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 واإلدارة الحوكمة: 1المـعيــار   
تطبيق األنظمة والوظائف األكاديمية  انوتضمن ،ُخلقيوإدارة مؤسسة التعليم العالي مبنية على نهج  حوكمة 

 كما أن. األكاديمّيةالمعايير  وصون ،ورسالتها رؤيتهاتحقيق المؤّسسة في  التي تدعم جهود وغير األكاديمية
ويؤدي هذا على مستوى  .مناسبةا مفيه حاسبةلموآليات ا ،امهوعمليات ،واإلدارة حوكمةلالتنظيمية ل هياكلال

أنشطتها اإلشراف على و إلى القيادةو ،بفاعلية للمؤّسسةاالستراتيجي  توّجهومتابعة ال رسم إلى الحوكمة
 المؤّسسة نمكّ ديا ياإلدارية توجيها قيا دواراألنظمة واأل ُتوّفر ،إضافة إلى ذلكواإلدارية والمالية.  األكاديمّية

 احتياجاتلبي وت ،دقيقة ضوابطوهذه األنظمة محكومة بسياسات و على نحو فاعل، تهاسائر أنظم طبيقت من
 وغيرهم من الجهات ذات العالقة. نموّظفيالو الّطلبة

 

 الرسالة والرؤية والقيم: 1-1المقياس 
وقد  ،معتمدة رسميا  هي و ،وتم تطويرها بالّتشاور مع الجهات ذات العالقة ،ناسبةالرسالة والرؤية والقيم م

 تحّددو. تهاجميع أنشطفي  المؤّسسة توّجه، كما أنها الجهات ذات العالقة تم نشرها وتبليغها إلى جميع
 ، وهماالتي تستهدفها وما ترغب في تحقيقه الّشرائحو المؤّسسةغاية على نحو واضح  ؤيةالرسالة والرّ 

 .المؤّسسيةمن القيم  مجموعة محددة للمؤّسسةات الوطنية للسلطنة. وتتماشيان مع األولويّ 

 

 المــؤشرات
 تلبية مع غايتها وقدرتها على تماشىوت ،لعاف على نحو المؤّسسةالرسالة والرؤية والقيم  توّجه .أ 

 المجتمع. تطلّعاتالوطنية للسلطنة وألولويات ا

 .رسمياالرسالة والرؤية والقيم المؤسسة  حوكمةيعتمد مجلس  .ب 

 الرسالة والرؤية والقيم. دعمت يوه ،ذات العالقة الرئيسةالجهات ة تمت استشار .ج 

 لجهات ذات العالقة.على افاعل  على نحو تعميمهاوتم  ،الرسالة والرؤية والقيم متاحة .د 

على النحو تأكيدها أو تعديلها ويتم  ،الدورّيةللمراجعة  هاقيمو تهارؤيو المؤّسسةرسالة  تخضع .ه 

 .المؤّسسةفاعليتها في توجيه استمرار صلتها ولضمان المناسب؛ 

 

 هاأدوارو نظامهاو الحوكمة هيكلية: 2-1المقياس 

 وّفريمناسب. و نحوعلى  ياتمسؤولالألدوار ومن خالله ا تنّفذ ،محّدد وواضح حوكمةنظام  للمؤّسسة 

كما  ،للمؤّسسة للجوانب األكاديمية واإلدارية ينواستراتيجي ينلاعوف ينخلقي إشرافا  و قيادة الحوكمةمجلس 

  .على صونها شرافاإلو األكاديمّيةالمعايير  وضعا في دورا محوريّ المجلس لعب ي

 

 المــؤشرات
 مصلحةل ،للمؤّسسة اعلالتطوير الف علىهو اإلشراف  ساساأل هدفه أن المؤّسسة حوكمةمجلس ضمن ي .أ 

 .عموماالوطنية  مصلحةالو ،الجهات ذات العالقةوغيرهم من  ،الطلبة

 ،الواسعة الخبراتو رؤىال اتشخصيات ذمناسبا بين ال توازنا   المؤّسسة حوكمةمجلس تؤمن عضوية  .ب 
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 .المؤّسسة توجيهالضرورية ل

تفادي أي  لضمانرسمية  إجراءاتك لوهنا ،ةخلقيأعلى المعايير الب المؤّسسة حوكمةمجلس لتزم ي .ج 

 من أعضائه. تضارب في المصالح قد يشمل أيا  

 .للمؤّسسةوالمهام اإلدارية االعتيادية  الحوكمةمجلس ب المتعلّقة مهامالواضح بين تمييز  هنالك .د 

درجات على ال العام واإلشراف األكاديمّيةالمعايير  صونمسؤول عن ضمان   المؤّسسة حوكمةمجلس  .ه 

 .الممنوحة العلمّية

تغيرات جوهرية قد  ةمن أي للّطلبةة فيتوفير الحماية الكاضمان  نع مسؤول المؤّسسة حوكمةمجلس  .و 

أو فقدان موارد  ،جهات االرتباط األكاديميأو انسحاب  ،البرامجهذه مثل إغالق  ،همتؤثر على برامج

 .المماثلةحرجة الحاالت ال غيرها منأو  ،أساسيةبشرية أو مادية 

 تقسيماتوال الرئيسةواللجان  ،ليةشغيتّ يات واإلجراءات المسؤولاللوائح الداخلية بوضوح ال تحّدد .ز 

مبدأي الشفافية  قائمة على. وهذه اللوائح المؤّسسةالوظيفية في المواقع  غيرها منواإلدارية و األكاديمّية

 والمحاسبة.

كذلك و ،الميزانيةعتماد او ،ةالخطة االستراتيجيّ اعتماد  المؤّسسة حوكمةمجلس يات مسؤولتشمل  .ح 

 .المؤّسسةفي  علياال شاغلي المناصبتعيين وإنهاء خدمات المتعلقة بقرارات ال

 ل.اعف على نحو مهامهل ئهلضمان أدا ؛الدورّيةللمراجعة  المؤّسسة حوكمةمجلس خضع ي .ط 

 

 اهأدوارو نظامهاة اإلدارة ويهيكل :3-1 المقياس
ويضمن  ،بفاعلّيةواإلدارية  األكاديمّية تهاأنشط قيادةيتم من خالله  ،حّدد وواضحنظام إداري م للمؤّسسة
لتحقيق أهدافها من  المؤّسسة. وتدعم اإلدارة جهود لمؤّسسةموارد او المسؤولياتومة بين المهام المواء

  .القرار جهات صنعممثلون في  نموّظفيالو الّطلبةة. كما أن األدلّ إلى  تستندقرار الصنع لخالل اعتماد آلية 

 

 المــؤشـرات
 اإلداري. فريقعضاء المفوضة ألمحددة  ومسؤولياتله أدوار واضح  هيكل إداري للمؤّسسة .أ 
ولها كذلك آليات  .هاوموارد هامسؤولياتو هائم بين أهداف اإلدارة ومهاموانظام إداري ي للمؤّسسة .ب 

 وفاعليتها. المؤّسسة منجزاتيم يوتقلمتابعة 
 .للتأكد من تحقيق األهداف ؛الرئيسةبمؤشرات األداء  المتعلّقةالمعطيات  دوريا   المؤّسسةإدارة  راجعتُ  .ج 

في جميع الوظائف  الرئيسةعن مؤشرات األداء دورية بتقارير  الحوكمة مجلس تقوم بتزويدكما 
 .ساسيةاأل

وخطوط تواصلها مع  ،تهااومرجعياختصاصاتها،  حددواضحة وت المؤّسسةلجان هياكل جميع أغراض  .د 
 اإلدارة.

لهم الدعم  وّفرتوي ،المناسبة جهات صنع القرارلون في ممثّ  اإلداريون واألكاديميون نموّظفوالو الّطلبة .ه 
 المالئم ألداء مهامهم. 

 . لضمان فاعليته ؛ةالدوري لمراجعةل المؤّسسةب ينظام اإلداراليخضع  .و 
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 البرامج وضمان الجودةالخاصة ب ةالمؤسسي اتاالرتباط: 4-1المقياس 
هذه  وتدعم جّيد. على نحوُتدار و ،يةفاعلب مطّبقةبوضوح و محّددةات االرتباط األكاديمي اتفاقيّ 

سهم في تُ كما  ،مستوى الجودةاالرتقاء بو األكاديمّيةالمعايير  صونفي  المؤّسسةجهود  االتفاقيات
 .مع محيطها الخارجي المؤسسة تفاعل

 
 

ة باالرتباط  بمؤسسة برامج أكاديميّ  تقّدمالعالي التي  الّتعليمينطبق هذا المقياس حصرا على مؤسسات 
 .أو أكثرواحدة تعليم عال 

 

 المؤشرات
سارية الرسمية الموافقات  ال علىاألكاديمي بطريقة االرتباط  المقّدمةلبرامج حصول ا المؤّسسةتضمن  .أ 

 المشرفة علىالعالي أو الوزارة  الّتعليموزارة و ،المؤّهالتعن منح المسؤولة  المؤّسساتمن المفعول 
البرنامج(  تقّدم)التي  المؤّسسةيات مسؤول كما أن. المؤّسسةوكذلك الموافقات الداخلية من  ،المؤّسسة

 بوضوح في اتفاقيات رسمية. محّددةرة للبرامج( التي ترتبط بها )المصدّ  المؤّسساتو
ترتيبات ال حّددت األكاديمّيةالبرامج المتعلقة بالمؤسسي  اتفاقيات االرتباط جميع أن المؤّسسةتضمن  .ب 

ليات والمسؤبما في ذلك  ،يات الطرفينمسؤولتفصيلي  على نحو توّضحو ،ضمان الجودةالمتعلقة ب
 والمتابعة والمراجعة.  واالرتقاء بمستوى الجودة،وجودة البرامج  األكاديمّيةالمعايير المتعلقة ب

على  مامسؤولياتهرة للبرامج( )المصدّ  والمؤّسسات التي ترتبط بها البرنامج( تقّدم)التي  تطبق المؤسسة .ج 
 نحو دقيق وفاعل

معايير اإلطار الوطني مع األكاديمي  اطرتبقدمة بطريقة االالبرامج الم تماشي تضمن المؤّسسة .د 
في الدول المصدرة  المؤّهالتطر أمع  األجنبيةالبرامج وتضمن كذلك تماشي ، السلطنةللمؤهالت في 

 لها.
 ،لّطلبةمعممة على اوهذه الوثائق  ،الجهة المانحة للمؤهالت مذكورة بوضوح في الوثائق الرسمية .ه 

 . ، على نحو فاعلوسائر الجهات ذات العالقة ،نموّظفيالو
 والتواقيع المعتمدة.   المانحة المؤّسسةمكان الدراسة و ويشمل مثال   ،الممنوحة مناسب الشهاداتمحتوى  .و 
 تّتخذ المؤّسسةفإن  ،أجنبية ترتبط بهامؤسسة   ترتكز على برامج  ابرامج تقّدم المؤّسسةإذا كانت  .ز 

كذلك و ،العمانية المتطلّباتولقوانين مع ا الّتقويمو  ق التدريسائطر توافقلضمان الالزمة جراءات اإل
 ا مع السياق المحلي.مواءمته

المقدمة بطريقة لضمان جودة البرامج  ؛الدورّيةلمراجعة لاألكاديمي فاعلية اتفاقيات االرتباط تخضع  .ح 
 .ُمحّدثة والتأكد من أن االتفاقيات األكاديمي االرتباط

 

 

 : التخطيط االستراتيجي5-1المقياس 
شاور مع تطوير هذه الخطة بالتّ  وقد تمّ  ،لرسالتها ورؤيتها وفقااألولويات  تحّددخطة استراتيجية  للمؤّسسة
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الخطة  توّجهكما . للمؤّسسةاألهداف االستراتيجية  ة لتحقيقخّصصمموارد  هنالكو ،الجهات ذات العالقة
مؤشرات أداء  ستخداممن خالل ا نجاز مقابلهااإلتقييم و تهامتابع ويتمّ  ،المؤّسسةجميع أنشطة االستراتيجية 

 .ةرئيس
 

 

 المؤشرات:
 عل.اف على نحو المؤّسسةجميع أنشطة   وتسّير الخطة االستراتيجية توّجه .أ 
 المؤّسسةبين غايات  مواءمةضمن التو ،خطيط االستراتيجي األولويات بوضوحالتّ  عملّية تحّدد .ب 

 .للمؤّسسةة رسم الوجهة المستقبليّ تومواردها. كما  الرئيسةووظائفها 
 قياسنحو تحقيق أهدافها االستراتيجية مؤشرات أداء خضعت ل تقّدمها  قياسفي  المؤّسسة ستخدمت .ج 

 خارجي. رجعيم
 على مستويات مناسبة. ،ذات العالقة الرئيسةالتخطيط االستراتيجي مشاركة الجهات  عملّية تشمل .د 
 لجهات ذات العالقة. على ا بفاعلّية عممةمالخطة االستراتيجية متاحة و .ه 
االستراتيجي، التي تهدف الى تحديد االولويات و تحديد مؤشرات األداء وقياس تخضع عملية التخطيط  .و 

 .تحقيق االهداف،  الى عملية مراجعة دورية لضمان فاعليتها

 

 ط التشغيلييخطتّ : ال6-1المقياس 
األهداف ظام هذا النّ د يحدّ وخطيط االستراتيجي. التّ  عملّيةمع  ماشىتي ،شغيليتّ الط يخطللتنظام  للمؤّسسة
مّكن كما ي. التنفيذعن ة مسؤولالوالجهات  الرئيسةمؤشرات األداء كذلك و ،نفيذالتّ  واتوخط ةالفرعيّ 

 مستوىاالرتقاء بسهم في يو ،الفرعية  ةهدافها االستراتيجيّ أل هامن إدارة إنجاز المؤّسسةشغيلي خطيط التّ التّ 
 الجودة.

 

 

 المؤشرات
 .للمؤسسة االستراتيجية الخطط التشغيلية منبثقة من الخطة .أ 
مع  األكاديمية، واإلدارية والمساندة لألقسام والوحدات التشغيليةجميع الخطط  تماشي المؤّسسةتضمن  .ب 

 شاملة.الخططها 
 .تنفيذ األهداف المحددة والمحاسبة بشأن تحقيقها عن الجهات المسؤولةبوضوح  المؤّسسة تحّدد .ج 
 .جمع المعلوماتوالتغذية الراجعة وة على األدلّ  شغيليةالتّ الخطط تعتمد  .د 
اإلجراءات  تّتخذو ،ة كل سنةعلى األقل مرّ  شغيليةالتّ أداءها في تنفيذ الخطط  المؤّسسةتراجع   .ه 

 يتم تحقيقها.لم التي  الفرعية عامل مع األهدافللتّ رورية الضّ 
مع الخطط الخطط التشغيلية  تماشيضمان ل ؛للمراجعة شغيليالتّ ط يخطتال عملّيةة فاعليّ  تخضع .و 

 االستراتيجية وقدرتها على تحقيق األهداف الفرعية.
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 : اإلدارة المالية7-1س المقيا
 ،علاف على نحودار وتُ  ،عتمدة رسميا  مُ و ،كافية هاوخدماتالمؤّسسة صة ألنشطة ة المخصّ الموارد الماليّ 

مواردها  لحمايةسياسات  للمؤّسسة. والمقّدمةفي دعم جودة الخدمات  تسهم، ووتخضع للتدقيق الخارجي
 خفيف من تأثير أي مخاطر مالية محتملة.ترصد احتياطات كافية للتّ كما  ،ةالماليّ 

 

 
 

 المؤشرات
 بناء  على. ويتم تعديل الموازنات حتملةة في ضوء عائداتها ومصاريفها المموازنات سنويّ  المؤّسسة عدت .أ 

 .المستجدةالخبرات واالحتياجات 
وخططها االستراتيجية والتشغيلية. وتخضع هذه  المؤّسسةبرسالة  ةالموازنالمتعلقة بات مقترحالترتبط  .ب 

 .الحوكمة مجلسالتصورات لمراجعة واعتماد ومتابعة 
 .هاواعتمادة باتخاذ القرارات الماليّ  المتعلّقةالحيات تفويض الصّ لمناسب نظام وجود  المؤّسسة تضمن .ج 
 المالية. المؤسسة وحفظ موارد ودائعسياسات وإجراءات مناسبة الستالم ال هنالك .د 
 واقعي.يمها على نحو وتي تم تقال ةباحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر الماليّ  المؤّسسةتحتفظ  .ه 
ومستقلين عن  ،ذوي سمعة حسنةاألنشطة المالية للتدقيق السنوي من قبل مدققين خارجيين تخضع  .و 

 حوكمتهااإلداريين وأعضاء مجلس  هاموّظفيوكبار  المؤّسسة
كافية  المالّيةأكد من أن الموارد للتّ  ؛الدورّيةللمراجعة للمؤسسة  المالّيةنظام اإلدارة تخضع فاعلية  .ز 

 .المؤّسسة متطلّباتوإدارتها تستجيب ل
 

 

 : إدارة المـــخاطر 8-1المقياس
 كذلك ويمّكنها ،تحديد المخاطر وتقويمها ومعالجتها ومتابعتها ُيساعدها فينظام إلدارة المخاطر  للمؤّسسة

 أحداث أو موافق سلبية. ةمن مواجهة أي
 

 

 ؤشرات:ـالم
بإدارة  المتعلّقةم أنشطتها تنظّ ومعتمدة، مفّصلة ومناسبة سياسات وإجراءات وة خطّ  المؤّسسةلدى  .أ 

 المخاطر.
 .الرئيسةالمخاطر االستراتيجية والتشغيلية  بما يكفي لمعالجة  نظام إدارة المخاطر شامل .ب 
 .للمخاطر ةفاعللضمان اإلدارة ال ؛مناسب على نحويات مسؤولالصالحيات وال المؤّسسةفّوض تُ  .ج 
 هاوتقويم هالضمان الفاعلية في تحديد ؛المخاطر إدارةالنهج الذي تتبعه في دوريا  المؤّسسةراجع تُ  .د 

 ومتابعتها. ها،أثر أو تخفيف ها،وتفادي
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 الّسياسات: إدارة 9-1المقياس 
استمرار ويضمن  ،وتنفيذها ومراجعتها الّسياساتآليات تطوير  ضبطي ،نظام إلدارة سياساتها للمؤّسسة

واإلجراءات جميع  الّسياساتهذه توّجه . والمؤّسسة حتياجاتال تهامواكبو الّسياسات وفاعليتها مالءمة هذه
 .نموّظفيالو لّطلبةى الع بفاعلّية عممةموة احوهي مت ،الرئيسة المؤّسسةأنشطة 

 

 

 :المؤشرات
 ،مساندةواإلدارية وال األكاديمّية خدماتهام واإلجراءات التي تنظ   الّسياساتشاملة من مجموعة  للمؤّسسة .أ 

 وكذلك أنشطتها الخارجية.
 على نحو اهطبيقويتم ت ةواإلجراءات موثق الّسياساتعة في تطوير وتنفيذ ومراج ةالمتبع لعملياتا .ب 

 .متسق
 المؤّسسةسياسات مراجعة جميع يتم و ،لضمان فاعليته ؛الدورّيةللمراجعة  الّسياساتنظام إدارة خضع ي   .ج 

 .المؤّسسةحتياجات ال تهاومواكب تهامءمال لضمان استمرار ؛دورياوإجراءاتها 
 

 

 تهاأنشطو المؤسسة كيانات: أنظمة مراجعة 10-1المقياس 
يم يلتق؛ الرئيسةوأنشطتها  ،لجميع كياناتها الدورّيةوالمراجعة  نتظمةللمراقبة المنظاما  المؤّسسة طّبقت

 . االرتقاء بمستوى الجودةسهم في وتُ  مطّبقةالمعتمدة  نفيذخطط التّ كما أن فاعليتها وتحديد مجاالت التحسين. 

 

. وتشمل المؤّسسةأنشطة جوانب التي تغطي جميع  الدورّيةقصد بمراجعة الكيانات واألنشطة المراجعات ي  
ي هذه تؤدّ  وفي الحالة المثلى،دوري.  على نحو المؤّسسةب المتعلّقةجمع البيانات واإلحصائيات 

 .بأداء المؤسسةاالرتقاء المراجعات إلى 

 

 المــؤشـرات:
 راقبةالم ليةاآل ههذوتشمل  . فاعل على نحوجميع أنشطتها ب متعلقةلاضمان الجودة  آلية المؤّسسةتدير  .أ 

 الداخلية والخارجية والمراجعة.
 منهجي. على نحو راقبةسياسات وإجراءات الم تطبق المؤسسة .ب 
 .للمؤّسسة الرئيسةجميع الوظائف الدورية لمراجعة لل جدول هنالك .ج 
أحد كبار  بقيادة . ويكون للمؤّسسة الرئيسةمراجعة الكيانات واألنشطة جميع الوظائف نظام  شملي .د 

رفع نتائج المراجعات يتم . وكلما كان ذلك مناسبا ،ويشترك فيه مراجعون خارجيون، المؤّسسة موّظفي
 .المؤّسسةإلى إدارة  منهجي على نحو

وينتج عنها خطط  ،الكيانات واألنشطة في تحديد المجاالت التي يمكن تحسينها ةمراجعأنظمة ستخدم تُ  .ه 
متابعة عملية  سترشد. وتالمؤّسسةلدعم وترسيخ ثقافة التحسين المستمر للجودة في جميع مكونات  عملّية

 األدلة.مجموعة من بومراجعة الكيانات واألنشطة 
في  لضمان فاعليته ؛دوري على نحومراجعة الكيانات واألنشطة النهج الذي تتبعه في  المؤّسسة تقيم .و 
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 .للمؤّسسةيسة ئالوظائف الر االرتقاء بمستوى جودة
 

 

 وتظلماتهم بةالطلّ  شكاوى: إجراءات 11-1المقياس 
 .األكاديمّيةوغير  األكاديمّية سائلتغطي الم ،شكاوى الطلبة وتظلماتهمتعلق بتسياسات وإجراءات  للمؤّسسة
مّتسق  على نحو طّبقوهي تُ  ،نموّظفيالو لّطلبةى الع بفاعلّية عممةمواإلجراءات متاحة و الّسياساتوهذه 
 .ةيّ وشفاف ةدل وحياديّ عب هماتتظلّمو شكاوى الطلبةة لجلمعا

 

 

 المؤشرات:
ات تظلّمالالشكاوى ولمعالجة  ؛وتظلماتهم ةالطلب تتعلق بشكاوىسياسات وإجراءات  المؤّسسةتطّبق  .أ 

 .األكاديمّيةوغير  األكاديمّية
وتضمن المساواة في  حيادية،وعادلة  اتهمتظلّمشكاوى الطلبة والمتعلقة بجراءات اإلسياسات وال .ب 

 .تهممعامل
على  الجهات ذات العالقة معممة على جميعاتهم تظلّمبشكاوى الطلبة والمتعلقة جراءات اإلسياسات وال .ج 

 .نحو فاعل
من أي إجراءات عقابية أو  تهمحماي اتهمتظلّمشكاوى الطلبة والمتعلقة بجراءات اإلسياسات والتضمن  .د 

 .تظلّمالأو  الشكوى النظر في تمييزية  قد تتبع
خالل جميع مراحل عملية  تحافظ المؤسسة على مستوى مناسب من سرية بيانات الطلبة والموظفين، .ه 

  الشكوى.
مع  ،في مراجعة أدائها األكاديمي والخدمي اتهمتظلّمو ةالطلب شكاوىإجراءات نتائج ب المؤّسسة رشدستت   .و 

 . نموّظفيالو الّطلبةسرية بيانات  المحافظة على
 لضمان فاعليته. ؛هماتتظلّمشكاوى الطلبة وإدارة النهج الذي تتبعه في دوريا  المؤّسسةراجع تُ  .ز 

 

 : الصحـــــة والســـالمة12-1المقياس 
بيئة صحية وآمنة  المؤسسيالحرم يجعل من  ،بالصحة والسالمة المتعلّقة نواحينظام إلدارة ال للمؤّسسة
 مع  المؤّسسةسياسات وإجراءات  وتتطابقوسائر الجهات ذات العالقة.  نموّظفيالو الّطلبةلجميع 

 . الصحة والسالمة في مجالالوطنية القانونية  تطلّباتلما

 

 المؤشرات:
القانونية  متطلباتجميع الوفي تستو، واروالزّ  نموّظفيالو الّطلبةبيئة صحية وآمنة لجميع  المؤّسسةُتوّفر  .أ 

 المة.حة والسّ الوطنية للصّ 
، على نحو لجهات ذات العالقةعممة على امو متاحةالمة حة والسّ بالصّ  المتعلّقةواإلجراءات  الّسياسات .ب 

 .فاعل
 د بها.والجميع يتقيّ  ،جيد على نحو مفّعلةسياسات وإجراءات الصحة والسالمة  .ج 
 ا.تدريبات األمن والسالمة دورّي  يتم إجراء  .د 
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ضة في مجال األمن ة مفوّ هيئات خارجيّ قبل من يم يوالّتقالمة للفحص ات األمن والسّ عدّ مُ خضع ت   .ه 
 المة.والسّ 

 .المؤّسسة موّظفيألحد كبار سياسات وإجراءات األمن والسالمة موكلة  طبيقت مسؤولية .و 
لضمان فاعليته  ؛الدورّيةاألمن والسالمة للمراجعة النهج الذي تتبعه المؤسسة في إدارة خضع ي .ز 

 ة.الوطنيّ ة القانونيّ  لمتطلّباتمطابقته لو
 

 

 (للمؤّسسةالشركات المملوكة ك) لمؤّسسةبا ةمرتبطات الجهاإلشراف على ال :13-1المقياس 
 تضمن.  كما لهاابعة التّ  جهاتعلى جميع ال ا ومراجعةإشرافو ةسلطفاعل  على نحو المؤّسسةتمارس 
أي في  ما يحدثنتيجة  -أو من تأثر سمعتها  -مالية أو قانونية  ليةسؤومحماية نفسها من أي  المؤّسسة
 ها.سلطتتحت تقع مملوكة لها أو أو جهة شركة 

 

 هي الشركات المملوكة لها أو التي تقع تحت سلطتها للمؤّسسة تابعةات الجهال

 

 المؤشرات:
 ها.ل تابعةة عالية في اإلشراف على الكيانات الخلقي معايير  ب المؤّسسةتلتزم  .أ 
 .هال تابعةالوغايات الكيانات  المؤّسسةبين رسالة ورؤية  عارضال يوجد ت .ب 
وتضمن عدم وجود أي تضارب مصالح  ،ايات جميع األطراف والعالقات بينهمسؤول المؤّسسةتوّضح  .ج 

ها ل تابعةالالكيانات  وأنشطة أو إدارتها العليا أو أي موظف بها من جهة  حوكمتهابين أعضاء مجلس 
 من جهة أخرى.

 .هال تابعةالواإلجراءات التي تنظم إشرافها على مهام وأنشطة جميع الكيانات  الّسياساتب المؤّسسةتلتزم  .د 
 .المؤّسسة حوكمة مجلسنظر فيها يو ، تقارير مالية مدّققة للمؤّسسة ابعةتّ الالكيانات  تقّدم .ه 
أنشطة أية ر سمعتها نتيجة ة أو تأثّ أو القانونيّ  المالّيةبعات للحد من التّ  إيجابيةإجراءات  المؤّسسة تّتخذ .و 

 .هال ابعةتّ الالكيانات غير مناسبة تقوم بها 
لضمان  ؛دوري على نحو هال ابعةتّ الإلشراف على الكيانات النهج الذي تتبعه في ا المؤّسسةراجع تُ  .ز 

 سلطتها ونفوذها عليها.المحافظة على 

 

  دراسّيةال مقّرراتبرامج التي تعتمد الالبطريقة  الّطلبة: تعلّم 2المعيـــار 
في  خطط له وُمحكم اإلدارةمُ  لنهج مؤسسة الّتعليم العالياتباع عبر  األكاديمّيةالمعايير تتم المحافظة على 

تحدد المؤسسة فيها. و الّطلبة مجمل تعلموتقويم  ،وتقديمها مقّررات الدراسّيةبرامج التي تعتمد الال تصميم
اإلطار الوطني  مع الءميت بما ،برنامج دراسي كلّ بومخرجات تعلم خاصة  للخّريجينعامة  سماتبوضوح 

عبر  المقّدمةدعم البرامج كما يتم الجهات ذات العالقة.  وّقعاتتو المؤّسسةالت ورسالة ورؤية للمؤهّ 
 .وسياسات وإجراءات رصينة ضوابطل الّتقويمويخضع  ،مناسبةم وتعلّ  دريست طرائقاالستخدام الفاعل ل

 متابعةمحكما في  نهجا لمؤّسسةتتبع ا.  والعلمّيةة ماناألالبرامج ثقافة  المتعلقة بهذهعمليات المؤسسة تدعم و
    الدراسية.المقررات تقدمها بطريقة  التيتسترشد به في مراجعة البرامج  ،وتوظيفهم الخّريجين جهاتوُ 
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 على يأساس على نحو عتمدوالدراسات العليا التي ت الجامعّيةينطبق المعيار الثاني على جميع البرامج 
  )مثل: مشاريع مهمة بحثية مكّونات تتضمن. وقد ثيةبحال بدال منصفّية( المقررات ال) الدراسّية كّوناتمال

 في درجة البكالوريوس( هائيةالسنة النّ 

 

 الطلبة تعلّممخرجات و عامة للخريجينال السمات: 1-2المقياس 
 من قبلها اكتسابشترط ويُ  ،الجهات ذات العالقة توّقعاتتعكس ، للخّريجين محددة عامة سمات لمؤّسسةل

 وهي مضّمنة في ،جميع الجهات ذات العالقةعممة بفاعلية على م اتلّسمهذه اويجي جميع البرامج. خرّ 
تضمن أنظمة وآليات تصميم البرامج إضافة إلى ذلك، تطوير البرامج وتصميمها وتقديمها.  عملّية

 تضمن كذلك أنو في المستويات المناسبة،درجات العلمية لل األكاديمّيةالمعايير  وضعوتطويرها واعتمادها 
اإلطار الوطني للمؤهالت. كما أن  تتالءم معو ،لدرجاتلهذه ا الخاصة بكل برنامج مناسبة التعلّممخرجات 

ومنفذة  محّددةالخاصة بكل برنامج  التعلّممخرجات ول للخريجين ةالعامّ  ماتسّ لل اكتساب الطلبةتقويم  عملية
 بوضوح.

 

 

 :المؤشرات
 ذه السياسات واإلجراءاتوه ،ة لتصميم وتطوير واعتماد برامجهافاعلسياسات وإجراءات  للمؤّسسة .أ 

 . تساقبا منفذةمنهجي و على نحو مطبقة
 أن تؤخذ جميع جوانب المؤّسسةفي برامج التضمن سياسات وإجراءات تصميم وتطوير واعتماد  .ب 

في اإلطار الوطني  المؤّهلوموقع  ،مخرجات الّتعلمبما في ذلك مستوى  ،في االعتبار  تصميم البرامج
 المؤّهالتو ،هوجهاتو ،ناتهومكوّ  ،وهيكله والنقاط/الساعات المعتمدة فيه ،برنامجكل ومدة  ،للمؤهالت

 .تي يفضي إليهاال
 .لمؤّهلل مناسبمستوى في  األكاديمّيةالمعايير  تحديد المؤّسسةتضمن  .ج 
أهداف البرامج المقترحة  دراسةتصميم وتطوير واعتماد جميع مقترحات البرامج  تشمل عملّية .د 

وفي ضوء سمات الخريجين التي وضعتها  ،ورؤيتها وقيمها المؤّسسةومخرجاتها في ضوء رسالة 
 نقاط مرجعيةعتماد وا ،البحثية والتنموية هااحتياجاتفي السلطنة و سوق العملالمؤسسة، وكذلك صلتها ب

  .لقياسها دولية وطنية و
أرباب العمل في تخطيط وتصميم و المهنو ةصناعللآليات رسمية لضمان المشاركة المناسبة  للمؤّسسة .ه 

لضمان  ؛ومراجعة برامجها. ولها إجراءات رسمية لجمع التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة
 العمل. سوقو اتصناعال متطلّباتبالبرامج  صلةاستمرار 

هذا يتم اعتماد فضي إليها. والتي يُ  المؤّهالته وتقّدملكل برنامج شامل ودقيق سجل ب المؤّسسةتحتفظ  .و 
التي  همقرراتتوصيف ، وكذلك في ومتابعته ومراجعته ،هتقويموامج البرن تقديمفي  انهائي امرجع السجل

 . للّطلبةنشر تُ 
عند الخريجين تحقيقها  جميع لىينبغي عالتي  مخرجات الّتعلمو السمات العامةبوضوح  المؤّسسةتحّدد  .ز 

ة يّ رجعلقياسات المبا سماتهذه ال تطويرفي   المؤّسسة وتسترشد فيها. سجليننهاية البرامج التي كانوا م



 

ة لالعتماد األكادميي العمانياهليئة   

10 

 

 الجهات ذات العالقة. غيرهم منو ،وأولويات سوق العمل توّقعاتواحتياجات و ،الداخلية والخارجية
تطبق . والمؤسسة موّظفيكذلك ين وين والمستقبليّ الحاليّ  الّطلبة علىوضوح ب عممةم الخّريجين سمات .ح 

آليات لتقويم مدى اكتساب هنالك كما أن  ،في جميع البرامج سماتاستراتيجيات لتحديد هذه ال المؤسسة
 ورفع التقارير بشأنها.  ذه السماتله الّطلبة

وتسترشد في ذلك  ،البرامج في الخّريجين سماتفي تضمين فاعلية نهجها  ادورّي   المؤّسسة تراجع .ط 
 وغيرهم من الجهات ذات العالقة.  ،وأرباب العمل الخّريجين التغذية الراجعة منب

 

 : المنــــاهج2-2المقياس 
وفاعليتها في  ،وحداثتها ،لتطوير المناهج ومراجعتها بما يضمن مالءمتها إجراءاتأنظمة و المؤّسسة تطّبق
المناهج على  رتكز هذه. وتُ درجة العلمية الممنوحةالالمناسبة لمستوى  التعلّملمخرجات  الّطلبة تحقيقدعم 

عملية ب و ،ذات العالقة جهاتلعدد من اب مسترشدة في ذلك ،صفي مجال الّتخصّ  دوليةوال محليةال توّقعاتال
تطوير المناهج في االعتبار عملية أخذ تكما ليها. المتعارف عالجيدة الممارسات كذلك بو القياس المرجعي

 ثقافة ريادة األعمال.    تنمية، مثل الحاجة إلى األولويات الوطنية

 

 :المؤشرات
ومدى مالءمته  ،البرنامج غاية :المقّدمةمراجعة البرامج  تشمل ها أنوإجراءاتُ  المؤّسسةسياسات  ضمنت   .أ 

 ،ومدى تضمين االحتياجات الوطنية  فيه )مثل ريادة األعمال( ،وأهدافها االستراتيجية ة المؤسسةلرسال
 وعالقته بالبرامج األخرى وتأثيراته المحتملة عليها. ،وحاجة سوق العمل إلى مخرجاته

في مجال والدولية  الوطنية توّقعاتلضمان استجابة جميع المناهج لل وإجراءات   سياسات   تطبق المؤسسة .ب 
 الت.إلطار الوطني للمؤهّ خصص ومطابقتها لمعايير االتّ 

حول البرامج من أرباب ومستمرة لضمان الحصول على تغذية راجعة مالئمة  آليات   المؤّسسةتعتمد  .ج 
 تهاأهميو ،األكاديمي اهالالستعانة بها في تحديد محتوى المناهج ومستو ؛القطاع االحترافيالعمل و

 وسبل التجديد في تصميمها.  ،عملّيةال
 اومناسب افي تطوير المناهج ومراجعتها المتواصلة واضح ،إن وجدوا، األكاديمييندور الشركاء  يكون .د 

 .بفاعلّية اقطبّ وم
 ورية.دّ المراجعة لل مناهج برامجهابإخضاع جميع  المؤّسسةتلتزم  .ه 
 ها ومراجعتها.طبيقتطوير المناهج وتالنهج الذي تتبعه في فاعلية ا دوريّ  المؤّسسة راجعتُ  .و 

 

 

 الّطلبة: معايير قبول 3-2المقياس 
ما  الّطالبامتالك  ومساواة. وتضمن هذه المعايير باتساقها بيقتطيتم  شّفافةمعايير قبول مناسبة و للمؤّسسة
 ؛المتطلّباتإذا كانت ضمن ، بما في ذلك الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ،مسبقة معارف ومهارات يكفي من
 . امج تعليم عالنبر الدراسة بنجاح فيلضمان 
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 المؤشرات:
  تنفذ وهي. محّددةو ن معايير قبول واضحةتتضمّ  ،الّطلبةسياسات وإجراءات لقبول  المؤّسسة تطّبق .أ 

 ومساو. وفاعلعلى نحو منتظم 
 بدّقة المعنيةألطراف عممة على امو ،مذكورة بوضوح ومنشورةتعليم عال معايير القبول لكل برنامج  .ب 

 وفاعلية.
قبولهم في البرامج  حتى يتمّ  ،الضرورية في اللغة االنجليزية مهاراتامتالك المطالبون بإثبات  الّطلبة .ج 

 ة االنجليزية.اللغالوطنية والدولية  الخاصة بالمعايير  مهاراتهذه التعكس والتي تدّرس بها. 
 في كل مستوى. على الدعم  لّطلبةا على أساس حصول تحديد معايير القبول يتم .د 
والمسار  ،ونقل ساعات االعتماد ،)عبر البرامج( الّطلبةانتقال تنظم سياسات وإجراءات  تطبق المؤسسة .ه 

 .البرامج أو مغادرتهالتحاق بعند اال معارفهم السابقةاالعتراف بوالدراسي، 
 متطلّبات يفاءستال الّطلبةلضمان جاهزية  ؛لكل برنامج الّطلبةا معايير قبول دوريّ  المؤّسسةراجع تُ  .و 

 .بنجاح هالتحقون بالتي ي البرامج
 

 

 : جـــودة التدريس4-2المقياس 
 تفي مجاالمين الكامل بوصفهم متعلّ  تطورهممن  لبةالط يمّكنتدريس مه من أن ما تقدّ  المؤّسسةتضمن 
يجي ة لخرّ ت العامّ ماسّ الكذلك اكتساب و ،ابه ينمج المقيداللبر التعلّموتحقيق مخرجات  ،مهاتصتخصّ 

 محّددةم وتعلّ  دريست طرائق اتباعمنها  ،ضمان جودة التدريس عبر جملة من اآلليات . ويتمّ المؤّسسة
 ،المتواصل لفاعلية التدريسيم يالّتق، وكذلك الت وخبرات مناسبةبمؤهّ  موظفين  عيينوت  ومناسبة

 . نموّظفيالو الّطلبةوالمحافظة على تناسب مالئم بين أعداد 
 

 

 المؤشرات:
مستوى طبيعة ومناسبة ل همصاتوتخصّ  هموخبرات همومؤهالتة الهيئة التدريسيّ أعضاء أعداد تكون  .أ 

 .المتوقعة مخرجات الّتعلموطريقة تقديم البرامج وتحقيق 
من و ،(اإلناث والذكوروالنوع ) ةالجنسيمن حيث  أعضاء الهيئة األكاديميةمزيج مناسب من  هنالك .ب 

 وا. إن وجد، الجزئيالعاملين بنظام الدوام و ،الدوام الكاملالعاملين بنظام 
 الّتعليمنظريات  إلىويستند  بفاعلية، مطّبق ووه ،التعلّمو عليمللت ا  ومناسب ا  واضح تتبنى المؤسسة نهجا   .ج 

 .التعلّمات قنيشمل االستخدام المناسب لت، ويالمعاصرة
عمق في والتّ  الّذاتي التعلّممن اكتساب مهارات  الّطلبة التعلّملتعليم وفي ا المؤّسسة النهج الذي تتبعهن مكّ يُ  .د 

كذلك و ،نات المنهج ببعضها البعضوربط المعارف والمهارات المكتسبة من مكوّ  ،صهممجاالت تخصّ 
 قدي واإلبداعي. حليلي والنّ تنمية قدراتهم على التفكير التّ 

وتحقيق  التعلّممن تنمية مهارات  الّطلبةلضمان تمكين  ؛الدوري للّتقييمة التدريس يّ فاعل المؤّسسةخضع تُ  .ه 
 في خّريجيها. المؤّسسةالتي تستهدفها  سماتال
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 سّيةدرامقّررات الالتي تعتمد النات البحثية في البرامج  : المكوّ 5-2المقياس 
 التيضمن البرامج  ةالطالبيالبحثية  كوناتاإلشراف على المذين يتولون الأعضاء هيئات التدريس يمتلك 
 يمّكنبما  ،بفاعلّية شرافّيةالكافية ألداء مهامهم اإل اتالخبرالت المالئمة ومؤهّ ال مقّررات الدراسّيةتعتمد ال
 ،ة بضوابط مناسبةتقويم المكونات البحثيّ عملية د تقيّ تمن استكمال بحوثهم باستقاللية كبيرة. و الّطلبة

تستوفي كما . األكاديمّيةمعاييرها  وصونة مت لتقويم المخرجات البحثيّ سياسات وإجراءات ُصمّ  اوتحكمه
 أخالقياتط الحصول رسميا على التصاريح الخاصة بوشر -عند االقتضاء- ةالطالبيالمشاريع البحثية 

ة على تصاريح العمل على المواد الضارّ  وأ ،ةتشمل كائنات حيّ مشاريعهم البحثية البحث العلمي إذا كانت 
 بالبيئة.

 

 

سية تحتوي على مكونات ادرتعتمد مقررات برامج  تقّدمالتي  المؤّسساتينطبق هذا المقياس على جميع 
لبرامج  ةنهائيالالسنة  ،هذا المقياس مقابل التعامل معهايتم لمكونات التي اأمثلة ومن . مهمةبحثية 

 للتخرج. متطلباتالمشاريع البحثية المقررة ك وأ الشرفبكالوريوس 

 

 المـؤشـرات:
المقيدين في برامج بطريقة المقررات  الّطلبةسياسات وإجراءات لضمان حصول  تطبق المؤسسة .أ 

 على اإلشراف والموارد المناسبة. ،مكونات بحثية جوهرية تضمنتالدراسية، و
تسهم في هي و ،ومراجعتها بانتظام ةالطالبيبتقويم البحوث  المتعلّقةواإلجراءات  الّسياسات تطبيقيتم  .ب 

 المناسبة. األكاديمّيةالمعايير  صون
ة أو نات بشريّ جرى على عيّ التي تُ  ةلبالطلجنة على مستوى رفيع للمصادقة على بحوث  المؤّسسةلدى  .ج 

 مثل البيئة.  ،أو غيرها من االعتبارات ،ةة أو جينيّ حيوانيّ 
التي تقدم ة ضمن البرامج البحثيّ  ناتإدارة وتقويم المكوّ النهج الذي تتبعه في ا دوريّ  المؤّسسةع راج  تُ  .د 

 ية. دراسالبطريقة المقررات 

 

  العلمّية مانةاأل :6-2المقياس 
ومعالجة  رصدلمنع و مفّعلةآليات  هنالكو. العلمّية مانةاأل صونسياسات وإجراءات تسهم في  للمؤّسسة

. في المؤسسة العلمّيةمانة األ ثقافةوغرس  ،نموّظفيالأو  الّطلبةمن  العلمّية مانةألجميع السلوكيات المنافية ل
بالملكية  االعتراف على هيئة التدريس أعضاءحرص يكذلك هذه اآلليات لضمان فاعليتها. مراجعة  تمّ وت

لسياسات وإجراءات الملكية هذه المواد تخضع . كما تدريسال أغراض الفكرية للمواد التي يستخدمونها في
 .   المؤّسسةالفكرية المعتمدة في 
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 المؤشرات:
في جميع  العلمّيةاألمانة  التزام نموّظفيالو الّطلبةوإجراءاتها على جميع  المؤّسسةسياسات تفرض  .أ 

جهات ذات على ال ةعممممتاحة وواإلجراءات  الّسياسات. وهذه المقّرراتبطريقة  المقّدمةالبرامج 
 العالقة.

 .العلمّية األمانة ثقافة دعمل فاعلة خطوات المؤّسسةتّتخذ  .ب 
 وقدرتهم على تفاديه. ،باالنتحال األكاديمي نموّظفيالو الّطلبةآليات لضمان وعي  المؤّسسة طبقت .ج 
 الّسياساتحاالت االنتحال عبر تطبيق  ةتتم معالجو ،االنتحال األكاديميكشف لوسائل تستخدم المؤسسة  .د 

 واإلجراءات المناسبة.
صنف ضمن الغش ين بالممارسات التي تُ واألكاديميّ  الّطلبةآليات لضمان وعي  تطبق المؤسسة .ه 

 الّسياساتعلى تفاديها. ويتم التعامل مع حاالت الغش والتواطؤ عبر تطبيق  الّطلبةلمساعدة  ؛واطؤوالتّ 
 واإلجراءات المناسبة. 

بدل اقتنائها أو  ،على ضرورة أن تكون جميع أعمالهم أصيلة من إنتاجهم الّطلبة كافةل المؤّسسةتؤّكد  .و 
 الحصول عليها بأشكال أخرى. 

 باحترام حقوق النشر للمصادر الورقية والرقمية.  نموّظفيالو الّطلبةوإجراءاتها  المؤّسسةسياسات لزم تُ  .ز 
وتشمل مراجعاتها تحليل  ،العلميّة األمانة النهج الذي تتبعه لصونا فاعلية دوريّ   المؤّسسةع راج  تُ  .ح 

 .تي تم ضبطهاال األكاديميّةالتجاوزات 

 

 في مواقع العمل لّطلبةاتدريب  :7-2المقياس 
فإن  ،يةالدراسالمقررات  المقدم بطريقةفي البرنامج  إلزاميا تطلّبام في مواقع العمل لّطلبةتدريب اإذا كان 
على  توفير فرص التدريب واإلشرافلاإلجراءات تطبيق األنظمة و عبرجودة التدريب تضمن  المؤّسسة

. تعلم الطلبة فيالتدريب  اهذ أثريم يتقمن خالل كذلك و ،التدريب أدائهم في تقويمالمتدربين ومتابعتهم و
 على نحو عليهاإلشراف  تتولىفإنها  ،في مواقع العمل غير إلزاميتدريب فرصا ل توفّر المؤّسسةوعندما 

 . للّطلبة يةالتعلّمفي إثراء التجربة تضمن إسهامه مناسب حتى 

 

 :المؤشرات
ا ضمن برامجهم على التدريب العملي المندرج رسميّ  الّطلبةة لتسهيل ودعم حصول فاعلخطة  للمؤّسسة .أ 

 . دراسّيةال
العالي  الّتعليمإلدارة المكّون التدريبي وتنظيم مهام مؤسسة ة فاعلسياسات وإجراءات  هنالك .ب 

 يموتقوطوال فترة التدريب ومتابعتهم  الّطلبةاإلشراف على عملية و ،المستضيفة للمتدربين المؤّسساتو
 أدائهم فيه.

 خالل التدريب العملي. الّطلبةة لضمان أمن وسالمة فاعلآليات  للمؤّسسة .ج 
 عملّيةمدى مساهمته في اليم يلتق ؛ العملفي مواقع ا فاعلية ودور التدريب دوريّ  المؤّسسةراجع تُ  .د 

 .يةالتعلّم
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  هتدقيقوومعاييره  الّتقويم طرائق: 8-2المقياس 
تقدير وضوابط  قهائطربما في ذلك  ،الّتقويمجميع جوانب  ضبطوسياسات وإجراءات ت لوائح للمؤّسسة
رصانة من تض آلياتو أنظمة مطبقة عبر جراءاتاإلسياسات واللوائح وال ذه. وهالتقويم وتدقيق الدرجات
المعايير  صونضمان و الطالبي الّتحصيلللتحقق من معايير  إجراءات للمؤّسسةوعدالته. والتقويم 

 .األكاديمّية

 

 المؤشرات:
 متاحة هيو .شّفافةاضحة وشاملة وعادلة وو بالتقويم  المتعلقة جراءاتاإلو سياساتالو ضوابط ال .أ 

 .نموّظفيالو لّطلبةعممة على امو
في جميع البرامج مناسبة  لبةالطتحصيل تقويم  طرائقأن من خاللها تضمن فعالة آليات  تطبق المؤسسة .ب 

 أفضل الممارسات الحديثة. قابلم رجعياها مقياس وتمّ 
 .على نحو دقيق المستهدفة مخرجات الّتعلممن  الّطلبةتحصيل  تي تعتمدها المؤسسةال طرائقال قّومت .ج 
صون وصدقها وموثوقيتها وقدرتها على التقويم  إجراءات رصانةآليات لضمان   تطبق المؤسسة .د 

 .هاتصنيفو التقديرات النهائية ىالمصادقة عل. وتشمل هذه اإلجراءات األكاديمّيةالمعايير 
ها على تطّبقو ،داخلية وخارجية موثوقة دقيقن جميع البرامج تعتمد إجراءات تأالتقويم سياسات ضمن ت   .ه 

 ة واالختبارات. نتائج األعمال الصفيّ 
ومرتبطة  ،وفي الوقت المناسب بّناءة الّطلبةبأداء  المتعلّقة تغذية الراجعةأن تكون ال  المؤّسسةتشترط  .و 

 .كلما كان ذلك مناسبا، ةلبالطبآليات دعم 
وهذه اإلجراءات منفذة ومعممة  ،الّتقويمنتائج  من همتظلّمو الطلبة عتراضإجراءات ال المؤّسسةتعتمد  .ز 

 فاعل. على نحوعلى الطلبة 
المعايير  صونلضمان  ؛تعديل التقديراتو التقويم قائطرنهجها المتعلق با دورّي   المؤّسسةراجع تُ  .ح 

 المناسبة. األكاديمّية
 

 

 متحاناتومراقبة اال ةاألكاديمي سرية: ال9-2المقياس 
ارمة في ذلك المراقبة الصّ بما في  ،الّتقويم جميع أنشطة سريةإجراءات ولوائح لضمان  المؤّسسة طبقت

 ونتائجها وسجالتها. هاات والتداول اآلمن لموادمتحاناال
 

 

 المــؤشــرات:
بما في ذلك  ،مبالتقوي المتعلّقة األكاديمّية ريةم جميع جوانب السسياسات وإجراءات تنظّ   تطبق المؤسسة .أ 

 ة واالختبارات.الرئيسالمشاريع البحثية  يموتق
 م جميع جوانب مراقبة االختبارات.سياسات وإجراءات تنظّ  تطبق المؤسسة .ب 
 الممتحنين. الّطلبةعرف على هوية ة للتّ فاعلإجراءات  تطبق المؤسسة .ج 
ذ خوتتّ  ،االختبارات والمراقبةالتقويم و بسالمة المتعلّقةفي شبهات الخروقات  المؤّسسةى تتحرّ  .د 

 .حاجةعند ال، المناسبة التأديبيةجراءات اإل
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 . اإللكترونيةة تضمن سالمة االختبارات الورقية وفاعلسياسات وإجراءات  للمؤّسسة .ه 
 المؤّسسةآمن. وتحتفظ  على نحواالمتحانات ونتائجها وسجالتها وتحفظ المتعلقة بمواد ال جميعدار تُ  .و 

 ومناسبة.  محّددةلفترة  الّطلبةبأوراق إجابات 
لضمان قدرتها على حماية  ؛األكاديمّية ريةبالس المتعلّقة هاوإجراءات هاسياسات راجع المؤسسة دوريات .ز 

 .  االمتحانات إجراءات

 

  الدراسي همتقّدمو الّطلبة: استبقاء 10-2المقياس 
. كما تقوم برامجهممتطلبات لإكمالهم و الدراسي همتقّدمو الّطلبةباستبقاء  المتعلّقةالبيانات  المؤّسسةتجمع 

في الوقت  برامجهم إكمال على الّطلبة مما يساعد مها،اتخداسو ،هاتتابعمو المؤسسة بتحديث هذه البيانات
  المناسب.

 

 المـؤشــرات:
هم في متطلّباتهم واستيفائهم لتقّدمو الّطلبةاستبقاء المتعلقة بالسنوية راكمية سب التّ النّ  المؤّسسة جمعت .أ 

 علىوكذلك  ،لبرامج مختلفة ،للمؤّسسةجميع برامجها. وترصد هذه البيانات على المستوى العام 
 .الّطلبةمن معينة مستوى شرائح 

اإلجراءات  تّتخذو ،هممتطلّباتهم واستيفائهم لتقّدمو الّطلبةباستبقاء  المتعلّقةبياناتها السنوية  المؤّسسة ميّ قت .ب 
 مشكالت. ةالمناسبة عند تحديد أي

 .الّتخرج متطلّباتهم واستيفائهم لتقّدمو الّطلبةنسب استبقاء  لتحسين استراتيجيات المؤسسة طبقت .ج 
 واالستيفاء. تقّدمبيانات االستبقاء والم ييوتقبنتائج تحليل في مراجعة البرامج  تسترشد المؤسسة .د 
لضمان تطابقها مع مؤسسات  ؛واالستيفاء تقّدما لنسب االستبقاء والخارجيّ  رجعياقياسا م المؤّسسةجري تُ  .ه 

استراتيجيات  تنفّذ ، فإنهاي نسبها مقارنة بنظيراتهاتدنّ  للمؤّسسةمماثلة. وإذا اتضح  دولّيةوطنية و
 ها. تحسينل

 ستيفاء.االو تقّدمالستبقاء ومن االمقبولة لضمان الحفاظ على نسب  ؛فاعلية آلياتهادوريا  المؤسسة راجعت .و 
 

 

 توظيفتهم للقابليّ و الخّريجين: وجهات 11-2المقياس 
)مثل نسب من البرامج التي تعتمد المقررات الدراسية  خريجيهاوجهات  وتراجع بنشاط المؤّسسة تابعت

ضمان لمساعدة على استراتيجيات ل طبق( وتةلدراسالمواصلين ل وأالباحثين عن عمل  وأالتوظيف 
التوظيف وغيرها من  قابليةفيما يتعلق ب ،الجهات المعنية غيرها منو الخّريجينو الّطلبة وّقعاتتاالستجابة ل
 الوجهات.

 

 المؤشرات:
للتوظيف في كل برنامج دراسي. وتجمع بيانات حديثة ودقيقة حول  محّددةأهدافا  ترصد المؤّسسة .أ 

 لقياس مدى تحقيقها لهذه األهداف.  الخّريجين وجهات
بما في ذلك التغذية الراجعة من أرباب  ،الخّريجينوجهات ب المتعلّقةباستمرار البيانات  المؤّسسةل تحلّ  .ب 
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 سماتهممعارفهم ومهاراتهم و تلبيةوفرص توظيفهم ومدى  هاطلبتة لتقويم جاهزيّ  ؛الخّريجينالعمل و
البيانات في  هذهإلى  المؤّسسة ند. وتستذات العالقةالقطاعات التي توظفهم وسائر الجهات  متطلّباتل

 .ق التقويم فيهاائوطر تقديمها طرائقمثل تصميم البرامج و ،حسينخطط التّ 
 الّتعليمكأن تشترك مؤسسات  ،الخّريجينوجهات لبيانات  خارجيا رجعياا قياسا مدوريّ  المؤّسسةجري تُ  .ج 

 وفرص توظيفهم.  الخّريجينوجهات العالي في مبادرات وطنية لجمع بيانات 
 وفرص توظيفهم. الخّريجينوجهات رصد لها نفذا فاعلية اآلليات التي تدوريّ  المؤسسة تراجع .د 

 

 البحـــثية مقّرراتالتي تعتمد البطريقة البرامج  الّطلبة: تعلّـــم 3المعيـــــار  
مؤسسة الّتعليم العالي اتباع  عبرالبحثية مقّررات التي تعتمد اللبرامج ل المعايير األكاديمّيةتتم المحافظة على 

 الّطلبة فيها. تعلموتقويم دعمها، واإلشراف عليها وبرامج الهذه  في تصميم ُمخطط له وُمحكم اإلدارة لنهج
اإلطار الوطني  يتالءم مع بما للبرامج،عامة للخّريجين ومخرجات  بوضوح سماتتحدد المؤسسة و

من البرامج  الّتخرج متطلّباتكما أن الجهات ذات العالقة.  وّقعاتالت ورسالة ورؤية المؤّسسة وتللمؤهّ 
لدعم  كافيةموارد مادية ومصادر تعلّم  وّفرتوت ،لجهات المعنية بوضوحعممة على امو ُمحكمةالبحثية 

وسياسات وإجراءات  ضوابطوتقويمها  ةالطالبياإلشراف على البحوث  حكم عملية. وتهمبحوثطلبة في ال
لمؤّسسة تعتمد او إيجابية. وتضمن مخرجات تعلم ،اآلمنةوة خلقيوالبحوث ال األمانة العلميةتدعم  ،رصينة

 التي تقّدمها.البحثية تسترشد به في مراجعة البرامج  وتوظيفهم،الخّريجين  ُوجهات متابعةنهجا محكما في 
 

 

 كّوناتمال  منالبحث بدال علىباألساس  عتمدالتي ت دراسات العلياالعلى جميع برامج  الثالثينطبق المعيار 
مناهج  /وحدات)مثل مقررات مهمة دراسّيةهذه البرامج مكونات  وقد تتضمن .)المقررات الصفّية( الدراسّية

 البحث العلمي(

 
 

 البحثيةالتي تعتمد المقررات : تصميم البرامج 1-3المقياس 
لضمان  ؛البحثيةالتي تعتمد المقررات لتصميم وتطوير ومراجعة البرامج إجراءات أنظمة و المؤّسسة طبقت

خصص. مجاالت التّ في  دولّيةال األكاديمّية التوقعاتواإلطار الوطني للمؤهالت مع هذه البرامج  تالؤم
إسهامات برشد في ذلك ويست ،هاكتسابا الخّريجينمن  المطلوب سماتن تصميم البرامج البحثية الويتضمّ 

  المتعارف عليها.دة الجيّ  البحثية الممارساتكذلك بالقياس المرجعي ووبعملية  ذات العالقة، جهاتعدد من ال

 

 المـؤشــرات:
العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تطوير برامج جديدة تشمل أن  المؤّسسةسياسات وإجراءات  ضمنت .أ 

واتساقها مع النهج األكاديمي  ،هذه البرامج لمعايير اإلطار الوطني للمؤهالت يفاءاست: بطريقة البحث
 لة ومعدات ومرافق وموارد مناسبة للبحث.كوادر مؤهّ  روف  ت  كذلك و ،للمؤّسسةوالبحثي 

)خاصة بكل  مخرجات ّتعلمولخّريجين لعامة  سماتية يشمل تصميم البرامج البحثبأن  المؤّسسة ضمنت .ب 
 سماتمن اكتساب هذه ال الّطلبةتتضمن استراتيجيات لتمكين ، وأن هذه البرامج بوضوح محّددةبرنامج( 
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 والمعارف والمهارات. 
لضمان  ؛يةالبرامج البحثخارجية مناسبة في تصميم تغذية راجعة  ةآليات لتضمين أي المؤّسسة طّبقت .ج 

 .العلمّية رصانةوالتزام ال نهجهامالءمة 
 . يةالبحثالمقررات بطريقة  المقّدمةجميع برامجها ا دوريّ  المؤّسسةراجع ت .د 
 ؛يةالبحثالمقررات المقّدمة بطريقة  تصميم وتنفيذ البرامجنهجها في ا فاعلية دوريّ  تراجع المؤسسة .ه 

 .طلبة هذه البرامج لمتطلباتها بنجاح إكماللضمان 

 

 البحثيةالتي تعتمد المقررات : معايير القبول في البرامج 2-3المقياس 
لمعارف  امتالك الّطلبةتضمن هي و على نحو متسق ومساو. ها بيقتطيتم وقبول مناسبة وشّفافة المعايير 

استيفاء  لضمان ؛شروطإذا كانت ضمن ال، بما في ذلك الكفاءة في اللغة اإلنجليزية كافية، سابقة ومهارات
 بنجاح.البرامج البحثية  متطلبات

 

 :المـؤشــرات
على  تطّبقو ،شّفافةواضحة و بطريقة البحث المقّدمةسياسات وإجراءات معايير القبول في البرامج  .أ 

 .نحو متسق وفاعل ومساو

  .فاعل على نحووهي متاحة ومعّممة  ،واضحة بطريقة البحث المقّدمةمعايير القبول في البرامج  .ب 

تعكس هذه و. في البرامج التي تدّرس بهاقبولهم لمهارات اللغة االنجليزية الضرورية   الّطلبةيمتلك  .ج 

  مماثلة.بحثية في برامج المطلوبة  اإلنجليزيةالدولية للغة معايير الالمهارات 

 إكمالعلى  الّطلبةلضمان قدرة  ،الدورّيةللمراجعة  بحثيمعايير القبول في كل برنامج تخضع  .د 

 بنجاح.  هامتطلّبات

 

 رفونــــــــ: المش3-3المقياس 
 ،الكافية اتالخبرالت المالئمة ومؤهّ ال بحثيةمقّررات التعتمد ال التيالبرامج  طلبةعلى  يمتلك المشرفون

تضمن المؤسسة قيام المشرفين بواجباتهم اإلشرافية . كما مستمرة للتطوير الوظيفي افرص وتوفر لهم
 .بفاعلية

 

 المؤشرات:
مؤهلون وباحثون نشطون في  بطريقة البحث المقّدمةالبرامج  طلبةاألكاديميون المشرفون على  .أ 

 المجاالت البحثية التي يشرفون فيها.

آليات إلرشاد  تنّفذو ،مجال اإلشراف على البحوث فيالتطوير الوظيفي برامج  المؤّسسةُتوّفر  .ب 

 .شرافّيةاألكاديميين الجدد ومتابعة أدائهم ودعمهم في تطوير مهاراتهم اإل

لهم الوقت  وفّرتحتى ي ،محدد بوضوح يةالبحثالبرامج  طلبةالعبء العملي لألكاديميين المشرفين على  .ج 

في الوقت هم متطلّباتوتوجيههم وتوفير  الّطلبة إرشادالتي تشمل  شرافّيةالكافي للتفرغ لمهامهم اإل
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 . المناسب

 ها. تطلبآليات لحماية الملكية الفكرية ل تطبق المؤسسة .د 

لتطوير جودة  ؛عددا من االستراتيجيات لمراقبة ومراجعة فاعلية أداء مشرفيها  المؤّسسة طبقت .ه 

 .  ةالطالبياإلشراف على البحوث 

 
 

 ةالطالبي: اإلشراف على البحوث 4-3المقياس 
إجراء بحوثهم باستقاللية كبيرة واالنخراط في أنشطة بحثية من  لّطلبةن امكّ نظاما إشرافيا ي المؤّسسة طبقت

 تفضي إلى ابتكار معارف جديدة.

 

 المؤشرات:
معلوم  هوو ،بطريقة البحث المقّدمةالبرامج  طلبةإلشراف على في ا اومناسب امحّدد نهجا المؤّسسة تتبع .أ 

ن االستخدام تضمّ يو ،معاصرةال الّتعليمنظريات  نهجال اهذ عكسي. وفاعل على نحو مطّبقللجميع و

 كلما سمح المجال بذلك. ،المناسب لآلليات التقنية الحديثة

 .فاعل على نحوذة وهي منفّ  ،سياسات وإجراءات إشراف رسمية للمؤّسسة .ب 

 على األقل يتكون ،المقّدمة بطريقة البحثبتوفير فريق إشراف لكل طالب في البرامج  المؤّسسةتقضي  .ج 

 للتواصل والدعم.  ساسيةمن مشرف رئيسي يكون المحطة األ

ن هذا الدليل والمشرفين. ويتضمّ  المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  طلبةلجميع  ُتوفّرمشراف اإلدليل  .د 

 واإلجراءات وقواعد الممارسة التي تنظم البحث واإلشراف.  الّسياسات

والمشرفين عليهم وما  المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  طلبةيات مسؤولبوضوح أدوار و  المؤّسسةتحّدد  .ه 

 ذات العالقة. جهاتة ومعّممة على الموضحّ  ذه األدوار والتوقعاتتتوقعه من كل طرف. وه

في مشاريعهم البحثية. وتتضمن اآلليات  الّطلبة تقّدمآليات واضحة لرصد ودعم  تطبق المؤسسة .و 

 في مختلف المراحل. الّطلبة تقّدممراجعات رسمية ل

على الدعم المناسب  الّطلبةلضمان حصول  ؛الطالبيدوريا فاعلية نظام اإلشراف  راجع المؤسسةتُ  .ز 

  إلجراء بحوثهم باستقاللية.

 

 ةالطالبي: دعم البحوث 5-3المقياس 
حتى  المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  لّطلبةالدعم المناسب من خاللها  ُتوّفر عملياتأنظمة و المؤّسسة طبقتُ 

و  ،البحثية وفير الموارد الكافية للمشاريعلت المالّيةص االعتمادات أنشطتهم البحثية. وتخصّ يتسنى لهم القيام ب
والمعّدات والمرافق  ،وتقنية المعلومات ةالمكتبمصادر  وكذلك المناسبة للدراسةاألماكن  لّطلبةل وفريت

أو /و المتعلقة بتخصصاتهم مؤتمراتهم من حضور العلى الدعم الذي يمكنّ  الّطلبةالبحثية. كما يحصل 
 .   العلمّيةالمشاركة في أنشطة المجموعات 
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 المؤشرات:
والمعدات والمرافق التي  البرامج البحثية في توظيفللملتزمة بتوفير اعتمادات مالية مناسبة  المؤّسسة .أ 

 ومشاريعهم البحثية. للّطلبةتضمن الدعم الكامل 

والمكتبة وموارد  وأماكن الدراسة، بحق استخدام المختبرات المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  طلبةيتمتع  .ب 

 وسائر الموارد التي تدعم مشاريعهم البحثية.  ،تقنية المعلومات

أو أي  ،العلمّيةعلى الدعم لحضور المؤتمرات والندوات  المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  طلبةيحصل  .ج 

 يات بحثية أخرى والمشاركة فيها.لعاف

مجتمع البحث فرصا للمشاركة في برامج وأنشطة  المقّدمة بطريقة البحثلطلبة برامجها  المؤّسسةُتوّفر  .د 

واالنخراط في أنشطة بحثية عبر  ،البحوث عالية الجودةواالطالع على  ،العلمي في المؤسسة

 .، حيثما يتطلب األمر ذلكتخصصات متعددة

حتى تسهم الخدمات  ،ةالطالبيعم البحوث النهج الذي تتبعه في دبانتظام فاعلية  المؤّسسة تراجع .ه 

 والموارد المرصودة في تحقيق مخرجات بحثية إيجابية. 

 

 ةالطالبي: تقويم البحوث 6-3المقياس 
أو  أطروحات طلبة البرامج البحثيةجميع جوانب تقويم  تحكموسياسات وإجراءات  ضوابط المؤّسسةلدى 

من وعملّيات تض أنظمة قة عبرمطبّ جراءات اإلسياسات والو الضوابط ذهوه. غيرها من مخرجاتهم البحثية
المعايير  صونضمان و الطالبيالّتحصيل  مستوياتللتحقق من  عملياتوعدالته. وللمؤّسسة رصانة التقويم 

 األكاديمّية.

 

 المــؤشــرات:
 ؛منهجي على نحوومراجعتها  ةالطالبيبتقويم البحوث  المتعلّقةواإلجراءات  الّسياسات المؤّسسة تطّبق .أ 

متاحة  الّتقويمالمتعلقة بمعايير الواإلجراءات و الّسياسات. وهذه األكاديمّيةالمعايير  صونلضمان 
 العالقة. لجهات ذات عممة على امو

تم قياسه  ،جدوال زمنيا مناسبا المؤّسسةوتعتمد  ة،مناسب ةزمني فترةفي  ةالطالبيتقويم البحوث يتم  .ب 
 .مماثلة دولّيةو وطنية بحثيةما تعتمده برامج  مقابلمرجعيا 

 - األطروحاتية والدفاع عن والعروض الشفتقويم بما في ذلك  - ةالطالبيتقويم البحوث  تولّىي .ج 
 أو لجان تقويم ال يكون المشرفون أعضاء فيها./ن وون خارجيوممتحن

 نهجضمن  -الطولية  اإلحصائيةبما في ذلك التحليالت  - ةالطالبينتائج تقويم البحوث  المؤّسسة ستخدمت .د 
 لمراجعة آليات تقويم هذه البحوث.  فاعل

 . ةالطالبيبانتظام فاعلية إدارتها لتقويم البحوث  المؤّسسة قيمت .ه 

 

 يةالبحث المقرراتتي تعتمد الضمن البرامج   سّيةيدرتنات ال: المكوّ 7-3المقياس 
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مّتصلة  مناهجهاو ،مناسبة مخرجات تعلّم يةالبحث تي تعتمد المقرراتالالبرامج  في دريسيةللمكّونات التّ 
ويتم  ،ّيةتدريسال اتالتعلم للمكون مخرجات تحقيقمن الّطلبة ن التدريس كّ ميكما حديثة. وخصصات بالتّ 

بما  -تدريسية تقويم المكونات ال طرائق ضبطكذلك يتم وجودة التدريس من خالل جملة من اآلليات.  ضمان
المحافظة وسياسات وإجراءات المؤسسة، وتضمن أنظمة التقويم  ضوابطب –ها وتدقيق هااتفي ذلك تقدير

فإن  ،تدريسيجزءا من المكّون ال في مواقع العملوعندما يكون التدريب  .المناسبة معايير األكاديمّيةال على
 . في هذا التدريب أدائهم تقويمومتابعتهم و الّطلبةلإلشراف على  فاعلة وعملياتالمؤسسة تنفذ أنظمة 

 

قررات أو برامج بحثية تتضمن م تقّدمالعالي التي  الّتعليمينطبق هذا المقياس على جميع مؤسسات 
 التخصصية( المقّررات)مثل مقررات مناهج البحث العلمي و المهمةتدريسية ال مجموعة من الوحدات

 

 المؤشرات:
المقّدمة المضّمنة في البرامج  دراسّيةال المقّرراتسياسات وإجراءات تضمن استجابة  تطبق المؤسسة .أ 

دها باإلطار الوطني تقيّ تكفل كذلك و ،في مجاالت التخصص دولّيةالوطنية وال تطلّعاتلل بطريقة البحث
 للمؤهالت.

القطاع ة متواصلة من أرباب العمل وآليات للحصول على تغذية راجعة خارجيّ  المؤّسسةتعتمد  .ب 
في جميع  تغذيةواالستعانة بهذه ال ،المضّمنة في البرامج البحثية دراسّيةال المقّرراتحول  االحترافي
 والتجديد في تصميمها. عملّيةوقيمتها ال العلمّية رصانتهابمحتويات المناهج و المتعلّقةالقرارات 

المضّمنة في البرامج  دراسّيةال المقّرراتفي  التعلّمو الّتعليم عملّيةل اومناسب امحّدد نهجا تعتمد المؤّسسة .ج 
التقنية المناسبة  التعلّمشمل استخدام وسائل هو يو ،بفاعلّية نهجال اهذ طّبقي. وبطريقة البحث المقّدمة

 الحديثة. التعلّمنظريات  يستند إلىو
ساهم في ، وتفضي إلى تقويم يرصين على نحوُتطبق  الّتقويمعمليات أن تضمن للمؤسسة آليات فاعلة  .د 

 .بموثوقية وفاعلية األكاديمّيةالمعايير  صون
التي تشكل جزءا أساسيا من  في مواقع العملدريب ة لتسهيل ودعم برامج التّ فاعلاستراتيجية  للمؤّسسة  .ه 

 .المقّدمة بطريقة البحثفي البرامج  دراسّيةالمكّونات ال
المقّدمة بطريقة في البرامج  سّيةيدرتإدارتها وتقويمها للمكونات ال طرائقبانتظام  تراجع المؤسسة .و 

 فاعليتها.  يم يلتق ؛يةالبحثالمقررات 
 

 

 والسالمة الحيوية العلمي البحث  أخالقياتو العلمّية مانة: األ8-3المقياس 
 مانةباأل المتعلّقة المؤّسسةلسياسات وإجراءات المنتظم عبر التطبيق  ةالطالبي وثنزاهة البحيتم ضمان 

 ؛على الدعم البحثيةالمقدمة بطريقة المقررات البرامج  لبةطيحصل كما . العلمي البحث أخالقياتو العلمّية
المؤسسة وإجراءات  ّسياساتتضمن  ،إضافة إلى ذلكألي سلوكيات منافية ألخالق البحث.  تجنبهملضمان 

. وتتم إدارة الملكية الفكرية للمشاريع حيثما يتطلب األمر ذلك ،بالحياة التعامل اآلمن مع المواد الضارة
 . المؤّسسةوفق سياسات وإجراءات الملكية الفكرية التي تعتمدها  ةالطالبيالبحثية 
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 المؤشرات:
البحث والتعامل اآلمن مع المواد  أخالقياتو العلمّية مانةألتتعلّق باة سياسات وإجراءات مستقلّ  للمؤّسسة .أ 

 على الجهات ذات العالقة. فاعل على نحو عممةواإلجراءات متاحة وم الّسياسات. وهذه بالحياةالضارة 
 ة.خلقيالسلوكيات البحثية ال اهوإجراءات لمؤّسسةاسياسات تدعم  .ب 
طلب  عدادضروريين إلالدعم والتدريب ال المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  طلبةل المؤّسسةُتوّفر  .ج 

 .جازة أخالقيات البحثالحصول على إ
وغيرها من  )السرقة األدبية( كاديميلمسألة االنتحال األ الّطلبة فهمضمن ي نهجا المؤسسة تبعت .د 

 وقدرتهم على تجّنبها. ،العلمّية مانةالسلوكيات المنافية لأل
 ها.تطلبل العلمّية مانةضمان األالنهج الذي تتبعه لبانتظام فاعلية  المؤّسسة اجعتر .ه 

 
 

 توظيفهم  قابليةو الخّريجينووجهات  الّطلبة: استبقاء 9-3المقياس 
 إكمالهمو الدراسي وتقّدمهم المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  باستبقاء ّطلبة تجمع المؤّسسة البيانات المتعلّقة

 كمال برامجهما علىالّطلبة  بشأنها؛ مما يساعد وتّتخذ اإلجراءات الضرورية تحدثها وتتابعها،و لبرامجهم،
من البرامج التي تعتمد المقررات  خريجيهاوجهات وتراجع المؤّسسة  تابعتكما  حسب الخطط.البحثية 
 غيرها منالّطلبة والخّريجين و وّقعاتضمان االستجابة لتلمساعدة على استراتيجيات ل طبقوتالبحثية، 

 .ووجهات الخريجين التوظيف  قابليةفيما يتعلق ب ،الجهات المعنية

 
 

 :لمؤشراتا
. وتجمع بيانات المقّدمة بطريقة البحث هاامجبر يجيخرّ جميع نسب توظيف واضحة ل المؤّسسة تضع .أ 

 وظيف المستهدفة. مدى تحقيقها لنسب التّ لقياس  ،البرامجهذه خريجي  وجهاتدقيقة وحديثة حول 
التغذية بما في ذلك  ،المقّدمة بطريقة البحثبمخرجات البرامج  المتعلّقةالبيانات  دوريا المؤّسسةل تحلّ   .ب 

 ،توظيفلل قابليتهممدى جاهزية خريجي هذه البرامج و قياسل ،الخّريجينالراجعة من أرباب األعمال و
ة. عالقذات ال وغيرها من الجهات سوق العمل  متطلّباتل  همسماتمدى استجابة معارفهم وكذلك و

 وتستخدم هذه البيانات في خطط التطوير.
 المجتمع العماني. تقّدما في فعليّ  المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  خريجو ختارهايالتي  وجهاتالتساهم  .ج 
 .باستبقاء وتقدم طلبة البرامج المقدمة بطريقة المقررات البحثية المتعلّقةالبيانات وتقّيم  المؤّسسةل تحلّ  .د 

 .، فإنها تنفذ الخطوات الفاعلة لتحسينهاسلبيةوإذا تم تحديد بعض النتائج ال
البرامج البحثية  طلبةباستبقاء  المتعلّقةيم بياناتها يجراءات تحليل وتقإل مرجعيا اساقيجري المؤسسة ت .ه 

في  القياس المرجعيوتسترشد بنتائج هذا  .ةوعالميّ  محلّيةهم الدراسي مقابل أهداف مؤسسات تقّدمو
 .المقّدمة بطريقة البحثمراجعة البرامج 

 الّتعليمكأن تشترك مؤسسات  ،الخّريجينوجهات ب المتعلّقةلبيانات ل ادوري امرجعي قياسا المؤّسسةتجري  .و 
 توظيف.قابليتهم للو الخّريجينوجهات العالي في مبادرات وطنية لجمع بيانات 

هم تقّدمو المقّدمة بطريقة البحثالبرامج  طلبةباستبقاء  المتعلّقةالبيانات دوريا  المؤّسسةتراجع  .ز 
للتأكد من قدرتها على تحقيق المخرجات البحثية المستهدفة واالستجابة  ؛توظيفقابليتهم للوهم وجهاتو
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 .عالقةالجهات ذات ال تطلّعاتل
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  االستشــــارية هموخدماتالموظفين  بحوث: 4المعيــــــار 
أهدافها  المؤّسسةتحقق المؤسسي.  و تصنيفها البحثيةومخرجاتها العالي  الّتعليم مؤسسةأنشطة تعكس 

مستويات وتدعمها  ،اإلدارةومحكم  مخطط له نهجاالستراتيجية في مجال البحث العلمي من خالل تنفيذ 
أنشطتها البحثية واالستشارية  التزامالمؤسسة تضمن  كماتطوير وظيفي.  أنشطةومناسبة  تمويل

 .التعلّمو الّتعليم عملّية إثراءفي البحثية والعلمية ة. وتوظف هذه األنشطة خلقيالضوابط الب
 

 

وهذا المعيار  ،بحثيةالنشطة مستوى معين من األفي العالي  الّتعليمجميع مؤسسات تنخرط ٌيتوقع أن 
. إال أن درجة االنخراط في األنشطة البحثية قد تختلف من مؤسسة إلى اجميع ى هذه المؤسساتينطبق عل
 .ها المؤسسيتصنيف حسبأخرى 

 

 العلمي البحث: تخطيط وإدارة 1-4المقياس 
تناسب مع تصنيفها المؤسسي ي العلمي، تخطيط وإدارة البحثفي  ااستراتيجي نهجا المؤسسة طبقت

موارد  تتوفر لهاو ،األنشطة البحثية رسميايتم اعتماد كما . العلمّيةأنشطتها البحثية و وّجهيو ،ورسالتها
 .ذات جودة عالية مخرجات بحثيةالحصول على يسمح ببما  ،وتخضع للمتابعة كافية،

 

 المؤشرات:
 نهجال اشمل هذيتفق مع رسالتها وأهدافها في مجال البحث العلمي. ويللبحث  استراتيجي نهج للمؤّسسة .أ 

 . مالئممرجعي  األداء المستهدف والمبني على قياسالبحثية مقابل  هامشاريعإنجاز قياس 
وهي متاحة ومعّممة على الجهات ذات  ،وسياسات وإجراءات تنظم األنشطة البحثية ضوابط للمؤّسسة .ب 

 . عالقةال
 عتباراتاالالعتماد المشاريع البحثية التي تشمل  شّفافةوجود آلية عادلة وسريعة و المؤّسسةتضمن  .ج 

 .بفاعليةتنفيذها اآللية وكما تضمن إتاحة هذه  ،السالمة الحيويةأو  األخالقية الخاصة بالجوانب
 والموارد المناسبة لتحقيق األهداف البحثية المنشودة.  هياكلال وفّرت   المؤّسسةتضمن  .د 
تم قياسها  رئيسةمؤشرات أداء  -في قياس تقّدم مشاريعها البحثية ومراجعتها بانتظام - تعتمد المؤّسسة .ه 

 حتى تضمن تحقيق المستويات المستهدفة. ،مؤسسات مماثلة )محليا ودوليا( مقابل مؤشراتمرجعيا 
لضمان جودة المخرجات  ؛تخطيط وإدارة المجال البحثيالنهج الذي تتبعه في دوريا  تراجع المؤسسة .و 

 البحثية. 
 

 

 داء البحثياأل: 2-4المقياس 
لضمان تحقيق األهداف المنشودة.  ؛وتعد تقارير دورية بشأنه ،ومخرجاته ها البحثيأداء المؤّسسة تابعت

وأهدافها  المؤّسسةمع تصنيف  العلمّيةو البحثيةاألنشطة في المشتركين  الموظفينأداء  ويتماشى
 االستراتيجية في مجال البحث العلمي.
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 المؤشــرات:
. العلمّيةاألكاديميين في األنشطة البحثية واشتراك  بوضوح على ضرورة المؤّسسةلوائح  تنصّ  .أ 

وغاياتها االستراتيجية في مجال  المؤّسسةفي حده األدنى مع تصنيف  مشاركتهم مستوى ماشىويت
 البحث.

وتأخذها في االعتبار عند تخطيط ومراجعة األداء  ،البحثيةألكاديميين ا خرجاتم المؤّسسةل تسجّ  .ب 
 األكاديمي ومعايير الترقية.

 الشبكات البحثية الخارجية.آليات مناسبة لتسهيل التعاون والتنسيق مع توجد  .ج 
 أدائها في هذا المجال.يم يتقوتستخدمها في  ،بأنشطتها البحثية المتعلّقةالبيانات  المؤّسسةتجمع  .د 
 ،بين مختلف أنواع المخرجات البحثية - عند تحليل أدائها في مجال البحث العلمي - المؤّسسة مّيزت .ه 

منظور المخرجات البحثية وغيرها من المعايير أداءها من م يتقكما  .وتعتمد مؤشرات جودة مناسبة
 ذات الصلة.

لضمان مناسبة  ؛في قياس أدائها في المجال البحثي تبعهالتي ت نهجدوريا فاعلية ال تراجع المؤسسة .و 
 مؤشرات األداء التي حّددتها.

 

 

 وث: خطط تمويل البح3-4المقياس 
نها من وتمكّ  ،مع أهدافها االستراتيجية في مجال البحث العلمي المؤّسسةفي  وثخطط تمويل البح تتماشى

مخصصات مالية كافية  المؤّسسةترصد كما . يالمؤّسس هاالحصول على مخرجات بحثية مناسبة لتصنيف
النشطين في  موظفينبين ال متساو على نحووتوزعها  ،ق أهدافها االستراتيجية في مجال البحث العلمييلتحق

التي تحصل عليها من مصادر  المالّية جميع الموارد بطريقة مناسبة المؤّسسةتدير والمجال البحثي. 
 .ألغراض البحث العلمي خارجية

 

 

 المؤشــــرات:
ى حتى يتسنّ  ،وجود موازنة بحثية كافية للباحثين والمساعدين والمعدات والمرافق المؤّسسةتضمن  .أ 

 للمشاريع البحثية تحقيق أهدافها. 
البحثية.  صات المالية المرصودة للمشاريعمخصّ ة للفاعلوإجراءاتها اإلدارة ال المؤّسسةسياسات تدعم  .ب 

 تدقيق بانتظام.لل صاتمخصّ بهذه ال المتعلّقة المالّيةاألنشطة تخضع كما 
 عددا من المنح البحثية الداخلية لدعم المقترحات والمشاريع البحثية الجديدة. المؤّسسةُتوّفر  .ج 
الذين يعتزمون طلب منح  الّطلبةن وموّظفيالمساعدة في صياغة المقترحات البحثية لل المؤّسسةُتوّفر  .د 

 بحثية داخلية أو خارجية.
وارد المكتسبة عبر المنح وإجراءاتها ملكية المرافق والمعدات وسائر الم المؤّسسةسياسات توّضح  .ه 

 عنها. مسؤوليةأو غيرها من المشاريع البحثية وحدود ال ،كليفالبحثية أو اتفاقيات التّ 
 دوريا فاعلية خططها لتمويل المشاريع البحثية.  المؤسسة تراجع .و 
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 االستشارية نشطة: األ4-4المقياس 
كما  ،مع رسالتها وأهدافها االستراتيجية تتماشىهذه األنشطة  فإن ،أنشطة استشاريةب المؤّسسة عندما تقوم

 العالقة. لجهات ذاتل نتائج مفيدة إلى تحقيقكذلك ؤدي ت، ووتحظى بالدعم ،جيد على نحودار تُ 
 

 
 

القطاع أو  ةلصناعقطاع اخدمات استشارية ل قدمت  التي  المؤّسساتا على حصريّ  هذا المقياسينطبق 
باسمها  تنّفذو ،المؤّسسةخرى. وهذه األنشطة مدعومة من األ يعالالتعليم المؤسسات لأو  االحترافي

 .  العاملين بهاوليس بأسماء الباحثين 

 

 :المــؤشــرات
 عائدات من هذه األنشطة. ةمة لالستشارات كيفية إدارة أيواإلجراءات المنظّ  الّسياساتتوّضح  .أ 
وتدعم التعاون بين  ،في االستشارات الخارجية والمشاركة ثقافة ريادة األعمال المؤّسسةع تشجّ  .ب 

 من جهة أخرى. ،البحثية الخارجية المؤّسساتوالصناعات أو  ،من جهة ،األكاديميين المنتسبين إليها
يضمن تطبيق السياسات واالجراءات  المناسبة االدارة الفاعلة لمشاركة األكاديميين في االنشطة  .ج 

 .والعبء العملي والترتيبات المالية والمسؤوليات القانونيةاالستشارية،  فيما بتعلق بالعقود 
بوضوح األنشطة االستشارية  تحّددوهي  -في حكمهاأو ما  -"سياسة العمل الخارجي" تعتمد المؤّسسة .د 

 فيها مع شركات أو مؤسسات خارجية.االشتراك  الخاصة التي يمكن للموظف
 مخرجاتها مع أهدافها االستراتيجية.   تماشيلضمان  ؛ا فاعلية أنشطتها االستشاريةدوريّ  تراجع المؤسسة .ه 

 

 

 والسالمة الحيويةالعلمي البحث  أخالقيات: 5-4لمقيـــــــاس ا
ة حيوانيّ الة أو بشريّ العينات بال قتتعلّ  ةخلقي اعتباراتالبحثية التي تشمل  تهاأن جميع أنشط المؤّسسةتضمن 

 ّسياسات نفيذق هذا من خالل ت. ويتحقّ وُمحكم جيد على نحوة تدار ة أو مواد ضارة بالكائنات الحيّ جينيّ الأو 
السلوكيات  وّجهتُ المشاريع البحثية و اعتماد ةعمليّ كذلك  حكمالتي تو ،المناسبةالبحث العلمي وإجراءات 

 . نحثيالبل ةخلقيال
 

 

 :المؤشــــــرات
ها تطّبقو ،سياسات وإجراءات البحث العلمي رسمفي  دولّيةبالمعاهدات البحثية ال تسترشد المؤسسة .أ 

 ة.خلقيبحوثهم وفق أعلى المعايير ال الّطلبةلضمان إجراء األكاديميين و ؛بفاعلّية
البحث والتعامل اآلمن مع المواد الضارة  أخالقياتتتعلق بسياسات وإجراءات مستقلة  للمؤّسسة .ب 

 العالقة. ذات جهات ال عممة علىمواإلجراءات متاحة و  الّسياساتبالكائنات الحية. وهذه 
منح مهمتها  ،وخبراء خارجيين كبارا لجنة على مستوى رفيع تضم في عضويتها باحثين للمؤّسسة .ج 

 ة للمشاريع البحثية التي تشمل عينات بشرية أو حيوانية أو اعتبارات جينية.خلقيال جازةاإل
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اعتماد ، مهمتها وخبراء خارجيين كبارا باحثينلجنة على مستوى رفيع تضم في عضويتها  للمؤّسسة  .د 
 لمشاريع البحثية التي تشمل مواد ضارة بالكائنات الحية.ا

ة خلقيال جازةالدعم والتدريب المناسبين في إعداد طلبات اإل الّطلبةلألكاديميين و المؤّسسةُتوّفر  .ه 
 والحيوية.

ة خلقيإلى ضمان حسن إدارة وضبط االعتبارات ال الهادف نهجهادوريا فاعلية  تراجع المؤسسة .و 
 والحيوية في المشاريع البحثية.

 

 
 
 

 : الملكيـــــة الفكريــــــة6-4المقياس 
عن  شأة الفكرية التي تنالملكيّ من خالله بوضوح  و تديرتحدد  جيد، على نحويدار نظام عادل و للمؤّسسة
 .المؤّسسةأو غيرها من أنشطة  االستشارية نشطةأو األ العلمّيةالبحوث 

 
 

 

 :المؤشـــــــرات
 الوطنية. والتوجيهاتمطابقة للقوانين  للمؤّسسةالملكية الفكرية  سياسات .أ 
حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع البحثية والخدمات في المؤّسسة سياسة الملكية الفكرية تحّدد  .ب 

 .المالّيةبما في ذلك عائداتها  ،االستشارية
 جميع الجهات ذات العالقة. معممة علىو مفّعلةلوائح الملكية الفكرية متاحة و .ج 
 . وتحلّ عند االقتضاء ،جميع المشاريع البحثية حق الملكية الفكرية لمخرجاتها تحّددأن  المؤّسسةتضمن  .د 

 الوطنية. للقوانين وفقابالملكية الفكرية  المتعلّقةالنزاعات 
الهادف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في البحوث  نهجهاباستمرار فاعلية  المؤسسة راجعت .ه 

 واالستشارات.
 

 

 لبحث العلمي وظيفي في مجال ا: التطوير ال7-4المقيـــــاس 
 

مجال البحث العلمي؛ في  أن يكونوا نشطينتوقع منهم تالذين  منظمة لموظفيهاتدريبية  فرصا المؤّسسة توفر
 .  تهاتنميعليها و ةظفحامالو ،البحثية خبراتهمتطوير مهاراتهم ويمكنهم من الذي تدريب لتحاق باللال
 
 

 

 :المؤشـــــرات
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لضمان تناسق احتياجاتها  ؛تحليال لالحتياجات في ضوء أهدافها البحثية االستراتيجية المؤّسسةتجري  .أ 
 والتطوير في مجال البحث.برامج التدريب لالستفادة منها في و خصائص الكادر الوظيفي،مع 

برامج للتنمية المهنية لتمكين األكاديميين من اكتساب المهارات المناسبة لتحقيق الغايات  المؤّسسةم تنظّ  .ب 
 .للمؤّسسةالبحثية االستراتيجية 

 لتنمية قدراتهم البحثية.  ،لألكاديميين المبتدئينالدعم المناسب  المؤّسسةُتوّفر  .ج 
 وتحديث معارفهم. العلمّيةاألنشطة  فيللمشاركة  للباحثين دعمهم الوظيفيالتطوير برامج تشمل  .د 
ضمن عملية االعتبار عين ب  لموظفيها في مجال البحث االحتياجات التدريبيةأخذ   المؤّسسةتضمن  .ه 

 األكاديمي.كادرها أداء  مراجعةتخطيط و
لتمكين األكاديميين من  ؛العلميها للتطوير المهني في مجال البحث نهجدوريا فاعلية  تراجع المؤسسة .و 

 في أنشطة بحثية وعلمية عالية جودة. المشاركة كذلكو ،تطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم البحثية
 

 
 
 

  : االستغالل التجاري للبحوث8-4المقيــاس 
 ضمانل إجراءاتأنظمة و طبقتفإنها  ،تجاريا استغالل مخرجات أنشطتها البحثيةب المؤّسسة عندما تقوم

 .، وكذلك لضمان حسن إدارتهااالستراتيجية أهدافهامع  تماشي هذه العملية

 

. ستغالل التجاريالعالي بعد مرحلة إنتاج المخرجات البحثية القابلة لال الّتعليمالعديد من مؤسسات لم تبلغ 
 التي تحصل على عائدات من منتجاتها البحثية. المؤّسساتعلى حصرا ولذلك فإن هذا المقياس ينطبق 

 

 :المؤشــرات
كما . نموّظفياللبحوث المناسب االستغالل التجاري  وتشجع ،مالعريادة األا ثقافة فعليّ  المؤّسسةتدعم  .أ 

 المتعلقة باالستغالل التجاري للبحوث. نشطة األالباحثين في  مشاركة المؤّسسةتدعم 
لتقويم الترتيبات القانونية والتعاقدية وإدارة طلبات براءة االختراع ة فاعلأنظمة  المؤّسسةلدى  .ب 

سويق لالستغالل التجاري وكذلك لتنفيذ برامج الت ،والمصادقة عليها والعالمات التجارية وحقوق النشر
 لبحوث.ل

لمجتمع ا فائدةتقديم خدمات لفي  الّطلبةخبرات األكاديميين و لالستفادة من استراتيجيات المؤّسسة طّورت  .ج 
 وتأمين عائدات من األنشطة البحثية.

االستغالل التجاري  تخضع تصورات ،االستثمارية المؤّسسةعلى خطط  الحوكمة مجلسقبل تصديق  .د 
الصناعية المستهدفة والخبراء في  اتالقطاع التغذية الراجعة منفي ضوء  رصين يميتقل الممكن
  .المجال

لضمان مساهمة  لالستغالل التجاري للبحوث؛ استراتيجيتهافاعلية وتقيم دوريا  المؤسسة راجعت .ه 
  األهداف االستراتيجية الفرعية المتعلقة بالبحث. في تحقيقاالستغالل التجاري إيجابيا 
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 والتدريس العلمي لبحثابين  ربط ال: 9-4المقياس 
 .الطلبة تعلّمو دريسالتّ  فيوالعلمية البحثية تها نشطالتأثير اإليجابي أللضمان  محكما نهجا المؤّسسة طبقت

 

 

 :المؤشــرات
 .التعلّمالتعليم ونشطة أو الدراسية،لبحثية في المناهج المخرجات اوتطبيق تضمين  تدعم المؤّسسة .أ 
بالمجاالت التي يدّرسون  المتعلّقةاألكاديميين في البحوث المشاركة الفاعلة  استمرار تضمن المؤّسسة .ب 

 فيها. 
 يةالتعلّمفي األنشطة  العلمّيةاستراتيجيات لدعم إدراج أنشطة األكاديميين البحثية و المؤسسة طبقت  .ج 

 العلمي وتعزيز إدراكهم لفوائده. بالبحثلرفع اهتمامهم  ،للّطلبة
 في األنشطة البحثية لألكاديميين. الّطلبةمشاركة  تدعم المؤّسسة .د 
في األنشطة البحثية التي ُتنشر أو ُتسوق  ةالطالبياالعتراف المناسب بالمشاركات   المؤّسسةتضمن  .ه 

 مخرجاتها. 
 ؛في التدريس العلمّيةدوريا فاعلية أنظمتها الهادفة إلى إدراج أنشطتها البحثية و  المؤّسسةراجع تُ  .و 

 . الّطلبةم تعلّ  فيلضمان تأثيرها اإليجابي 
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 : المشـــاركة مع المجتمع المحلي والقطاع الصناعي5المعيــــار 
مع عدد من الجهات ذات  أعمالها المشتركةلتنظيم  ؛اإلدارة والتخطيطمحكم  نهجاالعالي  الّتعليممؤسسة  نفذت
مؤسسات الووالجهات االحترافية وأرباب العمل  واالحترافيةبما في ذلك القطاعات الصناعية  ،عالقةال

بناءة عالقات ورعاية  تأسيس مشاركةهذه التدعم . وعموماوالمجتمع  المؤسسة وخّريجياألخرى  يةالّتعليم
 والمجتمع المحلي. ةيصناعال اتقطاعمن ال ذات العالقة الرئيسةالجهات مع  ومثمرة

 

 ي والمجتمع المحلي قطاع الصناعالمع  مشاركة: تخطيط وإدارة ال1-5المقيــاس 
مع  ماشىتيبما  ،المحلي والمجتمع يقطاع الصناعالمع  مشاركةلا في ااستراتيجي نهجا المؤسسة تبعت

تكون ن أوذلك لضمان  ؛بانتظاممراجعته و هذيتنف يتمو ،ةداراإلمحكم ومخطط له  نهجال ارسالتها. وهذ
 .تهاأنشطمثمرة وبناءة وتساهم بإيجابية في  المعنية الرئيسةمع الجهات  المؤسسة عالقات

 

 

 :المؤشــرات
لتحديد القطاعات الصناعية وأرباب العمل  -على مستوى المؤسسة - ّسقومن واضح نهج للمؤّسسة .أ 

 استطالع فرص التعاون معها.و  ،ومؤسسات المجتمع عموما القطاع االحترافيو
في األنشطة التي تستهدف الصناعات  الّطلبةوتدعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس و المؤّسسةع تشجّ  .ب 

 .معها مثمرةتسهم في إرساء عالقات و ،المجتمعية المؤّسساتو
التغذية بما في ذلك   ،بأنشطتها مع القطاعات الصناعية والمجتمعية المتعلّقةالبيانات  المؤّسسةع تجمّ  .ج 

ظل يحتى  ،. وتسترشد بهذه البيانات في تقويم أنشطتها ومراجعتهاعالقةالجهات ذات ال الراجعة من
 وبّناء.  فاعال نهجها

المجتمعية  المؤّسساتالقطاعات الصناعية ولشراكة مع الذي تتبعه في ا النهجفاعلية  المؤسسة تراجع .د 
 .الجهات ذات العالقة عاتوقّ تلضمان استمرار إسهامها اإليجابي واستجابتها ل ؛بانتظام

 

 

 ي وجهات العمل لصناعا القطاع : العالقات مع2-5المقيـــاس 
عالقاتها  تعزز هيصلة بمخرجاتها. وذوي ال ي وجهات العملالصناعالقطاع مع  نشاطب المؤّسسة فاعلتت

وإلتاحة  ،الخّريجينهذه القطاعات من  متطلباتلتعرف على لو ،لطلبةا تعلّمأنشطة  تحسينل ؛معهماإليجابية 
 .وجهات العمل ةمع الصناع مشاركةلل الّطلبةلألكاديميين و ةفرصال
 

 

 :المؤشـــرات
 للّطلبة ُتوّفرحتى  ؛وتحافظ عليها ،العمل وجهاتعالقات إيجابية مع القطاع الصناعي  المؤّسسة بنيت .أ 

 العمل. وجهات محلّيةصالت مع الصناعات التكوين فرصا ل
حتى يتسّنى  ؛العمل وجهاتصالت مع الصناعات  تكوينلتوفير فرص لألكاديميين ل  المؤّسسةتسعى  .ب 

صاتهم ودعم القطاعات التجارية لهم اإلسهام بخبراتهم في الصناعات النشطة في مجاالت تخصّ 
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 المستمرة. التطوير الوظيفياالستفادة من فرص كذلك و ،والحكومية
 الرئيسة المؤّسسةالعمل في خطط  وجهاتآليات رسمية تضمن مشاركة مناسبة من الصناعات  هنالك .ج 

التغذية الراجعة من إجراءات رسمية لجمع  كذلكتوجد وتطوير البرامج ومراجعة األنشطة. و
 الحتياجات هذه القطاعات. المؤّسسةلضمان استمرار استجابة أنشطة  ؛العمل وجهاتالصناعات 

 أسواق العمل المرتبطة بمخرجاتها.  متطلّباتباستمرار معلوماتها حول  المؤّسسةث حدّ تُ  .د 
في تطوير ومراجعة  فاعليتهالتقييم ؛ العمل وجهاتدوريا عالقاتها مع الصناعات  المؤسسة راجعت .ه 

 .نموّظفيالو الّطلبةإشراك في ، وكذلك البرامج
 

 

 تحرااي القطاع اال: العالقات مع 3-5المقيـــاس 
تصميم ومراجعة وتطوير في وتشركهم  ،الجهات االحترافيةو حترافيقطاع االالمع  بنشاطالمؤّسسة  فاعلتت

 المؤّسسة شجعكما ت. االحترافية عمالهذه اال متطلّباتل المؤّسسةبما يضمن استمرار استجابة  ،برامجها
 . بتخصصاتهم ذات الصلة حترافيةاال والجهات القطاع االحترافي مع تهاّطلبو هاموّظفي مشاركةوتدعم 

 

 :المؤشــرات
 والجهات االحترافية االحترافي لقطاعالتحديد  ،جميع أقسامها ومراكزهاشمل ي ،نهجا لمؤّسسةتتبع ا .أ 

 عاون معها.واستطالع فرص التّ ذات الصلة بها، 
 .المتطلّباتتتابع برامجها لضمان استجابتها لهذه هي و ،جهات االحترافيةال متطلّباتب ملّمة المؤّسسة .ب 
 .برامجهالمشاركة في تصميم ومراجعة ل مجاالهات االحترافية للج توفر المؤسسة .ج 
هذه  التغذية الراجعة منب جهات احترافيةالعتماد من قبل لالتي تسعى المؤسسة برامج تسترشد  .د 

 القطاعات حول تصميمها.
  القطاع االحترافيلتشجيع األكاديميين على المشاركة في أنشطة  عملّيةخطوات  المؤّسسةتّتخذ  .ه 
 المستمرة. التطوير الوظيفيواالستفادة من فرص  ،لتقديم خبراتها ؛ .و 
ومنظماتها  االحترافيالقطاع على المشاركة في أنشطة  الّطلبةلتشجيع  عملّيةخطوات  المؤّسسةتّتخذ  .ز 

 واالستفادة منها.
 ؛الجهات االحترافيةو القطاع االحترافيإرساء عالقات مع النهج الذي تتبعه في دوريا  تراجع المؤسسة .ح 

في  الّطلبةودعم مشاركة األكاديميين و ،لضمان فاعلية دور هذه العالقات في تطوير ومراجعة البرامج
 أنشطة هذه القطاعات.

 

 ية األخرىالّتعليم المؤّسسات: العالقات مع 4-5المقيــاس 
 ،إلقامة أنشطة مشتركة ؛أخرى دولّيةأو و/ محلّيةعالقات بّناءة مع مؤسسات تعليمية على  المؤّسسة حافظت

كذلك و ،والمخرجات عملياتلل رجعيالقياس المو ،لمواردفي استخدام ا ةركاالمشو عاونمثل بناء شبكات الت
 .الّطلبةو موظفينلل متعل  فرصتوفير ل

 

 المؤشرات:
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وتطويرها  عالقات مع مؤسسات تعليمية أخرىإلرساء  على نطاق المؤسسة نهجا لمؤّسسةتتبع ا .أ 
 .اظ عليهافحالو

، إلقامة أنشطة مشتركة ؛أخرى دولّيةأو و/  محلّيةعالقات بّناءة مع مؤسسات تعليمية  المؤّسسة قيمت .ب 
قنوات وتوفير تأسيس الشبكات البحثية كذلك و ،القياس المرجعيو ،مثل االستغالل المشترك للموارد

أو خيارات لطلبتها لمواصلة دراستهم بعد التخرج في مؤسسات أخرى  مسارات إيجادو ،للطّلبة تواصل
 وغيرها من األنشطة المفيدة. ،من خالل اتفاق المؤسسة معها

دعم وتطوير ضمان استمرارية ل ؛األخرىية الّتعليم المؤّسساتبانتظام أنشطتها مع  تراجع المؤسسة .ج 
 عالقاتها بها.

  الخّريجين: العالقات مع 5-5المقيــــاس 
لها فاعمن خالل ت -تضمن و ،والحفاظ عليها يجيهاعالقاتها مع خرّ إلدارة  ؛عملياتة وأنظم تطبق المؤسسة
وبرامجها الموجهة  األكاديمّيةمن أنشطتها  جملةبخصوص  آرائهمالحصول على  - مع هذه الشريحة

 للمجتمع. 

 

 :المؤشـــرات
 في حكمها( لتسهيل تواصلها الفاعل معهم. هيئة)أو  للخّريجينرسمية رابطة  المؤّسسة لدى .أ 
يجيها والحفاظ على قاعدة بيانات أو أنظمة معلومات مركزية لتأمين التواصل مع خرّ  المؤّسسةتستخدم  .ب 

 عالقاتها بهم.
 المتعلّقةوالمجتمعية  األكاديمّيةوتحثهم على المشاركة في أنشطتها  ،بتطوراتهاخريجيها  المؤّسسة عل متُ  .ج 

 بمجاالت اختصاصهم.
 ُتوّفركما  .لضمان المحافظة على الروابط اإليجابية معهم ا؛عالقتها مع خّرجيه المؤّسسة دورّياراجع تُ  .د 

 والمجتمعية. األكاديمّيةبداء الرأي في أنشطتها إل مجااللهم 

 

  المجتمععموم : العالقات مع 6-5المقيـــــاس 
 ذه األنشطةهتساعد و .جيد على نحو يتم التخطيط لها و إدارتهالمجتمع اعموم مع  المؤّسسةتفاعل أنشطة 

 .مع المجتمع مثمرو مناسب تفاعل ضمانفي 

 

 :المؤشـــرات
 .عموما لبناء عالقات إيجابية مع المجتمع ااستراتيجي نهجا المؤسسة طبقت .أ 
أو المجتمع عموم مبادرات في مجاالت تهّم الو أ العامةجملة من األنشطة التربوية  المؤّسسةُتوّفر   .ب 

 تشغله.
 ،ئيةعبر العديد من البرامج مثل تنظيم أنشطة إثرا محلّيةمع المدارس البانتظام  المؤّسسة فاعلتت .ج 

العالي  الّتعليمب المعلومات الخاصةتقديم  كذلك و ،في مجاالت الّتخصص والدعم وتوفير المساعدة
 والفرص المهنية. 

 .حيثما كان ذلك مناسبا ،مواردها االستفادة منمجتمع لل المؤّسسة تسمح .د 
 .مع مكوناته للحفاظ على العالقات اإليجابية ؛دوريا فاعلية أنشطتها المجتمعية تراجع المؤسسة .ه 
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 ميــدعم األكاديـــدمات الـــ: خ6المعيــــار 
من تحقيق  الّطلبةمما يمّكن  ،توفير خدمات الدعم األكاديميفي التخطيط واإلدارة  محكم نهجا المؤسسة تبعت

 ناسبةمتاحة ومية الّتعليم مواردالو ودعم عملية التعلماإلرشاد األكاديمي  اتخدمف. يةالتعلّمأهدافهم 
 ةالتسجيل والمكتبة وتقني خدماتالموارد المناسبة ل المؤسسة وفرتكما  ،لدعم الطلبة تجهيزاتها كافيةو

 . بفاعلية والبحثية األكاديمّية المؤّسسةدعم أنشطة مما ي ،التعلّمالمعلومات و

 

 تهاوإدار: تخطيط خدمات الدعم األكاديمي 1-6المقياس 
مع رسالتها  يتماشىبما  ،تخطيط وإدارة خدمات الدعم األكاديميفي  ااستراتيجي نهجا المؤسسة تطّبق

الموارد فإن  ،إضافة إلى ذلكها. تطلبالخاصة ل متطلّباتليستجيب لو ،األكاديمّية هابرامجتقديم احتياجات  و
لتسهيل التحصيل األكاديمي  ؛ةدوريال مراقبةوتخضع لل ،المخصصة لخدمات الدعم األكاديمي مالئمة

 للطلبة.

 

 المؤشــرات:
 .للّطلبة يةالتعلّماالحتياجات  إلىتخطيط وإدارة خدمات الدعم األكاديمي في المؤّسسة  نهج ستندي .أ 
 غير النظاميين  الّطلبةفي االعتبار االحتياجات الخاصة بخدمات الدعم األكاديمي تخطيط وإدارة يأخذ  .ب 

 الذين يدرسون في مواقع مختلفة. وأو/
 مسؤوليةوتفّوض  ،رفيع ضمن هيكلها التنظيمي ستوىمفي خدمات الدعم األكاديمي   المؤّسسة ضعت .ج 

 أو لجنة على مستوى رفيع.  نموّظفيالتخطيطها وإدارتها إلى أحد كبار 
الخطط  رسمفي اتخاذ القرارات االستراتيجية و بها رشدلتست ؛هاتطلببانتظام سجالت  المؤّسسةتحلّل  .د 

 لتطوير خدمات الدعم األكاديمي.  جلطويلة األ
لضمان  ؛خدمات الدعم األكاديميخطط وإدارة النهج الذي تتبعه في رسم دوريا فاعلية  تراجع المؤسسة .ه 

 .للّطلبةالعلمي  الّتحصيلدورها اإليجابي في 
 

 

 (وسجالت الطلبة بالمؤسسةتحاق ل)االالتسجيل : 2-6المقيـــاس 
 وحفظ سجالتهم ،بالمؤسسة الّطلبة اللتحاق جيدةيضمن اإلدارة ال ،وموثوق فاعل تسجيلنظام  للمؤّسسة

جميع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بوإجراءاتها  المؤّسسةسياسات  م. وتنظّ ذات الصلة ةلبالطوسائر بيانات 
 .تهاوسري سالمتهاو لبةالطسجالت 

 

 

 :المؤشـــرات
مناسبة  ها. وهذه األنظمةواسترجاعالبيانات وتستخدم أنظمة لحفظ  ،ةفاعل الّطلبةإجراءات تسجيل  .أ 

 .صحيحةالتقارير ال لمتطلبات إصدار
  وجمعها وحفظها وأمنها وإتالفها. لبةالطسياسات وإجراءات إلدارة سجالت  المؤّسسة طبقت .ب 
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في مكان آمن. وتحتفظ بملفات احتياطية في  همأدائو الّطلبةالت ببيانات تراكمية لسج المؤّسسةتحتفظ  .ج 
 . المؤّسسةيفّضل أن يكون خارج مبنى ، مكان منفصل وآمن

 وصولإجراءات ال فاعل على نحووهي تضبط  ،واضحة لتنظيم خصوصية المعلومات قواعد للمؤّسسة .د 
 .للّطلبةإلى الملفات الشخصية 

 الطلبة. لضمان ُحسن إدارة سجالتته وفاعلي لتقييم ؛نظام التسجيل الذي تعتمدهبانتظام  المؤسسةتراجع  .ه 
 

 : المكتـــــبة3-6المقيــاس 
 كترونيةلإمادية و مموارد تعلّ  ُتوفّر. فهي ةيفاعلب إلدارة خدماتها المكتبية عملياتوأنظمة  المؤسسة طّبقت
المتعلق  دعمال الّطلبةو موظفينلل تقّدمكما  ،المكتبية دالموا رجاعاست عملياتتضمن إدارة مناسبة لو ،ةناسبم
  استخدام موارد المكتبة. ب

 

 :المـؤشـــرات
الهتمام المناسب ا اإللكترونيةبتطوير الموارد المكتبية المادية و المتعلّقةواإلجراءات  الّسياساتتولي  .أ 

 االحتياجات العامة لألنشطة البحثية.بوكذلك  ،والبحثية دراسّيةال المؤّسسة برامج متطلّباتب
المقتنيات المادية جميع  توفيرلموازنة المكتبة قادرة على  المؤّسسةها رصدالتي ت المالّية مخصصاتال .ب 

 مستمر.و مرض على نحووالموارد والخدمات المكتبية  ،كترونيةلواال
. كترونيةلوأخرى طويلة األجل لتحديث موارد المكتبة المادية واال قصيرة األجلخططا  المؤسسة طبقت .ج 

 في تطوير ومراجعة المواد المكتبية.  المستفيدةويشارك األكاديميون وسائر األطراف 
لتنمية المهارات التي تمّكنهم من استخدام  المناسب والكافي على الدعمواألكاديميون  الّطلبة حصلي .د 

 .بفاعلّيةالموارد المكتبية 
واألكاديميين  للّطلبةوالمكتبة مفتوحة  ،إليه سهل الوصوليبالموارد المكتبية في موقع  المؤّسسةتحتفظ  .ه 

 مواردها أثناء الدروس وبعدها.ى لهم االستفادة من حتى يتسنّ  ،لفترات مناسبة
واألكاديميين على  الّطلبةلتسهيل حصول  ؛فهرسة عالمية متعارف عليها ةظمنالموارد طبقا ألف صنّ تُ  .و 

موثوقة إلدارة ة نظمأ المؤّسسة طبقتوخارجها. و المؤّسسةمن داخل حرم  اإللكترونيةالموارد المادية و
 ة للموارد التي تتأخر إعادتها.فاعلبما في ذلك المتابعة ال ،استعارة وإعادة المواد

فإنها تعقد اتفاقيات تعاون تشمل االستعارة البينية مع مؤسسات مماثلة  ،للمؤّسسةكلما كان مناسبا  .ز 
 واالستغالل المشترك للموارد والخدمات المكتبية.

االعتبار نظر في يم يالّتقكفاية مواردها وخدماتها المكتبية. ويأخذ هذا مدى وتقيم دوريا  المؤسسة تراجع .ح 
عن األكاديميين و الّطلبة ىمؤشرات رضباإلضافة إلى   ،احتياجات البرامج ومستويات االستخدام

 الخدمات المكتبية.
لضمان استجابة هذه  ؛إدارة الخدمات المكتبيةالنهج الذي تتبعه في دوريا فاعلية  تراجع المؤسسة .ط 

 الجهات ذات العالقة. متطلّباتالخدمات ل

 

 التعلّم: خدمــات تقنيات المعلومات و4-6المقيــاس 
أنظمة وتطبيق تطوير  :إدارتها. وتشمل التعلّمالمعلومات و ةخدماتها في مجال تقنيبفاعلية  المؤّسسةتدير 

 ستخداماإلشراف العام على االكذلك و ،الخدمات الوصول إلىقدرة وضمان  ،وصيانة المعدات ،ةجانسمت
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مراقبة حقوق إضافة إلى  ،االفتراضي التعلّمبيئة لخدمات األنترنت و -من قبل الموظفين والطلبة -سليمال
خدمات المتعلق باستخدامهم ل دعمال موظفينوال للّطلبة المؤّسسة تقّدمكما . كترونيةلالملكية الفكرية للبرامج اال

 .لمؤّسسةا ةطلب. وهذه الخدمات مناسبة لالتعلّمالمعلومات و ةتقني

 

 :المؤشـــرات
االهتمام المناسب  التعلّمفي تطوير خدمات تقنيات المعلومات و المؤّسسة ي تعتمدهذال نهجالولي ي .أ 

 برامجها وأنشطتها البحثية. متطلّباتل
بما في  ،لشبكة االنترنت ضوابط االستخدام السليم  التعلّمسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وتفّصل  .ب 

هذه  تطبق المؤسسةتمنع خرق حقوق النشر واستخدام برامج غير مرخصة. و ةنظمأ طبيقذلك ت
على  االفتراضي التعلّمفضاءات سائر ولألنترنت  الّطلبةو نموّظفيالاستخدام  لدعم ،بفاعلّية الّسياسات

 . آمن نحو
كافية لتغطية تدريب  التعلّمة لموازنة خدمات تقنيات المعلومات ورصودالم مخصصات الماليةال .ج 

بما في ذلك توفير  ،وتطوير وتحديث البرامج واألجهزة ،واستبدال المعدات التقنية ،واقتناء نموّظفيال
 نطاق ترددي مناسب. 

من خدمات تقنيات من االستفادة القصوى األكاديميين و الّطلبةلتمكين  الضروري دعمال المؤّسسةُتوّفر  .د 
 .التعلّمالمعلومات و

 ،التعلّموأخرى طويلة األجل لتحسين خدمات تقنيات المعلومات و قصيرة األجلخططا  تطبق المؤسسة .ه 
 في تطوير هذه الخدمات. عالقةوتشرك األكاديميين وجهات أخرى ذات 

لضمان مواكبتها للتطورات واستيعابها  ،التعلّما خدمات تقنيات المعلومات ودوريّ  تراجع المؤسسة .و 
 للمستجدات في هذا المجال.

 اإلجراءات المناسبة لحماية بنيتها التقنية )مثل حمايتها من القرصنة(. المؤّسسةتّتخذ  .ز 
 . التعلّمإدارة خدمات تقنيات المعلومات والنهج الذي تتبعه في  فاعليةا دوريّ  المؤّسسة مقيّ ت .ح 

 

 اإلرشـــاد األكاديمي: 5-6المقيـــاس 
 األكاديميّ  دعمعلى اإلرشاد وال الّطلبةكفل حصول تإلرشاد األكاديمي لأنظمة وإجراءات  تطبق المؤسسة

 . عليميةالتتحقيق أهدافهم  ساعدهم علىتو ،فاعلال
 

 

 :المؤشـــرات
مع مرشده األكاديمي لتشاور فرصا منتظمة لكل طالب ل هوإجراءاتسياسات اإلرشاد األكاديمي ُتوّفر  .أ 

 المؤّسسةالنهج الذي تتبعه شمل ي. وكاديميه األتقّدمو دراسيةال ق باختياراتهمسائل تتعلّ  ةأيبخصوص 
أو ذوي االحتياجات  ،الذين يدرسون في مواقع مختلفة / أوو ،غير النظاميين للّطلبةترتيبات خاصة 

 الخاصة. 
. ويضمن نظام الفشل الدراسي خطرالمعرضين ل الّطلبةلتحديد  ؛األكاديمي الّطلبةأداء  المؤّسسةتابع تُ  .ب 

 المتعثرين. للّطلبة ةتوفير المساعداإلرشاد األكاديمي 
. بفاعلّيةنوا من أداء مهامهم اإلرشادية التدريب المناسب حتى يتمكّ األكاديميين للمرشدين  المؤّسسةُتوّفر  .ج 
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يات مسؤولوهي نسبة تأخذ في االعتبار ال ؛أكاديمي لكل مرشد الّطلبةسياسة تضبط نسبة  للمؤّسسةو
 .بفاعلّيةاألخرى للمرشدين وتسمح لهم بأداء مهامهم اإلرشادية 

حتى يتمكنوا من  ،سجالت الطلبةعلى  المناسباالطالع  حقّ  للمرشدين األكاديميين تضمن المؤّسسة .د 
 عطياتة المبسريّ  المتعلّقةواإلجراءات  الّسياساتد بالتقيّ بلزمهم . وتُ بفاعلّيةأداء مهامهم اإلرشادية 

 سجالت مناسبة لإلرشاد األكاديمي.ب المؤّسسة حتفظوالشخصية. وت األكاديمّية
على  الّطلبةإجراءات لضمان حصول  - إضافة إلى نظام اإلرشاد األكاديمي الرسمي -تّتخذ المؤّسسة  .ه 

. والمدرسون مطلعون على دراسّيةوالوحدات ال المقّرراتسيهم بخصوص صح من مدرّ المشورة والنّ 
 للخدمات المناسبة الحتياجاتهم.  الّطلبةوقادرون على توجيه  ،المؤّسسةها ُتوفّرالتي  التعلّمدعم خدمات 

 إلرشاد األكاديمي.في ا النهج الذي تتبعهة ا فاعليّ دوريّ  تراجع المؤسسة .و 

 
 
 

  لطلبةا تعلّم دعم :6-6المقيــاس 
 ةفاعلال مساندةعلى ال الّطلبةلضمان حصول  ؛التعلّم عملّيةل الالصفيةالدعم خدمات من  ُجملة المؤّسسةُتوّفر 

 .يةعليمالتتحقيق أهدافهم في تعلمهم ووالمناسبة 

 

 المؤشـــرات:
 خصيصا مصممة ذه الخدماتوه ،التعلّم عملّيةل الالصفيةالدعم من خدمات مجموعة  توّفر المؤّسسة .أ 

 .الخاصة بالطلبة متطلّباتلللالستجابة 
التخطيط وتوفير الموارد كذلك و ،للّطلبة يالتعلّمالدعم احتياجات ة للتعرف على فاعلات آلي للمؤّسسة .ب 

 وتقديم الخدمات واألنشطة التي تستجيب لهذه االحتياجات.
 بعدل وإيجابية واحترام. للّطلبة يةالتعلّممع االحتياجات  المؤّسسةتتعامل  .ج 
 ،الّتخرج متطلّبات إكمالالذين يواجهون خطر عدم  الّطلبةنها من تحديد تمكّ أنظمة  تطبق المؤسسة .د 

 وتوفير المساعدة الضرورية لهم. 
 لذوي االحتياجات الخاصة. تعلمي دعمتوفير خدمات  تضمن المؤّسسة .ه 
 العالي. الّتعليمالمستجدين على بيئة  الّطلبةآليات مناسبة لمساعدة  للمؤّسسة .و 
 .التعلّم دعمالمتعلقة ب الالصفّيةا مدى مالءمة خدماتها وأنشطتها دوريّ  تراجع المؤسسة .ز 

 

 التعلّمو عليمالتّ : موارد 7-6المقيـــاس 
 .بفاعلّيةمناسبة وكافية لتقديم برامجها  يةعليمات ومواد تتوفير مرافق ومعدّ  تضمن المؤّسسة

 

 

 :المؤشــــرات
 الحفاظ عليها.ضمان وتوزيعها و يةالّتعليمة لتوفير الموارد فاعلأنظمة  للمؤّسسة .أ 
 الحتياجات البرامج. تستجيبو كافيةومناسبة ية الّتعليمالموارد أن  تضمن المؤّسسة .ب 
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على  الّطلبةقدرة جميع إضافة إلى   ،المادية واالفتراضية التعلم اتبيئسالمة توفر و  تضمن المؤّسسة .ج 
 الوطنية للصحة والسالمة. تطلباتللم بيئاتهذه ال يفاءاستخدامها وموثوقيتها. كما تضمن است

برامج أو  استخداموتمتنع عن  ،القوانين الوطنية للنشر إطارفي  يةالتعلّمبتوفير الموارد تلتزم المؤّسسة  .د 
 دون إذن. ،حقوق النشرتدخل تحت طائلة استنساخ نصوص أو مجالت 

 . التعلّمللتعليم و فاعلاللضمان مالءمتها ودعمها  ؛يةالّتعليمدوريا مواردها  تراجع المؤسسة .ه 
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  لبةالطوخدمات دعم  الّطلبة: 7المعيـــــار 
. للّطلبة األكاديمّيةتوفير خدمات الدعم غير في اإلدارة محكم و اخططم نهجاالعالي  الّتعليممؤسسة  تبعت

ُجملة لهم  وّفريُ  ،اءبنّ  إيجابيّ  من مناخكذلك  الّطلبة ستفيديو. طلبة المؤسسةوهذه الخدمات مناسبة وكافية ل
 ،متاحةالضوابط  وهذه ،الّطلبةع من السلوك المتوقّ  المؤّسسة ضوابط حّددتلتعبير عن آرائهم. ولفرص من ال

الموارد كما أن . مساواةو باتساق تطّبقهي و ،ذات العالقةجهات على ال فاعل على نحو معممةو
 ة.فاعلال تابعةموتخضع لل ،كافيةالمخصصة لخدمات الدعم األكاديمي 

 

  الطالبيوالدعم  الّطلبة خدمات : تخطيط وإدارة1-7المقياس 
مع  تماشىي ، بمالبةلطلغير األكاديمي تخطيط وإدارة خدمات الدعم في  ااستراتيجي نهجا المؤسسة طّبقت

وتخضع  كافية،خدمات هذه الصة لالموارد المخصّ كما أن . ةالطلبالخاصة ب الحتياجاتلستجيب يو ،رسالتها
 تحصيلهم األكاديمي. سهلوت ،بها ترتقيو للّطلبة يةالتعلّمالتجربة تدعم ي وه .ةتابعملل
 

 

 :المؤشـــــرات
بما في ذلك  ،احتياجاتهمتحديد  لبةالطتخطيط وإدارة خدمات دعم في  المؤّسسة النهج الذي تتبعهشمل ي .أ 

 مختلفة. مواقعالذين يدرسون في و الطلبة أ/ غير النظاميين و الّطلبةاالحتياجات الخاصة ب
 متطلّباتتستجيب ل ،والموارد المخصصة لها ،المقّدمة الطالبيخدمات الدعم  نطاقأن  تضمن المؤّسسة .ب 

 .ةلبالط
 مسؤوليةوتفّوض  ،رفيع ضمن هيكلها التنظيمي مستوىفي خدمات الدعم األكاديمي   المؤّسسة ضعت .ج 

 أو لجنة على مستوى رفيع. نموّظفيالتخطيطها وإدارتها إلى أحد كبار 
 .همالحتياجاتلضمان استجابتها  ؛إلبداء رأيهم في تخطيط وتقويم الخدمات للّطلبة افرص توّفر المؤّسسة .د 
لضمان قدرتها على  ؛الطالبيخدمات الدعم  النهج الذي تتبعه فية بانتظام فاعليّ  المؤسسة راجعت .ه 

 .للّطلبة األكاديمي الّتحصيل تسهيلو ةالطالبياالرتقاء بالتجربة 

 

  الطالبي خصائص المجتمع: 2-7المقيــــاس 
 ،اذ القراراتخفي ات التحليلبنتائج  تسترشدو ،الطالبي خصائص مجتمعهابتحليل  ستمرارباقوم المؤسسة ت

  .ةالطلبودعم  األكاديمّية والمرافق دماتلخل مدسم وتطوير الخطط الطويلة األور
 

 

 :المؤشـــرات
بما في ذلك  ،طلبتها خصائصالمتعلقة ب تجاهاتاالالتي ترصد من البيانات  نطاقا واسعا المؤّسسةتجمع  .أ 

غرافية ووغيرها من المتغيرات الديم ،تصنيفهم حسب الجنس والعمر والجنسية واالحتياجات الخاصة
 األساسية.

القرارات  صياغةفي هذا التحليل  جلالسترشاد بنتائ ؛طلبتهالبيانات  استمرم انقدي تحليال المؤسسة جريت .ب 
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 والمرافق خدمات الدعمو األكاديمّيةبتخطيط الخدمات  المتعلّقة مدوالطويلة األ القصيرةاالستراتيجية 
 .هاوتطوير المتعلقة بها،

 ،جانباأل الّطلبةبما في ذلك  ،تحديدها التي تمّ  الّطلبةاالستجابة لجميع احتياجات  تضمن المؤّسسة .ج 
  في كنف العدل واإليجابية واالحترام. ،وذوي االحتياجات الخاصة

في جمع بيانات  ممارساتهالضمان فاعلية  ؛الطالبيمتابعة سجلها نهجها في دوريا  تراجع المؤسسة .د 
 دقيقة ومفيدة.

 

 طالبيال مناخوال الّطلبة ى: رض3-7المقيـــاس 
آليات رسمية لتسهيل  هنالك. وقيمها المؤسسيةب رشدستي، إيجابي وبّناء طالبي مناخعلى  المؤّسسة تحافظ
 التعبير عنلالجتماع و للّطلبة ا عديدةفرص هنالك. كما أن مناسبةال القرارصنع  مستوياتفي  الّطلبةتمثيل 

تحسين الخدمات قيام المؤسسة ب إلىالطلبة  ىمؤشرات رضالمتعلقة بالتغذية الراجعة تحليل  فضيآرائهم. وي
 بهذه التحسينات.   وإبالغهم ،همل يةالتعلّموالمرافق والفرص 

 

 المؤشـــرات:
 .المناخ الطالبي وتحسين الّطلبة ىقياس رضفي  محكمانهجا  المؤسسة تبعت .أ 
 .المؤّسسةدة من على مستويات متعدّ  جهات صنع القرارتمثيل مناسب في  للّطلبة .ب 
 آرائهم. لتعبير عنلي بطاللتشكيل مجلس  للّطلبةالفرصة  المؤّسسةتتيح  .ج 
 الّطلبةغ ول آرائهم الشخصية. وتبلّ إلعطاء تغذية راجعة ح مةفرصا منظّ  للّطلبة توّفر المؤّسسة .د 

 . هذه التغذية الراجعةها استجابة لتّتخذبأي إجراءات  نموّظفيالو
مة لتؤثر مصمّ  ،رسمية وغير رسمية و فعاليات أنشطةموعة جم  الطالبيلمجتمعها  توّفر المؤّسسة .ه 

 . ةالطالبيواالرتقاء بالتجربة  الّطلبةإيجابيا على رعاية 
الهادفة إلى  المؤّسسيةوكذلك األنظمة  ،والمناخ الطالبي  الّطلبة ىرضا دوريّ  وتقّيم  المؤسسة تراجع .و 

للتعامل  تغذيتهم الراجعة؛ الرسمية والحصول على جهات صنع القرارفي  ةلطلبل الفاعلتمثيل الضمان 
     إجراء التحسينات.مع هذه اآلراء و

 

 ةبلالط: سلـــوك 4-7المقيــاس 
 ذات  معممة على الجهاتوهي كلها متاحة و  ،ةلبالطم سلوك وسياسات وإجراءات تنظّ  ضوابط للمؤّسسة
نحو  الّطلبةواإلجراءات لتوجيه  الّسياساتو الضوابطستخدم هذه . وتُ ومساواة وعدل باتساق تطبقو ،العالقة

 .واجباتهمو الّطلبةحدد حقوق ي -أو ما في حكمه-عبر توفير دليل للقواعد السلوكية  ،السلوك الصحيح

 

 المؤشــرات:
عند  يجب اتباعهاالخطوات التي  الطالبيمة للسلوك المنظ   المؤّسسةوسياسات وإجراءات ضوابط تحّدد  .أ 

العقوبات كذلك و ،ختّصةواللجان الم نموّظفياليات مسؤولو ،ةالطالبيالتحقيق في انتهاكات السلوكيات 
 التي يمكن فرضها على المخالفين. 

 لّطلبةعلى ا معممة متاحة و الطالبيالمنظمة للسلوك  المؤّسسةوسياسات وإجراءات  ضوابط  .ب 
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 .منهجي وعادل على نحو نّفذتُ و ،نموّظفيالو
وُتشرح لهم آليات  ،على اإلجراءات التأديبية أو القرارات الناتجة عنها تظلّمالبحقهم في  الّطلبة يعلم .ج 

 . تظلّمال
جميع الوثائق  يتم حفظاإلجراءات السريعة والمناسبة ضد االنتهاكات السلوكية. و المؤّسسةتّتخذ  .د 

ويستخدم تحليل البيانات المتراكمة الخاصة بالقضايا السلوكية في بالتحقيقات في سجالت آمنة.  المتعلّقة

 . المؤّسسةمشكالت منهجية تستدعي اهتمام  ةأيتحديد و معالجة 

وفاعلية  انضباطهمو لضمان حقوقهم وتمثيلهم ؛الطلبةسلوك إدارة النهج الذي تتبعه في  تراجع المؤسسة .ه 
 .   البيالطتظلّم النظام 

 والتوظيف المهني التوجيه خدمات :5-7المقيــاس 
. وهذه في مجال التوجيه المهني والتوظيف مناسبةالو بعنايةمخططة المن الخدمات  جملة توّفر المؤّسسة

 لدخول سوق العمل وتخطيط مستقبلهم المهني. الستعدادفي ا الّطلبةتساعد الخدمات 
 

 

 المـؤشــرات:
مين تأي ووظيفعلى تخطيط مستقبلهم ال الّطلبةلمساعدة وجيه المهني؛ تالخدمات  توّفر المؤّسسة .أ 

والمعلومات  ،الحصول على الوظائف المناسبة. وتشمل هذه الخدمات التوجيه واإلرشاد الوظيفي
اإلرشاد حول مقابالت العمل والتدريب كذلك و ،ةالّذاتيوالتدريب والمساعدة في كتابة السير  المشورة،و

 العملي وأنشطة المتابعة.
ويتم تحليل إحصائيات التوظيف  ،والوظيفي التوجيه المهنيخدمات تقديم موّظفون مؤهلون يتولّى  .ب 

 .والوظيفي التوجيه المهنيلالرتقاء بخدمات  ؛وأرباب العمل دوريا الخّريجينوالتغذية الراجعة من 
 وجهاتب المتعلّقةعرف على احتياجات سوق العمل وجمع وتحليل البيانات ة في التّ فاعلآليات  للمؤّسسة .ج 

 وأرباب العمل. الخّريجينوالتغذية الراجعة من  الخّريجين
عرف كالتي يتم التّ  ،سوق العمل متطلّباتب المتعلّقةبالمبادرات الوطنية  بانتظام تهاّطلب المؤّسسة خطرت .د 

 . للخّريجينعليها من خالل المسح الوطني 
 لتحسين فاعليتها. ؛والتوظيف المهنيبالتوجيه  المتعلّقةا خدماتها دوريّ  تراجع المؤسسة .ه 
 الّطلبة هيئةلضمان ت ؛المهني والتوظيف التوجيهخدمات نهجها في إدارة فاعلية بانتظام  المؤسسة تراجع .و 

 مالئم للتوظيف. على نحو

 

 لبةلطل المالّيةلخدمات ا: 6-7المقيــاس 
 نظاما منهجيا تبعت. وينالحاليّ و المستقبليين للّطلبة المالّيةبالمسائل  المتعلّقةجميع المعلومات  توّفر المؤّسسة

على بعثات  الحاصلين الّطلبةب المتعلّقةاإلدارية  مهامالكذلك إدارة و ،الدراسية  سوموإدارة الرّ  تحصيلل
تحكمها  ،إن وجدت ،للّطلبةخدمات الدعم المالي  وأوالبعثات الداخلية  ،للّطلبةة. اإلرشاد المالي متاح خارجيّ 

 .تطبق بعدل ومساواةو ،سياسات وإجراءات رصينة
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 :المؤشــرات
الحصول على  ذات العالقة،الجهات غيرهم من و ،الحاليينو المستقبليين الّطلبةلجميع  تضمن المؤّسسة .أ 

 ،بدراستهم المتعلّقةإجراءات استرجاع األموال كذلك و ،والشروط رسومالجميع المعلومات الدقيقة حول 
 . هم الدراسيةتكلفة الخاصة ببرامجالبما في ذلك 

 وتضمن ،سياسات وإجراءاتالمؤسسة محكومة ب هاُتوّفرالتي  راسيةالد منحوال المالّيةالمساعدات  .ب 
 المالّيةالمساعدات  قيمة دوري على نحو تراجع هييها. وتوزيعها على مستحقّ  المساواة في المؤسسة
 . للّطلبة قدمهاالتي ت منحوعدد ال

داد الجديدة في السّ  مواعيدالشروط و توّضحفإن المؤسسة  ،فعتسمح بتأجيل الدّ  الضوابطإذا كانت  .ج 
 .وشهود المعنيين الّطلبةتحمل توقيع ومصّدقة اتفاقات رسمية 

 .توجيهلمساعدة والغرض الحصول على ال ؛الّطلبةخدمة اإلرشاد المالي لجميع ر يتوفالمؤّسسة تضمن  .د 
بما في ذلك تخصيص  ،ةالطالبيلمالية ائل امسالذي تتبعه في إدارة الالنهج ا دوريّ  تراجع المؤسسة .ه 

وفاعليتها  للّطلبةلضمان استمرار مالءمة هذه الترتيبات  ؛لمنح الدراسيةوا المالّيةالمساعدات  صرفو
 في مساعدتهم.

 

 : السكن والتغذية والنقل7-7المقيــاس 
 على نحو حصول الطلبة على هذه الخدمات المؤسسة تضمن ،خدمات السكن والتغذية والنقل حيثما وجدت

سياسات وإجراءات تضمن اإلدارة الفاعلة لهذه  المؤّسسة تطّبقو .المحلية ويتماشى مع القيم الثقافيةكاف 
 .لبةطالحتياجات ال وتلبيتها ،الخدمات والمرافق واستجابتها لشروط الصحة والسالمة الوطنية

 

 

 المؤشــرات:
 وبأسعار معقولة. الئقة ثقافيا وصحيا  تغذية ومرافق  بخدمات نموّظفيالو الّطلبةع تمتّ  تضمن المؤّسسة .أ 
 ،احتياجات الّطلبة لبيوت ،وآمنة ،جيدخدمات السكن فيجب أن تكون في مستوى  تقّدم المؤّسسةإذا كانت  .ب 

ن لهم الخبرة موّظفي مع توفير اإلشراف المناسب منالطالبات  سكنبما في ذلك  ،الثقافية متفقة مع القيمو
 والتفويض الضروريان.

 .الّطلبةآمنة ومالئمة الحتياجات تكون فإن خدماتها  ،خدمات النقل تقّدم المؤّسسةإذا كانت  .ج 
 تقّدمهاإلبداء آرائهم في جودة ومالءمة خدمات السكن والتغذية والنقل التي  مجال للّطلبة وّفرتي .د 

 ،لتحسين خدماتها -التغذية الراجعةعلى ضوء هذه -التدابير الضرورية  المؤّسسة تّتخذ. والمؤّسسة
 .هذه التحسيناتعلما ب الّطلبةوتحيط 

لضمان دوام مالءمتها وفاعليتها في االستجابة  ؛بانتظام مرافق السكن والتغذية والنقل تراجع المؤسسة .ه 
 .الّطلبةالحتياجات 

 

 

 : المرافق الطبية واإلرشادية8-7المقيــاس 
 ةكافيعلى مرافق وخدمات طبية وإرشادية  الّطلبةلضمان حصول جميع  ؛إجراءاتأنظمة و تطبق المؤسسة

 تستجيب الحتياجاتهم. ومناسبة،
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 المـؤشــرات:
هي و ،الطبية واإلرشادية والمرافق من الخدمات تهالبطة لتحديد احتياجات فاعلترتيبات  المؤّسسة لدى .أ 

 هذه االحتياجات.استجابة ل ،المناسبة تخصصيةلهم العديد من الخدمات ال تقّدم
 ترتيبات للمساعدة الطبية الطارئة عند الضرورة. هنالك .ب 
ن ذوي مؤهالت وخبرات موّظفيعلى الخدمات الطبية واإلرشادية من  الّطلبةحصول  تضمن المؤّسسة .ج 

 مناسبة.
 منذ بداية دراساتهم. لّطلبةعممة على ام متاحة وها خدماتو ةوّفرتية واإلرشادية مالطب مرافقال .د 
لضمان استجابتها  ؛مرافقها الطبية واإلرشاديةوفاعلية بانتظام مالءمة وجودة  تراجع المؤسسة .ه 

 .الّطلبةالحتياجات 
 

 
 
 
 

 األجانب الّطلبة: خدمات 9-7المقيـــاس 
و  ،خدمات دعم مناسبة لهم خالل دراستهم في السلطنة يروفتفهي تضمن  ،أجانب طلبة المؤّسسةبإذا كان 

 .لبي احتياجاتهم الخاصةي الذي على النحوتكون هذه الخدمات معدة 
 

 

إلى سلطنة عمان من بلد آخر حصرا لغرض الحصول  أتييعّرف الطالب األجنبي على أنه "الطالب الذي ي
 على مؤهل جامعي".

 

 

 المؤشــــرات:
. وتضمن إعالمهم بهذه الخدمات جانباأل الّطلبةمن خدمات الدعم الخاصة ب مجموعة توّفر المؤّسسة .أ 

 منذ بداية دراستهم في السلطنة.
العامة الرعاية ترتيبات وسائر  ،المالئمعلى السكن  جانباأل الّطلبةحصول تسهيالت  المؤّسسة توفر .ب 

 المناسبة خالل فترة دراستهم في السلطنة. 
لضمان تلبية  ؛جانباأل للّطلبةإدارة الخدمات الموجهة نهجها في فاعلية بانتظام  المؤسسة تراجع .ج 

 احتياجاتهم.  
 

 

 : الخدمات والمرافق االجتماعية والترفيهية10-7المقيـــاس 
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. لبةطوهي مناسبة لل ،جيد على نحوالخدمات والمرافق االجتماعية والترفيهية وتديرها  المؤّسسةط تخطّ 
 الّطلبةهم في رفاه وتس ،عادل على نحوتقدم و متاحةوالترفيهية الخدمات والمرافق الثقافية واالجتماعية و

 .ةالشخصيوتنميتهم 
 

 

 :المؤشــرات
وغيرها من  ،ةفرص المشاركة في األنشطة الثقافية مثل النوادي والجمعيات الفنيّ  للّطلبة وّفرتت .أ 

التفاعل االجتماعي غير الرسمي بين  المؤّسسةل المجاالت المناسبة الهتماماتهم واحتياجاتهم. وتسهّ 
 عبر عدد من األنشطة الرسمية وغير الرسمية.  ،الّطلبة

 ؛نسب مشاركتهم رصدوت ،في األنشطة االجتماعية والترفيهية الّطلبةا مشاركة عمليّ  المؤّسسةع تشجّ  .ب 
 لضمان الحضور الجيد لهذه األنشطة.

 المؤّسسةعند استخدامهم لمرافق  الّطلبةآليات اإلشراف على سياسات وإجراءات المؤسسة  تحّدد .ج 
  االجتماعية والترفيهية.

دوريا فاعلية خدماتها االجتماعية والترفيهية، بما في ذلك استيفاء مرافقها لشروط  تراجع المؤسسة .د 
 . الطلبةلضمان مناسبتها واستجابتها الحتياجات  ؛الصحة والسالمة

 
 

 

 

 نوظفيموخــدمات دعــم ال نموّظفوال: 8المعيــــار 
بما  ،همودعم نموّظفيالالخدمات المتعلقة بتخطيط وإدارة في  ااستراتيجي نهجاالعالي  الّتعليممؤسسة  تبعت

 إجراءاتأنظمة و المؤّسسة طبقت. وفاعل على نحو االكاديمية وغير األكاديمّيةتها القيام بأنشطيمّكنها من 
مؤسسي  مناخلتوفير  مدروسة؛خطوات  تّتخذكما  ،وتخطيط وتقويم األداء تطوير الوظيفيوظيف والللتّ 

وغير  األكاديمّيةالعمانية  وادرلى توظيف الكإكذلك  المؤّسسة سعى. وتنموّظفيالودعم استبقاء  ،إيجابي
 العالي. الّتعليملدعم األهداف الوطنية للّتعمين في قطاع  ؛واستبقائها األكاديمّية

 

 

 : تخطيط وإدارة الموارد البشرية1-8المقيــاس 
مع رسالتها وأهدافها  ماشىتيبما  ،تخطيط وإدارة الموارد البشريةفي  ااستراتيجي نهجا المؤّسسة طّبقت

تنظم جميع جوانب إدارة الموارد  ،وسياسات وإجراءات معتمدة رسميا ضوابط طبقتكما االستراتيجية. 
 متابعة. تخضع للو ،كافيةال مواردالبالموارد البشرية  المتعلّقةألنشطة ل وتتوفرالبشرية. 

 

 المؤشـــرات:
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 .الموظفينإلدارة الموارد البشرية تحديد احتياجات  المؤّسسة استراتيجيةتشمل  .أ 
تستجيب للمتطلبات هي و ،دلاوع منهجي نحوعلى  طبقتو شّفافةسياسات وإجراءات الموارد البشرية  .ب 

 . إن وجدت، المؤّسسة علىاإلشراف  جهات متطلّباتلو ،الوطنية
الموارد المتعلقة بجراءات اإلسياسات واليفّصل   -في حكمهأو ما  - نموّظفيدليال لل توّفر المؤّسسة .ج 

 البشرية.
 .رفيعي المستوىن موّظفيصالحيات تخطيط وإدارة الموارد البشرية ل المؤّسسةض تفوّ  .د 
لضمان قدرتها على توظيف واستبقاء  ؛مالية كافية للموارد البشرية مخصصات المؤّسسة رصدت .ه 

خدمات توفير كذلك لو ،ناألكاديمييغير و ناألكاديمييللموظفين  والخبرات المؤّهالتذوي  نموّظفيال
 .المناسبة لهم دعمال

 حصوللضمان  ؛تخطيط وإدارة الموارد البشريةالنهج الذي تتبعه في دوريا فاعلية  تراجع المؤسسة .و 
 .الوظيفية لقيام بأدوارهملالكافية على الموارد  الموظفين

 

 الوظيفي كادرخصائص ال: 2-8المقيــــاس 
بما في ذلك  ،تحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية دعمت خصائص الكادر الوظيفيأن  تضمن المؤّسسة

 قديمتكافية ل هم الوظيفيةومستويات نموّظفيالمؤهالت  أنكما والبحوث.  العلمّيةباألنشطة  المتعلّقةاألهداف 
 .بفاعلّية ة المؤسسةوإدارة أنشط كاديميةاألبرامج ال

 

 المؤشــرات:
تعكس هي و ،لدعم جميع أنشطتها والتركيبةالعدد  من حيثمناسبة  لمؤّسسةلالبشرية موارد الخصائص  .أ 

 الجنس واألعمار والجنسيات. تنوعا في
واإلدارية  األكاديمّية المؤّسسة متطلّباتجميع لصاتهم وخبراتهم وتخصّ  نموّظفيالمؤهالت  ستجيبت .ب 

 .الطالبيالدعم خدمات و
أو مؤسسات  ،ذات العالقة االحترافية جهاتالوزارات وال متطلّباتلمؤهالت األكاديميين  تستجيب .ج 

 .تي ترتبط بهاالعالي ال الّتعليم
 قيقة.الدّ  األكاديمّية )األلقاب( األكاديميون المسمياتيستخدم  .د 
تحدد سياسة المؤسسة، حيثما كان ذلك منطبقا ، التوازن في الموظفين األكاديميين المعينين بنظامي  .ه 

 للقوانين الوطنية.استجابة ترتيبات التوظيف وتضمن  ،الجزئي والكاملالعمل 
لضمان استمرار مالءمته وقدرته على االستجابة  ؛الوظيفي كادرهاخصائص بانتظام  المؤسسة راجعت .و 

 .العلمّيةوالبحثية وأنشطتها  األكاديمّيةبرامجها  متطلّباتل

 

 ختيار: التوظيف واال3-8المقيــاس 
لدعم  ؛ةكافيخبرات و مؤّهالتذوي  نموّظفي وتعيين ختيارناجحة في ا إجراءاتأنظمة و المؤسسة طبقت

 . مالئم على نحو واإلدارية األكاديمّيةجميع مهامها 
 

 



 

ة لالعتماد األكادميي العمانياهليئة   

45 

 

 :المؤشــرات
 نموّظفيالوتوظيف  ختيارإعالن الشواغر وافي  المؤّسسةالذي تتبعه  النهجواإلجراءات  الّسياسات تحّدد .أ 

 األكاديميين وغير األكاديميين.
الخبرة كذلك المناسبة و المؤّهالتيمتلكون  نموّظفيالأن  المؤّسسةتضمن إجراءات التوظيف في  .ب 

 وظائفهم. متطلّباتيفاء الست والكفاءة
)مثل رئيس الجامعة ومديرها أو  المؤّسسة في المناصب القيادية في نموّظفيال الحوكمة مجلس عيني .ج 

في مناصب ن موّظفيو الحوكمة مجلسمن أعضاء  عددتتكون من  اختيارالعميد( بتوصية من لجنة 
 ذوي خبرة.و رفيعة

في ممكن  جميع اإلجراءات الهادفة إلى تفادي أي تضارب ب كليا  المؤّسسة تقيدت ، نموّظفيالعند تعيين  .د 
 المصالح.

كلما كان  -توصية من لجان تشمل في عضويتهاذوي الدرجات العلمية العليا  كاديمييناأل المؤّسسة عّينت .ه 
مؤهالت  يفاءقادرين على تقويم مدى است ،ذوي درجات عليا ،أكاديميين خارجيين -ذلك مناسبا

 والبحثية للمعايير العالمية في مجاالتهم. العلمّيةالمترشحين وخبراتهم 
 نة في الوظائف المعلنة وشروط التوظيف. ال للمهام المتضمّ للمترشحين توصيفا مفصّ  توّفر المؤّسسة  .و 
أو أي وثائق أخرى تفّصل بوضوح شروط  ،الجدد رسائل تعيين وعقودا نموّظفياللجميع  المؤّسسةم تسلّ  .ز 

 العمل وظروفه. 
أو بنظام العمل األجل  والتوظيف على عقود قصيرة االختيارالمعتمدة في  الرئيسةمقاييس الفرز  .ح 

على نظام في اختيار نظرائهم للمقاييس المعتمدة لتلك مطابقة لألكاديميين و غير األكاديميين الجزئي 
 التفرغ الكامل

لضمان استمرار مالءمتها وشفافيتها  ،والتوظيفاالختيار النهج الذي تتبعه في دوريا  المؤسسةتراجع  .ط 
 وفاعليتها في توفير االحتياجات الوظيفية بسرعة. 

 

 

 نموّظفي: األنشطة التعريفية لل4-8المقيــاس 
لضمان  ؛ن الجددموّظفيللجميع ا المقّدمةبرامج وأنشطة التعريف إدارة في  منهجيا أسلوبا المؤّسسة تبعت

 اتهم بنجاح. وليّ ؤتنفيذ أدوارهم ومس ما يمكنهم منب ،واإلدارية األكاديمّيةإلمامهم باألنظمة واإلجراءات 

 
 
 

 المؤشــرات:
هذه  توّضحكما  ،ة عن توجيههممسؤولالجهات ال نموّظفيالنظام التعريفي للسياسة وإجراءات تحّدد  .أ 

 .المؤّسسةعبر  تساقاألنشطة التوجيهية الرسمية التي يجب تنفيذها با اللوائح
وخدماتها وبرامجها  المؤّسسةلضمان إلمامهم ب ؛ن الجددموّظفيبرنامجا تعريفيا منّظما لل تطبق المؤسسة .ب 

 وأولوياتها.
ويحتوي على  المؤّسسةح رسالة يوضّ  - في حكمهأو ما -الجدد دليال  نموّظفياللجميع  توّفر المؤّسسة  .ج 
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 ن خالل فترة عملهم.موّظفيلتي توجه اوالضوابط ال الّسياسات -أو روابط إلى –نسح من 
 قصيرة على عقود المعينين  األكاديميين وغير األكاديميين نموّظفيال تعريفاإلجراءات المعتمدة في  .د 

 الدوام الكامل.بنظام نظرائهم أو بنظام العمل الجزئي مطابقة لإلجراءات المعتمدة مع  األجل
لضمان  ؛نموّظفيلل عريفيالنظام التّ ب المتعلّقةدوريا سياستها وإجراءاتها وأنشطتها  تراجع المؤسسة .ه 

 وفاعليتها. مالءمتهااستمرار 
 

 

 طوير الوظيفي: الت5-8المقيــاس 
ص تخصّ هي و ،األكاديميين وغير األكاديميين هاموّظفيل وظيفيال طويرلتفي اأسلوبا منهجيا  المؤّسسة طبقت

 طويرفرص الت ماشىتت. ونجاحم بمسؤولياتهمن أداء مهامهم و نموّظفياللتمكين جميع  ؛لها الموارد الكافية
 تم تحديدها من خالل تخطيط وتقويم األداء.يمع االحتياجات التي  وظيفيال

 

 المؤشـــرات:
 . نموّظفيالعلى جميع و تساقبا التطوير الوظيفيتتعلق ب ها التيوإجراءات اتهاسياس المؤّسسةتطّبق  .أ 
مة لالرتقاء بمهاراتهم المصمّ مستمرة ال التطوير الوظيفين األكاديميين فرص لبرامج موّظفيلل وّفرتت .ب 

حثهم على التفكير في ممارساتهم لكذلك و ،في مجاالت تخصصهم العلمّيةالتدريسية وتحديث معارفهم 
 المهنية.

في أداء مهامهم  دعمهمل ؛التطوير الوظيفين غير األكاديميين فرص مستمرة لبرامج موّظفيلل وّفرتت .ج 
 أو اكتساب مهارات جديدة. ،هماتصوتحديث معارفهم في مجاالت تخصّ 

أو  والمعيدين عملّيةة )مثل المساعدين في الحصص المنخرطين في أعمال تدريسيّ  الّطلبةإذا كان بعض  .د 
 ،الخاص لتطورهم الوظيفيوالتوجيه المناسب  دعم فإنهم يتلقّون التدريب وال( الذين يقدمون الدعم الفني
 الذين يحصلون منهم على خدمات التدريس أو المساعدة. الّطلبةوكذلك لالرتقاء بتجربة 

 لضمان استمرار مالءمته وفاعليته. ؛التطوير الوظيفيالنهج الذي تتبعه في دوريا  تراجع المؤسسة .ه 
 

 

 هوتقويم األداء   : تخطيط 6-8المقيــــاس 
ذه ، وهتدعمه سياسة وإجراءات لتخطيط األداء ،ه وتقويم تخطيط األداءفي أسلوبا منهجيا  المؤّسسة طبقت

أداء  مراجعةمن  المؤّسسة سلوباأل ان هذمكّ ي. ونموّظفيالمة على جميع متاحة ومعمّ  واإلجراءات ةالسياس
 .وظيفيال طويراحتياجات التو أهداف األداء الوظيفي تحديدو نموّظفيال

 

 :المؤشـــرات
. نموّظفيالإجراءات لمراجعة أداء كذلك و ،سياسة لتخطيط ومراجعة األداء الوظيفي تطبق المؤسسة .أ 

 .اعلعلى نحو ف نموّظفيالجميع  معممة علىو وهذه السياسة واإلجراءات متاحة
في تخطيط ومراجعة األداء الوظيفي على األقل مرة كل  نموّظفيالمشاركة جميع  تضمن المؤّسسة .ب 

التطوير وتحديد احتياجات  األداء الوظيفيأهداف  ووضعفرصة لمراجعة أدائهم  ُتوفّرمع  ،سنة
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 .الوظيفي
وغير كاديميين األ نموّظفيالتخطيط ومراجعة األداء الوظيفي جميع  عملّيةأن تشمل  تضمن المؤّسسة .ج 

 بغض النظر عن نظام توظيفهم )دوام كامل أو جزئي(. ،األكاديميين
 علياالوظائف المعظم  أداء من تخطيط ومراجعة الحوكمة مجلستمّكن  الئمةترتيبات م تطبق المؤسسة .د 

 )نائب الرئيس أو المدير أو العميد(. المؤّسسةفي 
 والحفاظ على سريتها. ،توثيق النتائج الرسمية لتخطيط ومراجعة األداء الوظيفي تضمن المؤّسسة .ه 

 من تظلّمالاعتراضاتهم. ويحق لهم  بما في ذلك ،ن لتوثيق مالحظاتهمموّظفيالمجال لل المؤّسسةتفسح و
 نتائج مراجعة أدائهم إذا كانت سلبية. 

لضمان استمرار مالءمته  ؛تخطيط ومراجعة األداء الوظيفينهجها في ا فاعلية دوريّ  راجع المؤسسةتُ  .و 
 وفاعليته.

 

 : الترقيات والحوافـــز األخرى7-8المقيــــاس 
 شّفاف نهجال امكافآت وحوافز أخرى. وهذ ورصد نموّظفياللترقية  إجراءاتأنظمة و المؤسسة طبقتُ 

 .الموظفين تدعمه سياسات وإجراءات لتقدير إنجازاتكما  ،ومناسب

 

 :المؤشــرات
مقاييس ، وفاعل على نحووالحوافز األخرى  نموّظفيالترقية  المؤّسسةسياسات وإجراءات م نظّ تُ  .أ 

على نحو  نموّظفيالومعممة على جميع  ،بوضوح ومتاحة محّددةاستحقاق الترقية وغيرها من الحوافز 
 فاعل .

 المكافآت والحوافز األخرى عادلة ومنصفة.ومنح  إجراءات الترقية .ب 
نموذج  إلىومكافأتهم عبر الترقيات أو غيرها من الحوافز  نموّظفياللتقدير  المؤّسسةسياسات تستند  .ج 

 .شّفافةإجراءاتها مناسبة وعادلة و . كما أنللتقسيم العادل للعمل على أساس الجدارة
 ،العلمّيةوتشمل مثال جودة التدريس والبحوث واألنشطة  ،مقاييس الترقية الخاصة باألكاديميين مناسبة .د 

 والمجتمع. المؤّسسةدمة تطوير األداء الوظيفي وخكذلك و
لضمان  ؛وتوفير حوافز أخرى نموّظفيالترقية النهج الذي تتبعه في دوريا فاعلية  المؤسسة تراجع .ه 

 .لهم ودعمهإلنجازات الموّظفين  هذا النهج مالءمة تقدير
 

 

 : إنهاء الخدمة8-8المقيـــاس 
 .نموّظفيالإنهاء خدمات المتعلقة بالمسائل إدارة ا في شّفافو عادال أسلوبا منهجيا المؤّسسة تبعت

 

 المؤشــرات:
بوضوح مقاييس  تحّددهي و ،قوانين العمل الوطنيةبواإلجراءات المنظمة لفسخ العقود  الّسياسات تتقّيد .أ 

 . إنهاء الخدمةوظروف 
تضمن كما  ،بمبادئ العدالة والشفافية والمساواة في المعاملة إنهاء الخدمةسياسة وإجراءات تسترشد  .ب 
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 . تظلّمالفي  نموّظفيالحق 
للحصول على تغذية  ؛عملهم بالمؤسسة نهايةقبل  نموّظفيالمع الخدمة  نهايةمقابالت  المؤّسسةتنّظم  .ج 

 .المؤّسسةحول شروط وظروف التوظيف المعتمدة في راجعة 
 .هاخلص منالتّ  وأ (السابقين )المغادرين نموّظفيالدارة وحفظ سجالت إتتعلق بآليات رسمية  للمؤّسسة .د 
ات وسجالت تظلّمبما في ذلك ال، فسخ العقودبالمتعلقة ا سياستها وإجراءاتها دوريّ  تراجع المؤسسة .ه 

لضمان حسن إدارة جميع هذه الجوانب ومالءمتها  والتغذية الراجعة من الموظفين؛  المغادرين
 وشفافيتها وعدالتها. 

 

 نموّظفيالء واستبقا المؤّسسي مناخ: ال9-8المقيــاس 
وتسعى للحفاظ عليه عبر تنفيذ عدد من اآلليات واألنشطة.  ايإيجاب امؤسسيّ  مناخاها موّظفيل المؤّسسة وفرت
ا فرص هنالك. كما أن مناسبةالالقرار صنع  مستوياتفي  موظفينآليات رسمية لتسهيل تمثيل ال هنالكو

 تظلّمب المتعلّقةواإلجراءات  الّسياساتن فإ إضافة إلى ذلك، آرائهم. التعبير عنلالجتماع و موظفينلل عديدة
 يدعم ةمؤّسسمناخ اإليجابي للال أنة على أدلّ  هنالك. والمعنيةومتاحة لجميع األطراف  مطبقة نموّظفيال

 .جيدةاستبقاء الكفاءات ال
 

 

 المؤشـــرات:
وتسعى للحفاظ عليه عبر تنفيذ عدد من اآلليات  ،اإيجابي امؤسسي مناخاها موّظفيل المؤّسسةتخلق  .أ 

 الجيدة. ذوي الكفاءات نموّظفياللجذب واستبقاء مة مالمصواألنشطة 
المناسبة داخل  القرار جهات صنعممثل في من مستويات مختلفة،  ،من الموظفين واسع نطاق .ب 

 .المؤّسسة
كما ها فرصا منظمة للتعبير عن آرائهم حول العديد من المسائل التي تخصهم. موّظفيل توّفر المؤّسسة .ج 

 ها استجابة لمالحظاتهم.تّتخذتحيطهم علما بكل االجراءات التي 
 . نموّظفياللضمان المساواة في التعامل مع  ؛عادلة ونزيهة تظلّمسياسات وإجراءات  تطبق المؤسسة .د 
 تنفّذ. ولقياس المرجعيإخضاع المخرجات لالبيانات ووتحليل عبر جمع  المؤّسسي مناخال المؤسسة تقّيم .ه 

 .المؤّسسية بيئةواالرتقاء بال نموّظفيال ىلرفع مؤشر رض ؛دعت الحاجة كلما ،خطط التحسين
لتعزيز التأثير اإليجابي على  ؛يات الرسمية وغير الرسميةلاعفمن األنشطة وال مجموعة المؤّسسةتنّظم  .و 

 المهنية في مكان العمل. نموّظفيالتجربة 
 المؤّسسية بيئةاليم يوتقإدارة في  تتبعه يالذ نهجالعددا من اآلليات في مراجعة  المؤّسسةتستخدم  .ز 

لدعم نسب  ،الدوران الوظيفيب المتعلّقة. وتشمل هذه اآلليات جمع وتحليل البيانات نموّظفيالواستبقاء 
 إيجابي وبّناء.  مناخاالستبقاء والحفاظ على 

 

  عميـــن: التّ 10-8المقيــاس 
هذه  طبقت. و، إن وجدتعمينبسياسات التّ  ةسترشدم ،اظفيهوماستراتيجية مناسبة لتعمين  للمؤّسسة

في العمانيين األكاديميين وغير األكاديميين الموظفين ط لتوظيف واستبقاء مخطّ  نهجاالستراتيجية عبر 
 العالي. الّتعليمعمين في قطاع تدعم األهداف الوطنية للتّ  ذه االستراتيجيةوه ،المؤّسسةجميع مستويات 
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 المؤشـــرات:
التزاما  المؤّسسةتعمين كوادرها بالمؤشرات الوطنية في هذا المجال. وتبدي في  المؤّسسة نهجسترشد ي .أ 

 ية.وغير األكاديم ةاألكاديمي ةعمانيلا رتعيين  الكواد بتحقيق األهداف الوطنية في ثابتا
هذه الخطة استراتيجيات لتعيين عمانيين  تحّددخطة صارمة لتعمين كوادرها. و المؤسسةتطبق   .ب 

 .المؤّسسةوظيفية على جميع مستويات  مراكزمناسبة في  مهارات و  بمؤهالت وخبرات
 لضمان تطورهم المتواصل واستبقائهم. ؛ن العمانيينموّظفيمتاحة لل التطوير الوظيفيفرص  .ج 
 قيق أهدافها.مدى فاعليتها في تح لتقييم ؛للتعميندوريا استراتيجيتها  المؤسسة تراجع .د 
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 هاومرافـــق العامة : خدمات الدعم9المعيـــار 
العالقات روج تولتوفير خدمات الدعم العامة.  اإلدارة ا ومحكمطمخطّ  نهجاالعالي  الّتعليممؤسسة  طبقت

. وخدمات التواصل عموما  ذات العالقة والمجتمع  الخارجية لدى الجهات بفاعلّية للمؤّسسةالعامة والتسويق 
وهي  ،فاعل على نحوالمرافق العامة تدار كما أن . وخارجيا   المعلومات داخليا   تبادل فاعل على نحوتدعم 

 وسائر الجهات ذات العالقة. نموّظفيالو الّطلبةالحتياجات  كاف على نحو تستجيب
 

 

 الدعم العامة خدمات ومرافق: تخطيط وإدارة 1-9المقياس 
مع رسالتها  ماشىتي ، بماتخطيط وإدارة خدمات ومرافق الدعم العامةفي  ا  استراتيجي نهجا   المؤسسة طبقت

 ستجيبوت ،ذات الصلة الوطنية ضوابطلقوانين والباهذه الخدمات والمرافق  تقيدوت .االستراتيجية وخطتها
 حتياجات الجهات ذات العالقة.ال

 

 المؤشــرات:
أنشطتها كذلك و ،األكاديمّيةوأهدافها وبرامجها المؤّسسة  ةخدمات ومرافق الدعم العامة رسالتدعم  .أ 

خدمات ومرافق الدعم  وفيرت المؤّسسةتضمن وسائر أعمالها ومبادراتها وأنشطتها. و ،العلمّيةالبحثية و
 .نموّظفوالو الّطلبةالعامة التي يحتاجها 

 ؛لتخطيط وتطوير وإدارة المرافق والمعدات والخدمات مداستراتيجية طويلة األ بفاعلّية تطبق المؤسسة .ب 
لها التخطيط  وغيرهم من الجهات ذات العالقة. ويتمّ  نموّظفيالو الّطلبةلضمان استجابتها الحتياجات 

 .هذه الجهات متطلّباتل ة الخطط المرسومةابلضمان استج ؛بالتشاور مع الجهات ذات العالقة
تحظى كما شعائرهم الدينية وفقا للمعتقدات والعادات اإلسالمية.  داءأل فرص نيموّظفالو لّطلبةل .ج 

 الدينية األخرى باالحترام. المعتقدات
إلدارة خدمات ومرافق الدعم العامة. وتشمل المراجعة النهج الذي تتبعه دوريا فاعلية  تراجع المؤسسة .د 

 مدى مالءمة هذه الخدمات والمرافق. يم يلتق ؛نموّظفيالو الّطلبة التغذية الراجعة مناستخدام 
 

 

 : العالقات العامة والتسويق2-9المقيــاس 
. وتوظف ذات العالقةوأمانة لدى الجهات الخارجية  بدّقةأنشطتها  لتسويق عملياتأنظمة و المؤّسسة طبقت

 .هابالرتقاء صون سمعتها وال ؛أنشطة العالقات العامة والتسويق المؤّسسة
 

 

 المؤشـــرات:
فاعلية هذه االستراتيجية  تقييموإنجازاتها. ويتم  هابرامج تسويقة لفاعلاستراتيجية  تطبق المؤسسة .أ 

 .يارجعها مسياق أهداف تم مقابل تسويقيةال
 الّطلبةلجذب  بفاعلّيةها تنّفذالتي  تسويقيةمالية كافية الستراتيجيتها ال خصصاتم المؤّسسة رصدت .ب 
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 .حسبما يتناسب مع المرحلة، اا ودوليّ ا وإقليميّ محليّ  التعريف بنفسهاو
 المؤّسسةوأمانة أهداف  بدّقة عكستوهي  ،ة عاليةخلقيمعايير بأنشطة العالقات العامة والتسويق  تلتزم .ج 

 وغيرهم من الجهات ذات العالقة. ،الحاليين والمستقبليين للّطلبةوبرامجها وخدماتها  األكاديمّية
اإلجراءات  تّتخذو ،حول عملياتها المنشورة والتقارير اإلعالميةلجمهور، ا آراء ترصد المؤّسسة .د 

 .ما دعت الحاجةكلّ  ،حيالها المناسبة
فاعليتها في الترويج يم يلتق ؛العالقات العامة والتسويقالمتعلقة بدوريا أنشطتها  تراجع المؤسسة .ه 

 لدى الجهات ذات العالقة. للمؤّسسة
 

 

 خدمــــات االتصال: 3-9اس المقيــــ
مع  فاعلالالكفؤ وواصل مما يدعم التّ  ،وخارجيا   داخليا   تصاللتسهيل اال عملياتأنظمة و المؤسسة طبقت

 الجهات ذات العالقة.
 

 

 المؤشــــرات:
 على نحووتتواصل المؤسسة . ذات العالقة  الداخلية مع الجهات  تصالأنظمة لدعم اال المؤّسسة طبقت .أ 

أو و/والخطط  المؤّسسيةبخصوص القضايا  ،أو بين هذه المجموعات ،الداخلية موعاتهامع مج فاعل
 .التطورات المستجدة

 الداخلية والخارجية تفاعلها اإليجابي مع الجهات المؤّسسة طبقهاالتي ت تصالسياسة وإجراءات االتدعم  .ب 
 ذات العالقة.

)مثال اللغة االنجليزية أو العربية  تصالاال لغةالنهج الذي تتبعه بخصوص  تحّددسياسة لغوية  للمؤّسسة .ج 
 .تساقهذه السياسة با تطّبقوالجهات ذات العالقة. و الّطلبةو نموّظفيالب المتعلّقةأو كالهما( في الوثائق 

 فاعليتها.يم يلتق ؛تصالاال وعملياتدوريا خدمات وأنظمة  تراجع المؤسسة .د 
 

 

 : إدارة المرافـــق4-9المقيــاس 
تها الحتياجات تلبيو ،جيد على نحو جميعا تهاوتضمن صيان ،إلدارة المرافق ااستراتيجي نهجا المؤسسة طبقت
. وفي حالة إسناد هذه الخدمات ذات الصلةالوطنية  وانينالق متطلباتها لاستيفاءكذلك و ،الّطلبةو نموّظفيال

وتقديمها  ة هذه الخدماتلضمان مالءم ؛اإلشراف عليهابدورها في  المؤّسسة حتفظت ،إلى جهات خارجية
 .بفاعلّية

 

 

 المــؤشرات:
 .وأراضيهااستراتيجية شاملة لتخطيط وإدارة مرافقها  للمؤّسسة .أ 
األمن  ُتوفّرأنها و ،الوطنية للصحة والسالمة تطلباتلماتتقيد ب ساحاتهاأن مرافقها و تضمن المؤّسسة .ب 
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تضمن ، فأطراف خارجية تقّدمهاالخدمات التي أما . نموّظفيالو الّطلبةوالسالمة الشخصية لجميع 
 شروط الصحة والسالمة.تقيدها بو تهاالمؤّسسة جود

مثل التنظيف والتخلص من النفايات والصيانة  ،المؤّسسةعلى خدمات  رفيعو المستوىن موّظفويشرف  .ج 
 والبيئة والتكييف. السالمةإدارة كذلك البسيطة و

 المالئم للمرافق والخدمات الضرورية.التمويل ر يتوف المؤّسسةتضمن  .د 
بما في ذلك التغذية  ،إدارة المرافق وجودتها عبر العديد من اآللياتنهجها في ا دوريّ  تراجع المؤسسة .ه 

 ألغراضها. تهافاعلية إدارة المرافق ومالءميم يلتق ؛نموّظفيالو الّطلبةالراجعة من 

 


