معروف ��ة مقدم� �اً ،وبوق ��ت كاف ،مي ّكن من �إدراجها �ضمن خطة ميزانية امل�ؤ�س�س ��ة التعليمية .ويجب �أن ت�سمح
عملي ��ات �إع ��داد امليزاني ��ة بالتخطي ��ط عل ��ى امل ��دى البعيد لف�ت�رة ال تقل عن ث�ل�اث �سنوات .ويج ��ب �أن تتوفر
املرون ��ة الكافي ��ة مبا ي�ضم ��ن الإدارة الف ّعالة للميزاني ��ة واال�ستجابة للأحداث غري املتوقع ��ة ،ويجب �أن تكون
تلك املرونة م�صحوبة بدرجة منا�سبة من امل�ساءلة و�آليات تقدمي التقارير.
املعيار التا�سع :عمليات التوظيف
يج ��ب �أن تك ��ون لدى هيئة التدري�س وغريهم من املوظف�ي�ن يف الربنامج امل�ؤهالت واخلربات الالزمة للقيام
مبهامه ��م التدري�سي ��ة وم�س�ؤولياته ��م الأخ ��رى ،ويج ��ب التحقق من تل ��ك امل�ؤهالت واخلربات قب ��ل التعيني.
ويج ��ب �أن يُعط ��ى �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س اجلدد فكرة وا�ضحة ع ��ن الربنامج وعن م�س�ؤولياته ��م التدري�سية
قبل �أن يبد�أواعملهم .ويجب �أن يتم تقومي �أداء جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س وغريهم من املوظفني تقومياً
دوري� �اً ،و�أن يت ��م تقدي ��ر الأداء املتمي ��ز ،مع تقدمي الدع ��م للتنمية املهني ��ة وتطوي ��ر الأداء التدري�سي لأع�ضاء
هيئة التدري�س.
املعيار العا�شر :البحث العلمي
ينبغي �أن ي�ضع الربنامج ا�سرتاتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعة امل�ؤ�س�سة التعليمية ور�سالتها .وينبغي
عل ��ى جمي ��ع �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س ،الذين يدر�سون يف برام ��ج التعليم العايل �أن ي�شارك ��وا يف �أن�شطة البحث
العلمي ب�صورة كافية ومنا�سبة ،مبا ي�ضمن بقاءهم على دراية بامل�ستجدات يف جمال تخ�ص�صاتهم ،مع �أهمية
�أن ينعك�س ذلك على �أدائهم التدري�سي.
املعيار احلادي ع�شر :العالقات مع املجتمع
يجب �أن تكون للربنامج �إ�سهامات جوهرية منا�سبة يف خدمة املجتمع الذي توجد به امل�ؤ�س�سة التعليمية ،و�أن
تت ��م اال�ستعان ��ة  -يف ذل ��ك -بعلم وخربة �أع�ضاء هيئة التدري�س مع مراع ��اة �إحتياجات املجتمع لتلك اخلربات
.وت�شمل الإ�سهامات يف خدمة املجتمع ك ً
ال من الأن�شطة التي ينفذها من�سوبو الربنامج وت�أتي نتيجة مبادرات
منهم� ،إ�ضافة �إىل الربامج الر�سمية التي تنظمها امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو امل�س�ؤولون عن �إدارة الربامج .ويجب
توثيق هذه الأن�شطة والإعالن عنها داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية ويف املجتمع.
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معايير ضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي لبرامج التعليم العالي
قام��ت الهيئ��ة الوطنية للتق��ومي واالعتم��اد الأكادمي��ي ( )NCAAAبو�ضع جمموعة م��ن املعايري
ل�ضم��ان ج��ودة برامج التعلي��م العايل واعتماده��ا .وقد �شملت ه��ذه املعايري �أحد ع�ش��ر جما ًال عام ًا
وهي:
	-1الر�سالة والغايات والأهداف
� -2إدارة الربنامج
� -3إدارة �ضمان جودة الربنامج
	-4التعلم والتعليم
� -5إدارة �ش�ؤون الطلبة واخلدمات امل�ساندة
 -6م�صادر التعلم
	-7املرافق والتجهيزات
	-8التخطيط والإدارة املالية
 -9عمليات التوظيف
	-10البحث العلمي
	-11العالقات مع املجتمع
املعيار الأول :الر�سالة والغايات والأهداف
يجب �أن تكون ر�سالة الربنامج مت�سقة مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة و تدعم تطبيقها على غايات ومتطلبات الربنامج،
ويجب �أن حتدد بو�ضوح وب�شكل منا�سب الأهدا ف والأولويات الأ�سا�سية للربنامج ،و�أن تكون م�ؤثرة يف توجيه

التخطيط والعمل فيه.
املعيار الثاين� :إدارة الربنامج
يج ��ب �أن تق ��وم �إدارة الربنام ��ج بقي ��ادة الربنامج قيادة فعالة تعك� ��س توازناً منا�سباً بني حتقي ��ق امل�ساءلة �أمام
كبارامل�س�ؤول�ي�ن ب ��الإدارة العلي ��ا واملجل� ��س الإداري الأعل ��ى للم�ؤ�س�س ��ة التعليمي ��ة الت ��ي تق ��دم الربنام ��ج ،وبني
حتقي ��ق املرونة التي ت�سم ��ح بالوفاء باملتطلبات اخلا�صة بالربنامج املعني .ويجب �أن ت�شمل عملية التخطيط
للربنامج ا�شرتاك ذوي العالقة ،مثل :الطلبة ،واجلهات املهنية ،وممثلي ال�صناعة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
يف و�ضع غايات الربنامج و�أهدافه ومراجعتها وتعديلها بناء على نتائج املراجعة.
املعيار الثالث� :إدارة �ضمان جودة الربنامج
يج ��ب �أن تق� � ّوم هيئ ��ة التدري�س وغريهم من املوظف�ي�ن بالربنامج �أداءهم ب�ش ��كل دوري و�أن يلتزموا بتح�سني
�أدائه ��م وحت�س�ي�ن اجلودة يف الربنامج ب�شكل عام .ويجب �أن جُت ��رى دورياً عمليات تقومي للجودة يف كل مقرر
درا�س ��ي ،و�أن تع ��د خط ��ط للتح�سني يتم تنفيذه ��ا .ويجب �أن ي�ستند تقومي اجل ��ودة �إىل الأدلة والرباهني و�أن
يت�ضم ��ن النظ ��ريف م�ؤ�شرات �أداء حم ��ددة ومنا�سبة ومعايري مقارنة مرجعية خارجي ��ة حتمل طابع التحدي.
ويج ��ب �أن يتمركزاالهتم ��ام ح ��ول ن ��واجت تعل ��م الطال ��ب يف كل مق ��رر درا�سي والت ��ي ت�سهم بدوره ��ا يف حتقيق
الأهداف العامة للربنامج.
املعيار الرابع :التعلم والتعليم
يج ��ب �أن تك ��ون ن ��واجت (�أو ح�صيل ��ة ) تعلم الطلبة حم ��ددة بدقة ،ومت�سق ��ة مع متطلبات امل�ؤه�ل�ات الوطنية،
وذل ��ك يف جمي ��ع الربامج العلمية� ،أما يف الربامج املهنية فينبغ ��ي �أن تتوافق نواجت التعلم �أي�ضاً مع متطلبات
التوظي ��ف� ،أوم ��ا تتطلب ��ه ممار�س ��ة املهن ��ة .ويجب �أن يتم تق ��ومي م�ستوي ��ات التعلم والتحق ��ق منها من خالل
عملي ��ات مالئم ��ة ،و�أن تتم مقارنته ��ا مبعايري قيا�سية مرجعية خارجية منا�سب ��ة وذات م�ستوى رفيع .ويجب
�أن يك ��ون �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س م�ؤهل�ي�ن ب�صورة منا�سب ��ة ،ولديهم اخل�ب�رة الالزمة للقي ��ام مب�س�ؤولياتهم
التدري�سي ��ة ،و�أن يطبقوا�إ�سرتاتيجي ��ات تدري�سي ��ة مالئم ��ة للن ��واجت التعليمي ��ة املختلف ��ة ،و�أن ي�شرتك ��وا يف
الأن�شط ��ة املنا�سب ��ة لتح�س�ي�ن كفاءاتهم التدري�سية .ويج ��ب �أن يتم تقومي جودة التدري� ��س وفاعلية الربنامج

من خالل تقوميات الطلبة ،ومن خالل ا�ستطالعات �آراء اخلريجني و�أ�صحاب الأعمال ،مع �أهمية ا�ستخدام
الأدلة والنتائج امل�ستخل�صة من هذه امل�صادر �أ�سا�ساً خلطط التح�سني.
املعيار اخلام�س� :إدارة �ش�ؤون الطلبة واخلدمات امل�ساندة
يج ��ب �أن تك ��ون عملي ��ات قب ��ول الطلبة فعال ��ة ،وعادلة ،ومتجاوبة م ��ع احتياجات الط�ل�اب املتقدمني للقبول
يف الربنام ��ج .ويج ��ب �أن تك ��ون املعلوم ��ات اخلا�ص ��ة مبتطلب ��ات الربنام ��ج و�ش ��روط القب ��ول في ��ه ومتطلبات
�إكم ��ال الربنام ��ج متوف ��رة ب�سهول ��ة للطلب ��ة الذي ��ن يتقدمون للربنام ��ج ،وعن ��د االحتياج له ��ذه املعلومات يف
مرحل ��ة الحق ��ة م ��ن الربنامج .ويجب �أن يت ��م و�صف �آليات التظل ��م واال�ستئناف وحل النزاع ��ات بو�ضوح ،و�أن
يت ��م �إعالنه ��ا ،وتطبيقها بعدال ��ة .ويجب تقدمي خدمات الإر�شاد املهني املتعلق ��ة بالوظائف املت�صلة مبجاالت
الدرا�سة يف الربنامج.
املعيار ال�ساد�س :م�صادر التعلم
يجب �أن تكون م�صادر التعلم واخلدمات اخلا�صة بها كافية لتلبية احتياجات الربنامج ومقرراته الدرا�سية،
وميك ��ن الو�ص ��ول �إليه ��ا ب�سهول ��ة عن ��د حاجة الطلبة له ��ا .ويجب �أن تق ��وم هيئة التدري�س بتق ��دمي معلومات
باحتياج ��ات م�ص ��ادر التعل ��م قب ��ل ا�ستخدامه ��ا بوق ��ت كاف ليت ��م توفريه ��ا ،ويج ��ب �أن ي�شرتك �أع�ض ��اء هيئة
التدري� ��س والطلب ��ة يف تق ��ومي م ��ا يت ��م توف�ي�ره من ه ��ذه امل�ص ��ادر .ويج ��ب �أن يُراع ��ى التباين ،وفق� �اً لطبيعة
الربنام ��ج و�أ�سالي ��ب التدري� ��س ،يف االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة بامل ��واد املرجعي ��ة وقواع ��د البيان ��ات الإلكرتوني ��ة،
ووحدات احلا�سب الطرفية ،وامل�ساعدة التقنية املطلوبة لت�شغيل هذه التجهيزات.
املعيار ال�سابع :املرافق والتجهيزات
يج ��ب �أن تتواف ��ر مرافق وجتهي ��زات منا�سبة للوفاء باحتياجات التعليم والتعل ��م يف الربنامج  .ويجب �أن يتم
تقومي املرافق والتجهيزات بانتظام لتحديد مادى كفايتها من خالل امل�شاورات مع هيئة التدري�س واملوظفني
والطلبة.
املعيار الثامن :التخطيط والإدارة املالية
يج ��ب �أن تك ��ون امل ��وارد املالية كافية ل�ضم ��ان تقدمي الربنامج بفعالي ��ة .ويجب �أن تك ��ون متطلبات الربنامج

