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مــــعــــايــــيــــر االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد األكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي لـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج
تـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـغـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــاط ـ ـق ـ ـيـ ــن ب ـهــا
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مــــعــــايــــيــــر االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد األكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي لـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج
تـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـغـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــاط ـ ـق ـ ـيـ ــن ب ـهــا

المقدمة
اللغة العربية مــن أكثر اللغات انـتـشـ ًـارا على مستوى البسيطة مــن حيث عدد

المتحدثين بها؛ إذ يزيد عدد المتحدثين بها حول العالم عن  467مليون شخص .ويتزايد

ثم تتزايد أعداد برامجها التدريسية ،وأعداد المؤسسات التي
اإلقبال على تعلُّ مها ،ومن ّ

تقدمها حول العالم بصورة ملموسة .ومع كثرة تلك البرامج وتنوع درجاتها العلمية

وأهــدافـهــا ،والمؤسسات المانحة لها؛ تظهر الحاجة إلــى ضبط جودتها ،بما يحقق
أهدافها .وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المراكز والهيئات المختصة التي تُ سهم في ضبط
جودتها تكاد تكون غير موجودة ،كما تندر الهيئات التي تعمل على اعتمادها من خالل
علمية معترف
معايير واضحة لضبط جودتها .ومن هنا كانت الحاجة إلى وجود مرجعية
ّ

بها تُ سهم في تجويد برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتسد الفجوة في

اعتمادها برامجها حول العالم.

مقومات
تمتلك هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية
ِّ

تُ مكِّ نها من أن تكون مرجعية علمية تُ سهم في ضبط جودة برامج تعليم اللغة العربية؛

فــأول هــذه المقومات وجــود الهيئة في المملكة العربية السعودية ،قبلة العالم
اإلسالمي والعربي ،ولديها خبرة عريضة في تعليم اللغة العربية في مختلف أنحاء
المقوم
المقومات
العالم حتى أضحت تلك الخبرة محل تقدير واعتراف عالمي .وثاني
ِّ
ِّ

النظامي ،فالهيئة مخولة بالقيام بأعمال التقويم والقياس واالعتماد خارج المملكة،
بموجب تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
ووفقا لهذا التنظيم ومــا تضمنته المادة الرابعة -حول
ً
( )108وتاريخ 1440/2/14ه.

اختصاصات الهيئة -في فقرتها ( )19والتي نصت على «القيام بأعمال التقويم والقياس
واالعتماد خــارج المملكة ،وفــق ضوابط يعتمدها المجلس» ،ووفـ ًـقــا لقرار مجلس
اإلدارة رقم (/5/1ج 1د )2القاضي بـ» اعتماد ضوابط القيام بأعمال التقويم في التعليم
مقوماتها الخبرة العريضة التي
والتدريب خــارج المملكة العربية السعودية» .وثالث
ِّ

عاما في أعمال التقويم والقياس واالعتماد.
تتكئ عليها الهيئة الممتدة لقرابة عشرين ً
وقــد ب ــادرت هيئة تقويم التعليم والـتــدريــب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم

واالعتماد األكاديمي بتقديم خدمات االعتماد األكاديمي لبرامج اللغة العربية لغير

لعدد من األهداف ،من أهمها:
ٍ
تحقيقا
ً
الناطقين بها حول العالم،

 1سد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها واعتمادها.
 2ضمان مستوى جودة برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ورفع جودة
مخرجاتها.

 3مواكبة التجارب العالمية في وجود جهات اعتماد لبرامج تعليم اللغات.
 4التطوير المستمر لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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تَ ْع ِر ُض هذه الوثيقة معايير االعتماد األكاديمي لبرامج اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم .وقد تم

إعداد هذه المعايير وفق أفضل الممارسات الدولية والمنهجيات العلمية المطبقة لدى الهيئة إلعداد المعايير،
حيث تم تشكيل فريق من خبراءٍ في الجودة وفي تعليم اللغة العربية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها

إلعداد المعايير ،وفق المراحل اآلتية:
1

استعراض وتحليل األدبيات ذات الصلة.

2

إجراء المقارنات المرجعية مع معايير االعتماد األكاديمي البرامجي لهيئات الجودة واالعتماد حول العالم.

3

استطالع رأي خبراء تعليم اللغة العربية والجودة.

4

عدة لطبيعتها،
الم ّ
تحليل واقع معاهد ومراكز وبرامج تعليم اللغة العربية حول العالم ،لضمان مواءمة المعايير ُ

5

بناء على نتائج المراحل السابقة.
إعداد النسخة األولية للمعايير ً

6

تحكيم المعايير من نخبة من خبراءٍ في مجال تعليم اللغة العربية والجودة ،واألخذ بمقترحاتهم التطويرية.

7

إصدار النسخة النهائية المضمنة في هذه الوثيقة.

وتوفير المرونة والقابلية للتطبيق في سياقات دولية متنوعة.

تتوفر في هذه المعايير عدد من الخصائص التي تسمح بتطبيقها حول العالم ،من أهمها:
1

المرونة بحيث تتناسب مع طبيعة برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والمؤسسات التي تقدمها.

2

مراعاة التنوع في طبيعة المؤسسات التي تقدم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ما بين أقسام

3

الفاعلية بحيث تركز على الجوانب األساسية التي ترتبط بجودة البرامج ،وتمثل قيمة مضافة لخريجيها.

4

الكفاءة واالقتصاد بحيث ال يرتبط بتنفيذ متطلبات االعتماد واستيفاء المعايير جهود أو تكلفة كبيرة ال ينتج

ومعاهد تابعة لجامعات ،أو مراكز مستقلة وغيرها.

عنها قيمة حقيقية في رفع جودة البرامج.

قدم بنمط
قدم بالنمط التقليدي للتعليم والتعلم ،وتلك التي تُ َّ
وتستهدف هذه المعايير جودة البرامج التي تُ َّ

طبق في برامج
التعلَّ م اإللكتروني والتعليم عن بعد .حيث تم تمييز المؤشرات -أو بعض أجزائها -التي يجب أن تُ َّ
قدم بالنمط
علما بأن البرامج التي تُ َّ
التعلَّ م اإللكتروني والتعليم عن بعد بإضافة خط أسفل المؤشر أو جزء منهً .
التقليدي غير مطالبة باستيفاء المؤشرات المميزة بما تحته خط.

5

مــــعــــايــــيــــر االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد األكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي لـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج
تـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـغـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــاط ـ ـق ـ ـيـ ــن ب ـهــا

المعيار األول:
الرسالة واألهداف

1

الرسالة واألهداف
يجــب أن يتوفــر لــدى البرنامــج رســالة واضحــة ومناســبة ومتســقة مــع رســالة المؤسســة ومعلنــة توجــه
عمليــات التخطيــط وصنــع القــرار ويرتبــط بهــا أهــداف البرنامــج وخططــه وتراجــع بصــورة دوريــة.

1.1

يتوفر لدى البرنامج رسالة وأهداف واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة توضح الغرض
ُ
منه وتوجه التخطيط وجميع األنشطة.

1.2

يتوفر لدى البرنامج خطط تشغيلية وتنفيذية واضحة لجميع عملياته األكاديمية واإلدارية.
ُ

1.3

يتابع البرنامج مدى تنفيذ الخطط من خالل آليات محددة ،وتُ َع ُّد تقارير دورية حول ذلك.
ُ

1.4

يتابـ ُـع البرنامــج مــدى تحقيــق األهــداف وفــق مؤشــرات أداء واضحــة ومحــددة وتتخــذ إجــراءات التحســين الالزمــة
ـاء علــى ذلــك.
بنـ ً

1.5

يراجع البرنامج رسالته وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة المعنيين.
ُ
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المعيار الثاني:
إدارة وحوكمة البرنامج
إدارة وحوكمة البرنامج:
2

فعالــة
يلتــزم البرنامــج بهيــكل تنظيمــي واضــح ومحــدد المســتويات والمســؤوليات ،ولديــه قيــادة ّ
ُ
لتطبيــق السياســات واللوائــح واألنظمــة فــي إطــار مــن النزاهــة والشــفافية والعدالــة والمنــاخ التنظيمــي
الدعــم للعمــل.

2.1

يلتزم البرنامج بهيكل إداري واضح ومحدد وفق صالحيات محددة تدعم تحقيق أهدافه.
ُ

2.2

دار البرنامج من ِقبل مجالس/لجان ذات مهام وصالحيات محددة.
ُي ُ

2.3

يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية والتقنية المناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.
ُ

2.4

ُي َشــكّ ُل البرنامــج المجالــس واللجــان الدائمــة والمؤقتــة وفــق ضوابــط محــددة ومعلنــة ومحــددة المهــام
والصالحيــات مــع تمثيــل ذوي العالقــة.

2.5

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج األنظمــة واللوائــح واإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم جميــع عملياتــه األكاديميــة واإلداريــة
والتقنيــة والتنســيق بينهــا.

2.6

القيادات منسوبي البرنامج بالتطورات والمستجدات التي يتم تحديثها بشكل منتظم.
حيط
تُ ُ
ُ

2.7

ـزم إدارة البرنامــج بتفعيــل قيــم األمانــة العلميــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة وقواعــد الممارســات األخالقية
تلتـ ُ
والســلوك القويــم فــي جميــع المجــاالت واألنشــطة األكاديميــة والتقنيــة والبحثية واإلداريــة والخدمية.

2.8

يوفر البرنامج مناخ تنظيمي مناسب وبيئة تعليمية ورقمية داعمة.
ُ

2.9

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج سياســات وآليــات واضحــة ومعلنــة تضمــن العدالــة والنزاهــة والشــفافية واإلفصــاح وتجنــب
تعــارض المصالــح فــي جميــع ممارســاته األكاديميــة واإلداريــة والماليــة.

2,10

يلتزم البرنامج بالمصداقية والدقة والشفافية فيما ينشره عن نفسه من معلومات.
ُ

2,11

ـزم البرنامــج بلوائــح وإجــراءات واضحــة معتمــدة مــن المؤسســة للتعامــل مــع الشــكاوى والتظلــم،
يلتـ ُ
واإلجــراءات التأديبيــة.

2,12

يتوفر لدى البرنامج التمويل المالي الكافي لضمان استمرارية عمله وتحقيق رسالته وأهدافه.
ُ

7
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المعيار الثالث:
ضمان جودة البرنامج:

3

ضمان جودة البرنامج:
وواضحــا ُيســهم فــي ضمــان جــودة البرنامــج وتطويــره بصــورة مســتمرة
فعـ ًـال
ً
ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج نظــام جــودة ّ
ويراجـ ُـع ذلــك النظــام بصــورة دوريــة.
بمشــاركة ذوي العالقــةُ ،

3.1

فع ًال لضمان الجودة وإدارتها ،يتسق مع نظام الجودة المؤسسي ،ويتوافق مع
تُ َط ِّب ُق إدارة البرنامج نظاماً ّ
طبيعة برامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

3.2

شارك هيئة التدريس والموظفون والطالب في عمليات التخطيط وضمان الجودة وصنع القرار.
ُي
ُ

3.3

وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها.
تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رئيسة تقيس أداء البرنامج بدقة،
ّ
ُ

3.4

وم البرنامج بتحليل بيانات التقويم سنوياً  ،ويستفيد منها في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات.
َي ُق ُ

3.5

خططــا
ً
وي َضـ ُـع
وي ِعـ ُـد تقاريــر حــول المســتوى العــام للجــودةَ ،
راجـ ُـع البرنامــج نظــام الجــودة بشــكل مســتمرُ ،
ُي ِ
ويتابـ ُـع تنفيذهــا.
ـين
ـ
س
للتح
ُ
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المعيار الرابع:
التعليم والتعلم
التعليم والتعلم
4

ُي َحـ ِـد ُد البرنامــج خصائــص الخريجيــن ونواتــج التعلــم بدقــة ،وفــق مرجعيــة واضحــة ومحــددة تضمــن التــوازن
بيــن الجوانــب األكاديميــة والمهنيــة ،ومتطلبــات ســوق العمــل .ويتوافــق المنهــج الدراســي مــع المتطلبــات
وفعالــة تالئــم نواتــج
المهنيــة ،وتُ َط ِّبـ ُـق هيئــة التدريــس اســتراتيجيات تعليــم وتعلّ ــم وطــرق تقويــم متنوعــة
ّ
ســتفاد مــن
وي
ُ
التعلــم المختلفــة ،و يتــم تقويــم مــدى تحقــق نواتــج التعلّ ــم مــن خــال وســائل متنوعــةُ ،
النتائــج فــي التحســين المســتمر.

4,1

ُي َحـ ِـد ُد البرنامــج خصائــص خريجيــه ونواتــج التعلــم المســتهدفة بمــا يتســق مــع رســالته وأهدافــه ،ويتــم اعتمادهــا
وإعالنهــا ،ومراجعتهــا دوريــاً بمشــاركة المعنييــن.

4,2

تتوافــق خصائــص الخريجيــن ونواتــج التعلــم مــع نواتــج التعلــم الرئيســة للغــة العربيــة والمعاييــر المهنيــة
ومتطلبــات ســوق العمــل.

4,3

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج آليــات وأدوات مناســبة لقيــاس خصائــص الخريجيــن ونواتــج التعلــم والتحقــق مــن اســتيفائها
وفــق مســتويات أداء وخطــط تقويــم محــددة.

4,4

ـزم البرنامــج بسياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة فــي تصميــم المنهــج الدراســي وتطويــره
يلتـ ُ
وتعديلــه.

4,5

ُيراعــي المنهــج الدراســي تحقيــق أهــداف البرنامــج ومخرجاتــه التعليميــة والتطــورات العلميــة والتقنيــة والمهنيــة
ويراجـ ُـع بصــورة دوريــة.
فــي مجــال التخصــصُ ،

4,6

تُ َح ِقـ ُـق الخطــة الدراســية التــوازن بيــن المتطلبــات العامــة ومتطلبــات التخصــص ،وبيــن الجوانــب النظريــة
والتطبيقيــة ،كمــا تُ راعــي التتابــع والتكامــل بيــن المقــررات الدراســية.

4,7

يتضمن المنهج الدراسي أنشطة صفية وغير صفية متكاملة تسهم في تحقيق نواتج التعلم.
ُ

4,8

َي ْض َمـ ُـن البرنامــج أن نواتــج التعلــم الرئيســة يمكــن اكتســابها بفاعليــة مــن خــال األنشــطة االفتراضيــة لعمليــات
التعلّ ــم اإللكترونــي أو التعليــم عــن بعــد بصــورة مســتقلة ،أو بالتكامــل مــع أنشــطة تعليميــة أخــرى.

4,9

ُيتِ يـ ُـح تصميــم المقــررات التعلــم باألســلوب المتزامــن وغيــر المتزامــن ،وإمكانيــة التفاعــل بيــن الطــاب بعضهــم
البعــض ،والتفاعــل مــع عضــو هيئــة التدريــس.

4,10

ترتبط نواتج تعلم المقررات مع نواتج تعلم البرنامج بعالقات واضحة.
ُ

4,11

ـوع اســتراتيجيات التعليــم والتعلّ ــم ،وطــرق التقويــم فــي البرنامــج وتتسـ ُـق مــع نواتــج التعلّ ــم المســتهدفة
تتنـ ُ
ونمــط التعلّ ــم علــى مســتوى البرنامــج والمقــررات.

4,12

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج آليــات محــددة لتقديــم التدريــب الــازم لهيئــة التدريــس علــى اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم
الفعــال للتقنيــة الحديثــة والمتطــورة،
وطــرق التقويــم المحــددة فــي توصيــف البرنامــج والمقــررات ،واالســتخدام ّ
وبمــا يتناســب مــع التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد واالســتخدام الفعــال للتقنيــة ويتابــع التزامهــم بهــا.

4,13

ُي َط ِّب ُق البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس وتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى هيئة التدريس.
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التعليم والتعلم
4

ُي َحـ ِـد ُد البرنامــج خصائــص الخريجيــن ونواتــج التعلــم بدقــة ،وفــق مرجعيــة واضحــة ومحــددة تضمــن التــوازن
بيــن الجوانــب األكاديميــة والمهنيــة ،ومتطلبــات ســوق العمــل .ويتوافــق المنهــج الدراســي مــع المتطلبــات
وفعالــة تالئــم نواتــج
المهنيــة ،وتُ َط ِّبـ ُـق هيئــة التدريــس اســتراتيجيات تعليــم وتعلّ ــم وطــرق تقويــم متنوعــة
ّ
ســتفاد مــن
وي
ُ
التعلــم المختلفــة ،و يتــم تقويــم مــدى تحقــق نواتــج التعلّ ــم مــن خــال وســائل متنوعــةُ ،
النتائــج فــي التحســين المســتمر.

4,14

تُ َقـ َّـو ُم المقــررات بشــكل دوري للتحقــق مــن فاعليــة إســتراتيجيات التعليــم والتعلّ ــم وطــرق التقويــم ،وتُ َقـ َّـد ُم
تقاريــر حولهــا.

4,15

مقرر بمعلومات شاملة عنه.
زو ُد الطالب في بداية تدريس كل
ُي َّ
ٍ

4,16

ُي َقـ ِـد ُم البرنامــج معلومــات واضحــة لكيفيــة اســتخدام منصــة التعلّ ــم (نظــام إدارة التعلــم) والتعامــل مــع
المحتــوى الرقمــي بطريقــة منظمــة تُ َسـ ّـه ُل التنقــل بيــن أجزائــه ،وعادلــة ومتنوعــة (ســمعية وبصريــة متعــددة)
تضمـ ُـن وصــول كافــة منســوبيه إليــه.

4,17

ُي َط ِّب ُق البرنامج سياسات وإجراءات معلنة ومناسبة وموثوقة لتسكين الطالب وانتقالهم بين المستويات.

4,18

تُ َقـ َّـد ُم تغذيــة راجعــة مســتمرة وموثقــة للطــاب عــن نتائــج تقويمهــم ومســتوى تقدمهــم وقدرتهــم علــى
االنتقــال لمســتويات أعلــى أو الخــروج مــن البرنامــج.

4,19

فعالة للتحقق من أن األعمال والواجبات التي يقدمها الطالب هي من إنتاجهم.
تُ ْستَ ْخ َد ُم إجراءات ّ

4,20

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج إجــراءات واضحــة ومعلنــة للتحقــق مــن جــودة طــرق التقويــم ومصداقيتهــا والتأكــد مــن مســتوى
تحصيــل الطالب.

4,21

يتوفر لدى البرنامج خطة وآلية محددة لالستمرار في تقديم التعليم في حالة األزمات والطوارئ.
ُ
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الهيئة التدريسية
الهيئة التدريسية
5

يجــب أن يتوفــر فــي البرنامــج األعــداد الكافيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والمتعاونيــن المختصيــن فــي
فعالــة لتطويــر أدائهــم
مجــال تعليــم اللغــة العربيــة والمؤهليــن لتنفيــذ خططــه وأهدافــه ،ويوفــر آليــات ّ
وتحفيزهــم وتقويمهــم وتقويــم الخدمــات المقدمــة لهــم.

5.1

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج سياســات وإجــراءات مناســبة الختيــار أعضــاء هيئــة التدريــس والمتعاونيــن مــن المختصيــن
فــي تعليــم اللغــة العربيــة ومــن ذوي المهــارات والخبــرات التقنيــة المناســبة بمــا يضمــن كفايتهــم وكفاءتهــم
واســتقطاب المتميزيــن منهــم.

5.2

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج آليــات فاعلــة للتحقــق مــن صحــة ومناســبة مؤهــات وخبــرات المرشــحين للوظائــف ،وســمعة
المؤسســات التــي حصلــوا علــى مؤهــات منهــا.

5.3

يتوفـ ُـر فــي البرنامــج العــدد الكافــي مــن هيئــة التدريــس والموظفيــن اإلدارييــن والفنييــن ذوي المؤهــات
المناســبة؛ والمهــارات والخبــرات التقنيــة المناســبة للقيــام بمهامــه المختلفــة.

5.4

فعالة لتهيئة وتدريب هيئة التدريس والموظفين الجدد.
ُي َق ِد ُم البرنامج برامج َّ

5.5

نظامــا فعـ ًـال ومعلنً ــا لتقويــم أداء هيئــة التدريــس والموظفيــن ،وتُ َقـ َّـد ُم التغذيــة الراجعــة لهــم،
ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج
ً
ويســتفاد منهــا فــي تطويــر األداء.

5.6

يوفـ ُـر البرنامــج آليــات فاعلــة لتطويــر أداء هيئــة التدريــس المهنــي واألكاديمــي والتقنــي وكذلــك الموظفيــن
وتحفيزهــم.

5.7

فعالــة لتقويــم جــودة وكفايــة الخدمــات المقدمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ،وقيــاس مــدى
ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج آليــات ّ
رضاهــم عنها.

11
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المعيار السادس:
الطالب
الطالب
6

نظامــا فعـ ًـال إلدارة عمليــات
وي َط ِّبـ ُـق
ً
ـزم البرنامــج بتطبيــق سياســات ومعاييــر معلنــة لقبــول الطــابُ ،
يلتـ ُ
القبــول والتســجيل وإتاحــة خدماتــه للطــاب ،وإدارة ســجالت الطــاب وآليــات حمايتهــا وتحديثهــا ،وتقديــم
خدمــات الســامة والرعايــة الصحيــة واإلرشــاد األكاديمــي والمهنــي ،وتقويــم جــودة الخدمــات واألنشــطة
المقدمــة للطــاب وتحســينها ومتابعــة الخريجيــن.

6.1

يلتزم البرنامج بتطبيق سياسات ومعايير واضحة ومعلنة للقبول والتحويل والمعادلة.
ُ

6.3

ـاءم أعــداد الطــاب المقبوليــن فــي البرنامــج مــع أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس والقاعــات الدراســية ومصــادر
تتـ ُ
التعلــم المتاحــة.

6.4

نظامــا فعـ ًـال إلدارة عمليــات القبــول والتســجيل واســترجاع البيانــات وطلــب اإلحصــاءات،
ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج
ً
ومتابعــة تَ َقـ ِـدم الطــاب خــال مــدة دراســتهم ،والتحقـ ُـق مــن اســتيفاء متطلبــات التخــرج ،واإلعــان عــن النتائــج
وتســليمها.

6.5

ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج سياســات وقواعــد واضحــة إلدارة ســجالت الطــاب وتحديــد محتواهــا وآليــات حمايتهــا
وحفظهــا وســريتها والوصــول إليهــا ،وتحديثهــا مــع توفيــر نســخ احتياطيــة منهــا

6.6

ُي َقـ ِّـد ُم البرنامــج كافــة المعلومــات المتعلقــة بالدراســة ،ونمــط تقديمهــا ،والتكاليــف الماليــة ،والخ ــدمات،
وغيرهــا ،قبــل تقديــم طلــب االلتحــاق.

6.7

وي َو َفـ ُـر
تُ َط ِّبـ ُـق آليــات مالئمــة للتعــرف علــى الموهوبيــن والمبدعيــن والمتفوقيــن والمتعثريــن فــي البرنامــجُ ،
برامــج مناســبة لرعايــة وتحفيــز كل فئــة منهــم.

6.8

ُي َحـ ِـد ُد البرنامــج اللوائــح التنظيميــة والعقوبــات التأديبيــة المتعلقــة بمخالفــات الطــاب ،واإلجــراءات الخاصــة
بالتظلــم ،ومتابعــة تطبيقهــا.

6.9

ُي َط ِّب ُق البرنامج آليات فاعلة لمراعاة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة.

6.2

عتمد ضوابط محددة الختيارهم وقبولهم
ُي َط ِّب ُق البرنامج آليات فاعلة الستقطاب الطالب المتميزين ،وتُ
ُ

6.10

ـامال لتقديــم خدمــات التوجيــه واإلرشــاد األكاديمــي والمهنــي والنفســي،
ـاال وشـ ً
ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج نظامــاً فعـ ً
وي َحـ ِـد ُد اآلليــات المناســبة لمتابعــة
ـبة،
ـ
س
ومنا
ـة
ـ
ي
وكاف
ـة
ـ
ل
مؤه
ـوادر
ـ
ك
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
و
ـددة،
وفــق خطــط وبرامــج محـ
ُ
تنفيذهــا.

6.11

ـوم البرنامــج بتهيئــة الطــاب الجــدد وتوجيههــم ،بمــا يضمــن فهمهــم ألنــواع الخدمــات واإلمكانيــات المتاحــة
َي ُقـ ُ
وي َط ِّبـ ُـق آليــات متنوعــة داعمــة لِ تَ كَ ُّي ِف ِهـ ْـم مــع المجتمــع المحلــي.
لهــم ،وحقوقهــم وواجباتهــمُ ،

6.12

ويتابـ ُـع معــدالت
ُيوفـ ُـر البرنامــج للطــاب الرعايــة االجتماعيــة والصحيــة ،والبيئــة التعليميــة والخدمــات المناســبةُ ،
تَ َق ُّد ِمهــم األكاديمي.

6.13

وي َح َّفــزُ
وي َحـ ِـد ُد آليـ ٍ
ً
َي َضـ ُـع البرنامــج
ـات لتنفيذهــاُ ،
ويشـ ِـار ُك الطــاب فــي إعدادهــاُ ،
خططــا لألنشــطة الطالبيــةُ ،
الطــاب علــى المشــاركة فيهــا ،ويخصــص مــوارد مناســبة لهــا.

6,14

ويتَ ِابـ ُـع حجــم
ُي َقـ ِّـو ُم البرنامــج األنظمــة والبرامــج والخدمــات واألنشــطة المتعلقــة بالطــاب بشــكل دوريُ ،
مشــاركتهم فيهــا ،ومعــدالت رضاهــم عنهــا.

6.15

وي َو ِّفـ ُـر قاعــدة بيانــات شــاملة عنهــم ،مــع إشــراكهم فــي مناســبات
فعالــة لمتابعــة الخريجيــن ُ
ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج آليــة ّ
البرنامــج وأنشــطته ،واالســتفادة مــن آرائهــم وخبراتهم.

6.16

وج ُد تمثيل مناسب للطالب في المجالس واللجان ذات الصلة.
ُي َ
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المصادر والمرافق والتجهيزات
7

ــق سياســات فعالــة
وي َط ِّب ُ
يوفــر البرنامــج المصــادر والمرافــق والتجهيــزات الكافيــة والمناســبة والمتاحــةُ ،
ُ
ويتــم إشــراك المنســوبين فــي تحديدهــا وتقويمهــا.
إلدارتهــا،
ُ

7.1

فعالــة إلدارة المصــادر والمرافــق التعليميــة والتجهيــزات التقنيــة وضمــان
ُي َط ِّبـ ُـق البرنامــج سياســات وإجــراءات ّ
كفايتهــا وإتاحتهــا لدعــم عمليــات تعليــم اللغــة العربيــة وتعلّ مهــا.

7.2

وفر المصادر المالية لها.
وي ُ
ُي َح ِد ُد البرنامج متطلباته التشغيلية ُ

7.3

تَ تَ َو َّفـ ُـر المعامــل والقاعــات الدراســية والمرافــق والتجهيــزات التقنيــة المالئمــة ،والمناســبة لكافــة الطــاب
وهيئــة التدريــس والموظفيــن بمــا فيهــم ذوي اإلعاقــة.

7.4

ـهل الوصــول إليهــا بمــا فيهــا
َيتَ َو َّفـ ُـر للبرنامــج مكتبــة تتضمــن المصــادر المتنوعــة الكافيــة والمناســبة التــي يسـ ُ
المصــادر اإللكترونيــة المتخصصــة بتعليــم اللغــة العربيــة وتعلّ مهــا وقواعــد المعلومــات.

7.4

دوريا.
ُي َط ِّب ُق البرنامج آليات مناسبة لصيانة المرافق والتجهيزات في جميع وحداته وتحديثها
ً

7.5

فعاال لحماية المعلومات المؤسسية والشخصية.
نظاما
ُي َط ِّب ُق البرنامج
ً
ً

7.6

الفعــال
ُي ِّ
وفـ ُـر البرنامــج لهيئــة التدريــس والطــاب والموظفيــن التدريــب والدعــم الفنــي المناســب لالســتخدام ّ
لمصــادر التعلــم وأدوات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ذات الصلــة بالبرنامــج.

7.7

وف ُر البرنامج المرافق الالزمة لممارسة األنشطة الثقافية والرياضية وغيرها.
ُي ِّ

7.8

ُي َط ِّب ُق البرنامج متطلبات الصحة والسالمة العامة والمهنية في المرافق والتجهيزات واألنشطة التعليمية.

7.9

َيتَ َو َّف ُر لدى البرنامج خطة شاملة إلدارة المخاطر ،وآليات وموارد مناسبة لتفعيلها.

7.10

َيتَ َو َّفـ ُـر لــدى البرنامــج العــدد الكافــي والمؤهــل مــن الفنييــن والمختصيــن فــي تشــغيل وتهيئــة المرافــق
والتجهيــزات.

7.11

ويتم تطويرها في ضوء نتائج التقويم.
قو ُم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات،
ُ
تُ َّ
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