
التقومي الذاتي

خطوة نحو التقدم لالعتماد األكادميي
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ترســيخا للمارســات الجيــدة وتطبيقــا ملعايــر الجــودة بجميــع الكليــات والعــادات املســاندة واإلدارات 

املختلفــة بجامعــة امللــك خالــد تســعى عــادة التطويــر األكادميــي والجــودة مــن خــال مســؤولياتها نحــو 

نــر ثقافــة الجــودة بالجامعــة إىل التطبيــق األمثــل لهــذه املعايــر بالتعــاون مــع جميــع وحــدات الجامعــة 

ــة الجــودة  ــر ثقاف ــات ومنشــورات لن ــداد سلســلة كتيب ــد رشعــت العــادة يف إع ــق هــذا فق ، ولتحقي

ــم  ــور » التقوي ــذا املنش ــأيت ه ــايل وي ــم الع ــات التعلي ــا يف مؤسس ــات تطبيقاته ــا وآلي ــح مفاهيمه وتوضي

ــذي يتضمــن  ــاد األكادميــي« يف إطــار هــذه السلســلة ، وال ــذايت ــــــ خطــوة نحــو التقــدم لاعت ال

مفهــوم وأهــداف ومعايــر وخطــوات تنفيــذ التقويــم الــذايت ، ومراحــل إعــداد وكتابــة الدراســة 

الذاتيــة والتــي تعتــر األســاس الــذي تنطلــق منــه الجامعــة لوضــع اســراتيجيات وخططهــا 

املســتقبلة لتحقيــق أهدافهــا املنشــودة .

ــل  ــة يف تفعي ــويب الجامع ــلة منس ــذه السلس ــد ه ــادة أن تفي ــل الع وتأم

ــة  ــف األنشــطة األكادميي ــاد يف مختل ــر ضــان الجــودة واالعت معاي

ــة . ــة بالجامع واإلداري

    عميد التطوير األكادميي والجودة 

     د . عبدالعزيز  سعيد الهاجري 



مفهـوم التقويـم الذاتـي :

التقويــم الــذايت هــو تحليــل متكامــل ألداء املؤسســة التعليميــة 

ــا  ــات حدده ــر ومتطلب ــوء معاي ــي يف ض ــج األكادمي أو الرنام

املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي )أو هيئــات 

دوليــة أخــرى يف حالــة االعتــاد الخارجــي( ويتــم تنفيــذ 

التقويــم الــذايت مــن خــال مجموعــة مــن الخطــوات اإلجرائيــة 

التــي يقــوم بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس باملؤسســة أو القامئــن 

أو  لتقويــم مؤسســتهم  األكادميــي  الرنامــج  تدريــس  عــى 

الوطنــي  املركــز  معايــر  إىل  إســتنادا  بأنفســهم  برنامجهــم 

للتقويــم واالعتــاد األكادميــي عــر جمــع املعلومــات والبيانــات 

واألدلــة واملــؤرشات عــن أداء املؤسســة أو الرنامــج يف الوضــع 

الحــايل ومقارنتــه مبعايــر الجــودة واالعتــاد التــي نــص عليهــا 

ــي. ــز الوطن املرك

أهـــداف التقويـــم الذاتـــي وأهميتـــه 

البرنامــج: أو  للمؤسســة 

•  تحديــد جوانــب القــوة والضعــف و املجــاالت ذات األولويــة 

يف التحســن والتطويــر والتــي ينبغــي الركيــز عليهــا وفــق 

ــار املــوارد البريــة واملاديــة  جــدول زمنــي يأخــذ بعــن االعتب

املتاحــة.

•  إعطــاء صــورة واضحــة عــن الوضــع الحــايل للمؤسســة 

التعليميــة مــن حيــث بنيتهــا التنظيميــة ، ونظمهــا األكادمييــة ، 

ــة. ــة والبري ــا املادي ــا وموارده برامجه

ــراز الجوانــب الخفيــة يف املؤسســة التعليميــة ووحداتهــا  •  إب

اإلداريــة واألكادمييــة والتــي ال ميكــن اكتشــافها بــدون فحــص 

دقيــق.

ــة )أو  ــق املؤسســة التعليمي ــدى تحقي ــرف عــى م •  التع

ــة. ــا التعليمي ــالتها وأهدافه ــي( لرس ــج األكادمي الرنام

•  تقديــم أســاس موضوعــي أو حقيقــي تبنــى 

االســراتيجية  الخطــط  نتاجــه  ضــوء  يف 

. الجــودة  لتحســن  واملســتقبلية 

شـروط التقويـم الذاتـي 

تقويــم جميــع جوانــب  يتــم  أن  وتعنــى   : الشــمولية    •

املؤسســة التعليميــة وبرامجهــا األكادمييــة ووحداتهــا املختلفــة 

ــراءات  ــات واإلج ــزات والخدم ــق والتجهي ــك املراف ــا يف ذل مب

ــن  ــكل نشــاط م ــة ب ــر األداء املتعلق ــز عــى معاي ــع الركي ,م

ــة . ــطة الجامع أنش

ــة  ــه وضــع خطــة واضحــة وموضوعي ــط : يقصــد ب •  التخطي

تتضمــن الجــدول الزمنــي واملهــام واألدوار والوظائــف املناطــة 

باألفــراد والجهــات داخــل املؤسســة التعليميــة )وخارجهــا إن 

وجــد( مــن أجــل ضــان أن تكــون االســراتيجيات املســتخدمة 

مناســبة وفعالــة لتحقيــق األهــداف املنشــودة .

•  التنــوع يف التطبيــق : مــن خال مراعاة االختافــات النوعية 

بــن الجامعــات واملؤسســات التعليميــة يف األهــداف 

والرامــج والجوانــب اإلداريــة واألنشــطة واملرافــق 

ــق  ــم وف ــات التقوي ــراء عملي ــات واج والخدم

مــا متليــه طبيعــة كل مؤسســة تعليميــة 

ــة . ــا الداخلي وظروفه

معايير التقومي 

الذاتي )للمؤسسة 

والبرنامج( وفقًا ملعايير 

املركز الوطني

ــي يف  ــاد األكادمي ــم واالعت ــي للتقوي ــز الوطن ــام املرك ق

ــر  ــن املعاي ــة م ــة الســعودية بوضــع مجموع ــة العربي اململك

ــا،  ــايل واعتاده ــم الع ــج التعلي ــات وبرام ــودة مؤسس ــان ج لض

ــايل :  وهــي عــى النحــو الت

ــح  ــر  وتوضي ــي ، وصــف مخت ــز الوطن ــن املرك ــة صــادرة ع ــر أدل ــن املعاي ــس م ــار رئي ــكل معي  ول

ألهميتــه ويحتــوى كل معيــار رئيــس عــى معايــر فرعيــة ، ولــكل معيــار فرعــي هنــاك قامئــة باملارســات 

ــى  ــة ع ــورة عام ــة بص ــر مبني ــذه املعاي ــج، وه ــض الرام ــى بع ــق ع ــد ال ينطب ــا ق ــة بعضه ــدة املتبع الجي

ــدة. ــات الجي املارس

1. الرسالة والغايات واألهداف

2. السلطات واإلدارة

3. إدارة ضان الجودة وتحسينها

4. التعلم والتعليم

6. مصادر التعلم

٧. املرافق والتجهيزات

٨. التخطيط واإلدارة املالية

٩. عمليات التوظيف

1٠. البحث العلمي



كيفية إعداد تقرير

 الدراسة الذاتية لبرنامج أكادميي

يجــب أن تنتهــي عمليــة التقويــم الــذايت بإعــداد تقريــر 

موضوعــي ونقــدي مفصــل يعكــس الوضــع القائــم 

ــي  ــة الت ــب اإليجابي ــدد الجوان ــة ، ويح ــفافية عالي بش

ــاج اىل  ــي تحت ــب الت ــا والجوان ــا ودعمه ــن توظيفه ميك

ــن. ــة والراه ــى األدل ــوم ع ــة تق ــق منهجي ــن وف تحس

االستعدادات املطلوبة

 للقيام بعملية التقومي الذاتي 

• اإلعان الرسمي عن التقويم الذايت يف املؤسسة التعليمية وتحديد الهدف منه.

• تعين أحد املسؤولن الكبار يف اإلدارة العليا للمؤسسة لقيادة عملية التقويم الذايت.

وضع اسراتيجية واضحة وآلية عمل مفصلة عن خطوات تنفيذ هذه العملية.  •

•  تشــكيل اللجنــة الرئيســية و اختيــار أعضائهــا عــى أن تتضمــن أعضــاء مــن جميــع الوحــدات األكادميية 

. واإلدارية 

•  تشكيل  اللجان الفرعية وفر ق العمل بها .

•  تدريب املشاركن يف اللجان املسؤولة عى اجراءات عملية التقويم الذايت.

ــذايت والســاح بتقديــم  •  إرشاك األفــراد مــن داخــل املؤسســة التعليميــة أو مــن خارجهــا يف عمليــات التقويــم ال

ــم . ــم وماحظاته اقراحاته

•  تحديد أسس عملية التقويم .

خطوات تنفيذ التقومي الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية

تتطلب عملية التقويم الذايت ، وبالتايل إعداد الدراسة الذاتية للمؤسسة / الرنامج تنفيذ الخطوات التالية:

ــة  ــذ عملي ــج لتنفي ــة أو الرنام ــة أو الكلي ــة عــى مســتوى الجامع ــة الرئيســة واللجــان الفرعي ــن اللجن •  التنســيق ب

ــذايت . ــم ال التقوي

•  االتفــاق عــى تنفيــذ إجــراءات واضحــة وآليــات محــددة لــدى جميــع اللجــان تتســق مــع فلســفة التقويــم 

املســتند عــى الراهــن واألدلــة.

•  تقييــم املعايــر  واملــؤرشات القياســية وفحــص األدلــة والراهــن املســتخدمة يف ضــوء أدلــة املركــز 

الوطنــي.

•  إعداد النسخة األولية لتقرير التقويم الذايت.

•  عــرض نتائــج التقريــر األويل يف الجامعــة أو الكليــة )أو القســم العلمــي( عــى الجميــع 

للحصــول عــى التغذيــة الراجعــة مــن أعضــاء مجلــس أو الكليــة أو القســم.

•  قيــام اللجنــة املعنيــة بإعــادة صياغــة التقريــر األويل بطريقــة تأخــذ يف 

ــالة وأهــداف املؤسســة  ــع رس ــي تتســق م ــة الت ــة الجاعي الحســبان الرؤي

أو الرنامــج. 

•  إعداد النسخة النهائية لتقرير التقويم الذايت.

•  إعطــاء أعضــاء هيئــة التدريــس صــورة مــن التقريــر النهــايئ 

للتقويــم الــذايت )الدراســة الذاتيــة( ليكــون أساســا للعمــل 

)أو  التعليميــة  املؤسســة  منــه  تنطلــق  املســتقبيل 

اســراتيجيتها  وضــع  يف  ومنســوبوها  الرنامــج( 

وخططهــا املســتقبلية ويلتزمــون بتنفيذهــا مبــا 

يكفــل التطويــر املســتمر ملعايــر الجــودة 

ــاد. ــل لاعت والتأه



مراحل إعداد وكتابة تقرير 

الدراسة الذاتية لبرنامج أكادميي

ميكــن تلخيــص مراحــل إعــداد وكتابــة تقريــر 

مراحــل  أربعــة  يف  للرنامــج  الذاتيــة  الدراســة 

 : كالتــايل 

املرحلة األوىل : توفر املوارد البرية واملادية :

1/1 اختيــار رئيــس لجنــة إعــداد الدراســة الذاتيــة 

وتشــكيل أعضــاء اللجنــة. 

2/1 تحديد املهام وإعداد جدول زمني للتنفيذ. 

ــذ  ــبة إلدارة وتنفي ــة مناس ــة مالي ــر ميزاني 3/1 توف

ــة.  الدراســة الذاتي

4/1 مراجعــة / إعــداد رؤيــة الرنامــج ورســالته 

وأهدافــه. 

املرحلــة الثانيــة : مراجعــة الرنامــج وفقــا ملتطلبات 

ــاد األكادميي : االعت

1/2 مراجعــة توصيــف الرنامــج )طبقــا للبنــود 

لتوصيــف  الوطنــي  املركــز  بنمــوذج  الــواردة 

الرنامــج(. 

2/2 مراجعــة توصيــف املقــررات الدراســية )طبقــا 

للبنــود الــواردة بنمــوذج املركــز الوطنــي لتوصيــف 

املقــرر(.

3/2 مراجعــة معايــر االعتــاد األكادميــي اإلحــدى 

عــر للرنامــج. 

املرحلة الثالثة : إعداد تقرير الدراسة الذاتية 

1/3 كتابــة مســودة تقريــر الدراســة الذاتيــة عــى 

منــوذج املركــز الوطنــي. 

وتصنيــف  لعــرض  للجــودة  غرفــة  تجهيــز   2/3

األكادميــي.  االعتــاد  ملعايــر  وفقــا  األدلــة 

3/3 اختيار محرر الدراسة الذاتية. 

4/3 ترتيــب زيــارة تقييــم أوليــة مــن قبــل وكالــة / 

عــادة التطويــر  والجــودة )بهــدف تقديــم تغذيــة 

ــة  ــدى جاهزي ــول م ــة ح ــة والجامع ــة للكلي راجع

الرنامــج لاعتــاد األكادميــي(.

ــب  ــة : ترتي ــة الرابع املرحل

زيــارة املراجعــن الخارجيــن مــع 

ــاد  ــدا لاعت ــي متهي ــز الوطن املرك

1/4 اســتكال النســخة النهائيــة لتقريــر 

الدراســة الذاتيــة ومرفقاتهــا لفريــق التقييــم 

الخارجــي )قبــل موعــد الزيــارة امليدانيــة بوقــت كاف 

)4 – 6 أســابيع(.

تقريــر   إليهــا يف  اإلشــارة  )التــي متــت  األدلــة  /2 مراجعــة 

الذاتيــة(. الدراســة 

3/4 تهيئة املجتمع املحيل للزيارة امليدانية. 

ويجب أن يتضمن تقرير الدراسة الذاتية 

العناصر التالية : 

• موجــز تنفيــذي لعمليــات التقويــم الــذايت املتبعــة وأهــم مــا 

توصلــت إليــه النتائــج.

• موجــز عــن عمليــات وإجــراءات وخطــة تنفيــذ التقويــم 

الــذايت واألعضــاء املشــاركن وتحديــد املســؤوليات الرئيســة 

للجنــة العامــة واللجــان الفرعيــة، والعمليــات التشــاورية وأهــم 

ــا. ــرق جمعه ــة وط ــودة املطبق ــى الج ــة ع ــادر واألدل املص

• تقريــر حــول آليــة تقييــم كل معيــار مــن املعايــر يشــار فيــه 

إىل املصــادر األدلــة وأهــم النتائــج وأولويــات التحســن .

• خاصــة توجــز أهــم النتائــج وأولويــات العمــل املطلــوب 

لارتقــاء مبســتوى الجــودة  و آليــات تطويــر املؤسســة واألهــداف 

ــر. ــك التطوي ــراتيجية لذل االس

كــا يجــب أن يراعــي عنــد كتابــة تقريــر الدارســة الذاتيــة األمــور 

 : التالية 

ــا يف  ــا ملحوظ ــا يف األداء أو تباين ــجلت ضعف ــي س ــود الت أ. البن

ــة . ــام مختلف أقس

ب. البنــود التــي ســجلت أداء جيــد جــدا وميكــن تقديــم الدليــل 

عــى ذلــك. 

جـــ. البنــود التــي اختــرت لتحظــى باهتــام خــاص )أولويــات( 

ــابقة.  ــات س ــط االســراتيجي أو لتقيي ــة للتخطي كنتيج



• تقديــم معلومــات لدعــم النتائــج وإظهار 

االتجاهــات الســائدة وعمــل املقارنــات مع 

مؤسســات أخــرى تصلــح لتكــون مقاييــس 

مرجعيــة يف تقييــم األداء. وهــذه البيانــات 

ــة،  ــات إحصائي ــن: معلوم ــن أن تتضم ميك

وأرقــام مأخــوذة مــن نتائــج اســتبانات 

يشء  أي  أو  الطــاب،  ونتائــج  الطــاب، 

ميكــن أن يقــدم دليــا واضحــا حــول البنــد 

ــا. ــي يجــري تقييمه أو املســألة الت

• أن يتضمــن التقريــر جميــع املواقــع التي 

ــور  ــمي الذك ــج و)قس ــا الرنام ــدم فيه يق

واإلنــاث( يف حــال وجودهــا ، وأن يحــوي 

معلومــات  عــى  اإلجــراءات  توصيــف 

ــذ التقييــات يف املواقــع  ــة تنفي عــن كيفي

املختلفــة, وإذا كانــت هنــاك اختافــات 

أداء  تقييــات  أو  بــن تحليــات  كبــرة 

اإلشــارة  ينبغــي  فإنــه  بينهــم  الرنامــج 

إىل هــذا والتعليــق عــى أســباب هــذه 

االختافــات، وأي ردود يجــب عملهــا بنــاء 

ــى هــذا.  ع

ــاد  ــب االعتم ــدمي بطل ــل للتق ــات التأهي متطلب

للتقــومي  الوطنــي  املركــز  مــن  البرامجــي 

: األكادميــي  واالعتمــاد 

وفقــا  املؤسســة  تقدمهــا  التــي  الرامــج  مــن  الرنامــج  يكــون  أن   •

للمســوغات النظاميــة )املؤسســة لهــا نظــام مينــح الشــهادة يف التخصــص 

املعنــي وفقــا ملضمــون قــرار إنشــاء املؤسســة أو الرخيــص للمؤسســات 

ــة( األهلي

• موافقــة مديــر الجامعــة )أو عميــد الكليــة( التــي ينتمــي إليهــا الرنامــج  

عــى تقــدم الرنامــج بطلــب االعتــاد. 

ــذا  ــد له ــي املع ــز الوطن ــوذج املرك ــى من ــج ع ــف الرنام ــود توصي • وج

ــة  ــة الرئيســة يف املؤسس ــل اللجن ــون معتمــدا مــن قب ــرض وأن يك الغ

التعليميــة. 

• وجــود توصيــف جميــع مقــررات الرنامــج عــى منــاذج املركــز الوطنــي 

لهــذا الغــرض.

• وجــود وصــف واضــح ملحتــوى مقــررات الرنامــج ومتطلبــات الرنامــج 

باإلضافــة إىل اللوائــح املنظمــة لشــؤون الطلبــة امللتحقــن بالرنامــج 

مبــا فيهــا املتطلبــات العامــة للمؤسســة التعليميــة واملتطلبــات الخاصــة 

ــي. ــج املعن بالرنام

ــغ  ــه بالصي ــن مقررات ــرر م ــكل مق ــج ول ــنوي للرنام ــر س ــود تقري • وج

املعتمــدة مــن قبــل املركــز الوطنــي وذلــك لســنة واحــدة عــى األقــل عند 

ــارة التقويــم الخارجــي.  ــد زي ــة عن التقــدم بطلــب االعتــاد ولســنة ثاني

• توافــر نتائــج اســتطاع آراء الطلبــة لتقويــم الرنامــج و5٠% عــى األقــل 

مــن مقــررات الرنامــج وأن تتوفــر تقاريــر تلــك االســتطاعات ملدة ســنتن 

عــى األقــل عنــد إعــداد تقريــر الدراســة الذاتيــة.

ــر  ــل وأن تتوف ــى األق ــدة ع ــة واح ــرج دفع ــد خ ــج ق ــون الرنام • أن يك

ــج . ــي الرنام ــن خريج ــة م ــة الراجع التغذي

ــل  ــن قب ــج م ــة للرام ــة إرشافي ــة يجــب تشــكيل لجن ــج املهني • يف الرام

الكليــة أو القســم. وأن تكــون أغلبيــة أعضــاء اللجنــة مــن ذوي الخــرة يف 

التخصــص مــن خــارج املؤسســة, ومــن مهامهــا مراجعــة بيانــات تقويــم 

الرنامــج وتقديــم املشــورة.

ــد قامئــة مبــؤرشات األداء وقياســها بشــكل  ــد أع ــج ق •  أن يكــون الرنام

ــج املشــابهة يف مؤسســات أو  ــن الرام ــر م ــار برنامــج أو أك دوري واختي

ــم جــودة الرنامــج . ــة لتقوي ــة املرجعي ــات أخــرى لغــرض املقارن كلي

• أن يقــدم الرنامــج تقريــرا موجــزا يوضــح مــدى اســتيفاء الرنامــج 

ملتطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات .

• أن يكــون الرنامــج قــد أنهــى الدراســة الذاتيــة مبقاييــس ال تقــل عــن 

ثــاث نجــوم يف كل معيــار رئيــس ومعيــار فرعــي . 

والله ولي التوفيق
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