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التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
التقويم الذاتي
والدراسة
الذاتية

 -1إرشادات للتقويم الذاتي والدراسة الذاتية
 -2الدراسة الذاتية
 -3إرشادات ملمارسات املؤسسة لتحقق معايري االعتماد

يستهدف هذا اجلزء من الدليل عرض مراحل إجراء عملية التقويم الذاتي وإعداد
الدراسة الذاتية اخلاصة بكليات ومعاهد التعليم العالي ،حيث تقدم اهليئة قواعد وإرشادات
ومنوذجًا ييسر للمؤسسة إعداد الدراسة الذاتية بشكل ميكنها من تقييم مدى جاهزيتها
لالعتماد ،ويتيح لفريق املراجعة  -ضمن وثائق وأدوات أخرى  -احلكم على مدى استيفاء
املؤسسة ملعايري االعتماد.
 -1إرشادات للتقويم الذاتي والدراسة الذاتية
يتطلب اإلعداد اجليد للدراسة الذاتية تضافر جهود وتعاون مجيع األطراف يف
املؤسسة ،وااللتزام الكامل للمؤسسة عامة وقياداتها األكادميية واإلدارية خاصة .كما ال
جيب االكتفاء بتعريف وتوعية كافة األطراف ذات املصلحة بالدراسة الذاتية بل جيب أيضًا
أن يشرتكوا يف إعدادها بقدر اإلمكان .وجيدر التأكيد على عدد من القواعد األساسية عند
إجراء التقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية وهى:
-

دعم القيادة األكادميية ألداء هذه املهمة.

-

التخطيط واتباع منهجية حمددة وواضحة.

-

املوضوعية واملصداقية والشفافية.

-

مشول مجيع معايري التقويم واالعتماد والدعم الوثائقي ملا تضمنته الدراسة الذاتية.
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-

مجع وحتليل للبيانات واآلراء باستخدام أدوات وأساليب متنوعة وفاعلة.

-

مشاركة املعنيني والعمل بروح الفريق.

 -2الدراسة الذاتية
إعداد الدراسة الذاتية
إن املؤسسة التعليمية هي اجلهة املنوط بها واملسئولة عن إعداد الدراسة الذاتية وفقًا
للمعايري اليت حددتها اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،وذلك بهدف قياس
وتقييم قدرتها على أداء وظائفها وحتقيق رسالتها ،وحتديد دقيق لعناصر القوة اليت تتميز
بها ،ومواطن الضعف اليت حتد من جمهوداتها لتحسني وتطوير اجلودة يف خمرجاتها .كما
أن الدراسة الذاتية تعد الوثيقة األساسية واملتطلب الرئيس يف ملف التقدم للمراجعة
اخلارجية من قبل اهليئة.
وميثل إعداد الدراسة الذاتية اخلاصة باملؤسسة اخلطوة األوىل واألكثر أهمية يف عملية
التقويم واالعتماد ،حيث إنها تعرب عن أسلوب التقويم الذاتي للمؤسسة ،والذي يعتمد على
توصيف وتشخيص وضعها احلالي مبا يف ذلك عناصر القوة اليت تتميز بها وكذلك اجملاالت
التى تؤثر سلبًا على أدائها وحتتاج إىل حتسني ،إضافة إىل اخلطة املستقبلية اليت تتضمن
اإلجراءات واألنشطة املمكنة ملعاجلة عناصر الضعف يف املؤسسة ومتكنها من حتسني وتعزيز
أدائها.
والدراسة الذاتية تستخدم بواسطة فريق املراجعني املمثلني للهيئة لتقويم املؤسسة
املتقدمة لالعتماد ،واحلصول على كافة املعلومات املطلوبة عنها ألغراض االعتماد .وبالتالي
فإن املؤسسة مطالبة بتقديم مجيع التفاصيل احلقيقية املتعلقة بكل اجلوانب اخلاصة بأدائها
من مدخالتها ،وعملياتها ،وخمرجاتها.
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وجيب التأكيد على أن التقويم بوجه عام ألي مؤسسة يعتمد بصفة أساسية على هذه
الوثيقة ،ومن ثم جيب إعدادها بدقة وعناية حبيث تصبح مصدرًا متكامال للمعلومات ذات
الصلة باملعايري احملددة من اهليئة .واإلرشادات اآلتية تساعد املؤسسة يف اإلعداد اجليد
للدراسة الذاتية وفق املراحل التالية:
-

إنشاء نظام داخلي للجودة.

-

وضع خطة عمل للتقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية.

-

التوعية واإلعالن عن بدء وأهمية التقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية.

-

تشكيل فريق يتوىل إعداد الدراسة الذاتية وتدريب فرق العمل وتوزيع املهام.

-

حتليل معايري االعتماد وحتديد املمارسات التطبيقية الستيفاء مؤشرات املعايري.

-

حتديد طبيعة املعلومات املستهدفة وأدوات مجع البيانات.

-

مجع وحتليل البيانات والتوصل إىل نتائج التقويم الذاتي.

-

كتابة نسخة مبدئية من تقرير الدراسة الذاتية وفقًا للنموذج املعد من قِبل اهليئة.

-

مناقشة نتائج التقويم الذاتي والنسخة املبدئية مع كافة األطراف ذات الصلة
باملؤسسة.

-

إجراء مراجعة داخلية على أنشطة وتقرير الدراسة الذاتية.

-

وضع خطة التحسني للدراسة الذاتية.

-

إعداد وكتابة التقرير النهائي للدراسة الذاتية.

نموذج الدراسة الذاتية
يتضمن النموذج املعد للدراسة الذاتية من قِبل اهليئة ،قسمني رئيسني هما:
-

القسم األول :ويشتمل على البيانات الوصفية عن املؤسسة واليت تتناول نوع وطبيعة
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وحجم املؤسسة إضافة إىل رصد املؤشرات الكمية اخلاصة بها.
-

القسم الثاني :ويشتمل على تقرير التقويم الذاتي للمؤسسة وفقًا ملعايري اعتماد
كليات ومعاهد التعليم العالي اليت حددتها اهليئة.

ملحوظات مهمة
-

يف حالة املؤسسات التعليمية اليت تقدم برامج املرحلة اجلامعية الثانية (الدراسات
العليا) فقط ،ال ينطبق عليها صياغة تعليقات عن املعيار رقم ( 11معيار الدراسات
العليا) ولكن يذكر فقط التعليقات اخلاصة باملؤشر رقم ( 10التسجيل واإلشراف)
حيث إن تعليقات باقي املؤشرات تذكر تفصيال يف املعايري األخرى.

-

البند اخلاص باألدلة والوثائق توضع عالمة أمام املتوفر منها.

-

جيب أال يتخطى عدد صفحات الدراسة الذاتية  100صفحة من حجم  ،A4كما
وضع لكل معيار يف الدراسة الذاتية حد أقصى لعدد الصفحات به ،مع استخدام نوع
اخلط “ ”Times New Romanوحجمه  12واملسافات بني السطور .1.5

-

خالل فرتة الزيارة امليدانية للمؤسسة ،توفر املؤسسة لفريق املراجعني نسخة واحدة
من كل الوثائق واألدلة الداعمة للدراسة الذاتية.
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القسم األول :البيانات الوصفية عن المؤسسة
 .1اسم املؤسسة......................................................................... :
 نوع املؤسسة :كلية /معهد عالي
 اسم اجلامعة /األكادميية .......................................................... :
 نوع اجلامعة /األكادميية :حكومية /خاصة

 .2عنوان املؤسسة...................................................................... :
القرار اجلمهوري/الوزاري رقم ........
 تاريخ التأسيس/ / :
 تاريخ بدء الدراسة/ / :
 مدة الدراسة......................... :
 .3القيادة األكادميية:
 عميد الكلية /املعهد ............................................................. :
 تليفون .................... :فاكس.............................. :
 بريد إلكرتوني...................................................... :
 .4املوارد البشرية باملؤسسة
 عدد أعضاء هيئة التدريس :إمجالي  ،......منهم  ........على رأس العمل........ ،
منتدب جزئيا ........،معار ........،أجازة ........مهمة علمية ،نسبة املعارين
إلمجالي أعضاء هيئة التدريس ،% ......:نسبة اإلجازات اخلاصة إلمجالي أعضاء
هيئة التدريس% ......:
 عدد أعضاء اهليئة املعاونة :إمجالي ،......منهم ......على رأس العمل.......،
أجازة خاصة ......،بعثة ،نسبة األجازات اخلاصة إلمجالي اهليئة املعاونة.% ....:
 توزيع أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة وفقًا للدرجة العلمية:
اهليئة املعاونة
أعضاء هيئة التدريس
العدد
النسبة

أستاذ
متفرغ

أستاذ

أستاذ
مساعد

مدرس

اإلمجالي

مدرس
مساعد

معيد

اإلمجالي

 عدد أفراد اجلهاز اإلداري والفين :إمجالي ،......منهم  .......دائم .........،مؤقت.
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 .5األنشطة األكادميية باملؤسسة
 برامج املرحلة اجلامعية األوىل
 متنح املؤسسة درجة (تذكر الدرجة اجلامعية األوىل والتخصص) من خالل عدد( ).......برنامج مفصلة باجلدول (.)1
 خترج من الكلية عدد ( ).....من الدفعات ،كان أوهلا يف العام الدراسي (.)..../.... مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي ( )..../....عدد ( ).....من الطالب. عدد اخلرجيني يف السنوات اخلمس األخرية:العام

اإلمجالي

الدراسي
العدد
جدول ()1
الربنامج
(املرحلة اجلامعية األوىل)

عدد أعضاء
هيئة
التدريس

عدد
اهليئة
املعاونة

عدد
الطالب

نسبة
أعضاء
هيئة
التدريس
للطالب

نسبة
اهليئة
املعاونة
للطالب

1
2
اإلمجالي
ملحوظة :يتم حساب العضو املنتدب جزئيًّا بنصف العضو املعني أو املعار كليًّا.

 برامج الدراسات العليا
-

متنح املؤسسة عدد ( )....من برامج الدراسات العليا منها عدد ( )....برنامج للدبلوم
وعدد ( )....برنامج ماجستري وعدد ( )....برنامج دكتوراه يف التخصصات املبينة يف
اجلدول (.)2

-

مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي ( )..../....عدد ( ).....من الطالب
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منهم عدد ( ).....طالب دبلوم ،وعدد ( )....طالب ماجستري ،وعدد ()....
طالب دكتوراه.

 عدد الدرجات اليت مت منحها خالل السنوات اخلمس األخرية:
اإلمجالي

العام الدراسي
دبلوم
ماجستري
دكتوراه

جدول ()2
برامج الدكتوراه
عدد
اسم
الربنامج الطالب

برامج املاجستري
اسم الربنامج

برامج الدبلوم

الدبلومات املهنية

عدد
اسم
عدد
اسم
عدد
الطالب الربنامج الطالب الربنامج الطالب

 .6األقسام العلمية
القسم

عدد أعضاء هيئة التدريس عدد أعضاء اهليئة املعاونة

 .7وسائل االتصال باملؤسسة
-

-

عنوان املؤسسة
املوقع اإللكرتوني للمؤسسة
اسم عميد الكلية
الربيد اإللكرتوني لعميد املؤسسة
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-

-

هاتف عميد املؤسسة
اسم منسق الزيارة
الربيد اإللكرتوني ملنسق الزيارة
هاتف منسق الزيارة

القسم الثاني :التقويم الذاتي وفقًا لمعايير االعتماد
يشتمل القسم الثاني من الدراسة الذاتية على عملية التقويم الذاتي للمؤسسة ،وذلك
وفقًا ملعايري االعتماد واملؤشرات اخلاصة بكل معيار.
معيار :1

التخطيط االستراتيجي

للمؤسسة رسالة ورؤية واضحة ومعلنة ،شارك يف وضعهما األطراف املعنية ،وتعرب
عن دورها التعليمي والبحثي واجملتمعي ،وهلا خطة اسرتاتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ
تتضمن أهدافًا حمددة ،وتتسق مع اسرتاتيجية اجلامعة.
التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

.1رسالة ورؤية املؤسسة معتمدتان ومعلنتان ،وشارك يف وضعهما
األطراف املعنية.
.2رسالة املؤسسة واضحة ،وتعكس دورها التعليمي والبحثي
ومسئوليتها اجملتمعية مبا يتفق مع التوقعات اجملتمعية
من مؤسسات التعليم العالي ،وتسهم الرسالة يف حتقيق
رسالة اجلامعة.
.3اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر،
وتتسق مع اسرتاتيجية اجلامعة.
.4التحليل البيئي مشل البيئة الداخلية واخلارجية وشارك فيه
التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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األطراف املعنية ،وتعددت الوسائل املستخدمة يف إجرائه
مبا يضمن مالءمة الوسيلة ملوضوع التحليل والفئة املستهدفة.
.5األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصياغة،
ومبنية على التحليل البيئي ،وتسهم يف حتقيق رسالة
املؤسسة ،وقابلة للقياس والتحقق يف املدى الزمين للخطة.
.6اخلطط التنفيذية تتضمن األنشطة اليت حتقق األهداف
االسرتاتيجية ،وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها
املنطقي ،وحمدد بها مسئولية التنفيذ ،واجلدول الزمين،
والتكلفة املالية ،ومؤشرات األداء.
.7للمؤسسة تقارير دورية ملتابعة وتقويم مدى تقدم اخلطط
التنفيذية وفقًا للجدول الزمين وحتقق مستويات األداء
املستهدفة.

تعليقات المؤسسة

يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن مخس صفحات ما يلي:
 مستوى املشاركة يف صياغة الرؤية والرسالة من جانب خمتلف األطراف داخلاملؤسسة وخارجها.
 اعتماد رؤية املؤسسة ورسالتها من جملسها الرمسي. وسائل نشر الرؤية والرسالة داخل املؤسسة وخارجها. حتليالً لنص رسالة املؤسسة ورؤيتها لبيان مدى وضوحهما وأن رسالتها تعكسدورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها اجملتمعية مبا يتفق مع التوقعات
اجملتمعية من مؤسسات التعليم العالي.
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 مدى إسهام رسالة املؤسسة يف حتقيق رسالة اجلامعة. منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية ومدى اكتمال عناصرها الرئيسة. أوجه االرتباط بني اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة واخلطة االسرتاتيجيةللجامعة.
 اعتماد اخلطة االسرتاتيجية من جملس املؤسسة الرمسي. مدى مشولية التحليل البيئي للبيئة الداخلية واخلارجية. وسائل إجراء التحليل البيئي ومدى مالءمة كل وسيلة ملوضوع التحليل وللفئةاملستهدفة.
 مستوى املشاركة يف التحليل البيئي من جانب خمتلف األطراف داخل املؤسسةوخارجها.
 حتليالً ملدى ارتباط األهداف االسرتاتيجية بنتائج التحليل البيئي. حتليالً ملدى إسهام األهداف االسرتاتيجية يف حتقيق رسالة املؤسسة وتعكسمدى وعى املؤسسة باالجتاهات احلديثة للمؤسسات التعليمية.
 وضوح األهداف االسرتاتيجية وقابليتها للتحقق والقياس وفق اجلدول الزمينللخطة.
 وسائل نشر األهداف االسرتاتيجية داخل املؤسسة وخارجها. مدى توافر خطط تنفيذية سنوية استنادًا إىل اخلطة االسرتاتيجية. اخلطط التنفيذية السنوية تعكس أولويات التنفيذ وحتدد بدقة األنشطةومسئولية التنفيذ ،واجلدول الزمين املالئم ،والتكلفة املالية الالزمة لتنفيذ
اخلطة ومؤشرات املتابعة والتقييم.
التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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 مدى توافر تقارير دورية للخطط التنفيذية. ملخصًا لتقارير متابعة اخلطط التنفيذية واإلجراءات التصحيحية املناسبة. -أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.
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األدلة والوثائق
□ نص رسالة املؤسسة ورؤيتها.
□ نص رسالة اجلامعة ورؤيتها.
□ اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة.
□ امللخص التنفيذي السرتاتيجية اجلامعة (إن وجدت) .
□ مناذج االستبانات /األدوات املستخدمة يف التحليل البيئي.
□ اخلطط التنفيذية السنوية للخطة االسرتاتيجية.
□ تقارير متابعة اخلطط التنفيذية السنوية.
□ املوقع اإللكرتوني للمؤسسة.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على حتقق املعيار.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معيار  :2القيادة والحوكمة

للمؤسسة قيادات مؤهلة ،يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم أدائها وفقًا ملعايري
موضوعية ،وتلتزم املؤسسة بالنزاهة واملصداقية والشفافية واألخالقيات املهنية انطالقا من قيم
جوهرية .وللمؤسسة هيكل تنظيمي يالئم حجم ونوع أنشطتها ،مبا يضمن حتقيق رسالتها
وأهدافها ،وهلا توصيف موثق لكل الوظائف ،حيدد بوضوح املسئوليات واالختصاصات.
التقييم الذاتي
مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1القيادات األكادميية واإلدارية خمتارة وفقًا ملعايري
موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية حتقق
تكافؤ الفرص وتداول السلطة.
.2القيادات احلالية واحملتملة يتم تنمية قدراتها
والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات.
.3معايري تقييم أداء القيادات موضوعية ،وتشارك
األطراف املعنية يف عملية التقييم ،وتستخدم
النتائج لتحسني األداء املؤسسي.
.4إلدارة املؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت
املؤسسة.
.5للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيني ،وآليات
فاعلة لضمان الشفافية واملمارسات العادلة وعدم
14
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دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي

التمييز وتطبيق األخالقيات املهنية بني أفراد
املؤسسة.
.6املعلومات املعلنة عن املؤسسة شاملة وتغطي سائر
أنشطتها ،وتضمن املؤسسة مصداقيتها
وحتديثها.
.7اهليكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم حلجم املؤسسة
ونشاطها ،ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة
لتحقيق رسالتها وأهدافها.
.8التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن ،وحيدد املسئوليات
واالختصاصات وفقًا للهيكل التنظيمي ،وحيقق
التكافؤ بني السلطات واملسئوليات ،ويستخدم يف
حاالت التعيني والنقل واالنتداب للوظائف
املختلفة.
تعليقات المؤسسة
يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن سبع صفحات ما يلي:
-

حتليالً ملعايري اختيار القيادات األكادميية والقيادات اإلدارية.

-

وسائل إعالن معايري اختيار القيادات األكادميية واإلدارية لألطراف املعنية.

-

آليات اختيار القيادات األكادميية واإلدارية.

-

ضمانات تداول السلطة يف املناصب القيادية خاصة غري املنظمة بالقانون واللوائح.

-

وسائل تنمية قدرات القيادات احلالية وإعداد القيادات املستقبلية.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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-

معايري ومؤشرات تقييم أداء القيادات واألطراف املشارِكة يف عملية التقييم ،مع
ذكر نتائج استطالع آراء هذه األطراف حول أداء ومنط القيادة املتبع يف املؤسسة.

-

أمثلة من أوجه استفادة املؤسسة من نتائج التقييم.

-

مشكالت التعليم اليت تواجهها املؤسسة وآليات التعامل معها ونتائج تطبيقها.

-

التعليق على اخلطوط العريضة للقيم اجلوهرية واألخالقيات املهنية للمؤسسة.

-

وسائل إعالن القيم اجلوهرية واألخالقيات املهنية ومدى إتاحتها لألطراف
املعنية.

-

آليات تفعيل األخالقيات املهنية واإلجراءات اليت مت اختاذها يف حالة عدم
االلتزام بها.

-

القرارات اليت مت اختاذها بشأن الشكاوى والتظلمات.

-

يف حالة املؤسسات اخلاصة ،تذكر آليات ضمان فصل اإلدارة عن امللكية.

-

دالئل كفاية وتنوع املعلومات املنشورة عن املؤسسة وإجراءات حتديثها وضمان
مصداقيتها.

-

وصفًا حتليليًّا ملالءمة اهليكل التنظيمي لطبيعة املؤسسة وأنشطتها.

-

الكيانات اليت مت استحداثها لتلبية احتياجات التغيري والتطوير ولإلسهام يف
حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها.

-

اعتماد اهليكل التنظيمي من اجملالس الرمسية واجلهات املعنية.

-

وسائل إعالن اهليكل التنظيمي لألطراف املعنية.

-

مدى وجود التوصيف الوظيفي ووسائل نشره وإتاحته وااللتزام به يف حاالت
التعيني والنقل واالنتداب للوظائف املختلفة.
16
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-

أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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األدلة والوثائق
□ املعايري املعتمدة الختيار القيادات.
□ وسائل تنمية قدرات القيادات.
□ أدوات ومؤشرات تقييم أداء القيادات (وسائل استطالع رأي األطراف املعنية).
□ سياسات  /إجراءات التعامل مع مشكالت التعليم اليت تواجهها املؤسسة ونتائج
تطبيقها.
□ وثيقة القيم اجلوهرية واألخالقيات املهنية للمؤسسة.
□ اهليكل التنظيمي املعتمد.
□ قرارات إنشاء  /تشكيل اإلدارات والوحدات ولوائحها الداخلية.
□ قرارات تشكيل اجملالس واللجان الرمسية.
□ تشكيل جملس األمناء وما يفيد فصل امللكية عن اإلدارة (اجلامعات اخلاصة).
□ كتيب التوصيف الوظيفي.
□ املوقع اإللكرتوني للمؤسسة.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات/وثائق تدلل على حتقق املعيار.
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دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  :3إدارة الجودة والتطوير

للمؤسسة نظام إلدارة اجلودة توفر له القيادة سبل الدعم ،وتلتزم بإجراء تقويم ذاتي
شامل ومستمر ،وتستعني باملراجعات الداخلية واخلارجية لضمان جودة األداء ،وتستخدم
نتائج التقويم واملراجعة يف تطوير األداء.
التقييم الذاتي
مستوف

مؤشر التقييم
.1للمؤسسة وحدة لضمان اجلودة يتوفر هلا الكوادر
املؤهلة والتجهيزات املالئمة ،ويشارك فيها
ممثلون عن خمتلف الفئات باملؤسسة ويراعى
تباين اخلربات واملهارات لتغطية املهام املتعددة.
.2الالئحة الداخلية لوحدة ضمان اجلودة تتضمن هيكالً
تنظيميًّا ذا تبعية وعالقات واضحة ،وحتدد
عالقة الوحدة مبركز ضمان اجلودة باجلامعة،
مبا يسهم يف تفعيل دورها ويساند أنشطتها.
.3لوحدة ضمان اجلودة خطط وتقارير سنوية عن
نشاطها ،وقواعد بيانات ألنشطتها.
.4تقويم أنشطة املؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام
مؤشرات أداء موضوعية ،وأدوات مالئمة،
ومراجعات داخلية وخارجية.
.5نتائج تقويم أنشطة املؤسسة تُناقَش مع املعنيني ويف
التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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مستوف

غري

جزئيا

مستوف

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

جمالسها الرمسية ،ويُستفاد منها يف توجيه
التخطيط واختاذ اإلجراءات التصحيحية
والتطوير.
تعليقات املؤسسة
يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن مخس صفحات ما يلي:
 وصف لوحدة (كيان) ضمان اجلودة من حيث مواردها البشرية وجتهيزاتهاوتنوع اخلربات واملهارات للفئات اليت تعمل بها.
 تبعية الوحدة باهليكل التنظيمي للمؤسسة والئحتها الداخلية ومدى حتديدالالئحة ملسئوليات الوحدة ودورها وآليات عملها.
 دالئل العالقة بني الوحدة ومركز ضمان اجلودة باجلامعة. دورية اخلطط السنوية للتقويم الذاتي واملراجعة والتدريب وغريها. كيفية متابعة الوحدة لتنفيذ اخلطط السنوية للتقويم الذاتي ،والتقارير السنويةواإلجراءات التصحيحية اليت مت اختاذها وفق خطط التحسني والتعزيز.
 مدى مشولية قواعد البيانات ألنشطة الوحدة. دورية عملية التقويم الذاتي والعناصر اليت يشملها والفئات املشاركة. موضوعية مؤشرات األداء وقابليتها للقياس ،ومالءمة األدوات املستخدمة يفعملية التقويم الذاتي.
 املراجعات الداخلية واخلارجية اليت مت تنفيذها وأمثلة ألهم نتائجها. -وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتي ألنشطة املؤسسة على األطراف

20

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي

املعنية وعلى مستوى اجملالس الرمسية للمؤسسة.
 كيفية استفادة املؤسسة من نتائج التقويم الذاتي ،ومناذج من التطوير واإلجراءاتالتصحيحية اليت اختذت بناءً على نتائج التقييم.
 -أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.

األدلة والوثائق
□ الالئحة الداخلية للوحدة.
□ خطط عمل الوحدة.
□ التقارير السنوية للوحدة.
□ األدوات املستخدمة يف التقييم الذاتي (مناذج استقصاءات الرأي).
□ تقارير حتليل نتائج االستقصاءات واستطالعات الرأي.
□ حماضر جملس املؤسسة اليت نوقشت فيها قضايا اجلودة.
□ تقارير املراجعة الداخلية لألقسام واإلدارات (لألعوام الثالثة السابقة).
□ الدراسة الذاتية /التقرير السنوي للمؤسسة (متضمنًا خطط التحسني).
□ أمثلة مما مت اختاذه من قرارات بناء على توصيات عمليات التقويم.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على حتقق املعيار.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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معيار  :4أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة
للمؤسسة العدد الكايف واملؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،مبا يتناسب مع
متطلبات الربامج التعليمية املقدمة ،ومبا ميكنها من حتقيق رسالتها وأهدافها .وتعمل
املؤسسة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،وتلتزم بتقييم
أدائهم وضمان قياس آرائهم.
التقييم الذاتي
مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1نسبة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة إىل
الطالب على مستوى املؤسسة واألقسام العلمية
تتفق مع املعدالت املرجعية لنوع وطبيعة الربامج
التعليمية املقدمة باملؤسسة.
.2للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض يف
أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.
.3التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم
للمقررات الدراسية اليت يشاركون يف تدريسها.
.4أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة القيام باملهام التدريسية والبحثية
واإلدارية وغريها بكفاءة.
22
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.5االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
واهليئة املعاونة حتدد بصورة دورية ،وتُتخذ
اإلجراءات املالئمة لتنفيذ الربامج اليت تليب
االحتياجات التدريبية لكل فئة.
.6معايري تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة موضوعية ،وختطرهم القيادة بنتائج
التقييم ،وتناقشهم فيها عند الضرورة ،وتستخدم
النتائج لتحسني األداء.
.7للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة واختاذ اإلجراءات
الالزمة لدراستها ،واالستفادة من النتائج يف اختاذ
اإلجراءات التصحيحية.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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تعليقات المؤسسة

يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن ست صفحات ما يلي:
-

أعداد أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة ومدى اتفاق نسبتهم إىل الطالب على
مستوى املؤسسة واألقسام العلمية والربامج التعليمية مع املواصفات القياسية الصادرة
عن اهليئة.

-

يف حالة وجود عجز أو فائض يف أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة يف أي من
التخصصات تذكر املؤسسة كيفية التعامل مع ذلك.

-

مدى مالءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع املقررات الدراسية اليت
يشارك يف تدريسها.

-

مدى مالءمة متوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس وعضو اهليئة املعاونة على
مستوى األقسام العلمية وعلى مستوى املؤسسة مبا يتيح هلم أداء املهام بكفاءة.

-

وسائل حتديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة،
ومالمح خطة تنمية قدراتهم.

-

عدد الربامج املنفذة وعدد ونسبة املتدربني سنويًّا من كل فئة إىل العدد اإلمجالي.

-

وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء.

-

معايري وآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء اهليئة املعاونة.

-

وسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف املعنية.

-

نتائج التقييم وأوجه االستفادة منه.

-

الوسائل املستخدمة يف قياس آراء أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.

-

نتائج آخر قياس آلراء أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة وأوجه االستفادة
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منها.
-

أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.

األدلة والوثائق
□ بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،تشمل مؤهالتهم (الدرجة العلمية)
وتوزيعهم على األقسام العلمية ،ونسبة كل فئة إىل اإلمجالي.
□ إحصائية بنسب القائمني على العمل إىل املشغول الفعلي ألعضاء هيئة التدريس.
□ إحصائية بأعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة (تدريس ،حبث،
خدمة جمتمعية ،مسئوليات إدارية ...اخل).
□ خطة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة /قائمة بالربامج
التدريبية اليت مت تنفيذها وأعداد املشاركني فيها.
□ آلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة (متضمنة مناذج التقييم
املستخدمة).
□ مناذج استبانات قياس اآلراء املوجهة ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على حتقق املعيار.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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معيار

 :5الجهاز اإلداري

للمؤسسة جهاز إداري مالئم من حيث العدد واملؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة
املؤسسة ويتسم بكفاءة األداء مبا يكفل حتقيق رسالتها وأهدافها ،وحترص املؤسسة على
التنمية املستمرة ألفراده وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم.
التقييم الذاتي

مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1اجلهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة
املؤسسة ،والعاملون موزعون وفقًا ملؤهالتهم
وقدراتهم على الوظائف املختلفة ومبا يتناسب
مع مهام الوظيفة ،وتوجد آليات للتعامل مع
النقص والزيادة يف أفراده.
.2االحتياجات التدريبية للعاملني حتدد بصورة
دورية ،وتُتخذ اإلجراءات املالئمة لتنفيذ
الربامج اليت تليب االحتياجات التدريبية لكل
فئة.
.3للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء اجلهاز اإلداري
يتضمن معايري موضوعية ومعلنة ،وختطرهم
القيادة بنتائج التقييم ،وتناقشهم فيها عند
الضرورة ،وحترص على استخدام نتائج التقييم
26
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للمحاسبة ،ولوضع برامج التدريب والتطوير.

.4للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء اجلهاز
اإلداري واختاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها،
واالستفادة من النتائج يف اختاذ اإلجراءات
التصحيحية.
تعليقات المؤسسة

يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن أربع صفحات ما يلي:
 عدد أعضاء اجلهاز اإلداري (مبا فيه من فنيني) ومؤهالتهم ،ومدى مالءمتهحلجم املؤسسة وطبيعة نشاطها.
 كيفية توزيع العاملني والفنيني على اإلدارات واألقسام العلمية مبا يتسق معالتوصيف الوظيفي ويضمن كفاءة األداء.
 مدى وجود عجز أو فائض يف أعداد العاملني والفنيني وكيفية تعامل املؤسسة معذلك.
 وسائل حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني ومالمح خطة تنمية قدراتهم. عدد الربامج املنفذة وعدد ونسبة املتدربني سنويًّا إىل العدد اإلمجالي. وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء. معايري وآليات تقييم أداء أعضاء اجلهاز اإلداري. وسائل نشر تلك املعايري واآلليات على األطراف املعنية. وسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف املعنية.التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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 نتائج التقييم وأوجه االستفادة منه. الوسائل املستخدمة يف قياس آراء أعضاء اجلهاز اإلداري. نتائج آخر قياس آلراء العاملني وأوجه االستفادة منها. -أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.
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األدلة والوثائق
□ التوصيف الوظيفي.
□ بيان بأعداد العاملني والفنيني ومؤهالتهم ،ونسب توزيعهم على اإلدارات واألقسام
العلمية.
□ خطة تنمية قدرات أعضاء اجلهاز اإلداري والفين  /قائمة بالربامج اليت مت تنفيذها
وأعداد املشاركني فيها.
□ منوذج تقييم أداء العاملني.
□ مناذج استقصاء قياس اآلراء املوجهة للعاملني.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على حتقق املعيار.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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معيار  :6الموارد المالية والمادية
للمؤسسة مواردها املالية واملادية والتسهيالت الداعمة املالئمة لطبيعة نشاطها وحجمه،
مبا ميكنها من حتقيق رسالتها وأهدافها ،وحترص على كفاءة استخدام تلك املوارد وتنميتها.
التقييم الذاتي

مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1املوارد املالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد
الطالب ،ويتم توزيعُها وفقًا لالحتياجات الفعلية
مبا ميكن املؤسسة من حتقيق رسالتها وأهدافها.
.2مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة
معدل تنمية املوارد الذاتية للمؤسسة.
.3مباني املؤسسة وقاعات احملاضرات والفصول
الدراسية واملعامل والورش وخالفه وجتهيزاتها
مالئمة لطبيعة نشاط املؤسسة وألعداد الطالب،
ويتوافر املناخ الصحي باملباني.
.4صيانة القاعات واملعامل واآلالت واملعدات والبنية
التحتية واملرافق يتم بصورة دورية.
.5إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف املؤسسة مناسبة.
.6وسائل االتصال واملوارد والنظم التكنولوجية املستخدمة
30
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حديثة ومالئمة للنشاط األكادميي للمؤسسة وللعمليات
اإلدارية بها ،وللمؤسسة موقع إلكرتوني فاعل وحيدث
دوريًّا.
.7املكتبة مالئمة لنشاط املؤسسة من حيث توافر الكتب
واملراجع والتجهيزات واخلدمات اليت تليب
احتياجات الطالب والباحثني ،واملكتبة الرقمية
متاحة للمعنيني.
تعليقات المؤسسة
يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن ست صفحات ما يلي:
-

املوارد املالية املتاحة للمؤسسة سنويًّا ،ومدى كفايتها لتحقيق رسالتها وأهدافها
االسرتاتيجية ،وفى حال عدم كفايتها تذكر طرق التعامل معها.

-

مدى تناسب توزيع املوارد املالية على األنشطة املختلفة للمؤسسة وفق اخلطة
االسرتاتيجية.

-

مدى تنوع مصادر املوارد املالية اليت توفرها املؤسسة.

-

أنشطة املؤسسة لتنمية مواردها املالية الذاتية.

-

إسهامات املؤسسة يف زيادة املوارد املالية الذاتية على مدار األعوام الثالثة املاضية
(يف حالة حاجة بعض املعايري األخرى هلذا اجلزء يشار إىل وجوده يف هذا
املعيار).

-

مباني املؤسسة وأعداد القاعات الدراسية واملعامل وجتهيزاتها ومدى تناسبها مع أعداد

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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الطالب من حيث التصميم واملساحة والتجهيزات وفق املواصفات القياسية للهيئة.
-

التسهيالت الداعمة للربامج التعليمية ومدى مالءمتها.

-

إجراءات املؤسسة لصيانة البنية التحتية والقاعات واألجهزة واملعدات واملعامل
وغريها ومدى تفعيلها بصفة دورية.

-

املمارسات اليت تتخذها املؤسسة للمحافظة على األمن والسالمة.

-

مدى توافر خطة لإلخالء وإدارة األزمات والكوارث والتدريب عليها (تنفيذ
جتربة إخالء).

-

البنية التكنولوجية يف املؤسسة.

-

مدى توافر احلاسبات (وفق طبيعة نشاط املؤسسة).

-

موقع املؤسسة على شبكة اإلنرتنت واخلدمات املتوافرة من خالله ،ودورية وآلية
التحديث.

-

املكتبة وجتهيزاتها ونوعية املراجع وأعدادها ،ونوعية اخلدمات املتوافرة باملكتبة.

-

أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.

األدلة والوثائق
□ بيان إحصائي مبصادر وقيمة املوارد املالية الذاتية (صناديق وحسابات) وتطورها
(لألعوام الثالثة السابقة).
□ احلساب اخلتامي للعام السابق.
□ دليل األبنية واملنشآت للمؤسسة ،متضمنا قائمة باملدرجات وقاعات الدرس،
واملعامل والورش والعيادات واملزارع واملكتبة وخالفه ومساحاتها وسعتها
االستيعابية وجتهيزاتها املتخصصة.
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□ بيان باملراكز والوحدات.
□ قائمة بالتسهيالت الداعمة (مثل أماكن التدريب من مستشفيات تعليمية  /ورش/
مالعب /فنادق ومطاعم /حقول جتريبية ....إخل).
□ خطة الصيانة السنوية للبنية التحتية واملرافق.
□ بيانات خاصة باألمن والسالمة (أعداد وأماكن ونوعيات وحتديث طفايات احلريق
واإلطفاء الذاتي يف املؤسسة مبا فيها من خمازن ومواد خطرة وكيماويات...إخل).
□ خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث.
□ موقع املكتبة اإللكرتونية (إن وجد).
□ قائمة بالكتب واملراجع مقسمة تبعا للتخصص (يف مكتبة املؤسسة ومكتبات األقسام
العلمية).
□ املوقع اإللكرتوني للمؤسسة.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على حتقق املعيار.
معيار  :7المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
املؤسسة تتبنى املعايري األكادميية القومية املرجعية أو غريها من املعايري املعتمدة مبا
يتناسب مع رسالتها وأهدافها ،وتتأكد من توافق براجمها التعليمية مع املعايري اليت
تبنتها ،وتتخذ اإلجراءات الالزمة للوفاء مبتطلباتها؛ وحترص املؤسسة على أن تليب
الربامج التعليمية املقدمة احتياجات اجملتمع وسوق العمل ،وتوصِّف الربامج التعليمية
واملقررات الدراسية ،وتقوم مبراجعتها وتطويرها بصورة دورية.
التقييم الذاتي

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1املعايري األكادميية املرجعية اليت تبنتها املؤسسة من
خالل اجملالس الرمسية ،تتوافق مع رسالة
املؤسسة وأهدافها.
.2الربامج التعليمية مالئمة ملتطلبات سوق العمل وفقًا
ملا تنطوي عليه رسالة املؤسسة.
.3الربامج التعليمية موصّفة ومعتمدة ،وتتوافق نواتج
التعلم لكل برنامج مع املعايري األكادميية
املرجعية املتبناة.
.4نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته
الدراسية ،وتوصيف املقررات يوضح طرق
التدريس والتقويم اليت حتقق نواتج التعلم.
.5الربامج التعليمية واملقررات الدراسية يتم
مراجعتها بصورة دورية مبشاركة املراجعني
الداخليني واخلارجيني.
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.6للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية
والربامج التعليمية مبا يؤكد االلتزام
بالتوصيف املعلن للمقررات الدراسية ،ويطَلع
عليها املعنيون ،وتستفيد املؤسسة منها يف وضع
خطط التحسني والتطوير.
تعليقات المؤسسة

يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن سبع صفحات ما يلي:
 الربامج التعليمية للمرحلة اجلامعية األوىل واملعايري األكادميية املرجعية اليتتبنتها (يشار إىل املعايري فقط يف حالة تبين املعايري األكادميية القومية
املرجعية ،وترفق يف حالة تبين معايري أخرى).
 اإلجراءات الرمسية اليت اختذتها املؤسسة لتبين املعايري األكادميية. مدى توافق املعايري األكادميية اليت تبنتها املؤسسة مع رسالتها وأهدافهااالسرتاتيجية.
 آليات استقراء متطلبات سوق العمل وكيفية حتقيق الربامج التعليمية لتلكاملتطلبات.
 توصيف الربامج التعليمية ومدى مشوهلا على عناصر التوصيف الرئيسةواالعتماد من اجملالس الرمسية.
 مدى توافق تصميم الربامج التعليمية مع الالئحة الداخلية واملعايري األكادمييةاملرجعية املتبناة (مصفوفة الربنامج التعليمي /املعايري األكادميية).
 مدى توافق توصيف املقررات الدراسية مع الربامج التعليمية (مصفوفة الربنامجالتقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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التعليمي  /املقررات الدراسية).
 توصيف املقررات الدراسية واالعتماد من اجملالس املعنية. مدى توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج التعلم للمقررات الدراسية. وسائل إعالن توصيف الربامج التعليمية واملقررات الدراسية للطالب. اإلجراءات الرمسية املتبعة للمراجعة الدورية للربامج التعليمية واملقرراتالدراسية وحجم مشاركة األطراف املعنية يف ذلك.
 يف حالة الربامج التعليمية املشرتكة ،تذكر ضوابط املتابعة واملراجعة الدورية. كيفية استفادة املؤسسة من تقارير املراجعني الداخليني واخلارجيني للربامجالتعليمية واملقررات يف تطوير الربامج التعليمية مع ذكر أمثلة من الربامج
واملقررات اليت مت تطويرها.
 دورية واكتمال التقارير السنوية للمقررات الدراسية والربامج التعليمية. مدى تأكيد تلك التقارير على االلتزام بالتوصيف املعلن للمقررات من خالل آراءاملراجعني واستبانات الطالب وتوافق حمتوى الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم.
 وسائل اطالع األطراف املعنية على تقارير الربامج التعليمية واملقررات الدراسية. كيفية استفادة املؤسسة من التقارير السنوية للربامج التعليمية واملقرراتالدراسية يف تطوير الربامج التعليمية مع ذكر أمثلة من الربامج واملقررات اليت
مت تطويرها.
 -أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.
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األدلة والوثائق
□ الالئحة الداخلية للمرحلة اجلامعية األوىل.
□ حماضر جمالس املؤسسة املعنية اخلاصة بتبين املعايري األكادميية (يف حال تعدد
الربامج حماضر جمالس األقسام اليت قامت بتبين املعايري األكادميية اخلاصة
برباجمها).
□ وثيقة املعايري املعتمدة (يف حال عدم تبين املعايري األكادميية القومية املرجعية).
□ مناذج األدوات املستخدمة الستقراء سوق العمل إن وجدت.
□ مصفوفة توافق نواتج التعلم للربنامج التعليمي مع املعايري األكادميية اليت تبنتها.
□ مصفوفة توافق نواتج التعلم للربنامج التعليمي مع املقررات الدراسية.
□ توصيف الربامج التعليمية واملقررات الدراسية.
□ أمثلة من حماضر األقسام العلمية و جلنة التعليم والطالب وجملس املؤسسة اخلاصة
بتصميم وتطوير الربامج التعليمية.
□ اسرتاتيجية التعلم والتدريس والتقويم.
□ تقارير املراجعة الداخلية واخلارجية للربامج التعليمية واملقررات الدراسية.
□ تقارير املقررات الدراسية والربامج التعليمية متضمنة خطط التحسني (نسخ
إلكرتونية لألعوام الثالثة السابقة).
□ يف حال الربامج التعليمية املشرتكة مع مؤسسات أخرى يرفق التعاقد وضوابط
املتابعة واملراجعة الدورية.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات/وثائق تدلل على حتقق املعيار.
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معيار

 :8التدريس والتعلم

للمؤسسة اسرتاتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها وتطويرها بصورة
دورية مبا يضمن حتقق املعايري األكادميية ،ويسهم يف حتقيق رسالتها وأهدافها .وحترص
املؤسسة على مالءمة طرق التدريس والتعلم والتقويم لنواتج التعلم املستهدفة ،وتعمل على
تهيئة فرص التعلم الذاتي ،وتقدم مبشاركة اجلهات اجملتمعية برامج التدريب اليت
تسهم يف إكساب الطالب املهارات الالزمة لتحقيق مواصفات اخلريج ،وتوفر لتلك الربامج
املوارد املالئمة وتضمن جودة تنفيذها وجدية اإلشراف عليها ،وحترص على تقييم
فاعليتها وتطويرها .وحترص املؤسسة على تقويم الطالب مبوضوعية وعدالة ،وباستخدام
أساليب وأدوات متنوعة تالئم نواتج التعلم ومبا يدعم العملية التعليمية.
التقييم الذاتي

مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1للمؤسسة اسرتاتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع
املعايري األكادميية املرجعية وتالئم نواتج التعلم
املستهدفة.
.2تطبيق اسرتاتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب
مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدى الطالب.
.3برامج التدريب للطالب مصممة وموصّفة وفقًا لنواتج
التعلم املستهدفة للربنامج التعليمي ،ويتوافر
لتنفيذها اآلليات واملوارد الالزمة.
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.4تقويم أداء الطالب يف التدريب يتم بأساليب متنوعة
مبا يتوافق مع نواتج التعلم املستهدفة.
.5فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات
موضوعية ،وتستخدم النتائج يف تطوير آلية
التدريب وأدواته وموارده.
.6الدرجات املخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع
نواتج التعلم املستهدف قياسها.
.7عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة،
واالمتحانات يُأمن وضعها ونسخها وتوزيعها مبا
يضمن سريتها.
.8آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع
ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة
لالستدعاء.
.9التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم يف التقويم تدعم
تعلمهم.
.10نتائج تقويم الطالب يستفاد منها يف تطوير الربامج
التعليمية واسرتاتيجيات التدريس والتعلم
والتقويم.
.11قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم
موثقة ومعلنة ،وتوجد آليات ملراقبة تطبيقها.
التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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تعليقات المؤسسة

يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن إثنى عشر صفحة ما يلي:
التدريس
 مالمح اسرتاتيجية التدريس والتعلم والتقويم ومدى مالءمتها للمعايرياألكادميية املرجعية املتبناة ونواتج التعلم املستهدفة.
 مدى تطبيق اسرتاتيجية التدريس والتعلم والتقويم وكيفية دعمها للتعلم الذاتيواكتساب مهارات التوظف لدى الطالب.
التدريب
 مدى مالءمة تصميم وتوصيف برامج التدريب اليت تقدمها املؤسسة لنواتج التعلماملستهدفة يف الربنامج التعليمي.
 آليات التنفيذ واإلشراف على التدريب. املوارد اليت توفرها املؤسسة للتدريب واجلهات املشاركة فيه ونوعية مشاركتها. تنوع أساليب وأدوات تقويم الطالب يف التدريب ومدى توافقها مع نواتج التعلماملستهدفة.
 أدوات ومؤشرات تقويم فاعلية التدريب ونتائج آخر تقويم وأوجه االستفادةمنها.
التقويم
 مدى تنوع الطرق املستخدمة لتقويم الطالب. آليات ربط االمتحانات بنواتج التعلم املستهدفة ومدى توازن توزيع الدرجاتعليها.
 مدى توافر دليل إدارة االمتحانات. إجراءات إدارة االمتحانات والكنرتوالت ونظم عملها مبا يتيح كفاءة وعدالةالتقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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األداء واالحتفاظ بأوراق االمتحانات بصورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعها.
 آليات  /إجراءات ضمان عدالة نظام االمتحانات. كيفية توثيق نتائج االمتحانات وتأمينها واستدعائها عند احلاجة. وسائل إعالم ومناقشة الطالب بنتائج االمتحانات املختلفة وتوقيت وحمتوىالتغذية الراجعة لدعم تعلمهم.
 حتليل نتائج االمتحانات على املستويات املختلفة واإلحصائيات والتقارير اليتأعدتها املؤسسة.
 أوجه االستفادة من حتليل نتائج االمتحانات. إجراءات إعالن ومتابعة تطبيق قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائجاالمتحانات.
 أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.األدلة والوثائق
□ الالئحة الداخلية للمرحلة اجلامعية األوىل.
□ اسرتاتيجية التدريس والتعلم والتقويم.
□ ملف املقرر (توصيف املقررات الدراسية متضمنا خطط التدريس والتقويم و مناذج
أدوات تقييم مهارات الطالب ومناذج من تكليفات الطالب وخالفه).
□ توصيف التدريب.
□ أدوات تقييم الطالب يف التدريب.
□ أدوات تقييم التدريب (استقصاء رأي الطالب واملشرفني وجهات التدريب).
□ وثائق اتفاقيات التعاون /الشراكة مع اجلهات اخلارجية (جامعات – جهات
42
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تدريب وخالفه).
□ عينة من ملفات إجناز الطالب (( )Portfoliosإن وجدت).
□ دليل إدارة االمتحانات (الئحة كنرتول مرحلة البكالوريوس  -مواصفات الورقة
االمتحانية وخالفه).
□ وثائق الكنرتوالت ومناذج أوراق االمتحانات التحريرية ووثيقة اإلجابة النموذجية
وكراسات إجابات الطالب.
□ التقارير السنوية لوكيل املؤسسة لشئون التعليم والطالب.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات/وثائق تدلل على حتقق املعيار.
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معيار

 :9الطالب والخريجون

للمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوريًّا ،وتعمل على
جذب الطالب الوافدين .وتلتزم املؤسسة بتقديم الدعم واإلرشاد للطالب ،وتكفل مشاركتهم
يف صنع القرار ،وتشجع األنشطة الطالبية ،وحترص على قياس آراء الطالب ،وتعمل على
استمرارية التواصل مع اخلرجيني.
التقييم الذاتي

مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1قواعد قبول وحتويل وتوزيع الطالب على الربامج
التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.
.2للمؤسسة أساليب فاعلة جلذب الطالب الوافدين.
.3للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديًّا واجتماعيًّا
وصحيًّا ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة.
.4للمؤسسة نظام فعال للدعم األكادميي للطالب وتقدم
هلم خدمات التوجيه املهين.
.5للمؤسسة آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات
اخلاصة يف اجملتمع الطالبي ومراعاة مالءمة
اإلنشاءات والتجهيزات.
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.6وجود متثيل للطالب يف اللجان ذات الصلة.
.7األنشطة الطالبية متنوعة ،وتوفر هلا املؤسسة املوارد
املالئمة من حيث األماكن والتجهيزات
واإلشراف.
.8للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب ،واختاذ
اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من
النتائج يف اختاذ اإلجراءات التصحيحية.
.9للمؤسسة آليات ملتابعة اخلرجيني والتواصل معهم،
وقواعد بيانات خاصة بهم حتدث بصورة دورية.
.10املؤسسة توفر برامج للتنمية املهنية والتعليم املستمر
وفقًا الحتياجات وتطورات سوق العمل.
تعليقات المؤسسة

يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن مثان صفحات ما يلي:
 قواعد القبول والتوزيع على التخصصات املختلفة وكيفية حتديدها ووسائل اإلعالن عنها. قواعد التحويل من املؤسسة وإليها.-

أعداد الطالب املقبولني واحملولني سنويًّا.

 إجراءات املؤسسة ملراجعة قواعد القبول والتحويل والتوزيع. أنشطة املؤسسة جلذب ورعاية الطالب الوافدين.-

أعداد ونسبة الطالب الوافدين إىل العدد اإلمجالي ،ومعدل التغري يف عدد الطالب
الوافدين خالل األعوام الثالثة املاضية.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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 نظام الدعم الطالبي (اخلدمات املالية واملادية والصحية واالجتماعية وغريها)وسبل التعريف به وأعداد املستفيدين منه ودالئل فاعليته.
 نظام الدعم األكادميي (إرشاد أكادميي أو ريادة علمية) ودالئل فاعليته. خدمات التوجيه املهين للطالب مبا يدعم ريادة األعمال والتوظف. آليات اكتشاف الطالب املتعثرين واملوهوبني واملتميزين ووسائل الدعم املقدمة لكلفئة وعدد املستفيدين منها.
 آلية دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع الطالبي وأنواع الدعم املقدمةهلم.
 إجراءات املؤسسة لتفعيل املشاركة الطالبية ومناذج تلك املشاركة يف خمتلفاجملاالت ذات الصلة بالطالب.
-

أنواع األنشطة الطالبية ومدى مشاركة الطالب فيها ،واملسابقات اليت شاركت
فيها املؤسسة وحصول املؤسسة على جوائز على املستوى اجلامعي والقومي
والدولي.

 الوسائل املستخدمة يف قياس آراء الطالب. نتائج آخر قياس آلراء الطالب وأوجه االستفادة منها.-

آليات التواصل مع اخلرجيني واخلدمات املقدمة هلم.

-

مناذج للتواصل وإسهامات اخلرجيني.

-

برامج التنمية املهنية والتعليم املستمر للخرجيني.

 -أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.
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األدلة والوثائق
□ قواعد قبول وحتويل الطالب ومعايري التوزيع على الربامج التعليمية والتخصصات.
□ بيان بأعداد الطالب ،ونسب الوافدين يف الفرق والتخصصات املختلفة لألعوام الثالثة
السابقة.
□ دليل الطالب.
□ تشكيل احتاد الطالب.
□ نظام موثق لدعم الطالب (ماديًّا وماليا وأكادمييًّا وخالفه) وإحصائية بأنواع الدعم
املالي واملادي وخالفه املقدم للطالب يف السنوات الثالث السابقة).
□ تشكيل جلنة الدعم األكادميي ،وجلنة اإلرشاد األكادميي ،ومناذج من حماضر
اجتماعاتهما.
□ بيان عن األنشطة الطالبية املتنوعة ووسائل تشجيع املشاركة فيها.
□ مناذج حماضر اجتماعات اللجان واجملالس اليت يتضمن تشكيلها ممثل عن الطالب.
□ األدوات املستخدمة يف قياس آراء الطالب واخلرجيني (مناذج استمارات التقييم /
االستقصاءات).
□ التقارير السنوية لوكيل املؤسسة لشئون التعليم والطالب ،وإدارة رعاية الشباب،
وأية إدارات أخرى ذات صلة.
□ قواعد بيانات اخلرجيني.
□ أدلة الفعاليات اليت شارك فيها اخلرجيون.
□ املوقع اإللكرتوني للمؤسسة.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات/وثائق تدلل على حتقق املعيار.
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معيار  :10البحث العلمي واألنشطة العلمية
للمؤسسة خطة حبثية تتسق مع خطة اجلامعة ،وحترص املؤسسة على توفري
وتنمية املوارد الالزمة اليت متكن الباحثني من القيام بالنشاط البحثي ،وتشجع التعاون
واملشاركة بني التخصصات املختلفة يف جمال البحوث ،وختلق مناخًا داعمًا لألنشطة
العلمية.
التقييم الذاتي
مستوف

مؤشر التقييم

مستوف

غري

جزئيا

مستوف

.1خطة البحث العلمي موثقة وترتبط خبطة اجلامعة
وبالتوجهات القومية واحتياجات اجملتمع
احمليط ،وتتناسب مع إمكانات املؤسسة.
.2للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث
العلمي ومراقبة تطبيقها.
.3املوارد املتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي ،وتعمل
املؤسسة على تنمية مصادر التمويل ،وتسعى للمشاركة
يف مشروعات حبثية ممولة من مؤسسات حملية
وإقليمية ودولية.
.4توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي
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وحتفيزه ،ولتنمية قدرات الباحثني ولتشجيع ودعم
األحباث املشرتكة بني التخصصات املختلفة
واألحباث التطبيقية.
.5اإلنتاج البحثي للمؤسسة يف منو مستمر ،ويتناسب
مع عدد أعضاء هيئة التدريس.
.6أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والطالب
يشاركون يف األنشطة واملشروعات واملؤمترات
العلمية والبحثية.
.7للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية.
.8للمؤسسة مؤمتر علمي دوري.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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تعليقات املؤسسة
يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن مثان صفحات ما يلي:
-

آلية وضع اخلطة البحثية للمؤسسة وأوجه ارتباطها خبطة اجلامعة وأولويات
اجملتمع.

-

مدى مالءمة إمكانات املؤسسة مع خطتها البحثية.

-

ضوابط تشكيل وعمل جلنة أخالقيات البحث العلمي (ال يكرر ما مت ذكره يف
القيادة واحلوكمة ويقتصر هنا على إجراءات عمل اللجنة).

-

املوارد املالية ومصادر التمويل املختلفة املتوفرة للبحث العلمي (وال يتم تكرار ما
ذكر يف معيار املوارد املالية ولكن يشار إىل وجوده فقط).

-

املوارد املادية والتجهيزات والتسهيالت اليت توفرها املؤسسة للعملية البحثية
(تذكر التفاصيل هنا وال يتم تكرار هذا اجلزء يف معيار الدراسات العليا).

-

املشروعات البحثية املمولة من مؤسسات حملية وإقليمية ودولية خالل األعوام
الثالثة املاضية.

-

أساليب دعم وحتفيز البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثني.

-

وحدات أو إدارات استحدثت لدعم البحث العلمي.

-

وسائل دعم األحباث التطبيقية واملشرتكة.

-

تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة لألعوام الثالثة املاضية ،ومتوسط اإلنتاج ألعضاء
هيئة التدريس ومتوسط النشر الدولي.

-

فاعلية وسائل تشجيع ودعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة
والطالب يف األنشطة واملشروعات واملؤمترات العلمية احمللية واإلقليمية
والدولية.

-

حتليل حملتوى قواعد بيانات البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى.
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-

املؤمترات العلمية احمللية واإلقليمية والدولية اليت نظمتها املؤسسة أو شاركت
يف تنظيمها.

-

أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.

األدلة والوثائق
□ اخلطة البحثية للمؤسسة وللجامعة.
□ تشكيل جلنة أخالقيات البحث العلمي وضوابط عملها وعينة من حماضر اجتماعاتها
وأنشطتها.
□ التقارير السنوية لوكيل املؤسسة للدراسات العليا والبحوث.
□ التقارير السنوية للجنة العالقات الثقافية.
□ قائمة باألجهزة واملوارد املتوفرة للبحث العلمي والدراسات العليا (باألقسام العلمية
والوحدات واملراكز).
□ قائمة بالوحدات املعنية بالبحث العلمي (وحدات حبثيه ،تطبيق وترويج البحوث،
حاضنات املشروعات ومراكز نقل التكنولوجيا واالبتكار واالبداع.)...
□ قائمة باملؤمترات اليت نظمتها املؤسسة أو شاركت يف تنظيمها.
□ قاعدة بيانات البحوث لألعوام الثالثة السابقة.
□ نسخ من اجمللة العلمية للمؤسسة (إن وجدت).
□ إحصائيات املبتعثني (لألعوام الثالثة السابقة).
□ البحوث املشرتكة بني التخصصات املختلفة والبحوث التطبيقية.
□ اجلوائز وبراءات االخرتاع.
□ وثائق اتفاقيات التعاون /الشراكة البحثية مع مؤسسات الصناعة /اجلهات املهنية/
أخرى.
التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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□ قائمة باملشروعات البحثية اليت قامت وتقوم بها املؤسسة خالل األعوام الثالثة
السابقة.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات/وثائق تدلل على حتقق املعيار.
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معيار  :11الدراسات العليا

املؤسسة تقدم برامج متنوعة للدراسات العليا ،هلا معايري أكادميية ،تتوافق مع
املعايري القياسية الصادرة عن اهليئة ،ومبا يسهم يف حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها.
وتُوصِّف املؤسسة برامج الدراسات العليا ،وتراجعها وتطورها دوريًّا ،وتتأكد من اتساق
نواتج التعلم املستهدفة لكل برنامج تعليمي مع مقرراته ،وتوفر مصادر التعلم املختلفة،
وتقر نظمًا موضوعية وعادلة لتقويم الطالب وحترص على قياس أرائهم.
التقييم الذاتي
مؤشر التقييم
.1

مستوف

برامج الدراسات العليا متنوعة ،وتسهم يف
حتقيق رسالة املؤسسة ،وتقابل متغريات سوق
العمل ،ويتم الرتويج هلا حمليًّا وإقليميًّا.

.2

لربامج الدراسات العليا معايري أكادميية متبناة
من خالل اجملالس الرمسية وتتوافق مع املعايري
القياسية الصادرة عن اهليئة.

.3

برامج الدراسات العليا موصّفة ومعتمدة ،وتتوافق
نواتج التعلم املستهدفة لكل برنامج مع املعايري
القياسية.

.4

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع
مقرراته ،وتوصيف املقررات يوضح طرق
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التدريس والتقويم.
.5

للمؤسسة طرق تدريس مناسبة حتقق نواتج
التعلم للمقررات الدراسية والربامج التعليمية

.6

املوارد واإلمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية
التعليمية والبحثية يف برامج الدراسات العليا
مالئمة لتحقيق نواتج التعلم.

.7

تقويم طالب الدراسات العليا يتسم باملوضوعية
والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومالئمة
لقياس نواتج التعلم املستهدفة.

.8

الربامج التعليمية واملقررات الدراسية يتم
مراجعتها بصورة دورية مبشاركة املراجعني
الداخليني واخلارجيني.

.9

للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية
والربامج التعليمية مبا يؤكد االلتزام بالتوصيف
املعلن للمقررات الدراسية ،وتستفيد املؤسسة
منها يف وضع خطط التحسني والتطوير.

.11

آليات التسجيل واإلشراف يف الدراسات العليا
حمددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريًّا بغرض
تطويرها ،وتوجد ضمانات موضوعية وعادلة
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لتوزيع اإلشراف العلمي على الرسائل وفقًا
للتخصص.
للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء طالب

.11

الدراسات العليا ،واختاذ اإلجراءات الالزمة
لدراستها واالستفادة من النتائج يف اختاذ
اإلجراءات التصحيحية.
تعليقات المؤسسة

يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن عشر صفحات ما يلي:
-

أنواع وأعداد ومستويات برامج الدراسات العليا اليت تقدمها املؤسسة.

-

آليات املؤسسة يف استقراء سوق العمل ،وربط الربامج مبتطلباته وإجراءات
املؤسسة يف استحداث برامج تعليمية جديدة أو تطوير أو إلغاء برامج قائمة.

-

وسائل الرتويج للربامج ومدى فعاليتها.

-

اإلجراءات الرمسية اليت اختذتها املؤسسة لتبين املعايري األكادميية.

-

املعايري األكادميية املرجعية اليت تبنتها املؤسسة ومدى اتساقها مع املعايري
القياسية لربامج الدراسات العليا الصادرة عن اهليئة.

-

مدى توافق تصميم وتوصيف الربامج التعليمية مع املعايري األكادميية املرجعية
املتبناة (مصفوفة الربنامج التعليمي /املعايري األكادميية).

-

مدى توافق توصيف املقررات مع الربامج التعليمية (مصفوفة الربنامج التعليمي/
املقررات الدراسية وتوصيف املقررات الدراسية).

-

مدى توافق طرق التدريس والتعلم مع نواتج تعلم املقررات الدراسية والربامج التعليمية.

 املوارد املادية والتجهيزات والتسهيالت اليت توفرها املؤسسة للدراسات العلياالتقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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والعملية البحثية (موارد التعلم والبحث العلمي املتاحة لطالب الدراسات العليا
والباحثني ال تذكر هنا ويشار فقط إليها ولكن تكتب تفصيال يف معيار البحث
العلمي).
 مدى تنوع طرق امتحانات طالب الدراسات العليا وضمانات عدالتها وموضوعيتهاومالءمة االمتحانات لقياس نواتج التعلم املستهدفة.
 اإلجراءات املتبعة للمراجعة الدورية للربامج التعليمية واملقررات الدراسية (يفحالة الربامج التعليمية املشرتكة تذكر ضوابط املتابعة واملراجعة الدورية).
 كيفية استفادة املؤسسة من تقارير املراجعني الداخليني واخلارجيني للربامجالتعليمية واملقررات يف تطوير الربامج التعليمية مع ذكر أمثلة.
 دورية واكتمال التقارير السنوية للمقررات الدراسية والربامج التعليمية. مدى تأكيد تلك التقارير على االلتزام بالتوصيف املعلن للمقررات من خالل آراءاملراجعني والطالب وتوافق حمتوى الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم.
 وسائل اطالع األطراف املعنية على تقارير الربامج التعليمية واملقررات الدراسية. كيفية استفادة املؤسسة من التقارير السنوية للربامج التعليمية واملقرراتالدراسية يف تطوير الربامج التعليمية مع ذكر أمثلة من الربامج واملقررات اليت
مت تطويرها.
 وصف موجز إلجراءات التسجيل واإلشراف واملتابعة لطالب الدراسات العليا،مع ذكر أمثلة لتطور تلك اإلجراءات.
 الوسائل املستخدمة يف قياس آراء طالب الدراسات العليا. نتائج آخر قياس آلراء طالب الدراسات العليا وأوجه االستفادة منها. أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.56
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األدلة والوثائق
□ الالئحة الداخلية ملرحلة الدراسات العليا.
□ املعايري األكادميية املتبناة.
□ قائمة بربامج الدراسات العليا وعدد املقيدين واملسجلني واجملتازين لكل منها يف
األعوام الثالثة السابقة.
□ توصيف الربامج التعليمية واملقررات يف الدراسات العليا يف حال الربامج احملتوية
على مقررات دراسية (متضمنة مصفوفة الربنامج التعليمي  /املعايري األكادميية
ومصفوفة الربنامج التعليمي  /واملقررات الدراسية).
□ تقارير املراجعة الداخلية واخلارجية للربامج التعليمية واملقررات الدراسية.
□ تقارير املقررات الدراسية والربامج التعليمية.
□ التقارير السنوية لوكيل املؤسسة للدراسات العليا والبحوث.
□ قائمة باألجهزة واملوارد املتوفرة للبحث العلمي والدراسات العليا (باألقسام العلمية
والوحدات واملراكز).
□ مناذج أوراق االمتحانات التحريرية.
□ عينة من ملفات اإلجناز ( )Portfoliosلطالب الدراسات العليا (إن وجدت).
□ وثائق كنرتول الدراسات العليا وعينة من أوراق اإلجابة.
□ أدوات قياس آراء طالب الدراسات العليا (مثال :منوذج االستقصاء).
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات /وثائق تدلل على حتقق املعيار.
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معيار  :12املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة
املؤسسة حترص على تلبية احتياجات وأولويات جمتمعها احمليط ،وتعمل على
تنمية البيئة .وتقوم املؤسسة بتفعيل املشاركة اجملتمعية يف صنع القرار وأنشطتها
املختلفة ،وحترص على قياس آراء اجملتمع عن اخلدمات واألنشطة اليت تقدمها.
التقييم الذاتي

مستوف

مؤشر التقييم
.1للمؤسسة خطة مفعلة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
.2للمؤسسة كيانات فاعلة يف جمال خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة.
.3للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة
احمليطة بها وخدمة اجملتمع تليب احتياجاته
وأولوياته.
.4للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف اجملتمعية يف
صنع القرار ودعم موارد املؤسسة وتنفيذ
براجمها.
.5للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء اجملتمع
واالستفادة من النتائج يف اختاذ اإلجراءات
التصحيحية.
التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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تعليقات املؤسسة
يف هذا القسم تذكر املؤسسة بصورة حتليلية فيما ال يزيد عن ست صفحات ما يلي:
 مدى تفعيل خطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة املتضمنة باخلطة االسرتاتيجيةللمؤسسة واليت تراعي احتياجات وأولويات اجملتمع احمليط واملهين.
 التوعية بأنشطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة لألطراف املعنية. أنشطة الوحدات اإلدارية أو اللجان اليت استحدثت لدعم خدمة اجملتمعولتفعيل املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة وتقاريرها السنوية لألعوام الثالثة
املاضية.
 األنشطة التعليمية والبحثية املوجهة لتنمية البيئة واخلدمات اجملتمعية اليتتوفرها املؤسسة وتليب احتياجات اجملتمع وأولوياته املقدمة خالل األعوام
الثالثة املاضية.
 اجملالس واللجان اليت يشارك فيها األطراف اجملتمعية واملوضوعات اليت متطرحها والقرارات اليت مت اختاذها.
 أوجه املشاركة اجملتمعية. الوسائل املستخدمة يف قياس آراء اجملتمع ومنظمات سوق العمل. نتائج آخر قياس آلراء اجملتمع ومنظمات سوق العمل وأوجه االستفادة منها. -أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط اليت حتتاج إىل حتسني.
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دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي

األدلة والوثائق
□ اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة (اجلزء اخلاص خبطة خدمة اجملتمع وتنمية
البيئة).
□ قائمة باخلدمات واألنشطة اجملتمعية اليت قامت بها املؤسسة خالل األعوام الثالثة
السابقة.
□ وثائق اتفاقيات التعاون /الشراكة مع مؤسسات الصناعة /اجلهات املهنية.
□ اللوائح الداخلية للوحدات واملراكز ذات الصلة وتقاريرها السنوية.
□ قائمة باجملالس /اللجان اليت شارك فيها ممثلو اجملتمع ،ومناذج من حماضر
اجتماعاتها.
□ التقارير السنوية لوكيل املؤسسة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
□ التقارير السنوية لوكيل املؤسسة لشئون التعليم والطالب (القسم اخلاص باملشاركة
اجملتمعية).
□ مناذج استقصاءات الرأي املوجهة للمجتمع.
□ ما توفره املؤسسة من مطبوعات/وثائق تدلل على حتقق املعيار.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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 43إرشادات لممارسات المؤسسة لتحقق معايير االعتماد
تتعامل اهليئة مع املؤسسات التعليمية من منطلق كونها جهة دعم وتنمية قدرات
واعتماد وفقًا لقانون اهليئة ،ومن هذا املنطلق حترص اهليئة على تقديم كافة أشكال الدعم
واإلرشاد والتوجيه هلذه املؤسسات مبا يساعدها على إجراء التقويم الذاتي وإعداد الدراسة
الذاتية.
ولتحقيق ذلك تقدم اهليئة أمثلة من ممارسات التقويم الذاتي وتعليقات املؤسسة
بالدراسة الذاتية لكل مؤشر لالسرتشاد بها ،إضافة إىل ما تراه املؤسسة من ممارسات أخرى
الستيفاءمعايرياالعتمادواالرتقاءبأدائها،وكذلكالتحسنياملستمرجلودةخمرجاتها.

62

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 1التخطيط االستراتيجي
مؤشر التقييم
.1رسالة ورؤية املؤسسة
معتمدتان ومعلنتان،
وشارك يف وضعهما
األطراف املعنية.

الممارسات

-

.2رسالة املؤسسة واضحة،
وتعكس دورها التعليمي
والبحثي ومسئوليتها
اجملتمعية مبا يتفق مع
التوقعات اجملتمعية من
مؤسسات التعليم العالي،
وتسهم الرسالة يف حتقيق
رسالة اجلامعة.
.3اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة
معتمدة ومكتملة العناصر،
وتتسق مع اسرتاتيجية
اجلامعة.

-

-

-

.4التحليل البيئي مشل البيئة
الداخلية واخلارجية
وشارك فيه األطراف
املعنية ،وتعددت الوسائل
املستخدمة يف إجرائه مبا
يضمن مالءمة الوسيلة
ملوضوع التحليل والفئة
املستهدفة.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

-

-

يشارك خمتلف األطراف داخل
املؤسسة وخارجها يف صياغة الرؤية
والرسالة.
حتدد املؤسسة رؤية ورسالة خاصة
بها وتعتمدهما من جملسها الرمسي.
تعلن املؤسسة الرؤية والرسالة داخل
املؤسسة وخارجها بوسائل متعددة.
حتلل املؤسسة مدى وضوح رسالتها
وأنها تعكس دورها التعليمي
والبحثي ومسئوليتها اجملتمعية مبا
يتفق مع توقعات اجملتمع.
تتحقق املؤسسة من إسهام رسالتها
يف حتقيق رسالة اجلامعة.

تتخذ املؤسسة خطوات منهجية
إلعداد اخلطة االسرتاتيجية وتتأكد
من اكتمال عناصرها الرئيسة.
ترتبط جماالت اخلطة االسرتاتيجية
للمؤسسة مع اخلطة االسرتاتيجية
للجامعة.
تعتمد املؤسسة خطتها االسرتاتيجية
من جملسها الرمسي.
يشتمل التحليل البيئي على البيئة
الداخلية واخلارجية (أوجه نشاط
املؤسسة من التعليم والبحث العلمي
وخدمة اجملتمع).
تستخدم املؤسسة وسائل مناسبة
ومتعددة عند إجراء التحليل البيئي
(مثل االستبانات واملقابالت واملناقشات
واملالحظات وغريها) وتراعي مالءمة
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-

مستوى املشاركة يف صياغة الرؤية
والرسالة من جانب خمتلف األطراف
داخل املؤسسة وخارجها.
اعتماد رؤية املؤسسة ورسالتها من
جملسها الرمسي.
وسائل نشر الرؤية والرسالة داخل
املؤسسة وخارجها.
حتليالً لنص رسالة املؤسسة ورؤيتها
لبيان مدى وضوحهما وأن رسالتها
تعكس دورها التعليمي والبحثي
ومسئوليتها اجملتمعية مبا يتفق مع
التوقعات اجملتمعية من مؤسسات
التعليم العالي.
مدى إسهام رسالة املؤسسة يف حتقيق
رسالة اجلامعة.
منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية
ومدى اكتمال عناصرها الرئيسة.
أوجه االرتباط بني اخلطة
االسرتاتيجية للمؤسسة واخلطة
االسرتاتيجية للجامعة.
اعتماد اخلطة االسرتاتيجية من
جملس املؤسسة الرمسي.

-

مدى مشولية التحليل البيئي للبيئة
الداخلية واخلارجية.
وسائل إجراء التحليل البيئي ومدى
مالءمة كل وسيلة ملوضوع التحليل
وللفئة املستهدفة.
مستوى املشاركة يف التحليل البيئي
من جانب خمتلف األطراف داخل
املؤسسة وخارجها.

-

-

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
الممارسات

مؤشر التقييم

.5األهداف االسرتاتيجية
للمؤسسة معلنة وواضحة
الصياغة ،ومبنية على
التحليل البيئي ،وتسهم
يف حتقيق رسالة املؤسسة،
وقابلة للقياس والتحقق يف
املدى الزمين للخطة.

-

-

.6اخلطط التنفيذية تتضمن
األنشطة اليت حتقق
األهداف االسرتاتيجية،
وتعكس أولويات تنفيذ
األنشطة وتسلسلها
املنطقي ،وحمدد بها
مسئولية التنفيذ ،واجلدول
الزمين ،والتكلفة املالية،

-

الوسيلة مع موضوع التحليل والفئة
املستهدفة (مثل املقابالت تناسب
القيادات ،واالستبانات تناسب الطالب
واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس
وغريها).
يشارك خمتلف األطراف داخل
املؤسسة وخارجها يف التحليل
البيئي.
تضع املؤسسة أهدافها االسرتاتيجية
وفق نتائج التحليل البيئي.
تدرس املؤسسة مدى إسهام األهداف
االسرتاتيجية يف حتقيق رسالة
املؤسسة وأنها تعكس مدى وعى
املؤسسة باالجتاهات احلديثة
للمؤسسات التعليمية (مثل توجهات
ريادة األعمال وقابلية التوظف).
تتأكد املؤسسة من أن أهدافها
االسرتاتيجية واضحة وقابلة للتحقق
والقياس وفق اجلدول الزمين للخطة.
تعلن املؤسسة األهداف االسرتاتيجية
داخل املؤسسة وخارجها بوسائل
متعددة.
تعد املؤسسة اخلطط التنفيذية
السنوية استنادا إىل اخلطة
االسرتاتيجية.
تعكس اخلطة التنفيذية أولويات
التنفيذ (التسلسل املنطقي) وحتدد
بدقة األنشطة ومسئولية التنفيذ،
واجلدول الزمين املالئم ،والتكلفة
املالية الالزمة لتنفيذ اخلطة
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-

حتليالً ملدى ارتباط األهداف
االسرتاتيجية بنتائج التحليل
البيئي.
حتليالً ملدى إسهام األهداف
االسرتاتيجية يف حتقيق رسالة
املؤسسة وتعكس مدى وعى املؤسسة
باالجتاهات احلديثة للمؤسسات
التعليمية.
وضوح األهداف االسرتاتيجية
وقابليتها للتحقق والقياس وفق
اجلدول الزمين للخطة.
وسائل نشر األهداف االسرتاتيجية
داخل املؤسسة وخارجها.

-

مدى توافر خطط تنفيذية سنوية
استنادًا إىل اخلطة االسرتاتيجية.
اخلطط التنفيذية السنوية تعكس
أولويات التنفيذ وحتدد بدقة
األنشطة ومسئولية التنفيذ ،واجلدول
الزمين املالئم ،والتكلفة املالية
الالزمة لتنفيذ اخلطة ومؤشرات
املتابعة والتقييم.

-

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
الممارسات

مؤشر التقييم
ومؤشرات األداء.
.7للمؤسسة تقارير دورية ملتابعة
وتقويم مدى تقدم اخلطط
التنفيذية وفقًا للجدول
الزمين وحتقق مستويات
األداء املستهدفة.
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ومؤشرات املتابعة والتقييم.

-

تعد املؤسسة تقارير دورية (نصف
سنوية أو سنوية) ملتابعة اخلطط
التنفيذية.
تدرس املؤسسة مدى حتقق مستويات
األداء املستهدفة باخلطة وترصد
أسباب عدم اإلجناز وتتخذ
اإلجراءات التصحيحية املناسبة.
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-

مدى توافر تقارير دورية للخطط
التنفيذية.
ملخصًا لتقارير متابعة اخلطط
التنفيذية واإلجراءات التصحيحية
املناسبة.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معيار  : 2القيادة والحوكمة
مؤشر التقييم
 .1القيادات األكادميية
واإلدارية خمتارة وفقًا
ملعايري موضوعية
ومعلنة وآليات ذات
شفافية حتقق تكافؤ
الفرص وتداول السلطة.

الممارسات

-

تطبق املؤسسة معايري موضوعية الختيار
القيادات األكادميية (العميد – الوكالء –
رؤساء األقسام العلمية – مديرو املراكز
والوحدات وغريهم) (مثل النشاط العلمي
والقدرات اإلدارية والقيادية واملشاركة يف
األنشطة الطالبية وأنشطة اجلودة
والتطوير واألنشطة القومية والسجل
الوظيفي ومهارات التواصل وغريها)،
وكذلك معايري الختيار القيادات اإلدارية
(أمني املؤسسة – مديرو اإلدارات
والوحدات وغريهم) .
تعلن املؤسسة تلك املعايري لألطراف
املعنية بوسائل مناسبة.
تتبع املؤسسة آليات تضمن الشفافية عند
تطبيق تلك املعايري (مثل اإلعالن،
االختيار من خالل جلان ،عرض برنامج
للتطوير وغريها).
تتخذ املؤسسة إجراءات لضمان تداول
السلطة يف املناصب القيادية خاصة غري
املنظمة بالقانون واللوائح.

-

تستخدم املؤسسة وسائل مناسبة لتنمية
قدرات القيادات احلالية وإعداد القيادات
املستقبلية (مثل برامج تدريبية مالءمة من
حيث النوع والعدد والتوقيت ،واملمارسة
الفعلية التحضريية للقيادات املستقبلية،
واستحداث مواقع قيادية تدعم توجهاتها
مثل مسئول نظام اإلرشاد وتوجيه مسرية
العمل ومسئول تنمية املوارد ومسئول
ريادة األعمال وغريها).
تقوم املؤسسة بتقييم أداء القيادات وفق
معايري ومؤشرات تقييم موضوعية (مثل

-

-

 .2القيادات احلالية
واحملتملة يتم تنمية
قدراتها والعمل على
تكوين كوادر جديدة من
القيادات.

 .3معايري تقييم أداء

-
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-

-

-

حتليالً ملعايري اختيار القيادات
األكادميية والقيادات اإلدارية.
وسائل إعالن معايري اختيار
القيادات األكادميية واإلدارية
لألطراف املعنية.
آليات اختيار القيادات األكادميية
واإلدارية.
ضمانات تداول السلطة يف املناصب
القيادية خاصة غري املنظمة
بالقانون واللوائح.

وسائل تنمية قدرات القيادات
احلالية وإعداد القيادات املستقبلية.

معايري ومؤشرات تقييم أداء
القيادات واألطراف املشارِكة يف

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
الممارسات

مؤشر التقييم
القيادات موضوعية،
وتشارك األطراف املعنية
يف عملية التقييم،
وتستخدم النتائج

-

لتحسني األداء املؤسسي.
 .4إلدارة املؤسسة آليات

-

فاعلة للتعامل مع
مشكالت املؤسسة.

 .5للمؤسسة قيم جوهرية

-

معلنة ومتاحة
للمعنيني ،وآليات فاعلة
لضمان الشفافية
واملمارسات العادلة
وعدم التمييز وتطبيق
األخالقيات املهنية بني

-

أفراد املؤسسة.

 .6املعلومات املعلنة عن
املؤسسة شاملة وتغطي
سائر أنشطتها ،وتضمن

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

استطالع آراء األطراف املعنية عن أداء منط
القيادة املتبع وغريها) ومبشاركة األطراف
املعنية يف عملية التقييم.
حتلل املؤسسة تلك اآلراء وتستفيد من
نتائج التقييم (مع ذكر أمثلة من أوجه
االستفادة).
تتعامل املؤسسة مع مشكالت التعليم اليت
تواجهها وفق آليات حمددة وتقدم حلوالً
عملية هلا (مثل الكثافة العددية للطالب،
واخنفاض عدد الطالب امللتحقني بالربامج
التعليمية وعدم كفاية املوارد املالية
والدروس اخلصوصية ونقص أو زيادة
أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة
والعاملني وغريها).
توفر املؤسسة وثيقة خاصة بها تشمل
قيمها اجلوهرية وأخالقيات املهنة من
ضوابط ضمان العدالة وعدم التمييز وعدم
تعارض املصاحل ومحاية حقوق امللكية
الفكرية والنشر ونظام التظلمات
والشكاوى وغريها وآليات ضمان االلتزام
بتلك الضوابط.
تعلن املؤسسة القيم اجلوهرية
واألخالقيات املهنية اخلاصة بها
وتتيحها لألطراف املعنية.
تفعل املؤسسة أخالقيات املهنة وتتخذ
اإلجراءات يف حالة عدم االلتزام بها
وتتابع تنفيذها.
تتخذ املؤسسة آليات لضمان فصل اإلدارة
عن امللكية يف حالة املؤسسات اخلاصة.
تتيح املؤسسة املعلومات الكافية عنها يف
الوسائل املختلفة (مثل املوقع اإللكرتوني
واألدلة والكتيبات وغريها).
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-

عملية التقييم ،مع ذكر نتائج
استطالع آراء هذه األطراف حول
أداء ومنط القيادة املتبع يف املؤسسة.
أمثلة من أوجه استفادة املؤسسة من
نتائج التقييم.

-

مشكالت التعليم اليت تواجهها
املؤسسة وآليات التعامل معها
ونتائج تطبيقها.

-

التعليق على اخلطوط العريضة للقيم
اجلوهرية واألخالقيات املهنية
للمؤسسة.
وسائل إعالن القيم اجلوهرية
واألخالقيات املهنية ومدى إتاحتها
لألطراف املعنية.
آليات تفعيل األخالقيات املهنية
واإلجراءات اليت مت اختاذها يف
حالة عدم االلتزام بها.
القرارات اليت مت اختاذها بشأن
الشكاوى والتظلمات.
يف حالة املؤسسات اخلاصة ،تذكر
آليات ضمان فصل اإلدارة عن
امللكية.

-

دالئل كفاية وتنوع املعلومات
املنشورة عن املؤسسة وإجراءات
حتديثها وضمان مصداقيتها.

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم
املؤسسة مصداقيتها
وحتديثها.

 .7اهليكل التنظيمي معتمد
ومعلن ومالئم حلجم
املؤسسة ونشاطها،
ويتضمن اإلدارات
األساسية الالزمة
لتحقيق رسالتها
وأهدافها.

الممارسات

-

 .8التوصيف الوظيفي
معتمد ومعلن ،وحيدد
املسئوليات
واالختصاصات وفقًا
للهيكل التنظيمي،
وحيقق التكافؤ بني
السلطات واملسئوليات،
ويستخدم يف حاالت
التعيني والنقل
واالنتداب للوظائف
املختلفة.

-

حترص املؤسسة على تنويع هذه املعلومات
وحتديثها بصفة دورية.
تتحرى املؤسسة املصداقية يف اإلعالنات
واملعلومات املنشورة.
تتحقق املؤسسة من مالءمة اهليكل
التنظيمي حلجم املؤسسة ونوع أنشطتها
واشتماله على اإلدارات األساسية.
تستحدث املؤسسة كيانات (مثل إدارات أو
أقسام أو وحدات أو جلان وغريها)؛ لتلبية
احتياجات التغيري والتطوير وتسهم يف حتقيق
رسالة املؤسسة وأهدافها (مثل كيانات دعم
توجه ريادة األعمال لدى الطالب ،وإدارة
األزمات والكوارث ،والتدريب وتنمية قدرات
املوارد البشرية ،خدمات التوجيه واإلرشاد
الوظيفي واملهين وغريها).
تعتمد املؤسسة هيكلها التنظيمي من
اجملالس الرمسية واجلهات املعنية.
تعلن املؤسسة اهليكل التنظيمي لألطراف
املعنية بوسائل مناسبة ومتعددة.
تعد املؤسسة توصيفًا وظيفيًّا جلميع وظائف
املؤسسة حيدد املسئوليات واالختصاصات
بدقة.
تستخدم املؤسسة وسائل إعالن مناسبة
ويتم إتاحة التعرف على التوصيف
الوظيفي لألطراف املعنية.
تلتزم املؤسسة بالتوصيف الوظيفي يف
حاالت التعيني والنقل واالنتداب للوظائف
املختلفة.
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-

-

-

وصفاً حتليلي ًا ملالءمة اهليكل
التنظيمي لطبيعة املؤسسة
وأنشطتها.
الكيانات اليت مت استحداثها لتلبية
احتياجات التغيري والتطوير
واإلسهام يف حتقيق رسالة املؤسسة
وأهدافها.
اعتماد اهليكل التنظيمي من
اجملالس الرمسية واجلهات
املعنية.
وسائل إعالن اهليكل التنظيمي
لألطراف املعنية.

مدى وجود التوصيف الوظيفي
ووسائل نشره وإتاحته وااللتزام به
يف حاالت التعيني والنقل واالنتداب
للوظائف املختلفة.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 3إدارة الجودة والتطوير
مؤشر التقييم
.1للمؤسسة وحدة لضمان اجلودة
يتوفر هلا الكوادر املؤهلة
والتجهيزات املالئمة،
ويشارك فيها ممثلون عن
خمتلف الفئات باملؤسسة
ويراعى تباين اخلربات
واملهارات لتغطية املهام
املتعددة.

الممارسات

-

تنشئ املؤسسة كيانًا (إدارة أو قسم أو
وحدة أو جلنة أو غريها) لضمان اجلودة
طبقا لطبيعة املؤسسة ،يتوفر له كوادر
بشرية مؤهلة يف جمال ضمان اجلودة
من خالل التدريب واملمارسة الفعلية
(مثل دورات يف التقويم الذاتي،
املراجعة اخلارجية ،التخطيط
االسرتاتيجي ،توصيف وتقارير الربامج
التعليمية واملقررات الدراسية وغريها).
تكلف إدارة املؤسسة بالعمل يف هذا
الكيان كوادر من خمتلف فئات املؤسسة
(مثل أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة واإلداريون وغريها).
توفر املؤسسة هلذا الكيان املوارد املادية
والتجهيزات املالئمة ملمارسة أنشطته.

-

تضع املؤسسة الئحة داخلية لوحدة
ضمان اجلودة حمدد بها اهليكل
التنظيمي للوحدة وتبعيتها إلدارة
املؤسسة ،ومسئوليات وآليات عمل
الوحدة.
توطد الوحدة عالقتها مبركز ضمان
اجلودة باجلامعة (مثل اجتماعات،
ورفع تقارير دورية ،وطلب دعم فين،
وتدريب وزيارات مراجعة وغريها).

-

تضع الوحدة خططا سنوية ألنشطتها من
حيث منهجية التقويم الذاتي واملراجعة
الداخلية واخلارجية والتدريب
وغريها.
تتابع الوحدة تنفيذ اخلطط السنوية
وتصدر تقارير سنوية عن أنشطتها

-

-

.2الالئحة الداخلية لوحدة ضمان
اجلودة تتضمن هيكال
تنظيميًّا ذا تبعية وعالقات
واضحة ،وحتدد عالقة
الوحدة مبركز ضمان
اجلودة باجلامعة ،مبا
يسهم يف تفعيل دورها
ويساند أنشطتها.
.3لوحدة ضمان اجلودة خطط
وتقارير سنوية عن
نشاطها ،وقواعد بيانات
ألنشطتها.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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-

وصف لوحدة (كيان) ضمان اجلودة
من حيث مواردها البشرية
وجتهيزاتها وتنوع اخلربات
واملهارات للفئات اليت تعمل بها.

-

تبعية الوحدة باهليكل التنظيمي
للمؤسسة والئحتها الداخلية ومدى
حتديد الالئحة ملسئوليات الوحدة
ودورها وآليات عملها.
دالئل العالقة بني الوحدة ومركز
ضمان اجلودة باجلامعة.

-

دورية اخلطط السنوية للتقويم
الذاتي واملراجعة والتدريب
وغريها.
كيفية متابعة الوحدة لتنفيذ اخلطط
السنوية للتقويم الذاتي ،والتقارير
السنوية واإلجراءات التصحيحية

-

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم

.4تقويم أنشطة املؤسسة يتم
بصفة دورية باستخدام
مؤشرات أداء موضوعية،
وأدوات مالئمة،
ومراجعات داخلية
وخارجية.

وإجنازاتها وحتتوي على خطط
التحسني والتعزيز وتتخذ اإلجراءات
التصحيحية املناسبة.
تنشئ الوحدة قواعد بيانات متكاملة عن
أنشطتها املختلفة.

اليت مت اختاذها وفق خطط
التحسني والتعزيز.
مدى مشولية قواعد البيانات
ألنشطة الوحدة.

-

حتدد املؤسسة منهجية عملية التقويم
الذاتي ودوريته (نصف سنوية أو
سنوية) والعناصر اليت يشملها والفئات
املشاركة.
تستخدم املؤسسة مؤشرات أداء
موضوعية وقابلة للقياس ،وأدوات
مالئمة يف التقويم الذاتي.
تستفيد املؤسسة من املراجعات الداخلية
واخلارجية يف عملية التقويم الذاتي
والتحسني والتطوير.

-

تعرض املؤسسة نتائج التقويم الذاتي
على األطراف املعنية ملناقشتها وإبداء
املقرتحات.
تعرض املؤسسة وتناقش نتائج تقويم
أنشطتها يف جمالسها الرمسية.
تستفيد املؤسسة من النتائج يف إعداد
خطط التحسني والتعزيز (مناذج من
التطوير واإلجراءات التصحيحية اليت
اتُخِذت بناءً على نتائج التقييم).

-

.5نتائج تقويم أنشطة املؤسسة
تُناقَش مع املعنيني ويف
جمالسها الرمسية،
ويُستفاد منها يف توجيه
التخطيط واختاذ
اإلجراءات التصحيحية
والتطوير.

الممارسات
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-

دورية عملية التقويم الذاتي
والعناصر اليت يشملها والفئات
املشاركة.
موضوعية مؤشرات األداء وقابليتها
للقياس ،ومالءمة األدوات
املستخدمة يف عملية التقويم
الذاتي.
املراجعات الداخلية واخلارجية
اليت مت تنفيذها وأمثلة ألهم
نتائجها.

-

وسائل عرض ومناقشة نتائج
التقويم الذاتي ألنشطة املؤسسة
على األطراف املعنية وعلى مستوى
اجملالس الرمسية للمؤسسة.
كيفية استفادة املؤسسة من نتائج
التقويم الذاتي ،ومناذج من التطوير
واإلجراءات التصحيحية اليت
اختذت بناءً على نتائج التقييم.

-

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 4أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
الممارسات

مؤشر التقييم
.1نسبة أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة إىل الطالب على مستوى
املؤسسة واألقسام العلمية تتفق
مع املعدالت املرجعية لنوع
وطبيعة الربامج التعليمية
املقدمة باملؤسسة.

-

تتخذ املؤسسة إجراءات لتحقق اتفاق نسبة
أعداد أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة إىل الطالب على مستوى املؤسسة
واألقسام العلمية والربامج التعليمية مع
املواصفات القياسية الصادرة عن اهليئة.

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية
 أعداد أعضاء هيئة التدريسواهليئة املعاونة ومدى اتفاق
نسبتهم إىل الطالب على مستوى
املؤسسة واألقسام العلمية
والربامج التعليمية مع املواصفات
القياسية الصادرة عن اهليئة.

.2للمؤسسة آليات للتعامل مع
العجز أو الفائض يف أعضاء
هيئة التدريس واهليئة
املعاونة.

-

تتعامل املؤسسة من خالل آليات حمددة
مع وجود عجز أو فائض يف أعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة يف أي من
التخصصات.

-

.3التخصص العلمي ألعضاء هيئة
التدريس مالئم للمقررات
الدراسية اليت يشاركون
يف تدريسها.

-

.4أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة
القيام باملهام التدريسية
والبحثية واإلدارية
وغريها بكفاءة.

-

-

.5االحتياجات التدريبية ألعضاء
هيئة التدريس واهليئة
املعاونة حتدد بصورة
دورية ،وتُتخذ اإلجراءات
املالئمة لتنفيذ الربامج
اليت تليب االحتياجات
التدريبية لكل فئة.

-

تتأكد املؤسسة واألقسام العلمية من مالءمة
التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع
املقررات الدراسية اليت يشارك يف تدريسها عند
إعداد اخلطة التدريسية للمؤسسة والقسم
العلمي.
حتدد املؤسسة متوسط عبء العمل لعضو
هيئة التدريس وعضو اهليئة املعاونة على
مستوى األقسام العلمية وعلى مستوى
املؤسسة مبا يتيح هلم أداء كافة املهام
بكفاءة واملشاركة يف األنشطة الطالبية
وريادة األعمال وغريها.
تستخدم املؤسسة وسائل مالئمة لتحديد
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة بصفة دورية.
تنفذ املؤسسة برامج أو خطط لتنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة.
تعد املؤسسة بيانًا بعدد الربامج املنفذة
وعدد ونسبة املتدربني سنويًّا من كل فئة
إىل العدد اإلمجالي.

-

يف حالة وجود عجز أو فائض يف
أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة يف أي من التخصصات
تذكر املؤسسة كيفية التعامل مع
ذلك.
مدى مالءمة التخصص العلمي
لعضو هيئة التدريس مع
املقررات الدراسية اليت يشارك
يف تدريسها.
مدى مالءمة متوسط عبء العمل
لعضو هيئة التدريس وعضو
اهليئة املعاونة على مستوى
األقسام العلمية وعلى مستوى
املؤسسة مبا يتيح هلم أداء املهام
بكفاءة.
وسائل حتديد االحتياجات
التدريبية ألعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة،
ومالمح خطة تنمية قدراتهم.
عدد الربامج املنفذة وعدد ونسبة
املتدربني سنويًّا من كل فئة إىل
العدد اإلمجالي.
وسائل قياس مردود التدريب
وأثره على األداء.
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم

.6معايري تقييم أداء أعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة
موضوعية ،وختطرهم
القيادة بنتائج التقييم،
وتناقشهم فيها عند
الضرورة ،وتستخدم
النتائج لتحسني األداء.

الممارسات

-

تقوم املؤسسة بقياس مردود التدريب على
األداء بوسائل مناسبة.
تتبع املؤسسة معايري موضوعية وآليات
لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء
اهليئة املعاونة (مثل األداء التعليمي
والبحثي واخلدمي ،واملشاركة يف أعمال
ضمان اجلودة واألنشطة الطالبية وغريها).
تقوم املؤسسة بإخطار أعضاء هيئة
التدريس وأعضاء اهليئة املعاونة بنتائج
تقييمهم وتناقشهم فيها عند اللزوم.
حتدد املؤسسة أوجه االستفادة من نتائج
التقييم (مثل احملاسبة ووضع خطط تنمية
املهارات وتطوير األداء وغريها).

-

تقوم املؤسسة بقياس آراء أعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة باستخدام
الوسائل املناسبة (مثل استبانات ولقاءات
وغريها  -متضمنة على سبيل املثال
استقصاء عن بيئة العمل والعدالة يف توزيع
العبء التدريسي واإلشراف وغريها).
حتلل املؤسسة وتقيم آراء أعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة.
تستفيد املؤسسة من النتائج وتتخذ
اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

-

-

.7للمؤسسة وسائل مناسبة
لقياس آراء أعضاء هيئة
التدريس واهليئة املعاونة
واختاذ اإلجراءات الالزمة
لدراستها ،واالستفادة من
النتائج يف اختاذ
اإلجراءات التصحيحية.

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية

-

72

-

-

معايري وآليات تقييم أداء أعضاء
هيئة التدريس وأعضاء اهليئة
املعاونة.
وسائل اإلخطار بنتائج التقييم
ومناقشتها مع األطراف املعنية.
نتائج التقييم وأوجه االستفادة
منه.

الوسائل املستخدمة يف قياس آراء
أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة.
نتائج آخر قياس آراء أعضاء
هيئة التدريس واهليئة املعاونة
وأوجه االستفادة منها.
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دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 5الجهاز اإلداري
مؤشر التقييم
 .1اجلهاز اإلداري مالئم مع
حجم وطبيعة أنشطة
املؤسسة ،والعاملون
موزعون وفقًا ملؤهالتهم
وقدراتهم على الوظائف
املختلفة ومبا يتناسب مع
مهام الوظيفة ،وتوجد
آليات للتعامل مع النقص
والزيادة يف أفراده.

-

-

 .2االحتياجات التدريبية
للعاملني حتدد بصورة
دورية ،وتُتخذ اإلجراءات
املالئمة لتنفيذ الربامج
اليت تلبى االحتياجات
التدريبية لكل فئة.

-

 .3للمؤسسة نظام لتقييم أداء
أعضاء اجلهاز اإلداري
يتضمن معايري موضوعية
ومعلنة ،وختطرهم القيادة
بنتائج التقييم ،وتناقشهم
فيها عند الضرورة،
وحترص على استخدام
نتائج التقييم للمحاسبة
ولوضع برامج التدريب

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

الممارسات
تعد املؤسسة بيان بأعداد أعضاء اجلهاز اإلداري
(مبا فيه من فنيني) ومؤهالتهم ،وتوضح
توزيعهم يف اإلدارات واملعامل والقاعات والورش
واملكتبة وغريها وفق طبيعة نشاط املؤسسة
واملواصفات القياسية الصادرة عن اهليئة.
تدرس املؤسسة مدى مالءمة أعداد اجلهاز
اإلداري (مبا فيه من الفنيني) حلجم املؤسسة
وطبيعة نشاطها.
توزع املؤسسة العاملني والفنيني على اإلدارات
واألقسام العلمية وفقًا للتوصيف الوظيفي للتأكد
من حتقق التوازن يف توزيع املوارد البشرية بناءً
على عبء العمل ومبا يضمن كفاءة األداء.
تتعامل املؤسسة مع وجود عجز أو فائض يف
أعداد العاملني والفنيني.
تستخدم املؤسسة وسائل مالئمة لتحديد
االحتياجات التدريبية ألعضاء اجلهاز
اإلداري بصفة دورية.
تنفذ املؤسسة برامج لتنمية قدراتهم وتعد
بيان بعدد الربامج التدريبية املنفذة وعدد
ونسبة املتدربني سنويًّا من كل فئة إىل العدد
اإلمجالي.
تقوم املؤسسة بقياس مردود التدريب على
األداء بوسائل مناسبة.
تتبع املؤسسة معايري موضوعية وآليات
لتقييم أداء اجلهاز اإلداري.
تعلن املؤسسة تلك املعايري واآلليات بوسائل
مناسبة.
تقوم املؤسسة بإخطار أعضاء اجلهاز اإلداري
بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيها عند اللزوم.
حتدد املؤسسة أوجه االستفادة من نتائج
التقييم (مثل احملاسبة ،ووضع خطط تنمية
املهارات وتطوير األداء وغريها).
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-

عدد أعضاء اجلهاز اإلداري
(مبا فيه من فنيني)
ومؤهالتهم ،ومدى مالءمته
حلجم املؤسسة وطبيعة
نشاطها.
كيفية توزيع العاملني والفنيني
على اإلدارات واألقسام العلمية
مبا يتسق مع التوصيف
الوظيفي ويضمن كفاءة األداء.
مدى وجود عجز أو فائض يف
أعداد العاملني والفنيني
وكيفية تعامل املؤسسة مع
ذلك.

-

وسائل حتديد االحتياجات
التدريبية للعاملني ومالمح
خطة تنمية قدراتهم.
عدد الربامج املنفذة وعدد
ونسبة املتدربني سنويًّا إىل
العدد اإلمجالي.
وسائل قياس مردود التدريب
وأثره على األداء.

-

معايري وآليات تقييم أداء
أعضاء اجلهاز اإلداري.
وسائل نشر تلك املعايري
واآلليات على األطراف
املعنية.
وسائل اإلخطار بنتائج التقييم
ومناقشتها مع األطراف
املعنية.
نتائج التقييم وأوجه االستفادة

-

-

-

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم
والتطوير.
 .4للمؤسسة وسائل مناسبة
لقياس آراء أعضاء اجلهاز
اإلداري واختاذ
اإلجراءات الالزمة
لدراستها ،واالستفادة من
النتائج يف اختاذ
اإلجراءات التصحيحية.

الممارسات

-

-

تقوم املؤسسة بقياس آراء أعضاء اجلهاز
اإلداري باستخدام الوسائل املناسبة (مثل
استبانات ولقاءات وغريها  -متضمنة على
سبيل املثال استقصاء عن بيئة العمل والعدالة
يف توزيع عبء العمل وغريها).
حتلل املؤسسة وتقيم آراء أعضاء اجلهاز
اإلداري.
تستفيد املؤسسة من النتائج وتتخذ
اإلجراءات التصحيحية املناسبة.
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-

منه.
الوسائل املستخدمة يف قياس
آراء أعضاء اجلهاز اإلداري.
نتائج آخر قياس آلراء
العاملني وأوجه االستفادة
منها.
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دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 6الموارد المالية والمادية
مؤشر التقييم
.1املوارد املالية للمؤسسة كافية
لطبيعة نشاطها وأعداد
الطالب ،ويتم توزيعُها
وفقًا لالحتياجات الفعلية
مبا ميكن املؤسسة من
حتقيق رسالتها
وأهدافها.

.2مصادر التمويل متنوعة مع
وجود أدلة على زيادة
معدل تنمية املوارد
الذاتية للمؤسسة.

.3مباني املؤسسة وقاعات
احملاضرات والفصول
الدراسية واملعامل
والورش وخالفه
وجتهيزاتها مالئمة
لطبيعة نشاط املؤسسة
وألعداد الطالب ،ويتوافر
املناخ الصحي باملباني.

الممارسات

-

توفر املؤسسة املوارد املالية الكافية سنويًّا،
واليت تغطي التكلفة املالية لتحقيق رسالتها
وأهدافها االسرتاتيجية ومجيع أنشطتها،
وفى حال عدم كفايتها تناقش املؤسسة أسباب
ذلك.
توزع املؤسسة مواردها املالية على األنشطة
التعليمية والبحثية وأنشطة خدمة اجملتمع
وفق االحتياجات الفعلية باخلطة
االسرتاتيجية.

-

تنوع املؤسسة ،مصادر مواردها املالية (مثل
أنشطة املؤسسة لتنمية مواردها املالية
الذاتية والوحدات ذات الطابع اخلاص
وغريها).
حتدد املؤسسة إسهاماتها يف زيادة املوارد
املالية الذاتية على مدار األعوام الثالثة
املاضية.

-

تعد املؤسسة وثيقة دليل األبنية واملنشآت
(وثيقة التقدير الكمي للمباني) تتضمن
مباني املؤسسة وأعداد القاعات الدراسية
واملعامل وجتهيزاتها وغريها.
حتدد املؤسسة مدى تناسب ذلك مع أعداد
الطالب من حيث التصميم واملساحة
والتجهيزات وفق املواصفات القياسية للهيئة.
حتصر املؤسسة وحتدد مدى مالءمة
التسهيالت الداعمة للربامج التعليمية إن
وجدت (مثل مستشفيات تعليمية وورش
ومالعب وفنادق ومطاعم وحقول جتريبية

-

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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-

-

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية
املوارد املالية املتاحة للمؤسسة
سنويًّا ،ومدى كفايتها لتحقيق
رسالتها وأهدافها
االسرتاتيجية ،وفى حال عدم
كفايتها تذكر طرق التعامل
معها.
مدى تناسب توزيع املوارد املالية
على األنشطة املختلفة للمؤسسة
وفق اخلطة االسرتاتيجية.

-

مدى تنوع مصادر املوارد املالية
اليت توفرها املؤسسة.
أنشطة املؤسسة لتنمية مواردها
املالية الذاتية.
إسهامات املؤسسة يف زيادة
املوارد املالية الذاتية على مدار
األعوام الثالثة املاضية (يف
حالة حاجة بعض املعايري
األخرى هلذا اجلزء يشار إىل
وجوده يف هذا املعيار).

-

مباني املؤسسة وأعداد القاعات
الدراسية واملعامل وجتهيزاتها
ومدى تناسبها مع أعداد الطالب
من حيث التصميم واملساحة
والتجهيزات وفق املواصفات
القياسية للهيئة.
التسهيالت الداعمة للربامج
التعليمية ومدى مالءمتها.

-

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية

الممارسات
ومزارع وغريها).

.4صيانة القاعات واملعامل
واآلالت واملعدات والبنية
التحتية واملرافق يتم
بصورة دورية.
.5إجراءات األمن والسالمة
املتبعة يف املؤسسة
مناسبة.

-

-

.6وسائل االتصال واملوارد
والنظم التكنولوجية
املستخدمة حديثة
ومالئمة للنشاط األكادميي
للمؤسسة وللعمليات
اإلدارية بها ،وللمؤسسة
موقع إلكرتوني فاعل
وحيدث دوريًّا.

.7املكتبة مالئمة لنشاط املؤسسة
من حيث توافر الكتب
واملراجع والتجهيزات
واخلدمات اليت تليب
احتياجات الطالب
والباحثني ،واملكتبة
الرقمية متاحة للمعنيني.

-

-

تتخذ املؤسسة إجراءات فاعلة لصيانة
البنية التحتية والقاعات واألجهزة
واملعدات واملعامل وغريها بصفة دورية
(مثل خطة صيانة ،وعقود صيانة وغريها).
تتخذ املؤسسة املمارسات املناسبة للمحافظة
على األمن والسالمة وتوفر التجهيزات
املالئمة (مثل أمن املعامل والورش والتعامل
مع املواد اخلطرة واألمراض املعدية
وغريها).
تعد املؤسسة خطة لإلخالء وإدارة األزمات
والكوارث وتنفذ جتربة إخالء بغرض
التدريب.
توفر وحتدث املؤسسة البنية التكنولوجية
متضمنة على سبيل املثال املكتبة
اإللكرتونية املركزية ،ونظم ميكنة إدارة
املعلومات  ،MISوشبكة سلكية والسلكية
لإلنرتنت وغريها.
توفر املؤسسة عدد حاسبات كافية وفق
طبيعة نشاط املؤسسة.
توفر املؤسسة وحتدث موقعها على شبكة
اإلنرتنت وتنوع اخلدمات املتوافرة من
خالله.
توفر املؤسسة مكتبة مالئمة من حيث
التجهيزات واملراجع واخلدمات املقدمة
باملكتبة (مثل االستعارة ،والتصوير،
واإلنرتنت وغريها).
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-

إجراءات املؤسسة لصيانة البنية
التحتية والقاعات واألجهزة
واملعدات واملعامل وغريها ومدى
تفعيلها بصفة دورية.
املمارسات اليت تتخذها املؤسسة
للمحافظة على األمن والسالمة.
مدى توافر خطة لإلخالء وإدارة
األزمات والكوارث والتدريب
عليها (تنفيذ جتربة إخالء).

-

البنية التكنولوجية يف املؤسسة.
مدى توافر احلاسبات (وفق
طبيعة نشاط املؤسسة).
موقع املؤسسة على شبكة
اإلنرتنت واخلدمات املتوافرة من
خالله ،ودورية وآلية التحديث.

-

-

-

املكتبة وجتهيزاتها ونوعية
املراجع وأعدادها ،ونوعية
اخلدمات املتوافرة باملكتبة.
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دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 7المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
مؤشر التقييم
 .1املعايري األكادميية املرجعية
اليت تبنتها املؤسسة من
خالل اجملالس الرمسية،
تتوافق مع رسالة املؤسسة
وأهدافها.

 .2الربامج التعليمية مالئمة
ملتطلبات سوق العمل وفقًا ملا
تنطوي عليه رسالة املؤسسة.

الممارسات
تتخذ املؤسسة اإلجراءات الرمسية
لتبين املعايري األكادميية للربامج
التعليمية للمرحلة اجلامعية األوىل
(عرضها ومناقشتها واعتمادها من
اجملالس الرمسية).
تتحقق املؤسسة من مدى توافق املعايري
األكادميية املتبناة مع رسالتها
وأهدافها االسرتاتيجية.
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 الربامج التعليمية للمرحلةاجلامعية األوىل واملعايري
األكادميية املرجعية اليت تبنتها
(يشار إىل املعايري فقط يف حالة
تبين املعايري األكادميية القومية
املرجعية ،وترفق يف حالة تبين
معايري أخرى).
 اإلجراءات الرمسية اليت اختذتهااملؤسسة لتبين املعايري األكادميية.
 مدى توافق املعايري األكادمييةاليت تبنتها املؤسسة مع رسالتها
وأهدافها االسرتاتيجية.

-

تطبق املؤسسة آليات الستقراء سوق
العمل (مثل االطالع على برامج
ملؤسسات مناظرة ومستجدات
التخصص دوليًّا وغريها).
تربط املؤسسة براجمها التعليمية
مبتطلبات سوق العمل (مثل إجراءات
الستحداث برامج تعليمية جديدة،
تطوير أو إلغاء برامج قائمة وغريها).
توصف املؤسسة الربامج التعليمية
وتعتمد التوصيف يف جمالسها
الرمسية.
تتحقق املؤسسة من مدى توافق تصميم
الربامج التعليمية مع الالئحة
الداخلية واملعايري األكادميية املرجعية
املتبناة (إعداد مصفوفة الربنامج
التعليمي  /املعايري األكادميية).

-

-

تتحقق املؤسسة من مدى توافق املقررات
الدراسية مع الربامج التعليمية (إعداد

-

-

-

 .3الربامج التعليمية موصّفة
ومعتمدة ،وتتوافق نواتج
التعلم لكل برنامج مع
املعايري األكادميية املرجعية
املتبناة.

 .4نواتج التعلم لكل برنامج
تعليمي تتسق مع مقرراته
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-
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آليات استقراء متطلبات سوق
العمل وكيفية حتقيق الربامج
التعليمية لتلك املتطلبات.

-

توصيف الربامج التعليمية ومدى
مشوهلا على عناصر التوصيف
الرئيسة واالعتماد من اجملالس
الرمسية.
مدى توافق تصميم الربامج
التعليمية مع الالئحة الداخلية
واملعايري األكادميية املرجعية
املتبناة (مصفوفة الربنامج
التعليمي  /املعايري األكادميية).

-

مدى توافق توصيف املقررات
الدراسية مع الربامج التعليمية

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم
الدراسية ،وتوصيف املقررات
يوضح طرق التدريس والتقويم
اليت حتقق نواتج التعلم.

-

-

 .5الربامج التعليمية واملقررات
الدراسية يتم مراجعتها
بصورة دورية مبشاركة
املراجعني الداخليني
واخلارجيني.

-

-

 .6للمؤسسة تقارير سنوية
للمقررات الدراسية والربامج

-

الممارسات
مصفوفة الربنامج التعليمي  /املقررات
الدراسية).
توصف املؤسسة املقررات الدراسية متضمنة
أهداف املقرر ونواتج التعلم وموضوعات
احملتوى العلمي وطرق التدريس والتعلم
والتقويم واملراجع العلمية ،وتعتمد
التوصيف يف جمالسها الرمسية.
تتأكد املؤسسة من مدى توافق طرق
التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم
املقررات الدراسية.
تعلن املؤسسة توصيف املقررات الدراسية
والربامج التعليمية يف بداية العام
اجلامعي أو الفصل الدراسي للطالب
بالوسائل املناسبة.
تتخذ املؤسسة واألقسام العلمية
اإلجراءات الرمسية للمراجعة
الداخلية واخلارجية الدورية للربامج
التعليمية واملقررات الدراسية (مثل
حتديد معايري الختيار املراجعني،
اختيارهم من خالل اجملالس
الرمسية ،ومناقشة تقاريرهم
وغريها).
تتخذ املؤسسة اإلجراءات والضوابط
املناسبة للمتابعة واملراجعة الدورية يف
حالة الربامج التعليمية املشرتكة.
تستفيد املؤسسة من تقارير املراجعني
الداخليني واخلارجيني للربامج
التعليمية واملقررات الدراسية يف
تطوير الربامج التعليمية (تذكر أمثلة
من الربامج واملقررات اليت مت
تطويرها).
تعد األقسام العلمية تقارير سنوية
للمقررات الدراسية والربامج
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(مصفوفة الربنامج التعليمي /
املقررات الدراسية).
 توصيف املقررات الدراسيةواالعتماد من اجملالس املعنية.
 مدى توافق طرق التدريس والتعلموالتقويم مع نواتج التعلم
للمقررات الدراسية.
 وسائل إعالن توصيف الربامجالتعليمية واملقررات الدراسية
للطالب.

-

اإلجراءات الرمسية املتبعة
للمراجعة الدورية للربامج
التعليمية واملقررات الدراسية
وحجم مشاركة األطراف املعنية
يف ذلك.
يف حالة الربامج التعليمية
املشرتكة ،تذكر ضوابط املتابعة
واملراجعة الدورية.
كيفية استفادة املؤسسة من تقارير
املراجعني الداخليني واخلارجيني
للربامج التعليمية واملقررات يف
تطوير الربامج التعليمية مع ذكر
أمثلة من الربامج واملقررات اليت
مت تطويرها.

-

دورية واكتمال التقارير السنوية
للمقررات الدراسية والربامج

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
مؤشر التقييم
التعليمية مبا يؤكد االلتزام
بالتوصيف املعلن للمقررات
الدراسية ،ويطَلع عليها
املعنيون ،وتستفيد املؤسسة
منها يف وضع خطط التحسني
والتطوير.

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

الممارسات
التعليمية متضمنة نتائج حتليل آراء
املراجعني والطالب ومدى توافق
حمتوى الورقة االمتحانية مع نواتج
التعلم بالتوصيف املعلن ونتائج
االمتحانات وخطة التحسني والتطوير
وغريها.
تطلع املؤسسة األطراف املعنية على
التقارير السنوية للمقررات الدراسية
والربامج التعليمية (مثل أعضاء القسم
العلمي وجملس املؤسسة وجلان شئون
التعليم وغريها).
تستفيد املؤسسة من خطط التحسني
والتطوير بالتقارير السنوية للربامج
التعليمية واملقررات الدراسية يف
تطوير الربامج التعليمية (تذكر أمثلة
من الربامج واملقررات اليت مت
تطويرها).
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التعليمية.
 مدى تأكيد تلك التقارير علىااللتزام بالتوصيف املعلن
للمقررات من خالل آراء
املراجعني واستبانات الطالب
وتوافق حمتوى الورقة االمتحانية
مع نواتج التعلم.
 وسائل اطالع األطراف املعنية علىتقارير الربامج التعليمية
واملقررات الدراسية.
 كيفية استفادة املؤسسة منالتقارير السنوية للربامج
التعليمية واملقررات الدراسية يف
تطوير الربامج التعليمية ،مع ذكر
أمثلة من الربامج واملقررات اليت
مت تطويرها.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معيار  : 8التدريس والتعلم
مؤشر التقييم
.1للمؤسسة اسرتاتيجية للتدريس
والتعلم والتقويم تتسق مع
املعايري األكادميية املرجعية
وتالئم نواتج التعلم
املستهدفة.

الممارسات

-

تعد املؤسسة اسرتاتيجية للتدريس
والتعلم والتقويم مبا حيقق املعايري
األكادميية املرجعية املتبناة ورسالة
املؤسسة وأهدافها وتعلنها.
تتأكد املؤسسة من أن االسرتاتيجية
تتضمن طرقًا للتدريس والتعلم والتقويم
مالئمة لنواتج التعلم املستهدفة.

-

-

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية
مالمح اسرتاتيجية التدريس
والتعلم والتقويم ومدى مالءمتها
للمعايري األكادميية املرجعية
املتبناة ونواتج التعلم املستهدفة.

.2تطبيق اسرتاتيجية التدريس
والتعلم والتقويم يدعم
اكتساب مهارات التعلم
الذاتي ومهارات التوظف
لدى الطالب.

-

تتابع املؤسسة مدى تطبيق االسرتاتيجية
وتتأكد من أن طرق التدريس والتعلم
والتقويم تدعم تطبيق التعلم الذاتي
واكتساب مهارات التوظف لدى الطالب
(توافر أمثلة تظهر التفاعل بني الطالب
وهيئة التدريس والطالب وبعضهم والتعلم
املختلط والتعلم التعاوني وريادة األعمال
وغريها).

-

مدى تطبيق اسرتاتيجية
التدريس والتعلم والتقويم وكيفية
دعمها للتعلم الذاتي واكتساب
مهارات التوظف لدى الطالب.

.3برامج التدريب للطالب مصممة
وموصّفة وفقًا لنواتج التعلم
املستهدفة للربنامج
التعليمي ،ويتوافر لتنفيذها
اآلليات واملوارد الالزمة.

-

تصمم املؤسسة وتوصف برامج التدريب
امليداني للطالب وفقًا لنواتج التعلم
املستهدفة.
تتبع املؤسسة آليات حمددة وواضحة
لتنفيذ هذه الربامج واإلشراف عليها.
توفر املؤسسة املوارد الالزمة للتدريب
واجلهات املشاركة فيه وحتدد نوعية
مشاركتها.

-

مدى مالءمة تصميم وتوصيف
برامج التدريب اليت تقدمها
املؤسسة لنواتج التعلم املستهدفة
يف الربنامج التعليمي.
آليات التنفيذ واإلشراف على
التدريب.
املوارد اليت توفرها املؤسسة
للتدريب واجلهات املشاركة فيه
ونوعية مشاركتها.

-

تستخدم املؤسسة أساليب وأدوات
متنوعة لتقويم أداء الطالب يف التدريب
حتقق نواتج التعلم (مثل ملفات إجناز
الطالب وتقييم املشرف للطالب وتقارير
جهات التدريب عن الطالب وغريها).

-

تنوع أساليب وأدوات تقويم
الطالب يف التدريب ومدى
توافقها مع نواتج التعلم
املستهدفة.

.4تقويم أداء الطالب يف التدريب
يتم بأساليب متنوعة مبا
يتوافق مع نواتج التعلم
املستهدفة.

-
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دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
الممارسات

مؤشر التقييم
.5فاعلية التدريب يتم باستخدام
أدوات ومؤشرات موضوعية،
وتستخدم النتائج يف تطوير
آلية التدريب وأدواته
وموارده.

-

.6الدرجات املخصصة ألنواع تقويم
الطالب متوازنة مع نواتج
التعلم املستهدف قياسها.

-

تستخدم املؤسسة جمموعة من األدوات
واملؤشرات املوضوعية لقياس فاعلية
التدريب امليداني للطالب وتستفيد من
النتائج يف التطوير (مثل استقصاء رأي
الطالب واملشرفني وجهات التدريب وفق
مؤشرات حمددة وأوجه االستفادة من
نتائج حتليلها).
تُنوع املؤسسة من طرق تقويم الطالب (مثل
حتريري وعملي وإكلينيكي وشفوي وغريها).
تتبع املؤسسة آليات حمددة للتأكد من
مدى توافق وربط االمتحانات مبخرجات
التعلم املستهدفة وتوازن توزيع الدرجات
عليها.

.7عملية تقويم الطالب تدار
بكفاءة وعدالة،
واالمتحانات يُأمن وضعها
ونسخها وتوزيعها مبا
يضمن سريتها.

 تضع املؤسسة دليل إدارة االمتحاناتالذي ينظم إجراءات االمتحانات ونظم
عمل الكنرتوالت وغريها.
 تتبع املؤسسة إجراءات إلدارةاالمتحانات بكفاءة وعدالة.
 تنظم املؤسسة عمل الكنرتوالت مبا يضمنتأمني االمتحانات وضمان سريتها عند
نسخها وتوزيعها.

.8آليات تقويم الطالب تضمن
عدالة التصحيح ودقة وضع
ورصد الدرجات واالحتفاظ
بالنتائج مؤمنة وقابلة
لالستدعاء.

-

.9التغذية الراجعة للطالب عن

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

-

توفر املؤسسة آليات حمددة للتأكد من
عدالة نظام االمتحانات (مثل عدم
تعارض املصاحل مع أعضاء هيئة التدريس
واهليئة املعاونة وعدالة التصحيح ودقة
رصد الدرجات واإلجابات النموذجية
والتدقيق واملراجعة وغريها).
تطبق املؤسسة آليات فعالة لتوثيق نتائج
االمتحانات مبا يتيح االحتفاظ بالنتائج
مؤمنة وقابلة لالستدعاء عند احلاجة.
تُعلم املؤسسة الطالب بنتائج االمتحانات
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تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية
أدوات ومؤشرات تقويم فاعلية
التدريب ونتائج آخر تقويم
وأوجه االستفادة منها.

مدى تنوع الطرق املستخدمة
لتقويم الطالب.
آليات ربط االمتحانات بنواتج
التعلم املستهدفة ومدى توازن
توزيع الدرجات عليها.

 مدى توافر دليل إدارةاالمتحانات.
 إجراءات إدارة االمتحاناتوالكنرتوالت ونظم عملها مبا
يتيح كفاءة وعدالة األداء
واالحتفاظ بأوراق االمتحانات
بصورة مؤمنة وسرية نسخها
وتوزيعها.

-

-

آليات  /إجراءات ضمان عدالة
نظام االمتحانات.
كيفية توثيق نتائج االمتحانات
وتأمينها واستدعائها عند
احلاجة.

وسائل إعالم ومناقشة الطالب

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم

الممارسات

أدائهم يف التقويم تدعم
تعلمهم.

املختلفة (التكويين واجلمعي) عرب
الوسائل والتوقيتات املناسبة وتناقشها
معهم لدعم تعلمهم (يراعى توقيت
وحمتوى التغذية الراجعة لدعم استفادة
الطالب).
تقوم املؤسسة بتحليل نتائج امتحانات
الطالب على املستويات املختلفة (الفرق
الدراسية /املقررات).
تعد املؤسسة إحصائيات عن تطور نسب
النجاح للمستويات املختلفة للمرحلة
اجلامعية األوىل (لعدد من األعوام مساو
ملدة الربنامج التعليمي) وتعد تقريرًا
عاما عن نتائج االمتحانات وتعرضه على
اجملالس املعنية.
حتدد املؤسسة أوجه االستفادة من نتائج
االمتحانات يف تطوير الربامج واملقررات
الدراسية واسرتاتيجية التدريس والتعلم
والتقويم (تذكر أمثلة لالستفادة).
تضع املؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع
تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات،
وتعلنها وتتابع تطبيقها.

.11نتائج تقويم الطالب يستفاد
منها يف تطوير الربامج
التعليمية واسرتاتيجية
التدريس والتعلم والتقويم.

-

-

.11قواعد التعامل مع تظلمات
الطالب من نتائج التقويم
موثقة ومعلنة ،وتوجد
آليات ملراقبة تطبيقها.

-
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الذاتية
بنتائج االمتحانات املختلفة
وتوقيت وحمتوى التغذية
الراجعة لدعم تعلمهم.

-

-

حتليل نتائج االمتحانات على
املستويات املختلفة واإلحصائيات
والتقارير اليت أعدتها املؤسسة.
أوجه االستفادة من حتليل نتائج
االمتحانات.

إجراءات إعالن ومتابعة تطبيق
قواعد التعامل مع تظلمات
الطالب من نتائج االمتحانات.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 9الطالب والخريجون
مؤشر التقييم
 .1قواعد قبول وحتويل
وتوزيع الطالب على
الربامج التعليمية
والتخصصات واضحة
وعادلة ومعلنة.

الممارسات

-

تضع املؤسسة قواعد واضحة وعادلة لقبول
وحتويل وتوزيع الطالب على التخصصات
املختلفة.
تعلن املؤسسة عن القواعد بوسائل إعالن
مناسبة (مثل دليل الطالب واملوقع اإللكرتوني
ويف إدارة شئون الطالب وغريها).
توفر املؤسسة بيانات عن عدد الطالب املقبولني
ونسب التحويالت من املؤسسة وإليها سنويًّا
وحتللها وتتخذ اإلجراءات املناسبة.
تقيّم املؤسسة تلك القواعد وتطورها وفق
التغذية الراجعة من األطراف املعنية.

-

تستخدم املؤسسة أساليب وأنشطة متنوعة
جلذب ورعاية الطالب الوافدين (مثل اإلعالن
وزيارة السفارات وتقديم خدمات اجتماعية
وغريها).
تُعد املؤسسة إحصائيات شاملة عن الطالب
الوافدين توضح أعدادهم ونسبتهم إىل العدد
اإلمجالي ،ومعدل التغري يف عدد الطالب
الوافدين خالل األعوام الثالثة املاضية.

-

توفر املؤسسة نظامًا للدعم الطالبي (مثل
اخلدمات املالية واملادية والصحية واالجتماعية
وغريها) تراعي فيه ظروف واحتياجات
الطالب الفعلية.
تستخدم املؤسسة وسائل متعددة لتعريف
الطالب بنظام الدعم.
تدرس املؤسسة مدى فاعلية نظام الدعم (معدل
التغري يف أعداد املستفيدين منه خالل األعوام
الثالثة املاضية).
توفر املؤسسة دليل الطالب متضمنا نظام الدعم

-

 .2للمؤسسة أساليب
فاعلة جلذب الطالب
الوافدين.

-

 .3للمؤسسة نظام متكامل
وفعال لدعم الطالب
ماديًّا واجتماعيًّا
وصحيًّا ويتم تعريف
الطالب به بوسائل
متعددة.

 .4للمؤسسة نظام فعال

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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الذاتية
 قواعد القبول والتوزيع علىالتخصصات املختلفة وكيفية
حتديدها ووسائل اإلعالن عنها.
 قواعد التحويل من املؤسسةوإليها.
 أعداد الطالب املقبولنيواحملولني سنويًّا.
 إجراءات املؤسسة ملراجعة قواعدالقبول والتحويل والتوزيع.

-

أنشطة املؤسسة جلذب ورعاية
الطالب الوافدين.
أعداد ونسبة الطالب الوافدين
إىل العدد اإلمجالي ،ومعدل
التغري يف عدد الطالب الوافدين
خالل األعوام الثالثة املاضية.

-

نظام الدعم الطالبي (اخلدمات
املالية واملادية والصحية
واالجتماعية وغريها) وسبل
التعريف به وأعداد املستفيدين
منه ودالئل فاعليته.

-

-

نظام الدعم األكادميي (إرشاد

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم

الممارسات

للدعم األكادميي
للطالب وتقدم هلم
خدمات التوجيه
املهين.

األكادميي (اإلرشاد األكادميي يف حالة تطبيق
نظام الساعات املعتمدة أو الريادة العلمية
والساعات املكتبية يف الربامج األخرى) وتتيح
الدليل جلميع الطالب.
تفعل املؤسسة نظام الدعم األكادميي.
تقدم املؤسسة خدمات التوجيه املهين للطالب مبا يدعم
ريادة األعمال والتوظف (مثل وحدة توجيه مهين
وتدريب ميداني إضايف ومشروعات صغرية وغريها).
تستخدم املؤسسة آليات الكتشاف الطالب
املتعثرين واملوهوبني واملتميزين (مثل نتائج
امتحانات الطالب ،من خالل املرشد األكادميي
والساعات املكتبية وغريها).
تقدم املؤسسة وسائل الدعم لكل فئة (للمتميزين
مثل منح دراسية ودعم معنوي كاجلوائز
وشهادات التقدير أو مالي أو رعاية علمية وغريها
– وللمتعثرين مثل ختفيض عدد املقررات يف نظام
الساعات املعتمدة ،وحصص تعليمية إضافية
وغريها – وللموهوبني مثل عروض فنية ورياضية
ومسابقات ثقافية وغريها).
ختصص املؤسسة رعاية صحية ونفسية
واجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة
وحترص على دجمهم يف اجملتمع الطالبي.
توفر املؤسسة هلم وسائل دعم أكادميي (مثل
إتاحة وقت أطول لالمتحانات للطالب مستخدمي
طريقة برايل وتوفري أشخاص معاونني لقراءة
األسئلة وتوزيع اجلداول الدراسية مبا يسمح
بوقت كاف لالنتقال بني املباني وغريها).
تراعي املؤسسة وجود تسهيالت إنشائية
مالئمة (مثل مصاعد ومنحدرات وغريها).
تتخذ املؤسسة إجراءات لتفعيل املشاركة
الطالبية يف خمتلف اجملاالت ذات الصلة
وتوثق مناذج لتلك املشاركة (مثل املشاركة يف
وحدة ضمان اجلودة ،وحدة اإلرشاد والتوجيه
املهين ،جلنة تطوير الربامج وغريها).

-

 .5للمؤسسة آليات فاعلة
لدمج ذوي
االحتياجات اخلاصة
يف اجملتمع الطالبي
ومراعاة مالءمة
اإلنشاءات
والتجهيزات.

-

 .6وجود متثيل للطالب
يف اللجان ذات الصلة.

-
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تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية
أكادميي أو ريادة علمية) ودالئل
فاعليته.
 خدمات التوجيه املهين للطالبمبا يدعم ريادة األعمال
والتوظف.
 آليات اكتشاف الطالب املتعثرينواملوهوبني واملتميزين ووسائل
الدعم املقدمة لكل فئة وعدد
املستفيدين منها.

-

-

آلية دمج ذوي االحتياجات
اخلاصة يف اجملتمع الطالبي
وأنواع الدعم املقدمة هلم.

إجراءات املؤسسة لتفعيل
املشاركة الطالبية ومناذج تلك
املشاركة يف خمتلف اجملاالت
ذات الصلة بالطالب.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
مؤشر التقييم
 .7األنشطة الطالبية
متنوعة ،وتوفر هلا
املؤسسة املوارد املالئمة
من حيث األماكن
والتجهيزات
واإلشراف.

 .8للمؤسسة وسائل
مناسبة لقياس آراء
الطالب ،واختاذ
اإلجراءات الالزمة
لدراستها واالستفادة
من النتائج يف اختاذ
اإلجراءات
التصحيحية.
 .9للمؤسسة آليات ملتابعة
اخلرجيني والتواصل
معهم ،وقواعد بيانات
خاصة بهم حتدث
بصورة دورية.

 .11املؤسسة توفر برامج
للتنمية املهنية
والتعليم املستمر وفقًا
الحتياجات ولتطورات
سوق العمل.

الممارسات

-

توفر املؤسسة األماكن والتجهيزات وأنواع
الدعم املالئمة ملمارسة األنشطة الطالبية
املتنوعة (مثل العلمية والثقافية والرياضية
واالجتماعية وغريها).
تشجع املؤسسة الطالب للمشاركة يف األنشطة
الطالبية املختلفة.
تعد املؤسسة تقريرًا عن مدى مشاركة الطالب
يف األنشطة املختلفة ،واملسابقات واجلوائز اليت
متيزت فيها املؤسسة على املستوى اجلامعي
والقومي والدولي.

-

تقوم املؤسسة بقياس آراء الطالب باستخدام
الوسائل املناسبة (مثل استبانات ولقاءات
وغريها) ومتضمنة آرائهم على سبيل املثال يف
العملية التعليمية واألنشطة الطالبية).
حتلل املؤسسة وتقيِّم آراء الطالب.
تستفيد املؤسسة من النتائج وتناقشها (مثل
مناقشة النتائج يف مؤمتر القسم العلمي
وغريها) وتتخذ اإلجراءات التصحيحية
املناسبة.
حتتفظ املؤسسة بقواعد بيانات خاصة
باخلرجيني متكاملة وحتدثها دوريًّا.
حترص املؤسسة على متابعة خرجييها يف سوق
العمل وحتقيق التواصل معهم (مثل مناذج
لتواصل وإسهامات اخلرجيني يف الفعاليات
واملشروعات ،تطوير الربامج التعليمية
والتربعات واالستعانة بهم يف تدريب الطالب
واستقصاء آرائهم وغريها).
توفر املؤسسة برامج متنوعة تتضمن تنمية
املهارات احلديثة اليت يتطلبها سوق العمل يف
التخصص (مثل برامج التنمية املهنية وتنمية
مهارات ريادة األعمال والتوظف وبرامج
التعليم املستمر وغريها).

-

-

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية
 أنواع األنشطة الطالبية ومدىمشاركة الطالب فيها،
واملسابقات اليت شاركت فيها
املؤسسة وحصول املؤسسة على
جوائز على املستوى اجلامعي
والقومي والدولي.

-

الوسائل املستخدمة يف قياس
آراء الطالب.
نتائج آخر قياس آلراء الطالب
وأوجه االستفادة منها.

-

آليات التواصل مع اخلرجيني
واخلدمات املقدمة هلم.
مناذج للتواصل وإسهامات
اخلرجيني.

-

برامج التنمية املهنية والتعليم
املستمر للخرجيني.

-

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معيار  : 10البحث العلمي واألنشطة العلمية
مؤشر التقييم
 .1خطة البحث العلمي
موثقة وترتبط خبطة
اجلامعة وبالتوجهات
القومية واحتياجات
اجملتمع احمليط،
وتتناسب مع إمكانات
املؤسسة.
 .2للمؤسسة آليات فاعلة
لنشر الوعي بأخالقيات
البحث العلمي ومراقبة
تطبيقها.

 .3املوارد املتاحة كافية
ألنشطة البحث العلمي،
وتعمل املؤسسة على
تنمية مصادر التمويل،
وتسعى للمشاركة يف
مشروعات حبثية ممولة
من مؤسسات حملية
وإقليمية ودولية.

الممارسات

-

تضع املؤسسة اخلطة البحثية هلا وفق
خطوات منهجية.
تتأكد املؤسسة من أوجه ارتباط خطتها
البحثية خبطة اجلامعة وأولويات اجملتمع.
تتحقق املؤسسة من مدى مالءمة إمكانات
املؤسسة مع خطتها البحثية.

-

تنشئ املؤسسة جلنة أخالقيات البحث العلمي
وفق القواعد واإلرشادات الدولية والضوابط
احمللية.
تضع اللجنة ضوابط عمل وإجراءات تشغيل
قياسية هلا وتفعلها (مثل احلصول على
موافقة اللجنة إلجراء البحوث العلمية
ووجود التقارير السنوية للجنة وغريها)،
(وال يكرر ما مت ذكره يف القيادة واحلوكمة
ويقتصر هنا على إجراءات عمل اللجنة).
توفر املؤسسة املوارد املالية للبحث العلمي من
مصادر متويل خمتلفة (مثل مشروعات حبثية
ممولة ،ونسبة من دخل الوحدات ذات الطابع
اخلاص ،تسويق البحوث وغريها)( ،وال يتم
تكرار ما ذكر يف معيار املوارد املالية ولكن
يشار إىل وجوده فقط).
تعد املؤسسة بيانًا بالوحدات املعنية بالبحث
العلمي وتتحقق من أن املوارد املادية
والتجهيزات والتسهيالت اليت توفرها
للعملية البحثية مالئمة (مثل موارد التعلم
والبحث املتاحة لطالب الدراسات العليا
والباحثني)( ،تذكر التفاصيل هنا ،وال يتم
تكرار هذا اجلزء يف معيار الدراسات العليا).
تُعِد املؤسسة بيانًا باملشروعات البحثية املمولة
من مؤسسات حملية وإقليمية ودولية خالل

-

-

-

-

-
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الذاتية
 آلية وضع اخلطة البحثيةللمؤسسة وأوجه ارتباطها خبطة
اجلامعة وأولويات اجملتمع.
 مدى مالءمة إمكانات املؤسسةمع خطتها البحثية.

-

ضوابط تشكيل وعمل جلنة
أخالقيات البحث العلمي (ال
يكرر ما مت ذكره يف القيادة
واحلوكمة ويقتصر هنا على
إجراءات عمل اللجنة).

-

املوارد املالية ومصادر التمويل
املختلفة املتوفرة للبحث العلمي
(وال يتم تكرار ما ذكر يف معيار
املوارد املالية ولكن يشار إىل
وجوده فقط).
املوارد املادية والتجهيزات
والتسهيالت اليت توفرها
املؤسسة للعملية البحثية (تذكر
التفاصيل هنا وال يتم تكرار هذا
اجلزء يف معيار الدراسات
العليا).
املشروعات البحثية املمولة من
مؤسسات حملية وإقليمية
ودولية خالل األعوام الثالثة
املاضية.

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
مؤشر التقييم
 .4توافر مناخ وأساليب
مفعلة لدعم البحث
العلمي وحتفيزه،
ولتنمية قدرات
الباحثني ولتشجيع
ودعم األحباث املشرتكة
بني التخصصات
املختلفة واألحباث
التطبيقية.

 .5اإلنتاج البحثي
للمؤسسة يف منو
مستمر ،ويتناسب مع
عدد أعضاء هيئة
التدريس.
 .6أعضاء هيئة التدريس
واهليئة املعاونة
والطالب يشاركون يف
األنشطة واملشروعات
واملؤمترات العلمية
والبحثية.
 .7للمؤسسة قواعد بيانات
للبحوث واألنشطة
العلمية.

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية

الممارسات

-

-

األعوام الثالثة املاضية.
تستخدم املؤسسة أساليب لدعم وحتفيز
البحث العلمي (مثل استحداث وحدات أو
إدارات لدعم البحث العلمي وتسويق
البحوث ،وحاضنات املشروعات ،ومراكز نقل
التكنولوجيا ،وريادة األعمال واالبتكار
وغريها).
تضع املؤسسة يف خطتها التدريبية برامج
لتنمية قدرات الباحثني.
تدعم املؤسسة األحباث التطبيقية واملشروعات
البحثية املشرتكة بني ختصصات خمتلفة يف
ذات املؤسسة أو مع جهات خارجية.

-

أساليب دعم وحتفيز البحث
العلمي وتنمية قدرات
الباحثني.
وحدات أو إدارات استحدثت
لدعم البحث العلمي.
وسائل دعم األحباث التطبيقية
واملشرتكة.

-

حتلل املؤسسة تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة
(لألعوام الثالثة املاضية) ومتوسط اإلنتاج
ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط النشر الدولي.

-

تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة
لألعوام الثالثة املاضية ،ومتوسط
اإلنتاج ألعضاء هيئة التدريس
ومتوسط النشر الدولي.

-

تستخدم املؤسسة وسائل فعالة لتشجيع ودعم
مشاركة أعضاء هيئة التدريس واهليئة
املعاونة والطالب يف األنشطة واملشروعات
واملؤمترات العلمية احمللية واإلقليمية
والدولية.

-

فاعلية وسائل تشجيع ودعم
مشاركة أعضاء هيئة التدريس
واهليئة املعاونة والطالب يف
األنشطة واملشروعات واملؤمترات
العلمية احمللية واإلقليمية
والدولية.

تعد املؤسسة قواعد بيانات تشمل:
 عدد ونسبة كل من األحباث العلمية احملليةواإلقليمية والدولية إىل جممل األحباث
املنشورة ومقارنة حتليلية لتطور النشر
احمللي والدولي.
 عدد ونسبة األحباث املشرتكة والتطبيقية. االتفاقيات املفعلة مع املؤسسات التعليمية أوالبحثية احمللية واإلقليمية والدولية،

-

حتليل حملتوى قواعد بيانات
البحث العلمي واألنشطة
العلمية األخرى.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم

الممارسات

-

 .8للمؤسسة مؤمتر علمي
دوري.

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية

-

وخمرجاتها.
املؤمترات العلمية احمللية واإلقليمية
والدولية اليت نظمتها املؤسسة أو شاركت يف
تنظيمها.
إصدار دورية علمية حمكمة.
أنشطة علمية أخرى ألعضاء املؤسسة (مثل
املشاركة يف عضوية هيئات دولية ويف حتكيم
أحباث أو مشروعات والتمثيل يف منظمات
ومجعيات حملية وإقليمية ودولية وغريها).
جوائز أو براءات اخرتاع حصل عليها أعضاء
املؤسسة.
حترص املؤسسة على إقامة مؤمتر علمي
دوري واملشاركة يف تنظيم املؤمترات.
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-

املؤمترات العلمية احمللية
واإلقليمية والدولية اليت نظمتها
املؤسسة أو شاركت يف تنظيمها.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 11الدراسات العليا
مؤشر التقييم
.1برامج الدراسات العليا
متنوعة ،وتسهم يف
حتقيق رسالة املؤسسة،
وتقابل متغريات سوق
العمل ،ويتم الرتويج هلا
حمليًّا وإقليميًّا.

الممارسات

-

-

-

 .2لربامج الدراسات العليا
معايري أكادميية متبناة
من خالل اجملالس
الرمسية وتتوافق مع
املعايري القياسية الصادرة
عن اهليئة.

 .3برامج الدراسات العليا
موصّفة ومعتمدة،
وتتوافق نواتج التعلم
املستهدفة لكل برنامج مع
املعايري القياسية.

-

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

تُعِد املؤسسة بيانًا عن أنواع وأعداد
ومستويات برامج الدراسات العليا اليت
تقدمها وعدد املقيدين واملسجلني واجملتازين
لكل برنامج لألعوام الثالثة املاضية.
تطبق املؤسسة آليات الستقراء سوق العمل
(مثل االطالع على برامج ملؤسسات مناظرة
ومستجدات التخصص دوليًّا وغريها)،
وتربط براجمها األكادميية مبتطلباته،
وتتخذ إجراءات الستحداث برامج أكادميية
جديدة أو تطوير أو إلغاء برامج قائمة.
تروج املؤسسة لربامج الدراسات العليا
(التدليل على ذلك مثال من خالل حتليل
املؤسسة لتطور أعداد الطالب امللتحقني
بربامج الدراسات العليا ،ونسبة الطالب
الوافدين خالل األعوام الثالثة املاضية).
تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرمسية
لتبين املعايري األكادميية املرجعية (من
خالل عرضها ومناقشتها واعتمادها من
اجملالس الرمسية).
تصمم األقسام العلمية مصفوفة املضاهاة
للمعايري األكادميية املتبناة جلميع براجمها
مع املعايري القياسية لربامج الدراسات العليا
الصادرة عن اهليئة وتتحقق من التوافق.
تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرمسية لتوصيف
برامج الدراسات العليا (من خالل عرضها
ومناقشتها واعتمادها من اجملالس الرمسية).
تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق
تصميم الربامج التعليمية مع الالئحة
الداخلية واملعايري األكادميية املتبناة (إعداد
مصفوفة الربنامج التعليمي /املعايري
األكادميية).
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تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية
 أنواع وأعداد ومستويات برامجالدراسات العليا اليت تقدمها
املؤسسة.
 آليات املؤسسة يف استقراء سوقالعمل ،وربط الربامج مبتطلباته
وإجراءات املؤسسة يف استحداث
برامج تعليمية جديدة أو تطوير
أو إلغاء برامج قائمة.
 وسائل الرتويج للربامج ومدىفعاليتها.

-

-

اإلجراءات الرمسية اليت
اختذتها املؤسسة لتبين املعايري
األكادميية.
املعايري األكادميية املرجعية
اليت تبنتها املؤسسة ومدى
اتساقها مع املعايري القياسية
لربامج الدراسات العليا الصادرة
عن اهليئة.
مدى توافق تصميم وتوصيف
الربامج التعليمية مع املعايري
األكادميية املرجعية املتبناة
(مصفوفة الربنامج التعليمي/
املعايري األكادميية).

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم
.4نواتج التعلم لكل برنامج

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية

الممارسات

-

تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق

-

مدى توافق توصيف املقررات مع

تعليمي تتسق مع

املقررات الدراسية مع الربامج التعليمية

الربامج التعليمية (مصفوفة

مقرراته ،وتوصيف

(إعداد مصفوفة الربنامج التعليمي /املقررات

الربنامج التعليمي /املقررات

املقررات يوضح طرق

الدراسية).

الدراسية وتوصيف املقررات

توصف األقسام العلمية املقررات الدراسية

الدراسية).

التدريس والتقويم.

-

.5للمؤسسة طرق تدريس

-

متضمنة أهداف املقرر ونواتج التعلم
وموضوعات احملتوى العلمي وطرق
التدريس والتعلم والتقويم واملراجع العلمية.
تتأكد األقسام العلمية من توافق طرق

-

مدى توافق طرق التدريس

مناسبة حتقق نواتج

التدريس والتعلم مع نواتج تعلم املقررات

والتعلم مع نواتج تعلم املقررات

التعلم للمقررات الدراسية

الدراسية والربامج التعليمية.

الدراسية والربامج التعليمية.

والربامج التعليمية
.6املوارد واإلمكانات

-

توفر املؤسسة املوارد املادية والتجهيزات

-

املوارد املادية والتجهيزات

والتسهيالت الالزمة

والتسهيالت للدراسات العليا والعملية

والتسهيالت اليت توفرها املؤسسة

للعملية التعليمية

البحثية اليت حتقق نواتج التعلم (تعد

للدراسات العليا والعملية البحثية

والبحثية يف برامج

قائمة مبوارد التعلم والبحث العلمي املتاحة

(موارد التعلم والبحث العلمي

الدراسات العليا مالئمة

لطالب الدراسات العليا والباحثني ويوضح

املتاحة لطالب الدراسات العليا

لتحقيق نواتج التعلم.

مدى مالءمتها لتحقيق نواتج التعلم).

والباحثني ال تذكر هنا ويشار فقط
إليها ولكن تكتب تفصيال يف معيار
البحث العلمي).

.7تقويم طالب الدراسات العليا

-

يتسم باملوضوعية والعدالة
وباستخدام أساليب

-

متنوعة ومالئمة لقياس
نواتج التعلم املستهدفة.

-

تنوع املؤسسة من طرق امتحانات طالب

-

مدى تنوع طرق امتحانات طالب

الدراسات العليا.

الدراسات العليا وضمانات

تتأكد املؤسسة من أن امتحانات الطالب

عدالتها وموضوعيتها ومالءمة

حتقق نواتج التعلم املستهدفة.

االمتحانات لقياس نواتج التعلم

تتخذ املؤسسة إجراءات لضمان عدالة

املستهدفة.

وموضوعية االمتحانات.
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مؤشر التقييم
.8الربامج التعليمية واملقررات

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية

الممارسات

-

تتخذ األقسام العلمية اإلجراءات الرمسية

-

اإلجراءات املتبعة للمراجعة

الدراسية يتم مراجعتها

للمراجعة الدورية للربامج التعليمية

الدورية للربامج التعليمية

بصورة دورية مبشاركة

واملقررات الدراسية (مثل حتديد معايري

واملقررات الدراسية (يف حالة

املراجعني الداخليني

الختيار املراجعني واختيارهم من خالل

الربامج التعليمية املشرتكة

واخلارجيني.

جمالس األقسام ومناقشة تقاريرهم

تذكر ضوابط املتابعة واملراجعة

وغريها).

الدورية).

-

تتخذ املؤسسة اإلجراءات والضوابط املناسبة

-

كيفية استفادة املؤسسة من

للمتابعة واملراجعة الدورية يف حالة الربامج

تقارير املراجعني الداخليني

التعليمية املشرتكة.

واخلارجيني للربامج التعليمية

تستفيد املؤسسة من تقارير املراجعني

واملقررات يف تطوير الربامج

الداخليني واخلارجيني للربامج التعليمية

التعليمية مع ذكر أمثلة.

واملقررات يف تطوير الربامج التعليمية
(تذكر أمثلة).
.9للمؤسسة تقارير سنوية

-

تعد األقسام العلمية تقارير سنوية

-

دورية واكتمال التقارير السنوية

للمقررات الدراسية

للمقررات الدراسية والربامج التعليمية

للمقررات الدراسية والربامج

والربامج التعليمية مبا

متضمنة نتائج حتليل آراء املراجعني

التعليمية.

يؤكد االلتزام بالتوصيف

والطالب ومدى توافق حمتوى الورقة

املعلن للمقررات

االمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف

االلتزام بالتوصيف املعلن للمقررات

الدراسية ،وتستفيد

املعلن ونتائج االمتحانات وخطة التحسني

من خالل آراء املراجعني والطالب

املؤسسة منها يف وضع

والتطوير وغريها.

وتوافق حمتوى الورقة االمتحانية

تُطلع املؤسسة األطراف املعنية على التقارير

مع نواتج التعلم.

خطط التحسني والتطوير.

-

السنوية للمقررات الدراسية والربامج

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

-

-

مدى تأكيد تلك التقارير على

وسائل اطالع األطراف املعنية

التعليمية (مثل أعضاء القسم العلمي

على تقارير الربامج التعليمية

وجملس املؤسسة وجلان شئون الدراسات

واملقررات الدراسية.

العليا وغريها).

-

كيفية استفادة املؤسسة من

تستفيد املؤسسة من خطط التحسني والتطوير

التقارير السنوية للربامج

بالتقارير السنوية للربامج التعليمية

التعليمية واملقررات الدراسية

واملقررات الدراسية يف تطوير الربامج

يف تطوير الربامج التعليمية مع

التعليمية (تذكر أمثلة من الربامج

ذكر أمثلة من الربامج واملقررات
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم
.11آليات التسجيل واإلشراف يف
الدراسات العليا حمددة
ومعلنة ويتم مراجعتها
دوريًّا بغرض تطويرها،
وتوجد ضمانات موضوعية
وعادلة لتوزيع اإلشراف
العلمي على الرسائل وفقًا
للتخصص.
.11للمؤسسة وسائل مناسبة
لقياس آراء طالب
الدراسات العليا ،واختاذ
اإلجراءات الالزمة
لدراستها واالستفادة من
النتائج يف اختاذ
اإلجراءات التصحيحية.

تعليقات المؤسسة بالدراسة
الذاتية

الممارسات

-

-

واملقررات اليت مت تطويرها).
تطبق املؤسسة إجراءات حمددة تضمن
موضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع
اإلشراف واملتابعة لطالب الدراسات العليا.
تعلن املؤسسة تلك اإلجراءات بوسائل
مناسبة ومتعددة.
تقوم املؤسسة مبراجعة تلك اإلجراءات
دوريا وتطورها وفق التغذية الراجعة من
األطراف املعنية.
تستخدم املؤسسة الوسائل املناسبة (مثل
استبانات ولقاءات وغريها) يف قياس آراء
طالب الدراسات العليا عن العملية التعليمية
والبحثية وغريها.
حتلل املؤسسة وتقيم آراء طالب الدراسات
العليا.
تستفيد املؤسسة من النتائج وتتخذ
اإلجراءات التصحيحية املناسبة.
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-

-

اليت مت تطويرها.
وصف موجز إلجراءات
التسجيل واإلشراف واملتابعة
لطالب الدراسات العليا ،مع
ذكر أمثلة لتطور تلك
اإلجراءات.

الوسائل املستخدمة يف قياس
آراء طالب الدراسات العليا.
نتائج آخر قياس آلراء طالب
الدراسات العليا وأوجه
االستفادة منها.

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية

دليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
معيار  : 12المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
الممارسات

مؤشر التقييم

تعليقات المؤسسة بالدراسة الذاتية

-

تنفذ املؤسسة خطة خدمة اجملتمع وتنمية
البيئة املتضمنة باخلطة االسرتاتيجية
للمؤسسة واليت تراعي احتياجات
وأولويات اجملتمع احمليط واملهين.
توفر املؤسسة برامج للتوعية بأنشطة
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة للطالب
وأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة
واألطراف اجملتمعية ذات العالقة.

.2للمؤسسة كيانات فاعلة يف
جمال خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة.

-

تقوم اللجان والوحدات واملراكز اليت
استحدثت لدعم خدمة اجملتمع وتفعيل
املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة بتنفيذ
أنشطتها وإعداد تقاريرها السنوية.

-

.3للمؤسسة أنشطة متنوعة
موجهة لتنمية البيئة
احمليطة بها وخدمة
اجملتمع تلبى
احتياجاته وأولوياته.

-

تنوع املؤسسة من أنشطتها التعليمية
والبحثية واخلدمية املوجهة لتنمية البيئة
وخلدمة اجملتمع واليت تليب احتياجات
اجملتمع وأولوياته (مثل عقد االتفاقيات
والشراكات مع الصناعة واجملتمع احمليط
وبناء القدرات والتنمية املهنية املستمرة
للتخصص والتثقيف البيئي وفقًا للتخصص
وحمو األمية واألحباث العلمية التطبيقية
وتقديم االستشارات والربامج التدريبية
والقوافل العالجية والتثقيفية وحل
مشكالت جمتمعية وغريها).
توفر املؤسسة بيانات بتلك اخلدمات
واألنشطة اليت قامت بها خالل األعوام
الثالثة املاضية.

-

.1للمؤسسة خطة مفعلة
خلدمة اجملتمع وتنمية
البيئة.

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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-

مدى تفعيل خطة خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة املتضمنة باخلطة
االسرتاتيجية للمؤسسة واليت
تراعي احتياجات وأولويات
اجملتمع احمليط واملهين.
التوعية بأنشطة خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة لألطراف املعنية.
أنشطة الوحدات اإلدارية أو اللجان
اليت استحدثت لدعم خدمة
اجملتمع وتفعيل املشاركة
اجملتمعية وتنمية البيئة
وتقاريرها السنوية لألعوام الثالثة
املاضية.
األنشطة التعليمية والبحثية
املوجهة لتنمية البيئة واخلدمات
اجملتمعية اليت توفرها املؤسسة
وتليب احتياجات اجملتمع
وأولوياته املقدمة خالل األعوام
الثالثة املاضية.

-

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مؤشر التقييم
.4للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل
لألطراف اجملتمعية يف
صنع القرار ودعم موارد
املؤسسة وتنفيذ
براجمها.

.5للمؤسسة وسائل مناسبة
لقياس آراء اجملتمع
واالستفادة من النتائج
يف اختاذ اإلجراءات
التصحيحية.

الممارسات

-

توفر املؤسسة بيانات باجملالس واللجان
اليت يشارك فيها ممثلو اجملتمع (مثل
رجال الصناعة وأعضاء من النقابات
والوزارات املعنية وغريها) ،ومناذج من
املوضوعات والقرارات اليت مت اختاذها.
حتدد املؤسسة أوجه املشاركة اجملتمعية
يف صنع القرار ،وتدريب الطالب ،ودعم
ريادة األعمال لدى الطالب ،وغريها من
خالل مشاركة األطراف اجملتمعية يف
أنشطتها املختلفة (مثل املشاركة يف
اجملالس الرمسية ،وجمالس إدارة
الوحدات ذات الطابع اخلاص ،وجلنة
خدمة اجملتمع ،واملساهمة يف احتفالية
اخلرجيني ،وتوفري فرص التوظف
للخرجيني ،وتقديم منح مالية ومادية
وغريها).

-

تستخدم املؤسسة الوسائل املناسبة (مثل
استبانات ولقاءات وغريها) يف قياس آراء
اجملتمع ومنظمات سوق العمل عن دورها
وخدماتها املقدمة (مثل مستوى
خرجييها ،وفاعلية الوحدات واملراكز
واللجان وغريها).
حتلل املؤسسة وتقيم آراء اجملتمع
ومنظمات سوق العمل.
تستفيد املؤسسة من النتائج وتتخذ
اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

-

-
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-

اجملالس واللجان اليت يشارك
فيها األطراف اجملتمعية
واملوضوعات اليت مت طرحها
والقرارات اليت مت اختاذها.
أوجه املشاركة اجملتمعية.

-

الوسائل املستخدمة يف قياس آراء
اجملتمع ومنظمات سوق العمل.
نتائج آخر قياس آلراء اجملتمع
ومنظمات سوق العمل وأوجه
االستفادة منها.

-

-

التقويم الذاتي والدراسة الذاتية
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المصطلحات
عند استخدام هذه املفاهيم واملصطلحات تؤكد اهليئة على املعاني املوضحة أمام كل
منها ،واهليئة على دراية بأن بعض هذه املفاهيم واملصطلحات قد يكون ورد مبعان خمتلفة
يف مراجع أو أدلة أخرى .وتؤكد اهليئة على ضرورة االلتزام باملعاني املوضحة هلذه املفاهيم
واملصطلحات عند استخدامها يف املراحل املختلفة لعملية التقويم واالعتماد.
رؤية المؤسسة
رؤية املؤسسة هى وصف خمتصر ملا تطمح املؤسسة لتحقيقه يف املستقبل ،وتهدف إىل
حتفيز جمتمع املؤسسة.
رسالة المؤسسة
رسالة املؤسسة عبارة عن فقرة قصرية تعرب عن ماهية املؤسسة وعن سبب وجودها
وحتدد نطاق وكيفية عملياتها وما تقدمه للمجتمع.
ضمان جودة التعليم
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية اخلاصة بالتحقق من أن املعايري األكادميية
املتوافقة مع رسالة املؤسسة التعليمية قد مت حتديدها وتعريفها وحتقيقها على النحو الذي
يتوافق مع املعايري املناظرة هلا سواء على املستوى القومي أو العاملي ،وأن مستوى جودة فرص
التعلم والبحث العلمي واملشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة تعد مالئمة وتقابل أو تفوق
توقعات املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة التعليمية.
االعتماد
يقصد باالعتماد تلك العملية املنهجية اليت تستهدف متكني املؤسسات التعليمية من
احلصول على صفة متميزة ،وهُوية معرتف بها حمليًّا ودوليًّا ،واليت تعكس بوضوح
جناحها يف تطبيق اسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسني اجلودة يف عملياتها
وأنشطتها وخمرجاتها ،مبا يقابل أو يفوق توقعات املستفيدين ،وحيقق مستويات عالية من
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رضائهم .وفى ضوء ذلك فإنه ميكن تعريف االعتماد للمؤسسات التعليمية يف مصر على النحو
التالي:
إقرار اهليئة استيفاء املؤسسة التعليمية أو الربنامج التعليمي مستوى معينًا من معايري
اجلودة استنادًا إىل معايري االعتماد باهليئة ووفقًا ألحكام قانون اهليئة.
التقويم
تشخيص الوضع الراهن وحتديد مواطن القوة والضعف باملقارنة مع معايري حمددة
بغرض التحسني والتطوير.
التقويم الذاتي
العملية اخلاصة بتقويم أداء املؤسسة عن طريق املؤسسة ذاتها ،وذلك للكشف عن
جماالت الضعف وحتديد جماالت القوة باملؤسسة لتحقيق رسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
الدراسة الذاتية
التقرير الذي تعده املؤسسة نتيجة عملية التقويم الذاتي ،ويعتمد على توصيف
وتشخيص الوضع الراهن للمؤسسة وحتديد مواطن القوة والضعف ،وجماالت التحسني
والتطوير املمكنة.
التقرير السنوي
تقرير تعده املؤسسة سنويًّا يوضح نتائج التقويم الذاتي ألداء املؤسسة عن العام اجلامعى
املنقضي وحيتوي أوجه التحسني ملواطن الضعف ،وأوجه التعزيز ملواطن القوة يف ضوء خطة
التحسني والتطوير باملؤسسة.
المراجعة الداخلية
عملية تقويم ألنشطة املؤسسة ،يقوم بها فريق عمل من املؤسسة ذاتها أو فريق مكلف
من جهة تابعة للجامعة أو الوزارة وتوثق النتيجة يف صورة تقرير.
المراجعة الخارجية
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عملية تقويم ألنشطة املؤسسة ،يقوم بها فريق مراجعني مكلف من قبل جهة من خارج
الوزارة مثل اهليئة وتوثق النتيجة يف هيئة تقرير وميكن اختاذ قرار من قبل اهليئة بنتائج
التقويم.
األدلة والوثائق
مصدر متاح ميكن االستناد إليه يف احلكم على جودة األداء واملمارسات ويتمثل يف
الرباهني امللموسة من وثائق (مثل قواعد البيانات ،وحماضر االجتماعات والتقارير السنوية)
واملرئية (نتائج املالحظة) واملسموعة (نتائج املقابالت) اليت تؤكد إجراء املمارسات ،ويؤخذ
يف االعتبار عند تقييم أداء املؤسسة.
معايير االعتماد
املعايري املعدة من قِبل اهليئة لتقويم واعتماد املؤسسات التعليمية وتعد األداة الرئيسة
اليت يتم االستعانة بها يف إعداد الدراسة الذاتية من قبل املؤسسة ،وتستخدم بواسطة
املراجعني من اهليئة كأساس لعملية التقويم واالعتماد للمؤسسة.
مؤشرات التقويم
كل معيار من معايري االعتماد احملددة من قِبل اهليئة يتضمن جمموعة من املؤشرات
اليت تعرب عن املعيار املقصود واملطلوب قياسها أثناء عملية التقويم واالعتماد.
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المعايير القومية األكاديمية المرجعية ()NARS
هى احلد األدنى من املعارف واملهارات املطلوب حتقيقها من خالل الربنامج التعليمي
من أجل اعتماده من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،ويتم الرجوع إليها يف
صياغة أهداف ونواتج التعلم املستهدفة عند توصيف الربنامج التعليمي.
المعايير األكاديمية المرجعية ()ARS
املعايري اليت حتددها املؤسسة التعليمية للربامج التعليمية املختلفة بها بشرط أن يكون
مستوى املعارف واملهارات بها أعلى من احلد األدنى للمعايري القومية األكادميية املرجعية.
مواصفات الخريج
جمموعة من املواصفات اليت حتددها املؤسسة التعليمية من خالل تبين املعايري
األكادميية وحيققها الربنامج التعليمي يف اخلريج وفق ما يقدمه للطالب من معارف
ومهارات وذلك يف ضوء االحتياجات املهنية ومتطلبات وتوقعات اجملتمع وسوق العمل.
مخرجات التعلم المستهدفة ()ILOs
النتائج اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها يف الطالب من خالل براجمها املختلفة واملرتبطة
باملعايري األكادميية ،وتعكس رسالتها ،وتكون قابلة للقياس ،وترتبط بشكل واضح باحملتوى
العلمي والطرق املختلفة للتدريس وتقويم الطالب ،وتؤدي إىل حتقيق مواصفات اخلريج.
وتصنف إىل املعرفة والفهم ،واملهارات الذهنية ،واملهارات املهنية والعملية ،واملهارات العامة
واملنقولة.
البرنامج التعليمي
املناهج واملقررات الدراسية واألنشطة اليت تكسب الدارس املعرفة واملهارات والقيم
الالزمة لتحقيق هدف تعليمي أو ختصص دراسي حمدد والذي يتم بنهايته منح الدارس
درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.
تقويم الطالب
جمموعة من الطرق من بينها االمتحانات ،اليت تقرها املؤسسة لقياس مدى إجناز
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وحتقيق نتائج التعلم املستهدفة من قدرات الطالب املعرفية والذهنية واملهنية من خالل
برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معني.
مؤسسات التعليم العالي
اجلامعات والكليات واملعاهد أيًّا كانت مسمياتها التابعة أو اخلاضعة إلشراف وزارة
التعليم العالي أو األزهر الشريف وتقدم برامج تعليمية تتعلق مبؤهل علمي عال
(بكالوريوس أو ليسانس) أو درجة أعلى (دبلوم /ماجستري /دكتوراه).
المجالس الحاكمة
تلك اجملالس الرمسية للمؤسسة اليت تتمتع بالسلطة الشرعية املستمدة من اهليكل
التنظيمي للمؤسسة ،وهلا حق اعتماد السياسات واإلجراءات ،واختاذ القرارات التنفيذية
ذات العالقة ومنها جملس اجلامعة أو األكادميية ،وجملس الكلية أو املعهد ،وجملس
القسم.
التحليل البيئي
عملية حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة وميكن أن يتم باستخدام أسلوب
( )SWOT analysisأو غريها بهدف حتديد جماالت ومواطن القوة والضعف باملؤسسة،
والفرص املتاحة والتهديدات القائمة واملتوقعة.
التخطيط االستراتيجي
عملية تنطوي على التنبؤ باملستقبل لفرتة زمنية حمددة ( 5سنوات فأكثر) ،وحتديد
رؤية ورسالة املؤسسة وغاياتها وأهدافها االسرتاتيجية اليت جيب أن تسعى لتحقيقها يف
هذه الفرتة ،وكذلك الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك.
الخطة االستراتيجية
متثل خمرجات عملية التخطيط االسرتاتيجي ،وجيب أن تكون مكتوبة ومعتمدة
وحتدد رؤية ورسالة املؤسسة ،وغاياتها وأهدافها االسرتاتيجية ،والوسائل املتاحة
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واملستقبلية لتحقيق ذلك.
الخطة التنفيذية الستراتيجية المؤسسة
تتضمن خمتلف األنشطة واملهام املطلوب القيام بها من أجل حتقيق غايات املؤسسة
وأهدافها االسرتاتيجية ،مع حتديد دقيق للمسئوليات واجلدول الزمين ومؤشرات املتابعة
والتقييم ،ومستويات اإلجناز.
األطراف المعنية
كافة األفراد واملؤسسات واجلهات اليت هلا اهتمام أو مصلحة ما أو تتحمل خماطر
ناجتة عن املوضوع املشار إليه تبعا للسياق .ويقصد بهم بالنسبة للمؤسسة التعليمية األفراد
من داخل أو من خارج املؤسسة ،وهم بصفة عامة الطالب ،وأولياء األمور ،وأعضاء هيئة
التدريس ،واهليئة املعاونة ،واإلداريون ،والفنيون باملؤسسة ،وممثلو النقابات املهنية
املرتبطة بربامج املؤسسة ،وأفراد ومؤسسات اجملتمع املدني اليت تتعامل مع املؤسسة ،سواء
كانوا مستهلكني خلدماتها ،أو يقومون بتوفري أماكن للتدريب ،أو يشكلون اجملتمع احمللي
للمؤسسة جغرافيًّا.
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