
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 
األكاديمي في المملكة العربية 

 السعودية

 

 

 
 
معايري مصادر التعلم يتضمن أربعة معايري فرعية على  -6

 .املستوى املؤسسي وأربعة معايري فرعية على املستوى الرباجمي 
معيار املرافق والتجهيزات يتضمن مخسة معايري فرعية على  -7

 .املستوى املؤسسي وأربعة معايري فرعية على املستوى الرباجمي 
معيار التخطيط واإلدارة املالية يتضمن ثالثة معايري فرعية  -8

على املستوى املؤسسي ومعيارين فرعيني على املستوى 
 .الرباجمي

معيار عمليات التوظيف يتضمن أربعة معايري فرعية على  -9
 .املستوى املؤسسي  ومعيارين فرعيني على املستوى الرباجمي

معيار خدمة اجملتمع يتضمن أربعة معايري فرعية على  -01
 .املستوى املؤسسي ومعيارين فرعيني على املستوى الرباجمي

معيار البحث العلمي يتضمن ثالثة معايري فرعية على  -00
 .املستوى املؤسسي ومعيارين فرعيني على املستوى الرباجمي

 

وتطبق معايري االعتماد املؤسسي ملنح االعتماد للمؤسسات 
التعليمية على املستوى املؤسسي أما معايري االعتماد الرباجمي 

فتطبق على الربامج املتقدمة بطلب االعتماد على املستوى 
 .الرباجمي 

http//::يموقع اهليئة الوطنية للتقومي و االعتماد األكادمي)

aspx.default/sa.org.ncaaa )(،63ه،ص0311عبداجلبار-
66) 

 

 :شاركونا على 

 االمام _جامعة_اجلودة_مدينة# هاشتتاق المدينة: تويتر  

  www.crmang.com:موقعنا 

 crmange: االنستقرام 

 
 
 

 :عمل الطالبتين 
 منيرة العزاز 
 منال البشر 

http://ncaaa.org.sa/default.aspx
http://ncaaa.org.sa/default.aspx


أنشئت اهليئة بناء على املوافقة السامية الكرمية عام   
تستهدف برامج ومؤسسات التعليم اليت تعىن ، هـ 0343

بالتعليم مابعد الثانوي عدا التعليم العسكري لضمان 
جودة التعليم واإلدارة يف تلك املؤسسات ملواكبة املعايري 

العالية العاملية ويف إطار موحد واالرتقاء جبودة التعليم 
 .العايل اخلاص واحلكومي  

 (www.mohe.gov.sa:موقع وزارة التعليم العايل) 

 

 :رؤيتها
تعمل على اإلسهام بشكل فعال ومبدع على تطوير  

وحتسني اجلودة يف كل قطاعات التعليم اجلامعي باململكة 
 .العربية السعودية

 : رسالتها
تطوير وجودة احلصيلة التعليمية للطالب ، جودة اإلدارة 
واخلدمات املساندة ، إسهام هذه املؤسسات يف البحث 

 .العلمي

 :أبرز مهامها ما يلي  

وضع الشروط واملعايري للتقومي و االعتماد األكادميي  -0
وصياغة الضوابط اليت تكفل تطبيقها يف املؤسسات 

 .األكادميية اجلامعية
حتديد القواعد واملعايري مبزاولة العمل األكادميي مثل  -4

التدريب والتدريس وصياغة الضوابط اليت تكفل 
 .تطبيقها يف املؤسسات األكادميية

اعتماد األقسام والتخصصات باملؤسسات اجلامعية  -1
 .اجلديدة وخططها األكادميية 

تقومي ومراجعة األداء األكادميي للمؤسسات  -3
 .اجلامعية اجلديدة وخططها األكادميية 

التنسيق حيال اعتماد برامج وأقسام مؤسسات  -6
التعليم يف اململكة أكادمييا من قبل جهات اعتماد 

 .عاملية 
املشاركة يف اقرتاح اخلطط العامة إلعداد وتطوير  -6

 . األداء األكادميي يف اجملاالت املختلفة 

 (90-91م،ص4101يسلم وخضر،)

 

   

وضعت اهليئة متطلبات ضمان للجودة يتضمن استيفاء لـ     
تغطي كافة جوانب األداء يف مؤسسات التعليم معياراً  ( 11)

فوق الثانوي ويندرج حتت كل معيار رئيسي عدد من املعايري 
 :الفردية ندرجها باختصار فيما يلي

معيار الرسالة واألهداف يتضمن مخسة معايري فرعية على  -0
املستوى املؤسسي ، ومخسة معايري فرعية على املستوى 

 .الرباجمي 
معيار السلطات واإلدارة يتضمن مثانية معايري فرعية على  -4

 .املستوى املؤسسي ومخسة فرعية على املستوى الرباجمي 
معيار إدارة ضمان اجلودة يتضمن مخسة معايري فرعية  -1

على املستوى املؤسسي ومخسة معايري فرعية على املستوى 
 .الرباجمي 

معيار التعلم والتعليم يتضمن أحد عشر معيارا فرعيا على -3
املستوى املؤسسي وعشرة معايري فرعية على املستوى 

 .الرباجمي 
معيار إدارة شؤون الطلبة يتضمن ستة معايري فرعية على  -6

املستوى املؤسسي وأربعة معايري فرعية على املستوى 
 .الرباجمي 


