
 نماذج عملية التقويم والمراجعة                                                                                 التعليم العالي

 

 يم والمراجعةعملية التقونماذج 

  العتماد.التقدم لطلب نموذج  (:1)نموذج رقم 

  الميدانيةلزيارة للجدول الزمني نموذج استرشادي ل :(2)نموذج رقم 

  المؤسسة التعليمية عن زيارة المراجعة (يمنموذج تقرير )تقي :(3)نموذج رقم 

 نموذج طلب التظلم (:4) نموذج رقم. 

 إلع داد المع ايير ااداديمي ة المرجعي ة لمرن امس دراس ي وذج استرش ادي نم :  (5) نموذج رقم

 )عربي / إنجليزي( فى المرحلة الجامعية ااولى

 توصيف برنامس دراسينموذج استرشادي ل :(6) نموذج رقم  

  توصيف مقرر دراسي.نموذج استرشادي ل :(7)نموذج رقم 

 مقرر دراسي.تقرير نموذج استرشادي ل :(8) نموذج رقم  

  دراسي برنامستقرير نموذج استرشادي ل :(9)نموذج رقم  

  في  لمرنامس دراسيتقرير مراجع خارجي نموذج استرشادي ل (:11)نموذج رقم

 .المرحلة الجامعية ااولى

 ( 11نموذج رق م : )دراس ي ف ي مرحل ة تقري ر مراج ع خ ارجي لمرن امس نم وذج استرش ادي ل

 الدراسات العليا.

  أعضاء هيئة التدريسآراء استقصاء  قائمةات خاصة بتصميم إرشاد (:12)نموذج رقم  

  القيادات اإلدارية آراء استقصاء  إرشادات خاصة بتصميم قائمة :(13)نموذج رقم

 .والعاملين

  المرحلة الجامعية  طالباصة بتصميم قائمة استقصاء آراء إرشادات خ (:14)نموذج رقم

 .ااولى

 ( 15نموذج رقم : )طالب الدراسات العليا آراءاستقصاء  قائمةميم إرشادات خاصة بتص. 

  ااطراف المجتمعية ت خاصة بتصميم قائمة استقصاء آراءإرشادا :(16)نموذج رقم  

 ( 17نموذج رقم :)تعزيزالوطوير لتلالتنفيذية  نموذج استرشادي للخطة. 



(1نموذج رقم )  

 طلب التقدم لالعتمادنموذج 

 ....................................................................... اسم المؤسسة التعليمية :

 ....................................................................... عنوان المؤسسة :

 متخصصمعهد  □معهد عال      □ كلية   □خاص   :  □ حكومي: □ :التعليميةنوع المؤسسة 

الجامعةةةةةةةةي اةكا  ميةةةةةةةة 

 لتابعة لها:ا
....................................................................... 

 )العميةد  الممثل الرسةمي

 :التعليمية للمؤسسة

 

 االسم: 

 الوظيفة:

 ..........)المحمول  ..............    ...............  .تليفون: )عمل

 ....فاكس : ...................................

 بر د إلكتروني:

 ....................................................................... تار خ الترخيص بالعمل 

 ....................................................................... رقم الترخيص :

نشةةةةةةةةا   ءتةةةةةةةةار خ بةةةةةةةةد

 المؤسسة:
....................................................................... 

  سنوات 6  □سنوات      5  □سنوات    4 □ سنتان     □ الدورة الدراسية: زمن

عةةةد  الةةةدفعات التةةةي تةةةم 

 تخرجها:
 أكثر   □ فعة واحدة         □ال  وجد           □

مجلةةةةس رسةةةةمي وجةةةةو  

 ؟ للمؤسسةحاكم  
 ال   □   نعم    □

 ال   □  نعم    □ ؟تراتيجيةساخطة  توافر

التقو م الذاتي تقار ر توافر 

 :سنو ةال

 وجد لمدة أكثر من عام  □  وجد لمدة عام  راسي واحد □ال  وجد  □

  راسي

 السم: ا منسق ز ارة االعتما :

 الوظيفة:

 .......................)المحمول .    ...............  .تليفون: )عمل

 .............................فاكس : ..........



 بر د إلكتروني:

  

 أقر أن كافة البيانات الوار ة أعاله صحيحة. إقرار:

 .....................: ................... التعليمية رئيس المؤسسة

 التوقيع:

 التار خ:

 المعلنة على الموقع اإللكتروني للهيئةمرفقات :  رفق بالطلب المستندات 

 :ات تمأل بواسطة الهيئةبيان

  كو  المؤسسة المتقدمة بقاعدة بيانات الهيئة:

  تار خ تقد م  لب االعتما  :

 اسم المستلم:

 توقيع المستلم:
 

 

خاتم 

 المؤسسة



(2نموذج رقم )  

 الميدانيةلزيارة للجدول الزمني لنموذج استرشادي 

 الزمن

 ) قيقة 
اةول اليوم  

03  

 نوب عنه  من أو الجامعة رئيس مع للمراجعين اجتماع بروتوكولي
وبحضور رئيس المؤسسة ومد ر مركز ضمان الجو ة 

 هدف االجتماع:ستبالجامعة.و 
 الجامعة  إ ار المؤسسة  اخل تقدمه ما التعرف على -
  عم الجامعة للمؤسسة التعليميةمدى  -
الجامعة  برسالة المؤسسة وإستراتيجيةرسالة  مدى ارتبا  -

 وإستراتيجيتها

03  
 ق المراجعة بواسطة رئيس المؤسسة والوكالء والمنسق استقبال فر  -
 االنتقال إلى الغرفة المخصصة للفر ق -

 مراجعة وثائق  -  03

 )جميع أعضاء الفر ق اةكا  مية لقاء القيا ات  -  03

63  

 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعات نقسم فر ق المراجعين إلى 

 أحدهم رئيس الفر ق لقاء الهيئة المعاونة )عضو ن على اةقل  -
 نشطة اةموار  والمالحظة  -

63  

 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعات نقسم فر ق المراجعين إلى 

لقاء  الب الدراسات العليا إذا كان  نطبق )عضو ن على اةقل  -

 أحدهم رئيس الفر ق 
 نشطة اةموار  والمالحظة  -

63  

 لى التوازي باآلتي:للقيام ع مجموعات نقسم فر ق المراجعين إلى 

 لقاء اة راف المجتمعية )عضو ن على اةقل أحدهم رئيس الفر ق  -
 نشطة اةموار  والمالحظة  -

63  
المالحظات والفحص واجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت 

 الوثائقي 

51  
اجتماع رئيس فر ق المراجعين مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول 

 لثاني و لب أ ة إ ضاحاتاليوم ا

 الزمن

 ) قيقة 
 الثاني اليوم

51  
 اجتماع فر ق المراجعين مع العميد والمنسق

 االنتقال إلى الغرفة المخصصة للفر ق

 مراجعة وثائق   03

 )جميع أعضاء الفر ق أعضاء هيئة التدر س لقاء   03



  )جميع أعضاء الفر ق الب المرحلة الجامعية اةولى لقاء   03

51  

 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعات نقسم فر ق المراجعين إلى 

الجو ة )عضو ن على اةقل أحدهم رئيس ضمان لقاء أعضاء وحدة  -

 الفر ق 
 نشطة اةموار  والمالحظة  -

03  

 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعات نقسم فر ق المراجعين إلى 

 م رئيس الفر ق ن )عضو ن على اةقل أحدهيلقاء الخر ج -
 نشطة اةموار  والمالحظة  -

03  
المالحظات والفحص واجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت 

 الوثائقي 

51  

فر ق المراجعين مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول رئيس اجتماع 

 اليوم الثالث و لب أ ة إ ضاحات

 

 الزمن

 )دقيقة(
الثالث اليوم  

51  
 فر ق المراجعين مع العميد والمنسق اجتماع -
 االنتقال إلى الغرفة المخصصة للفر ق -

 مراجعة وثائق  -  51

03  

للقيام على التوازي باآلتي: مجموعات نقسم فر ق المراجعين إلى   

لقةةاء أعضةةةاء الجهةةاز اإل اري )عضةةةو ن علةةى اةقةةةل أحةةدهم رئةةةيس  -

 الفر ق 
 نشطة اةموار  والمالحظة  -

513  

باآلتي:للقيام على التوازي  مجموعاتالمراجعين إلى   نقسم فر ق  

حسةب الحاجةة اة ةراف المعنيةة  بعة فر  ةة مةع  جماعيةة أو لقاءات -

  ار ين )أعضاء هيئة التدر س والهيئة المعاونة والطالب واإل
 ةنشطاةموار  والمالحظة  -

523  
ص المالحظات والفحواجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت 

يهعدا  التقر ر الشفإالوثائقي و  

03  
اجتماع عام مع رئيس المؤسسة والوكالء وغيرهم ممن  دعوهم رئيس 

نتائج التقييمعام عن الشفهي التقر ر لالستماع إلى الالمؤسسة   

 

 

 

 

 



 

 

 

 (3نموذج رقم )

 زيارة المراجعةالمؤسسة التعليمية عن )تقييم( نموذج تقرير 

)كلية ي اسم المؤسسة 

 :عهد م

 

الجهة التابعة لها المؤسسة 

 )الجامعةي اةكا  مية  :

 

  تار خ  الز ارة :نوع و

 بيانات رئيس المؤسسة

 :سم اإل

 تليفون : عمل:               محمول:

 فاكس:

 لكتروني:إبر د 

 بيانات المنسق:

 :اسم المنسق

 المنسق : وظيفة

 تليفون : عمل:               محمول:

 فاكس:

 لكتروني:إ بر د

 : الز ارةفر ق 

1. -------------------------------------- 

2. -------------------------------------- 

0. --------------------------------------- 

4. ----------------------------------- 

5. ------------------------------------ 

تار خ تقد م تقر ر المؤسسة 

 ز ارة:عن تقييم ال

 

 إرشادات خاصة باستيفاء النموذج

 الز ارة. انتهاء تم تقد م هذا التقر ر في خالل أسبوع على اةكثر من تار خ  -

 عناصر التقييم من عنصرتحد د انطباعاتكم عن كل في إ ار الشفافية واإلفصاح  تم  -

 .المتدرجالمقياس بباستخدام  ز ارة لمؤسستكم الموقرةالفر ق أ اء المتعلقة ب



 جب ذكر اةسباب التي تبرر ذلك في الجزء  ضعيفبدرجة  العناصر حدتقييم ةالفي حالة  -

  .ي مبررات المخصص بالنموذج )تعليقات إضافية

 

 عنصر التقييم مسلسل

 درجة التقييم

جيد 

 جدا  
 ضعيف مقمول جيد

وجدول الز ارة الز ارة التنسيقية موعد  تنظيم 1

 باالتفاق مع المؤسسة

    

 التزام الفر ق بالجدول الزمني للز ارة 2

 بالمواعيد المحد ة  و

    

من خالل فحصه  مدى استعدا  الفر ق للز ارة 0

 الوثائق المقدمة

    

ةعضاء الفر ق  أعضاءاحترام وتقد ر  4

 المؤسسة.

    

     إ ارة اللقاءات بفاعلية  5

     القدرة على التفاعل والتواصل. 6

منطلق التقويم وضمان الجودة وليس  التعامل من 7
 من منطلق التفتيش

    

التحكم في ردود األفعال تجاه الممارسات  8
 .االنفعالي(السلبية وااليجابية )االتزان 

    

 التزام جميع أعضاء الفريق بحضور جميع أيام 0
 الزيارة.

    

     أمور ال ترتبط بالمراجعة.أية  عدم الحديث عن 13

على عدم تقديم أية انطباعات حول  الحرص 11
اعتماد أو عدم اعتماد قرار توصية الفريق ب

 .المؤسسة

    

عدم تعطيل اليوم الدراسي ألي سبب من  12
 .األسباب

    

الخاصة  المحافظة عل سرية المعلومات 10
 بالمؤسسة التعليمية

    

إال  عدم نسخ أي مستندات تخص المؤسسة 14
يها داخل المؤسسة قدر واالطالع عل للضرورة

 .اإلمكان

    

 تعليقات إضافية /ممررات :



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

.................................................................................................................... 
 رئيس المؤسسة



 

 (4نموذج رقم )

 التظلمنموذج طلب 

 ......................................................................... المؤسسة المتظلمة 

 ......................................................................... عنوان المؤسسة :

 نوع المؤسسة :
 معهد فني    □معهد عال    □معهد متخصص  □كلية     □ حكومي: □

 معهد فني    □معهد عال    □    كلية  □ خاص :   □

 ......................................................................... الجهة التابعة لها :

اسم ممثل المؤسسة 

في موضوع 

 ظلم* الت

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

صفة ممثل 

 المؤسسة

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

بيانات االتصال 

 بممثل المؤسسة :

   ...............................تليفون : )عمل

 ل  ...........................)المحمو           

 ............................)المنزل  .          

 )فاكس  .............................           

 لكتروني : .....................................................إبر د 

تار خ الز ارة 

 الميدانية :

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

القرار موضوع 

 التظلم :

 سحب االعتما  □وقف االعتما           □عدم االعتما        □

 إبالغتار خ 

 المؤسسة بالقرار

 موضوع التظلم:

 ي     ي        

 مبررات القرار غير مذكورة  □ سبب التظلم :

 ر مقبولة من وجهة نظر المؤسسةمبررات القرار غي  □

 أسباب أخرى )تذكر  :

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

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

من قبل المؤسسة والمسئول عن متابعة موضوع التظلم مع  الهيئة وهو * الشخص المعين 

 وثائق.  أو إ ضاحات أ ةالذي ستقوم الهيئة باالتصال به لطلب 

 :  مهمةاعتمارات 



 

رسةةميا بةةالقرار  إبالغهةةامةةن  اةكثةةرن  ومةةاع علةةى  جةةب تقةةد م الةةتظلم فةةي خةةالل ثالثةةي -

 موضوع التظلم.

 إتاحةةصةورة مةن الوثةائق مةع   إرفةاقؤسسةة  ةتم في حالة وجو  وثائق تةدعم تظلةم الم -

 . العلال اةصل
 إشةعار وإرفةاق ،على المؤسسة المتظلمة تسد د رسوم التظلم المحد ة في حساب الهيئة -

 السدا  بالطلب.
  ومةا 123المؤسسةة بةالقرار النهةائي فةي موضةوع الةتظلم خةالل  بإخطةارتلتزم الهيئة  -

 يه بعلم الوصول.  بخطاب موصى علمن تار خ تقد م التظلم 
الهيئةةة لطلةةب الةةتظلم  تسةةلمالةةدال علةةى  اإل صةةال تسةةلممةةن  التأكةةدعلةةى ممثةةل المؤسسةةة  -

 والمستندات المرفقة.
 .إليهانه  تم ر  الرسوم المسد ة إجاء القرار في صالح المؤسسة ف إذافي حالة ما  -

  بيانات تمأل بواسطة الهيئة

  ة كو  المؤسسة المتظلمة بقاعدة بيانات الهيئ

 ي     ي    التظلم : تسلمتار خ 

 توقيع المستلم : لم :مستاسم ال

 



 

 (5) نموذج

إلعداد المعايير ااداديمية المرجعية لمرنامس دراسي  نموذج استرشادي

 في المرحلة الجامعية ااولي )عربي(
 

 

 

 المعايير ااداديمية المرجعية

 .... بكالوريوس لمرنامس

 

 معةالجااسم  –الكلية اسم 

 

 

 

 

 شهر وسنة اإلصدار

 رقم اإلصدار

 



نماذج عملية التقويم والمراجعة                                                                         
التعليم العالي          

 

 

 المحتويات

 

 4 ............................................................................................ مقدمة

 4 ......................................... ....المعايير القومية ااداديمية المرجعية لقطاع 

 6 .................................................................................... هيكل المنهس

 7 ......................................................... .... ـالمعايير ااداديمية المرجعية ل

 9 ..................................................................................... المصطلحات

 



 

 

 مقدمة

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

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

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

 ....ة لقطاع ااداديمية المرجعيالقومية المعايير 

 خريس لالمواصفات العامة ل

 : أن خر ج قا را علىال جب أن  كون 

1. ............ ..... ....... 

2. ............ ..... ............. ... 

0. ..... ............ ......... 

 المعرفة والفهم .1

  جب أن  كون الخر ج قد اكتسب المعارف وقا را على فهم:

1-1 ... ...... ... 

1-2 .. .............. .. 

1-0 ... ..... ........ 

1-4 ....... ........ ... 

 المهارات الذهنية .2

 :أن  جب أن  كون الخر ج قا را على

2-1 ... ...... ... 

2-2 ........ .... ...... 

2-0 ... ..... ........ 

 المهارات العملية والمهنية .3

 :قا راع على أن جب أن  كون الخر ج 

0-1 ... ...... ... 



 

 

0-2 ........ .... ...... 

0-0 ...... ..... ..... 

 والمنقولةالمهارات العامة  .4

 :قا راع على أن جب أن  كون الخر ج 

4-1 ... ...... ... 

4-2 ........ .... ...... 

4-0 ... ..... ........ 

 

 



 

 

 المنهسهيكل 

  

 العدد  مجاالت المنهس
المجال أو 

 النسمة

   

   

   

   

 %111 - اإلجمالي

 



 

 

 .... ـالمعايير ااداديمية المرجعية ل

 ....مواصفات خريس برنامس 

 جب أن  كون خر ج  ....إلى المواصفات العامة لخر ج كليات قطاع باإلضافة 

  :أن قا را على ....برنامج 

1. .... ........ .. 

2. ... .......... ...... 

0. ...... ... ........ 

  المعرفة والفهم .1

 جب أن  كون  ....إلى المعارف والمفاهيم العامة لخر ج كليات قطاع باإلضافة 

 :أن قا را على ....خر ج برنامج 

1-1 .. ........ ..... 

1-2 ......... ... ....... 

1-0 ....... ..... .. 

 المهارات الذهنية  .2

 جب أن  كون خر ج  ....إلى المهارات الذهنية العامة لخر ج كليات قطاع باإلضافة 

 : أن قا را على ....برنامج 

2-1 .. ........ ..... 

2-2 .. ... .............. 

2-0 ....... ..... .. 

 المهارات العملية والمهنية .3

 جب أن  ....إلى المهارات المهنية والعملية العامة لخر ج كليات قطاع باإلضافة 

 : أن قا را على .... كون خر ج برنامج 

0-1 .. ........ ..... 

0-2 ......... ... ....... 



 

 

0-0 ....... ..... .. 

 والمنقولة المهارات العامة .4

 جب أن  كون  ....لخر ج كليات قطاع والمنقولة لى المهارات العامة إباإلضافة 

 : أن قا را على ....خر ج برنامج 

4-1 .. ........ ..... 

4-2 ......... ... ....... 

4-0 ....... ..... .. 



 

 

 المصطلحات

 مؤسسة التعليم العالي 

ث هي الكليات أو المعاهد العليا التابعة  لوزارة التعليم العالي والدولة للبح

 العلمي، أو الكليات التابعة لجامعة اةزهر، والتي تقدم برامج تعليمية.

  مواصفات الخريس 

مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع المهارات عند 

 راسته لبرنامج  راسي معين، توضح ما  جب أن  تصف به الخر ج عند االنتهاء 

 من  راسة البرنامج.

 المرجعيةديمية المعايير القومية اادا (NARS) 

المعا ير اةكا  مية للبرامج التعليمية المختلفة، والتي أعدتها الهيئة 

باالستعانة بخبراء متخصصين، وممثلين لمختلف قطاعات المستفيد ن، وتمثل هذه 

 المعا ير الحد اة نى المطلوب تحقيقه لالعتما .

  ااداديميةالمعايير 

والتي تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة،  ،المرجعيةالمعا ير اةكا  مية 

 .المرجعيةبشر  أن  كون مستواها أعلى من الحد اة نى للمعا ير اةكا  مية القومية 

 العالمات المرجعية 

جمل وصفية إرشا  ة  توقع أن  كتسبها الخر ج في صورة مخرجات تعلم 

فق معا ير متفق بالبرنامج وتمكن من مقارنة المخرجات ومراجعتها وتقييمها و

 عليها.

  المرنامس التعليمي 

تتضمن المناهج والمقررات واةنشطة التي تكسب الطالب المعرفة، 

والمهارات، والقيم الالزمة، لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفى تخصص  راسي 

 محد .

 ( مخرجات التعلم المستهدفةILOs) 



 

 

المستهدفة  المعارف والفهم والمهارات المرتبطة بموضوعات التخصص

 بالمؤسسة التي  تم اكتسابها للمتعلم بعد إتمامه نشا  تعليمي محد .

 المعارف والمفاهيم 

المعرفة هي المعلومات المستهدفة التي  تم اكتسابها من نشا  تعليمي 

وتضمن الحقائق والنظر ات، والقواعد، والمصطلحات، أما الفهم فيضمن فهم 

 مية.المعاني وتفسيرات المواضيع التعلي

 المهارات الذهنية 

هي المهارات التي  عمل فيها الخر ج ذهنه، اعتما ا على المعارف 

 والمفاهيم والمهارات المهنية، التي اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين.

 المهارات المهنية والعملية 

هي مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة، والتي  ستطيع معها الخر ج أن 

 بأقل قدر من المخا ر. هنته مارس م

 والمنقولة المهارات العامة 

هي المهارات الواجب توافرها في الخر جين، والتي تتيح لهم االرتقاء 

بأ ائهم أثناء ممارسة المهنة، أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم،  بقا لمتطلبات سوق 

ية، واستخدام وتضم هذه المهارات أربع مجموعات رئيسية، هي: اللغة اةجنب ،العمل

وتحد  المؤسسة التعليمية  ،تكنولوجيا المعلومات، والتواصل مع اآلخر ن، واإل ارة

 الحد اة نى الواجب استيفاؤه أثناء الدراسة من كل من هذه المهارات،  بقا لرسالتها.
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Introduction  

 

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

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

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

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

National Academic Reference Standards (NARS) 
for ................. 

Attributes of the Graduates  

The graduates must be able to:  

1. .................. 

2. .................. 

1. Knowledge and Understanding  

The graduates must be able to:  

1.1. .................. 

1.2. .................. 

2. Intellectual Skills 

The graduates must be able to: 

2.1. ..................  

2.2. .................. 

 

 

3. Practical and Professional  Skills 

The graduates must be able to: 

3.1. ......................  

3.2. ...................... 

4. General and Transferable Skills 

The graduates must be able to:  

4.1. ......................  

4.2. ...................... 



 

 

 
Curriculum Structure 

 

 Tolerance Percentage Subject Areas 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

100 % 100 % Total 



 

 

Academic Reference Standards (ARS) for ............  

The Attributes of ................ Graduates 

In addition to the general attributes of .............. graduates, the .................. 

graduates must be able to: 

1. ................ 

2. ................ 

1. Knowledge and Understanding 

In addition to the general knowledge acquired by .............. graduates, the 

................ graduates must demonstrate knowledge and understanding of:  

1.1. ............... 

1.2. ................  

2. Intellectual Skills 

In addition to the intellectual skills acquired by ........ graduates, the 

graduates of ............ program should be able to: 

2.1. ................ 

2.2. ................  

3. Practical and Professional Skills 

In addition to the practical and professional skills acquired by ............ 

graduates, the graduates of the ............ program must be able to: 

3.1. ............... 

3.2. ................  

4. General and Transferable Skills 

4.1. ................ 

4.2. ................  



 

 

Glossary 

 

1. Institution 

A University, Faculty or higher institute providing education programs 

leading to a first university degree or a higher degree (Master's or 

Doctorate).. 

2. Attributes of the Graduates  

Competencies expected from the graduates based on the acquired knowledge 

and skills gained upon completion of a particular program.. 

3. National Academic Reference  Standards (NARS) 

Reference points designed by NAQAAE to outline/describe the expected 

minimum knowledge and skills necessary to fulfill the requirements of a 

program of study.. 

4. Academic Standards  

Reference points defined by an institution comprising the collective 

knowledge and skills to be gained by the graduates of a particular program.. 

The academic standards should surpass the NARS, and be approved by 

NAQAAE.. 

 

 

5. Subject Benchmark Statements  

Guideline statements that detail what can be expected of a graduates in terms 

of the learning outcomes to satisfy the standards set for the program.. They 

enable the outcomes to be compared, reviewed and evaluated against agreed 

upon standards.. 

6. The Program 

A set of educational courses and activities designed by the institution to 

determine the systematic learning progress.. The program also imparts the 

intended competencies required for the award of an academic degree..   

7. Intended Learning Outcomes (ILOs)  

Subject-specific knowledge, understanding and skills intended by the 

institution to be gained by the learners completing a particular educational 

activity.. The ILOs emphasize what is expected that learners will be able to 

do as a result of a learning activity.. 



 

 

8. Knowledge and Understanding 

Knowledge is the intended information to be gained from an educational 

activity including facts, terms, theories and basic concepts.. Understanding 

involves comprehending and grasping the meaning or the underlying 

explanation of scientific objects.. 

 

9. Intellectual Skills 

Learning and cognitive capabilities that involve critical thinking and 

creativity.. These include application, analysis, synthesis and evaluation of 

information.. 

10. Professional and Practical Skills 

Application of specialized knowledge, training and proficiency in a subject 

or field to attain successful career development and personal advancement.. 

11. General and Transferable Skills 

Skills that are not subject-specific and commonly needed in education, 

employment, life-long learning and self development.. These skills include 

communication, team work, numeracy, independent learning, interpersonal 

relationship, and problem solving...... etc.. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (6) نموذج

 دراسيتوصيف برنامس ل نموذج استرشادي

 (.... للعام ااداديمي  )
 ......ي أكا  مية : .................جامعة 

 ...عهد : .........................كلية ي م

 قسم  : ...................................



 

 

 معلومات أساسية :  -أ

 اسم البرنامج :     -1

              )مشترك          ) ثنائي) أحا ي        بيعة البرنامج :  -2

  :المسئول عن البرنامج العلمي القسم 

 معلومات متخصصة :  -ب

 اةهداف العامة للبرنامج  :  -1
 ......................................................................  1ي1

 ......................................................................  2ي1

 ......................................................................  0ي1

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2
 المعرفة والفهم :  1ي2

 أ  .......................................................................... 

 ......................................................................... ب 

 جـ ........................................................................

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

 الذهنية : المهارات  2ي2
 ..........................................................................أ  

 ب  ........................................................................

 جـ  .......................................................................

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



 

 

 المهنية والعملية : المهارات 0ي2 

 ................... ......................أ  .................................

 ................................... ...............................ب  .......

 .............. ..................................................جـ  ........ 

 عامــة :المهارات ال 2ي0ي2

 ............................... ................................أ  ............

 ............. ...................................ب  .........................

 للبرنامج :المرجعية اةكا  مية  المعا ير -0

 ............ ............................................................ 1ي0

 ..................................... ................................... 2ي0

 ....... ................................................................. 0ي0

 هيكل ومكونات البرنامج : -4

 مدة البرنامج :  ..............................  -أ 

 هيكل البرنامج : ............................. -ب

        إجمالي          عملي            نظري           عد  الساعات ي عد  الوحدات :  □

 اختياري          ي  ائانتق         إلزامي              
 

 %                                                 مقررات العلـوم اةساسـية :           □

 %                           مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية: □

 %                                     مقررات علوم التخصص:       □

 %                                 ن علوم أخرى )حاسب آلي و.. :مقررات م □

 التدر ب الميداني  :    □

 :مستويات المرنامس ) في نظام الساعات المعتمدة (   -ج

 : على النحو التاليالمستوى اةول ي السنة اةولى  :   لزم اجتياز ..... وحدة  موزعة 

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري .....                                        

 موزعة كالتالي :..... وحدة  المستوى اةول ي السنة الثانية :   لزم اجتياز

 إلزامي ...... اختياري .....                            

 د . مقررات المرنامس :

 إلزامي  : -أ 

كو  أو 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عد  

 الوحدات

الساعات عد  

الفرقة  اةسبوعية

 والمستوى
الفصل 

 عملي تمارين نظري الدراسي



 

 

        

        

        

 اختياري :   -ب

كو  أو 

رقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عد  

 الوحدات

عد  الساعات 

 اةسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي

 عملي تمار ن نظري

        

        

        

 محتو ات المقررات  :  -5

 كو  أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

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

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

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

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7

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

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

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

  رق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  : -8

  رق  تقو م البرنامج  : -0

 العينة الوسيلة القائم بالتقو م

    الب الفرقة النهائية -1

الخر جون -2    

أصحاب اةعمال -0    

مقيم خارجي أو ممتحن  -4

 خارجي

  

    رق أخرى  -5

          البرنامج :            التوقيع :          منسق

 راجع استمارات توصيف المقررات



 

 

 يتار خ اعتما  البرنامج من المجلس المختص :     ي     

 

 

 

(7) نموذج  

دراسيتوصيف مقرر نموذج استرشادي ل   

  مي ...()للعام اادادي
 جامعة ي أكا  مية : .........................

 كلية ي معهد : .............................

 قسم  : ....................................

  بيانات المقرر -1

 الفرقة ي المستوى :  اسم المقرر :   الرمز الكو ي :  

 التخصص : 
 

 ي         عملي       عد  الوحدات الدراسية :    نظر

 

 هدف المقرر : -2

 

 

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -0

   : المعرفة والفهم -أ

 

 

 

 

 



 

 

  :  المهارات الذهنية -ب

 

 

 

 

 

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

 

      : المهارات العامة  -  

 

 محتوى المقرر: -4

                     

 

 

 

 

 

 

         أساليب التعليم والتعلم  -5

              

 

 

 

 

 

 تقو م الطــالب : -6



 

 

  اةساليب المستخدمة                      -أ

  التوقيت                    -ب

  توز ع الدرجات    -جـ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 مذكرات                          -أ

 ب ملزمةكت -ب

 كتب مقترحة  -ـج  

  ور ات علمية أو نشرات ... الخ  –    

...............رئيس مجلس القسم العلمي .       : ............... منسق المقرر  

 

 

 (8) نموذج

 دراسيتقرير مقرر ل نموذج استرشادي

 .... ( للعام ااداديمي)

ي أكا  مية : ....................عةـجام  
: ....................... معهد ي ةـكلي  

: ...............................  قسم  
 معلومات أساسية   -أ 

  الكو ي  الرمزاسم المقرر و -1



 

 

  التخصص  -2

  الفرقة ي المستوى   -0

 )             نظري   + )           عملي  عد  الوحدات ي الساعات المعتمدة   -4

ختيار لجنة النظام المتبع ال -5

 االمتحانات  
 

 غير متوافر  □متوافر                 □   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان   -6

  عد  القائمين بالتدر س   -7

 معلومات متخصصة   -ب 
 اإلحصائيات :  -1

  عد  الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عد  الطالب الذ ن أ وا االمتحان -

 عد           %           عد         %      ن نتيجة االمتحا -

 راسب       ناجح                

النسةةةةبة المئو ةةةةة % للنةةةةاجحين  بقةةةةاع   -

 للتقد رات الحاصلين عليها 
 

        جيد          جيد جداع          ممتاز           

  مقبول
 تدر س المقرر :  -2



 

 

 ..................................................... الموضوعات التي تم تدر سها  -

..................................................... 
% لما تم تدر سه من المحتوى  -

 اةساسي للمقرر 
..................................................... 

..................................................... 
مدى التزام القائمين بالتدر س  -

 بمحتوى المقرر 
          <63            63 -  84         >85                          

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر 
          <63            63 -  84             >85                          

 تدر ب عملي        محاضرات نظر ة        المنفذةلتعلم أساليب التعليم وا  -

 أنشطة فصلية         راسة حالة          

 اةعمال الفصلية ) تذكر  :

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

        ر قة تقو م الطــالب   -

 شفوي           نظري                

 

 عملي           ل فصلية أعما          

 
 اإلمكانات المتاحة للتدر س :  -0

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدو ة   □متوافرة    □ المراجـع العلميـة  -

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدو ة   □متوافرة    □ الوســائل المعينة  -

   غير متوافرة □ة محدو ة  متوافرة بدرج □متوافرة    □ المستلزمات والخامات  -

 ..................................................... قيو  إ ار ة وتنظيمية : -4

..................................................... 
       نتيجة تقو م الطالب للمقرر  -5

 -1 مقترحات تحسين المقرر -6
2- 
0- 

 ن الخارجيينمالحظات المراجعي -7

 ) إن وجدت                   
1- 

2- 
0- 

مةةةةا تةةةةم تنفيةةةةذه مةةةةن مقترحةةةةات  -8

 التطو ر في العام السابق
1- 
2- 
0- 

 ما لم  تم تنفيذه من مقترحات  -0

 )ما هي واةسباب             
1- 
2- 



 

 

0- 
 خطة التطو ر للمقرر للعام القا م : -13

 مجاالت التطو ر
توصيف 

 لتطو را
 توقيت التطو ر

المسئول عن 

 التنفيذ
    

    

 ي  ي     منسق الما ة :                    التوقيع :             التار خ :    

 

 

 

 

 

  (9) نموذج

 دراسيتقرير برنامس نموذج استرشادي ل

 .... ( للعام ااداديمي)

 .......ي أكا  مية : ............. جامعة

 ......: ................... ي معهد كلية

 : ................................. قسم
 

 معلومات أساسية   -أ 

  اسم البرنامج :  -1

  التخصص : -2

  عد  السنوات الدراسية : -0

 )          نظري   + )         عملي عد  الساعات المعتمدة ي عد  المقررات: -4

  :أسس تشكيل لجان الممتحنين -5

 غير متاح □متاح          □ نظام الممتحنين الخارجيين  : -6

 معلومات متخصصة   -ب 

إحصائيات : -7  



 

 

  عد  الطالب الملتحقين بالبرنامج: -
  معدل النجاح في البرنامج )% : -
اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلى اةعدا   -

 سنوات  : 0الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
 ثابت         □ متزا د      □

 متناقص   □
                                                 عد         %         عد         %     نتائج االمتحان النهائي : -
 توز ع تقد رات النجاح ) %   :  -

  جيد جداع         امتياز                 
 

 مقبول           جيـد               

 :المعا ير اةكا  ميـة -8

................................................... المعا ير اةكا  مية المرجعية : -

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

.................. 
................................................... : المعرفة والفهم -

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

.................. 
  المهارات الذهنية: -

................................................... :والعملية المهارات المهنية -

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

.................. 
................................................... :العامة المهارات  -

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

.................. 
 نظم ضمان الجو ة -0

 غير متوافر      □ متوافر     □        نظام المراجعة الدور ة للبرنامج   -

 أكثر من سنة □ سنوي     □ 
توافق الهيكل اةكا  مي للبرنامج مع  مدى -

 المستهدف من التعليم
...................................................

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

........................................ 
................................................... المعوقات اإل ار ة والتنظيمية -

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

 طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم : التقو م  -
 أ وات التقو م : -

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



 

 

 مالحظات المراجع الخارجي : -

 ) إن وجدت  
...................................................

............................. 
مدى فاعلية نظــام المراجعة الداخلية في  -

 تطو ر البرنامج:

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

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

 اإلمكانات التعليمية :  -13
  ب نسبة أعضاء هيئة التدر س إلى الطال -

مةةةةةدى مالءمةةةةةة تخصصةةةةةات أعضةةةةةاء هيئةةةةةة  -

التدر س وتوز ع اةعباء عليهم  بقاع الحتياجةات 

 البرنامج :

غير مناسب  □إلى حد ما   □مناسب   □

 )لماذا؟ 

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

........................................ 
غير  □   إلى حد ما   □مناسبة      □ المعامل : -

 مناسبة )لماذا؟ 

........................................ 
غير  □إلى حد ما      □مناسب      □ الحاسب اآللي: -

 مناسب )لماذا؟ 

........................................ 
مةةدى التعةةاون مةةع جهةةات اةعمةةال فةةي تةةوفير  -

 فرص التدر ب للطالب :
........................................ 

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

 ................................................. أي متطلبات أخرى للبرنامج: -11

................................................. 
 مقترحات تطو ر البرنامج  :  -12

 ................................................. ساعات : هيكل البرنامج ) المقررات ي ال -

................................................. 
 ................................................. مقررات جد دة: -

................................................. 
 ................................................. التدر ب والمهارات: -

................................................. 
مقترحات قطاع اةعمال لتطو ر  -

 البرنامج:
................................................. 

................................................. 
  المسئول عن التنفيذ : -

  توقيت التنفيذ : -

 المرنامس :              التوقيع :                منسق

 :    /    / اعتماد التقرير من المجلس المختص تاريخ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (11) نموذج

لمرنامس دراسي تقرير مراجع خارجينموذج استرشادي ل  

 في المرحلة الجامعية ااولى

 أي العلمي الموضوعي للسيد ي أ.  ........................ عبر التقر ر التالي عن الر

 الوظيفة الحالية : .............................................................  -

 تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على  لب :

 ...........: ........................................................ قســم

 ...................................................كليــــةيمعهد : ........

 ..................... .جامعةي أكا  مية : .......................................

 ................................................اسم البرنامج : ................

 ................................................لمراجعة : ..............تار خ ا

برجةةاء مراجعةةة المكونةةات التاليةةة التةةي تسةةاعد علةةى التقيةةيم  الشةةامل لتوصةةيف البرنةةامج 

 المعني، وذلك باستخدام المقياس التالي:

 أ   البيانات اةساسية للبرنامج:

 غير مستوفى مستوفى العناصر

اةساسية. البيانات     



 

 

   اسم المنسق.

تعليقات المقيم : 

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

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

 التقييم اةكا  مي:

ج :أهداف البرنام  

 □غير واضحة      □واضحة  صياغة اةهداف

 □   نوعي         □كمي  قابلة للقياس

تعليقات المقيم : 

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

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

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج :

 □غير واضحة     □واضحة  مخرجات التعلم المستهدفة 

 □غير مرتبطة     □مرتبطة  ارتبا  مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج

 □ال تتحقق         □تتحقق   تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات

لم المستهدفة تتوافق مع مواصفات الخةر ج للبرنةامج مخرجات التع

 في كل من :

 المجال المعرفي 
 المهارات التطبيقية والمهنية 
 المهارات الذهنية 
 المهارات العامة 

 

 

 □ال  توافق    □ توافق 

 □ال  توافق    □ توافق 

 □ال  توافق    □ توافق 

 □ال  توافق    □ توافق 

رنةةامج تواكةةب التطةةور العلمةةي فةةي مخرجةةات الةةتعلم المسةةتهدفة للب

 مجال التخصص

 □ال تواكب     □تواكب  

 □ال تواكب     □تواكب   مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتياجات سوق العمل

تعليقات المقيم : 

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

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

 المعا ير اةكا  مية:

 □غير محد ة     □محد ة    تحد د المعا ير اةكا  مية 

 □غير مالئمة     □مالئمة   مالءمة المعا ير اةكا  مية لمواصفات الخر ج

 □ال  تحقق        □ تحقق  المتبناة من خالل توصيف  تحقيق المعا ير اةكا  مية



 

 

 البرنامج

تعليقات المقيم : 

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

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

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

 

 
 

 جـ  تقو م أعمال الطالب:

مالءمةةة الطةةرق المسةةتخدمة فةةي التقةةو م لطبيعةةة مخرجةةات الةةتعلم 

 المستهدفة.

 □غير مالئمة    □مالئمة  

 تعليقات المقيم :

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

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

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

 مقررات البرنامج: - 

 :رات الخاصة بالبرنامجتوصيف المقر عتمد التقو م في هذا الجزء على المراجعة الدقيقة ل

المقرر رقم 

......... 
المقرر رقم 

......... 
 المقرر رقم ........

 كو  المقرر

  تحقق ال  تحقق  تحقق ال  تحقق  تحقق ال  تحقق

 وضوح أهداف المقرر  -      

ارتبا  أهداف المقرر بأهداف  -      

 البرنامج

قابلية مخرجات التعلم المستهدفة  -      

 هيكل البرنامج و محتو اته:

 توازن هيكل البرنامج مع مواصفات الخر ج من حيث:

 مقررات العلوم اةساسية. -
 مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية. -
 مقررات متخصصة. -
 تدر ب عملي و ميداني. -

 تعليقات المقيم : 

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

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

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



 

 

 للقياس

مالءمة مخرجات التعلم  -      

 المستهدفة ةهداف المقرر
توافق مخرجات الةتعلم المسةتهدفة  -      

مع مصفوفة المعارف والمهارات 

 للبرنامج

مالءمة  رق التعليم والتعلم  -      

المستخدمة لتحقيق مخرجات 

 التعلم المستهدفة

 بالحداثة  تتصفمحتو ات المقرر  -      

ستخدمة للتعليم والتعلم الوسائل الم -      

 مناسبة للطرق المذكورة

 رق تقييم الطالب المستخدمة  -      

 مالئمة

 المراجع المذكورة حد ثة -      

 : تعليقات أخرى

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 رأي المقيم النهائي :
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     اسم المراجع الخارجي :

 التوقيع :     



 

 

 (11نموذج رقم ) 

 الدراسات العليا مرحلة دراسي في تقرير مراجع خارجي لمرامس نموذج استرشادي ل

 

 ........................    عبر التقر ر التالي عن الرأي العلمي الموضوعي للسيد ي أ. 

 ...............................................................  الوظيفة الحالية : -

 تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على  لب :

 ........................................... قسـم: 

 ...................................... كليةيمعهد : 

 ........ ........................ جامعةي أكا  مية : 

 ................................... اسم البرنامج : 

 تار خ المراجعة :     ي     ي

التي تسةاعد علةى التقيةيم  الشةامل لتوصةيف البرنةامج المعنةي  برجاء مراجعة المكونات التالية

 وذلك باستخدام المقياس التالي:

 أ( الميانات ااساسية للمرنامس:

 العناصر
غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  مستوفى

 مستوفى

   البيانات اةساسية

   اسم المنسق

تعليقات المقيم : 

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

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

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

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

 ب( التقييم ااداديمي:

 أهداف البرنامج :

 □ غير واضحة  □واضحة صياغة اةهداف

 □ نوعي        □ كمي  قابلة للقياس

 تعليقات المقيم :

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

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

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

 مخرجات التعلم المستهدفة للمرنامس :



 

 

 □غير واضحة      □واضحة  مخرجات التعلم المستهدفة 

 □غير مرتبطة       □مرتبطة   ارتبا  مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج

 □ال تتحقق         □تتحقق   تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات

مخرجةةات الةةتعلم المسةةتهدفة تتوافةةق مةةع مواصةةفات 

 الخر ج للبرنامج في كل من :

 المجال المعرفي 
 ةالمهارات التطبيقية والمهني 
 المهارات الذهنية 
 المهارات العامة 

 

 

 □ال  توافق    □ توافق 

 □ال  توافق    □ توافق 

 □ال  توافق    □ توافق 

 □ال  توافق    □ توافق 

مخرجات التعلم المسةتهدفة للبرنةامج تواكةب التطةور 

 العلمي في مجال التخصص :

 □ال تواكب     □تواكب  

 تعليقات المقيم : 

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

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

 المعايير ااداديمية

 □غير محد ة       □محد ة     تحد د المعا ير اةكا  مية المعتمدة 

 ير اةكا  ميةةةةة لمواصةةةةفات خةةةةر ج مالءمةةةةة المعةةةةا

 البرنامج

 □غير مالئمة     □مالئمة   

 □ال تغطي        □تغطي     غطي توصيف البرنامج المعا ير اةكا  مية المتبناة 

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

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

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

 هيكل المرنامس ومحتوياته

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

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

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

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

 

 جـ( تقويم أعمال الطالب:

مالءمةةة الطةةرق المسةةتخدمة فةةي التقةةو م لطبيعةةة مخرجةةات 

 التعلم المستهدفة.

 □غير مالئمة         □مالئمة  



 

 

تعليقات المقيم : 

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

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

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

 مقررات المرنامس: -د

 :توصيف المقررات الخاصة بالبرنامجو م في هذا الجزء على المراجعة الدقيقة ل عتمد التق

المقرر رقم 

......... 
المقرر رقم 

......... 
المقرر رقم 

......... 
 كو  المقرر

ال 

  تحقق
  تحقق

ال 

  تحقق
  تحقق

ال 

  تحقق
  تحقق

 وضوح أهداف المقرر  -      

ارتبةةا  أهةةداف المقةةرر بأهةةداف  -      

 رنامجالب

قابليةةةةةةةةةة مخرجةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةتعلم  -      

 المستهدفة للقياس

مالءمةةةةةةةةة مخرجةةةةةةةةات الةةةةةةةةتعلم  -      

 المستهدفة ةهداف المقرر
توافةةةةةةةةةق مخرجةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةتعلم  -      

المستهدفة مع مصفوفة المعارف 

 والمهارات للبرنامج

مالءمةةةة  ةةةرق التعلةةةيم والةةةتعلم  -      

المسةةةةتخدمة لتحقيةةةةق مخرجةةةةات 

 التعلم المستهدفة

 اتسام محتو ات المقرر بالحداثة  -      

الوسةةةةةةائل المسةةةةةةتخدمة للتعلةةةةةةيم  -      

 والتعلم مناسبة للطرق المذكورة

 ةةرق تقيةةيم الطةةالب المسةةتخدمة  -      

 مالئمة

 المراجع المذكورة حد ثة -      

 تعليقات أخرى :

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 رأي المقيم النهائي:



 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 التوقيع :               اسم المراجع الخارجي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12نموذج رقم )

 أعضاء هيئة التدريس آراءاستقصاء  ئمةقاإرشادات خاصة بتصميم 

  مصداقية اإل ارة 

 نمط القيا ة اةكا  مية 

 العالقات مع القيا ات اةكا  مية 

  المشاركة في اتخاذ القرارات 

 فاعلية مجالس اةقسام 

 اةعباء التدر سية 

 توز ع اإلشراف على الرسائل العلمية 

 الدعم المالي للبحث العلمي 

 إتاحة المعلومات 

  االبتكار والتطو رمناخ 

 الدورات التدر بية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدر س 



 

 

 معا ير تقو م اة اء 

  فاعلية وحدة ضمان الجو ة واالعتما 

  المتطلبات الوظيفية 

 المكتبة 

  ظروف العمل 

 الدعم غير الما ي 

 قواعد تعيين الهيئة 

 

 

 

 

 

 

 (13نموذج رقم )

 والعاملين اإلداريةالقيادات  اءآراستقصاء  قائمةإرشادات خاصة بتصميم 

  اإل ارةمصداقية. 

 نمط القيا ة اةكا  مية. 

  اةكا  ميةالعالقات مع القيا ات. 

 المشاركة في اتخاذ القرارات. 

  ي الزمالءوسينالمرءالعالقة مع الرؤساءي. 

 وضوح االختصاصات والمسئوليات. 

 تكافؤ السلطة مع المسئولية. 

 آت والحوافز التشجيعيةعدم التمييز في توز ع المكاف. 

 المعلومات إتاحة. 

 مناخ االبتكار والتطو ر. 

 الدورات التدر بية. 

 معا ير تقو م اة اء. 

 .المتطلبات الوظيفية 

 ظروف العمل الما  ة. 

 الدعم الما يي غير الما ي. 

 عبء العمل. 

 قواعد التعيين والترقية. 

 



 

 

 (14نموذج رقم )

طالب المرحلة الجامعية ااولى آراء استقصاء قائمةإرشادات خاصة بتصميم   

 سياسات القبول 

 التحو ل 

 االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات 

 رق التدر س وتكنولوجيا التعليم  

 البيئة التعليمية 

 التدر ب الميداني 

 المختبرات والمعامل وقاعات التدر س 

 توجهات وفاعلية التعلم الذاتي 

 اإلرشا  اةكا  مي 

 اةعمال الفصلية 

 روس الخصوصيةالد 

 الكتاب الجامعي 

 الكثافة العد  ة 

 االمتحانات 

 اةنشطة الطالبية 

 المنح الدراسية 

 تشجيع التميز 

 الشفافية عند تقييم المقررات 

 إتاحة المعلومات 

 سياسات عدم التمييز والعدالة 

 التسهيالت المتاحة بالمكتبة 

 فاعلية المشاركة في اللجان والمجالس اةكا  مية 

 ارةمصداقية اإل  

 الشكاوى والمقترحات 

 الدعم الما ي 

 الخدمات الصحية 

 الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة 

  المرافق 



 

 

 وسائل االنتقال 



 

 

 (15نموذج رقم )

طالب الدراسات العليا آراءاستقصاء  قائمةإرشادات خاصة بتصميم   

 سياسات وإجراءات القبول 

 االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات 

 در س وتكنولوجيا التعليم رق الت 

 البيئة التعليمية 

 المختبرات والمعامل وقاعات التدر س 

 توجهات وفاعلية التعلم الذاتي 
 المحتوى الدراسي مقارنة بمستوى المرحلة الجامعية اةولى 

 اةعمال الفصلية 

 االمتحانات و رق التقو م اةخرى 

 المنح الدراسية 

 تشجيع التميز 

 تكنولوجيا المعلومات 
 مكانات البحثيةاإل 
 اإلشراف العلمي 

 سياسات عدم التمييز والعدالة 

 التسهيالت المتاحة بالمكتبة 

 فاعلية المشاركة في اللجان والمجالس اةكا  مية 

 مصداقية اإل ارة 

 الشكاوى والمقترحات 

 الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة 

  المرافق 

 

 

 

 (16نموذج رقم )

 ااطراف المجتمعية آراءاستقصاء  مةقائت خاصة بتصميم إرشادا

  اإل ارةمصداقية.  

  اةكا  ميةالعالقات مع القيا ات. 

 المشاركة في اتخاذ القرارات. 

 المشاركة في المجالس الرسمية. 



 

 

 المعلومات إتاحة. 

 مستوى الخر جين. 

 الممارسات الفعلية لحما ة البيئة. 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات. 

 التي تقدمها المؤسسة الخدمات المتخصصة. 

 التدر ب الميداني للطالب. 

 



 

 

 

 

 

 للتطوير والتعزيزلخطة التنفيذية نموذج استرشادى ل

مجاالت التطو ر 

 والتعز ز

مقترحات 

التطو ر 

 والتعز ز

آليات 

 التنفيذ
 التوقيت

ولية مسئ

 التنفيذ
 مؤشرات المتابعة 

 وتقييم اة اء

      
      

      

      

      

      

      

      

هد : ..............عميد الكليةي المع     دة إ ارة الجو ة : ...........         مد ر وح    

 ..............................جامعة: 

 ........................دلية / معهد: 
 

(17نموذج رقم )  



 

 

 


