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 فتتاحيةاكلمة 

اد  يم واالعتم ودة التعل ة لضمان ج ة القومي ر الھيئ دإتعتب ية  ىح ائز الرئيس الرك
ة إل ة المسئولة عن نشر صللخطة القومي ا الجھ ك باعتبارھ يم فى مصر، وذل الح التعل

ى  ة الت ايير القومي ة المع ن تنمي ع، وع ة والمجتم ات التعليمي ى المؤسس ودة ف ة الج ثقاف
ة وتحسين جودة تتواكب مع المعايير القياسية الدولية إل ة المؤسسات التعليمي ادة ھيكل ع

ا ا ومخرجاتھ ؤدى  ،عملياتھ ذى ي و ال ى النح ادة لإعل ا، وزي ع فيھ ة المجتم ى كسب ثق
وفى ضوء . قدراتھا التنافسية محليا ودوليا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر

ة  عى الھيئ ك تس ً إذل ا ه وفق يم وضمان جودت تمر للتعل وير المس ى التط ن  ل ة م لمجموع
ة وعية والعدال فافية والموض د الش ى تؤك يم الت ادئ والق ة  ،المب ى معاون رص عل والح

ى ا لمؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعھا وتحسين أدائھا الكلى للتأھل والحصول عل
ة التى إ. االعتماد اد للمؤسسات التعليمي ن الھيئة ال تعتبر جھة رقابية، بل ھى جھة اعتم

م ف ن ث ة، وم ايير القومي ات المع ق متطلب ن تحقي تمكن م ا تحرصإت ة  نھ ديم كاف ى تق عل
ى التحسين المستمر رشاد والتأشكال النصح واإل وجيه لھذه المؤسسات بما يساعدھا عل

  .لجودة مخرجاتھا من خالل آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتى واالعتماد

ة ة والدقيق وفير ونشر المعلومات الكافي ى ت ة عل  ،ولتحقيق ما سبق تحرص الھيئ
اذ الخطوات مؤسسات التعليمية على التقويم الذاتى، ومن ثالوالتى يمكن أن تساعد  م اتخ

ا ف. الالزمة للتقدم والحصول على االعتماد دم لمؤسسات إومن ھن ة أن تق ه يسعد الھيئ ن
ذه  الثانيصدارھا إالتعليم العالى وجامعة األزھر  والمتمثل فى دليل االعتماد الخاص بھ

يأتى فى مقدمتھا ما يتعلق  مھمةويشتمل ھذا الدليل على معلومات متنوعة و. المؤسسات
اد باإل ويم واالعتم ايير ومؤشرات التق طار العام لعملية التقويم واالعتماد، ومحاور ومع

اد ى ضافة إ. المحددة من الھيئة، ومراحل وخطوات واجراءات عملية التقويم واالعتم إل
يم  ات التعل ة بمؤسس ة الخاص ة الذاتي امال للدراس ا متك دليل نموذج ذا ال ك يتضمن ھ ذل

ر، و ال ة األزھ الى وجامع ويم الع رات التق ايير ومؤش اور ومع ة لمح ات التطبيقي ممارس
واالعتماد فى مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر، وأخيرا بعض المفاھيم األساسية 

  .والمصطلحات، والنماذج المطلوب استكمالھا فى المراحل المختلفة للتقويم واالعتماد

يم اإ ات التعل ى مؤسس دليل ال ذا ال دم ھ ي تق ة وھ ر ن الھيئ ة األزھ الي وجامع لع
الدولية تعي تماما رسالتھا قليمية وسسات التعليم العالي اإللى غيرھا من مؤإبمصر بل و

الي في مصر و ودورھا في تقييم الوضع ة متطورة الحالي للتعليم الع ايير قومي اء مع بن
ة التحديات المعاصرة واحتالل  ،لضمان واستمرارية جودته ى مواجھ ا يساعدھا عل بم

ً   مكانة ً  متقدمة اقليميا   .ودوليا
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تالف  ى اخ الى عل يم الع ات التعل اد مؤسس ل العتم دليل المتكام ذا ال ر ھ ويعتب
راء واالستشاريين  أنواعھا ثمرة الجھود الجادة والمخلصة التى بذلھا مجموعة من الخب

يم ر .  من أعضاء ھيئة التدريس والمتخصصين فى تطوير التعل ة بكثي دم الھيئ ذلك تتق ل
ن االم دير م كر والتق ان والش ى إتن اھم ف ن س ل م ى ك ذا الإل داد ھ ه ع ى مراحل دليل ف

ى المختلفة، وكذلك إلى كل من شارك بالرأى فى إ ة ممثل عداد  مسودة ھذا الدليل من كاف
المستفيدين النھائيين من مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة، وممثلى األطراف 

بتطوير التعليم، والخبراء المحليين والدوليين، حيث تم المجتمعية ذات العالقة واالھتمام 
  .عداد النسخة النھائية للدليلإراء ھؤالء عند آاألخذ فى االعتبار جميع 

  ال من عند هللا سبحانه و تعالى،إوما التوفيق 

  مجدي عبد الوھاب قاسم /د.أ

  دارة الھيئةإرئيس مجلس 
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  شكر وتقدير

والمتمثل  الثانيصدارھا إالتعليم واالعتماد بتعتز الھيئة القومية لضمان جودة 
دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر فى جمھورية مصر "فى 

ويتميز ھذا الدليل بشموليته وأھميته الملحة للمستفيدين النھائيين من ھذه ". العربية
ات خرى ذسواء كانت حكومية أو خاصة، وغيرھم من القطاعات األ ،المؤسسات

  . العالقة والمھتمة بقضايا تطوير وتحديث التعليم العالى فى مصر والعالم العربى

وتتمثل فائدة ھذا الدليل فى معاونة مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر 
الراغبة فى التقدم لالعتماد من الھيئة، حيث يتضمن معلومات كافية ودقيقة تتعلق 

جراءات التقدم لالعتماد، وخطوات إعتماد، ومراحل وطار العام لعملية التقويم واالباإل
عليه  عداد الدراسة الذاتية الخاصة بھذه المؤسسات باعتبارھا حجر األساس الذى تبنىإ

 ً لقواعد الھيئة، والممارسات التطبيقية  المراحل المختلفة لعملية التقويم واالعتماد وفقا
  . اد المحددة من قبل الھيئةلمحاور ومعايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتم

ال أن تتقدم بخالص الشكر التقدير والعرفان للدعم إوال يسع الھيئة فى ھذا المقام 
نشائھا من مؤسسات الدولة التشريعية إوالتأييد غير المحدود الذى حظيت به الھيئة منذ 

رة خير عون لتحقيق رسالتھا وتحمل مسئولياتھا فى مسيا والذي كان لھ ،والتنفيذية
تقدر الھيئة كافة الجھود التى بذلت من قبل لتحسين جودة كما . تطوير التعليم فى مصر

  .التعليم العالى

ال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العقول واأليادى إكما ال يسع الھيئة 
فى ھذا العمل الكبير، وأخذت على عاتقھا مسئولية تصميم  أسھمتالمخلصة التى 

لى تطوير التعليم العالى فى إ ھذا الدليل كأحد المھام القومية التى تسعى خراجإعداد وإو
وتخص الھيئة . مصر باعتباره عماد التنمية المستدامة والمحور الرئيس للتقدم والرخاء

  . عداد ھذا الدليل من خبراء ومستشارى الھيئةإبالشكر فريق 

ء مجلس إدارة الھيئة كما تتوجه الھيئة بكل الشكر والتقدير إلى السادة أعضا
عداد ھذا إعلى ما بذلوه من جھد متميز في المراجعة والدعم المستمر خالل مراحل 

ً لمختلف ممثلي األطراف المجتمعية، والخبراء  .الدليل وتتوجه الھيئة بالشكر أيضا
خراج ھذا الدليل سواء إعداد وتصميم وفى المراحل المختلفة إل أسھمواالدوليين الذين 

خراجه فى صورته النھائية إساعد على مما أو الرأى أو التعليق أو النقد البناء بالفكر 
  .الحالية

وخاصة  ،نكار الجھد المتميز الذى بذله جميع العاملين بالھيئةإوأخيراً ال يمكن 
في دارة نظم المعلومات، والسكرتارية الفنية في كتابة وإخراج الدليل إفى كل من 

       .         صورته الحالية
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  تقديم

استجابة لالحتياجات القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته أصدر السيد 
نشاء الھيئة القومية إب ٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(محمد حسني مبارك القرار رقم / الرئيس
لسنة ) ٢٥(كما أصدر سيادته القرار الجمھوري رقم . جودة التعليم واالعتماد لضمان
والتي تستوجب  ،وفي ضوء التكليفات المنوطة بالھيئة. بالالئحة التنفيذية للھيئة ٢٠٠٧

الكفيلة باعتماد  وضع السياسات الالزمة لضمان جودة التعليم واتخاذ اإلجراءات
عداد المعايير القومية القياسية إئة بتصميم ومؤسسات التعليم في مصر، قامت الھي

الالزمة للتقويم واالعتماد، باالستعانة بكافة ممثلي المستفيدين النھائيين، واألطراف 
ضافة إلى التجارب العالمية إالمجتمعية المختلفة ذات العالقة واالھتمام بتطوير التعليم، 

  .في ھذا الصدد
  

ة واألقي رات العالمي ي ضوء المتغي اھيم وف ي المف ر ف ن تغيي ا م ا واكبھ ة وم ليم
والتي تُعد من  ،اإلقتصادية واالجتماعية يأتي التعليم الجيد كبوابة رئيسية للتنمية البشرية

تدامة د أحد الضمانات . أھم مقومات التنمية القومية المس ه يع يم في حد ذات ا أن التعل كم
وارد ال ه الم د في م تع الم ل ي ع ومي ف ية لألمن الق ة األساس ري للتنمي ود الفق ة العم طبيعي

اء ية إل. والرخ زة الرئيس و الركي ة ھ اد المعرف د أصبح اقتص ة ولق رات ھائل داث طف ح
ة  اومتنامية في موارد األمم والشعوب، والذي يتطلب أساساً تعليماً متطوراً ذ جودة عالي

ة  ات الفعلي ويم الممارس اس وتق تمرة لقي ة ومس م حاكم ية، ونظ ايير قياس اً لمع وفق
  .للمؤسسات التعليمية

  
ة ب د في عصر المعرف ى اإلإويتصف التعليم الجي درة عل داع كساب الطالب الق ب

ذي يجعل  اة، األمر ال تعلم مدى الحي ذاتي وال تعلم ال ا وال واالبتكار واستخدام التكنولوجي
ا  ية وفاعليتھ دراتھا المؤسس وض بق ة والنھ ات التعليمي وير المؤسس ي تط ن الحتم م

ة لتحق ى التعليمي ادرة عل ية، ولتصبح ق ز والتنافس ق التمي ة إي ة وتنمي اج ونشر المعرف نت
  .المھارات وتحويلھما إلى مقدرات اقتصادية فعلية تخدم خطط التنمية الشاملة

  
رئيس،  ب المحور ال ه الطال ذي أصبح مع يم وال فة التعل ي فلس ا أن التحول ف كم

دالً من أن يكون نتاج فإوحتى يكون في نھاية المطاف خريجاً مساھماً في  رص العمل ب
حداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية إاألمر الذي استوجب معه ضرورة  ،مستھلكاً لھا

ع  ق م ي تتف دارات الت ارات والج ة المھ ى تنمي ز عل ث ترك ية بحي ررات الدراس والمق
ه من إمتطلبات واحتياجات سوق العمل، مع  ة التي تمكن ة الكافي كساب الخريج المرون
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مؤسسي  وھذا بدوره استلزم ضرورة توفير نظام. يف مع التغيرات في سوق العملالتك
  .فاعالً لضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم

  
ة باعداد نظام متكامل  وفي ضوء لضمان الجودة والتطوير ما سبق قامت الھيئ

م  وئه ت ي ض ذي ف ر، وال ي مص يم ف تمر للتعل اورإالمس امل لمح دليل الش ذا ال داد ھ  ع
ر،  ة األزھ الي وجامع يم الع ات التعل ي مؤسس اد ف ويم واالعتم رات التق ايير ومؤش ومع

  .عداد الدراسة الذاتية لھذه المؤسساتإوكذلك النموذج الخاص ب
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  منھجية إعداد الدليل
  

  

 مقدمة.  

 أھداف الدليل.  

 القطاعات المستھدفة.  

 تصميم ھيكل الدليل.  

 أنواع وطرق جمع البيانات.  

 راء المستفيدين النھائيينآع استطال.  

 المراجعة والتدقيق.  

 التجربة االستطالعية.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

- ١٢ - 

 



 دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالي

- ١٣ - 

  :مقدمة

يتضمن دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر كافة المعلومات 
ليھا ھذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة وتتعلق برسالة ودور إالتى تحتاج 

لمستمر للتعليم وضمان جودته فى جمھورية مصر العربية، الھيئة فى التطوير ا
طار العام لعملية التقويم واالعتماد، ومعايير ومتطلبات وضوابط االعتماد، واإل

عداد الدراسة الذاتية الخاصة بھذه المؤسسات باعتبارھا نقطة االنطالق إوخطوات 
ممارسات التطبيقية جراءات عملية االعتماد من قبل الھيئة، والإاألولى فى سلسلة 

 .لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد
  

عداد ھذا الدليل على األسلوب الوصفى الشامل إاعتمدت المنھجية المتبعة فى 
ر من خالل مراحلھا لعملية ضمان الجودة واالعتماد فى مجال التعليم العالى فى مص

زام بھا للتقدم جراءات الواجب اتباعھا، والضوابط الواجب االلتالمختلفة، واإل
والحصول على االعتماد من الھيئة، وكذلك للتحسين والتعزيز المستمر لجودة التعليم 

عداد ھذا الدليل على عدة مراحل متعاقبة إخرى اشتملت منھجية أومن ناحية .  العالى
ومتكاملة تمثلت فى أھدافه، والقطاعات المستھدفة، وھيكله، وأنواع وطرق جمع 

  .ع اراء المستفدين، والمراجعة والتدقيق، واخيرا التجربة االستطالعيةبياناته، واستطال
  
  :أھداف الدليل) ١(

  :لى تحقيق األھداف التاليةإيسعى ھذا الدليل 

  تعريف وتوعية مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة وجامعة األزھر
وضمان برسالة وأھداف الھيئة ودورھا فى التطوير المستمر للتعليم العالى 
  .جودته فى ضوء المعايير القياسية القومية وبما يحافظ على ھوية األمة

  توفير المعلومات الكافية والدقيقة لمؤسسات التعليم العالى والمتعلقة بمراحل
 .جراءات وضوابط عملية التقويم واالعتمادإو
 خالل طار العام لعملية التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالى من تحديد اإل

ليھا ھذه العملية، وما يتضمنه كل محور من إالمحاور الرئيسية التى تستند 
أساسية  بوصفھا متطلباتمعايير ومؤشرات وعناصر وخصائص يجب تحقيقھا 

 .للتقدم والحصول على االعتماد
  جراء الدراسة الذاتية الخاصة بكل منھا من إمعاونة مؤسسات التعليم العالى فى

 .قدمه الھيئة لھذا الغرضخالل نموذج شامل ت
  معاونة مؤسسات التعليم العالى لتعزيز مجھوداتھا فى التطوير وتحسين الجودة

 . من خالل المعلومات المتاحة للھيئة فى ھذا المجال
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  :القطاعات المستھدفة) ٢(
  :يمكن االستفادة من ھذا الدليل عن طريق القطاعات التالية

 لخاصة وجامعة األزھرمؤسسات التعليم العالى الحكومية وا.  

 المراجعين المعتمدين من الھيئة.  

 اللجان المتخصصة التابعة للھيئة والمعنية بالتقويم واالعتماد.  

 وزارة التعليم العالى.  

 أعضاء ھيئة التدريس. 
 الطالب. 
  األطراف المجتمعية ذات العالقة والمھتمة بقضايا تطوير التعليم فى

  .  مصر
  :تصميم ھيكل الدليل) ٣(

م تصميم ھيكل ھذا الدليل على النحو الذي يساعد على تحقيق األھداف ت
ضافة ھيكل على أربعة أجزاء رئيسية باإلالمخططة له، ومن ثم تقرر أن يشتمل ھذا ال

 .إلى المالحق
  :مقدمة الدليل ٣/١

ً يتضمن الجزء األول من الدليل عرض لمفھوم ومبادئ ضمان  اً مختصر ا
ليه تعريف بالھيئة القومية متمثالً في نشأة جودة التعليم واالعتماد، ي

وتأسيس الھيئة والرؤية والرسالة الخاصة بھا، والغايات واألھداف التي 
  .تسعى إلى تحقيقھا، وأخيراً قواعد الممارسات المھنية للھيئة

  :اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد  ٣/٢
لعملية التقويم واالعتماد، يحتوي الجزء الثاني من الدليل على اإلطار العام 

حيث يوضح ھذا الجزء أھلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد، والقيم 
الجوھرية لمعايير االعتماد، والمحاور األساسية للتقويم واالعتماد، 
  .ومعايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد ، واخيراً ضوابط االعتماد

  :عتماد جراءات عملية التقويم واالإمراحل و ٣/٣
جراءات عملية التقويم واالعتماد إيتناول الجزء الثالث من الدليل مراحل و

لمؤسسات التعليم العالي بصفة عامة ممثلة في طلب التقدم للھيئة لالعتماد، 
الدراسة الذاتية للمؤسسة، والزيارات الميدانية للمراجعين  عدادإو

  .ما بعد التقويمالمعتمدين، ونتائج عملية التقويم، وأخيراً مرحلة 
  :عداد الدراسة الذاتية للمؤسسة إخطوات  ٣/٤

عداد الدراسة الذاتية لمؤسسات إيشتمل الجزء الرابع من الدليل على نموذج 
ً للقواعد المحددة من الھيئة، والذي يتضمن  رشادات إالتعليم العالي وفقا
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عداد إعداد ھذه الدراسة، والبيانات الوصفية الخاصة بالمؤسسة، وعامة إل
الدراسة الذاتية وفقا لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد المحددة من قبل 

خيرا الممارسات التطبيقية لھذه المحاور والمعايير وما يتبعھما أالھيئة، و
  .من مؤشرات وعناصر وخصائص

  :أنواع وطرق جمع البيانات ) ٤(
ثائقية والبيانات عداد ھذا الدليل نوعين من البيانات ھما البيانات الوإتطلب 

 .الميدانية
  : البيانات الوثائقية  ٤/١

اشتملت البيانات الوثائقية على مختلف البيانات المتاحة والمنشورة أو غير 
المنشورة وتتعلق بعملية وأبعاد ضمان جودة التعليم واالعتماد سواء على 

وتتلخص المصادر الرئيسية لھذا النوع من . المستوى المحلي أو الدولي
  :لبيانات فيما يليا

  نشاء وتأسيس الھيئة إالقرارات الجمھورية والقوانين الصادرة بشأن
  .والئحتھا التنفيذية

  أدلة ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي الصادرة من
 .ھيئات وجھات محلية ودولية

 تقارير رسمية منشورة. 
 دراسات وبحوث سابقة ذات عالقة بجودة التعليم. 
 دارة االستراتيجية ع عربية وأجنبية متخصصة في مجاالت اإلمراج

 .وجودة الخدمات والتعليم وغيرھا
ولقد تمثلت طرق جمع ھذه البيانات في الدراسة والفحص وتحليل 

  .المضمون لكافة البيانات الواردة في ھذه المصادر
  :البيانات الميدانية  ٤/٢  

عداد ھذا الدليل في البيانات تمثل النوع الثاني من البيانات المطلوبة إل
الميدانية والتي تتعلق بمحاور ومعايير التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم 
العالي وجامعة األزھر ما تشتمل عليه من مؤشرات وعناصر وخصائص 

ضافة إلى الممارسات التطبيقية لمحاور إ. مطلوب قياسھا بموضوعية
ق لجمع ھذا النوع من البيانات، وقد تم استخدام عدة طر. ومعايير التقويم

  :والتي تمثلت في التالي 
  تم استخدام ھذه الطريقة بشكل مكثف وبغرض تنمية  :العصف الذھني

المؤشرات والعناصر والخصائص التابعة لكل معيار من معايير التقويم 
وقد شارك في عمليات وأنشطة العصف الذھني مجموعة من . واالعتماد
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ي جودة التعليم العالي من قيادات أكاديمية الخبراء المتخصصين ف
  .وأعضاء ھيئة التدريس

  كما تم استخدام ھذه الطريقة بغرض  :المقابالت الجماعية المتعمقة
تنمية مزيد من الخصائص المطلوب قياسھا لتحقيق متطلبات معايير 

وقد تم . ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي
ضافات المناسبة لما سبق تصميمه وتنميته من ھذه عديالت واإلجراء التإ

وقد شارك في ھذه المقابالت مجموعات متنوعة من . الخصائص
القيادات األكاديمية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وجامعة 
األزھر والخبراء المتخصصين في تطوير التعليم، والطالب، وغيرھم 

وي االھتمام والعالقة بقضايا تطوير التعليم في من األطراف المجتمعية ذ
 .مصر

  وأخيراً تم استخدام ھذه الطريقة من خالل توجيه  :الزيارات الرسمية
الدعوة الرسمية لبعض الخبراء الدوليين المتخصصين في ضمان جودة 
التعليم واالعتماد من ھيئات دولية مناظرة لمراجعة المعايير والمؤشرات 

ئص التي تم تنميتھا بغرض استخدامھا في عملية والعناصر والخصا
وقد تم بالفعل . التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي في مصر

الخبراء في اجراء التعديالت  االستفادة من التقارير المقدمة من ھؤالء
 .ضافات المناسبةواإل

  :استطالع رأي المستفيدين النھائيين ) ٥(
يم عداد المإبعد االنتھاء من  سودة النھائية للدليل قامت الھيئة بعرض محاور التقي

واالعتماد وما يتبعھما من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص على مجموعات من 
ا  ة تطبيقھ م نحو امكاني اتھم وآرائھ ى انطباع المستفيدين النھائيين، بغرض الحصول عل

ة مولية وموضوعية عناصر الدراس د ش ة، وتحدي اتھم المختلف ي مؤسس ة ف د . الذاتي ولق
دريس  نشملت ھذه المجموعات من المستفيدين النھائيي ة الت على ممثلين من أعضاء ھيئ

ر، ة األزھ ة، وجامع ة والخاص ات الحكومي ين،  بالجامع ة، واإلعالمي ات المھني والنقاب
الب ي . والط تخدامه ف تطالع واس ذا االس ائج ھ ق نت ة بتوثي ت الھيئ د قام راء إولق ج

 .التعديالت المناسبة
  :المراجعة والتدقيق ) ٦(

جراء عمليات إخراج ھذا الدليل في صورته النھائية ضرورة إعداد وإتطلب 
ولقد تمت عملية المراجعة . المراجعة والتدقيق لجميع محتوياته وفي مراحله المختلفة

والتدقيق أكثر من مرة، وشارك فيھا عدة أطراف من بينھا الفريق المسئول عن ھذا 
ن في اللغة مجلس ادارة الھيئة، ومراجعون خارجيون، ومتخصصواء الدليل، وأعض

  .العربية
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  :التجربة االستطالعية ) ٧(
سيتم تطبيق نموذج االعتماد الذي تضمنه ھذا الدليل على مجموعة مختارة من 

وذلك لتحديد وتحليل الفجوة بين القدرات  ،مؤسسات التعليم العالي وجامعة األزھر
ات وبين معايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد التي أقرتھا الحالية لھذه المؤسس

الھيئة، ومن ثم تزويد ھذه المؤسسات بنتائج التقويم األولية، مع منحھا فترة زمنية 
ً لالعتماد ربة فرصة جيدة للتحقق من مدى وستكون ھذه التج. الحقة للتقدم رسميا

  .اع المختلفة من ھذه المؤسساتمة نموذج االعتماد وسھولة تطبيقه على األنومالء
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  مقدمة الدليل:  الجزء األول

  

 مفھوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واالعتماد.    

 نشأة الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.   

 رؤية ورسالة الھيئة.   

 الغايات النھائية واألھداف.   

 ة للھيئةقواعد الممارسات المھني.   
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  مفھوم ومبادئ

  ضمان جودة التعليم واالعتماد

  :مفھوم ضمان جودة التعليم واالعتماد: أوالً 

لى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم واالعتماد في إيمكن النظر 
مصر على أنھا نقلة نوعية غير مسبوقة فى مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه 

معايير القياسية العالمية وبما يحافظ على ھوية األمة لمقابلة توقعات ومؤسساته وفقا لل
. المستفيدين النھائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم ھو عماد التنمية والتقدم

وتنطوي ھذه المبادرة فى مضمونھا العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم فى 
  .فھوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واالعتمادويتضمن ھذا الجزء من الدليل م. مصر

  :ضمان جودة التعليم )١(

يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير 
األكاديمية والمؤسسية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدھا وتعريفھا 

مناظرة لھا سواء على المستوى وتحقيقھا على النحو الذى يتوافق مع المعايير ال
ن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة أالقومي أو العالمي، و

المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النھائيين 
  .من الخدمات التى تقدمھا المؤسسة التعليمية

  :االعتماد) ٢(

لى تمكين المؤسسات إلك العملية المنھجية التى تھدف يشير االعتماد إلي ت
 ً ً ودوليا والتى  ،التعليمية من الحصول على صفة متميزة، وھوية معترف بھا محليا

جراءات فعالة لتحسين إتعكس بوضوح نجاحھا فى تطبيق استراتيجيات وسياسات و
المستفيدين بما يقابل أو يفوق توقعات  ،الجودة فى عملياتھا وأنشطتھا ومخرجاتھا

نه يمكن تعريف إوفى ضوء ذلك ف. ويحقق مستويات عالية من رضائھم ،النھائيين
  :االعتماد للمؤسسات التعليمية فى مصر على النحو التالي

االعتراف الذى تمنحه الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة "
سسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً ثبات أن لديھا القدرة المؤإالتعليمية إذا تمكنت من 

خرى أدنى، أو أى معايير والتى تمثل الحد األ ،للمعايير القياسية األكاديمية القومية
دولية معتمدة من الھيئة، ولديھا من األنظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز 

  "المستمر للجودة
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 ً   :مادمبادئ عملية ضمان جودة التعليم واالعت:  ثانيا

وھى مستوحاة من  ،ھناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم واالعتماد
النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتھا فى التطبيق العملي 

  :سواء من الھيئة أو من المؤسسات التعليمية

  والحرص على تحقيق  ،والعناية به) الطالب(االھتمام بالمستفيد األساسي
  .احتياجاته ورغباته وتوقعاتهتلبية من خالل  ،مستويات عالية من رضائه

  القيادة والحوكمة الموجھة بالفكر والتخطيط االستراتيجى والموضوعية
  .والشفافية والعدالة

 دارة الديموقراطية التى تعتمد المشاركة الفعالة لكافة األطراف ذات نمط اإل
ى سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل وتستخدم التفويض والتمكين ف ،المصلحة

 .النقد

 بداع بغرض التغيير الھادف والتحسين والتطوير المستمراالبتكار واإل. 

 دارة إفى  مسئوليتھااالستقاللية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية و
 .داريةكاديمية واإلعملياتھا وأنشطتھا األ

 دوار ى تحددھا األليات والواجبات التئوااللتزام وعدم التخلى عن المس
 .فرادالخاصة بالمؤسسات أو األ

 ستفادة من الخبرات التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على اال
 .واالنفتاح على العالم ،وتقبل األفكار الجديدة ،المتراكمة

  المنافع المتبادلة بين جميع األطراف ذات العالقة بالمؤسسة التعليمية من
 .يس ومعاونيھم وعاملين واألطراف المجتمعيةطالب وأعضاء ھيئة تدر

  نتاج إوالتى تقوم ب ،االھتمام بالعمليات التشغيلية والفنية فى المؤسسة
 .الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية

  والحرص على جمع المعلومات وتوثيقھا لتفھم الراجعة، االھتمام بالتغذية
 .   ير مخرجات النظام المؤسسىواالستفادة منھا لتحسين وتطو ،ردود األفعال
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  الھيئة القومية

  لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  :نشأة وتأسيس الھيئة

محمد حسنى مبارك رئيس الجمھورية فى الثامن / صدر قرار السيد الرئيس
قراره من إنشاء الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعد إب ٢٠٠٧من نوفمبر 

، والذى ينص على أن ھذه الھيئة تتمتع  )٢٠٠٦لسنة  ٨٢ن رقم قانو(مجلس الشعب 
باالستقاللية وتكون لھا الشخصية االعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، 

كما صدر . ويكون مقرھا مدينة القاھرة، وللھيئة أن تنشئ فروعا لھا فى المحافظات
الالئحة التنفيذية للقانون  صدارإب ٢٠٠٧لسنة  ٢٥رئيس الجمھورية رقم / قرار السيد

  .نشاء الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادإب ٢٠٠٦لسنة  ٨٢رقم 

دارة يصدر إنشاء الھيئة يكون للھيئة مجلس إمن قانون ) ١٤(ووفقا للمادة 
من بين خبراء  ويتكون من خمسة عشر عضواً  ،بتشكيله قرار من رئيس الجمھورية

كافية فى مجال تقويم األداء وضمان جودة التعليم فى جميع التعليم ممن لھم دراية 
ويعين القرار من بين . مجاالته ، وال تتعارض مصالح أى منھم مع أھداف الھيئة

 ً خر واآل ي،نواب للرئيس، أحدھم لشئون التعليم العال ةوثالث أعضاء المجلس رئيسا
وتمتد مدة عضوية . يوالثالث لشئون التعليم األزھر ،لشئون التعليم قبل الجامعى

ومن ناحية أخري تنص . مجلس االدارة ألربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
على أن لمجلس ادارة الھيئة الحق في أن يشكل من بين  القانون نفسهمن ) ١٦(المادة 

داء مھمة أليھا بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بإأعضائه لجنة أو أكثر يعھد 
 .محددة

  

  

  

  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

- ٢٤ - 

  رؤية ورسالة الھيئة 

  : الرؤية
ا و مشھودا لقراأ ه عالمي ا ب يم معترف اد في التعل ه ن تكون الھيئة كياناً لالعتم رات

يم وتحقيق على تطوير ذاته سعيا ل وقادراً  ،الموضوعيةبالمصداقية و ضمان جودة التعل
ة اته المختلف ات مؤسس ية لمخرج ز والتنافس تو ،التمي ى المس ي اإلو يالمحل ىعل قليم

  .بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويحافظ على ھوية األمة ،الدوليو
  

  :الرسالة
االرتقاء بمستوي جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً "

م مع المعايير القياسية الدولية لھيكلة ونظم وموارد ءلمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتال
لتعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة وأخالقيات العملية ا

ً و ً ودولياً، ودعم خطط إالمجتمع فى مخرجاتھا لتحقيق الميزة التنافسية محليا قليميا
المعرفية والثقافية والبحثية لھذه اإلسھامات التنمية القومية الشاملة، وتعزير 

  ". المؤسسات
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  ھيئةغايات وأھداف ال

  : الغايات النھائية

 يم ضمان املة للتعل ات خطط  المستمر وتطويره الجودة الش ا يتفق ومتطلب بم
ة ة القومي تويين المحل ،التنمي ى المس ية عل ق التنافس دول يوتحقي ا ال  ي،وال وبم

  .يتعارض مع ھوية األمة

  ،ارات ة المھ ة، وتنمي اء المعرف ى بن ة ف ات التعليمي ز دور المؤسس م وتعزي دع
 .الثقافة، وتعميق البحث العلمى، وخدمة المجتمع والبيئةونشر

  د د رواف اره أح ومى واعتب اتج الق ادة الن يم لزي ى التعل تثمار ف ردود االس تعظيم م
  . زيادة الدخل القومى

 ا كيان ة بإعتبارھ ة للھيئ اته المختلف ع ومؤسس م المجتم د ودع ة وتأيي ب ثق  اكس
اد معترفلال ً عتم ً  ا ا ه عالمي ق التو ،ب ات وتحقي ع ھيئ تمر م اون المس اصل والتع

 .يوالدول يضمان الجودة واالعتماد على المستويين األقليم

  :  األھداف

  :لى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خاللإتھدف الھيئة 

 نشر الوعي بثقافة الجودة.  
  ل الوصول ا يكف ة بم ع المؤسسات التعليمي ة من إالتنسيق م ة متكامل ى منظوم ل

ايير وير المع ات التط د مقارن اس اآلآو وقواع ات قي ايير  ،داءلي ادا بالمع استرش
  .مةوبما ال يتعارض مع ھوية األ ،الدولية

 الذاتى للقيام بالتقويم التعليمية للمؤسسات الذاتية القدرات دعم.  
 د ة تأكي ى الثق ى المستوى عل دولى واألقليمى المحل ة  مخرجات في وال العملي

  .مةمع ھوية األبما ال يتعارض  التعليمية
 ام التقويم القي ايير القياسية   للمؤسسات الشامل ب ا للمع ا طبق ة وبرامجھ التعليمي

 .والمعتمده لكل مرحلة تعليمية و لكل نوع من المؤسسات التعليمية
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  قواعد الممارسات المھنية للھيئة

ه من  زم ب ا تلت ھا واعد فى استراتيجيتق تمثل قواعد الممارسات المھنية للھيئة م
ا  فافية عملھ دتھا وش ا  يضمن حي ا وتصرفاتھا ، بم ات عملھ ا وآلي وسياساتھا  وقراراتھ
ل  ن قب ة م ة المتبع ات المھني وابط الممارس ع ض ق م دافھا، ويتف التھا وأھ ق رس ويحق

ى . الھيئات المماثلة على المستوى العالمي ع مجاالت عل ى أرب ذه القواعد عل وتشتمل ھ
  :النحو التالي

  :تقاللية الھيئةساإدارة و) ١(

  دتھا واستقاللية ا يضمن حي الھيئة كيان حكومي مستقل غير تابع ألي وزارة مم
 .قراراتھا

 سياسات الھيئة وآليات عملھا موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية . 

 لوب ة أس ع الھيئ ً تتب ً اطيرقوديم ا ن  ا كل م س إدارة مش ن خالل مجل ا م ي إدارتھ ف
 . دة ممن ال تتعارض مصالحھم مع أھداف الھيئةخبراء التعليم والجو

  ة إللھيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة عن ويم فاعلي ة وتق دارة الجودة الداخلي
ة ئداأ ويم األداء والمستجدات المحلي ھا والتخطيط للتطوير المستمر وفقاً لنتائج تق

ة األطراف المعنيالراجعة وكذلك على التغذية  ،والعالمية المؤسسات (ة من كاف
ة الب ،التعليمي عأ ،الط راد المجتم ية،  ،ف ادة السياس ة والقي وزارات المعني ال
 ).وغيرھا

  المتخصصة فى التعليم والعالمية وطنية الالمحلية تستعين الھيئة بأفضل الخبرات
 لتحقيق أھدافھا بكفاءة وفعاليةبأنواعه المختلفة، وفى نظم الجودة والتطوير 

 ا يحقق جودة للھيئة إدارة للتدري ا بم درات كوادرھ ة ق ب تمكنھا من إعداد وتنمي
ويم  ات تق راجعين المشاركين في عملي اءة والموضوعية للم األداء وضمان الكف

 .المؤسسات التعليمية

 جميعدائھا للتلتزم الھيئة بإعالن نتائج أي تقويم خارجي أل. 

  ا من تحقيق ا يمكنھ دافھا تستخدم الھيئة مواردھا المالية المتاحة بم التھا وأھ رس
 .بكفاءة

 :عالقة الھيئة بالمؤسسات التعليمية) ٢(

 ى التحسين والتطوير المستمر ة عل ا  ،تحفز الھيئة المؤسسات التعليمي وفر لھ وت
 .الخبرات االستشارية من خالل إدارة منفصلة عن إدارة التقويم واالعتماد
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 اع ادية لمس ات اإلرش ة والمطبوع ن األدل لة م ة سلس ات تصدر الھيئ دة المؤسس
 .ھا وإعدادھا لالعتمادئالتعليمية على إجراء التقويم الذاتي بھدف تطوير أدا

  ئولية ام األول مس ي المق ا ف ة ھم رامج والمؤسس ودة الب أن ج ة ب رف الھيئ تعت
ة ة التعليمي تقاللية األ ،المؤسس ة االس رم الھيئ ة وتحت ة وشخصية المؤسس كاديمي
 .المميزة في برامجھا

 تجديد واالبتكار في أداء المؤسسات التعليميةتشجع الھيئة ال. 

  اد خالل أي وقت ا بسحب طلب االعتم تم تقويمھ ي ي ة للمؤسسة الت تسمح الھيئ
 . حتى ما قبل صدور تقريرالمراجعين المعتمدين

 تنظم الھيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم. 

 كي ي تش ة ف ة المؤسس ير الھيئ ه تستش وط ب دين المن راجعين المعتم ق الم ل فري
 .تقويمھا لضمان عدم تعارض المصالح

 راجعين إتقوم الھيئة ب دئي للم طالع المؤسسات التي يتم تقويمھا على التقرير المب
اإل د تراھ اط ق ة نق ى آي ق عل ا الفرصة للتعلي ديم  ،عطائھ ة أوتق ة أي ائق أدل و وث
 .صدار القرار النھائىإند و يؤخذ رد المؤسسة في االعتبار ع، ضافيةإ

  ويم و ة التق ا في عملي تطلب الھيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير عن رأيھ
ارير مصدر ،داء النظراء المراجعينأ ك التق ً أساس اً وتستخدم تل للمعلومات في  ا

 .التطوير للھيئةوعملية التقويم الذاتي 

 ت الخاصة بالمؤسسة محل تلتزم الھيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلوما
 .عالنه بنص اللوائح والقوانينإال فيما يجب إالتقويم 

 ه إتلتزم الھيئة ب خطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصھا بخطاب موصى علي
ً يبعلم الوصول في خالل ثالث  .كثر من صدورهعلى األ ن يوما

 :عملية التقويم واتخاذ القرار) ٣(

  ي ة ف ة بحق المؤسس رف الھيئ دافھا تعت التھا وأھ ي ضوء رس ا ف تم تقويمھ ان ي
 .ھداف مالئمة للمستوى التعليمي للمؤسسةتلك الرسالة واأل ما دامتالمعلنة 

  م ة وت وعية والواقعي اد تتصف بالموض ويم واالعتم ايير للتق ة مع تخدم الھيئ تس
 .عرضھا على األطراف المختلفة ذات العالقة

 ة  تغطي معايير التقويم واالعتماد المجاالت المختلفة ألنشطة المؤسسات التعليمي
 .طبقاً لنوع المؤسسة، وغيرھا بحث علمي، وخدمة مجتمعية، ومن تعليم و تعلم
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 ائق واأل ي الوث ويم عل ة التق د عملي ة وتشمل اآلتعتم ات والطرق المستخدمة دل لي
 .لى المخرجاتإضافة باإل

 ين من طالب دريس، وأعضاء يعتبر استطالع رأي المعني ة ت اونيھم ، وم ھيئ ع
 .من عملية التقويمرئيساً  اطراف المجتمعية جزءاألو ،موظفينو

  راجعين طة م ويم بواس تم التق ة ان ي من الھيئ اتض ن قبلھ دين م اء أو ،معتم كف
 .فى ھذا الصدد وتحرص على عدم تضارب المصالح ،ومدربين

  اد من رة صالحية االعتم تحرص الھيئة على استمرارية عملية التقويم خالل فت
ة خ الل التقارير السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية لضمان استمرارية أحقي

 .المؤسسات بثقة المجتمع

  تعترف الھيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قرارتھا وفقاً لسياستھا المعلنة
ذه  وق ھ ى حق ة عل من المحافظ ي تض ة الت راءات العادل ة اإلج ذ الھيئ وتتخ

 .المؤسسات

  ة زم الھيئ اد المؤستلت ا بشان اعتم إعالن قرارتھ ى أصحاب ب ة عل سات التعليمي
 .المصلحة

 :االنشطة الخارجية والتعاون مع المؤسسات األخرى) ٤(

  ام وعات ذات االھتم ي الموض ة ف وزارات المعني ع ال اون م ة للتع ق الھيئ تنس
  .المشترك

  ى ة عل ودة إتحرص الھيئ ات ضمان ج ات ومنظم ع ھيئ ة م ات تبادلي ة عالق قام
ى المستويين اإلال اظرة عل راف تعليم واالعتماد المن دولي بھدف االعت قليمي وال

 .مةالمتبادل بشھادات االعتماد وفق ثوابت األ

  ات رات والممارس ادل الخب لة لتب ة ذات الص ات العالمي ع الھيئ ة م اون الھيئ تتع
 .لياتھا فى مجال التقويم واالعتمادآالجيدة وتنمية وتطوير قدراتھا و
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  عملية التقويم واالعتماد : الجزء الثانى
  

 مقدمة.    

 أھلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد.   

 القيم الجوھرية لمعايير االعتماد. 

 ضوابط التقدم لالعتماد   

 المحاور األساسية للتقويم واالعتماد.   

 معايير ومؤشرات التقويم واالعتماد.   
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  : مقدمة

طار العام لعملية التقويم واالعتماد ھذا الدليل على اإليشتمل الجزء الثانى من 
وتعتبر محتويات ھذا الجزء على درجة كبيرة من . لمؤسسات التعليم العالى فى مصر

األھمية خاصة للمؤسسات التى ترغب فى التقدم لالعتماد من قبل الھيئة، حيث ھناك 
المؤسسات سواء كانت للتحقق من أھلية ھذه  ؤھامجموعة من الشروط الواجب استيفا
  .٢٠٠٦لسنة  ٨٢خاضعة أو غير خاضعة للقانون رقم 

ويتناول ھذا الجزء بالتحديد متطلبات التأھل للتقدم لالعتماد، والقيم الجوھرية 
كما يشتمل ھذا الجزء على . التى تحكم معايير التقويم واالعتماد التى حددتھا الھيئة

 :ى أقرتھا الھيئة والمتمثلة فى محورين رئيسينالمحاور األساسية للتقويم واالعتماد الت
ھما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وكذلك المعايير الخاصة بكل محور، 

  . والمؤشرات التى ينطوى عليھا كل معيار من ھذه المعايير

  

  االعتماد بطلب المؤسسة للتقدم أھلية  

  :٢٠٠٦لسنة  ٨٢المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم  : والً أ
دم بطلب اال اد يمكن ألى مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى فى مصر التق عتم

تيفاء الشروط امن الھيئة بشرط أن يتوافر لديھا األھلية الكافية لذلك، وذلك من خالل  س
 :التالية

  ل الي للعم يم الع ن وزارة التعل رخيص م ى الت لة عل ة حاص ون المؤسس أن تك
  .مؤسسة للتعليم العالى

  ى أأن تكون قد منحت شھادة دراسية في رة واحدة عل ة م ا التعليمي حد برامجھ
 .تمت دورة دراسية كاملةأو أقل األ

 ة أ تراتيجية و نظم مراجع ة خطة اس ع السجالت المنتظم ديھا من واق ن يكون ل
 .داخلية، ونظم تقارير سنوية 

 ل المجالس ويسمح تشكيله بتمثي ،أن يكون لديھا مجلس رسمي مضطلع باإلدارة
 .الحاكمة داخل المؤسسة

  أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة. 

 ة الجھ د موافق ا يفي ديم م دم  ةتق ب التق ى طل رة عل ة مباش ا المؤسس ة لھ التابع
 .لالعتماد
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 ً   : ٢٠٠٦لسنة  ٨٢المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم : ثانيا

ة غيرالخاضعة م  يحق للمؤسسات التعليمي انون رق نة  ٨٢للق ة  ٢٠٠٦لس العامل
ن تكون مستوفية أ ىاالعتماد من الھيئة علن تتقدم بطلب التقويم وأوغير العاملة بمصر 

رخيص المشار  ه في الشرط األإللشروط السابقة مع كون  الت  ةمن الجھ اً ول صادرلي
  .المعنية لكل حالة

  
  الجوھرية لمعايير االعتمادالقيم 

ر مؤسسات التع الي تعتب يم الع ة ل دولبصفة عام دم ال اد تق دور  ،عم من حيث ال
ة نتاج المعرفة وممارسة البحث العلمي إالمنوط بھا في  دم اقتصاد الدول ى تق ادف ال الھ

ً  فراد قادرينأوكذلك تخريج  ،المجتمعمشكالت حل و ً  معرفيا على المنافسة في  ومھاريا
دولي ي وال وي . سوق العمل المحل دور الحي الي  في لمؤسساوفي اطار ال يم الع ت التعل

وير و اء وتط عبن دم المجتم ي تواجھھ ،تق ديات الت ذا والتح ام بھ ي القي اءة الا ف دور بكف
  :معايير االعتماد على القيم الجوھرية التالية دورن تأفاعلية فقد راعت الھيئة و

 االنتماء القومى والحفاظ على ھوية األمة.  

 لموضوعيةالعمل من خالل قيم تحكمھا النزاھة وا. 

 االلتزام بأخالقيات المھنة. 

 تنمية وحماية البيئة. 

 المساھمة الفعالة فى دعم خطط التنمية القومية. 

 النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية. 

 لعالميةاعداده للتنافسية إتنمية جدارات الطالب و. 

 مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. 

  أساسفه بوصالتقييم الذاتي المستمر ً  .للتطوير ا

 السعي الجاد للتميز. 
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  المحاور األساسية للتقويم واالعتماد

ً فى عملية التقويم واالعتماد  بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالميا
جميع ھذه المداخل تتفق على المضمون الذى يجب أن  فإنللمؤسسات التعليمية، 

لذي يركز بصفة أساسية على ضرورة التحقق من يحتوي عليه التقويم واالعتماد وا
قدرة المؤسسة التعليمية  على األداء بكفاءة لتحقيق رسالتھا التى تفسر أسباب وجودھا 
فى المجتمع، وفى نفس الوقت التحقق من مستوى فاعلية العملية التعليمية التى تمثل 

لمستفديين النھائيين توقعات اتلبية نشاطھا األساسي الذى يحدد طبيعتھا ويمكنھا من 
  .بوجه عاموالمجتمع 

وفى ضوء ما تقدم واستناداً إلى العديد من التجارب العالمية مع األخذ فى االعتبار 
فإنه تقرر أن تعتمد عملية  ،طبيعة نظام التعليم فى مصر ودوره التاريخى محلياً وأقليمياً 

ربية على محورين التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية فى جمھورية مصر الع
كل محور من ھذين ويتضمن . ھما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليميةأساسين 

المحورين مجموعة من المعايير التى حددتھا الھيئة لعملية التقويم الذاتى الشامل 
ويشتمل محور القدرة المؤسسية على ثمانية معايير تتمثل فى . للمؤسسة التعليمية

خالقيات والھيكل التنظيمي والقيادة والحوكمة والمصداقية واأل التخطيط االستراتيجى
داري والموارد المالية والمادية والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة وأخيراً والجھاز اإل

كما يشتمل محور الفاعلية التعلميية على ثمانية معايير . التقويم المؤسسي وإدارة الجودة
المقررات / األكاديمية والبرامج والمعايير فى الطالب والخريجين أخرى تتمثل

الدراسية والتعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة وأعضاء ھيئة التدريس والبحث العلمي 
  .والدراسات العليا وأخيراً التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

إن الدافع األساسي وراء الفصل بين المحورين السابقين للتقويم واالعتماد يتمثل 
فى اليقين بعدم قدرة المؤسسة التعليمية على األداء بكفاءة وفاعلية بدون توافر قيادة 
واعية تعتمد على التفكير والتخطيط االستراتيجى فى إدارة الموارد البشرية والمادية 

وتعمل على تنميتھا بصفة مستمرة من خالل الھياكل التنظيمية  ،المتاحة للمؤسسة
مع المحافظة  ،وباستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ،مرنةوالقواعد ال ،واالجراءات

وتساھم فى تنمية  ،وتتفاعل مع المجتمع المحيط ،خالقيات المھنةأعلى مصداقيتھا و
ن قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق رسالتھا إومن ناحية أخرى ف. وحماية البيئة

 ،ات عالية من الفاعلية التعليميةبدون تحقيق مستوي اوأھدافھا بفاعلية ال يمكن تحقيقھ
ً للمعايير األكاديمية  ،متمثلة فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وبحث علمي متطور وفقا

 ،على النحو الذى يضمن الوفاء باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية ،الدولية
 .سب ثقة المجتمعتويك
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مثل فى التحقق من مدى وفاء ن دور الھيئة فى عملية التقويم واالعتماد يتإوأخيرا ف
التى يشتمل عليھا كل محور من  ،المؤسسة التعليمية المتقدمة لالعتماد بمعايير التقويم

  :ليھما، وذلك على النحو التالىإشارة المحورين السابق اإل

  :القدرة المؤسسية:  أوالً 
ن  ة م ق الھيئ داقيةأتتحق م بالمص ة تتس ادة ن المؤسس ن القي ديھا م ة ول  والنزاھ

والمشاركة المجتمعية والتقويم المؤسسى الحوكمة والتنظيم والموارد البشرية والمادية و
 .ھدافھا االستراتيجيةأما يدعم تحقيق رسالتھا المعلنة والمستمر 

 ً   :الفاعلية التعليمية:  ثانيا
ن  ة م ق الھيئ اأتتحق ة اھتماماتھ ي مقدم ب ف ع الطال ة تض ى و ،ن المؤسس تتبن

ة أة القياسية القومية أو أى معايير كاديميالمعايير األ دة، وأكاديمي ا خرى معتم وافر بھ تت
رامج  ةالب يم وو ،التعليمي تراتيجية للتعل تعلماس اءات األ ،ال ة والكف والبحث العلمى كاديمي

  .تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية والدراسات العليا بما يضمن 
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  لتقويم واالعتمادامعايير 

 :لقدرة المؤسسيةا:  المحور األول

  المعايير م

  .ستراتيجيالتخطيط اال  ١

 .الھيكل التنظيمي   ٢

   .القيادة والحوكمة   ٣

  .المصداقية واألخالقيات   ٤

  .الجھاز اإلداري   ٥

  .الموارد   ٦

  .البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية   ٧

  .الجودةنظم دارة إو يالتقويم المؤسس   ٨
  

  :فاعلية التعليميةال:  المحور الثانى
  

  المعايير م

   .والخريجون الطالب ١

   .المعايير األكاديمية  ٢

  .التعليمية  البرامج  ٣

 .المادية للتعلمالتسھيالت و التعليم والتعلم  ٤

  .أعضاء ھيئة التدريس  ٥

 .األخرى العلمية البحث العلمي واألنشطة  ٦

 .الدراسات العليا  ٧

 .التعليمية اعليةيم المستمر للفوالتق  ٨
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  التقويم واالعتمادمؤشرات 

  القدرة المؤسسية : المحور األول

  : يالتخطيط اإلستراتيج  -١
  المؤشرات

  .الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة ١/١
 .للمؤسسة التنافسيالوضع  ١/٢

  :الھيكل التنظيمي   -٢
  المؤشرات

  .واإلدارات الداعمةتنظيمي الھيكل ال ٢/١

  :الحوكمةالقيادة و  -٣
  المؤشرات

  .األكاديمية اختيار القيادات ٣/١
  .وممارسات المجالس الرسمية قيادةالنمط  ٣/٢
 .تنمية المھارات اإلدارية  ٣/٣
  .نظم المعلومات والتوثيق ٣/٤
  .التمويل الذاتى تنميةدور القيادة فى  ٣/٥

  : المصداقية واألخالقيات  -٤
  المؤشرات

  .ية والنشرحقوق الملكية الفكر ٤/١
  .وااللتزام بأخالقيات المھنةعادلة الالممارسات  ٤/٢
 .األخالقيات المھنية ٤/٣

  : الجھاز اإلداري -٥
  المؤشرات

  .تنمية القيادات وتقييم األداء ٥/١
  .الرضا الوظيفى ٥/٢
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  :الموارد  -٦
  المؤشرات

 .كفاية الموارد المالية والمادية ٦/١
  .التسھيالت المادية ٦/٢

  :البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية -٧
  المؤشرات

  .خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١
  .تفاعل المؤسسة مع المجتمع ٧/٢

  : دارة نظم الجودةإوالتقويم المؤسسى   -٨
  المؤشرات

  .لمؤسسةاتقويم أداء  ٨/١
  .الجودةاألكاديمية لوحدة ضمان  دعم القيادات ٨/٢
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  الفاعلية التعليمية:  نىالمحور الثا

  : الطالب والخريجون -١
 المؤشرات

  .سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب ١/١
 .الدعم الطالبي ١/٢
  .األنشطة الطالبية ١/٣
  .ونالخريج ١/٤

  :كاديميةالمعايير األ -٢
 المؤشرات

ايير األا ٢/١ ة لمع ة القومي ة كاديمي اييرأو أي المرجعي رى  مع دةأخ ن  معتم م
 .الھيئة

  .كاديميةالمعايير األالبرامج التعليمية مع توافق  ٢/٢

  : البرامج التعليمية -٣
 المؤشرات

  .رامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنميةالب ٣/١
  .تصميم وتطوير البرامج التعليمية ٣/٢
 .مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية ٣/٣

  : الداعمةية التسھيالت المادو التعليم والتعلم -٤
 المؤشرات

  .ستراتيجية التعليم والتعلما ٤/١
  .التعليم تالسياسات المتبعة في التعامل مع مشكال ٤/٢
  .برامج التدريب الميداني للطالب ٤/٣
  .تقويم الطالب ٤/٤
  .المتاحة للتعليم والتعلم اإلمكانات ٤/٥
 .رضاء الطالب ٤/٦
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  : أعضاء ھيئة التدريس  -٥
 المؤشرات

  .الھيئة المعاونة/ كفاية أعضاء ھيئة التدريس ٥/١
  .الھيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس ٥/٢
  أعضاء ھيئة التدريس رضاء/ تقييم أداء ٥/٣
 .الرضا الوظيفي ٥/٤

  : العلمية البحث العلمي واألنشطة  -٦
 المؤشرات

  خطة البحث العلمي ٦/١
 البحثية كفاءة العملية ٦/٢
 .تمويل البحث العلمي ٦/٣
  .أنشطة علمية أخرى ٦/٤

   :الدراسات العليا  -٧
 المؤشرات

 .الدرجات الممنوحة ٧/١
  .العملية التعليمية في الدراسات العليا ٧/٢
  .طالب الدراسات العليا ٧/٣

   :التعليمية يم المستمر للفاعليةالتقو  -٨
 المؤشرات

  .تقويمشمولية واستمرارية ال ٨/١
  ةيلة والمحاسبءالمسا ٨/٢
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  ضوابط االعتماد

ة  الي وجامع يم الع ة لمؤسسات التعل ا الھيئ تعتمد عملية االعتماد التي تقوم بھ
ار  ة، وأخذھا في االعتب األزھر على مجموعة من الضوابط التي يجب دراستھا بعناي

  :عند التقدم بطلب االعتماد، وذلك على النحو التالي

 ا نح االعتم ات يم ق متطلب ى تحقي درتھا عل د ق ة عن ة للمؤسس ل الھيئ ن قب د م
  .)القدرة المؤسسية، والفاعلية التعليمية(المحاور الرئيسة للتقويم واالعتماد 

  ق بعض ى تحقي درتھا عل دم ق ة ع ي حال ة ف ن المؤسس اد ع ب االعتم يحج
صميم المعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية، والمتعلقة بالمعايير األكاديمية، وت

ة في  ايير الحاكم ر من المع البرامج والمقررات، والتعليم والتعلم، حيث تعتب
  .عملية التقويم واالعتماد

  ،ة في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليمية لبعض معايير الجودة غير الحاكم
فإن الھيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل يحدد نقاط القوة بالمؤسسة، وكذلك 

م تس ي ل ب الت توي الجوان ي مس ين للوصول إل ة التحس ايير وكيفي توف المع
ا جاء  ١٥الجودة المطلوب، وتمنح المؤسسة  ي م رد عل ر لل ي األكث اً عل يوم

ا  دة التي تراھ د الم ي المؤسسة تحدي ة المرسل للمؤسسة، وعل بخطاب الھيئ
اوز  ا ال يتج ور، وبم ب القص تيفاء جوان ة الس اريخ  ٩الزم ن ت ھر م أش

ا اإلخطار، وتقوم الھيئ ويم، وإصدار قرارھ ة التق ة بعدھا بإعادة إجراء عملي
ائي  اد (النھ ة/ اعتم اد المؤسس دم اعتم ة )ع ة مھل نح المؤسس وز م ، وال يج
  .أخرى

  وة تتولى الھيئة إخطار المؤسسة بالنتيجة النھائية، والتي تتضمن مجاالت الق
ى االستعداد ا د عل ام في المؤسسة والمجاالت المطلوب تحسينھا، مع التأكي لت

ة المؤسسة في  للھيئة لتقديم مختلف صور النصح واإلرشاد والتوجيه لمعاون
  .تحقيق معايير التقويم واالعتماد مستقبالً 
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  التقويم واالعتماد عملية جراءاتإمراحل و:  الجزء الثالث

 مقدمة .   

 طلب التقدم.   

 عداد الدراسة الذاتيةإ.    

 ينالزيارة الميدانية للمراجعين المعتمد.   

 نتائج عملية التقويم.   

 مرحلة ما بعد التقويم.   

 التظلمات.   

 تجديد االعتماد.    
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  :مقدمة

جراءات التقويم لالعتماد متمثلة إيتناول الجزء الثالث من ھذا الدليل مراحل و
عداد الدراسة الذاتية، وقواعد اختيار وتعيين إفى طلب التقدم لالعتماد من الھيئة، و

مدين من الھيئة، ومعايير أخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين، المراجعين المعت
والزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين، وأدوار وواجبات المنسق المعين من قبل 

  . مرحلة ما بعد التقويم خيراً أالمؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد، ونتائج التقويم، و

 : لالعتماد طلب التقدم

  معتمدا ) ٢فى الملحق رقم  ١رقم  نموذجنظر الا(بطلب االعتماد تتقدم المؤسسة
كانت المؤسسة تابعة ذا إفي حالة ما (من مجلسھا الحاكم ومن مجلس الجامعة 

  ).لجامعة

  لشروط المؤھلة للتقدم ا المؤسسة ما استوفت إذاالتقدم لالعتماد يتم قبول طلب
ً  العتمادل  يجوز يفاء المؤسسة للشروط العدم استحالة وفى . والمشار إليھا سابقا

 .ستة أشھر على األقل من  تاريخ رفض الطلب مرورال بعد إإعادة التقدم لھا 

  للشروط المؤھلة للتقدم ھا ئفي حالة استيفاتقوم الھيئة بمخاطبة المؤسسة رسميا
شھر واحد  علىيفيد قبول الطلب خالل مدة ال تزيد  وذلك بما ،لطلب االعتماد
عداد دراسة ذاتية وفقا للنموذج المعد لذلك إم و تحثھا على البدء بمن تاريخ التقد
ويجب تقديم الدراسة . و الموضح في الجزء الثاني من ھذا الدليل من قبل الھيئة

 .الموافقةتاريخ الذاتية للھيئة خالل ستة اشھر من 

 دارة إالعتماد التي يحددھا مجلس وا تؤدي رسوم التقويم نأ المؤسسة يتعين على
ً يفي خالل ثالث لكترونياإلھا والمعلن عنھا على موقع ،الھيئة كثر على األ ن يوما
  . خطارھا بقبول الطلبإمن 
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 إعداد الدراسة الذاتية

 فريق المؤھلة تشكل المؤسسة ً  .الذاتية عداد الدراسةإيتولى  ا

  ع بمشاركة جميع األطراف المعنية موالدراسة الذاتية بدقة ومصداقية عداد إيتم
 .دلة والوثائق المدعمة للبيانات الواردة بالدراسةتوفير األمع  ،فى المؤسسة

  لكترونيةإخمس نسخ مطبوعة ونسخة ( لدراسة الذاتية للھيئةاتقدم المؤسسة( 
ومشفوعة بخطاب من  ،الحاكمھا خالل المدة المنصوص عليھا معتمدة من مجلس

  .دراسة صحيحةالبيانات الواردة بالكافة ن أرئيس المجلس يفيد ب

  موضح في الجزء العداد الدراسة الذاتية وفقاً للنموذج المعد من قبل الھيئة وإيتم
 .من ھذا الدليل رابع ال

  يتم جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة الذاتية وفقاً للقواعد المنصوص
 من ھذاعداد ھذه الدراسة فى الجزء الرابع إرشادات الخاصة باإلعليھا في 

 .الدليل

  يتم تجميع كافة النماذج المستوفاة لتوصيف البرامج والمقررات الدراسية في
 .ملحق منفصل عن الدراسة الذاتية

  الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين

  :اختيار وتدريب واعتماد المراجعين: أوالً 

من  ن من الھيئة على درجة كبيرةويعتبر الدور الذى يلعبه المراجعين المعتمد
ن واألھمية فى عملية التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية، حيث يقوم ھؤالء المراجع
 يأثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة المتقدمة لالعتماد بمراجعة أدائھا فى كل من محور

القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وذلك وفقا لما جاء فى الدراسة الذاتية التى تقدمت 
ويعتبر المراجعون ممثلين للھيئة فى أداء ھذه المھمة، وبالتالى . لى الھيئةإؤسسة بھا الم

 ليھا أثناء زياراتھمإفانه يجب توفير كافة البيانات والبراھين أو الدالئل التى يحتاجون 
ن وسائل متنوعة للحصول على البيانات المطلوبة وسوف يستخدم المراجعو. الميدانية

  .   والمالحظة، والمقابالت الفردية والجماعيةمثل الفحص الوثائقى، 

    : المراجعين فريقتشكيل ) ١(

ً  يتفق مع بما المراجعين فريق بتشكيل تقوم الھيئة  :  لما يلى إجراءات الھيئة وفقا
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  ق ا في تشكيل فري اد باستطالع رأيھ ة لالعتم تم التنسيق مع المؤسسة المتقدم ي
 . المراجعين

 ق، ويختلف بما فيھم رئيس ثالثة عن المراجعين عدد يقل ال ق حجم الفري  الفري
 ً  . لحجم المؤسسة وفقا

  ا راء فى تخصصات متنوعة بم ق خب ة والمصداقية فى يضم الفري يضمن الدق
 .عملية التقويم

  ق مع المؤسسة عضاءأل المصالح في تضارب تجنب أىيتم ة  الفري اً لوثيق وفق
   .الھيئة في ھذا الصدد

  :ن المراجعينقواعد اختيار وتعيي) ٢(

يتم اختيار وتعيين المراجعين وفقا لمجموعة من القواعد الموضوعية التى تتسم 
نجاز المھام المخصصة لھم إبالشفافية ومحددة من الھيئة، وذلك بما يساعد على 

مع كسب احترام وتقدير المؤسسة المتقدمة لالعتماد أثناء وبعد عملية ، بجدارة
  :لك القواعد ما يلىوتتضمن ت. المراجعة والتقويم

ً يتقدم المرشح بطلب يوضح فيه رغبته واستعداده للعمل مراجع ٢/١ من الھيئة  اً معتمد ا
ساسية المطلوبة فى لى بعض المعلومات التى تبين توافر الخصائص األإضافة باإل

التى يمكن تقدبمھا فى عملية  اإلسھاماتوالخبرة السابقة فى ھذا المجال و ،المراجع
. لى ما سبق السيرة الذاتية للمرشحإيضاف . والتقويم للمؤسسات التعليميةالمراجعة 

ھما المواصفات  :لى نوعينإوتنقسم الخصائص المطلوب توافرھا فى المراجع 
  .الشخصية والمواصفات المھنية

  :المواصفات الشخصية ٢/١/١

  السمعة الطيبة والنزاھة فى المجتمع األكاديمى.  

 الموضوعية والحيادية.  

 نصات الفعالھارات االتصال واإلم .  

 خرينمھارات التعامل مع اآل. 

 خريناحترام اراء ووجھة نظر اآل. 

 التوازن العاطفى وعدم االنفعال. 

 حسن المظھر . 
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  :المواصفات المھنية ٢/١/٢

 كاديمية فى تخصص واحد أو أكثر من بين التخصصات التى الخبرة األ
  .للمؤسسات التعليمية المتقدمة لالعتماد يتضمنھا جدول عملية المراجعة والتقويم

 كاديمي لمدة ال تقل عن عشر سنوات مع سجل الخبرة فى ممارسة العمل األ
 خال من الجزاءات، وخبرة متميزة فى مجال التدريس أو البحث العلمى يوظيف

قليمية أو الدولية، أوفي جميع ھذه أو المشاركة المجتمعية المحلية أو اإل
  .المجاالت

  مال طويلة فى مھارات مھنية فى تخصصات ذات صلة أو خبرة فى األعخبرة
 ً  .االستشارية فى تطوير التعليم، أو فيھما معا

  دارة الجودة والتطوير فى المؤسسات التعليميةإخبرة سابقة أو حالية فى مجال. 

 نجليزية سواء فى المحادثة أو الكتابةاجادة اللغة العربية واإل.  

 ألرقام والتحليل االحصائى واالستنتاجمھارات التعامل مع ا. 

  مھارات تحليل المضمون للوثائق وكتابة التقارير. 

 لىالقدرة على كتابة التقارير باستخدام الحاسب اآل.  

 مھارات العمل الجماعى من خالل فرق العمل.  

يتم فحص طلبات الترشيح ونماذج السيرة الذاتية من جانب اللجنة المختصة بذلك  ٢/٢
جراء إخطارھم رسميا من قبل الھيئة وإئة لتحديد أفضل المتقدمين، حيث يتم فى الھي

  .مقابالت مع اللجنة المختصة بذلك فى الھيئة

جراء مقابالت فردية مع كل مرشح تم اختياره فى مقر الھيئة وذلك الستكمال إيتم  ٢/٣
الذاتية بعض المعلومات التى لم يتم الحصول عليھا من خالل فحص الطلبات والسيرة 

جادة اللغتين العربية إنصات، والخاصة به مثل مھارات الحديث والمناقشة واإل
  .واالنجليزية، والمظھر، والتوازن العاطفى، وغيرھا

  .يتم دراسة نتائج المقابالت للمرشحين المختارين لتحديد أفضلھم للعمل مراجعين ٢/٤

من خالل حزمة البرامج  يتم تدريب المرشحين المختارين فى المرحلة السابقة ٢/٥
ويعتبر اجتياز ھذه . التدريبية الخاصة باعداد وتأھيل المراجعين والتى تقدمھا الھيئة

ً البرامج التدريبية بنجاح أحد الشروط األساسية للعمل مراجع   .اً معتمد ا
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ليھا مؤھال من قبل إشارة يعتبر كل من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية السابق اإل ٢/٦
ومن ثم يجب أن يتعھد كتابة بااللتزام بقواعد أخالقيات  ،اً معتمد اللعمل مراجعالھيئة 

حددتھا الھيئة، وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة مع المؤسسات التى ي المھنة الت
سوف يكلف بمراجعتھا، وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الفترة المطلوبة لكل عملية 

  .مراجعة

دارة الھيئة بعد إرئيس مجلس / د.جعين من السيد أيصدر قرار اعتماد المرا ٢/٧
  . دارة الھيئةإالعرض على مجلس 

 :قواعد اختيار رؤساء  فرق المراجعين المعتمدين) ٣(

يتم ترشيح رئيس فريق المراجعين المعتمدين من بين المؤھلين للعمل مراجعين  ٣/١
لتخصص موضوع المراجعة كاديمية فى اوذلك وفقا للقواعد السابقة باستثناء الخبرة األ

اضافة . والتقويم، واجتياز برنامج تدريبي متخصص في قيادة فرق العمل تعتمده الھيئة
  :ن لقيادة  فرق المراجعين بالخصائص التاليةوالى ذلك يجب أن يتميز المرشح

  المراجعة الداخلية وخبرة حديثة العھد فى أساليب/ ً   .أو الخارجية، أو ھما معا

 دارة االجتماعاتإى قيادة الفريق ومھارات عالية ف. 

 وخاصة المؤسسة الخاضعة للمراجعة والتقويم ،خرينمھارات كسب ثقة اآل . 

 مھارات الفحص الوثائقى وتحليل المضمون والبحث عن األدلة والحكم. 

  مھارات توزيع المھام بين أعضاء الفريق والتنسيق بين أدوارھم أثناء عملية
 .المراجعة والتقويم

 عداد وتحرير التقرير المجمع إت تحرير تقارير أعضاء فريق المراجعة ومھارا
 .نجليزيةللمراجعة والتقويم باللغتين العربية واإل

  مھارات العرض الشفھي لمسودة التقرير النھائى للمراجعة أمام القيادات
طراف األخرى المعنية فى المؤسسة الخاضعة للمراجعة كاديمية واألاأل

 .والتقويم

خطارھم مع تحديد موعد إويتم  ،تم حصر المرشحين لرئاسة فرق المراجعيني ٣/٢
الجراء المقابالت مع كل منھم على حدة بمقر الھيئة وذلك الستكمال بعض المعلومات 

  . مالذاتية الخاصة بھيھا من خالل فحص الطلبات والسير التى لم يتم الحصول عل
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ن والمختارين فى المرحلة السابقة يتم تدريب المرشحين لرئاسة فرق المراجعي ٣/٣
وخاصة فى مجاالت مھارات العمل الجماعى والقيادة، وتحرير التقارير، والعرض 

قائد نجاح أحد الشروط األساسية للعمل ويعتبر اجتياز ھذه البرامج التدريبية ب. الشفھى
  .فريق للمراجعين المعتمدين

مقررة من الھيئة مؤھالً من قبل الھيئة يعتبر من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية ال ٤/ ٣
ومن ثم يجب أن يتعھد كتابة بااللتزام . للعمل كرئيس لفريق للمراجعين المعتمدين

بقواعد أخالقيات المھنة التى حددتھا الھيئة، وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة 
 مع المؤسسات التى سوف يكلف بمراجعتھا، وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الفترة

  .المطلوبة لكل عملية مراجعة

رئيس الھيئة بعد . د.يصدر قرار اعتماد رؤساء فرق المراجعين من السيد أ ٣/٥
العرض على مجلس ادارة الھيئة ويسري قرار االعتماد والترخيص بمزاولة المھنة 

  .سنوات ٤لمدة 

  :معايير أخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين) ٤(
مدين من قبل الھيئة االلتزام بمعايير اخالقيات المھنة يجب على المراجعين المعت

  :والتى تشتمل على ما يلى

 التمثيل المشرف للھيئة أمام الغير وخاصة المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد.  

 الحرص على كسب ثقة المؤسسة واألعضاء العاملين بھا. 

 ة ال اء عملي تش أثن ب أو المف ة دور المراق دم ممارس ى ع رص عل ة الح مراجع
تمكن من  والتقويم، بل على العكس يجب ممارسة دور المعاون للمؤسسة حتى ت
  .إظھار قدراتھا الذاتية وعناصر تميزھا واجتيازھا لمرحلة التقويم بدون عقبات

 الموضوعية التامة وعدم التحيز في جميع مراحل عميلة المراجعة التقويم. 

 و في فريق عمل متكاملالعمل بروح الفريق على اعتبار أن المراجع عض.  

  عدم تقديم تجارب اآلخرين أو التجارب الشخصية كمثال للممارسات الجيدة التي
 .يجب اتباعھا

  ة أو ة بالھيئ ات خاص ات أو مطبوع ع ألي معلوم تعمال المراج دم اس ع
بالمؤسسات الخاضعة للتقويم واالعتماد ألي أغراض أخرى خالف ما ھو محدد 

 .ماح ألي مؤسسات أخرى باالطالع عليھاله من قبل الھيئة، أو الس

  اً، أو األوزان اً أو جزئي ويم كلي ر التق ن تقري اح ع ع االفص ى المراج ر عل يحظ
واردة  لبية ال ة والس والدرجات التي حصلت عليھا المؤسسة، أو الجوانب اإليجابي
ق  في التقرير النھائي للتقويم، حيث أن ھذه المعلومات سيتم استخدامھا عن طري

رار المناسب  الھيئة وتحاط بسرية تامة وذلك لتحديد مستوى المؤسسة واتخاذ الق
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ه السابق . بشأن اعتمادھا ر ومحتويات ذا التقري ويعتبر افشاء أي معلومات عن ھ
ارة  م إاإلش ة رق انون الھيئ ريح لق كل ص اً بش ا مخالف نة  ٨٢ليھ ،  ٢٠٠٦لس

 .٢٣ويستوجب توقيع العقوبة الواردة في القانون مادة رقم 

 ً    :ات الميدانيةالزيارمواعيد :  ثانيا

بالتنسيق مع المؤسسة المعتمدين تقوم الھيئة بتحديد موعد لزيارات المراجعين 
خالل فترة ال تتعدى ستة أشھر من تلقي الھيئة للدراسة الذاتية وتخطر الھيئة المؤسسة 

ميدانية يارات تقوم الھيئة بزكما  .جراءات التي سيتم اتباعھا خالل عملية التقويمباإل
صدور قرار المعتمدين وقبل  غير مجدولة بعد زيارة فريق المراجعينمحتملة و
  .االعتماد

    :الجدول الزمني للزيارة الميدانية ) ١(

طار العام لزيارة المراجعة  بھدف تيسير مھمة يحدد اإل الزمني الجدول
من استخدام الوقت  عداد للزيارة وتمكين فريق المراجعينالمؤسسات التعليمية في اإل

ً بأن نموذج )٢فى الملحق رقم  ١٣نظر النموذج رقم ا(المتاح للزيارة بكفاءة  ، علما
الجدول الزمني المقترح قابل للتعديل ليالئم الظروف الخاصة بكل مؤسسة ويتم 
االتفاق على أي تعديل خالل الزيارة التمھيدية التي يقوم بھا رئيس فريق المراجعة 

 .للمؤسسة

ارة جتو   ى إدر االش ى أل ردين عل تم  بحضور ف اً ت ابالت الموضحة الحق ن المق
ام  قلاأل ق القي راد الفري اقي أف ا يستطيع ب ق، بينم يس الفري نھم رئ ة م من فريق المراجع

 . باألنشطة األخرى مثل المالحظة والمراجعة الوثائقية خالل ذلك الوقت

  :الميدانية  لزيارةا إعداد وتنظيم) ٢(

عداد والتنظيم للزيارة الميدانية للمؤسسة التعليمية المتقدمة ة اإلتتضمن مرحل
  .جراء الزيارة التمھيدية للمؤسسةإلالعتماد ضرورة التنسيق للزيارة الميدانية،  و

  :التنسيق للزيارة الميدانية ٢/١
دريس أحد أبتكليف تقوم المؤسسة  ة الت دور المنسقعضاء ھيئ ام ب ا للقي ا  بھ فيم

اء . ة الميدانيةيتعلق بالزيار ويم أثن ة والتق ة المراجع اً فى عملي ويلعب المنسق دوراً ھام
ة، حيث يساعد فى  ارة اجرإالزيارة الميدانية للمؤسسة المعني ة للزي ات الالزم ء الترتيب

ق  ذا الفري ين ھ ال ب ة االتص ھل عملي دين، ويس راجعين المعتم ق الم ة لفري الميداني
امھم خرى فى المؤسسطراف المعنية األواأل ذ مھ ى تنفي راجعين عل ق الم ة، ويساعد فري

ة،  ات المطلوب ق بالمعلوم زود الفري ة، وي ارة الميداني دد للزي ى المح دول الزمن ا للج وفق
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ا  ابالت واالجتماعات التى تتطلبھ وأخيرا يساعد فى عرض الوثائق واألدلة وتنظيم المق
 :التالية ويجب أن تتوافر فى المنسق الخصائص والشروط.  عملية المراجعة

 القدرة علي العمل بمھارة مع الفريقيتمتع بشخصية قيادية و.  

 خرخرين واحترام الرأي اآليتميز بالقدرة علي كسب تعاون اآل . 

 متع بعالقات طيبة مع أفراد المؤسسةيت. 

  االتصال واإلنصات الفعاليتصف بمھارات. 

 خرينآللقدرة على التنسيق والتعامل مع اايتصف ب . 

  ه ي المعرلدي طة الت ة األنش ة وكاف ة التعليمي ة المؤسس وع وطبيع ة بن ة الكافي ف
 .تمارسھا

  ويم إالمعرفة الكافية بنظام ايير وعناصر التق دارة الجودة بالمؤسسة ومع
 .ويفضل أن يكون أحد أعضاء فريق الدراسة الذاتية

  ة مانة فى األبالمصداقية وايتمتع ى سرية المعلومات الخاصة بعملي لمحافظة عل
  .راجعة فى مراحلھا المختلفةالم

 :ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل فى اآلتى

 لھا مالئم المقترح الزمني الجدول أن من والتأكد للزيارة اإلعداد في المشاركة.  

 الزائر المراجعين لفريق فرةامتو المالئمة الداعمة األدلة أن من التأكد. 

 الميدانية الزيارة يسبق الذي التمھيدي االجتماع حضور. 

 توفير المستندات والدالئل المختلفة التي تتطلبھا عملية المراجعة والتقويم. 

  ة ي عملي ة ف ة األطراف المعني ع كاف ابالت واالجتماعات م يم  المق تنسيق وتنظ
 .والتقويم ةالمراجع

 ة لأل راض المالحظ ارات ألغ يم الزي يق وتنظ اكنتنس ا  م ي تتطلبھ ة الت المختلف
ةاأل/ قاعات المحاضرات/ الفصول(مراجعة والتقويم عملية ال ...... المرافق / بني
 ).وغيرھا

 ا حضور ه يومي ق  االجتماعات والمقابالت المحددة ل راجعين مع فري ا  الم ، وفق
 .لخطة الزيارة الميدانية

 ة ات المتعلق ة البيان وفير كاف ة باألنشطة ت ارات  األكاديمي ى استفس رد عل ، وال
راجعين  يقالم راجعين واألال وتنس ين الم ة ب ابالت المطلوب ين مق راد المعني ف

 .بموضوع االستفسار

 ر إعداد تق ة المؤسسة ري دين من الھيئ راجعين المعتم ق الم انظر ( عن أداء فري
 ).٢فى الملحق رقم  ١٤النموذج رقم 
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 :وأخيراً فإنه يجب على المنسق أن يلتزم بما يلى

 دانية لفريق المراجعينالتفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة المي. 

 للمراجعة المحتملة النتائج بشأن عدم القيام بأى تكھنات. 

 ويم سواء أال يجب ائج التق أى معلومات عن نت د أو خالل يفضي ب ة  بع عملي
 .المراجعة

 لتزام بالجداول المخططة لإلجتماعات والمقابالت وعدم المشاركة في بعض اال
ا المراجع وم بھ ى يق ابالت الت البم نوالمق ة،األ أو ع الط راف المجتمعي  ط

ةو ات المغلق ق االجتماع ة لفري ارة ، والمراجع رة الزي اء فت ل أثن رغ الكام التف
 .الميدانية لفريق المراجعين

  :  يديةھالتم الزيارة ٢/٢
ا لزيارة تمھيدية اً موعد المؤسسة مع المراجعةفريق  قائد يرتب ى  ،لھ وتھدف إل
 :تحقيق ما يلي

 ة التمھيد للزيارة ا ى للمؤسسة المتقدم دريب العمل راجعين والت ق الم لميدانية لفري
 .لالعتماد على الزيارات الميدانية وكسب التعاون لھذه الزيارات

 د ى التأكي ات  عل ة ترتيب ارة الميداني ارة إجراءات(الزي  /الزمني الجدول/ الزي
 ).أخرى/ اللوجستية الترتيبات

  ادة المؤسسة عن مدى ةإف ةال المعلومات كفاي ائقو تقويمي  التي تضمنتھا الوث
 .إضافيةأو وثائق  معلومات أية وطلب، الدراسة الذاتية

 الميدانية الزيارة أثناءالداعمة   الوثائقتوفير  على التأكيد. 

  :الفترة الزمنية وأنشطة الزيارة الميدانية ) ٣(

  :الفترة الزمنية  ٣/١

 أيام متتالية ثالثة تستغرق الزيارة الميدانية. 
 ن لفريق النظراء المراجعين طلب مد فترة الزيارة الميدانية تبعا لحجم يمك

 .نشاط المؤسسة و لمتطلبات عملية المراجعة
  وقبل صدور  ،جراء زيارات غير مجدولة بعد الزيارة الميدانية األولىإيمكن

ستكمال عملية ذا رأى فريق المراجعة الحاجة لذلك الإتقرير المراجعين 
 . الزيارة الواحدة من ھذه الزيارات الالحقة يوما واحدا فقطتستغرق . التقويم
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 :األنشطة  ٣/٢

 ة ة ومغلق ابالت علني ين للطالب تنظيم اجتماعات ومق ة/ مع ممثل  أعضاء ھيئ
دريس از اإل/ الت دّ / داريالجھ ة يكون بعضھا مع ه  اً األطراف المجتمعي بقاً ل مس

 قبلھا له الترتيب ن يتمأخر آلويمكن للبعض ا) باالتفاق خالل الزيارة التمھيدية(
 .وجيزة بناء على طلب فريق المراجعين بفترة

  أو التي يرغبون فى طلبھا ، ةقدمالم الوثائقعلى المعتمدين اطالع المراجعين
  ).الفحص الوثائقى(تھم فى ھذا الصدد مالحظا تدوينتحليل مضمونھا وو

  مثال ذلك ( لةاألدأسلوب المالحظة لجمع المعتمدون  المراجعونيستخدم
/ المرافق العامة/ المكتبة/ المعامل/ التدريس أساليب/ مالحظة قاعات التدريس

 ).وغيرھا

 لتقويمالمعتمدون  يعقد المراجعون ً  عمل سير تقدم اجتماعات مغلقة يوميا
ونتائج المقابالت والمالحظة، ومناقشة ومقارنة ، األدلة ومراجعة، الفريق

. ليھا من جانب كل عضو فى الفريقإالتوصل المالحظات والنتائج التي تم 
 .إذا دعت الحاجة االجتماعات ويمكن دعوة المنسق لحضور ھذه

  

  

  

 

  

  



 دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالي

- ٥٣ - 

  ألداء المؤسسة يالتقرير السنو

ة ب وم المؤسس اإتق اص بھ نوى الخ ر الس داد التقري ذي  ،ع ه توال تلخص فكرت
ال  األساسية ة لألنشطة واألعم ذھا فى قيام المؤسسة بعرض نتائج المراجع م تنفي التى ت

بالمقارنة باألنشطة واألعمال التى تضمنتھا من قبل الخطة  ،فى السنة الدراسية الماضية
نةاال ذه الس ة الخاصة بھ الة المؤسسة  ،ستراتيجية والخطط التنفيذي من أجل تحقيق رس

دافھا اال ا وأھ تراتيجيةوغاياتھ طة . س ة لألنش ة الالزم ك تصميم الخطط التنفيذي ى ذل يل
ستمرار فى تحقيق مال المطلوب القيام بھا فى السنة الدراسية القادمة من أجل االواألع

  .ستراتيجيةرسالة المؤسسة وغاياتھا وأھدافھا اال
اد إوتختلف طريقة  عداد ھذا التقرير السنوى وفقا لوضع المؤسسة بالنسبة لالعتم

نظر النموذج رقم  ا(من الھيئة، حيث يجب أن نفرق بين حالتين رئيسيتين فى ھذا الصدد 
  ):٢أ فى الملحق رقم  ١٥
  

اد، حيث  :الحالة األولى ى االعتم وتتمثل فى وضع المؤسسة االنتقالى قبل الحصول عل
تم  ةإي ن الھيئ ادرة م ارير الص وء التق ى ض نوى ف ر الس داد التقري ائج  ،ع ق بنت وتتعل

دين راجعين المعتم ة للم ذكر المؤس. الزيارات الميداني ة ت ذه الحال ر ففى ھ سة فى التقري
وة اط الق ز نق ذھا لتعزي م تنفي ى ت ام الت طة والمھ ا األنش نوى الخاص بھ ة  ،الس ولمعالج

  .عن العام المنصرمالمعتمدين وتحسين نقاط الضعف التى وردت فى تقرير المراجعين 

ى  :الحالة الثانية اد وتسعى ال ى االعتم د الحصول عل وتتمثل فى وضع المؤسسة بع
ع إي ھذه الحالة ففف. تجديد االعتماد ن تقريرھا السنوى يجب أن يغطى بالتفصيل جمي

ـالموارد  ة ب اد والخاص تمرار االعتم ة الس ر الحاكم رات والعناص ايير والمؤش المع
يم  ررات، والتعل ة والمق رامج التعليمي ة، والب ايير األكاديمي ة، والمع ة والمادي المالي

ا ات العلي ة، والدراس ھيالت الداعم تعلم والتس م ا. (وال وذج رق ر النم ى  ١٥نظ ب ف
  ).٢الملحق رقم 
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  التقويمعملية  نتائج

خطار المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خالل إتقوم الھيئة ب
ً من انتھائھا ً إحدى ، ستين يوما وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا

  ) :٢قم فى الملحق ر ١٦أنظر النموذج رقم (الحاالت التالية 

  :منح االعتماد) أ(
وتقوم الھيئة ، منح شھادة االعتمادتُ االعتماد استيفاء المؤسسة لمعايير فى حالة 

ضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجالت إباالعالن عن ھذا المنح ب
وكذلك باخطار الوزارات والجھات المعنية بنسخة من  ،وبموقعھا االلكتروني ،الھيئة

  .للجميعمع اتاحة االطالع عليه القرار 

  :إرجاء البت في قرار االعتماد) ب(
إذا تبين من عملية التقويم وجود قصور بسيط في استيفاء بعض المعايير، يرجى 
البت في قرار االعتماد وتحدد المؤسسة التعليمية المدة الالزمة الستيفاء جوانب 

  .نونالقصور بما ال يجاوز المدة المنصوص عليھا في القا

  :عدم االعتماد) جـ(
 ھائاستيفا عدم يولفي حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم األو وأخيراً 

م عن ويعادة التقإسفرت عملية أو ،ضافيةإمنحت مھلة أو تلك التي  عتماد،اال معاييرل
ر مأن قرار الھيئة يكون بعدم االعتماد ويحال إالمعايير فتلك عدم قدرتھا على استيفاء 

من الھيئة يوضح  حالة تقريراً ويتضمن قرار اإل. ى الوزير المختصلإالمؤسسة 
العجز في استيفائھا ومستوى  ،التي لم تطبقھا المؤسسةوالمؤشرات والعناصر المعايير 

  .وما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لھا الحصول على االعتماد
نه يجب األخذ إاالت المترتبة عليھا فلى ما سبق حول نتائج التقوييم والحإضافة ِإ

 : فى االعتبار الشروط الملزمة التالية

 التقدم بطلب  عادةإاعتمادھا  ال يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الھيئة بعدم
ن أعلى  ،أو السلطة العليا المختصة ،ال بعد موافقة الجھة التابعة لھاإاالعتماد 

 .ن تاريخ قرار الھيئة بعدم االعتمادقل معام كامل على األ مروريكون ذلك بعد 

  مر المؤسسة للوزير المختصأيصدر القرار النھائي بعدم المنح ويحال. 
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 يمما بعد التقومرحلة 

يتضمن ھذا الجزء القواعد المنظمة لمرحلة ما بعد االعتماد الذى تمنحه 
 ً  :ى التالىوتتلخص ھذه القواعد ف. لنتائج التقويم الھيئة للمؤسسة التعليمية وفقا

 إلجراءات فترة صالحية الشھادة  المعتمدة خاللالمؤسسة  تخضع
من خالل التقارير الذاتية السنوية التي  ،لمتابعة والمراجعة الدوريةا

 يةكد من استمرارأوما تقوم به الھيئة من زيارات للت ،تقدمھا المؤسسة
 .عتمادمقومات اال

 حد أتم اعتمادھا فقدت  ن المؤسسة التيأعمال المتابعة أذا تبين من إ
و تعديالت في أية مخالفات أو ارتكبت أالشروط المقررة لالعتماد 

نشاطھا او برامجھا بما يجعلھا غير مستوفية لمعايير التقويم واالعتماد 
  .و الغاء االعتماد بحسب جسامة المخالفةأدارة الھيئة وقف إكان لمجلس 

  عادة إ من الھيئة طلبأن تن و المستفيديأو الجھة المعنية أللوزارة يحق
 .النظر في صالحية المؤسسة في حال مخالفتھا لمعايير االعتماد

 و الفحص للمؤسسة التعليمية أو المراجعة أعمال المتابعة أذا تبين من إ
و أحد الشروط المقررة لالعتماد الصادر لھا شھادة اعتماد فقدھا أل

و أديالت في نشاطھا ية تعأھا ؤجراإو أية مخالفات أارتكاب المؤسسة 
بما يجعلھا غير مستوفية ، و البرامج التعليمية التي تقدمھاأنظام العمل 

دارة الھيئة بقرار مسبب منه إكان لمجلس ، لمعايير االعتماد المقررة
 .لغاء الشھادة بحسب جسامة المخالفةإو أوقف 

مؤسسة لغرضھا لغاء شھادة االعتماد  في حالة تغيير الإويتعين على المجلس        
 ً و المستندات التي قدمتھا المؤسسة للحصول أن البيانات أذا ثبت إو أ ،تغييرا جوھريا

و أن المؤسسة حصلت على االعتماد بطريق الغش أو أ ،على االعتماد غير صحيحة
 .التدليس

  لغاء االعتماد بخطاب إو أيقاف إالمؤسسة بقرار خطار إبالھيئة تقوم
ً عليه بعلم الوصول  ىموص من تاريخ صدور  خالل خمسة عشر يوما
 .سباب القرارأخطار ن يتضمن اإلأعلى ، القرار

  لإلجراءات و الغاء أتظلم من قرار وقف الللمؤسسة يحق ً االعتماد طبقا
ً القانونية المنظمة لذلك    .خطارھاإمن  خالل ثالثين يوما
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  لمؤسسة ذا ثبت له قيام اإيقاف لغاء قرار اإلإدارة الھيئة بإيقوم مجلس
 .سباب التي قام عليھا ھذا القرارزالة األإب

   و االلغاء في المدة القانونية أما لم تتظلم المؤسسة من قرار الوقف
نه يتعين على إف ،و جاءت نتيجة التظلم في غير صالح المؤسسةأالمحددة 

ھا ئو الغاأعالن عن قرار وقف شھادة اعتماد المؤسسة ن تقوم باإلأالھيئة 
 .عن قرار االعتمادذاتھا عالن طريقة اإلب
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  اتـلمـالتظ

أن تتظلم من ھذا االعتماد من حق المؤسسة التعليمية التى لم تمنحھا الھيئة 
في  ١٧أنظر النموذج رقم ( يوالمتمثلة فى التال ،ولكن وفقا للقواعد المنظمة لذلك ،االقرار

  ):٢الملحق رقم 

دارة الھيئة من قرار رفض منحھا إس لى رئيس مجلإن تتظلم أللمؤسسة التعليمية ) أ(
لغائھا إو أو قرار وقف شھادة االعتماد أ ،و رفض تجديد االعتمادأ ،شھادة االعتماد

ً أشريطة ) سحب االعتماد( خطار إمن تاريخ  ن يتم تقديم التظلم خالل ثالثين يوما
  .الھيئة للمؤسسة بالقرار موضوع التظلم

ً تسديد ربالمؤسسة المتظلمة تلتزم ) ب( والمعلن  ،من الھيئة سوم التظلم المحددة سلفا
 .لكترونيعلى موقعھا اإل

دارة إالتظلمات لجنة يصدر بتشكيلھا قرار من رئيس مجلس فى نظر اليتولى ) جـ(
ممن لم يسبق لھم المشاركة في  حد نوابه وعضوية ثالثة مراجعينأبرئاسة والھيئة 

من مجلس الدولة بدرجة مستشار  عمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضوأ
 .قلعلى األ

ھا في خالل تسعين ئعضاأراء آغلبية أتصدر لجنة التظلمات توصيتھا في التظلم ب) د(
دارة الھيئة الذي إلى مجلس إكثر من تاريخ التظلم وترفع تقريرھا يوما على األ
ً  يصدر قراراً  ً  نھائيا ً  به المؤسسة تخطر مسببا  .صدورهمن  في خالل ثالثين يوما

  .في حالة قبول تظلم المؤسسة تلتزم الھيئة برد رسوم التظلم  اليھا) ھـ(
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  تجديد االعتماد

تسري صالحية شھادة االعتماد التي تمنحھا الھيئة للمؤسسة لمدة خمس سنوات 
دھا  تم تجدي ا االجراءات بو ي اد ذاتھ ة لالعتم د المطبق زام أوالقواع ع االلت رة م ول م

 :بالتالي

 رة من دم المؤسسة بطلب تجديد االعتماد خالل الشھر األتتق ول من السنة االخي
 .مدة سريان االعتماد السابق

  خر تقرير للجان االعتماد عن المؤسسةآيرفق بالطلب. 

  ى  ،عادة التقييم واالعتمادإتسدد المؤسسة رسوم ة عل ة والمعلن المحددة من الھيئ
 .لكترونيموقعھا اإل

 ار ت ي االعتب رة ويوضع ف الل الفت ة خ ه المؤسس ذي حققت ور ال دى التط ويم م ق
 .خيرالمنقضية منذ اعتمادھا األ
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  نموذج الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى:  الجزء الرابع  
  

 مقدمة.   

 عداد الدراسة الذاتيةإرشادات عامة إل.   

 الدراسة الذاتية : 

   .البيانات الوصفية عن المؤسسة: ول القسم األ -

 الدراسة الذاتية للمؤسسة : القسم الثانى  -

 الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد 
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  :مقدمة 

من ھذا الدليل بالدراسة الذاتية الخاصة بمؤسسات  خيريتعلق الجزء الرابع واأل
لذاتية التى التعليم العالى وجامعة األزھر، حيث تقدم الھيئة نموذجا متكامال للدراسة ا

يجب على أى مؤسسة راغبة فى التقويم واالعتماد تقديمھا للھيئة، وذلك بعد التحقق من 
وفى ضوء ذلك يحتوى . أھليتھا لذلك كما سبق توضيحه فى الجزء الثانى من ھذا الدليل

عداد الدراسة الذاتية، يلى ذلك محتويات إرشادات الخاصة بھذا الجزء على بعض اإل
ية ممثلة فى قسمين رئيسيين ھما البيانات الوصفية عن المؤسسة، وعملية الدراسة الذات

التقويم الذاتى لمحورى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وما يحتوى عليه كل منھما 
من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص محددة من قبل الھيئة، وأخيرا الممارسات 

  .التطبيقية لكل محور على حدة
  

  عداد الدراسة الذاتيةإامة تتعلق برشادات عإ

  
عداد الدراسة الذاتية الخاصة بالمؤسسة الخطوة األولى واألكثر أھمية فى إيمثل 

 يوالذ ،نھا تعبر عن أسلوب التقويم الذاتى للمؤسسةإعملية التقويم واالعتماد، حيث 
بھا عناصر القوة التى تتميز  لحالى بما فى ذلكھا اوضعيعتمد على توصيف وتشخيص 

 ً لى الخطة المستقبلية التى إضافة إدائھا، آعلى  وكذلك مجاالت الضعف التى  تؤثر سلبا
نشطة الممكنة لمعالجة عناصر الضعف فى المؤسسة وتمكنھا تتضمن التصرفات واأل

  .من تحسين وتعزيز الجودة

ين رئيسيين، األول ويشتمل أوبصفة عامة تتضمن الدراسة الذاتية للمؤسسة جز
انات الوصفية عن المؤسسة والتى ترسم صورة واضحة عن نوع وطبيعة على البي

 ً للقواعد  وحجم ومكان المؤسسة، والثانى يتعلق بتقرير التقييم الذاتى للمؤسسة وفقا
ن إوفى حقيقة األمر ف. والمعايير التى حددتھا الھيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

لممارسة الذاتية للمؤسسة فيما يتعلق بتقييم عداد الدراسة الذاتية يعتبر نوعا من اإ
وضعھا الحالى بدقة ومصداقية، وكذلك خططھا المستقبلية التى يمكن أن تساعدھا على 

كما يجب أن . تصحيح أوضاعھا وتحسين وتعزيز الجودة فى عملياتھا ومخرجاتھا
درتھا الدراسة الذاتية الخاصة بھا ھو قياس وتقييم ق إعداديكون ھدف المؤسسة من 

مع تحديد  ،على أداء وظائفھا وتحقيق رسالتھا، وكذلك قياس وتقييم الفاعلية التعليمية
والقيود التى تحد من مجھوداتھا لتحسين  ،دقيق وصريح لعناصر القوة التى تتميز بھا

 ھين الدراسة الذاتية للمؤسسة إوفى ضوء ذلك ف. وتطوير الجودة فى مخرجاتھا
  .التقويم واالعتماد الوثيقة األساسية لعملية
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ستخدم بواسطة فريق تسوف  تيال يلدراسة الذاتية ھا نإف أخرىومن ناحية 
والحصول على  ،المتقدمة لالعتمادالمؤسسة  لتقويمالنظراء المراجعين الممثلين للھيئة 

فان المؤسسة مطالبة بتقديم  يوبالتال. كافة المعلومات المطلوبة عنھا ألغراض االعتماد
دائھا، بمعنى مدخالتھا، أاصيل الحقيقية المتعلقة بجميع الجوانب الخاصة بكافة التف

مؤسسة يعتمد  ألي بوجه عامويجب التأكيد على أن التقويم . وعملياتھا، ومخرجاتھا
عدادھا بعناية ودقة بحيث تصبح إومن ثم يجب  ،بصفة أساسية على ھذه الوثيقة

ر المحددة عن طريق الھيئة القومية مصدرا متكامال للمعلومات ذات الصلة بالمعايي
عداد الدراسة الذاتية من إان الجھد الذى سوف يبذل فى . جودة التعليم واالعتمادلضمان 

قيمة عالية  ا، ولكنه فى نفس الوقت سيكون ذاومكثف اجانب المؤسسة سوف يكون كبير
قدم بعض ننا سوف نإف مھموحتى يمكن تعظيم العوائد الناتجة عن ھذا العمل ال. لھا
  .الجيد للدراسة الذاتية اإلعداد فيرشادات العملية التى يمكن أن تساعد المؤسسة اإل

 فيالجيد للدراسة الذاتية تضافر جھود وتعاون جميع األطراف  اإلعداديتطلب 
كاديمية بما فى ذلك القيادات األ عامةالمؤسسة، وكذلك االلتزام الكامل للمؤسسة 

ط تعريف وتوعية كافة األطراف ذات المصلحة بالدراسة كما ال يجب فق. داريةواإل
ن ھناك إوفى الواقع ف. مكانعدادھا بقدر اإلإ يالذاتية بل وأيضا يجب أن يشتركوا ف

  :يالدراسة الذاتية الناجحة وھ إلعدادأساسية  اتلتزامعدة ا

 بذل الجھد والوقت الكافيين.  

  المؤسسة فياشتراك جميع األطراف.  

 اء ھذه المھمةدعم القيادة ألد. 

 المصداقية العالية والشفافية. 

 الدعم الوثائقي لما تضمنته الدراسة. 

 جمع وتحليل البيانات باستخدام األساليب العلمية. 

 يجابياً إأن تلعب دورا مطالبة بكاديمية للمؤسسة ن القيادة األإوفى ضوء ذلك ف  
والمھام الخاصة  ممارسة كافة األنشطة ويفضل أن تتم. ھذه المرحلة في وفاعالً 

 كما أن اإلعداد .الجودة بالمؤسسةالمسئولة عن إدارة وحدة البالدراسة الذاتية من خالل 
لى والبرامج الجاھزة المناسبة لتحليل الجيد للدراسة يتطلب استخدام الحاسب اآل

  .وعرض البيانات بشكل مقنع وجذاب

ة الذاتية وفقا الدراس إعدادأن المؤسسة مسئولة عن  باإلشارةومما جدير   
واالعتماد، ثم كتابة نسخة التعليم للمعايير التى حددتھا الھيئة القومية لضمان جودة 

. من ھذه الدراسة ومناقشتھا مع كافة األطراف ذات الصلة بالمؤسسة) مسودة(مبدئية 
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كما يمكن للمؤسسة طلب النصح واإلرشاد من الھيئة أثناء عملية إعداد وكتابة التقرير 
 الدراسة الذاتيةمن تم كتابة النسخة النھائية توأخيرا يجب أن . ى للدراسة الذاتيةالنھائ

ً  اوتسليمھ   .لإلجراءات المذكورة بالجزء الثالث من ھذا الدليل للھيئة وفقا
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  القسم األول
   البيانات الوصفية عن المؤسسة

لخاصة يجب أن يشتمل القسم األول من الدراسة الذاتية على البيانات الوصفية ا
  .بالمؤسسة المتقدمة لطلب االعتماد وذلك على النحو الموضح أدناه

  البيانات الوصفية 
  .................................................................  :المؤسسة اسم •
  معهد متوسط      يمعهد عال       كلية:  نوع المؤسسة •
  ...................................  :األكاديمية التابعة لها المؤسسة/اسم الجامعة •
    خاصة        حكومية:  األكاديمية /نوع الجامعة •
    :الموقع الجغرافي •

  ........      ..........  :المدينـة  -     .. .......: ........فظة المحا -
    .       :      /     /  تاريخ التأسيس  •
  : ........................ .مدة الدراسة  •
  ................................................................  :غة الدراسة ل •
  :القيادة األكاديمية •

 ..........................................................  :المعهد/ الكلية عميد -
: ................................ الدرجة العلمية

 ..................................  :المعهد لشئون التعليم والطالب/ وكيل الكلية -
........: ........................الدرجة العلمية

 .........................  :المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث/ وكيل الكلية -
: ................................الدرجة العلمية 

 .......................  :المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ وكيل الكلية -
...............: .................الدرجة العلمية

  :الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة •
      دبلومات متخصصة    ليسانس       بكالوريوس

                لومدب    ماجستير      دكتوراه
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  : .......................................................أخرى       
  :عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى •

 ............: اإلجمالي ............: إناث ............: ذكور

  :لدراسات العلياعدد الطالب المقيدين في مرحلة ا •
 ............: اإلجمالي ............: إناث ............: ذكور

  :األقسام العلمية •
:أسماء األقسام العلمية -
  .............................................................................  
  .............................................................................  

    :عدد أعضاء هيئة التدريس •
 .....: .......اإلجمالي ............: إناث ............: ذكور

    :عدد أعضاء هيئة التدريس •
 ............: معار ............: منتدب ............: دائم

  :عدد أعضاء هيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العلمية •
............: أستاذ ............: أستاذ مساعد ............: سمدر 

 ............: أستاذ غير متفرغ ............: أستاذ متفرغ

   :اإلجازات الخاصة/ عدد المعارين •
 ............: اإلجمالي ............: إناث ............: ذكور

   :عدد أعضاء الهيئة المعاونة •
 .....: .......اإلجمالي .....: .......إناث ........: ....ذكور

  :عدد المبعوثين في الخارج •
 ............: اإلجمالي ............: إناث ............: ذكور

  ...... : ....... :نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب •
  : ...... : .......نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب •
  : ...... %عارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريسنسبة الم •
  : ...... %نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس •
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   :عدد العاملين بالجهاز اإلداري •
 ............: اإلجمالي ............: إناث ............: ذكور

   :عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم الوظيفية •
  : ...............مؤقت : ...............ئمدا

  :المرحلة الجامعية األولى: أوالً 
  .................................  :أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  •
  .................................................................................  
  : ...........ي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسةالعدد اإلجمال •
  :  ...........عدد البرامج المطبقة بالفعل •

  :مرحلة الدراسات العليا: ثانياً 
  .................................  :أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  •
  .................................................................................  
  : .......... .العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة •
  :  .......... .عدد البرامج المطبقة بالفعل •
  %:    دين بالدراسات العليانسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقي •
  % :    مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليانسبة المسجلين للدكتوراه  •
  :عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة •

 ............: دكتوراه .....: .......ماجستير .....: .......دبلوم

  .خريج: ......... عدد الخريجين خالل السنوات الخمس األخيرة •
  .وحدة: ......... طابع الخاصعدد الوحدات ذات ال •
  

 

 وسائل االتصال بالمؤسسة

  ..................................................  :العنوان البريدي -
  ................................................  :يالموقع اإللكترون -
  ..................................  ): E-Mail( العنوان اإللكتروني  -
 : .......................سفاك -  .......................: تليفون -
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  القسم الثانى

  لمؤسسات التعليم العالى الذاتي يموالتقعمليـة 

  وفقا للقواعد الخاصة بالھيئة

ة الت ى عملي ة عل ة الذاتي ن الدراس انى م م الث تمل القس ب أن يش ذاتى يج ويم ال ق
ة لال ة المتقدم اً للنللمؤسس ك وفق اد، وذل ل الھيئعتم ن قب ذلك م د ل وذج المع ذى م ة وال

ويم واال اور التق من مح ائص يتض ر والخص رات والعناص ايير والمؤش اد والمع عتم
  .الخاصة بكل محور

  الذاتى لتقويم امعايير محاور و) أ ( 

 :القدرة المؤسسية: المحور األول
  المعايير م

  .ستراتيجيالتخطيط اال  ١

  .الھيكل التنظيمي   ٢

   .دة والحوكمةالقيا   ٣

   .المصداقية واألخالقيات   ٤

  .الجھاز اإلداري   ٥

  .الموارد   ٦

    .البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية   ٧

   .الجودةنظم دارة إو يالتقويم المؤسس   ٨
  

  :الفاعلية التعليمية: المحور الثانى
  المعايير م

    .والخريجون الطالب ١

   .المعايير األكاديمية  ٢

  .التعليمية  برامجال  ٣

  .داعمةالالتسھيالت و التعليم والتعلم  ٤

   .أعضاء ھيئة التدريس  ٥

 .األخرى العلمية البحث العلمي واألنشطة  ٦

  .الدراسات العليا  ٧

  .التعليمية التقييم المستمر للفاعلية  ٨
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  مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم الذاتى) ب(

  
  : ستراتيجيالتخطيط اال –١
  :للمؤسسة ستراتيجيةالخطة اال ١/١
  :التحليل البيئي للمؤسسة التعليمية ١/١/١

  ذكر تاريخ االعتماد؟استراتيجية المؤسسة معتمدة؟ اهل  -
مــا هــو مســتوى المشــاركة فــى التحليــل البيئــى مــن جانــب مختلــف األطــراف داخــل  -

  وخارج المؤسسة؟
ليل البيئى مع األطـراف المختلفـة داخـل وخـارج هل تم عرض ومناقشة نتائج التح -

  .ذكر هذه األطرافاالمؤسسة؟ 
  هل روعى االرتباط بين استراتيجة المؤسسة واستراتيجية الجامعة؟ -

  :الرؤية والرسالة ١/١/٢
  ما هى رؤية ورسالة المؤسسة؟ -
ما هو مستوى المشاركة فى صياغة الرؤية والرسالة من جانب مختلف األطراف  -

  ج المؤسسة؟داخل وخار 
هـــل تـــم عـــرض ومناقشـــة الرؤيـــة والرســـالة مـــع األطـــراف المختلفـــة داخـــل وخـــارج  -

  .ذكر هذه األطرافاالمؤسسة؟ 
هل تم نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخـارج المؤسسـة؟  -

  .ذكر هذه الوسائلا

  :ستراتيجيةاألهداف اال ١/١/٣
  هل هناك أهداف استراتيجية للمؤسسة؟ -

  القدرة المؤسسية: أوًال 
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هو مستوى المشاركة فى صـياغة األهـداف االسـتراتيجية للمؤسسـة مـن جانـب  ما -
  مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة؟

هــل تــم عــرض ومناقشــة األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة مــع األطــراف المختلفــة  -
  .ذكر هذه األطرافا داخل وخارج المؤسسة؟

ئل المختلفـة داخـل مـن خـالل الوسـا اتيجية للمؤسسـةهل تـم نشـر األهـداف االسـتر  -
  .ذكر هذه الوسائلاوخارج المؤسسة؟ 

  :ستراتيجية المؤسسةاالخطة التنفيذية لتطبيق  ١/١/٤
  هل توجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة؟ -
  هل تغطى الخطة التنفيذية األهداف االستراتيجية للمؤسسة؟ -
  ليات لتنفيذ هذه األنشطة والمهام؟آهل هناك  -
  ليات تنفيذ األنشطة والمهام التى تتضمنها الخطة؟ئو دقيق لمسهل هناك تحديد  -
  هل تتضمن الخطة الجدول الزمنى للتنفيذ؟ -
  هل يوجد بالخطة مؤشرات للتقييم؟ -
  لى موازنة مالية؟إترجمة الخطة  تهل تم -

  :للمؤسسة التنافسيالوضع  ١/٢
  :السمات التنافسية للمؤسسة ودورها في المجتمع ١/٢/١

  تبرز بوضوح دور المؤسسة المتميز في المجتمع المحيط؟ ستراتيجيةهل اال -
قبـــال المنظمـــات فـــى ســـوق العمـــل علـــى إتزايـــد ( .حـــدد مالمـــح التميـــز للمؤسســـة -

استقصــاء / التصــنيف العــالمي/ زيــادة إقبــال الطــالب الوافــدين/ خريجــى المؤسســة
  .)خرىأ/ مستوى كفاءة الخريجين فى المنظمات التي يعملون بها
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  :الهيكل التنظيمي -٢
  :دارات الداعمةاإلو الهيكل التنظيمى  ٢/١
  :م ومعتمدئهيكل تنظيمي مال  ٢/١/١

  م للمؤسسة؟ئهل هناك هيكل تنظيمى مال -
هـــــل هنـــــاك تحديـــــد دقيـــــق للمســـــئوليات ســـــواء للقيـــــادات األكاديميـــــة أو التنفيذيـــــة  -

  بالمؤسسة؟ 
  والكوارث؟للتعامل مع األزمات ) ةلجن/ وحدة(هل يوجد شكل تنظيمي  -
  هل تم تحديد أدوارها؟   -
  هل هناك توصيف وظيفى شامل وموثق لجميع وظائف المؤسسة ؟  -
ــــتم  - ــــدب للوظــــائف اهــــل ي ــــين والنقــــل والن ــــوظيفى فــــى التعي ســــتخدام التوصــــيف ال

  المختلفة؟

  :وحدة ضمان الجودة  ٢/١/٢
  هل توجد بالمؤسسة وحدة ضمان الجودة؟ -
  هذه الوحدة؟ هل هناك تحديد دقيق لسلطات ومسئوليات -
  دارية للوحدة في المؤسسة؟ما هي التبعية اإل -
  هل هناك عالقة واضحة بين هذه الوحدة  ومركز ضمان الجودة بالجامعة؟ -
هــل تشــارك الوحــدة فــى عــرض ومناقشــة قضــايا الجــودة بالمؤسســة علــى مســتوى  -

  المجالس الرسمية؟

  :القيادة والحوكمة -٣
  :اختيار القيادات  األكاديمية ٣/١
  :سلوب اختيار القياداتأ ٣/١/١
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  ختيار القيادات األكاديمية؟ االمعايير المستخدمة فى  يما ه -
  هل المعايير المستخدمة فى ترشيح القيادات األكاديمية معلنة؟ كيف؟ -
ختيـــار اهـــل هنـــاك مشـــاركة وٕابـــداء رأى مـــن جانـــب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس عنـــد  -

  القيادات األكاديمية؟

  :المجالس الرسميةنمط القيادة وممارسات  ٣/٢
  : أسلوب القيادة ٣/٢/١

ما هو أسلوب القيادة المتبع في المؤسسة من وجهة نظر أعضـاء هيئـة التـدريس  -
ستقصـــاء هـــذه األطـــراف فـــي هـــذا ا العـــاملين؟ اذكـــر نتـــائج/ الطـــالب/ ومعـــاونيهم

  .الصدد
تخـاذ القـرارات اما هى درجة مساهمة المجالس الرسمية بالمؤسسـة فـى المناقشـة و  -

اذكــر نمــاذج لــبعض القــرارات المتميــزة لمســاهمات هــذه  اصــة بــالتعليم والــتعلم؟الخ
  .المجالس في هذا الصدد

  :تنمية المهارات اإلدارية ٣/٣
  :التدريب ٣/٣/١

  هل هناك خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية؟  -
  ات األكاديمية؟حتياجات التدريبية الفعلية للقيادهل تضمنت هذه الخطة اال -
مـــا هـــو عـــدد الـــدورات التدريبيـــة الســـنوية إلـــى إجمـــالى الـــدورات التـــي تضـــمنتها  -

  الخطة؟
  هل تعتبر المخصصات المالية المتاحة للتدريب كافية؟ -
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  :مؤشرات تقييم التدريب ٣/٣/٢
التي تم تنفيذها من المخطط فى  السنوات  المنفذةما هي نسبة الدورات التدريبية  -

  قة للقيادات األكاديمية؟الثالث الساب
  ما هي أنواع هذه الدورات؟ -
  العدد سنويًا؟ يجمالإلى إما هي نسبة الحاصلين على هذه الدورات  -
  .ما هو مردود هذه الدورات التدريبية؟ دلل على ذلك -

  : نظم المعلومات والتوثيق ٣/٤
  :قواعد البيانات ٣/٤/١

  هل هناك قواعد بيانات للمؤسسة؟  -
  قواعد البيانات المستخدمة بالفعل؟ ما هى  أهم أنواع -
  .ستدعاء الوثائق؟ اذكر هذا النظاماهل يوجد نظام لحفظ وتداول و  -

  : دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي ٣/٥
  :خطة تنمية الموارد الذاتية  ٣/٥/١

  هل هناك خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة؟ -
  هل يوجد بالمؤسسة وحدات ذات طابع خاص؟ -
هــل يســتخدم التمويــل الــذاتي فــي دعــم العمليــة التعليميــة والبحثيــة؟ ومــا هــي نســبة  -

  المستخدم إلي إجمالي المخصصات المالية الحكومية السنوية في هذا الصدد؟

  :العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع  ٣/٥/٢
ـــاك أى نـــوع مـــن التعـــاون  - ـــة مـــع ) اتفاقيـــات/ شـــراكة(هـــل هن المؤسســـات اإلنتاجي

  أوالخدمية فى المجتمع  المحيط بالمؤسسة؟
  ما هى هذه القطاعات بالتحديد؟ -
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/ مشـروعات/ تفاقيـاتامثال ذلك ( نماذج فعلية للتفاعل مع هذه القطاعات  ذكرا -
  ).الخ.. ستشارات ا

  :المصداقية واألخالقيات -٤
  :حقوق الملكية الفكرية والنشر ٤/١
  :الملكية الفكرية والنشرااللتزام بحقوق  ٤/١/١

ـــة  - مـــا هـــى اإلجـــراءات التـــى تتبعهـــا المؤسســـة لنشـــر ثقافـــة حقـــوق الملكيـــة الفكري
  والنشر؟

  ما هى اإلجراءات التى تتبعها المؤسسة للمحافظة على حقوق التأليف والنشر؟ -
فاعليــة اإلجــراءات التــي  عــنأعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة  هــي انطباعــاتمــا  -

  افظة علي الملكية الفكرية ؟تتبعها المؤسسة للمح

  : خالقيات المهنةأالممارسات العادلة وااللتزام ب ٤/٢
    :ضمان العدالة وعدم التمييز ٤/٢/١

الب واحتـــرام هـــل تطبـــق قواعـــد محـــددة لضـــمان العدالـــة وعـــدم التمييـــز بـــين الطـــ -
  ؟مباديء حقوق االنسان

  ما هي الممارسات الدالة علي ذلك؟ -
ات تصــحيحية لمعالجــة أى ممارســات غيــر عادلــة؟ قــرار / تخــاذ إجــراءاتاهــل تــم  -

  .اذكر نماذج فعلية
جــــراءات تضــــمن عــــدم تعــــارض المصــــالح لألطــــراف المختلفــــة فــــى إهــــل هنــــاك  -

  المؤسسة؟ ما هي هذه القواعد؟

  

  :األخالقيات المهنية  ٤/٣
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  :ممارسات أخالقيات المهنة ٤/٣/١
  هل يوجد بالمؤسسة دليل لممارسات أخالقيات المهنية؟ -
  ذا الدليل متاح لجميع األطراف؟هل ه -
  لتزام بأخالقيات المهنة؟هل هناك إجراءات تتخذها المؤسسة في حالة عدم اال -
  هل تتوافر مصداقية  فى المعلومات المنشورة عن المؤسسة؟ -

  :الجهاز اإلداري  -٥
  :تنمية القيادات وتقييم األداء  ٥/١
  :دارية والعاملينتنمية القيادات اإل ٥/١/١

داريـة وللعـاملين ؟ أذكـر اآلليـات تحديد االحتياجات التدريبيـة للقيـادات اإلهل يتم  -
  .المستخدمة فى ذلك

الدورات التدريبية التي تم تنفيـذها مـن المخطـط لكـل و ما هي نسبة وأنواع البرامج  -
/ ةمهـارات سـلوكي/ داريـةإفئة خالل السنوات الثالث السـابقة؟ مثـال ذلـك مهـارات 

  .الخ ..../ .مهارات فنية متخصصة

  :نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين ٥/١/٢

ما هو رأي العاملين في مدى مصـداقية الـنظم الحاليـة المسـتخدمة فـى تقيـيم أداء  -
  العاملين؟

ذكـــر هـــذه اخـــرى مبتكـــرة لتقيـــيم أداء العـــاملين؟ أهـــل تســـتخدم المؤسســـة وســـائل  -
  .الوسائل

  فادة من الموارد البشرية المتاحة؟ستليات التي تستخدم لتعظيم االاآلما هي  -
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  :الرضا الوظيفى ٥/٢
  :وسائل قياس الرضا الوظيفى ٥/٢/١

  ما هو مستوي الرضا الوظيفي للعاملين؟ -
  للعاملين؟  يما هى الوسائل المتبعة لقياس مستوى الرضا الوظيف -
  ؟لدى العاملين عوامل الرضا وعوامل عدم الرضاأهم ما هي  -

  :سين الرضا الوظيفىدور المؤسسة فى تح ٥/٢/٢
  .ذكر أمثلةاللعاملين؟  يلوظيفاما هي القرارات المتخذة لتحسين مستوي الرضا  -
  تم مناقشة نتائج قياس الرضا الوظيفى للعاملين بالمؤسسة؟تهل  -

  :الموارد -٦
  :كفاية الموارد المالية والمادية ٦/١
  :كفاية الموارد المالية السنوية  ٦/١/١

متاحــــة ســــنويا للمؤسســــة كافيــــة لتحقيــــق رســــالتها وأهــــدافها هــــل المــــوارد الماليــــة ال -
  ستراتيجية؟ وفى حالة عدم كفايتها ما هي أسباب ذلك؟اال

  ما مدي تطور حجم الموارد الذاتية للمؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة؟ -
لـى إما هـى نسـبة المـوارد الذاتيـة المسـتخدمة فـى دعـم العمليـة التعليميـة والبحثيـة  -

  عامة للمؤسسة؟الموازنة ال
هــــل هنــــاك أى مجهــــودات متميــــزة بــــذلت لرفــــع كفــــاءة اســــتخدام المــــوارد الماليــــة  -

  المخصصة للمؤسسة من الموازنة؟

  :مالءمة المبانى ٦/١/٢
  هل مساحة المباني كافية لممارسة أنشطة المؤسسة؟ -
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 / ..االضـاءة الطبيعيـة/ التهويـة(مة لممارسة أنشـطة المؤسسـة؟ ئهل المباني مال -
  .)لخا.. 

هـــل تتـــوافر التجهيـــزات والمعـــدات المختلفـــة لتحقيـــق األمـــن والســـالمة فـــي مبـــاني  -
  .المؤسسة؟ حدد هذه التجهيزات

الســـالمة؟  مـــا هـــى الممارســـات التـــى تتخـــذها المؤسســـة للمحافظـــة علـــى األمـــن و  -
  ) خرىأ/ التعامل مع المواد الخطرة واألمراض المعدية/ أمن المعامل والورش(

إلرشـــــادية المناســـــبة لتحقيـــــق األمـــــن والســـــالمة ألفـــــراد هـــــل تتـــــوافر العالمـــــات ا -
  المؤسسة؟

  هل تتصف المؤسسة بالنظافة؟ -

  :التسهيالت المادية ٦/٢
  :تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية  ٦/٢/١

/ فنيــــة / رياضــــية (مــــا هــــي التســــهيالت المتاحــــة لممارســــة األنشــــطة الطالبيــــة؟  -
  )الخ/ ... كشفية/ اجتماعية

  لتسهيالت لممارسة األنشطة الطالبية؟ما مدى كفاية هذه ا -

  :األجهزة والمعدات والمعامل ٦/٢/٢
  هل تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطالب ؟ -
  تم صيانة األجهزة والمعدات والمعامل بصفة منتظمة؟تهل  -

  :تكنولوجيا المعلومات ٦/٢/٣
  نترنت؟ هل للمؤسسة موقع على شبكة اإل -
  ورية؟هل يتم تحديث هذا الموقع بصفة د -
  نترنت بلغة غير العربية ؟هل للمؤسسة موقع على اإل -
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  نترنت بالمؤسسة متاحة للجميع ؟هل خدمة اإل -
  هل المعلومات المتاحة تغطي مختلف أنشطة المؤسسة؟ -
  هل المعلومات الخاصة بالمؤسسة متاحة للجميع؟ -

  :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  -٧
  :ة خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئ ٧/١
  :التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١/١

  : هل هناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكل من -
  .العاملين/ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم/ الطالب -
  .األطراف المجتمعية ذات العالقة -

  : الخطة واحتياجات المجتمع ٧/١/٢
  تنمية البيئة ؟هل توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع و  -
  هل تعتمد هذه الخطة على أولويات المجتمع ؟ -
بــرامج / استشــارات (مــا هــي الممارســات الفعليــة لتطبيــق خطــة خدمــة المجتمــع؟  -

  ).إلخ/..... حل مشكالت مجتمعية/تثقيف/ قوافل / تدريبية 

  :تفاعل المؤسسة مع المجتمع  ٧/٢
  :مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة ٧/٢/١

  طراف المجتمعية المختلفة فى مجالس المؤسسة؟ هل تشارك األ -
  ما هى أشكال هذه المشاركة؟ -
فــرص / عيــد الخــرجين (هــل تشــارك األطــراف المجتمعيــة فــى أنشــطة المؤسســة  -

  ؟)تدريب الطالب/  إعداد البرامج التعليمية / التوظف

  :رضا األطراف المجتمعية ٧/٢/٢
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مجتمعيــة عــن خــدمات المجتمــع وتنميــة هــل يــتم قيــاس مســتوى رضــا األطــراف ال -
  البيئة التي تقدمها المؤسسة؟ وما هي الوسائل المستخدمة في ذلك ؟

  كيف تم االستفادة من النتائج التى تم الحصول عليها من هذا القياس والتقييم؟ -

  :التقويم المؤسسي وٕادارة نظم الجودة  -٨
  :داء المؤسسةآتقويم  ٨/١
  :عملية التقويم  ٨/١/١

  و دور وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة فى عملية التقويم ؟ما ه -
  هل تتم عملية التقويم لألداء للمؤسسة بصفة دورية؟ -
/ هل يتم مناقشة نتائج تقويم أداء للمؤسسة مع أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم -

 األطراف المجتمعية ذات العالقة؟ / نيالعامل/ الطالب

  وريا؟مقارنة نتائج تقويم المؤسسة د تمتهل  -

  :أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة ٨/١/٢
هــل حــدث تقــدم ملمــوس فــى األداء المؤسســى نتيجــة االســتفادة مــن نتــائج التقــويم  -

  الذاتي؟ 
  .ذكر أنواعها وأهدافهااما هى برامج ومشروعات التعزيز للقدرة المؤسسية؟  -

  :دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة ٨/٢
  :دعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة  ال ٨/٢/١

  توافر للوحدة الكوادر البشرية المؤهلة والكافية؟تهل  -
  هل هناك مخصصات مالية كافية للوحدة لممارسة أنشطتها؟ -
  هل تتوافر التجهيزات الكافية والمالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتها؟ -
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التــى تتعلــق بقضــايا الجــودة؟  هــل يشــارك مــدير الوحــدة فــى مناقشــة الموضــوعات -
  .ذكر نماذج فعلية لذلكا
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 :الطالب والخريجون -١

  :وتحويل وتوزيع الطالب سياسات قبول ١/١
  :نظم قبول وتحويل الطالب ١/١/١

  ذكر وسائل اإلعالن المستخدمة؟اهل قواعد القبول معلنة؟  -
  للطالب الجدد؟هل يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية  -
  هل هناك قواعد لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة؟ -
  هل قواعد  التحويل معلنة؟ -
  سنويًا؟ وٕاليها نسبة التحويالت من المؤسسة  يما ه -
ـــــوارد المتاحــــة للمؤسســــة م أعــــداد الطــــالب المقبــــولين ئتالتــــهــــل  - أمــــاكن (مــــع المــ

  ؟  )وغيرها /ةنشطماكن األأ/ األجهزة والمعدات/ المعامل/ الدراسة

  :نوالطالب الوافد ١/١/٢
  ما هى نسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالى للطالب؟     -
 ةعوام الخمســــمــــا هــــو معــــدل الزيــــادة فــــى عــــدد الطــــالب الوافــــدين مقارنــــة بــــاأل -

  الماضية؟   
  .ذكرهاا هل تنفذ المؤسسة برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدين؟ -

   :الدعم الطالبى ١/٢
  :دعم الطالبنظام  ١/٢/١

ـــدعم الطالبـــي  -  /النفســـية/ العينيـــة/ الخـــدمات الماديـــة(هـــل هنـــاك نظـــام معتمـــد لل
  ؟)أخرى

  الفاعلية التعليمية: ثانيًا 
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  عتبار ظروف واحتياجات الطالب؟هل أخذ في اال -

  :ةالصحيالرعاية برامج الدعم االجتماعي و  ١/٢/٢
 /تســهيالت إنشـــائية(حتياجــات الخاصـــة؟ اال يمــا هــي أنـــواع الــدعم المقدمـــة لــذو  -

  ).أخرى/رعاية صحية ونفسية/ دعم أكاديمي
  هل هناك عيادة للطالب داخل المؤسسة؟  -
  هل العيادات الطبية مجهزة للحاالت الطارئة؟ -

  :طالب المتفوقين والمتعثرينالوتحفيز برامج دعم  ١/٢/٣
 هل هناك قواعد موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثرين؟ -

قين علميًا خالل السنوات الثالث الماضية ؟                   ما هو تطور نسبة الطالب المتفو  -
/ دعــم مــالي/ مــنح دراســية (مــا هــي وســائل دعــم وتحفيــز المتفــوقين والمبــدعين؟  -

  )جوائز وشهادات تقدير،   أخري/ رعاية علمية
  هل هناك برامج لرعاية الطالب المتعثرين في الدراسة؟ ما هي هذه البرامج؟ -
  البرامج إلى إجمالي الطالب؟    هالمستفيدين من هذما هي نسبة  -
مســـتوى  هـــل يـــتم قيـــاس فاعليـــة برنـــامج رعايـــة الطـــالب المتعثـــرين دراســـيًا علـــى -

  المؤسسة؟

  :ياإلرشاد األكاديمالتوعية و  ١/٢/٤
  هل هناك دليل للطالب؟  -
  هل هذا الدليل متاح لجميع الطالب؟   -
في حالة تطبيق نظام السـاعات ( هل تستخدم المؤسسة نظاما لإلرشاد األكاديمي -

 ريادة علمية ؟/ )المعتمدة

  :ستخدام نظام اإلرشاد األكاديميافى حالة  -
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  تم توعية وٕاعالم الطالب بنظام اإلرشاد األكاديمى؟تهل 

  ختيار وتعيين المرشد األكاديمى؟اما هى آليات  
  :ستخدام نظام الريادة العلميةافى حالة  -

  نظام الريادة العلمية ؟تم توعية وٕاعالم الطالب بتهل 

  ختيار وتعيين الرائد العلمي ؟اما هى آليات  

  :األنشطة الطالبية ١/٣
  المشاركة في األنشطة الطالبية ١/٣/١

/ رياضــية(تم ممارســتها فــى المؤسســة؟ تــمــا هــى أنــواع األنشــطة الطالبيــة التــى  -
  ؟)علمية/ ثقافية

  ما هى نسبة الطالب المشاركين فى األنشطة المختلفة؟ -
  تحاد الطالب فى تنفيذ األنشطة الطالبية بالمؤسسة؟اا هو مدى مساهمة م -

  :تميز المؤسسة في األنشطة الطالبية  ١/٣/٢
هل حصلت المؤسسة على مراكز متقــدمة فـى األنشـطة الطالبيــة علـى المسـتوى  -

  الدولى؟/ المحلى
/ يعنـو م/ يماد(هل هناك برامج لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الطالبية  -

   ؟)يعلم

  :نوالخريج ١/٤
  :نيجيالخر خدمات  ١/٤/١

  هل لدى المؤسسة برامج إلعداد الخريجين لسوق العمل؟ -
  ما هى نسبة المستفيدين من هذه البرامج إلى إجمالى الخريجين سنويًا؟ -
  هل هناك وحدة لمتابعة الخريجين؟ -
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  هل هناك رابطة للخريجين؟ -
  في سوق العمل؟ليات لمتابعة مستوي الخريجين آهل هناك  -

  :المعايير األكاديمية -٢
  :من الهيئة معتمدةأخري  معايير أومرجعية الالقومية كاديمية لمعايير األ ا ٢/١
  :المعايير األكاديميةتبني  ٢/١/١

  كاديمية التى تبنتها المؤسسة؟ما هى المعايير األ -
ادهـا مـن اعتم(هل تم اتخاذ إجراءات رسمية لتبنى المعايير األكاديميـة للمؤسسـة  -

     ؟)الهيئة

  : للمعايير األكاديميةالممارسات التطبيقية   ٢/١/٢
مــــا هــــي الجهــــود والوســــائل التــــي بــــذلت للتوعيــــة بالمعــــايير؟ اذكــــر هــــذه الجهــــود  -

  .والوسائل
   مع رسالة المؤسسة؟ ةما مدى التوافق بين المعايير المتبنا -

  :المعايير األكاديمية توافق البرامج التعليمية مع   ٢/١/٣
  .هل روعيت المعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعليمية؟ دلل على ذلك -
  ؟ةجراءات للتأكد من توافق البرامج مع المعايير المتبناإهل هناك  -

  :البرامج التعليمية -٣
  :حتياجات المجتمع والتنميةاالبرامج التعليمية و  ٣/١
  :ملحتياجات سوق العمة البرامج التعليمية الءمال  ٣/١/١

 حتياجات سوق العمل؟اهل تتالءم البرامج التعليمية مع  -

  ستيعاب التغيير وخطط التنمية؟هل تتصف البرامج التعليمية بالمرونة ال -
  هل هناك تعديالت فى البرامج التعليمية؟ وما هى مبررات ذلك؟ -
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  :البرامج التعليميةوتطوير  تصميم  ٣/٢
  :تصميم البرامج ٣/٢/١

  ج التعليمية والمقررات الدراسية؟هل هناك توصيف للبرام -
  ما هو مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع رسالة المؤسسة؟  -
مـــا هـــو مـــدى مطابقـــة مصـــفوفة مخرجـــات الـــتعلم المســـتهدفة ألهـــداف البرنـــامج  -

  ؟يالتعليم
حــدد مســاهمات محتويــات البرنــامج الدراســي فــى تنميــة المهــارات الذهنيــة والعامــة  -

/ مهـارات الحاسـب/ العمـل فـي فريـق/ بتكـارير الناقـد واالالتفكيـ/ حل المشكالت(
  ؟)اإلدارة، وغيرها

مــا هــى أشــكال مشــاركة األطــراف المعنيــة المختلفــة فــى تصــميم وتطــوير البــرامج  -
  التعليمية؟

  :وتحديث البرامج والمقررات الدراسية تطوير  ٣/٢/٢
مقررات الدراسية؟ ال/ هل هناك اجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية -

  .ذكر هذه اإلجراءاتا
/ األقســام العلميــة(جــراءات المراجعــة إمــا هــى المســتويات التــى تــتم مــن خاللهــا  -

  )مجلس الكلية / وحدة الجودة/ الكلية
اذكــر (  ؟مــا هــو مــدى اإلســتفادة مــن تقــارير المــراجعين أوالممتحنــين الخــارجيين -

  .)تخاذهااجراءات التي تم القرارات أو اإل
ســـتخدام التقـــارير الســـنوية للبـــرامج والمقـــررات فـــى التحـــديث والتطـــوير؟ اتم هـــل يـــ -

  )دلل علي ذلك(

  :التعليميةالبرامج  فاعلية ٣/٣
  :مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية ٣/٣/١
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الـثالث سـنوات خـالل ال ذكر تطـور عـدد الطـالب الملتحقـين بكـل برنـامج دراسـيا -
  . ذلك الماضية مع تفسير الدالالت المنطوية على

المختلفــة فــى كــل ) أو المســتويات(ذكــر تطــور نســبة النجــاح فــي الفــرق الدراســية ا -
الماضية؟ ما هـي الـدالالت التـي يمكـن أن الثالث برنامج دراسي خالل السنوات 

  تفسر ذلك؟
ـــامج دراســـي خـــالل اا - ـــثالث ســـنوات لذكـــر تطـــور نســـبة الخـــريجين مـــن كـــل برن ال

  تفسر ذلك؟ ما هي الدالالت التي يمكن أن .الماضية
  ستفادة من المؤشرات والدالالت السابقة؟ما هي أوجه اال -

  :داعمةالتعليم والتعلم والتسهيالت ال -٤
  :ستراتيجية التعليم والتعلما ٤/١
  :ستراتيجية للتعليم والتعلماتوافر  ٤/١/١

  ستراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم فى المؤسسة؟ اهل توجد  -
  طراف المعنية داخل وخارج المؤسسة؟ هل شارك فى إعدادها األ -

  :ستراتيجية التعليم والتعلمامراجعة  ٤/١/٢
ــًا فــى ضــوء نتــائج االاتم مراجعــة تــهــل  - ــتعلم دوري ــيم وال / متحانــاتســتراتيجية التعل

أعضــاء الهيئــة / أعضــاء هيئــة التــدريس/ لــى الطــالبإستقصــاء الموجــه نتــائج اال
  المعاونة؟

  .المراجعة؟ دلل على ذلك ستفادة من نتائج هذهاال تمتهل  -

  

  :ساليب التعليم والتعلم أ ٤/١/٣
  .غير تقليدية للتعلم؟ اذكر هذه األنماط اً هل تتضمن استراتيجية المؤسسة أنماط -
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  ما مدى مالءمة انماط التعلم المستخدمة للمخرجات المستهدفة ؟  -
م هل تحتوى المقررات الدراسية على مجاالت معينـة وطـرق تـدريس لتطبيـق الـتعل -

  الذاتى؟ 
  التعلم المستخدمة؟   نماطأما مدى توافر مصادر التعلم بما يتالءم مع  -

  :فى التعامل مع مشاكل التعليمالمتبعة ياسات الس ٤/٢
  :مشكالت التعليم ٤/٢/١

  :ما هى السياسات التى تتبعها المؤسسة لتحديد ومعالجة مشكالت التعليم؟ مثل -
  ةمنخفض/ عالية(الكثافة العددية للطالب.(  
 ضعف الموارد.  
 زيادة أعضاء هيئة التدريس/نقص.  
 الدروس الخصوصية.  
  ن وجدإ(الكتاب الجامعى.(  
 نتدابات أعضاء هيئة التدريسا. 

 ضعف حضور الطالب. 

  ىأخر.  

  :مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت   ٤/٢/٢
  ما هو مدي التحسن الناتج عن تطبيق هذه السياسات؟ -

  :يدانى للطالببرامج التدريب الم ٤/٣
  :برامج التدريب الميدانى ٤/٣/١

  أذكر هذه البرامج؟هل يوجد بالمؤسسة برامج موثقة للتدريب الميدانى للطالب؟  -
  هل يتم تصميم وتوصيف هذه البرامج التدريبية وفقًا لمخرجات التعلم المستهدفة؟ -
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 هــــل هنــــاك آليــــات موثقــــة لتقــــويم نتــــائج التــــدريب الميــــدانى للطــــالب؟ اذكــــر هــــذه -
وجــود نمــاذج لكتابــة تقــارير عــن المتــدربين ومتاحــة لجهــات (مثــال ذلــك  .اآلليــات
  ).الخ/ .... جراءات تصحيحيةإاتخاذ / مراجعة تقارير جهات التدريب/ التدريب

دلــل علــى  ؟)نظــام الــدرجات(هــل تؤخــذ نتــائج التــدريب فــي عمليــة تقــويم الطــالب  -
  .ذلك

أذكـــــر هـــــذه  ؟انى للطـــــالبفاعليـــــة التـــــدريب الميـــــد هـــــل هنـــــاك مؤشـــــرات لقيـــــاس -
  .المؤشرات

  :تقويم الطالب ٤/٤
  :أساليب تقويم الطالب ٤/٤/١

الـــتعلم المســـتهدفة؟  هـــل هنـــاك آليـــات للتأكـــد مـــن اســـتيفاء االمتحانـــات لمخرجـــات  -
  .دلل على ذلك

هل هناك آليات علي مستوي القسم والكلية للتأكد من عدالة تقويم الطـالب؟ دلـل  -
  .ذلك ىعل

  .ذلك ىبقها المؤسسة لتوثيق نتائج االمتحان؟ دلل علهل هناك آليات تط -
  ما هي األليات التي تطبقها المؤسسة إلعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة؟  -
  هل تستخدم المؤسسة نظام الممتحنين الخارجيين؟ -
/ الفــرق الدراســية( هــل يــتم تحليــل نتــائج تقــويم الطــالب علــى المســتويات المختلفــة -

  ؟)المقررات
دلــل علــى  اتخــاذ قــرارات واجــراءات تصــحيحية فــى ضــوء تحليــل النتــائج؟ هــل يــتم -

  .ذلك
  ستفادة من نتائج تقويم الطالب فى تطوير البرامج التعليمية؟ما هو مدى اال -
  ما هو النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانات؟ -
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المجــــالس عــــداد تقريــــر عــــام عــــن نتــــائج االمتحانــــات وعرضــــها علــــي إهــــل يــــتم  -
   المختصة؟

  :المتاحة للتعليم والتعلممكانات اإل ٤/٥
  :المكتبة ٤/٥/١

  هل التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب؟ -
/ اشـتراك فـي دوريـات الكترونيـة متخصصـة/ اإلنترنـت(هل تكنولوجيا المعلومـات  -

ـــــة  ـــــب الكتروني ـــــخ... كت ـــــ) إل ـــــة متاحـــــة للفئ ـــــة المســـــتخدمة فـــــى المكتب ات المختلف
  المستهدفة؟

  توافر األعداد والمؤهالت المناسبة من العاملين بالمكتبة ؟تهل  -
  ما مدى تنوع وحداثة المراجع والدوريات؟  -
/ طـــالب(مـــا هـــى نســـبة المســـتفيدين مـــن خـــدمات المكتبـــة إلـــى العـــدد اإلجمـــالى  -

  ؟)أعضاء الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة تدريس

  :ملقاعات الدراسة والمعا  ٤/٥/٢
/ مـــا مـــدى تناســـب قاعـــات المحاضـــرات والفصـــول الدراســـية مـــع أعـــداد الطـــالب -

  الجداول الدراسية؟ 
  الجداول الدراسية؟/ ما مدى تناسب المعامل مع أعداد الطالب -
ــــة  - مــــا مــــدى مالءمــــة قاعــــات المحاضــــرات والفصــــول الدراســــية والمعامــــل للعملي

مســـتلزمات تشـــغيل / وادالخامـــات والمـــ/ الوســـائل الســـمعية والبصـــرية( التعليميـــة 
  ؟)التجهيزات األخرى/ المعامل

  ؟ةهل أعداد الفنيين المؤهلين فى المعامل كافي -
/ تعليميـة اتمستشـفي(ما مدي كفاية الوسائل التعليميـة الداعمـة للبـرامج التعليميـة  -

  ). إلخ...... حقول تجريبية / فنادق ومطاعم/ مالعب/ ورش
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  :الطالب ضار  ٤/٦
  :ضا الطالبقياس وتقييم ر  ٤/٦/١

سياسـات (ستقصـاء لقيـاس رضـا الطـالب فـي المجـاالت المختلفـة اهل يتم إجـراء  -
المكتبـة / الوسائل التعليميـة الداعمـة/ مكانيات المعمليةاإل/ أساليب التعلم/ القبول
  ؟) وغيرها ....

  هل يتم تحليل نتائج قياس رضا الطالب؟  -
ذكــر أ ج قيــاس رضـا الطـالب؟ســتفادة مـن نتـائهـل تـم اتخــاذ القـرارات المناسـبة لال -

  .أهم القرارات

  :أعضاء هيئة التدريس -٥
  :الهيئة المعاونة/ كفاية أعضاء هيئة التدريس ٥/١
  :أعضاء هيئة التدريس ٥/١/١

  هل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب تتفق مع المعدالت المرجعية؟ -
ى يشــارك هــل يــتالءم التخصــص العلمــي لعضــو هيئــة التــدريس مــع المقــررات التــ -

  فى تدريسها؟
فائض في بعض التخصصات، هل يوجد مخطط للتعامل / فى حالة وجود عجز -

  مع ذلك؟

  :أعضاء الهيئة المعاونة ٥/١/٢
هـــــل نســـــبة أعضـــــاء الهيئـــــة المعاونـــــة إلـــــى الطـــــالب تتفـــــق واحتياجـــــات الخطـــــة  -

  التعليمية؟
  هل هناك فائض أم عجز فى عدد أعضاء الهيئة المعاونة؟ -
الفــائض فــى أعضــاء الهيئــة / اءات معينــة للتعامــل مــع العجــزجــر إتخــاذ اهــل تــم  -

  .المعاونة؟ اذكر ذلك
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  :الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  ٥/٢
  :خطة التدريب ٥/٢/١

  الهيئة المعاونة؟/هل توجد خطة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس -
  .قواعدلتدريبية؟ اذكر هذه احتياجات الهل هناك قواعد لتحديد اال -
  حتياجات التدريبية لكل فئة؟هل يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى اال -

  :تنفيذ وتقييم التدريب ٥/٢/٢
  ما هى نسبة المتدربين سنويًا من كل فئة إلى العدد اإلجمالى؟ -
  .هل توجد مؤشرات لتقييم مردود التدريب؟ اذكر هذه المؤشرات -

  :الهيئة المعاونة/ ء هيئة التدريسأعضارضا و  أداءتقييم   ٥/٣
  :أعضاء الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريستقييم  ٥/٣/١

أعضــــاء الهيئــــة / هــــل هنــــاك قواعــــد مفعلــــة لتقيــــيم أداء أعضــــاء هيئــــة التــــدريس -
  .المعاونة؟ اذكر ذلك

  هل يتضمن التقرير السنوى للمؤسسة نتائج  تحليل  هذا التقييم ؟ -
  ن نتائج هذا التقييم ؟ما هى أوجه ااالستفادة م -

  :الرضا الوظيفي ٥/٣/٢
  ؟ الهيئة المعاونة/ ء هيئة التدريسهل يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفى ألعضا -
  ما هى الوسائل المستخدمة في تقييم الرضا الوظيفي؟ -
  ستفادة؟ستفادة بالفعل من نتائج التقييم؟ وما هى مجاالت االتم االتهل  -

  :خرىلعلمية األنشطة اواأل  يالبحث العلم -٦
  :خطة البحث العلمى ٦/١
  :توافر خطة للبحث العلمى ٦/١/١
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  هل توجد خطة موثقة للبحث العلمى بالمؤسسة ؟ -
  ما مدى توافق خطة البحث العلمى بالمؤسسة مع اإلمكانات المادية للمؤسسة؟ -
  رتباط خطة البحث العلمى بالمؤسسة بخطة الجامعة ؟اما مدى  -
  وثقة لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العلمي؟هل توجد بالمؤسسة لجنة م -

  :كفاءة العملية البحثية ٦/٢
  :مؤشرات الكفاءة ٦/٢/١

  ما هى نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البحث العلمى ؟ -
ــًا بالنســبة للعــدد اإلجمــالى ألعضــاء  - ــًا ودولي مــا هــو عــدد األبحــاث المنشــورة محلي

  هيئة التدريس؟
  نات للبحوث العلمية بالمؤسسة؟هل توجد قواعد بيا -
  وجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية؟تهل  -
/ هــل تضــم المؤسســة أعضــاء هيئــة تــدريس ســبق حصــولهم علــى جــوائز الدولــة -

ذكــــر أنــــواع الجــــوائز ومجــــاالت اغيرهــــا؟  /ختراعــــاتبــــراءات اال/ جــــوائز عالميــــة
  .البحث التى ترتبط بها الجوائز

إلنتاجية والخدمية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصـة هل تستفيد المؤسسات ا -
  .بالمؤسسة؟ دلل على ذلك

  :تشجيع وتحفيز البحث العلمى ٦/٢/٢
البحــوث العلميــة المشــتركة بــين لتشــجيع المؤسســة طبقهــا تمــا هــي األســاليب التــي  -

  األقسام العلمية؟
  .هل هناك وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين؟ اذكر الوسائل -
             هناك فى المؤسسة برامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة؟ هل  -
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  :مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية ٦/٢/٣
 ؟عمليــة التعليميــة ســتفادة مــن نتــائج البحــث العلمــى بالمؤسســة فــى الاال تهــل تمــ -

  .ذلك ىدلل عل
  .ية ؟ اذكر أمثلةتم مشاركة الطالب فى المشاريع البحثتهل  -

  :تمويل البحث العلمى ٦/٣
  :مصادر تمويل البحث العلمى ٦/٣/١

  ما مدى كفاية الموازنة المخصصة سنويًا ألغراض أنشطة البحث العلمى؟  -
   ما هي المصادر المختلفة لتمويل البحث العلمي؟ -
خـالل  مردود المخصصات المالية المنفقة علـى البحـث العلمـى بالمؤسسـة ما هو -

  ؟ات الخمس الماضيةالسنو 

  :أنشطة علمية ٦/٤
  :تفاقياتامشروعات بحثية ممولة و  ٦/٤/١

 دوليـــة/ ممولـــة مـــن مؤسســـات بحثيـــة محليـــةالبحثيـــة المشـــروعات مـــا هـــو عـــدد ال -
الجهـات / ؟ اذكـر أنـواع هـذه المشـروعات البحثيـة خالل السنوات الـثالث األخيـرة

  .حجم التمويل/ الممولة
تفاقيــات الثقافيــة خــالل إلــي إجمــالي االمفعلــة الافيــة ثقالتفاقيــات مــا هــي نســبة اإل -

 بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العالى والبحثى الدولية؟األخيرة الثالث سنوات لا
   .تفاقياتذكر هذه االا

  :األخري العلميةواألنشطة المؤتمرات  ٦/٤/٢
  الدولية ؟/ هل يشارك الطالب في المؤتمرات المحلية  -
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ة التدريس الذين شاركوا بأبحاث علمية أو مقـاالت  فـي ما هي نسبة أعضاء هيئ -
  عالمية؟  / ندوات علمية محلية/ مؤتمرات

قامت المؤسسـة  التي لدولية ا المؤتمرات والندوات العلمية المحلية أوما هو عدد  -
  ذكر قائمة المؤئمرات والندوات ؟ا فيها؟والمشاركة ها أبتنظيم

طة علميـة أخـــرى محليـًة أو إقليميـًة هل للمؤسسة مسـاهمات ملموسـة فـى أى أنشـ -
/ تحكــــيم الــــدوريات علميــــة محليــــة أو دوليــــة/ إصــــدار دوريــــة علميــــة (أو دوليــــة 

 ؟)الخ/ ... التمثيل فى منظمات أوجمعيات قومية أو دولية

  :الدراسات العليا -٧
  :الدرجات الممنوحة ٧/١
  :الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة ٧/١/١

  لمتبعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا التى تقدمها المؤسسة؟ما هى األساليب ا -
مـا هــو عـدد الــدبلومات والـدرجات العلميــة التـى منحتهــا المؤسسـة خــالل الســنوات  -

  األخيرة ؟ثالث ال
مـــا هـــى نســـبة الـــدرجات العلميـــة التـــى منحتهـــا المؤسســـة للدارســـين مـــن أعضـــاء  -

منحتها للطالب من المسـجلين مـن لدرجات العلمية التى با الهيئة المعاونة مقارنة
  ؟األخيرةثالث خالل السنوات الالخارج 

  :العملية التعليمية فى الدراسات العليا ٧/٢
  :الدكتوراه/ الماجستير/ الدبلومبرامج  ٧/٢/١

  هل تم تبني وتطبيق معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا المختلفة؟  -
  مج والمقررات الدراسية؟ هل هناك توصيف موثق ومعتمد للبرا -
هـــل تمـــت مراجعـــة وتحـــديث بـــرامج الدراســـات العليـــا المختلفـــة بواســـطة مـــراجعين  -

  خارجيين؟
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هـــل تتوافـــق مخرجـــات الـــتعلم المســـتهدفة مـــع المعـــايير المرجعيـــة األكاديميـــة لكـــل  -
  برنامج؟

مــا مــدى توافــق محتــوى المقــررات الدراســية مــع مخرجــات الــتعلم المســتهدفة لكــل  -
  برنامج؟ 

  ا هو متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية؟م -

  :نظام التسجيل واإلشراف العلمى  ٧/٢/٢
رض تم مراجعــة إتــهــل  - ا بغ ات العلي ى الدراس راف ف جيل واإلش راءات التس ج

  تطويرھا؟
  كيف تتم إجراءات التسجيل يدويًا أم إلكترونيًا ؟ -
ســـجلين للـــدرجات العلميـــة هـــل هنـــاك قواعـــد بيانـــات لطـــالب الدراســـات العليـــا والم -

  بالمؤسسة ؟
  هل تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقًا للتخصص؟ -
هــــل هنــــاك إجــــراءات موثقــــة ومطبقــــة لمتابعــــة وتقيــــيم أداء البــــاحثين قبــــل وأثنــــاء  -

 ىدلـل علـ ؟)التقارير الدورية / مثال ذلك السيمنارات( التسجيل للدرجات العلمية 
  .ذلك

  :موارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العلياال ٧/٢/٣
/ مــا مــدى مالءمــة عــدد أعضــاء هيئـــة التــدريس للقيــام بأعبــاء تــدريس المقـــررات -

  بحث في كل برنامج؟
ما مدى مالءمة التخصص العلمي لعضـو هيئـة التـدريس للمقـررات التـي يشـارك  -

  في تدريسها؟
 ديـة الالزمـة للعمليـة البحثيـة فـى بـرامجمكانـات والتسـهيالت الماما مدى تـوافر اإل -

  الدراسات العليا؟
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  :طالب الدراسات العليا  ٧/٣
  : لتحاق ببرامج الدراسات العليااال  ٧/٣/١

تنـاقص أعـداد الطـالب المقيـدين فـى بـرامج الدراسـات العليـا؟ / ما هو معدل تزايـد -
  ما هى دالالت ذلك؟

الب فى الدراسات العليـا؟ مـا ما هى نسبة الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد الط -
  هى دالالت ذلك؟

  :تقويم طالب الدراسات العليا ٧/٣/٢
  ما هى أساليب تقويم طالب الدراسات العليا ؟  -
  حدد مدى توافق طرق التقويم مع المخرجات المستهدفة للتعلم؟ -
  متحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب ؟ما مدى توافق اال -
  ممتحنين الخارجيين؟ستخدام نظام الاهل يتم  -
  ؟العلمية بحاث من الرسائلأهل يقوم طالب الدراسات العليا بنشر  -

  :طالب الدراسات العليا رضا ٧/٣/٣
هــل يــتم إتبــاع وســائل معينــة لقيــاس رضــا طــالب الدراســات العليــا ؟ اذكــر هــذه  -

  .الوسائل
رامج هل يتم بالفعل تحليل نتائج تقييم رضا الطالب واإلستفادة منها فى تطوير ب -

  .الدراسات العليا ؟ اذكر أمثلة
    .ذكر هذه القواعدأهل هناك قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب؟  -

  :التقويم المستمر للفاعلية التعليمية -٨
 :شمولية وٕاستمرارية التقويم ٨/١

  :التقويمونتائج أساليب  ٨/١/١
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ل والمســـتمر مـــا هـــى األســـاليب التـــى تتبعهـــا المؤسســـة فـــى عمليـــة التقـــويم الشـــام -
  للفاعلية التعليمية ؟

هل تم مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلداريـة وبـاقى المسـتفيدين؟  -
  دلل على ذلك

  لفاعلية التعليمية؟هل توجد خطط تنفيذية لتحسين وتعزيز ا -
مـــا هـــي الممارســـات الفعليـــة للتحســـين والتطـــوير فـــى الفاعليـــة التعليميـــة ؟ اذكـــر  -

        .أمثلة

  :ممارسات النظام الداخلى للجودة ٨/١/٢
المتابعــة (هــل يوجــد نظــام داخلــي متكامــل إلدارة جــودة التعلــيم والــتعلم بالمؤسســة  -

الدوريـــة لتقـــارير البـــرامج والمقـــررات، وملفـــات المقـــررات، والبحـــث العلمـــى،خطط 
 ؟)معالجة وتصحيح الجوانب السلبية

داء م فــــي التقيــــيم المســــتمر ألمــــا هــــي المؤشــــرات التــــي يعتمــــد عليهــــا هــــذا النظــــا -
 لفاعلية التعليمية؟ا

  :ةيلة والمحاسبءالمسا ٨/٢
  :تفعيل اللوائح والقوانين الحالية ٨/٢/١

مجـاالت  يلة فـءتم مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة بالمساتهل  -
  الفعالية التعليمية؟

اسـبة فـى المؤسسـة فيمـا لة والمحءهل هنـاك قـرارت  مسـتحدثة لتفعيـل نظـم المسـا -
  .إن وجدتهذه القرارات ذكر أيخص تحسن الفعالية التعليمية؟ 
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  الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات 
  *تقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالى

 :القدرة المؤسسية:  أوالً 

 : ستراتيجيالتخطيط اال -١

وضع القائم الدقيق للتنتهج المؤسسة التخطيط االستراتيجي القائم على التحليل   
حديد وت ، ومن ثم تقوم بصياغة رسالتهابين الرؤية المنشودةوتحديد الفجوة بينه و 

مجال  وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في .االستراتيجية هااهداف
  : تيالتخطيط االستراتيجي في اآل

  :التعليمية ستراتيجية للمؤسسةالخطة اال ١/١
  .في حدود مواردها المتاحة استراتيجية معتمدة وواقعية وقابلة للتنفيذللمؤسسة خطة 

  :التعليمية التحليل البيئى للمؤسسة ١/١/١
للمؤسسة جراء التحليل البيئى إضرورة االستراتيجية للمؤسسة تتطلب الخطة   

بيئتها دقيق لبتحليل  من خاللهتقوم المؤسسة الذى  SWOT)(باستخدام أسلوب 
ديد مجاالت القوة التى تتميز بها، وكذلك مجاالت الضعف التى تعانى الداخلية لتح

لبيئتها الخارجية لتحديد الفرص  كافلى ذلك تقوم المؤسسة بتحليل إضافة إ. منها
جراء التحليل البيئى ما إوتراعى المؤسسة عند . المتاحة والتهديدات الحالية والمتوقعة

 :يلى

 يف وتشخيص مجاالت القوة والضعف التحيز فى توص عن الموضوعية والبعد
 .وكذلك الفرص والتهديدات

_________________________________  
يشتمل كل محور من هذين المحورين الرئيسيين للتقويم واالعتماد على ثمانية مؤشرات، ويشتمل كل مؤشر على * 

قياسها فى المؤسسة  مجموعة من العناصر، وأخيرا يشتمل كل عنصر على مجموعة من الخصائص المطلوب
  . التى ترغب فى الحصول على االعتماد
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  وقدراتها  وجه نشاط المؤسسةأالشمولية بحيث يشتمل التحليل على جميع
 .طار الخارجى المحيط بهاتها واإلامكانإ و 

  عضاء هيئة أ(داخل وخارج المؤسسة  لة لكافة األطراف المعنيةاعالمشاركة الف
 ).ف المجتمعيةطرااأل/ داريينإ/ طالب/ تدريس

 العرض والمناقشة لنتائج التحليل مع جميع األطراف المعنية. 

 ارتباط استراتيجية المؤسسة باستراتيجية الجامعة التابعة لها. 

 :والرسالة الرؤية ١/١/٢

  خاصة بها تحدد المؤسسة رؤية ورسالة. 

 تكون الرسالة معتمدة ومعلنة. 

 ومسئوليتها المجتمعية ،ميتعكس رسالة المؤسسة شخصيتها ودورها التعلي، 
 .وتطلعاتها في البحث العلمي بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية

 طراف المعنيةيشارك في وضع الرسالة كافة األ. 

 تتأكد المؤسسة من أن رسالتها تعكس رسالة الجامعة. 

  عضاء هيئة التدريس أتحرص المؤسسة على تنمية ونشر الوعي بين الطالب و
 .والعاملين واألطراف المجتمعية برسالة المؤسسة ومعاونيهم

 تقوم المؤسسة بنشر الرسالة من خالل وسائل متعددة. 

 في ضوء المتغيرات المحلية والدوليةتها تحرص المؤسسة على مراجعة رسال. 

 :ستراتيجيةألهداف االا ١/١/٣

 :تحدد المؤسسة أهدافها االستراتيجية  بحيث تكون

 يئى للمؤسسة ووضعها التنافسي والتحديات الحالية مبنية على التحليل الب
 .والمستقبلية

 تسعى لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة. 
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 واضحة وقابلة للتحقق والقياس. 

 داخل وخارج المؤسسة األطراف المعنيةكافة وضعها  في يشارك. 

 تعرض للمناقشة على كافة األطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة. 

 ل الوسائل المختلفةمعتمدة ومعلنة من خال. 

  :المؤسسةستراتيجية اتنفيذية لتطبيق ال الخطة ١/١/٤
ويراعى فى هذا . تقوم المؤسسة بتصميم الخطة التنفيذية المناسبة لتطبيق استراتيجيتها

 :الصدد ما يلى

 ها االستراتيجية هدافتحقق رسالة المؤسسة وأالتي  نشطةتتضمن الخطة كافة األ
 ).٢الملحق رقم  فى ١انظر النموذج رقم (

 تظهر الخطة أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقى. 

 تي تحدد الخطة بوضوح لكل نشاط اآل: 

 األهداف المطلوب تحقيقها. 

  آليات التنفيذ.  
  المسئوليات.  
  الجدول الزمني.  
  مؤشرات المتابعة والتقييم.  
 نجازمستويات اإل.  

 الخطة، وأساليب إدارة المخاطر  يتم تقدير المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ
 .المتوقعة

  

  :الوضع االستراتيجى للمؤسسة ١/٢
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يتضمن التخطيط االستراتيجى للمؤسسة وضعها االستراتيجى متمثال بصفة        
  .رئيسية فى السمات التنافسية التى تتصف بها

  :السمات التنافسية للمؤسسة ودورها فى المجتمع ١/٢/١
وبوضوح السمات التى تميزها عن ة المؤسسة ستراتيجيتبرز ان أيجب 

تعكس وضع المؤسسة  يخرى فى المجتمع المحيط، والتالمؤسسات المناظرة األ
  :يمن خالل ما يل االستراتيجى والتنافسى

  قبال المنظمات فى سوق العمل على خريجى المؤسسةإتزايد. 

  ن على المؤسسةيقبال الطالب الوافدإتزايد. 

  ين من وجهة نظر المنظمات التى يعملون بهاجيمستوى كفاءة الخر. 

  : الهيكل التنظيمي - ٢
 ،نشطتهاأنوع م لحجم و ئن يكون للمؤسسة هيكل تنظيمى رسمي مالأيجب   

  .االستراتيجية هدافهاأويضمن تحقيق رسالتها و 

 :واإلدارات الداعمةتنظيمي الهيكل ال ٢/١

ية في مجال الهيكل التنظيمي وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليم      
  :في اآلتى

 :معتمدو م ئهيكل تنظيمي مال  ٢/١/١

 م لحجم المؤسسةئتوافر هيكل تنظيمى مال. 

 اً معلن أن يكون الهيكل التنظيمى. 

 فقي والرأسي بين مستوياته ووحداتهيسمح الهيكل بالتعاون المتبادل األ. 

  دمات الدعم للعملية اإلدارات األساسية الالزمة لتقديم خيتضمن الهيكل أن
ٕادارات أو أقسام أو وحدات و  ،والبحث العلمي، والدراسات العليا ،التعليمية
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حتياجات محددة ناتجة عن لتلبية اوذلك  ،مستحدثة حتى ولو لم تعتمد بعد
 .التغيير والتطوير

  دارة األزمات والكوارث مع إولة عن ئتكون فى المؤسسة جهة محددة ومس
 ).ى تتبع من؟أ(مية لهذه الجهة وضوح التبعية التنظي

  وتحديد دقيق  توثيق لجميع وظائف المؤسسةأن يكون هناك توصيف و
 .للمسئوليات

 نتداب للوظائف يستخدم التوصيف الوظيفي في حاالت التعيين والنقل واال
 .المختلفة

 :الجودة  ضمان وحدة  ٢/٢

مة فى المؤسسة مهتعد الوحدة المعنية بإدارة الجودة من الوحدات التنظيمية ال  
. و لفاعليتها التعليميةأسواء لقدرة المؤسسية  ،حيث تتولى مهام التقويم الذاتى المستمر

 فراد المؤسسة وفى تنمية مهاراتأفى نشر ثقافة الجودة بين  هماً منها تلعب دورا أكما 
  .بإدارة نظم الجودةداري فيما يتعلق أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإل

 :ب التنظيمية لوحدة ضمان الجودةالجوان ٢/٢/١

وتتمثل الممارسات التطبيقية للجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة في   
  :تيالمؤسسة في اآل

 توافر وحدة لضمان الجودة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 

 تحديد واضح لسلطات ومسئوليات الوحدة. 

 كل المؤسسةهيكل تنظيمي معتمد وموثق ذو تبعية تنظيمية واضحة في هي. 

   دارة معتمد وموثق يساعد الوحدة على القيام بدورها وأداء إتشكيل مجلس
 .مهامها بكفاءة وبفاعلية
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  بما يسهم في تفعيل دورها ، الجودة بالجامعة توطيد عالقة الوحدة بمركز
مها مع أهداف ؤ ويراجع خططها لضمان توا ،ويساند أنشطتها ،ودعمها فنياً 

 .عن نشاطها للمركز اً سنوي اً ة تقرير وتقدم الوحد. الجامعة

  مجالس ة قضايا الجودة في مجلس الكلية و تشارك الوحدة في عرض ومناقش
 .األقسام

   تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها على سبيل المثال ال
 .إلخ/... تدقيق داخلي / مراجعين خارجيين/ راجعةتغذية : الحصر

 :القيادة والحوكمة - ٣

لى التميز، إتتبنى فكر التطوير والسعي  ان يكون للمؤسسة قيادة واعيةيجب   
طار زمني مالئم إواتخاذ القرارات في  ،وقادرة على وضع السياسات الالزمة لذلك

  .داء المؤسسةأضمن كفاءة وفاعلية ي
  :تىوتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال القيادة والحوكمة في اآل

  : اختيار القيادات  األكاديمية ٣/١
و يكون لها رأى محدد وصريح فى أ(كاديمية تقوم المؤسسة باختيار القيادات األ  

. تحقق تكافؤ الفرص موثقة و معلنةموضوعية بناء على معايير ) اختيار هذه القيادات
 :ويجب مراعاة المعايير التالية عند االختيار

 النشاط العلمى. 

 القياديةدارية و القدرات اإل. 

 المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية. 

  الجامعة/ على مستوى المؤسسة(المساهمات في مجاالت الجودة والتطوير /
 ).القومي

 نشطة القوميةالمشاركة في األ. 
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 ةالسجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاه. 

  وسينءالتعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمر. 

تحرص المؤسسة على تحقيق المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس كما يجب أن 
  .كاديميةرائهم عند اختيار وتعيين القيادات األآوالتعبير عن 

 :وممارسات المجالس الرسمية ادةـقيالط ـنم ٣/٢

يشجع على المشاركة وٕابداء  اً قراطيو يجب أن تتبنى المؤسسة نمط قيادة ديم  
  .اربتكالرأي وحرية النقد واال

  :أسلوب القيادة ٣/٢/١
والعاملين بالمؤسسة  هم والطالبو يجب أن يدرك أعضاء هيئة التدريس ومعاون    

كما أن ممارسات . أن أسلوب القيادة الذي يسود المؤسسة هو األسلوب الديمقراطي
تخاذ القرارات الخاصة بالتعليم االمجالس الرسمية بالمؤسسة تتصف بالفاعلية في مجال 

  .والبحث العلميوالتعلم 
  :وتراعي القيادة في هذا الصدد مايلي

  تخاذ القراراتاتطبيق أسلوب المشاركة في. 

 تباع سياسة الباب المفتوح لكافة األطراف المعنية بالمؤسسةا. 

 ع المعلومات المرتدة والخاصة بسياساتها وقراراتهاالحرص على جم. 

 بتكارتقبل النقد الذاتي وتشجيع المبادأة واال. 

 مسئولياتها في مناقشة قضايا التعليم حمل لتمجالس المؤسسة الرسمية  مدع
دائها لدورها أوتطوير البرامج واتخاذ القرارات التي تكفل فاعلية  ،والتعلم

ويكون ذلك على مستوى البرامج . كاديمي ومتابعة تنفيذ تلك القراراتاأل
وعلى هذه . لعلياالتعليمية فى المرحلة الجامعية األولى وبرامج الدراسات ا

 .المجالس توثيق تلك الممارسات في محاضرها الرسمية
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  : تنمية المهارات اإلدارية ٣/٣
  : التدريب ٣/١/١
المؤسسة مسئولية تخطيط وتنفيذ األنشطة التدريبية الخاصة بتنمية  ىتتول    

هذا  تقويم كما يجب أن تتولي المؤسسة مسئولية.  المهارات اإلدارية للقيادة األكاديمية
النوع من التدريب من خالل بعض المؤشرات التى تساعد على قياس مردود الدورات 

  .التدريبية في التطبيق العملي
  :تيوتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في هذا الصدد في اآل

 كاديمية الحالية والمرشحة األ االحتياجات التدريبية للقيادات تحدد المؤسسة
  .وفقًا لألساليب العلمية) تهيئة لشغل المناصب القيادية(مستقبليًا 

 على االحتياجات التي تم تحديدها على  تضع المؤسسة خطة التدريب بناء
 .أن تتضمن الخطة  عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذها

 توفر المؤسسة المخصصات المالية الالزمة للتدريب. 

  مة توقيتها وتنظيمها ءالتدريبية ومالتحرص المؤسسة على جودة البرامج
 .لظروف العمل حتى تكون جاذبة للفئة المستهدفة

  تضع المؤسسة مؤشرات لتقييم فاعلية تدريب القيادات وتحتفظ بقواعد بيانات
  :تبين

 عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة. 

  نسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي عدد
 .ألكاديميةالقيادات ا

  على المؤسسة ان تراجع محتويات البرامج التدريبية بناًءا على التغذية
 .داء القياداتأحدثه التدريب في أثر الذي المرتجعة من المتدربين واأل

  :م المعلومات والتوثيق ـنظ ٣/٤
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  :قواعد البيانات ٣/٤/١
  :تراعي المؤسسة في هذا المجال ما يلي     

  حرص على دقة المدخالت مع الدارات شمل مختلف اإلقواعد للبيانات تإنشاء
 .وتحديثها المستمر

  تاحة تداول الوثائقإ نظام فعال لحفظ واستدعاء و توافر. 

 :التمويل الذاتياألكاديمية في تنمية  ةدور القياد ٣/٥

همة للقيادة األكاديمية لمؤسسة التعليم العالي ما يتعلق ممن بين األدوار ال  
لذاتية للمؤسسة، وكذلك تفعيل العالقات المتبادلة مع القطاعات بتنمية الموارد ا

  .اإلنتاجية والخدمية في المجتمع

  :خطة تنمية الموارد الذاتية ٣/٥/١
من خالل خطة لى تنمية مواردها الذاتية إلمؤسسة كاديمية لتسعى القيادات األ  

  . في تلك التنميةعضاء هيئة التدريس للمشاركة أوتحفز  ،بالوسائل المختلفةة و ـموثق
  :يراعى فى هذا الصدد ما يلى

 تحرص فيها  الذاتية توافر لدى المؤسسة خطة موثقة وواقعية لتنمية المواردت
 .ليات ومسئولية التنفيذعلى تنوع مصادر التمويل الذاتي مع تحديد واضح آل

 تستخدم المؤسسة التمويل الذاتي في دعم العملية التعليمية والبحثية. 

 ان وجدت –ؤسسة على تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص تحرص الم 
 :في تنمية الموارد الذاتية  من خالل  -

  تنويع الوحدات تبعا الحتياجات المجتمع 

  مكانات الوحداتإدعم. 

 تحرير الوحدات من الروتين. 

  نجازاإلومستويات المكافآت بين بط الر. 
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 مات الوحداترويج والتسويق لمنتجات أو خدر برامج للتيتوف. 

 :العالقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع  ٣/٥/٢

يجب أن تحرص القيادة األكاديمية للمؤسسة على تنمية ودعم العالقات   
  . والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع المحيط بالمؤسسة

 :يراعي في هذا الصدد ما يلي

  وترجمة  ،المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في المجتمعتعزيز التعاون الفعال مع
ستشارات أو مشروعات في مجاالت اتفاقيات أو اهذا التعاون إلى شراكة أو 

 .هتمام المختلفةاال

  تحديد القطاعات اإلنتاجية والخدمية التى يتم التعاون معها في المجتمع
 .والحرص على التوسع في هذا الصدد

 :المصداقية واألخالقيات - ٤

في جميع سياساتها وقراراتها  ةهتلتزم المؤسسة التعليمية بالمصداقية والنزا  
تعامالتها الداخلية والخارجية، و تحرص على تطبيق الممارسات العادلة و عدم و 

  .التمييز، و تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر
داقية ـال المصــات التعليمية فى مجـوتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسس  

  :تىواألخالقيات فى اآل

  

  : رـرية والنشـوق الملكية الفكـحق ٤/١
 :االلتزام بحقوق الملكية والنشر ٤/١/١

 :مؤسسة على مايلي لتحرص القيادة األكاديمية ل
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  تباعها في المؤسسة لنشر ثقافة حقوق الملكية اإجراءات رسمية يتم توافر
 .الفكرية والنشر

 عد محددة ومعلنة لدي المؤسسة وتتعلق بالمحافظة على توافر إجراءات وقوا
 :حقوق الملكية الفكرية والنشر، والتى تتضمن

  لي جهزة الحاسب اآلأحظر استخدام البرامج الجاهزة غير المرخصة على
 .بالمؤسسة

   عدم السماح للعاملين بالمؤسسة بنسخ المصنفات بما يشكل اعتداء على
 .الفنية واألدبيةحقوق المؤلف لحماية المصنفات 

   رشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالضوابط إوضع
 .المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية

  فاعلية اإلجراءات المتبعة  حولإستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة
 .للمحافظة على الملكية الفكرية والنشر

 : باخالقيات المهنة وااللتزامعادلة الالممارسات  ٤/٢

 :القيادة األكاديمية في المؤسسة على مايليتحرص 

   شراف عباء اإلأتوزيع (بين أعضاء هيئة التدريس  العدالة وعدم التمييزضمان
 .)ت، والبعثات، وغيرهاآالتدريس، والحوافز والمكافو 

  والحوافز  ،عباء العملأتوزيع ( ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين
 .)ت، والترقيات، والنقل، وغيرهاآالمكافو 

  ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث المساواة في فرص التعلم
 .والتقويم
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  عدم التدريس فى حالة وجود أحد األقارب من ( تجنب التعارض فى المصالح
شراف العملى على طالب معينين لوجود مصالح خاصة، الدرجة األولى، اإل

 ).لى غير ذلكإ

 تخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة الممارسات غير العادلةا. 

  تتعلق بشكاوي ومقترحات األطراف المختلفة التي و متابعة القرارات المتخذة
 .خطار الشاكي بنتيجة المتابعةوإ  ىن الشكاو أفي شالداخلية والخارجية للمؤسسة 

  :األخالقيات المهنية ٤/٣
 :خالقيات المهنةأممارسة  ٤/٣/١

 :حرص القيادة األكاديمية على الممارسات األخالقية للمهنة، وذلك من خالل ما يليت

  لجميع  اً متاحهذا الدليل توفير دليل للممارسات األخالقية للمهنة على أن يكون
 .األطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة

 توافر إجراءات رسمية تتبعها المؤسسة في التعامل مع الممارسات التى التتفق 
 .مع أخالقيات المهنة

 يتتيح المؤسسة المعلومات الكافية عنها في الوسائل المختلفة، مع الحرص عل 
 .تحديث هذه المعلومات بصفة مستمرة

 تتحرى المؤسسة المصداقية في اإلعالنات والمعلومات المنشورة. 

  : الجهاز اإلداري - ٥
وياته لتحقيق داري مؤهل وكفء على كافة مستإيجب أن يكون للمؤسسة جهاز   

 .هدافهاأيكفل تحقيق رسالتها و  ماوبنشطة األ األداء المخطط بكفاءة بالنسبة  لجميع 

داري في وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال الجهاز اإل  
  :تياآل

 :وتقييم األداء القيادات  تنمية ٥/١
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في المؤسسات  ءفهمة والمميزة للجهاز اإلداري الكممن بين السمات ال  
التعليمية ما يتعلق بتنمية القيادات اإلدارية والعاملين وتقييم أدائهم من خالل التدريب 

  . عتماد على معايير موضوعية ومعلنة للتقييمواال
 :تحرص المؤسسة في هذا الصدد على مايلي

 آليات  وتستخدم ،دورية االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد المؤسسة بصورة
مثل االستقصاءات وتقارير المتابعة والرؤية المستقبلية الحتياجات  ،دة لذلكمتعد

 .التطوير وغيرها

  تضع المؤسسة خطة للتدريب بناء على االحتياجات التي تم تحديدها تتضمن
 .عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذها

 ة، والتى يجب تحرص المؤسسة على تنفيذ البرامج التدريبية التى تتضمنها الخط
مثل المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية  ،تغطي المهارات المختلفة نأ

 .المتخصصة

  من  الراجعةالتغذية تراجع المؤسسة محتويات البرامج التدريبية بناًء على
 .داءحدثه التدريب في األاألثر الذي أالمتدربين و 

 :داء القيادات االدارية والعاملينأنظم تقييم  ٥/١/٢

 ستطالع آراء القيادات اإلدارية والعاملين حول مدي مصداقية النظم الحالية ا
 .المستخدمة في تقييم األداء

  لتقييم اداء القيادات االدارية و مبتكرة  المؤسسة معايير كمية و نوعيةتستحدث
 .العاملين

 توافر آليات موثقة لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة. 

 :ا الوظيـفي الرض  ٥/٢



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

- ١١٠ - 

دارية الوسائل المناسبة لقياس الرضاء الوظيفي للقيادات اإل تستخدم المؤسسة
، وتهتم بتحاليل البيانات الخاصة *)٢فى الملحق رقم  ٢نظر النموذج رقم ا(والعاملين 

لى اتخاذ القرارات والتصرفات المناسبة لمعالجة إبذلك، وتناقش النتائج معهم، وتسعى 
  .م الرضا الوظيفىأسباب عد

  : الموارد - ٦
ال يمكـــــن للمؤسســـــة أن تمـــــارس أنشـــــطتها ومهامهـــــا المختلفـــــة لتحقيـــــق رســـــالتها 

كمــا يجــب علــى . دون تــوافر المــوارد الماليــة والماديــة الكافيــةمــن وأهــدافها االســتراتيجية 
  .المؤسسة أن تحرص على حسن استخدام هذه الموارد بكفاءة عالية

يقية للمؤسسات التعليمية فى مجـال المـوارد الماليـة والماديـة فـى وتتمثل الممارسات التطب
  :تىاآل

  :  والمادية كفاية الموارد المالية ٦/١
والتى تمكنها من تحقيق أهـدافها  ،الكافية والماديةلمؤسسة مواردها المالية يكون ل
ويجـب علـى المؤسسـة أن تراعـى عنـد تخصـيص موازنتهـا السـنوية علـى . بكفاءة وفعالية

نشـطة ومـدى االحتياجات الفعلية لهـذه األ التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع نشطةأ
   .مساهمة كل منها فى تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها االستراتيجية

  :يراعي في هذا الصدد مايلي
   __________________________________ 

ت الواجب أن تتضمنها رشادات عامة تتعلق بالمحتوياإوذج على ميشتمل هذا الن *
  .قوائم االستقصاء لقياس الرضا لكافة الفئات المستهدفة

  :السنوية الموارد الماليةكفاية  ٦/١/١
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  كفاية الموارد المالية المخصصة للمؤسسة سنويًا لتحقيق رسالتها وأهدافها
 .وفي حالة عدم كفايتها يتم توضيح األسباب المفسرة لذلك .االستراتيجية

  يادة نسبة الموارد الذاتية المستخدمة في دعم العملية التعليمية الحرص على ز
 .والبحثية بالمقارنة بما هو مخصص لذلك في الموازنة العامة للمؤسسة

 رفع كفاءة إستخدام الموارد المخصصة للمؤسسة من الموازنة على الحرص. 

 :المباني مالءمة ٦/١/٢

 ساحة وطبيعة نشاط مة من حيث التصميم والمئيكون للمؤسسة مبان مال
 .عداد الطالبأمع  ةاسبمتنو  المؤسسة 

  تلتزم المؤسسة بتوفير نظم ووسائل األمن والسالمة في مبانيها وتوفيرمخارج
رشادية الالزمة، والتسهيالت المناسبة لمكافحة والعالمات اإل الطوارىء
   .الحريق

 تحرص المؤسسة على نظافة وتجميل مبانيها. 

 ضاءةني المناخ الصحي من حيث التهوية واإليجب أن يتوافر بالمبا. 

  تتوافر في المبني العالامات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمن والسالمة ألفراد
  .ومعدات المؤسسة

  :البنية التحتيـة  ٦/١/٣
 يجب أن تكون المرافق العامة والخاصة بالمؤسسة كافية. 

  رافقصيانة البنية التحتية والتسهيالت المادية والميتم. 

  صالحة لالستخدامتكون المرافق. 

 :الماديةتسهيالت ال ٦/٢

 :تسهيالت ممارسات األنشطة الطالبية  ٦/٢/١
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  نشطة الطالبية المختلفةماكن كافية لممارسة األأيجب أن تتوافر بالمؤسسة، 
 .مثل األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والجوالة وغيرها

 ئمة من حيث التجهيزات لممارسة كل نوع يجب أن تكون هذه األماكن مال
 .من األنشطة الطالبية

 :األجهزة والمعدات والمعامل ٦/٢/٢

  ضرورة توافر األجهزة والمعدات والمعامل الكافية والمالئمة لطبيعة المؤسسة
 .عداد المتاحة والمستقبلية للطالبواإل

 نتها تراعي المؤسسة صيافرة صالحة لالستخدام و اعدات المتو تكون الم
 .وتحديثها لتتناسب مع التقدم العلمي

 :تكنولوجيا المعلومات ٦/٢/٣

  توفر المؤسسة وسائل االتصال الحديثة ونظم تكنولوجيا المعلومات المالئمة
 .لنوع  نشاطها وبما يواكب العصر

 لتكنولوجيا المعلومات يستخدم مجانا أو بأجر رمزي  اً نادي توفر المؤسسة
 .لمعاونةهيئة اعضاء الأللطالب و 

 إضافة إلى اللغة العربية ى،بلغة أخر نترنت يكون للمؤسسة موقع على اإل. 

 يتم تحديث موقع الكلية بصفة دورية. 

 إتاحة خدمة اإلنترنت لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب. 

  

  

 :البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية  - ٧
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وتنميــة المجتمعــات المحيطــة بهــا  فــي حمايــة البيئــة مهــم للمؤسســات التعليميــة دور
حتياجــات المجتمــع المحــيط مــن خــالل مــا تمارســه مــن ان تحــرص علــى تلبيــة أعليهــا و 

   . ه عن تلك الخدماتئوتحرص على قياس رضا ،أنشطة أو تقدمه من خدمات
ة فـى مجـال المشـاركة المجتمعيـة وتتمثل الممارسـات التطبيقيـة للمؤسسـات التعليميـ  
  :تىاآل فى

  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة خطة  ٧/١
  :التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١/١

 ضرورة توافر برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكل من: 

  .الطالب -
 .أعضاء هيئة التدريس -

 .نيالعامل -

 .األطراف المجتمعية ذات العالقة -

  :حتياجات المجتمعاالخطة و   ٧/١/٢
  لخدمة المجتمع وتنمية البيئةوجود خطة موثقة. 

  حتياجات المجتمعاو تعتمد الخطة على أولويات. 

  برامج /استشارات(تحديد الممارسات الفعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع
 ).إلخ... حل مشكالت مجتمعية / تثقيف/ قوافل/ تدريبية

 :تفاعل المؤسسة مع المجتمع ٧/٢

  :المؤسسة مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس ٧/٢/١
 ضرورة مشاركة األطراف المجتمعية في المجالس الرسمية للمؤسسة. 

 المشاركة هتحديد أشكال هذ. 
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 ،وفي توفير فرص  دعوة األطراف المجتمعية للمشاركة في عيد الخريجين
 .التوظف للخريجين، وفي إعداد البرامج التعليمية، وتدريب الطالب

  رضا األطراف المجتمعية ٧/٢/٢
  منظمات سوق العمل حول سسة بقياس رضا األطراف المجتمعية و تقوم المؤ

فى الملحق رقم  ٢أنظر النموذج رقم (ومستوى خريجيها  دورها فى المجتمع
٢.( 

 تستخدم المؤسسة وسائل مالئمة في قياس رضا األطراف المعنية. 

  لالستفادة تحرص المؤسسة على تحليل وتقييم مستوى رضا هذه األطراف
التى تساعد على زيادة رضائها المناسبة القرارات والتصرفات  اذتخوا ،منها

 .عن أداء المؤسسة ومستوى خريجها

 :الجودةنظم التقويم المؤسسى وٕادارة  - ٨

يد بهدف تحد ،مستمر لقدرتها المؤسسيةجراء تقويم شامل و إتلتزم المؤسسة ب  
. معالجتها الضعف والعمل علىمجاالت القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك مجاالت 

  .دارة الجودةإوتستخدم المؤسسة نتائج التقويم فى تطوير وتعزيز نظمها الخاصة ب
  :وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات فى هذا الصدد فى التالى

  : لمؤسسةا داءأتقويم   ٨/١
  :عملية التقويم ٨/١/١

يم آداء يجب أن تلعب وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة دورًا فاعًال في عملية تقو   
  : وتحرص المؤسسة في هذا الصدد على ما يلي. المؤسسة
 يتم التقييم بصفة دورية. 

 ومعاونيهم داء مؤسسة مع أعضاء هيئة التدريسأ تم مناقشة نتائج تقييمت /
 .األطراف المجتمعية ذات العالقة/ نيالعامل/ طالبال
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 وى األداءتم مقارنة نتائج التقويم على فترات زمنية لرصد التغير في مستت.  

  :أنشطة التعزيز والتطوير  ٨/١/٢
  تنطوي عمليات التعزيز والتطويرعلى برامج ومشروعات لتعزيز القدرة

 .المؤسسية

  يجب أن تؤدي عملية التقويم إلى تحسن في األداء المؤسسي. 

  :دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة ٨/٢
  :الدعم المادي والمعنوي ٨/٢/١

حرص القيادة األكاديمية بالمؤسسة على تقديم كافة أشكال الدعم يجب أن ت    
حتى تتمكن األخيرة من تحقيق أهدافها  ،المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة
 :وتراعي المؤسسة في هذا الصدد ما يلي. المخططة لتحسين نظام الجودة بالمؤسسة

 ها المخططةتوفير التجهيزات الكافية والمالئمة للوحدة لممارسة أنشطت. 

 توفير الكوادر البشرية المؤهلة والكافية للوحدة. 

 توفير مخصصات مالية كافية للوحدة. 

  إتاحة الفرصة لمدير الوحدة لمناقشة الموضوعات التي تتعلق بقضايا الجودة
 .مع القيادات األكاديمية بالمؤسسة

  :الفاعلية التعليمية :  انياً ث
 :الطالب والخريجون  - ١

هو محور العملية التعليمية ومن ثم يجب أن تحرص المؤسسة يعتبر الطالب 
. رشاد، وتشجيع األنشطة الطالبيةعلى توفير فرص التعلم المتكافئة، وتقديم الدعم واإل

   .كما يجب أن ال تنقطع عالقة المؤسسة بالطالب حتى بعد تخرجهم
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خريجين وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال الطالب وال
  :تىفى اآل

  :بالطالوتوزيع سياسات قبول وتحويل  ١/١
تكون للمؤسسة التعليمية الناجحة ساسيات واضحة لقبول وتحويل وتوزيع 

  . الطالب، وكذلك بالنسبة للطالب الوافدين

  :نظم قبول وتحويل الطالب ١/١/١
  :تباع الممارسات التالية اتراعي المؤسسة في هذا الصدد 

 إنترنت(وسائل اإلعالن المناسبة قواعد قبول الطالب في  يتم اإلعالن عن /
 ).إدارة شئون الطالب/ دليل الطالب

 إعداد وتنظيم برامج تنظيمية للطالب الجدد. 

  لتوزيع الطالب على التخصصات  ومعلنة  تكون هناك قواعد محددة
 .المناسبة

 تكون هناك قواعد محددة ومعلنة  لتحويل الطالب . 

 سنويًا مع تقديم وٕاليها ن نسبة التحويالت من المؤسسة توفير بيانات ع
 .المبررات الكافية في حالة زيادة معدالت التحويل من المؤسسة

  ضرورة تحقيق التناسب بين أعداد الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة
 ).إلخ ......... األجهزة والمعدات/ المعامل/ أماكن الدراسة(للمؤسسة 

  

  :لوافدونالطالب ا ١/١/٢
بإعـــداد قواعـــد بيانـــات رســـمية مفصـــلة تتضـــمن البيانـــات المختلفـــة المؤسســـة  تقـــوم

 : الخاصة بالطالب الوافدين تراعي المؤسسة في هذا الصدد ما يلي
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  توافر إحصائيات عن الطالب الوافدين توضح نسبة هؤالء الطالب إلى العدد
 .اإلجمالي بالمؤسسة

  يادة للطالب الوافدين مقارنة باألعوام توافر إحصائيات عن متوسط معدل الز
 .السابقة

 توافر برامج وأنشطة متنوعة لرعاية الطالب الوافدين. 

  :الدعم الطالبي ١/٢
لدعم الطالب أكاديميًا وماديا وٕاجتماعيا وصحيًا،  المؤسسة نظامًا متكامالً  توفر

  . سياً لرعاية المتفوقين ومعاونة المتعثرين دراخاصة إضافًة إلى وجود برامج 

  :الدعم المادي والنفسي برامج ١/٢/١
 : تراعي المؤسسة في هذا الصدد ما يلي

  لدعم الطالب ماديًا ونفسيًا وغيرها موثقة برامجتوفير. 

 ظروف الالدعم المادي والنفسي للطالب على  برامجستناد ا ضرورة
 .واإلحتياجات الفعلية الخاصة بهم

 :الصحية جتماعي والرعايةالدعم اال برامج ١/٢/٢

 جتماعي والرعاية الصحية للطالب تقدم المؤسسة برامج للدعم اال. 

  جتماعية ورعاية صحية ونفسية لذوي اتخصص المؤسسة برامج دعم
 .حتياجات الخاصةاال

 الطارئة طبية مجهزة للحاالتعيادة  المؤسسة رتوف. 

 :والمتعثرين دعم وتحفيز الطالب المتفوقين برامج ١/٢/٣

 واعد موثقة لتحديد الطالب المتفوقين والمبدعين والمتعثرينالمؤسسة ق تضع.  

 يتم تحديد معدالت تطور نسبة الطالب المتفوقين خالل السنوات السابقة. 
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  منح (تستخدم المؤسسة وسائل متنوعة لدعم وتحفيز الطالب المتفوقين
 .)إلخ .........جوائز وشهادات تقدير/ رعاية علمية/ دعم مالي / دراسية 

  فر المؤسسة برامج موثقة لدعم ورعاية الطالب المتعثرين في الدراسةتو. 

  تحرص المؤسسة على زيادة نسبة المستفيدين من برامج دعم المتعثرين
 .سنوياً 

  تقوم المؤسسة بقياس فاعلية برامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين دراسيًا
 .سنوياً 

 :التوعية واإلرشاد األكاديمي ١/٢/٤

 للطالب ويكون متاحًا لجميع الطالب اً مطبوع دليالً  توفر المؤسسة. 

 المؤسسة نظام اإلرشاد األكاديمي في حالة تطبيق نظام الساعات  تستخدم
 .المعتمدة، أو تستخدم نظام الريادة العلمية في الحاالت األخرى

  ستخدامها لنظام اإلرشاد األكاديمي على ما يلياتحرص المؤسسة في حالة: 

 .لطالب بالنظام المستخدم لإلرشاد األكاديميتوعية وٕاعالم ا -

 .تحديد القواعد التي يتم على أساسها إختيار وتعيين المرشد األكاديمي -

  ستخدامها نظام الريادة العلمية على ما يلياتحرص المؤسسة في حالة: 

 .توعية وٕاعالم الطالب بالنظام المستخدم للريادة العليمة -

 .ختيار وتعيين الرائد العلمياسها تحديد القواعد التي يتم على أسا -

  :األنشطة الطالبية ١/٣
أنشطة للطالب ذات طبيعة علمية وثقافية تهتم المؤسسة التعليمية بتوفير   

ستغالًال اتساعد على تنمية مهاراتهم واستغالل طاقاتهم وقدراتهم  ،جتماعيةاورياضية و 
  .في المجتمعأفضل في مجاالت متنوعة وتتيح لهم الفرص للتفوق والتميز 
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  :المشاركة في األنشطة الطالبية ١/٣/١
 جتماعيةاإلرياضية و الاألنشطة الطالبية العلمية والثقافية و  توفر المؤسسة 

 .للطالب

  تستخدم المؤسسة برامج وأساليب لتشجيع وجذب الطالب للمشاركة في
 .األنشطة المختلفة

  نشطةالطالب في هذه األمشاركة زيادة نسبة تحرص المؤسسة على. 

 دور اتحاد الطالب والعمل على تفعيل هتمام بعلى االالمؤسسة  تحرص
 .مساهماته فى مجال األنشطة الطالبية

  :تميز المؤسسة في األنشطة الطالبية ١/٣/٢
  تحدد المؤسسة المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في األنشطة الطالبية

 .سواء على المستوى المحلي أو الدولي ،المختلفة

 مادياً (المتفوقين في األنشطة الطالبية ر المؤسسة برامج لتقديم ومكافأة توف /
 ).علمياً / معنوياً 

  :الخريجون ١/٤
هتمــــام المؤسســــة حتــــى يــــتم تــــأهيلهم بشــــكٍل ايجــــب أن يحظــــى الخريجــــون علــــى 

  .مناسب لسوق العمل، إضافًة إلى تحقيق التواصل معهم

  

 :خدمات الخريجين ١/٤/١

 خاصةقواعد بيانات ب وتحتفظ ،الوظيفي للخريجيين هتقيس المؤسسة التوج 
 . بهم

  الخريجين لسوق العملمتنوعة إلعداد توفر المؤسسة برامج. 
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 تحرص المؤسسة على متابعة خريجها وتحقيق التواصل معهم. 

 تشجع وتدعم المؤسسة رابطة الخريجين لتعزيز العالقة معهم. 

 :المعايير األكاديمية - ٢

والتي تبنتها، (NARS) القومية  المرجعيةاألكاديمية  تلتزم المؤسسة بالمعايير
ن تكون معتمدة من الهيئة، أعلى  ،ويمكن  للمؤسسة أن تتبنى معايير أكاديمية أخرى

   .وفي الحالة األخيرة يتم اعتماد المؤسسة طبقًا لهذه المعايير
  :يوتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التال

  :المرجعية القومية أو معايير أخرى معتمدة من الهيئةالمعايير األكاديمية  ٢/١
 :تبني المعايير األكاديمية ٢/١/١

 تحدد المؤسسة نوع المعايير األكاديمية التي قررت أن تتبناها. 

  تتخذ المؤسسة اإلجراءات الرسمية الالزمة لتبني وتطبيق المعايير األكاديمية
 .لس الرسميةبعرضها على المجا

 :الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية ٢/١/٢

 تستخدم المؤسسة وسائل متنوعة للتوعية بالمعايير األكاديمية التي تتبناها. 

  يجب أن تتوافق المعايير األكاديمية التي تبنتها المؤسسة مع رسالتها وأهدافها
 .االستراتيجية

 :ر األكاديميةتوافق البرامج التعليمية مع المعايي ٢/٢

 كد المؤسسة من توافق برامجها التعليمية مع المعايير األكاديمية من خالل أتت
 .الدراسة والمراجعة الداخلية والخارجية
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 توفير ( ةجراءات الالزمة للوفاء بمتطلبات المعايير المتبناتتخذ المؤسسة اإل
ق حديثة مصادر التعلم الالزمة وتعديل المقررات وطرق التقويم، وٕادخال طر 

 ).للتعلم، وغيرها

 : البرامج التعليمية  - ٣

البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة يجب أن تكون متفقة مع رسالتها 
 ،كما يجب على المؤسسة توصيف تلك البرامج ومراجعتها دورياً . وأهدافها االستراتيجية

مؤسسة على أن وكذلك تحرص ال. ةوالتأكد من أنها تحقق المعايير االكاديمية المتبنا
  .  امج التعليمية التى تقدمهاقق مخرجات التعلم المستهدفة للبر تح

  :وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي

  :البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية  ٣/١
 :مة البرامج التعليمة إلحتياجات سوق العملءمال ٣/١/١

 من حيث  ،ي تقدمهاتلمؤسسة على أن تلبي البرامج التعليمية التحرص ا
 .سوق العملتنوعها ومحتواها احتياجات 

  تحرص المؤسسة على أن تتصف برامجها التعليمية بالمرونة الكافية على
لى متطلبات خطط التنمية إ لى التغيير و إالنحو الذى يسمح لها باالستجابة 

لى استحداث برامج أو مقررات إيؤدى  قد يمر الذاأل. المحلية والقومية
 .جراء تعديالت فى البرامج التعليمية الحاليةإدراسية جديدة أو 

  

  :البرامج التعليميةتصميم وتطوير  ٣/٢
 :تصميم البرامج ٣/٢/١
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  تعمل المؤسسة على توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية التي
، ويعتمد )٢في الملحق رقم  ٦ والنموذج رقم ٥نظر النموذج رقم ا(تقدمها 

 .مجلسها الحاكم هذا التوصيف

  تتأكد المؤسسة من توافق محتوى البرامج التعليمية التي تقدمها مع رسالتها
 .المعلنة

  تحرص المؤسسة على مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة لكل
 .برنامج تعليمي ومقرراته ألهداف ذلك البرنامج

 اهمة محتويات البرنامج التعليمي في تنمية المهارات تتأكد المؤسسة من مس
فرق العمل / بتكاريالتفكير الناقد واال/  حل المشكالت( الذهنية والعامة 

 ).إلخ/...............مهارات الحاسب اآللي/ الجماعي

 طراف المعنية المختلفة عند تصميم تحرص المؤسسة على مشاركة األ
 .وتطوير برامجها التعليمية

 :تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية  ٣/٢/٢

  توفر المؤسسة االجراءات الموثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية
 .والمقررات الدراسية

  تتم المراجعة الدورية للبرامج التعليمة والمقررات الدراسية على المستويات
 ).المعهد/ الكليةمجلس / وحدة الجودة/ األقسام العلمية(المختلفة بالمؤسسة 

  تحرص المؤسسة على اإلستفادة من نتائج تقارير المراجعين أوالممتحنين
 ).٢في الملحق رقم  ٧نظر النموذج رقم ا(الخارجيين 

  تضع المؤسسة في اعتبارها عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات ما يلي: 

  التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق
 .التدريس
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 متغيرات سوق العمل. 

  نظر النموذج رقم ا(محتويات التقارير السنوية للبرامج والمقررات
 ).٢في الملحق رقم  ٩والنموذج رقم  ٨

  ١٠نموذج رقم (نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب 
 ).٢في الملحق رقم 

  :مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية ٣/٣
  موثقة تتعلق بما يلي فر لدى المؤسسة إحصائياتاتتو: 

تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج تعليمي خالل السنوات  -
 .مع عرض الدالالت  التي ينطوي عليها هذا التطور ،الماضية

المختلفة في كل برنامج ) المستويات( نسبة النجاح في الفرق الدراسية  -
 .ليهاتعليمي خالل السنوات السابقة، مع ذكر الدالالت التي تنطوي ع

كل برنامج تعليمي خالل السنوات السابقة، مع  فيتطور نسبة الخريجين  -
 .ذكر الدالالت التي تنطوي عليها

 ستفادة من المؤشرات السابقة والدالالت التي تحرص المؤسسة على اال
  .نطوت عليها في زيادة فاعلية البرامج التعليمية المطبقةا

 :داعمةالتسهيالت الو  التعليم والتعلم  - ٤

مة ءوتحرص على مال ،عمل المؤسسة على توفير فرص التعلم للطالبت
األساليب المستخدمة في ذلك لمخرجات التعلم المستهدفة، وتشجع أنماط التعلم غير 

وعلى المؤسسة أن . التقليدية، وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي لجميع الطالب
وتقوم المؤسسة بتقويم . الطالبتتيح مصادر تعلم متنوعة ومالئمة للبرنامج وألعداد 

  .وباستخدام أساليب متنوعة ،الطالب بعدالة وموضوعية
  :وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي
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  :التعليم والتعلم  اتستراتيجيا ٤/١
 : ستراتيجيات التعليم والتعلماتوافر  ٤/١/١

  على بما يحقق رسالتها وأهدافها م والتعلمللتعلي تيجاتسترااتضع المؤسسة ،
 .ستراتيجيات موثقة ومعلنة على كافة األطرافأن تكون هذه اال

  تحرص المؤسسة على مشاركة األطراف المعنية المختلفة في إعداد
 .ستراتيجيات التعليم والتعلما

 :ستراتيجيات التعليم والتعلمامراجعة  ٤/١/٢

  عليم والتعلم دوريًا في ضوء نتائج الت اتستراتيجياتراجع المؤسسة
وأعضاء الهيئة  ستقصاء الطالب وأعضاء هيئة التدريساونتائج  ،االمتحانات
 .المعاونة

 ستراتيجيات التعليم والتعلماستفادة من نتائج مراجعة تسعى المؤسسة إلى اال . 

 :أساليب التعليم والتعلم ٤/١/٣

 قادرة على تحقيق مخرجات  ،من التعلم غير تقليدية اً توفر المؤسسة أنماط
/ التعلم التفاعلي/ التعلم الذاتي/ التعلم اإللكتروني(التعلم المستهدفة 

 ).إلخ........

 المستخدمة لمخرجات التعلم  أنماط التعلممة ءتتأكد المؤسسة من مال
 .المستهدفة

  تتأكد المؤسسة من أن المقررات الدراسية تحتوى على مجاالت معينة وطرق
 .بيق التعلم الذاتىتدريس لتط

 م مع أنماط التعلم ءالتي تتال ،توفر المؤسسة مصادر التعلم الذاتي
 .)إلخ ... /مشروعات التخرج/ المكتبة اإللكترونية/ اإلنترنت(المستخدمة 
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  :التعليم  تكالمع مشالمتبعة في التعامل  اتسياسال ٤/٢
  :السياسات المطبقة ٤/٢/١

اعد على تقديم حلول مبتكرة وعملية سياسات محددة تس المؤسسة تستخدم
   :والتي من أمثلتها ما يلي، التعليملمشكالت 

تقسيم الدفعات لمجموعات، وتحفيز (بالنسبة للكثافة العددية الزائدة للطالب  -
 ).هماالطالب على التعلم الذاتي، وغير 

تحفيز / التعريف والترويج للبرامج التعليمية(نخفاض عدد الطالب ابالنسبة إلى  -
  ).إلخ/ ..............لتحاق ببرامج تعليمية معينةالطالب لال

كاديمي، والمتابعة تفعيل برامج الدعم األ(بالنسبة للدروس الخصوصية  -
 ).االكاديمية ألعضاء الهيئة المعاونة

ستخدام األمثل للموارد، والسعي لتنمية اال(بالنسبة لضعف الموارد المتاحة  -
 ).ذلك وغيرالموارد الذاتية، 

عادة إتعديل سياسات التعيين، (بالنسبة لنقص أو زيادة أعضاء هيئة التدريس  -
 ).ذلك وغير عباء الوظيفية،توزيع األ

إشراف القسم / التأليف الجماعي/ شراء حق التأليف(بالنسبة للكتاب الجامعي  -
 ).استخدامه كأحد المراجع العلمية للمقرر الدراسي/ العلمي على الكتاب

  

   :سياسات المتبعة في حل مشكالت التعليممردود ال ٤/٢/٢
من خالل تطبيق  ،تسعى المؤسسة إلى تحسين المارسات العملية للتعليم والتعلم

وتحدد المؤسسة . ي منها في هذا المجالنالسياسات المختلفة لحل المشكالت التي تعا
 . مجاالت التحسين والمؤشرات الدالة على ذلك
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  :طالببرامج التدريب الميداني لل ٤/٣
 :برامج تدريب الطالب ٤/٣/١

  تعتمد على للتدريب الميداني للطالب  موثقةتصمم المؤسسة برامج
 هذه البرامج لتنفيذوتتضمن آليات محددة وواضحة  ،احتياجاتهم الحقيقية

 .عليهاواإلشراف 

 يتم تصميم وتوصيف برامج تدريب الطالب وفقًا لمخرجات التعلم المستهدفة. 

  نماذج (آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب تستخدم المؤسسة
 ).مراجعة تقارير جهات التدريب/ لكتابة تقارير عن المتدربين

  نظام الدرجات( يتم األخد بنتائج التدريب في عملية تقويم الطالب.( 

  تصمم المؤسسة مجموعة من المؤشرات الموضوعية لقياس فاعلية التدريب
 .الميداني للطالب

 :تقويم الطالب ٤/٤

  :الطالب تقويمساليب أ ٤/٤/١
 متحانات يتوافر لدى المؤسسة آليات محددة للتأكد من مدى توافق وربط اال

 .بمخرجات التعلم المستهدفة

  تحرص المؤسسة على توفير آليات محددة للتأكد من عدالة تقويم الطالب
 .على مستوى القسم والكلية

 متحاناتلة لتوثيق نتائج االتهتم المؤسسة بوجود آليات فعا. 

 يتم إعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة عبر الوسائل المناسبة. 

 تستخدم المؤسسة  نظام الممتحنين الخارجيين. 

  الفرق (تقوم المؤسسة بتحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة
 .المقررات الدراسيةستفادة منها في تطوير البرامج و واال) المقررات/ الدراسية
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 من نتائج  تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب
 .تراقب تطبيقهاوتعلنها و  ،االمتحان

 متحانات وعرضه على تقوم المؤسسة بإعداد تقرير عام عن نتائج اال
 .المجالس المتخصصة

  :المتاحة للتعليم والتعلم اإلمكانات ٤/٥
 :المكتبة ٤/٥/١

  على أن تكون المكتبة مالئمة ألعداد الطالب، كما يجب تحرص المؤسسة
أن يتوافر بالمكتبة التجهيزات المناسبة، والمراجع والدوريات الكافية والحديثة، 

 .سعار التكلفةأوخدمات التصوير ب

  شتراك في دوريات اال/ نترنتاإل(تتوافر في المكتبة  تكنولوجيا المعلومات
، وتكون متاحة )إلخ/..............ةكتب إلكتروني/ إلكترونية متخصصة

 .للفئات المختلفة المستهدفة

  تحرص المؤسسة على توفير العاملين المؤهلين فى المكتبة، حيث يجب أن
وخاصًة ما يتعلق  بخبراتهم السابقة  ،ن بالجدارةو يتصف هؤالء العامل
 .ومهاراتهم المتخصصة

  والدوريات ذات تتضمن المكتبة مجموعات متنوعة وحديثة من المراجع
 .الصلة

  تهتم المؤسسة بتقييم خدمات المكتبة من خالل مراجعة وتحليل نسب
المستفيدين من هذه الخدمات سنويًا من طالب وأعضاء هيئة التدريس 

 . والهيئة المعاونة

  :قاعات الدراسة والمعامل ٤/٥/٢
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 تعمل المؤسسة على تناسب القاعات والفصول الدراسية والمعامل مع أعداد 
 .الجداول الدراسية/ الطالب

 وتكون  ،توفر المؤسسة قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل
الخامات / مالئمة للعملية التعليمية من حيث الوسائل السمعية والبصرية

 /وسائل اإليضاح/ التهوية/اإلضاءة / مستلزمات تشغيل المعامل/والمواد
  .تكنولوجيا التدريس

 عداد الكافية والمؤهلة من الفنيين في المعاملتوفر المؤسسة األ. 

 مالئمة لألغراض الداعمة للبرامج التعليمة  الوسائل التعليمية يجب أن تكون
محطات / ورش/مساعدات التعليم والتعلم  /تعليمية مستشفيات(المعدة لها 

معامل / معامل اللغات/ سمامر / مالعب /مطاعم/ فنادق/ التجارب الزراعية
 ).ا شابه ذلكالحاسب وم

 :رضا الطالب ٤/٦

  :ييم رضا الطالبققياس وت ٤/٦/١
  تحرص المؤسسة على قياس وتقييم رضاء الطالب من خالل الوسائل

 ).٢فى الملحق رقم  ٢نظر النموذج رقم ا(ومنها قوائم االستقصاء  ،المناسبة

  لى النتائج التى إتقوم المؤسسة بتحليل بيانات رضا الطالب والتوصل
 على معرفة مستوى رضائهم عن سياسات القبول والتحويالت تساعدها

والوسائل اتلتعليمية الداعمة والمكتبة  ،المعملية واالمكانات ،وأساليب التعلم
 .وغيرها ........

  وتتخذ القرارات  ،لى االستفادة من نتائج تقييم رضا الطالبإتسعى المؤسسة
 .المناسبة التى تساعد على تحسين هذا الرضا

 :ضاء هيئة التدريسأع  - ٥
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معلنة لتعيـين العـدد الكـافى فـى التخصصـات المختلفـة  للمؤسسة سياسات وقواعد
وذلك بمـا  ،دائهمأتضع معايير موضوعية لتقييم و  ،عضاء هيئة التدريس ومعاونيهمأ من

 االرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع وفقاً من يمكنها 
كـذلك يجـب علـى المؤسسـة أن تعمـل علـى تنميـة قـدرات . وأهدافها االستراتيجيةلرسالتها 

  . ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وضمان رضائهم الوظيفي
  :وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي 

  :الهيئة المعاونة/ كفاية أعضاء هيئة التدريس ٥/١
  :عضاء هيئة التدريسأ ٥/١/١

 ن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب متفقة مع تسعى المؤسسة أل
 .المرجعيةالمعدالت 

 مة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات ءتتأكد المؤسسة من مال
 .التي يشارك في تدريسها

  الفائض في /ليات موثقة للتعامل مع العجزآيتوافر لدى المؤسسة خطة و
  .فى بعض التخصصات عضاء هيئة التدريسأ

  :أعضاء الهيئة المعاونة ٥/١/٢
  لى الطالب تتفق إالمعاونة هيئة العضاء أمن أن نسبة المؤسسة تتأكد

 .واحتياجات الخطة التعليمية

  تتخذ المؤسسة االجراءات المناسبة للتعامل مع حاالت العجز أو الفائض فى
 .أعضاء الهيئة المعاونة

  :الهيئة المعاونة/ درات ومهارات أعضاء هيئة التدريستنمية ق ٥/٢
 :التدريبخطة  ٥/٢/١
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  تحدد المؤسسة االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة. 

  تضع المؤسسة خطة التدريب ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا
عدد ونوعية البرامج التدريبية  لالحتياجات التي تم تحديدها وتتضمن الخطة

  .تنفيذها وآليات
  تتخذ المؤسسة االجراءات الكافية لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات

 .التدريبية لكل فئة

  :تقويم التدريب ٥/٢/٢
  حصائيات تتضمن نسب المتدربين سنويا من كل فئة إتتوافر لدى المؤسسة

 .لى العدد االجمالىإ

  تنفيذها سنوياً مؤشرات لتقييم مردود برامج التدريب التى تم المؤسسة تصمم. 

  :والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريسرضا و  تقييم أداء ٥/٣
 :تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ٥/٣/١

  أعضاء هيئة التدريس تضع المؤسسة معايير موضوعية لتقييم أداء
وى االلتزام بالجداول الدراسية والتى يجب أن تشتمل على مست ،ومعاونيهم

تعليمية األخرى، والمشاركة في أنشطة الريادة الطالبية وفى األنشطة الو 
الخطة البحثية للقسم العلمى، والمساهمة فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية 

المشاركة في أنشطة ضمان الجودة العالمية، و /األنشطة القوميةو  البيئة
بالمؤسسة، والمساهمة فى جهود تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة،  والتطوير

 .والعالقة مع الزمالء والرؤساء، وغيرها

 طراف المعنيةتعلن المؤسسة تلك المعايير على األ. 

  تحرص المؤسسة على أن يتضمن التقرير السنوى نتائج تقييم أداء أعضاء
 .هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك أساليب االستفادة من هذه النتائج
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 عضاء هيئة التدريس داء ألتقوم المؤسسة بربط الحوافز بمستويات األ
 .ومعاونيهم

  دائهم أأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنتائج تقييم دارة المؤسسة إتخطر
 .وتناقشهم فيها عند الضرورة

  :الهيئة المعاونة/ الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ٥/٤
  تحرص المؤسسة على قياس وتقييم الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس

  ).٢فى الملحق رقم  ٢ظر النموذج رقم نا(ومعاونيهم 
  لى االستفادة من نتائج تقييم الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة إتسعى المؤسسة

وتتخد القرارات والتصرفات المناسبة لتحسين أو ، التدريس ومعاونيهم
  .المحافظة على رضائهم

 

 

 :العلمية البحث العلمي واألنشطة  - ٦

نه إولذلك ف ،ة لمؤسسات التعليم العاليحد األنشطة األساسيأالبحث العلمى هو 
والموارد الكافية التي تمكن  ،ن تحرص على توفير الظروف المواتيةأ يجب عليها

كما يجب على . الباحثين من القيام بالنشاط البحثى العلمي واالرتقاء بمستوى جودته
المؤسسة أن تشجع التعاون بين التخصصات المختلفة في مجال البحوث من خالل 

  .طة بحثية متكاملة تتفق مع الخطة البحثية للجامعةخ
  :وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي 

 :خطة البحث العلمي ٦/١
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 ليها إعة التي تنتمي تضع المؤسسة خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجام
 .محيطمرتبطة بالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع الو 

  و الممكن أمكاناتها المادية المتاحة إتضع المؤسسة الخطة البحثية فى ضوء
 .الحصول  عليها

  تعتمدها من مجلسها الحاكمتوثق المؤسسة الخطة و. 

  :كفاءة العملية البحثية ٦/٢
نها أحد أتحرص المؤسسة على أن ترتقى بكفاءة العملية البحثية على اعتبار 

وء ذلك يجب أن تستخدم المؤسسة مؤشرات موضوعية وفى ض. مخرجاتها األساسية
لقياس وتقييم كفاءة العملية البحثية، وتشجع وتحفز الباحثين، وتحرص على االستفادة 

  .من نتائج البحوث فى دعم وتعزيز العملية التعليمية

  :مؤشرات الكفاءة ٦/٢/١
  نة نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البحث العلمى سنويا بالمقار

 .عضاء هيئة التدريس بالمؤسسةجمالى ألبالعدد اإل

 مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس  ودولياً  بحاث المنشورة محلياً عدد األ
 .بالمؤسسة

 توافر قواعد بيانات للبحوث العلمية بالمؤسسة. 

 مع مؤسسات علمية دولية مشتركةالعلمية البحوث نسبة ال. 

 هم الحصول على جوائز الدولة أو عدد أعضاء هيئة التدريس الذين سبق ل
 .جوائز عالمية أو براءات اختراع

 بحاثها العلمية التطبيقية من جانب ألى جذب الطلب على إ تسعى المؤسسة
 .المؤسسات اإلنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة
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 نتاجية منها المؤسسات اإل تعدد البحوث العلمية التطبيقية التى استفاد
  .عوالخدمية فى المجتم

 :تشجيع وتحفيز البحث العلمى ٦/٢/٢

  تستخدم المؤسسة أساليب متنوعة لتشجيع البحوث العلمية المشتركة بين
 .األقسام العلمية

 الهيئة المعاونة والطالب على المشاركة في المشاريع  تشجع المؤسسة
 .البحثية

  هارات برامج تنمية م(تهتم المؤسسة بتنمية المهارات البحثية للهيئات المعاونة
 ).منهجية البحث

 ماديا  تتوافر لدى المؤسسة وسائل التحفيز الكافية لرعاية ودعم الباحثين
 .ومعنويا

  تشجع المؤسسة الباحثين للتقدم للحصول على جوائز محلية أو دولية فى
 .البحث العلمى

  

 :مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية  ٦/٢/٣

   الذى يقوم به أعضاء  يالستفادة من البحث العلماتحرص المؤسسة على
 .هيئة التدريس فى دعم وتعزيز العملية التعليمية

  تهتم المؤسسة بمشاركة الطالب فى المشاريع البحثية. 

 :تمويل البحث العلمي ٦/٣

   ألنشطة البحث العلميكافية تخصص المؤسسة موازنة سنوية. 
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   للبحث والخارجية الذاتي الداخلية تنمية مصادر التمويل إلى تسعى المؤسسة
 .العلمي

  قياس وتقييم مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث على تحرص
 .العلمى بالمؤسسة

  :أنشطة علمية أخرى ٦/٤
  :مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات ٦/٤/١

   تحرص المؤسسة على المشاركة فى مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات
 .يةبحثية محلية أو دول

  لى الحصول على اتفاقيات ثقافية مع إ - ليس فقط - تسعى المؤسسة
مؤسسات تعليمية أو بحثية دولية، بل تهتم بتفعيل هذه االتفاقيات فى 

 .التطبيق العملى

  :خرىالمؤتمرات واألنشطة العلمية األ ٥/٤/٢
رات تحرص المؤسسة على تنظيم أو المشاركة فى الندوات وورش العمل والمؤتم        

 .قليمية والدوليةالعلمية المحلية واإل

  عضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحلية أتدعم المؤسسة مشاركة
  .قليمية والدوليةواإل

 قليمية والدوليةتشجع المؤسسة الطالب للمشاركة فى المؤتمرات المحلية واإل.  
  ل قليمية أو دولية مثاإخرى محلية أو أفى أنشطة علمية المؤسسة تساهم

 :ذلك

   في عضوية هيئات دولية ةشاركالم -

 .ر دورية علميةادصإ -

  .مشاركة أعضاء هيئة اتلتدريس فى تحكيم أبحاث أو مشروعات -
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  .التمثيل فى منظمات أو جمعيات قومية أو دولية -

 :الدراسات العليا - ٧

 لى تحسين جودة هذهإتسعى المؤسسة التعليمية التى تقدم برامج للدراسات العليا 
ت التعلم والتحقق من أن مخرجا ،مراجعتها دورياً و  ،بدقة االبرامج من خالل توصيفه

كما تحرص . مقرراته تحقق بالفعل األهداف المخططة لهي برنامج و المستهدفة أل
المؤسسة على توفير مصادر التعلم المختلفة لطالب الدراسات العليا، وتقر نظما 

تحرص المؤسسة على رضا طالب  ، وأخيراً موضوعية لتقويم طالب الدراسات العليا
  .الدراسات العليا

  :وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي

 :الدرجات الممنوحة ٧/١

 تتبع المؤسسة أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا التى تقدمها. 

 عداد وأنواع الدبلومات والدرجات أب دى المؤسسة قواعد بيانات تتعلقيتوافر ل
العلمية التى منحتها عبر سلسلة زمنية ماضية، ومصنفة وفقا للدارسين من 

 .والخارج) أعضاء الهيئة المعاونة(الداخل 

  :العملية التعليمية في الدراسات العليا ٧/٢
  :الدكتوراه/ الماجستير/ برامج الدبلوم ٧/٢/١

 كاديمية لبرامج الدراسات العليا أسية تتبنى وتطبق المؤسسة معايير قيا
 .المختلفة

 تقوم المؤسسة بتوصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسية.  
  حتياجات المجتمع اتراعي المؤسسة ضرورة توافق برامج الماجستير مع

  .والتطورات األكاديمية الحديثة
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 طة مراجعين تحدد المؤسسة ما إذا كانت تقوم بمراجعة برامج الماجستير بواس
  ).٢في الملحق رقم  ٦نظر النموذج رقم ا(خارجيين 

  تحدد المؤسسة مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع
  .كاديمية لكل برنامجالمعايير المرجعية األ

  تحدد المؤسسة مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم
  .المستهدفة لكل برنامج

 ة متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلميةتحدد المؤسس. 

 :اإلشراف األكاديمينظام التسجيل و  ٧/٢/٢

  تعلن المؤسسة عن إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا من
لكتروني الخاص بها، الموقع اإلمثل أدلة للطالب و  ،وسائل متنوعة خالل
 .وغيرها

 شراف فى جراءات التسجيل واإلث إلوالتحدي بالمراجعة الدورية تقوم المؤسسة
 .الدراسات العليا بغرض تطويرها

  وتحتفظ بقواعد بيانات لطالب  ،جراءات التسجيل االلكترونيةإتتبع المؤسسة
 رة التحديث المستمر لهذه القواعدالدراسات العليا المسجلين لديها، مع ضرو 

  .للوائح الدراسات العليا
 العلمى على الرسائل وفقا  شرافمؤسسة بتوزيع اإلقسام العلمية بالتلتزم األ

 .للتخصص

 جراءات الموثقة االكافية لمتابعة وتقييم أداء الباحثين توافر لدى المؤسسة اإلت
مثال ذلك عقد سيمنارات، والتقارير . قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية

 .الدورية

  :اسات العلياالموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدر  ٧/٢/٣
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 بين عدد أعضاء هيئة التدريس  تحرص المؤسسة عل تحقيق التناسب
  .والخطة البحثية/ عباء التدريسية للمقررات الدراسيةواأل

  تحرص المؤسسة على توزيع األعباء التدريسية طبقا للتخصصات المختلفة
  .ألعضاء هيئة التدريس

 مة للعملية البحثية فى ات والتسهيالت المادية الالز مكانتوفر المؤسسة اإل
  .برامج الدراسات العليا

  :طالب الدراسات العليا  ٧/٣
  :لتحاق ببرامج الدراسات العليا اال  ٧/٣/١

 تناقص أعداد الطالب الملحقين  أو تقوم المؤسسة بتحليل معدالت تزايد
 . برامج الدراسات العليا، مع توضيح الدالالت التى تنطوى عليهاب

 تطور نسبة التحاق الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد   تقوم المؤسسة بتحليل
مع ، )خيرةخالل السنوات الخمس األ(يا سنويا الطالب فى الدراسات العل

  .توضيح الدالالت التى تنطوى عليها

  :تقويم طالب الدراسات العليا ٧/٣/٢
 تستخدم المؤسسة أساليب متنوعة لتقويم طالب الدراسات العليا .  
 ن توافق طرق التقويم المستخدمة مع المخرجات المستهدفة تتأكد المؤسسة م

  .للتعلم
 متحانات مع المحتوى سام العلمية من توافق االقتتحقق المؤسسة من خالل األ

  . المعلن للمقررات الدراسية
 تطبق المؤسسة نظام الممتحنين الخارجيين عند الحاجة لذلك. 

 بحاث ا على نشر األلعليتشجع األقسام العلمية بالمؤسسة طالب الدراسات ا
  .رجة من الرسائل العلميةخالمست
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  :طالب الدراسات العليا رضا ٧/٣/٣
 تهتم المؤسسة باستخدام وسائل متنوعة لقياس رضا طالب الدراسات العليا.  
 ستفادة منها فى تطوير يل بيانات تقييم رضاء الطالب واالتقوم المؤسسة بتحل

 .برامج الدراسات العليا

 سة قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالبتستخدم المؤس.    

  :التقويم المستمر للفاعلية التعليمية - ٨
للتحقـــق مـــن الفاعليـــة التعليميـــة يجـــب أن تســـتخدم المؤسســـة األســـاليب المناســـبة 

نتــــائج هــــذا التقــــوييم مــــع وتنــــاقش  .للتقــــويم الشــــامل ألبعــــاد وعناصــــر الفاعليــــة التعليميــــة
، وذلـــك تمهيــدا لوضـــع خطـــط التحســـين طــراف المســـتفيدةكاديميـــة وجميـــع األالقيــادات األ

  .والتعزيز للفاعلية التعليمية
  :وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي

  :ستمرارية التقويماشمولية و  ٨/١
أســاليب موضــوعية وعمليــة للتقــويم الشــامل والمســتمر للفاعليــة  تســتخدم المؤسســة

وتراعــى . دارة جــودة التعلــيم والــتعلمللنظــام الــداخلى إل ي، مــع وجــود نظــام رســميــةالتعليم
  :المؤسسة فى هذا الصدد ما يلى

       : أساليب ونتائج التقويم ٨/١/١
 تستخدم المؤسسة أساليب متنوعة للتقويم المستمر للفاعلية التعليمية.  
 اديمية واإلدارية تحرص المؤسسة على مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األك

  .وباقى المستفيدين
 نتائج تقويم  تنفيذية للتحسين والتعزيز فى ضوء اً تضع المؤسسة خطط

 .الفاعلية التعليمية
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  الفاعلية التعليمية ضمن تطبق المؤسسة الخطط التنفيذية لتطوير وتعزيز
 اتليات الخاصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ االجراءمع توفير اآل ي،جدول زمن

  .يحيةالتصح

  :ممارسات النظام الداخلى للجودة ٨/١/٢
  نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم  قامةإتحرص المؤسسة على

بالمؤسسة، حيث يشتمل على سبيل المثال المتابعة الدورية لتقارير البرامج 
والمقررات، وملفات المقررات، والبحث العلمى، وخطط معالجة وتصحيح 

 .يةالجوانب السلب

 لفاعلية اداء ؤشرات موضوعية للتقييم المستمر ألتستخدم المؤسسة م
 .التعليمية

  :لة والمحاسبةءالمسا ٨/٢
ية للتحقـــق مـــن التـــزام لة والمحاســـبة مـــن العمليـــات الضـــرور ءتعتبـــر عمليـــة المســـا

والعــاملين بالمؤسســة  ،داريــة وأعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهمكاديميــة واإلالقيــادات األ
  .وائح المنظمة لألداء الخاص بالفاعلية التعليميةلين والبالقوان

  :وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي
  تحرص المؤسسة على مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة

  .لة فى مجاالت الفعالية التعليميةءبالمسا
 لة والمحاسبة فى ءدة تتعلق بتفعيل نظم المساجدي تتخذ المؤسسة قرارت

 .المؤسسة فيما يخص تحسين الفعالية التعليمية
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  المالحق
  

  المفاهيم األساسية والمصطلحات) : ١(الملحق رقم.    

  النماذج) : ٢(الملحق رقم .  
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  ): ١(الملحق رقم 
  المفاهيم األساسية والمصطلحات

  

الهيئــة علــى المعــاني الموضــحة أمــام  تؤكــد مفــاهيم والمصــطلحاتال هعنــد اســتخدام هــذ
ن االمصــطلحات قــد يكــون ورد بمعــالمفــاهيم و ن بعــض هــذه أعلــى درايــة بــ كــل منهــا، والهيئــة

وتؤكد الهيئة على ضرورة االلتـزام بالمعـاني الموضـحة لهـذه . ىخر أو أدلة أجع افي مر  ةمختلف
  .التقويم واالعتمادالمفاهيم والمصطلحات عند استخدامها في المراحل المختلفة لعملية 

 مؤسسة التعليم العالي :  
هي أي كلية أو معهد عال أو كلية تابعة لجامعـة األزهـر تقـدم بـرامج تعليميـة تتعلـق 

دكتـوراه أو / ماجسـتير/ دبلـوم(أو درجـة أعلـى ) أو ليسـانس بكـالوريوس(بمؤهل علمـي عـال 
  ).اإلجازة العليا

 المجالس الحاكمة: 

المجالس الرسمية للمؤسسـة التـي تتمتـع بالسـلطة الشـرعية المسـتمدة مـن الهيكـل  تلك  
التنظيمــي للمؤسســة، ولهــا حــق اعتمــاد السياســات والبــرامج التعليميــة والمقــررات والموازنــات، 

). المعهــد/ مجــالس األقســام العلميــة، مجلــس الكليــة(واتخــاذ القــرارات التنفيذيــة ذات العالقــة 
  ).األكاديمية/ مجلس الجامعة(الرسمية للجهة التابعة لها المؤسسة كما تتضمن المجالس 

 ضمان جودة التعليم:  
يقصــد بــه تلــك العمليــة الخاصــة بــالتحقق مــن أن المعــايير األكاديميــة المتوافقــة مــع 

يتوافــق مــع  الــذيرســالة المؤسســة التعليميــة قــد تــم تحديــدها وتعريفهــا وتحقيقهــا، علــى النحــو 
المعــايير المنــاظرة لهــا، ســواء علــى المســتوى القــومي أو العــالمي، وأن مســتوى جــودة فــرص 
التعلم والبحـث العلمـي والمشـاركة المجتمعيـة وتنميـة البيئـة تعتبـر مالئمـة، أو تفـوق توقعـات 

  .تقدمها المؤسسة التعليمية التيكافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات 

 االعتماد:  
تمنحـــه الهيئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة التعلـــيم واالعتمـــاد  الـــذييقصـــد بـــه االعتـــراف 

أن لــــديها القــــدرة المؤسســــية، وتحقــــق الفاعليــــة  إثبــــاتللمؤسســــة التعليميــــة، إذا تمكنــــت مــــن 
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ــديها مــن األنظمــة المتطــورة  ــًا للمعــايير المعتمــدة والمعلنــة مــن الهيئــة، ول  التــيالتعليميــة وفق
  .زيز المستمر للجودةتضمن التحسين والتع

  المعايير األكاديمية القومية القياسية)NARS :(  
المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة والتي أعدتها الهيئة باالسـتعانة بخبـراء 

وتمثـــل هـــذه المعـــايير الحـــد األدنـــى . متخصصـــين وممثلـــين لمختلـــف قطاعـــات المســـتفيدين
  .المطلوب تحقيقه لالعتماد

 ر المعتمدةالمعايي:  
المعــايير األكاديميــة القياســية والتــي تتبناهــا المؤسســة وتعتمــد مــن الهيئــة، بشــرط أن 

  .يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسية

 معايير التقويم واالعتماد:  
االسـتعانة المعايير المعدة من قبل الهيئة، لتقويم واعتمـاد مؤسسـات التعلـيم العـالي، ب

بالخبراء المتخصصين وممثلين لمختلف قطاعـات المسـتفيدين، وتعتبـر األداة الرئيسـية التـي 
إعــداد الدراســة الذاتيــة، وتســتخدم بواســطة المــراجعين المعتمــدين مــن يــتم االســتعانة بهــا فــي 

  .للمؤسسة التقويم واالعتمادالهيئة في الزيارات الميدانية، وأخيرا تعتبر أساس عملية 

 قدرة المؤسسيةال:  
قدرة المؤسسة على األداء بكفاءة من خالل المـوارد البشـرية والماديـة المتاحـة، وذلـك 

المعلنـــة، مـــع وجـــود هيكـــل تنظيمـــي مالئـــم  ســـتراتيجيةااللتحقيـــق رســـالتها وغاياتهـــا وأهـــدافها 
ينطــوي علــى عالقــات واضــحة للســلطة، وتحديــد دقيــق للمســئوليات واالختصاصــات، وفــى 

، وتتصـف بالمصـداقية والشـفافية، االسـتراتيجيظل قيادة أكاديمية وٕادارية موجهة بالتخطيط 
ة إلدارة إضـــافة إلـــى قـــدرة المؤسســـة علـــى التفاعـــل مـــع المجتمـــع، وعلـــى إنشـــاء نظـــم داخليـــ

  . يالجودة، و إجراء التقويم المستمر  ألدائها الكل
  

 الفاعلية التعليمية:  
تحقيق المؤسسة لألهداف المخططة للتعليم والتعلم، والـذي يمثـل نشـاطها األساسـي، 
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ـــة توقعـــات  ،ويحـــدد طبيعتهـــا ـــة  المســـتفيدينويمكنهـــا مـــن مقابل ـــم كســـب ثق النهـــائيين ومـــن ث
سياسـات قبــول الطـالب، وتبنـى معــايير معتمـدة مـن الهيئــة ويتطلـب ذلــك مالءمـة . المجتمـع

لبرامجهــــا التعليميــــة، وتحقيــــق نتــــائج الــــتعلم المســــتهدفة مــــن البــــرامج التعليميــــة والمقــــررات 
الدراســية، وتــوفر المصــادر المناســبة للــتعلم الــذاتي، ودعــم البحــث العلمــي، وتــوفير خــريجين 

  .بمواصفات تتفق مع متطلبات سوق العمل

  الذاتيالتقويم:  
العمليــة الخاصــة بتقــويم األداء الكلــى للمؤسســة عــن طريــق المؤسســة نفســها، وذلــك 

قــدرتها المؤسســية وفاعليتهــا التعليميــة لتحقيــق رســالتها  فــيللكشــف عــن مجــاالت الضــعف 
  .ستراتيجيةاالوغاياتها وأهدافها 

 الدراسة الذاتية :  
، وتعتمــد أساســا علــى توصــيف وتشــخيص الــذاتيإحــدى الوســائل األساســية للتقــويم 

المؤسســة، وتحديــد مجــاالت القــوة والضــعف، وتحديــد مجــاالت التحســين  فــيالوضــع الــراهن 
  .والتطوير الممكنة

 االعتمادو  معايير التقويم :  
وتتعلـق بـالمحورين األساسـيين للتقـويم  ،مجموعة من المعـايير المعـدة مـن قبـل الهيئـة

  .وهما القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية ،واالعتماد

  مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم واالعتماد:  
كــل معيــار مــن معــايير التقــويم واالعتمــاد المحــددة مــن قبــل الهيئــة يتضــمن مجموعــة 
مــــن المؤشــــرات التــــي تعبــــر عــــن المعيــــار المقصــــود، وكــــل مؤشــــر يتضــــمن مجموعــــة مــــن 

نصـــر يتضـــمن مجموعـــة مـــن الخصـــائص المطلـــوب العناصـــر ذات العالقـــة، وأخيـــرًا كـــل ع
  .قياسها أثناء عملية التقويم واالعتماد

 نظم إدارة الجودة بالمؤسسة:  
النظم الداخلية في المؤسسة وما يصاحبها من آليات وٕاجراءات إلدارة أنشطة الجودة 

  .المتعلقة بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية
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 وحدة إدارة الجودة:  
تــــوافر لــــديها كافــــة الوثــــائق تو  ،الجــــودة داخــــل المؤسســــة إدارةلة عــــن الوحــــدة المســــئو 

  .المؤسسة فيدارة الجودة واألدلة الخاصة بالممارسات التطبيقية إل

 للمؤسسة  التحليل البيئي:  
 )SWOT( أســـلوبباســتخدام لمؤسســة عمليــة تحليــل البيئــة الداخليـــة والخارجيــة ل

  .والفرص المتاحة والتهديدات القائمة والمتوقعة المؤسسة،القوة والضعف بمجاالت لتحديد 

  االستراتيجيالتخطيط :  
، وتحديـد )سـنوات فـأكثر ٥(عملية تنطـوي علـى التنبـؤ بالمسـتقبل لفتـرة زمنيـة طويلـة 

التي يجب أن تسعى إلى تحقيقهـا فـي  ستراتيجيةاالرؤية ورسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها 
  .هذه الفترة، وكذلك الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك

  ستراتيجيةاالالخطة   :  
، ويجـــب أن تكـــون مكتوبـــة ومعتمـــدة االســـتراتيجيتمثـــل مخرجـــات عمليـــة التخطـــيط 

والوســــــائل المتاحــــــة  ،ســــــتراتيجيةاالوتحــــــدد رؤيــــــة ورســــــالة المؤسســــــة، وغاياتهــــــا وأهــــــدافها 
  .األكاديمية/ الجامعة ستراتيجيةالتحقيق ذلك، وتعكس  والمستقبلية

  المؤسسة  ستراتيجيةالالخطة التنفيذية: 

تتضـــمن مختلـــف األنشـــطة والمهـــام المطلـــوب القيـــام بهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق غايـــات 
، مــع تحديــد دقيــق للمســئوليات والجــدول الزمنــي ومؤشــرات ســتراتيجيةاالالمؤسســة وأهــدافها 
  .ومستويات اإلنجازالمتابعة والتقييم، 

 

  السياسات :  
مثل أنشـطة التعلـيم  ،مرشد التخاذ القرارات في مجاالت األنشطة المختلفة بالمؤسسة

يجـــــب أن تكـــــون و خدمـــــة المجتمـــــع وتنميـــــة البيئـــــة، و البحـــــث العلمـــــي، و الدراســـــات العليـــــا، و 
  .السياسات مكتوبة ومعتمدة
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  الوضع التنافسي:  
من حيـث مجـاالت  ،وضع المؤسسة بالمقارنة بغيرها من المؤسسات المناظرة يعكس

  .مما يساعد على تحديد مكانتها بين هذه المؤسسات ،وعناصر التفوق والتميز

  البرنامج التعليمي:  
الحصــول علــى درجــة علميــة  إلــىويهــدف  ،العــاليمؤسســات التعلــيم  فــييــتم تنفيــذه 

ويتضـمن المنـاهج والمقـررات ، ) دكتـوراه/ ماجسـتير/ ليسانس/ يوسر مثال ذلك بكالو (معينة 
التــي تكســب الطالــب المعرفــة والمهــارات والقــيم الالزمــة لتحقيــق أهــداف تعليميــة  واألنشــطة

 يـاً تعليم اً برنامجـ العـاليوعـادة تقـدم مؤسسـة التعلـيم . مخططة، وفي تخصص دراسـي محـدد
 .أكثرأو  اً واحد

 المجتمعية األطراف :  
والمؤسسات والجهات التي لها اهتمام مشـروع أو مصـلحة مـا أو تتحمـل  األفرادكافة 

ويقصـــد بهـــم بالنســـبة للمؤسســـة . تبعـــا للســـياق إليـــهمخـــاطر ناتجـــة عـــن الموضـــوع المشـــار 
وأعضــــاء هيئــــة التــــدريس ومعــــاونوهم، ، األمــــور وأوليــــاء، الطــــالب :التعليميــــة بصــــفة عامــــة

و مؤسسـات  وأفـرادبة المهنيـة المرتبطـة ببـرامج المؤسسـة، النقا والعاملون بالمؤسسة، وممثلو
يقومــون  أومســتهلكين لخــدماتها، انوا ســواء كــ ،المجتمــع المــدني التــي تتعامــل مــع المؤسســة

و يتغيـــر نطـــاق . بتـــوفير أمـــاكن للتـــدريب، أو يشـــكلون المجتمـــع المحلـــي للمؤسســـة جغرافيـــاً 
  .المجتمعية بتغير السياق المذكورة فيه األطراف

 الخارجيمراجع ال:  
مجال التخصص يتم دعوتـه مـن قبـل  فيمن ذوى الخبرة  األكاديميينأحد األعضاء 

معـين وعالقتـه بالنتـائج المسـتهدفة للـتعلم،  تعليمـي برنـامجالمؤسسة لمراجعة هيكل ومحتوى 
، وتسـهيالت التعلـيم والـتعلم المتاحـة،و تقـويم أعمـال الطـالب، الذاتيوطرق ومصادر التعلم 

  .بمتطلبات البرنامج تفي التيوغيرها 

 المراجعون المعتمدون:  
مــن  العــاليمجــال تطــوير التعلــيم  فــيفريــق مــن أعضــاء هيئــة التــدريس أو الخبــراء 
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تقــدمها  التــيخــارج المؤسســة الخاضــعة للتقــويم واالعتمــاد، وذو عالقــة بتخصصــات البــرامج 
واعتمــادهم نهم وتــدريبهم يــولــيس لهــم مصــالح متعارضــة، حيـث يــتم اختيــارهم وتعي ،المؤسسـة

  .من قبل الهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقويم أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة

 المنسق :  
أحــد أعضــاء هيئــة التــدريس الــذي تقــوم المؤسســة بترشــيحه ليتــولى التنســيق إلجــراء 

راجعين وبعـــد الزيـــارة الميدانيـــة لفريـــق المـــ وذلـــك قبـــل وأثنـــاء ،المراجعـــة والتقـــويم عمليـــة
  .المعتمدين

 الزيارة الميدانية:  
ـــتم  ـــويم واالعتمـــاد، ي ـــوم بهـــا المراجعـــون المعتمـــدون للمؤسســـة ألغـــراض التق ـــارة يق زي

 المتعلقـــةخاللهـــا المراجعـــة والتـــدقيق لجميـــع المعـــايير والمؤشـــرات والعناصـــر والخصـــائص 
الميدانيـة بالتنسـيق  الزيـارةوتـتم . الدراسة الذاتيـة فيواردة  هيبمحاور التقويم واالعتماد كما 

  .مع المؤسسة

 التقرير السنوي للمؤسسة:  
يوضـح نتـائج  ،تقرير يقدم سنويا للهيئة بالنسبة للمؤسسة الخاضعة للتقـويم واالعتمـاد

الماضــية، وكــذلك أوجــه التحســين لنقــاط  الدراســيةالســنة  فــيألداء المؤسســة  الــذاتيالتقــويم 
  .ضوء تقارير المراجعين المعتمدين يفالتعزيز لنقاط القوة  وأوجه ،الضعف

  التعلم الذاتي: 

قــدرة الطالــب علــى االســتمرار فــي تنميــة قدراتــه ومهاراتــه المعرفيــة والذهنيــة والمهنيــة 
  .ذاتيًا، وذلك بخالف الطرق النمطية في التعلم

  أنماط التعلم:  
الــتعلم و وجـه، هـي الطـرق المختلفـة التـي تــتم مـن خاللهـا عمليـة الـتعلم ومنهــا الـتعلم وجهـا ل

  .لكترونيالتعلم اإلو عن بعد، 

  مخرجات التعلم المستهدفة:  
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النتائج المستهدفة من التعلم وهي المعرفة والفهم والمهارات التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا 
مــن خــالل برامجهــا المختلفــة والمرتبطــة برســالتها، وتعكــس المعــايير األكاديميــة،  ،المؤسســة

  .بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالبقابلة للقياس، وترتبط تكون و 

 تقويم الطالب :  
نجــاز إمجموعـة مـن الطــرق التـي مـن بينهــا االمتحانـات تقرهـا المؤسســة لقيـاس مـدى 

مــن ) قــدرات ومهــارات الطــالب المعرفيــة والذهنيــة والمهنيــة(وتحقيــق نتــائج الــتعلم المســتهدفة 
  .برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معين

  العمل منظمات سوق:  
التي تتيح فرص التوظف  ،المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمشتركة

  .لخريجي المؤسسة
  
  

   



 لضمان جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية 

- ١٥٢ -  
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               ): ٢(الملحق رقم 
  النماذج

  العتمادالتقدم لطلب ) : ١(نموذج رقم. 
  الجدول الزمني لزيارة فريق المراجعين:  )٢(نموذج رقم 

  تقرير المؤسسة عن أداء فريق المراجعين : )٣(نموذج رقم. 
  التقرير السنوي ألداء المؤسسة :) ٤(نموذج رقم.  

التطوير (الوضع االنتقالي قبل الحصول على االعتماد  )أ(
  )بالمشاركة

  .المعايير الحاكمة الستمرارية االعتماد) ب(

 للمؤسسة العتمادنتائج التقويم وا تقرير :) ٥( رقم نموذج.  
 التظلمات :) ٦( نموذج رقم. 
  المؤسسة ستراتيجيةاتطبيق الخطة التنفيذية ل) : ٧(نموذج رقم. 
  ــم ــةاستقصــاء رضــا قائمــةإرشــادات خاصــة بتصــميم ) : ٨(نمــوذج رق ــادات اإلداري  ء القي

 .والعاملين
  إرشادات خاصة بتصميم قائمة استقصاء رضاء األطراف المجتمعية) : ٩(نموذج رقم. 
  القدرة المؤسسيةوتعزيز طوير التنفيذية لتالخطة :  )١٠(نموذج رقم. 
  يالدراس المقرر مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من) أ( : )١١(نموذج رقم. 

 .البرنامج التعليمي مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من) ب(       
 توصيف مقرر دراسي:  )١٢( نموذج رقم. 
 توصيف برنامج دراسي:  )١٣( نموذج رقم. 
  تقرير مراجع خارجي للمرحلة الجامعية األولي:  )١٤(نموذج رقم. 
 دراسي برنامجتقرير :  )١٥( نموذج رقم. 
  مقرر دراسيتقرير :  )١٦(نموذج رقم. 
 تقويم مقرر دراسي:  )١٧( نموذج رقم. 
  إرشادات خاصة بتصميم قائمة استقصاء رضاء الطالب:  )١٨(نموذج رقم. 
  إرشادات خاصة بتصميم قائمة استقصاء أعضاء هيئة التدريس ) :١٩(نموذج رقم. 
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  تقرير مراجعين خارجيين لبرنامج الدراسات العليا) : ٢٠(نموذج رقم. 
  ــم ــوائم) : ٢١(نمــوذج رق استقصــاء رضــاء طــالب الدراســات  إرشــادات خاصــة بتصــميم ق

 .العليا
  الفاعلية التعليميةتنفيذية لتحسين وتعزيز ال ةخطال) : ٢٢(نموذج رقم . 

  الخط الزمني لعملية التقويم واالعتماد) : ٢٣(نموذج رقم.  
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  الهيئة القومية  
  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  ) ١(نموذج رقم 
  طلب التقدم لالعتماد

  .......................................................................  :اسم المؤسسة التعليمية 
  .......................................................................  :عنوان المؤسسة 

  :نوع المؤسسة 
  معهد متخصص      □    كلية  □   :حكومي □

  معهد متوسط □    معهد عال  □    
  معهد متوسط □       معهد عال    □  كلية   □: خاص    □

األكاديميــــــــــــة / الجامعــــــــــــة
  :التابعة لها

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

الممثــــــــــــــــــــــل الرســــــــــــــــــــــمي 
  :للمؤسسة

  

  : االسم
  :الوظيفة 
  ) ..............................عمل : (تليفون 
  ............) ..............المحمول(          

  ..........) ..................المنزل(          
  ...............: ........................ فاكس
  :لكترونيإبريد 

تـــاريخ التـــرخيص بالعمـــل 
  :مؤسسة للتعليم العالي

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

  .......................................................................  :رقم الترخيص 
نشــــــــــــــاط  ءتــــــــــــــاريخ بــــــــــــــد

  :المؤسسة
.......................................................................  
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الـــــــــدورة الدراســـــــــية  زمـــــــــن
  :بالسنوات

  سنوات   ٥  □سنوات    ٤ □  سنتان     □
  ساعات معتمدة □  سنوات ٦  □

عـــــدد الـــــدفعات التـــــي تـــــم 
  :تخرجها

  أكثر   □دفعة واحدة         □ال يوجد           □

ـــــــس  هـــــــل للمؤسســـــــة مجل
  رسمي حاكم  معتمد ؟

  نعم    □
  ال   □

هـــــــــل للمؤسســـــــــة خطـــــــــة 
  ؟ ستراتيجيةا

  )للمؤسسة ستراتيجيةاالترفق الخطة (نعم    □
  ال   □

التقـويم الـذاتي تقارير توافر 
  :للمؤسسة  سنويةال

  :يوجد  □
  انن متتاليادراسي عامان  □    عام دراسي واحد    □         
  ال يوجد  □  أعوام دراسية متتالية أو أكثر ةثالث  □  

  ) :تذكر(رسالة المؤسسة 
 .......................................................................................
 .......................................................................................  

  

  :إقرار 

  .أقر أن كافة البيانات الواردة أعاله صحيحة

  .....................: ...................المؤسسة رئيس 

  :التوقيع 

  
  

خاتم 
 المؤسسة
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  :يرفق بالطلب المستندات التالية: مرفقات 
للتقـدم ) األكاديميـة/الجامعـة(التابعـة لهـا المؤسسـة مباشـرة  الجهـةما يفيد موافقـة  -

  .بطلب االعتماد
 .التشكيل المعتمد للمجلس الحاكم للمؤسسة -
 .للمؤسسة ستراتيجيةاالالخطة  -

 : بيانات تمأل بواسطة الهيئة
كود المؤسسة المتقدمة بقاعدة 

  :بيانات الهيئة
  

  /     /        :تاريخ تقديم طلب االعتماد 

  :اسم المستلم

  

  :توقيع المستلم 
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  الهيئة القومية    
  لضمان جودة التعليم واالعتماد  

  )٢(نموذج رقم 
  الجدول الزمني لزيارة فريق المراجعين

  :وصول فريق المراجعين للمؤسسة : األول  اليوم
وبحضـور رئـيس  ينـوب عنـه مـن أو الجامعـة رئيس مع للمراجعين اجتماع  ٩:٤٥-٩:٠٠

  .المؤسسة ومدير مركز الجودة بالجامعة
 فريق إلى تمكين نه يهدفإبجانب الدور البروتوكولي لهذا االجتماع ف

وتحديد مدى  الجامعة إطار المؤسسة داخل تقدمه ما وضع من المراجعة
 كما الجامعة واستراتيجيتها، برسالة المؤسسة ةستراتيجياو رسالة  ارتباط

 أية وتحديد ،الجامعة داخل التنظيمي للفريق التعرف على الهيكل يتيح

  .بحدود المسئولية تتعلق خاصة سمات
المنســــق بواســــطة رئــــيس المؤسســــة والــــوكالء و  اســــتقبال فريــــق المراجعــــة  ١٠:٤٥-١٠:٠٠

والتعريــــف  ،إلــــى الغرفــــة الرئيســــية المخصصــــة للفريــــق باالنتقــــال ينتهــــي
  .بنماذج الوثائق  المطلوبة

  :تيفريقين للقيام على التوازي باآل إلىينقسم فريق المراجعين   ١٤:٣٠-١١:٠٠
 مراجعة الوثائق -

  زيارة لمباني المؤسسة المختلفة والكنتروالت -
  استراحة   ١٥:٠٠-١٤:٣٠
اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المالحظة والفحص الوثائقي   ١٦:٣٠-١٥:٠٠

  .لليوم األول
اجتماع فريق المراجعين مع المنسق للتأكيد على جدول اليوم الثاني و   ١٧:٠٠-١٦:٣٠

  .طلب أية مستندات إضافية أو إيضاحات
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  :األنشطة المخططة: اليوم الثاني
  رئيس المؤسسة  مقابلة  ٩:١٥-٩:٠٠
التدريس و الهيئة المعاونة، حيث تتم  هيئة مع أعضاء مقابلة - ١١:٠٠ -٩:١٥

  :ة التالية مناقشة الجوانب الرئيس
 األكاديمية للمؤسسة ومدى الوعي بها المعايير. 
 البرامج األكاديمية. 
 أساليب التعليم والتعلم. 
 خصائص وأدوار القيادة. 
 الخاصة بالتعليم والبحث ة للسياسات المالمح الرئيس

 .العلمي وخدمة المجتمع
  .استكمال أعمال الفحص الوثائقي: بالتوازي 

  .مقابلة مع القيادات والعاملين في الجهاز اإلداري  ١٢:٣٠-١١:٠٠
  . مقابلة مع طالب الدراسات العليا  ١٤:٠٠-١٢:٣٠
بعــــــض و ، زيــــــارة المكتبــــــة ومالحظـــــة الفصــــــول الدراســــــية: بـــــالتوازي   ١٤:٠٠-١١:٠٠

  .األنشطة التعليمية المختارة
  .استراحة  ١٤:٣٠-١٤:٠٠
اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتـائج المالحظـة والفحـص الوثـائقي   ١٦:٣٠-١٤:٣٠

  .لليوم الثاني
اجتماع فريق المراجعين مع المنسـق للتأكيـد علـى جـدول اليـوم التـالي   ١٧:٠٠-١٦:٣٠

  .و طلب أية مستندات إضافية أو إيضاحات
  .مقابلة مع عينة من الخريجين  ١٧:٣٠-١٧:٠٠
  .مقابلة مع األطراف المجتمعية  ١٨:٣٠-١٧:٣٠

  
  :األنشطة المخططة: اليوم الثالث

  .مقابلة رئيس المؤسسة  ٩:١٥-٩:٠٠
مقابلة جميع المراجعين لممثلي الطالب من الفرق الدراسية والبرامج   ١١:٠٠ -٩:١٥
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   .المختلفة
  .وحدة إدارة الجودة بالمؤسسةزيارة  -  ١٢:٣٠-١١:٠٠

تفقــــد أمــــاكن ممارســــة األنشــــطة الطالبيــــة، معامــــل : علــــى التــــوازي -
  .الكمبيوتر، أماكن أخرى تقترحها المؤسسة

، اجتماعات فردية مغلقة للمراجعين مع بعض أعضـاء هيئـة التـدريس  ١٤:٣٠-١٢:٣٠
  .الهيئة المعاونة والطالبو 

ارة الميدانيـــة مـــع رئـــيس المؤسســـة والـــوكالء اجتمـــاع عـــام بنهايـــة الزيـــ  ١٥:٠٠-١٤:٣٠
ممــن يــدعوهم رئــيس المؤسســة لتقــديم  ،ومــدير وحــدة الجــودة وغيــرهم
  .تقرير شفهي عام عن الزيارة

  المغادرة  ١٥:٠٠
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  )٣(نموذج رقم 

 ...............أكاديمية /  جامعة

  .................... معهد/  كلية
  

  فريق المراجعين أداءتقرير المؤسسة التعليمية عن 
  

  إرشادات خاصة باستيفاء النموذج
 .يعتمد من رئيس المؤسسةو  ،بواسطة منسق الزيارة يتم  استيفاء هذا النموذج -
  .في خالل أسبوع على األكثر من تاريخ انتهاء الزيارة يتم تقديم هذا التقرير -
 ٣قل من أالخصائص المدرجة بالنموذج  بدرجة  ىحدتقييم المؤسسة إل في حالة -

على المقياس المستخدم يجب ذكر األسباب التي تبرر ذلك في الجزء المخصص 
  ).تعليقات إضافية(بالنموذج 

  
    :اسم المؤسسة 

الجهة التابعة لها المؤسسة 
  ) :األكاديمية/ الجامعة(

  

    :تاريخ  الزيارة 
    :اسم المنسق 

    :صفة المنسق 

  :بيانات االتصال بالمنسق 
  :محمول:               عمل               :تليفون 
  :فاكس

  :بريد الكتروني
    :اسم رئيس فريق المراجعة 

  ١  :أعضاء الفريق 
٢  
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٣  
٤  
٥  

 ،فيمـــا يلـــي مجموعـــة مـــن الخصـــائص المتعلقـــة بفريـــق الزيـــارة الميدانيـــة لمؤسســـتكم المـــوقرة
وذلك باستخدام المقياس الموضح  ،اعاتكم بصراحة تامة عن كل خاصيةببرجاء تحديد انط

) ٣(، والـرقم "ضـعيف"إلـى ) ٢(، والرقم "ضعيف جداً "يشير إلى ) ١(أدناه، علمًا بأن الرقم 
  ".ممتاز"إلى ) ٥(، وأخيرًا الرقم "جيد"إلى ) ٤(، والرقم "متوسط"إلى 

تنسيق موعد وجدول الزيارة باالتفاق مع 
 المؤسسة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
 

بالمواعيد المحددة  في التزام الفريق  -
  جدول الزيارة

٥  ٤  ٣  ٢  ١    
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١    مدى استعداد الفريق للزيارة -

  :رئيس الفريق 
  .االلتزام بالجدول الزمني للزيارة -
 .االحترام والتقدير ألعضاء المؤسسة -
 .آلراء اآلخرين نصاتاال -
  .القدرة على التفاعل والتواصل -

  

        
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

          

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          

٥  ٤  ٣  ٢  ١    
 :أعضاء فريق المراجعة

 .االلتزام بالجدول الزمني للزيارة  -
 .االحترام والتقدير ألعضاء المؤسسة -
 .اإلنصات آلراء اآلخرين -
  .القدرة على التفاعل والتواصل -

          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

          

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          

٥  ٤  ٣  ٢  ١    
  

  :مبررات /إضافية  تعليقات
........................................................................................
........................................................................................
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........................................................................................
........................................................................................ 

    :بيانات تمأل بواسطة الهيئة
    :كود المؤسسة بقاعدة بيانات الهيئة

تاريخ تقديم تقرير المؤسسة عن تقييم 
  :الزيارة

     /     /  
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  )أ٤(نموذج رقم 
  : ...................أكاديمية/ جامعة
  : .......................معهد/كلية

ألداء المؤسسة  السنويالتقرير   
قبل الحصول على االعتماد  االنتقاليالوضع )  أ(   

الضعف/ مجاالت القوة  
تقرير المراجعين (

 )المعتمدين

أنشطة ومهام التعزيز لمجاالت 
 القوة

أنشطة ومهام المعالجة  
والتحسين لنقاط 

 الضعف

 ولية التنفيذئمس التوقيت آليات التنفيذ
  مؤشرات المتابعة
 وتقييم األداء

  :مجاالت القوة) ١(

١/١ -  

١/٢-  

١/٣ -  

  :مجاالت الضعف) ٢(

٢/١ -  

٢/٢-  

٢/٣ -  

  : ............................المعهد / عميد الكلية          .......................: مدير وحدة إدارة الجودة 
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  )ب٤(نموذج رقم 
  .................أكاديمية / جامعة
  :.......................معهد/كلية

  ألداء المؤسسة السنويالتقرير 

  المعايير الحاكمة الستمرارية االعتماد  )ب(

  

والذي يجب أن يتضمن ما تم القيام به من  ،تقوم المؤسسة بتقديم تقريرها السنوي  
وما يتبعها من  ،أنشطة ومهام تتعلق بتحسين مجاالت القصور الخاصة بالمعايير الحاكمة

  .   عناصر وخصائص ، وذلك كما هو موضح أدناه

  
  .األكاديمية المعايير -١
  .الدراسية المقررات/البرامج التعليمية -٢
  التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة -٣
  .الدراسات العليا -٤
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  الهيئة القومية
  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  )٥(نموذج رقم 
  تقرير نتائج التقويم واالعتماد للمؤسسة 

  .......................................................................: اسم المؤسسة 
  :   /   /تاريخ صدور التقرير

  /   / إلي        /   /               من      :تاريخ الزيارة الميدانية للمراجعة 
  
  :مقدمة : أوال

لتعلــيم لضــمان جــودة االتــي قامــت بهــا الهيئــة القوميــة  قــويم هــدفت عمليــة المراجعــة والت
مــــن القيــــادة  تتســــم بالمصــــداقية والنزاهــــة ولــــديها أنهــــاتحقــــق مــــن االعتمــــاد للمؤسســــة إلــــى الو 

 وأهـــدافها ،المـــوارد البشـــرية و الماديـــة مـــا يـــدعم تحقيـــق رســـالتها المعلنـــةوالحوكمـــة والتنظـــيم و 
الالزمـــة  األكاديميـــةالـــتعلم والكفـــاءات  وأنمـــاطتـــوافر بهـــا السياســـات والبـــرامج ت، و ســـتراتيجيةاال

  .لضمان تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية

لذاتيــة للمؤسســة وقــد اعتمــدت الهيئــة خــالل عمليــة التقــويم علــى تحليــل دقيــق للدراســة ا
 نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق المـراجعين المعتمـدين إلى ، باإلضافةوالوثائق المرفقة

  . للمؤسسة

  ):نقاط القوة و مجاالت التحسين في المؤسسة(التنفيذي   الملخص: ثانيًا 

بعد فحص الدراسة الذاتية والوثائق الداعمة والزيارة الميدانية  لمراجعة مؤسسة 
، وبعد الزيارة الميدانية ................. أكاديمية / التابعة لجامعة................ 

  : للمؤسسة خلصت الهيئة إلي ما يلي
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  : أهم مجاالت القوة في المؤسسة 

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

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

  :من االهتمام اأهم المجاالت التي تحتاج إلي تحسين وتستوجب مزيد

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

........................................................................................  
  :الممارسات المتميزة للمؤسسة

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

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

ن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد قرر ما وبناء على ما تقدم فإ
  : يلي

  :في حالة منح االعتماد للمؤسسة) أ(

ة أكاديمي/ التابعة لجامعة .............................................. تمنح مؤسسة 
إلي      /   /        شهادة االعتماد من قبل الهيئة ، من    ..........................    

   /    /  

  :في حالة عدم اعتماد المؤسسة) ب(

أكاديمية / التابعة لجامعة ...................... ................عدم صالحية مؤسسة 
  .من قبل الهيئة لالعتماد................................ 
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  :النص األساسي للتقرير: ثالثًا 

  :بيانات أساسية عن المؤسسة ومنهجية زيارة فريق المراجعين  -١
 : بيانات أساسية  - أ

والتي فـي مقـدمتها االسـم  ،  يتم استيفاء كافة البيانات األساسية الخاصة بوصف المؤسسة ،(
وتــاريخ مزاولــة النشــاط األكــاديمي ، وعــدد البــرامج المطبقــة ، وعــدد الطــالب ، وعــدد أعضــاء 

  )  هيئة التدريس والعاملين ، وما شابه ذلك
فتــــــرة الزيــــــارة ، المجموعــــــات المســــــتهدفة فــــــي (ملخــــــص الزيــــــارة الميدانيــــــة   - ب

....................... ها المقابالت، عدد المقـابالت، الوثـائق التـي تـم فحصـ
 .وغيرها

مــن  اوتســتوجب مزيــد ،أهــم نقــاط القــوة والمجــاالت التــي تحتــاج إلــي تحســين  - ت
 :االهتمام في كل معيار من معايير التقويم 

في حالة توافر مجاالت للقوة تكتب فقرات تتناول كل معيار وما يتبعه من مؤشرات 
علية التعليمية التي وجدت مالئمة مع وعناصر وخصائص تتعلق بالقدرة المؤسسية والفا

   .التدليل علي مسببات التميز
نه يجب فإ االهتماممن  اوتستوجب مزيد ،نقاط تحتاج إلي تحسين أما في حالة وجود

أن  يذكر اسم هذه المعايير وما يتبعها من مؤشرات وعناصر وخصائص ، وكذلك متطلبات 
  :    وهي االعتماد المعدة من قبل الهيئةو التحسين حتى تصبح مستوفيًة لمعايير التقويم 

  :القدرة المؤسسية : أوالً 
  للمؤسسة االستراتيجيالتخطيط.   
 الهيكل التنظيمي.  
 القيادة والحوكمة. 
 المصداقية واألخالقيات.  
 الجهاز اإلداري. 
  الماديةو الموارد المالية  
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 البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية  
  وٕادارة الجودة المؤسسيالتقويم 

 :الفاعلية التعليمية : ثانيا 
 الطالب والخريجون.  
  األكاديميةالمعايير.  
  الدراسية المقررات/ البرامج التعليمية. 
 التسهيالت المادية للتعلمو  التعليم والتعلم. 
 أعضاء هيئة التدريس.  
 العلمية البحث العلمي واألنشطة. 
 الدراسات العليا.  
 التعليمية التقويم المستمر للفاعلية. 
  : نه تقرر ما يليبناء على ما سبق فإ :القرار .١

بعــد العــرض علــي مجلــس إدارة هيئــة ضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد ، قــرر المجلــس   

التابعـة ................................. اسـم المؤسسـة  (ال تمـنح / الموافقـة علـي أن تمـنح 

  .هادة االعتمادش.................................) أكاديمية / لجامعة 

  : ا يليم، تقوم الهيئة بإفادة المؤسسة ب لالعتمادفي حالة عدم تأهل البرنامج  .٢

  .للمؤسسةدرجة العجز في استيفاء معايير التقويم واالعتماد  -
الخصائص التي لم تطبقها المؤسسة بشكل  العناصر أو المعايير أو المؤشرات أو -

 .مرض
 .لها الحصول علي شهادة االعتماد ىيتسن تىما يحب علي المؤسسة القيام به ح -
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  )٦(نموذج رقم 
  : ................... أكاديمية/ جامعة
  .................: .......معهد /كلية

  التظلمات
  .........................................................................  المؤسسة المتظلمة 

  .........................................................................  :عنوان المؤسسة 

معهد فني   □معهد عال    □معهد متخصص  □كلية     □  :حكومي □  :نوع المؤسسة 
  معهد فني    □معهد عال    □     كلية  □  :  خاص  □

  .........................................................................  :الجهة التابعة لها 
اسم ممثل المؤسسة 
  * في موضوع التظلم

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

  .........................................................................  صفة ممثل المؤسسة

بيانات االتصال 
  :بممثل المؤسسة 

  ) ...............................عمل: (تليفون 
  ) ...........................لالمحمو (          
  ............................) .المنزل(          

  ) .............................فاكس(           
  : .....................................................لكتروني إبريد 

تاريخ الزيارة 
  :الميدانية 

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

القرار موضوع 
  :التظلم 

  سحب االعتماد □وقف االعتماد          □عدم االعتماد       □

المؤسسة  إبالغتاريخ 
موضوع  بالقرار
  :التظلم

        /     /  

  مبررات القرار غير مذكورة  □  :سبب التظلم 
  مبررات القرار غير مقبولة من وجهة نظر المؤسسة  □
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  ) :تذكر(أسباب أخرى 
..............................................................................................

 .............................................................................................. 
الشخص المعين من قبل المؤسسة والمسئول عن متابعة موضوع التظلم مع  الهيئة وهو * 

  . وثائق أو إيضاحات أيةالذي ستقوم الهيئة باالتصال به لطلب 

  : مهمةاعتبارات 

رســـميا بـــالقرار  إبالغهـــامـــن  األكثـــرن يومـــًا علـــى يجـــب تقـــديم الـــتظلم فـــي خـــالل ثالثـــي -
  .موضوع التظلم

 إتاحــةصــورة مــن الوثــائق مــع   إرفــاقفــي حالــة وجــود وثــائق تــدعم تظلــم المؤسســة يــتم  -
 .طالعلال األصل

 إشـعار وٕارفـاق ،على المؤسسة المتظلمة تسديد رسوم التظلم المحددة في حساب الهيئة -
 .السداد بالطلب

من  يوما ١٢٠المؤسسة بالقرار النهائي في موضوع التظلم خالل  بإخطارتلتزم الهيئة  -
 .  بخطاب موصى عليه بعلم الوصولتاريخ تقديم التظلم 

الهيئــة لطلــب الــتظلم  تســلمالــدال علــى  اإليصــال تســلممــن  التأكــدعلــى ممثــل المؤسســة  -
 .والمستندات المرفقة

 .إليهانه يتم رد الرسوم المسددة إجاء القرار في صالح المؤسسة ف إذافي حالة ما  -

    بيانات تمأل بواسطة الهيئة

    كود المؤسسة المتظلمة بقاعدة بيانات الهيئة 

  /     /     :التظلم  تسلمتاريخ 

  :توقيع المستلم   :سلم تاسم الم

  



 لضمان جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية 

- ١٧٢ -  

 

المؤسسة ستراتيجيةاالخطة التنفيذية لتطبيق   

ستراتيجيةاالاألهداف  الغايات العامة ولية مسئالتوقيت األنشطة والمهام 
 التنفيذ

 مؤشرات المتابعة 
 وتقييم األداء

 اإلنجـازات
مستوى 
)١(اإلنجاز  

أسباب عدم 
 اإلنجاز

   
        
        
        
        
        
        
        
        

: ............................ المعهد/عميد الكلية: .......................                                مدير وحدة إدارة الجودة   
   

  .............................. :جامعة
  ........................: معهد/ كلية 

  

)٧(نموذج رقم   

)١ (   تشير إلى أنشطة تم إنجازها فى مواعيدها المحددة.  
         تشير إلى أنشطة جار تنفيذها وفقًا للجدول الزمني.  
  .تشير إلى أنشطة لم يتم إنجازها  ؟       
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)٨(نموذج رقم   

 والعاملين اإلداريةإرشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا القيادات 

  اإلدارةمصداقية.  
 نمط القيادة األكاديمية.  
  األكاديميةالعالقات مع القيادات.  
 المشاركة في اتخاذ القرارات. 

 الزمالء/ وسينالمرء/ العالقة مع الرؤساء. 

 وضوح االختصاصات والمسئوليات. 

 تكافؤ السلطة مع المسئولية. 

 عدم التمييز في توزيع المكافآت والحوافز التشجيعية.  
 المعلومات إتاحة.  
 مناخ االبتكار والتطوير.  
 الدورات التدريبية.  
 معايير تقويم األداء.  
 المتطلبات الوظيفية.  
  العمل الماديةظروف.  
 غير المادي/ الدعم المادي. 

 عبء العمل.  
 قواعد التعيين والترقية.  
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  )٩(نموذج رقم 
  

  إرشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضاء األطراف المجتمعية
  اإلدارةمصداقية.   
  األكاديميةالعالقات مع القيادات.  
 المشاركة في اتخاذ القرارات. 

  الرسميةالمشاركة في المجالس.  
 المعلومات إتاحة.  
 مستوى الخريجين. 

 الممارسات الفعلية لحماية البيئة. 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات. 

 الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة. 

 التدريب الميداني للطالب.  
 

   



 دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالي

- ١٧٥ -  

 

 
 

 الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية 

مجاالت التطوير 
ولية التنفيذمسئ التوقيت آليات التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز والتعزيز  

 مؤشرات المتابعة 
 وتقييم األداء

  

      
      
      
      
      
      
      

: ...........................المعهد / عميد الكلية     : ...............                           مدير وحدة إدارة الجودة            

  ..............................: جامعة
  ........................: معهد/ كلية 

  

)١٠(نموذج رقم   
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الدراسيمصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر ) أ(  

 المحتويات للمقرر
أسبوع 
 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية ةالمعـارف الرئيس

        

        

        

        

        

        

        

        

        

: ................................العلمي رئيس مجلس القسم : ............................                                أستاذ المقرر  

  مسمى المقرر

  كود المقرر

.............................. :أكاديمية /جامعة  
..................................: معهد/ كلية   
......................................... :قسم  

)أ١١(نموذج رقم   
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مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج التعليمي) ب(  
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعـارف المقررات الدراسية

     
     

      

      

      

      

      

      

      

          
  : ..........................العلميرئيس مجلس القسم : ..............................                       منسق البرنامج      

)ب١١(نموذج رقم   مسمى المقرر 

  كود المقرر

............................. :أكاديمية /جامعة  
.................................: معهد/ كلية   
......................................... :قسم  
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)١٢(نموذج رقم   

: .........................أكاديمية / جامعة   
: .............................معهد / كلية   
: ....................................قسم    

  دراسيتوصيف مقرر 
   بيانات المقرر -١

 : المستوى / الفرقة  :  المقرر  اسم :   الكوديالرمز 

 : التخصص 

  

 نظري         عملي       :    عدد الوحدات الدراسية 

 
  :هدف المقرر  -٢

 

  :المستهدف من تدريس المقرر  -٣

             

المعلومات  -أ
      :والمفاهيم 
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المهارات  -ب

  :  الذهنية

  

  

  

  

  

 

المهارات المهنية  - جـ

  :الخاصة بالمقرر 

      

المهارات   -د 
     : العامة

  

 

  :محتوى المقرر -٤
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أساليب التعليم  -٥
                  والتعلم 

      

  

  

  

  

 

أساليب التعليم  -٦
والتعلم للطالب ذوى 

  القدرات المحدودة
          

  

  

  

 

 :تقويم الطــالب  -٧

األساليب  -أ
المستخدمة           

          التوقيت -ب

توزيع الدرجات    - جـ

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -٨

مذكرات            -أ
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  كتب ملزمة -ب

       

       

 

  كتب مقترحة  - جـ

         
 

دوريات علمية  –د 
  الخ ... أو نشرات 

    
 

       

: ....................رئيس مجلس القسم العلمي  : ...............      أستاذ المادة   
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  )١٣(نموذج رقم 
  ......: .................أكاديمية / جامعة 

  ...: .........................عهد م/ كلية 
  : ...................................قسم  

  دراسيتوصيف برنامج 
  )عام              ( 

  :معلومات أساسية   -أ
  :    اسم البرنامج  -١
  ) مشترك)          (ثنائي)         ( أحادي(      :   طبيعة البرنامج  -٢

  /    / :     تاريخ إقرار البرنامج              :  القسم المسئول عن البرنامج 
  :معلومات متخصصة   -ب
 : األهداف العامة للبرنامج   -١

١/١  ......................................................................  
١/٢  ......................................................................  
١/٣  ......................................................................  
 : المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج   -٢

  :ة والفهم المعرف  ٢/١
  .......................................................................... أ  

  .........................................................................ب  
  ........................................................................جـ 
  ...........................................................................د 
  :القدرات الذهنية   ٢/٢
  ..........................................................................أ  

  ........................................................................ب  
  .......................................................................  جـ

  ..........................................................................د 
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  :المهارات  ٢/٣  
  :مهارات مهنية وعملية  ٢/٣/١

  ................... .......................................................أ  
  ................................... ......................................ب  

  .............. ..........................................................جـ    
  :مهارات عامــة  ٢/٣/٢

  ............................... ............................................أ  
  ............. ............................................................ب  

  :المعايير األكاديمية للبرنامج  -٣
٣/١ ............................................................ ............  
٣/٢ ................................... .....................................  
٣/٣ ............................................. ...........................  

  :العالمات المرجعية  -٤
٤/١   . .....................................................................  
٤/٢   ................................ ......................................  
٤/٣   . .....................................................................  

  :هيكل ومكونات البرنامج  -٥

  :  ..............................مدة البرنامج   -أ 
  .....................: ........هيكل البرنامج  -ب

      إجمالي            عملي          نظري           : عدد الوحدات / عدد الساعات  □

   اختياري           يانتقائ         إلزامي                  
  

%                                               :          مقررات العلـوم األساسـية  □
  %                             :واإلنسانية االجتماعيةمقررات العلوم  □
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  %                                       :      مقررات علوم التخصص □
  %                                  ..):و آليحاسب (مقررات من علوم أخرى  □

  :     الميدانيالتدريب  □
  ال ينطبق) :         نظام الساعات المعتمدة  في( مستويات البرنامج   -ج

  : على النحو التاليموزعة   وحدة.....  اجتيازيلزم :  السنة األولى  / المستوى األول 

.....  اختياري.....  انتقائي.....  إلزامي                                       

  : كالتاليموزعة ( وحدة .....  اجتيازيلزم :  السنة الثانية / المستوى األول 

.....  اختياري.....  انتقائي.....  إلزامي                           

  ..............................وهكذا                          

  :مقررات البرنامج . د 
  :  إلزامي -أ 

كود أو 
رقم 
 المقرر

المقرر اسم  
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
الفصل 
 الدراسي  عملي تمارين نظري
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  : إلزامي -أ: تابــع 
كود أو 
رقم 
 المقرر

المقرر اسم  
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
الفصل 
 الدراسي

 عمليتمارين نظري

     

     

     

        

        

        

        

        

        

        

  :    انتقائي -ب
كود أو 
رقم 
 المقرر

المقرر اسم  
عدد 
الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

والمستوى
الفصل 
 الدراسي  عمليتماريننظري
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  :   اختياري -ج
كود أو 
رقم 
 المقرر

المقرر اسم  
عدد 
الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

 عملي تماريننظري
     

      

      

  :محتويات المقررات    -٥
  :    كود أو رقم المقرر  

  :المقرر  اسم
  ) الالئحة فيطبقًا لما هو مذكور (      :                    المحتويات  

  :بالبرنامج   االلتحاقمتطلبات   -٦
...................................................................................  

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

  :البرنامج   الستكمالالقواعد المنظمة   -٧
...................................................................................  

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

  :طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   -٨

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة
١-   

٢-   

 راجع استمارات توصيف المقررات
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٣-   
٤-   
٥-   
٦-   
٧-   

  :طرق  تقويم البرنامج   -٩

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم
طالب الفرقة النهائية -١
الخريجون -٢
أصحاب األعمال -٣
أو ممتحن  خارجيمقيم  -٤

خارجي
طرق أخرى  -٥

 
  /:     /     التاريخ           :         التوقيع :            المسئول عن البرنامج 
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)١٤(نموذج رقم   

األولىتقرير مراجع خارجي للمرحلة الجامعية   

 

  ........................د .أ/ يعبر التقرير التالي عن الرأي العلمي الموضوعي للسيد 

  ................................. .....................: .......الوظيفة الحالية  -
  

  :تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على طلب 

  ...........................................................: ........  قســم

  ...................................................: ........معهد /كليــــة

  ..................... ...........................: .............أكاديمية / جامعة

  ................................................: ................البرنامج  اسم

  ................................................: ..............ريخ المراجعة تا

لتوصـــيف البرنـــامج  برجـــاء مراجعـــة المكونـــات التاليـــة التـــي تســـاعد علـــى التقيـــيم  الشـــامل
  :وذلك باستخدام المقياس التالي ،المعني

  :للبرنامج األساسيةالبيانات ) أ 

 غير مستوفى مستوفى العناصر

. األساسيةالبيانات     
.اسم المنسق    
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 :تعليقات المقيم 
........................................................................................
........................................................................................  

:األكاديميالتقييم   

:أهداف البرنامج 
األهدافصياغة   □غير واضحة      □واضحة  

□   نوعي           □كمي  قابلة للقياس
 

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

  :للبرنامج  مخرجات التعلم المستهدفة
  □غير واضحة     □واضحة   مخرجات التعلم المستهدفة 

  □غير مرتبطة     □مرتبطة   ارتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج
  □ال تتحقق         □تتحقق    تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات

مخرجــات الــتعلم المســتهدفة تتوافــق مــع مواصــفات الخــريج للبرنــامج 
  :في كل من 

 المجال المعرفي 

 المهارات التطبيقية والمهنية 

 المهارات الذهنية 

 المهارات العامة  

  
  

  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 

  □ال تواكب     □تواكب  المســـتهدفة للبرنـــامج تواكـــب التطـــور العلمـــي فـــي مخرجـــات الـــتعلم 
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  مجال التخصص
  □ال تواكب     □تواكب    مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتياجات سوق العمل

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

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

  :المعايير األكاديمية
  □غير محددة     □ محددة    تحديد المعايير األكاديمية 

  □غير مالئمة     □مالئمة    مة المعايير األكاديمية لمواصفات الخريجمالء
من خالل توصيف  ةالمعايير األكاديمية المتبناتحقيق 

  البرنامج
  □ال يتحقق        □يتحقق  

  
 :تعليقات المقيم 

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

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

 :هيكل البرنامج و محتوياته
  :توازن هيكل البرنامج مع مواصفات الخريج من حيث

 .األساسيةمقررات العلوم  -
 .االجتماعيةاإلنسانية و مقررات العلوم  -
 .مقررات متخصصة -
  .تدريب عملي و ميداني -

  : تعليقات المقيم 
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  :تقويم أعمال الطالب) جـ
ـــتعلم مالء مـــة الطـــرق المســـتخدمة فـــي التقـــويم لطبيعـــة مخرجـــات ال

  .المستهدفة
  □مة ئغير مال   □مة  ئمال

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

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

  :مقررات البرنامج -د
  :توصيف المقررات الخاصة بالبرنامجيعتمد التقويم في هذا الجزء على المراجعة الدقيقة ل

المقرر رقم 
......... 

المقرر رقم 
......... 

المقرر رقم 
........    كود المقرر

ال 
ال   يتحقق  يتحقق

ال   يتحقق  يتحقق
  يتحقق  يتحقق

        وضوح أهداف المقرر  -
      ارتباط أهداف المقرر بأهداف  -

  البرنامج
      قابلية مخرجات التعلم المستهدفة  -

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

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

  يجب الرجوع عند تقييم هذا الجزء إلى الهياكل المطبقة في البرامج المناظرة  :ملحوظة 
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  للقياس
        مة مخرجات التعلم مالء -

 المستهدفة ألهداف المقرر

        توافــق مخرجــات الــتعلم المســتهدفة  -
مــع مصــفوفة المعــارف والمهــارات 

  للبرنامج
        مة طرق التعليم والتعلم ءمال -

المستخدمة لتحقيق مخرجات 
  التعلم المستهدفة

          اتسام محتويات المقرر بالحداثة  -
        التعلم الوسائل المستخدمة للتعليم و  -

  مناسبة للطرق المذكورة
        طرق تقييم الطالب المستخدمة  -

  مالئمة
          المراجع المذكورة حديثة -

  : تعليقات أخرى
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

 :رأي المقيم النهائي 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

          :اسم المراجع الخارجي 
  :التوقيع           
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  )١٥(نموذج رقم 
  دراسيتقرير عن برنامج 

  ٢٠/     ٢٠     األكاديميللعام 

 .......: .............أكاديمية /  جامعة

  ......: ................... معهد/  كلية
  : ................................. قسم

  

  معلومات أساسية   -أ 
 : البرنامج  اسم -١

    :التخصص  -٢
 :عدد السنوات الدراسية  -٣
 عملي)  + (         نظري)     (     :عدد المقررات/ عدد الساعات المعتمدة  -٤

 :أسس تشكيل لجان الممتحنين -٥
 غير متاح □متاح          □ :  نظام الممتحنين الخارجيين -٦

  معلومات متخصصة   -ب 
:إحصائيات  -٧
  :عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج -

  (%):البرنامج  فيمعدل النجاح  -

منسوبة إلى األعداد ( بالبرنامج  االلتحاق اتجاه -
 ) :سنوات ٣خر آالملتحقة بالبرنامج خالل 

  ثابت         □  متزايد      □
 متناقص   □

   %عدد        %         عدد             : النهائي االمتحاننتائج  -
   جيد جداً            امتياز               ( % ) :توزيع تقديرات النجاح   -

  

 مقبول            جيـد               

  : المعايير األكاديميـة - ٨
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- ١٩٤ -  

........................................ :المعايير األكاديمية المرجعية  -
........................................
........................................ 

........................................ :المعلومات والمفاهيم  -
........................................
........................................ 

........................................ :المهارات المهنية -
........................................

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

........................................ :المهارات العامة  -
........................................
........................................ 

ذوى القدرات المحدودة ( طرق دعم الطالب   -
  :)والمتميزين

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

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

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

........................................ معايير القياس المرجعية للبرنامج -
........................................

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

غير متوافر        □  متوافر     □        دليل البرنامج  -
  غير متوافر      □  متوافر     □         نظام المراجعة الدورية للبرنامج   -

 أكثر من سنة □     سنوي  □  

للبرنامج مع  األكاديميمدى توافق الهيكل  -
 المستهدف من التعليم

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

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

........................................ المعوقات اإلدارية والتنظيمية -
........................................  
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- ١٩٥ -  

 : المستهدف من التعليم  اكتسابتقويم طالب لقياس مدى  -٩

........................................ :أدوات التقويم  -
........................................ 

........................................ :المواعيد -
........................................ 

  : الخارجيمالحظات المراجع  -
)إن وجدت ( 

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

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

 : اإلمكانات التعليمية  - ١٠

 الطالب  إلىنسبة أعضاء هيئة التدريس  -

مــــــة تخصصــــــات أعضــــــاء هيئــــــة ءمــــــدى مال -
 الحتياجـاتالتدريس وتوزيع األعبـاء علـيهم طبقـًا 

 :البرنامج 

غير مناسب  □إلى حد ما   □مناسب   □
  )لماذا؟(

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

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

غير  □إلى حد ما      □مناسب      □ :المكتبة  -
  )لماذا؟(مناسب 

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

غير  □إلى حد ما      □مناسبة      □ :المعامل  -
  )لماذا؟(مناسبة 

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

غير  □إلى حد ما      □مناسب      □ :اآلليالحاسب  -
  )لماذا؟(مناسب 

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

تــوفير  فــيمــدى التعــاون مــع جهــات األعمــال  -
 :فرص التدريب للطالب 

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

........................................ 
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- ١٩٦ -  

  ................................................. :متطلبات أخرى للبرنامج أي -
................................................. 

 : إدارة الجودة والتطوير  - ١١

غير فعال  □إلى حد ما      □فعال        □ :نظام المتابعة لجوانب القصور  -
  .......................................  )لماذا؟(

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

إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية  -
 :والجامعة

 ةغير مناسب □إلى حد ما      □     ةمناسب □
  ........................................ )لماذا؟(

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

ـــــام المراجعـــة الداخليـــة مـــدى فاعليـــة نظ  -
 :تطوير البرنامج في

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

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

مــــــا فيمالحظــــــات المــــــراجعين الخــــــارجيين  -
 :يخص مخرجات البرنامج ومعايير القياس

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

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

 : مقترحات تطوير البرنامج   - ١٢

/ المقررات ( هيكل البرنامج  -
 ): الساعات

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

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

  ................................................. :مقررات جديدة -
................................................. 

  ................................................. :التدريب والمهارات -
................................................. 

مقترحات قطاع األعمال لتطوير  -
 :البرنامج

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

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

 :المسئول عن التنفيذ  -
 :توقيت التنفيذ  -

:    /    /التاريخ :               التوقيع :               المسئول عن البرنامج
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- ١٩٧ -  

  )١٦(نموذج رقم 
  دراسيتقرير مقرر 

: ....................أكاديمية / عةـجام  

: ....................... معهد/  ةـكلي  

: ...............................  قسم  
  

  معلومات أساسية   -أ 
   الكوديالمقرر ورمزه  اسم - ١

  التخصص  - ٢

  المستوى  / الفرقة  - ٣

  عملي+ (         )    نظري(          )   الساعات المعتمدة  / عدد الوحدات  - ٤
لجنة  الختيارالنظام المتبع  - ٥

   االمتحانات

 

 غير متوافر  □متوافر                 □     لالمتحاننظام المراجعة الخارجية  - ٦

  عدد القائمين بالتدريس   - ٧

  معلومات متخصصة   -ب 
 : اإلحصائيات  - ١

 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 االمتحانعدد الطالب الذين أدوا  -

  %عدد        %           عدد                 االمتحاننتيجة  -
 راسب       ناجح                

للنـــــاجحين طبقـــــًا % النســـــبة المئويـــــة   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

  

       جيد          جيد جدًا          ممتاز           
  مقبول

 : تدريس المقرر  - ٢
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- ١٩٨ -  

  ..................................................... تم تدريسها  التيالموضوعات  -
..................................................... 

لما تم تدريسه من المحتوى %  -
 للمقرر  األساسي

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

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

القائمين بالتدريس  التزاممدى  -
 بمحتوى المقرر 

          >٨٥>         ٨٤  -  ٦٠            ٦٠      

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر 

          >٨٥>             ٨٤  -  ٦٠            ٦٠  

  عمليتدريب          محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم   -

  أنشطة فصلية         دراسة حالة          

  ) :تذكر( األعمال الفصلية 
..................................................... 

        طريقة تقويم الطــالب   -
  شفوي              نظري              
  
  عملي            أعمال فصلية           
 

 : ات المتاحة للتدريس اإلمكان - ٣

   فرةاغير متو  □  متوافرة بدرجة محدودة □  فرةامتو   □ المراجـع العلميـة  -

   فرةاغير متو  □متوافرة بدرجة محدودة   □فرة  امتو   □ الوســائل المعينة  -

   فرةاغير متو  □متوافرة بدرجة محدودة   □فرة  امتو   □ المستلزمات والخامات  -

  ..................................................... :قيود إدارية وتنظيمية  - ٤
..................................................... 

 %      نتيجة تقويم الطالب للمقرر  - ٥

 - ١ مقترحات تحسين المقرر - ٦
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- ١٩٩ -  

٢ - 
٣ - 

  مالحظات المراجعين الخارجيين - ٧
)إن وجدت (                  

١ -  
٢ - 
٣ - 

مــــــا تــــــم تنفيــــــذه مــــــن مقترحــــــات  -٨
 العام السابق فيالتطوير 

١ - 
٢ - 
٣ - 

  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 )واألسباب هيما (            

١ - 
٢ - 
٣ - 

 :خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -١٠

 مجاالت التطوير
توصيف 
 التطوير

 التطوير توقيت
المسئول عن 

 التنفيذ

        
        

  /  /     :التاريخ :             التوقيع :                    منسق المادة  اسم    
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- ٢٠٠ -  

)١٧(نموذج رقم   

  دراسيتقويم مقرر 
 ............. أكاديمية/  جامعة

  .................. معهد/  كلية
  .........................  قسم

  
  :معلومات أساسية   - ١

 : التخصص   - : المقرر اسم  - : للمقرر الكوديالرقم   -

 ساعة   المحاضرة  : عدد الوحدات   - :  الدراسيالفصل   -: السنة الدراسية/ المستوى  -

 ساعة:          التطبيقات   -: عضو الهيئة المعاونة  - : المحاضر  -

  

  : الدراسيآراء عامة حول المقرر   - ٢
 مشوق ١ ٢ ٣ ٤ ٥غير مشوق

              

 يرتبط بالتخصص ١ ٢ ٣ ٤ ٥ال يرتبط بالتخصص
              

  يتضمن معلومات حديثة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ال يتضمن معلومات حديثة
              

  يوفر أمثلة عملية ١ ٢ ٣ ٤ ٥ال يوفر أمثلة عملية
              

  توقعاتييقابل  ١ ٢ ٣ ٤ ٥توقعاتيال يقابل 
              

  العمليالتطبيق  فيمفيد  ١ ٢ ٣ ٤ ٥العمليالتطبيق  فيغير مفيد 
              

  مفهوم ١ ٢ ٣ ٤ ٥غير مفهوم
              

  عموما جيد ١ ٢ ٣ ٤ ٥عمومًا ضعيف
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- ٢٠١ -  

  :مخرجات التعلم المستهدفة   - ٣

 العبارة

غير 
موافق 
  تماماً 

)١( 

غير 
  موافق

)٢( 

إلى حد 
  ما
)٣( 

  موافق
)٤( 

موافق 
  تماماً 

)٥( 

    المقرر له أهداف واضحة ومعلنة  -

بالمعرفة المفيدة والفهم  يزودنيالمقرر   -
 المتعمق للموضوع

   

    على التفكير يحفزنيالمقرر   -

أكسبني  المقرر بعض المهارات المهنية   -
 التي تفيد في الحياة العملية 

   

  
  المحاضرات  - ٤

 العبارة

غير 
موافق 
  تماماً 

)١( 

غير 
  موافق

)٢( 

إلى حد 
  ما
)٣( 

  موافق
)٤( 

موافق 
  تماماً 

)٥( 

يتم تقديم المحاضرات وفقًا لمواعيد   -
 .الجداول المحددة والمعلنة

   

تفهم موضوع  فيتساهم المحاضرات   -
 المقرر

   

تغطى المحاضرات كل الموضوعات   -
 .عليها قائمة محتوياته اشتملت التي

   

    المحاضرات بأسلوب مشوقيتم تقديم   -
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- ٢٠٢ -  

تضمنت المحاضرات المشاركة من   -
  جانب الطالب

    

المحاضرات على حاالت  اشتملت  -
  عملية

    

 فيمقدار المعلومات المقدمة   -
  المحاضرات مناسب

    

يعتبر ) أو المذكرة(كتاب المقرر   -
  اً مناسب

    

  المحاضـر  - ٥

 العبــارة

غير 
موافق 
  تماماً 

)١( 

غير 
  موافق

)٢( 

إلى حد 
  ما
)٣( 

  موافق
)٤( 

موافق 
  تماماً 

)٥( 

بمحتويات دائمًا يلتزم المحاضر   -
 المقرر

    

بمواعيد بدء دائمًا يلتزم المحاضر   -
 المحاضرة وانتهاء

    

أشعر بأن المحاضر دائمًا مستعد   -
 جيدًا للمحاضرة

    

المقرر يعالج المحاضر موضوعات   -
 بعمق

    

    يشجع المحاضر الطالب على األسئلة   -
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- ٢٠٣ -  

  والتعبير عن وجهة نظرهم
 فييستثمر المحاضر وقت المحاضرة   -

  الفعليالتدريس 

   

معرفة عالية  ايبدو المحاضر ذ  -
  بموضوع المقرر

   

     انتباهييحافظ المحاضر على جذب   -

     باحتراميعامل المحاضر الطالب   -

يقدم المحاضر أمثلة وحاالت عملية   -
  فعالة

   

  
  عضو الهيئة المعاونة  - ٦

 العبــارة

غير 
موافق 
  تماماً 

)١( 

غير 
  موافق

)٢( 

إلى حد 
  ما
)٣( 

  موافق
)٤( 

موافق 
  تماماً 

)٥( 

    يعتبر دور عضو الهيئة المعاونة فعاال  -

 استعدادعضو الهيئة المعاونة دائمًا على   -
 استفسارات أيللرد على 

   

يبدو عضو الهيئة المعاونة ملمًا   -
 بموضوعات المقرر

   

يوفر عضو الهيئة المعاونة لنا التطبيقات   -
  الكافية

   

يقدم عضو الهيئة المعاونة المساعدة لكل   -
  طالب عند الحاجة لذلك 
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- ٢٠٤ -  

  نظام التقويم  - ٧

 العبارة

غير 
موافق 
  تماماً 

)١( 

غير 
  موافق

)٢( 

إلى حد 
  ما
)٣( 

  موافق
)٤( 

موافق 
  تماماً 

)٥( 

     امناسب االمتحاناتيعتبر جدول   -

    مبكراً  االمتحاناتيتم اإلعالن عن مواعيد   -

أعمال الفصل  امتحاناتيعتبر عدد   -
 امناسب

    

      بالموضوعية االمتحاناتتتصف   -

      مناسب  لالمتحاناتالوقت المخصص   -

      محتويات المقرر االمتحاناتتغطى   -

على الجوانب النظرية  االمتحاناتتركز   -
  المقرر فيوالعملية 

    

 االمتحانات فيتعتبر اللغة المستخدمة   -
  واضحة ومفهومة

    

      أخطاء مطبعية االمتحاناتال تتضمن   -

      المقررة بالعدالةيتصف توزيع الدرجات   -

  الورش/ المعامل   - ٨

 العبـــارة

غير 
موافق 
  تماماً 

)١( 

غير 
  موافق

)٢( 

إلى حد 
  ما
)٣( 

  موافق
)٤( 

موافق 
  تماماً 

)٥( 

ــــة ت  - ــــوافر بالكلي ــــةت ــــق  معامــــل كافي لتحقي
 أهداف العملية التعليمية

    

     األجهزة والمعدات الحديثةالمعامل بوجد ت  -

يتصــــــف تصــــــميم المعامــــــل  بالجاذبيــــــة   -
 مةءوالمال
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- ٢٠٥ -  

     يتصف الفنيون بالمعامل بالكفاءة العالية  -

تعتبر المساحة المتاحـة للمعامـل مناسـبة   -
  لعدد الطالب

   

تعتبــر الــورش المتاحــة مجهــزة بالمعــدات   -
  الحديثة

   

تتناســـــب مســـــاحة الـــــورش مـــــع أعـــــداد   -
  الطالب

   

الفنيــــــون العــــــاملون بــــــالورش يتصــــــف   -
  بالكفاءة العالية

   

  المدرجات وقاعات التدريس  - ٩

 العبـارة

غير 
مالئم  

  تماماً 
)١( 

غير 
  مالئم

)٢( 

إلى حد 
  ما
)٣( 

  مــالئم
)٤( 

مالئم  
  تماماً 

)٥( 

    الموقع  -

    الحجم  -

    البنشات/ عدد المقاعد  -

السبورة (تسهيالت التدريس المتاحة   -
  ...)البيضاء، البروجكتور، داتاشو

   

     الهــدوء   -

     اإلضــاءة  -

     النظـافة  -
  

  أخـرى  -١٠
  هذا المقرر؟ فيتحبه  تحبه أو ال الذيما   ١٠/١

هذا المقرر  فيأحب 
...............................................................................................
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- ٢٠٦ -  

............................................................................................... 
  هذا المقرر  فيال أحب 

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

  رأيك كيف يمكن تحسين أو تطوير هذا المقرر؟ في  ١٠/٢
...............................................................................................  

...............................................................................................  
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- ٢٠٧ -  

  )١٨(نموذج رقم 

 إرشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا طالب المرحلة الجامعية األولى

 سياسات القبول  
 التحويل  
 االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات  
 طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  
 البيئة التعليمية  
 التدريب الميداني  
 والمعامل وقاعات التدريس المختبرات  
 توجهات وفاعلية التعلم الذاتي  
 األكاديمي اإلرشاد  
 األعمال الفصلية  
 الدروس الخصوصية  
 الكتاب الجامعي  
 الكثافة العددية  
 االمتحانات  
 األنشطة الطالبية  
 المنح الدراسية  
 تشجيع التميز  
 الشفافية عند تقييم المقررات  
 المعلومات إتاحة  
  والعدالةسياسات عدم التمييز  
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 التسهيالت المتاحة بالمكتبة  
 فاعلية المشاركة في اللجان والمجالس األكاديمية  
 مصداقية اإلدارة  
 الشكاوى والمقترحات  
 الدعم المادي  
 الخدمات الصحية  
 الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة  
  المرافق 

 وسائل االنتقال  
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  خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا أعضاء هيئة التدريس إرشادات

  اإلدارةمصداقية   
 نمط القيادة األكاديمية  
  األكاديميةالعالقات مع القيادات  
  المشاركة في اتخاذ القرارات  
  األقسامفاعلية مجالس  
 األعباء التدريسية  
  على الرسائل العلمية اإلشرافتوزيع  
  لبحث العلميلالدعم المالي  
 المعلومات إتاحة  
 مناخ االبتكار والتطوير  
 الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  
 معايير تقويم األداء  
 فاعلية وحدة ضمان الجودة واالعتماد  
  المتطلبات الوظيفية  
 المكتبة  
  ظروف العمل  
 الدعم غير المادي  
 قواعد تعيين الهيئة  
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  تقرير مراجع خارجي لبرامج الدراسات العليا 

  
  ........................  د.أ/  يعبر التقرير التالي عن الرأي العلمي الموضوعي للسيد

  ......................... ......................................:الوظيفة الحالية  -
  :على طلب تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء 

  ...........................................:قسـم  
  ......................................:معهد /كلية  
  ........ ........................:أكاديمية / جامعة  
  ...................................:اسم البرنامج   

  :     /     /تاريخ المراجعة 
برجـاء مراجعـة المكونــات التاليـة التـي تســاعد علـى التقيـيم  الشــامل لتوصـيف البرنـامج المعنــي 

  :وذلك باستخدام المقياس التالي
  :للبرنامج األساسيةالبيانات ) أ

  العناصر
غيـــــــــــــــــــــــــــــــــر   مستوفى

  مستوفى
      األساسيةالبيانات 

      اسم المنسق
: تعليقات المقيم 

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

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

........................................................................................  
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 :األكاديميالتقييم ) ب
  :أهداف البرنامج 

  □  غير واضحة  □واضحة  األهدافصياغة 
  □  نوعي        □  كمي   قابلة للقياس

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

........................................................................................  
  :مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج 

  □غير واضحة      □واضحة   مخرجات التعلم المستهدفة 
  □غير مرتبطة       □مرتبطة    ارتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج

  □ال تتحقق         □تتحقق    تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات
مخرجــــات الــــتعلم المســــتهدفة تتوافــــق مــــع مواصــــفات 

  :الخريج للبرنامج في كل من 
 المجال المعرفي 

 المهارات التطبيقية والمهنية 

 المهارات الذهنية 

 المهارات العامة  

  
  

  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 

ــتعلم المســتهدفة للبرنــامج تواكــب التطــور  مخرجــات ال
  :العلمي في مجال التخصص 

  □ال تواكب     □تواكب  

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

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



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

- ٢١٢ -  

  المعايير األكاديمية
  □غير محددة       □محددة      تحديد المعايير األكاديمية المعتمدة 

مــــــة المعــــــايير األكاديميــــــة لمواصــــــفات خـــــــريج مالء
  البرنامج

  □غير مالئمة     □مالئمة   

  □ال تغطي        □تغطي      ةغطي توصيف البرنامج المعايير األكاديمية المتبنا
  

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

.....................................................................................  
  هيكل البرنامج ومحتوياته

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

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

  
  :تقويم أعمال الطالب) جـ
الطــــرق المســــتخدمة فــــي التقــــويم لطبيعــــة مخرجــــات  مــــةءمال

  .التعلم المستهدفة
غيـــر مالئمـــة         □مالئمـــة  

□  

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

........................................................................................  
  :مقررات البرنامج -د

  :ررات الخاصة بالبرنامجتوصيف المقيعتمد التقويم في هذا الجزء على المراجعة الدقيقة ل
المقرر رقم 
......... 

المقرر رقم 
......... 

المقرر رقم 
......... 

  كود المقرر
ال 
ال   يتحقق  يتحقق

ال   يتحقق  يتحقق
  يتحقق  يتحقق

          وضوح أهداف المقرر  -
         بأهــــدافالمقــــرر  أهــــدافارتبــــاط  -

  البرنامج
        قابلية مخرجات التعلم المسـتهدفة  -

  للقياس
        مـــــــــــــة مخرجـــــــــــــات الـــــــــــــتعلم ءمال -

 المستهدفة ألهداف المقرر

        توافق مخرجات التعلم المسـتهدفة  -
مع مصفوفة المعـارف والمهـارات 

  للبرنامج
        مــــــة طــــــرق التعلــــــيم والــــــتعلم ءمال -

المســــــتخدمة لتحقيــــــق مخرجــــــات 
  التعلم المستهدفة

          اتسام محتويات المقرر بالحداثة  -
        الوســـــــــائل المســـــــــتخدمة للتعلـــــــــيم  -

  التعلم مناسبة للطرق المذكورةو 
        طــرق تقيـــيم الطــالب المســـتخدمة  -
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  مالئمة
          المراجع المذكورة حديثة -

  : أخرىتعليقات 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
  :رأي المقيم النهائي

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
  :التوقيع                    :اسم المراجع الخارجي 
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 إرشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا طالب مرحلة الدراسات العليا

  القبول وٕاجراءاتسياسات  
 االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات  
 طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  
 البيئة التعليمية  
 المختبرات والمعامل وقاعات التدريس  
 توجهات وفاعلية التعلم الذاتي 

 المحتوى الدراسي مقارنة بمستوى المرحلة الجامعية األولى  
 األعمال الفصلية  
 تقويم األخرىاالمتحانات وطرق ال  
 المنح الدراسية  
 تشجيع التميز  
 تكنولوجيا المعلومات 

 اإلمكانات البحثية 

 العلمي اإلشراف  
 سياسات عدم التمييز والعدالة  
 التسهيالت المتاحة بالمكتبة  
 فاعلية المشاركة في اللجان والمجالس األكاديمية  
 مصداقية اإلدارة  
 الشكاوى والمقترحات  
 المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة الخدمات  
  المرافق  
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وتعزيز الفاعلية التعليمية  الخطة التنفيذية لتحسين  
مجاالت 
التحسين 
 والتعزيز

ولية التنفيذئمس التوقيت آليات التنفيذ مقترحات التحسين والتعزيز  
 مؤشرات المتابعة 
 وتقييم األداء

  

      
      
      
      
      
      
      
      

 
  : ..........................المعهد / عميد الكلية          : .........................مدير وحدة إدارة الجودة    

  ............................:  أكاديمية/ جامعة 
  ...........................:  معهـد/ كليــة 

)٢٢(نموذج رقم   
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  الهيئة القومية  
  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  
  )٢٣(نموذج رقم 

  الخط الزمني لعملية االعتماد
  

 التقدم بالطلب الشهر 
  ١ موافقة الهيئة

 ٢ 

تية
الذا

سة 
لدرا
د ا
عدا
إ

  

 
 ٣  
 ٤  

نعيتشكيل فريق المراج  ٥  
 ٦  
 تسليم الدراسة الذاتية ٧ 
 ٨  
 ٩  
 ١٠  

  ١١ الزيارة الميدانية
  ١٢ التقرير المبدئي

 رد المؤسسة ١٣ 
  ١٤ القرار النهائي

 آخر موعد للتظلمات ١٥ 
 ١٦  

  ١٧ رد الهيئة على التظلم
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 قائمة المراجع
 

  :المراجع العربية 
  بشأن تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها ١٩٦١لسنة  ١٠٣قانون رقم. 
  ١٩٦٣لسنة  ٦١قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم. 
  في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ١٩٧٠لسنة  ٥٢القانون رقم. 
  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات الصادر بالقانون رقم قانون تنظيم. 
  ١٩٨١لسنة  ١٣٩قانون التعليم الصادر بالقانون رقم. 
  بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ١٩٩٢لسنة  ١٠١القانون رقم. 
 دليـل االعتمـاد وضـمان الجـودة مشروع ضـمان الجـودة واالعتمـاد -ي وزارة التعليم العال ،

 .٢٠٠٥العربية، ديسمبر  جمهورية مصر -في التعليم العالي 
  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بإنشاء ٢٠٠٦لسنة  ٨٢القانون رقم .  
  

  :المراجع األجنبية 
 Handbook for Academic Review (QAA 2000): Users Guide to the 

Academic Review of Subjects  in Higher Education  Institutions  in 
the Transitional Period, 2002‐2005. 

 Western Association of Schools and Colleges (WASC), Handbook 
of  Accreditation,  The  University  of Michigan,  School  of  Public 
Health, Jan. 2001, Mechigan, U.S.A. 

 Handbook for Ins tu onal Audit England. 2002 

 Collaborative provision  audit:  Supplement  to  the Handbook  for 
Institutional Audit: England – December, 2004 

 Thomas, L., Wheelen, J., and Hunger, D., Strategic Management, 
Prentice‐Hall, 2005, New Jersey. 

 The  Finnish  Higher  Education  Evaluation,  Audits  of  Quality 
Assurance Systems of Finnish Higher Education Institutions, Audit 
Manual 2005‐2007, April 2006, Finland. 

 The  Handbook  for  a  Pilot  Study  of  an  Integrated  Quality  and 
Enhancement Review 2006. 
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 Wagner,  T.  et.  al.,  Change  Leadership  :  A  Practical  Guide  to 
Transforming our Schools, Jossey‐Bass, John Wiley & Sons, 2006, 
San Francisco. 

 National Assessment and Accreditation Council, Manual for Self‐
Study  Affiliated/Cons tuent  Colleges,  April  2007,  Nagarbhavi, 
Bangalore. 

 The Handbook  for  Integrated Quality and Enhancement Review 
(IQER) 2008. 

 Certo, S. , and Trevis. C., Modern Management, Pearson Prentice 
Hall, 2008, New Jersey. 

 Gary,  J.  and Alan,  S., Organizational  Behavior,  Pearson  Pretice‐
Hall, 2008, Toronto. 

  
  :االتصاالت الرسمية 

 Nick Harris, Quality Assurance and Accreditation, Report of Visit, 
March 2008, U.K. 
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