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  األوللقسم ا

  أحكام أساسية

  تقديم .1
ذلك التطلع إلى ن إوحتى . مؤسسة أعلى مستويات التقدير في كل نواحي نشاطاتهاالأن تحقق  من غير المتوقع

أشكال مختلفة من في داء وصفية لألتهدف إلى تقديم معايير أن هذه الوثيقة لذلك نؤكد . غير واقعـي أمرهو 
تعتمد ولين عن هذه القطاعات أن تكون لديهم أسس واضحة ؤ حيث يمكن للمسب المتعلقة بالتعليم العالي  اتالنشاط

 للحصول على االعتماد األكاديمي الممارسات الجيدة لتحقيق متطلبات الجودة في التعليم العالي تمهيداً معايير 
لتحسين ط في وضع الخط، و يمكن أن تساعد هذه المعايير في التقويم المؤسسي الذاتيكما . للبرامج التعليمية

إلى مساعدة المؤسسة التعليمية ككل على التعرف على جوانب القوة النسبية والضعف النسبي، باإلضافة ، األداء
  .ضمن رسالة المؤسسة وعلى العمل على تحسين جوانب النشاط التي تم إعطاؤها األولوية

  

  مجال تطبيق المعايير .2
ن كانت تلك إ و  ، العامة والخاصة،لكبيرة والصغيرةا التعليمية، تطبق هذه المعايير على جميع المؤسسات

 ،التي تعمل فيهاالظروف و  ،وٕامكانياتها المادية والبشرية ،المؤسسات تختلف في تنفيذها للمهام باختالف حجمها
ال ينطبق على (ويمكن استثناء أي معيار ال يتعلق بعمل المؤسسة  .رسالتهارؤيتها و واألولويات المحددة في 

أما المعايير التي تنطبق على عمل المؤسسة فيتم تقييمها بناء على مؤشرين هما وجود ). المؤسسةطبيعة عمل 
  .تطبيقها بفاعليةمدى لمعايير في المؤسسة و اهذه 

  .عند التقويم لالعتماد المؤسسي فان األداء في كل هذه المجاالت على مستوى المؤسسة ككل يؤخذ في االعتبار
كما تؤخذ بعين االعتبار  باالعتمادنشاطات المؤسسة التعليمية في أهميتها بالنسبة للحكم ال تتساوى كل بالتأكيد، 

 .)عتمد هنا على رؤية الكلية ورسالتهايُ ( ظروف كل مؤسسة، واستراتيجياتها الخاصة بالتطوير

تسعى  التي لمؤسساتفي بعض المؤسسات، خاصة تلك ا رفيعاً  اً نيحتل البحث العلمي مكافعلى سبيل المثال 
، ومدى العلمي يعد إسهام أعضاء هيئة التدريس في البحثفي مثل هذه الحالة  ،على مستوى العالم لالعتراف بها

في المرحلة الجامعية  تركز على نوعية برامج التعليم هناك مؤسسات أخرى بالمقابل .أمرًا بالغ األهمية اإلسهامهذا 
على الرغم من أهمية اشتراك أعضاء هيئة نفسها  باألهميةلعلمي ال يعد البحث او في مثل هذه المؤسسات،  األولى

وفي جميع . التدريس في النشاطات البحثية لضمان أن يكون تدريسهم متابعًا آلخر التطورات في مجال تخصصهم
 ألي مؤسسة تعليمية الوظيفة األساس عادةيشكل  ألنه بأهمية قصوى حظى جودة معيار التعلم والتعليماألحوال ت

لذلك يعد األداء الجيد المتعلق بهذا المعيار أمرًا جوهريًا بالنسبة لقرارات االعتماد . )وخاصة في جامعاتنا السورية(
  .األكاديمي وضمان الجودة

يؤخذ باالعتبار  .أما بالنسبة لتقويم البرامج فكل معيار ينظر إليه بما يتناسب مع طبيعة البرنامج الخاضع للتقويم
وجودة , تعيين أعضاء هيئة التدريس :مثل كبير على البرامج ار مركزيا في المؤسسة ولها تأثيرتدالتي األنشطة 
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ول البرامج سيطرة ؤ ن لم يكن لمسإ تؤخذ هذه األنشطة في االعتبار عند التقويم البرامجى و ف ،الخدمات المكتبية
 NARSاألكاديمية الوطنية  المعاييرالطالب التي تتسق مع تحصيل ويجب أن تحقق البرامج معايير  .عليها

  .إضافة إلى تحقيق رسالة البرنامج وأهدافه التي وضعتها المؤسسة

  مصطلحات أساس .3
   Instituteالمؤسسة  -1

 سنتينعن ) هذا الدليل ألغراض(مدتها  ال تقلتقدم برامج دراسية  عالٍ  في هذا الدليل كل مؤسسة تعليمٍ  يقصد بها
منح  إلىوتهدف  ما يعادلها أوة بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة ما يعادلها من الساعات المعتمد أو

  . درجة علمية
   Qualityالجودة  -2

أي بتعبير آخر هي جملة . ISO 9000:2005هي درجة تحقيق مجموعة خصائص الكيان المتأصلة للمتطلبات 
للمعايير  األمريكيالمعهد (تياجات الزبون على الوفاء باح السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادراً 

American National Standards Institute.(  
  Quality Assuranceضمان الجودة  -3

بغض ، حققتالجودة المرغوبة ست أنتطبق في الوقت الصحيح والمناسب للتأكد من  وٕاجراءات آليات إيجادعملية 
  . الجودةالنظر عن كيفية تحديد معايير هذه 

   Audit لتدقيقا -4
  ."عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول على دليل التدقيق وتقييمه بموضوعية لتحديد مدى تلبية معايير التدقيق

   Accreditationاالعتماد  -5
المؤسسة قد تحققت فيها  أنمن  تتأكد أنجل أوالعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد من  اإلجراءاتمجموعة  هو

ن أن برامجها تتوافق مع المعايير المعلنة والمعتمدة و أو ، فات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويمشروط ومواص
للضوابط المعلنة التي ينشرها  وفقاً  األكاديمية ألنشطتهاقائمة لضمان الجودة والتحسين المستمر  أنظمةلديها 
  . المكتب

   Institutional Accreditationالمؤسسي االعتماد -6
عتماد المؤسسة ككل وفقا لمعايير محددة حول كفاية المرافق والمصادر ويشمل ذلك العاملين بالمؤسسة هو ا

هيئة التدريس وغيرها  وأعضاءوالطالبية المساندة والمناهج ومستويات انجاز الطلبة  األكاديميةوتوفير الخدمات 
  . ستوفت الحد األدنى من المعاييرتشير إلى أن تلك المؤسسة قد االتي  من مكونات المؤسسة التعليمية

  Programming Accreditation) التخصصي ( االعتماد البرامجي  -7
من جودة هذه البرامج ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق  والتأكدمؤسسة ما هو تقييم البرامج في 

  . مع المعايير العالمية المحددة
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  الفصل الثاني 

  االعتماد آليات الحصول على
  )  4( في الجدول واألوزان المقابلة لكل منها والمبينة تقوم جودة عناصر النظام وفق المحاور الرئيسة  .1

  
  والبرامج األكاديمية عناصر نظام المؤسسة)  4( جدول 

  )(*)للبرامج ( (%)الوزن  )للمؤسسة((%) الوزن  عناصر نظام المؤسسة التسلسل
 5 5 . هاأهدافو تها رؤية المؤسسة ورسال . 1

 10 10 . القيادة والتنظيم اإلداري . 2

  10  10 . الموارد المالية والمادية والبشرية . 3
 20 15 . أعضاء هيئة التدريس . 4

 10 10 . الطلبة . 5

  6  4 . الخدمات الطالبية . 6
 25 16 . البرامج والمناهج الدراسية . 7

 3 16 . البحث العلمي . 8

 3 6 . جتمعخدمة الم . 9

 5 5 . التقويم . 10

 3 3 . األخالقيات الجامعية . 11

 100 100 . المجموع 

  .ناسب مع طبيعة أولويات البرامج األكاديميةتأوزان مقترحة لت*: 
  . %65الحد األدنى ألية مؤسسة للحصول على الشهادة هو   .2
  . ) 5( المؤسسات والبرامج كما هو موضح في الجدول  أداءجودة تحدد   .3

 
  وحدود النسب لها األكاديميةمجها المؤسسة وبرا أداءمستويات جودة ) 5(جدول 

 حدود النسبة المؤسسة أداءمستوى جودة 

 فأكثر% 90 متميز 

 %90> النسبة  ≥% 80  جيد جداً 

 %80> النسبة  ≥% 70 جيد 

 %70> النسبة  ≥% 65 مقبول 

 % 65قل من أ غير مقبول 
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ذكر مع ضمان الجودة وترفع االعتراض إلى مجلس  لجان التدقيقترض على تقرير تع أنيحق للمؤسسة  .4
  . االعتراض مبررات

في ضوء فحص الوثائق والمؤشرات الكمية والنوعية لكل عنصر من عناصر المؤسسة وتحديد المستوى  .5
  : اآلتيةحد القرارات ألمجلس ضمان الجودة باتخاذ  توصي لجان التدقيقالتقويمي للمؤسسة 

  منح شهادة الجودة  -أ
  توصيات  أوبدون شروط  -
  . مع بعض التوصيات -
  . مع بعض التوصيات وطلب تقرير متابعة خالل فترة معينة -
  : منح شهادة الجودة تأجيل -ب

  . خالل فترة من الزمن إصالحهالمؤسسة يمكن  أداءبسبب وجود جوانب من الضعف في 
  . األسبابع بيان م رفض طلب الحصول على شهادة الجودة -ج
 إعادةتقديم طلب  إلىتبادر  أنسنوات وعلى المؤسسة بر مدة سريان شهادة الجودة خمس تعت   -د

  . الحصول على شهادة الجودة قبل نهاية الفترة بعام واحد
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  القسم الثالث

  معايير االعتماد
  : يجب أن تحقق المؤسسات التي تريد الحصول على االعتماد المعايير اآلتية

 

  : تطلبات عامةم .1
 إدارةعلى تحسين فعالية نظام يحافظ و  الجودةحقيق معايير ت يساهم في اً توثيقي اً المؤسسة نظاميجب أن تضع 

 : يشملالجودة 

 . الجودة إدارةلتطبيق نظام  الالزمة واإلجراءاتتحديد العمليات  -1

 . العمل وتعاقبها وتفاعلها ونظام واإلجراءاتتسلسل العمليات  أسلوب -2

 . فعالياتها ق ضمان ضبط العمليات والتأكد منائد طر تحدي -3

 . المناسبة لها القياس وأساليبتوفير المعلومات وتحليلها  -4

 . لها لالستمرار في التحسين المستمر للعمليات توثيق وتحديد النتائج المتحققة والمخطط -5

  دليل الجودة .2
 : ييل يتضمن ماويجب أن ار وتحدثه باستمر  تحافظ عليهجودة و  للدليالً  المنظمة يجب أن تضع

 . بما في ذلك التفاصيل والمبررات العمل الخاصة بالمؤسسة إجراءات   -

 أوالمعهد  أوالكلية  أواللوائح والنظم الخاصة بالجامعة  إلىالمستندة  اإلجراءاتمرجعية  إلى اإلشارة   -
 . المركز

مع وصف هذا التفاعل بين اإلجراءات الجودة  إدارةنظام  إجراءاتالتفاعل بين وضع مخططات توضح    -
  .والعمليات المختلفة

  ضبط الوثائق في المؤسسة .3
  : يلي ما تتم عملية ضبط الوثائق من خالل

 . وٕاصدارها التأكد من مالئمة الوثائق قبل اعتمادها .1

 . اعتمادها وٕاعادةعند الضرورة  )تعديل، تنقيح(مراجعة وتحديث الوثائق  .2

 . على الوثائق تعديالت الحاصلةال التأكد من تحديد ماهية .3

 . التمييز من خالل الترميز الدقيق ن الوثائق واضحة وسهلةأالتأكد من  .4

 . توزيعها أسلوبوضبط  التأكد من تمييز الوثائق خارجية المصدر .5

 . الملغاة منع االستخدام غير المقصود للوثائق .6
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 أو إضافة أوعن أي تعديل  المسؤولين اصومن الواجب تحديد مسؤولية استخدام دليل الجودة وتحديد األشخ
توزيع عدد من  من وال مانع) وثيقة مراقبة(تم اجميع صفحات الدليل بخ تمهرتغيير في هذا الدليل حيث 

وما يترتب عليها مضبوطة وثائق غير  يؤشر عليها بأنها أنالجودة على  إدارةرشادية لتطبيق نظام اال األدلة
  . يعد معتمداً  من تعديل ال

 بط السجالت في المؤسسةض .4

وصيانتها وتحديثها لضمان استمرارية التحسين وكذلك كافة سجالت الجودة  يجب على المؤسسة المصادقة على
تحديد فترة حفظ  كما البد من. في حالة مقروءة ويسهل تحديدها والحصول عليها واستردادهاسجالت بقاء ال

  . التخلص منهاطريقة المستندات و 
ومدة  إنشائهاوتاريخ يحدد لها نموذج يوضح موقع تلك المستندات م السجالت االلكترونية في حال استخدا

  . وطريقة فعالة للمحافظة عليها االحتفاظ بها

 : دارةاإل مسؤولية .5

 : يلي بماتلتزم  أنعلى المؤسسة 

 
Vision-Mission & Goals of the Institution  

Vision


 
Mission


 

Goal


 

 

  . التربوية العامة والخاصة وأهدافهاتوفر وثيقة واضحة تعبر عن رؤية المؤسسة  -
  . وأهدافهامن مصادقة مجلس المؤسسة على رؤية الجامعة  تتأكد -
هيئـــة  وأعضـــاء، واضـــحة وشـــاملة ومنشـــورة ومعلنـــة ومعروفـــة للمجتمـــع واألهـــدافنـــص الرســـالة  أنمـــن  تتأكـــد -

  . والطلبة، واإلداريين، لتدريسا
  جل التحسين والتطوير بصورة منتظمة وتنقحها من أ وأهدافهاتراجع رسالتها  -
  . في عملية التخطيط واتخاذ القرار المؤسسي وأهدافهارسالتها  إلىتستند  -
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  . متضمنة النتائج المتوقعة من الخريجين األهداف أنمن  تتأكد -
  . المؤسسات المناظرة المحلية والعالميةبين لعالقة بينها و ا أشكالتوضح في رسالتها  -
 وٕاشـــباع أهـــدافهاتـــوفر خطـــط العمـــل المســـتقبلية القريبـــة والمتوســـطة والبعيـــدة المـــدى وتوضـــح فيهـــا كيفيـــة تحقيـــق  -

  . )وغيرهم . . . المجتمع أفراد، الباحثون، الطلبة، هيئة التدريس أعضاء( فيها  األفرادحاجات 
  . ت المراجعة للخطط وتعديلها وتحسينها باستمرار استجابة للمتغيراتتوفر عمليا -
  . والسنوية اإلستراتيجيةالخطط  إعدادهيئة التدريس ورؤساء الوحدات والدوائر في  أعضاء إشراكتحرص على  -
 . الستيعاب المتغيرات المحتملة ن يكون هيكلها التنظيمي مرناً أعلى تحرص  -

 : هااألدوات المطلوب توفير 

  وثيقة رسالة المؤسسة وأهدافها -
خدمــة ، التــدريب، البحــث العلمــي، التخطــيط للمــوارد الماديــة والبشــرية( نمــاذج مــن خطــط العمــل فــي مجــال  -

 .)وغيرها . . . المجتمع

  
 

Leadership and Managerial Organization 


 
 

 

لجـــودة البــــرامج  تنســـجم مـــع رســـالتها ضـــماناً  مجلـــس المؤسســـة هـــو الـــذي يرســـم السياســـات التـــي أنمـــن  تتأكـــد -
  والخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والموارد الالزمة لدعمها 

  . تضمن الوضوح والشفافية في عملية اتخاذ القرار تهااوٕاجراءن سياستها أب تتأكد -
لمتطلبـات  لسياسات تبعاً ومراجعة ا األولوياتدرجة من المرونة تسمح بتغيير  فيهالهيكل التنظيمي  أنمن  تتأكد -

  . المؤسسة
  . والمسؤولية األكاديميةللواجبات  واضحاً  وتعريفاً ، للهيكل التنظيمي دقيقاً  توفر وصفاً  -
جماعيـة مـع ضـمان احتـرام الخصوصـية والسـرية وتقـديم الحلـول فـي  أوتتيح للطلبة تقديم شكواهم بصورة منفـردة  -

  . تأخيروقت مناسب ودون 
وضوابط )  األقسامرؤساء ، نائب العميد، العميد( العليا  اإلداريةالمعتمدة في التعيين للمناصب  تاإلجراءاتوفر  -

  . ومدة التعيين، التعيين
  . هيئة التدريس وأعضاء) العميد ، رئيس الجامعة( العليا  اإلدارةمين وجود عالقة فعالة بين تعمل على تأ -
  . وتحسين الخطط والتعامل مع مشاكل الطلبة افاألهدتحقيق ل الكفء اإلداريتوفر الكادر  -
  . ليات للتدقيق الداخلي لنتائج الخطط والتحسين المستمروآ اً توفر نظام -
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االختصـاص قبـل العـرض علـى مجلـس  مناقشـة مشـكالت القسـم مـع ذويلهيئـة التـدريس  ألعضـاء األجواء تهيئ -
  . القسم

ـــين األســـاتذةتشـــرك  - ـــداءفـــي  واإلداري وص سياســـات المؤسســـة والتخطـــيط والميزانيـــة ذات العالقـــة بخصـــ الـــرأي إب
  . بمجاالت مسؤولياتهم واختصاصاتهم

علــى  واإلداريــينوالمــوظفين  األســاتذةتخلـق بيئــة مالئمــة لممارســة التفـويض والتحــديث والتميــز المؤسســي وتشـجع  -
  . المبادرة بتحسين الممارسات والبرامج والخدمات ذات الصلة

  . وعمليات صناعة القرار وبصورة منتظمة ةللمؤسسة والهياكل التنظيمي اإلداريةلقيادة والسلطة يتم تقويم دور ا -
عبــر تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة  ودوليــاً  وٕاقليميــاً  تضــمن جــودة العالقــات مــع المؤسســات التعليميــة والتربويــة عربيــاً  -

  . والجماعية وتسخيرها لخدمة الموظفين والطلبة
الكفيلـــة  اإلجــراءاتبصـــورة مســتمرة وتتخـــذ  اإلداريــة واألنظمــةمجلــس المؤسســـة بمراجعــة اللـــوائح مــن قيـــام  تتأكــد -

 أدائهـالمسـاعدتها علـى حـل المشـكالت العالقـة ومتابعـة  األخـرى واألقسـامالتواصل مع الوحـدات  أشكالبتطوير 
  . وتحسينه

  . جهود العاملين في المؤسسةل المادية والمعنوية تقديراً  والمكافآتللحوافز  خاصاً  توفر نظاماً  -
  . والشفافية اءلةالمس إطارالمؤسسة واستقاللها في  إدارةوالتعليمات لضمان  األنظمةتقوم بمراجعة  -
  . العمل بأخالقيات اإلحساسوتعمق  األداءتوفر بيئة العمل المناسبة التي تشجع على التميز في  -
  . داخل المؤسسة والمجتمع اإلنسانيةالرياضية التي توثق العالقات االجتماعية والثقافية و  لألنشطةتوفر الرعاية  -
  . والطلبة نهوأقراهيئة التدريس من منظور رئيسه المباشر  أعضاء أداءتقويم  أساليبتتبنى  -
  . واإلنتاجيةتستخدم الموارد البشرية والمادية بدرجة عالية من الفاعلية والكفاءة  -
  . سة للقيام بواجبه في الرقابة الفاعلة على ميزانية المؤسسة ونفقاتهاتوفر الصالحيات لرئيس المؤس -
التوجيهات الالزمة لتحسين بيئة التعليم والتعلم على  إصدارتوفر الصالحيات لرئيس المؤسسة للقيام بمهامه في  -

  . مستوى المؤسسة
  . هيئة التدريس والعاملين والطلبة المساهمة في صنع القرار ألعضاءتتيح  -
  . مقترح أعمالعلى جدول  حرص على التخطيط لالجتماعات بناءً ت -
  . بالتشجيع للعمل كفريق واحد أسلوبهاويتسم ، سهل التفاهم معهاعلمي ي بأسلوبتتعامل  -
  . تتحرى الدقة في العمل وفق ضوابط ولوائح معتمدة -
  . باإلنصافتتصف التقارير السرية  -
  . هيئة التدريس والطلبة وأعضاءونية لحفظ حقوق العاملين توفر الضمانات والكفاالت القان -
  . وفق اللوائح والضوابط للعمل كفريق واحد األقساملعمداء الكليات ورؤساء  اإلداريةتفوض الصالحيات  -
  . هيئة التدريس وأعضاءوسالمة العاملين والطلبة  بأمنتهتم  -
س مدى التحقق من تعلـم الطلبـة وتحديـد جـودة عمليـات التعلـيم الموضوعية لقيا واألدواتتعتمد المقاييس العلمية  -

  . التغيرات المطلوبة لتحسين مخرجات تعلم الطلبة وٕاجراء
  . القضايا المتعلقة بالجودة للجهات ذات العالقة إلبالغتستخدم نتائج عملية التقويم الموثقة  -
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والمقــررات التعليميــة والبحثيــة والخــدمات  ديميــةاألكافــي تحســين البــرامج  اآلليــاتتقــيم بشــكل دوري مــدى فاعليــة  -
 . وخدمة المجتمع الطالبية والمكتبة والخدمات المساندة للتعلم

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . للمؤسسة واإلداريالهيكل التنظيمي  -
  . نماذج من محاضر االجتماعات -
  . تعليمات اختيار القيادات -
 . حياتنماذج من تعليمات العمل والصال -

  
 

(Material and Technical Resources) 


 

 

الفعـال والجـودة المسـتمرة المطلوبـة  ثماروتصون وتطـور مواردهـا الماديـة علـى نحـو يضـمن االسـت وتنشئتخطط  -
  . لدعم برامج المؤسسة وخدماتها

، المبــــاني(وكافيـــة تســـاهم فـــي دعــــم وضـــمان ســـالمة وجـــودة البــــرامج والخـــدمات مثـــل  منــــةآمـــوارد ماديـــة  تـــوفر -
  . ).المطاعم، المكتبات، التجهيزات، المكاتب، الساحات الرياضية، الورش الفنية، المختبرات

تضمن تصميم المـوارد الماديـة فـي كـل المواقـع التـي تقـدم فيهـا البـرامج والمقـررات والخـدمات وتخضـعها للصـيانة  -
  . الشاملة والمستمرة

وجــه عــام وتقــوم المؤسســة علــى نحــو منــتظم التكامــل بــين تخطــيط المــوارد الماديــة والتخطــيط المؤسســي ب تضــمن -
  . أدائهاالفاعل للموارد المادية وتستفيد من نتائج التقييم في تحسين  ثماربتقييم االست

  . المساندة والخدمية ومن ذوي الخبرة والكفاءة اإلداراتتوفر العدد الكافي من العاملين الفنيين والمهنيين في  -
  . ذات الصلة ببرامج وخدمات المؤسسة األساسالمادية واالحتياجات توفر قاعدة بيانات عن الموارد  -
  . ومسارح وغيرها، وقاعات، الالصفية من مكتبة محوسبة األنشطةتوفر مستلزمات  -
  . توفر نظام معلومات متكامل يتسم بالكفاية والفاعلية في توفير المعلومات الدقيقة والسريعة لمتخذي القرار -
  . هيئة التدريس والعاملين بأعضاءالالئقة  ماكنواألتوفر المكاتب  -
 . والسالمة في كافة مرافق المؤسسة األمنشروط  توفر -

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . لتطوير وصيانة المؤسسة اإلنشائيةالخطة  -
  . نماذج من الدراسات التقويمية للموارد المادية -
  .ميزانية المؤسسة في مجال الموارد المادية -
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Human Resources 

 
هيئـة  وأعضـاءالمتعلقـة باختيـار المـوظفين والعـاملين  واإلجـراءاتتحدد بشكل علني وواضح المعايير والمؤهالت  -

  . المؤسسة وأهدافالتدريس بما يتواءم ورسالة 
صــه ومؤهالتــه العامــة وتضــع الشــخص المناســب فــي تحــدد المهــام والواجبــات المناطــة بكــل موظــف حســب تخص -

  . المكان المناسب
  . بصورة دورية ومنتظمة أدائهمفاعلية مواردها البشرية عن طريق تقويم ب تحتفظ -
  . المهنية لجميع الموظفين العاملين فيها األخالقياتتحتفظ بقواعد مكتوبة تحدد  -
  . التوظيف اتإجراءتوفر سياسات موثقة تحقق العدالة في كافة  -
  . وسرية السجالت الشخصية للموظفين ألمنالشروط المطلوبة  تهيئ -
 . مع رؤيتها ورسالتها تقيم باستمرار سجالت التوظيف وتتحقق من مدى توفر العدالة والتنوع فيها وذلك انسجاماً  -
لين وفـــق احتياجـــاتهم بمـــا التدريبيـــة لجميـــع العـــام واألنشـــطةفـــرص التنميـــة المهنيـــة المســـتمرة وورش العمـــل  تـــوفر -

  . ينسجم مع رسالة المؤسسة وفي ضوء احتياجات التدريس والتعلم التي تم تحديدها مسبقا
   .تقوم باستمرار برامج التنمية المهنية وتستخدم نتائج التقويم إلغراض التجويد -
  . وغيرها. . . يةسيرهم الذات، خبراتهم، مؤهالتهم، تهيئ اإلحصائيات المطلوبة عن أعداد الموظفين -
 . توفر نظاما للتامين الصحي والتعويض للعاملين -

  : األدوات المطلوب توفيرها
  . شروط ومعايير التوظيف -
  . المهام والواجبات المناطة بكل وحدة من وحدات المؤسسة -
  . استمارة تقويم أداء الموظفين -
  . الخطة التدريبية للموظفين -
 . والعاملين نيألكاديميبااإلحصائيات المتعلقة  -

  

 
Technical Resources 

 

الفكريــة والثقافيــة  واألنشــطةالخــدمات المســاندة للــتعلم وتســتخدم مواردهــا التكنولوجيــة لــدعم البــرامج التعليميــة  تـوفر -
   .والعلمية

علـى تقـديمها  واإلشـرافسـتثمار الفاعـل لتكنولوجيـا المعلومـات عالي الجودة للمختصين في مجال اال توفر تدريباً  -
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  . هيئة التدريس وأعضاءوالمحافظة على كفاءة تشغيلها بما يتماشى مع مصلحة الطلبة والموظفين 
بمـا يتماشـى  كفاءتهـاتخطط على نحو منتظم البنية التحتية للتكنولوجيا والمعدات وتخضـعها للصـيانة وترفـع مـن  -

  . المؤسسةمع احتياجات 
  . االعتمادات المالية الكافية لتغطية موزانة المواد التقنية توفر -
   .توفر الموارد التقنية المتطورة والمتنوعة ذات الصلة بالبرامج والعملية التعليمية -
  . هيئة التدريس والموظفين في االستفادة من المكتبة وخدمات مساندة التعلم وأعضاءتوفر الحرية لطلبتها  -
فــي مجــال اســتغالل المكتبــات وخــدمات مســاندة  األخــرىاتفاقيــات التعــاون مــع المؤسســات  بإقامــةعالقاتهــا  توثــق -

  . التعليم وتقييم تلك الخدمات
والوسـائل ، المكتبـات المـزودة بمصـادر المعلومـات الحديثـة المرتبطـة بشـبكات المعلومـات المحليـة والعالميـة تـوفر -

  . مبيوتر وغيرهامخابر الكووسائل االتصال الحديثة كاالنترنت و ، السمعية والبصرية
 . والمقاعد الكافية والمريحة للمطالعة والدراسة واألماكنالصحية كالتهوية والتدفئة  األجواء توفر -

  : المطلوب توفيرها األدوات
 . خطة الموارد التقنية والمخصصات المالية المرصودة لها -

  

 
Financial Resources 

 

  . يتولون مهمة تنفيذ خطة المؤسسة المالية أكفاءالموارد المالية يديرها موظفون مختصون  إدارةوحدة  توفر -
ومـــنح كـــل الـــدوائر ، المؤسســـة الخطـــوط العريضـــة والعمليـــات المتصـــلة بـــالتخطيط المـــالي وتنميـــة الميزانيـــة تضـــع -

  . مناسبة للمشاركة في تنمية سياستها المالية قسام فرصاً والكليات واأل
  . السنوي اإلنفاقلمدى توفر الموارد المالية ووتيرة نموها ومتطلبات  واقعياً  التخطيط المؤسسي تقييماً  يعكس -
ــ - تطلبــات خططهــا الماليــة الســنوية تقييمــا واقعيــا لضــمان تــوفر المــوارد الماليــة والحفــاظ علــى وتيــرة نموهــا وم يمتّق

  . السنوي اإلنفاق
  . تمتلك المؤسسة سيولة نقدية واحتياطي مالي يكفيان للحفاظ على استقرارها المالي واحتياجاتها الطارئة - 
  . تستخدم المؤسسة الموارد المالية الكافية لدعم برامج وخدمات تعلم الطلبة -
التخـــاذ القـــرارات الماليـــة  وصـــوالً  وأنشـــطتهاتهـــا رقابـــة ماليـــة منتظمـــة ومعلنـــة لكافـــة فعاليا آليـــاتالمؤسســـة  تـــوفر -

  . المناسبة
وصــناديق المســاعدات الماليــة الخارجيــة ، المســاعدة األنشــطةالمؤسســة جميــع مواردهــا الماليــة بمــا فيهــا  تســتثمر -

 . بشكل سليم يتماشى مع رؤية المؤسسة

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . الخطة المالية -
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  . اإلنفاق أبوابوزيعها على الموازنة المالية وت -
  . توفير تقارير الرقابة المالية -
 

  
 

Academic Staff 


 

  . وأهدافهارؤيتها ورسالتها  إلىهيئة التدريس مستندة  أعضاء تها منواضحة الحتياجا اوضع رؤي -
  . والمتفرغين للعمل كليًا أو جزئياً هيئة التدريس المؤهلين  وأعضاء األساتذةالعدد الكافي من  ريتوف -
 والقــدرة، التــدريس الفعــال، المعرفــة بالمــادة الدراســية( ختيــار عضــو هيئــة التــدريس مثــل ال واضــحة معــايير ديــتحد -

وتحـــدد الـــدرجات العلميـــة التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن ، )الـــخ . . . فـــي تنفيـــذ رســـالة المؤسســـة اإلســـهامعلـــى 
  . التوظيف والنشر في الصحف الرسمية وٕاجراءات، الجامعات المعتمدة والمعترف بها دوليا

  . سةهيئة التدريس المرشحين للعمل في المؤس أعضاءد اللجان المهنية المختصة الختيار يتحد -
  . ر التشريعات الالزمة لشروط التوظيف العامة في المؤسسةيتوف -
  . جان التوظيف لفرز المرشحين وتقويم مؤهالتهم من اجل اتخاذ القرارات المناسبةللالوسائل الحديثة  ةتهيئ -
، يميــةاألكادوالهيئــة المعاونــة موزعــة حســب المــؤهالت ، هيئــة التــدريس أعضــاء عــدادأحــول  اإلحصــاءات إعــداد -

  . الخ. . . الخبرة، الدرجات العلمية
فـي مجـال  وأهـدافهاجل تحقيق رسالة المؤسسة ومواصفاتهم من أ سالتدريهيئة  أعضاءمدى كفاية  على قيتدقال -

نسـبة ، مواكبة التطوير والتجديد في عملية التـدريس، المشاركة المجتمعية، العلمية األبحاث، البرامج التعليمية( 
  . )هيئة التدريس في كل تخصص  أعضاءئض في الفا/ النقص 

بمــا ، األســاليبر البــرامج التدريبيــة وتحــدد فاعليــة يوتــوف، ليــات للتنميــة المهنيــة لهيئــة التــدريسوآ اتير سياســتــوف -
  . يتماشى مع الخطط المستقبلية

  . هيئة التدريس على المالك الدائم والمؤقت أعضاء أداءتقويم  أدوات تمتلك -
عمق المعرفـة فـي ، الفعال ومنها التدريسهيئة التدريس  أعضاء أداءير واضحة ودقيقة لمعايير تقويم معاي تضع -

اســتخدام وســائل التقــويم ، وقــت الحصــة الدراســية إدارة، اســتخدام طــرق التــدريس المتنوعــة، مجــال االختصــاص
. )الـخ . . . . . . خدمـة المجتمـع أنشـطة، الجوائز العلمية، والنشر والترجمة التأليف، البحث العلمي ،المناسبة

  . السترشاد فرق التقويم بها
  . وتعليمات االعتراض على التقويم، هيئة التدريس أعضاء أداءتعد التقارير الرسمية حول نتائج تقويم  -
  . هيئة التدريس وفق الدرجات العلمية ألعضاءتضع التعليمات المحددة لساعات التدريس  -
يعية للمبدعين في مجال التدريس والبحث العلمي المتميز بما يتوافق مع رؤية الجامعة التشج المكافآتتخصص  -
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  . ورسالتها
  . هيئة التدريس فيها ألعضاءتوفر الجامعة برامج التطوير المهني والتعليم المستمر  -
 . هيئة التدريس ألعضاءالتفرغ العلمي  إجازاتتوفر  -

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . عايير اختيار عضو هيئة التدريسشروط وم -
  . هيئة التدريس ألعضاءخطط التنمية المهنية  -
  . هيئة التدريس ونماذج كتابة تقارير التقويم أعضاء ألداءالتقويم  أدوات -
 . هيئة التدريس أعضاءعن  اإلحصاءات -
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 : التالية تاإلجراءاتتخذ  أنعلى المؤسسة 

  . والجزاءات السلوكية فيها واإلعادةونماذج القبول وااللتحاق والتحويل  أنظمةر يتوف -
  . واالجتماعي األكاديميبملف خاص لكل طالب يحتوي معلومات عن سلوكه ونشاطه ومستواه  االحتفاظ -
  . ٕامكاناتهو المطلوب قبولها في البرنامج بما يتناسب وطبيعة البرنامج  األعدادد يتحد -
  . )اختبارات القبول( للتعلم وبدنياً  ووجدانياً  وذهنياً  من مدى استعداد الطلبة علمياً  للتأكدلية آ إيجاد -
بنائهـا وتطبيقهـا وتصـحيحها  إجـراءاتمـن سـالمة  والتأكدمين سريتها جودة اختبارات القبول عن طريق تأ ناضم -

  . على نتائجها فيها ومراعاة رغباتهم ى التخصصات بناءً توزيعا عادال عل وتفسير نتائجها وتوزيع الطلبة
  . سوق العمل إلىتفعيل العالقة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع قبل الخروج  إلى السعي -
  . األكاديميةلجان الطلبة في صناعة القرارات وحل المشكالت المتعلقة بالشؤون الطالبية والجوانب  مشاركة -
  . وبشكل دوري التسهيالت المادية المقدمة لهم والالزمة للعملية التعليمية راء الطلبة فيآ استطالع -
ــــوف - ــــة مــــوزعين حســــب عــــدادأعــــن  إحصــــاءات ريت ــــة الدراســــية، النــــوع، الطلب الحالــــة ، البــــرامج الدراســــية، المرحل

  . الخ. . . .  .االجتماعية واالقتصادية
  . مل لخريجيهاالعمل لتوفر فرص الع وأسواقق مع مؤسسات الدولة يتنسال -
  . في المؤسسة واألكاديميةالفرص للطلبة لتمكينهم من المشاركة في جميع جوانب الحياة االجتماعية  ريتوف -
  . هيئة التدريس أعضاء وأداءالطلبة في جودة التعليم والتعلم  راءآ استطالع-
  . المتاحة اناتواإلمكالطلبة المقبولين  ألعدادمن مدى قدرة الجامعة االستيعابية  التأكد -
فــــي الســــلوك والتصــــرف  واألمانــــة األكاديميــــةالتعليمــــات الواضــــحة للطلبــــة لحــــثهم علــــى االلتــــزام بالنزاهــــة  وضــــع -

 . الجامعي



 

 23من  16صفحة 

 : األدوات المطلوب توفيرها

  . أنظمة وتعليمات القبول والتسجيل واالنتقال والتحويل والجزاءات -
  . أنظمة وتعليمات االمتحانات -
  . )اليدوي واآللي ( الت الطلبة وتوثيقها نماذج من سج -
  . وقياس الكفاءة، نماذج اختبارات القبول -
  . نماذج استبانات استطالع أراء الطلبة في جودة التعليم وأداء أعضاء هيئة التدريس والخدمات -
 . إحصاءات عن الطلبة -
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علـى نتـائج  بنـاءً ( للطلبة وتوفر الخـدمات والبـرامج المناسـبة لدراسـة تلـك االحتياجـات  األساستحدد االحتياجات  -
  . )االستقصاءات العلمية 

تتضـــــمن معلومـــــات دقيقـــــة بشـــــأن  أنللخـــــدمات الطالبيـــــة المقدمـــــة علـــــى  واإلرشـــــاديةتـــــوفر الكتيبـــــات التعريفيـــــة  -
هيئــة  أعضــاء أســماء، الشــهادات، الــدرجات العلميــة، المقــررات، وأنواعهــالدراســية البــرامج ا، الرســالة، المؤسســة(

قواعــــد مــــنح ، الرســــوم الدراســــية، متطلبــــات القبــــول والتســــجيل، مجلــــس الجامعــــة أعضــــاء، اإلداريــــين، التــــدريس
  . )وكافة السياسات التي تهم الطلبة ، األكاديمية األنظمة، الدرجات العلمية

لممارسـة  األسـاتذةجـل مسـاعدة الطلبـة علـى النمـو والنجـاح وتهيئـة أالنفسي والتربوي من  لإلرشادتخصص وحدة  -
  . اإلرشاديةالوظائف 

صــقل  إلــىوالتــي تــؤدي ) الرياضــية وغيرهــا، الثقافيــة، يــةالعلم، الفنيــة(لمؤسســة وحــدات التنميــة الطالبيــة تــوفر ا -
  . في الحياة الجامعية والمجتمعية وٕاشراكهورفع مستوى تحصيله الدراسي ، شخصية الطالب الجامعي

  . والمريح للطلبة في المدن الجامعية مناآلتوفر السكن  -
  . توفر صندوق للقروض والمساعدات المالية والعينية للطلبة المحتاجين -
، الســـكن الـــداخلي, الرياضـــية األنشـــطة( فـــي الخـــدمات التكميليـــة فـــي المؤسســـة بشـــكل دوري راء الطلبـــةآ تســـتطلع -

  . )مواقف السيارات وغيرها، عمالمطا
  . األكاديميةلمساعدة الطلبة على التفاعل مع زمالئهم والبيئة الالزمة خدمات التوفر  -
والتفاعــل  األكاديميــةمســاعدتهم علــى االنخــراط بالحيــاة لتــوفر الخــدمات لــدعم الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة و  -

  . معها
 . بة المتميزينتوفر الحوافز المادية والمعنوية للطل -

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . نماذج لبعض الدراسات العلمية للتعرف على احتياجات الطلبة -
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  . للمؤسسة اإلرشاديالدليل  -
  . النفسي والتربوي اإلرشادمهام وواجبات وحدة  -
  . إلبداعاتهممهام وواجبات وحدات الخدمات الطالبية والتنمية  -
 . بيةلوائح الجزاءات الطال -
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، المؤسســـة وأهـــدافورؤيـــة ورســـالة ، ررات مـــع الفلســـفة العامـــة للدولـــةد مـــدى ارتبـــاط البـــرامج الدراســـية والمقـــيـــتحد -
  . الخ. . . وتنميتها لشخصية الطلبة، حاجات الطلبة والمجتمع

  : خطة تفصيلية للبرنامج الدراسي من حيث وضع -
  . لألهدافالتحديد الواضح * 
  . الوصف الدقيق لطبيعة المقررات* 
  . المؤسسةفي  األخرى األقسامالتكامل مع خطط * 
عـــدد ، مـــدة الدراســـة، )ســـاعات معتمـــدة، ســـنوي، فصـــلي، النظـــام المتبـــع( التعريـــف الكامـــل لمكونـــات البرنـــامج * 

، األكاديميالعبء ، التخصص الرئيس والتخصص الفرعي، نوع الشهادة التي تمنح للخريج، الساعات المعتمدة
  . ت االختياريةالمتطلبا، متطلبات القسم، متطلبات الكلية، متطلبات الجامعة

القبـــول  وٕاجـــراءاتالالزمـــة التـــي تعـــرض بوضـــوح اللـــوائح التـــي تحكـــم البـــرامج التعليميـــة  واألدلـــةر الكتيبـــات يتـــوف -
  . واالنسحاب

  . عداد الخريجين في العام الدراسي وتقديراتهم وعدد الطلبة المسجلين في البرنامجأعن  إحصاءاتر يتوف -
  : اآلتيةمن المقررات يتضمن بيانات مفصلة عنه من حيث العناصر  ملفات متكاملة لكل مقرر امتالك -
والعمليـة ، عـدد السـاعات النظريـة، الفصل الدراسي الذي يقدم فيـه، اسم المقرر: معلومات عامة عن المقرر مثل* 

  . وغيرها. . . المعتمدة
  . وصف مختصر للمقرر* 
  . مخرجات تعلم المقرر* 
  . المقررالمفردات التي يشتمل عليها * 
  . الكتب المعتمدة في دراسة المقرر* 
  . نظام التقويم للمقرر* 
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، األقسـام(ي تصميم ومراجعة برامجها ومنها المشاركة ف لألجهزةوالمسؤوليات المختلفة  األدوارمن وضوح  التأكد -
  . )وغيرها . . . . اللجان القطاعية، الكليات، األقساممجالس 

من جودتها والتحسين المستمر لهـا ويشـمل  تأكدالو لمتطورة التي تواكب تطورات العصر ر المناهج الدراسية ايتوف -
  . . فضال عن برامج التعليم المستمر وسواها) الدكتوراه ، الماجستير، لوريوساالبك( ذلك برامج ومقررات 

ضـــمن الفريـــق عـــداد الخـــريجين القـــادرين علـــى تحمـــل المســـؤولية والعمـــل إمـــة البـــرامج لمتطلبـــات مالء حيتوضـــ -
  . والتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة المتطورة وفق متطلبات التغيرات العالمية

  . ومتطلبات التنمية المعرفية، وسوق العمل، مة البرامج الحتياجات المجتمعح مالءيتوض -
جب ممارســـتها ارتبـــاط المنـــاهج والمقـــررات مـــع متطلبـــات التـــرخيص المهنـــي وذلـــك فـــي المهـــن التـــي تســـتو  ديـــتحد -

  خارج المؤسسة  أخرىالحصول على ترخيص من جهات 
 واألنمــاطمــدى مالئمــة المقــررات وعــدد الوحــدات لكــل مقــرر لمتطلبــات مــنح الدرجــة العلميــة وفقــا للمعــايير  ديــتحد -

  . التي تحددها اللجان القطاعية
ومســـتوى ، ومحتويـــات البرنـــامج، بـــولشـــروط الق، للطلبـــة المتفـــوقين المقدمـــة اإلضـــافيةالبـــرامج والمقـــررات  ديـــتحد -

  . على االلتحاق به اإلقبال
وتتـــوج هـــذه البـــرامج ، وجديـــدة) معتـــرف بهـــا ( عاليـــة الجـــودة فـــي مجـــاالت دراســـية قائمـــة  أكاديميـــةد بـــرامج يـــتحد -

  . برامج جديدة أودرجات علمية  إلى بمخرجات تعلم تؤدي
ر العالمية في التعليم العالي والمجال المهني من خـالل تقيـيم ن مخرجات البرنامج متوافقة مع المعاييأمن  التأكد -

هيئـة التـدريس ومسـاندة الهيئـات  أعضـاءالمخرجات التعليمية والبرامج والمقررات والشهادات باالستعانة بخبرات 
 االستشارية

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . الخطة التفصيلية للبرنامج -
  . تسجيل في البرنامجال إلجراءات اإلرشادية األدلة -
  ملفات المقررات الدراسية -
  . تقارير التحسين والتطوير للمناهج -
 تقييم الخريجين -
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ورؤيتهــا  الخاصــة بمســتوى المعلومــات والمعــارف المطلــوب توفيرهــا بمــا يتناســب مــع رســالتها اتتــوفر لــديها الرؤيــ -
  . المستقبلية

  . بما يتماشى مع متطلبات كل مجال معرفي واألدوات األجهزةتحدث وتنوع  -
وتراعـــي الفـــروق ، وبـــالمحتوى التعليمـــي، المؤسســـة بأهـــدافن الوســـائط التعليميـــة المســـتخدمة تـــرتبط أمـــن  تتأكـــد -

. . . ويمكـن الحصـول عليهـا، تخداموقابلـة لالسـ، ن تكون عملية وغير مكلفـةأوتثير حواس المتعلمين و ، الفردية
  . وغيرها

هيئـة التـدريس علـى  أعضـاءالتقويمية عن الطرائـق المسـتخدمة فـي تـدريس الطلبـة مـن حيـث قـدرة  األبحاث توفر -
 باألعمــالالطلبــة  وٕاشــراك، واســتخدام الوســائط التعليميــة فــي المحاضــرة، وعــرض المعلومــات، المحاضــرة إلقــاء

  . وغيرها. . . لراجعة لتحسين عملية التعلموتقديم التغذية ا، الصفية
  . هيئة التدريس في عملية التدريس أعضاءتوفر التدريب المناسب لتنمية وتطوير مهارات وقدرات  -
  العلمية واألبحاثتوفر المعامل والورش الفنية لتلبية احتياجات الدروس العملية  -
  . ل والورشتوفر الكفاءات العلمية والفنية العاملة في المعام -
  . ومساحة كافية للقاعات الدراسية وٕاضاءةوالبيئة المناسبة من تهوية ، والمقاعد، القاعات الدراسية توفر -
  . المكتبات المتخصصة والحديثة بما يحقق الوفاء بحاجات طالبها وهيئة التدريس فيها نوعا وكما وحداثة توفر -
  . علم للطالب والمدرسينتوفر البرامج التدريبية الستخدام مصادر الت -
. . المحادثة، البريد االلكتروني، االنترنت، الحاسوب( ادر التعلم الستخدام مراكز مص األخالقيةتوفر الضوابط  -

 . )وغيرها . 

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . هيئة التدريس ألعضاءالخطط التدريبية  -
  . مستقبليةالمتوفرة واالحتياجات ال واألدوات األجهزةقوائم  -
 التقويمية لطرائق التدريس األبحاث -
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مــع ، وحــديث المعلومــات، ودقيــق، صــحيحبوصــفه أحــد مصــادر الــتعلم ، محتــوى الكتــاب الجــامعي أنمــن  تتأكــد -
  . وأفكارهجزاء الكتاب محتوى أوجود الترابط بين 
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التفكيـر  فـية ويثيـر لـديهم الرغبـ، البحـث العلمـيويحفـزهم علـى ، ن محتوى الكتاب يثير دافعية الطلبـةأن م تتأكد -
  . وغيرها. . واإلبداعيالناقد 

  . وعدد الساعات المقررة له، من وجود التناسب بين حجم الكتاب تتأكد -
 توثيــق المعلومــات، لــي للطلبــةمناســبته للمســتوى العق، فــي العــرض أســلوبهتــتفحص الكتــاب الجــامعي مــن حيــث  -

  . والدوريات وغيرها، والمصادر، والحقائق بالمراجع
. واألشـكالالرسـوم ، الـورق، الطباعـة، الكتاب الجامعي معد ومصمم بطريقة جيدة من حيـث الشـكل أن من تتأكد -

 . وغيرها. . 

 : األدوات المطلوب توفيرها

 . أحد مصادر التعلم وأسس اختياره باعتباره دراسات تقويمية عن الكتاب الجامعي -
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  . شؤونه وٕادارةتوفر وحدة تتولى وضع خطة للبحث العلمي  -
هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية المتصـلة بحاجـات المجتمـع  أعضاءالبحث العلمي وتشجع  أجواءتوفر  -

  . ق العملوسو 
  . بحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي واالقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساتهتمنح األولوية لأل -
  . بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر والتطوير توفر -
  . البحث التطبيقية أنشطةهيئة التدريس على المساهمة في  أعضاءتشجع  -
  . التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل العلميةهيئة  أعضاءتوفر الفرص لمساهمة  -
  . المحلي المختلفة بالمجتمع اإلنتاجتساهم من خالل فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات  -
  . تحرص على تكوين العالقات مع مؤسسات البحث العلمي العربية والعالمية -
  . والوحدات المختصة بذلك األقسامنشره وتوزع ذلك على تخصص موازنة مالية خاصة لدعم البحث العلمي و  -
المجــالت المحكمــة ونشــر المؤلفــات العلميــة ومــنح  إصــدارتضــع سياســة تشــجع فيهــا البحــث العلمــي مــن خــالل  -

 . التفرغ العلمي وغيرها إجازات

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . خطة البحث العلمي -
  . مجاالتهاعداد البحوث المنشورة و بأ إحصائيات -
  . الموازنة المالية المخصصة للبحث العلمي -
 . نماذج من المجالت العلمية المحكمة التي تصدرها -
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  توفر خطة لخدمة المجتمع وتعمل على توفير الظروف المناسبة لتطبيقها  -
  . وسوق العمل واإلقليميوتعزيز العالقة مع مؤسسات المجتمع المحلي  دارةإلتخصص وحدة علمية  -
مراكــز متخصصــة لخدمــة المجتمــع مثــل مراكــز التعلــيم المســتمر والمكاتــب االستشــارية والعيــادات الطبيــة  تنشــئ -

  . وغيرها. . . . والمراكز الزراعية والبيطرية ومراكز خدمة المجتمع الريفي التي تستهدف المرأة بشكل خاص
المعـــارض والنـــدوات العلميـــة والثقافيـــة والتنمويـــة والتدريبيـــة وتصـــدر المجـــالت الثقافيـــة وتطـــور  إقامـــة تســـتحدث -

  . التقنيات والبرامج الحاسوبية وتقدم الدراسات واالستشارات لمؤسسات المجتمع العام والخاص
  جات المجتمع تستحدث التخصصات الجديدة لمواكبة المستجدات العلمية وتلبية حا -
  . التنموية االقتصادية واالجتماعيةمع مؤسسات المجتمع في تنفيذ المشاريع  تسهم -
بعالقـات عمـل وروابـط قويـة مـع مؤسسـات المجتمـع المحلـي والعربـي والعـالمي مـن خـالل توثيـق عالقاتهـا  تبطتـر  -

  . مع المنظمات واالتحادات والروابط العلمية المختلفة
 . العلمية والبحثية وتبادل الزيارات مع المؤسسات المماثلة في العالمتبرم االتفاقيات  -

  : المطلوب توفيرها الخطط واالحصاءات -
  . خطة خدمة المجتمع -
  . االتفاقيات والعقود المبرمة مع مؤسسات المجتمع إحصائيات -
 . نشطة المنفذة مع مؤسسات المجتمعبأعداد األ  إحصائيات -

  
  
  
  
  
  

 
Evaluation  


 . 

 

  . المحددة والمعلنة والعادلة لتقويم الطلبة األنظمةتوفر  -
، وتمثيلهـا لمحتـوى الكتـاب، التعليميـة للمؤسسـة هـدافباألوبيـان مـدى ارتباطهـا  األسـئلةنمـاذج  مـن عـدداً تفحص  -
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، الصـعب إلـىوترتـب بشـكل منطقـي مـن السـهل ، واضـحة اإلجابـةوتعليمـات ، وقياسها لمستويات عقلية متنوعة
  . وغيرها. . . . ن تراعي الفروق الفرديةوأ

  . تتبع النظم الحديثة في التقويم ورصد النتائج -
  . ومدى االستفادة منها في عملية التقويم، جراء االمتحانات ورصد النتائجتبع في إمن كفاءة النظام الم تتأكد -
عضــاء هيئــة التــدريس والكــادر الــوظيفي فــي صــياغة خطــط المؤسســة ورســم برامجهــا توظــف نتــائج تقــويم أداء أ -

  . المستقبلية
ي ضــــوء متطلبــــات تقــــارن مســــتوى جــــودة المؤسســــة مــــع مســــتوى الجــــودة الــــذي حققتــــه المؤسســــات المنافســــة فــــ -

  . المواصفات العالمية
  . فعالة للتقويم المستمر بهدف التعرف على االنجازات التي تم تحقيقها في مجال الجودة أساليبتعتمد  -
  . تعتمد الدراسات التقويمية لتحديد وتحليل المشكالت التي تعوق تنفيذ البرنامج واقتراح الحلول -
  . نجاحهم في مجاالت العمل بعد التخرجلتقويم الخريجين ومدى  ليةآتوجد  -
الســتعراض وثــائق التخــرج فــي البــرامج الدراســية والتحليــل الناقــد لمــدى مواءمتهــا للمعــارف والمهــارات  آليــةوجــود  -

  . المطلوبة للتخصص
ة ونسـب النجـاح فـي المـواد الدراسـي، البـرامج أنواععن المخرجات الطالبية في مختلف  اإلحصائيةتوفر البيانات  -

. والرسوب بالغياب والمواد الدراسية، والتأجيلفضال عن نسب الرسوب والفصل ، المختلفة والمستويات الدراسية
  واللوائح المتعلقة بتنظيم االمتحانات واعتماد نتائجها  األنظمةتعلم طلبتها بكافة ◌ُ  -
  . المساءلة والتحسين ألغراضتقويم المخرجات باستخدام اختبارات الكفاءة  إجراءاتتنفذ المؤسسة  -
جـل تعزيـز التعلـيم وتسـهيل أمـن  أدائهـمواضحة تضمن تزويـد الطلبـة بتغذيـة راجعـة حـول مسـتوى  إجراءاتتوفر  -

  . التطوير
 . تجري عمليات التقويم الذاتي لكل مجاالت ومرافق المؤسسة -

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . نظام االمتحانات -
  . اتاالمتحان أسئلةنماذج من  -
  . عن النجاح والرسوب إحصائيات -
  . المؤسسة أداءدراسات تقويمية عن  -
 . متابعة الخريجين آلية -
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والبـرامج  وأهـدافهاتضمن نزاهتها من خالل نشر المعلومات الصحيحة والموثوقـة بشـان رؤيـة المؤسسـة ورسـالتها  -
مجلــس  وأعضــاءوالرســوم الدراســية والوضــع المــالي ومتطلبــات القبــول والتخــرج  األكاديميــةوالمقــررات والــدرجات 

  . هيئة التدريس والموظفين والطلبة وأعضاء واألقسامامعة والكليات ومجالس الج األمناء
  . )وغيرهم. .  .اإلعالميين، المعلمين، لألطباء( مهنية  أخالقيةومواثيق ، للمؤسسة عاماً  أخالقياً  توفر ميثاقاً  -
  . للثواب والعقاب في ضوء معايير محددة توفر نظاماً  -
  . والمالية اإلداريةالت من الشفافية في التعام أجواءتهيء  -
  . في المقررات الدراسية األخالقية األبعادتؤكد على  -
  . في جميع نظم التقويم األخالقية األبعادتؤكد على  -
  . الستخدام التقنيات الحديثة األخالقيةالضوابط توفر  -
  الحوافز  أوالمنح  أواالختبار  أويكفل تكافؤ الفرص والعدالة سواء في التعيين  توفر نظاماً  -
  . العلمية الواجبة لألخالقياتمن مراعاة الخطط البحثية  تتأكد -
  . في خدمة المجتمع األخالقية األبعادتراعي  -
  . توفر قواعد تكفل حق التظلم لكل فرد -
  . هيئة التدريس ألعضاء اآلراءوحرية التعبير عن  األكاديميةتضمن المؤسسة الحرية  -
فــي الطــرح  األســاتذةهيئــة التــدريس مــن قبــل الطلبــة للتعــرف عــن مــدى موضــوعية  عضــاءأتقــويم  أســلوبتســتخدم  -

 . والمناقشة

  : المطلوب توفيرها األدوات
  . األخالقيةنماذج من المواثيق  -
  . ضوابط التعيين والترقية -
 . ) اإلداريةلوائح المحاسبة ( ضوابط الثواب والعقاب  -

  

  : المصادر

االمانة العامة التحاد الجامعات العربية، ، اإلتحاداعضاء  للجامعات العربية عتماددليل ضمان الجودة واال .1
  .2008مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ، مقاييس التقويم الذاتي الخاصة بالتقويم المؤسسي في التعليم العالي .2
 .2007في المملكة العربية السعودية  األكاديمي

3. ISO 9000:2005, Quality Management Systems —Fundamentals and Vocabularies, 

International Organization for Standardization. 2005. 

 


