم يؼٓب
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 ٚأػؼجءسدجح ثألػّجي ٚأؾ١ٓ ٚثألعجصزر ٚثٌّٛظف١ٓ ثٌطالح ٚثٌخش٠ فٟ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز دؤطقجح ثٌؼاللز٠مظذ 

ِٓ ثٌٛثؽخ  إْ. رثس ثسصذجؽ دجٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز أخشِٜؾّٛػز  ٚأٞثٌّؾضّغ ثٌّغضف١ذْٚ ِٓ ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز 

صىْٛ ٌُٙ ٚؽٙز ٔظش  أْٚثألُ٘ ِٓ رٌه  ،ضم٠ُٛػ١ٍّجس ثٌفٟ ثٌضخط١ؾ ٚجٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز د أطقجح ثٌؼاللز إششثن

 . ١ٓ ثالػضذجس ِٓ ثؽً أْ ٠ضُ صفؼ١ً ٔظجَ ػّجْ ثٌؾٛدرصؤخز دؼ

 

 

ثزطٕيز انجٕدح يزحقق ػجز انقيبدح انفؼبنخ ٔانًشبركخ يٍ قجم انًؤسسخ انزؼهيًيخ  االنززاو انكبيم 8.1.1

 .انٕاسؼخ

أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ  ٠شضشن  ِٕظّز صؼ١ّ١ٍز صىْٛ أْ ٠ضٛؽخ ػٍٝ ِؤعغز ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ سف١ؼز ثٌّغضٜٛ

ؼ١ٍّز دِٓ ثٌٛثؽخ دؼذ ثٌم١جَ  أْوّج . دشىً ػجَ جف١ٙثأللغجَ ثٌضٟ ٠ؼٍّْٛ  ِغضٜٛٚ أدثةُٙصم١١ُ فٟ  ٙجف١ ٚثٌّٛظفْٛ

ػذش ل١جدر ٚصٕغ١ك فؼج١ٌٓ ػٍٝ  إالٚال ٠قذط رٌه . ٚخططُٙ ثٌضط٠ٛش٠ز أسثةُٙ إدذثءصشؾ١غ ثٌؾ١ّغ ػٍٝ  ٠ُ ثألدثءٛصم

٠ُ ٛسوز ٚثعؼز فٟ ثٌضخط١ؾ ٚثٌضمدر ٚثٌضٕغ١ك دّشجثٌم١ج ِغ ٚؽٛح ثلضشثْ, ثٌّؤعغز وىً  ٠جس فّٟغضٛوجفز ثٌ

زثس دوزٌه فئٔٙج , فذ١ّٕج صىْٛ ثٌم١جدر ثٌفؼجٌز أِش ف١ٛٞ فٟ ؽ١ّغ ثٌّغض٠ٛجس ثٌشة١غز  ،ٚإػذثد ثٌضمجس٠ش ٚثإلشؼجس

 . ثٌمذس ِٓ ثأل١ّ٘ز ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌٛفذثس ثٌذثخ١ٍز ثألوجد١ّ٠ز ٚثإلدثس٠ز

 

 

 اإلجزاءاد انذاخهيخ نضًبٌ انجٕدح 2.1

 

ٌؼّجْ  فؼجٌزز ٚشجٍِ دثخ١ٍز ؽ١ّغ ِؼج٘ذ ِٚؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ ِج دؼذ ثٌغجٔٛٞ ػٍٝ أٔظّز صشضًّ أْ ضٛلغْ ِٓ ثٌّإ

 .ثٌؾٛدر

 

إْ ثٌخطؾ . خططٙج ثٌضط٠ٛش٠زفٟ  ذِؼ٠   فذجٌٕغذز ٌٍّؼج٘ذ ٚثٌّؤعغجس فذ٠غز ثٌّٕشؤ فجْ ٔظجَ ػّجْ ثٌؾٛدر ٠ؾخ أْ

, ِٚذٜ فجػ١ٍز ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّمذِز ,ثٌؾٛدر ط٠ٛشذز ٚصِشثلػٍٝ  ًّضثٌّٛػٛػز ٌٕظجَ ثٌؾٛدر الدذ أْ صش

 أدثةٙجدٙج ٚفؼج١ٌز  ٚؽٛدر ِخضٍف ثٌٛفذثس ثإلدثس٠ز ٚثألوجد١ّ٠ز ثٌؼجٍِز ,وىً ؽٛدر ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز إٌٝدجإلػجفز 

 .س ثٌضٟ ٠ٕفز٘جٚثٌؼ١ٍّج, إػطجء ٚطف ِفظً ٌٍذٚس ثٌزٞ صمَٛ دٗ ٚفذر أٚ ِشوض ثٌؾٛدر فجٌٛثؽخ إرث  . دثخً ثٌّؤعغز

 

صذِؼ ٚدشىً وجًِ فٟ ؽ١ّغ ألغجَ  أْثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌمجةّز فج١ٌج فجْ إؽشثءثس ػّجْ ثٌؾٛدر الدذ  أِج دجٌٕغذز ٌٍّؤعغجس

 ِٓ ٘زث ثٌذ١ًٌ ثٌغجٟٔ ثٌفظًفٟ ٘زث ثٌؾجٔخ فٟ  ضٛلغٚع١ىْٛ ٕ٘جن ششؿ ِفظً دشىً ثوذش فٛي ثٌّ ،ثٌّؤعغز

ٟ لجِش ث١ٌٙتز ض٠شوض ػٍٝ ٚع١مز ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌأٔٗ وّج  ,جْ ثٌؾٛدرثإلؽشثءثس ثٌذثخ١ٍز ٌؼّٚثٌزٞ ٠شوض ػٍٝ 

٠ّٙج ٛوال ِٓ ل١جدر ٚصٕغ١ك إؽشثءثس ثٌؾٛدر ٚصم أْ صضؼّٓ ثإلؽشثءثس ِٓ ٘زٖ ضٛلغٚدجخضظجس فجْ ثٌّ .دضط٠ٛش٘ج

١ك صٍه صطذٚ, ػذثد ثٌضمجس٠شضخط١ؾ ٚإٌٍضقؼ١ش ٚ ثٌ, ٚصط٠ٛش٘ج دٕجء ػٍٝ سعجٌز ٚأ٘ذثف ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز 

وّج ٠ؾخ ثٌم١جَ دذسثعجس رثص١ز شجٍِز  . ضم٠ُِٛٓ خالي دٚسر ع٠ٕٛز صشًّ وال ِٓ ثٌضخط١ؾ ٚثٌّشثلذز ٚثٌثإلؽشثءثس 

إْ ٘زٖ ثٌذسثعجس الدذ أْ صؤدٞ ٚظ١فضٙج وؼ١ٍّز ٔمذ ف٠ٛ١ز ٚآ١ٌز صخط١ؾ ٌٍّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز . دشىً ثوذش ٚدٚسٞ

 . ثٌضٟ صمَٛ دٙج ث١ٌٙتزٔفغٙج ٚومجػذر ٌؼ١ٍّجس إػجدر ثٌفقض ثٌّغضمٍز 

 

ؼّجْ ثٌؾٛدر صذذأ ػجدر ِغ ثٌذثخ١ٍز ٌضشص١ذجس ثٌال صٍّه ٔظجِج ٌٍؾٛدر فجْ ثٌضٟ ثٌمجةّز فج١ٌج ٚ ٌٍّؤعغجسٚدجٌٕغذز 

إٔشجء ٚفذر أٚ ِشوض ٌٍؾٛدر ٚصؼ١١ٓ ثٌّٛظف١ٓ ثألعجع١١ٓ ٌٙج ٚصشى١ً ٌؾٕز ؽٛدر ٠ضُ ثخض١جس أػؼجةٙج ِٓ ؽ١ّغ ألغجَ 

٘زث ثٌّشوض ٠ّىٓ أْ ٠ذذأ دجٌضم٠ُٛ ثٌزثصٟ  ثألٚي، ثٌزٞ ٠ؼضذش ٔمطز دذث٠ز ٌٍضخط١ؾ ٚ صمذ٠ُ ػ١ٍّجس  .ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز

 .ػّجْ ثٌؾٛدر

 

إْ ثفذ ثٌّغؤ١ٌٚجس ثٌّٕٛؽز دجٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز ِٓ أؽً ػّجْ ؽٛدصٙج ٘ٛ ل١جِٙج دضم١١ُ ٔفغٙج ٚفمج ٌّؼج١٠ش ِٕجعذز 

ِٚٓ ثٌّّىٓ أْ صضّغً صٍه .  benchmarks ِشؽؼ١ز ؼج١٠شِز أٚ خجسؽ١ appropriate ِالةّزِغضّذر ِٓ ِؼج١٠ش 

١ض فٟ ثألدثء فٟ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ِّؼج١٠ش ثٌضفٟ  أٚ, ؼج١٠ش ِشؽؼ١زِثٌّؼج١٠ش ٚثٌٕمجؽ فٟ ِج صمذِٗ ث١ٌٙتز ِٓ 

ِج دؼذ خذشر فٟ ثٌضؼ١ٍُ  ٞفٟ أسثء ِقى١ّٓ ِغضم١ٍٓ رٚ أٚ, ثٌّّجعٍز دثخً ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ٚخجسؽٙج

 ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟثٌّضخظظز فٟ ث١ٌٙتجس ثٌؼج١ٌّز  ثٌضؼ١ّ١ٍز ثالعضؼجٔز دؤفىجَ وّج أْ دئِىجْ ثٌّؤعغجس. ثٌغجٔٛٞ

٠ُ طجدس ِٓ ٛصم أٔٙجػٍٝ  جلذ ٠ٕظش إ١ٌٙ ث١ٌٙتجس ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أْ ثألفىجَ ثٌظجدسر ِٓ صٍه. دٙزث ثٌخظٛص

ٙز ٔظش ث١ٌٙتز ؽضءث ِٓ ثٌضشص١ذجس ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌّؤعغز ٌؼّجْ ِٓ ٚؽؼضذش ص أٔٙج إال, خجسػ ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز

ع١ضُ فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز  الػضّجد ثألوجد٠ّٟغج٠جس ٔظجَ ػّجْ ثٌؾٛدر ٚثصقم١ك وّج أٔٗ ِٚٓ أؽً . ثٌؾٛدر

 .دثخ١ٍج إؽشثء   ٘زٖ ثألفىجَ ػضذجسث
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 اإلجزاءاد انخبرجيخ نضًبٌ انجٕدح 3.1

 

ٔشجء ٔظجَ ٌإلؽشثءثس ثٌخجسؽ١ز ٌؼّجْ ثٌؾٛدر ٠ٚضؼّٓ رٌه صم١١ُ ِذٜ صقم١ك ثٌّؤعغجس ٚثٌذشثِؼ عضمَٛ ث١ٌٙتز دئ

دجالعضؼجٔز  ٌٍضم٠ُٛ ٚثالػضّجد ثألوجد٠ّٟتز ثٌٛؽ١ٕز عضمَٛ ث١ٌٙ ثٌضم٠ُٛ ٚإلٔؾجص ٘زث. ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌّؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌّطٍٛدز

ِٓ دٚي أخشٜ صضّضغ دؤٔظّز  دّم١ّ١ٓضُ ثالعضؼجٔز ع١ٚخالي ثٌّشثفً ثأل١ٌٚز عٛف . خذشر ِٞذسد١ٓ ٚرٚ دّم١ّ١ٓ

ِٓ  ِم١ِٛٓع١ىْٛ ثالػضّجد ثألوذش ػٍٝ ثٌخذشثس ثٌّض٠ذ ِٓ ِشٚس ثٌٛلش ٚثوضغجح  ِٚغ. ػّجْ ؽٛدر ِضطٛسر

ِؼج١٠ش ِشجدٙز  صقم١كدشىً دثةُ ٌٍّغجػذر ػٍٝ خجسؽ١ز ثٌّشجسوز ثٌدثخً ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ِغ ثعضّشثس٠ز 

 . ّطذمز ػج١ٌّجٌٍّؼج١٠ش ثٌ

 

. ٚسفغ ثٌضٛط١جس إٌٝ ث١ٌٙتز, ثٌضمجس٠ش ٚإػذثد, ٚص٠جسر ثٌّؤعغجس , دذسثعز ثٌّؼٍِٛجس ثٌّٛعمز ثٌّم١ّْٛع١مَٛ 

ثالػضذجس ٚثٌخجطز  دؼ١ٓثٌضٟ ٠ؾخ أخز٘ج وّج أْ ثٌخطٛثس  .ٚعٛف ٔؤصٟ ػٍٝ روش ٍِخض ٌإلؽشثءثس ثٌّضذؼز الفمج

ثٌذ١ًٌ ثٌغجٌظ ٠ذ١ٓ ٚدشىً وّج أْ . ىً أوذش فٟ ثٌفظً ثٌغجٌظ ِٓ ٘زث ثٌذ١ًٌجٌّؤعغجس ثٌقذ٠غز ثٌّٕشؤ صُ صفظ١ٍٙج دشد

 . ٚثٌضقؼ١شثس ثٌالصِز ٌٙج ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ثٌخجسؽ١زؽشثءثس ِفظً إ

 

ثٌخطؾ  دضم٠ُٛ مَٛ ث١ٌٙتزضففٟ ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ ع. ػٍٝ ِشفٍض١ٓ ١ضُ ثٔؾجصٖعٌٍّؤعغجس ثٌقذ٠غز  ث١ٌٙتز صم٠ُٛإْ 

صطذ١ك ِٓ ضؤوذ ٌٍ ثٌٕظجَطُّ ٘زث  ٚلذ .ِؤعغز صؼ١ّ١ٍز فذ٠غز إلٔشجءدطٍخ  صضمذَس ف١ٓ ثٌخجطز دضٍه ثٌّؤعغج

 شفمملذ ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚأٔظّز ػّجْ ثٌؾٛدر ثٌخجطز دٙج  عضىْٛ ٚفٟ ٘زٖ ثٌقجٌز, طٍٛحجٌشىً ثٌّد جسططّخثٌ

ٚػٕذ صٍه ثٌّشفٍز  .ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ ِؼج١٠شثٌّؼج١٠ش ثٌّطٍٛدز ٚدجْ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّمذِز ِٓ خالٌٙج صشلٝ إٌٝ 

وّج أٔٗ ٚفٟ فجٌز ِالةّز خططٙج ٌٍّؼج١٠ش ثٌّمضشفز . ثػضّجدث ِؤلضج  ع١ضُ ِٕـ ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚدشثِؾٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز 

ٚصظٙش ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز دؼذ أْ صذذأ . ِٓ لذً ثٌٛصثسر ثٌّؼ١ٕز فجٔٗ ع١ضُ ِٕقٙج سخظز صغّـ ٌٙج دذذء ِضثٌٚز ثٌؼًّ

 دضم٠ُٛٚعٛف صمَٛ ث١ٌٙتز . ّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ِضثٌٚز ٔشجؽٙج ٚدؼذ أْ ٠ضُ ؽشؿ دشثِؾٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍّشر ثألٌٚٝثٌ

ثالػضّجد ٚػٕذ رٌه ٠ضُ ِٕـ . إػجفٟ ٌٍضؤوذ ِٓ صطذ١ك ثٌخطؾ دجٌشىً ثٌىجًِ ٚثٌّٕجعخ ٚدؤْ ثٌّؼج١٠ش لذ صُ صقم١مٙج

 .ثِؾٙجٌٍّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚدش ثألوجد٠ّٟ ثٌىجًِ

 

ِٓ الػضّجد٘ج أوجد١ّ٠ج ِشر أخشٜ  صم٠ّٛٙجع١ضُ إػجدر , ثٌىجًِ ٌٍذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز  ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟدؼذ أْ ٠ضُ ِٕـ 

٠الفع ثٔٗ  )غز ثٌضؼ١ّ١ٍز وً خّظ عٕٛثس أ٠ؼج ٌٍّؤع خجسؽٟصم٠ُٛ وّج ع١ضُ ػمذ . ؽذ٠ذ ٚرٌه وً خّظ عٕٛثس

 صم٠ُٛ إؽشثءِٚغ رٌه فجْ ١ٌٍٙتز ثٌقك ؽٍخ , خّظ عٕٛثس ثٌخجسؽ١ز وً ثٌّشثؽؼزفٟ ثٌٛػغ ثٌطذ١ؼٟ صؼمذ دٚسر 

 (. ألً ِٓ رٌهخالي ِذر ص١ِٕز 

 

 ذشٔجِؼٌِذذة١ز ٌضٍه ثٌّؤعغجس ٚدشثِؾٙج ٚفمج  ػ١ٍّجس صم٠ُٛفغٛف صمَٛ ث١ٌٙتز دئؽشثء ثٌمجةّز ؤعغجس أِج دجٌٕغذز ٌٍّ

فجٌّج  ثٌضم٠ُٛثٌذذء دؼًّ  ِٚٓ عُغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ِغ ثٌّؤع ٚع١ضُ صط٠ٛش ٘زث ثٌذشٔجِؼ دجالصفجق. صِٕٟ ٠ضُ ثالصفجق ػ١ٍٗ

 ٍهٚصقذ٠ذث ص    - ثٌّذذة١ز ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ إْ .٠ضُ ٔظُ ثإلؽشثءثس ثٌذثخ١ٍز ثٌؼشٚس٠ز ٚدؼذ ثوضّجي ثٌذسثعجس ثٌزثص١ز

ٝ ػٍٝ ِغجػذر ثٌّؤعغجس ػٍٝ ثٌضؼشف ػٍ لذ صشوض فٟ ثٌذذث٠ز -ثٌضٟ صىْٛ خالي ثٌفضشر ثالٔضمج١ٌز ٌٍٕظجَ ثٌؾذ٠ذ 

ثٌضٟ ٠ؾخ ِشثػجصٙج ِٓ أؽً ثٌضقؼ١ش ٌٍضم١١ُ ثٌزٞ صمذ٠ُ ثٌّشٛسر فٛي ثٌّغجةً ػٍٝ ٚ ط٠ٛشٌٍضثٌّٛثػغ ثٌضٟ دقجؽز 

إِج ِؤلضز أٚ دثةّز دقغخ ثٌّشفٍز ثٌضٟ ٚطٍش إ١ٌٙج ثٌّؤعغز  الػضّجد ثألوجد٠ّٟٚعٛف صىْٛ ثٌّٛثفمز دج. ٠ؤصٟ الفمج

 . فٟ صط٠ٛش إؽشثءثس ػّجْ ثٌؾٛدر

 

ٍذشثِؼ ٌ ِٕـ ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟذؼذِج ٠ضُ ف, ضؼ١ّ١ٍز ثٌقذ٠غزٌّؤعغجس ثٌجي فٟ ثإلؽشثءثس ثٌّطذمز فٟ ثٚوّج ٘ٛ ثٌق

ػٍٝ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز  عضمَٛ ث١ٌٙتز دضطذ١ك ٔفظ ثإلؽشثءثس, ٠ضُ ِٕـ ثٌّٛثفمز ٌٍّؤعغجسثٌضؼ١ّ١ٍز ٚدؼذ أْ 

 ػ١ٍّجس صم٠ُٛوّج ع١ضُ ػمذ . ثٌضؼ١ّ١ٍز وً خّظ عٕٛثسٌٍذشثِؼ  ثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ صم٠ُٛف١ظ ع١ضُ إػجدر . ثٌمجةّز

دؼ١ٍّجس  لذ صم١ٌَٙٛتز ثٚدجٌٕغذز ٌٍّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثأل١ٍ٘ز فجْ . خجسؽ١ز ٌٍّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز وً خّظ عٕٛثس أ٠ؼج

 . ِذىشر فٟ فجي ثلضؼش ثٌقجؽز إٌٝ ػًّ رٌه صم٠ُٛ

 



 

 

9 

دجٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز، فؼ١ٍّجس صم٠ُٛ ثٌّؤعغجس صشضًّ ػٍٝ  طٍز ٚع١مز دضٍه ثٌّضؼٍمز رثسإْ ػ١ٍّجس صم٠ُٛ ثٌّؤعغجس 

٠ؼجف ثٌٝ رٌه ثٌمجء ٔظشر شجٍِز ػٍٝ ؽٛدر دشثِؾٙج ٚ صؾ١ٙضثصٙج ٚ ثٌخذِجس ثٌذثػّز ٌٙزٖ ٚؽ١ّغ أٔشطز ثٌّؤعغز 

ثٌذشثِؼ، فٟ ف١ٓ أْ ػ١ٍّجس صم٠ُٛ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز صشضًّ ٚ دشىً ِفظً ػٍٝ دشثِؼ ِؼ١ٕز ٚػٍٝ ِغض٠ٛجس 

 .   ذس٠ظ ٚ ثٌضؼٍُ ثٌّقممز ثٌض

 

ػٍٝ ثٌّؤعغجس دذْٚ أٚ ػخء إػجفٟ ػًّ د١ٓ ٘ز٠ٓ ثٌٕٛػ١ٓ ِٓ ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ٚ ٌضؾٕخ أٞ لٛٞ صٕغ١ك ٌؼّجْ ٚ

 : دثع فغ١ضُ ثصخجر ثإلؽشثءثس ثٌضج١ٌز

ِؾّٛػجس  ثػثٌضشص١خ إلدسد١ّٕج ٠ىْٛ ثٌضشو١ض فٟ ػ١ٍّجس صم٠ُٛ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ػٍٝ دشثِؼ ِؼ١ٕز ، ٠ّىٓ : أٚال

 .ثٌذؼغ فٟ ػ١ٍّجس صم٠ُٛ ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ؼؼٙجّشصذطز دذِٓ ثٌذشثِؼ ثٌ

ٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚ ثٌّؤعغجس، فذجٌٕغذز ثع١ضُ ثٌضٕغ١ك دشؤْ ِٛثػ١ذ ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ثٌخجسؽ١ز ٌىً ِٓ : عج١ٔج

ثٌّؤعغجس ضظش دق١ظ صمُ ػ١ٍّجس ثٌضم٠ٛأْ ص ذِؼ ٠ّىٓ  ،ذد ل١ًٍ ِٓ ثٌذشثِؼٟ صمذَ ػٌٍّؤعغجس ثٌظغ١شر ثٌض

، ٚدجٌٕغذز ٌٍّؤعغجس ثٌىذ١شر ثٌضٟ ِشر ٚثفذر فمؾ دذال ِٓ صىشثس٘جػٍٝ إػذثد ثٌّٛثد ثٌالصِز ٌٍضم٠ُٛ فٟ ( ثٌظغ١شر)

ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ فٟ أٚلجس ِضذجػذر ٌٍضم١ًٍ دمذس ثإلِىجْ ِٓ فؾُ ثٌؼًّ  إؽشثءّخضٍفز، ٠ّىٓ ػذد ِٓ ثٌذشثِؼ ثٌصمذَ 

ٚ فٟ وً ثألفٛثي عضضُ ِٕجلشز ٘زٖ (.  فذ ِج إٌٝػ١ك ٘زث ثٌٛلش ٚ لذ ٠ىْٛ )فٟ ٚلش ِقذد ّطٍٛح ِٓ ثٌّؤعغز ثٌ

ع١ضُ صض٠ٚذ ، ٚ فٟ ِشثفً الفمز ٌؼ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ثٌؾذثٚي ثٌخجطز دؼ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ إػذثدٚلش ثألِٛس ِغ ثٌّؤعغجس 

 ٌىٟ ٠ىٛٔٛث ػٍٝ ثؽالع ػٍٝ أٞز دضمجس٠ش ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ثٌغجدم( أٚ ِؾّٛػز ثٌّم١ِٛٓ)أػؼجء فش٠ك ثٌضم٠ُٛ 

 . صٍه ثٌضمجس٠ش أٚ ِالفظجس أٚ صٛط١جس دشؤْ صؼ١ٍمجس

 

 

 (حذيثخ انًُشأ ) يزاحم اػزًبد يؤسسبد جذيذح  1.4

ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّشصذطز دٛصثسثس  أِج , ثٌؼجٌٟػٍٝ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّشصذطز دٛصثسر ثٌضؼ١ٍُ  ثإلؽشثءثسصٕطذك ٘زٖ 

فجْ ػ١ٍٙج ثالٌضضثَ دّضطٍذجس صٍه ثٌٛصثسر  ،أخش٠ٜضقضُ ػ١ٍٙج ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌّٛثفمز ِٓ ؽٙجس  أٚ، أخش١ٜ٘تجس فى١ِٛز  أٚ

ِض٠ذ ِٓ ثٌضفجط١ً فٟ ٕٚ٘جن . ثٌخجطز ثٌؾذ٠ذر  ثٌؼجٌٍِٟخض ٌّشثفً ثػضّجد ِؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ  ٟ٘ٚثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز  . ث١ٌٙتز أٚ

 . ِٓ ٘زث ثٌذ١ًٌ 3 ثٌؾضءِٓ  1ثٌفظً 

 

 انجذيذحم اػزًبد يؤسسبد انزؼهيى انؼبني انخبصخ يزاح 1-4-1

 ٌٍٝقظٛي ػٍٝ صشخ١ض أٌٟٚٚصثسر ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٌ ٠ضمذَ طجفخ ثٌطٍخ ثٌخجص دجٌّؤعغز إ . 

 ٠ُ ثٌخطؾ ٛصمصضٌٛٝ إٌٝ ٚصثسر ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ثٌضٟ  ثٌطٍخ ثٌّمذَصفجط١ً ػٓ  ٠مذَ طجفخ ثٌطٍخ ثٌخجص دجٌّؤعغز

 ػّجْ ثٌؾٛدرّضطٍذجس ٌٚفمج خطؾ ث٠ٌُ ٛمدض صمَٛ ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز ٌٍضم٠ُٛ ٚثالػضّجدوّج ، ثٌٛصثسرٚفمج ٌضشش٠ؼجس 

أٚي ثٌضقؼ١ش لذً لذٛي  خاليِج ع١ضُ ثٌم١جَ دٗ  ٚثٌضٟ صٛػـ ثألٌٚٝٚصشًّ ٘زٖ ثٌخطؾ خطز ثٌّشفٍز . ثٌخجص دٙج

ػٍٝ  ثٌضٟ ع١ضُ صطذ١مٙجثِؼ ذشثٌصفجط١ً  ثٌطٍخ ثٌّمذَ إٌٝ ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز ضؼ٠٠ّٕٓذغٟ أْ وّج ثٌطالح، دفؼز ِٓ 

 ثػضّجدث ِؤلضج ّٕـ ث١ٌٙتزص عٛف ٚ ػٕذ٘ج فئْ ثٌٛصثسر عضٛثفكخطؾ ثٌ صُ لذٛيإرث . ثٌغٕٛثس ثٌغالط ثألٌِٚٝذثس 

 .  ثألٌٍّٚٝشفٍز ٌ ثإلػذثدّؼٟ لذِج فٟ ٠ْ أ ، ِٚٓ عُ ٠غضط١غ ِمذَ ثٌطٍخّؤعغز ٌٍ

 ٌٍ عُ صضّىٓٛص٠ش ثٌضشخ١ض ثٌٕٙجةٟ ثٌِؼجٌٟ  ٠ظذسعُ  ضٙجِشثؽؼ٠ضُ ،  ثألٌّٚٝشفٍز دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ ثإلػذثد ِٓٚ 

 . ٚدذء ثٌضشغ١ًلذٛي ثٌطالح ِٓ ثٌّؤعغز 

  ُثٌضمذَ ثٌّقشص فٟ صٕف١ز ثٌخطؾ، ٚفٟ ثٌؼجَ ١ٌٍٙتز ثٌٛؽ١ٕز دق١ظ صٛػـ ٛصثسر ٌٍٚصمجس٠ش ع٠ٕٛز ٠ضطٍخ ثألِش صمذ٠

 . ثٌّؤلش لذً صؤو١ذ ثالػضّجد ١ِذثٟٔ صم٠ُٛ ثٌغجٟٔ، صؾشٞ ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز

 ثٌذسثعز  إصّجَ إٌٝعضقضجػ ثٌّؤعغز ، (ػجدر فٟ ثٌغٕز ثٌخجِغز) ثٌّؤعغز ذشثِؼٌطالح ثٌِٓ  دفؼزأٚي  ٚدؼذ إٔٙجء

 ٙجثالػضّجد ثٌىجًِ ٌٙزٖ ثٌّؤعغز ٌٚذشثِؾأؽً ِٕـ ِٓ  ٚصمَٛ دجٌضم٠ُٛ ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز صشثؽؼٙجثٌضٟ عٛف  ثٌزثص١ز

 . ثأل١ٌٚز
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  ثٌّؤعغز ٚدشثِؾٙج وً فضٝ ٠ضغٕٝ صؾذ٠ذ ثػضّجد  ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ْٛ ٕ٘جن ِض٠ذ ِٓع١ى ،ثالػضّجد ثٌىجًِدؼذ ِٕـ

 . خّظ عٕٛثس

أْ ثٌّؤعغز  طٍخ ِٓٚعٛف ٠   .ٌؾجِؼزدج ثٌخجطز ثٌّضطٍذجسٌضٍذ١ز  جإٔشجء ؽجِؼز خجطز ؽذ٠ذر خطط ٠ؾخ أْ ٠ضؼّٓ ؽٍخ

 .ِضطٍذجس ثٌؾجِؼزدّؾشد ثعض١فجء ٌٝ ؽجِؼز إ ٍضقٛيٌثٌفشطز ٌٙج عٛف صضجؿ صُ ثػضّجد ثٌخطؾ ئرث ف، و١ٍز دظفضٙج ػٍّٙج صذذأ

 

 . اػزًبد يؤسسبد انزؼهيى انؼبني انقبئًخ في ثهذاٌ أخزٖ ٔرزغت في انؼًم في انًًهكخ انؼزثيخ انسؼٕديخرصذيق ٔ 1-4-2

 

و١ٍز  ثٌضٟ صضذؼٙج صشغخ فٟ ثٌؼًّ فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ٔفظ ثٌخطٛثس ٍٚضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٌد١ٌٚز أٞ ِؤعغز ْ صضذغ أ٠ؾخ 

فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز  (ششوز ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي،)و١جْ لجٟٔٛٔ  ٌٙج٘زٖ ثٌّؤعغز ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ إْ . ٚثٌّٛػقز أػالٖخجطز 

صؤخز فٟ ثالػضذجس ٔظُ ثٌذػُ ٚ(. ِشجس أػالٖوّج ٘ٛ  ثألٌٍّٚٝشفٍز ٌ ثإلػذثد ٠ٕٚذغٟ أْ ٠ضُ رٌه وؾضء ِٓ)ثٌغؼٛد٠ز 

ؾ١ّغ د ٠ؾخ ثٌٛفجء ، ٌٚىٓٚث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕزٛصثسر ثٌ صظذس٘جثٌضٟ  ثٌمشثسثسفٟ " ثٌٛؽ١ٕز"ّؤعغز ٌٍ ثٌّمذِزٚثٌخذِجس 

 . ِؤعغز خجطز فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠زثٌّفشٚػز ػٍٝ أٞ ّضطٍذجس ثٌ

 جسِؤعغإفذٜ ِغ  أٚ أٞ ػمٛد ٚثصفجلجس ششثوز ِشجدٗ ٌٙجثِض١جص  ػمٛدِؤعغز د١ٌٚز فٟ صمذ٠ُ دشٔجِؼ ِٓ خالي  سغذشإرث ٚ

٘زث  ضٗثٌضشخ١ض ثٌٕٙجةٟ ثٌزٞ ٠شًّ ٔطجق أٔشطفجطٍز ػٍٝ ّؤعغز ثٌغؼٛد٠ز ثٌىْٛ ص١ؾخ أْ فثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز،  ثٌٍّّىز

ثالػضّجد ثٌّؤلش  ٠قظً ػ٠ٍٝؾخ أْ وّج ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ٌالػضّجد،  ِضطٍذجسٍذٟ ٘زث ثٌذشٔجِؼ ٠٠ؾخ أْ ٚثٌذشٔجِؼ، 

 . صطذ١مٗلذً 

 

  ؼبد انؼبيخ انجذيذحاػزًبد انجبي 1-4-3

 يٍ انجذايخ جذيذح جبيؼخرأسيس  ( أ)

ٍضِج صشخ١ض ِذذةٟ ألْ ثٌقىِٛز لذ ثصخزس لشثسث ثٌقظٛي ػٍٝ  ثألِشال ٠ضطٍخ  ٌٚىٓ صخط١ؾ ٚإٔشجء . ئٔشجء ثٌؾجِؼزدِ 

 . ؽذ٠ذر و١ٍز خجطز ٌضؤع١ظ ِّجعٍزضذغ ػ١ٍّز ٠ؽجِؼز ؽذ٠ذر ٠ٕذغٟ أْ 

  ٚ٘زٖ  ،ٍضؼ١ٌٍُضٟ صٍذٟ ِضطٍذجس ٚصثسر ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٚثٌّؾٍظ ثألػٍٝ ٚثٌثٌضؼ١ّ١ٍز ٠ٕذغٟ إػذثد خطؾ ٌٍّؤعغز

 زضشص١ذجس ػّجْ ثٌؾٛدر فٟ ثٌّؤعغد ثٌخجطز ثٌخطؾ٠ٕذغٟ أْ صمذَ وّج . ثٌخطؾ ٠ٕذغٟ فقظٙج ِٓ لذً ثٌٛصثسر

ثألِٛس ثٌضٟ  ٠ٕذغٟ أْ صشًّ ِؾّٛػضٟ ثٌخطؾٚ. ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز ٌٍضم٠ُٛ ٚثالػضّجدإٌٝ ثٌضٟ ع١ضُ صطذ١مٙج ٚثٌذشثِؼ 

 ِمذٌٛز، إرث وجٔش ثٌخطؾٚ. لذٛي ثٌذفؼجس ثألٌٚٝ ِٓ ثٌطالحلذً  ثألٌٍّٚٝشفٍز ٌ ِٓ أؽً ثإلػذثدثٌم١جَ دٙج  ع١ضُ

ػٍٝ ِذثس  ثٌضٟ ع١ضُ صطذ١مٙج ثالػضّجد ثٌّؤلش ٌٙزٖ ثٌّؤعغز ٚدشثِؾٙجوّج صّٕـ ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز ػ١ٍٙج ثٌٛصثسر  صظذق

 . ثٌغٕٛثس ثٌغالط ثألٌٚٝ

 ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّؤعغز  ، صظذق ثٌٛصثسر ػٍٝ ٘زٖ ثٌّؤعغز ِٚٓ عُ صضّىٓثألٌّٚٝشفٍز ٔضٙجء ِٓ ثإلػذثد ٌٍدؼذ ثال ِٓ

 . ٚدذء ثٌضشغ١ًلذٛي ثٌطالح 

  وذ ؤصعُ فٟ ثٌغٕز ثٌغج١ٔز  ١ِذث١ٔزص٠جسر  ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز صؾشٞ ،مضشؿ٘ٛ ِإرث وجٔش ٕ٘جن خطؾ ٠ؾشٞ صٕف١ز٘ج وّج

 . ثالػضّجد ثٌّؤلش

 أؽً ِٓ ػٍٝ أعجعٙج صؼغ ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز صم١١ّج  رثص١ز جسثٌّؤعغز دسثع ، صؾشٞطالحثٌِٓ  دفؼزٚي أ دؼذ صخشػ

 . ثأل١ٌٚز ٙجثالػضّجد ثٌىجًِ ٌٙزٖ ثٌّؤعغز ٌٚذشثِؾِٕـ 

  ثٌّؤعغز ٚدشثِؾٙج وً فضٝ ٠ضغٕٝ صؾذ٠ذ ثػضّجد  ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛع١ىْٛ ٕ٘جن ِض٠ذ ِٓ  ،ثالػضّجد ثٌىجًِدؼذ ِٕـ

 .خّظ عٕٛثس
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 :فزٔع  أٔ رأسيس جبيؼخ جذيذح يٍ كهيبد ػبيخ قبئًخ( ة)

   ػٓ ثٌضخط١ؾ إلٔشجء ؽجِؼز ؽذ٠ذر ثٌخطؾ ثٌضٟ صٍذٟ ِضطٍذجس ٚصثسر ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٚثٌّؾٍظ  ثٌّغتٌٛزؼذ ثٌٍؾٕز ص

ثِؼ ٌٍذش جأ١ٌٚج رثص١ جصم١١ّ ٍؾٕزث٠ٌٕٚذغٟ أْ صؾشٞ . ثألػٍٝ ٌٍضؼ١ٍُ، ٚ٘زٖ ثٌخطؾ ٠ٕذغٟ فقظٙج ِٓ لذً ثٌٛصثسر

٘زٖ ثٌخطؾ أْ صٍذٟ ٠ؾخ ٚ. ثٌخطؾ ثٌالصِز ٌؼّجْ ثٌؾٛدر ٌٙزٖ ثٌّؤعغز ثٌؾذ٠ذر دجٌى١ٍجس، ٚصؼذٚثألٔشطز ثٌمجةّز 

ٕظجَ ػّجْ ثٌؾٛدر، وّج ٠ٕذغٟ ثٌضؼجًِ ِغ أٞ ٚؽٗ ِٓ أٚؽٗ ثٌمظٛس ثٌّٛؽٛدر د ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز ثٌخجطزِضطٍذجس 

٠ٕٚذغٟ أْ ٠ضُ . ٕـ ثالػضّجد ثٌّؤلش٠ضُ ِ ،ِشػ١ز وجٔشرث فئ ،ثٌخطؾصٍه  ث١ٌٙتز صم١ُٛف عٚ. فٟ ثٌضم١١ُ ثٌزثصٟ ثألٌٟٚ

 . ٚفٟ ظً ثٌّغّٝ ثٌخجص دٙجؽجِؼز دظفضٙج  فٟ ثٌؼًّؾذ٠ذر ثٌّؤعغز ثٌرٌه لذً أْ صذذأ 

  ٚصؤوذفٟ ثٌغٕز ثٌغج١ٔز  ١ِذث١ٔزص٠جسر  ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز صؾشٞ ،مضشؿ٘ٛ ِإرث وجٔش ٕ٘جن خطؾ ٠ؾشٞ صٕف١ز٘ج وّج 

 . ّؤلشثالػضّجد ثٌ

 أؽً ِٓ ػٍٝ أعجعٙج صؼغ ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز صم١١ّج  رثص١ز جسثٌّؤعغز دسثع ، صؾشٞطالحثٌِٓ  دفؼزأٚي  دؼذ صخشػ

 . ثأل١ٌٚز ٙجثالػضّجد ثٌىجًِ ٌٙزٖ ثٌّؤعغز ٌٚذشثِؾِٕـ 

  ١ز ثٌضؼ١ٍّ ثٌّؤعغزفضٝ ٠ضغٕٝ صؾذ٠ذ ثػضّجد  ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛع١ىْٛ ٕ٘جن ِض٠ذ ِٓ  ،ثالػضّجد ثٌىجًِدؼذ ِٕـ

 .ٚدشثِؾٙج وً خّظ عٕٛثس

 انكهيبد ٔانجبيؼبد انخبصخ ٔانؼبيخ انقبئًخاػزًبد  1-4-4

ِذذة١ز  وخطٛر ثٌؾٛدر ٌضط٠ٛش إعضشثص١ؾ١زإؽشثء صم١١ُ رثصٟ أٌٟٚ ٚإػذثد خطز  ثٌمجةّز فج١ٌج  ثٌؾجِؼجس ٚثٌى١ٍجس  ؽٍخ ِٓ

 . ثألٌٟٚ ثٌضم١١ُ ثٌزثصٟ صظٙش خاليس ضؼجًِ ِغ أٞ ِشىالثٌز ِضطٍذجس ثٌٕظجَ ثٌؾذ٠ذ ٌؼّجْ ثٌؾٛدر، ١ٚضٕفٌ

 ٚرٌهجالػضّجد ثٌىجًِ د ٌؼ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ثٌخجطزإػذثد ؽذٚي صِٕٟ ِٓ أؽً  ِغ ثٌّؤعغجس ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز صضشجٚسٛف عٚ

عُ دؼذ رٌه صؤصٟ ِشثؽؼجس  ٔقٛ ثالػضّجد ثٌّؤعغٟوخطٛر أٌٚٝ  ٚعٛف صؾشٜ ثٌّشثؽؼجس. 2009ؼجَ ثٌثػضذجسث ِٓ دذث٠ز 

 . دشىً ِضضثِٓ ثٌذشثِؾٝ أٚ ثٌّؤعغٟثالػضّجد ٠ّىٓ إؽشثء ّؤعغز طغ١شر دجٌٕغذز ٌشثِؼ، ٌٚىٓ ثػضّجد ثٌذ

 . ِٓ ثٌذشٔجِؼ أٚ ثٌّؤعغز ثٌّؼ١ٕز لذً صخشػ ثٌذفؼز ثألٌٚٝ ِٓ ثٌطالح ثالػضّجد ٌٚٓ ٠ضُ إؽشثء ِشثؽؼجس

ثٌّؤعغز ٚدشثِؾٙج وً خّظ ذ ثػضّجد فضٝ ٠ضغٕٝ صؾذ٠ ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛع١ىْٛ ٕ٘جن ِض٠ذ ِٓ  ،ثالػضّجد ثٌىجًِدؼذ ِٕـ 

 .عٕٛثس

ثالػضّجد ثألٌٟٚ ػٍٝ ٠ضُ ِٕـ فغٛف  ،ّؤعغجس ثٌمطجع ثٌخجص ثٌضٟ فظٍش ػٍٝ صشخ١ض دجػضذجس٘ج ؽجِؼزأِج دجٌٕغذز ٌ

ثٌّؤعغجس ثفض١جؽجس ثٌؾجِؼز فٟ ألشح ٚلش ِّىٓ ٚفٟ ِٛػذ ال أْ صٍذٟ ٌٚىٓ ِٓ ثٌّضٛلغ ، أعجط ِضطٍذجس ثٌى١ٍز

 .ثٌخّغ١ز ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛػ٠ضؾجٚص دٚسر 

 

 

انزؼهيًيخ ٔإَٔاع انًؤسسبدانذرجبد انؼهًيخ االسزخذاو انثبثذ نًسًيبد   5.1  

 
إن برامج التعلٌم ما بعد الثانوي متاحة عبر العدٌد من أنواع المإسسات التعلٌمٌة والتً صمم بعضها إلتاحة عدة 

فٌما ٌركز بعضها األخر على برامج البحث العلمً , تقنًالأنواع من البرامج التعلٌمٌة كالتعلٌم العالً والتدرٌب 
كذلك ٌركز نوع ثالث على التمٌز فً مجال التدرٌس والدعم , وتقدٌم برامج الدراسات العلٌا البحثٌة منها والمهنٌة

كما ٌوجد فً العدٌد من البلدان األخرى مإسسات تعلٌمٌة مهنٌة . المرحلة الجامعٌة مستوى فًالمقدم للطالب 
تخصصة فً تقدٌم برامج دراسات علٌا ذات جودة متمٌزة فً بعض المجاالت العلمٌة ألولئك الحرفٌٌن ذوو م

 . الخبرة فً تلك المهن أو فً مجاالت عامة من تلك التً تتطلب خبرة كإدارة األعمال
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الدرجات العلمٌة ات مسمٌؽموض أو عدم الثبات فً استخدام الوهناك احتمالٌة إلرباك وزعزعة ثقة العامة فً حالة 
 نهنالتطابق مع مصطلحات مقوبالتالً فان الهٌئة سوؾ تشترط  ؛تصنٌفات المإسساتفً لبرامج التعلٌمٌة أو او

 . كشرط من شروط االعتماد األكادٌمً للبرامج والمإسسات التعلٌمٌة
 

ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ  "فً وثٌقة وقد تم تحدٌد المسمٌات العلمٌة ومخرجات التعلٌم المتوقعة من البرامج التعلٌمٌة 

 –التقنً أو العالً  التدرٌبولهذا ٌجب أن ٌتم استخدام نفس المسمٌات أو مسمٌات مشابهة فً كل من ".  ٌٍّؤ٘الس
تستخدم كمسمى للدرجة العلمٌة  البد أن" تكنولوجً"أو " تقنً"كلمة ومثال ذلك كما هو الحال فً برامج الدبلومات ف

 . طبٌعة الدراسة المستهدفة قد تم إٌضاحها بشكل مناسب الممنوحة للتؤكٌد على أن
 

 :إن مستوٌات البرامج المقدمة عبر المإسسات التعلٌمٌة هً كالتالً
 
 :فً التدرٌب الفنً والمهنً  . أ

 

 3دسثع١ز ٌّذر صظً إٌٝ  ٚ ِمشسثسلظ١شر  ِمشسثس ٚثٌفٕٟثٌضذس٠خ ثٌّٕٟٙ  ٠شًّ -ٔانًُٓيخ انفُيخ انًؤسسبد

ٌغالط ثٌضٟ صغضّش ٘زٖ ثٌذسثعجس  ٠ٚؼجدي إصّجَ. ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السٌظ فٟ جغثٌّغضٜٛ ثٌ دّج ٠ؼجديعٕٛثس 

 . ثٌضؼ١ٍُ ثٌغجٔٛٞ إصّجَعٕٛثس 

 

 صظً ثٌذشثِؼ ٌّذر عٕض١ٓ فٟ فضشرِج ػجدر  - (ٌٍطجٌذجس) نهزقُيخ انؼهيبؤسسبد ٔانً، (ٌٍطٍذز ثٌزوٛس) انزقُيخكهيبد ان

ِٓ  ثٌخجِظثٌّغضٜٛ  ػٍٝددٍَٛ صمٕٟ  دسؽز ٠ٚضُ ف١ٙج ِٕـ، ج١ٍُ ثٌغجٔٛٞ أٚ ِج ٠ؼجدٌٙدؼذ ثالٔضٙجء ِٓ ِشفٍز ثٌضؼ ِج

٠ضُ  ٌٍضم١ٕز، ثٌؼ١ٍج ؤعغجسٚثٌّ ثٌضم١ٕزفٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ و١ٍجس ٚ. ٌٍّؤ٘الس ثٌٛؽٕٟ ٌإلؽجس ٚثٌفٕٟثٌّٕٟٙ  ِغجس ثٌضذس٠خ

 ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الس ِٓ ثٌغجدطٜٛ ّغضثٌ ػٍٝ ٚثٌفٕٟثٌضذس٠خ ثٌّٕٟٙ  ٔظجَذسد١ٓ فٟ ضإػجفٟ ٌٍّصمذ٠ُ دشٔجِؼ 

 . ثٌضمٕٟ دسؽز ثٌذىجٌٛس٠ٛط فٟ ثٌضؼ١ٍُ ٠ٚضُ ِٓ خالٌٗ ِٕـ

 

 

 انخبصخ يؼبْذ ٔيزاكز انزذريت

   

 ِٓ لذًثٌمظ١شر ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌذشثِؼ ثٌضذس٠ذ١ز  ّمشسثسِؾّٛػز ِضٕٛػز ِٓ ثٌ ِٓ خالي ثٌفٕٟثٌضذس٠خ صمذ٠ُ  أ٠ؼج ٠ضُ

 ٌإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الس ٚثٌفٕٟثٌضذس٠خ ثٌّٕٟٙ ِغجس ِٓ  ثٌشثدغّغضٜٛ ثٌ ػٍٝ زثٌخجطِشثوض ثٌضذس٠خ ِؼج٘ذ ٚ

 ػّٓال صؼضذش ٚثٌضٟ  ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السِٓ ثٌضؼ١ٍُ ثٌّٕٟٙ ِغجس ِٓ  ثٌغجٌظّغضٜٛ ثٌ ػٍٝدشثِؼ ٕٚ٘جن 

س ٌٓ ٠ضُ ثٌّٛثفمز ػ١ٍٙج أٚ ِج دؼذ ثٌغجٔٛٞ، ٚصٍه ثٌذشثِؼ ٚثٌّؤعغجس ثٌضٟ صؼًّ فمؾ ػٍٝ صٍه ثٌّغض٠ٛج ثٌضؼ١ٍُ ِشفٍز

ِج ِشفٍز  ػّٓ صؼضذش ثٌغجدطٚ  ثٌخجِظٚ  ثٌشثدغّغض٠ٛجس ِٓ ثٌ وًدشثِؼ  ِٚغ رٌه فئْ. ِٓ لذً ث١ٌٙتز ثػضّجد٘ج

ٚعٛف  .ِٙجِٚؼج٘ذ ثٌضذس٠خ ثٌخجطز ثٌضٟ صمذ ثٌضم١ٕزٚو١ٍجس ثألِش ثػضّجد ٘زٖ ثٌذشثِؼ ، ٚعٛف ٠ضطٍخ دؼذ ثٌغجٔٛٞ

 . ٙجِٚضطٍذجص ص١ّٕز ثػضّجد٘جفٟ ( TVTC) ٚثٌفٕٟ ثٌضمِٕٟغ ِؤعغز ثٌضذس٠خ  دشىً ٚع١ك ث١ٌٙتز صضٛثطً

 

 

 في انزؼهيى انؼبني 

 

ال ٚ. ثٌذدٍَٛثٌذشثِؼ فضٝ ِغضٜٛ  ف١ٙج ٚصمذَ ثٌقى١ِٛز،جٌؾجِؼجس د ثٌّؾضّغػجدر ِج صشصذؾ و١ٍجس  -- انًجزًغكهيبد 

وال ٌتم ِج دؼذ ثٌغجٔٛٞ ثٌضؼ١ٍُ ِشفٍز  ػّٓثألف١جْ فٟ دؼغ  ٙجثٌضٟ صمذِ ثٌضؤع١غ١زضقؼ١ش٠ز أٚ ثٌ ثٌّمشسثسصؼضذش 

 . معادلتها فً الدرجات العلمٌة األعلى من ذلك

 

ٌإلؽجس ثٌٛؽٕٟ  ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌِٟغجس ِٓ  ثٌخجِظّغضٜٛ ػٍٝ ثٌ ِظٕفز٠ّىٓ أْ صمذَ دشثِؼ  --يؼبْذ انزؼهيى انؼبني 

 . ذدٍَٛثٌ دسؽز ٠ٚضُ ف١ٙج ِٕـ ٌٍّؤ٘الس

 

ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ِٓ  ِغجس ِٓ ثٌغجدطّغضٜٛ ػٍٝ ثٌ ِظٕفز صمذَ دشثِؼػجدر ِج  --ني كهيبد انزؼهيى انؼب

ثٌؼج١ٍِٓ دٙج أِشث ثٌى١ٍجس ِٓ ؽجٔخ ثٌضٟ صؾشٜ فٟ أٔشطز ثٌذقظ  ذ  ؼ  ٚص  . دسؽز ثٌذىجٌٛس٠ٛط ، ٠ٚضُ ف١ٙج ِٕـ ٌٍّؤ٘الس

فٟ ثألٔشطز ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صىفً ٌُٙ أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِٓ ثٌّضٛلغ أْ ٠شجسن غ١ش أْ . صشؾ١ؼ١ج ١ٌٚظ ِضطٍذج أعجع١ج

صمذ٠ُ ٌٙزٖ ثٌى١ٍجس ٠ّىٓ  ،فٟ دؼغ ثٌقجالسٚ. ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ ٟجٌضطٛسثس ثٌّغضؾذر فٟ ِؾجٌدثٌذمجء ػٍٝ ثؽالع 

 . ٙجِٚشثفم ٘جى١ٍز ِٚٛثسددخذشثس ثٌٌششٚؽ صضؼٍك  رٌه فضٝ ِغضٜٛ دسؽز ثٌّجؽغض١ش، ٠ٚخؼغ دشثِؼ ِضخظظز
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ػٍٝ دؼغ ِضطٍذجس  صشضًّ أ٠ؼج وّج أٔٙج، ٌٍطالح ثٌؾجِؼ١١ٓثٌضذس٠ظ ٔقٛ ٌذ٠ٙج ثٌضضثَ لٛٞ  -- جبيؼخاند كهيب

ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌّجؽغض١ش  ٚصمذ٠ُ دشثِؼ دسثعجس ػ١ٍج ػج١ٌز ثٌؾٛدر ثٌؼٍّٟ ثٌؾجِؼز، ٚخجطز ثٌّشجسوز فٟ ثٌذقظ

ىْٛ ٠٠ؾخ أْ فئٔٗ  ػالٚر ػٍٝ رٌه،ٚ ( .سثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ِٓ ِغجس فٟ  ثٌغجدغّغضٜٛ ثٌ)

ٌذػُ ثٌذقٛط ِٓ لذً أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ٚثٌطالح فٟ  ِالةّز ٌٍذقٛطٚ ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ثٌّضجفز ِغضٜٛ ثٌّٛثسد 

دجٌّؾجالس ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌّجؽغض١ش فٟ ثٌّمجَ ثألٚي  دشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج لذ صضؼٍكٚ. ثٌذشثِؼ ثٌّمذِز ؽ١ّغ ِؾجالس

 . ثٌّضخظظز

 

 دضؤع١ظ ِضخظظز أٚ ِٕظّجس د١ٌٚز أخشٜ ١ِٕٙز ؽّؼ١جس فٟ دؼغ ثألف١جْصمَٛ  – انًزخصصخؼبْذ انًُٓيخ انً

ثٌّضخظظز فضٝ ِغضٜٛ دسؽز ثٌّجؽغض١ش ِغً ِجؽغض١ش فٟ إدثسر ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّضخظظز ٚصمذ٠ُ ثٌذشثِؼ  ؤعغجسثٌّ

ثالػضّجد ٌٕٛع  ِضطٍذجسذشثِؼ ؽ١ّغ ثٌضٛفٟ ٠ؾخ أْ صغٚ. ٚثفذ ِٓ ثٌذسثعز ِؾجيثألػّجي، ٠ٚىْٛ رٌه ػجدر فٟ 

ثٌذشثِؼ ِظّّز أعجعج ألفشثد ثٌّٕٙز رٚٞ ثٌخذشر ثٌز٠ٓ ٠شغذْٛ فٟ سفغ  وّج ٠ّىٓ أْ صىْٛ ٘زٖ. ثٌذشٔجِؼ ثٌّؼٕٟ

 . دجٌذٚثَ ثٌىٍٟ أٚ ثٌؾضةِٟغضٜٛ ِؤ٘الصُٙ ِٓ خالي ثٌذسثعز 

 

 

ٕ٘جن ٚ. ثٌذسؽجس ثٌّضخظظزٚثألدقجط دشثِؼ ّج فٟ رٌه ثٌذشثِؼ فضٝ ِغضٜٛ ثٌذوضٛسثٖ د صمذ٠ُ ٙج٠ّىٕ --انجبيؼبد 

ٌذػُ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌذقظ ٌٍذسثعجس  ثٌالصِز ط ٚصٛف١ش ثٌّٛثسدٛثٌذقأٔشطز ٔطجق ثٌذسثعز ٚ صٛع١غ ِضطٍذجسفذ أدٔٝ ِٓ 

د ػضّجالِٚؼج١٠ش ػّجْ ثٌؾٛدر ٚث، ثٌذ١ًٌفٟ ٘زث  ثألٚيِٓ ثٌؾضء  ثٌغجٟٔثٌفظً  روش٘ج فٟ وً ِٓ ثٌؼ١ٍج ٚثٌضٟ ٚسد
 . ّؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٌٟ
 
 
 

 

 إنٗ َظبو نالػزًبد ٔضًبٌ انجٕدح انزحٕل   6.1

 

 ِؼٍِٛجس ػٓ ٚعٛف ٠ضُ إصجفز . ثٌضقشن دؤعشع ِج ٠ّىٓ ٌضٕف١ز ثٌٕظجَ ثٌؾذ٠ذ ٌالػضّجد ٚػّجْ ثٌؾٛدر ث١ٌٙتزٚصٛد 

١جس دثخ١ٍز ٌؼّجْ ثٌؾٛدر ٌضمذ٠ُ ػٍّؽ١ّغ ثٌّؤعغجس دشىً ػجَ فؼال ػٓ صشؾ١غ ٚثإلؽشثءثس  ّقىجسثٌثٌّؼج١٠ش ٚ

ػالٚر ػٍٝ إصجفز  ِغجػذصٙج ػٍٝ رٌه، ع١ضُ صٛف١ش فشص ٌٍضذس٠خ ٚصمذ٠ُ ثٌّشٛسرؽً ألٚ. أعشع ٚلش ِّىٓ فٟ

 .ثٌٛعجةك ثٌّشؽؼ١ز

 

 

  اػزًبدْب أٔانًٕافقخ ػهيٓب  أٔرحزيف ٔضغ انًؤسسخ  أٔرضهيم  7.1

ٚثٌٛػغ ثٌخجص  دجٌّؤعغز ٚدشثِؾٙجدل١مج ٚأ١ِٕج  فجصؼش٠صضطٍخ عمز ثٌّؾضّغ فٟ ٔظجَ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٚثٌضذس٠خ 

 . ؽش٠ّز خط١شر ٙجّؤعغز أٚ ١ٔجدز ػٕثٌصقش٠ف ِٓ لذً صؼ١ًٍ أٚ ٚعٛف ٠ؼضذش أٞ . دجػضّجد٘ج

ِٚٓ ثألِغٍز ػٍٝ رٌه ثإلػالْ ػٓ أٚ ثإلشجسر إٌٝ دشٔجِؼ أٚ ِؤعغز ػٍٝ أٔٙج ِؼضّذر صّجِج فٟ ف١ٓ أٔٙج وجٔش 

أْ ٌّؤعغز ِشخظز ػٍٝ أٔٙج و١ٍز أٚ ِؼٙذ، أٚ ثإلدػجء أٚ ثٌض١ٍّـ إٌٝ طٍـ ؽجِؼز ذثَ ِظِؼضّذر ِؤلضج، ٚثعضخ

ؤْ ثٌذشٔجِؼ ثٌّمذَ ٚثلغ ػّٓ ٔطجق د ثإلدػجء ثٌخجؽب ٚ٘زث غ١ش طق١ـ، أٚ ث١ٌٙتزِؼضّذ ِٓ لذً ِج دشٔجِؼ 

ِٓ  ثٌضؼ١ّ١ٍز ؤعغزِٚغً ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضقش٠ف ع١ؤدٞ إٌٝ إٌغجء ثػضّجد وً ِٓ ثٌذشٔجِؼ ٚثٌّ. صشخ١ض ثٌّؤعغجس

 . ثٌٛصثسر ثٌّؼ١ٕز ل ذً ِٓ طجسِزػمٛدجس  فشعز، فؼال ػٓ ١ٙتلذً ثٌ

ِٚٓ ثٌّقضًّ أْ ٠ضُ ثػضّجد ِؤعغز أٚ دشٔجِؼ ِٓ لذً ِٕظّز د١ٌٚز ِٓ خجسػ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز، ١ٌٚظ ِٓ 

رٚ ( أٚ ثٌّؤعغز)ىْٛ ثٌذشٔجِؼ ٠ّٚىٓ أْ ٠قذط رٌه ألعذجح ِضٕٛػز ِٕٙج أْ ٠. ثٌٛؽ١ٕز فٝ ثٌٍّّىز ث١ٌٙتزلذً 
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، أٚ أْ ثٌّؤعغز أٚ ثٌذشٔجِؼ ٠طذك ِؼج١٠ش ِخضٍفز ٖػضّجدث١ٌٙتز الٔٛػ١ز ؽ١ذر ٌٚىٓ ٌُ ٠ضُ ثٌٕظش فٟ أِشٖ ِٓ لذً 

ِؤعغز أٚ دشٔجِؼ، إرث ِج أسثدس ِؤعغز  ؾٛدرٌٚقّج٠ز ثٌّؾضّغ ِٓ ثٌضقش٠ف ثٌّقضًّ ٌ. ث١ٌٙتزدْٚ ثٌٛفجء دّؼج١٠ش 

إٌٝ ٘زث ثالػضّجد فال ٠ضُ رٌه إال ِٓ خالي ثٌّؼٍِٛجس ثٌٛطف١ز أٚ ثٌّطذٛػجس ثٌذػجة١ز ٚدّٛؽخ  أٚ دشٔجِؼ ثإلشجسر

أٞ إشجسر إٌٝ ثػضّجد٘ج ِٓ لذً ١٘تز أخشٜ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِظقٛدج دذ١جْ ٠ش١ش إٌٝ أْ ثٌّؤعغز أٚ ( 1. )ششؽ١ٓ

٠ُ ٚثالػضّجد ثألوجد٠ّٟ فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ِؼضّذث ِٓ لذً ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز ٌٍضمٛ( أٚ ٌُ ٠ظذـ إٌٝ ث٢ْ)ثٌذشٔجِؼ ١ٌظ 

أْ صىْٛ  ث١ٌٙتز ثٌّؼضّذر ِؼضشف دٙج سع١ّج ِٓ لذً فىِٛز ثٌذٌٚز ثٌضٟ صؤعغش دٙج ٚأْ صىْٛ ِؼضّذر ( 2)ثٌغؼٛد٠ز، 

 .ثألوجد٠ٌٍّٟضم٠ُٛ ٚثالػضّجد  ثٌٛؽ١ٕز ١ٙتزِٓ لذً ثٌِضوجر  أٚ
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  2انفصم 

 معايري االعتماد وضمان اجلودة 

 

 
 بييز انًؤسسبد ٔانجزايجيؼ 2.1

٠ّىٓ ثػضذجسٖ دشىً ػجَ ِّجسعجس ؽ١ذر فٝ  ثٌّغضخذِز ٌٍقىُ ػٍٝ ثٌؾٛدر ٚثالػضّجد ثالوجد٠ّٝ د١ٕش ػٍٝ ِج شثٌّؼج١٠

إؽشثءثس ٠ؾخ أْ ٠ضُ صٛػ١قٙج فضٝ ٠ّىٓ ٌٍّؤعغجس أْ صش١ش إ١ٌٙج فٟ " ثٌّّجسعجس ثٌؾ١ذر"٘زٖ . ثٌؼجٌِٟؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ 

صٕذسػ صقش ثفذ ٚ٘زٖ ثٌّّجسعجس . ٌٍضم٠ُٛوّؼج١٠ش  ثٌّم١ِٛٓ ثٌخجسؽ١١ٓوّج ٠ّىٓ ثعضخذثِٙج ِٓ لذً  ,زثٌذثخ١ٍػّجْ ثٌؾٛدر 

ِؼج١٠ش ػّجْ ثٌؾٛدر ٚثالػضّجد فٟ ِؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ، ِٚؼج١٠ش ػّجْ ثٌؾٛدر ٟٚ٘ ِٛػقز فٟ ٚع١مض١ٓ، ِؼ١جسث  ػشش

ِٓ ثٌٛعجةك ثٌضٟ أػذس ٌّغجػذر ثٌّؤعغجس  ِضشثدطض١ٓ ٚع١مض١ٓ فٟ ٚصغضخذَ ثٌّؼج١٠ش أ٠ؼج. ٚثالػضّجد ٌذشثِؼ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ

٠ُ ٛثٌضم ِمج١٠ظ٠ُ ثٌزثصٟ ٌّؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ، ٚٛثٌضم ِؼج١٠ش ٠ُ أدثةُٙ فٟ ػٛء ثٌّؼج١٠ش،ٛػٓ صٕف١ز ثٌذشثِؼ ٌضم ٚثٌّغت١ٌٛٓ

 . ثٌزثصٟ ٌذشثِؼ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ

 

عغجس ٚثٌذشثِؼ ػٍٝ فذ عٛثء ٚإْ وجٔش ٕ٘جن ثخضالفجس فٟ و١ف١ز صطذ١مٙج ٚصٕطذك ثٌّؼج١٠ش ثإلفذٜ ػشش ثٌشجٍِز ػٍٝ ثٌّؤ

 : ٚصشد ٘زٖ ثٌّؼج١٠ش فٟ خّظ ِؾّٛػجس ٟ٘. ٠ُٛػٍٝ ٘زٖ ثألٔٛثع ثٌّخضٍفز ٌٍضم

 

  :ثٌغ١جق ثٌّؤعغٟ. أ

 ٚثأل٘ذثف شعجٌزثٌ .1

 ٚثإلدثسر ثٌغٍطجس  .2

 ط٠ٛشضثٌإدثسر ػّجْ ثٌؾٛدر ٚ .3

  :ؽٛدر ثٌضؼٍُ ٚثٌضؼ١ٍُ. ح

 ٌضؼ١ٍُ ثٌضؼٍُ ٚث .4

 :دػُ صؼ١ٍُ ثٌطالح .ؽـ

 خذِجس دػُ ٚإدثسر ثٌطالح .5

 ثٌضؼٍُ ِظجدس .6

 :دػُ ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز . د

  ضؾ١ٙضثسثٌّشثفك ٚثٌ .7

 ثإلدثسر ٚثٌضخط١ؾ ثٌّجٌٟ  .8

 ػ١ٍّجس ثٌضٛظ١ف .9

 

 : ثإلعٙجِجس ثالؽضّجػ١ز. ٘ـ

 ثٌذقظ  .10
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 ثٌؼاللجس ثٌّؤعغ١ز ِغ ثٌّؾضّغ  .11

 

دّج فٝ رٌه , ثالػضذجس  فٟ وً ٘زٖ ثٌّؾجالس ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌّؤعغز وىً ٠ؤخز فٟ ثألدثءفجْ  ثٌّؤعغٟػٕذ ثٌضم٠ُٛ ٌالػضّجد 

ِغ ؽذ١ؼز  ٠ضٕجعخ دّج إ١ٌٗفىً ِؼ١جس ٠ٕظش , دجٌٕغذز ٌضم٠ُٛ ثٌذشثِؼ  أِج. وً ثٌّؤعغز فٟثخز طٛسر ػجِز ػٓ ٚػغ ثٌذشثِؼ 

 .ٌٍضم٠ُٛ ثٌخجػغثٌذشٔجِؼ 

 

 فِٟغً ؽٛدر ثٌؼ١ٍّجس ثٌّضذؼز , ش دشىً غ١ش ِذجشش ػٍٝ ثٌذشثِؼصؤع ثٌّؤعغٟصؤدٜ ػٍٝ ثٌّغضٜٛ  ثٌضٟ ثألٔشطزدؼغ 

ثٌّؤعغز ٌٚٙج  فٟصذثس ِشوض٠ج  أخشٜ أٔشطزٌٚىٓ ٕ٘جن  ،ثالػضذجس ػٕذ ثٌضم٠ُٛ ثٌذشثِؾٝ فٟصؤخز  ٘زٖ ال, ِؾٍظ ثٌؾجِؼز

ثالػضذجس ػٕذ  فٟصؤخز  ٔشطزثألفجْ ٘زٖ , ثٌّىضذ١ز ٚؽٛدر ثٌخذِجس ,ظ١٘تز ثٌضذس٠ أػؼجءِغً صؼ١١ٓ , وذ١ش ػٍٝ ثٌذشثِؼ صؤع١ش

 .ثٌذشثِؼ ع١طشر ػ١ٍٙج ٌّغتٛيثٌضم٠ُٛ ثٌذشثِؾٝ ٚثْ ٌُ ٠ىٓ 

 

صٕف١ز٘ج  فٟٚثْ وجٔش صٍه ثٌّؤعغجس صخضٍف , ٚثٌؼجِز ٚثٌخجطز, ثٌىذ١شر ٚثٌظغ١شر, صطذك ٘زٖ ثٌّؼج١٠ش ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌّؤعغجس

 . سعجٌضٙج فٟثٌّقذدر  ٚثأل٠ٌٛٚجس, صؼًّ ف١ٙج ٌضٟثٚثٌذ١تز , ثٌّجد٠ز ٚثٌذشش٠ز ٚإِىج١ٔجصٙج, ٍّٙجَ دجخضالف فؾّٙجٌ

 

صخضٍف  ثألٔشطزثٌٕغذ١ز ٌٙزٖ  ثأل١ّ٘ز ْثف١ظ , ػٕذ ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ ثألٔشطزٚصٔج ٌىً ِؾجي ِٓ ِؾجالس  ث١ٌٙتزٌُٚ صقذد 

ج ٌٍذقظ ِٓ سة١غٌذ٠ٙج ثٌضضثِج ِج ؽجِؼز فئْ ؼٍٝ عذ١ً ثٌّغجي، ف، صؼًّ ف١ٙج ثٌضٟدجخضالف ٔٛع ثٌّؤعغز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌظشٚف 

ٌٚىٓ دجٌٕغذز ٌى١ٍز ٌذ٠ٙج دشثِؼ . ٌذقظ ٚثعضشثص١ؾ١جس صط٠ٛش ثٌمذسثس ثٌذقغ١زػٍٝ ثثٌّضٛلغ أْ صٌٟٛ لذسث وذ١شث ِٓ ثٌضشو١ض 

فّٓ ثٌّضٛلغ أْ صىْٛ ِشجسوضٙج ِقذٚدر فٟ ِؾجي ثٌذقظ ، أٚ سدّج ال ٠ىْٛ ٌٙج أ٠ز ِشجسوز ػٍٝ ثإلؽالق،  طالح ثٌؾجِؼزٌ

 . غ أْ ٠قجفع أفشثد ث١ٌٙتز ثٌضؼ١ّ١ٍز ػٍٝ ِٛثوذز ثٌضطٛسثس ثٌخجطز دّؾجٌُِٙٚٓ عُ ِٓ ثٌّضٛل

 

ثٌضؼٍُ،  ِخشؽجسٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ٘زث ثٌضٕٛع، فّٓ ثٌّضٛلغ أْ ٠قظٝ ِؼ١جس ثٌضؼٍُ ٚثٌضؼ١ٍُ، ِغ ثٌضشو١ض دظفز خجطز ػٍٝ 

 . وذ١شضّجَ ٘جدثةّج د

 

، ٟٚ٘ ٚع١مز صظف دشىً  ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السِضطٍذجس  ثٌطالح ثٌضٟ صضغك ِغصقظ١ً ٠ٚؾخ أْ صقمك ثٌذشثِؼ ِؼج١٠ش 

 . ِغض٠ٛجس ثٌّؼشفز ٚثٌّٙجسثس ثٌالصِز ٌٍّؤ٘الس ثٌؼ١ٍج ص١ّٕزػجَ ششٚؽ 

 

 : ثإلؽجس ثز ٌٙزشة١غف١ّج ٠ٍٟ ثٌؼٕجطش ثٌ

 ثٌضؼٍُ  ١ذِٚذٜ صؼم ثٌّضضث٠ذر ثٌّضطٍذجس ثٌز١ٕ٘ز٠ضُ صشل١ُ ثٌّغض٠ٛجس ٚسدطٙج دؼٕج٠ٚٓ ثٌّؤ٘الس ٌٛطف : انًسزٕيبد

 . ٌضمذَ ٔقٛ ثٌذسؽجس ثألوجد١ّ٠ز ثٌؼ١ٍجِض٠ذث ِٓ ثخالي إفشثص ثٌطالح فذٚعٗ ثٌّضٛلغ 

  ٔمجؽ ٠ضُ صخظ١ظٙج ٌٛطف فؾُ ثٌؼًّ أٚ فؾُ ثٌضؼٍُ ثٌّضٛلغ ٌٍقظٛي ػٍٝ دسؽز أوجد١ّ٠ز أٚ : سبػبد انًؼزًذحان

 . ِج ٚفذثس أٚ ػٕجطش أخشٜ ِٓ دشٔجِؼ

 دشٔجِؼ إٌٝ صط٠ٛش٘ج ٙذف أٞألٔٛثع ٔضجةؼ ثٌضؼٍُ ٚثٌضٟ ٠ثٌفتجس ثٌٛثعؼز : انزؼهى يجبالد . 
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 -ٙج أٚ ِج ٠ؼجدٌٓ دسؽز ثٌذدٍَٛ ِصضشثٚؿ ٚ صضٛثفك ِغض٠ٛجس ٚػٕج٠ٚٓ ثٌّؤ٘الس ِغ ثٌّّجسعجس ثٌّضذؼز فج١ٌج فٟ ثٌٍّّىز ٟٚ٘ 

٠ٚؼذ ثٌذٚثَ ثٌىجًِ . ثٌذوضٛسثٖ دسؽزإٌٝ   – (ثٌغجٔٛٞفٛق  عٕض١ٓ ِٓ ثٌذسثعز) عجػز ِؼضّذر 60دؼذ ثالٌضقجق ٌّذر ال صمً ػٓ 

 . عجػز 18عجػز ِؼضّذر فٟ ثٌفظً ثٌذسثعٟ ثٌٛثفذ ِٚٓ ثٌّمذٛي أْ ٠ظً إٌٝ  15٘ٛ طالح ثالٔضظجَ ثٌضم١ٍذٞ ٌ

 

صشصذؾ دضخظظجس ِؼ١ٕز ٠ؼذ  ٚثٌضٟثٌّٙجسثس ثٌٕفغقشو١ز  إٌٝ دجإلػجفز, ِؾجالس سة١غز أسدؼز فٟٚصظٕف ِؾجالس ثٌضؼٍُ 

 : ٟ٘ٚ٘زٖ ثٌّؾجالس , ٘جِج ثِشأٙجسثس ف١ٙج ثوضغجح ٘زٖ ثٌّ

 ثٌمذسر ػٍٝ ثعضزوجس، ٚفُٙ، ٚصمذ٠ُ ثٌّؼٍِٛجس، دّج فٟ رٌهانًؼزفخ ، : 

 ،ِؼشفز فمجةك ِقذدر 

  ،ِؼشفز ِفج١ُ٘ ِٚذجدا ٚٔظش٠جس 

 ِؼشفز ثإلؽشثءثس . 

 ثٌمذسر ػٍٝانًٓبراد انًؼزفيخ ، : 

  صطذ١ك ثٌٕظش٠ز فٟ فُٙ ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّذجدا ٚثٌٕظش٠جس 

  ِٛثلف  ٙزٛثؽِ رٌه، ٚػٕذ ثألِش طٍخضثٌضفى١ش ثٌٕجلذ ٚثإلدذثع فٟ فً ثٌّشىالس، ػٕذِج ٠خطٛثس ك صطذ١

 . ؽذ٠ذر غ١ش ِضٛلؼز

 ٠شًّ رٌه ثٌمذسر ػٍٝٔانزٕاصم يغ اآلخزيٍ  انًسؤٔنيخرحًم   يٓبراد ، : 

  ،صقًّ ِغؤ١ٌٚز ػ١ٍّز ثٌضؼٍُ ٚثٌض١ّٕز ثٌّغضّشر ثٌشخظ١ز ٚث١ٌّٕٙز 

 ِؾّٛػجس ِّٚجسعز ثٌم١جدر ػٕذ ثٌقجؽز، ػّٓ  ثٌؼًّ ػٍٝ ٔقٛ فؼجي 

  ،ثٌضظشف دّغؤ١ٌٚز ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌؼاللجس ثٌشخظ١ز ٚث١ٌّٕٙز 

   ٟثٌؼجِز ٚثٌشخظ١ز ثٌّٛثلفثٌضظشف ػٍٝ ٔقٛ أخاللٟ دّج ٠ضٛثفك ِغ ثٌّؼج١٠ش ثألخالل١ز ثٌؼ١ٍج ف. 

 

 ٠شًّ رٌه ثٌمذسر ػٍٝ انًؼهٕيبد ٔانًٓبراد انؼذديخ، رقُيخٔ االرصبل : 

  ،ثالصظجي ثٌفؼجي شف٠ٛج ٚوضجد١ج 

  َٚثٌّؼٍِٛجس، ثالصظجي صم١ٕزثعضخذث 

  ثعضخذثَ ثألعج١ٌخ ثإلفظجة١ز ٚثٌش٠جػ١ز ثألعجع١ز. 

 

حتاج ٌعلى سبٌل المثال ،  فاألهمٌة فً بعض مجاالت الدراسةفً  تنطوي على براعة ٌدوٌة ؼاٌة وهًحركٌة النفس المهارات

 .حركٌة الالزمةنفسالمهارات ال مستوٌات عالٌة جدا منإلى  وسٌقًمالالفنان ، أو  وألجراح ، كل من ا

 المتوقع فً كل من هذه المجاالت فً كل مستوى اإلجادةلمستوى  عاما واسع النطاق وصفا ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الس شملٌو

  .المإهالت من

 

فً التخصصات األكادٌمٌة أو المهنٌة الالزمة  ةوالمهارات المتوقع ٌتطلب معٌار التعلم والتعلٌم أن ٌتعلم الطالب المعارؾكما 

للمإسسة عند التخطٌط ألى برنامج النظر فى متطلبات  ٌنبؽً ،ولتلبٌة هذا المطلب، هم لهاإعداد ٌتمالمجاالت التً  لممارسة

لق فضال عن أي متطلبات خاصة تتع , المتخصصةوهٌئات االعتماد  ،الهٌئات والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة المتخصصة

   .فً المملكة العربٌة السعودٌة القائمة الظروؾب
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أو مع ؼٌرها من ( طورالتمستوى لتقٌٌم )  مقارنات مع األداء فً الماضً جودةالقرارات المتعلقة بالٌنبؽً أن تشمل و

ٌة السعودٌة والهدؾ من هذا النظام فً المملكة العرب. داءالنسبٌة لألمستوٌات الوجودة البشؤن  قراراتالمإسسات إلصدار 

وسوؾ ٌتطلب . مستوٌات المتقدمةالفً المإسسات الدولٌة ذات تً تقدم تلك العلى األقل تعادل التعلٌم  جودة أن و ضمانه

لكن نقطة المقارنة لوضع معاٌٌر لألداء ٌجب أن تكون . الهامة ذلك إجراء مقارنات دولٌة على األقل فً بعض المسائل

 .التً ٌنبؽً اتخاذها  القراراتو، التً تعمل فٌهاها، والظروؾ للمإسسة المعنٌة، ومهمت مالئمة

فً ملحقات و. وثائق التخطٌط وتقارٌر  عدد من ما ٌنبؽً أن ٌدرج فًحول من هذا الدلٌل تفاصٌل  الثانًٌتضمن الجزء و

لخطط وتقارٌر  ر وصفاهذه النماذج مصممة لتوفٌ. لمساعدة المسإولٌن عن إعداد هذه الوثائق تم توفٌر نماذج ،هذا الكتٌب

  .عن األنشطة، وملخصات أدلة عن األداء بالنسبة لهذه المعاٌٌر

عن تختلؾ إلى حد ما  ًوه، لتعلمل مجاالت ستة ، تم تحدٌد ٌإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السالتدرٌب المهنً والتقنً مسار فً 

لتطوٌر عدد من  رئٌسال المطلب ذلك ، بما فًفً هذا القطاع التمهٌدٌةبرامج الالعالً، مما ٌعكس اختالؾ  التعلٌم مجاالت

وذلك  مجاالتالتحقٌق المعاٌٌر المطلوبة للتعلٌم فً هذه فمن المهم للؽاٌة العالً،  أما بالنسبة للتعلٌم. المهارات المطلوبة للعمل

ن هناك تركٌز كبٌر على وعند التقوٌم العتماد البرامج سوؾ ٌكو. ٌتطلب استخدام استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة لنوع التعلم

جودة نتائج التعلم، ومدى  لتحقق مناٌم التعلم، وعملٌات ودمة لتحقٌق تلك النتائج، وطرق تقالمستخ استراتٌجٌات التدرٌب

  .العمل سوق لمتطلبات ٌتهاتلب

صحٌح من خالل  هذا ال ٌمكن أن ٌحدد بشكلو .بشكل فعال بعد التخرج ٌتم تعلمهما  استخدامهو  األسمى الهدؾال شك أن و

أن  تضمن على األقل بعض األدلة علىٌأن جب برامج ٌالٌم وؼٌر أن تق أثناء وجودهم فً المإسسة التعلٌمٌة ،ٌم الطالب وتق

نتائج على أساس قائما  دلٌالٌستدعً التخرج، وهذا  ٌطبق على النحو المناسب فً حٌاتهم الشخصٌة والمهنٌة بعدٌتم تعلمه ما 

 .أم ال على المدى البعٌد قد تحققت ةالمطلوب ت نتائج التعلمٌم ما إذا كانوأخرى لتق ٌاتأو آلاالستفتاءات 

 

  يى انجٕدحٕاسزخذاو األدنخ نزق 2.2 

سمعة أو االنطباعات العلى  بدال من االعتماد والبراهٌن دلةمن األعلى أساس بجودة التعلٌم  القرارات المتعلقةستند تٌنبؽً أن 

من الممكن ، وضع نظام لضمان الجودة وخالل ،ما  ٌقدم معلومات لصالح قراردلٌل أي شًء الون ٌمكن أن ٌكو. العامة

  .هامٌتقدٌتم مسبقا لهذا النوع من األدلة التً س التخطٌط

التً سٌتم داء األبعض مإشرات  دٌتحدمن الضروري إال أنه  ،دلة األ أشكاال متنوعة منمن إمكانٌة استخدام  رؼمبالو

داء األمإشر وسوؾ ٌتطلب  . شكال من أشكال هذه األدلةالتعلٌم تعد آراء الطالب حول جودة  على سبٌل المثالف .استخدامها

التدرٌس على معٌار واسع جودة مثل متوسط تصنٌؾ  المعٌارٌة لاشكاألكمً فً بعض قٌاس إلى  بالطالالقائم على آراء 

بعد ) مقرراتوم على معدالت إتمام أو نجاح الطالب فً التقمإشرات أخرى قد فً حٌن أن . من قبل الطالب فً الصؾ

 .جٌنٌأو برنامج فً مسح للخر مقررأو تصنٌؾ لقٌمة ، (المعاٌٌر المطلوبة التحقق بصورة مستقلة من

 بشؤن القراراتولكن عند إصدار . ةخارجٌ مراجعة الخارجٌٌن فً المقٌمٌنسوؾ تستخدم مإشرات األداء أٌضا من قبل و 

من  اجزءٌعد لتحقق من النتائج التً قدمتها المإسسة فا. إخذ فً االعتبارٌمعلومات أخرى، وهذا ٌنبؽً أن  تتبٌند ق ،جودةال

قبل  األدلة التً تتجاوز مإشرات األداء التً تم اختٌارها من دراسةٌنطوي على  ، وهذا ؼالبا ماالخارجً المقوم دور

  .المإسسة

عكس تأن  مفترضتً من الالوالخاصة بها،  ٌم والتقارٌرولعملٌات التقما مإسسة  هاباإلضافة إلى المإشرات التً تختار

مإشرات األداء  من معٌنتحدٌد عدد بمن وقت آلخر ستقوم  الهٌئةفإن  ،هاالخاصة بوالترتٌبات التنظٌمٌة  واألولوٌاترسالة ال

وسوؾ ٌتطلب األمر تقدٌم . من المإسسات مجموعات معٌنة مإسسات أوالفً جمٌع  استخدامهاالتً ٌنبؽً  (Kips) ةرئٌسال

  .الخارجٌة ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ تم تناولها خاللالتً  الذاتٌة دراسةال تقارٌر فً المإشرات بٌانات عن تلك
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  ٔانًؤشزاد انًًكُخألدنخ يٕجز انًؼبييز ٔأشكبل ا 3.2

داء األلة التً ٌمكن النظر فٌها، ومإشرات على أنواع األدالمالحظات عامة األحد عشر، وبعض الموجز للمعاٌٌر فٌما ٌلً 

وٌستهدؾ . إرشادي هنا على نحو المقدمةعلى األدلة والمإشرات  المالحظات وتستخدم. على أساس هذه األدلة ةممكنال

تلك المإسسة أو البرنامج  هاتحدٌد األدلة والمإشرات التً ستستخدم معٌن أو برنامجما مإسسة  جودة الخاص بتخطٌطجزء ال

 . ؼراض ضمان الجودةأل

 الحرم فًأو ( المباشر)وجها لوجه  التعلٌم معاٌٌر لمإسسة تقدم قد تم استخدامهذه األمثلة  ه فًوتجدر اإلشارة أٌضا إلى أن

 .ةمختلفة من المإشرات واألدل أشكاال د، ٌتطلب األمرلمإسسة تقدم برامج التعلٌم عن بعوبالنسبة . (الجامعً)

 

 السٌاق المؤسسً. أ

 واألهدافرسالة ال: 1ٌار مع

 

 معٌار البرنامج معٌار المإسسة

ٌجب أن بوضوح كما رسالتها المإسسة ٌجب أن تحدد 

ة، وتكون مإثرة رئٌسال هاوأولوٌاتأهدافها  بشكل مالئم تحدد

 . فً توجٌه التخطٌط والعمل داخل المإسسة

 

، المإسسةرسالة  البرنامج متسقة معرسالة ٌجب أن تكون 

لبرنامج ل محددة أهداؾ ومتطلبات بناءا على هاقٌطبكما ٌتم ت

 األهداؾ ٌجب أن تحدد بوضوح وبشكل مالئمو. المعنً

وتكون مإثرة فً توجٌه التخطٌط  ةرئٌسألولوٌات الوا

 .والعمل

هً  1 بالمعٌار فٌما ٌتعلقالخاصة لمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 رسالة ال مالئمة 1.1

 رسالة ال عبارة جدوى 2.1

  ومراجعتهارسالة ال تطوٌر 3.1

 رسالة ال عبارةاالستفادة من  4.1

 .والؽاٌات واألهداؾ الرسالة العالقة بٌن 5.1

 

 1 بالمعٌار فٌما ٌتعلقمإسسة برنامج الخاصة ل المتطلبات

 :هً كالتالً

  الرسالة مالئمة 1.1

  الرسالة عبارة جدوى 2.1

  ومراجعتها الرسالة تطوٌر 3.1

  الرسالة عبارةة من االستفاد 4.1

 .والؽاٌات واألهداؾ الرسالةالعالقة بٌن  5.1

 

 واألدلة مؤشرات األداء

تعدٌالت ال ، أو الرسالة، ونسخا من وثائق انفسه الرسالة صٌؽةمن دراسة  جودة  الرسالة دلٌل بشؤنعلى ٌمكن الحصول 

أخرى  تقارٌر دراسةودعمها، وتٌعابهم للرسالة اسمدى الموظفٌن والطلبة لمعرفة  مقابالت معوالعلٌها، التً أدخلت 

على المإشرات التً ٌمكن استخدامها شتمل تو. القرارات كؤساس التخاذالرسالة  بٌانات لمعرفة مدى استخدامو  مقترحاتو

من رسالة الالتً تستند إلى اإلستراتٌجٌة  ودعمها، أو نسبة القراراتاستٌعاب الرسالة مدى االستفتاءات لمعرفة أسئلة إجابات 

 .المتخذة بٌن معاٌٌر القرار
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  واإلدارة السلطات:  2المعٌار  

 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

صالح لقٌادة فعالة  المإسسة التعلٌمٌة إدارةتوفر ٌجب أن 

، من خالل وضع سٌاسات اعمالئهلصالح المإسسة ككل و

كبار المدٌرٌن  ٌترأسٌجب أن كما . للمساءلةوإجراءات 

نشطة التً تضطلع بها هذه المإسسة على نحو فعال فً األ

عالوة على ذلك، ٌجب . واضح المعالم توجٌه إطار هٌكل

 مع مستوٌات عالٌة من النزاهة أن تتسق أنشطتهم

ٌجب أن تتم هذه األنشطة والممارسات األخالقٌة، كما 

السلٌمة التً تضمن  السٌاساتوضمن إطار من اللوائح 

مناسب بٌن  اإلدارٌة وتوفٌر توازنالمساءلة المالٌة و

 . منسق والمبادرة المحلٌةالالتخطٌط 

توازن مناسب بٌن الخضوع  برنامج ٌجب أن تعكسالإدارة 

بٌن المإسسة، و للمساءلة أمام اإلدارة العلٌا ومجلس إدارة

 .المحددة للبرنامج المعنً المتطلباتالمرونة الالزمة لتلبٌة 

مثل )عملٌات التخطٌط  فً األطراؾ المعنٌةوٌجب إشراك 

، وممثلً الصناعة، تخصصةالطالب ، والهٌئات الم

فً وضع أهداؾ وؼاٌات ( هٌئة التدرٌسأعضاء و

ٌجب كما . هال واالستجابة واستعراض ما تحقق من نتائج

التعدٌالت إضافة إلى البرامج ككل و مقرراتال جودة رصد

 لتطوراتردود الفعل وا استجابة إلىالتً أدخلت على الفور 

  .الحاصلة فً البٌئة الخارجٌة التً تإثر فً هذا البرنامج

 

هً  2 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

  : كالتالً

 (مجلس الجامعة )  اإلدارٌةالسلطة  2-1

  القٌادة 2-2

  عملٌات التخطٌط 2-3

  لعالقات بٌن أقسام الطالب والطالباتا  2-4

  النزاهة  2-5

  األنظمةالسٌاسات و 2-6

  المناخ التنظٌمً 2-7

  .للمإسسة الخاضعةوالكٌانات المشاركة  هٌئاتال 2-8

 

هً  2 بالمعٌار فٌما ٌتعلق برنامج محددالخاصة ل المتطلبات

 :كالتالً

  القٌادة 2-1

  عملٌات التخطٌط2-2

  لعالقات بٌن أقسام الطالب والطالباتا 2-3

  النزاهة  2-4

  واللوائح السٌاسات 2-5

 

 

 

 

 دلةواأل مؤشرات األداء

من  وعٌناتة، رئٌسواللجان ال العلٌا لإلدارة المرجعٌة مقاٌٌسواإلدارة من  السلطات جودة بشؤندلٌل  على ٌمكن الحصول

 جودة دلٌل بشؤنٌمكن الحصول على و . ٌم الذاتًوهذه الهٌئات، ودلٌل التقمن قبل قرارات  باتخاذالتً توصً  الوثائق

الوثائق ذات  تقوٌممن خالل خاضعة للرقابة  الكٌانات التً كانت استعراض ، وتحلٌالت تقٌٌم المخاطر أو األنظمةسٌاسات وال

ٌم المناخ ووٌمكن تق. مضمونهاب على علم واأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن الذٌن من المتوقع أن ٌكون مع هاالصلة ومناقشات

 .الموظفٌن والطالب المناقشة معأو  المسحنتائج  عن طرٌق التنظٌمً
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 تطوٌرهاإدارة ضمان الجودة و: 3معٌار 

 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

عملٌات ضمان الجودة ٌجب أن تشمل جمٌع قطاعات 

 العملٌات اإلدارٌة معبفعالٌة  تكاملأن تالمإسسة و

ٌم جودة المدخالت وأن تشمل معاٌٌر تق وٌجب. والتخطٌط

 مع التركٌز بشكل خاص على ترجاخمالوالعملٌات و

هٌئة أعضاء وٌجب إنشاء عملٌات لضمان أن المخرجات، 

أدائهم و تطوٌر ب نوالموظفٌن والطالب ملتزموالتدرٌس 

بالرجوع إلى  جودةالٌم وٌجب تقكما . بشكل منتظم هٌموتق

 الخارجٌة قاٌٌسمالتً تستند إلى مإشرات األداء وال األدلة

 . العالٌة

ن ٌالموظفهٌئة التدرٌس و ؼٌرهم من أعضاء  لتزمٌٌجب أن 

 جودة تطوٌرو مأدائه تطوٌربن فً البرنامج ٌالمشارك

لجودة لٌمات منتظمة وتقتجرى ٌجب أن كما . البرنامج ككل

على أدلة صحٌحة ومعاٌٌر  بناءا كل مقرر وتقوٌم خطط فً

وتخصص  .ونفذت أعدت التً طوٌرتالمناسبة، وخطط 

 تائج تعلم الطلبة فً كل دورة معنل بشكل أساسًاألهمٌة 

  .المساهمة فً تحقٌق أهداؾ البرنامج الشاملة

 

 

 3 بالمعٌارالمتعلقة ولمإسسة ككل با الخاصة المتطلبات

  : هً كالتالً

  الجودة بتحسٌنااللتزام المإسسً  3-1

  نطاق عملٌات ضمان الجودة 3-2

  إدارة عملٌات ضمان الجودة 3-3

  محكاتوال والمإشرات المرجعٌة األدلةاستخدام  3-4

  التحقق المستقل من التقوٌم 3-5

هً  3 بالمعٌار فٌما ٌتعلق ما ،برنامج الخاصة ل المتطلبات

 :كالتالً

  بتحسٌن جودة البرامج االلتزام  3-1

  نطاق عملٌات ضمان الجودة 3-2

  إدارة عملٌات ضمان الجودة 3-3

  محكاتوال والمإشرات المرجعٌة األدلةاستخدام  3-4

  المستقل من التقوٌمالتحقق  3-5

 

 

 واألدلة مؤشرات األداء

 تحسنالمن خالل النظر فً نتائج تلك العملٌات، التً تشمل  إدارة عملٌات ضمان الجودة جودةدلٌل على على ٌمكن الحصول 

من  المتبعةعملٌات اللة عن أد على ٌمكن الحصولو تدرٌجً فً النتائج التعلٌمٌة وجوانب تخطٌط وإدارة هذه المإسسةال

وحدات داخل ال تقارٌر أداء جودةأدلة أخرى من على ٌمكن الحصول كما . الموظفٌن أو الطالب مناقشات معالأو االستفتاءات 

ٌمكن الحصول على و. المعاٌٌر الخارجٌةب مناسبة مقارنة محكاتما إذا كانت قائمة على أدلة و ذلك المإسسة، بما فً

برامج التطوٌر  تقارٌر عن مدى فعالٌةوالجودة من معدالت المشاركة،  الخدمات التً ٌقدمها مركز ةجودمعلومات عن 

المإسسة  نواحًفً جمٌع  جودةالوثائق و تقارٌر توافق بٌنوال ،جودةال وتطوٌرهدؾ منهجٌة التعلٌم ستالتً ت المتخصصة

 وهناك عدد من المإشرات الممكنة  .ظفٌن وكبار المدٌرٌنوالمو وفعالٌة عملٌات ضمان الجودة من قبل الطالبأهمٌة  وتقٌٌم

  ..ٌمكن أن تستمد مباشرة من هذه القائمة من مصادر األدلة التً
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 جودة التعلم والتعلٌم. ب

 التعلم والتعلٌم: 4المعٌار 

 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

المإسسة نظام فعال لضمان أن جمٌع  ٌكون لدى ٌجب أن

من وذلك التعلم والتعلٌم ٌات على مستوطابق أتالبرامج 

وتوفٌر خدمات  المبدئٌة، ورصد األداء، اتخالل الموافق

التالٌة المتطلبات تنطبق . ةالمإسسعلى نطاق واسع بالدعم 

ٌجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة و. البرامج على جمٌع

 ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السشى مع امحددة بوضوح، بما ٌتم

العمل أو الممارسة  ومتطلبات( المهنٌةالبرامج )الوطنٌة و

عملٌات  ٌم معاٌٌر التعلم من خاللوال بد من تقو.  المهنٌة

 المرجعٌة الخارجٌة المعاٌٌرمناسبة ٌتم قٌاسها فً مقابل 

مإهلٌن ٌجب أن ٌكون أعضاء هٌئة التدرٌس و. ذات الصلة

 تحملالخبرات المناسبة لعلى النحو األمثل ولدٌهم 

 ستخدام استراتٌجٌاتال، و الخاصة بهم لتدرٌساات مسإولٌ

ئج التعلم، التدرٌس المناسبة ألنواع مختلفة من نتا

. الرامٌة إلى تحسٌن فعالٌة التعلٌم لمشاركة فً األنشطةلو

من  التعلٌم ومدى فعالٌة البرامج جودةٌم ووٌجب أن ٌتم تق

 العمل ربابالخرٌجٌن وأاستفتاءات ب والطال ٌموخالل تق

 .التطوٌرردود الفعل كؤساس لخطط استخدام ن ثم وم

ٌجب أن تكون نتائج تعلم الطلبة محددة بوضوح، بما 

ومتطلبات العمل أو  ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السشى مع اٌتم

 ٌم معاٌٌر التعلم من خاللوال بد من تقو. الممارسة المهنٌة

المرجعٌة  المعاٌٌرمناسبة ٌتم قٌاسها فً مقابل عملٌات 

ٌجب أن ٌكون أعضاء هٌئة التدرٌس ذات الصلة و ٌةالخارج

 تحملالخبرات المناسبة لمإهلٌن على النحو األمثل ولدٌهم 

 ستخدام استراتٌجٌاتال، و الخاصة بهم لتدرٌسامسإولٌات 

لمشاركة لنواع مختلفة من نتائج التعلم، والتدرٌس المناسبة أل

جب أن ٌتم وٌ. الرامٌة إلى تحسٌن فعالٌة التعلٌم فً األنشطة

 ٌمومن خالل تق التعلٌم ومدى فعالٌة البرامج جودةٌم وتق

مع استخدام ،  العمل ربابالخرٌجٌن وأاستفتاء ب والطال

 .التطوٌركؤساس لخطط  التؽذٌة الراجعة

هً  4 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

  : كالتالً

  ٌمالرقابة المإسسٌة لجودة التعلم والتعل  4-1

  الطالب ملتعمخرجات  4-2

 برامج ال تطوٌرعملٌات   4-3

 برامج الٌم وتقوعملٌات مراجعة  4-4

  ٌم الطالبوتق 4-5

  للطلبةالتعلٌمٌة المساعدة  4-6

 التدرٌس جودة 4-7

 التدرٌس جودةتقدٌم الدعم إلدخال تحسٌنات على  4-8

 أعضاء هٌئة تدرٌس اتمإهالت وخبر 4-9

  المٌدانٌة الخبرة أنشطة 4-11

 ترتٌبات الشراكة مع مإسسات أخرى 4-11

هً  4 بالمعٌار فٌما ٌتعلق برنامج محددالخاصة ل المتطلبات

 :كالتالً

  تعلم الطلبة مخرجات 4-1

 برامج ال تطوٌرعملٌات   4-2

 برامج التقٌٌم وعملٌات مراجعة  4-3

  ٌم الطالبوتق 4-4

  للطلبةالتعلٌمٌة المساعدة  4-5

  تدرٌسال جودة 4-6

  التدرٌس جودةتقدٌم الدعم إلدخال تحسٌنات على  4-7

 أعضاء هٌئة تدرٌس اتمإهالت وخبر 4-8

  المٌدانٌة الخبرة أنشطة 4-9

 ترتٌبات الشراكة مع مإسسات أخرى 4-11
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  واألدلة مؤشرات األداء

 البرامج جودةن عالعمل  ربابٌجٌن وأوالخر  تقوٌم الطالب خاللالتعلم والتعلٌم من  جودةعن مإشرات على الحصول  ٌمكن

، باإلضافة إلى  هٌئة التدرٌس أعضاء إلىونسبة الطلبة  ونتائج توظٌؾ الخرٌجٌن مقرراتوالمج ابرال إتماموإحصاءات عن 

مدى  بشؤنأحد المصادر الهامة لألدلة مشورة الخبراء المستقلٌن تعد  وأعضاء هٌئة التدرٌس ، عن مإهالت  إحصاءات

 لمقارنةأدلة  إتاحةوٌنبؽً . ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الس التعلٌمٌة فً حاورماللمختلؾ  وٌماتتراتٌجٌات التدرٌس والتقاس مالئمة

عٌنات من  تقوٌم منهابعدة طرق مختلفة  وٌمكن أن ٌتم ذلك. مرجعٌة خارجٌة مناسبة مع مستوٌاتالتعلم  مخرجات مستوٌات

  .بالطالوإجابات  اتالختبارائلة المستقلة لمعاٌٌر أس قوٌماتعمل الطالب والت

فً مقارنات بٌن  هماستخداكمٌا و قٌاسه ٌمكن فً شكل التعلم والتعلٌم استخدام البٌانات جودةاختٌار مإشرات األداء لوٌتطلب 

 .األخرى، واألداء فً الماضً المإسساتوهذه المإسسة 

 

 دعم تعلم الطالب. ج

 مالطالب وخدمات الدع شؤون إدارة: 5المعٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

 وضع سجالتهم نظما نظمو الطالب ٌجب أن تكون إدارة قبول

وسرٌعة االستجابة، مع الحفاظ على سرٌة  بها موثوق

ٌجب أن تكون حقوق و. لسٌاسات المعلنةل وفقاالسجالت 

مع وضع واضح ومفهومة الطالب محددة بشكل  ومسئولٌات

وٌجب توفٌر . النضباطاة وٌشفافتتسم بالعادلة إجراءات 

والخدمات  واإلرشادآلٌات لتقدٌم المشورة األكادٌمٌة ، 

الحتٌاجات  باالستجابةأن تتسم هذه اآللٌات ال بد و،  المساندة

 على المتطلباتخدمات الدعم للطالب وأال تقتصر . الطالب

دٌن، لاب تتعلق ال صفٌهبل تشمل أنشطة األكادٌمٌة الرسمٌة 

رٌاضة ، وؼٌرها من األنشطة ذات الصلة والثقافة ، وال

 .التكوٌن البدنً للطالباحتٌاجات ب

 ومتجاوبة معٌجب أن تكون عملٌات القبول فعالة ونزٌهة ، 

 إتاحةٌجب و. البرنامجب خالل االلتحاقاحتٌاجات الطالب 

البرنامج ومعاٌٌر القبول ، متطلبات معلومات واضحة عن 

فً و بالبرنامجالتحاقهم  ندالبرنامج للطالب عاتمام  ومعاٌٌر

ٌجب أن تكون آلٌات تسوٌة و. المراحل الالحقة من البرنامج

مبٌنة بوضوح ، ومعروفة ،  والمناشدات الطالبٌةالمنازعات 

فٌما  ٌقدم التوجٌه المهنًٌجب أن كما . بشكل عادلوتدار 

الدراسة التً تم  بمجاالت ذات الصلة بالوظائؾٌتعلق 

 .امجتناولها فً هذا البرن

هً  5 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 قبول الطالب  5-1

 سجالت الطالب 5-2

   شإون الطالب إدارة 5-3

 ب ٌم خدمات الطالوتخطٌط وتق 5-4

  اإلرشادالطبٌة وخدمات الخدمات  5-5

 ؼٌر الصفٌة األنشطة 5-6

  5 المعٌاربالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 :هً كما ٌلً

 قبول الطالب 5-1 

 سجالت الطالب 5-2

 الطالب  شإون إدارة 5-3
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 واألدلةمؤشرات األداء 

كفاءة الخدمات المقدمة عن استفتاءات الطالب الطالب وخدمات الدعم من  شإون إدارة على جودةدلٌل على ٌمكن الحصول 

باإلضافة إلى  ,النتائج وإعالن ,القبول الوقت المستؽرق فً عملٌات، وهابعٌن، ومعدالت استخدام خدمات تها استجابمدى و

للحصول على ٌمكن أن تستند مإشرات األداء مباشرة على هذه المعلومات ، ولكن و .ونتائج إجراءات التؤدٌب معدل تكرار

 .مع الطالب والموظفٌن لمرافق ومناقشاتامثل زٌارات  خالل مراجعة ما، من الممكن إجراء بعض األمورأدلة إضافٌة 

 

 مصادر التعلم: 6معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

توفٌر المكتبات و ، ومنهالموارد التعلٌمٌةلٌجب التخطٌط 

لتلبٌة  ،اللكترونٌة وؼٌرها من المواد المرجعٌةا المراجع

مستوى ب هامٌقدوتلمإسسة برامج االخاصة ل المتطلبات

تبة وما ٌتصل بها من مرافق المكإتاحة البد من و. مناسب

المعلومات فً بعض األحٌان لدعم التعلم المستقل، مع  تقنٌة

كما ٌتطلب . تقدٌم المساعدة فً العثور على المواد المطلوبة

اتٌة وتوفٌر مرافق للدراسة الفردٌة والجماعٌة فً بٌئة ماألمر 

 كماٌم الخدمات والبد من تقو .الفعالة والبحوث للدراسات

التدرٌس العاملٌن باستجابة لردود فعل  طوٌرهاتٌنبؽً 

 .والطالب

والخدمات المرتبطة مواد الموارد التعلٌمٌة ٌجب أن تكون 

المقدمة  مقرراتالبرامج وال متطلباتبها كافٌة لتلبٌة 

البد من توفٌر و, .إلٌهاومتاحة للطالب عند الحاجة ,افٌه

فً من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس  المتطلباتمعلومات عن 

الالزمة على النحو المطلوب،  المصادرتوفٌر ل ةكافٌ أوقات

الخدمات ٌم ون والطالب فً تقووٌجب أن ٌشارك الموظف

لمواد المرجعٌة لالخاصة  وسوؾ تتنوع المتطلبات. المقدمة

 ،شبكة اإلنترنت، والحاسوب ومصادر البٌانات على

 والمساعدة فً استخدام هذه المعدات تبعا لطبٌعة البرنامج

 .فً التدرٌس والطرق المتبعة

هً  6 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 

 والتقوٌم التخطٌط6-1

 التنظٌم 6-2

 الدعم للمستخدمٌن  تقدٌم6-3

 والمرافقالموارد  6-4

  6 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 :هً كما ٌلً

 والتقوٌمالتخطٌط  6-1

 التنظٌم 6-2

 تقدٌم الدعم للمستخدمٌن 6-3

 والمرافقالموارد  6-4

 

 واألدلةمؤشرات األداء 

 رضااالستفتاء عن من خالل  الخاصة بذلكالتعلم ومإشرات األداء  مصادرجودة حول  والبراهٌن األدلةٌمكن الحصول على 

، وتفاصٌل مختلفة والمراجع الخاصة بالمقرراتمعدالت نجاح الطالب فى الوصول الى مصادر المعلومات الالمستخدمٌن، و

معلومات عن تقدٌم برامج توجٌهٌة  إتاحةوٌنبؽً . هٌئة التدرٌسأعضاء المرافق لالستخدام من جانب الطالب وإتاحة أوقات 

 على تقدٌم ةكون المإسسة قادرتٌنبؽً أن و. من المستفٌدٌنوالقدرة على االستجابة لطلبات مجموعات  ,للطلبة الجدد

على شبكة اإلنترنت مقارنة مع المإسسات التً تقدم والموارد الموجودة الكتب من  مصادر التعلممستوى توفٌر معلومات عن 
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على مستوى المإسسة المماثلة او ٌزٌد  أصبحتقدٌم الخدمة المناسب هو أن مستوى  داءاألمإشر ، وسوؾ ٌكون برامج مماثلة

 .عنها

 

 دعم البنٌة التحتٌة. د

 والتجهٌزاتالمرافق : 7معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

 المتطلباتلتلبٌة  مهٌئةمرافق مصممة أو الٌجب أن تكون 

والتعلم فً البرامج التً تقدمها المإسسة،  الخاصة للتعلٌم

 وال بد من رصد. الجودة وتوفر بٌئة آمنة وصحٌة لتعلٌم عال

دة فً التخطٌط للمساع ٌنو استفتاء المستخدم المرافقاستخدام 

من خالل توفٌر بنٌة تحتٌة مالئمة   ٌجبو . لمزٌد من التطور

الحاسوب  تقنٌة، واستخدام والمعاملقاعات الدراسة  إعداد

. هٌئة التدرٌس والطالبألعضاء الالزمة لبحث اومعدات 

مثل خدمات كما ٌجب توفٌر خدمات مصاحبة بشكل مناسب 

ب متى كان الطال سكنو ،صاحبة للمنهجمال واألنشطةالؽذاء، 

 .ذلك ممكنا

لتعلٌم المتطلبات  الالزمة والتجهٌزاتر المرافق ٌٌجب توف

المرافق  استخداموٌنبؽً رصد . لبرنامجلوالتعلم 

من  عن الكفاءة منتظمةبصفة ٌم وتقإجراء و والتجهٌزات

التدرٌس وؼٌرهم من  هٌئةأعضاء  خالل المشاورات مع

 .الموظفٌن، والطالب

هً  7 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 

 السٌاسات والتخطٌط  7-1

 ة المرافق ءجودة وكفا 7-2

 التنظٌم واإلدارة  7-3

 المعلومات  تقنٌة 7-4

  السكن الطالبً 7-5

  7 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 هً كما ٌلًٍ  

 السٌاسات والتخطٌط  7-1

 ة المرافق ءدة وكفاجو 7-2

 التنظٌم واإلدارة  7-3

 المعلومات  تقنٌة 7-4

 

 

 

 

 واألدلةمؤشرات األداء 

 ورضا المستخدمٌن استفتاءات وثائق التخطٌط ، وخالل المرافق والمعدات من مإشرات على جودة  علىٌمكن الحصول 

مباشرة ال والمالحظةت التً تقدم برامج مماثلة مع المإسساالتً تعقد مقارنات الوتفاعل مع تلك االستفتاءات  التقارٌر 

  .مٌن المستقلٌنوللمق

وتقدم . ةرئٌسال التجهٌزاتووصٌانة المرافق  جودةمعلومات عن  صٌانةالجداول الزمنٌة للحالة وال اتٌموتقأن تقدم وٌنبؽً 

ارسات اإلدارٌة السلٌمة ، والترتٌبات مكلفة ادلة على المماللوائح وقواعد الممارسات المتعلقة باستخدام المرافق والمعدات 

، وإحصاءات عن أعطال المعدات، المستخدمرضا استفتاءات حول وٌمكن أن تشمل مإشرات األداء أشٌاء مثل . األمنٌة

 .والتجهٌزاتعن توفٌر المرافق األخرى  المإسسات معومقارنات 



 

 

26 

 

 

 

 

 

 المالٌة التخطٌط واإلدارة: 8المعٌار 

 البرنامجمعٌار  معٌار المؤسسة

مالٌة كافٌة للبرامج والخدمات المقدمة الموارد ال أن تكونالبد 

وفقا لمتطلبات البرنامج واألولوٌات  كفاءةبإدارتها على أن تتم 

لتخطٌط على لفرصة لتٌح المٌزانٌة ات ٌنبؽً أنو. المإسسٌة

وٌجب أن . المدى الطوٌل على األقل على مدى ثالث سنوات

 والعملٌات المالٌةالمٌزانٌة  تستخدم نظم فعالة لوضع

المإسسٌة واإلدارة المراقبة المرونة و توفربحٌث والمساءلة 

 .للمخاطرالفعالة 

 لبرنامجا تقدٌمٌجب أن تكون الموارد المالٌة كافٌة من أجل 

مسبقا متطلبات البرنامج بٌجب أن ٌتم التعرٌؾ كما  .بفاعلٌة

. لمإسسٌةا ةانٌالمٌز دراسة عملٌة وضعكاؾ لٌتم  شكلبو

لتخطٌط على المدى لفرصة لتٌح المٌزانٌة ات ٌنبؽً أنو

 توفٌرٌجب كما . الطوٌل على األقل على مدى ثالث سنوات

لإلدارة الفعالة واالستجابة الالزمة قدر كاؾ من المرونة 

بآلٌات قترن ت متوقعة، وهذه المرونة ٌجب أناللألحداث ؼٌر 

 .لمساءلة، وتقدٌم التقارٌرمناسبة ل

هً  8 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  متطلباتال

 :كالتالً

  المٌزانٌة وإعدادالتخطٌط المالً  8-1

  اإلدارة المالٌة 8-2

 .المخاطرمراجعة الحسابات وإدارة  8-3

 هً 8 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 :كما ٌلً 

  المٌزانٌة وإعدادالتخطٌط المالً  8-1

  اإلدارة المالٌة 8-2

 

 

  األدلةمؤشرات األداء 

 نسبالمٌزانٌة وتقارٌر مراجعة حساباتها مع بٌانات من  المالٌة واإلدارة  التخطٌط جودة  لٌل علىعلى د ٌمكن الحصول

فاق على التكالٌؾ ، واتجاهات اإلن إجمالًرنة بمقارواتب الموظفٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس معدالت  النفقات ذات الصلة مثل

باإلضافة  حاالت الطوارئٌم وتقارٌر عن تقتقدٌم  ٌنبؽًو .ومصادر التعلم والتجهٌزاتمثل الخدمات الطالبٌة، مختلفة بنود 

الطوٌل  إذا كانت المإسسة تشارك فً أنشطة تجارٌة على المدىو. إلى الحد األدنى المخاطر استراتٌجٌات لتقلٌلإلى 

تعتمد مإشرات األداء فً هذا و. هاالمإسسة وأولوٌاترسالة ٌمه بالنسبة لقوثر المالً وتاأل ، ٌنبؽً تحدٌد إجمالًوالقصٌر

 .مع مإسسات أخرى التً تتم مقارناتال فً ظلعلى نسب فئات اإلنفاق  وبشكل شائع حد كبٌر المجال إلى

 

 

 عملٌات التوظٌف: 9معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة
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التدرٌس والموظفٌن ٌئة هٌمتاز أعضاء أن من الضروري 

 لةاممارسة الفعلل الالزمة خبراتاللمإهالت وبااآلخرٌن 

 تنمٌة المهنٌةالاستراتٌجٌات  إتباعٌجب  كما .ملمسإولٌاته

 هٌئة التدرٌسأعضاء ات المستمر لخبر طورلضمان الت

 داء جمٌعألٌم دوري ووٌنبؽً إجراء تق. والموظفٌن اآلخرٌن

األداء  مع تقدٌر الموظفٌن، منالتدرٌس وؼٌرهم  هٌئة أعضاء

. تطلب األمر ذلك طور المستمر متىللت دعمالتقدٌم المتمٌز و

 لتسوٌة تتسم بالشفافٌةفعالة وعادلة وعملٌات  إتباع ٌجبكما 

أو  هٌئة التدرٌس بؤعضاءالمرتبطة  والمنازعاتالصراعات 

 .الموظفٌن اآلخرٌن

 اتخبرالمعرفة والبهٌئة التدرٌس أعضاء  ٌمتازٌجب أن 

بهم، كما ٌجب منوطة ال لتدرٌسامسإولٌات لتحمل الالزمة 

 إخطار ٌجبو. مإهالتهم وخبراتهم قبل التعٌٌن التحقق من

البرنامج بالمعلومات الخاصة بالجدد  هٌئة التدرٌسأعضاء 

 البد من تقٌٌم أداء جمٌعو. بدء أنشطتهمومسإولٌاتهم قبل 

 ورة دورٌةالتدرٌس والموظفٌن اآلخرٌن بص هٌئة أعضاء

 تطوٌرو ةالمهنٌللتنمٌة  دعمالتقدٌم األداء المتمٌز و مع تقدٌر

 .مهارات التدرٌس

هً  9 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

  السٌاسات واإلدارة 9-1

  التوظٌؾ 9-2

  التطوٌر الذاتً والوظٌفً 9-3

 وتسوٌة المنازعات ،والشكاوى االنضباط، 9-4

  9 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  لمتطلباتا

 :هً كما ٌلً

  التوظٌؾ 9-1

  التنمٌة الشخصٌة والوظٌفٌة 9-2

 

 واألدلة مؤشرات األداء

االطالع على الوثائق التً تحدد  من خاللوالموظفٌن  أعضاء هٌئة التدرٌس عملٌات توظٌؾجودة على االستدالل ٌمكن 

ٌم و، واإلجراءات الالزمة لتقالجدد والموظفٌن ألعضاء هٌئة التدرٌسالتمهٌدٌة  برامجال صؾو، وٌةمعاٌٌر التوظٌؾ والترق

أنشطة التنمٌة  أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن فً مشاركة جودةٌم وتق سجالتوٌمكن أن تمثل . طوٌرلتااألداء ودعم 

كما  .المشاركٌن قٌمة هذه األنشطة من قبل ٌموقمشاركة وت، السٌما عندما تشمل نسب البعملهم دلٌال قٌما المهنٌة ذات الصلة

إلى االستقرار أو عدم االستقرار  لإلشارة مإسسةفً ال هٌئة التدرٌس أعضاء بٌنالتوظٌؾ  فً ندوراالمعدل ٌمكن استخدام 

 أدلة حول فعالٌة زعاتالمنا ونتائج حوادثسجالت ال باإلضافة إلى  عاتانزال تسوٌة الئحةوفر تٌمكن أن و .لموظفٌنل بالنسبة

  .هذه العملٌات

 هٌئة التدرٌسبؤعضاء الخاصة والنسب   هٌئة التدرٌس مقارنة بؤعضاء بالطال نسبعلى مل مإشرات األداء تدائما ما تش

األنشطة و مثل نسبة المشاركة فً التنمٌة المهنٌة اكمٌ مإشرات أخرى ه من المهم قٌاسؼٌر أن هم،مع مستوٌات مإهالت

فً حالة وحدوث نزاعات  الموظفٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس ، دورانمثل معدالت تصنٌؾ بعض المإشرات وٌمكن  .العلمٌة

 .من رصدها التً ال بدوما إذا كانت هناك مشاكل فً المإسسة 

 

 

 اإلسهامات االجتماعٌة. هـ

 البحوث: 11معٌار 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة

التعلٌم  برامج فً رٌسهٌئة تد أعضاءٌجب أن ٌشارك جمٌع 

لضمان البقاء  على النحو األمثلالعلمٌة  العالً فً األنشطة

المجال، وهذه  فً هذاثة ٌدالحالتطورات بعلى اطالع 

و  . تدرٌسال على أدائهم فً نعكس تالتطورات ٌنبؽً أن 

التعلٌم  برامج فى أفراد هٌئة تدرٌسٌجب أن ٌشارك جمٌع 

لضمان البقاء  على النحو األمثلالعلمٌة  نشطةالعالً فً األ

المجال، وهذه  فً هذاثة الحدٌالتطورات بعلى اطالع 

، و تدرٌسال على أدائهم فً نعكس تالتطورات ٌنبؽً أن 
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يجت ػهٗ أػضبء ْيئخ انزذريس انذيٍ يُذِرسٌٕ في ثزايج 

ٗ ثحٕس طالة انذراسبد انذراسبد انؼهيب، أٔ يشزفٌٕ ػه

انؼهيب، أٌ يسبًْٕا ثفبػهيخ في إجزاء انجحٕس في يجبل 

 التدرٌس فً هٌئة أعضاءشارك ٌ وٌجب أن .رخصصبرٓى

أو اإلشراؾ على طالب بحوث  الدراسات العلٌا برامج

ث فً هذا وبح من خالل إجراءبنشاط  الدراسات العلٌا

لدعم  هٌزاتوالتجر ما ٌكفً من المرافق ٌوٌجب توف. المجال

طالب الماجستٌر والدكتوراه  ومساعدةالكلٌات بأنشطة البحث 

 هٌئةأعضاء ٌجب تشجٌع  كما. المتطلبات تلبٌة هذهعلى 

على  فً الجامعات وؼٌرها من المإسسات البحثٌةالتدرٌس 

 هممساهمات، كما ٌجب تقدٌر ها مواصلة البحوث ونشر نتائج

ٌم وٌر التقمعاٌ ذلك على نعكسٌ وأنث والبح ههذ فً

إصدار تقارٌر ث المإسسة ووبحنتائج  ٌجب رصدو .ةوالترقٌ

عالوة . المماثلة األخرىالمإسسات  بؤداءتها ومقارنعنها، 

ٌجب وضع سٌاسات واضحة وعادلة للملكٌة على ذلك، 

 .الفكرٌة الملكٌة حقوق وتسوٌق

برامج  فًهٌئة التدرٌس الذٌن ٌدرسون  أعضاءٌجب على 

ٌشرفون على بحوث طالب الدراسات  أوالدراسات العلٌا 

مجال  فًالبحوث  إجراءبفاعلٌة فى  ٌساهموا إنالعلٌا 

ر ما ٌكفً من المرافق والمعدات ٌوٌجب توف .تخصصاتهم

طالب الماجستٌر  ومساعدةالكلٌات بلدعم أنشطة البحث 

المتطلبات فً المجاالت ذات  تلبٌة هذهعلى والدكتوراه 

هٌئة  أعضاء مساهماتكما ٌجب تقدٌر . الصلة بالبرنامج

معاٌٌر  ذلك على نعكسٌ أنو ,ثوالبح ههذ فًالتدرٌس 

 .ةٌم والترقٌوالتق

هً  11 بالمعٌارالمتعلقة ولمإسسة ككل باالخاصة  المتطلبات

 :كالتالً

  بحوث المإسسٌةالسٌاسات  11-1

  ثوهٌئة التدرٌس والطالب فً البحأعضاء مشاركة  11-2

   لبحوثا تسوٌق 11-3

 بحوثالمرافق ومعدات  11-4

  11 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 هً كما ٌلً

  ثوهٌئة التدرٌس والطالب فً البحأعضاء مشاركة  11-1

 بحوثالمرافق ومعدات  11-2

 

 واألدلةمؤشرات األداء 

ومعاٌٌر التقٌٌم  ,وثائق من قبٌل خطة تنمٌة البحوثمن خالل مإسسة للالبحوث  استراتٌجٌات دلٌل عنعلى الحصول  ٌمكن

ة ٌالصناع الهٌئاتالتعاون مع  ومدى ,والملكٌة الفكرٌة ,وسٌاسات تسوٌق األبحاث ,هٌئة التدرٌسعضاء ألوالترقٌة 

اتفاقات للتعاون فً مجال البحث أو االستخدام  من خالل دراسةمزٌد من األدلة  وٌمكن الحصول على. األخرى والمإسسات

مرافق  كفاءة توفٌرالتدرٌس والطالب أدلة بشؤن مدى  أعضاء هٌئةاستفتاءات  أن توفر ٌمكنو. ةرئٌسالمشترك لمعدات 

 .لبحوثا وتجهٌزات

هٌئة التدرٌس،  من أعضاءالبحثٌة لكل عضو  اإلصداراتلبحوث إلى إحصاءات عن حجم اداء أعادة ما تستند مإشرات 

دات البحثٌة، مع شهاالستوعدد ا (هوهو مصطلح ال بد من تعرٌف) الناشطٌن فً مجال البحوث هٌئة التدرٌسأعضاء ونسب 

التزام  التً لدٌها المإسساتفإن ، الكمًقٌاس العلى الرؼم من صعوبة و. األخرى المإسسات أرقاماألرقام مع  مقارنة هذه

البحوث ٌتم من خالله ترجمة مإشرات للمدى الذي فً إدراج  قد ترؼب بحثٌة مساهماتقدٌم خدمة المجتمع أو تتجاه 

 .األكادٌمً أو المهنً المعنً فً المجال عملٌة تطبٌقات إلىواألنشطة العلمٌة 

  العالقة مع المجتمع:  11معٌار 

 

 معٌار البرنامج معٌار المؤسسة
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بؤن المساهمة فً المجتمع من ال بد من االعتراؾ 

المرافق  توفٌرٌجب و. الهامة المإسسٌة اتالمسإولٌ

ٌجب كما . والتعلٌم المجتمع، تنمٌة للمساعدة فً والخدمات

 فضال عن طرحٌع الموظفٌن على المشاركة فً المجتمع تشج

معلومات عن المإسسة ونشاطاتها للمجتمع من خالل وسائل 

 إضافة إلى ذلك. العامة وؼٌرها من اآللٌات المناسبة اإلعالم

استراتٌجٌات  وتبنًٌجب رصد نظرة المجتمع للمإسسة 

 .هم وتعزٌز سمعتهااالتف تحسٌنمناسبة ل

توجد فٌه  الذيلمجتمع لهامة ومات مناسبة مساهتقدٌم ٌنبؽً 

و  هٌئة التدرٌس أعضاء استنادا إلى معرفة وخبرة المإسسة

ٌجب أن تشمل مساهمات و .احتٌاجات المجتمع لهذه الخبرة

األفراد،  رع فٌها والتً ٌقوم بهاالمجتمع األنشطة التً ش  

برامج المساعدة الرسمٌة التً تنظمها المإسسة أو  زٌادةو

نشطة األ ٌتم توثٌقوٌنبؽً أن . البرنامج ومدٌر اٌنظمه

 ، كما ٌنبؽً تقدٌروالمجتمع فً المإسسة التعرٌؾ بهاو

 .مناسببالشكل ال مساهمات الموظفٌن داخل المإسسة

هً  4 بالمعٌارالمتعلقة والخاصة للمإسسة ككل  المتطلبات

 :كالتالً

 العالقة مع المجتمعبشؤن   السٌاسات المإسسٌة 11-1

  التفاعل مع المجتمع 11-2

 التعلٌمٌة سمعة المإسسة 11-3

 هً 4 بالمعٌارالمتعلقة و محدد امجنرببالخاصة  المتطلبات

 :ا ٌلًكم

 العالقة مع المجتمعبشؤن   السٌاسات المإسسٌة 11-1

  التفاعل مع المجتمع 11-2

 

 

 واألدلة مؤشرات األداء

ٌم أعضاء هٌئة وومعاٌٌر تقتصؾ سٌاسات خدمة المجتمع،  الوثائق التً من جودة العالقة مع المجتمعٌمكن االستدالل على 

  اإلعالموسائل  فًوالعملٌات  الخاصة بالتصرٌح والتعرٌؾ بالمإسسة  واألدلةالمجتمع،  خدمة التدرٌس التً تشمل

 مسائلتشمل التً  معمع المجت تقارٌر العالقاتالتصرٌحات التً تنشرها المإسسة و ما ٌكتب عنها فً وسائل اإلعالم، وو

باإلضافة إلى  ،لمرافق المإسسٌة، ومشاركة الموظفٌن فً لجان المجتمع أو مشارٌع التنمٌةلمثل استخدام المجتمع  مختلفة

وجهات نظر  على وٌمكن الحصول. وفر معلومات ذات صلةٌأن  من الممكنمع المدارس وؼٌرها من الوكاالت  التفاعل

 .الرأياستطالعات من خالل فً المجتمع  ة باعتبارها عضوا محترماهذه المإسس جودةالمجتمع حول 

 

استخدامها بشكل  ٌمكن بحٌث( الخ......, جدا جٌد, ممتاز : مثال)منح تقدٌرات  ومن ضمنها من األدلة  عدة أشكال وهناك 

تعد هذه  ع الذي تعمل فٌهالمإسسة، والمجتم هذه برسالةفٌما ٌتعلق وخاصة  السٌاقولكن فً هذا . لألداءمإشرات كمباشر 

  .أن ترصد عن كثب ٌنبؽً التً أهمٌة فً تقرٌر جوانب األداء المإشرات ذات

 

  متطلبات الجامعة 2-4

 بنطاقوتتعلق هذه القضاٌا . وفقا لهذا المسمى اأن تبدأ عملهواعتمادها قبل  ى جامعة ماإضافٌة للموافقة عل متطلباتهناك 

من قبل  ةالمتواصل ٌةالعلم فضال عن األنشطةث، ولبرامج المقدمة، ومدى المشاركة فً البحمستوٌات او، المعروضةبرامج ال

للحفاظ على هذه األنشطة  ضرورٌا  عتبر الذي ٌجمٌع المستوٌات فً المإسسة، وحجم المإسسة  علىأعضاء هٌئة التدرٌس 

وٌتوقع أن ٌكون للجامعات  .المرؼوب فٌه ولٌس مستوى األداءتمثل الحد األدنى هنا الواردة المتطلبات و. بشكل مستمر

أعلى من المستوٌات التً سبق  الدراسات العلٌامرحلة  وخاصة فً بشكل دائم النشاط البحثًمرتفعة من  مستوٌاتالعرٌقة 

  .عالٌة المستوى ةدولٌال مقارنة بالجامعاتوالدراسات العلٌا  فً مجال البحث اهئٌم أداٌقستتولى ت كما أنها، ذكرها هنا

  المعٌار

 

العالٌة ة واألنشطة العلمٌة وتنمٌة المهارات المهنٌ ونقل وتطبٌق المعرفة من خالل البحوث بتكوٌنٌجب أن تلتزم المإسسة 

 .الجامعٌة والدراسات العلٌا متخصصة واألكادٌمٌة للمرحلةال برامج البحوث المجاالت من خالل الباحثٌن فً عدد منتؤهٌل و
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  جامعةال الممارسات الجٌدة فً

واالعتماد فً  معاٌٌر ضمان الجودةالمعاٌٌر الواردة فً  بؤنشطة الجامعة فً عدد من المتعلقةتجلى الممارسات الجٌدة ت

وبالنسبة . للبرامج المقدمة ث المناسبةوالتعلم، ودعم المنح الدراسٌة والبح بمتطلباتوالتً تتصل  العالً مإسسات التعلٌم

  .وقع لهذه المإسسةالمتبرنامج التقدٌم وث والخاصة للبح المتطلباتفً االعتبار  لممارساتاسوؾ تؤخذ هذه  ،لجامعاتل

  : الى الوصؾ المقدم فٌهخاص  بشكلوٌلفت االنتباه 

  التعلم والتعلٌم

 مصادر التعلم 

  والمرافق التجهٌزات

 ثوبحال

 : محددة هًالمتطلبات من الالحد األدنى 

  البرامج نطاق

ب المإسسة ٪ من طال 11أدنى  وبحد 1واسعة للتعلم من مجاالت المعرفة األقلرامج فى ثالثة مجاالت على تقدم المإسسة ب

  .الثالثة المسجلٌن فً البرامج فً كل من هذه المجاالت

  مستوى البرامج المقدمة

 فٌجب أن الدراسات العلٌا برامجل أما بالنسبة. التعلٌممجاالت المرحلة الجامعٌة فً ثالثة على األقل من ٌنبؽً أن تقدم برامج 

 ٌجب أن تقدم البرامج الدراسٌة درجة الماجستٌرفً واحد من هذه المجاالت، و تقدم حتى مستوى الدكتوراه فٌما ال ٌقل عن

 كما .الدرجات العلٌا٪ من الطالب فً برامج  5ٌقل عن  ما ال تسجٌلالبد من و. فً اثنٌن على األقل من مجاالت التعلٌم

  .الدرجات البحثٌةاألقل فً  ٪ على 2.5ٌتم تسجٌل  أنٌجب 

  المشاركة فً البحوث

البحوث أو  على دعم( الطلبة مكافآتباستثناء ) ٪ من المٌزانٌة التشؽٌلٌة السنوٌة للمإسسة 2.5نفق ما ال ٌقل عن ٌوٌجب أن 

والتطوٌر المشتركة،  مشارٌع البحثن محصة المإسسة وشمل المنح البحثٌة الخاصة، ٌمكن أن من المالمبلػ  هذاو إجرائها

 بٌد أنها ال تشمل تموٌل تدرٌس، الدراسات العلٌا موظفً وطالببحوث لالالزمة المتخصصة  للمعدات البحثٌةوتوفٌر الدعم 

  .للبرامجأو ؼٌرها من البرامج، أو اإلدارة العامة  علٌاال الدراسات برامج

 

  رةالمستم ات العلمٌةالنشاط

األنشطة العلمٌة التً تكفل اإللمام بآخر التطورات  جمٌع مستوٌات المإسسة فً منهٌئة التدرٌس ك أعضاء ٌشترٌنبؽً أن 

فً  بالتدرٌس ونٌقوم نكون أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌٌومن المتوقع أن ، تدرٌسهم فًوعرض تلك التطورات ، مجاالتهمفً 

 بإصداراتهموان ٌبرهنوا على ذلك  ٌنوباحثٌن نشط وا علماءكونٌأن و على مستوى الدكتوراه ٌنمرحلة الدراسات العلٌا مإهل

                                                           
ثٌؼٍَٛ . 4ثٌضشد١ز، . 3ثٌذسثعجس ثإلٔغج١ٔز ٚثٌذ١ٕ٠ز، . 2ٚفْٕٛ ثألدثء،  ثٌفْٕٛ ثٌؾ١ٍّز. 1. ٠ؼضذش ِج ٠ٍٟ ِؾجالس ٚثعؼز ٌٍضؼٍُألغشثع ٘زث ثٌّضطٍخ،  1

. 11ثٌذسثعجس ثٌضسثػ١ز ِٚج ٠ؼجدٌٙج، . 10ٕ٘ذعز ثٌضظ١ٕغ ٚثٌضش١١ذ، . 9ػٍَٛ ثٌقجعخ ث٢ٌٟ، . 8ثٌؼٍَٛ، . 7ثٌمجْٔٛ، . 6إدثسر ثألػّجي، . 5ثالؽضّجػ١ز، 
 (ثٌضظ١ٕف لجدً ٌٍضؼذ٠ً) ثٌخذِجس ثٌشخظ١ز ٚثٌّؾضّؼ١ز،. 12ثٌؼٍَٛ ثٌظق١ز، 
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ػُذ رقذيى ثزايج يُٓيخ ػهٗ يسزٕٖ انذراسبد انؼهيب يًكٍ االسزؼبضخ ػٍ يؤْم انذكزٕراِ ػُذ َسجخ و  ،العلمٌة المحكمة

 .في انًجبل انًؼُي ثبنخجزح انطٕيهخ ٔانُبجحخ ٔانحذيثخيؼقٕنخ يٍ أػضبء ْيئخ انزذريس 

  سسةحجم المؤ

. فً برامج التعلٌم العالً( االنتظام)كامل الدوام طالب بنظام ال 2111 الحد األدنى لحجم الجامعة من حٌث التحاق الطالب هو

األخرى التً ال تمنح  مقرراتالؼٌرها من  ، أو فًالتمهٌدٌةب المسجلٌن فً البرامج التحضٌرٌة أو العدد ال ٌشمل الطال هذاو

  .درجات علمٌة

 

 واألدلة األداءمؤشرات 

وٌنبؽً . الخاصة لمثل هذه المإسسة بالمتطلباتالصلة  جودة الجامعة من مجموعة من المصادر ذات على االستداللٌمكن 

مع  ب، والتجاوالتخرجالدراسً و بٌانات إحصائٌة عن عدد المسجلٌن، ومعدالت التقدم على عامةالمعلومات ال تشتملأن 

تقدٌم معلومات عن مدى تؤثٌر  ٌمكنو. األخرى التعلٌم العالً مإسساتهو الحال مع كما  الموظفٌنالخرٌجٌن و استفتاءات

واالستشهادات الواردة  ،فً اإلصدارات البحثٌة المشار إلٌهاث من خالل أرقام ومعدالت نشر البحوث والمنح الدراسٌة والبح

للجامعات العرٌقة فإن  وبالنسبة. براءات االختراعوعدد  ,علٌاال طالب الدراسات ، ومعدالت نشر بحوث ٌةفً المجالت البحث

  .واحتالل مركزا مرموقا  فٌه ٌعد مإشرا  جٌدا  لالستدالل على جودة الجامعة الدولً للجامعات للتصنٌؾاالنضمام 

لمعاٌٌر كما أنها تتصل بكافة االمإسسات  نظرائها فً معمناسبة الداء األمإشرات تتماثل  ،بالنسبة لكثٌر من هذه البنودو

هذه المتطلبات ب من بٌن المإشرات التً تستخدمها المسائل التً تتعلق أن تضم ةجامع ألي ولكن من المهم. الموضحة سلفا

العلمٌة والبحثٌة، ونسب الطالب المشاركٌن فً  فً األنشطة هٌئة التدرٌسأعضاء الخاصة، بما فً ذلك مستوى مشاركة 

 .للمإسسة ككل ٌةنتائج البحثالومستوى  ،الدراسات العلٌا والبرامج البحثٌة
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  ملحق

 

وضمان الجودة فً المملكة  األكادٌمً المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة فً االعتماد

 العربٌة السعودٌة

قررت الهٌئة نظام االعتماد وضمان الجودة،  مة المستخدمة فًالهالمفاهٌم والمصطلحات لللمساعدة فً تحقٌق فهم مشترك 

ات تعرٌفال. هاألؼراضوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً تعرٌؾ المصطلحات بالمعانً التالٌة على أن ٌتم استخدامها ال

  .موجزة تفسٌراتها ٌلوٌبالخط المائل،  مكتوبة

 

  المساءلة

 .ىسلطة أخرتجاه  فرد أو مؤسسة أو منظمة مسؤولٌة أنشطتهاتحمل 

الحكومٌة  لجهةاتقارٌر إلى الحكومة أو  ، وٌجب أن تقدم"مسإولة"مإسسة تكون الادة ع ،فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانوي

فً تحمل  نوأعضاء هٌئة التدرٌس والموظف وفً إطار المإسسة، ٌتشارك. إنشائها وافق علىتو التموٌلالتً توفر لها 

 .جلسالم أماممسإولة  اإلدارة العلٌاتقؾ اإلدارة العلٌا و بدورها  أمام" ةٌلئوالمس"

وتلك المسإولة عن المساءلة المإسسٌة  عادة ما ٌكون هناك فصل بٌن المنظمات ،فً أنظمة ضمان الجودة واالعتماد

 .المسئولة عن تقٌٌم الجودة المستقل 

 

  االعتماد

 

 .لوبةبالمعاٌٌر المط انٌفٌ التعلٌمٌة مؤسسةالأو  التعلٌمً برنامجال تؤكد أنمعترف بها  تمنحها هٌئة شهادات رسمٌة

المعاٌٌر  الهٌئةحددت  وقد. للممارسة الجٌدة ةعامة المتوقعالالبرامج للمعاٌٌر  وأٌجب أن تمتثل المإسسات  من أجل االعتماد،

واالعتماد فً  ضمان الجودة واالعتماد فً مإسسات التعلٌم العالً ومعاٌٌر ضمان الجودة معاٌٌرفً وثٌقتٌن،  هاالتً ستطبق

 عامةالمعاٌٌر الصؾ ٌ ذيالو ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘الس منهاإلى عدد من الوثائق إشارة أٌضا  وهناك .برامج التعلٌم العالً

عن بعد، وهناك أٌضا  برامج التعلٌمعلى وبٌان ٌظهر تطبٌق هذه المعاٌٌر  ؛لتعلمل مجاالتفً أربعة  لنتائج التعلم المتوقعة

ومن . جمٌع مجاالت الدراسة المطبقة فً عامةال فً الشروطبٌانات هذه ال وتم توضٌح. معاٌٌر للتدرٌب التقنً قٌد اإلعداد

ولم تقم الهٌئة . المهنٌة فً العدٌد من المجاالت المهنٌة للممارساتالالزمة  المتطلبات ًتلبأن برامج للالضروري أٌضا 

الدولٌة الهٌئات  متطلبات تدرسالمإسسات أن  من من المتوقع ها،رٌتوفبتوفٌر تفاصٌل هذه المتطلبات بعد، وإلى أن ٌتم 

االعتماد فً البداٌة على أساس مإقت، وسوؾ ٌكون  منح وٌمكن. العتماد فً مجال الدراسة المعنًل المانحة المتخصصة

من  دفعةأول وإتمام الوقت  من لفترة كافٌةبرنامج ال تطبٌقبعد و. ةلبرنامج أو مإسسة جدٌد خططأثناء دراسة ذلك عادة 

االعتماد  ما ٌكون عادةو. بدال من المإقت العتماد الكاملاالبرنامج وٌمكن أن ٌتم منح  تم إجراء مراجعةٌ ،برنامجلب لالطال

 .سنوات ٌتم من خاللها تجدٌد االعتماد كل خمسةتحتاج البرامج إلى مراجعة  هابعد لمدة خمس سنوات سار

انظر وصؾ االعتماد المإسسً، واعتماد . انمختلؾ البلدفً نظمة ضمان الجودة أل هنالك أشكال متعددة من االعتماد 

  .االعتماد المإقت، واالعتماد الدولًوالمهنً،  عتماداال، و البرامج
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 التقوٌم

 

  المتبعة قاٌٌسمالعملٌة قٌاس األداء بالنسبة إلى المعاٌٌر أو 

أو االمتحانات أو ؼٌرها  ختباراتالا أداء الطالب فً تقوٌم فالمعنى األولى للمصطلح هو :ٌم فً سٌاقٌن مختلفٌنوطبق التقٌ

  .المإسسة التعلٌمٌة إطارجودة أداء العناصر داخل  تقوٌم، وعملٌة المرجوةالتعلم  تحقٌق نتائج لتقوٌممن المهام 

ن ا، أو فعالٌة العدٌد ممفً تحقٌق أهدافهما  مقرروفعالٌة برنامج أو  التعلٌم، جودةم وٌٌستخدم لتق أنه مصطلحلل المعنى الثانً

م هذه من مصادر مختلفة ، ولكن وٌعلً معاٌٌر األداء ألؼراض التق ٌمكن الحصولو. األخرى من عملٌات المإسسة العناصر

معاٌٌر فً الوثائق التً ال ، ٌتم تعرٌؾعتمادواالالموافقة المتبعة فً تنفٌذ مسئولٌاتها المتعلقة بمنح  هٌئةمن وجهة نظر ال

 .التعلٌم العالً ومعاٌٌر ضمان الجودة واعتماد مإسسات ؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السإلا  األؼراض، وبخاصة ها لهذهأقرت

 

 : الخارجًالتقوٌم 

 .قد تم تحقٌقها لمعاٌٌر المعترف بهاا وأن صحٌحالحقٌقً والللتحقق من التقارٌر التً تمثل سجل النشاط  ةمستقل مراجعة

 

دقة  للتحقق منالتً تقوم بها سلطة مستقلة و المالٌة على نطاق واسع لمراجعة الحسابات" المراجعة"ستخدم مصطلح ٌ

 .للمعاٌٌر المحاسبٌة التقارٌر المالٌة واالمتثال

جودة ل ةمستقلال عملٌات التقوٌم الخارجٌةلإلشارة إلى  مرحلة ما بعد الثانوٌةللفً أنظمة الجودة  حٌ ستخدم هذا المصطل 

التً الذاتٌة المقام األول على تقارٌر عن الدراسات  فً المراجعات وترتكز .تبنتها التً لمإسسة وعملٌات ضمان الجودةا

وعلى الرؼم من   .مراجعة الحسابات المالٌةكما هو الحال بالنسبة ل التحقق من نتائج تلك الدراسات الذاتٌةومإسسة، الأجرتها 

اهتمام خاص  إٌالء الجودةمراجعة خالل  من المعتادإال أنه ، عملٌات التقوٌم الخارجٌةاعتماد معاٌٌر الممارسات الجٌدة فً 

تلك  فعالة فً تحقٌق ما كانت العملٌات المستخدمة فً مإسسة إذاوتقدٌم تقرٌر حول ما  لألهداؾ التً حددتها المإسسة،

 .أم ال األهداؾ

 

 : المرجعٌة المقارنة

  .لتحدٌد األهداف وتقٌٌم األداء ةمستوٌات األداء المستخدم أوالمقارنة  نقاط 

 الحالًمعدل الالمثال،  على سبٌل)مستوٌات األداء الحالٌة فً المإسسة هً  ن الممكن أن تكون مقاٌٌس المقارنة المرجعٌةم

وضعتها وكالة خارجٌة، أو معاٌٌر األداء فً مإسسة أخرى  المعاٌٌر التً وأ، ( األعمال إدارةدراسات  فًلطالب لتخرج ا

أكادٌمً ٌعمل  البحثٌة لكل موظؾإلصدارات عدد من ا، على سبٌل المثال. )رنةالمإسسات المختارة للمقا أو مجموعة من

المرجع الذي ٌمكن مقارنة  لتكوناختٌار مإسسة أخرى مماثلة لها  ما إسسةلم ٌجوزو(. س ةكامل فً جامعالدوام ال بنظام

ما ٌستحب  عادة .إطار المإسسةداخل  مماثلة مجموعاتمع  أجزاء معٌنة من المإسسةمقارنة ، أو على أساسه عملها جودة

 .الخاصة فً هذه المقارناتشروط الفً سردها التً ٌمكن و( مثل تلك المذكورة أعاله)المإشرات  استخدام

 

 :التعلم المزٌج 

 .االلكترونً لطلبة من خالل الجمع بٌن التعلٌم العادي فً الحرم الجامعً، والتعلٌمفٌه ابرنامج ٌدرس  

ٌتم عادٌة فً الحرم الجامعً  مقرر منها وسائلالمن  مختلفةفً مجموعة المتنوعة سالٌب التدرٌس ألٌمكن إعداد ترتٌبات 

 باستخدام منهجٌة مقرراتبعض الس ٌتدر ٌتم فٌهامج ن، أو برتم اختٌارها ذاتٌامواد  استخدامب المقررمن  س أقسامٌتدر خاللها
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. جها لوجهالتعلٌم و منهجٌة باستخدام تدرٌس البعض اآلخرو بعض المحاضرات فً الحرم الجامعً،تدرٌس و عن بعدالتعلٌم 

أثناء  همب لدعممناسبة من المساعدة والدعم للطال البد من توفٌر أشكال طرقا متنوعة، ماستخدافٌها  تمفً الحاالت التً ٌو

  .كل من أشكال التعلٌم لتعلم فًا

 

 ساعات المعتمدةلا

أو  أو مقدار التعلم المتوقع لوحدةم حجأو  ,متطلبات العمل ٍل منك   سة لتحدٌدالساعات المخصصة من قبل المؤس أوط انقال

  .معٌن دراسًبرنامج  أو مادة ما

، التعلٌمً البرنامج ضمن المقررات الدراسٌةحدات أو للو المعتمدةأو النقاط الساعات  تعٌٌن عدد منمن الممارسات الشائعة 

برنامج  مدخالنمع  وافق عدد الساعات المعتمدةتٌ قدكما أنه . إلجمالً البرنامج ةالمعتمدأو النقاط الساعات من  ردقوتحدٌد 

ستخدم ٌو. اذاتٌ الموجهة دراسةال فً ستؽرقالمتوقعات الوقت  أعمال المختبرات، أو وأساعات التدرٌس، عدد مثل تعلٌمً ما 

أو التعلٌم التعلٌم الرسمً،  لتقٌٌمات مختلفة فً هذه النظم على أساس الصٌػ التً توفر مستوٌ "الساعات المعتمدة"مصطلح 

فً بعض األنظمة  "الساعات المعتمدة" ٌستخدم مصطلح كما . تدرٌب العملًال وأ فً الفصل، أو المشاركة فً المختبر

 قدرل ٌنةعالم والساعات أو النقاط المعتمدة. على مدى فترة من الزمن العادي ي حققه المتعلمذللتعلٌم ال للجزء النظري األخرى

األمرٌكً كارنٌجً  النظامبعض الدول تستخدم  ،المثال على سبٌلف. ٌختلؾ من دولة ألخرىمعٌن من العمل أو التعلم 

نظام بالواحدة فً السنة الدراسٌة  المتوقع عادة للعمل األكادٌمً قدرساعة لل 31خصص ٌ الحتساب الساعات المعتمدة والذي

نقطة وهو ما ٌعادل  121نظام النقاط بحٌث تكون بعض البلدان األخرى خدم تبٌنما تس. ةالجامعٌ المرحلةكامل فً الدوام ال

عدد ساعات  أو أكثر قلٌال حسب)ساعة  31استخدام ، العربٌة السعودٌة شائعة فً المملكةال اتممارسومن ال. حجم التعلم

 . الواحد الدراسً للعمل المتوقع فً العام( االتصال وطرٌقة التدرٌس

 

 عن بعد لٌملتعا

خارج الحرم الجامعً  مواقعأو  موقعفردي فً  بشكلنسبة كبٌرة من دراستهم بالطالب  فٌها طرٌقة للتعلٌم والتعلم ٌضطلع

 .للمؤسسة

متنوعة من اآللٌات التً  مجموعةكما ٌمكن دعم تعلٌم الطالب ب. اللكترونٌة تعلٌم الطالبٌمكن أن تدعم المواد المطبوعة أو ا

أو مقاطع الصوتٌة ال وأالفٌدٌو مقاطع  روابطك، خالل شبكة االنترنت ض األحٌان للتفاعل بٌن الطالب، منتستخدم فً بع

تخذ أشكاال ٌالتدرٌس ٌمكن أن  التفاعل مع أعضاء هٌئةفإن وبالمثل، . مناسبة مواقعفً  دراسٌة اتمجموعل الدورٌة األنشطة

 .متنوعة

سواء من خالل المواد المطبوعة، أو عن ) عن بعد خالل التعلٌم برامجها من التً تقدمهً تلك  بعد مإسسة التعلٌم عنإن 

ٌدرسون فً األماكن التً  ولكنهمالفصول الدراسٌة،  إلى للطالب الذٌن ال ٌحضرون( اإللكترونً أو االثنٌن معا التعلٌمطرٌق 

 الذاتٌة أو المواد بعدالتعلٌم عن  جموعاتوحٌثما تستخدم م. ٌحددونها التً  األوقات  فً كثٌر من األحٌان فًٌختارونها و

استخدام  نافإنه ٌمكن، ما تعلٌمً برنامج ضمنالمختلفة  أو المقررات الدراسٌة ،مستخدمة فً المقررات الدراسٌة نفسهاال

امج بر توفر مزٌجا من فهً التًالمزدوج أما مإسسات التعلٌم . هذه العملٌاتالمزدوج لوصؾ  المتنوع أو مصطلحات التعلٌم

  .الجامعً حرمباإلضافة إلى التعلٌم فً ال التعلٌم عن بعد

  التعلم مجاالت

 المتوقعة من برنامج دراسً معٌنلمخرجات التعلم عبارة عن فئات واسعة 

عدد من المعارؾ والمهارات التً ٌتوقع من الطالب أن ٌكتسبها فً برنامج ما ٌطلق وصؾ مجاالت التعلم عادة على  

إال أن مجاالت التعلٌم عادة ما تشتمل على , وعلى الرؼم من تباٌن أعداد ومسمٌات هذه الفئات  .واسعةت فئا مجتمعة ضمن
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ومن مجاالت . فً هذه الفئات التعلٌمالتدرٌس وتقٌٌم  وطرق التعلٌممن  سبع فئات  تنطوي على أنواع مختلفة إلىخمس 

على المقدرة )هً المعرفة  لمملكة العربٌة السعودٌةفً ا ٟ ٌٍّؤ٘السٌإلؽجس ثٌٛؽٕالتعلٌم العالً  مكون فً التعلٌم  المستخدمة

، (حل المشاكلوالتفكٌر فً  والمبادئ المفاهٌمعلى تطبٌق  المقدرة) ، والمهارات المعرفٌة(استحضارهار المعلومات واتذكاس

القٌادة، وتحمل  وممارسةالقدرة على العمل بفعالٌة فً مجموعات، )مسإولٌة تحمل الو اآلخرٌن التعامل مع ومهارات

 ، واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات(هذه القدراتبواألدبٌة التً ترتبط  مسإولٌة التعلم المستقل، والتنمٌة األخالقٌة

(. على استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والقدرة تاالتصاالمهارات المهارات الرٌاضٌة األساسٌة و منها)والمهارات العددٌة 

 برنامجوجدت صلة بالحٌثما  اإضافٌ مجاال  عتبر كما أنها تبعض مجاالت الدراسة،  حركٌة مهمة جدا فًنفست الالمهاراوتعد 

 .المعنً

 

  الثنائً التعلٌممؤسسة 

عن  اآلخر خالل التعلٌم عن بعد وبعضها بعض البرامج من للطلبة المؤسسات التً تقدمهً المزدوج  التعلٌممؤسسات 

  .الجامعة فً حرمطرٌق التعلٌم التقلٌدي 

طرق التدرٌس فً ل مكملةالتعلٌم بوصفها حزم االلكترونٌة و مإسسات استخدام الموادللبشكل متزاٌد بالنسبة ومن المؤلوؾ 

هذا  التشابه بٌن أوجه الكثٌر من وجد وجد هذا النوع من التعلٌم، ماحٌثو. أن تتخذ أشكاال متنوعة هاٌمكنوالحرم الجامعً، 

برامج لمإسسات التً تقدم كل من ا فً ستخدم عادةٌ" المزدوج التعلٌم" مصطلحؼٌر أن  عن بعد، لتعلٌممنهجٌة او النهج

 .عن بعد التعلٌمباإلضافة إلى  الحرم الجامعً التعلٌم فً

 

  ٌموالتق

 

  .معٌن أو نشاط قٌمة لمرفق وإعطاءدٌر عملٌة تق

جودة أو ب المتعلقة تبالقراراتبط ٌر حٌث قلٌال   مختلؾ اهمعن ولكن ٌمٌتق مصطلح ٌم أحٌانا بالتبادل معوٌستخدم مصطلح تق

ٌ  "العنصر قد ٌكون و. المسؤلة قٌد النظر قٌمة عادة  رتبطٌي ذم الٌٌتقالمن  تفصٌالأكثر واتساعا فً معناه أكثر  للدراسة" مالمق

 .قٌاس األداء بالنسبة لمعاٌٌر ثابتة ومحددة سلفاب

 

  الخارجًضمان الجودة 

  .ٌم المؤسسات وبرامجها وأنشطتها من قبل وكالة خارجٌة مستقلةووتق اجعةمرعملٌات 

معدة الذاتٌة وهً دراسات الأساس تقارٌر  مستقلة علىالدورٌة النظراء ال تقوٌمات ما ٌكون عادة الخارجًضمان الجودة 

  .الدراسات الداخلٌةنتائج ٌم الجودة والتؤكد من صحة وتق ٌن همالؽرض

الطلبة  تعلٌماهتماما خاصا لنتائج  ٌولً، وٌمكن أن عملٌات التقوٌمأكثر انتقائٌة من  الخارجًٌم الجودة وقكون تٌوعادة ما 

قبل الجهة الحكومٌة التى ترتبط بها هذه بل المإسسة، أو من أولوٌات السٌاسة من ق المعرفٌة على أنهاالمسائل  وؼٌرها من

 عملٌات التقوٌمالستخدامها فً المنتقاة ة رئٌسمإشرات األداء ال راسةدقد ٌنطوي ضمان الجودة الخارجً على و. المإسسة

 .المستوى الوطنًعلى 
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  الغاٌات أو األهداف

  .لوضع األهداف والتخطٌط التفصٌلً الا توفٌر دلٌب تقوم، عبارات عامة تصف التعداد المنشود

من  أعدتواألهداؾ المحددة التً  ,اض العامة للمإسسةاألؼر تحدد، التً رسالة المإسسةتقع بٌن  العامة األهداؾؽاٌات أو ال

من  أن تتصل بؤي جانب لها ٌمكنو. ت محددٌوقبتصؾ نتائج محددة ٌمكن قٌاسها تما  ، والتً عادةالؽاٌاتأجل تحقٌق 

  .مإسسةال ةنشطأجوانب 

 

  لمدخالتا

 

  .لمؤسسة والتً تستخدمها لتقدٌم برامجهالالموارد المتاحة 

 كفاءةوٌمكن أن تشمل مإشرات . والطالب ،هٌئة التدرٌسأعضاء ، و التجهٌزاتالموارد المالٌة، والمرافق و تشمل المدخالت

. الطالبإلى موظفٌن الونسب  همالتدرٌس ومإهالت أعضاء هٌئةٌمكن أن تشتمل على عدد  فالمدخالن هٌئة التدرٌسأعضاء 

 انخفاض معدللطالب، أو ا لى عددسوب إالحامعامل مثل نسبة جوانب بعض ال تجهٌزاتوٌمكن أن تتضمن مإشرات ال

 .فً المعدات وجود أعطالالوقت بسبب 

لجودة، وذلك باستخدام أشٌاء ل محكاتك نظم ضمان الجودة اعتمادا كبٌرا على مإشرات المدخالت اعتمدحتى وقت قرٌب 

ولكن على الرؼم من أن . أجهزة الحاسوبفر تب، وتواالمك وإمكاناتهٌئة التدرٌس، أعضاء مإهالت و مثل الموارد المالٌة،

 ثوة البحجودباالهتمام اآلن إلى نتائج التدابٌر المتصلة  قد انتقلفتمكٌن، بصفتها عوامل ال تزال لها أهمٌة النظم هذه 

 .تعلٌم الطالب مخرجاتو

 

  االعتراف بالمؤسسة

تلبً المعاٌٌر المطلوبة  التعلٌم الخاصة بهاتائج لموارد والعملٌات ونابأن  اإلقرارعلى  بناءا  ٌكون مؤسسةبال االعتراف 

  .لمؤسسة من نوعها، ومستوى برامجها

. إتاحتهاوالمستوٌات التً ٌمكن  هاالمإسسة قادرة على تقدٌم التً تعتبر حدد مجاالت الدراسةما ٌعادة  بالمإسسة االعتراؾ

على . ومجاالت البرامج المسموح لها بتقدٌمها توٌاتمس بتحدٌد لتشؽٌلبا للسماح للمإسسة الصادر الترخٌص النهائًوٌقوم 

فً العلوم وحتى مستوى البكالورٌوس،  معتمدة لتقدٌم برامج فً الدراسات التجارٌة والهندسٌة ما قد تكون كلٌة ،المثال سبٌل

تقدم برامج تصل ل بها قد تم االعتراؾ هاعٌنبمجاالت هذه العلى التً تركز  جامعةالقد تكون و. التطبٌقٌة حتى مستوى الدبلوم

 .الماجستٌر فً العلوم االجتماعٌة درجة وحتى مستوىالدكتوراه فً العلوم والهندسة واألعمال التجارٌة  إلى مستوى

. برامج معٌنة فً مجاالت الدراسة حتى المستوى المحدد مإسسة لدٌها القدرة على تقدٌمالإلى أن  ًالمإسسوٌشٌر االعتراؾ 

ضمن تلك الحدود لضمان أن  مقدمكل برنامج اعتماد ٌجب و. به رسمٌا ما هً مخولة للقٌام ئًٌحدد الترخٌص النهاو

  .البرنامج ٌلبً المعاٌٌر المطلوبة

 

 الداخلً ضمان الجودة

  .األنشطةكافة  فً أدائهاتقوم بها المؤسسة التعلٌمٌة لضمان جودة  التًالعملٌات  هً

، ولكن أٌضا تدٌر أعمالها بشكل جٌد فحسب  مإسسةال التؤكد من أنصد ورالعملٌات  الداخلًال ٌشمل ضمان الجودة 

 من وكاالتالمإسسات األخرى، من الصناعة أو المهن، أو من ؼٌرها   استخدامها من تلقاء نفسها لألشخاص من خارج
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 الداخلًالجودة  ضمان نما ٌكو عادةو. تقدٌم المشورة بشؤن برامجها وأنشطتهاو المراجعةالجودة من أجل  ضمان وأاالعتماد 

وجمٌع مجاالت أنشطة المإسسة، وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب  تعامل مع المدخالت والعملٌات والنتائج،بحٌث ٌ، شامال

 .المإسسة فً جمٌع أنحاء

 

  االعتماد الدولً

 .اعتماد مؤسسة أو برامجها من خالل وكالة اعتماد أنشئت فً بلد آخر

كجزء من المانحة لالعتماد الوكاالت الدولٌة  ها من قبلأو برامج هاٌم واعتماد كلٌاتولتق لترتٌببا عدد من المإسسات تقام

فضال عن  الجودة تطوٌرداخلٌة صارمة و إجراء مراجعاتز ٌحفتفً ذلك  جدوى ثبتتوقد . لدٌها ترتٌبات ضمان الجودة

الجودة فً المملكة العربٌة السعودٌة، ولكن  ماناالعتماد وض نظامهذه األنشطة لٌست مطلوبة كجزء من و. سمعتها ترسٌخ

والنتائج التً تم  تمتاألعمال التً أما مإسسة، للضمان الجودة الداخلٌة و التقوٌم عملٌات تعتبر جزءا من ٌتم إجرائهاعندما 

 .الهٌئةالتً تقوم بها  المراجعات تإخذ فً االعتبار أثناءفسٌتم دراستها وسوؾ التوصل إلٌها 

 

  (Kips) األداء الرئٌسةمؤشرات 

  .م األداءقوٌتعتبر ذات أهمٌة خاصة ألغراض تومؤشرات أداء مختارة 

األداء،  وٌمفً مجال تق عتبرها ذات أهمٌة خاصةتالتً  ةرئٌسمإشرات األداء المختصرة لمإسسة تحدٌد قائمة للٌجوز 

تختارها كل مجموعة او  أخرىمإشرات ة إلى المإسسة، باإلضاف من عدد من أقسام المإشرات وتحتاج إلى دلٌل على تلك

صؽٌرة من  تحدد قائمةأن  ٌمكن الهٌئةوبالمثل ، فإن وكالة وطنٌة للجودة مثل  ،قسم فى المإسسة ألؼراضها الخاصة

  .من قبل جمٌع المإسسات هااستخدام لكً ٌتم ات معٌنةسسٌا عكس قضاٌا وطنٌة أو أهداؾبحٌث ت المإشرات

 

  التعلم مخرجات

  . برنامج معٌن أوالمقرر  فًعارف والمهارات الناتجة من المشاركة الم

نتائج التعلم هً نتٌجة و .الطالب تلقاه دراسً برنامج أومقرر  عن جتناالتعلم الالتعلم مصطلح شائع لإلشارة إلى  مخرجات

 المقررالتً ٌستهدؾ البرنامج أو  وهً نتائج التعلم المرجوة التعلم مخرجاتإلى  اإلشارةتكون وكثٌرا ما  .سلعملٌة التدرٌ

 .تنمٌتها

مجموعات خمس ،  أو مجاالتالتعلم فً  مخرجاتفئات عرٌضة أو أنواع  الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد وقد حددت

 المعلومات والمهارات العددٌة ، تقنٌةوالمسإولٌة ، واالتصاالت ، و المعرفة ، والمهارات المعرفٌة ، ومهارات التعامل

هناك اختالفات فً و. لمختلؾ المإهالت ةمستوى المعرفة والمهارات المتوقع كما قامت بوصؾحركٌة ، نفسلمهارات الوا

هو  والمقررات الدراسٌة رامجلتخطٌط الب أحد المظاهر الهامة أن ، عالوة علىلطالبمن قبل ا التعلمنتائج  تنمٌة كٌفٌة

 .المرجوة التعلم مخرجات ألنواع المختلفة منلستكون مناسبة م التً وٌالتدرٌس وأشكال التق تخطٌط لعملٌاتال

 

  المستوى

 

 . معٌن برنامج دراسًة خالل تقدم الطالب فً المتوقعصعوبات الالمعٌار الفكري ووٌمثل 
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وصؾ  تعرؾ بؤنها الصعوباتوهذه  تزداد كلما تقدم الطالب فً البرنامج،تعلم الدرجة صعوبة أو تعقٌد من المعروؾ أن 

السنة الثالثة ، وهكذا،  السنة األولى ، السنة الثانٌة ، :مثل ةٌسنوات دراسلالمستوٌات  تحدٌد وٌمكن. ةالتعلم المتوقع رجاتلمخ

  .والدكتوراهالماجستٌر ، والبكالورٌوس ، و الدبلوم ، :أكادٌمٌة مثل لدرجاتأو 

 

  الترخٌص

 

  .أو القٌام بأنشطة معٌنة بدء بالعمللل, حكومة أو وكالة حكومٌة العادة  تمنحها موافقة رسمٌة

محددة فً وعلى مستوٌات  معٌنة برامج فً مجاالت تقدٌملبدء فً تشؽٌل وٌتٌح لها رسمٌا ا, ما منح الترخٌص لمإسسة  إن

من  امختلف اهناك نوعكما أن . أن تتوقؾ عن العمل علٌها ٌجبفإنه المإسسة  إذا ألؽً ترخٌصو. الرخصة التً منحت لها

خٌص لألفراد الذٌن أتموا االتر وٌجوز منح. فً بعض األنشطة لمشاركةبالسماح لهم للألفراد منحها ن مك  ٌ  ً لتاخٌص اترال

  .ةالمهن البرامج المهنٌة ، والذٌن ٌرؼبون فً ممارسة

ٌعٌة أن فٌجب عند منح الترخٌص لمإسسة ما لتبدأ العمل بصورة طب. ارتباطا وثٌقا ٌبعضهماوٌرتبط الترخٌص واالعتماد 

وعادة ما ٌرتبط منح أي ترخٌص . والتصدٌق ٌم للجودة من خالل عملٌة االعتمادوٌتبع الترخٌص أو أن ٌكون مشروطا  بتق

 .لشخص ما لممارسة مهنة بعٌنها باعتماد البرنامج الذي أتمه هذا الشخص

 

 معٌن فً برنامج جذريالتغٌٌر ال

  .هعتمادا ملٌةما على عفً برنامج  الجذريتغٌٌر ال ٌؤثر

الدراسٌة من وقت آلخر استجابة للظروؾ المتؽٌرة ،  مقرراتمن المتوقع أن ٌقتضً األمر إدخال تعدٌالت فً البرامج وال

مواكبة ألحدث  برامجالتكون ضمان أن جدا ل ةهذه التؽٌٌرات مرؼوبو. مقرراتوال مجاالبر ٌموتقنتائج  باإلضافة إلى

أي تؽٌٌر من و ،على اعتماد البرنامج ذلك إثرٌ مكن أنمن المف، على برنامج معتمد جذريٌر ٌتؽ طرأولكن إذا . التطورات

. دراسً كامل بفصلاألقل  على إخطار الهٌئة بذلك قبل تقدٌمهو علٌا لجنة أكادٌمٌة ٌحصل على موافقةهذا القبٌل ٌنبؽً أن 

 رئٌسالالمسار  حذؾ إضافة أو :جذرٌةٌرات الٌلتؽأمثلة اومن . الممنوح التؽٌٌر على االعتماد تقٌٌم أثر للهٌئةعندئذ ٌمكن 

مقرر دراسً  حذؾإضافة أو  وأ، ( المحاسبة أو التموٌل الدولً ضمن درجة األعمال أو التجارةمجاالت مثل )لبرنامج 

 مإهل أو جدٌد دراسة مجال على ٌنطوي الدرجة العلمٌة، وإحداث تؽٌٌر فً ( الرٌاضٌات فً شهادة الهندسة  مثل) أساسً

 ، أو أي تؽٌٌر فً طول برنامج أو ،مختلفة أو وظٌفة برنامج إلعداد الطلبة لمهنة إعادة توجٌه أو وضع وأ، فً مهنة مختلفة

 إخطار الهٌئةوٌنبؽً  .(بكالورٌوسلدرجة ال دبلوم فً إطار برنامجال درجةمنح  مثل) برنامج طوٌل بكر مناالنسحاب الم

 .لى النحو المبٌن أعالهع أي تؽٌر جذريتراكمً ٌعادل  أثر ٌكون لها دقالتً سلسلة البرامج البسٌطة بأٌضا 

 

     

 المؤسسة رسالة

  .المؤسسة ة لتطوٌررئٌسبٌان عام موجز ٌحدد أهداف السٌاسات ال

ل لٌكون بمثابة دلٌ فٌه الكفاٌةدقٌقا بما  الرسالةٌنبؽً أن ٌكون بٌان  انه إال ،عبارات عامة فًٌصاغ على الرؼم من كونه 

على سبٌل المثال ، . )ستخدم كؤساس لصنع القرارٌلتخطٌط واتخاذ القرارات على جمٌع مستوٌات المنظمة، وٌنبؽً فعال أن ل

 ."(جٌنٌإدارة المشروعات لدى الخرومهارات  ، واإلبداعالتقنٌةسمعة دولٌة لجودة البحوث التطبٌقٌة ونقل تحقٌق "

 



 

 

39 

 طرٌقة التدرٌس

  الخ........ٌة، راسدلالواجبات ا ،المعملً التدرٌب ،الدروس اإلضافٌة، المحاضرات :مثل لفةالمخت تعلٌمال تتضمن أشكال

بدورها والتً ، الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسً عن طرٌق لها  خططمق التدرٌس الائعلى طرعادة تعلٌم لنظٌم اتٌقوم 

 الدروس وأالمحاضرات ،  ذلك لة علىاألمث ومن. الطرقتصال فً كل من هذه االعلى أساس مقدار وقت ت خصص 

استراتٌجٌات التدرٌس التً هً من األسالٌب و هذا المصطلح بٌن ٌنبؽً عدم الخلطو. التدرٌب المعملً ، أو  الخصوصٌة

و  المشاكل حلوسلوكٌات تطوٌر مهارات  وألتقدٌم المعلومات،  الطرقواحدة أو أكثر من هذه  ضمن المعلمالتً ٌستخدمها 

تطوٌر نتائج لالتعلٌم كجزء من التخطٌط التربوي  طرقمختلؾ  ٌمكن إدراج استراتٌجٌات مختلفة فًو. اتإولٌالمس تحمل

  .المرجوة التعلم

 

  األهداف

 

النتائج  إلى وتشٌر ،األنشطة التعلٌمٌةمجاالت معٌنة من  المؤسسة على  وأهداف رسالة هً عبارات محددة تطبق

 .المرجوة

فترات المستوٌات األداء التً ٌتعٌن تحقٌقها فً ؼضون  قا لشروط قٌاسٌة محددة باإلضافة إلىوفهداؾ األ تحدٌدٌنبؽً 

 أهداؾ ، أوالتعلٌم ٌها على أنها أهداؾإل ةشاراإلٌمكن و .التعلٌم المرجوة بمخرجات األهداؾوقد ترتبط . ةروذكالمزمنٌة ال

ٌكون ال  بحٌث مإسسً رٌتطولأو  تعلٌمٌة لبرامجأهداؾ  وضعٌمكن أٌضا كما . التعلٌمٌة البرامج و المقررات الدراسٌة

على . )مإشراتبناءا على   محددة مستوٌات أداء بصفتهاهداؾ األٌمكن التعبٌر عن و. التعلٌم بمخرجات متعلقابالضرورة 

   xxxx عنال ٌقل  ٌحققون حد أدنى من الدرجات٪ من طلبة السنة النهائٌة سوؾ  80 ، 2118بحلول عام " سبٌل المثال ، 

 مسبقامحددة أساس مستوٌات  ىتقوم عل) على أحكام فاصلةاألهداؾ  تعتمدقد و. (اختبار اللؽة اإلنجلٌزٌةفً )  xxxxمن

 (.المإسساتمن أخرى مجموعات مع  على أساس مقارنة األداء) على معدالت إحصائٌةأو ( ألداءلقٌاس ا

 

  المخرجات

  .مؤسسةال نتائج عملٌات التعلٌم والتعلم والبحث فً

على سبٌل ف .لما تنتجه المإسسة أو البرامج كمحصلة نهائٌة لعملٌتها التعلٌمٌة نوعً كوصؾهذا المصطلح عادة ٌستخدم 

 .مستواهم التعلٌمً وما ٌمكنهم عمله إلكمال البرامج التً سجلوا بها كفاءةعادة  الطلبة تعلٌم اإلشارة إلى نتائجتعنً المثال، 

أو  إحصاء لإلصداراتمجرد  وأثرها عوضا  عن كونهاث والبحبجودة متعلقة  ون نتائج األبحاثوبالمثل، عادة ما تك

 .المكتملة البحثٌة المشارٌع

  المنتجات

 منتجات أنشطة المؤسسة ، و ٌعبر عنها بالكمٌة

نشورات البحثٌة عدد الخرٌجٌن أو عدد الماإلشارة إلى  مثل كمقٌاس كمً لما تنتجه المإسسة،هذا المصطلح عادة ٌستخدم 

   .ألعضاء هٌئة التدرٌس

 

  المؤسسات الشرٌكة

 .لتعلٌم العالً لتوفٌر الخدماتلمؤسسة مع  ت عالقة تعاقدٌة رسمٌةأنشأمؤسسة 
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ششثوز ػٍٝ ثٌ ٕطٛٞصلذ  ،فٟ دؼغ ثٌقجالسف. ِٓ ِؤعغز ألخشٜ د١ٓ ِؤعغض١ٓ صؼ١ّ١ٍض١ٓ صشص١ذجس ثٌششثوز صخضٍف ؽذ١ؼز٠ّىٓ أْ 

ٚفٟ ثٌّمجدً لذ ٠ىْٛ ٕ٘جن دؼغ ثٌضشص١ذجس د١ٓ ِؤعغض١ٓ شش٠ىض١ٓ . ِق١ٍزصؼ١ّ١ٍز ِٓ خذِجس ثٌذػُ ٌّؤعغز ِؾشد صٛف١ش ػذد 

دق١ظ ٠ضُ ِٕـ ثٌذسؽز ثٌؼ١ٍّز ٌّؤعغز صؼ١ّ١ٍز ِج فٟ دشثِؼ صؼ١ّ١ٍز ِٚمشسثس دسثع١ز لذِش ػ١ٍّج صقش إششثف ِؤعغز صؼ١ّ١ٍز 

 ثٌالصِز ٌضشغ١ً ّضطٍذجسجٌدالدذ ِٓ ثٌٛفجء ف د١ٌٚز،ِؤعغز ِق١ٍز أٚ  ِٓ لذً صّٕـ ثٌذسؽجسػّج إرث وجٔش ٘زٖ  ٚدغغ ثٌٕظش .أخشٜ

 .دجٌىجًِ فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ِٟؤعغز أٚ دشٔجِؼ صؼ١ٍّ أٞ

 

 تقوٌم النظراء

من  خبرة يذو مقٌمٌن خارجٌن من قبل أو جزء من مؤسسة معٌنة أو مؤسسة ما رٌر عن برنامجاتقتقدٌم ٌم ووقت

  .مؤسسات التعلٌم العالًفً إدارة  وأ هٌئة بالتنسٌق مع ، أو فً المجال المعنً صٌنمختوالمهن المماثلة  وأالمؤسسات 

كما أنهم . مماثلةال برامجأو ال المإسسات نظراء لدٌهم الخبرات الضرورٌة فً هم المقٌمٌنهذا المفهوم أن  من أهم عناصرإن 

ؤهمٌة بالتقوٌم المإسسة قٌد  تعترؾومن المهم أن . حدٌات التً تواجههاوالت مإسسةالطبٌعة وأؼراض دراٌة كافٌة بعلى 

هناك  حتى ال ٌكون مراجعتها تماما عن المإسسة التً ٌجري ٌنمستقل المقٌمٌنكون ٌالضروري أٌضا أن  ومن. دورهم

. التطوٌرمساعدة فً بال ٌنوملتزم كما ٌجب أن ٌكونوا مدربٌن بعناٌة على مهمتهمفً المصالح،  يحقٌقً أو تصور تضارب

لمعاٌٌر الدولٌة لنوع باعلى دراٌة فضال عن كونهم وبرامجها  وأهداؾ المإسسة رسالةٌتسموا بالحساسٌة تجاه ٌنبؽً أن و

 .مراجعةقٌد ال التعلٌمٌة المإسسة أو التعلٌمً البرنامج

 

  مؤشرات األداء

  .األداءجودة  وكالة أخرى لتقدٌم دلٌل علىأي أو  مؤسسةالتستخدمها ( ا مسبقاعادة اختٌارهٌتم )من األدلة أشكال محددة 

ولكن التدابٌر . والمقاصد التً تتعلق بها األهداؾب قدر المستطاعٌنبؽً أن تكون مإشرات األداء محددة وذات صلة مباشرة 

ه ٌجب ٌه، فإناء علوبن. فً بعض األحٌان ٌهاصعب العثور علٌ (التعلم لدى الطالب جودة مثل)هداؾ األالمباشرة لبعض أهم 

 وبما. العمل أرباب استطالعات أراءو التوظٌؾ ، ونتائجللبرامج مثل تقٌٌم الطالبأحٌانا مباشرة الدلة ؼٌر استخدام بعض األ

ذات صلة  هاتستخدم عدة مإشرات مختلفة ولكن من المعتاد أنفأن المإشرات ؼٌر المباشرة ٌمكن أن تخضع لمإثرات أخرى 

فً  أحٌانا "المثلثات"ٌستخدم مصطلح و. باستخدام نظام مستقل للتحقق من التفسٌرات هاتفسٌراإلضافة إلى بمهمة، الهداؾ ألبا

كفاءة دلٌل على  ىعل ٌمكن الحصول ،على سبٌل المثالف. وجهات نظر مختلفة منمعٌن مإشرات لتقدٌم أدلة عن هدؾ عدة 

 .وتصنٌؾ الطالب لفاعلٌة التدرٌسالت، ونتائج البحوث، عدة مإشرات مثل مستوٌات المإه خالل من هٌئة التدرٌس أعضاء

 

  العملٌات

 

فً مجال تخطٌط ،  تعلٌمٌة ما التنظٌمٌة التً تقوم بها مؤسسة واإلجراءاتالترتٌبات اإلدارٌة والسٌاسات تتضمن 

  .ومراجعة وتقدٌم برامجها

وٌشمل . الخاصة بها المخرجات والنتائج إلنتاج استخدام المدخالت المتاحة لدٌهامن ما ما ٌحدث فً مإسسة هً عملٌات ال

واسعة من  ، فضال عن مجموعةاالجتماعٌةوعملٌات إدارة البحوث واألنشطة  قوٌمهذا التعبٌر عملٌات التدرٌس وإجراءات الت

  .التعلٌمٌة األنشطة األخرى التً لها تؤثٌر مباشر أو ؼٌر مباشر على البرامج

  اعتماد مهنً

 وفقا المعنٌةلمهنة اوالمهارات الالزمة لممارسة  المعارف وان ذلك البرنامج ٌطور ,ما لمهنة طالبعداد الاعتماد برنامج إل

 .المطلوبة مستوى الكفاءةل
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تنمٌة معارؾ ومهارات محددة  وإلى، العامة المعاٌٌر األكادٌمٌةب تفًالتعلٌمٌة أن البرامج ضمان  إلىعتماد المهنً االٌهدؾ 

مثل الطب وؼٌرها من المجاالت ذات  فً مجاالت مهنٌة فً معظم البلدانهذا ٌطبق و. عنٌة فً المجتمعالمهنة الم لممارسة

ٌ  بلدان  فًو. والقانون وؼٌرها ،وعلم النفس ، والهندسة، والمحاسبة،بالصحةالصلة  عتماد اال هذا النوع من منحأخرى، 

 .لهذا الؽرض.الحكومة أو من جانب الوكاالت الحكومٌة من قبل الجمعٌات المهنٌة المعترؾ بها من قبل المتخصص المهنً

فق مع واؤن البرنامج ٌلبً المعاٌٌر األكادٌمٌة، وٌتٌمنح شهادة ب الذي ٌختلؾ هذا النوع من االعتماد عن االعتماد األكادٌمًو

 ٌمً والمهنً على حد سواءاالعتماد األكاد ٌتطلب األمرما عادة فً الممارسة العملٌة، و. ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السمتطلبات 

 .واحدة فً عملٌة اعتماد ثنٌناالالجمع بٌن  إمكانٌةعلى الرؼم من لمجاالت المهنٌة ل

 

  البرنامج

 

 تمامهالنجاح فً إن أ حٌثبإلى التأهٌل المهنً ،  أكادٌمً ، أو ٌؤديمجال الطلبة فً  ٌتبعهللدراسة  منظم برنامجهو 

 .أكادٌمٌة حصول على درجةؤهلهم للٌ

، ولكن التمٌٌز بٌن ما ٌعتبر برنامج مإهل واألنشطة التً تإدي إلى المقررات الدراسٌةبرنامج مجموعة متكاملة من العتبر ٌ

 .توضٌحه على النحو األمثل من خالل األمثلة، وٌمكن قٌقهذات الصلة من الصعب تح واحد أو مجموعة من البرامج

، ًن برنامج إلعداد مهندس مٌكانٌكمختلفا ع امدنٌ امهندسون كلٌالطالب إعداد الخاص ببرنامج درجة البكالورٌوس ٌعتبر 

درجة برنامج  وبالمثل، إذا كان طالب قد أكمل. المشتركة بٌنهما المقررات الدراسٌةبعض  وجود إمكانٌةعلى الرؼم من 

 فهذا، فً نفس المجال العاماه لماجستٌر والدكتورالدراسات العلٌا الذي ٌإهل لدرجتً ابرنامج ٌلتحق بود أن ٌبكالورٌوس و

بالنسبة أما  .ذاته فً حد كامال وجود مإهل ٌعتبربوٌتصل االختبار فً هذه األمثلة  .برنامج منفصال من شؤنه أن ٌعتبر

 تعلق بالضرورةٌهذا التمٌٌز ال و. لممارسة المهنٌة فً هذا المجاللبرنامج ال درس الشخص الذي فهو ٌإهل المهنً، برنامجلل

المرجح أن قسم الهندسة المدنٌة سوؾ  منفإن  ،فً المثال المذكورو. معٌنةكلٌة لأو  تعلٌمٌة ما مإسسةل ظٌمات اإلدارٌةبالتن

ة بحٌث الطرٌق ههذبم نفسها ٌتنظبمإسسة  أن تقوم أٌضا ومن الممكن. الدراسات العلٌا من الدراسة الجامعٌة وبرامج قدم كالٌ

 .وذلك وفقا لرؼبتها المدنٌةوكل من الهندسة المٌكانٌكٌة برامج فً  مواحدة تقد تعمل كإدارة

فان  ،على سبٌل المثالف. ا  تعلٌمٌ ابرنامجاعتباره ٌنبؽً  لمادلٌال مفٌدا  ةكادٌمٌاأل الدرجة مسمىأن ٌمثل  يالضرورمن لٌس و

 ٌندرج تحتهاأن من الممكن م، وعلبكالورٌوس الأو  ،أعمال إدارةبكالورٌوس  ، أواآلداب بكالورٌوسعامة مثل ال المسمٌات

 علم النفس، والعملوبرامج فً التارٌخ والعلوم االجتماعٌة، إدراج  اآلداب ٌمكنتصنٌؾ  تحتف. العدٌد من البرامج المختلفة

قتصاد، أو التنظٌم واإلدارة ، اال وأ، بةللمحاس األعمال برامج منفصلةإدارة درجة  تضمنوٌمكن أن ت. االجتماعً ، أو ؼٌرها

 .على نحو تام لمهارات مهنٌة مختلفة وتإهلمختلفة تماما  البرامج ستكون وهذه

على هذا النحو،  هاداعتماٌنبؽً ومنفصلة،  كٌانات هاأن البرامج التً استخدمت فً هذه األمثلة ٌنبؽً اعتبار وعلى الرؼم من

 التقوٌماتلفرٌق عمل  ن من الممكنالصلة معا فً عملٌة االعتماد شرٌطة أن ٌكو مجموعات من البرامج ذات دراسةٌمكن 

  .ضرورٌةال اتالخبر أن ٌضم ةالخارجٌ

 

  .اعتماد البرامج

فً هذا  تعلٌمً برنامج لتقدٌمالمعاٌٌر المطلوبة  من خالل منحه شهادة تبٌن أنه ٌلبًلدراسة لتعلٌمً اعتماد برنامج 

 .طلوبمستوى المالالمجال على 

معاٌٌر فً االعتبار الٌم وتقوٌؤخذ . لدرجة التً ٌإهل لهامناسبة ل المطبقة معاٌٌرالو ودةجالؤن ب ا  قراربرامج الاعتماد ٌتضمن 

، وكمٌة التعلم لٌم و مدى صعوبته مستوى التعباإلضافة إلى فً مختلؾ مجاالت الدراسة،  طبٌعة كل من التعلٌم والتعلم
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مثل البكالورٌوس  درجاتإلى  تإهللبرامج التً ل بالنسبةعلم المعاٌٌر العامة لنتائج الت وقد تم تحدٌد .العلمٌة للدرجة المطلوبة

، الدرجاتوٌجب الوفاء بها فً جمٌع البرامج التً تإدي إلى هذه  ثإلؽجس ثٌٛؽٕٟ ٌٍّؤ٘السالماجستٌر والدكتوراه فً و، 

برنامج بالمعاٌٌر الفً ٌٌجب أن  العمل، أطر متطلباتباإلضافة إلى تلبٌة و. عن نوع المإسسة التً تقدم البرنامج بؽض النظر

معارؾ ٌجب أن ٌوفر ، مهنًالبرنامج بالنسبة لل، و" برامج التعلٌم العالًلعتماد الوا معاٌٌر ضمان الجودة"المحددة فً 

  . لممارسة المجال المعنًالالزمة المهارات فضال عن  محددة

 

  االعتماد المؤقت

  .ٌم خطط التنمٌةقوبعد ت جدٌدة تعلٌمٌة مؤسسةأو برنامج لعتماد بشكل مؤقت اال

الفرصة وٌتٌح ذلك . تفصٌلٌة مإقت على أساس خططبشكل  جدٌدةتعلٌمٌة مإسسة أو تعلٌمً معٌن  اعتماد برنامجقد ٌتم 

المقترح  خطط على النحوالأنه إذا كان ٌجري تنفٌذ  منبقدر معقول من الثقة  لبدء العمل، أو لتدرٌس هذا البرنامجللمإسسة 

 ةالمعتمدالبرامج والمإسسة كفاءة على االعتماد ٌمكنهم لطالب أن اهذه العملٌة وٌقصد ب. تم منح االعتمادٌمن المرجح أن 

رصد أعمال المإسسة خالل هذه المرحلة األولٌة وتقدٌم تقارٌر عن التقدم الذي  وٌتم. األولى مرةلل اتقدٌمه عند بصفة مإقتة

ال تنفذ على  إذا كانت الخططو. برامجهامن الطالب  دفعةأول ن تستكمل بعد أاالعتماد الكامل وٌجب منح . ٌحرزٌجب أن 

 وأمإسسة ال صٌرخت سوؾ ٌتم إلؽاإها وسحبفإنه ،  المإقت العتمادلفً ؼضون الوقت المحدد وجودة المستوى مقبول من 

 .التعلٌمً  نامجتقدٌم البر

 

  اإلطبر انٕطُي نهًؤْالد

 . مهنٌة أكادٌمٌة أو الالزم لدرجاتمعاٌٌر التعلم وثٌقة تحدد طبٌعة وكمٌة ومستوٌات أو 

 .أو المهنٌةاألكادٌمٌة الدرجات ك تلمستوٌات متزاٌدة من امتالك المعرفة والمهارات الالزمة لأطر المإهالت تحدد 

 

 الذهنٌةواسعة، مثل المعرفة والقدرة على تذكر المعلومات، والمهارات  مجاالتفً المتوقعة التعلم  مخرجاتوصؾ وقد تم 

االتصاالت  تقنٌة نظرٌات والقدرة على تطبٌقها فً حل المشاكل والتفكٌر النقدي، ومهاراتالمبادئ والمفاهٌم والإتقان ك

ٌإلؽجس ثٌٛؽٕٟ وٌمكن . مع المجموعاتوالمعلومات، والقدرة على التعلم الذاتً، والقدرة على العمل بشكل فعال وبناء 

 . عكس الثقافة الوطنٌة والسٌاسة التعلٌمٌةٌي ذالمتعلقة بالقٌم والوعً الثقافً ال الطالبٌةالسمات ضم أن ٌ ٌٍّؤ٘الس

من المعرفة والمهارات الالزمة  أكثر تحدٌدامواصفات بمحددة على نطاق واسع ال العمل أطرترتبط  ،فً كثٌر من الحاالت و

 االعتماد إلى التً تإهلأساسٌة للبرامج  عٌةمقاٌٌس مرجك هاٌمكن استخدامو. المعرفة من لمجاالت مهنٌة محددة أو فروع

القانون، أو  وأالمحاسبة،  وأالهندسة،  وأة فً مجاالت مثل الطب ٌممارسة المهنللتسجٌل أو ترخٌص الخرٌجٌن والمهنً 

 . التعلٌم

 

  الجودة

 

معاٌٌر المقبولة عموما لبا مقارنة تعلٌمً أو برنامج تعلٌمٌة مؤسسةل الذي ٌمنح المستوى القْدر الكمً أو أوقٌمة ال

 . من نوعه تعلٌمً أو برنامج تعلٌمٌة لمؤسسة

" مالئمة الهدؾ للرسالة"لممارسات الجٌدة، ولكن أٌضا من االمقبولة  المتعلق بالمعاٌٌرٌم الجودة عموما على األداء وتقٌعتمد 

هامة فً  اختالفاتناك كما أن ه. مجاالبر أو ساتمختلفة من المإس ألنواع مختلفة أن هناك متطلباتٌؤخذ بعٌن االعتبار الذي 
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خذ فً االعتبار مدى إٌ حتى "مالئمة الهدؾ للرسالة"دراسة أٌضا  وٌتم. المإسسات بدراسة جودةالتً لها صلة و لرسالةا

 . لبٌئة التً تعمل فٌهاللمإسسة ا رسالةمناسبة 

استخدامه فً عند و. فً سٌاقات أخرى "ٌارالمع"أو " القٌمة" بمصطلحمقارنة مصطلح نسبً " الجودة"مصطلح وٌعتبر 

محددة وبعض مستوٌات الخصائص الببعض  ، ٌنبؽً أن ٌرتبط المصطلحٌم فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانويوالتخطٌط والتق

 .ألداءاأو معاٌٌر 

التعلٌم  ودةج"على سبٌل المثال كما هو الحال فً )لنظام لي خصائص ألعام دون تحدٌد  بشكل مصطلحالعندما ٌستخدم و

مستوى  على سبٌل المثال ال الحصرإشارة إلى مجموعة من العناصر منها  فسوؾ ٌمثل"( ما مإسسة جودة"أو " العالً

، وفعالٌة التعلٌم، والتخطٌط والتجهٌزاتتحصٌل الطالب، وقدرة ومإهالت أعضاء هٌئة التدرٌس، ومستوى المرافق 

 فإنه نظام ضمان الجودة واالعتماد فً المملكة العربٌة السعودٌةل لذا فإنه وفقا. البرامج مالئمةوالعملٌات اإلدارٌة، ومدى 

ة نشطاألفً مجاالت األكادٌمً  الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتمادالمعاٌٌر التً حددتها  ٌم الجودة الرجوع إلىوٌنبؽً خالل تق

 . اإلحدى عشر

 ةمنخفضقد تكون ذات جودة البعض اآلخر فً و الٌة نسبٌا، بعض جوانب األداء ذات جودة عفً بعض الحاالت قد تكون و

 شاملالٌم وتقال بالتالً ٌجب أن ٌؤخذو. التعلٌمة وأولوٌات المإسسة رسالةعلى التوازن بٌن الحالتٌن  ، وٌمكن أن ٌعتمد نسبٌا

ما ٌنبؽً أن ٌعتبر ممارسة  ، وفهمالنسبٌة من حٌث دراستهاوأهمٌة الخصائص قرارات القٌمة المتعلقة باختٌار فً االعتبار 

 . امنه ؤيجٌدة فٌما ٌتعلق ب

   

وهو نهج  ، مالئمة الهدؾ للرسالةل الفردي البعد على أنه" الجودة"وكاالت الجودة مصطلح تعرؾ فً بعض األحٌان  و

ن مفهوم األداء ضم عٌارم ٌقع ،وبموجب هذا التعرٌؾ. هداؾاألو الرسالةٌعطً أهمٌة خاصة للتنوع بٌن المإسسات فً 

النتقادات  األحٌانهذا التعرٌؾ فً بعض ٌخضع و. التً تحددها المإسسات( واألهداؾ الرسالةأو ) الهدؾ للرسالة مالئمة

 . معاٌٌر األداءل لقدر الكافً من االهتمامٌعطً اال أنه  ٌعتقدون نالذٌالمإسسات بعض من جانب 

 

ٌم الجودة، ولمإسسات حول معاٌٌر تقلدلٌل واضح ل حاجةووجود تفسٌرات مختلفة،  نتٌجة وجودبسبب االلتباس المحتمل و

ٌم، وتوفٌر مبادئ وفً تحدٌد معاٌٌر التق" المعاٌٌر العامة للممارسات الجٌدة"محددة إلى  الجودة مرجعٌةوكاالت  تضع معظم

 . دةجٌ التً تحتاج إلى دراسة ووصؾ لما ٌعد على أنه ممارسةتوجٌهٌة أو وثائق مرجعٌة توضح األمور 

 

 

 

 ضمان الجودة 

 : ختلفٌنم ٌناألداء، والتً تخدم غرض جودةبٌم والمتابعة المتعلقة وعملٌات التق

  .طوٌرهالمستوى المطلوب من الجودة وت الحفاظ علىضمان ( أ)

ت المؤسسا فًمستوٌات مماثلة للممارسة الجٌدة  ا عندعلٌه الجودة ٌتم الحفاظ بأنطراف المعنٌة ألل ضمانتوفٌر ( ب)

  .فً مناطق أخرى من العالمالمتمٌزة 

 الجمعٌاتو، بما فً ذلك اآلباء شملاألبمفهومه فً هذا السٌاق، الطالب والحكومة والمجتمع األطراف المعنٌة ٌدخل ضمن 

 .سوق العمل و تخصصةالم المهنٌة
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ات لضمان الجودة داخل كل آلٌوضع من المتوقع و. سواءحد داخلٌة وخارجٌة على  عملٌات وعادة ما ٌشمل ضمان الجودة

تطلب وت. على بعض المدخالت الخارجٌةذلك نطوي ٌالبرنامج العادي، وعادة ما  تقدٌم مإسسة على أساس مستمر كجزء من

 من العناصر ةالمستقل ةتقدٌم المشورة الخارجٌكما أن خارجً من قبل سلطة مستقلة، تقوٌم دوري  جودةلل العامة المصداقٌة

 . طوٌرلتاٌات ستراتٌجال ةهامال

 

 جودةالطوٌر ت

عبر مجموعة كاملة من ما ٌكون ذلك ة األداء، وعادة جود تطوٌرفً المدخالت والعملٌات والنتائج التً تعمل على  ٌرتغٌ

أو منظمة أخرى إلحداث هذه جهة  لوصف االستراتٌجٌات التً تستخدمها المصطلح ستخدم ٌقد و. أنشطة المؤسسة

 . تائجهاالتغٌٌرات، والتحقق من ن

من  هإال أن، تعلٌمٌة بالضرورة على عاتق مإسسة تقدم برامجال تقع الجودة تطوٌر لة رئٌسأن المسإولٌة ال على الرؼم منو

إلى تطوٌر  اللوائح وأالحوافز،  وأخدمات الدعم،  فً ممثلةسلطة خارجٌة  من قبل المتخذة جراءاتاإل تساعد الممكن أن

فً المستخدم " الجودة عزٌزت"مصطلح  أما. الجودةلتطوٌر وصفها بؤنها استراتٌجٌات  أٌضا كما ٌمكن .الجودة عبر طرق عدة

 ". جودةال تطوٌر"ٌحمل نفس معنى فضمان الجودة  أنظمةبعض 

 

  المسئولةة وزارال

  .تنظٌم، أو اإلشراف على إحدى مؤسسات التعلٌم العالً وأعن إنشاء،  مسئولةالوزارة ال

قامت والتً ، هافً مجال نشاط كل  بعد الثانوي ما مرحلة التعلٌم عن مإسسات  المسئولةو ةمختلفال هناك عدد من الوزارات

لمساءلة ل انظم تملكعادة ما كما أنها  .لجودةا تطوٌرلمساعدة فً المالً وا الدعم ٌرتوف تمكنها من لتلك األنشطةلوائح  بوضع

كال من  هٌئةال تدرسلجودة ألؼراض االعتماد وضمان الجودة، ل ٌماتهاوفً تقو. بما فً ذلك ترتٌبات تقدٌم التقارٌر السنوٌة

 . التً شاركت معها ةالمسئول الوزارات أنشطة المإسسات ونتائج تفاعلها مع

 

 (بدٌل اإلعتماد)الجودة  معادلة

 لشمولٌةاو جودةمن حٌث ال ٌعادل تعلٌمًال برنامجالمن عناصر أي  أوما  أو مقرر دراسً ما  دراسٌة وحدة قرار بأناإل

 . فً مكان آخرعنصرا مماثال ٌقدم 

أخرى، سواء   فً مإسسةأ نهٌت أو أ ت مت اعتماد وحدات دراسٌة هذا المفهوم له أهمٌة خاصة عندما ٌجري النظر فً إن 

 فً التدرٌس، والنهج المتبع هسٌتدرٌتم تفاصٌل ما و ٌنبؽً أن تختلؾ . آخر أو فً أي مكان المملكة العربٌة السعودٌةداخل 

ؾ لتلبٌة صبح التكٌٌٌجب أال ؼٌر أنه . مختلفة من الطالب والبٌئة التً ٌعٌشون فٌهااللمجموعات ات اوفقا الحتٌاجات وخلفٌ

المعاٌٌر الحفاظ على المهارات األساسٌة والمفاهٌم و شرٌطة تنمٌة اعتماد الوحدات الدراسٌةهذه االحتٌاجات عائقا أمام 

 . قائمةال

 

 ب طالالسمات 

 .ما تعلٌمٌة لمؤسسة معٌنة لسٌاسات واستراتٌجٌات تدرٌسنتٌجة  اكتسبوهاوالتً لطالب با الخاصةالسمات 

 مإسسةلٌجوز  ،على سبٌل المثالف. التعلٌمٌة مإسسةال رسالةلطالب جزءا هاما من باخاصة الت سماشكل تطوٌر الٌكثٌرا ما 

ألعمال الحرة، أو أكثر أفضل إدارة لأكثر إبداعا وأنهم ، وعلى أنفسهمٌعتمدون الطالب  أن إجراءات لضمان تبنً تعلٌمٌة ما
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أو السمات الشخصٌة  ٌةعادات السلوكالهذا المصطلح عادة للمواقؾ، والمهارات، ووٌشٌر . العمل فً مجموعات دعنفعالٌة 

قدراتهم قد تشٌر إلى  والتًحتة بدال من نتائج التعلم األكادٌمٌة الب ةالخارجٌمواقؾ الطالب فً ال ظهرت فً سلوكٌاتالتً 

 .بدال من السلوك الفعلً

 

 استراتٌجٌات التدرٌس 

 . لتطوٌر تعلٌم الطالب معلماالستراتٌجٌات المستخدمة من قبل 

وٌمكن أن تشمل . مجاالتلتطوٌر تعلٌم الطالب فً مختلؾ التستخدم محددة هً أسالٌب تدرٌس الاستراتٌجٌات 

توضٌح ولتطوٌر أو تطبٌق مفاهٌم للحاالت الجدٌدة،  األسئلة ، مسؤلة تسلسلال الحصر ثالاالستراتٌجٌات، على سبٌل الم

حل  )النمذجة و المحاكاة و، ةللمساعدة على حفظ واسترجاع المعلومات، ودراسات الحال النظم المتقدمةالقٌمة، واستخدام 

، وهو "طرق التدرٌس"و هذا المصطلح ٌنٌنبؽً عدم الخلط بو. وؼٌر ذلكمعٌن ، ولعب دور (المشكالت ضمن مجموعات

أو  نظري تدرٌب أو مثل محاضرة،  ) لتدرٌس أو تقدٌم التدرٌباعملٌة مصطلح ٌستخدم لوصؾ شكل من أشكال تنظٌم 

 . (عملً

 

 القٌمة المضافة

ؤسسة أو لتعلٌم والتعلم لمانتٌجة ألنشطة ( طالبالطبق على قٌمة معرفة ومهارات نوعادة ما ٌ)قٌمة العملٌة إضافة 

 . برنامج

 

ٌعد  ٌه،وبناء عل. البرامج تفاوتا كبٌرا بٌن المإسساتب لتحقونتفاوت المستوى العام لمعرفة ومهارة الطالب الذٌن ٌٌٌمكن أن 

فً  اهام امفهومٌمثل  هفً حٌن أنو. تعلم الطالب فًما تعلٌمٌة  مإسسة   اهمة  مسالنظر فً  عند ا  مهم" القٌمة المضافة"مفهوم 

"  القٌمة المضافة"توثٌق مدى  ألنطبق بصورة موضوعٌة ٌ، فإنه من الصعب أن ما مإسسةفً نشطة األ نوعٌة دراسة

 .ألسباب النمو الحقٌقٌة العواملو المكتسبةالمعارؾ والمهارات  بشؤن ٌعتمد على إجراءات دقٌقة


