
-ASGلضمان الجودة فً التعلٌم العالً )األفرٌمٌة المعاٌٌر والمبادئ التوجٌهٌة 
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  للتشاور أولٌة مسودة

 7102مارس/آذار

 السٌاق 1.1

المارة عمب عدة عمود من التنمٌة فً مرحلة ما بعد االستمالل والتحرٌر على مستوى 

 المجتمعٌة, المإسسات تطوٌرنحو  الجبهات من عدد علىتم إحراز الكثٌر من التمدم  ,األفرٌمٌة

 .أخرى أمور بٌن من االلتصادي, واإلنتاج للتعلٌم نظم وإرساء مستمرة, حكومات وإنشاء

 حٌاة إلى أدى مما البلدان, من العدٌد فً تسٌر على نحو مطرد التنمٌةعجلة  ظلت ولد

 الموروثات من وغٌرها االستعمارٌة التركة أن الواضح من أنه غٌر. لمواطنٌها أفضل

 األفرٌمٌة البلدان ٌسع لم التًو اإلنمائٌة التحدٌات على عمٌمة بصمات لد خلّفت االستغاللٌة

 مابٌن. المصٌر تمرٌر ذمن لرن نصف من أكثر على مدار الحاالت معظم فً علٌها التغلب

وإهدار  والفساد, اإلدارة, وسوء واإلللٌمٌة, الداخلٌة لصراعاتا بسبب الحالة هذه تفالمت

 مع متناسب وغٌر ,هائالا  لتنمٌةل المواجهة التحدٌات حجم كان الحاالت, معظم وفً. لمواردا

 .بصورة دائمةو كاف نحو على اللتصدي له المتاحة الموارد ممدار

زٌادة أعداد  هو والعشرٌن الحادي المرن فً أفرٌمٌا فً العالً التعلٌم هدففٌما كان 

لتعلٌم العالً نتٌجة إمكانٌة االلتحاق با بشكل كبٌر. ولد زادت جودته ضمان الحاصلٌن علٌه مع

التنوع فً طرق ودخول التعلٌم العالً ضمن نطاق الخصخصة, وللطلب االجتماعً المتزاٌد, 

 التعلموالتعلٌم المفتوح عن بعد, و, برامج التعلٌم عبر الحدودمثل  التعلٌم العالً توفٌر

 هنانالتزال  ذلن, ومعالمتطورة فً توفٌر التعلٌم.  التكنولوجٌا من أخرى وأشكال اإللكترونً

ت مجاال والتً نشؤت نتٌجة تغٌر العالً التعلٌمضمان جودة  باعتماد المرتبطة التحدٌاتبعض 

لمنافسة وكذلن لمواجهة ا تجابة لتلن التغٌراتات محددة استم إدراج دورلذلن, الدراسة. و

مستوى  ضمانلو التحدٌات هذه لبعض التصدي وبغٌةواالستدخال.  المتزاٌدة بسبب العولمة

 خالل منوذلن  التنمل, برامج من المزٌد إتاحة أجل من التعاون إلى حاجة هنانكانت  الجودة,

 .العالً التعلٌم توفٌر طرق فً والتنوٌع مع لابلٌة االعتمادات الدولً والتعاون ًالطالب تبادلال

 توافك ضمانكذلن و ؛الجودة العالً التعلٌمتوفٌر  ضمانمن أجل  ASG-QA اعتماد فٌما سٌكون

 المإسسٌة والرسالة البرنامج متطلبات مع العالً التعلٌم المكتسبة من وخبرتهم لطالبا مإهالت

 .وأهدافه العالً تعلٌملل

ا على كان  التعلٌمٌة التنمٌة على التركٌز من الكثٌر أن حٌن فًو  األساسً التعلٌم منصبا

 كبٌرة فوائدهو األخر  أٌضآ ٌحمك العالً التعلٌم فً االستثمار أن فبال شن ,على مدار عدة عمود

 الفرص لتحدٌد المستوى عالٌةماهرة و بشرٌة لدرات إلى النامٌة االلتصادات تحتاجبٌنما  .لألمم

 التطورات من االستفادة من بد الفإنه  وبالمثل, .واالستفادة منها العولمة تزاٌد تجة منالنا

 التعلٌمخالل  من الغالب فً تتدفك التًو المتطورة, والعلوم التكنولوجٌا,مجال  فًالحاصلة 



 تعزٌزٌتم تجمٌعها بهدف  متنوعة لدرات إلى حاجةال تزداد أهمٌة تنموي, منظور منو .العالً

 مرة ومصادرهاالثمافات  علٌها وعلى والحفاظ الرشٌدة الحكمأنظمة و الدٌممراطٌة المإسسات

 .العالً التعلٌم لطاع فً أخرى

ا كل من زٌادة التعاون, و  فً مشتركة أعمال جداول ووضع الموارد تبادلكما ٌصب أٌضا

التعلٌم العالً ضرورٌة على صعٌد تعزٌز التعد تلن الخطوات و .فً صالح المارة العالً التعلٌم

ا تخدم مصالح أفرٌمٌا بوجه عام. وباختصار, فإن الهدف هو تحمٌك لدر أكبر  فحسب ولكنها أٌضا

 من التعددٌة دون المساس بالسٌادة.

 اشئونه مامز أن تتولى هو العالً التعلٌم ونظام المارة واجهت ًالت اتالتحدٌ ولعل أكبر

 أجل منفٌما ٌتعٌن على أفرٌمٌا  ى المساعدات الى األبد.عل تعتمد نامٌة لارة ال أن تظل بنفسها,

: تطلعاتها تنفٌذ ما ٌلً وتحمٌك المارٌة المصلحة فً تعاونً بشكل والعمل إمكاناتها كامل تحرٌر

 المثال, سبٌل على العالً, التعلٌم توفٌر فً الذات على عتمادلال لمدراتها العنان إطالق( 0)

 العادل التوزٌع ضمان( 7) ؛لمإسسات التعلٌم العالً الممٌزة السمة اإلدارة الموٌمة هً جعلب

 عاللات إلامة خالل من العالً التعلٌم لىع صولللح للجمٌع الفرص تكافإ وزٌادة للموارد

 والتنمل الجودة ضمان التعاونٌة أو المشتركة المشارٌع ستشجع حٌث األطراف متعددة وبرامج

 .والمدرات الموارد وتجمٌع والتبادل

 أجل ومن .التطلعات هذه لتحمٌك الحٌوٌة أحد أهم الوسائل العالً التعلٌم مإسسات وتعد

ا  هنان فإن األمثل, النحو على األهداف هذه تحمٌك ا  شرطا ا  أساسٌا  أن وٌجب تحمٌمه وه مسبما

 الجودة ضمان دورٌبرز  وهنا .أنشطتها جمٌع فً الجودة ثمافة العالً التعلٌم مإسسات تغرس

 .العالً التعلٌم تحدٌات مواجهة فً أفرٌمٌا فً العالً التعلٌم ونظم المإسسات دعم فً

 األهداف 1.1

 ASG-QA المعاٌٌر والمباديء التوجٌهٌة األفرٌمٌة لضمان جودة التعلٌم العالً دعمت

 لضمان اإلجراءات المناسبة تنفٌذ فً أفرٌمٌا فً الجودة ضمان وهٌئات العالً التعلٌم مإسسات

 العالً؛ التعلٌم فً المختصة السلطات تضعها التً التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر تطبٌكو الجودة؛

 األسالٌب أفضل مع ناسببما ٌت العالً التعلٌم بمإسسات الداخلٌة الجودة ضمان طوٌرموم بتتو

 خالل من بهم الخاصة الجودة تمٌٌمعملٌات  فً العالً التعلٌم مإسسات عدساكما أنها ت الدولٌة؛

 .الذاتً التمٌٌم

 ضمان وهٌئات العالً التعلٌم مإسسات دعمهو  ASG-QA ولذا فإن الهدف المحدد ل

 والتعلم للتعلٌم الجودة ضمان ألنظمة مشترنمن أجل: )أ( وضع إطار وفهم  أفرٌمٌا فً الجودة

 الثمة زٌادة( ب) والوطنً؛ واإلللٌمً الماري المستوى على الجهات المعنٌة جمٌع بٌن فٌما

 الحدود داخل البشرٌة والموارد الطالب لدى والتنمل االعتمادات تٌسٌر ثم   ومن المتبادلة,

 الذاتً التمٌٌم خالل من المارة فً العالً التعلٌم فً الجودةتعزٌز  ضمان( ج) وعبرها؛ الوطنٌة

 تعزٌز (د) ؛المستمرة والتمٌٌم الرصدوعملٌات  الخارج راءخب والمراجعة الدلٌمة من لبل

 (ه) الجودة؛ ضمان بشؤنللجمهور  المناسبة المعلومات توفٌر طرٌك عن والمساءلة الشفافٌة



 التنافسٌة المدرة تعزٌز)و(  مستدامة؛ جودة ثمافة لتطوٌر العالً التعلٌم لمإسسات الدعم تمدٌم

 .أفرٌمٌا فً العالً التعلٌم لنظام الدولٌة

 بضمان المتعلمة التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر من مجموعةهً  ASG-QAومن ثم , فإن 

 تلن المعاٌٌر تكون أنولٌس الممصود  .العالً التعلٌم مجال فً والخارجٌة الداخلٌة الجودة

 األفرٌمٌة العالً التعلٌم مإسسات فً الجودة لتحمٌك طرٌك خارطة توفر أنها بٌد, إلزامٌة

 .الجودة ضمان وهٌئات

 التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر وضع فً المتبع النهج 1.1

لتً ٌجب أو المتطلبات المشتركة ابؤنها الحد األدنى من المعاٌٌر  ASG-QAٌتم تعرٌف 

نه ٌمكن للمإسسات الفردٌة للتعلٌم العالً ووكاالت ضمان الجودة إضافة االمتثال لها, غٌر أ

 المبادئفٌما ٌتم اعالن  المزٌد من المعاٌٌر التً من شؤنها أن تعكس التمالٌد والنهج الخاص بهم.

 حالة دعمت أدلة بتمدٌم للسماحالمعاٌٌر فً فترات محددة  تحمٌك على عدتسا التً التوجٌهٌة

 .الجودة ضمان وهٌئات العالً التعلٌم مإسسات فً الجودة

 المبادئ والمنهجٌات 1.1

: ASG-QAمن  التالٌة المبادئ إلى أفرٌمٌا فً العالً التعلٌم فً الجودة ضمان نجاح ٌستند

 احترام( ب) ؛ العالً التعلٌم مإسسات مسإولٌة األول الممام فً هما هاضمانو الجودة (أ)

 والمبادئ المعاٌٌر إمكانٌة توسعة( ج) وسالمتها؛ وهوٌتها العالً التعلٌم مإسسات استماللٌة

 وسٌالاتها نظمها لتالئم الجودة ضمان ووكاالت العالً التعلٌم مإسساتمن لبل التوجٌهٌة 

 .العالً بالتعلٌم الخاصة

أن تكون  (أ: )ٌلً ما العالً التعلٌم فً الجودة ضمان فً المستخدمة المنهجٌات وتشمل

ا علىأ (ب) ؛الجهات المعنٌة مع للتشاور المعاٌٌر خضعت المعاٌٌر  ن تتم مراجعة المعاٌٌر لٌاسا

 )ج( ٌتم استدعاء الخبراء الخارجٌٌن ذوي الخبرات الواسعة. ؛الدولٌة

 اإلطار 1.1
 أفرٌمٌا فً العالً التعلٌم مإسسات أنواع جمٌع على ASG-QA مجموعة كٌتطبٌتم 

بٌنما  .الحدود عبرالتعلٌم الوطنً أو  ذلن فً بما ,الدراسة مكان أو طرٌمة عن النظر بصرف

 فً العاملة تجمٌع األنظمةو االعتماد ونمل المائمة المإهالتإطار  فً هانظام تطبٌك ٌنبغً

ا  تعمل إنها حٌث المارة,  التعلٌم توفٌر فً المتبادلة والثمة الشفافٌة لتعزٌزبمثابة حافز  أٌضا

 .العالً

 ضمان على ٌركزو ,)أ( الجزء: أجزاء ثالثة فً التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌرٌتم عرض 

( المعاٌٌر أو) المنهجٌات , وٌصف(ب) الجزء العالً؛ التعلٌم لمإسسات (IQA) الداخلٌة الجودة

 الجودة ضمان علىالضوء  )ج( الجزءبٌنما ٌلمً  ؛(EQA) الخارجٌة الجودة لضمان المستخدمة

 بعد عن والتعلٌم المفتوح التعلٌم جودة تضمٌن ٌتم (.QAAs) الجودة ضمان لهٌئات الداخلٌة

(ODL )فً و .المإسسات تنفذها التً الداخلٌة الجودة ضمان فً العالً التعلٌم مإسسات لبل من

 والمعاٌٌر والمنهجٌات واألسالٌب المبادئ الجودة ضمان وكاالتفٌه  تستخدمالولت الذي 



ا  تمدرفإنها  الخارجٌة, الجودة لضمان التوجٌهٌة والمبادئ  الداخلٌة الجودة ضمان معاٌٌر أٌضا

 المإسسات على ٌجبفإنه  وبالمثل, .العالً التعلٌم مإسسات تستخدمها التً التوجٌهٌة والمبادئ

ا   الثالثة األجزاء إلی النظر ٌنبغً وبالتالً, .الخارجٌة الجودة ضمان وكاالت معاٌٌر إدراج أٌضا

 الجودة ضمان إلطار األساس معا وتشکل مترابطة ألنها ککل ASG-QA مجموعة من

 .الثالثة األجزاء بٌن الترابط 0 الشكل وٌصور .األفرٌمً

 مإسسات فً أفرٌمٌا فً الجودة لتحمٌك طرٌك خارطة التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر هذه وتطرح

 .الجودة ضمان ووكاالت العالً التعلٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (1112)وٌلمسن المعدلة  ASG-QAالربط بٌن األجزاء األربعة من : 0شكل 

 

 

 

 
 

 ضمان الجودة الخارجٌة – EQA:    مالحظة

              IQA – ضمان الجودة الداخلٌة 

             QAA– وكالة ضمان الجودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASG-
QA 

 جزء أ

IQA 

 جزء ج

QAAs 

 جزء ب

EQA 

 داخلٌة

 :مإسسات التعلٌم العالً تستخدم من لبل

 .الخاصة بهالضمان الجوة -

عند إجراء التمٌٌم الذاتً أثناء اإلعداد لضمان -

الجودة الخارجً من لبل هٌئة ضمان جودة 

 معتمدة.

 داخلٌة

لضمان الجودة  QAAsتستخدم من لبل 
 الداخلٌة:

 لضمان جودة األنشطة الخاصة بهم.-
عند إجراء التمٌٌم الذاتً أثناء اإلعداد -

لضمان الجودة الخارجً من لبل 
 ألرانهم/هٌئات ضمان الجودة المعتمدة.

 خارجٌة

 :QAASتستخدم من لبل 

عند إجراء االعتمادات أو المراجعات -

المإسسٌة أو اعتماد البرامج فً 

 العالً.مإسسات التعلٌم 



 

 الداخلٌة الجودة لضمان التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر: أ الجزء

 ممدمة

ا اتم ضمان  عن ةالرئٌس المسإولٌة تتحمل العالً التعلٌم مإسسات بؤن المائل المبدأ مع شٌا

 (IQA) الداخلٌة الجودة لضمان توجٌهٌة ومبادئ معاٌٌر )أ( الجزء ٌطرح ,لخاصة بهاا جودةال

 الجودة ضمانل والمبادئ التوجٌهٌة معاٌٌرال أدرجت ولد .العالً التعلٌم مإسسات مستوى على

 (.ODL) بعد عن والتعلم المفتوح التعلٌم وسائل خالل منطرق التعلم  (IQA) الداخلٌة

فً اعتماد  بالغة أهمٌةذات  تعتبر التً المجاالت التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر وتغطً

 التً والعملٌات والسٌاسات, المإسسٌة, ةاإلدار: علی رئٌسً بشکل الترکٌز مع العالً, التعلٌم

 والمشاركة التعاون؛و واالبتكار؛ والبحث التعلٌمٌة؛ والبٌئة التعلٌمو العالً؛ التعلٌم جودة تعزز

 .المجتمعٌة

 

 الرؤٌة, الرسالة, األهداف االستراتٌجٌة .1

 ساسًاألمعٌار ال

 االستراتٌجٌة؛ واألهداف عن الرؤٌة, والرسالة, واضحة المؤسسة بنشر بٌاناتتموم 

 الرسالة,تلن و الرؤٌةهذه  بٌان مع تتسك التًالمحددة  واإلجراءات السٌاساتوكذلن وضع 

 .الجودة تعزٌز بمواصلة المؤسسة التزام عكسمما ٌ

 ةالتوجٌهٌ المبادئ

 تطلعات تعكس بحٌث ؛بشكل واضح االستراتٌجٌة واألهداف ةوالرسال الرإٌة نشر ٌتم

 .االستراتٌجٌة التنمٌة خططو الى أهداف وتشٌر ة؛الجهات المعنٌ واحتٌاجات

 وخطط سٌاسات إلى الجودة بضمان المتعلمة والرسالة المإسسٌة الرإٌة ةرجمم تتت

لوٌة  ةنظمتوفٌر أ الضروري ومن .للتحمٌك لابلة أهداف فً تفعٌلها ٌتم واضحة استراتٌجٌة

من أجل اعتماد جودة التعلٌم العالً واستفادة  (IQAMS) المإسسٌة الجودةضمان  دارةإل وفعالة

 أعضاء هٌئة التدرٌس من سٌاسة الشفافٌة التً تتبعها.

 جمٌع وتمٌٌم مرالبةٌموم ب ةمإسسٌال الجودة ضمانلوي ل هٌكل وجود المإسسة وتضمن

 :ٌلً ما المإسسة تضمن ثم ومن. على نحو فعال األكادٌمٌة أنشطته

واألكادٌمً  والمإسسً االستراتٌجً المثال, سبٌل على) التخطٌطمختلف أشكال  تنسٌكأ( 

 األكادٌمٌة؛ النتائج جودة لضمان( والمالً

 زٌوترك تمدٌمها, ٌجري التً برامجلل األجلوطوٌلة  متوسطة المإسسٌة الخطط توضٌح ( ب

 المستمر؛ والتحسٌن االستدامة ضمان على البحوث



 ؛لجمٌع األطراف المعنٌة وإعالنها فً إطار جامعً الخطط صٌاغة( ج

 للتغٌٌر؛ االستجابةالمدرة على و المإسسٌة النزاهة من عالٌة درجةوجود ل الخطط زٌتعز( د

 بٌن التنسٌك لتٌسٌر الكافٌة بالموارد( IQAMS) الداخلٌة الجودة ضمان إنشاء آلٌة( ه

 واآللٌات؛ واإلجراءات السٌاسات على الموافمة

 الذاتً التمٌٌم ذلن فً بما ,على نحو دوري للعملٌات مستمرة ودراسة وتمٌٌم رصد وجود( و

 المستمر؛ التحسٌن ألغراض المإسسً الذاتً والتمٌٌم األكادٌمٌة للبرامج

 الرئٌسٌة المضاٌا بشؤن متابعة وإجراءات تمارٌر وإعداد منتظمة مشاوراتإجراء  ز(

 والعملٌات؛ بالسٌاسات المتعلمة

 من كجزء العامة الوظائف من وغٌرها والتجارة الصناعة مع للشراكة آلٌاتوجود ( ح

 .العامة والمساءلة الشفافٌة ضمان

 

 الحكم واإلدارة .1

 ساسًالمعٌار األ 

 األسالٌب اإلدارٌة الموٌمة تكفل واإلدارة, للحكم واضحة هٌاكل للمؤسسة تكون أن ٌجب

 .المانونٌة ووالٌتها مهمتها تحمٌك وتدعم واألخاللٌة,

 التوجٌهٌةالمبادئ 

 :بؤن المإسسةتلتزم 

 على لإلشراف تنفٌذي على مستوى عال من الكفاءة والخبرة, رئٌس لدٌها توافرٌأ( 

 .بها والجودة واإلدارة التنمٌة وظائف جمٌع

 مجلسالو الجامعة, مجلس مثل ,شبكة متصلة من أجهزة اإلدارة لدٌها ٌتوافرب( 

 واضحة والٌة منها لكل مختلفة, ولجان ,الطالب هٌئةو اإلدارة, مجلسو ,األعلى

 ؛محددة وامتٌازات وسلطات ومسإولٌات وواجبات

 المإسسة؛ لٌادةها وبٌن بٌن الفعال لتنسٌكوا اإلدارةالحكم و هٌاكل زٌتعز تضمنج( 

 واإلدارٌة المالٌة المرارات التخاذ السلطة لتفوٌض وإجراءات سٌاسات لدٌها ٌتوافرد( 

 الحاجة؛ دعت كلما المالئمة

ا  التداول لتعزٌز واضحة اتصال وشبكات أنظمة لدٌها ٌتوافر (ه  المعلوماتً داخلٌا

ا   العامة؛ المساءلةكذلن ووخارجٌا

 ؛على نحو مسئولوتفعٌله نظام الحكم الذاتً الخاص بها  موم بتطوٌرو( ت



 ؛صنع المرار ٌن الطالب من المشاركة فً عملٌةمكموم بتز( ت

 المتعلمة اإلجراءات ومتابعة ,وإعداد تمارٌر منتظمة, مشاورات إجراء تضمنح( 

 المإسسة؛ داخل والهوٌة والتناغم التماسن تعزٌزمن أجل  للسٌاسات ةالرئٌس بالمضاٌا

 التعلٌمٌة اأنشطته جمٌع فً األكادٌمٌة والنزاهة والشفافٌة األخاللٌات موم بتشجٌعط( ت

 والبحثٌة؛

 وعدم الصدق وذلن عن طرٌك تحري بوضوح, المإسسٌة النزاهة دعمموم بتي( 

 الشإون إدارة فًكذلن و الجمهور وأعضاء والطالب الموظفٌن مع التعامل فً التمٌٌز

 المإسسٌة؛

ا عن  موم بنشرن( ت ا وكٌفا كذا و ,هامٌمدتً ٌتم تال الدوراتمعلومات موضوعٌة كما

 ؛منتظم  بشكلوذلن  المجتمعٌة والخدمات بها, االضطالع ٌجري التً البحوث

ا ع نهجاتبموم باتل(  ا  ا  لبل من األكادٌمً السلون سوء ومعالجة وكشف لردع دلٌما

 الموظفٌن؛ أو الطالب

 أنحاء جمٌع فً المصالح تضارب إلدارة نشطة وإجراءات سٌاسات لدٌها م( ٌتوافر

 المإسسة؛

فً  والطعون والتظلمات الشكاوى فً تحمٌكللاجراءات فعالة ومنهجٌة  ن( تموم باتخاذ

 الولت المناسب وبصورة نزٌهة.

 

 ٌحدد نأ ممدمهة, فإنه ٌجب على التعاونٌ الترتٌبات طرٌك عنالبرنامج  مٌمدفً حال ت

 المواردكذلن و للبرنامج االعتماد وحالة المانونٌة والملكٌة األطراف ومسإولٌات حموق بوضوح

 له. المتاحة

 البشرٌة الموارد  .1

 ساسًألامعٌار ال

 ٌتعلك فٌما الجنسٌن بٌن الفوارق تراعً سٌاسات لمؤسسةا لدى ر ٌتواف أن ٌجب

من ذوي  المؤهلة البشرٌة الموارد من كافٌة أعداد توظٌف بحٌث تكفل البشرٌة بالموارد

 .المانونٌة بوالٌتها واالضطالع مهمتها لتحمٌك بها واالحتفاظالكفاءة, 

 المبادئ التوجٌهٌة

 العالً التعلٌم مإسسة جودة مفتاح هً( ةوالبحثٌ ةواإلدارٌ ةاألكادٌمٌ) الموظفٌن جودة إن

 :ما ٌلً المإسسات ه ٌتعٌن علىفإن وبالتالً

 وترلٌتهم؛ واستبمائهم الموظفٌن لتعٌٌن واضحة وإجراءات سٌاسات توفٌر أ(



 المناسبة؛ والكفاءات المإهالت على الموظفٌن جمٌع حصول ب( ضمان

 عن محدثة بسجالت وتحتفظ المتفرغٌن, األكادٌمٌٌن الموظفٌن من مجموعة وجودج( 

 الموظفٌن؛ دوران ومعدالت ومإهالتهم الموظفٌن أعداد

 المستمر؛ والتطوٌر الموظفٌن لتنمٌة واضحة وإجراءات سٌاسة تبنً د(

 الموظفٌن؛ لتٌسٌر عمل كافٌة مرافك رفاتو (ه

 ؛بصفة دورٌة للموظفٌن والتمٌٌم الرصدعملٌات  إجراءو( 

 التً التدرٌس هٌئة وأعضاء الطالب لنسب( اإلللٌمٌة/  المحلٌة) بالمعاٌٌرااللتزام ز( 

 .الطالب على المائم التعلم طرٌمة تعزز

ا إناثو ذكوراا  وأصحاب المناصب التدرٌس هٌئة أعضاء المإسسة وتمكن  نتائج تحمٌك من ا

 :ٌنبغً توفٌر ما ٌلً ,تحدٌداا  أكثر وبشكل .والمهنً األكادٌمً أدائهم فً متساوٌة

 برامج وفً الجامعات أنحاء جمٌع فً الجنسٌن, تشكٌل متوازن من الموظفٌن من ( أ

 .العلمٌة الدرجات

 المرار. وصنع اإلدارة فً الجنسٌن بٌن توازن ( ب

 

 .والمٌادة الشاملة إلدارةنظم ل( ج

 

 التعلٌمٌة المواد تجرٌب أو المسبك االختبار  .1

 ساسًألامعٌار ال

 التعلٌمٌة المواد تجرٌب أو المسبك لالختبار آلٌات ممدم البرامج لدى ٌتوافر أن ٌجب

 .صعوبات دون وضمان استخدامها لمتعلمءمتها لمستوى امال إلثبات

 المبادئ التوجٌهٌة

ا  التعلٌمٌة للمواد المسبكٌعتبر االختبار  ا ضرورٌأمرا  تحمٌك على المتدربٌن لدرة لضمان ا

 تمدٌم طرٌك عن المسبك الختبارمتطلبات ا وٌتم تحمٌك. المرجوة التعلم مخرجات أو هدافاأل

 :المثال سبٌل على الدراسٌة, المواد مجاالت أو ةالرئٌس الجوانب تتناول تفاعل ورلة

 لألهداف؛ الطالب فهم( أ

 العرض؛ لغة( ب

 والنظرٌات؛ واألفكار المفاهٌم شرح( ج

 التوضٌحٌة؛ األمثلة استخدام( د



  ؛علٌها والتعلٌمات تمدٌمها تم التً والتدرٌبات األنشطة( ه

 الرموز؛ أو العالمات استخدام( و

 .اإلنترنت عبر للمواد المالحٌة األجهزة( ز

 

 علٌها والموافمة البرامج تصمٌم  .1

 ساسًألامعٌار ال

 أكادٌمٌة برامج وتطوٌر تصمٌم تضمن وأنظمة سٌاسات المؤسسة لدى تتوافر أن ٌجب

 واإلللٌمٌة الوطنٌة المعاٌٌر مع ٌتناسب بما رسالتها تحمٌك فً تسهم عالٌة جودة ذات

 .والدولٌة

 المبادئ التوجٌهٌة

 :توفٌر ما ٌلً المإسسة وعلٌه ٌتعٌن على

 مهمة مع وتتماشى المصلحة أصحاب واحتٌاجات تولعات تعالج أكادٌمٌة برامجأ( 

 وأهدافها؛ المإسسة

 جهازو الصلة, ذات( وطنٌة) محلٌة الجودة ضمان هٌئة لبل من معتمدة برامج ب(

 ؛حسب االلتضاء مهنً

 الدراسة لكمٌة الدولٌة للمعاٌٌر مطابمة ادعتما نماط/  ساعاتو برامج هٌاكلج( 

 ؛(الممنوحة المإهالت لمستوى بالنسبة أو) المإسسة تمدمهاعلمٌة  درجة لكل المطلوبة

 الدراسٌة المناهج تصمٌم فً األخرى الجهات المعنٌة ومشاركة للصناعة فعالة آلٌاتد( 

 صحتها؛ من والتحمك

 جالبرام لجمٌع مصاغةبصورة  تعلٌمٌةال مخرجاتال كتحدد وتوث سٌاسات (ه

 أو) للمتعلمٌن متاحة للبرنامج المواصفات هذه تكون أن وتضمن والموضوعات,

 ؛(األطراف المعنٌة

 األساسً المحتوى تعزٌزل ,واإلطار المضمون فً والكافٌة مةمالئال برامجأحدث ال و(

/المنح /التدرٌبات  التعلمبرامج  مثل التوظٌف مهارات واكتساب والمٌم واألفكار

 ؛العملسوق ب ةالمرتبط

 ؛ٌة إنشاء جسر ثمافً ٌهدف للتروٌج وٌحمك التناغمخارجٌة بصفة دورٌة بغز( مراجعة 

 مهاراتال ذويالمتخصصٌن  األكفاء موظفٌنعدد كاف من ال لبل من برامج ح(

 تربوٌة؛ال



 ؛المائمة البرامج إنهاء أو وتعدٌل جدٌدة برامج إلدخال وإجراءات سٌاسات ط(

 تحددو أخرى, مإسسات مع شراكةبال الممدمة البرامج لجمٌع مناسبة رسمٌة اتفالاتي( 

 التعلٌمٌة االلتزامات ذلن فً بما الشرٌكٌن, كال ومسإولٌات أدوار بالتفصٌل المإسسة

 الجودة؛ ضمان وترتٌبات

 .والتطوٌر الدورٌة والمراجعة المستمر للرصد تخضع برامج ن(

 

 والتمٌٌم النشط التعلم التدرٌس,  .6

 ساسًمعٌار األال

 للطالب النشط التعلم تعزز من شأنها أن وإجراءات سٌاسات المؤسسة تضع أن ٌجب

 طرق مع وتتناسب ورسالتها, رؤٌتها مع تتسك بطرٌمة ,وشفاف عادل تمٌٌم إجراء نوتضم

 .التعلٌم

والموظفٌن  الطالب من لكل ومتاح   بشكل واضح وإجراءاته ومعاٌٌره التمٌٌم مبادئ تعلن

 .على حد سواء

 المبادئ التوجٌهٌة

 أن الضروري ومن العالً, التعلٌم لمإسسة األساسٌة األنشطة أحد والتعلم التعلٌمٌعد 

 اكتساب من لتمكٌنهم بالطالتعلٌم  جودة ضمان تسهٌلعلى  التدرٌس هٌئة أعضاءٌعمل 

 .المناسبة والمهارات والكفاءات المعرفة

 :ٌنبغً أن ولتحمٌك ذلن

وتحفز الطالب  ؛تتمحور استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم حول الطالب بحٌث تكون مرنة أ(

 ؛على التفكٌر الذاتً والمشاركة فً عملٌة التعلم

 .على حده طالب كل لدعم بشكل مالئم والموارد البٌئةتتناسب  ب(

لحصول على ل المالئمة والبنٌة التحتٌة والمرافك التعلم فرص من مجموعةتوافرت ج(

 والتعلم؛ التعلٌم استراتٌجٌات مع ٌتفك بما البرنامج, من ةالمرجو التعلم نتائج

 تعلم لدعم واالتصاالت المعلومات لتكنولوجٌا المالئمة التحتٌة البنٌة رٌتوفٌتم د( 

 الطالب؛

 :التالٌة (اإلجراءات)االعتبار  فً التعلٌم أو بوسائل االتصال المتعلك المرار ٌضع (ه

i. المتعلمٌن, إلى الوصول إمكانٌة 

ii. عن فضالا  والصٌانة, التركٌب أثناء المإسسة لبل من سواء ,االستخدام تكلفة 

 المتعلم, تكلفة



iii. معٌن بمحتوى المتعلمة الموة ماطن تدرٌس. 

iv. أنشطة مشتركةعلى طرح  المدرة. 

v. للتنمٌة التنظٌمٌة المتطلبات. 

vi. .مواكبة الحداثة 

vii.  التً من خاللها ٌمكن إعدادها. السرعةمراعاة 

 

 الجودة؛ تحسٌن أجل من والتعلم التعلٌم لنهج الدورٌٌن والتمٌٌم للرصد لائمة نظم فراتوتو( 

 

كممدمة للمواد  العام التوجهب لتعرٌفمن أجل ا الالزمة لعمد دورات لامةٌتم توفٌر اإلز( 

 ؛الدورة بداٌة فً الدراسٌة

 فً المنهج من الصعبة لجوانببشرح ا خاصة دورات لعمد الالزمة اإللامة توفٌر ٌتم ح(

 ؛/الدورةالبرنامج منتصف

 .االمتحانات لبل للطالب المراجعة أعمال بعض مدورات تمد لعمد الالزمة اإللامة توفٌر ٌتمط( 

 

 كبٌر تؤثٌر لها التمٌٌم هذا نتائج حٌث أن العالً التعلٌم عناصر أهم أحد الطالب تمٌٌم ٌعتبر

 جمٌع فً بصورة مهنٌة التمٌٌم ٌتم أن المهم فمن ولذلن  .المستمبلٌة ومهنهم الطلبة تمدم على

 :أن ٌعنً وهذا. األولات

 :وتشمل متسك, بشكل وتطبٌمها التمٌٌم وأدوات إجراءات نشر ٌتم ( أ

i. والبحوث والمشارٌع الدراسٌة الدورات مثل) التمٌٌم أسالٌب من مجموعة 

 ,(النهائٌة التكوٌنٌة التمٌٌم أغراض لخدمة واالمتحانات

ii.  ا ا وخارجٌا  ,االلتصاد داخلٌا

iii. ,اجراءات مرالبة سٌر االمتحانات 

iv. ,رصد تمدم الطالب 

v. ,صحة ومصدالٌة اجراءات التمٌٌم 

vi. النزاعات, وتسوٌة التمٌٌم نتائج تسجٌل 

vii.  وصرامة نظام التمٌٌم.أمن 

لجان  باستخدامكذلن و المختصٌن المدلمٌن لبل منونزاهة  بشفافٌة التمٌٌم ٌجري ( ب

 .فحص خارجٌة

 والضعف الموة نماط بشكل منتظم حول للطالب موضوعٌة تعلٌمات ٌتم جمع ج( 

 .المناسب للتطوٌر الدعماستشارتهم فً و

 .بالضرر ٌشعرون لد الذٌن للطالب ستئنافكذلن لالو ,تؤدٌبٌة إجراءات تتوفر د(

 .بصفة مستمرة األداءمعدالت و الطالب انضمام عن لبٌاناتا وتصنٌف جمع ٌتم (ه

 

 الطالبً دعمال وخدمات التحتٌة البنٌة مرافك  .2

 ساسًالمعٌار األ

 .الطالب تعلم لدعم مالئمة ومرافك تحتٌة بنٌة المؤسسة لدى تتوافر أن ٌجب



 

 الطالب رفاهٌة زٌتعزل موثمة واستراتٌجٌات سٌاسات المؤسسة لدى تتوافر أن ٌجب

 .والشخصٌة والمهنٌة التعلٌمٌة المجاالت فً وتوجٌههم

 المبادئ التوجٌهٌة

 أجل من التعلم على الطلبة لمساعدة الموارد من مجموعة المإسسات توفرٌنبغً أن 

 سواء كانت مادٌة الموارد هذه . وتتنوعالعالً التعلٌم مجال فً جٌدة تجربة على الحصول

غٌرهم من و والمستشارٌن ) من المعلمٌن البشري الدعمأو موارد  (والمرافك التحتٌة البنٌة)ك

 .(المرشدٌن

 البرامجو ؛(HEI)العالً التعلٌم مإسسةأهداف  مع والمرافك التحتٌة البنٌةتتماشى  فً حٌن

 :المإسسة ٌنبغً أن توفروعلٌه فإنه . والتعلم التعلٌم واستراتٌجٌة ة؛المطروح

 

 ومكاتب ,دراسٌة ولاعات المحاضرات, دور) كافٌة إدارٌةو أكادٌمٌة مرافك أ(

 العمل, وورش واالستودٌوهات, والمختبرات, واإلدارٌٌن, األكادٌمٌٌن الموظفٌن

 ؛(ذلن إلى وما الترفٌهٌة, والمرافك

 لعدد على مستوى عال من التنظٌم والتجهٌز بحٌث تكون كافٌة وموارد مكتبة ب(

 المإسسة؛ داخل( االنترنتعلى وأ بشكل ملموس) والموظفٌن الطالب

 .واالتصاالت المعلومات لتكنولوجٌا مالئمة تحتٌة بنٌة ج(

 

 موارد وتوفٌر التخطٌط عند الطالب من متنوعة مجموعة حتٌاجاتاب االهتمام فٌما ٌجب

 عن فضال والدولٌٌن, ,ٌنوالموظف البالغٌن, والغٌر متفرغٌن, الطالب مثل) الطالب ودعم التعلم

 الطالب على ٌركز الذي التعلم نحو التحولٌإخذ بعٌن االعتبار و .(اإلعالة ذوي الطالب

 .والتدرٌس للتعلم المرنة واألسالٌب

ا  متنوعة بطرق ومرافمه الدعم أنشطة تنظٌم ٌمكنفٌما   ٌكفلو هذا. المإسسً للسٌاق تبعا

وكذا  إلٌها, الوصول وٌمكن للغرض, ئمةمال الموارد جمٌع تكون أن الداخلٌة الجودة ضمان

 .لهم المتاحة الخدمات على الطلبة عإطال

 المناهج مجاالتوتمدٌم المشورة لهم للمساعدة فً  كما ٌتم توفٌر احتٌاجات الطالب

ا,  .والشخصٌة والمهنٌة الدراسٌة  للطالب والمشورة المعلوماتمن  ًكافال تمدٌم المدر ٌتموأٌضا

 مبادئلدٌها  المإسسةعلٌه فإن و .والتسجٌل تمدٌم طلبات االلتحاق مراحل خالل المحتملٌن

 :لالخ من الطلبة تعلم لتعزٌز توجٌهٌة

 الجنسانً؛ المنظور مراعاة تعمٌم أجل من اإلٌجابٌة اإلجراءات تعزٌزأ( 

 للطالب؛ األكادٌمٌة المشورةب( تمدٌم 

 للطالب؛ المالٌة لمشورةج( تمدٌم 

 للطالب؛ الشخصً اإلرشاد خدماتتمدٌم  د(

 .المهنً التوجٌهتمدٌم  (ه

 والفنٌة الثمافٌة والجمعٌات الهٌاكل إلنشاء المناسبة االستراتٌجٌات ضعو المإسسة وتدعم

 .وتشغٌلها والرٌاضٌة



 الشهادات وإصدار التمدم المبول, الطالب, استمدام  .8

 ساسًالمعٌار األ

سٌاسات واجراءات محددة ومعلنة مسبما  وٌجرى ٌجب أن ٌتوافر لدى المؤسسة 

على نحو متساوٍ تطبٌمها بشكل متسك لضمان استمدام, ولبول, وتمدم, وإصدار شهادات 

 الطالب(. حٌاة دورة لجمٌع الطالب بصورة عادلة )فً كل مراحل

 المبادئ التوجٌهٌة

 فً ,األكادٌمٌة مسٌرتهم فً تمدم إلحراز للطالب الالزم والدعم الظروف عد تهٌئةت

هنان  تكون أن الضروري منف. واألنظمة والمإسسات البرامجكذلن و الفردٌة الطالب مصلحة

 .واإلتمام عترافالوا لمبولمناسبة ل إجراءات

 :من أجل واضحة واستراتٌجٌات توجٌهٌة مبادئ لدٌها المإسسة فإن ولذلن,

 والتسجٌل؛ االختٌار المبول, ,االستمدام وبرامجها, لمإسسةل لتسوٌكا أ(

مع مراعاة الفوارق بٌن  ,المحرومة ورعاٌة الفئات المبول فً التنوعتعزٌز ب( 

 ؛الجنسٌن

فً  البرامجوااللتحاق ب العالً التعلٌم دخول متطلبات من األدنی الحدتوافر  ناضم ج(

 ؛الطالب الذٌن تم لبولهم

 ؛التسجٌل إدارة لتحسٌن مٌاسوال تمٌٌموال رصدال ضماند( 

 .تعزٌز استبماء الطالب وتمدمهم (ه 

 على الحصول إلى الطالب ٌحتاجلذا . فً حٌاة الطالب الدراسةلفترة  تتوٌجا التخرج ٌمثل

 ,والمستوى ,والسٌاق المحممة, التعلم نتائج ذلن فً بما المكتسبة, المإهالت توضح وثائك

 .بنجاح منها واالنتهاء متابعتها تتم التً الدراسات ووضع ,والمحتوى

 

 واالبتكار والبحوث العلٌا الدراسات  .9

 ساسًر األاٌالمع

 والخطط السٌاسات من معتمد إطار ضمن العلٌا الدراسات إدارة إجراء المؤسسة تكفل

 .المؤسسٌة

 مع ٌتفك بما المبتكرة البحوث فً المشاركة ودعم على تشجٌع المؤسسة تعملو

 والمارٌة واإلللٌمٌة الوطنٌة االحتٌاجات تعالج والتً االستراتٌجٌة, وخططها سٌاساتها

 .والدولٌة

 

 



 المبادئ التوجٌهٌة

 بحثٌة سٌاسة إلى تحتاج المإسسةحٌث  للجامعة, الثانً األساسً النشاط هو البحثٌعد 

 المإسسٌة البرامج مستوى على السٌاسة هذه وتكون. المإسسٌة البحوث اتجاه تحدد جامعٌة

 ما وجود ٌضمن ما وهو. البحوث فً المناسبة المشاركة لضمان( العلٌا الدراسات) والبحثٌة

 :ٌلً

 الدراسات وإجراء واألطروحات البحثٌة الممترحات على وإجراءات للموافمة معاٌٌر ( أ

 علٌها؛ واإلشراف البحثٌة

 األسالٌب ؤفضلب ممارنة العلٌا الدراسات إدارة نظام نتائج وتمٌٌم لرصد آلٌات ب(

 الدولٌة؛

 تٌسر وموارد كافٌة, تحتٌة وبنٌة البحوث, إلدارة واستراتٌجٌات ونظم سٌاسات ج(

 البحوث؛ نتائج ونشر ابتكارٌة بحوث إجراء الموظفٌن لجمٌع

 المإسسة؛ فً البحث وأهداف ودور لطبٌعة مشترن فهمد( 

 االحتٌاجات مع تتماشى بحثٌة لمشارٌع ممترحات على للموافمة اٌٌر وإجراءاتمع (ه

 والتعامل البحث, وعمود البحثٌة الشراكات وإدارة الباحثٌن لدرات بناء وتكفل الوطنٌة,

 الموثولة الفعالة واإلدارة التجاري, والتسوٌك الفكرٌة بالملكٌة المتعلمة البحوث مع

 البحثٌة؛ للمعلومات

 ومجالس المناسبة البحوث لجان واستخدام إنشاء خالل منكافٌة  أكادٌمٌة سالمة و(

 األكادٌمٌة؛ النزاهة وضمان اإلنسان, حماٌة

 البحوث؛ نتائج وتسوٌك الفكرٌة الملكٌة حموق لمعالجة إجراءاتز( 

 البحوث؛ لنشر فعالة سٌاسةح( 

 ترعاها؛ التً البحثٌة والخدمات االستشارات مع للتعامل إجراءاتط( 

 األكادٌمً التمدم الحتٌاجات وتستجٌب صلة ذات أجرٌت التً البحوثضمان أن ي( 

 المجتمعٌة؛ التنمٌة وتولعات

 .البحث نظام فً والتمٌٌم للرصد فعال نظامن( 

 

 المجتمعٌة المشاركة .11

 ساسًالمعٌار األ

 تعزز التً المجتمعٌة التوعٌة برامج فً المشاركة تشجٌع المؤسسة على ٌجب

 .المشتركة والثمافٌة االجتماعٌة المسؤولٌة



 المبادئ التوجٌهٌة

ا  بل تمتد والبحث, التعلٌم على فمط العالً التعلٌم مإسسةال تمتصر مسإولٌة  لتشمل  أٌضا

 السٌاسات ضمن المجتمعٌة المشاركة أنشطة تنفٌذ المإسسة تضمنهذا و. المجتمع خدمة

 المحلٌة) األكبر ومجتمعاتها المإسسة بٌن التعاون تسهل التً المإسسٌة واالستراتٌجٌات

 متبادل نحو على والموارد المعارف تبادل أجل من( والعالمٌة والوطنٌة ةٌالدول/  واإلللٌمٌة

 :على المجتمع إشرانأن ٌعمل  ٌجبولذا . الشراكة سٌاق فً المنفعة

 اإلبداعً؛ والنشاط والبحث الدراسٌة المنح إثراء أ(

 والتعلم؛ والتدرٌس الدراسٌة المناهج تعزٌز ب(

 والمشاركٌن؛ المتعلمٌن المواطنٌن إعداد تٌسٌر ج(

 المدنٌة؛ والمسإولٌة الدٌممراطٌة المٌم تعزٌز د(

 .العام الصالح فً والمساهمة الهامة المجتمعٌة المضاٌا معالجة (ه

 

 المعلومات إدارة .11

 ساسًألاالمعٌار

 أجل من واستخدامها الصلة ذات المعلومات وتحلٌل بجمع تموم أن المؤسسة تضمن

 .المؤسسة بها تضطلع التً األخرى واألنشطة الدراسة لبرامج الفعالة اإلدارة

 المبادئ التوجٌهٌة

 وما وتحدٌد الفعال منها السلٌمة المرارات اتخاذذات أهمٌة بالغة فً  الموثولة البٌانات تعد

 األكادٌمٌة البرامج عن المعلومات وتحلٌل لجمع فعالةبٌنما تضٌف اإلجراءات ال. مراجعته ٌنبغً

 .الداخلٌة الجودة ضمان نظامل الجامعة أنشطة من وغٌرها

ٌتعٌن  ذلن, ومع .ورسالتها المإسسة رإٌة على جمعها تم التً المعلومات تعتمدفٌما 

 :ٌلً ماالنظر فٌ

 الرئٌسٌة؛ األداء مإشراتأ( 

 ؛(الجنس ذلن فً بما) الطالب عدد عن نبذة ب(

 المتاحة؛ الطالبٌة والخدمات التعلم موارد ج(

 التخرج؛ ومعدالت التسرب, ومعدالت الطالب, تمدم د(

 ؛الممدمة البرامج عن الطالب رضالٌاس  (ه



 .للطالب الوظٌفٌة لمساراتو( ا

من أجل  والمتابعة التحلٌل أنشطة فً نوالموظفٌ الطالب كل من ٌشارن أن المهم ومن

 .المصور أوجه معالجة

 الدعاٌة واالتصال الجماهٌري .11

 ساسًالمعٌار األ

 بطرٌمة البرامج, ذلن فً بما أنشطتها, عن معلومات نشرتموم المؤسسة ب أن ٌنبغً

 .إلٌها الوصول وٌمكن محدثة المعلومات تكون أنتضمن و وموضوعٌة؛ ودلٌمة واضحة

 ممارنة وأخاللٌة عادلة بطرٌمة برامجها عن اإلعالن أن تكفل المؤسسة على ٌجب

 .الصلة ذات التشرٌعات لجمٌع لوتمتث الممبولة, ألسالٌبا أفضلب

 المبادئ التوجٌهٌة

 والخرٌجٌن والحالٌٌن المحتملٌن للطالب مفٌدة المإسسة أنشطة عن معلوماتالتعد 

 الممدمة البرامج المعلومات تتضمن أن وٌنبغً .والجمهور ,غٌرهم من األطراف المعنٌةو

 ,والتعلم التدرٌس وإجراءات ,تمنحها التً والمإهالت ,المتولعة التعلم ونتائج ,االختٌار ومعاٌٌر

 تكفل أن بٌنما ٌجب .خرٌجٌها توظٌف عن معلومات, والتعلم وفرص ,التخرج ومعدالت

 :ٌلً ما واإلدارات المإسسة

/ الدورة  البرنامج عن ودلٌمة واضحة صورةتعطً  تروٌجٌة أو إعالنٌة مواد ( أ

 :ٌلً ما تشمل بحٌث ونتائجه, وأهدافه

i. ؛التعرٌف بالبرنامج 

ii. ؛التً تمنح أي مإهل وبٌان مكانتها الهٌئة 

iii. ؛طرق التعلٌم 

iv. المعنٌة الرسوم. 

v. الدورة/  بالبرنامج الصلة ذات والشروط البنود. 

vi. .شروط االنسحاب من البرنامج/ الدورة 

vii. البرامج ممدم مع مالٌة اتفالٌات. 

 البرنامج, بإدارة ٌتعلك فٌما علٌهم تإثر التً المضاٌا على كامل بشكل الطالب إطالع ٌتم  ب(

  :مثل

i. االتصال؛ لغة 

ii.  ؛وسائل التكنولوجٌااستخدام 

iii. ؛كفاءات الطالب التمنٌة المتطلبة للتسجٌل فً البرنامج 

iv. التعلم؛ مخرجات وطبٌعة تالدورا تمدٌم خالله ٌتم الذي الزمنً اإلطار 

v. ؛المراجع إلى والوصول المطلوبة النصوص 

vi. المستمل؛ التعلم تولعات فهم 

vii. ا جداول ا  ؛لوجه لتفاعل وجها

viii. ؛جدول االمتحانات 



ix. ؛مواعٌد تسلٌم الواجبات 

x. جمع الشهادات. 

 

 التعاون, وتنمل الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس .11

 ساسًالمعٌار األ

 العالً التعلٌم مؤسسات مع التعاون زٌتعز من شأنها آلٌات لمؤسسةٌجب أن تعتمد ا

 على الصلة ذات االجتماعٌة الفاعلة والجهات البحثٌة والمؤسسات المهنٌة والهٌئات األخرى

 .والدولٌة واإلللٌمٌة الوطنٌة المستوٌات

 المبادئ التوجٌهٌة

 والطالب والباحثٌن األكادٌمٌٌن الموظفٌن تنمل زٌتعزمن أجل  سٌاسات المإسسة تعتمد

 :ٌلً بما المٌام المتعاونة لمإسساتى الع وٌنبغً .الدولً الصعٌد على البرامج أو الدورات فً

 هً كما المطلوبة والصرامة المعاٌٌر تتوافر فٌها التعاون لٌد البرامج أن من التؤكدأ( 

 األم؛ المإسسة فً الحال

 المإسسة فً النظامٌٌن الطالب موارد مستوى نفس من الطالب ةدضمان استفا ب(

 المانحة؛

 التعاون؛ إطار فً الممدم التعلٌم جودة ضمان مسإولٌة تحمل ج(

 مع الخضوع الصلة ذات الجودة ضمان هٌئة لبل منكالهما معتمد  أن ضمان د(

 دورٌة؛بصفة  الجودة لمراجعة

 .المعنٌة المإسسات بٌن التعاون طبٌعة على كامل بشكل الطالب إطالع (ه

 

 المالٌة الموارد إدارة  .11

 ساسًالمعٌاراأل

 بالوالعٌة تتسم مٌزانٌة ووضع مالٌة تخطٌط اجراءات المؤسسة تتبنى أن ٌنبغً

 .والوالٌة واألهداف المهمة مع وتتماشى

 المبادئ التوجٌهٌة

 ضمن المالٌة اإلدارة تتم أن وٌنبغً مإسسة, ألي الفمري العمود هً المالٌة االستدامةتعد 

 تلبٌة من المإسسة تمكن التً المإسسٌة والترتٌبات والسٌاسات لالستراتٌجٌات معتمد إطار

 :المإسسةتوفر  أن وٌنبغً. جٌدة أكادٌمٌة نتائج لضمان المالٌة احتٌاجاتها

 المتعلمة والترتٌبات ,والسٌاسات ,االستراتٌجٌات تشمل التً المالٌة إلدارةل ةنظمأأ( 

 وإدارة ,وصٌانتها البنٌة التحتٌة وإصالح ,الموارد وتخصٌص ,المٌزانٌات بوضع

 المالٌة؛ التمارٌر وإعداد الدٌون, وإدارة األصول,



 متوازن بشكل الموارد تخصٌص نتضمبحٌث  مستدامةمتنوعة و مالٌة موارد لاعدة ب(

 المجتمع؛ وخدمة والبحث للتعلٌم األساسٌة للوظائف

 لبنٌةا إصالحو المتكررة, والنفمات المال, رأس لتطوٌر محاسبةو سلٌمة مالٌة إدارة ج(

 ؛وصٌانتهم بشكل منتظم والمرافك التحتٌة

 الدولٌة؛ األسالٌب أفضل باستخدام المالٌة اإلدارة نظاملومتابعة  وتمٌٌم رصدد( 

ا نظام (ه  من أجل التطوٌر ٌدهاحدت متً تال والتحدٌات والثغرات المخاطر لمعالجة ا

 .المستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخارجٌة الجودة لضمان التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر: ب الجزء

 ممدمة

 ضبغر ةدورٌبصفة  خارجً عملٌات تمٌٌملذاتها  العالً التعلٌم مإسسات تخضع أن ٌجب

 المستخدمة( المعاٌٌر أو) المنهجٌات ب الجزء وٌصف. وتعزٌز جودة مخرجاتها المساءلة

 عتباراال فً الجزءهذا  ٌؤخذكما  .العالً التعلٌم لمإسسات (EQA) الخارجٌة الجودة لضمان

تتم  أن وٌضمن العالً, التعلٌم لمإسسات( IQAأ ) الجزء فً الواردة رشاداتواإل المعاٌٌر

 هنان وأن المعنٌة, العالً التعلٌم لمإسسة كفاءتها والتؤكد من  الداخلٌة جودةال ضمان دراسة

ا  هذا . الخارجٌة الجودة ضمانو نفسها, المإسسات لبل من الداخلً الجودة ضمان بٌن اتسالا

 لغرض,مالئمة ل آلٌات وتصمٌم ,(EQA)ضمان الجودة الخارجٌة  أهداف ب الجزء وٌغطً

 والشكاوى ,ةالدورٌ والمراجعة ,وإعداد التمارٌر المراراتاتخاذ و االستماللٌة,تحمٌك و

 .والطعون

 

 (IQA)ضمان الجودة الداخلٌة مع مراعاة ( EQA)أهداف ضمان الجودة الخارجٌة  .1

 المعٌار األساسً

 صاغت لد العالً التعلٌم مؤسسة تكون أن الخارجً جودةال ضمان ٌكفل أن ٌجب

 الجودة ضمان آلٌات فعالٌة كذلن ٌضمنوالخاصة بها  والرسالة الرؤٌة بٌانات بوضوح

 .المؤسسٌة الجودة لتمٌٌم إضافٌة أداة ٌوفر مما العالً, التعلٌم مؤسسة فً تعمل التً الداخلٌة

 المبادئ التوجٌهٌة

 األكادٌمٌة برامجها جودة عن المإسسة مسإولٌة إلى الخارجً الجودة ضمان ٌستند

 المإسسٌة بالمسإولٌة الخارجً الجودة ضمان ٌعترف أن المهم فمن ولذلن األخرى, ومخرجاتها

 تساعد وبالتالً فعال, (IQA) نظام على (EQA) عتمدفٌما ٌ. وٌدعمها الجودة ضمان عن

 :على العلٌا المإسسات

 (؛IQA( و)EQAأ( توطٌد العاللة بٌن كل من )

 التعلٌم لطاع فً الجودة لضمانالموضوعة  توجٌهٌةال مبادئالو معاٌٌربال االلتزام ب(

 .العالً

 وتعزٌز لتحسٌن آلٌات إنشاء خالل من المإسسٌة الجودة ثمافة وترسٌخ تطوٌر ج(

 مستمر؛بشكل  الجودة

 العالً التعلٌم مإسسات مع والمخرجات والعملٌات المدخالت لمٌاس أساس توفٌر د(

ا  األخرى ا  وطنٌا ا  وإللٌمٌا  ؛ودولٌا

 األكادٌمٌة؛ البرامج تمدٌم على المإسسة لدرة تحدٌد (ه

 المتطلبات؛ من وغٌرها المانونٌة للمتطلبات المإسسً االمتثال تمٌٌم( و



 والمجتمع ,العام والجمهور ة,لألطراف المعنٌ مستملة استداللٌة معلومات توفٌر( ز

 .الجودة عالً تعلٌما تمدم أنهاما ٌثبت ب الدولً

 .والدولً واإلللٌمً الوطنً المستوى على ولبولها بها االعتراف( ح

 

 تصمٌم آلٌات مالئمة لتحمٌك الغرض المنشود .1

 ساسًالمعٌار األ

 الجودة بضمان الخاصة والعملٌات التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر تحدٌد ٌجب

 أنظمة وتعزٌز, EQAأهداف  من المنشود الهدف تحمٌك لضمان وتصمٌمها الخارجٌة

IQA. 

 المبادئ التوجٌهٌة

 لبل من وتنفٌذهاواإلجراءات  التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر تطوٌر ٌتم أن الضروري من

 جمٌع معالجة أجل من ةجمٌع األطراف المعنٌ مع بالتشاور الجودة ضمان ووكاالت المإسسات

 :ٌلً ما المعاٌٌر وتشمل .ولبولها العالً للتعلٌم األكادٌمٌة األنشطة

 المراجعة؛/  اتالتمٌٌم/  اتاالعتماد ؛ةالدورٌ امجللبر التوجٌهٌة والمبادئ المعاٌٌر ( أ

 المعاٌٌر والمبادئ التوجٌهٌة لالعتمادات المإسسٌة / التمٌٌمات / المراجعة.  ( ب

 

 EQAإجراء تمٌٌمات ضمان الجودة الخارجٌة  .1

 ساسًالمعٌار األ

مع  بها, وثوقٌمكن الوبحٌث تكون معلنة  مسبما   EQA ٌتم تحدٌد عملٌات أن ٌجب

 .باستمرار هاذٌتنف ضمان

 المبادئ التوجٌهٌة

من أجل  , ومالئمونزٌه ,احترافً بشکل الخارجٌة الجودة ضمانعملٌات إجراء  ٌتم

 تموم الذي األساس وٌعتمد .HEIs العالً التعلٌم مإسسات لبل من لبولهاتؤثٌرها و ضمان

 عملٌات تشملفٌما . لمإسساتل الذاتً التمٌٌم علىالخارجٌة  الجودة ضمانعملٌات  علٌه

 :التالٌة نشطةاأل EQA تمٌٌم

 ؛اأ( عملٌات التمٌٌم الذاتً من لبل المإسسة, ونتائج التمارٌر الصادرة عنه

 زٌارةو ,نتائج تمارٌر عملٌات التمٌٌم الذاتً خالل من للمإسسة الخارجً التمٌٌم ب(

 لدعم المستندٌة واألدلة ,بها ةاألطراف المعنٌ مع والممابالت ,المإسسة مولع

 المإسسٌة؛ المطالبات

 للمإسسة؛ الفرٌك مغادرة لبل األولً التمرٌر ج(

 النهائً؛ التمرٌر إصدار لبل المإسسات تصدرها التً التصرٌحاتد( 

 .الخارجٌة للمراجعة النهائً التمرٌر (ه



 

 

 التمٌٌم استماللٌة  .1

 ساسًالمعٌار األ

/  الخارجٌٌن الخبراء عدة فرق من لبل من عملٌات ضمان الجودة الخارجٌةتنفذ 

 .الخبرات من واسعة بٌن مجموعة من المراجعٌن

 المبادئ التوجٌهٌة

 من واسعة لمجموعة المستمر االستخدام إلى الخارجٌة الجودة ضمان أسالٌب أفضل ستندت

 :وذلن عن طرٌك والتجارب الخبرات

 الممارسٌن أو العمل أرباب أو الطالب أو األكادٌمٌٌن من أكفاء بمراجعٌن االستعانة أ(

 المهنٌٌن؛

ولذا  المراجعٌن,/  الخبراء تمارٌر فً والشفافٌة واالتساق المهنٌة الكفاءة ضمان( ب

 :أن الضروري فمن

i. ٌتم اختٌارهم بعناٌة؛ 

ii. لدٌهم الكفاءة والمهارات المناسبة ألداء المهام الموكلة إلٌهم؛ تتوفر 

iii.  تتوفر لدٌهم الدراٌة الكافٌة بمبادئ وإجراءاتEQA  لبل إجراء المراجعة

 الخارجٌة؛

iv. مع التؤكد من عدم وجود تضارب فً  التامة تتوفر لدٌهم االستماللٌة

 ؛تعهد اعالن االستمالل""المصالح مع المإسسة أو البرنامج وتولٌع 

 ؛المراجعة لجنة أعضاء أي منعلى  عتراضإعطاء المإسسة حك االج( 

 .EQA فً جٌدة كممارسة الدولٌٌن الخبراء إشراند( 

 

 اتخاذ المرارات وإعداد تمارٌر نتائج عملٌات ضمان الجودة الخارجٌة .1

 ساسًالمعٌار األ

 وتستند واضحة الخارجٌة الجودة لضمان نتٌجة ٌتم اتخاذها التً المرارات تكون

 .المساءلة ألغراض المعلنة واإلجراءات والعملٌاتالمعاٌٌر  إلى

 .ةجمٌع األطراف المعنٌ متناول فً وجعلها EQAتمارٌر نشر ٌتم

 المبادئ التوجٌهٌة

 التً والبرامج المإسسات على كبٌر تؤثٌر ذات الخارجٌة الجودة ضمان لرارات تعد

 :أن بمكان األهمٌة ومن. علٌها الحكم أو تمٌٌمها ٌتم



 ؛المراجعٌن/  الخبراء فرٌك خارجمن  خارجٌة لتؤثٌرات المرارات تخضع الأ( 

 ؛المراجعة عملٌة بسالمة المساس دون الخارجٌة الجودة تمٌٌم لرارات إصدار ٌتمب( 

 المثال, سبٌل على) المعنٌة لمإسساتمعلوم من لبل ا شكل فً المرارات تكون ج(

 ؛(الرسمٌة والمرارات والتوصٌات خطابات التزكٌة

 ابعة,لمتا إجراءاتالذي تموم علٌه  ساسالخارجٌة األ الجودةضمان  تمٌٌم تمارٌر تعدد( 

 :وتشمل ودلٌمة واضحة فهً ثم ومن

i. ,الغرض من المراجعة 

ii.,)ًوصف السٌاق )لمإسسة التعلٌم العال 

iii.,وصف اإلجراءات, بما فً ذلن الخبراء المعنٌٌن 

iv.,األدلة والتحلٌل والنتائج 

v. ,أمثلة على الممارسات الجٌدة للمإسسة 

vi.,االستنتاجات 

vii.صٌات بشؤن إجراءات المتابعة,تو 

 التمرٌر؛ دلة لضمان الوالعٌة األخطاء إلى لإلشارة فرصة للمإسسة تتاح( ه

 الشفافٌة أجل منالخارجٌة  الجودة ضمان تمرٌر علی ٌحصل من أول هً المإسسةتكون ( و

 .األخرى األطراف علی التوزٌع لبل واإلنصاف

 

 والبرامج للمؤسسات الدورٌة المراجعة .6

 ساسًالمعٌار األ

 .دوري أساس على والبرامج للمؤسسات الخارجٌة الجودة أن تتم عملٌات ضمان ٌنبغً

 المبادئ التوجٌهٌة

 ٌتم تحدٌد طول الفترة الزمنٌة للمراجعة ونشره بوضوح.

 مدة مع ٌتسك أ( تجرى عملٌات المراجعة الدورٌة بالنسبة للبرامج األكادٌمٌة على نحو

 .البرنامج

 .تمل فترة المراجعة الدورٌة بالنسبة للمإسسات عن خمس سنواتب( ال 

 .لالستعراض العامة النتائج عن موجز تمرٌر الى دورٌة مراجعة كل تخلص ج(

 

 الشكاوى والطعون .2

 ساسًالمعٌار األ



 .بها المعنٌة المؤسسات وإبالغ بوضوح والطعون الشكاوى تمدٌم إجراءات تحدٌد ٌتم

 المبادئ التوجٌهٌة

 منفإنه  المرار, اتخاذ عملٌة فً اإلنصاف وضمان المإسسات حموق حماٌة أجل من

 المضاٌا برفع لها تسمح التً اإلجراءات إلى الوصول من المإسسات تتمكن أن الضروري

 أدلة إلى ستندت ال الخارجٌة مراجعتها نتائج أن إثبات أمكنها إذا ,الوكاالت ذات االهتمام مع

 :أن بمكان األهمٌة فمن ولذلن. سلٌمة

 أ( ٌتم إنشاء نظام / لجنة / مجلس أعلً للبت فً الطعون.

 .الطعون نظام مع ٌتفك بما االهتمام ذات المضاٌا رفعب للمإسسات ٌتم السماح( ب

 .باستمرار هامٌتطبوٌتم  والطعون الشكاوى لتمدٌم واضحة وإجراءات عملٌاتتتوفر ( ج

 لافعاأل ردودالنظر فً و باستمرار, وتطبٌمها مهنٌةبصورة  الطعون مع التعامل ٌتم( د

 .الممدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجودة ضمان لوكاالت الداخلٌة الجودة ضمان )ج( الجزء

 ممدمة

 الجودة ضمان لوكاالت الداخلٌة الجودة ضمان أغراض ASG-QA من ج ٌعرض الجزء

 من الخارجً التمٌٌم أو/  و وأنشطتها وإجراءاتها وممارساتها لسٌاساتها الذاتً التمٌٌم خالل من

 هاوعملٌات الجودة ضمان وكالة سٌاسات هذا الجزء وكذلن ٌغطً. منظمة أخرى/ هٌئة  لبل

 واالستماللٌة, والبشرٌة, المالٌة والموارد والرسالة, والرإٌة والوضع المانونً, ,وأنشطتها

 .التً تستخدمها والعملٌات والمعاٌٌر

 الجودة ضمان وكالة وأنشطة وعملٌات سٌاسات .1

 ساسًاأل رالمعٌا

 بتنفٌذ أنشطة ضمان الجودة الخارجٌة الخاصة بها وفما الجودة تموم وكالة ضمان

 ب. الجزء فً المبٌنة التوجٌهٌة والمبادئ للمعاٌٌر

 إلى شٌرٌ ومعلن لرسالتها, واضح بٌان الجودة ضمان هٌئة لدى ٌكون أن ٌجب

 من المؤسسات. تتولعه وما أهدافها,

 العمل فً واضحة وأنشطتها وسٌاساتها تكون رسالة الوكالة وكذلن من الضروري أن

 .الٌومً الذي تموم به

 .وأنشطتها إدارة الوكالة فً تتم مشاركة جمٌع األطراف المعنٌة أن وٌتعٌن

 المبادئ التوجٌهٌة

 عتماد؛وا تمٌٌم؛ الخارجٌة, الجودة ضمان فً ساسًاأل بدورها ,الجودة ضمان هٌئةتتولى 

 إلى اإلطار منتظم. بٌنما تمدم أساس على والبحثٌة األكادٌمٌة والبرامج المإسسات مراجعةو

 .بشكل مسبك المعنٌة المإسسة

 أو لمإسسة األساسٌة لألنشطة مناسبة الخارجٌة الجودة ضمان وعملٌات معاٌٌر وتكون

 . وتشمل من بٌنها:برنامج

 المشاركة؛ أو المجتمعً والعمل والبحث والتعلم التعلٌم (أ 

 التعلم؛ ومصادر والموظفٌن المالٌة الشإون مثل مواردالب( 

 والمبادئ التدابٌر, وأنواع النسبٌة والمعاٌٌر اإلنجاز, مستوٌات مثل بعٌنها مجاالت( ج

 العامة؛ التوجٌهٌة

 .المحددة التعلم نتائج( د



بشكل  امجبرالو للمإسسات تمٌٌم/  مراجعات بإجراء الجودة ضمان وكالة وتموم

 وشكل المستخدمة واألسالٌب والمعاٌٌر الغرض توضح التً الوثائك نشركذلن و دوري

 تشمل الشفافٌة, ولضمان. المإسسات من والتولعات والعملٌات واإلجراءات التمارٌر

 :ٌلً ما الجودة ضمان وكالة بها تموم التً التمٌٌم/  المراجعة عملٌات

 البرامج؛ أو للمإسسات الذاتً التمٌٌم( أ

 مع ممابالت وإجراء مٌدانٌة زٌارات خالل من الخارجً تمٌٌمال/  المراجعة( ب

 ة؛والجهات المعنٌ المإسسة موظفً مختلف

 الجودة؛ ضمان لوكالة الفرٌك مغادرة لبل األولً التمرٌر( ج

  الخارجٌة؛ للمراجعة النهائً التمرٌر( د

 .النهائً التمرٌر فً أثٌرت التً التوصٌات متابعة أنشطة( ه

 المانونً الوضع .1

 المعٌار األساسً

 السلطة بها وتعترف مستملة كهٌئة بشكل لانونً الجودة ضمان وكالة تأسٌس ٌتم

 .الوطنً المستوى على الجودة ضمان كهٌئة المختصة العامة

 المبادئ التوجٌهٌة

تضمن المإسسات  تنظٌمٌة, ألغراض الخارجٌة الجودة ضمانإجراء عملٌات  ٌتم عندما

 .والجمهور ةوالجهات المعنٌ العالً, التعلٌم نظام داخل العملٌة نتائج لبول

 بٌان الرؤٌة والرسالة .1

 المعٌار األساسً

ا  الجودة ضمان هٌئة لدى ٌكون أن ٌجب ا لكل من رإٌتها بٌانا  مجموعة أو ورسالتها مكتوبا

 .العالً التعلٌم سٌاق عتبارالا فً تؤخذالتً  هدافاأل من

 المبادئ  التوجٌهٌة

 :ما ٌلً واألهداف والرسالة توضح الرإٌة

 للوكالة؛ الرئٌسً النشاط باعتباره الخارجٌة الجودة ضمان( أ

 .الجودة ضمان وكالة وأهداف ورسالة رإٌة لتحمٌك منتظم نهج وجود( ب

  الوكالة؛ بموارد ترتبط عملٌة إدارٌة لخطة وفما األهداف تنفٌذ( ج

 .وأهدافها الوكالة ةلمهم مناسب وإدارة ملكٌة هٌكل( د



 والبشرٌة المالٌة الموارد .1

 المعٌار األساسً

 الكافٌة والمادٌة والمالٌة البشرٌة الموارد الجودة ضمان هٌئة لدى تتوفر أن ٌجب

 .وفعالٌة بكفاءة الجودة ضمان آلٌة لتنفٌذ والمالئمة

 المبادئ التوجٌهٌة

 ٌتمفإنه  العالً, التعلٌم مإسسات وأهمٌة الجودة ضمان لوكالة العامة للمصلحة إعماالا 

 :أجل من كاف بشكل الجودة ضمان وكالة تموٌل

 لالضطالع الجنسٌن, بٌن التوازن تدرن ومإهلة, كافٌة بشرٌة موارد توظٌف( أ

 .الجودة لضمان الخارجٌة بؤنشطتها

 وكفء؛ وفعال مهنً بشكل الجودة لضمان الخارجٌة مهمتها تنفٌذ( ب

 وتنمٌتها؛ ممارساتها تحسٌن ضمان( ج

 .ابؤنشطته الجمهور إعالم( د

 الجودة ضمان هٌئة استماللٌة .1

 ساسًالمعٌار األ

 والنتائج ,ما ٌتعلك بالعملٌات التً تجرٌهافٌ الجودة مستملة ضمان وكالة ٌجب أن تكون

 .والمرارات التً تتخذها األحكامكذلن التً تخلص الٌها و

 التوجٌهٌة المبادئ

 أطراف لبل من للتغٌٌر تخضع ال مستملة وأحكام لرارات باتخاذ الجودة ضمان هٌئة تموم

 :ٌلً ما الوكالة استماللٌة شملوت. ثالثة

 أو التشرٌعٌة الموانٌن مثل الرسمٌة, الوثائك تثبتها التً - التنظٌمٌة االستماللٌة (أ

تدخل  من الوكالة عمل استماللٌة على تنص التً الحكم وصكون األساسٌة األنظمة

 (.وغٌرهم من األطراف المعنٌة والحكومات العالً التعلٌم مإسسات مثل) ثالثة أطراف

 ,هاوأسالٌب ,هاإجراءاتو ,هاوعملٌات ,الوكالة تعرٌفات وهو - التشغٌلً االستمالل( ب

 .باإلضافة الى منح حك االعتراض ,بها مإهلٌن خارجٌٌن خبراء وتعٌٌن وترشٌح

 مسإولٌة من الجودة ضمان لنشاط النهائً المرار ٌبمى - الرسمٌة النتائج ٌة( استماللج

 .هفٌ المراجعٌن/  الخبراء تمت مشاركة إذا حتى الجودة ضمان هٌئة

 

 



 الوکاالت تستخدمها التً الداخلٌة الجودة ضمان وإجراءات معاٌٌر .6

 األساسً رالمعٌا

 الداخلٌة الجودة لضمان وإجراءات سٌاسات تضع أن الجودة ضمان هٌئة على ٌتعٌن

 .ونزاهتها جودتها وتعزٌز وضمان أنشطتها بتحدٌد ٌتعلك فٌما بها الخاصة

 المستخدمة والعملٌات واإلجراءات المعاٌٌر بتحدٌد الجودة ضمان هٌئة أن تموم ٌجب

 لبل للمؤسسات إتاحتهاوكذلن تضمن  ,وإعالنها بشكل مسبك الخارجٌة الجودة لضمان

 .الخارجٌة الجودة / زٌاراتمراجعات

 المبادئ التوجٌهٌة

 أمام والنزاهة العالٌة المهنٌة بالمعاٌٌر االلتزام ةٌمسإول الجودة ضمان تتحمل وكالة

 إتاحة كما تضمن ,لٌةالواألخ التوجٌهٌة مبادئهاتطبٌك  خالل منوذلن  ,المعنٌة األطراف

 لرارات فٌما تكون. نترنتاإللكترونً عبر اإل مولعها على الداخلٌة الجودة ضمان سٌاسات

 عن تصدر المرارات كانت وإن حتى ونزٌهة, وشاملة وصارمة محاٌدة  الجودة ضمان وكالة

 :ٌلً ما تضمن السٌاسات فإن وبالتالً,. فرق مختلفة

 واستنتاجاتها؛ ولراراتها أحكامها جمٌع فً والنزاهة الموضوعٌة (أ

 التعلٌم لمإسسات الخارجٌة الجودةضمان  لترتٌبات التوجٌهٌة المبادئتكون أن ( ب

 فً تساعد ولكنها ,المإسسة استماللٌة فً تتدخل وال ,إلزامٌة ولٌست عامة العالً

 والشفافٌة والرإٌة التامة بالمهنٌة الدولً والمجتمع ةاألطراف المعنٌ جمٌع تمتع ضمان

 العالً؛ للتعلٌم الفرعً المطاع فً العامة المساءلةكذلن تضمن و ,والنزاهة والمصدالٌة

 والشفافٌة النزاهة أجل من ودولٌة وإللٌمٌة وطنٌة آلٌات إنشاء فً المساهمة( ج

 العامة؛ والمساءلة

 مولعها على الداخلٌة الجودة ضمان سٌاسة بنشر الجودة ضمان هٌئة تمومأن ( د

 وتشمل ما ٌلً: – العام والمبول المهنٌة تحمٌكبهدف  اإللكترونً

i. ٌإدون و نمن المختصٌ أنشطتها فً المشاركٌن األشخاص جمٌع أن ضمان

 ,وأخاللٌة مهنٌة عملهم بطرٌمة

ii.  التحسٌن إلى إديمما ٌ والخارجٌة الداخلٌة تلمً التعلٌمات آلٌاتوجود 

 الوكالة, داخل المستمر

iii. تجنب التعصب أو التمٌٌز من أي نوع؛ 

iv. المضائٌة الوالٌات تلن فً المعنٌة السلطات مع المناسب التواصل دٌحدت 

 فٌها, تعمل التً

v. لبل من المنتجة الموادباإلضافة الى  تنفٌذه ٌتم نشاط أي أن ضمان 

  ,ASG-QAومع  التوجٌهٌة ومبادئها معاٌٌرها مع تتماشى االستشارٌٌن



vi. الجودة ضمانفً عملٌات  معها التً تتشارن المنظماتوضع وتمٌٌم  دٌحدت 

 .الخارجٌة

 مإسسات ومالءمة جودة لضمان المستخدمة والعملٌات المعاٌٌر تكون أن وكالةال وتضمن

 الجودة, وضمان ومعاٌٌرالبرامج,  وأ الذاتً للمإسسات التمٌٌم اجراءات مثل العالً, التعلٌم

 لإلجراءاتمراجعة  آلٌات تشتمل على الجودة, ضمان وآلٌات الخارجٌة, التمنٌة والزٌارات

 ؛تحمٌك المزٌد من التطوٌر إلى التً تهدف التوصٌاتالمتعلمة ب

 جمٌعالمتبعة فً  لجودةا معاٌٌرممارنة  بٌن  وجود الوكالة تضمنعالوة على ذلن, و

 .المإسسات

 ولت من( للتمارٌر موجز إنتاج) عًوضمو تحلٌل إجراء الجودة ضمان وكالة تضمنو

 الخارجٌةالتمٌٌمات والمراجعات  نتائج فً العامة االتجاهات وٌحلل ٌصف ما وهو آلخر,

 .للنهج الذي لد تتبعه فً سٌاستها وبرامجها المإسسات وتمٌٌمات

 

 تحدٌد المعاٌٌر, ربط الشبكات والتعاون .2

 المعٌار األساسً

 بشأن والمؤتمرات العمل وحلمات الدولٌة المبادرات بتشجٌع الجودة ضمان هٌئة تموم

 .فٌها والمشاركة الممارسات أفضلبحث و الخبرات وتبادل وتبادلها الجودة ضمان

 المبادئ التوجٌهٌة

 :هٌئةال ولذا فإن ؤنشطتها,ب وثٌمة الصلة الجودة ضمان ةهٌئ تظل أن المهم من

 واالعتماد؛ الجودة لضمان المختصة الهٌئات جمٌع مع تتعاون( أ

 وإجراءات معاٌٌر بشؤن إلٌها الوصول وٌسهل بها وموثوق دلٌمة معلومات توفر( ب

 التعلٌم؛ تمدٌم أسالٌب جمٌع واعتماد الجودة وضمان والترخٌص التسجٌل

 الدولٌة االتفالٌات من وغٌرها اإلللٌمٌة االتفالٌات تحدٌث أو/  و تطوٌر فً تسهم( ج

 أو وطنٌة إعالمٌة كمراكز وتعمل والمإهالت, بالدورات االعتراف بشؤن المناسبة

 االلتضاء؛ حسب إللٌمٌة

 معادالت تحدٌد أو االعتراف لتسهٌل األطراف متعددة أو ثنائٌة اتفالات فً شارنت( د

 الممررة الدولٌة االتفالات فً الواردة والمعاٌٌر اإلجراءات أساس على بلد كل مإهالت

  والمإهالت؛ بالدورات لالعتراف

 إلى الوصول إمكانٌة تحسٌن إلى الرامٌة والدولٌة اإلللٌمٌة الجهود فً تسهم( ه

 ممدمً أو بها المعترف العالً التعلٌم مإسسات عن والشاملة والدلٌمة الحدٌثة المعلومات

 .الدولً الصعٌد على الخدمات



 المراجعة الدورٌة لوكاالت ضمان الجودة .8

 المعٌار األساسً

 من بصفة دورٌة والخارجٌة الداخلٌة للمراجعة الجودة ضمان ةوكال تخضع أن ٌجب

 .ASG-QA ل امتثالها إثبات أجل

 المبادئ التوجٌهٌة

ا نظام الوكالة تتبنى ا  ا  تإكد التً وأنشطتها ممارساتهامن أجل تمٌٌم  الجودة لضماندائما

 اعملٌاته فعالٌةكذلن لمٌاس مدى و العالً للتعلٌم المتغٌرة للطبٌعة وتستجٌب ,المرونة على

 :الجودة ضمان وكالة فإن ولذلن, .اأهدافه تحمٌك فً اومساهمته

 تحلٌل ذلن فً بما وأنشطتها, ممارساتها ملٌش داخلً ذاتً تمٌٌم تموم بإجراءأ( 

 األلل؛ على سنوات خمس كل البٌانات,

 الذاتً؛ التمٌٌم أساس على ةدورٌ ة بصفةخارجٌال للمراجعة نفسها تخضعب( 

 .لخدمة أهداف التطوٌر وتنفٌذها المطلوبة التوصٌاتٌتم الكشف عن  أن ضمنت( ج

 

 .(النهائٌة النسخة إلى ضرورٌة مراجع وأ مالحك أٌة إضافة ستتم: مالحظة)

 


