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كلمة إفتتاحية
تعتبر الهيئ ة القومي ة لض مان ج ودة التعل يم واﻻعتم اد أح د الرك ائز الرئيس ية للخط ة القومي ة
ﻻصﻼح التعليم ف ى مص ر ،وذل ك باعتباره ا الجه ة المس ئولة ع ن نش ر ثقاف ة الج ودة ف ى المؤسس ات
التعليمية والمجتمع ،وع ن تنمي ة المع ايير القومي ة الت ى تتواك ب م ع المع ايير القياس ية الدولي ة ﻻع ادة
هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذى يؤدى ال ى كس ب ثق ة
المجتمع فيها ،وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودولي ا ،وخدم ة أغ راض التنمي ة المس تدامة ف ى مص ر.
وفى ضوء ذلك تسعى الهيئة الى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة م ن المب ادئ
والقيم التى تؤك د الش فافية والموض وعية والعدال ة والح رص عل ى معاون ة المؤسس ات التعليمي ة عل ى
توفي ق أوض اعها وتحس ين أدائه ا الكل ى للتأه ل والحص ول عل ى اﻻعتم اد .ان الهيئ ة ﻻ تعتب ر جه ة
رقابية ،بل هى جهة اعتماد للمؤسسات التعليمي ة الت ى ت تمكن م ن تحقي ق متطلب ات المع ايير القومي ة،
ومن ثم فانها تحرص على تقديم كافة أشكال النصح واﻻرشاد والتوجيه لهذه المؤسسات بم ا يس اعدها
على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خﻼل آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتى واﻻعتماد.
ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة والتى يمكن أن
تساعد المؤسسات التعليمية عل ى التق ويم ال ذاتى ،وم ن ث م اتخ اذ الخط وات الﻼزم ة للتق دم والحص ول
على اﻻعتماد .ومن هنا فانه يسعد الهيئة أن تقدم لمؤسسات التعليم المتوس ط ف ى مص ر ه ذا اﻻص دار
الجديد والمتمثل فى دليل اﻻعتماد الخاص بهذه المؤسسات .ويشتمل هذا الدليل على معلومات متنوعة
وهامة يأتى فى مقدمتها ما يتعلق باﻻطار العام لعملية التقويم واﻻعتماد ،ومحاور ومعايير ومؤشرات
التقويم المحددة م ن الهيئ ة ،ومراح ل وخط وات واج راءات عملي ة التق ويم .اض افة ل ذلك يتض من ه ذا
الدليل نموذجا متكامﻼ للدراسة الذاتية ،والممارسات التطبيقي ة لمح اور ومع ايير ومؤش رات التق ويم ،
وأخيرا المفاهيم اﻷساسية والمصطلحات والنماذج المطلوب استكمالها فى المراحل المختلفة للتقويم.
إن الهيئة وهي تقدم هذا الدليل الى مؤسسات التعل يم المتوس ط تع ي تمام ا رس التها ودوره ا
في تقييم الوضع الحالي للتعليم في مصر و بن اء مع ايير قومي ة متط ورة لض مان واس تمرارية جودت ه
بما يساعدها على مواجهة التحديات المعاصرة واحتﻼل مكانة متقدمة اقليميا ودوليا.
ويعتبر هذا الدليل المتكامل ﻻعتم اد مؤسس ات التعل يم المتوس ط عل ى اخ تﻼف أنواعه ا ثم رة
الجهود الجادة والمخلصة التى بذلها مجموعة من الخب راء واﻻستش اريين م ن أعض اء هيئ ة الت دريس
والمتخصصين فى تطوير التعليم .لذلك تتقدم الهيئة بكثير من اﻻمتنان والشكر والتق دير ال ى ك ل م ن
ساهم فى اعداد هذا الدليل فى مراحله المختلفة ،وكذلك الى كل م ن ش ارك ب الرأى ف ى اع داد مس ودة
هذا الدليل م ن كاف ة ممثل ى المس تفيدين النه ائيين م ن مؤسس ات التعل يم الحكومي ة والخاص ة ،وممثل ى
اﻷطراف المجتمعية ذات العﻼقة واﻻهتم ام بتط وير التعل يم ،والخب راء المحلي ين وال دوليين ،حي ث ت م
اﻷخذ فى اﻻعتبار جميع أراء هؤﻻء عند اعداد النسخة النهائية للدليل.
و ما التوفيق اﻻ من عند ﷲ سبحانه و تعالى،

ا.د .مجدي عبد الوهاب قاسم
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم و اﻻعتماد
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شكر وتقدير
تعتز الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد باصدارها دليل اﻻعتماد لمؤسسات
التعليم المتوسط فى جمهورية مصر العربية .ويتميز هذا الدليل بشموليته وأهميته الملحة للمستفيدين
النهائيين من هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة ،وغيرهم من القطاعات اﻻخرى ذات
العﻼقة والمهتمة بقضايا تطوير وتحديث التعليم العالى فى مصر والعالم العربى.
وتتمثل فائدة هذا الدليل فى معاونة مؤسسات التعليم المتوسط الراغبة فى التقدم لﻼعتماد من
الهيئة ،حيث يتضمن معلومات كافية ودقيقة تتعلق باﻻطار العام لعملية التقويم واﻻعتماد ،ومراحل
واجراءات التقدم لﻼعتماد ،وخطوات اعداد الدراسة الذاتية الخاصة بهذه المؤسسات باعتبارها حجر
اﻷساس الذى تبنى عليه المراحل المختلفة لعملية التقويم واﻻعتماد وفقا لقواعد الهيئة ،والممارسات
التطبيقية لمحاور ومعايير ومؤشرات وعناصر التقويم واﻻعتماد المحددة من قبل الهيئة.
وﻻيسع الهيئة فى هذا المقام اﻻ أن تتقدم بخالص الشكر التقدير والعرفان للدعم والتأييد غير
المحدود الذى حظيت به الهيئة منذ انشائها من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والذي كان له
خير عون لتحقيق رسالتها وتحمل مسئولياتها فى مسيرة تطوير التعليم فى مصر .كما تقدر الهيئة
كافة الجهود التى بذلت من قبل لتحسين جودة التعليم العالى.
كما ﻻ يسع الهيئة اﻻ أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العقول واﻷيادى المخلصة التى
ساهمت فى هذا العمل الكبير ،وأخذت على عاتقها مسئولية تصميم واعداد واخراج هذا الدليل كأحد
المهام القومية التى تسعى الى تطوير التعليم العالى فى مصر باعتباره عماد التنمية المستدامة
والمحور الرئيسى للتقدم والرخاء .وتخص الهيئة بالشكر فريق اعداد هذا الدليل من خبراء
ومستشارى الهيئة.
كما تتوجه الهيئة بكل الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على ما بذلوه
من جهد متميز في المراجعة والدعم المستمر خﻼل مراحل اعداد هذا الدليل .وتتوجه الهيئة بالشكر
أيضا ً لمختلف ممثلي اﻷطراف المجتمعية ،والخبراء الدوليين الذين ساهموا فى المراحل المختلفة
ﻻعداد وتصميم واخراج هذا الدليل سواء بالفكر أو الرأى أو التعليق أو النقد البناء والذي ساعد على
اخراجه فى صورته النهائية الحالية .وأخيرا ً ﻻ يمكن انكار الجهد المتميز الذى بذله العاملين فى
سكرتارية الهيئة في كتابة وإخراج الدليل على صورته الحالية.
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تقديم
استجابة لﻼحتياجات القومية في تطوير التعليم واﻻرتقاء بجودته صدر القرار الجمهوري
رقم ) (82لسنة  2006بانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد .كما صدر القرار
الجمهوري رقم ) (25لسنة  2007بالﻼئحة التنفيذية للهيئة .وفي ضوء التكليفات المنوطة بالهيئة
والتي تستوجب وضع السياسات الﻼزمة لضمان جودة التعليم واتخاذ اﻹجراءات الكفيلة باعتماد
مؤسسات التعليم في مصر ،قامت الهيئة بتصميم واعداد المعايير القومية القياسية الﻼزمة للتقويم
واﻻعتماد ،باﻻستعانة بكافة ممثلي المستفيدين النهائيين ،واﻷطراف المجتمعية المختلفة ذات
العﻼقة واﻻهتمام بتطوير التعليم ،اضافة إلى التجارب العالمية في هذا الصدد.
وفي ضوء المتغيرات العالمية واﻷقيليمة وم ا واكبه ا م ن تغيي ر ف ي المف اهيم اﻹقتص ادية
واﻻجتماعية يأتي التعليم الجيد كبوابة رئيسية للتنمية البشرية والتي تُع د م ن أه م مقوم ات التنمي ة
القومية المستدامة .كما أن التعليم في حد ذاته يعد أحد الضمانات اﻷساسية لﻸمن القومي ف ي ع الم
لم تع د في ه الم وارد الطبيعي ة العم ود الفق ري للتنمي ة والرخ اء ،وإنم ا أص بح اقتص اد المعرف ة ه و
الركيزة الرئيسية ﻻحداث طفرات هائلة ومتنامية ف ي م وارد اﻷم م والش عوب ،مم ا يتطل ب تعليم ا ً
متطورا ً ذو جودة عالية وفق ا ً لمع ايير قياس ية ،ونظ م حاكم ة ومس تمرة لقي اس وتق ويم الممارس ات
الفعلية للمؤسسات التعليمية.
ويتصف التعليم الجيد في عصر المعرفة باكس اب الطال ب الق درة عل ى اﻻب داع واﻻبتك ار
واستخدام التكنولوجيا والتعلم ال ذاتي وال تعلم م دى الحي اة ،اﻷم ر ال ذي يجع ل م ن الحتم ي تط وير
المؤسسات التعليمية والنهوض بقدراتها المؤسسية وفاعليته ا التعليمي ة لتحقي ق التمي ز والتنافس ية،
ولتصبح قادرة على انتاج ونشر المعرفة وتنمية المهارات وتحويلهما إلى مقدرات اقتصادية فعلية
تخدم خطط التنمية الشاملة.
كما أن التحول في فلسفة التعليم والذي أصبح معه الطالب المحور الرئيسي ،وحتى يكون
في نهاية المطاف خريجا ً مساهما ً في انتاج فرص العمل بدﻻً من أن يكون مستهلكا ً لها اﻷمر الذي
استوجب معه ضرورة احداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية والمقررات الدراسية بحي ث ترك ز
عل ى تنمي ة المه ارات والج دارات الت ي تتف ق م ع متطلب ات واحتياج ات س وق العم ل ،م ع اكس اب
الخريج المرونة الكافية التي تمكنه من التكيف مع التغيرات في سوق العم ل .وه ذا ب دوره اس تلزم
ضرورة توفير نظاما ً مؤسسيا ً فاعﻼً لضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم.
وفي ضوء ما سبق قامت الهيئة باعداد نظاما ً متكامﻼً لضمان الج ودة والتط وير المس تمر
للتعليم في مصر ،والذي في ضوئه تم اعداد اﻷدل ة الﻼزم ة لتق ويم واعتم اد ف ي مؤسس ات التعل يم
فى مصر ومنها هذا الدليل الخاص بالمعاهد المتوسطة  ،وكذلك النموذج الخ اص باع داد الدراس ة
الذاتية لهذه المؤسسات.
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منهجية إعداد الدليل
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مقدمة:
يتضمن دليل اعتماد مؤسسات التعليم المتوسط كافة المعلومات التى تحتاج اليها هذه
المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة وتتعلق برسالة ودور الهيئة فى التطوير المستمر
للتعليم وضمان جودته فى جمهورية مصر العربية ،واﻻطار العام لعملية التقويم واﻻعتماد،
ومعايير ومتطلبات وضوابط اﻻعتماد ،وخطوات اعداد الدراسة الذاتية الخاصة بهذه المؤسسات
باعتبارها نقطة اﻻنطﻼق اﻷولى فى سلسلة اجراءات عملية اﻻعتماد من قبل الهيئة ،والممارسات
التطبيقية لمحاور ومعايير التقويم واﻻعتماد.
اعتمدت المنهجية المتبعة فى اعداد هذا الدليل على اﻷسلوب الوصفى الشامل لعملية ضمان
الجودة واﻻعتماد فى مجال التعليم العالى فى مصر من خﻼل مراحلها المختلفة ،واﻻجراءات
الواجب اتباعها ،والضوابط الواجب اﻻلتزام بها للتقدم والحصول على اﻻعتماد من الهيئة،
وكذلك للتحسين والتعزيز المستمر لجودة التعليم .ومن ناحية اخرى اشتملت منهجية اعداد هذا
الدليل على عدة مراحل متعاقبة ومتكاملة تمثلت فى أهدافه ،والقطاعات المستهدفة ،وهيكله،
وأنواع وطرق جمع بياناته ،واستطﻼع اراء المستفدين ،والمراجعة والتدقيق ،واخيرا التجربة
اﻻستطﻼعية.
) (1أهداف الدليل:
يسعى هذا الدليل الى تحقيق اﻷهداف التالية:






تعريف وتوعية مؤسسات التعليم المتوسط الحكومية والخاصة برسالة وأهداف الهيئة
ودورها فى التطوير المستمر للتعليم العالى وضمان جودته فى ضوء المعايير القياسية
القومية وبما يحافظ على هوية اﻷمة.
توفير المعلومات الكافية والدقيقة لمؤسسات التعليم المتوسط والمتعلقة بمراحل
واجراءات وضوابط عملية التقويم واﻻعتماد.
تحديد اﻻطار العام لعملية التقويم واﻻعتماد لمؤسسات التعليم المتوسط من خﻼل المحاور
الرئيسية التى تستند اليها هذه العملية ،وما يتضمنه كل محور من معايير ومؤشرات
وعناصر وخصائص يجب تحقيقها كمتطلبات أساسية للتقدم والحصول على اﻻعتماد.
معاونة مؤسسات التعليم المتوسط فى اجراء الدراسة الذاتية الخاصة بكل منها من خﻼل
نموذج شامل تقدمه الهيئة لهذا الغرض.
معاونة مؤسسات التعليم المتوسط لتعزيز مجهوداتها فى التطوير وتحسين الجودة من
خﻼل المعلومات المتاحة للهيئة فى هذا المجال.

) (2القطاعات المستهدفة:
يمكن اﻻستفادة من هذا الدليل عن طريق القطاعات التالية:








مؤسسات التعليم مؤسسات التعليم المتوسط .
المراجعين المعتمدين من الهيئة.
اللجان المتخصصة التابعة للهيئة والمعنية بالتقويم واﻻعتماد.
وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى.
أعضاء هيئة التدريس.
الطﻼب.
اﻷطراف المجتمعية ذات العﻼقة والمهتمة بقضايا تطوير التعليم فى مصر.
-8-

) (3تصميم هيكل الدليل:
تم تصميم هيكل هذا الدليل على النحو الذي يساعد على تحقيق اﻷهداف المخططة له ،ومن ثم
تقرر أن يشتمل هذا الهيكل على أربعة أجزاء رئيسية باﻻضافة إلى المﻼحق.
 1/3مقدمة الدليل:
يتضمن الجزء اﻷول من الدليل عرض مختصر لمفهوم ومبادئ ضمان جودة
التعليم واﻻعتماد ،يليه تعريف بالهيئة القومية متمثﻼً في نشأة وتأسيس الهيئة
والرؤية والرسالة الخاصة بها ،والغايات واﻷهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،وأخيرا ً
قواعد الممارسات المهنية للهيئة.
 2/3اﻹطار العام لعملية التقويم واﻻعتماد :
يحتوي الجزء الثاني من الدليل على اﻹطار العام لعملية التقويم واﻻعتماد ،حيث
يوضح هذا الجزء أهلية المؤسسة للتقدم بطلب اﻻعتماد ،والقيم الجوهرية لمعايير
اﻻعتماد ،والمحاور اﻷساسية للتقويم واﻻعتماد ،ومعايير ومؤشرات وعناصر
التقويم واﻻعتماد  ،واخيرا ً ضوابط اﻻعتماد.
 3/3مراحل واجراءات عملية التقويم واﻻعتماد :
يتناول الجزء الثالث من الدليل مراحل واجراءات عملية التقويم واﻻعتماد
لمؤسسات التعليم مؤسسات التعليم الفني فوق المتوسط بصفة عامة ممثلة في طلب
التقدم للهيئة لﻼعتماد ،واعداد الدراسة الذاتية للمؤسسة ،والزيارات الميدانية
للمراجعين المعتمدين ،ونتائج عملية التقويم ،وأخيرا ً مرحلة ما بعد التقويم.
 4/3خطوات اعداد الدراسة الذاتية للمؤسسة :
يشتمل الجزء الرابع من الدليل على نموذج اعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم
مؤسسات التعليم الفني فوق المتوسط وفقا ً للقواعد المحددة من الهيئة ،والذي
يتضمن ارشادات عامة ﻻعداد هذه الدراسة ،والبيانات الوصفية الخاصة
بالمؤسسة ،واعداد الدراسة الذاتية وفقا لمحاور ومعايير التقويم واﻻعتماد المحددة
من قبل الهيئة ،واخيرا الممارسات التطبيقية لهذه المحاور والمعايير وما يتبعهما
من مؤشرات وعناصر وخصائص.
) (4أنواع وطرق جمع البيانات :
تطلب اعداد هذا الدليل نوعين من البيانات هما البيانات الوثائقية والبيانات الميدانية.
 1/4البيانات الوثائقية :
اشتملت البيانات الوثائقية على مختلف البيانات المتاحة والمنشورة أو غير
المنشورة وتتعلق بعملية وأبعاد ضمان جودة التعليم واﻻعتماد سواء على المستوى
المحلي أو الدولي .وتتلخص المصادر الرئيسية لهذا النوع من البيانات فيما يلي:
 القرارات الجمهورية والقوانين الصادرة بشأن انشاء وتأسيس الهيئة وﻻئحتها
التنفيذية.
 أدلة ضمان الجودة واﻻعتماد لمؤسسات التعليم العالي والمتوسط الصادرة من
هيئات وجهات محلية ودولية.
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 تقارير رسمية منشورة.
 دراسات وبحوث سابقة ذات عﻼقة بجودة التعليم.
 مراجع عربية وأجنبية متخصصة في مجاﻻت اﻻدارة اﻻستراتيجية وجودة
الخدمات والتعليم وغيرها.
ولقد تمثلت طرق جمع هذه البيانات في الدراسة والفحص وتحليل المضمون لكافة
البيانات الواردة في هذه المصادر.
 2/4البيانات الميدانية :
تمثل النوع الثاني من البيانات المطلوبة ﻹعداد هذا الدليل في البيانات الميدانية
والتي تتعلق بمحاور ومعايير التقويم واﻻعتماد لمؤسسات التعليم المتوسط ما
تشتمل عليه من مؤشرات وعناصر وخصائص مطلوب قياسها بموضوعية .اضافة
إلى الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير التقويم .وقد تم استخدام عدة طرق لجمع
هذا النوع من البيانات ،والتي تمثلت في التالي :
 العصف الذهني  :تم استخدام هذه الطريقة بشكل مكثف وبغرض تنمية
المؤشرات والعناصر والخصائص التابعة لكل معيار من معايير التقويم
واﻻعتماد .وقد شارك في عمليات وأنشطة العصف الذهني مجموعة من الخبراء
المتخصصين في جودة التعليم العالي والمتوسط من قيادات أكاديمية وأعضاء
هيئة التدريس.
 المقابﻼت الجماعية المتعمقة  :كما تم استخدام هذه الطريقة بغرض تنمية مزيد
من الخصائص المطلوب قياسها لتحقيق متطلبات معايير ومؤشرات وعناصر
التقويم واﻻعتماد لمؤسسات التعليم العالي .وقد تم اجراء التعديﻼت واﻻضافات
المناسبة لما سبق تصميمه وتنميته من هذه الخصائص .وقد شارك في هذه
المقابﻼت مجموعات متنوعة من القيادات اﻷكاديمية في الجامعات المصرية
والمعاهد المتوسطة الحكومية والخاصة ،والخبراء المتخصصين في تطوير
التعليم ،والطﻼب ،وغيرهم من اﻷطراف المجتمعية ذوي اﻻهتمام والعﻼقة
بقضايا تطوير التعليم في مصر.
 الزيارات الرسمية  :وأخيرا ً تم استخدام هذه الطريقة من خﻼل توجيه الدعوة
الرسمية لبعض الخبراء الدوليين المتخصصين في ضمان جودة التعليم
واﻻعتماد من هيئات دولية مناظرة لمراجعة المعايير والمؤشرات والعناصر
والخصائص التي تم تنميتها بغرض استخدامها في عملية التقويم واﻻعتماد
لمؤسسات التعليم المختلفة في مصر .وقد تم بالفعل اﻻستفادة من التقارير المقدمة
من هؤﻻء الخبراء في اجراء التعديﻼت واﻻضافات المناسبة.
) (5استطﻼع رأي المستفيدين النهائيين :
بعد اﻻنتهاء من اعداد المسودة النهائية للدليل قامت الهيئة بعرض محاور التقييم واﻻعتماد وما
يتبعهما من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص على مجموعات من المستفيدين النهائيين،
بغرض الحصول على انطباعاتهم وآرائهم نحو امكانية تطبيقها في مؤسساتهم المختلفة ،وتحديد
شمولية وموضوعية عناصر الدراسة الذاتية.

- 10 -

) (6المراجعة والتدقيق :
تتطلب اعداد واخراج هذا الدليل في صورته النهائية ضرورة اجراء عمليات المراجعة والتدقيق
لجميع محتوياته وفي مراحله المختلفة .ولقد تمت عملية المراجعة والتدقيق أكثر من مرة ،وشارك
فيها عدة أطراف من بينها الفريق المسئول عن هذا الدليل ،وأعضاء مجلس ادارة الهيئة،
ومراجعين خارجيين ،ومتخصصين في اللغة العربية.
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الجزء اﻷول
مقدمة الدليل

 مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واﻻعتماد.
 نشأة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد.
 رؤية ورسالة الهيئة.
 الغايات النهائية واﻷهداف.
 عﻼقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية
 عملية التقويم واتخاذ القرار
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مفهوم ومبادئ
ضمان جودة التعليم واﻻعتماد
أوﻻً  :مفهوم ضمان جودة التعليم واﻻعتماد:
يمكن النظر الى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم واﻻعتماد في مصر على أنها نقلة
نوعية غير مسبوقة فى مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية
العالمية وبما يحافظ على هوية اﻷمة لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع ،وذلك
باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم .وتنطوي هذه المبادرة فى مضمونها العام على
التطوير والتحديث المستمر للتعليم فى مصر .ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم
ومبادئ ضمان جودة التعليم واﻻعتماد.
) (1ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير اﻷكاديمية والمؤسسية
المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذى يتوافق
مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى القومي أو العالمي ،وان مستوى جودة فرص
التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مﻼئمة أو تفوق توقعات كافة
أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التى تقدمها المؤسسة التعليمية.
) (2اﻻعتماد:
يشير اﻻعتماد إلي تلك العملية المنهجية التى تهدف الى تمكين المؤسسات التعليمية من
الحصول على صفة متميزة ،وهوية معترف بها محليا ً ودوليا ً والتى تعكس بوضوح نجاحها فى
تطبيق استراتيجيات وسياسات واجراءات فعالة لتحسين الجودة فى عملياتها وأنشطتها
ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من
رضائهم .وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف اﻻعتماد للمؤسسات التعليمية فى مصر على النحو
التالي:
"اﻻعتراف الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد للمؤسسة التعليمية إذا
تمكنت من اثبات أن لديها القدرة المؤسسية ،وتحقق الفاعلية التعليمية وفقا ً للمعايير القياسية
اﻷكاديمية القومية والتى تمثل الحد اﻻدنى ،أو أى معايير اخرى دولية معتمدة من الهيئة ،ولديها
من اﻷنظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"
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ثانياً :مبادئ عملية ضمان جودة التعليم واﻻعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم واﻻعتماد وهى مستوحاة من النظم
والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها فى التطبيق العملي سواء من الهيئة
أو من المؤسسات التعليمية:
 اﻻهتمام بالمستفيد اﻷساسي )الطالب( والعناية به والحرص على تحقيق مستويات
عالية من رضائه من خﻼل مقابلة احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
 القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط اﻻستراتيجى والموضوعية والشفافية
والعدالة.
 نمط اﻻدارة الديموقراطية التى تعتمد المشاركة الفعالة لكافة اﻷطراف ذات المصلحة
وتستخدم التفويض والتمكين فى سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
 اﻻبتكار واﻻبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
 اﻻستقﻼلية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها فى ادارة عملياتها
وأنشطتها اﻻكاديمية واﻻدارية.
 اﻻلتزام وعدم التخلى عن المسؤليات والواجبات التى تحددها اﻻدوار الخاصة
بالمؤسسات أو اﻻفراد.
 التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على اﻹستفادة من الخبرات المتراكمة
وتقبل اﻷفكار الجديدة واﻻنفتاح على العالم.
 المنافع المتبادلة بين جميع اﻷطراف ذات العﻼقة بالمؤسسة التعليمية من طﻼب
وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين واﻷطراف المجتمعية.
 اﻻهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية فى المؤسسة والتى تقوم بانتاج الخدمات التعليمية
والبحثية والمجتمعية.
 اﻻهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها لتفهم ردود اﻷفعال
واﻻستفادة منها لتحسين وتطوير مخرجات النظام المؤسسى.
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الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واﻻعتماد
نشأة وتأسيس الهيئة:
صدر قرار السيد الرئيس /ﷴ حسنى مبارك رئيس الجمهورية فى الثامن من نوفمبر 2007
بانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد بعد اقراره من مجلس الشعب )قانون رقم
 82لسنة  ، (2006والذى ينص على أن هذه الهيئة تتمتع باﻻستقﻼلية وتكون لها الشخصية
اﻻعتبارية العامة ،وتتبع رئيس مجلس الوزراء ،ويكون مقرها مدينة القاهرة ،وللهيئة أن تنشئ
فروعا لها فى المحافظات .كما صدر قرار السيد /رئيس الجمهورية رقم  25لسنة 2007
باصدار الﻼئحة التنفيذية للقانون رقم  82لسنة  2006بانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واﻻعتماد.
ووفقا للمادة ) (14من قانون انشاء الهيئة يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من
رئيس الجمهورية ويتكون من خمسة عشر عضوا
من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية فى مجال تقويم اﻷداء وضمان جودة التعليم فى
جميع مجاﻻته  ،وﻻ تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف الهيئة .ويعين القرار من بين أعضاء
المجلس رئيسا وثﻼث نواب للرئيس ،أحدهم لشئون التعليم العالى واﻻخر لشئون التعليم قبل
الجامعى والثالث لشئون التعليم اﻷزهري .وتمتد مدة عضوية مجلس اﻻدارة ﻷربع سنوات قابلة
للتجديد لمدة واحدة مماثلة .ومن ناحية أخري تنص المادة ) (16من نفس القانون على أن
لمجلس ادارة الهيئة الحق في أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة
ببعض اختصاصاته أو باداء مهمة محددة.
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رؤية ورسالة الهيئة
الرؤية:

ان تكون الهيئة كيانا ً لﻼعتماد ف ي التعل يم معترف ا ب ه عالمي ا و مش هودا لقرارات ه بالمص داقية و
الموضوعية و ق ادرا عل ى تط وير ذات ه س عيا لض مان ج ودة التعل يم وتحقي ق التمي ز والتنافس ية
لمخرج ات مؤسس اته المختلف ة عل ى المس توى المحل ى واﻻقليم ي وال دولي بم ا يخ دم أغ راض
التنمية الشاملة ويحافظ على هوية اﻷمة.

الرسالة:

"اﻻرتقاء بمستوي جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا ً لمعايير
قومية تتسم بالشفافية وتتﻼئم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخﻼقيات
العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية ،وكسب ثقة المجتمع فى
مخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية محليا ً واقليميا ً ودولياً ،ودعم خطط التنمية القومية الشاملة،
وتعزير المساهمات المعرفية والثقافية والبحثية لهذه المؤسسات".

غايات وأهداف الهيئة:
الغايات النهائية:
 ض مان الج ودة الش املة للتعل يم وتط ويره المس تمر بم ا يتف ق ومتطلب ات خط ط التنمي ة
القوميــــة وتحقيق التنافسية على المستويين المحلى وال دولى وبم ا ﻻ يتع ارض م ع هوي ة
اﻷمة.
 دعم وتعزيز دور المؤسسات التعليمية فى بناء المعرفة ،وتنمي ة المه ارات ،ونش رالثقافة،
وتعميق البحث العلمى ،وخدمة المجتمع والبيئة.
 تعظيم مردود اﻻستثمار فى التعليم لزيادة الناتج القومى واعتباره أحد روافد زي ادة ال دخل
القومى.
 كس ب ثق ة وتأيي د ودع م المجتم ع ومؤسس اته المختلف ة للهيئ ة بإعتباره ا كي ان لﻺعتم اد
معت رف ب ه عالمي ا ً وتحقي ق التواص ل والتع اون المس تمر م ع هيئ ات ض مان الج ودة
واﻻعتماد على المستويين اﻷقليمى والدولى.

اﻷهداف:
تهدف الهيئة الى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خﻼل:
 نشر الوعي بثقافة الجودة.
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 التنسيق م ع المؤسس ات التعليمي ة بم ا يكف ل الوص ول ال ى منظوم ة متكامل ة م ن المع ايير
وقواع د مقارن ات التط ويرو الي ات قي اس اﻻداء استرش ادا بالمع ايير الدولي ة و بم ا ﻻ
يتعارض مع هوية اﻻمة.
 دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى.
 تأكيد الثقة على المستوى المحلى واﻷقليمى والدولى في مخرجات العملية التعليمية بم ا ﻻ
يتعارض مع هوية اﻻمة.
 القيام بالتقويم الش امل للمؤسس ات التعليمي ة وبرامجه ا طبق ا للمع ايير القياس ية والمعتم ده
لكل مرحلة تعليمية و لكل نوع من المؤسسات التعليمية.

) (1عﻼقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية:
 تحفز الهيئة المؤسسات التعليمي ة عل ى التحس ين والتط وير المس تمر وت وفر له ا الخب رات
اﻻستشارية من خﻼل إدارة منفصلة عن إدارة التقويم واﻻعتماد.
 تصدر الهيئة سلسلة من اﻷدلة والمطبوعات اﻹرشادية لمساعدة المؤسسات التعليمية على
إجراء التقويم الذاتي بهدف تطوير أداءها وإعدادها لﻼعتماد.
 تعت رف الهيئ ة ب أن ج ودة الب رامج والمؤسس ة هم ا ف ي المق ام اﻷول مس ئولية المؤسس ة
التعليمية وتحترم الهيئة اﻻستقﻼلية اﻻكاديمية وشخصية المؤسسة المميزة في برامجها.
 تشجع الهيئة التجديد واﻻبتكار في أداء المؤسسات التعليمية.
 تسمح الهيئة للمؤسسة التي يتم تقويمها بسحب طلب اﻻعتماد خﻼل أي وقت حتى م ا قب ل
صدور تقريرالمراجعين المعتمدين.
 تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم.
 تستشير الهيئة المؤسسة في تشكيل فريق المراجعين المعتمدين المنوط به تقويمها لضمان
عدم تعارض المصالح.
 تقوم الهيئة باطﻼع المؤسسات التي يتم تقويمها على التقرير المبدئي للمراجعين ﻻعطائها
الفرصة للتعليق عل ى آي ة نق اط ق د تراه ا وتق ديم اي ة ادل ة او وث ائق اض افية  ,و يؤخ ذ رد
المؤسسة في اﻻعتبار عند اصدار القرار النهائى.
 تطل ب الهيئ ة م ن المؤسس ات المقوم ة تق ديم تقري ر ع ن رأيه ا ف ي عملي ة التق ويم و اداء
النظراء المراجعين وتستخدم تلك التقارير كمصدر أساسي للمعلوم ات ف ي عملي ة التق ويم
الذاتي التطوير للهيئة.
 تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلوم ات الخاص ة بالمؤسس ة مح ل التق ويم
اﻻ فيما يجب اعﻼنه بنص اللوائح والقوانين.
 تلت زم الهيئ ة باخط ار المؤسس ات المعني ة ب أي ق رار يخص ها بخط اب موص ى علي ه بعل م
الوصول في خﻼل ثﻼثون يوما على اﻻكثر من صدوره.
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) (2عملية التقويم و اتخاذ القرار:
 تعترف الهيئة بحق المؤسسة في ان يتم تقويمها في ضوء رسالتها وأهدافها المعلنة طالم ا
كانت تلك الرسالة واﻻهداف مﻼئمة للمستوى التعليمي للمؤسسة.
 تستخدم الهيئة معايير للتقويم واﻻعتماد تتصف بالموضوعية والواقعية وتم عرضها على
اﻷطراف المختلفة ذات العﻼقة.
 تغطي معايير التقويم واﻻعتماد المجاﻻت المختلفة ﻷنشطة المؤسسات التعليمية من تعل يم
و تعلم ،وخدمة مجتمعية ،وبحث علمي ،وغيرها طبقا ً لنوع المؤسسة.
 تعتمد عملية التقويم علي الوث ائق واﻻدل ة وتش مل اﻻلي ات والط رق المس تخدمة باﻻض افة
الى المخرجات.
 يعتبر استطﻼع رأي المعنيين من طﻼب ،وأعضاء هيئة تدريس ومع اونيهم  ،وم وظفين،
واﻻطراف المجتمعية جزء اساسي من عملية التقويم.
 تض من الهيئ ة ان ي تم التق ويم بواس طة م راجعين معتم دين م ن قبله ا واكف اء وم دربين
وتحرص على عدم تضارب المصالح فى هذا الصدد.
 تحرص الهيئ ة عل ى اس تمرارية عملي ة التق ويم خ ﻼل فت رة ص ﻼحية اﻻعتم اد م ن خ ﻼل
التقارير السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية لضمان استمرارية أحقية المؤسسات بثق ة
المجتمع.
 تعترف الهيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قرارته ا وفق ا ً لسياس تها المعلن ة وتتخ ذ
الهيئة اﻹجراءات العادلة التي تضمن المحافظة على حقوق هذه المؤسسات.
 تلتزم الهيئة بإعﻼن قرارتها بشان اعتماد المؤسسات التعليمية على أصحاب المصلحة .
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الجزء الثانى
عملية التقويم واﻻعتماد
 مقدمة.
 أهلية المؤسسة للتقدم بطلب اﻻعتماد.
 القيم الجوهرية لمعايير اﻻعتماد.
 ضوابط التقدم لﻼعتماد
 المحاور اﻷساسية للتقويم واﻻعتماد.
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مقدمة:
يشتمل الجزء الثانى من هذا الدليل على اﻻطار العام لعملية التقويم واﻻعتماد لمؤسسات التعليم
المتوسط ﻓﻰ مصر .وتعتبر محتويات هذا الجزء على درجة كبيرة من اﻷهمية خاصة للمؤسسات
التى ترغب فى التقدم لﻼعتماد من قبل الهيئة ،حيث هناك مجموعة من الشروط الواجب استيفائها
للتحقق من أهلية هذه المؤسسات.
ويتناول هذا الجزء بالتحديد متطلبات التأهل للتقدم لﻼعتماد ،والقيم الجوهرية التى تحكم معايير
التقويم واﻻعتماد التى حددتها الهيئة .كما يشتمل هذا الجزء على المحاور اﻷساسية للتقويم
واﻻعتماد التى أقرتها الهيئة والمتمثلة فى محورين رئيسيين هما القدرة المؤسسية والفاعلية
التعليمية ،وكذلك المعايير الخاصة بكل محور ،والمؤشرات التى ينطوى عليها كل معيار من هذه
المعايير.

أهلية المؤسسة للتقدم بطلب اﻻعتماد
يمكن ﻷى مؤسسة تعليمية فى مصر التقدم بطلب اﻹعتم اد م ن الهيئ ة بش رط أن يت وافر ل ديها اﻷهلي ة
الكافية لذلك ،وذلك من خﻼل إستيفاء الشروط التالية:
 أن تكون المؤسسة حاصلة على ترخيص كمؤسسة للتعليم.
 أن تكون قد منحت شهادة دراسية في احد برامجها التعليمية مرة واحدة على اﻻق ل او اتم ت
دورة دراسية كاملة.
 أن يكون لديها من واقع السجﻼت المنتظمة خطة استراتيجية و نظم مراجع ة داخلي ة ،ونظ م
تقارير سنوية .
 أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة.
 أن يكون لديها مجلس رسمي مضطلع باﻹدارة داخل المؤسسة.
 أن تتقدم بطلب لﻼعتماد.
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القيم الجوهرية لمعايير اﻻعتماد
تعتبر مؤسسات التعليم بصفة عامة عماد تقدم الدول من حيث الدور المنوط بها ف ي انت اج
المعرفة وممارسة البح ث العلم ي اله ادف ال ى تق دم اقتص اد الدول ة و ح ل مش اكل المجتم ع و
كذلك تخريج افراد قادرين معرفيا و مهاريا على المنافسة في س وق العم ل المحل ي وال دولي.
وف ي اط ار ال دور الحي وي لمؤسس ات التعل يم ف ي بن اء و تط وير و تق دم المجتم ع و ك ذلك
التحديات الت ي تواجهه ا ف ي القي ام به ذا ﻻدور بكف اءة و فاعلي ة فق د راع ت الهيئ ة ان تتمح ور
معايير اﻻعتماد على القيم الجوهرية التالية:
 اﻻنتماء القومى و الحفاظ على هوية اﻷمة.
 العمل من خﻼل قيم تحكمها النزاهة و الموضوعية.
 اﻻلتزام بأخﻼقيات المهنة.
 تنمية وحماية البيئة.
 المساهمة الفعالة فى دعم خطط التنمية القومية.
 النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية.
 تنمية جدارات الطالب واعداده للتنافسية لعالمية.
 مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
 التقييم الذاتي المستمر كأساس للتطوير.
 السعي الجاد للتميز.
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ضوابط التقدم لﻼعتماد
تعتمد عملية اﻻعتماد التي تقوم بها الهيئة لمؤسسات التعليم المتوسط عل ى مجموع ة م ن
الضوابط التي يجب دراس تها بعناي ة وأخ ذها ف ي اﻻعتب ار عن د التق دم بطل ب اﻻعتم اد ،وذل ك
على النحو التالي:
 يمنح اﻻعتماد من قبل الهيئة للمؤسسة عند قدرتها على تحقيق متطلبات المحاور الرئيسية
للتقويم واﻻعتماد )القدرة المؤسسية ،والفاعلية التعليمية(.
 يحجب اﻻعتماد عن المؤسسة في حالة عدم قدرتها عل ى تحقي ق بع ض المع ايير الخاص ة
بالفاعلية التعليمية والمتعلقة البرامج التعليمية ،والتعليم والتعلم ،إدارة الج ودة حي ث تعتب ر
من المعايير الحاكمة في عملية التقويم واﻻعتماد.
 في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليمية لبعض معايير الجودة غير الحاكم ة  ،ف إن الهيئ ة
تخط ر المؤسس ة بتقري ر مفص ل يح دد نق اط الق وة بالمؤسس ة وك ذلك الجوان ب الت ي ل م
تس توف م ن المع ايير وكيفي ة التحس ين للوص ول إل ي مس توي الج ودة المطل وب  ،وتم نح
المؤسسة  15يوم علي اﻷكثر للرد علي ما جاء بخطاب الهيئة المرسل للمؤسسة  ،وعل ي
المؤسسة تحديد المدة التي تراها ﻻزمة ﻻستيفاء جوانب القصور وبما ﻻ يتجاوز  9أشهر
م ن ت اريخ اﻹخط ار وتق وم الهيئ ة بع دها بإع ادة إج راء عملي ة التق ويم وإص دار قراره ا
النهائي )اعتماد  /عدم اعتماد المؤسسة ( ،وﻻ يجوز منح المؤسسة مهلة أخري.
 تتولى الهيئة اخطار المؤسسة بالنتيجة النهائية والتي تتضمن مجاﻻت الق وة ف ي المؤسس ة
والمجاﻻت المطلوب تحسينها ،مع التأكيد على اﻻستعداد التام للهيئة لتقديم مختلف ص ور
النصح واﻹرشاد والتوجيه لمعاونة المؤسسة في تحقيق معايير التقويم واﻻعتماد مستقبﻼً.
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المحاور اﻷساسية للتقويم واﻻعتماد
بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالميا ً فى عملية التقويم واﻻعتماد للمؤسسات
التعليمية ،إﻻ أن جميع هذه المداخل تتفق على المضمون الذى يجب أن يحتوي عليه التقويم
واﻻعتماد والذي يركز بصفة أساسية على ضرورة التحقق من قدرة المؤسسة التعليمية على
اﻷداء بكفاءة لتحقيق رسالتها التى تفسر أسباب وجودها فى المجتمع ،وفى نفس الوقت التحقق من
مستوى فاعلية العملية التعليمية التى تمثل نشاطها اﻷساسي الذى يحدد طبيعتها ويمكنها من مقابلة
توقعات المستفديين النهائيين والمجتمع ككل.
وفى ضوء ما تقدم واستنادا ً إلى العديد من التجارب العالمية مع اﻷخذ فى اﻻعتبار طبيعة
نظام التعليم فى مصر ودوره التاريخى محليا ً وأقليميا ً فإنه تقرر أن تعتمد عملية التقويم واﻻعتماد
للمؤسسات التعليمية فى جمهورية مصر العربية على محورين أساسين هما القدرة المؤسسية
والفاعلية التعليمية .ويتضمن كل محور من هذين المحورين مجموعة من المعايير التى حددتها
الهيئة لعملية التقويم الذاتى الشامل للمؤسسة التعليمية.
إن الدافع اﻷساسي وراء الفصل بين المحورين السابقين للتقويم واﻻعتماد يتمثل فى اليقين
بعدم قدرة المؤسسة التعليمية على اﻷداء بكفاءة وفاعلية بدون توافر قيادة واعية تعتمد على
التفكير والتخطيط اﻻستراتيجى فى إدارة الموارد البشرية والمادية المتاحة للمؤسسة وتعمل على
تنميتها بصفة مستمرة من خﻼل الهياكل التنظيمية واﻻجراءات والقواعد المرنة وباستخدام
تكنولوجيا المعلومات الحديثة مع المحافظة على مصداقيتها واخﻼقيات المهنة وتتفاعل مع
المجتمع المحيط وتنميته .ومن ناحية أخرى فان قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق رسالتها
وأهدافها بفاعلية ﻻ يمكن إﻻ من خﻼل الوفاء باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية وكسب ثقة
المجتمع.
وأخيرا فان دور الهيئة فى عملية التقويم واﻻعتماد يتمثل فى التحقق من مدى وفاء المؤسسة
التعليمية المتقدمة لﻼعتماد بمعايير التقويم التى يشتمل عليها كل محور من المحورين السابق
اﻻشارة اليهما.
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الجزء الثالث
مراحل واجراءات عملية
التقويم واﻻعتماد
 مقدمة.
 طلب التقدم لﻼعتماد.
 اعداد الدراسة الذاتية.
 الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين.
 نتائج عملية التقويم.
 مرحلة ما بعد التقويم.
 التظلمات.
 تجديد اﻻعتماد.
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مقدمة:
يتناول الجزء الثالث من هذا الدليل مراحل واجراءات التقويم لﻼعتماد متمثلة فى طلب التقدم
لﻼعتماد من الهيئة ،واعداد الدراسة الذاتية ،وقواعد اختيار وتعيين المراجعين المعتمدين من
الهيئة ،ومعايير أخﻼقيات المهنة للمراجعين المعتمدين ،والزيارات الميدانية للمراجعين
المعتمدين ،وأدوار وواجبات المنسق المعين من قبل المؤسسة الخاضعة للتقويم واﻻعتماد ،ونتائج
التقويم ،واخيرا مرحلة ما بعد التقويم.

طلب التقدم لﻼعتماد
 تتقدم المؤسسة بطلب اﻻعتماد معتمدا من مجلسها الحاكم.
 يتم رفض طلب التقدم لﻼعتماد إذا تبين للهيئة أن المؤسسة غير مستوفية للشروط
المؤهلة للتقدم لﻼعتماد والمشار إليها سابقاً ،وفى هذه الحالة ﻻ يجوز للمؤسسة إعادة
التقدم اﻻ بعد انقضاء ستة أشهر على اﻷقل من تاريخ رفض الطلب.
 تقوم الهيئة بمخاطبة المؤسسة رسميا في حالة استيفاءها للشروط المؤهلة للتقدم لطلب
اﻻعتماد وذلك بما يفيد قبول الطلب خﻼل مدة ﻻ تزيد عن شهر واحد من تاريخ التقدم
وتحثها على البدء باعداد دراسة ذاتية وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة و الموضح
في الجزء الثاني من هذا الدليل .ويجب تقديم الدراسة الذاتية للهيئة خﻼل ستة اشهر من
تاريخ الموافقة.
 يتعين على المؤسسة ان تؤدي رسوم التقويم واﻻعتماد التي يحددها مجلس ادارة الهيئة
و المعلن عنها على موقعها اﻻلكتروني في خﻼل ثﻼثون يوما على اﻻكثر من اخطارها
بقبول الطلب.

إعداد الدراسة الذاتية
 تشكل المؤسسة المؤهلة فريق يتولى اعداد الدراسة الذاتية.
 يتم إعداد الدراسة الذاتية بدقة ومصداقية وبمشاركة جميع اﻷطراف المعنية مع فى
المؤسسة مع توفير اﻻدلة والوثائق المدعمة للبيانات الواردة بالدراسة.
 تقدم المؤسسة الدراسة الذاتية للهيئة )خمس نسخ مطبوعة ونسخة الكترونية( خﻼل المدة
المنصوص عليها معتمدة من مجلسها الحاكم ومشفوعة بخطاب من رئيس المجلس يفيد
بأن كافة البيانات الواردة بالدراسة صحيحة.
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 يتم اعداد الدراسة الذاتية وفقا ً للنموذج المعد من قبل الهيئة وموضح في الجزء الرابع من
هذا الدليل.
 يتم جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة الذاتية وفقا ً للقواعد المنصوص عليها في
اﻻرشادات الخاصة باعداد هذه الدراسة فى الجزء الرابع من هذا الدليل.
 يتم تجميع كافة النماذج المستوفاة لتوصيف البرامج والمقررات الدراسية في ملحق منفصل
عن الدراسة الذاتية.

الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين
أوﻻ :تشكيل فريق المراجعين:
يعتبر الدور الذى يلعبه المراجعين المعتمدين من الهيئة على درجة كبيرة من اﻷهمية فى عملية
التقويم واﻻعتماد للمؤسسات التعليمية ،حيث يقوم هؤﻻء المراجعين أثناء الزيارات الميدانية
للمؤسسة المتقدمة لﻼعتماد بمراجعة أدائها فى كل من محور القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية
وذلك وفقا لما جاء فى الدراسة الذاتية التى تقدمت بها المؤسسة الى الهيئة .ويعتبر المراجعون
ممثلين للهيئة فى أداء هذه المهمة ،وبالتالى فانه يجب توفير كافة البيانات والبراهين أو الدﻻئل
التى يحتاجون اليها أثناء زياراتهم الميدانية .وسوف يستخدم المراجعين وسائل متنوعة للحصول
على البيانات المطلوبة مثل الفحص الوثائقى ،والمﻼحظة ،والمقابﻼت الفردية والجماعية .تقوم
الهيئة بتشكيل فريق المراجعين بما يتفق مع إجراءات الهيئة وفقا ً لما يلى :
 يتم التنسيق مع المؤسسة المتقدمة لﻼعتماد باستطﻼع رأيها في تشكيل فريق المراجعين.
 ﻻ يقل عدد المراجعين عن ثﻼثة بما فيهم رئيس الفريق ،ويختلف حجم الفريق وفقا لحجم
المؤسسة.
 يضم الفريق خبراء فى تخصصات متنوعة بما يضمن الدقة والمصداقية فى عملية التقويم.
 يتم تجنب أى تضارب في المصالح ﻻعضاء الفريق مع المؤسسة وفقا ً لوثيقة الهيئة في هذا
الصدد.

ثاني ٍا :قواعد اختيار رؤساء فرق المراجعين المعتمدين:
يتم ترشيح رئيس فريق المراجعين المعتمدين من بين المؤهلين للعمل كمراجعين بعد
اجتياز برنامج تدريبي متخصص في قيادة فرق العمل تعتمده الهيئة.
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ثالث ٍا :مواعيد الزيارات الميدانية:
تقوم الهيئة بتحديد موعد لزيارات المراجعين المعتمدين بالتنسيق مع المؤسسة خﻼل فترة
ﻻ تتعدى ستة أشهر من تلقي الهيئة للدراسة الذاتية وتخطر الهيئة المؤسسة باﻻجراءات التي سيتم
اتباعها خﻼل عملية التقويم .كما تقوم الهيئة بزيارات ميدانية محتملة وغير مجدولة بعد زيارة
فريق المراجعين المعتمدين وقبل صدور قرار اﻻعتماد.

) (1الجدول الزمني للزيارة الميدانية :
الجدول الزمني يحدد اﻻطار العام لزيارة المراجعة بهدف تيسير مهمة المؤسسات
التعليمية في اﻻعداد للزيارة وتمكين فريق المراجعين من استخدام الوقت المتاح للزيارة بكفاءة،
علما ً بأن نموذج الجدول الزمني المقترح قابل للتعديل ليﻼئم الظروف الخاصة بكل مؤسسة ويتم
اﻻتفاق على أي تعديل خﻼل الزيارة التمهيدية التي يقوم بها رئيس فريق المراجعة للمؤسسة.
ويجدر اﻻشارة الى ان المقابﻼت الموض حة ﻻحق ا ً ت تم بحض ور ف ردين عل ى اﻻق ل م ن
فريق المراجعة منهم رئيس الفريق ،بينما يستطيع باقي أفراد الفريق القيام باﻷنشطة اﻷخرى مث ل
المﻼحظة والمراجعة الوثائقية خﻼل ذلك الوقت.

) (2إعداد وتنظيم الزيارة الميدانية :
تتضمن مرحلة اﻻعداد والتنظيم للزيارة الميدانية للمؤسسة التعليمية المتقدمة لﻼعتماد ضرورة
التنسيق للزيارة الميدانية ،وإجراء الزيارة التمهيدية للمؤسسة.

 1/2التنسيق للزيارة الميدانية:
تقوم المؤسسة بتكلي ف اح د اعض اء هيئ ة الت دريس به ا للقي ام ب دور المنس ق فيم ا يتعل ق بالزي ارة
الميدانية .ويلعب المنسق دورا ً هاما ً فى عملية المراجعة والتقويم أثن اء الزي ارة الميداني ة للمؤسس ة
المعنية ،حيث يساعد فى اجرء الترتيبات الﻼزمة للزي ارة الميداني ة لفري ق الم راجعين المعتم دين،
ويسهل عملية اﻻتصال بين هذا الفريق واﻻطراف المعنية اﻻخ رى ف ى المؤسس ة ،ويس اعد فري ق
الم راجعين عل ى تنفي ذ مه امهم وفق ا للج دول الزمن ى المح دد للزي ارة الميداني ة ،وي زود الفري ق
بالمعلومات المطلوبة ،وأخيرا يساعد فى عرض الوثائق واﻷدلة وتنظ يم المق ابﻼت واﻻجتماع ات
التى تتطلبها عملية المراجعة .ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل فى اﻵتى:
 المشاركة في اﻹعداد للزيارة والتأكد من أن الجدول الزمني المقترح لها مﻼئم.
 التأكد من أن اﻷدلة الداعمة المﻼئمة متوفرة لفريق المراجعين الزائر.
 حضور اﻻجتماع التمهيدي الذي يسبق الزيارة الميدانية.
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 توفير المستندات والدﻻئل المختلفة التي تتطلبها عملية المراجعة والتقويم.
 تنسيق وتنظيم المقابﻼت واﻻجتماعات م ع كاف ة اﻷط راف المعني ة ف ي عملي ة المراجع ة
والتقويم.
 تنس يق وتنظ يم الزي ارات ﻷغ راض المﻼحظ ة لﻼم اكن المختلف ة الت ي تتطلبه ا عملي ة
المراجعة والتقويم )الفصول /قاعات المحاضرات /اﻻبنية /المرافق  ......وغيرها(.
 حض ور اﻻجتماع ات والمق ابﻼت المح ددة ل ه يومي ا م ع فري ق الم راجعين  ،وفق ا لخط ة
الزيارة الميدانية.
 توفير كافة البيانات المتعلقة باﻷنشطة اﻷكاديمية  ،والرد على استفسارات الم راجعين أو
التنسيق مقابﻼت المطلوبة بين المراجعين واﻻفراد المعنيين بموضوع اﻻستفسار.
 إعداد تقرير المؤسسة عن أداء فريق المراجعين المعتمدين من الهيئة.
و يجب على المنسق أن يلتزم بما يلى:
 التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين.
 عدم القيام بأى تكهنات بشأن النتائج المحتملة للمراجعة.
 يجب أﻻ يفضي بأى معلومات عن نتائج التقويم سواء خﻼل أو بعد عملية المراجعة.
 اﻷلتزام بالجداول المخططة لﻺجتماعات والمقابﻼت وعدم المشاركة في بعض المقابﻼت
التى يقوم بها المراجعين مع الطﻼب أو اﻻطراف المجتمعية  ،اﻻجتماعات المغلقة لفريق
المراجعة.التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين.

 2/2الزيارة التمهيدية :
يرتب قائد فريق المراجعة مع المؤسسة موع دا ً لزي ارة تمهيدي ة له ا ،والت ي ته دف إل ى تحقي ق م ا
يلي:
 التمهيد للزيارة الميدانية لفريق المراجعين والت دريب العمل ى للمؤسس ة المتقدم ة لﻼعتم اد
على الزيارات الميدانية وكسب التعاون لهذه الزيارات.
 التأكي د عل ى ترتيب ات الزي ارة الميداني ة )إج راءات الزي ارة /الج دول الزمن ي /الترتيب ات
اللوجستية /أخرى(.
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 إفادة المؤسسة عن مدى كفاية المعلومات التقويمية والوثائق التي تضمنتها الدراسة الذاتية
وطلب أية معلومات أو وثائق إضافية.
 التأكيد على توفير الوثائق الداعمة أثناء الزيارة الميدانية.

) (3الفترة الزمنية وأنشطة الزيارة الميدانية :
 1/3الفترة الزمنية :
 تستغرق الزيارة الميدانية ثﻼثة إلي أربعة أيام متتالية.
 يمكن لفريق النظراء المراجعين طلب مد فترة الزيارة الميدانية تبعا لحجم نشاط المؤسسة
ومتطلبات عملية المراجعة.
 يمكن اجراء زيارات غير مجدولة بعد الزيارة الميدانية اﻷولى وقبل صدور تقرير
المراجعين اذا رأى فريق المراجعة الحاجة لذلك ﻹستكمال عملية التقويم .تستغرق
الزيارة الواحدة من هذه الزيارات الﻼحقة يوما واحدا فقط.

 2/3اﻷنشطة :
 تنظ يم اجتماع ات ومق ابﻼت علني ة ومغلق ة م ع ممثل ين للط ﻼب /هيئ ة الت دريس /الجه از
اﻻداري /اﻷط راف المجتمعي ة يك ون بعض ها مع د له ا مس بقا ً )باﻻتف اق خ ﻼل الزي ارة
التمهيدية( ويمك ن لل بعض اﻷخ ر ان ي تم الترتي ب ل ه قبله ا بفت رة وجي زة بن اء عل ى طل ب
فريق المراجعين.
 اطﻼع المراجعين المعتمدين على الوثائق المقدمة أو التي يرغبون فى طلبها وتحليل
مضمونها وتدوين مﻼحظاتهم فى هذا الصدد )الفحص الوثائقى(.
 يستخدم المراجعون المعتمدون أسلوب المﻼحظة لجمع اﻷدلة )مثال ذلك مﻼحظة قاعات
التدريس /أساليب التدريس /المعامل /المكتبة /المرافق العامة /وغيرها(.
 يعقد المراجعون المعتمدون اجتماعات مغلقة يوميا ً لتقويم تقدم سير عمل الفريق
ومراجعة اﻷدلة ونتائج المقابﻼت والمﻼحظة ،ومناقشة ومقارنة المﻼحظات والنتائج
التي تم التوصل اليها من جانب كل عضو فى الفريق .ويمكن دعوة المنسق لحضور هذه
اﻻجتماعات إذا دعت الحاجة.
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التقرير السنوى ﻷداء المؤسسة
تقوم المؤسسة باعداد التقرير السنوى الخاص به ا وال ذي ي تلخص فكرت ه اﻷساس ية ف ى
قيام المؤسسة بعرض نتائج المراجعة لﻸنشطة واﻷعمال التى تم تنفيذها فى الس نة الدراس ية
الماضية بالمقارنة باﻷنشطة واﻷعمال التى تضمنتها من قبل الخط ة اﻹس تراتيجية والخط ط
التنفيذي ة الخاص ة به ذه الس نة م ن أج ل تحقي ق رس الة المؤسس ة وغاياته ا وأه دافها
اﻹستراتيجية .يلى ذلك تصميم الخطط التنفيذية الﻼزمة لﻸنش طة واﻷعم ال المطل وب القي ام
به ا ف ى الس نة الدراس ية القادم ة م ن أج ل اﻹس تمرار ف ى تحقي ق رس الة المؤسس ة وأه دافها
اﻹس تراتيجية .وتختل ف طريق ة اع داد ه ذا التقري ر الس نوى وفق ا لوض ع المؤسس ة بالنس بة
لﻼعتماد من الهيئة ،حيث يجب أن نفرق بين حالتين رئيسيتين فى هذا الصدد:
الحالة اﻷولى :وتتمثل فى وضع المؤسسة اﻻنتقالى قبل الحص ول عل ى اﻻعتم اد ،حي ث ي تم
اع داد التقري ر الس نوى ف ى ض وء التق ارير الص ادرة م ن الهيئ ة وتتعل ق بنت ائج الزي ارات
الميدانية للمراجعين المعتمدين .ففى هذه الحالة تذكر المؤسسة ف ى التقري ر الس نوى الخ اص
بها اﻷنشطة والمهام التى تم تنفيذها لتعزيز نقاط القوة ولمعالجة وتحسين نقاط الضعف التى
وردت فى تقرير المراجعين المعتمدين عن العام المنصرم.
الحالة الثانية :وتتمثل فى وضع المؤسسة بع د الحص ول عل ى اﻻعتم اد وتس عى ال ى تجدي د
اﻻعتم اد .فف ي ه ذه الحال ة ف ان تقريره ا الس نوى يج ب أن يغط ى بالتفص يل جمي ع المع ايير
والمؤشرات والعناصر الحاكمة ﻻستمرار اﻻعتم اد والخاص ة ب البرامج التعليمي ة  ،والتعل يم
والتعلم ،وإدارة الجودة.

- 30 -

نتائج عملية التقويم
تقوم الهيئة باخطار المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خﻼل ستين يوما ً
من انتهائها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا ً إحدى الحاﻻت التالية:

)أ( منح اﻻعتماد:
فى حالة استيفاء المؤسسة لمعايير اﻻعتماد تُمنح شهادة اﻻعتماد ،وتقوم الهيئة باﻻعﻼن
عن هذا المنح بإضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجﻼت الهيئة وبموقعها
اﻻلكتروني وكذلك باخطار الجهات المعنية بنسخة من القرار مع اتاحة اﻻطﻼع عليه للكافة.

)ب( عدم اﻻعتماد:
وأخيرا وفي حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم اﻻولي عدم استيفائها لمعايير
اﻹعتماد ،أو تلك التي منحت مهلة اضافية وأسفرت عملية اعادة التقويم عن عدم قدرتها على
استيفاء تلك المعايير فإن قرار الهيئة يكون بعدم اﻻعتماد ويحال أمر المؤسسة الى الوزير
المختص .ويتضمن قرار اﻻحالة تقريرا ً من الهيئة يوضح المعايير والمؤشرات والعناصر التي لم
تطبقها المؤسسة ،ومستوى العجز في استيفائها وما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها
الحصول على اﻻعتماد.
اضافة الى ما سبق حول نتائج التقوييم والحاﻻت المترتبة عليها فانه يجب اﻷخذ فى
اﻻعتبار الشروط الملزمة التالية:
 ﻻ يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الهيئة بعدم اعتمادها إعادة التقدم بطلب اﻻعتماد اﻻ
بعد موافقة السلطة المختصة على ان يكون ذلك بعد مرور عام كامل على اﻻقل من تاريخ
قرار الهيئة بعدم اﻻعتماد.
 يصدر القرار النهائي بعدم المنح ويحال امر المؤسسة للوزير المختص.

مرحلة ما بعد التقويم
يتضمن هذا الجزء القواعد المنظمة لمرحلة ما بعد اﻻعتماد الذى تمنحه الهيئة
للمؤسسة التعليمية وفقا لنتائج التقويم .وتتلخص هذه القواعد فى التالى:
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 تخضع المؤسسة المعتمدة خﻼل فترة صﻼحية الشهادة ﻹجراءات المتابعة والمراجعة
الدورية من خﻼل التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة من
زيارات للتاكد من استمرارية مقومات اﻹعتماد.
 إذا تبين من أعمال المتابعة أن المؤسسة التي تم اعتمادها فقدت احد الشروط المقررة
لﻼعتماد او ارتكبت اية مخالفات او تعديﻼت في نشاطها او برامجها بما يجعلها غير
مستوفية لمعايير التقويم و اﻻعتماد كان لمجلس ادارة الهيئة وقف او الغاء اﻻعتماد
بحسب جسامة المخالفة.
 يحق للوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن تطلب من الهيئة إعادة النظر في
صﻼحية المؤسسة في حال مخالفتها لمعايير اﻻعتماد.
 اذا تبين من اعمال المتابعة او المراجعة او الفحص للمؤسسة التعليمية الصادر لها
شهادة اعتماد فقدها ﻻحد الشروط المقررة لﻼعتماد او ارتكاب المؤسسة اية مخالفات
او اجرائها اية تعديﻼت في نشاطها او نظام العمل او البرامج التعليمية التي تقدمها ,
بما يجعلها غير مستوفية لمعايير اﻻعتماد المقررة  ,كان لمجلس ادارة الهيئة بقرار
مسبب منه وقف او الغاء الشهادة بحسب جسامة المخالفة.
و يتعين على المجلس إلغاء شهادة اﻻعتماد في حالة تغيير المؤسسة لغرضها تغييرا
جوهريا او إذا ثبت ان البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على
اﻻعتماد غير صحيحة أو أن المؤسسة حصلت على اﻻعتماد بطريق الغش أو التدليس.
 تقوم الهيئة باخطار المؤسسة بقرار إيقاف أو إلغاء اﻻعتماد بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول خﻼل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور القرار ,على أن يتضمن اﻻخطار
أسباب القرار.
 يحق للمؤسسة التظلم من قرار وقف أو إلغاء اﻻعتماد طبقا ً لﻺجراءات القانونية
المنظمة لذلك خﻼل ثﻼثين يوما ً من اخطارها.
 يقوم مجلس ادارة الهيئة بالغاء قرار اﻻيقاف اذا ثبت له قيام المؤسسة بازالة اﻻسباب
التي قام عليها هذا القرار.
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ما لم تتظلم المؤسسة من قرار الوقف أو اﻻلغاء في المدة القانونية المحددة أو جاءت
نتيجة التظلم في غير صالح المؤسسة فانه يتعين على الهيئة ان تقوم باﻻعﻼن عن
قرار وقف شهادة اعتماد المؤسسة أو الغاءها بذات طريقة اﻻعﻼن عن قرار اﻻعتماد.
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التظـلمـات
من حق المؤسسة التعليمية التى لم تمنحها الهيئة أن تتظلم من هذا االقرار ولكن وفقا
للقواعد المنظمة لذلك والمتمثلة فى التالى:
)أ( للمؤسسة التعليمية ان تتظلم الى رئيس مجلس ادارة الهيئة من قرار رفض منحها شهادة
اﻻعتماد أو رفض تجديد اﻻعتماد أو قرار وقف شهادة اﻻعتماد او الغائها )سحب
اﻻعتماد( شريطة ان يتم تقديم التظلم خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ اخطار الهيئة للمؤسسة
بالقرار موضوع التظلم.
)ب( تلتزم المؤسسة المتظلمة بتسديد رسوم التظلم المحددة سلفا من الهيئة والمعلن على
موقعها اﻻلكتروني.
)جـ( يتولى النظر فى التظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة
وبرئاسة احد نوابه و عضوية ثﻼثة مراجعين ممن لم يسبق لهم المشاركة في اعمال
تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على اﻻقل
)الﻼئحة مادة (13
)د( تصدر لجنة التظلمات توصيتها في التظلم باغلبية أراء أعضاءها في خﻼل تسعين يوما
على اﻻكثر من تاريخ التظلم و ترفع تقريرها الى مجلس ادارة الهيئة الذي يصدر قرارا
نهائيا مسببا تخطربه المؤسسة في خﻼل ثﻼثين يوما من صدوره.
)هـ( في حالة قبول تظلم المؤسسة تلتزم الهيئة برد رسوم التظلم اليها.
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تجديد اﻻعتماد
تسري صﻼحية شهادة اﻻعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسة لمدة خم س س نوات و ي تم تجدي دها
بذات اﻻجراءات و القواعد المطبقة لﻼعتماد اول مرة مع اﻻلتزام بالتالي:
 تتق دم المؤسس ة بطل ب تجدي د اﻻعتم اد خ ﻼل الش هر اﻻول م ن الس نة اﻻخي رة م ن م دة
سريان اﻻعتماد السابق.
 يرفق بالطلب اخر تقرير للجان اﻻعتماد عن المؤسسة.
 تسدد المؤسسة رس وم إع ادة التقي يم واﻻعتم اد المح ددة م ن الهيئ ة والمعلن ة عل ى موقعه ا
اﻻلكتروني.
 ويوضع في اﻻعتبار تقويم مدى التطور الذي حققته المؤسسة خﻼل الفترة المنقض ية من ذ
اعتمادها اﻻخير.
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الجزء الرابع
نموذج الدراسة الذاتية
لمؤسسات التعليم المتوسط
 مقدمة.
 إرشادات عامة تتعلق بإعداد الدراسة الذاتية.
 القسم اﻻول  :البيانات الوصفية عن المؤسسة. القسم الثانى :عملية التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم المتوسط. الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات تقويم واعتماد مؤسسات التعليم
المتوسط.
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مقدمة :
يتعلق الجزء الرابع واﻻخير من هذا الدليل بالدراسة الذاتية الخاصة بمؤسسات التعليم
المتوسط  ،حيث تقدم الهيئة نموذجا متكامﻼ للدراسة الذاتية التى يجب على أى مؤسسة راغبة فى
التقويم واﻻعتماد تقديمها للهيئة ،وذلك بعد التحقق من أهليتها لذلك كما سبق توضيحه فى الجزء
الثانى من هذا الدليل .وفى ضوء ذلك يحتوى هذا الجزء على بعض اﻻرشادات الخاصة باعداد
الدراسة الذاتية ،يلى ذلك محتويات الدراسة الذاتية ممثلة فى قسمين رئيسيين هما البيانات
الوصفية عن المؤسسة ،وعملية التقويم الذاتى لمحورى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وما
يحتوى عليه كل منهما من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص محددة من قبل الهيئة ،وأخيرا
الممارسات التطبيقية لكل محور وعلى حدة.

ارشادات عامة تتعلق بإعداد الدراسة الذاتية
يمثل اعداد الدراسة الذاتية الخاصة بالمؤسسة الخطوة اﻷولى واﻷكثر أهمية فى عملية
التقويم واﻻعتماد ،حيث انها تعبر عن أسلوب التقويم الذاتى للمؤسسة والذى يعتمد على توصيف
وتشخيص وضعها الحالى بما فى ذلك من عناصر القوة التى تتميز بها وكذلك مجاﻻت الضعف
التى تؤثر سلبا على أدائها ،اضافة الى الخطة المستقبلية التى تتضمن التصرفات واﻻنشطة
الممكنة لمعالجة عناصر الضعف فى المؤسسة وتمكنها من تحسين وتعزيز الجودة.
وبصفة عامة تتضمن الدراسة الذاتية للمؤسسة جزئين رئيسيين ،اﻷول ويشتمل على
البيانات الوصفية عن المؤسسة والتى ترسم صورة واضحة عن نوع وطبيعة وحجم ومكان
المؤسسة ،والثانى يتعلق بتقرير التقييم الذاتى للمؤسسة وفقا للقواعد والمعايير التى حددتها الهيئة
القومية لضمان الجودة واﻻعتماد .وفى حقيقة اﻷمر فان اعداد الدراسة الذاتية يعتبر نوعا من
الممارسة الذاتية للمؤسسة فيما يتعلق بتقييم وضعها الحالى بدقة ومصداقية ،وكذلك خططها
المستقبلية التى يمكن أن تساعدها على تصحيح أوضاعها وتحسين وتعزيز الجودة فى عملياتها
ومخرجاتها .كما يجب أن يكون هدف المؤسسة من إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بها هو قياس
وتقييم قدرتها على أداء وظائفها وتحقيق رسالتها ،وكذلك قياس وتقييم الفاعلية التعليمية مع تحديد
دقيق وصريح لعناصر القوة التى تتميز بها والقيود التى تحد من مجهوداتها لتحسين وتطوير
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الجودة فى مخرجاتها .وفى ضوء ذلك فان الدراسة الذاتية للمؤسسة هي الوثيقة اﻷساسية لعملية
التقويم واﻻعتماد.
ومن ناحية أخرى فان الدراسة الذاتية هي التي سوف تستخدم بواسطة فريق النظراء
المراجعين الممثلين للهيئة لتقويم المؤسسة المتقدمة لﻼعتماد والحصول على كافة المعلومات
المطلوبة عنها ﻷغراض اﻻعتماد .وبالتالي فان المؤسسة مطالبة بتقديم كافة التفاصيل الحقيقية
المتعلقة بجميع الجوانب الخاصة بادائها ،بمعنى مدخﻼتها ،وعملياتها ،ومخرجاتها .ويجب التأكيد
على أن التقويم ككل ﻷي مؤسسة يعتمد بصفة أساسية على هذه الوثيقة ومن ثم يجب اعدادها
بعناية ودقة بحيث تصبح مصدرا متكامﻼ للمعلومات ذات الصلة بالمعايير المحددة عن طريق
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد .ان الجهد الذى سوف يبذل فى اعداد الدراسة
الذاتية من جانب المؤسسة سوف يكون كبير ومكثف ،ولكنه فى نفس الوقت سيكون ذو قيمة
عالية لها .وحتى يمكن تعظيم العوائد الناتجة عن هذا العمل الهام فاننا سوف نقدم بعض
اﻻرشادات العملية التى يمكن أن تساعد المؤسسة في اﻹعداد الجيد للدراسة الذاتية.
يتطلب اﻹعداد الجيد للدراسة الذاتية تضافر جهود وتعاون جميع اﻷطراف في المؤسسة،
وكذلك اﻻلتزام الكامل للمؤسسة ككل بما فى ذلك القيادات اﻻكاديمية واﻻدارية .كما ﻻ يجب فقط
تعريف وتوعية كافة اﻷطراف ذات المصلحة بالدراسة الذاتية بل وأيضا يجب أن يشتركوا فى
اعدادها بقدر اﻻمكان .وفى الواقع فان هناك عدة التزامات أساسية ﻹعداد الدراسة الذاتية الناجحة
وهي:
 بذل الجهد والوقت الكافيين.
 اشتراك جميع اﻷطراف في المؤسسة.
 دعم القيادة ﻷداء هذه المهمة.
 المصداقية العالية والشفافية.
 الدعم الوثائقي لما تضمنته الدراسة.
 جمع وتحليل البيانات باستخدام اﻷساليب العلمية.
وفى ضوء ذلك فان القيادة اﻻكاديمية للمؤسسة مطالبة بأن تلعب دورا ايجابيا ً وفاعﻼً في
هذه المرحلة .ويفضل أن تتم ممارسة كافة اﻷنشطة والمهام الخاصة بالدراسة الذاتية من خﻼل
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الوحدة المسئولة عن إدارة الجودة بالمؤسسة .كما أن اﻹعداد الجيد للدراسة يتطلب استخدام
الحاسب اﻻلى والبرامج الجاهزة المناسبة لتحليل وعرض البيانات بشكل مقنع وجذاب.
ومما جدير باﻹشارة أن المؤسسة مسئولة عن إعداد الدراسة الذاتية وفقا للمعايير التى
حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد ،ثم كتابة نسخة مبدئية )مسودة( من هذه
الدراسة ومناقشتها مع كافة اﻷطراف ذات الصلة بالمؤسسة .كما يمكن للمؤسسة طلب النصح
واﻹرشاد من الهيئة أثناء عملية إعداد وكتابة التقرير النهائى للدراسة الذاتية .وأخيرا يجب أن يتم
كتابة النسخة النهائية من الدراسة الذاتية وتسليمها للهيئة وفقا ً لﻺجراءات المذكورة بالجزء الثالث
من هذا الدليل.
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القسم اﻻول
البيانات الوصفية عن المؤسسة
 اسم المؤسسة:
.........................................................................................
حكومي
 نوع المؤسسة :خاص
 الموقع الجغرافى:
 المحافظة.……………………… : المدينـــة.……………………… : تاريخ التأسيس.…………………….…………………….………… :
 مدة الدراســــة.…………………….…………………….………… :
 لغة الدراسة.…………………….…………………….……………..… :

 القيادة اﻷكاديمية:
 عمـيـــــــــد المعهــــــــــد* الدرجة العلمية .................. :
 وكيل  /وكﻼء المعهد* الدرجة العلمية .................. :
 عدد الطﻼب المقيدين في المعهد................................ :

 اﻷقسام العلمية:
………….…………………….…………………….……………..
………….…………………….…………………….……………..

 إجمالى عدد هيئة التدريس) :
إناث
ذكور
معين

(

منتدب

 إجمالي عدد هيئة التدريس موزعا ً حسب الدرجات العلمية:
بكالوريوس
مــدرس

أســـتاذ مساعد

 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطﻼب....... : ...... :
 إجمالي عدد العاملين بالجهاز اﻹداري:
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أستاذ

 إجمالي عدد العاملين بالجهاز اﻹداري وفقا ً لحالتهم الوظيفية:
دائم

مؤقت

 أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة :
……………….…………………….…………………….……………..
……………….…………………….…………………….……………..
 العدد اﻹجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة…….……………. :
 عدد البرامج المطبقة بالفعل ……….……………… :
 عدد الخريجين خﻼل الـخمس سنوات اﻷخيرة……….………… :


وسائل اﻹتصال بالمؤسسة:
 العنوان البريدى. الموقع اﻹلكترونى. العنوان اﻹلكترونى ) (E-Mail فاكس. -تليفون
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القسم الثاني
عمليـة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم المتوسط
وفقا للقواعد الخاصة بالهيئة
يج ب أن يش تمل القس م الث اني م ن الدراس ة الذاتي ة عل ى عملي ة التق ويم ال ذاتي للمؤسس ة
المتقدمة لﻼعتماد  ،وذلك وفقا ً للنموذج المعد لذلك من قب ل الهيئ ة وال ذي يتض من مح اور
التقويم واﻻعتماد والمعايير والمؤشرات والعناصر والخصائص الخاصة بكل محور.

) أ ( محاور ومعايير التقويم
المحور اﻷول :القدرة المؤسسية:
المعايير

م
1

اﻹدارة والحوكمة.

2

الجهاز اﻻدارى.

3

الموارد واﻹمكانات المتاحة للتعليم والتعلم

المحور الثاني :الفاعلية التعليمية:
المعايير

م
1

الطﻼب والخريجون.

2

البرامج التعليمية.

3

التعليم والتعلم.

4

هيئة التدريس.

5

إدارة الجودة.
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)ب( مؤشرات التقويم واﻻعتماد
المحور اﻷول :القدرة المؤسسية:
 -1اﻹدارة والحوكمة:
المؤشرات
 1/1خطة المؤسسة.
 2/1إدارة المؤسسة.
 3/1قواعد البيانات وحفظ المعلومات.
 4/1المصداقية واﻷخﻼقيات.
 -2الجهاز اﻻدارى:
المؤشرات
 1/2الهيكل التنظيمي.
 2/2تنمية مهارات العاملين وتقييم اﻷداء
 3/2الرضا الوظيفي

-3الموارد واﻹمكانات الداعمة للتعليم:
المؤشرات
 1/3الموارد المالية والمادية.
 2/3اﻹمكانات المتاحة للتعليم والتعلم
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المحور الثاني :الفاعلية التعليمية
 -1الطﻼب والخريجون:
المؤشرات
 1/1سياسات قبول وتوزيع الطﻼب:
 2/1الدعم الطﻼبي
 3/1اﻷنشطة الطﻼبية ومتابعة الخريجين
 -2البرامج التعليمية:
المؤشرات
 1/2تصميم وتحديث البرامج التعليمية.
 2/2فاعلية البرامج التعليمية.
 -3التعليم والتعلم:
المؤشرات
 1/3سياسات التعليم والتعلم.
 2/3برامج التدريب الميداني للطﻼب.
 3/3تقويم الطﻼب.
 4/3رضا الطﻼب.
 -4هيئة التدريس:
المؤشرات
 1/4كفاية وتأهيل هيئة التدريس
 2/4تنمية قدرات ومهارات هيئة التدريس
 3/4تقييم أداء ورضا هيئة التدريس
 -5إدارة الجودة:
المؤشرات
 1/5نظام داخلي ﻹدارة الجودة
 2/5نظام تقويم أداء المؤسسة
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مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم الذاتي

أوﻻً  :القدرة المؤسسية
 -1اﻹدارة والحوكمة:
 1/1خطة المؤسسة:
 1/1/1الرؤية والرسالة واﻷهداف اﻹستراتيجية:
-

هل تم نشر الرؤية والرسالة من خﻼل الوسائل المختلفة داخل المؤسسة؟ أذكر هذه

الوسائل؟
 -هل توجد أهداف إستراتيجية للمؤسسة؟

تذكر.

 2/1/1الخطة التنفيذية للمؤسسة:
 هل توجد خطة تنفيذية لتحقيق اﻷهداف اﻻستراتيجية للمؤسسة ؟ هل تتضمن الخطة تحديد لمسؤوليات تنفيذ اﻷنشطة والمهام ؟ هل تتضمن الخطة الجدول الزمني للتنفيذ؟ هل تم ترجمة الخطة التنفيذية الى موازنة مالية تقديرية؟ 2/1إدارة المؤسسة:
 1/2/1اختيار القيادات:
 هل هناك معايير معلنة وموثقة ﻻختيار القيادات ؟ )اﻷكاديمية /اﻹدارية( ما هي هذه المعايير ؟ )الخبرة اﻷكاديمية  /الخبرة اﻹدارية /الجدارات  /اﻷقدمية  /السمعةالطيبة....الخ(.
 2/2/1أسلوب اﻹدارة:
 ما هو رأي هيئة التدريس والطﻼب والعاملون في أسلوب اﻹدارة للمؤسسة؟ اذكر نتائجاستقصاء هذه اﻷطراف في هذا الصدد؟
 هل تحرص إدارة المؤسسة على تمثيل الطﻼب عند اتخاذ القرارات الخاصة بهم؟ هل تهتم إدارة المؤسسة بآراء ومقترحات وشكاوى هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسة ؟ هل تعمل إدارة المؤسسة علي نشر ثقافة التنافسية بين العاملين؟- 45 -

 3/2/1تنمية المهارات اﻹدارية للقيادات:
 هل هناك برامج للتدريب وتنمية المهارات اﻹدارية للقيادات بالمؤسسة؟ هل تضمنت هذه البرامج اﻻحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات ؟ -ما هو عدد وأنواع البرامج /الدورات التدريبية السنوية التى تضمنتها الخطة؟

-

ما هي نسبة القيادات التي تم تدريبها سنويا ً؟

 3/1قواعد البيانات وحفظ المعلومات:
 هل هناك قواعد بيانات للمؤسسة تساعد اﻹدارة على اتخاذ القرارات؟ أذكر هذه القواعد. هل يوجد نظام متطور لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق؟ اذكر هذا النظام؟ -4/1المصداقية واﻷخﻼقيات:
 1/4/1مصداقية اﻹدارة والممارسات العادلة:
 هل تتبع اﻹدارة إجراءات عادلة في التعامل مع هيئة التدريس /الطﻼب /العاملون؟ هل يتم تطبيق هذه اﻹجراءات؟ ما م دى مص داقية الوع ود الت ي تق دمها المؤسس ة اس تجابة ﻻحتياج ات اﻷط ـراف المختلف ة ذاتالعﻼقة؟ اذكر أمثلة لممارسات فعلية.
 إلى أي مدى تتصف المعلومات المنشورة عن المؤسسة بالمصداقية؟ -هل لدي المؤسسة إجراءات معلنة لحماية حقوق الملكية الفكرية ؟

 -2الجهاز اﻻدارى:
 1/2الهيكل التنظيمي:
 هل يوجد هيكل تنظيمي معتمد للمؤسسة؟ يذكر الهيكل التنظيمي المعتمد ؟-

هل يوجد توصيف وظيفي لﻺداريين والعاملين بالمؤسسة ؟

 2/2تنمية مهارات العاملين وتقييم اﻷداء :
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 هل يتم تحديد اﻻحتياجات التدريبية وللعاملين ؟ أذكر اﻷساليب المستخدمة في ذلك. ما هو عدد الحاصلين علي الدورات التدريبية سنويا ً إلي إجمالي القيادات اﻹدارية؟ هل تستخدم المؤسسة وسائل لتقييم أداء العاملين؟ أذكر هذه الوسائل؟ ما هي الوسائل التي تستخدم لتعظيم اﻻستفادة من الموارد البشرية المتاحة؟ 3/2الرضا الوظيفي:
 ما هو مستوي الرضا الوظيفي لدى القيادات اﻹدارية والعاملين؟ ما أوجه اﻻستفادة من نتائج قياس الرضا الوظيفي للعاملين؟ أذكر أمثلة. -3الموارد واﻹمكانات الداعمة للتعليم:
 1/3الموارد المالية والمادية:
 1/1/3الموارد المالية السنوية:
 ه ل الم وارد المالي ة المتاح ة كافي ة ﻹدارة المؤسس ة ؟ وف ى حال ة ع دم كفايته ا م ا ه ياﻷساليب التي تطبقها المؤسسة ﻻستيفاء عدم الكفاية؟
 ما هي نسبة المخصصات المالية المنفقة على دعم العملية التعليمية إلى الموازن ة الس نويةللمؤسسة؟
 2/1/3تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة:
 1/2/1/3خطة التمويل الذاتي

 هل هناك خطة لتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة؟ ما هي مصادر التمويل الذاتي التي تتضمنها الخطة؟ ما هي نسبة حجم التمويل الذاتي إلى اجمالى موازنة المؤسسة السنوية؟ 3/1/3المباني والتسهيﻼت المادية:
 هل مساحة المباني كافية لممارسة أنشطة المؤسسة؟ هل المباني مﻼئمة لطبيعة نشاط المؤسسة؟ هل تتوافر التجهيزات والمع دات المختلف ة لتحقي ق اﻷم ن والس ﻼمة ف ي مب اني المؤسس ة؟حدد هذه التجهيزات.
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 م ا ه ي اﻹج راءات الت ي تتخ ذها المؤسس ة لتحقي ق اﻷم ن والس ﻼمة؟ )أم ن المعام لوالورش /التعامل مع المواد الخطرة واﻷمراض المعدية /أخرى(
 م ا ه ي التس هيﻼت المادي ة المتاح ة لممارس ة اﻷنش طة الطﻼبي ة؟ )رياض ية  /فني ة /اجتماعية /كشفية ... /الخ(
 ما مدى مﻼئمة هذه التسهيﻼت لممارسة اﻷنشطة الطﻼبية؟ 4/1/3الحاسبات وشبكة المعلومات:
 هل تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطﻼب وطبيعة الدراسة ؟ هل للمؤسسة موقع على شبكة اﻻنترنت؟ هل يتم تحديث هذا الموقع بصفة دورية؟ هل خدمة اﻻنترنت بالمؤسسة متاحة للجميع ؟ 2/3اﻹمكانات المتاحة للتعليم والتعلم:
 1/2/3المكتبة:
 هل التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطﻼب؟ هل يتوافر اﻷعداد والمؤهﻼت المناسبة من العاملين بالمكتبة ؟ ما مدى مﻼءمة وتنوع المراجع ؟ م ا ه ي نس بة المس تفيدين م ن خ دمات المكتب ة إل ى الع دد اﻹجم الي للط ﻼب والهيئ ةالتدريسية؟
 2/2/3قاعات الدراسة والمعامل والورش:
 ما مدى تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطﻼب ؟ ما مدى تناسب المعامل والورش مع أعداد الطﻼب ؟ م ا م دى مﻼءم ة تجهي زات قاع ات المحاض رات والفص ول الدراس ية والمعام ل للعملي ةالتعليمي ة ) الوس ائل الس معية والبص رية /الخام ات والم واد /مس تلزمات تش غيل المعام ل/
التجهيزات اﻷخرى(؟
 هل أعداد فنيي المعامل كافيةً؟ ما مدي كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية ) ورش /فنادق ومطاعم/مزارع ......الخ(.
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ثانياً :الفاعلية التعليمية
 -1الطﻼب والخريجون:
 1/1سياسات قبول وتوزيع الطﻼب:
 1/1/1نظم قبول وتوزيع الطﻼب:
 هل توجد قواعد معلنة لقبول الطﻼب بالمؤسسة هل يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطﻼب الجدد؟ ه ل ي تﻼءم أع داد الط ﻼب المقب ولين م ع المــ ـوارد المتاح ة للمؤسس ة )أم اكن الدراس ة/المعامل /اﻷجهزة والمعدات /أماكن اﻷنشطة /وغيرها( ؟
 هل هناك قواعد لتوزيع الطﻼب على التخصصات المختلفة؟-

هل هناك دليل للطالب؟

 2/1الدعم الطﻼبي:
 1/2/1نظام دعم الطﻼب:
 هل هناك نظام معتمد للدعم الطﻼبي )الخدمات المادية /العينية /النفسية/رعاية صحية(؟ ما هي أنواع الدعم المقدمة لذوى اﻻحتياجات الخاصة؟ )تسهيﻼت إنشائية /دعم أكاديمي/رعاية صحية ونفسية/أخرى(.
 2/2/1نظام تحفيز الطﻼب المتفوقين ودعم المتعثرين:
 هل هناك قواعد موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثرين من الطﻼب؟ م ا ه ي وس ائل دع م وتحفي ز المتف وقين ؟ )دع م م الي /رعاي ة علمي ة /ج وائز وش هاداتتقدير ،أخري(
 هل هناك برامج الرعاية اﻷكاديمية للطﻼب المتعثرين في الدراسة؟ ما هي هذه البرامج؟ ما هي نسبة المستفيدين من هذا البرنامج إلى إجمالي الطﻼب؟ ما مدي استفادة الطﻼب من مثل هذه البرامج؟ 3/1اﻷنشطة الطﻼبية ومتابعة الخريجين:
 1/3/1المشاركة في اﻷنشطة الطﻼبية:
 م ا ه ي أن واع اﻷنش طة الطﻼبي ة الت ي ي تم ممارس تها ف ي المؤسس ة؟ )رياض ية /ثقافي ة/علمية(؟
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 ما هي نسبة الطﻼب المشاركين في اﻷنشطة المختلفة؟ هل تشترك المؤسسة في أنشطة طﻼبيـة على المستوى المحلى ؟ هل هناك برامج لتقدير ومكافأة المتفوقين في اﻷنشطة الطﻼبية )مادي /معنوي /علمي(؟ /2/3/1خدمات الخريجين:
 ما هي اﻷنشطة التي تتبعها المؤسسة لمتابعة التواصل مع الخريجين ؟ - 2البرامج التعليمية:
 1/2تصميم وتحديث البرامج التعليمية:
 1/1/2تصميم البرامج:
 هل تم تحديد مواصفات خريجي المؤسسة؟ هل تتﻼءم مواصفات الخريجين مع احتياجات سوق العمل؟ ه ل ت م تص ميم الب رامج التعليمي ة بالمؤسس ة عل ى النح و ال ذي يحق ق مواص فات الخ ريجالمستهدفة؟) نسبة الدروس العملية إلي النظرية في مقررات البرنامج  /للعلوم اﻹنس انية /
التدريب الصيفي(؟
 هل هناك توصيف للبرامج التعليمي ة والمق ررات الدراس ية؟ )يراع ي تض مين مواص فاتالبرنامج ،المه ارات المهني ة والذهني ة والعام ة ،م ع وض ع خريط ة م نهج لتوض يح كيفي ة
تنميتها وكيفية قياسها(
 هل يحقق البرنامج التعليمي مخرجات التعلم المستهدفة ؟ 2/1/2تحديث البرامج والمقررات الدراسية:
 هل هناك إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية /المقررات الدراسية؟ أذكرهذه اﻹجراءات.
 هل يتم تحديث وتطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية فى ضوء نتائج المراجعة؟)دلل علي ذلك(
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 2/2فاعلية البرامج التعليمية:
 1/2/2مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية:
 ما هو تطور عدد الطﻼب الملتحقين بكل برنامج دراسي خ ﻼل الثﻼث ة س نوات الماض يةمع تفسير الدﻻﻻت المنطوية على ذلك؟
 ما هو تطور نسبة النجاح ف ي الف رق الدراس ية )أو المس تويات( المختلف ة ف ي ك ل برن امجدراسي خﻼل الثﻼث سنوات الماضية .ما هي الدﻻﻻت التي يمكن أن تفسر ذلك؟
 ما هو تطور نسبة الخريجين من كل برن امج دراس ي خ ﻼل ال ثﻼث س نوات الماض ية .م اهي الدﻻﻻت التي يمكن أن تفسر ذلك؟
 -ما هي أوجه اﻻستفادة من المؤشرات والدﻻﻻت السابقة؟

-3التعليم والتعلم:
 1/3توجهات التعليم والتعلم:
 1/1/3إعداد ومراجعة توجهات التعليم والتعلم:
 هل توجد توجهات موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم فى المؤسسة؟ هل شارك في إعدادها اﻷطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة؟ ه ل ي تم مراجع ة توجه ات التعل يم وال تعلم دوري ا ً ف ي ض وء نت ائج اﻻمتحان ات /نت ائجاﻻستقصاء الموجه إلي الطﻼب /هيئة التدريس /أصحاب اﻷعمال؟
 ما هي أوجه اﻻستفادة من نتائج هذه المراجعة؟ دلل على ذلك. ما هي اﻹجراءات التي تتبعها المؤسسة لتحديد ومعالج ة مش كﻼت التعل يم؟ مث ل) :الكثاف ةالعددية للطﻼب/الدروس الخصوصية /ضعف حضور الطﻼب(
 -ما هو مدي التحسن العملية التعليمية الناتج عن تطبيق هذه اﻹجراءات ؟

 2/1/3أساليب التعليم والتعلم:
 ما مدى مﻼءمة أساليب التعلم المستخدمة لتحقيق المخرجات المستهدفة ؟ هل تحتوى المقررات الدراسية على أسليب حديثة للتعل يم وال تعلم )ح ل مش كﻼت /ال تعلمالذاتي /تمارين /حاﻻت عملية(؟
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 2/3التدريب الميداني للطﻼب:
 1/2/3برامج التدريب الميداني:
 هل يوجد بالمؤسسة برامج موثقة للتدريب الميداني للطﻼب؟ هل يتم تصميم البرامج التدريبية لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة؟ ما هي اﻵليات المطبقة لتقويم نتائج التدريب المي داني للط ﻼب؟ اذك ر ه ذه اﻵلي ات؟ مث الذلك )وجود نماذج لكتابة تقارير عن المتدربين ومتاحة لجهات التدريب /مراجع ة تق ارير
جهات التدريب /اتخاذ إجراءات تصحيحية .... /الخ(.
 هل تؤخذ نتائج التدريب في عملية تقويم الطﻼب؟ ه ل هن اك مؤش رات لقي اس م ردود الت دريب المي داني للط ﻼب؟ )اس تطﻼع رأي جه ةالتدريب  /مقابلة مع المتدرب  /انعكاس التدريب علي أداء الطالب المهني  ....الخ(
 3/3تقويم الطﻼب:
 1/3/3أساليب تقويم الطﻼب:
 ما هي أساليب التقويم المطبقة للتحقق م ن اس تيفاء الط ﻼب لمخرج ات ال تعلم المس تهدفة؟دلل على ذلك.
 ما هي اﻹجراءات التي تطبقها المؤسسة للتأكد من عدالة تقويم الطﻼب؟ دلل علي ذلك. هل يتم تحليل نتائج تقويم الطﻼب على التخصصات /الفرق الدراسية /المقررات؟ ما مدى اﻻستفادة من تحليل نتائج تقويم الطﻼب؟ ما هو النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطﻼب من نتائج اﻻمتحانات؟ 4/3رضا الطﻼب:
 1/4/3قياس وتقييم رضا الطﻼب:
 هل يتم إجراء استقص اء لقي اس رض ا الط ﻼب ف ي المج اﻻت المختلف ة )سياس ات القب ول/أس اليب ال تعلم /اﻹمكاني ات المعملي ة /الوس ائل التعليمي ة الداعم ة /المكتب ة  /العدال ة وع دم
التمييز ....وغيرها( ؟
 هل تم اﻻستفادة من نتائج قياس رضا الطﻼب؟ أذكر أوجه اﻻستفادة. -4هيئة التدريس:
 1/4كفاية وتأهيل هيئة التدريس:
 1/1/4هيئة التدريس:
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 هل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطﻼب تتفق مع المعدﻻت المرجعية؟ ه ل ي تﻼءم التخص ص العلم ي لعض و هيئ ة الت دريس م ع المق ررات الت ي يش ارك ف يتدريسها؟
 في حالة وجود عجز في بعض التخصصات ،هل يوجد مخطط للتعامل مع ذلك؟ ما هي نسبة الحاصلين علي درجات الماجستير /الدكتوراه في هيئة التدريس؟ 2/4تنمية قدرات ومهارات هيئة التدريس:
 1/2/4خطة التدريب:
 هل توجد برامج سنوية لتنمية قدرات ومهارات هيئة التدريس ؟ ما هو عدد وأنواع البرامج /الدورات التدريبية السنوية التي تضمنتها الخطة؟ 2/2/4تنفيذ وتقييم التدريب:
 ما هي نسبة المتدربين سنويا ً من كل فئة إلى العدد اﻹجمالي؟ هل توجد مؤشرات لتقييم مردود التدريب؟ اذكر هذه المؤشرات. 3/4تقييم أداء ورضا هيئة التدريس:
 1/3/4تقييم أداء هيئة التدريس:
 هل هناك قواعد مفعلة لتقييم أداء هيئة التدريس ؟ اذكر ذلك. ما هي أوجه اﻻستفادة من نتائج هذا التقييم ؟ 2/3/4الرضا الوظيفي:
 هل يتم قياس الرضا الوظيفي للهيئة التدريسية؟ هل يتم اﻻستفادة بالفعل من نتائج القياس؟ وما هي مجاﻻت اﻻستفادة؟ -5إدارة الجودة:
 1/5نظام داخلي ﻹدارة الجودة:
 هل يوجد بالمؤسسة وحدة ﻹدارة الجودة ؟ هل يوجد نظام داخلي ﻹدارة الجودة بالمؤسسة )قواعد توصيف البرامج التعليميةوالمقررات الدراسية /المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات /ملفات المقررات/
خطط معالجة وتصحيح الجوانب السلبية /وغيرها(؟
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 ما هي المساهمات الفعلية لهذا النظام في نشر ثقافة الجودة بين هيئة التدريس والطﻼبوالعاملين ؟
 2/5نظام تقويم أداء المؤسسة:
 م ا ه ي اﻷس اليب الت ي تتبعه ا المؤسس ة ف ي عملي ة التق ويم الش امل والمس تمر للفاعلي ةالتعليمية ؟
 ما هي الممارسات الفعلية للتحسين والتطوير في الفاعلية التعليمية ؟ اذكر أمثلة. ما هي الممارسات الفعلية للتحسين والتطوير في القدرة المؤسسية؟ ه ل هن اك إج راءات مح ددة لتفعي ل نظ م المس اءلة والمحاس بة ف ي المؤسس ة ؟ اذك ر إنوجدت.
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الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات
تقويم واعتماد مؤسسات التعليم المتوسط
أوﻻ :القدرة المؤسسية:
 -1اﻹدارة والحوكمة:
للمؤسسة قيادة واعية تتبنى فكر التطوير والسعي إلى التميز ،وقادرة على وضع السياسات الﻼزمة لذلك
واتخاذ القرارات في إطار زمني مﻼئم يضمن كفاءة وفاعلية أداء المؤسسة .وتتمثل الممارسات التطبيقية
لمؤسسات التعليم المتوسط في مجال اﻹدارة والحوكمة في التالي:

 1/1خطة المؤسسة:
 1/1/1الرؤية والرسالة واﻷهداف اﻹستراتيجية:

 أن يكون للمؤسسة رؤية ورسالة تتسم بالوضوح والواقعية ،وتعمل علي نشرها داخلوخارج المؤسسة بوسائل متعددة.
 أن تضع أهدافا إستراتيجية تبني علي نتائج التحليل البيئي والتحديات الحالية والمستقبلية،ويجب أن تكون اﻷهداف اﻹستراتيجية واضحة وقابلة للتحقق والقياس ،ويشارك في
وضعها اﻷطراف المعنية المختلفة.
 أن تقوم المؤسسة باعتماد وتوثيق الرؤية والرسالة واﻷهداف اﻻستراتيجية من خﻼلمجالسها الحاكمة.

 2/1/1الخطة التنفيذية للمؤسسة:
 تقوم المؤسسة بتصميم الخطة التنفيذية المناسبة لتطبيق إستراتيجيتها ،وتتسم بالمرونةوالقابلية للتعديل وفقا ً للمستجدات والتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية.
 تتضمن الخطة كافة اﻷنشطة التي تهدف إلى تحقيق اﻷهداف اﻹستراتيجية،وتظهر الخطة أولويات تنفيذ اﻷنشطة وتسلسلها المنطقي.
 تحدد الخطة بوضوح اﻷهداف المطلوب تحقيقها ،آليات التنفيذ ،المسئوليات،الجدول الزمني ،مؤشرات المتابعة والتقييم.
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 تقدير المخصصات المالية الﻼزمة لتنفيذ الخطة ،وأساليب إدارة المخاطرالمتوقعة.
 -يشارك في وضع الخطة وتنفيذها اﻷطراف المعنية المختلفة.

 2/1إدارة المؤسسة:
إدارة المؤسسة تعمل علي حسن اختيار القيادات وفقا لمعايير موضوعية ،وتتبع أسلوبا يستند إلي
مشاركة اﻷطراف المعنية في اتخاذ القرار ،وتحرص علي تنمية المهارات اﻹدارية للقيادات،
وتستخدم نظم متطورة للمعلومات تبني علي قواعد بيانات مناسبة وأساليب متطورة لحفظ
واستدعاء المعلومات .كما أن قرارات اﻹدارة يجب أن تتسم بالمصداقية وتراعي اﻷخﻼقيات
المهنية ،وأخيرا تطبق اﻹدارة اﻹجراءات التي تضمن الممارسات العادلة في التعامل مع كافة
اﻷطراف المرتبطة بالمؤسسة .
 1/2/1اختيار القيادات
تقوم المؤسسة باختيار القيادات اﻷكاديمية واﻹدارية في ضوء معايير موضوعية موثقة ومعلنة
تحقق تكافؤ الفرص مع مراعاة الخبرة الوظيفية ،واﻻلتزام والنزاهة ،والجدارات والسمعة الطيبة
والتعاون مع الزمﻼء والرؤساء والمرؤوسين.

 2/2/1أسلوب اﻹدارة
 يجب أن تتبنى المؤسسة نمط قيادي يشجع علي مشاركة الطﻼب واﻷطراف المعنيةاﻷخرى في اتخاذ القرارات ،وإبداء الرأي وحرية النقد واﻻبتكار ،ولﻺدارة سياسات
واضحة معلنة وموثقة ويتم مراقبة تطبيقها.
 -تهتم المؤسسة بالشكاوي واﻵراء والمقترحات المقدمة من كافة اﻷطراف المعنية.

 3/2/1تنمية المهارات اﻹدارية للقيادات
 تحدد المؤسسة اﻻحتياجات التدريبية للقيادات اﻷكاديمية واﻹدارية  ،وتضع برامجللتدريب بناءا على هذه اﻻحتياجات ،وتحرص على تنويع هذه البرامج من حيث
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المهارات المستهدفة ،وتوفر المخصصات المالية الﻼزمة للتدريب ،وتعمل المؤسسة علي
تطبيق هذه البرامج علي كافة المستويات القيادية.
 تضع المؤسسة مؤشرات لتقييم فاعلية تدريب القيادات وتتمثل في عدد وأنواع البرامجالتدريبية المنفذة ،ونسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي عدد
القيادات اﻷكاديمية .ومراجعة محتويات البرامج التدريبية بنا ًءا على التغذية المرتدة من
المتدربين.

 3/1قواعد البيانات:
 تنشئ المؤسسة قواعد للبيانات تشمل مختلف اﻹدارات وتحرص على دقة المدخﻼتوتحديثها المستمر ،بما يساعد علي دعم اتخاذ القرارات.
 -يطبق المؤسسة نظم متطورة لحفظ واستدعاء وإتاحة الوثائق.

 4/1المصداقية واﻷخﻼقيات :
 1/4/1مصداقية اﻹدارة والممارسات العادلة
 تحرص المؤسسة على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس ،والعاملينوالطﻼب من حيث المساواة في الحقوق والواجبات ،كما تعمل علي مراعاة عدم
التعارض في المصالح .وتطبق إجراءات لتصحيح الممارسات غير العادلة فور اكتشافها.
 ﻻبد أن يتسم أداء اﻹدارة مع هيئة التدريس  /الطﻼب  /العاملين بالمصداقية في الوعودالتي تقطعها علي نفسها.
 تتيح المؤسسة المعلومات الكافية عنها في الوسائل المختلفة ،مع الحرص علي تحديثهذه المعلومات بصفة مستمرة ،وتتحرى المصداقية في المعلومات المنشورة.
-

تعمل المؤسسة علي نشر ثقافة الملكية الفكرية ،وتحرص علي اﻹعﻼن عن اﻹجراءات
الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ،وتحرص علي تطبيقها.
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 -2الجهاز اﻹداري:
يجب أن يكون للمؤسسة هيكل تنظيمي معتمد ومﻼئم لحجم و نوع أنشطتها ويضمن تحقيق
رسالتها وأهدافها .إضافة إلى توصيف وظيفي واضح لكل من اﻹداريين والعاملين في المؤسسة،
وتدريب مستمر لتنمية قدرات ومهارات العاملين بها .كما يجب على المؤسسة أن تحرص على
تقييم أداء العاملين بها من خﻼل وسائل موضوعية وعادلة ،وتعمل على تعظيم اﻻستفادة من
الموارد البشرية المتاحة .وتتمثل الممارسات التطبيقية لمؤسسات التعليم الفني المتوسطة في هذا
المجال في اﻵتي:
 1/2الهيكل التنظيمي:
 يكون للمؤسسة هيكل تنظيمي معتمد ومعلن  ،ومﻼئم لحجم النشاط بها ،ويجب أن يوضحالهيكل العﻼقات بين اﻹدارات المختلفة ،بما يسمح بالتعاون المتبادل اﻷفقي والرأسي بين
مستوياته ووحداته ،كما يحدد الهيكل المسئوليات واﻻختصاصات واﻷدوار بوضوح.
 يتضمن الهيكل توصيف وظيفي لكل من اﻹداريين والعاملين ويحدد بدقة المسئوليات والواجباتالوظيفية.
 2/2تنمية مهارات العاملين وتقييم اﻷداء :
 تحدد المؤسسة بصورة دورية اﻻحتياجات التدريبية للعاملين ،وتستخدم آليات متعددةلذلك )مثل اﻻستقصاءات وتقارير المتابعة( ،ثم تضع برامج للتدريب بناء على هذه
اﻻحتياجات ،مع تحديد عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذها ،وتوفر المخصصات
المالية الﻼزمة للتدريب.
 تراجع المؤسسة محتويات البرامج التدريبية بنا ًء على التغذية المرتدة من المتدربين،وتستخدم معايير موثقة ومعلنة لتقييم أداء القيادات اﻹدارية والعاملين ،مع توثق أعداد
وفئات الحاصلين علي الدورات التدريبية.
 -تحدد المؤسسة الوسائل التي تستخدمها لتعظيم اﻻستفادة من الموارد البشرية المتاحة لديها.
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 3/2الرضا الوظيفي:
 تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة لقياس الرضا الوظيفي للقيادات اﻹدارية والعاملين،وتهتم بتحاليل البيانات الخاصة بذلك ،وتناقش النتائج معهم ،وتسعى إلى اتخاذ القرارات
والتصرفات المناسبة لمعالجة أسباب عدم الرضا الوظيفي فى المجاﻻت المختلفة.
 -3الموارد واﻹمكانات الداعمة للتعليم:
تم ارس المؤسس ة أنش طتها ومهامه ا المختلف ة لتحقي ق رس التها وأه دافها اﻹس تراتيجية م ن خ ﻼل
ت وافر الم وارد واﻹمكان ات الداعم ة للتعل يم وال تعلم  ،كم ا تح رص المؤسس ة عل ى اس تخدام ه ذه
الموارد بكفاءة .وتتمثل الممارسات التطبيقية في هدا المجال في اﻻتى:

 1/3الموارد المالية والمادية:
يكون للمؤسسة مواردها المالية السنوية الكافي ة والت ي تمكنه ا م ن تحقي ق أه دافها بكف اءة وفعالي ة.
وتراعى المؤسسة اﻻحتياجات المالي ة الفعلي ة ﻷنش طة التعل يم ،كم ا يك ون للمؤسس ة م ن الم وارد
المادية ما يساعد علي تحقيق رسالتها.
 1/1/3الموارد المالية السنوية:
 تت وافر للمؤسس ة الم وارد المالي ة الكافي ة لتحقي ق رس التها ،كم ا يج ب أن تح دد المؤسس ةاﻷساليب التي تطبقها للتعامل مع حاﻻت عدم كفاية مواردها المالي ة ،وتعم ل عل ي تعظ يم
اﻻستفادة من النسبة المخصصة لدعم العملية التعليمية.
 2/1/3تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة:
 تض ع المؤسس ة خط ة لتنمي ة موارده ا الذاتي ة م ن خ ﻼل مص ادر متنوع ة  ،وتعم ل عل ىزيادة نسبة التمويل الذاتي من الموازنة السنوية.

 3/1/3المباني والتسهيﻼت المادية:
 مس احة مب اني المؤسس ة كافي ة ،ومﻼئم ة م ن حي ث التص ميم وأع داد الط ﻼب ،لممارس ةاﻷنشطة المختلفة ،وتتوافر فيه ا التجهي زات والمع دات الﻼزم ة ،كم ا تت وفر به ا اﻹض اءة
الكافية والتهوية المناسبة.
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 تتوافر بمباني المؤسسة متطلبات تحقي ق اﻷم ن والس ﻼمة وبه ا التجهي زات الﻼزم ة ل ذلك)أب واب للط وارئ /أجه زة إن ذار /إش ارات للمخ ارج  /طفاي ات وخ راطيم مقاوم ة
الحري ق ...........وغيره ا( ،م ع تطبي ق اﻹج راءات الت ي تحق ق اﻷم ن والس ﻼمة )خط ط
تدريب العاملين  /التعامل مع المواد الخطرة  /أخرى(.
 تتوافر بالمؤسسة التسهيﻼت المادية المﻼئمة لممارسة اﻷنشطة الطﻼبي ة )رياض ية  /فني ة /اجتماعية /كشفية ... /الخ(.

 4/1/3الحاسبات وشبكة المعلومات:
 يوج د بالمؤسس ة أع داد م ن الحاس بات اﻵلي ة الت ي تتناس ب م ع أع داد الط ﻼب وطبيع ةالدراسة.
 يكون للمؤسسة موقع على شبكة اﻻنترنت باللغة العربية علي اﻷقل ،ويتم تحديثه بصفةدورية.
 تتيح المؤسسة خدمة اﻹنترنت للطﻼب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 2/3اﻹمكانات المتاحة للتعليم والتعلم
 1/2/3المكتبة:
 مكتبة المؤسسة تتناسب في مساحتها مع أعداد الطﻼب ،وبها من التجهيزات م ا يتف ق م عطبيعة نشاطها ،كما تتوافر بها المراجع والدوريات الحديثة والكافية ،كم ا يت وافر اﻷع داد
والم ؤهﻼت المناس بة م ن الع املين بالمكتب ة ،وس جﻼت لتس جيل أع داد المس تفيدين م ن
خ دمات المكتب ة إل ى الع دد اﻹجم الي )ط ﻼب /أعض اء هيئ ة ت دريس /أعض اء الهيئ ة
المعاونة(.
 2/2/3قاعات الدراسة والمعامل والورش:
 كفاي ة ومﻼئم ة قاع ات المحاض رات والفص ول الدراس ية والمعام ل م ع أع داد الط ﻼب/الج داول الدراس ية ،كم ا ت تﻼءم التجهي زات المتاح ة للعملي ة التعليمي ة ) الوس ائل الس معية
والبص رية /الخام ات والم واد /مس تلزمات تش غيل المعام ل /التجهي زات اﻷخ رى( ،بم ا
يساعد علي تحسين أداء العملية التعليمة.
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 كفاية ومﻼئمة التسهيﻼت الداعمة للعملية التعليمية ) ورش /فنادق ومطاعم/مزارع ......الخ( ،مع ضرورة توفير اﻷعداد الكافية والمؤهلة من الفنيين.
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ثانيا :الفاعلية التعليمية:
تق وم المؤسس ة ف ي ض وء خطته ا وأه دافها اﻹس تراتيجية وموارده ا وامكانته ا المتاح ة بوض ع
السياس ات وال نظم واﻹج راءات المناس بة لتحقي ق الفاعلي ة التعليمي ة م ن خ ﻼل قب ول الط ﻼب
وت وزيعهم عل ى التخصص ات المختلف ة وفق ا لقواع د موض وعية معلن ة ،وت وفير ال دعم الطﻼب ي
الكافي  ،وإتاحة الفرص للطﻼب لﻼبتكار وممارسة اﻷنشطة المختلفة ،وتطوير البرامج التعليمية
وفقا للمعايير اﻷكاديمي ة المناس بة ،واس تخدام وس ائل حديث ة ف ي التعل يم وال تعلم ،واختي ار أعض اء
هيئة التدريس من ذوى الكفاءة والخبرة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في التعليم والتعلم ،وإنشاء نظ م
داخلية ﻹدارة الجودة ،والتقييم المستمر ﻷداء المؤسسة بغرض تحسين مخرجاتها للمجتمع.
 -1الطﻼب والخريجون:
يعتبر الطالب محور العملية التعليمية ،ومجال اﻻهتمام الرئيسي للمؤسس ة وم ن ث م فإنه ا يج ب أن
تت وافر ل ديها السياس ات الت ي تتس م بالش فافية والمرون ة لقب ول وتحوي ل وتوزي ع الط ﻼب ،ونظ م
وبرامج مناسبة لدعم وتحفيز الط ﻼب وتش جيعهم عل ى ممارس ة اﻷنش طة المختلف ة .كم ا يج ب أن
تح رص المؤسس ة عل ى متابع ة خريجيه ا وتس اهم ف ي ت وفير الب رامج التدريبي ة المﻼئم ة لتنمي ة
مهاراتهم المهنية بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
 1/1سياسات قبول وتوزيع الطﻼب:
 1/1/1نظم قبول وتوزيع الطﻼب:
للمؤسسة سياسات معلنة للقبول ،ويتم تحديد أعداد الطﻼب المقبولين في ضوء موارد المؤسسة
المادية والبشرية ،وتحرص المؤسسة على أن تتصف السياسات واﻹجراءات الخاصة بالقبول
بالشفافية وتكافؤ الفرص ،كما تعلن المؤسسة عن سياساتها في توزيع الطﻼب على التخصصات
المختلفة.
توفر المؤسسة المعلومات الكافية عنها للطﻼب الجديد من خﻼل وسائل مختلفة )أدلة
الطﻼب /المؤسسة اﻻلكتروني /إرشاد طﻼبي /برامج تعريفية للطﻼب الجدد( ،كما تعمل
المؤسسة علي استقبال الطﻼب الجدد لتعريف الطﻼب بالمؤسسة ،وأهم تخصصاتها
التعليمية ،وأسلوب التعلم والتقويم بالمؤسسة.
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 2/1الدعم الطﻼبي:
 1/2/1نظام دعم الطﻼب:
 تعلن المؤسسة عن سياستها في دع م الط ﻼب ،وتح دد المؤسس ة احتياج ات الط ﻼب م ناﻷش كال المختلف ة م ن ال دعم )م الي /عين ي /اك اديمى /نفس ي/اجتماعي( ،كم ا تعم ل
المؤسس ة عل ي ت وفير متطلب ات الط ﻼب م ن ذوي اﻻحتياج ات الخاص ة )تس هيﻼت
إنشائية( ،وتقدم لهم الدعم المناسب )دعم أكاديمي /رعاية صحية /ونفسية/أخرى(.
 توفر المؤسسة الرعاية الصحية للطﻼب سواء من خﻼل عيادة مخصصة للحاﻻتالطارئة في داخل مبنى المؤسسة أو باستخدام وسائل أخرى وخاصة للتعامل مع الحاﻻت
المرضية لطﻼب.

 2/2/1نظام تحفيز الطﻼب المتفوقين ودعم المتعثرين:
 للمؤسسة أساليب معلنة لتحديد المتفوقين والمتعثرين من الطﻼب ،وتعمل علي توفير نظمالدعم اﻷكاديمي لهم بما يرتقي بمستواهم العلمي ،وتستخدم المؤسسة وسائل متنوعة لدعم
وتحفيز الطﻼب المتفوقين )دعم مالي /رعاية علمية /جوائز وشهادات تقدير ،أخري(.
 3/1اﻷنشطة الطﻼبية ومتابعة الخريجين:
 1/3/1المشاركة في اﻷنشطة الطﻼبية:
 ت وفر المؤسس ة الم وارد المادي ة الت ي الﻼزم ة لممارس ة اﻷنش طة الطﻼبي ة  ،ويك ون له اسياسة لتشجيع الطﻼب علي المشاركة في اﻷنشطة الطﻼبية ،وتراقب مدي إقبال الطﻼب
علي المشاركة في هذه اﻷنشطة  ،وتعمل علي تقدير المتفوقين )ماديا /معنويا  /علميا( في
اﻷنشطة الطﻼبية المختلفة.
 تشجع المؤسسة أعضاء هيئة التدريس علي اﻷشراف والمشاركة في اﻷنشطة الطﻼبية. 2/3/1خدمات الخريجين:
 تقوم المؤسسة بمتابعة الخريجين ،وتعمل علي وضع برامج تدريبية لمساعدتهم في تنمي ةقدراتهم المهنية بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
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 2البرامج التعليمية
البرامج التعليمية والمقررات الدراسية التي تقدمها المؤسسة يجب أن تكون متفقة مع رسالتها ،كما
يجب على المؤسسة توصيف تلك البرامج والمقررات ومراجعتها دوريا ً والتأكد من أنها تحقق
المعايير اﻷكاديمية المتبناة ،وكذلك تحرص المؤسسة على أن تحقق مخرجات التعلم المستهدفة
للبرنامج التعليمية التي تقدمها.
 1/2تصميم وتحديث البرامج التعليمية:
 1/1/2تصميم البرامج:
 تضع المؤسسة مواصفات لخريجيها ،بما يتﻼءم مع متطلبات سوق العمل. يتم تصميم البرامج التعليمية عل ى النح و ال ذي يحق ق مواص فات الخ ريج المس تهدفة ،كم ايراع ي التواف ق ب ين توص يف للب رامج التعليمي ة والمق ررات الدراس ية ،عل ي أن يتض من
البرن امج توص يف للمه ارات المهني ة والذهني ة والعام ة ،وتراع ي النس بة ب ين ال دروس
العملي ة إل ي النظري ة ف ي مق ررات البرن امج بم ا يس اعد عل ي تحقي ق أه داف البرن امج
التعليمي.
 2/1/2تحديث البرامج والمقررات الدراسية:
 تق وم المؤسس ة بالمراجع ة الدوري ة )داخلي ا /خارجي ا( للب رامج التعليمي ة /المق رراتالدراسية ،مع الح رص عل ي تح ديث وتط وير ه ذه الب رامج والمق ررات ف ى ض وء نت ائج
المراجعة والمستجدات العلمية.
 2/2مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية:
 تعم ل المؤسس ة عل ي متابع ة م دي التط ور ف ي أع دد الط ﻼب الملتحق ين بالبرن امج)البرامج( ،وكذا تطور نس بة النج اح ف ي الف رق الدراس ية ،م ع تفس ير ال دﻻﻻت المنطوي ة
على ذلك ،واﻻستفادة من هذه الدﻻﻻت.
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 -3التعليم والتعلم:
تقوم المؤسسة علي وضع سياسات وأساليب التعليم والتعلم بما يحقق أهدافها التعليمي ة  ،كم ا تق وم
بمراجعة هذه السياسات لتطويرها بما يتفق مع المستجدات العالمية ،و من الضروري أن تتض من
سياس ات التعل يم وال تعلم ط رق مﻼئم ة لتنمي ة مه ارات الط ﻼب ،وأيض ا نظ م موض وعية لتق ويم
الطﻼب للتأكد من مدي تحقيق مخرجات التعليم المستهدفة .وتحرص المؤسسة عل ي قي اس وتقي يم
رضا الطﻼب في المجاﻻت المختلفة.
 1/3توجهات التعليم والتعلم:
 1/1/3إعداد ومراجعة توجهات التعليم والتعلم:
 تعمل المؤسسة عل ي وض ع سياس ات موثق ة ومعلن ة للتعل يم وال تعلم ،يش ارك ف ي إع دادهاممثل ين ع ن اﻷط راف المعني ة داخ ل وخ ارج المؤسس ة .كم ا تق وم المؤسس ة بمراجع ة
سياسات التعليم والتعلم دوريا ً في ضوء نتائج اﻻمتحانات ونتائج اﻻستقص اء الموج ه إل ي
الطﻼب وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ،وتعمل علي اﻻستفادة من نتائج
هذه المراجعة.
 تتب ع المؤسس ة إج راءات لمعالج ة مش كﻼت التعل يم )الكثاف ة العددي ة للطﻼب/ال دروسالخصوص ية /ض عف حض ور الط ﻼب( ،كم ا تح رص عل ي تقي يم التحس ن ف ي العملي ة
التعليمية كنتيجة لتطبيق هذه اﻹجراءات.

 2/1/3أساليب التعليم والتعلم:
 تطبق المؤسسة أساليب متنوعة للتعليم والتعلم لتحقيق المخرجات المستهدفة ،كما تحرصعل ي أن تطب ق أس اليب حديث ة ف ي ت دريس المق ررات )ح ل مش كﻼت /تم ارين /ح اﻻت
عملية /التعلم الذاتي(.
 2/3التدريب الميداني للطﻼب:
 1/2/3برامج التدريب الميداني:
 تضع المؤسسة برامج موثقة للتدريب الميداني للطﻼب لتنمية مهارتهم المهنية بم ا يس اهمفي تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة ،وتضع آلي ات لتق ويم نت ائج الت دريب المي داني عل ي
أن تك ون ه ذه النت ائج ض من عناص ر التق ويم الكل ي للط ﻼب ،كم ا تعم ل المؤسس ة عل ي
استطﻼع رأي جهات التدريب في مستوي اﻷداء المهني للطﻼب.
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 3/3تقويم الطﻼب:
 1/3/3أساليب تقويم الطﻼب:
 تعل ن المؤسس ة ع ن أس اليب التق ويم )أنش طة فص لية  /امتحان ات تحريري ة  /امتحان اتعملية /امتحان ات ش فهية( ،للتأك د م ن اس تيفاء الط ﻼب لمخرج ات ال تعلم المس تهدفة ،كم ا
تتخذ اﻹجراءات التي تض من عدال ة تق ويم الط ﻼب .وتق وم المؤسس ة بتحلي ل نت ائج تق ويم
الطﻼب ،واﻻستفادة منها.
 يكون للمؤسسة نظام معلن للتعامل مع تظلم ات الط ﻼب م ن نت ائج اﻻمتحان ات ،والتحق قمن هذه النتائج ،وتتخذ اﻹجراءات الﻼزمة التصحيحية المﻼئمة.
 4/3رضا الطﻼب:
 1/4/3قياس وتقييم رضا الطﻼب:
 تق وم المؤسس ة باستقص اء الط ﻼب لتقي يم رض اهم ح ول المج اﻻت المختلف ة )سياس اتالقبول /أساليب التعلم /اﻹمكانيات المعملي ة /الوس ائل التعليمي ة الداعم ة /المكتب ة  /العدال ة
وعدم التمييز ....وغيرها( ،وتعمل علي اﻻستفادة هذه النتائج.
 -4هيئة التدريس:
يعمل بالمؤسسة أعضاء هيئة تدريس من ذوى الكف اءات والم ؤهﻼت والتخصص ات العلمي ة الت ي
تتناسب مع طبيعة البرامج التعليمية المقدمة وأعداد الطالب .وعلى المؤسس ة أن تس عى إل ى تنمي ة
قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بها ،وزيادة مس توى رض ائهم ال وظيفي ووﻻئه م
للمؤسسة.
 1/4كفاية وتأهيل هيئة التدريس:
 1/1/4هيئة التدريس:
 يراعى في الهيكل ال وظيفي اﻷك اديمي للمؤسس ة التأهي ل العلم ي المناس ب ﻷعض اء هيئ ةالتدريس ) درجات الماجستير /الدكتوراه في هيئة التدريس( ،والتواف ق ب ين ع دد أعض اء
هيئ ة الت دريس وأع داد الط ﻼب بالمؤسس ة وفق ا للمع دﻻت المرجعي ة .و ف ي حال ة وج ود
عجز في بعض التخصصات فان يجب أن تعد المؤسسة المخطط المناسب للتعامل معه.
 تح رص المؤسس ة عل ى تحقي ق الموائم ة ب ين التخص ص العلم ي لعض و هيئ ة الت دريسوطبيعة المقررات التي يقوم بتدريسها.
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 2/4تنمية قدرات ومهارات هيئة التدريس:
 1/2/4خطة التدريب:
 يكون للمؤسسة خطة سنوية للتدريب بغرض تنمية قدرات ومهارات أعضاءهيئة التدريس ،مع مراعاة التنويع في البرامج  /الدورات التدريبية السنوية التي
تتضمنها الخطة في ضوء اﻻحتياجات التدريبية الفعلية التي يتم مسحها من خﻼل
استطﻼعات الرأي ﻷعضاء هيئة التدريبية.
 2/2/4تنفيذ وتقييم التدريب:
 تقوم المؤسسة بتوثيق عدد ونسبة المتدربين سنويا ً من كل فئة من أعضاء هيئة الت دريس،وتتبنى مؤشرات موضوعية لتقييم مردود التدريب بالنسبة لكل من عض و هيئ ة الت دريس
والمؤسسة.

 3/4تقييم أداء ورضا هيئة التدريس:
 1/3/4تقييم أداء هيئة التدريس:
 تح رص المؤسس ة عل ى تفعي ل القواع د واﻹج راءات الحالي ة الخاص ة بتقي يم أداء هيئ ةالتدريس ،واستخدام قواعد جديدة في هذا الصدد .كما يجب أن يتم اﻻستفادة من نتائج ه ذا
التقييم بصفة دورية.
 2/3/4الرضا الوظيفي:
 تقوم المؤسسة بقياس وتقييم الرضا الوظيفي لهيئة التدريس من خﻼل اﻷدوات المناس بة،مع ضرورة اﻻستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أداء المؤسسة.
 -5إدارة الجودة:
ﻻ يمكن ممارسة أنشطة الجودة في مؤسسات التعليم بدون إقامة نظام داخل ي ﻹدارة ه ذه اﻷنش طة
م ن خ ﻼل وح دة تنظيمي ة تت ولى نش ر ثقاف ة الج ودة و تق يم اﻷداء المؤسس ي والفاعلي ة التعليمي ة،
وتض ع خط ط وب رامج التنفيذي ة لتعزي ز وتط وير اﻷداء ،وتس تخدم نظ م موض وعية للمس ائلة
والمحاسبية.
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 1/5نظام داخلي ﻹدارة الجودة:
 يوجد بالمؤسسة وحدة تنظيمية تتولى إدارة الجودة من خﻼل نظام داخلي موثق ومعلن يعتنيبقواعد توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية ،والمتابعة الدورية لتقارير البرامج
والمقررات ،وإنشاء واستيفاء ملفات المقررات ،ووضع الخطط المناسبة لتصحيح الجوانب
السلبية /وغيرها.
 تساهم وحدة إدارة الجودة في نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطﻼب والعاملينبالمؤسسة.

 2/5نظام تقويم أداء المؤسسة:
 1/2/5أساليب ونتائج التقويم:
 تتبع المؤسسة أساليب تتصف بالموضوعية والش فافية للتق ويم الش امل والمس تمر للفاعلي ةالتعليمية ،وتضع خطط تنفيذية لتحسين وتعزيز الفاعلية التعليمية .كم ا تس تخدم المؤسس ة
نظم معلنة وعادلة للمساءلة والمحاسبة.
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المﻼحق

الملحق رقم ) :(1المفاهيم اﻷساسية والمصطلحات.
الملحق رقم ) :(2النماذج.
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الملحق رقم ):(1
المفاهيم اﻷساسية والمصطلحات
عن د اس تخدام ه ذه المف اهيم والمص طلحات تؤك د الهيئ ة عل ى المع اني الموض حة أم ام ك ل منه ا،
والهيئة على دراية بأن بعض هذه المفاهيم والمصطلحات قد يكون ورد بمعاني مختلفة في مراجع
أو أدل ة أخ رى .وتؤك د الهيئ ة عل ى ض رورة اﻻلت زام بالمع اني الموض حة له ذه المف اهيم
والمصطلحات عند استخدامها في المراحل المختلفة لعملية التقويم واﻻعتماد.
 مؤسسة التعليم المتوسط:
هى أى معهد فني )زراعى  /تجارى /صناعي /سياحي ....أخري( ،تمتد الدراسة به لمدة عامان
ويقدم برامج تعليمية للحصول علي مؤهل علمى متوسط )دبلوم( بعد الثانوية العامة أو الثانوية
اﻷزهرية
 المجالس الحاكمة:
تل ك المج الس الرس مية للمؤسس ة ،المس تمدة م ن الهيك ل التنظيم ي للمؤسس ة وتت ولي إدارة
المؤسسة ،واتخاذ القرارات التنفيذية ذات العﻼقة )مجالس اﻷقسام العلمية ،مجلس المعهد(.
 ضمان جودة التعليم:
يقصد به تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المؤسسة لديها من السياسات والنظم واﻹجراءات
التي تحقق رسالتها وأهدافها اﻻستراتيجية ،وفقا لمعايير الجودة التي حددتها الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واﻻعتماد.
 اﻻعتماد:
يقصد به اﻻعتراف الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد للمؤسسة التعليمية
إذا تمكنت من اثبات أن لديها القدرة المؤسسية ،وتحقق الفاعلية التعليمية وفقا ً للمعايير المعتمدة
والمعلنة من الهيئة ،ولديها من اﻷنظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر
للجودة.
 معايير التقويم واﻻعتماد:
المعايير المعدة من قبل الهيئة لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم المتوسط ،وتعتبر اﻵداة الرئيسية
التي يتم اﻻستعانة بها في اعداد الدراسة الذاتية وتستخدم بواسطة المراجعين المعتمدين من
الهيئة فى الزيارات الميدانية.
 القدرة المؤسسية:
قدرة المؤسسة على اﻷداء بكفاءة من خﻼل الموارد البشرية والمادية المتاحة وذلك لتحقيق
رسالتها وأهدافها اﻻستراتيجية المعلنة ،مع وجود هيكل تنظيمى مﻼئم يقوم على عﻼقات
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واضحة للسلطة ،وتحديد دقيق للمسؤوليات واﻻختصاصات ،وجهاز ادارى كفء ،وفى ظل
ادارة واعية موجهة بالتخطيط اﻻستراتيجى ،وتتصف بالمصداقية والشفافية ،اضافة الى قدرة
المؤسسة على التفاعل مع المجتمع ،وعلى انشاء نظم داخلية ﻻدارة الجودة ،واجراء التقويم
المستمر لﻸداء.
 الفاعلية التعليمية:
تحقيق المؤسسة لﻸهداف المخططة للتعليم والتعلم ،والذى يمثل نشاطها اﻷساسي ،ويحدد
طبيعتها ويمكنها من تحقيق توقعات المستفديين النهائيين ومن ثم كسب ثقة المجتمع .ويتطلب
توافر هيئة تدريس مؤهلة ،لتحقيق نتائج التعلم المستهدفة من البرامج التعليمية ،وتوفير موارد
منسبة للتعلم والتعلم ،وتوفير الدعم المﻼئم للطﻼب ،واتاحة الفرصة لتواصل مع الخريجين ،بما
يستوفي متطلبات سوق العمل ،واحتياجات المجتمع.
 تقويم اﻷداء :
العملية الخاصة بتقويم اﻷداء الكلى للمؤسسة عن طريق المؤسسة نفسها ،وذلك للكشف عن
مجاﻻت الضعف فى قدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية لتحقيق رسالتها وأهدافها
اﻻستراتيجية.
 الدراسة الذاتية:
أحد الوسائل اﻷساسية للتقويم الذاتى ،وتعتمد أساسا على توصيف وتشخيص الوضع الراهن فى
المؤسسة ،وتحديد مجاﻻت القوة والضعف ،وتحديد مجاﻻت التحسين والتطوير الممكنة.
 معايير التقويم واﻻعتماد :
مجموعة من المعايير المعدة من قبل الهيئة وتتعلق بالمحورين اﻷساسيين للتقويم واﻻعتماد
وهما القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية .
 مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم واﻻعتماد :
كل معيار من معايير التقويم واﻻعتماد المحددة من قبل الهيئة يتضمن مجموع ة م ن المؤش رات
الت ي تعب ر ع ن المعي ار المقص ود ،وك ل مؤش ر يتض من مجموع ة م ن العناص ر ذات العﻼق ة،
وأخي را ً ك ل عنص ر يتض من مجموع ة م ن الخص ائص المطل وب قياس ها أثن اء عملي ة التق ويم
واﻻعتماد.
 النظام الداخلى ﻻدارة الجودة بالمؤسسة:
نظام داخلى بالمؤسسة ﻻدارة ومتابعة الجودة وينطوى على أليات واجراءات موثقة تتعلق
بأنشطة كل من القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.
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 وحدة ادارة الجودة:
الوحدة المسئولة عن ادارة الجودة داخل المؤسسة ويتوافر لديها كافة الوثائق واﻷدلة الخاصة
بالممارسات التطبيقية ﻻدارة الجودة فى المؤسسة.
 التحليل البيئي للمؤسسة :
عملية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة باستخدام اسلوب ) (SWOTلتحديد مجاﻻت
القوة والضعف بالمؤسسة ،والفرص المتاحة والتهديدات القائمة والمتوقعة.
 الخطة اﻻستراتيجية :
تمثل مخرجات عملي ة التخط يط اﻻس تراتيجي ،ويج ب أن تك ون مكتوب ة ومعتم دة وتح دد رؤي ة
ورسالة المؤسسة ،وغاياتها وأهدافها اﻻستراتيجية،والوسائل المتاحة والمستقبلية.
 الخطة التنفيذية :
تتضمن مختلف اﻷنشطة والمهام المطلوب القيام بها من أجل تحقيق أهداف المؤسسة
اﻻستراتيجية ،مع تحديد لﻸنشطة واﻷعمال المطلوبة ،والمسئوليات ،والجدول الزمني للتنفيذ،
ومؤشرات المتابعة والتقييم ،والموازنة المالية التقديرية.
 السياسات :
مرشد ﻻتخاذ القرارات في مجاﻻت اﻷنشطة المختلفة بالمؤسسة مثل أنشطة التعليم ،أو خدمة
المجتمع .ويجب أن تكون السياسات مكتوبة ومعتمدة.
 البرنامج التعليمي :
يتض من المن اهج والمق ررات واﻻنش طة الت ي تكس ب الطال ب المعرف ة والمه ارات والق يم
الﻼزمة لتحقيق أهداف تعليمية مخططة ،وفي تخصص دراسي محدد.
 اﻻطراف المجتمعية )اﻷطراف المعنية(:
كافة اﻻف راد والمؤسس ات والجه ات الت ي له ا اهتم ام أو مص لحة م ا ف ي المؤسس ة .ويقص د به م
الطﻼب ,واولياء اﻻمور ،وهيئة التدريس ،والعاملين  ،وممثلي النقابة المهني ة المرتبط ة بب رامج
المؤسس ة ،واف راد و مؤسس ات المجتم ع الم دني الت ي تتعام ل م ع المؤسس ة س واء كمس تهلكين
لخدماتها ،او جهات التدريب ،أو يشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافياً.

 المراجع الخارجى:
أحد اﻷعضاء اﻷك اديمين م ن ذوى الخب رة ف ى مج ال التخص ص ي تم دعوت ه م ن قب ل المؤسس ة
لمراجع ة هيك ل ومحت وى ب رامج تعليم ى مع ين وعﻼقت ه بالنت ائج المس تهدفة لل تعلم ،وط رق
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ومصادر التعلم الذاتى ،وتسهيﻼت التعليم والتعلم المتاحة،و تقويم أعمال الطﻼب ،وغيرها الت ى
تفى بمتطلبات البرنامج.
 المراجعون المعتمدون:
فري ق م ن أعض اء هيئ ة الت دريس أو الخب راء ف ى مج ال تط وير التعل يم م ن خ ارج المؤسس ة
الخاضعة للتقويم واﻻعتماد ،وذو عﻼقة بتخصص ات الب رامج الت ى تق دمها المؤسس ة ول يس له م
مصالح متعارضة ،حيث يتم اختيارهم وتعينهم وتدريبهم واعتمادهم من قبل الهيئة للقي ام بعملي ة
المراجعة والتقويم أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة.
 المنسق :
أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقوم المؤسسة بترشيحه ليتولى التنسيق ﻹجراء عملية المراجعة
والتقويم وذلك قبل وأثناء وبعد الزيارة الميدانية لفريق المراجعين المعتمدين.

 الزيارة الميدانية:
زيارة يقوم بها المراجعون المعتمدون للمؤسسة ﻷغراض التقويم واﻻعتماد ،يتم خﻼلها
المراجعة والتدقيق لجميع المعايير والمؤشرات والعناصر والخصائص النتعلقة بمحاور التقويم
واﻻعتماد كما هى واردة فى الدراسة الذاتية .وتتم االزيارة الميدانية بالتنسيق مع المؤسسة.
 التقرير السنوي للمؤسسة:
تقرير يقدم سنويا للهيئة بالنسبة للمؤسسة الخاضعة للتقويم واﻻعتماد يوضح نتائج التقويم الذاتى
ﻷداء المؤسسة فى السنة الدارسية الماضية ،وكذلك أوجه التحسين لنقاط الضعف واوجه
التعزيز لنقاط القوة فى ضوء تقارير المراجعين المعتمدين.
 التعلم الذاتي :
قدرة الطالب على اﻻستمرار في تنمية قدراته ومهاراته المعرفية والذهنية والمهنية ذاتياً ،وذلك
بخﻼف الطرق النمطية في التعلم.
 انماط التعلم :
هي الطرق المختلفة التي تتم من خﻼلها عملية التعلم ومنها التعلم وجها لوجه ،ال تعلم ع ن بع د،
التعلم اﻻلكتروني.
 مخرجات التعلم المستهدفة :
النتائج المستهدفة من التعلم وهي المعرفة والفهم والمه ارات الت ي تس عى إل ى تحقيقه ا المؤسس ة
من خﻼل برامجها المختلفة والمرتبط ة برس التها ،وتعك س المع ايير اﻷكاديمي ة ،وقابل ة للقي اس،
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وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطﻼب.
 تقويم الطﻼب :
مجموعة من الطرق التي من بينها اﻻمتحانات تقرها المؤسسة لقياس مدى انجاز وتحقي ق نت ائج
التعلم المستهدفة )قدرات ومهارات الطﻼب المعرفية والذهنية والمهني ة( م ن برن امج تعليم ي أو
مقرر دراسي معين.
 منظمات سوق العمل :
المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمشتركة التي تتيح فرص التوظف لخريجي
المؤسسة.
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الملحق رقم ):(2
النماذج





نموذج رقم ) : (1طلب اﻻعتماد.
نموذج رقم ) : (2الجدول الزمني لزيارة فريق المراجعين
نموذج رقم ) : (3تقرير المؤسسة عن اداء فريق المراجعين.
نموذج رقم ) : (4التقرير السنوى ﻷداء المؤسسة.
)أ( الوضع اﻻنتقالى قبل الحصول على اﻻعتماد )التطوير بالمشاركة(
)ب( المعايير الحاكمة ﻻستمرارية اﻻعتماد.


















نموذج رقم ) :(5تقرير الصﻼحية لﻼعتماد.
نموذج رقم ) : (6التظلمات.
نموذج رقم ) :(7الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية المؤسسة.
نموذج رقم ) : (8ارشادات خاصة بتصميم قائمة استقصاء رضاء القيادات اﻻدارية
والعاملين .
نموذج رقم ) :(9ارشادات خاصة بتصميم قائمة استقصاء رضاء اﻷطراف المجتمعية.
نموذج رقم ) :(10الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية.
نموذج رقم ): (11
)أ( مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي.
)ب( مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمي.
نموذج رقم ) : (12توصيف مقرر دراسي.
نموذج رقم ) : (13توصيف برنامج دراسي.
نموذج رقم ) : (14تقرير مراجع خارجي للمرحلة الجامعية اﻷولي.
نموذج رقم ) : (15تقرير برنامج تعليمى.
نموذج رقم ) : (16تقرير مقرر دراسى.
نموذج رقم ) : (17تقويم مقرر دراسي
نموذج رقم ) : (18ارشادات خاصة بتصميم قائمة استقصاء رضاء الطﻼب.
نموذج رقم ) : (19ارشادات خاصة بتصميم قائمة استقصاء هيئة التدريس.
نموذج رقم ) : (20الخطة التنفيذية لتحسين وتعزيز الفاعلية التعليمية.
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الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واﻻعتماد
نموذج رقم )(1
طلب التقدم لﻼعتماد
اسم المؤسسة التعليمية :
عنوان المؤسسة :
نوع المؤسسة :

.............................................................................................
.............................................................................................
خاص □ :

□ حكومي:
اﻻسم:

الممثل الرسمي للمؤسسة :

الوظيفة :
تليفون :

تاريخ الترخيص بالعمل
كمؤسسة للتعليم المتوسط :
رقم الترخيص :
تاريخ بدأ نشاط المؤسسة :

فاكس:

بريد الكتروني..........

.......................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

طول الدورة الدراسية
بالسنوات :
توافر تقارير التقويم الذاتي
السنوية للمؤسسة :
رسالة المؤسسة )تذكر( :
.......................................................................................................................................
إقرار :
أقر أن كافة البيانات الواردة أعﻼه صحيحة.

خاتم
المؤسسة

رئيس المؤسسة ............................... :
التوقيع :
مرفقات  :يرفق بالطلب المستندات التالية:
 ما يفيد موافقة الجهه التابعة لها المؤسسة للتقدم بطلب اﻻعتماد. التشكيل المعتمد للمجلس الحاكم للمؤسسة. الخطة اﻻستراتيجية للمؤسسة.بيانات تمﻼ بواسطة الهيئة
كود المؤسسة المتقدمة بقاعدة بيانات الهيئة:
تاريخ تقديم طلب اﻻعتماد
اسم المستلم:

توقيع المستلم
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الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واﻻعتماد

نموذج رقم )(2
الجدول الزمني لزيارة فريق المراجعين
اليوم اﻷول  :وصول فريق المراجعين للمؤسسة :
 9:45-9:00اجتماع بروتوكولي للمراجعين مع رئيس المعهد أو من ينوب ه وال وكﻼء و بحض ور
المنس ق وم دير وح دة لج ودة .بجان ب التع ارف يه دف اﻻحتم اع إل ي اس تعراض
الخطوط العامة للزيارة ،واﻹطﻼع على الهيكل التنظيمي للمؤسس ة وأي متطلب ات
قد يحتاجها الفريق.
 10:45-10:00اﻻنتق ال إل ى الغرف ة الرئيس ية المخصص ة للفري ق والتعري ف بنم اذج الوث ائق
المطلوبة.
 14:30-11:00ينقسم فريق المراجعين الى فريقين للقيام على التوازي باﻻتي:

 مراجعة الوثائق زيارة لمباني المؤسسة المختلفة والكنتروﻻت 15:00-14:30استراحة
 16:30-15:00اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المﻼحظة والفحص الوثائقي لليوم اﻻول.
 17:00-16:30اجتماع فريق المراجعين مع المنسق للتاكيد على جدول اليوم الثاني و طلب اية
مستندات اضافية او ايضاحات.
اليوم الثاني :اﻷنشطة المخططة:
 9:15-9:00مقابلة رئيس المؤسسة
 - 11:00 -9:15مقابلة مع هيئة التدريس لمناقشة الجوانب التالية :
 البرامج اﻷكاديمية.
 أساليب التعليم والتعلم.
 خصائص وأدوار القيادة.
 المﻼمح الرئيسية للسياسات الخاصة بالتعليم.
بالتوازي  :أستكمال أعمال الفحص الوثائقي.
 12:30-11:00مقابلة مع القيادات والعاملين في الجهاز اﻻداري.
 14:00-11:00بالتوازي  :زيارة المكتبة ومﻼحظة الفصول الدراسية و بعض اﻻنشطة التعليمية
المختارة.
 14:30-14:00استراحة.
 16:30-14:30اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المﻼحظة والفحص الوثائقي لليوم الثاني.
 17:00-16:30اجتماع فريق المراجعين مع المنسق للتاكيد على جدول اليوم التالي و طلب أية
مستندات اضافية او ايضاحات.
 17:30-17:00مقابلة مع عينة من الخريجين.
 18:30-17:30مقابلة مع اﻷطراف المجتمعية.
اليوم الثالث :اﻷنشطة المخططة:
 9:15-9:00مقابلة رئيس المؤسسة.
 11:00 -9:15مقابلة جميع المراجعين لممثلي الطﻼب من الفرق الدراسية والبرامج المختلفة.
 - 12:30-11:00زيارة وحدة ادارة الجودة بالمؤسسة.
 على التوازي :تفقد اماكن ممارسة اﻷنشطة الطﻼبية ،معامل الكمبيوتر ،أماكناخرى تقترحها المؤسسة.
 14:30-12:30اجتماعات فردية مغلقة للمراجعين مع بعض من هيئة التدريس والطﻼب.
 15:00-14:30اجتم اع ع ام بنهاي ة الزي ارة الميداني ة م ع رئ يس المؤسس ة وال وكﻼء وم دير وح دة
الجودة والمنسق وغيرهم ممن يدعوهم رئيس المؤسسة لتقديم تقرير شفهي عام ع ن
الزيارة.
المغادرة
15:00
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نموذج رقم )(3

معهد ..................
تقرير المؤسسة التعليمية عن آداء فريق المراجعين
-

ارشادات خاصة باستيفاء النموذج
يتم استيفاء هذا النموذج بواسطة منسق الزيارة و يعتمد من رئيس المؤسسة.
يتم تقديم هذا التقرير في خﻼل اسبوع على اﻻكثر من تاريخ انتهاء الزيارة.
في حالة تقييم المؤسسة ﻻحد الخصائص المدرجة بالنموذج بدرجة اق ل م ن  3عل ى المقي اس المس تخدم يج ب
ذكر اﻻسباب التي تبرر ذلك في الجزء المخصص بالنموذج )تعليقات اضافية (.

اسم المؤسسة :
تاريخ الزيارة :
اسم المنسق :
بيانات اﻻتصال بالمنسق :

محمول:
بريد الكتروني:

تليفون :عمل:
فاكس:

اسم رئيس فريق المراجعة :
اعضاء الفريق :
فيما يلي مجموعة من الخصائص المتعلقة بفريق الزيارة الميدانية لمؤسستكم الموقرة برجاء تحدي د انطباع اتكم بص راحة
تامة عن كل خاصية وذلك باستخدام المقياس الموضح أدناه ،علما ً بأن الرقم ) (1يش ير إل ى "ض عيف ج داً" ،وال رقم )(2
إلى "ضعيف" ،والرقم ) (3إلى "متوسط" ،والرقم ) (4إلى "جيد" ،وأخيرا ً إلى الرقم ) (5إلى "ممتاز".
5
4
3
2
1
تنسيق موعد وجدول الزيارة باﻻتفاق مع المؤسسة
 -التزام الفريق بالمواعيد المحددة في جدول الزيارة

1

2

3

4

5

 -مدى استعداد الفريق للزيارة

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

رئيس الفريق :
 اﻻلتزام بالجدول الزمني للزيارة. اﻹحترام والتقدير ﻷعضاء المؤسسة. اﻹنصات ﻵراء اﻵخرين. القدرة على التفاعل والتواصل.اعضاء فريق المراجعة:
 اﻻلتزام بالجدول الزمني للزيارة. اﻹحترام والتقدير ﻷعضاء المؤسسة. اﻹنصات ﻵراء اﻵخرين. -القدرة على التفاعل والتواصل.

1

2

3

4

5

تعليقات اضافية /مبررات ......................................................................................................
بيانات تمﻼ بواسطة الهيئة

كود المؤسسة بقاعدة بيانات الهيئة:
تاريخ تقديم تقرير المؤسسة عن تقييم الزيارة
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نموذج رقم ) 4أ(
معهد.......................:

التقرير السنوى ﻷداء المؤسسة
)أ( الوضع اﻻنتقالى قبل الحصول على اﻻعتماد
مجاﻻت القوة /الضعف
)تقرير المراجعين
المعتمدين(
) (1مجاﻻت القوة:
- 1/ 1
- 2/ 1
- 3/ 1

أنشطة ومهام التعزيزلمجاﻻت القوة

أنشطة ومهام المعالجة
والتحسين لقاط
الضعف

اليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

) (2مجاﻻت الضعف:
- 1/ 2
- 2/ 2
- 3/ 2
- 4/ 2
- 5/ 2

عميد المعهد ............................ :

مدير وحدة ادارة الجودة ....................... :
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مؤشرات المتابعة
وتقييم اﻷداء

نموذج رقم )4ب(
معهد.......................:

التقرير السنوى ﻷداء المؤسسة
)ب( المعايير الحاكمة ﻻستمرارية اﻻعتماد
تقوم المؤسسة بتقديم تقريرها السنوي والذى يجب أن يتضمن ما تم القيام به من أنشطة
ومهام تتعلق بتحسين مجاﻻت القصور الخاصة بالمعايير الحاكمة وما يتبعها من عناصر
وخصائص  ،وذلك كما هو موضح أدناه.

-1
-2
-3

البرامج التعليمية.
التعليم والتعلم
إدارة الجودة
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الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واﻻعتماد

نموذج رقم )(5
تقرير نتائج التقويم واﻻعتماد للمؤسسة
اسم المؤسسة ..................... :
تاريخ صدور التقرير/ / :
تاريخ الزيارة الميدانية للمراجعة :من

إلي

/ /

/ /

أوﻻ :مقدمة
ه دفت عملي ة المراجع ة والتق ويم الت ي قام ت به ا الهيئ ة القومي ة لض مان ج ودة التعل يم و اﻻعتم اد للمؤسس ة ال ى
التحقق من انها تتسم بالمصداقية و النزاهة و لديها من القيادة و الحوكمة والتنظيم و الموارد البش رية و المادي ة م ا
يدعم تحقيق رسالتها المعلنة واهدافها اﻻستراتيجية  ،ويت وافر به ا السياس ات و الب رامج وانم اط ال تعلم والكف اءات
اﻻكاديمية الﻼزمة لضمان تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية.
وقد اعتمدت الهيئة خﻼل عملية التقويم عل ى تحلي ل دقي ق للدراس ة الذاتي ة للمؤسس ة والوث ائق المرفق ة  ،باﻻض افة
الى نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق المراجعين المعتمدين للمؤسسة.
ثانيا :النص اﻷساسي للتقرير:
 -1بيانات أساسية عن المؤسسة ومنهجية زيارة فريق المراجعين:
أ -بيانات أساسية:
)يتم استيفاء كافة البيانات اﻷساسية الخاصة بوصف المؤسسة ،والتي في مقدمتها اﻻسم ،وتاريخ مزاولة النشاط
اﻷكاديمي  ،وعدد البرامج المطبقة  ،وعدد الطﻼب  ،وعدد أعضاء هيئة التدريس والعاملين  ،وما شابه ذلك(
ب -ملخص الزيارة الميدانية )فترة الزيارة  ،المجموعات المستهدفة في المقابﻼت  ،عدد المقابﻼت  ،الوثائق التي
تم فحصها  .......................وغيرها.
 .2معايير التقويم
يبدأ تقييم كل معيار بذكر ممارسات القياس ،ثم يكتب برجراف عن كل مؤشر  ،يحدد فيه أهم نقاط اﻷستيفاء وأهم
نقاط الضعف )يشار إليها بوضع خط أسفل كل نقطة من النقاط واجبة التحسين(  ،وع ذكر الدليل الذي ثم اﻻستناد
عليه للوصول للتقييم المذكور )مثل مﻼحظة /مقابلة /فحص وثيقة  /نتائج استطﻼع رأي أو غيرها( ،كما يذكر في
كل معيار مستوي اﻷستيفاء )مستوفي /مستوفي جزئيا /غير مستوفي(
أوﻻ :القدرة المؤسسية
 اﻻدارة والحوكمة
 الجهاز اﻻدارى


المواردواﻻمكانيات التاحة للتعليم والتعلم

ثانيا :الفاعلية التعليمية


الطﻼب والخريجون



البرامج التعليمية
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التعليم والتعلم



هيئة التدريس



ادارة الجودة

القرار:
يتم ذكر القرار اﻹجمالي )أعتماد  /عدم اﻻعتماد( للمؤسسة مع ذكر مبررات القرار
مقترحات التحسين:

 .1في ضوء نقاط الضعف المذكورة يتم تحديد أهم نقاط التحسين المطلوبة
بناءا ً على ما سبق فانه تقرر ما يلي:
بعد العرض علي مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم واﻻعتماد  ،قرر المجلس الموافقة علي
وزارة
ةل
ة  ...................التابع
م المؤسس
نح )اس
نح  /ﻻ تم
أن تم
 (..............................................شهادة اﻻعتماد.
 .2في حالة عدم تأهل المؤسسة لﻸعتماد  ،تقوم الهيئة بإفادة المؤسسة بما يلي:
 درجة العجز في استيفاء معايير التقويم واﻻعتماد للمؤسسة المعايير أو المؤشرات أوالعناصر أوالخصائص التي لم تطبقها المؤسسة بشكلمرض
 -ما يحب علي المؤسسة القيام به حتي يتسني لها الحصول علي شهادة اﻻعتـمـــــاد
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نموذج رقم )(6
معهد ....................... :

التظلمات
اسم المؤسسة المتظلمة :

.........................................................................................

عنوان المؤسسة :

.........................................................................................

نوع المؤسسة :

□ حكومي:

خاص:

□

□

الجهة التابعة لها :

.........................................................................................

اسم ممثل المؤسسة في
موضوع التظلم* :
صفة ممثل المؤسسة :

.........................................................................................

بيانات اﻻتصال بممثل
المؤسسة :
تاريخ الزيارة الميدانية :
القرار موضوع التظلم :
تاريخ ابﻼغ المؤسسة
بالقرارموضوع التظلم :
سبب التظلم :

.........................................................................................
تليفون ) :عمل ( ................................
)المحمول( .............................
)المنزل( ...............................
)فاكس( ...............................
بريد الكتروني .......................................................... :
.........................................................................................
□ عدم اﻻعتماد
□ وقف اﻻعتماد
□ سحب اﻻعتماد
/ /
□ مبررات القرار غير مذكورة
□ مبررات القرار غير مقبولة من وجهة نظر المؤسسة

أسباب أخرى )تذكر( :
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
* الشخص المعين من قبل المؤسسة والمسئول عن متابعة موضوع التظلم مع الهيئة وهو الذي ستقوم الهيئة باﻻتصال به لطلب اية
ايضاحات او وثائق.

اعتبارات هامة:
-

يجب تقديم التظلم في خﻼل ثﻼثون يوما ً على اﻻكثر من ابﻼغها رسميا بالقرار موضوع التظلم.
في حالة وجود وثائق تدعم تظلم المؤسسة يتم ارفاق صورة من الوثائق مع اتاحة اﻻصل لﻼطﻼع.
على المؤسسة المتظلمة تسديد رسوم التظلم المحددة في حساب الهيئة وارفاق اشعار السداد بالطلب.
تلت زم الهيئ ة باخط ار المؤسس ة ب القرار النه ائي ف ي موض وع ال تظلم خ ﻼل  120يوم ا م ن ت اريخ تق ديم ال تظلم
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
على ممثل المؤسسة التاكد من استﻼم اﻻيصال الدال على استﻼم الهيئة لطلب التظلم والمستندات المرفقة.
في حالة ما اذا جاء القرار في صالح المؤسسة فانه يتم رد الرسوم المسددة اليها.

بيانات تمﻼ بواسطة الهيئة

كود المؤسسة المتظلمة بقاعدة بيانات الهيئة:
تاريخ استﻼم التظلم
اسم المستلم:

توقيع المستلم
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معهد........................ :
الغايات العامة

اﻷهداف اﻹستراتيجية

نموذج رقم )(7
الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية المؤسسة
اﻷنشطة والمهام

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

مدير وحدة إدارة الجودة..................... :

مؤشرات المتابعة
وتقييم اﻷداء

عميد المعهد :

)  (1تشير إلى أنشطة تم إنجازها فى مواعيدها المحددة .
 تشير إلى أنشطة جارى تنفيذها وفقا ً للجدول الزمنى .
؟ تشير إلى أنشطة لم يتم إنجازها .
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اﻹنجــــــــــــازات
مستوى اﻹنجاز

)(1

...............................

أسباب عدم اﻹنجاز

نموذج رقم )(8
ارشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء الرضا الوظيفى للقيادات اﻻدارية والعاملين
 نمط ومصداقية اﻻدارة
 العﻼقات مع القيادات اﻻكاديمية
 المشاركة في اتخاذ القرارات
 العﻼقة مع الرؤساء /المرؤسين /الزمﻼء
 وضوح اﻻختصاصات والمسئوليات
 تكافؤ السلطة مع المسئولية
 عدم التمييز في توزيع المكافآت والحوافز التشجيعية
 اتاحة المعلومات
 مناخ اﻻبتكار والتطوير
 الدورات التدريبية
 معايير تقويم اﻷداء
 المتطلبات الوظيفية
 ظروف العمل المادية
 الدعم المادي /غير المادي
 عبء العمل
 قواعد التعيين والترقية
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نموذج رقم )(9
استقصاء رضا اﻷطراف المجتمعية
 مصداقية اﻻدارة
 العﻼقات مع القيادات اﻻكاديمية
 المشاركة في اتخاذ القرارات
 المشاركة في المجالس الرسمية
 اتاحة المعلومات
 مستوى الخريجين
 الممارسات الفعلية لحماية البيئة
 المشاركة في المؤتمرات والندوات
 الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة
 التدريب الميداني للطﻼب
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نموذج رقم )(10

الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية
مجاﻻت التطوير
والتعزيز

آليات التنفيذ

مقترحات التطوير والتعزيز

التوقيت

مدير وحدة إدارة الجودة..................... :
عميد المعهد ...............................
نموذج رقم )11أ(
معهد................................... :
قسم.............................................:

مسمى المقرر
كود المقرر

)أ( مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسى
المعــــــارف
المحتويات الرئيسية
للمقرر

أسبوع
الدراسة
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مهارات ذهنية

مسؤ

م

أستاذ المقرر..................................... :
رئيس مجلس القسم العلمى................................ :
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نموذج رقم )11ب(
معهد................................... :
قسم.............................................:

)ب( مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمى
المقررات
الدراسية

المعــــــارف

مهارات ذهنية

رئيس مجلس القسم العلمى................................ :
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مهارات
مهنية

مهارات
عامة

نموذج رقم )(12
معهد ............................... :
قسم ........................................ :

توصيف مقرر دراسى
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودى :

إسم المقرر :

التخصص :

عدد الوحدات الدراسية :

الفرقة  /المستوى :

 -2هدف المقرر

 -3المستهدف من تدريس المقرر :
أ -المعلومات والمفاهيم

ب -المهارات الذهنية

جـ -المهارات المهنية

د  -المهارات العامــــــة
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نظرى

عملى

 -4محتوى المقــــــرر
)يذكر محتوي المقرر في كل من
اﻷجزاء النظرية والعملية(

 -5أساليب التعليم والتعلم

 -6أساليب التعليم والتعلم للطﻼب ذوى
القدرات المحدودة )المتعثرين
دراسيا(

 -7تقويم الطــــــــﻼب :
أ -اﻷساليب المستخدمة

ب -التوقيت

جـ -توزيع الدرجات

 -8قائمة الكتب الدراسية:
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة
جـ -كتب مقترحة

أستاذ المقرر .....................................

رئيس مجلس القسم العلمي ........................................ :
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نموذج رقم )(13
معهد ............................... :
قسم ........................................ :

توصيف برنامج دراســـــــــى
أ -معلومات أساســبة :
 -1إسم البرنامــــج :
 -2طبيعة البرنامج :

) أحادى (

) ثنائى (

) مشترك (

القسم المسئول عن البرنامج :
تاريخ إقــــــــــــرار البرنامج :

/

/

ب -معلومات متخصصة :
 -1اﻷهــــداف العامة للبرنامج :
. ........................................................................................ 1/1
. ........................................................................................ 2/1
. ........................................................................................ 3/1
 -2المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :
 . 1/2المعرفـــــــــة والفهم :
أ . .......................................................................................
ب . .....................................................................................
جـ . ....................................................................................
د . ......................................................................................
 . 2/2المهارات الذهنيــــــة :
أ . .......................................................................................
ب . .....................................................................................
جـ . ....................................................................................
د . ......................................................................................
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 . 3/2المهــــــــــــارات المهنية :
أ . .......................................................................................
ب . .....................................................................................
جـ . ....................................................................................
 4/2مهارات عامــة :
أ . .......................................................................................
ب . .....................................................................................
 .3مواصفات الخريج المستهدفة:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
 .4هيكل ومكونات البرنامج :
أ  -مـدة البرنامـــج .............................. :
ب -هيكل البرنامج ............................... :

عملى

□ عدد الساعات  /عدد الوحدات نظرى

عدد

إجمالى
%

□ مقررات العلــــــــــوم اﻷساســـــــــــــية :
□ مقررات العلوم اﻹجتماعية واﻹنسانية :
□ مقررات علـــــــــــــــوم التخصــــــــص :
□ مقررات من علوم أخرى ) حاسب آلى و : (...
□ التدريب الميدانى :
 توصيف برنامج التدريب:
)عدد ساعات التدريب  /أماكن التدريب المقترحة  /طرق الدريب  /طرق التقييم(
 المخرجات التعليمية المستهدفة من التدريب:
معارف............................................................................................................................... :
مهارات.............................................................................................................................. :
.
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د  .مقررات البرنامــج :
عدد الساعات اﻹسبوعية

كود أو
رقم
المقرر

إســـــــــــــم المقرر

نظرى

تمارين

عملى

الفرقة
والمستوى

الفصل
الدراسى

 -5توصيف المقررات  :يرفق توصيف المقررات
 -6متطلبات اﻹلتحاق بالبرنامج :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 -7القواعد المنظمة ﻹستكمال البرنامج :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 -8طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج )تحريري  /شفوي  /عملي  /أنشطة /أخري(:
الطريقـــــــة

ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة

-1
-2
-3
-4
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 -9طرق تقويم البرنامج :
الوسيلة

القائم بالتقويم

العينة

 -1طﻼب الفرقة النهائية
 -2الخريجــــــــون
 -3أصحاب اﻷعمــــــــال
 -4مقيم خارجى /ممتحن خارجى
 -5طرق أخرى
المسئول عن البرنامج :

التوقيع :
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التاريخ :

/

/

نموذج رقم )(14
تقرير مراجع خارجي
يعبر التقرير التالي عن الرأي العلمي الموضوعي
للسيد  /أ.د ................................................................
 الوظيفة الحالية :..........................................................................
تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على طلب :
معهد :
...................................................................................................
اسم البرنامج :
...................................................................................................
تاريخ المراجعة :
...................................................................................................
برج اء مراجع ة المكون ات التالي ة الت ي تس اعد عل ى التقي يم الش امل لتوص يف
البرنامج المعني وذلك باستخدام المقياس التالي :
) أ ( البيانات اﻻساسية للبرنامج:
مستوفى
العناصر

ر
غي
مستوفى

البيانات اﻻساسية.
اسم المنسق.
تعليقات المقيم ............................................................................................... :
....................................................................................................................
....................................................................................................................

ب( التقييم اﻻكاديمي:
أهداف البرنامج :
واضحة □
كمي □

صياغة اﻻهداف
قابلة للقياس

غير واضحة □
نوعي □

تعليقات المقيم ............................................................................................... :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج :
مخرجات التعلم المستهدفة
ارتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج
تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات
مخرجات التعلم المستهدفة تتواف ق م ع مواص فات الخ ريج للبرن امج
في كل من :
 المجال المعرفي
 المهارات التطبيقية والمهنية
 المهارات الذهنية
 المهارات العامة
مخرج ات ال تعلم المس تهدفة للبرن امج تواك ب التط ور العلم ي ف ي
مجال التخصص
مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتياجات سوق العمل

واضحة □
مرتبطة □
تتحقق □

غير واضحة □
غير مرتبطة □
ﻻ تتحقق □

يتوافق □
يتوافق □
يتوافق □
يتوافق □
تواكب □

ﻻ يتوافق □
ﻻ يتوافق □
ﻻ يتوافق □
ﻻ يتوافق □
ﻻ تواكب □

تواكب □

ﻻ تواكب □

تعليقات المقيم ............................................................................................ :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
تعليقات المقيم :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

هيكل البرنامج و محتوياته
توازن هيكل البرنامج مع مواصفات الخريج من حيث:
 مقررات العلوم اﻻساسية مقررات العلوم اﻻنسانية و اﻻجتماعية مقررات متخصصة تدريب عملي و ميدانيتعليق ات المق يم ............................................................................................... :
....................................................................................................................
ملحوظة  :يجب الرجوع عند تقييم هذا الجزء إلى الهياكل المطبقة في البرامج المناظرة

جـ( تقويم أعمال الطﻼب:
مﻼئم ة الط رق المس تخدمة ف ي التق ويم لطبيع ة مخرج ات ال تعلم مﻼئمة □ غير مﻼئمة □
المستهدفة.
تعليقات المقيم ............................................................................................... :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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د -مقررات البرنامج:
يعتم د التق ويم ف ي ه ذا الج زء عل ى المراجع ة الدقيق ة لتوص يف المق ررات الخاص ة
بالبرنامج :

كود المقرر

المقرر رقم .........
يتحقق

المقرر رقم .........
يتحقق

ﻻ يتحقق

ﻻ يتحقق

المقرر رقم .........
يتحقق

 وضوح أهداف المقرر ارتباط اهداف المقرر باهداف البرنامج قابلية مخرجات التعلم المستهدفة للقياس مﻼئمة مخرجات التعلم المستهدفة ﻷهدافالمقرر
 توافق مخرجات التعلم المستهدفة معمصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج
 مﻼئمة طرق التعليم والتعلم المستخدمةلتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة
 اتسام محتويات المقرر بالحداثة الوسائل المستخدمة للتعليم و التعلممناسبة للطرق المذكورة
 طرق تقييم الطﻼب المستخدمة مﻼئمة -المراجع المذكورة حديثة

تعليقات اخرى
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

مقيم النهائي
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

التوقيع :

اسم المراجع الخارجي :
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ﻻ يتحقق

نموذج رقم )(15
تقرير عن برنامج دراســـــــى
العام اﻷكاديمى 201 /201
معهد ............................ :
قسم ..................................... :
أ  -معلومات أساسية
 -1إسم البرنامج :

 -2التخصص :

 -3عدد السنوات الدراسية
 -4عدد الساعات المعتمدة  /عدد المقررات
 -5أسس تشكيل لجان الممتحنين
 -6نظام الممتحنين الخارجيين

نظرى
مستوى المعهد
متاح

عملى
المديرية /الوزارة معهد
غير متاح

ب  -معلومات متخصصة
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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 -7إحصائيـــــــــات :
 عدد الطﻼب الملتحقين بالبرنامج نسبة النجاح ﻓﻰ البرنامج)(% تطور اﻹلتحاق بالبرنامج ) منسوبةإلﻰ اﻷعداد الملتحقة بالبرنامج
خـــــﻼل أخر  3سنوات(
 -نتائج اﻹمتحان النهائﻰ

متزايد
عدد

ثابت
%

متناقص
عدد

%

 -توزيع تقديرات النجاح ) ( %

 -10اﻹمكانيات التعليميـــــــة :
 نسبة هيئة التدريس  :الطﻼب مدى مﻼئمة تخصصات أعضاءهيئة التدريس وتوزيع اﻷعباء
عليهم طبقا ً ﻹحتياجات البرنامج

مناســــــــب

إلى حدا ما

غير مناسب

) لـماذا (

..................................................................................
..................................................................................

 -المكتبـــــــــــــــــة

مناســـــــبة
غير مناسبة

إلى حدا ما
) لـماذا (

..................................................................................
..................................................................................

 -المعامــــــــــــــل

مناســــــــب

إلى حدا ما
) لـماذا (

غير مناسب

..................................................................................
..................................................................................

 -عدد الحاسبات

مناســــــــب

إلى حدا ما

غير مناسب

) لـماذا (

..................................................................................
..................................................................................

 التعاون مع منظمات اﻷعمال ﻓﻰتوﻓير ﻓرص التدريب للطﻼب

.................................................................................
.................................................................................
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 -أى متطلبات أخرى للبرنامج

.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

 -11إدارة الجودة والتطــــوير :
 -نظام متابعة اﻷداء

فعـــــــال

إلى حدا ما
) لـماذا (

غير فعال

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

 -المراجعة الداخلية  /الخارجية

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

 -12مقترحات تطوير البرنامــــــــــــج :
 هيكل البرنامج ) المقررات /الساعات(

.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
...................................................................................

 -مقررات جديــــــــــدة

.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

 -التدريب والمهـــــــارات

المسئول عن البرنامج :

.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

التوقيع :

- 103 -

التاريخ :

/

/

نموذج رقم )(16
تقرير مقرر دراسى
معهد .............................. :
قسم ............................... :
أ  -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى
 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( نظـــــــــرى ) +

)

( عمــــــــلى

 -5النظام المتبع ﻹختيار لجنة اﻹمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لﻺمتحان

غير متوافر

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اﻹحصائيـــــــــات :
 عدد الطﻼب الملتحقين بالمقرر عدد الطﻼب الذين أدوا اﻹمتحان -نتيجة اﻹمتحــــــــان

  %للناجحين طبقا ً لتقــــــديراتالحاصلين عليها

عدد

عدد

%

راسب

ناجح

ممتاز

جيد جدا ً

جيــد

مقبــول

 -2تدريس المقـــــــرر :
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%

 -الموضوعات التﻰ تم تدريسها

.................................................................................

  %لما تم تدريسه من المحتوىاﻷساسﻰ للمقرر
 مدى إلتزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر

.................................................................................

 مدى تغطية اﻻمتحانلموضوعات المقرر

>60

84 - 60

<85

>60

84 - 60

<85

تدريب عملى

 -أساليب التعليم والتعلم

دراسة حالة

محاضرات نظرية
أنشطة فصلية

اﻷعمال الفصلية ) تذكر( :
..................................................................................
نظري

 -طريقة تقويم الطــﻼب

شفوى
عملـى

أعمال فصلية

 -3اﻹمكانيات المتاحة للتدريس :
 -الوســــــــــــائل المعينة

متوفر

إلي حد ما

غير متوفر

 -المستلزمات والخامات

متوفر

إلي حد ما

غير متوفر

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

..........................................................................................
..........................................................................................

 -5نتيجة تقويم الطﻼب للمقرر ) ( %
:
 -6مقترحات تحسين المقــــــــرر

-1
-2

 -7مﻼحظات المراجعين الخارجيين
) إن وجدت (

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات
التطوير فى العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
) ما هى واﻷسباب؟ (

-1
-2
-1
-2
-1
-2
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم
مجاﻻت التطوير

إسم أستاذ المقرر:

توصيف التطوير

توقيت التطوير

التوقيع :
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المسئول عن التنفيذ

التاريخ :

/

/

نموذج رقم )(17

تقويم مقرر دراسى
 -1معلومات أساسية
 المستوى /السنة الدراسية: -المحاضر:

 التخصص : عدد الوحدات  :المحاضرة -التطبيقات . :

 إسم المقرر: الفصل الدراسى : -عضو الهيئة المعاونة:

.ساعة
.ساعة

 -2آراء عامة حول المقرر الدراسى
غير مشوق

1

2

3

4

5

مشوق

ﻻ يرتبط بالتخصص

1

2

3

4

5

يرتبط بالتخصص

ﻻ يتضمن معلومات حديثة

1

2

3

4

5

يتضمن معلومات حديثة

ﻻ يوفر أمثلة عملية

1

2

3

4

5

يوفر أمثلة عملية

ﻻ يقابل توقعاتى

1

2

3

4

5

يقابل توقعاتى

غير مفيد فى التطبيق العملى

1

2

3

4

5

مفيد فى التطبيق العملى

غير مفهوم

1

2

3

4

5

مفهوم

عموما ً ضعيف

1

2

3

4

5

عموما جيد

 -3مخرجات التعلم المستهدفة
العبــــــــــارة

غير موافق
تماما ً
)(1

غير موافق
)(2

إلى حد
ما
)(3

موافق
)(4

موافق
تماما ً
)(5

 المقرر له أهداف واضحة ومعلنة المقرر يزودنى بالمعرفة المفيدة والفهم المتعمق للموضوع المقرر يحفزنى على التفكير أكسبني المقرر بعض المهارات المهنية التي تفيد في الحياةالعملية

 -4المحاضـــرات
العبــــــــــارات

غير موافق
تماما ً
)(1

 يتم تقديم المحاضرات وفقا ً لمواعيد الجداول المحددة والمعلنة تساهم المحاضرات فى تفهم موضوع المقرر تغطى المحاضرات كل الموضوعات التى إشتملت عليهاقائمة محتوياته
 يتم تقديم المحاضرات بأسلوب مشوق تضمنت المحاضرات المشاركة من جانب الطﻼب إشتملت المحاضرات على حاﻻت عملية مقدار المعلومات المقدمة فى المحاضرات مناسب -كتاب المقرر ) أو المذكرة ( يعتبر مناسب
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غير موافق
)(2

إلى حد
ما
)(3

موافق
)(4

موافق
تماما ً
)(5

 -5المحاضــــر
العبــــــــــارة

غير موافق
تماما ً
)(1

غير موافق
)(2

إلى حد
ما
)(3

موافق
)(4

موافق
تماما ً
)(5

 يلتزم دائما ً المحاضر بمحتويات المقرر يلتزم دائما ً المحاضر بمواعيد بدء وإنتهاء المحاضرة أشعر بأن المحاضر دائما ً مستعد جيداً للمحاضرة يعالج المحاضر موضوعات المقرر بعمق يشجع المحاضر الطﻼب على اﻷسئلة والتعبير عن وجهةنظرهم
 يستثمر المحاضر وقت المحاضرة فى التدريس الفعلى يبدو المحاضر ذو معرفة عالية بموضوع المقرر يحافظ المحاضر على جذب إنتباهى يعامل المحاضر الطﻼب بإحترام -يقدم المحاضر أمثلة وحاﻻت عملية فعالة

 -6نظـــــــام التقويم
العبــــــــــارة
-

غير موافق
تماما ً
)(1

غير موافق
)(2

إلى حد
ما
)(3

موافق
)(4

موافق
تماما ً
)(5

يعتبر جدول اﻹمتحانات مناسب
يتم اﻹعﻼن عن مواعيد اﻹمتحانات مبكرا ً
يعتبر عدد إمتحانات أعمال الفصل مناسب
تتصف اﻹمتحانات بالموضوعية
الوقت المخصص لﻺمتحانات مناسب
تغطى اﻹمتحانات محتويات المقرر
تركز اﻹمتحانات على الجوانب النظرية والعملية فى المقرر
تعتبر اللغة المستخدمة فى اﻹمتحانات واضحة ومفهومة
ﻻ تتضمن اﻹمتحانات أخطاء مطبعية
يتصف توزيع الدرجات المقررة بالعدالة

 - 7المعامل  /الورش
العبــــــــــارة
-

غير موافق
تماما ً
)(1

غير موافق
)(2

إلى حد
ما
)(3

موافق
)(4

موافق
تماما ً
)(5

يتوافر بالمؤسسة معامل كافية لتحقيق أهداف العملية التعليمية
يتصف تصميم المعامل بالجاذبية والمﻼئمة
يتصف الفنيون بالمعامل بالكفاءة العالية
تعتبر المساحة المتاحة للمعامل مناسبة لعدد الطﻼب
تتناسب مساحة الورش مع أعداد الطﻼب
يتصف الفنيون العاملون بالورش بالكفاءة العالية

 -9المدرجـات وقاعات التدريس
العبــــــــــارة

غير مﻼئم
تماما ً
)(1

 الموقــــــــــع الحجــــــــــم -عدد المقاعد /البنشات
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غير مﻼئم
)(2

إلى حد
ما
)(3

مــﻼئم
)(4

مﻼئم
تماما ً
)(5

 تسهيﻼت التدريس المتاحة ) السبورة البيضاء ،البروجكتور،داتاشو(...
 الهـــــــدوء اﻹضــــــــاءة -النظـــــــافة

 -10أخـــــــــرى
 -1/10ما الذى تحبه أو ﻻتحبه فى هذا المقرر؟
أحب فى هذا المقرر
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ﻻ أحب فى هذا المقرر
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 -2/10فى رأيك كيف يمكن تحسين أو تطوير هذا المقرر؟
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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نموذج رقم )(18
استقصاء رضا الطﻼب































سياسة القبول
التوزيع علﻰ التخصصات.
اﻻلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات
طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم
البيئة التعليمية
التدريب الميداني
المختبرات والمعامل وقاعات التدريس
اسالبيب التعلم الذاتي
اﻷرشاد اﻷكاديمي
امتحانات وأنشطة تعليمية دورية.
الدروس الخصوصية
الكتاب الجامعي
الكثاﻓة العددية
اﻻمتحانات
اﻷنشطة الطﻼبية
المنح الدراسية
تشجيع التميز
الشفاﻓية عند تقييم المقررات
اتاحة المعلومات
سياسات عدم التمييز والعدالة
التسهيﻼت المتاحة بالمكتبة
ﻓاعلية المشاركة ﻓي اللجان.
مصداقية اﻹدارة
الشكاوى والمقترحات
الدعم المادي
الخدمات الصحية
الخدمات المقدمة لذوي اﻻحتياجات الخاصة
المراﻓق
وسائل اﻻنتقال
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نموذج رقم )(19
استقصاء رضاء هيئة التدريس
 مصداقية اﻻدارة
 السمة المميزة للقيادة
 العﻼقات مع القيادات اﻻكاديمية
 المشاركة في اتخاذ القرارات
 اﻷعباء التدريسية
 توزيع اﻻشراف على الرسائل العلمية
 الدعم المالي البحث العلمي
 اتاحة المعلومات
 مناخ اﻻبتكار والتطوير
 الدورات التدريبية لتنمية قدرات هيئة التدريس
 معايير تقويم اﻷداء
 فاعلية وحدة ضمان الجودة واﻻعتماد
 المتطلبات الوظيفية
 المكتبة
 ظروف العمل
 الدعم غير المادي
 قواعد تعيين الهيئة

- 111 -

نموذج رقم )(20
معهد.............................. :

الخطة التنفيذية لتحسين وتطوير الفاعلية التعليمية
المجاﻻت

المقترحات

آليات التنفيذ

مدير وحدة إدارة الجودة ......................... :

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

المعهد .......................... :
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مؤشرات
المتابعة

الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واﻻعتماد

نموذج رقم )(21
الخط الزمني لعملية اﻻعتماد
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قائمة المراجع
: المراجع العربية
. بشأن تنظيم اﻷزهر والهيئات التي يشملها1961  لسنة103 قانون رقم
.1963  لسنة61 قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم
. في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة1970  لسنة52 القانون رقم
.1972  لسنة49 قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم
.1981  لسنة139 قانون التعليم الصادر بالقانون رقم
. بشأن إنشاء الجامعات الخاصة1992  لسنة101 القانون رقم
 دلي ل اﻻعتم اد وض مان الج ودة،  مشروع ض مان الج ودة واﻻعتم اد- وزارة التعليم العالي
.2005  ديسمبر، جمهورية مصر العربية- في التعليم العالي
. بانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻻعتماد2006  لسنة82 القانون رقم
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