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 فتتاحيةاكلمة 

الركائز الرئيسية  ىحدإتعتبر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
الح التعليم فى مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر صللخطة القومية إل

ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التى 
عادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة تتواكب مع المعايير القياسية الدولية إل

ى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة لإعلى النحو الذى يؤدى  ،عملياتها ومخرجاتها
وفى ضوء . قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر

لمجموعة من  لى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقاً إذلك تسعى الهيئة 
والحرص على معاونة  ،المبادئ والقيم التى تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة

لمؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على ا
ن الهيئة ال تعتبر جهة رقابية، بل هى جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التى إ. االعتماد

على تقديم كافة  نها تحرصإتتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم ف
وجيه لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر رشاد والتأشكال النصح واإل

. لجودة مخرجاتها من خالل آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتى واالعتماد

 ،ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة
م اتخاذ الخطوات مؤسسات التعليمية على التقويم الذاتى، ومن ثالوالتى يمكن أن تساعد 

نه يسعد الهيئة أن تقدم لمؤسسات إومن هنا ف. الالزمة للتقدم والحصول على االعتماد
والمتمثل فى دليل االعتماد الخاص بهذه  الثانيصدارها إالتعليم العالى وجامعة األزهر 

يأتى فى مقدمتها ما يتعلق  مهمةويشتمل هذا الدليل على معلومات متنوعة و. المؤسسات
طار العام لعملية التقويم واالعتماد، ومحاور ومعايير ومؤشرات التقويم واالعتماد باإل

إلى ضافة إ. المحددة من الهيئة، ومراحل وخطوات واجراءات عملية التقويم واالعتماد
ذلك يتضمن هذا الدليل نموذجا متكامال للدراسة الذاتية الخاصة بمؤسسات التعليم 

ممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير ومؤشرات التقويم العالى وجامعة األزهر، و ال
واالعتماد فى مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزهر، وأخيرا بعض المفاهيم األساسية 

. والمصطلحات، والنماذج المطلوب استكمالها فى المراحل المختلفة للتقويم واالعتماد

لعالي وجامعة األزهر ن الهيئة وهي تقدم هذا الدليل الى مؤسسات التعليم اإ
الدولية تعي تماما رسالتها قليمية وسسات التعليم العالي اإللى غيرها من مؤإبمصر بل و

بناء معايير قومية متطورة الحالي للتعليم العالي في مصر و ودورها في تقييم الوضع
بما يساعدها على مواجهة التحديات المعاصرة واحتالل  ،لضمان واستمرارية جودته

. ودولياً  متقدمة اقليمياً   مكانة
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ويعتبر هذا الدليل المتكامل العتماد مؤسسات التعليم العالى على اختالف 
أنواعها ثمرة الجهود الجادة والمخلصة التى بذلها مجموعة من الخبراء واالستشاريين 

لذلك تتقدم الهيئة بكثير .  من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى تطوير التعليم
دليل فى مراحله عداد هذا الإلى كل من ساهم فى إتنان والشكر والتقدير من االم

عداد  مسودة هذا الدليل من كافة ممثلى المختلفة، وكذلك إلى كل من شارك بالرأى فى إ
المستفيدين النهائيين من مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة، وممثلى األطراف 

بتطوير التعليم، والخبراء المحليين والدوليين، حيث تم المجتمعية ذات العالقة واالهتمام 
. عداد النسخة النهائية للدليلإراء هؤالء عند آاألخذ فى االعتبار جميع 

ال من عند هللا سبحانه و تعالى، إوما التوفيق 

مجدي عبد الوهاب قاسم  /د.أ
 دارة الهيئةإرئيس مجلس 
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شكر وتقدير 
والمتمثل  الثانيصدارها إالتعليم واالعتماد بتعتز الهيئة القومية لضمان جودة 

دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالى وجامعة األزهر فى جمهورية مصر "فى 
ويتميز هذا الدليل بشموليته وأهميته الملحة للمستفيدين النهائيين من هذه ". العربية

ات خرى ذسواء كانت حكومية أو خاصة، وغيرهم من القطاعات األ ،المؤسسات
.  العالقة والمهتمة بقضايا تطوير وتحديث التعليم العالى فى مصر والعالم العربى

وتتمثل فائدة هذا الدليل فى معاونة مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزهر 
الراغبة فى التقدم لالعتماد من الهيئة، حيث يتضمن معلومات كافية ودقيقة تتعلق 

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

لقواعد الهيئة، والممارسات التطبيقية  المراحل المختلفة لعملية التقويم واالعتماد وفقاً 
.  اد المحددة من قبل الهيئةلمحاور ومعايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتم

ال أن تتقدم بخالص الشكر التقدير والعرفان للدعم إوال يسع الهيئة فى هذا المقام 
نشائها من مؤسسات الدولة التشريعية إوالتأييد غير المحدود الذى حظيت به الهيئة منذ 

رة خير عون لتحقيق رسالتها وتحمل مسئولياتها فى مسيا والذي كان له ،والتنفيذية
تقدر الهيئة كافة الجهود 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 الهيئة 
فى هذا العمل الكبير، وأخذت على عاتقها مسئولية تصميم  أسهمتالمخلصة التى 

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

.  عداد هذا الدليل من خبراء ومستشارى الهيئةإبالشكر فريق 

ء مجلس إدارة الهيئة كما تتوجه الهيئة بكل الشكر والتقدير إلى السادة أعضا
عداد هذا إعلى ما بذلوه من جهد متميز في المراجعة والدعم المستمر خالل مراحل 

وتتوجه الهيئة بالشكر أيضاً لمختلف ممثلي األطراف المجتمعية، والخبراء  .الدليل
خراج هذا الدليل سواء إعداد وتصميم وفى المراحل المختلفة إل أسهمواالدوليين الذين 

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

وخاصة  ،نكار الجهد المتميز الذى بذله جميع العاملين بالهيئةإوأخيراً 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 الهيئة القومية إب ۲۰۰٦لسنة ) ۸۲(محمد حسني مبارك القرار رقم / الرئيس
لسنة ) ۲٥(كما أصدر سيادته القرار الجمهوري رقم . جودة التعليم واالعتماد لضمان
والتي تستوجب  ،وفي ضوء التكليفات المنوطة بالهيئة. بالالئحة التنفيذية للهيئة ۲۰۰۷

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

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

. في هذا الصدد
 

ليمة وما واكبها من تغيير في المفاهيم وفي ضوء المتغيرات العالمية واألقي
والتي تُعد من  ،اإلقتصادية واالجتماعية يأتي التعليم الجيد كبوابة رئيسية للتنمية البشرية

كما أن التعليم في حد ذاته يعد أحد الضمانات . أهم مقومات التنمية القومية المستدامة
طبيعية العمود الفقري للتنمية األساسية لألمن القومي في عالم لم تعد فيه الموارد ال

حداث طفرات هائلة ولقد أصبح اقتصاد المعرفة هو الركيزة الرئيسية إل. والرخاء
جودة عالية  اومتنامية في موارد األمم والشعوب، والذي يتطلب أساساً تعليماً متطوراً ذ

وفقاً لمعايير قياسية، ونظم حاكمة ومستمرة لقياس وتقويم الممارسات الفعلية 
. للمؤسسات التعليمية

 
بداع كساب الطالب القدرة على اإلإويتصف التعليم الجيد في عصر المعرفة ب

واالبتكار واستخدام التكنولوجيا والتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة، األمر الذي يجعل 
من الحتمي تطوير المؤسسات التعليمية والنهوض بقدراتها المؤسسية وفاعليتها 

نتاج ونشر المعرفة وتنمية إيق التميز والتنافسية، ولتصبح قادرة على التعليمية لتحق
. المهارات وتحويلهما إلى مقدرات اقتصادية فعلية تخدم خطط التنمية الشاملة

 
كما أن التحول في فلسفة التعليم والذي أصبح معه الطالب المحور الرئيس، 

رص العمل بدالً من أن يكون نتاج فإوحتى يكون في نهاية المطاف خريجاً مساهماً في 
حداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية إاألمر الذي استوجب معه ضرورة  ،مستهلكاً لها

والمقررات الدراسية بحيث تركز على تنمية المهارات والجدارات التي تتفق مع 
كساب الخريج المرونة الكافية التي تمكنه من إمتطلبات واحتياجات سوق العمل، مع 
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مؤسسي  وهذا بدوره استلزم ضرورة توفير نظام. يف مع التغيرات في سوق العملالتك
. فاعالً لضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم

 
لضمان الجودة والتطوير ما سبق قامت الهيئة باعداد نظام متكامل  وفي ضوء

 عداد هذا الدليل الشامل لمحاورإالمستمر للتعليم في مصر، والذي في ضوئه تم 
ومعايير ومؤشرات التقويم واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي وجامعة األزهر، 

. عداد الدراسة الذاتية لهذه المؤسساتإوكذلك النموذج الخاص ب
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منهجية إعداد الدليل 
 

 
. مقدمة •
. أهداف الدليل •
. القطاعات المستهدفة •
. تصميم هيكل الدليل •
. أنواع وطرق جمع البيانات •
. راء المستفيدين النهائيينآع استطال •
. المراجعة والتدقيق •
. التجربة االستطالعية •
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: مقدمة
يتضمن دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالى وجامعة األزهر كافة المعلومات 

ليها هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة وتتعلق برسالة ودور إالتى تحتاج 
لمستمر للتعليم وضمان جودته فى جمهورية مصر العربية، الهيئة فى التطوير ا

طار العام لعملية التقويم واالعتماد، ومعايير ومتطلبات وضوابط االعتماد، واإل
عداد الدراسة الذاتية الخاصة بهذه المؤسسات باعتبارها نقطة االنطالق إوخطوات 

ممارسات التطبيقية جراءات عملية االعتماد من قبل الهيئة، والإاألولى فى سلسلة 
 .لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد

 
عداد هذا الدليل على األسلوب الوصفى الشامل إاعتمدت المنهجية المتبعة فى 

ر من خالل مراحلها لعملية ضمان الجودة واالعتماد فى مجال التعليم العالى فى مص
زام بها للتقدم جراءات الواجب اتباعها، والضوابط الواجب االلتالمختلفة، واإل

والحصول على االعتماد من الهيئة، وكذلك للتحسين والتعزيز المستمر لجودة التعليم 
عداد هذا الدليل على عدة مراحل متعاقبة إخرى اشتملت منهجية أومن ناحية .  العالى

ومتكاملة تمثلت فى أهدافه، والقطاعات المستهدفة، وهيكله، وأنواع وطرق جمع 
. ع اراء المستفدين، والمراجعة والتدقيق، واخيرا التجربة االستطالعيةبياناته، واستطال

 
: أهداف الدليل) ۱(

: لى تحقيق األهداف التاليةإيسعى هذا الدليل 
تعريف وتوعية مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة وجامعة األزهر  •

وضمان برسالة وأهداف الهيئة ودورها فى التطوير المستمر للتعليم العالى 
 .جودته فى ضوء المعايير القياسية القومية وبما يحافظ على هوية 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 •
ليها هذه العملية، وما يتضمنه كل محور من إالمحاور الرئيسية التى تستند 

أساسية  بوصفها متطلباتمعايير ومؤشرات وعناصر وخصائص يجب تحقيقها 
 .للتقدم والحصول على االعتماد

جراء الدراسة الذاتية الخاصة بكل منها من إمعاونة مؤسسات التعليم العالى فى  •
 .قدمه الهيئة لهذا الغرضخالل نموذج شامل ت

معاونة مؤسسات التعليم العالى لتعزيز مجهوداتها فى التطوير وتحسين الجودة  •
 . من خالل المعلومات المتاحة للهيئة فى هذا المجال
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: القطاعات المستهدفة) ۲(
: يمكن االستفادة من هذا الدليل عن طريق القطاعات التالية

. لخاصة وجامعة األزهرمؤسسات التعليم العالى الحكومية وا •
. المراجعين المعتمدين من الهيئة •
. اللجان المتخصصة التابعة للهيئة والمعنية بالتقويم واالعتماد •
 .وزارة التعليم العالى •
 .أعضاء هيئة التدريس •
 .الطالب •
األطراف المجتمعية ذات العالقة والمهتمة بقضايا تطوير التعليم فى  •

 .  مصر
 :تصميم هيكل الدليل) ۳(

م تصميم هيكل هذا الدليل على النحو الذي يساعد على تحقيق األهداف ت
ضافة هيكل على أربعة أجزاء رئيسية باإلالمخططة له، ومن ثم تقرر أن يشتمل هذا ال

 .إلى المالحق
: مقدمة الدليل ۳/۱

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

وتأسيس الهيئة والرؤية والرسالة الخاصة بها، والغايات واألهداف التي 
. تسعى إلى تحقيقها، وأخيراً قواعد الممارسات المهنية للهيئة

: اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد  ۳/۲
لعملية التقويم واالعتماد، يحتوي الجزء الثاني من الدليل على اإلطار العام 

حيث يوضح هذا الجزء أهلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد، والقيم 
الجوهرية لمعايير االعتماد، والمحاور األساسية للتقويم واالعتماد، 

. ومعايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد ، واخيراً ضوابط االعتماد
: عتماد جراءات عملية التقويم واالإمراحل و ۳/۳

جراءات عملية التقويم واالعتماد إيتناول الجزء الثالث من الدليل مراحل و
لمؤسسات التعليم العالي بصفة عامة ممثلة في طلب التقدم للهيئة لالعتماد، 

الدراسة الذاتية للمؤسسة، والزيارات الميدانية للمراجعين  عدادإو
. ما بعد التقويمالمعتمدين، ونتائج عملية التقويم، وأخيراً مرحلة 

: عداد الدراسة الذاتية للمؤسسة إخطوات  ٤/۳
عداد الدراسة الذاتية لمؤسسات إيشتمل الجزء الرابع من الدليل على نموذج 

رشادات إالتعليم العالي وفقاً للقواعد المحددة من الهيئة، والذي يتضمن 
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عداد إعداد هذه الدراسة، والبيانات الوصفية الخاصة بالمؤسسة، وعامة إل
الدراسة الذاتية وفقا لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد المحددة من قبل 

خيرا الممارسات التطبيقية لهذه المحاور والمعايير وما يتبعهما أالهيئة، و
. من مؤشرات وعناصر وخصائص

 :أنواع وطرق جمع البيانات ) ٤(
ثائقية والبيانات عداد هذا الدليل نوعين من البيانات هما البيانات الوإتطلب 

 .الميدانية
:  البيانات الوثائقية  ۱/٤

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

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

نشاء وتأسيس الهيئة إالقرارات الجمهورية والقوانين الصادرة بشأن  •
 .والئحتها التنفيذية

أدلة ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي الصادرة من  •
 .هيئات وجهات محلية ودولية

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

 .وجودة الخدمات والتعليم وغيرها
ولقد تمثلت طرق جمع هذه البيانات في الدراسة والفحص وتحليل 

. المضمون لكافة البيانات الواردة في هذه المصادر
: البيانات الميدانية  ۲/٤ 

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

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

: والتي تمثلت في التالي 
  تم استخدام هذه الطريقة بشكل مكثف وبغرض تنمية  :العصف الذهني

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

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

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

وقد شارك في هذه المقابالت مجموعات متنوعة من . الخصائص
القيادات األكاديمية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وجامعة 

األزهر والخبراء المتخصصين في تطوير التعليم، والطالب، وغيرهم 
وي االهتمام والعالقة بقضايا تطوير التعليم في من األطراف المجتمعية ذ

 .مصر
  وأخيراً تم استخدام هذه الطريقة من خالل توجيه  :الزيارات الرسمية

الدعوة الرسمية لبعض الخبراء الدوليين المتخصصين في ضمان جودة 
التعليم واالعتماد من هيئات دولية مناظرة لمراجعة المعايير والمؤشرات 

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

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

: استطالع رأي المستفيدين النهائيين ) ٥(
سودة النهائية للدليل قامت الهيئة بعرض محاور التقييم عداد المإبعد االنتهاء من 

واالعتماد وما يتبعهما من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص على مجموعات من 
المستفيدين النهائيين، بغرض الحصول على انطباعاتهم وآرائهم نحو امكانية تطبيقها 

ولقد . الذاتية في مؤسساتهم المختلفة، وتحديد شمولية وموضوعية عناصر الدراسة
على ممثلين من أعضاء هيئة التدريس  نشملت هذه المجموعات من المستفيدين النهائيي

والنقابات المهنية، واإلعالميين،  بالجامعات الحكومية والخاصة، وجامعة األزهر،
جراء إولقد قامت الهيئة بتوثيق نتائج هذا االستطالع واستخدامه في . والطالب

 .التعديالت المناسبة
: المراجعة والتدقيق ) ٦(

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

والتدقيق أكثر من مرة، وشارك فيها عدة أطراف من بينها الفريق المسئول عن هذا 
ن في اللغة مجلس ادارة الهيئة، ومراجعون خارجيون، ومتخصصواء الدليل، وأعض

. العربية
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: التجربة االستطالعية ) ۷(
سيتم تطبيق نموذج االعتماد الذي تضمنه هذا الدليل على مجموعة مختارة من 

وذلك لتحديد وتحليل الفجوة بين القدرات  ،مؤسسات التعليم العالي وجامعة األزهر
ات وبين معايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد التي أقرتها الحالية لهذه المؤسس

الهيئة، ومن ثم تزويد هذه المؤسسات بنتائج التقويم األولية، مع منحها فترة زمنية 
ربة فرصة جيدة للتحقق من مدى وستكون هذه التج. الحقة للتقدم رسمياً لالعتماد

. اع المختلفة من هذه المؤسساتمة نموذج االعتماد وسهولة تطبيقه على األنومالء
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مقدمة الدليل :  الجزء األول
 

 . مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واالعتماد •

 . نشأة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد •

 . رؤية ورسالة الهيئة •

 . الغايات النهائية واألهداف •

 . ة للهيئةقواعد الممارسات المهني •
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 مفهوم ومبادئ
ضمان جودة التعليم واالعتماد 

: مفهوم ضمان جودة التعليم واالعتماد: أوالً 

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

معايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية األمة لمقابلة توقعات ومؤسساته وفقا لل
. المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم

وتنطوي هذه المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم فى 
. فهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واالعتمادويتضمن هذا الجزء من الدليل م. مصر

: ضمان جودة التعليم )۱(

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

مناظرة لها سواء على المستوى وتحقيقها 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 النهائيين 
. من الخدمات التى تقدمها المؤسسة التعليمية

: االعتماد) ۲(

لى تمكين المؤسسات إلك العملية المنهجية التى تهدف يشير االعتماد إلي ت
والتى  ،التعليمية من الحصول على صفة متميزة، وهوية معترف بها محلياً ودولياً 

جراءات فعالة لتحسين إتعكس بوضوح نجاحها فى تطبيق استراتيجيات وسياسات و
المستفيدين بما يقابل أو يفوق توقعات  ،الجودة فى عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها

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

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

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

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

وهى مستوحاة من  ،هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم واالعتماد
النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها فى التطبيق العملي 

: سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية

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

القيادة والحوكمة الموجهة 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 الهادف والتحسين والتطوير المستمراالبتكار واإل •

دارة إفى  مسئوليتهااالستقاللية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية و •
 .داريةكاديمية واإلعملياتها وأنشطتها األ

دوار ى تحددها 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 ومعاونيهم وعاملين واألطراف المجتمعيةطالب وأعضاء هيئة تدر

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

والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها لتفهم الراجعة، االهتمام بالتغذية  •
 .   ير مخرجات النظام المؤسسىواالستفادة منها لتحسين وتطو ،ردود األفعال
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الهيئة القومية 
لضمان جودة التعليم واالعتماد  

: نشأة وتأسيس الهيئة

محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية فى الثامن / صدر قرار السيد الرئيس
قراره من إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعد إب ۲۰۰۷من نوفمبر 

، والذى ينص على أن هذه الهيئة تتمتع  )۲۰۰٦لسنة  ۸۲ن رقم قانو(مجلس الشعب 
باالستقاللية وتكون لها الشخصية االعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، 

كما صدر . ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها فى المحافظات
الالئحة التنفيذية للقانون  صدارإب ۲۰۰۷لسنة  ۲٥رئيس الجمهورية رقم / قرار السيد

. نشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادإب ۲۰۰٦لسنة  ۸۲رقم 

دارة يصدر إنشاء الهيئة يكون للهيئة مجلس إمن قانون ) ۱٤(ووفقا للمادة 
من بين خبراء  ويتكون من خمسة عشر عضواً  ،بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية

كافية فى مجال تقويم األداء وضمان جودة التعليم فى جميع التعليم ممن لهم دراية 
ويعين القرار من بين . مجاالته ، وال تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف الهيئة

خر واآل ي،نواب للرئيس، أحدهم لشئون التعليم العال ةوثالث أعضاء المجلس رئيساً 
وتمتد مدة عضوية . يوالثالث لشئون التعليم األزهر ،لشئون التعليم قبل الجامعى

ومن ناحية أخري تنص . مجلس االدارة ألربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
على أن لمجلس ادارة الهيئة الحق في أن يشكل من بين  القانون نفسهمن ) ۱٦(المادة 

داء مهمة أليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بإأعضائه لجنة أو أكثر يعهد 
 .محددة
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رؤية ورسالة الهيئة  
:  الرؤية

راته ن تكون الهيئة كياناً لالعتماد في التعليم معترفا به عالميا و مشهودا لقراأ
ضمان جودة التعليم وتحقيق على تطوير ذاته سعيا ل وقادراً  ،الموضوعيةبالمصداقية و

قليمي اإلو يالمحل ىعلى المستو ،التميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته المختلفة
. بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويحافظ على هوية األمة ،الدوليو
 

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

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

قليمياً ودولياً، ودعم خطط إالمجتمع فى مخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية محلياً و
المعرفية والثقافية والبحثية لهذه اإلسهامات التنمية القومية الشاملة، وتعزير 

".  المؤسسات
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هيئة غايات وأهداف ال
:  الغايات النهائية

بما يتفق ومتطلبات خطط  المستمر وتطويره الجودة الشاملة للتعليم ضمان •
وبما ال  ي،والدول يوتحقيق التنافسية على المستويين المحل ،التنمية القومية

. يتعارض مع هوية األمة
دعم وتعزيز دور المؤسسات التعليمية فى بناء المعرفة، وتنمية المهارات،  •

 .الثقافة، وتعميق البحث العلمى، وخدمة المجتمع والبيئةونشر
تعظيم مردود االستثمار فى التعليم لزيادة الناتج القومى واعتباره أحد روافد  •

.  زيادة الدخل القومى
 اكسب ثقة وتأييد ودعم المجتمع ومؤسساته المختلفة للهيئة بإعتبارها كيان •

اصل والتعاون المستمر مع هيئات وتحقيق التو ،به عالمياً  اً عتماد معترفلال
 .يوالدول يضمان الجودة واالعتماد على المستويين األقليم

:   األهداف

: لى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خاللإتهدف الهيئة 
. نشر الوعي بثقافة الجودة •
لى منظومة متكاملة من إالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول  •

استرشادا بالمعايير  ،داءليات قياس اآلآو وقواعد مقارنات التطوير المعايير
. مةوبما ال يتعارض مع هوية األ ،الدولية

 .الذاتى للقيام بالتقويم التعليمية للمؤسسات الذاتية القدرات دعم •
العملية  مخرجات في والدولى واألقليمى المحلى المستوى على الثقة تأكيد •

. مةمع هوية األبما ال يتعارض  التعليمية
التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية   للمؤسسات الشامل بالتقويم القيام •

 .والمعتمده لكل مرحلة تعليمية و لكل نوع من المؤسسات التعليمية
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قواعد الممارسات المهنية للهيئة 
ها واعد فى استراتيجيتق تمثل قواعد الممارسات المهنية للهيئة ما تلتزم به من 

وسياساتها  وقراراتها وآليات عملها وتصرفاتها ، بما  يضمن حيدتها وشفافية عملها 
ويحقق رسالتها وأهدافها، ويتفق مع ضوابط الممارسات المهنية المتبعة من قبل 

وتشتمل هذه القواعد على أربع مجاالت على . الهيئات المماثلة على المستوى العالمي
: النحو التالي

: تقاللية الهيئةساإدارة و) ۱(

الهيئة كيان حكومي مستقل غير تابع ألي وزارة مما يضمن حيدتها واستقاللية  •
 .قراراتها

 . سياسات الهيئة وآليات عملها موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية •

في إدارتها من خالل مجلس إدارة مشكل من  اً اطيرقوديم اً تتبع الهيئة أسلوب •
 . دة ممن ال تتعارض مصالحهم مع أهداف الهيئةخبراء التعليم والجو

دارة الجودة الداخلية وتقويم فاعلية إللهيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة عن  •
ها والتخطيط للتطوير المستمر وفقاً لنتائج تقويم األداء والمستجدات المحلية ئداأ

المؤسسات (ة من كافة األطراف المعنيالراجعة وكذلك على التغذية  ،والعالمية
الوزارات المعنية والقيادة السياسية،  ،فراد المجتمعأ ،الطالب ،التعليمية
 ).وغيرها

المتخصصة فى التعليم والعالمية وطنية الالمحلية تستعين الهيئة بأفضل الخبرات  •
 لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعاليةبأنواعه المختلفة، وفى نظم الجودة والتطوير 

ب تمكنها من إعداد وتنمية قدرات كوادرها بما يحقق جودة للهيئة إدارة للتدري •
األداء وضمان الكفاءة والموضوعية للمراجعين المشاركين في عمليات تقويم 

 .المؤسسات التعليمية

 .جميعدائها للتلتزم الهيئة بإعالن نتائج أي تقويم خارجي أل •

رسالتها وأهدافها تستخدم الهيئة مواردها المالية المتاحة بما يمكنها من تحقيق  •
 .بكفاءة

 :عالقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية) ۲(

وتوفر لها  ،تحفز الهيئة المؤسسات التعليمية على التحسين والتطوير المستمر •
 .الخبرات االستشارية من خالل إدارة منفصلة عن إدارة التقويم واالعتماد
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دة المؤسسات تصدر الهيئة سلسلة من األدلة والمطبوعات اإلرشادية لمساع •
 .ها وإعدادها لالعتمادئالتعليمية على إجراء التقويم الذاتي بهدف تطوير أدا

تعترف الهيئة بأن جودة البرامج والمؤسسة هما في المقام األول مسئولية  •
كاديمية وشخصية المؤسسة وتحترم الهيئة االستقاللية األ ،المؤسسة التعليمية

 .المميزة في برامجها

 .تجديد واالبتكار في أداء المؤسسات التعليميةتشجع الهيئة ال •

تسمح الهيئة للمؤسسة التي يتم تقويمها بسحب طلب االعتماد خالل أي وقت  •
 . حتى ما قبل صدور تقريرالمراجعين المعتمدين

 .تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم •

ل فريق المراجعين المعتمدين المنوط به تستشير الهيئة المؤسسة في تشكي •
 .تقويمها لضمان عدم تعارض المصالح

طالع المؤسسات التي يتم تقويمها على التقرير المبدئي للمراجعين إتقوم الهيئة ب •
و وثائق أدلة أية أوتقديم  ،عطائها الفرصة للتعليق على آية نقاط قد تراهاإل
 .صدار القرار النهائىإند و يؤخذ رد المؤسسة في االعتبار ع، ضافيةإ

تطلب الهيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير عن رأيها في عملية التقويم و  •
للمعلومات في  اً أساس اً وتستخدم تلك التقارير مصدر ،داء النظراء المراجعينأ

 .التطوير للهيئةوعملية التقويم الذاتي 

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

خطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصها بخطاب موصى عليه إتلتزم الهيئة ب •
 .كثر من صدورهعلى األ ن يوماً يبعلم الوصول في خالل ثالث

 :عملية التقويم واتخاذ القرار) ۳(

ان يتم تقويمها في ضوء رسالتها وأهدافها تعترف الهيئة بحق المؤسسة في  •
 .هداف مالئمة للمستوى التعليمي للمؤسسةتلك الرسالة واأل ما دامتالمعلنة 

تستخدم الهيئة معايير للتقويم واالعتماد تتصف بالموضوعية والواقعية وتم  •
 .عرضها على األطراف المختلفة ذات العالقة

المختلفة ألنشطة المؤسسات التعليمية  تغطي معايير التقويم واالعتماد المجاالت •
 .طبقاً لنوع المؤسسة، وغيرها بحث علمي، وخدمة مجتمعية، ومن تعليم و تعلم
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ليات والطرق المستخدمة دلة وتشمل اآلتعتمد عملية التقويم علي الوثائق واأل •
 .لى المخرجاتإضافة باإل

عاونيهم ، وم هيئة تدريس، وأعضاء يعتبر استطالع رأي المعنيين من طالب •
 .من عملية التقويمرئيساً  اطراف المجتمعية جزءاألو ،موظفينو

كفاء أو ،معتمدين من قبلهاتضمن الهيئة ان يتم التقويم بواسطة مراجعين  •
 .فى هذا الصدد وتحرص على عدم تضارب المصالح ،ومدربين

تحرص الهيئة على استمرارية عملية التقويم خالل فترة صالحية االعتماد من  •
الل التقارير السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية لضمان استمرارية أحقية خ

 .المؤسسات بثقة المجتمع

تعترف الهيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قرارتها وفقاً لسياستها المعلنة  •
وتتخذ الهيئة اإلجراءات العادلة التي تضمن المحافظة على حقوق هذه 

 .المؤسسات

سات التعليمية على أصحاب بإعالن قرارتها بشان اعتماد المؤستلتزم الهيئة  •
 .المصلحة

 :االنشطة الخارجية والتعاون مع المؤسسات األخرى) ٤(

تنسق الهيئة للتعاون مع الوزارات المعنية في الموضوعات ذات االهتمام  •
. المشترك

قامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة إتحرص الهيئة على  •
قليمي والدولي بهدف االعتراف تعليم واالعتماد المناظرة على المستويين اإلال

 .مةالمتبادل بشهادات االعتماد وفق ثوابت األ

تتعاون الهيئة مع الهيئات العالمية ذات الصلة لتبادل الخبرات والممارسات  •
 .لياتها فى مجال التقويم واالعتمادآالجيدة وتنمية وتطوير قدراتها و
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عملية التقويم واالعتماد  : الجزء الثانى
 

.  مقدمة •

 . أهلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد •

 .القيم الجوهرية لمعايير االعتماد •

 ضوابط التقدم لالعتماد  •

 . المحاور األساسية للتقويم واالعتماد •

 . معايير ومؤشرات التقويم واالعتماد •
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:  مقدمة
طار العام لعملية التقويم واالعتماد هذا الدليل على اإليشتمل الجزء الثانى من 

وتعتبر محتويات هذا الجزء على درجة كبيرة من . لمؤسسات التعليم العالى فى مصر
األهمية خاصة للمؤسسات التى ترغب فى التقدم لالعتماد من قبل الهيئة، حيث هناك 

المؤسسات سواء كانت للتحقق من أهلية هذه  ؤهامجموعة من الشروط الواجب استيفا
. ۲۰۰٦لسنة  ۸۲خاضعة أو غير خاضعة للقانون رقم 

ويتناول هذا الجزء بالتحديد متطلبات التأهل للتقدم لالعتماد، والقيم الجوهرية 
كما يشتمل هذا الجزء على . التى تحكم معايير التقويم واالعتماد التى حددتها الهيئة

 :ى أقرتها الهيئة والمتمثلة فى محورين رئيسينالمحاور األساسية للتقويم واالعتماد الت
هما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وكذلك المعايير الخاصة بكل محور، 

.  والمؤشرات التى ينطوى عليها كل معيار من هذه المعايير

 

االعتماد  بطلب المؤسسة للتقدم أهلية  
: ۲۰۰٦لسنة  ۸۲المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم  : والً أ

عتماد يمكن ألى مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى فى مصر التقدم بطلب اال
ستيفاء الشروط امن الهيئة بشرط أن يتوافر لديها األهلية الكافية لذلك، وذلك من خالل 

 :التالية

أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل  •
. مؤسسة للتعليم العالى

حد برامجها التعليمية مرة واحدة على أأن تكون قد منحت شهادة دراسية في  •
 .تمت دورة دراسية كاملةأو أقل األ

ن يكون لديها من واقع السجالت المنتظمة خطة استراتيجية و نظم مراجعة أ •
 .داخلية، ونظم تقارير سنوية 

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

 .أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة  •
التابعة لها المؤسسة مباشرة على طلب التقدم  ةتقديم ما يفيد موافقة الجه •

 .لالعتماد
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:  ۲۰۰٦لسنة  ۸۲المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم : ثانياً 

العاملة  ۲۰۰٦لسنة  ۸۲للقانون رقم  يحق للمؤسسات التعليمية غيرالخاضعة
ن تكون مستوفية أ ىاالعتماد من الهيئة علن تتقدم بطلب التقويم وأوغير العاملة بمصر 

 ةمن الجه اً ول صادرليه في الشرط األإللشروط السابقة مع كون  الترخيص المشار 
. المعنية لكل حالة

 
الجوهرية لمعايير االعتماد القيم 

من حيث الدور  ،عماد تقدم الدولبصفة عامة ليم العالي تعتبر مؤسسات التع
الهادف الى تقدم اقتصاد الدولة نتاج المعرفة وممارسة البحث العلمي إالمنوط بها في 

على المنافسة في  ومهارياً  معرفياً  فراد قادرينأوكذلك تخريج  ،المجتمعمشكالت حل و
ت التعليم العالي  في لمؤسساوفي اطار الدور الحيوي . سوق العمل المحلي والدولي

دور بكفاءة الا في القيام بهذا والتحديات التي تواجهه ،تقدم المجتمعبناء وتطوير و
: معايير االعتماد على القيم الجوهرية التالية دورن تأفاعلية فقد راعت الهيئة و

. االنتماء القومى والحفاظ على هوية األمة •

 .لموضوعيةالعمل من خالل قيم تحكمها النزاهة وا •

 .االلتزام بأخالقيات المهنة •

 .تنمية وحماية البيئة •

 .المساهمة الفعالة فى دعم خطط التنمية القومية •

 .النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية •

 .لعالميةاعداده للتنافسية إتنمية جدارات الطالب و •

 .مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي •

 .للتطوير اً أساسفه بوصالتقييم الذاتي المستمر  •

 .السعي الجاد للتميز •
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المحاور األساسية للتقويم واالعتماد 

بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالمياً فى عملية التقويم واالعتماد 
جميع هذه 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 رسالتها التى تفسر أسباب وجودها 

فى المجتمع، وفى نفس الوقت التحقق من مستوى فاعلية العملية التعليمية التى تمثل 
لمستفديين النهائيين توقعات اتلبية نشاطها األساسي الذى يحدد طبيعتها ويمكنها 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 جمهورية مصر الع
كل محور من هذين ويتضمن . هما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليميةأساسين 

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

خالقيات والهيكل التنظيمي والقيادة والحوكمة والمصداقية واأل التخطيط االستراتيجى
داري والموارد المالية والمادية والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة وأخيراً والجهاز 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 والتسهيالت الداعمة وأعضاء هيئة 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 تنميتها بصفة مستمرة من خالل الهياكل التنظيمية  ،المتاحة للمؤسسة

مع المحافظة  ،وباستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ،مرنةوالقواعد ال ،واالجراءات
وتساهم فى تنمية  ،وتتفاعل مع المجتمع المحيط ،خالقيات المهنةأعلى مصداقيتها و

ن قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق رسالتها إومن ناحية أخرى ف. وحماية البيئة
 ،ات عالية من الفاعلية التعليميةبدون تحقيق مستوي اوأهدافها بفاعلية ال يمكن تحقيقه

وبحث علمي متطور وفقاً للمعايير األكاديمية  ،متمثلة فى تقديم خدمة تعليمية متميزة
 ،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 الهيئة فى عملية التقويم واالعتماد يتإوأخيرا ف
التى يشتمل عليها كل محور من  ،المؤسسة التعليمية المتقدمة لالعتماد بمعايير التقويم

: ليهما، وذلك على النحو التالىإشارة المحورين السابق اإل

: القدرة المؤسسية:  أوالً 
 والنزاهة ولديها من القيادة ن المؤسسة تتسم بالمصداقيةأتتحقق الهيئة من 

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

: الفاعلية التعليمية:  ثانياً 
تتبنى و ،ن المؤسسة تضع الطالب في مقدمة اهتماماتهاأتتحقق الهيئة من 

تتوافر بها خرى معتمدة، وأكاديمية أة القياسية القومية أو أى معايير كاديميالمعايير األ
والبحث العلمى كاديمية والكفاءات األ ،التعلماستراتيجية للتعليم وو ،التعليميةالبرامج 

. تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية والدراسات العليا بما يضمن 
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 لتقويم واالعتمادامعايير 
 :لقدرة المؤسسيةا:  المحور األول

المعايير  م
 .ستراتيجيالتخطيط اال  ۱
 .الهيكل التنظيمي  ۲
  .القيادة والحوكمة  ۳
  .المصداقية واألخالقيات  ٤
  .الجهاز اإلداري  ٥
 .الموارد  ٦
 .البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية  ۷
  .الجودةنظم دارة إو يالتقويم المؤسس  ۸

 
: فاعلية التعليميةال:  المحور الثانى

 
المعايير  م
   .والخريجون الطالب ۱
   .المعايير األكاديمية ۲
  .التعليمية  البرامج ۳
 .المادية للتعلمالتسهيالت و التعليم والتعلم ٤
  .أعضاء هيئة التدريس ٥
 .األخرى العلمية البحث العلمي واألنشطة ٦
 .الدراسات العليا ۷
 .التعليمية اعليةيم المستمر للفوالتق ۸
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 التقويم واالعتمادمؤشرات 
 القدرة المؤسسية : المحور األول

 : يالتخطيط اإلستراتيج- ۱
 المؤشرات

 .الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة ۱/۱
 .للمؤسسة التنافسيالوضع  ۱/۲

 :الهيكل التنظيمي - ۲
 المؤشرات

 .واإلدارات الداعمةتنظيمي الهيكل ال ۲/۱

: الحوكمةالقيادة و- ۳
 المؤشرات

 .األكاديمية اختيار القيادات ۳/۱
 .وممارسات المجالس الرسمية قيادةالنمط  ۳/۲
 .تنمية المهارات اإلدارية  ۳/۳
 .نظم المعلومات والتوثيق ٤/۳
 .التمويل الذاتى تنميةدور القيادة فى  ٥/۳

:  المصداقية واألخالقيات- ٤
 المؤشرات

. ية والنشرحقوق الملكية الفكر ۱/٤
 .وااللتزام بأخالقيات المهنةعادلة الالممارسات  ۲/٤
 .األخالقيات المهنية ۳/٤

:  الجهاز اإلداري -٥
 المؤشرات

 .تنمية القيادات وتقييم األداء ۱/٥
 .الرضا الوظيفى ۲/٥
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: الموارد  -٦
 المؤشرات

 .كفاية الموارد المالية والمادية ۱/٦
 .التسهيالت المادية ۲/٦

: البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية -۷
 المؤشرات

 .خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ۷/۱
 .تفاعل المؤسسة مع المجتمع ۷/۲

 : دارة نظم الجودةإوالتقويم المؤسسى - ۸
 المؤشرات

 .لمؤسسةاتقويم أداء  ۸/۱
 .الجودةاألكاديمية لوحدة ضمان  دعم القيادات ۸/۲
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الفاعلية التعليمية :  نىالمحور الثا

 : الطالب والخريجون -۱
 المؤشرات

 .سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب ۱/۱
 .الدعم الطالبي ۱/۲
 .األنشطة الطالبية ۱/۳
 .ونالخريج ٤/۱

: كاديميةالمعايير األ -۲
 المؤشرات

من  معتمدةأخرى  معاييرأو أي المرجعية كاديمية القومية لمعايير األا ۲/۱
 .الهيئة

 .كاديميةالمعايير األالبرامج التعليمية مع توافق  ۲/۲

 : البرامج التعليمية -۳
 المؤشرات

 .رامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنميةالب ۳/۱
 .تصميم وتطوير البرامج التعليمية ۳/۲
 .مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية ۳/۳

 : الداعمةية التسهيالت المادو التعليم والتعلم -٤
 المؤشرات

 .ستراتيجية التعليم والتعلما ۱/٤
 .التعليم تالسياسات المتبعة في التعامل مع مشكال ۲/٤
 .برامج التدريب الميداني للطالب ۳/٤
 .تقويم الطالب ٤/٤
 .المتاحة للتعليم والتعلم اإلمكانات ٤/٥
 .رضاء الطالب ٤/٦
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 : أعضاء هيئة التدريس- ٥
 المؤشرات

 .الهيئة المعاونة/ كفاية أعضاء هيئة التدريس ۱/٥
 .الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ۲/٥
 أعضاء هيئة التدريس رضاء/ تقييم أداء ۳/٥
 .الرضا الوظيفي ٥/٤

 : العلمية البحث العلمي واألنشطة- ٦
 المؤشرات

 خطة البحث العلمي ۱/٦
 البحثية كفاءة العملية ۲/٦
 .تمويل البحث العلمي ۳/٦
 .أنشطة علمية أخرى ٦/٤

  :الدراسات العليا- ۷
 المؤشرات

 .الدرجات الممنوحة ۷/۱
 .العملية التعليمية في الدراسات العليا ۷/۲
 .طالب الدراسات العليا ۷/۳

  :التعليمية يم المستمر للفاعليةالتقو- ۸
 المؤشرات

 .تقويمشمولية واستمرارية ال ۸/۱
ة يلة والمحاسبءالمسا ۸/۲
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 ضوابط االعتماد

تعتمد عملية االعتماد التي تقوم بها الهيئة لمؤسسات التعليم العالي وجامعة 
األزهر على مجموعة من الضوابط التي يجب دراستها بعناية، وأخذها في االعتبار 

 :عند التقدم بطلب االعتماد، وذلك على النحو التالي

د من قبل الهيئة للمؤسسة عند قدرتها على تحقيق متطلبات يمنح االعتما •
 .)القدرة المؤسسية، والفاعلية التعليمية(المحاور الرئيسة للتقويم واالعتماد 

يحجب االعتماد عن المؤسسة في حالة عدم قدرتها على تحقيق بعض  •
صميم المعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية، والمتعلقة بالمعايير األكاديمية، وت

البرامج والمقررات، والتعليم والتعلم، حيث تعتبر من المعايير الحاكمة في 
 .عملية التقويم واالعتماد

في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليمية لبعض معايير الجودة غير الحاكمة،  •
فإن الهيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل يحدد نقاط القوة بالمؤسسة، وكذلك 

توف المعايير وكيفية التحسين للوصول إلي مستوي الجوانب التي لم تس
يوماً علي األكثر للرد علي ما جاء  ۱٥الجودة المطلوب، وتمنح المؤسسة 

بخطاب الهيئة المرسل للمؤسسة، وعلي المؤسسة تحديد المدة التي تراها 
أشهر من تاريخ  ۹الزمة الستيفاء جوانب القصور، وبما ال يتجاوز 

ة بعدها بإعادة إجراء عملية التقويم، وإصدار قرارها اإلخطار، وتقوم الهيئ
، وال يجوز منح المؤسسة مهلة )عدم اعتماد المؤسسة/ اعتماد (النهائي 
 .أخرى

تتولى الهيئة إخطار المؤسسة بالنتيجة النهائية، والتي تتضمن مجاالت القوة  •
لتام في المؤسسة والمجاالت المطلوب تحسينها، مع التأكيد على االستعداد ا

للهيئة لتقديم مختلف صور النصح واإلرشاد والتوجيه لمعاونة المؤسسة في 
 .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 هذا الدليل مراحل و

عداد الدراسة الذاتية، وقواعد اختيار وتعيين إفى طلب التقدم لالعتماد من الهيئة، و
مدين من الهيئة، ومعايير أخالقيات المهنة 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 ) ۲فى الملحق رقم  ۱رقم  نموذجنظر الا(بطلب االعتماد تتقدم المؤسسة  •
كانت المؤسسة تابعة ذا إفي حالة ما (من مجلسها الحاكم ومن مجلس الجامعة 

). لجامعة

لشروط المؤهلة للتقدم ا المؤسسة ما استوفت إذاالتقدم لالعتماد يتم قبول طلب  •
 يجوز يفاء المؤسسة للشروط العدم استحالة وفى . والمشار إليها سابقاً  العتمادل

 .ستة أشهر على األقل من  تاريخ رفض الطلب مرورال بعد إإعادة التقدم لها 

للشروط المؤهلة للتقدم ها ئفي حالة استيفاتقوم الهيئة بمخاطبة المؤسسة رسميا  •
شهر واحد  علىيفيد قبول الطلب خالل مدة ال تزيد  وذلك بما ،لطلب االعتماد
عداد دراسة ذاتية وفقا للنموذج المعد لذلك إم و تحثها على البدء بمن تاريخ التقد
ويجب تقديم الدراسة . و الموضح في الجزء الثاني من هذا الدليل من قبل الهيئة

 .الموافقةتاريخ الذاتية للهيئة خالل ستة اشهر من 

دارة إالعتماد التي يحددها مجلس وا تؤدي رسوم التقويم نأ المؤسسة يتعين على •
كثر على األ ن يوماً يفي خالل ثالث لكترونياإلها والمعلن عنها على موقع ،الهيئة

.  خطارها بقبول الطلبإمن 

 

 

 

 

 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

- ٤٤-  

 إعداد الدراسة الذاتية

 .الذاتية عداد الدراسةإيتولى  اً فريق المؤهلة تشكل المؤسسة •

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 للهيئةاتقدم المؤسسة  •
ومشفوعة بخطاب من  ،الحاكمها خالل المدة المنصوص عليها معتمدة من مجلس

  .دراسة صحيحةالبيانات الواردة بالكافة ن أرئيس المجلس يفيد ب

موضح في الجزء العداد الدراسة الذاتية وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة وإيتم  •
 .من هذا الدليل رابع ال

يتم جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة الذاتية وفقاً للقواعد المنصوص  •
 من هذاعداد هذه الدراسة فى الجزء الرابع إرشادات الخاصة باإلعليها 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 الهيئة على درجة كبيرةويعتبر الدور الذى يلعبه المراجعين المعتمد
ن واألهمية فى عملية التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية، حيث يقوم هؤالء المراجع

 يأثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة المتقدمة لالعتماد بمراجعة أدائها فى كل من محور
القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وذلك وفقا لما جاء فى الدراسة الذاتية التى تقدمت 

ويعتبر المراجعون ممثلين للهيئة فى أداء هذه المهمة، وبالتالى . لى الهيئةإؤسسة بها الم
 ليها أثناء زياراتهمإفانه يجب توفير كافة البيانات والبراهين أو الدالئل التى يحتاجون 

ن وسائل متنوعة للحصول على البيانات المطلوبة وسوف يستخدم المراجعو. الميدانية
.    والمالحظة، والمقابالت الفردية والجماعيةمثل الفحص الوثائقى، 

  : المراجعين فريقتشكيل ) ۱(

 :  لما يلى إجراءات الهيئة وفقاً  يتفق مع بما المراجعين فريق بتشكيل تقوم الهيئة
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يتم التنسيق مع المؤسسة المتقدمة لالعتماد باستطالع رأيها في تشكيل فريق  •
 . المراجعين

 الفريق حجم الفريق، ويختلف بما فيهم رئيس ثالثة عن المراجعين عدد يقل ال •
 . لحجم المؤسسة وفقاً 

يضمن الدقة والمصداقية فى يضم الفريق خبراء فى تخصصات متنوعة بما  •
 .عملية التقويم

وفقاً لوثيقة  الفريق مع المؤسسة عضاءأل المصالح في تضارب تجنب أىيتم  •
 . الهيئة في هذا الصدد

: ن المراجعينقواعد اختيار وتعيي) ۲(

يتم اختيار وتعيين المراجعين وفقا لمجموعة من القواعد الموضوعية التى تتسم 
نجاز المهام المخصصة لهم إبالشفافية ومحددة من الهيئة، وذلك بما يساعد على 

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

من الهيئة  اً معتمد اً يتقدم المرشح بطلب يوضح فيه رغبته واستعداده للعمل مراجع ۲/۱
ساسية المطلوبة فى لى بعض المعلومات التى تبين توافر الخصائص األإضافة باإل

التى يمكن تقدبمها فى عملية  اإلسهاماتوالخبرة السابقة فى هذا المجال و ،المراجع
. لى ما سبق السيرة الذاتية للمرشحإيضاف . والتقويم للمؤسسات التعليميةالمراجعة 

هما المواصفات  :لى نوعينإوتنقسم الخصائص المطلوب توافرها فى المراجع 
. الشخصية والمواصفات المهنية

: المواصفات الشخصية ۲/۱/۱

. السمعة الطيبة والنزاهة فى المجتمع األكاديمى  •
. الموضوعية والحيادية •
.  نصات الفعالهارات االتصال واإلم •
 .خرينمهارات التعامل مع اآل •
 .خريناحترام اراء ووجهة نظر اآل •
 .التوازن العاطفى وعدم االنفعال •
 . حسن المظهر •
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: المواصفات المهنية ۲/۱/۲

كاديمية فى تخصص واحد أو أكثر من بين التخصصات التى الخبرة األ •
. للمؤسسات التعليمية المتقدمة لالعتماد يتضمنها 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 هذه أو المشاركة المجتمعية المحلية أو اإل
. المجاالت

مال طويلة فى مهارات مهنية فى تخصصات ذات صلة أو خبرة فى األعخبرة  •
 .االستشارية فى تطوير التعليم، أو فيهما معاً 

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

. نجليزية سواء فى المحادثة أو الكتابةاجادة اللغة العربية واإل •

 .ألرقام والتحليل االحصائى واالستنتاجمهارات التعامل مع ا •

 .مهارات تحليل المضمون للوثائق وكتابة التقارير  •

. لىالقدرة على كتابة التقارير باستخدام الحاسب اآل •

. مهارات العمل الجماعى من خالل فرق العمل •

يتم فحص طلبات الترشيح ونماذج السيرة الذاتية من جانب اللجنة المختصة بذلك  ۲/۲
جراء إخطارهم رسميا من قبل الهيئة وإئة لتحديد أفضل المتقدمين، حيث يتم فى الهي

. مقابالت مع اللجنة المختصة بذلك فى الهيئة

جراء مقابالت فردية مع كل مرشح تم اختياره فى مقر الهيئة وذلك الستكمال إيتم  ۲/۳
الذاتية بعض المعلومات التى لم يتم الحصول عليها من خالل فحص الطلبات والسيرة 

جادة اللغتين العربية إنصات، والخاصة به مثل مهارات الحديث والمناقشة واإل
. واالنجليزية، والمظهر، والتوازن العاطفى، وغيرها

. يتم دراسة نتائج المقابالت للمرشحين المختارين لتحديد أفضلهم للعمل مراجعين ٤/۲

من خالل حزمة البرامج  يتم تدريب المرشحين المختارين فى المرحلة السابقة ٥/۲
ويعتبر اجتياز هذه . التدريبية الخاصة باعداد وتأهيل المراجعين والتى تقدمها الهيئة

. اً معتمد اً البرامج التدريبية بنجاح أحد الشروط األساسية للعمل مراجع
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ليها مؤهال من قبل إشارة يعتبر كل من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية السابق اإل ٦/۲
ومن ثم يجب أن يتعهد كتابة بااللتزام بقواعد أخالقيات  ،اً معتمد اللعمل مراجعالهيئة 

حددتها الهيئة، وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة مع المؤسسات التى ي المهنة الت
سوف يكلف بمراجعتها، وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الفترة المطلوبة لكل عملية 

. مراجعة

دارة الهيئة بعد إرئيس مجلس / د.جعين من السيد أيصدر قرار اعتماد المرا ۲/۷
.  دارة الهيئةإالعرض على مجلس 

 :قواعد اختيار رؤساء  فرق المراجعين المعتمدين) ۳(

يتم ترشيح رئيس فريق المراجعين المعتمدين من بين المؤهلين للعمل مراجعين  ۳/۱
لتخصص موضوع المراجعة كاديمية فى اوذلك وفقا للقواعد السابقة باستثناء الخبرة األ

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

. أو الخارجية، أو هما معاً /المراجعة الداخلية وخبرة حديثة العهد فى أساليب  •

 .دارة االجتماعاتإى قيادة الفريق ومهارات عالية ف •

 . وخاصة المؤسسة الخاضعة للمراجعة والتقويم ،خرينمهارات كسب ثقة اآل •

 .مهارات الفحص الوثائقى وتحليل المضمون والبحث عن األدلة والحكم •

مهارات توزيع المهام بين أعضاء الفريق والتنسيق بين أدوارهم أثناء عملية  •
 .المراجعة والتقويم

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

مهارات العرض الشفهي لمسودة التقرير النهائى للمراجعة أمام القيادات  •
طراف األخرى المعنية فى المؤسسة الخاضعة للمراجعة كاديمية واألاأل

 .والتقويم

خطارهم مع تحديد موعد إويتم  ،تم حصر المرشحين لرئاسة فرق المراجعيني ۳/۲
الجراء المقابالت مع كل منهم على حدة بمقر الهيئة وذلك الستكمال بعض المعلومات 

.  مالذاتية الخاصة بهيها من خالل فحص الطلبات والسير التى لم يتم الحصول عل



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

- ٤٨-  

ن والمختارين فى المرحلة السابقة يتم تدريب المرشحين لرئاسة فرق المراجعي ۳/۳
وخاصة فى مجاالت مهارات العمل الجماعى والقيادة، وتحرير التقارير، والعرض 

قائد نجاح أحد الشروط األساسية للعمل ويعتبر اجتياز هذه البرامج التدريبية ب. الشفهى
. فريق للمراجعين المعتمدين

مقررة من الهيئة مؤهالً من قبل الهيئة يعتبر من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية ال ٤/ ۳
ومن ثم يجب أن يتعهد كتابة بااللتزام . للعمل كرئيس لفريق للمراجعين المعتمدين

بقواعد أخالقيات المهنة التى حددتها الهيئة، وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة 
 مع المؤسسات التى سوف يكلف بمراجعتها، وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الفترة

. المطلوبة لكل عملية مراجعة

رئيس الهيئة بعد . د.يصدر قرار اعتماد رؤساء فرق المراجعين من السيد أ ٥/۳
العرض على مجلس ادارة الهيئة ويسري قرار االعتماد والترخيص بمزاولة المهنة 

. سنوات ٤لمدة 

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

: والتى تشتمل على ما يلى
. التمثيل المشرف للهيئة أمام الغير وخاصة المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد •
 .الحرص على كسب ثقة المؤسسة واألعضاء العاملين بها •
مراجعة الحرص على عدم ممارسة دور المراقب أو المفتش أثناء عملية ال •

والتقويم، بل على العكس يجب ممارسة دور المعاون للمؤسسة حتى تتمكن من 
. إظهار قدراتها الذاتية وعناصر تميزها واجتيازها 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 اتباعها
عدم استعمال المراجع ألي معلومات أو مطبوعات خاصة بالهيئة أو  •

بالمؤسسات الخاضعة للتقويم واالعتماد ألي أغراض أخرى خالف ما هو محدد 
 .ماح ألي مؤسسات أخرى باالطالع عليهاله من قبل الهيئة، أو الس

يحظر على المراجع االفصاح عن تقرير التقويم كلياً أو جزئياً، أو األوزان  •
والدرجات التي حصلت عليها المؤسسة، أو الجوانب اإليجابية والسلبية الواردة 
في التقرير النهائي للتقويم، حيث أن هذه المعلومات سيتم استخدامها عن طريق 

وتحاط بسرية تامة وذلك لتحديد مستوى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب  الهيئة
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ويعتبر افشاء أي معلومات عن هذا التقرير ومحتوياته السابق . بشأن اعتمادها
،  ۲۰۰٦لسنة  ۸۲ليها مخالفاً بشكل صريح لقانون الهيئة رقم إاإلشارة 

 .۲۳ويستوجب توقيع العقوبة الواردة في القانون مادة رقم 

  :ات الميدانيةالزيارمواعيد :  ثانياً 

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

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

  :الجدول الزمني للزيارة الميدانية ) ۱(

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

، علماً بأن نموذج )۲فى الملحق رقم  ۱۳نظر النموذج رقم ا(المتاح للزيارة بكفاءة 
الجدول الزمني المقترح قابل للتعديل ليالئم الظروف الخاصة بكل مؤسسة ويتم 

االتفاق على أي تعديل خالل الزيارة التمهيدية التي يقوم بها رئيس فريق المراجعة 
 .للمؤسسة

ن المقابالت الموضحة الحقاً تتم  بحضور فردين على ألى إدر االشارة جتو 
من فريق المراجعة منهم رئيس الفريق، بينما يستطيع باقي أفراد الفريق القيام  قلاأل

 . باألنشطة األخرى مثل المالحظة والمراجعة الوثائقية خالل ذلك الوقت

: الميدانية  لزيارةا إعداد وتنظيم) ۲(

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

: التنسيق للزيارة الميدانية ۲/۱
فيما  بها للقيام بدور المنسقعضاء هيئة التدريس أحد أبتكليف تقوم المؤسسة 

ويلعب المنسق دوراً هاماً فى عملية المراجعة والتقويم أثناء . ة الميدانيةيتعلق بالزيار
ء الترتيبات الالزمة للزيارة اجرإالزيارة الميدانية للمؤسسة المعنية، حيث يساعد فى 

الميدانية لفريق المراجعين المعتمدين، ويسهل عملية االتصال بين هذا الفريق 
ة، ويساعد فريق المراجعين على تنفيذ مهامهم خرى فى المؤسسطراف المعنية األواأل

وفقا للجدول الزمنى المحدد للزيارة الميدانية، ويزود الفريق بالمعلومات المطلوبة، 
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وأخيرا يساعد فى عرض الوثائق واألدلة وتنظيم المقابالت واالجتماعات التى تتطلبها 
 :التالية ويجب أن تتوافر فى المنسق الخصائص والشروط.  عملية المراجعة

. القدرة علي العمل بمهارة مع الفريقيتمتع بشخصية قيادية و •
 . خرخرين واحترام الرأي اآليتميز بالقدرة علي كسب تعاون اآل •
 .متع بعالقات طيبة مع أفراد المؤسسةيت •
 .االتصال واإلنصات الفعاليتصف بمهارات  •
 . خرينآللقدرة على التنسيق والتعامل مع اايتصف ب •
فة الكافية بنوع وطبيعة المؤسسة التعليمية وكافة األنشطة التي المعرلديه  •

 .تمارسها
دارة الجودة بالمؤسسة ومعايير وعناصر التقويم إالمعرفة الكافية بنظام  •

 .ويفضل أن يكون أحد أعضاء فريق الدراسة الذاتية
لمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بعملية مانة فى األبالمصداقية وايتمتع  •

. راجعة فى مراحلها المختلفةالم

 :ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل فى اآلتى

 .لها 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 التمهيدي االجتماع حضور •
 .توفير المستندات والدالئل المختلفة التي تتطلبها عملية المراجعة والتقويم •
تنسيق وتنظيم  المقابالت واالجتماعات مع كافة األطراف المعنية في عملية  •

 .والتقويم ةالمراجع
المختلفة التي تتطلبها  ماكنتنسيق وتنظيم الزيارات ألغراض المالحظة لأل •

...... المرافق / بنيةاأل/ قاعات المحاضرات/ الفصول(مراجعة والتقويم عملية ال
 ).وغيرها

، وفقا  المراجعين مع فريق  االجتماعات والمقابالت المحددة له يوميا حضور •
 .لخطة الزيارة الميدانية

، والرد على استفسارات  األكاديمية باألنشطة توفير كافة البيانات المتعلقة •
فراد المعنيين مقابالت المطلوبة بين المراجعين واألال وتنسيقالمراجعين 

 .بموضوع االستفسار
انظر ( عن أداء فريق المراجعين المعتمدين من الهيئة المؤسسة رير إعداد تق •

 ).۲فى الملحق رقم  ۱٤النموذج 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 تكهنات •
عملية  بعد أو خالل يفضي بأى معلومات عن نتائج التقويم سواء أال يجب •

 .المراجعة
لتزام بالجداول المخططة لإلجتماعات والمقابالت وعدم المشاركة في بعض اال •

 طراف المجتمعية،األ أو ع الطالبم نوالمقابالت التى يقوم بها المراجع
التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة ، والمراجعة لفريق االجتماعات المغلقةو

 .الميدانية لفريق المراجعين

:   يديةهالتم الزيارة ۲/۲
وتهدف إلى  ،لها لزيارة تمهيدية اً موعد المؤسسة مع المراجعةفريق  قائد يرتب
 :تحقيق ما يلي

لميدانية لفريق المراجعين والتدريب العملى للمؤسسة المتقدمة التمهيد للزيارة ا •
 .لالعتماد على الزيارات الميدانية وكسب التعاون لهذه الزيارات

 /الزمني الجدول/ الزيارة إجراءات(الزيارة الميدانية ترتيبات  على التأكيد •
 ).أخرى/ اللوجستية الترتيبات

 التي تضمنتها الوثائقو تقويميةال المعلومات كفايةإفادة المؤسسة عن مدى  •
 .إضافيةأو وثائق  معلومات أية وطلب، الدراسة الذاتية

 .الميدانية الزيارة أثناءالداعمة   الوثائقتوفير  على التأكيد •

: الفترة الزمنية وأنشطة الزيارة الميدانية ) ۳(

 :الفترة الزمنية  ۳/۱

 .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 هذه الزيارات الالحقة يوما واحدا فقطتستغرق . التقويم
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 :األنشطة  ۳/۲

 أعضاء هيئة/ مع ممثلين للطالب تنظيم اجتماعات ومقابالت علنية ومغلقة •
مسبقاً له  اً األطراف المجتمعية يكون بعضها معدّ / داريالجهاز اإل/ التدريس

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

أو التي يرغبون فى طلبها ، ةقدمالم الوثائقعلى المعتمدين اطالع المراجعين  •
  ).الفحص الوثائقى(تهم فى هذا الصدد مالحظا تدوينتحليل مضمونها وو

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

 ).وغيرها

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

. ليها من جانب كل عضو فى الفريقإالتوصل المالحظات والنتائج التي تم 
 .إذا دعت الحاجة االجتماعات ويمكن دعوة المنسق لحضور هذه
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ألداء المؤسسة  يالتقرير السنو
تلخص فكرته توالذي  ،عداد التقرير السنوى الخاص بهاإتقوم المؤسسة ب

التى تم تنفيذها فى قيام المؤسسة بعرض نتائج المراجعة لألنشطة واألعمال  األساسية
بالمقارنة باألنشطة واألعمال التى تضمنتها من قبل الخطة  ،فى السنة الدراسية الماضية

من أجل تحقيق رسالة المؤسسة  ،ستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بهذه السنةاال
يلى ذلك تصميم الخطط التنفيذية الالزمة لألنشطة . ستراتيجيةوغاياتها وأهدافها اال

ستمرار فى تحقيق مال المطلوب القيام بها فى السنة الدراسية القادمة من أجل االواألع
. ستراتيجيةرسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها اال

عداد هذا التقرير السنوى وفقا لوضع المؤسسة بالنسبة لالعتماد إوتختلف طريقة 
نظر النموذج رقم  ا(من الهيئة، حيث يجب أن نفرق بين حالتين رئيسيتين فى هذا الصدد 

): ۲أ فى الملحق رقم  ۱٥
 

وتتمثل فى وضع المؤسسة االنتقالى قبل الحصول على االعتماد، حيث  :الحالة األولى
وتتعلق بنتائج  ،عداد التقرير السنوى فى ضوء التقارير الصادرة من الهيئةإيتم 

سة فى التقرير ففى هذه الحالة تذكر المؤس. الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين
ولمعالجة  ،السنوى الخاص بها األنشطة والمهام التى تم تنفيذها لتعزيز نقاط القوة

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

وتتمثل فى وضع المؤسسة بعد الحصول على االعتماد وتسعى الى  :الحالة الثانية
ن تقريرها السنوى يجب أن يغطى بالتفصيل جميع إي هذه الحالة ففف. تجديد االعتماد

المعايير والمؤشرات والعناصر الحاكمة الستمرار االعتماد والخاصة بـالموارد 
المالية والمادية، والمعايير األكاديمية، والبرامج التعليمية والمقررات، والتعليم 

ب فى  ۱٥نظر النموذج رقم ا. (والتعلم والتسهيالت الداعمة، والدراسات العليا
). ۲الملحق رقم 
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 التقويمعملية  نتائج

خطار المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خالل إتقوم الهيئة ب
وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمناً إحدى ، ستين يوماً من انتهائها

) : ۲قم فى الملحق ر ۱٦أنظر النموذج رقم (الحاالت التالية 

: منح االعتماد) أ(
وتقوم الهيئة ، منح شهادة االعتمادتُ االعتماد استيفاء المؤسسة لمعايير فى حالة 

ضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجالت إباالعالن عن هذا المنح ب
وكذلك باخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة من  ،وبموقعها االلكتروني ،الهيئة

 .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 عليها في القا

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

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

من الهيئة يوضح  حالة تقريراً ويتضمن قرار اإل. ى الوزير المختصلإالمؤسسة 
العجز في استيفائها ومستوى  ،التي لم تطبقها المؤسسةوالمؤشرات والعناصر المعايير 

 .وما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على االعتماد
نه يجب األخذ إاالت المترتبة عليها فلى ما سبق حول نتائج التقوييم والحإضافةِ إ

 : فى االعتبار الشروط الملزمة التالية

التقدم بطلب  عادةإاعتمادها  ال يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الهيئة بعدم •
ن أعلى  ،أو السلطة العليا المختصة ،ال بعد موافقة الجهة التابعة لهاإاالعتماد 

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

 .مر المؤسسة للوزير المختصأيصدر القرار النهائي بعدم المنح ويحال  •
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 يمما بعد التقومرحلة 
يتضمن هذا الجزء القواعد المنظمة لمرحلة ما بعد االعتماد الذى تمنحه 

 :ى التالىوتتلخص هذه القواعد ف. لنتائج التقويم الهيئة للمؤسسة التعليمية وفقاً 

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

 يةكد من استمرارأوما تقوم به الهيئة من زيارات للت ،تقدمها المؤسسة
 .عتمادمقومات اال

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

نشاطها او برامجها بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم واالعتماد 
. و الغاء االعتماد بحسب جسامة المخالفةأدارة الهيئة وقف إكان لمجلس 

عادة إ من الهيئة طلبأن تن و المستفيديأو الجهة المعنية أللوزارة يحق  •
 .النظر في صالحية المؤسسة في حال مخالفتها لمعايير االعتماد

و الفحص للمؤسسة التعليمية أو المراجعة أعمال المتابعة أذا تبين من إ •
و أحد الشروط المقررة لالعتماد الصادر لها شهادة اعتماد فقدها أل

و أديالت في نشاطها ية تعأها ؤجراإو أية مخالفات أارتكاب المؤسسة 
بما يجعلها غير مستوفية ، و البرامج التعليمية التي تقدمهاأنظام العمل 

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

مؤسسة لغرضها لغاء شهادة االعتماد  في حالة تغيير الإويتعين على المجلس        
و المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول أن البيانات أذا ثبت إو أ ،تغييرا جوهرياً 

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

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

االعتماد طبقاً لإلجراءات و الغاء أتظلم من قرار وقف الللمؤسسة يحق  •
  .خطارهاإمن  خالل ثالثين يوماً القانونية المنظمة لذلك 
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لمؤسسة ذا ثبت له قيام اإيقاف لغاء قرار اإلإدارة الهيئة بإيقوم مجلس  •
 .سباب التي قام عليها هذا 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 

ها ئو الغاأعالن عن قرار وقف شهادة اعتماد المؤسسة ن تقوم باإلأالهيئة 
 .عن قرار االعتمادذاتها عالن طريقة اإلب
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 اتـلمـالتظ
أن تتظلم من هذا االعتماد من حق المؤسسة التعليمية التى لم تمنحها الهيئة 

في  ۱۷أنظر النموذج رقم ( يوالمتمثلة فى التال ،ولكن وفقا للقواعد المنظمة لذلك ،االقرار
 ):۲الملحق رقم 

دارة الهيئة من قرار رفض منحها إس لى رئيس مجلإن تتظلم أللمؤسسة التعليمية ) أ(
لغائها إو أو قرار وقف شهادة االعتماد أ ،و رفض تجديد االعتمادأ ،شهادة االعتماد

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

والمعلن  ،من الهيئة سوم التظلم المحددة سلفاً تسديد ربالمؤسسة المتظلمة تلتزم ) ب(
 .لكترونيعلى موقعها اإل

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

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

ها في خالل تسعين ئعضاأراء آغلبية أتصدر لجنة التظلمات توصيتها في التظلم ب) د(
دارة الهيئة الذي إلى مجلس إكثر من تاريخ التظلم وترفع تقريرها يوما على األ
 .صدورهمن  في خالل ثالثين يوماً  به المؤسسة تخطر مسبباً  نهائياً  يصدر قراراً 

 .في حالة قبول تظلم المؤسسة تلتزم الهيئة برد رسوم التظلم  اليها) هـ(
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 تجديد االعتماد
تسري صالحية شهادة االعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسة لمدة خمس سنوات 

ول مرة مع االلتزام أوالقواعد المطبقة لالعتماد ذاتها االجراءات بو يتم تجديدها 
 :بالتالي

ول من السنة االخيرة من دم المؤسسة بطلب تجديد االعتماد خالل الشهر األتتق •
 .مدة سريان االعتماد السابق

 .خر تقرير للجان االعتماد عن المؤسسةآيرفق بالطلب  •

المحددة من الهيئة والمعلنة على  ،عادة التقييم واالعتمادإتسدد المؤسسة رسوم  •
 .لكترونيموقعها اإل

قويم مدى التطور الذي حققته المؤسسة خالل الفترة ويوضع في االعتبار ت •
 .خيرالمنقضية منذ اعتمادها 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 هذا الدليل بالدراسة الذاتية الخاصة بمؤسسات  خيريتعلق الجزء الرابع واأل

لذاتية التى التعليم العالى وجامعة األزهر، حيث تقدم الهيئة نموذجا متكامال للدراسة ا
يجب على أى مؤسسة راغبة فى التقويم واالعتماد تقديمها للهيئة، وذلك بعد التحقق من 

وفى ضوء ذلك يحتوى . أهليتها لذلك كما سبق توضيحه فى الجزء الثانى من هذا الدليل
عداد الدراسة الذاتية، يلى ذلك محتويات إرشادات الخاصة بهذا الجزء على بعض اإل

ية ممثلة فى قسمين رئيسيين هما البيانات الوصفية عن المؤسسة، وعملية الدراسة الذات
التقويم الذاتى لمحورى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وما يحتوى عليه كل منهما 
من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص محددة من قبل الهيئة، وأخيرا الممارسات 

. التطبيقية لكل محور على حدة
 

عداد الدراسة الذاتية إامة تتعلق برشادات عإ
 

عداد الدراسة الذاتية الخاصة بالمؤسسة الخطوة األولى واألكثر أهمية فى إيمثل 
 يوالذ ،نها تعبر عن أسلوب التقويم الذاتى للمؤسسةإعملية التقويم واالعتماد، حيث 
بها عناصر القوة التى تتميز  لحالى بما فى ذلكها اوضعيعتمد على توصيف وتشخيص 

لى الخطة المستقبلية التى إضافة إدائها، آعلى  وكذلك مجاالت الضعف التى  تؤثر سلباً 
نشطة الممكنة لمعالجة عناصر الضعف فى المؤسسة وتمكنها 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 وفقاً 
ن إوفى حقيقة األمر ف. والمعايير التى حددتها الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

لممارسة الذاتية للمؤسسة فيما يتعلق بتقييم عداد الدراسة الذاتية يعتبر نوعا من اإ
وضعها الحالى بدقة ومصداقية، وكذلك خططها المستقبلية التى يمكن أن تساعدها على 

كما يجب أن . تصحيح أوضاعها وتحسين وتعزيز الجودة فى عملياتها ومخرجاتها
درتها الدراسة الذاتية الخاصة بها هو قياس وتقييم ق إعداديكون هدف المؤسسة من 

مع تحديد  ،على أداء وظائفها وتحقيق رسالتها، وكذلك قياس وتقييم الفاعلية التعليمية
والقيود التى تحد من مجهوداتها لتحسين  ،دقيق وصريح لعناصر القوة التى تتميز بها

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

فان المؤسسة مطالبة بتقديم  يوبالتال. كافة المعلومات المطلوبة عنها ألغراض االعتماد
دائها، بمعنى مدخالتها، أاصيل الحقيقية المتعلقة بجميع الجوانب الخاصة بكافة التف

مؤسسة يعتمد  ألي بوجه عامويجب التأكيد على أن التقويم . وعملياتها، ومخرجاتها
عدادها بعناية ودقة بحيث تصبح إومن ثم يجب  ،بصفة أساسية على هذه الوثيقة

ر المحددة عن طريق الهيئة القومية مصدرا متكامال للمعلومات ذات الصلة بالمعايي
عداد الدراسة الذاتية من إان الجهد 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 مهموحتى يمكن تعظيم العوائد الناتجة عن هذا العمل ال. لها
 .الجيد للدراسة الذاتية اإلعداد فيرشادات العملية التى يمكن أن تساعد المؤسسة اإل

 فيالجيد للدراسة الذاتية تضافر جهود 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 هناك إوفى الواقع ف. مكانعدادها بقدر اإلإ يالذاتية بل وأيضا يجب أن يشتركوا ف

 :يالدراسة الذاتية الناجحة وه إلعدادأساسية  اتلتزامعدة ا

. بذل الجهد والوقت الكافيين •
. المؤسسة فياشتراك جميع األطراف  •
 .اء هذه المهمةدعم 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 
والمهام الخاصة  ممارسة كافة األنشطة ويفضل أن تتم. هذه المرحلة في وفاعالً 

 كما أن اإلعداد .الجودة بالمؤسسةالمسئولة عن إدارة وحدة البالدراسة الذاتية من خالل 
لى والبرامج الجاهزة 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 حددتها الهيئة القومية لضمان جودة 

. من هذه الدراسة ومناقشتها مع كافة األطراف ذات الصلة بالمؤسسة) مسودة(مبدئية 
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كما يمكن للمؤسسة طلب النصح واإلرشاد من الهيئة أثناء عملية إعداد وكتابة التقرير 
 الدراسة الذاتيةمن تم كتابة النسخة النهائية توأخيرا يجب أن . ى للدراسة الذاتيةالنهائ

 .لإلجراءات المذكورة بالجزء الثالث من هذا الدليل للهيئة وفقاً  اوتسليمه
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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   ي معهد 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

         لوم   دب 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 بالهيئة 

قويم الذاتى يجب أن يشتمل القسم الثانى من الدراسة الذاتية على عملية الت
ة والذى موذج المعد لذلك من قبل الهيئعتماد، وذلك وفقاً للنللمؤسسة المتقدمة لال

عتماد والمعايير والمؤشرات والعناصر والخصائص يتضمن محاور التقويم واال
. الخاصة بكل محور

الذاتى  لتقويم امعايير محاور و) أ ( 

 :القدرة المؤسسية: المحور األول
المعايير  م
  .ستراتيجيالتخطيط اال  ۱
  .الهيكل التنظيمي  ۲
  .دة والحوكمةالقيا  ۳
  .المصداقية واألخالقيات  ٤
 .الجهاز اإلداري  ٥
 .الموارد  ٦
   .البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية  ۷
  .الجودةنظم دارة إو يالتقويم المؤسس  ۸

 
 :الفاعلية التعليمية: المحور الثانى

المعايير  م
   .والخريجون الطالب ۱
  .المعايير األكاديمية ۲
 .التعليمية  برامجال ۳
  .داعمةالالتسهيالت و التعليم والتعلم ٤
  .أعضاء هيئة التدريس ٥
 .األخرى العلمية البحث العلمي واألنشطة ٦
  .الدراسات العليا ۷
  .التعليمية التقييم المستمر للفاعلية ۸
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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  -

ما هو مستوى المشاركة فى التحليل البيئى من جانب مختلف األطراف داخل  -

وخارج المؤسسة؟ 

ليل البيئى مع األطراف المختلفة داخل وخارج 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

هل تم عرض ومناقشة الرؤية والرسالة مع األطراف المختلفة داخل وخارج  -

 .ذكر هذه األطرافاالمؤسسة؟ 

هل تم نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟  -

 .ذكر هذه الوسائلا

: ستراتيجيةاألهداف اال ١/١/٣

هل هناك أهداف استراتيجية للمؤسسة؟  -

 القدرة المؤسسية: أوًال 



 دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالي

- ٦٩-  

هو مستوى المشاركة فى صياغة األهداف االستراتيجية للمؤسسة من جانب  ما -

مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة؟ 

هل تم عرض ومناقشة األهداف االستراتيجية للمؤسسة مع األطراف المختلفة  -

. ذكر هذه األطرافا داخل وخارج المؤسسة؟

ئل المختلفة داخل من خالل الوسا اتيجية للمؤسسةهل تم نشر األهداف االستر -

 .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؟ ئودقيق 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 -

قبال المنظمات فى سوق العمل على إتزايد ( .حدد مالمح التميز للمؤسسة -

استقصاء / التصنيف العالمي/ زيادة إقبال الطالب الوافدين/ خريجى المؤسسة

 .)خرىأ/ مستوى كفاءة الخريجين فى المنظمات التي يعملون بها
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: الهيكل التنظيمي -٢

: دارات الداعمةاإلوالهيكل التنظيمى  ٢/١

: م ومعتمدئهيكل تنظيمي مال ٢/١/١

م للمؤسسة؟ ئهل هناك هيكل تنظيمى مال -

هل هناك تحديد دقيق للمسئوليات سواء للقيادات األكاديمية أو التنفيذية  -

بالمؤسسة؟  

والكوارث؟ للتعامل مع األزمات ) ةلجن/ وحدة(هل يوجد شكل تنظيمي  -

هل تم تحديد أدوارها؟    -

هل هناك توصيف وظيفى شامل وموثق لجميع وظائف المؤسسة ؟   -

ستخدام التوصيف الوظيفى فى التعيين والنقل والندب للوظائف اهل يتم  -

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؟  -

هل تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة على مستوى  -

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؟  -

ختيار اهل هناك مشاركة وٕابداء رأى من جانب أعضاء هيئة التدريس عند  -

القيادات األكاديمية؟ 

: المجالس الرسميةنمط القيادة وممارسات  ٣/٢

 : أسلوب القيادة ٣/٢/١

ما هو أسلوب القيادة المتبع في المؤسسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  -

ستقصاء هذه األطراف في هذا ا العاملين؟ اذكر نتائج/ الطالب/ ومعاونيهم

 .الصدد

تخاذ القرارات اما هى درجة مساهمة المجالس الرسمية بالمؤسسة فى المناقشة و -

اذكر نماذج لبعض القرارات المتميزة لمساهمات هذه  اصة بالتعليم والتعلم؟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 -

ما هو عدد الدورات التدريبية السنوية إلى إجمالى الدورات التي تضمنتها  -

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؟  -

هل يستخدم التمويل الذاتي في دعم العملية التعليمية والبحثية؟ وما هي نسبة  -

المستخدم إلي إجمالي المخصصات المالية الحكومية السنوية في هذا الصدد؟ 

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

المؤسسات اإلنتاجية مع ) اتفاقيات/ شراكة(هل هناك أى نوع من التعاون  -

أوالخدمية فى المجتمع  المحيط بالمؤسسة؟ 

ما هى هذه القطاعات بالتحديد؟  -
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/ مشروعات/ تفاقياتامثال 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

ما هى اإلجراءات التى تتبعها المؤسسة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية  -

والنشر؟ 

ما هى اإلجراءات التى تتبعها المؤسسة للمحافظة على حقوق التأليف والنشر؟  -

فاعلية اإلجراءات التي  عنأعضاء هيئة التدريس بالكلية  هي انطباعاتما  -

افظة علي الملكية الفكرية ؟ تتبعها المؤسسة للمح

:  خالقيات المهنةأالممارسات العادلة وااللتزام ب ٤/٢

:  ضمان العدالة وعدم التمييز ٤/٢/١

الب واحترام هل تطبق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمييز بين الط -

؟ مباديء حقوق االنسان

ما هي الممارسات الدالة علي ذلك؟  -

ات تصحيحية لمعالجة أى ممارسات غير عادلة؟ قرار/ تخاذ إجراءاتاهل تم  -

 .اذكر نماذج فعلية

جراءات تضمن عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفة فى إهل هناك  -

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

دارية وللعاملين ؟ أذكر اآلليات تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلهل يتم  -

. المستخدمة فى ذلك

الدورات التدريبية التي تم تنفيذها من المخطط لكل وما هي نسبة وأنواع البرامج  -

/ ةمهارات سلوكي/ داريةإفئة خالل السنوات الثالث السابقة؟ مثال ذلك مهارات 

 .الخ ..../ .مهارات فنية متخصصة

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

ما هو رأي العاملين في مدى مصداقية النظم الحالية المستخدمة فى تقييم أداء  -

العاملين؟ 

ذكر هذه اخرى مبتكرة لتقييم أداء العاملين؟ أهل تستخدم المؤسسة وسائل  -

 .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

متاحة سنويا للمؤسسة كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها هل الموارد المالية ال -

ستراتيجية؟ وفى حالة عدم كفايتها ما هي أسباب ذلك؟ اال

ما مدي تطور حجم الموارد الذاتية للمؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة؟  -

لى إما هى نسبة الموارد الذاتية المستخدمة فى دعم العملية التعليمية والبحثية  -

عامة للمؤسسة؟ الموازنة ال

هل هناك أى مجهودات متميزة بذلت لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية  -

المخصصة للمؤسسة من الموازنة؟ 

: مالءمة المبانى ٦/١/٢

هل مساحة المباني كافية لممارسة أنشطة المؤسسة؟  -
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 / ..االضاءة الطبيعية/ التهوية(مة لممارسة أنشطة المؤسسة؟ ئهل المباني مال -

 .)لخا.. 

هل تتوافر التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة في مباني  -

. المؤسسة؟ حدد هذه التجهيزات

السالمة؟  ما هى الممارسات التى تتخذها المؤسسة للمحافظة على األمن و -

)  خرىأ/ التعامل مع المواد الخطرة واألمراض المعدية/ أمن المعامل والورش(

إلرشادية المناسبة لتحقيق األمن والسالمة ألفراد هل تتوافر العالمات ا -

المؤسسة؟ 

هل تتصف المؤسسة بالنظافة؟  -

: التسهيالت المادية ٦/٢

: تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية  ٦/٢/١

/ فنية / رياضية (ما هي التسهيالت المتاحة لممارسة األنشطة الطالبية؟  -

) 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 ؟  -

برامج / استشارات (ما هي الممارسات الفعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع؟  -

). 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؟  -

فرص / عيد الخرجين (هل تشارك األطراف المجتمعية فى أنشطة المؤسسة  -

؟ )تدريب الطالب/  إعداد البرامج التعليمية / التوظف

: رضا األطراف المجتمعية ٧/٢/٢
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مجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية هل يتم قياس مستوى رضا األطراف 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 هيئة التدريس ومعاونيهم -

 األطراف المجتمعية ذات العالقة؟ / نيالعامل/ الطالب

وريا؟ مقارنة نتائج تقويم المؤسسة د تمتهل  -

: أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة ٨/١/٢

هل حدث تقدم ملموس فى األداء المؤسسى نتيجة االستفادة من نتائج التقويم  -

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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التى تتعلق بقضايا الجودة؟  هل يشارك مدير الوحدة فى مناقشة الموضوعات -

. 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 -

أماكن (مع المـــوارد المتاحة للمؤسسة م أعداد الطالب المقبولين ئتالتهل  -

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

: نوالطالب الوافد ١/١/٢

 ما هى نسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالى للطالب؟     -

 ةعوام الخمسما هو معدل الزيادة فى عدد الطالب الوافدين مقارنة باأل -

الماضية؟    

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

  :الدعم الطالبى ١/٢

: دعم الطالبنظام  ١/٢/١

 /النفسية/ العينية/ الخدمات المادية(هل هناك نظام معتمد للدعم الطالبي  -

 ؟)أخرى

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

: ةالصحيالرعاية برامج الدعم االجتماعي و ١/٢/٢

 /تسهيالت إنشائية(حتياجات الخاصة؟ اال يما هي أنواع الدعم المقدمة لذو -

). أخرى/رعاية صحية ونفسية/ دعم أكاديمي

هل هناك عيادة للطالب داخل المؤسسة؟   -

هل العيادات الطبية مجهزة للحاالت الطارئة؟  -

: طالب المتفوقين والمتعثرينالوتحفيزبرامج دعم  ١/٢/٣

 هل هناك قواعد موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثرين؟ -

 قين علميًا خالل السنوات الثالث الماضية ؟                         ما هو تطور نسبة الطالب المتفو -

/ دعم مالي/ منح دراسية (ما هي وسائل دعم وتحفيز المتفوقين والمبدعين؟  -

) 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  -

مستوى  هل يتم قياس فاعلية برنامج رعاية الطالب المتعثرين دراسيًا على -

المؤسسة؟ 

: ياإلرشاد األكاديمالتوعية و ١/٢/٤

هل هناك دليل للطالب؟   -

هل هذا الدليل متاح لجميع الطالب؟    -

في حالة تطبيق نظام الساعات ( 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

/ رياضية(تم ممارستها فى المؤسسة؟ تما هى أنواع األنشطة الطالبية التى  -

 ؟)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 متقـدمة فى األنشطة الطالبيـة على المستوى  -

الدولى؟ / المحلى

/ يعنوم/ يماد(هل هناك برامج لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الطالبية  -

  ؟)يعلم

: نوالخريج ١/٤

: نيجيالخرخدمات  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 األا ٢/١

: المعايير األكاديميةتبني  ٢/١/١

كاديمية التى تبنتها المؤسسة؟ ما هى المعايير األ -

ادها من اعتم(هل تم اتخاذ إجراءات رسمية لتبنى المعايير األكاديمية للمؤسسة  -

    ؟)الهيئة

:  للمعايير األكاديميةالممارسات التطبيقية   ٢/١/٢

ما هي الجهود والوسائل التي بذلت للتوعية بالمعايير؟ اذكر هذه الجهود  -

. 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؟  -

ما هو مدى مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج  -

؟ يالتعليم

حدد مساهمات محتويات البرنامج الدراسي فى تنمية المهارات الذهنية والعامة  -

/ مهارات الحاسب/ العمل في فريق/ بتكارير الناقد واالالتفكي/ حل المشكالت(

؟ )اإلدارة، وغيرها

ما هى أشكال مشاركة األطراف المعنية المختلفة فى تصميم وتطوير البرامج  -

التعليمية؟ 

: وتحديث البرامج والمقررات الدراسية تطوير  ٣/٢/٢

مقررات الدراسية؟ ال/ هل هناك اجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية -

 .ذكر هذه اإلجراءاتا

/ األقسام العلمية(جراءات المراجعة إما هى المستويات التى تتم من خاللها  -

) مجلس الكلية / وحدة الجودة/ الكلية

اذكر (  ؟ما هو مدى اإلستفادة من تقارير المراجعين أوالممتحنين الخارجيين -

. )تخاذهااجراءات التي تم القرارات أو اإل

ستخدام التقارير السنوية للبرامج والمقررات فى التحديث والتطوير؟ اتم هل ي -

) دلل علي ذلك(

: التعليميةالبرامج  فاعلية ٣/٣

: مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية ٣/٣/١
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الثالث سنوات خالل ال ذكر تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج دراسيا -

.  ذلك الماضية مع تفسير الدالالت المنطوية على

المختلفة فى كل ) أو المستويات(ذكر تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسية ا -

الماضية؟ ما هي الدالالت التي يمكن أن الثالث برنامج دراسي خالل السنوات 

تفسر ذلك؟ 

الثالث سنوات لذكر تطور نسبة الخريجين من كل برنامج دراسي خالل اا -

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

/ متحاناتستراتيجية التعليم والتعلم دوريًا فى ضوء نتائج االاتم مراجعة تهل  -

أعضاء الهيئة / أعضاء هيئة التدريس/ لى الطالبإستقصاء الموجه نتائج 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 معينة وطرق تدريس لتطبيق التعل -

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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 هل هناك آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميدانى للطالب؟ اذكر هذه -

وجود نماذج لكتابة تقارير عن المتدربين ومتاحة لجهات (مثال ذلك  .اآلليات

). الخ/ .... جراءات تصحيحيةإاتخاذ / مراجعة تقارير جهات التدريب/ التدريب

دلل على  ؟)نظام الدرجات(هل تؤخذ نتائج التدريب في عملية تقويم الطالب  -

. ذلك

أذكر هذه  ؟انى للطالبفاعلية التدريب الميد هل هناك مؤشرات لقياس -

. المؤشرات

: تقويم الطالب ٤/٤

: أساليب تقويم الطالب ٤/٤/١

التعلم المستهدفة؟  هل هناك آليات للتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات  -

. دلل على ذلك

هل هناك آليات علي مستوي القسم والكلية للتأكد من عدالة تقويم الطالب؟ دلل  -

. 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؟  -

/ الفرق الدراسية( هل يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة -

؟ )المقررات

دلل على  اتخاذ قرارات واجراءات تصحيحية فى ضوء تحليل النتائج؟ هل يتم -

. 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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المجالس عداد تقرير عام عن نتائج االمتحانات وعرضها علي إهل يتم  -

  المختصة؟

 :المتاحة للتعليم والتعلممكانات اإل ٤/٥

: المكتبة ٤/٥/١

هل التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب؟  -

/ اشتراك في دوريات الكترونية متخصصة/ اإلنترنت(هل تكنولوجيا المعلومات  -

ات المختلفة المستخدمة فى المكتبة متاحة للفئ) إلخ... كتب الكترونية 

المستهدفة؟ 

توافر األعداد والمؤهالت المناسبة من العاملين بالمكتبة ؟ تهل  -

 ما مدى تنوع وحداثة المراجع والدوريات؟  -

/ طالب(ما هى نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى  -

؟ )أعضاء الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة تدريس

: ملقاعات الدراسة والمعا  ٤/٥/٢

/ ما مدى تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب -

 الجداول الدراسية؟ 

الجداول الدراسية؟ / ما مدى تناسب المعامل مع أعداد الطالب -

ما مدى مالءمة قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل للعملية  -

مستلزمات تشغيل / وادالخامات والم/ الوسائل السمعية والبصرية( التعليمية 

؟ )التجهيزات األخرى/ المعامل

؟ ةهل أعداد الفنيين المؤهلين فى المعامل كافي -

/ تعليمية اتمستشفي(ما مدي كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية  -

).  إلخ...... حقول تجريبية / فنادق ومطاعم/ مالعب/ ورش
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: الطالب ضار ٤/٦

: ضا الطالبقياس وتقييم ر ٤/٦/١

سياسات (ستقصاء لقياس رضا الطالب في المجاالت المختلفة اهل يتم إجراء  -

المكتبة / الوسائل التعليمية الداعمة/ مكانيات المعمليةاإل/ أساليب التعلم/ القبول

؟ ) وغيرها ....

هل يتم تحليل نتائج قياس رضا الطالب؟   -

ذكر أ ج قياس رضا الطالب؟ستفادة من نتائهل تم اتخاذ القرارات المناسبة 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 يشارك هل يتالءم التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات الت -

فى تدريسها؟ 

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

مع ذلك؟ 

: أعضاء الهيئة المعاونة ٥/١/٢

هل نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب تتفق واحتياجات الخطة  -

التعليمية؟ 

هل هناك فائض أم عجز فى عدد أعضاء الهيئة المعاونة؟  -

الفائض فى أعضاء الهيئة / اءات معينة للتعامل مع العجزجرإتخاذ اهل تم  -

. 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

أعضاء الهيئة / هل هناك قواعد مفعلة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس -

. 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 ؟  -

ما هو عدد األبحاث المنشورة محليًا ودوليًا بالنسبة للعدد اإلجمالى ألعضاء  -

هيئة التدريس؟ 

نات للبحوث العلمية بالمؤسسة؟ هل توجد قواعد بيا -

 وجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية؟تهل  -

/ هل تضم المؤسسة أعضاء هيئة تدريس سبق حصولهم على جوائز الدولة -

ذكر أنواع الجوائز ومجاالت اغيرها؟  /ختراعاتبراءات اال/ جوائز عالمية

 .البحث التى ترتبط بها الجوائز

إلنتاجية والخدمية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة هل تستفيد المؤسسات ا -

. بالمؤسسة؟ دلل على ذلك

: تشجيع وتحفيز البحث العلمى ٦/٢/٢

البحوث العلمية المشتركة بين لتشجيع المؤسسة طبقها تما هي األساليب التي  -

 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

 ؟عملية التعليمية ستفادة من نتائج البحث العلمى بالمؤسسة فى الاال تهل تم -

 .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؟ -

خالل  مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى بالمؤسسة ما هو -

 ؟ات الخمس الماضيةالسنو

: أنشطة علمية ٦/٤

: تفاقياتامشروعات بحثية ممولة و ٦/٤/١

 دولية/ ممولة من مؤسسات بحثية محليةالبحثية المشروعات ما هو عدد ال -

الجهات / ؟ اذكر أنواع هذه المشروعات البحثية خالل السنوات الثالث األخيرة

. حجم التمويل/ الممولة

تفاقيات الثقافية خالل إلي إجمالي االمفعلة الافية ثقالتفاقيات ما هي نسبة 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 مقاالت  في ما هي نسبة أعضاء هيئ -

عالمية؟   / ندوات علمية محلية/ مؤتمرات

قامت المؤسسة  التي لدولية ا المؤتمرات والندوات العلمية المحلية أوما هو عدد  -

ذكر قائمة المؤئمرات والندوات ؟ ا فيها؟والمشاركة ها أبتنظيم

طة علمية أخــرى محليًة أو إقليميًة هل للمؤسسة مساهمات ملموسة فى أى أنش -

/ تحكيم الدوريات علمية محلية أو دولية/ إصدار دورية علمية (أو دولية 

 ؟)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 -

ما هو عدد الدبلومات والدرجات العلمية التى منحتها المؤسسة خالل السنوات  -

 األخيرة ؟ثالث ال

ما هى نسبة الدرجات العلمية التى منحتها المؤسسة للدارسين من أعضاء  -

منحتها للطالب من المسجلين من 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 -

هل تمت مراجعة وتحديث برامج الدراسات العليا المختلفة بواسطة مراجعين  -

خارجيين؟ 
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هل تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعايير المرجعية األكاديمية لكل  -

برنامج؟ 

ما مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستهدفة لكل  -

برنامج؟  

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

: نظام التسجيل واإلشراف العلمى  ٧/٢/٢

جراءات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العليا بغرض تم مراجعة إتهل  -
 تطويرها؟

كيف تتم إجراءات التسجيل يدويًا أم إلكترونيًا ؟  -

سجلين للدرجات العلمية هل هناك قواعد بيانات لطالب الدراسات العليا والم -

بالمؤسسة ؟ 

هل تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقًا للتخصص؟  -

هل هناك إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء  -

 ىدلل عل ؟)التقارير الدورية / مثال ذلك السيمنارات( التسجيل للدرجات العلمية 

. ذلك

: موارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العلياال ٧/٢/٣

/ ما مدى مالءمة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات -

بحث في كل برنامج؟ 

ما مدى مالءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارك  -

في تدريسها؟ 

 دية الالزمة للعملية البحثية فى برامجمكانات والتسهيالت الماما مدى توافر اإل -

الدراسات العليا؟ 
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: طالب الدراسات العليا  ٧/٣

:  لتحاق ببرامج الدراسات العليااال ٧/٣/١

تناقص أعداد الطالب المقيدين فى برامج الدراسات العليا؟ / ما هو معدل تزايد -

ما هى دالالت ذلك؟ 

الب فى الدراسات العليا؟ ما 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

هل يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضا طالب الدراسات العليا ؟ اذكر هذه  -

. 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 والمستمر ما هى األساليب التى تتبعها المؤسسة فى عملية التقويم الشام -

للفاعلية التعليمية ؟ 

هل تم مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلدارية وباقى المستفيدين؟  -

دلل على ذلك 

لفاعلية التعليمية؟ هل توجد خطط تنفيذية لتحسين وتعزيز ا -

ما هي الممارسات الفعلية للتحسين والتطوير فى الفاعلية التعليمية ؟ اذكر  -

       .أمثلة

: ممارسات النظام الداخلى للجودة ٨/١/٢

المتابعة (هل يوجد نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالمؤسسة  -

الدورية لتقارير البرامج والمقررات، وملفات المقررات، والبحث العلمى،خطط 

 ؟)معالجة وتصحيح الجوانب السلبية

داء م في التقييم المستمر ألما هي المؤشرات التي يعتمد عليها هذا النظا -

 لفاعلية التعليمية؟ا

: ةيلة والمحاسبءالمسا ٨/٢

: تفعيل اللوائح والقوانين الحالية ٨/٢/١

مجاالت  يلة فءتم مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة بالمساتهل  -

الفعالية التعليمية؟ 

اسبة فى المؤسسة فيما لة والمحءهل هناك قرارت  مستحدثة لتفعيل نظم المسا -

. 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 واإلامكانإو

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 وئن 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

 :معتمدوم 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  •

إدارات 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 ؤويراجع خططها لضمان توا ،ويساند أنشطتها ،ودعمها فنياً 

 .عن نشاطها للمركز اً سنوي اً ة تقريروتقدم الوحد. الجامعة

مجالس ة قضايا الجودة في مجلس الكلية وتشارك 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 والقدرات 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 قراطيويجب أن تتبنى المؤسسة نمط قيادة ديم 

  .اربتكالرأي وحرية النقد واال

: أسلوب القيادة ٣/٢/١

والعاملين بالمؤسسة  هم والطالبويجب 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 الوثائقإنظام فعال لحفظ واستدعاء وتوافر  •

 :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 وـموثق

: 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 ومتابعة القرارات المتخذة  •

 .خطار الشاكي بنتيجة المتابعةوإ  ىن الشكاوأفي 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
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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 يمكن للمؤسسة أن تمارس أنشطتها ومهامها المختلفة لتحقيق رسالتها 

كما يجب على . دون توافر الموارد المالية والمادية الكافيةمن وأهدافها االستراتيجية 

. المؤسسة أن تحرص على حسن استخدام هذه الموارد بكفاءة عالية

يقية للمؤسسات التعليمية فى مجال الموارد المالية والمادية فى وتتمثل الممارسات التطب

: تىاآل

:   والمادية كفاية الموارد المالية ٦/١

والتى تمكنها من تحقيق أهدافها  ،الكافية والماديةلمؤسسة مواردها المالية يكون ل

ويجب على المؤسسة أن تراعى عند تخصيص موازنتها السنوية على . بكفاءة وفعالية

نشطة ومدى االحتياجات الفعلية لهذه 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 واعدات المتوتكون 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 أخرنترنت 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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وتنمية المجتمعات المحيطة بها  في حماية البيئة مهم للمؤسسات التعليمية دور

حتياجات المجتمع المحيط من خالل ما تمارسه من ان تحرص على تلبية أعليها و

  . ه عن تلك الخدماتئوتحرص على قياس رضا ،أنشطة أو تقدمه من خدمات

ة فى مجال المشاركة المجتمعية وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمي 

: 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 المجتمعاوتعتمد 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 وتقوم 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 وإتلتزم 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

بإعداد قواعد بيانات رسمية مفصلة تتضمن البيانات المختلفة المؤسسة  تقوم

 : 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 والاألنشطة 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

هتمام المؤسسة حتى يتم تأهيلهم بشكٍل ايجب أن يحظى الخريجون على 

 .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 للبرتح

: 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 إلى التغيير وإالنحو 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 وواال) 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 بالجدارةويتصف 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



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

- ١٢٨-  

 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 لتعيين العدد الكافى فى التخصصات المختلفة  للمؤسسة سياسات وقواعد

وذلك بما  ،دائهمأتضع معايير موضوعية لتقييم و ،عضاء هيئة التدريس ومعاونيهمأ من

 االرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع وفقاً من يمكنها 

كذلك يجب على المؤسسة أن تعمل على تنمية قدرات . 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 والمستهدفة 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 الالزمكانتوفر 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

للتحقق من الفاعلية التعليمية يجب أن تستخدم المؤسسة األساليب المناسبة 

نتائج هذا التقوييم مع وتناقش  .للتقويم الشامل ألبعاد وعناصر الفاعلية التعليمية

، وذلك تمهيدا لوضع خطط التحسين طراف المستفيدةكاديمية وجميع األالقيادات األ

. والتعزيز للفاعلية التعليمية

: وتشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي

: ستمرارية التقويماشمولية و ٨/١

أساليب موضوعية وعملية للتقويم الشامل والمستمر للفاعلية  تستخدم المؤسسة

وتراعى . دارة جودة التعليم والتعلمللنظام الداخلى إل ي، مع وجود نظام رسميةالتعليم

: 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 للتحقق من التزام لة والمحاسبة من العمليات الضرورءتعتبر عملية المسا

والعاملين بالمؤسسة  ،دارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمكاديمية واإلالقيادات 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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):  ١(الملحق رقم 
المفاهيم األساسية والمصطلحات 

 

الهيئة على المعاني الموضحة أمام  تؤكد مفاهيم والمصطلحاتال هعند استخدام هذ
ن االمصطلحات قد يكون ورد بمعالمفاهيم ون بعض هذه أعلى دراية ب كل منها، والهيئة

وتؤكد الهيئة على ضرورة االلتزام بالمعاني الموضحة لهذه . ىخرأو 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 لجامعة األزهر تقدم برامج تعليمية تتعلق 

دكتوراه أو / ماجستير/ دبلوم(أو درجة أعلى ) أو ليسانس بكالوريوس(بمؤهل علمي عال 
 ).اإلجازة العليا

 :المجالس الحاكمة •

المجالس الرسمية للمؤسسة التي تتمتع بالسلطة الشرعية المستمدة من الهيكل  تلك 
التنظيمي للمؤسسة، ولها حق اعتماد السياسات والبرامج التعليمية والمقررات والموازنات، 

). المعهد/ مجالس األقسام العلمية، مجلس الكلية(واتخاذ القرارات التنفيذية ذات العالقة 
 ).األكاديمية/ مجلس الجامعة(الرسمية للجهة التابعة لها المؤسسة كما تتضمن المجالس 

 :ضمان جودة التعليم •
يقصد به تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية المتوافقة مع 

يتوافق مع  الذيرسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها، على النحو 
المعايير المناظرة لها، سواء على المستوى القومي أو العالمي، وأن مستوى جودة فرص 
التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة، أو تفوق توقعات 

 .تقدمها المؤسسة التعليمية التيكافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات 

 :االعتماد •
تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  الذييقصد به االعتراف 

أن لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية  إثباتللمؤسسة التعليمية، إذا تمكنت من 
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 التيالتعليمية وفقًا للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من األنظمة المتطورة 
 .زيز المستمر للجودةتضمن التحسين والتع

 ): NARS(المعايير األكاديمية القومية القياسية  •
المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة والتي أعدتها الهيئة باالستعانة بخبراء 

وتمثل هذه المعايير الحد األدنى . متخصصين وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين
 .المطلوب تحقيقه لالعتماد

 :ر المعتمدةالمعايي •
المعايير األكاديمية القياسية والتي تتبناها المؤسسة وتعتمد من الهيئة، بشرط أن 

 .يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسية

 :معايير التقويم واالعتماد •
االستعانة المعايير المعدة من قبل الهيئة، لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي، ب

بالخبراء المتخصصين وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين، وتعتبر األداة الرئيسية التي 
إعداد الدراسة الذاتية، وتستخدم بواسطة المراجعين المعتمدين من يتم االستعانة بها في 

 .للمؤسسة التقويم واالعتمادالهيئة في الزيارات الميدانية، وأخيرا تعتبر أساس عملية 

 :قدرة المؤسسيةال •
قدرة المؤسسة على األداء بكفاءة من خالل الموارد البشرية والمادية المتاحة، وذلك 

المعلنة، مع وجود هيكل تنظيمي مالئم  ستراتيجيةااللتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها 
ينطوي على عالقات واضحة للسلطة، وتحديد دقيق للمسئوليات واالختصاصات، وفى 

، وتتصف بالمصداقية والشفافية، االستراتيجيظل قيادة أكاديمية وٕادارية موجهة بالتخطيط 
ة إلدارة إضافة إلى قدرة المؤسسة على التفاعل مع المجتمع، وعلى إنشاء نظم داخلي

 . يالجودة، و إجراء التقويم المستمر  ألدائها الكل
 

 :الفاعلية التعليمية •
تحقيق المؤسسة لألهداف المخططة للتعليم والتعلم، والذي يمثل نشاطها األساسي، 
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النهائيين ومن ثم كسب ثقة  المستفيدينويمكنها من مقابلة توقعات  ،ويحدد طبيعتها
سياسات قبول الطالب، وتبنى معايير معتمدة من الهيئة ويتطلب ذلك مالءمة . المجتمع

لبرامجها التعليمية، وتحقيق نتائج التعلم المستهدفة من البرامج التعليمية والمقررات 
الدراسية، وتوفر المصادر المناسبة للتعلم الذاتي، ودعم البحث العلمي، وتوفير خريجين 

 .بمواصفات تتفق مع متطلبات سوق العمل

 :الذاتيالتقويم  •
العملية الخاصة بتقويم األداء الكلى للمؤسسة عن طريق المؤسسة نفسها، وذلك 

قدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية لتحقيق رسالتها  فيللكشف عن مجاالت الضعف 
 .ستراتيجيةاالوغاياتها وأهدافها 

 : الدراسة الذاتية •
، وتعتمد أساسا على توصيف وتشخيص الذاتيإحدى الوسائل األساسية للتقويم 

المؤسسة، وتحديد مجاالت القوة والضعف، وتحديد مجاالت التحسين  فيالوضع الراهن 
 .والتطوير الممكنة

 : االعتمادو معايير التقويم •
وتتعلق بالمحورين األساسيين للتقويم  ،مجموعة من المعايير المعدة من قبل الهيئة

 .وهما القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية ،واالعتماد

 :مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم واالعتماد  •
كل معيار من معايير التقويم واالعتماد المحددة من قبل الهيئة يتضمن مجموعة 

من المؤشرات التي تعبر عن المعيار المقصود، وكل مؤشر يتضمن مجموعة من 
نصر يتضمن مجموعة من الخصائص المطلوب العناصر ذات العالقة، وأخيرًا كل 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 •
توافر لديها كافة الوثائق تو ،الجودة داخل المؤسسة إدارةلة عن الوحدة المسئو

 .المؤسسة فيدارة الجودة واألدلة الخاصة بالممارسات التطبيقية إل

 :للمؤسسة  التحليل البيئي •
 )SWOT( أسلوبباستخدام لمؤسسة عملية تحليل البيئة الداخلية والخارجية ل

 .والفرص المتاحة والتهديدات القائمة والمتوقعة المؤسسة،القوة والضعف بمجاالت لتحديد 

 : االستراتيجيالتخطيط  •
، وتحديد )سنوات فأكثر ٥(عملية تنطوي على التنبؤ بالمستقبل لفترة زمنية طويلة 

التي يجب أن تسعى إلى تحقيقها في  ستراتيجيةاالرؤية ورسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها 
 .هذه الفترة، وكذلك الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك

 :   ستراتيجيةاالالخطة  •
، ويجب أن تكون مكتوبة ومعتمدة االستراتيجيتمثل مخرجات عملية التخطيط 

والوسائل المتاحة  ،ستراتيجيةاالوتحدد رؤية ورسالة المؤسسة، وغاياتها وأهدافها 
 .األكاديمية/ الجامعة ستراتيجيةالتحقيق ذلك، وتعكس  والمستقبلية

 :المؤسسة  ستراتيجيةالالخطة التنفيذية  •

تتضمن مختلف األنشطة والمهام المطلوب القيام بها من أجل تحقيق غايات 
، مع تحديد دقيق للمسئوليات والجدول الزمني ومؤشرات ستراتيجيةاالالمؤسسة وأهدافها 
 .ومستويات اإلنجازالمتابعة والتقييم، 

 

 : السياسات  •
مثل أنشطة التعليم  ،مرشد التخاذ القرارات في مجاالت األنشطة المختلفة بالمؤسسة

يجب أن تكون وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والبحث العلمي، والدراسات العليا، و
 .السياسات مكتوبة ومعتمدة
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 :الوضع التنافسي  •
من حيث مجاالت  ،وضع المؤسسة بالمقارنة بغيرها من المؤسسات المناظرة يعكس

 .مما يساعد على تحديد مكانتها بين هذه المؤسسات ،وعناصر التفوق والتميز

 :البرنامج التعليمي  •
الحصول على درجة علمية  إلىويهدف  ،العاليمؤسسات التعليم  فييتم تنفيذه 

ويتضمن المناهج والمقررات ، ) دكتوراه/ ماجستير/ ليسانس/ يوسرمثال ذلك بكالو(معينة 
التي تكسب الطالب المعرفة والمهارات والقيم الالزمة لتحقيق أهداف تعليمية  واألنشطة

 ياً تعليم اً برنامج العاليوعادة تقدم مؤسسة التعليم . مخططة، وفي تخصص دراسي محدد
 .أكثرأو  اً واحد

 : المجتمعية األطراف •
والمؤسسات والجهات التي لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما أو تتحمل  األفرادكافة 

ويقصد بهم بالنسبة للمؤسسة . تبعا للسياق إليهمخاطر ناتجة عن الموضوع المشار 
وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، ، األمور وأولياء، الطالب :التعليمية بصفة عامة

و مؤسسات  وأفرادبة المهنية المرتبطة ببرامج المؤسسة، النقا والعاملون بالمؤسسة، وممثلو
يقومون  أومستهلكين لخدماتها، انوا سواء ك ،المجتمع المدني التي تتعامل مع المؤسسة

و يتغير نطاق . بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافياً 
 .المجتمعية بتغير السياق المذكورة فيه األطراف

 :الخارجيمراجع ال •
مجال التخصص يتم دعوته من قبل  فيمن ذوى الخبرة  األكاديميينأحد األعضاء 

معين وعالقته بالنتائج المستهدفة للتعلم،  تعليمي برنامجالمؤسسة لمراجعة هيكل ومحتوى 
، وتسهيالت التعليم والتعلم المتاحة،و تقويم أعمال الطالب، الذاتيوطرق ومصادر التعلم 

 .بمتطلبات البرنامج تفي التيوغيرها 

 :المراجعون المعتمدون •
من  العاليمجال تطوير التعليم  فيفريق من أعضاء هيئة التدريس أو الخبراء 
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تقدمها  التيخارج المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد، وذو عالقة بتخصصات البرامج 
واعتمادهم نهم وتدريبهم يوليس لهم مصالح متعارضة، حيث يتم اختيارهم وتعي ،المؤسسة

 .من قبل الهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقويم أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة

 : المنسق •
أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقوم المؤسسة بترشيحه ليتولى التنسيق إلجراء 

راجعين وبعد الزيارة الميدانية لفريق الم وذلك قبل وأثناء ،المراجعة والتقويم عملية
 .المعتمدين

 :الزيارة الميدانية •
زيارة يقوم بها المراجعون المعتمدون للمؤسسة ألغراض التقويم واالعتماد، يتم 

 المتعلقةخاللها المراجعة والتدقيق لجميع المعايير والمؤشرات والعناصر والخصائص 
الميدانية بالتنسيق  الزيارةوتتم . الدراسة الذاتية فيواردة  هيبمحاور التقويم واالعتماد كما 

 .مع المؤسسة

 :التقرير السنوي للمؤسسة •
يوضح نتائج  ،تقرير يقدم سنويا للهيئة بالنسبة للمؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد

الماضية، وكذلك أوجه التحسين لنقاط  الدراسيةالسنة  فيألداء المؤسسة  الذاتيالتقويم 
 .ضوء تقارير المراجعين المعتمدين يفالتعزيز لنقاط القوة  وأوجه ،الضعف

 :التعلم الذاتي  •

قدرة الطالب على االستمرار في تنمية قدراته ومهاراته المعرفية والذهنية والمهنية 
 .ذاتيًا، وذلك بخالف الطرق النمطية في التعلم

 :أنماط التعلم  •
التعلم ووجه، هي الطرق المختلفة التي تتم من خاللها عملية التعلم ومنها التعلم وجها ل

 .لكترونيالتعلم اإلوعن بعد، 

 :مخرجات التعلم المستهدفة  •
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النتائج المستهدفة من التعلم وهي المعرفة والفهم والمهارات التي تسعى إلى تحقيقها 
من خالل برامجها المختلفة والمرتبطة برسالتها، وتعكس المعايير األكاديمية،  ،المؤسسة

 .بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالبقابلة للقياس، وترتبط تكون و

 : تقويم الطالب •
نجاز إمجموعة من الطرق التي من بينها االمتحانات تقرها المؤسسة لقياس مدى 

من ) قدرات ومهارات الطالب المعرفية والذهنية والمهنية(وتحقيق نتائج التعلم المستهدفة 
 .برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معين

 :العمل منظمات سوق  •
التي تتيح فرص التوظف  ،المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمشتركة

 .لخريجي المؤسسة
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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  •

 ء القيادات اإلداريةاستقصاء رضا قائمةإرشادات خاصة بتصميم ) : ٨(نموذج رقم  •
 .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  •

استقصاء رضاء طالب الدراسات  إرشادات خاصة بتصميم قوائم) : ٢١(نموذج رقم  •
 .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    □

األكاديمية / الجامعة

 :التابعة لها

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

الممثل الرسمي 

 :للمؤسسة

 

 : االسم

 :الوظيفة 

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

 ............) ..............المحمول(          

 ..........) ..................المنزل(          

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

 :لكترونيإبريد 

تاريخ الترخيص بالعمل 

 :مؤسسة للتعليم العالي

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

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

نشاط  ءتاريخ بد

 :المؤسسة

....................................................................... 
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الدورة الدراسية  زمن

 :بالسنوات

 سنوات   ٥  □سنوات    ٤ □ سنتان     □

 ساعات معتمدة □ سنوات ٦  □

عدد الدفعات التي تم 

 :تخرجها

 أكثر   □دفعة واحدة         □ال يوجد           □

هل للمؤسسة مجلس 

 رسمي حاكم  معتمد ؟

 نعم    □

 ال   □

هل للمؤسسة خطة 

 ؟ ستراتيجيةا

 )للمؤسسة ستراتيجيةاالترفق الخطة (نعم    □

 ال   □

التقويم الذاتي 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 

للتقدم ) األكاديمية/الجامعة(التابعة لها المؤسسة مباشرة  الجهةما يفيد موافقة  -
 .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
وبحضور رئيس  ينوب عنه من أو الجامعة 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 ةستراتيجياورسالة  ارتباط

 أية وتحديد ،الجامعة داخل التنظيمي للفريق التعرف على الهيكل يتيح

 .بحدود المسئولية تتعلق خاصة سمات
المنسق بواسطة رئيس المؤسسة والوكالء و استقبال فريق المراجعة ١٠:٤٥-١٠:٠٠

والتعريف  ،إلى الغرفة الرئيسية المخصصة للفريق باالنتقال ينتهي
 .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
بعض و، زيارة المكتبة ومالحظة الفصول الدراسية: بالتوازي  ١٤:٠٠-١١:٠٠

 .األنشطة التعليمية المختارة
 .استراحة ١٤:٣٠-١٤:٠٠
اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المالحظة والفحص الوثائقي  ١٦:٣٠-١٤:٣٠

 .لليوم الثاني
اجتماع فريق المراجعين مع المنسق للتأكيد على جدول اليوم التالي  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

تفقد أماكن ممارسة األنشطة الطالبية، معامل : على التوازي -
 .الكمبيوتر، أماكن أخرى تقترحها المؤسسة

، اجتماعات فردية مغلقة للمراجعين مع بعض أعضاء هيئة التدريس ١٤:٣٠-١٢:٣٠
 .الهيئة المعاونة والطالبو

ارة الميدانية مع رئيس المؤسسة والوكالء اجتماع عام بنهاية الزي ١٥:٠٠-١٤:٣٠
ممن يدعوهم رئيس المؤسسة لتقديم  ،ومدير وحدة الجودة وغيرهم
 .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 

 ،فيما يلي مجموعة من الخصائص المتعلقة بفريق الزيارة الميدانية لمؤسستكم الموقرة
وذلك باستخدام المقياس الموضح  ،اعاتكم بصراحة تامة عن كل خاصيةببرجاء تحديد انط

) ٣(، والرقم "ضعيف"إلى ) 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 



 دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالي

- ١٦٥-  

 )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

لتعليم لضمان جودة االتي قامت بها الهيئة القومية  قويم هدفت عملية المراجعة والت
من القيادة  تتسم بالمصداقية والنزاهة ولديها أنهاتحقق من االعتماد للمؤسسة إلى الو

 وأهدافها ،الموارد البشرية و المادية ما يدعم تحقيق رسالتها المعلنةوالحوكمة والتنظيم و
الالزمة  األكاديميةالتعلم والكفاءات  وأنماطتوافر بها السياسات والبرامج ت، وستراتيجيةاال

. لضمان تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية

لذاتية للمؤسسة وقد اعتمدت الهيئة خالل عملية التقويم على تحليل دقيق للدراسة ا
 نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق المراجعين المعتمدين 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 في مقدمتها االسم  ،  يتم استيفاء كافة البيانات األساسية الخاصة بوصف المؤسسة ،(
وتاريخ مزاولة النشاط األكاديمي ، وعدد البرامج المطبقة ، وعدد الطالب ، وعدد أعضاء 

 )  هيئة التدريس والعاملين ، وما شابه ذلك
فترة الزيارة ، المجموعات المستهدفة في (ملخص الزيارة الميدانية  -ب

....................... ها المقابالت، عدد المقابالت، الوثائق التي تم فحص
 .وغيرها

من  اوتستوجب مزيد ،أهم نقاط القوة والمجاالت التي تحتاج إلي تحسين -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 الهيئةوالتحسين حتى تصبح مستوفيًة لمعايير التقويم 

 :القدرة المؤسسية : أوالً 
  .للمؤسسة االستراتيجيالتخطيط  •
 .الهيكل التنظيمي •

 .القيادة والحوكمة •

 .المصداقية واألخالقيات •

 .الجهاز اإلداري •

المادية والموارد 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
بعد العرض علي مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد ، قرر المجلس  

التابعة ................................. اسم المؤسسة  (ال تمنح / الموافقة علي أن تمنح 

 .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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 : ................... أكاديمية/ جامعة

 .................: .......معهد /كلية

التظلمات 
 ......................................................................... 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 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 

رسميا بالقرار  إبالغهامن  األكثرن يومًا على يجب تقديم التظلم في خالل ثالثي -
 .موضوع التظلم

 إتاحةصورة من الوثائق مع   إرفاقفي حالة وجود وثائق تدعم تظلم المؤسسة يتم  -
 .طالعلال األصل

 إشعار وٕارفاق ،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 

الهيئة لطلب التظلم  تسلمالدال على  اإليصال تسلممن  التأكدعلى ممثل المؤسسة  -
 .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
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المؤسسة ستراتيجيةاالخطة التنفيذية لتطبيق   

ستراتيجيةاالاألهداف  الغايات العامة  التوقيت األنشطة والمهام 
ولية مسئ

 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 •
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 الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

ولية التنفيذمسئ التوقيت آليات التنفيذ مقترحات التطوير 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 
٦٦Bبيانات المقرر -١  

 : المستوى / الفرقة  :  المقرر  اسم :   الكوديالرمز 

 : التخصص 
 

۰B نظري         عملي       :    عدد الوحدات الدراسية 

 
 :هدف المقرر  -٢

 

 

 :المستهدف من تدريس المقرر  -٣

           

المعلومات  أ-

      :والمفاهيم 

 

 

 

 

 

 



 دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالي

- ١٧٩-  

المهارات  ب-

 :  الذهنية

 

 

 

 

 

 

المهارات المهنية  جـ-

 :الخاصة بالمقرر 

     

 

المهارات   د -

     : العامة

 

 

 :محتوى المقرر -٤

                     

 

 

 

 

 

 



 لضمان جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية 

- ١٨٠-  

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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 ٦۷Bالمهارات  ٢/٣: 
 :مهارات مهنية وعملية  ٢/٣/١

٦۸B  أ....................................................... ................... 
٦۹B  ب...................................... ................................... 

 ۷۰B  جـ.......................................................... .............. 
 :مهارات عامــة  ٢/٣/٢

۷۱B  أ............................................ ............................... 
۷۲B  ب............................................................ ............. 

 :المعايير األكاديمية للبرنامج  -٣

۷۳B٣/١ ............................................................ ............ 
۷٤B٣/٢ ................................... ..................................... 
۷٥B٣/٣ ............................................. ........................... 

 :العالمات المرجعية  -٤

۷٦B٤/١   . ..................................................................... 
۷۷B٤/٢   ................................ ...................................... 
۷۸B٤/٣   . ..................................................................... 

 :هيكل ومكونات البرنامج  -٥

۷۹B- مدة البرنامج   أ..............................  : 
۸۰B-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  □

۸۱B-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 

 األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 :    انتقائي ب-

كود أو 

رقم 

 المقرر

المقرر اسم  
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 

 األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

        

        

        



 لضمان جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية 

- ١٨٦-  

 :   اختياري ج-
كود أو 

رقم 

 المقرر

المقرر اسم  
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 

 األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي
 عملي تمارين نظري

        

        

        

 :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

لتوصيف البرنامج  برجاء مراجعة المكونات التالية التي تساعد على التقييم  الشامل

 :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

مخرجات التعلم المستهدفة تتوافق مع مواصفات 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 

 □ال تواكب     □تواكب  المستهدفة للبرنامج تواكب التطور العلمي في مخرجات التعلم 
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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 ومقررات العلوم  -

 .مقررات متخصصة -

 .تدريب عملي و ميداني -
 : تعليقات المقيم 
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 :تقويم أعمال الطالب) جـ

مة الطرق المستخدمة في التقويم لطبيعة مخرجات التعلم مالء

 .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 

 يتحقق
 يتحقق

ال 
 يتحقق

 يتحقق
ال 

 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
توافق مخرجات التعلم المستهدفة  -      

مع مصفوفة المعارف والمهارات 
 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

۱Bعدد السنوات الدراسية  -٣:  

۲Bعملي)  + (         نظري)     (     :عدد المقررات/ عدد الساعات المعتمدة  -٤ 

۳Bأسس تشكيل لجان الممتحنين -٥:  

٤Bغير متاح □متاح          □ :  نظام الممتحنين الخارجيين -٦ 

 معلومات متخصصة   ب -
:إحصائيات  -٧  

٥B- عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج:  

٦B-  البرنامج  فيمعدل النجاح:(%)  

۷B- منسوبة إلى األعداد ( بالبرنامج  االلتحاق اتجاه
 ) :سنوات ٣خر آالملتحقة بالبرنامج خالل 

 ثابت         □ متزايد      □
 متناقص   □

۸B-  عدد        %         عدد             : النهائي االمتحاننتائج%                                                 

۹B-   جيد جداً            امتياز               ( % ) :توزيع تقديرات النجاح  
 

 مقبول           جيـد               

 : المعايير األكاديميـة -٨
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۱۰B-  المعايير األكاديمية المرجعية: ........................................
........................................
........................................ 

۱۱B-  المعلومات والمفاهيم: ........................................
........................................
........................................ 

۱۲B- المهارات المهنية: ........................................
........................................

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

۱۳B-  المهارات العامة: ........................................
........................................
........................................ 

۱٤B-   ذوى القدرات المحدودة ( طرق دعم الطالب
 :)والمتميزين

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

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

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

۱٥B- معايير القياس المرجعية للبرنامج ........................................
........................................

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

۱٦B-  غير متوافر                               □ متوافر     □      دليل البرنامج 

۱۷B-   غير متوافر      □ متوافر     □        نظام المراجعة الدورية للبرنامج 
 أكثر من سنة □    سنوي  □ 

۱۸B-  للبرنامج مع  األكاديميمدى توافق الهيكل
 المستهدف من التعليم

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

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

۱۹B- المعوقات اإلدارية والتنظيمية ........................................
........................................ 
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 : المستهدف من التعليم  اكتسابتقويم طالب لقياس مدى  -٩

۲۰B-  أدوات التقويم: ........................................
........................................ 

۲۱B- المواعيد: ........................................
........................................ 

۲۲B-  الخارجيمالحظات المراجع : 
 )إن وجدت ( 

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

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

 : اإلمكانات التعليمية  -١٠

۲۳B-  الطالب  إلىنسبة أعضاء هيئة التدريس  

۲٤B- مة تخصصات أعضاء هيئة ءمدى مال
 الحتياجاتالتدريس وتوزيع األعباء عليهم طبقًا 

 :البرنامج 

غير مناسب  □إلى حد ما   □مناسب   □
 )لماذا؟(

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

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

۲٥B-  غير  □إلى حد ما      □مناسب      □ :المكتبة
 )لماذا؟(مناسب 

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

۲٦B-  غير  □إلى حد ما      □مناسبة      □ :المعامل
 )لماذا؟(مناسبة 

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

۲۷B-  غير  □إلى حد ما      □مناسب      □ :اآلليالحاسب
 )لماذا؟(مناسب 

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

۲۸B-  توفير  فيمدى التعاون مع جهات األعمال
 :فرص التدريب للطالب 

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

........................................ 
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۲۹B- متطلبات أخرى للبرنامج أي: ................................................. 
................................................. 

 : إدارة الجودة والتطوير  -١١

۳۰B-  غير فعال  □إلى حد ما      □فعال        □ :نظام المتابعة لجوانب القصور
 .......................................  )لماذا؟(

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

۳۱B-  إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية
 :والجامعة

 ةغير مناسب □إلى حد ما      □     ةمناسب □
 ........................................ )لماذا؟(

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

۳۲B-  ــام المراجعة الداخلية مدى فاعلية نظ
 :تطوير البرنامج في

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

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

۳۳B-  ما فيمالحظات المراجعين الخارجيين
 :يخص مخرجات البرنامج ومعايير القياس

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

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

 : مقترحات تطوير البرنامج   -١٢

۳٤B-  المقررات ( هيكل البرنامج /
 ): الساعات

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

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

۳٥B- مقررات جديدة: ................................................. 
................................................. 

۳٦B- التدريب والمهارات: ................................................. 
................................................. 

۳۷B-  مقترحات قطاع األعمال لتطوير
 :البرنامج

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

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

۳۸B-  المسئول عن التنفيذ:  

۳۹B-  توقيت التنفيذ:  

:    /    /التاريخ :               التوقيع :               المسئول عن البرنامج
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) ١٦(نموذج رقم 
 دراسيتقرير مقرر 

: ....................أكاديمية / عةـجام  

: ....................... معهد/  ةـكلي  

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

 معلومات أساسية   أ -
   الكوديالمقرر ورمزه  اسم -١

٤۰Bالتخصص  -٢  

٤۱Bالمستوى  / الفرقة  -٣  

٤۲Bعملي+ (         )    نظري(          )   الساعات المعتمدة  / عدد الوحدات  -٤  

٤۳Bلجنة  الختيارالنظام المتبع  -٥
   االمتحانات

 

٤٤Bغير متوافر  □متوافر                 □     لالمتحاننظام المراجعة الخارجية  -٦ 

٤٥Bعدد القائمين بالتدريس   -٧  

 معلومات متخصصة   ب -
 : اإلحصائيات  -١

٤٦B- عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  

٤۷B-  االمتحانعدد الطالب الذين أدوا  

٤۸B-  عدد        %           عدد                 االمتحاننتيجة% 
 راسب       ناجح                

٤۹B-   للناجحين طبقًا % النسبة المئوية
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 

        جيد          جيد جدًا          ممتاز           
  مقبول

 : تدريس المقرر  -٢
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٥۰B-  تم تدريسها  التيالموضوعات ..................................................... 
..................................................... 

٥۱B-  % لما تم تدريسه من المحتوى
 للمقرر  األساسي

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

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

٥۲B-  القائمين بالتدريس  التزاممدى
 بمحتوى المقرر 

          >٨٥>         ٨٤   -٦٠            ٦٠                          

٥۳B-  مدى تغطية االمتحان
 لموضوعات المقرر 

          >٨٥>             ٨٤   -٦٠            ٦٠                          

٥٤B-   عمليتدريب         محاضرات نظرية        أساليب التعليم والتعلم 

 أنشطة فصلية        دراسة حالة          

 ) :تذكر( األعمال الفصلية 
..................................................... 

٥٥B-   طريقة تقويم الطــالب       
 شفوي             نظري              
 

 عملي           أعمال فصلية           
 

 : ات المتاحة للتدريس اإلمكان -٣

٥٦B-  فرةاغير متو □  متوافرة بدرجة محدودة □  فرةامتو  □ المراجـع العلميـة   

٥۷B-  فرةاغير متو □متوافرة بدرجة محدودة   □فرة  امتو  □ الوســائل المعينة   

٥۸B-  فرةاغير متو □متوافرة بدرجة محدودة   □فرة  امتو  □ المستلزمات والخامات   

٥۹Bقيود إدارية وتنظيمية  -٤: ..................................................... 
..................................................... 

٦۰Bنتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥      % 

 -١ مقترحات تحسين المقرر -٦
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٢- 

٣- 

 مالحظات المراجعين الخارجيين -٧
 )إن وجدت (                  

١- 
٢- 

٣- 

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 العام السابق فيالتطوير 

١- 

٢- 

٣- 

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 )واألسباب هيما (            

١- 

٢- 

٣- 

٦۱Bخطة التطوير للمقرر للعام القادم  -١٠: 

٦۲Bمجاالت التطوير 
٦۳B توصيف

 التطوير
٦٤Bالتطوير توقيت 

٦٥B المسئول عن
 التنفيذ

    
    

 /  /     :التاريخ :             التوقيع :                    منسق المادة  اسم    
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)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 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ غير مشوق

       

 يرتبط بالتخصص ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ال يرتبط بالتخصص
       

 يتضمن معلومات حديثة ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ال يتضمن معلومات حديثة
       

 يوفر أمثلة عملية ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ال يوفر أمثلة عملية
       

 توقعاتييقابل  ٥ ٤ ٣ ٢ ١ توقعاتيال يقابل 
       

 العمليالتطبيق  فيمفيد  ٥ ٤ ٣ ٢ ١ العمليالتطبيق  فيغير مفيد 
       

 مفهوم ٥ ٤ ٣ ٢ ١ غير مفهوم
       

 عموما جيد ٥ ٤ ٣ ٢ ١ عمومًا ضعيف
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 :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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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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 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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 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( 

لتحقيق  معامل كافيةتوافر بالكلية ت  -
 أهداف العملية التعليمية

     

      األجهزة والمعدات الحديثةالمعامل بوجد ت  -
يتصف تصميم المعامل  بالجاذبية   -

 مةءوالمال
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      يتصف الفنيون بالمعامل بالكفاءة العالية  -
تعتبر المساحة المتاحة للمعامل مناسبة   -

 لعدد الطالب
     

تعتبر الورش المتاحة مجهزة بالمعدات   -
 الحديثة

     

تتناسب مساحة الورش مع أعداد   -
 الطالب

     

الفنيون العاملون بالورش يتصف   -
 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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............................................................................................... 

 هذا المقرر  فيال أحب 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
 رأيك كيف يمكن تحسين أو تطوير هذا المقرر؟ في  ١٠/٢

............................................................................................... 
............................................................................................... 
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) 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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) ١٩(نموذج رقم 

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 

برجاء مراجعة المكونات التالية التي تساعد على التقييم  الشامل لتوصيف البرنامج المعني 

 :وذلك باستخدام المقياس التالي

 :للبرنامج األساسيةالبيانات ) أ

 العناصر
غير  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

مخرجات التعلم المستهدفة تتوافق مع مواصفات 

 :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 

مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور 

 :العلمي في مجال التخصص 

 □ال تواكب     □تواكب  

 : تعليقات المقيم 

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

..................................................................................... 
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 المعايير األكاديمية

 □غير محددة       □محددة     تحديد المعايير األكاديمية المعتمدة 

مة المعايير األكاديمية لمواصفات خريج 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

الطرق المستخدمة في التقويم لطبيعة مخرجات  مةءمال

 .التعلم المستهدفة

غير مالئمة         □مالئمة  
□ 

: 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 

 يتحقق
 يتحقق

ال 
 يتحقق

 يتحقق
ال 

 يتحقق
 يتحقق

 وضوح أهداف المقرر  -      
 بأهدافالمقرر  أهدافارتباط  -      

 البرنامج
قابلية مخرجات التعلم المستهدفة  -      

 للقياس
مة مخرجات التعلم ءمال -      

 المستهدفة ألهداف المقرر
توافق مخرجات التعلم المستهدفة  -      

مع مصفوفة المعارف والمهارات 
 للبرنامج

مة طرق التعليم والتعلم ءمال -      
المستخدمة لتحقيق مخرجات 

 التعلم المستهدفة
 اتسام محتويات المقرر بالحداثة  -      
الوسائل المستخدمة للتعليم  -      

 التعلم مناسبة للطرق المذكورةو
طرق تقييم الطالب المستخدمة  -      
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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
لذا

ة ا
راس

الد
اد 

عد
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  •

، دليل االعتماد وضمان الجودة مشروع ضمان الجودة واالعتماد 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 Institutional 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/Constituent 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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