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كهًخ افززبحُخ
رؼز جش اىٖ ٞئخ اىقٍ٘ ٞخ ى عَبُ ع٘دح اىزؼ يٗ ٌٞاالػز َبد ئ ؽذ ٙاىش مبئض اىشئ ٞغٞخ
ىيخطخ اىقٍ٘ ٞخ إل صالػ اىزؼ ي ٌٞف ٍ ٚصشٗ ،ر ىل ثبػزجبس ٕب اىغ ٖخ اىَ غئ٘ىخ ػِ ّ شش
صقب فخ اى غ٘دح ف ٚاىَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ ٗاىَغز َغ ٗ ،ػِ رَْ ٞخ اىَ ؼبٞٝش اىقٍ٘ ٞخ اى زٚ
رز٘امت ٍغ اىَؼبٞٝش اىقٞبعٞخ اىذٗىٞخ إل ػبدح ٕٞن يخ اىَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ ٗرؾ غ ِٞع٘دح
ػَيٞبر ٖب ٍٗخشعبر ٖب ،ػ ي ٚاىْ ؾ٘ ا ىزٝ ٙإد ٙئ ى ٚم غت ص قخ اىَغز َغ فٖ ٞبٗ ،ص ٝبدح
قذسارٖب اىزْبفغٞخ ٍؾيٞب ٗدٗىٞبٗ ،خذٍخ أغشاض اىزَْٞخ اىَغزذاٍخ فٍ ٚصشٗ .ف ٚظ٘ء
ر ىل ر غؼ ٚاىٖ ٞئخ ئ ى ٚاىز ط٘ٝش اىَ غزَش ىيزؼ ي ٗ ٌٞظَبُ ع٘د رٔ ٗف قب ىَغَ٘ ػخ ٍِ
اىَجاابدب ٗاىقاا ٌٞاىزاا ٚرإمااذ اىشااوبفٞخ ٗاىَ٘ظاا٘ػٞخ ٗاىؼذاىااخٗ ،اىؾااشع ػيااٍ ٚؼبّٗااخ
اىَإعغبد اىزؼيَٞٞخ ػي ٚر٘فٞق أٗظبػٖب ٗرؾغ ِٞأدائٖب اىني ٚىيزإٔو ٗاىؾ ص٘ه ػ يٚ
االػزَبد .ئُ اىٖٞئخ ال رؼزجش عٖخ سقبثٞخ ،ثو ٕ ٚعٖخ اػز َبد ىيَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ اى زٚ
رزَنِ ٍِ رؾق ٞق ٍزطي جبد اىَ ؼبٞٝش اىقٍ٘ ٞخ ٍِ ٗ ،صٌ فاّ ٖب ر ؾشع ػ ي ٚر قذ ٌٝمب فخ
أشنبه اىْصؼ ٗاإلسشبد ٗاىز٘ع ٔٞىٖزٓ اىَإعغبد ثَب  ٝغبػذٕب ػ ي ٚاىزؾ غ ِٞاىَ غزَش
ىغ٘دح ٍخشعبرٖب ٍِ خاله آىٞبد ٍ٘ظ٘ػٞخ ٗٗاقؼٞخ ىيزق٘ ٌٝاىزارٗ ٚاالػزَبد.
ٗىزؾقٞق ٍب عجق رؾشع اىٖ ٞئخ ػ ي ٚر٘فٞش ّٗ شش اىَؼي٘ ٍبد اىنبف ٞخ ٗاىذق ٞقخ،
ٗاىزَٝ ٚنِ أُ رغبػذ اىَإعغبد اىزؼيَٞٞخ ػي ٚاىزق٘ ٌٝاىزار ٍِٗ ،ٚصٌ ار خبر اىخ ط٘اد
اىالصٍخ ىيزقذً ٗاىؾص٘ه ػي ٚاالػزَبدْ ٕ ٍِ ٗ .ب فا ّٔ  ٝغؼذ اىٖ ٞئخ أُ ر قذً ىَإع غبد
اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚعبٍؼخ األصٕش ئصذاسٕب اىضبّٗ ٜاىَزَضو ف ٚدىٞو االػزَبد اى خبع ث ٖزٓ
اىَإعغبدٝٗ .شزَو ٕزا اىذىٞو ػيٍ ٚؼيٍ٘بد ٍزْ٘ػخ ٍَٖٗخ ٝأر ٚفٍ ٚقذٍزٖب ٍب ٝزؼيق
ثبإلغبس اىؼبً ىؼَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ٍٗ ،ؾبٗس ٍٗ ؼبٞٝش ٍٗإ ششاد اىز ق٘ٗ ٌٝاالػز َبد
اىَؾذدح ٍِ اىٖٞئخٍٗ ،شاؽو ٗخط٘اد ٗاعشاءاد ػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػز َبد .ئ ظبفخ ئ ىٚ
ر ىل ٝز عَِ ٕزا ا ىذىٞو َّ٘ر عب ٍز نبٍال ىيذسا عخ اىزار ٞخ اىخب صخ ثَإع غبد اىزؼ يٌٞ
اى ؼبىٗ ٚعبٍ ؼخ األص ٕش ٗ ،اىََبس عبد اىزطجٞق ٞخ ىَ ؾبٗس ٍٗ ؼبٞٝش ٍٗإ ششاد اىز قٌ٘ٝ
ٗاالػزَبد فٍ ٚإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚعبٍؼخ األصٕشٗ ،أخٞشا ثؼط اىَوبٕ ٌٞاألعبعٞخ
ٗاىَصطيؾبدٗ ،اىَْبرط اىَطي٘ة اعزنَبىٖب ف ٚاىَشاؽو اىَخزيوخ ىيزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
ئُ اىٖ ٞئخ ٗ ٕ ٜر قذً ٕزا ا ىذىٞو ا ىٍ ٚإع غبد اىزؼ ي ٌٞاى ؼبىٗ ٜعبٍ ؼخ األص ٕش
ثَصش ثو ٗئى ٚغٞشٕب ٍِ ٍإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٜاإلقيَٞٞخ ٗاىذٗىٞخ رؼ ٜرَبٍب سعبىزٖب
ٗدٗسٕب ف ٜرق ٌٞٞاى٘ظغ اىؾبى ٜىيزؼي ٌٞاى ؼبى ٜف ٍ ٜصش ٗث ْبء ٍ ؼبٞٝش قٍ٘ ٞخ ٍز ط٘سح
ىعَبُ ٗاعزَشاسٝخ ع٘درٔ ،ث َب  ٝغبػذٕب ػ يٍ٘ ٚاع ٖخ اىز ؾذٝبد اىَؼب صشح ٗا ؽزاله
ٍنبّخ ٍزقذٍخ اقيَٞٞب ٗدٗىٞب.
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ٗٝؼزجااش ٕاازا اىااذىٞو اىَزنبٍااو الػزَاابد ٍإعغاابد اىزؼياا ٌٞاىؼاابى ٚػياا ٚاخاازال
أّ٘اػٖب صَشح اىغٖ٘د اىغبدح ٗاىَخيصخ اىز ٚثزىٖب ٍغَ٘ ػخ ٍِ اىخ جشاء ٗاالعز شبسِٞٝ
ٍِ أػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗاىَزخص ص ِٞف ٚر ط٘ٝش اىزؼ ي .ٌٞىزىل رز قذً اىٖ ٞئخ ثنض ٞش
ٍِ االٍز ْبُ ٗاى شنش ٗاىز قذٝش ئ ى ٚمو ٍِ عبٌٕ ف ٚئ ػذاد ٕزا ا ىذىٞو فٍ ٚشاؽ ئ
اىَخزيوخٗ ،مزىل ئى ٚمو ٍِ شبسك ثبىشأ ٙف ٚئػذاد ٍغ٘دح ٕزا اىذىٞو ٍِ مب فخ ٍَض يٚ
اىَغزوٞذ ِٝاىْٖبئٍ ٍِ ِٞٞإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚاىؾنٍ٘ٞخ ٗاىخبصخٍَٗ ،ضي ٚاأل غشا
اىَغزَؼٞخ راد اىؼالقخ ٗاالٕزَبً ثزط٘ٝش اىزؼيٗ ،ٌٞاىخجشاء اىَؾيٗ ِٞٞاىذٗى ،ِٞٞؽٞش رٌ
األخز ف ٚاالػزجبس عَٞغ آساء ٕإالء ػْذ ئػذاد اىْغخخ اىْٖبئٞخ ىيذىٞو.
ٍٗب اىز٘فٞق ئال ٍِ ػْذ هللا عجؾبّٔ ٗ رؼبى،ٚ
أ.د /يدذٌ ػجذ انىهبة لبعى
سئُظ يدهظ إداسح انهُئخ
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شكش ورمذَش
رؼزض اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىعَبُ ع٘دح اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبد ثاصذاسٕب اىضبّٗ ٜاىَزَضو
ف" ٚدىٞو االػزَبد ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚعبٍؼخ األصٕش ف ٚعَٖ٘سٝخ ٍصش
اىؼشثٞخ"ٝٗ .زَٞض ٕزا اىذىٞو ثشَ٘ىٞزٔ ٗإَٔٞزٔ اىَيؾخ ىيَغزوٞذ ِٝاىْٖبئٕ ٍِ ِٞٞزٓ
اىَإعغبد ،ع٘اء مبّذ ؽنٍ٘ٞخ أٗ خبصخٗ ،غٞشٌٕ ٍِ اىقطبػبد األخش ٙراد
اىؼالقخ ٗاىَٖزَخ ثقعبٝب رط٘ٝش ٗرؾذٝش اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚفٍ ٚصش ٗاىؼبىٌ اىؼشث.ٚ
ٗرزَضو فبئذح ٕزا اىذىٞو فٍ ٚؼبّٗخ ٍإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚعبٍؼخ األصٕش
اىشاغجخ ف ٚاىزقذً ىالػزَبد ٍِ اىٖٞئخ ،ؽٞش ٝزعَِ ٍؼيٍ٘بد مبفٞخ ٗدقٞقخ رزؼيق
ثبإلغبس اىؼبً ىؼَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبدٍٗ ،شاؽو ٗئعشاءاد اىزقذً ىالػزَبدٗ ،خط٘اد
ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ اىخبصخ ثٖزٓ اىَإعغبد ثبػزجبسٕب ؽغش األعبط اىز ٙرجْ ٚػئٞ
اىَشاؽو اىَخزيوخ ىؼَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ٗفقب ىق٘اػذ اىٖٞئخٗ ،اىََبسعبد اىزطجٞقٞخ
ىَؾبٗس ٍٗؼبٞٝش ٍٗإششاد ٗػْبصش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد اىَؾذدح ٍِ قجو اىٖٞئخ.
ٗال ٝغغ اىٖٞئخ فٕ ٚزا اىَقبً ئال أُ رزقذً ثخبىص اىشنش اىزقذٝش ٗاىؼشفبُ ىيذػٌ
ٗاىزأٞٝذ غٞش اىَؾذٗد اىز ٙؽظٞذ ثٔ اىٖٞئخ ٍْز ئّشبئٖب ٍِ ٍإعغبد اىذٗىخ اىزششٝؼٞخ
ٗاىزْوٞزٝخٗ ،اىز ٛمبُ ىٖب خٞش ػُ٘ ىزؾقٞق سعبىزٖب ٗرؾَو ٍغئ٘ىٞبرٖب فٍ ٚغٞشح
رط٘ٝش اىزؼي ٌٞفٍ ٚصش .مَب رقذس اىٖٞئخ مبفخ اىغٖ٘د اىز ٚثزىذ ٍِ قجو ىزؾغ ِٞع٘دح
اىزؼي ٌٞاىؼبى.ٚ
مَب ال ٝغغ اىٖٞئخ ئال أُ رزقذً ثخبىص اىشنش ٗاىزقذٝش ىغَٞغ اىؼق٘ه ٗاألٝبدٙ
اىَخيصخ اىز ٚأعَٖذ فٕ ٚزا اىؼَو اىنجٞشٗ ،أخزد ػي ٚػبرقٖب ٍغئ٘ىٞخ رصٌَٞ
ٗئػذاد ٗئخشاط ٕزا اىذىٞو مأؽذ اىَٖبً اىقٍ٘ٞخ اىز ٚرغؼ ٚئى ٚرط٘ٝش اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚفٚ
ٍصش ثبػزجبسٓ ػَبد اىزَْٞخ اىَغزذاٍخ ٗاىَؾ٘س اىشئٞظ ىيزقذً ٗاىشخبءٗ .رخص اىٖٞئخ
ثبىشنش فشٝق ئػذاد ٕزا اىذىٞو ٍِ خجشاء ٍٗغزشبس ٙاىٖٞئخ.
مَب رز٘عٔ اىٖٞئخ ثنو اىشنش ٗاىزقذٝش ئى ٚاىغبدح أػعبء ٍغيظ ئداسح اىٖٞئخ
ػيٍ ٚب ثزى٘ٓ ٍِ عٖذ ٍزَٞض ف ٜاىَشاعؼخ ٗاىذػٌ اىَغزَش خاله ٍشاؽو ئػذاد ٕزا
اىذىٞوٗ .رز٘عٔ اىٖٞئخ ثبىشنش أٝعب ىَخزيف ٍَضي ٜاألغشا اىَغزَؼٞخٗ ،اىخجشاء
اىذٗى ِٞٞاىز ِٝأعَٖ٘ا ف ٚاىَشاؽو اىَخزيوخ إلػذاد ٗرصَٗ ٌٞئخشاط ٕزا اىذىٞو ع٘اء
ثبىونش أٗ اىشأ ٙأٗ اىزؼيٞق أٗ اىْقذ اىجْبء ٍَب عبػذ ػي ٚئخشاعٔ ف ٚص٘سرٔ اىْٖبئٞخ
اىؾبىٞخ.
ٗأخٞشا ال َٝنِ ئّنبس اىغٖذ اىَزَٞض اىز ٙثزىٔ عَٞغ اىؼبٍي ِٞثبىٖٞئخٗ ،خبصخ
ف ٚمو ٍِ ئداسح ّظٌ اىَؼيٍ٘بدٗ ،اىغنشربسٝخ اىوْٞخ ف ٜمزبثخ ٗئخشاط اىذىٞو فٜ
ص٘سرٔ اىؾبىٞخ.
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رمذَى
اعزغبثخ ىالؽزٞبعبد اىقٍ٘ٞخ ف ٜرط٘ٝش اىزؼيٗ ٌٞاالسرقبء ثغ٘درٔ أصذس اىغٞذ
اىشئٞظٍ /ؾَذ ؽغٍْ ٜجبسك اىقشاس سقٌ ( )22ىغْخ  2006ثاّشبء اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ
ىعَبُ ع٘دح اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبد .مَب أصذس عٞبدرٔ اىقشاس اىغَٖ٘س ٛسقٌ ( )25ىغْخ
 2002ثبىالئؾخ اىزْوٞزٝخ ىيٖٞئخٗ .ف ٜظ٘ء اىزنيٞوبد اىَْ٘غخ ثبىٖٞئخٗ ،اىز ٜرغز٘عت
ٗظغ اىغٞبعبد اىالصٍخ ىعَبُ ع٘دح اىزؼيٗ ٌٞارخبر اإلعشاءاد اىنوٞيخ ثبػزَبد
ٍإعغبد اىزؼي ٌٞفٍ ٜصش ،قبٍذ اىٖٞئخ ثزصَٗ ٌٞئػذاد اىَؼبٞٝش اىقٍ٘ٞخ اىقٞبعٞخ
اىالصٍخ ىيزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ،ثبالعزؼبّخ ثنبفخ ٍَضي ٜاىَغزوٞذ ِٝاىْٖبئٗ ،ِٞٞاألغشا
اىَغزَؼٞخ اىَخزيوخ راد اىؼالقخ ٗاالٕزَبً ثزط٘ٝش اىزؼي ،ٌٞئظبفخ ئى ٚاىزغبسة اىؼبىَٞخ
فٕ ٜزا اىصذد.
ٗ ف ٜظ٘ء اىَزغ ٞشاد اىؼبىَ ٞخ ٗاألقٞيَ ٞخ ٗ ٍب ٗامج ٖب ٍِ رغٞ ٞش ف ٜاىَ وبٌٕٞ
اإلقزصبدٝخ ٗاالعزَبػٞخ ٝأر ٜاىزؼي ٌٞاىغٞذ مج٘اثخ سئٞغٞخ ىيزَْٞخ اىجششٝخٗ ،اىز ٜرُؼذ ٍِ
إٌٔ ٍقٍ٘بد اىزَْٞخ اىقٍ٘ٞخ اىَ غزذاٍخ .م َب أُ اىزؼ ي ٌٞف ٜؽذ را رٔ  ٝؼذ أ ؽذ اى عَبّبد
األعب عٞخ ىأل ٍِ اى قٍ٘ ٜف ٜػبىٌ ىٌ ر ؼذ ف  ٔٞاى َ٘اسد اىطجٞؼ ٞخ اىؼ َ٘د اىو قش ٛىيزَْ ٞخ
ٗاىش خبءٗ .ى قذ أ صجؼ اقز صبد اىَؼش فخ ٕ٘ اىشم ٞضح اىشئ ٞغٞخ إل ؽذاس غ وشاد ٕبئ يخ
ٍٗزْبٍٞخ فٍ٘ ٜاسد األٌٍ ٗاىشؼ٘ةٗ ،اىزٝ ٛزطيت أعبعب رؼيَٞب ٍزط٘سا را ع٘دح ػبى ٞخ
ٗفقااب ىَؼاابٞٝش قٞبعااٞخّٗ ،ظااٌ ؽبمَااخ ٍٗغاازَشح ىقٞاابط ٗرقاا٘ ٌٝاىََبسعاابد اىوؼيٞااخ
ىيَإعغبد اىزؼيَٞٞخ.
ٗٝزصف اىزؼي ٌٞاىغ ٞذ ف ٜػ صش اىَؼش فخ ثام غبة اىطب ىت اى قذسح ػ ي ٚاإل ثذاع
ٗاالثزنبس ٗاعزخذاً اىزنْ٘ى٘ع ٞب ٗا ىزؼيٌ ا ىزارٗ ٜا ىزؼيٌ ٍذ ٙاىؾ ٞبح ،األ ٍش ا ىزٝ ٛغ ؼو
ٍااِ اىؾزَاا ٜرطاا٘ٝش اىَإعغاابد اىزؼيَٞٞااخ ٗاىْٖاا٘ض ثقااذسارٖب اىَإعغااٞخ ٗفبػيٞزٖااب
اىزؼيٞ َٞخ ىزؾق ٞق اىزَ ٞض ٗاىزْبف غٞخٗ ،ىز صجؼ قبدسح ػ ي ٚئّ زبط ّٗ شش اىَؼش فخ ٗرَْ ٞخ
اىَٖبساد ٗرؾ٘ٝيَٖب ئىٍ ٚقذساد اقزصبدٝخ فؼيٞخ رخذً خطػ اىزَْٞخ اىشبٍيخ.
م َب أُ اىز ؾ٘ه ف ٜفي غوخ اىزؼ يٗ ٌٞا ىز ٛأ صجؼ ٍ ؼٔ اىطب ىت اىَ ؾ٘س ا ىشئٞظ،
ٗؽزٝ ٚنُ٘ فّٖ ٜبٝخ اىَطب خشٝغب ٍغبَٕب ف ٜئّزبط فشع اىؼَو ثذال ٍِ أُ  ٝنُ٘
ٍغزٖينب ىٖب ،األٍش اىز ٛاعز٘عت ٍؼٔ ظشٗسح ئؽذاس ّقيخ ّ٘ػٞخ ف ٜاىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ
ٗاىَقااشساد اىذساعااٞخ ثؾٞااش رشمااض ػياا ٚرَْٞااخ اىَٖاابساد ٗاىغااذاساد اىزاا ٜرزوااق ٍااغ
ٍزطيجبد ٗاؽزٞبعبد ع٘ق اىؼَوٍ ،غ ئم غبة اى خشٝظ اىَشٗ ّخ اىنبف ٞخ اى ز ٜرَن ْٔ ٍِ
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اىزنٞف ٍغ اىزغٞشاد ف ٜع٘ق اىؼَوٕٗ .زا ثذٗسٓ اعزيضً ظشٗسح ر٘فٞش ّ ظبً ٍإع غٜ
فبػال ىعَبُ اىغ٘دح ٗاىزط٘ٝش اىَغزَش ىيزؼي.ٌٞ
ٗف ٜظ٘ء ٍب عجق قبٍذ اىٖ ٞئخ ثب ػذاد ّ ظبً ٍزنب ٍو ى عَبُ اى غ٘دح ٗاىز ط٘ٝش
اىَ غزَش ىيزؼ ي ٌٞف ٍ ٜصشٗ ،ا ىز ٛف ٜظ٘ئٔ رٌ ئ ػذاد ٕزا ا ىذىٞو اى شبٍو ىَ ؾبٗس
ٍٗ ؼبٞٝش ٍٗإ ششاد اىز ق٘ٗ ٌٝاالػز َبد فٍ ٜإع غبد اىزؼ ي ٌٞاى ؼبىٗ ٜعبٍ ؼخ األص ٕش،
ٗمزىل اىَْ٘رط اىخبع ثاػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ىٖزٓ اىَإعغبد.
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يُهدُخ إػذاد انذنُم










يمذيخ.
أهذاف انذنُم.
انمطبػبد انًغزهذفخ.
رصًُى هُكم انذنُم.
أَىاع وطشق خًغ انجُبَبد.
اعزطالع آساء انًغزفُذٍَ انُهبئٍُُ.
انًشاخؼخ وانزذلُك.
انزدشثخ االعزطالػُخ.

- 00 -

الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

- 02 -

دليل االعتماد لمؤسسات التعميم العالي

يمذيخ:
ٝزعَِ دىٞو االػزَبد ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚعبٍؼخ األصٕش مبفخ اىَؼيٍ٘بد
اىز ٚرؾزبط ئىٖٞب ٕزٓ اىَإعغبد ع٘اء مبّذ ؽنٍ٘ٞخ أٗ خبصخ ٗرزؼيق ثشعبىخ ٗدٗس
اىٖٞئخ ف ٚاىزط٘ٝش اىَغزَش ىيزؼيٗ ٌٞظَبُ ع٘درٔ ف ٚعَٖ٘سٝخ ٍصش اىؼشثٞخ،
ٗاإلغبس اىؼبً ىؼَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبدٍٗ ،ؼبٞٝش ٍٗزطيجبد ٗظ٘اثػ االػزَبد،
ٗخط٘اد ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ اىخبصخ ثٖزٓ اىَإعغبد ثبػزجبسٕب ّقطخ االّطالق
األٗى ٚف ٚعيغيخ ئعشاءاد ػَيٞخ االػزَبد ٍِ قجو اىٖٞئخٗ ،اىََبسعبد اىزطجٞقٞخ
ىَؾبٗس ٍٗؼبٞٝش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
اػزَذد اىَْٖغٞخ اىَزجؼخ ف ٚئػذاد ٕزا اىذىٞو ػي ٚاألعي٘ة اى٘صو ٚاىشبٍو
ىؼَيٞخ ظَبُ اىغ٘دح ٗاالػزَبد فٍ ٚغبه اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚفٍ ٚصش ٍِ خاله ٍشاؽيٖب
اىَخزيوخٗ ،اإلعشاءاد اى٘اعت ارجبػٖبٗ ،اىع٘اثػ اى٘اعت االىزضاً ثٖب ىيزقذً
ٗاىؾص٘ه ػي ٚاالػزَبد ٍِ اىٖٞئخٗ ،مزىل ىيزؾغٗ ِٞاىزؼضٝض اىَغزَش ىغ٘دح اىزؼيٌٞ
اىؼبىّ ٍِٗ .ٚبؽٞخ أخش ٙاشزَيذ ٍْٖغٞخ ئػذاد ٕزا اىذىٞو ػي ٚػذح ٍشاؽو ٍزؼبقجخ
ٍٗزنبٍيخ رَضيذ ف ٚإٔذافٔٗ ،اىقطبػبد اىَغزٖذفخٕٞٗ ،نئٗ ،أّ٘اع ٗغشق عَغ
ثٞبّبرٔٗ ،اعزطالع اساء اىَغزوذٗ ،ِٝاىَشاعؼخ ٗاىزذقٞقٗ ،اخٞشا اىزغشثخ االعزطالػٞخ.
( )1أهذاف انذنُم:
ٝغؼٕ ٚزا اىذىٞو ئى ٚرؾقٞق األٕذا اىزبىٞخ:
 رؼشٝف ٗر٘ػٞخ ٍإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚاىؾنٍ٘ٞخ ٗاىخبصخ ٗعبٍؼخ األصٕش
ثشعبىخ ٗإٔذا اىٖٞئخ ٗدٗسٕب ف ٚاىزط٘ٝش اىَغزَش ىيزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚظَبُ
ع٘درٔ ف ٚظ٘ء اىَؼبٞٝش اىقٞبعٞخ اىقٍ٘ٞخ ٗثَب ٝؾبفع ػيٕٝ٘ ٚخ األٍخ.
 ر٘فٞش اىَؼيٍ٘بد اىنبفٞخ ٗاىذقٞقخ ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚاىَزؼيقخ ثَشاؽو
ٗئعشاءاد ٗظ٘اثػ ػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
 رؾذٝذ اإلغبس اىؼبً ىؼَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٍِ ٚخاله
اىَؾبٗس اىشئٞغٞخ اىز ٚرغزْذ ئىٖٞب ٕزٓ اىؼَيٞخٍٗ ،ب ٝزعَْٔ مو ٍؾ٘س ٍِ
ٍؼبٞٝش ٍٗإششاد ٗػْبصش ٗخصبئص ٝغت رؾقٞقٖب ث٘صوٖب ٍزطيجبد أعبعٞخ
ىيزقذً ٗاىؾص٘ه ػي ٚاالػزَبد.
ٍ ؼبّٗخ ٍإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚف ٚئعشاء اىذساعخ اىزارٞخ اىخبصخ ثنو ٍْٖب ٍِ
خاله َّ٘رط شبٍو رقذٍٔ اىٖٞئخ ىٖزا اىغشض.
ٍ ؼبّٗخ ٍإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚىزؼضٝض ٍغٖ٘دارٖب ف ٚاىزط٘ٝش ٗرؾغ ِٞاىغ٘دح
ٍِ خاله اىَؼيٍ٘بد اىَزبؽخ ىيٖٞئخ فٕ ٚزا اىَغبه.
- 03 -

الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

( )2انمطبػبد انًغزهذفخ:
َٝنِ االعزوبدح ٍِ ٕزا اىذىٞو ػِ غشٝق اىقطبػبد اىزبىٞخ:
ٍ إعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚاىؾنٍ٘ٞخ ٗاىخبصخ ٗعبٍؼخ األصٕش.
 اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ٍِ ِٝاىٖٞئخ.
 اىيغبُ اىَزخصصخ اىزبثؼخ ىيٖٞئخ ٗاىَؼْٞخ ثبىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
ٗ صاسح اىزؼي ٌٞاىؼبى.ٚ
 أػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ.
 اىطالة.
 األغشا اىَغزَؼٞخ راد اىؼالقخ ٗاىَٖزَخ ثقعبٝب رط٘ٝش اىزؼي ٌٞفٚ
ٍصش.
( )3رصًُى هُكم انذنُم:
رٌ رصَٕٞ ٌٞنو ٕزا اىذىٞو ػي ٚاىْؾ٘ اىزٝ ٛغبػذ ػي ٚرؾقٞق األٕذا
اىَخططخ ىٔ ٍِٗ ،صٌ رقشس أُ ٝشزَو ٕزا اىٖٞنو ػي ٚأسثؼخ أعضاء سئٞغٞخ ثبإلظبفخ
ئى ٚاىَالؽق.
 3/1يمذيخ انذنُم:
ٝزعَِ اىغضء األٗه ٍِ اىذىٞو ػشظب ٍخزصشا ىَوًٖ٘ ٍٗجبدب ظَبُ
ع٘دح اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبدٝ ،ي ٔٞرؼشٝف ثبىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ٍزَضال فّ ٜشأح
ٗرأعٞظ اىٖٞئخ ٗاىشؤٝخ ٗاىشعبىخ اىخبصخ ثٖبٗ ،اىغبٝبد ٗاألٕذا اىزٜ
رغؼ ٚئى ٚرؾقٞقٖبٗ ،أخٞشا ق٘اػذ اىََبسعبد اىَْٖٞخ ىيٖٞئخ.
 3/2اإلطبس انؼبو نؼًهُخ انزمىَى واالػزًبد :
ٝؾز٘ ٛاىغضء اىضبّ ٍِ ٜاىذىٞو ػي ٚاإلغبس اىؼبً ىؼَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد،
ؽٞش ٘ٝظؼ ٕزا اىغضء إٔيٞخ اىَإعغخ ىيزقذً ثطيت االػزَبدٗ ،اىقٌٞ
اىغٕ٘شٝخ ىَؼبٞٝش االػزَبدٗ ،اىَؾبٗس األعبعٞخ ىيزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد،
ٍٗؼبٞٝش ٍٗإششاد ٗػْبصش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ٗ ،اخٞشا ظ٘اثػ االػزَبد.
 3/3يشاحم وإخشاءاد ػًهُخ انزمىَى واالػزًبد :
ٝزْبٗه اىغضء اىضبىش ٍِ اىذىٞو ٍشاؽو ٗئعشاءاد ػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد
ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٜثصوخ ػبٍخ ٍَضيخ ف ٜغيت اىزقذً ىيٖٞئخ ىالػزَبد،
ٗئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ىيَإعغخٗ ،اىضٝبساد اىَٞذاّٞخ ىيَشاعؼِٞ
اىَؼزَذّٗ ،ِٝزبئظ ػَيٞخ اىزق٘ٗ ،ٌٝأخٞشا ٍشؽيخ ٍب ثؼذ اىزق٘.ٌٝ
 3/4خطىاد إػذاد انذساعخ انزارُخ نهًؤعغخ :
ٝشزَو اىغضء اىشاثغ ٍِ اىذىٞو ػيَّ٘ ٚرط ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ىَإعغبد
اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٜفقب ىيق٘اػذ اىَؾذدح ٍِ اىٖٞئخٗ ،اىزٝ ٛزعَِ ئسشبداد
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ػبٍخ إلػذاد ٕزٓ اىذساعخٗ ،اىجٞبّبد اى٘صوٞخ اىخبصخ ثبىَإعغخٗ ،ئػذاد
اىذساعخ اىزارٞخ ٗفقب ىَؾبٗس ٍٗؼبٞٝش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد اىَؾذدح ٍِ قجو
اىٖٞئخٗ ،أخٞشا اىََبسعبد اىزطجٞقٞخ ىٖزٓ اىَؾبٗس ٗاىَؼبٞٝش ٍٗب ٝزجؼَٖب
ٍِ ٍإششاد ٗػْبصش ٗخصبئص.
( )4أَىاع وطشق خًغ انجُبَبد :
رطيت ئػذاد ٕزا اىذىٞو ّ٘ػ ٍِ ِٞاىجٞبّبد َٕب اىجٞبّبد اى٘صبئقٞخ ٗاىجٞبّبد
اىَٞذاّٞخ.
 4/1انجُبَبد انىثبئمُخ :
اشزَيذ اىجٞبّبد اى٘صبئقٞخ ػيٍ ٚخزيف اىجٞبّبد اىَزبؽخ ٗاىَْش٘سح أٗ غٞش
اىَْش٘سح ٗرزؼيق ثؼَيٞخ ٗأثؼبد ظَبُ ع٘دح اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبد ع٘اء ػيٚ
اىَغز٘ ٙاىَؾي ٜأٗ اىذٗىٗ .ٜرزيخص اىَصبدس اىشئٞغٞخ ىٖزا اىْ٘ع ٍِ
اىجٞبّبد فَٞب ٝي:ٜ
 اىقشاساد اىغَٖ٘سٝخ ٗاىق٘اّ ِٞاىصبدسح ثشأُ ئّشبء ٗرأعٞظ اىٖٞئخ
ٗالئؾزٖب اىزْوٞزٝخ.
 أدىخ ظَبُ اىغ٘دح ٗاالػزَبد ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٜاىصبدسح ٍِ
ٕٞئبد ٗعٖبد ٍؾيٞخ ٗدٗىٞخ.
 رقبسٝش سعَٞخ ٍْش٘سح.
 دساعبد ٗثؾ٘س عبثقخ راد ػالقخ ثغ٘دح اىزؼي.ٌٞ
ٍ شاعغ ػشثٞخ ٗأعْجٞخ ٍزخصصخ فٍ ٜغبالد اإلداسح االعزشارٞغٞخ
ٗع٘دح اىخذٍبد ٗاىزؼيٗ ٌٞغٞشٕب.
ٗىقذ رَضيذ غشق عَغ ٕزٓ اىجٞبّبد ف ٜاىذساعخ ٗاىوؾص ٗرؾيٞو
اىَعَُ٘ ىنبفخ اىجٞبّبد اى٘اسدح فٕ ٜزٓ اىَصبدس.
 4/2انجُبَبد انًُذاَُخ :
رَضو اىْ٘ع اىضبّ ٍِ ٜاىجٞبّبد اىَطي٘ثخ إلػذاد ٕزا اىذىٞو ف ٜاىجٞبّبد
اىَٞذاّٞخ ٗاىز ٜرزؼيق ثَؾبٗس ٍٗؼبٞٝش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ىَإعغبد اىزؼيٌٞ
اىؼبىٗ ٜعبٍؼخ األصٕش ٍب رشزَو ػيٍ ٍِ ٔٞإششاد ٗػْبصش ٗخصبئص
ٍطي٘ة قٞبعٖب ثَ٘ظ٘ػٞخ .ئظبفخ ئى ٚاىََبسعبد اىزطجٞقٞخ ىَؾبٗس
ٍٗؼبٞٝش اىزق٘ٗ .ٌٝقذ رٌ اعزخذاً ػذح غشق ىغَغ ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىجٞبّبد،
ٗاىز ٜرَضيذ ف ٜاىزبى: ٜ
 انؼصف انزهٍُ  :رٌ اعزخذاً ٕزٓ اىطشٝقخ ثشنو ٍنضف ٗثغشض رَْٞخ
اىَإششاد ٗاىؼْبصش ٗاىخصبئص اىزبثؼخ ىنو ٍؼٞبس ٍِ ٍؼبٞٝش اىزقٌ٘ٝ
ٗاالػزَبدٗ .قذ شبسك ف ٜػَيٞبد ٗأّشطخ اىؼصف اىزٍْٕ ٜغَ٘ػخ ٍِ
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اىخجشاء اىَزخصص ِٞف ٜع٘دح اىزؼي ٌٞاىؼبى ٍِ ٜقٞبداد أمبدَٞٝخ
ٗأػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ.
 انًمبثالد اندًبػُخ انًزؼًمخ  :مَب رٌ اعزخذاً ٕزٓ اىطشٝقخ ثغشض
رَْٞخ ٍضٝذ ٍِ اىخصبئص اىَطي٘ة قٞبعٖب ىزؾقٞق ٍزطيجبد ٍؼبٞٝش
ٍٗإششاد ٗػْبصش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ .ٜقذ رٌ
ئعشاء اىزؼذٝالد ٗاإلظبفبد اىَْبعجخ ىَب عجق رصَٗ َٔٞرَْٞزٔ ٍِ ٕزٓ
اىخصبئصٗ .قذ شبسك فٕ ٜزٓ اىَقبثالد ٍغَ٘ػبد ٍزْ٘ػخ ٍِ
اىقٞبداد األمبدَٞٝخ ف ٜاىغبٍؼبد اىَصشٝخ اىؾنٍ٘ٞخ ٗاىخبصخٗ ،عبٍؼخ
األصٕش ٗاىخجشاء اىَزخصص ِٞف ٜرط٘ٝش اىزؼيٗ ،ٌٞاىطالةٗ ،غٞشٌٕ
ٍِ األغشا اىَغزَؼٞخ رٗ ٛاالٕزَبً ٗاىؼالقخ ثقعبٝب رط٘ٝش اىزؼي ٌٞفٜ
ٍصش.
 انضَبساد انشعًُخ ٗ :أخٞشا رٌ اعزخذاً ٕزٓ اىطشٝقخ ٍِ خاله ر٘عٔٞ
اىذػ٘ح اىشعَٞخ ىجؼط اىخجشاء اىذٗى ِٞٞاىَزخصص ِٞف ٜظَبُ ع٘دح
اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبد ٍِ ٕٞئبد دٗىٞخ ٍْبظشح ىَشاعؼخ اىَؼبٞٝش ٗاىَإششاد
ٗاىؼْبصش ٗاىخصبئص اىز ٜرٌ رَْٞزٖب ثغشض اعزخذاٍٖب ف ٜػَيٞخ
اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ىَإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٜفٍ ٜصشٗ .قذ رٌ ثبىوؼو
االعزوبدح ٍِ اىزقبسٝش اىَقذٍخ ٍِ ٕإالء اىخجشاء ف ٜاعشاء اىزؼذٝالد
ٗاإلظبفبد اىَْبعجخ.
( )5اعزطالع سأٌ انًغزفُذٍَ انُهبئٍُُ :
ثؼذ االّزٖبء ٍِ ئػذاد اىَغ٘دح اىْٖبئٞخ ىيذىٞو قبٍذ اىٖٞئخ ثؼشض ٍؾبٗس اىزق ٌٞٞ
ٗاالػزَبد ٍٗب ٝزجؼَٖب ٍِ ٍؼبٞٝش ٍٗإششاد ٗػْبصش ٗخصبئص ػيٍ ٚغَ٘ ػبد ٍِ
اىَغزوٞذ ِٝاىْٖبئ ،ِٞٞثغشض اىؾ ص٘ه ػ ي ٚاّطجب ػبرٌٖ ٗآسائ ٌٖ ّ ؾ٘ اٍنبّ ٞخ رطجٞق ٖب
فٍ ٜإع غبرٌٖ اىَخزي وخٗ ،رؾذ ٝذ شَ٘ىٞخ ٍٗ٘ ظ٘ػٞخ ػْب صش اىذسا عخ اىزار ٞخٗ .ى قذ
شَيذ ٕزٓ اىَغَ٘ػبد ٍِ اىَغزوٞذ ِٝاىْٖبئ ِٞٞػيٍَ ٚضي ٍِ ِٞأػعبء ٕ ٞئخ اى زذسٝظ
ثبىغبٍؼاابد اىؾنٍ٘ٞااخ ٗاىخبصااخٗ ،عبٍؼااخ األصٕااشٗ ،اىْقبثاابد اىَْٖٞااخٗ ،اإلػالٍٞاا،ِٞ
ٗاىطااالةٗ .ىقااذ قبٍااذ اىٖٞئااخ ثز٘صٞااق ّزاابئظ ٕاازا االعاازطالع ٗاعاازخذأٍ فاا ٜئعااشاء
اىزؼذٝالد اىَْبعجخ.
( )6انًشاخؼخ وانزذلُك :
رطيت ئػذاد ٗئخشاط ٕزا اىذىٞو ف ٜص٘سرٔ اىْٖبئٞخ ظشٗسح ئعشاء ػَيٞبد
اىَشاعؼخ ٗاىزذقٞق ىغَٞغ ٍؾز٘ٝبرٔ ٗفٍ ٜشاؽئ اىَخزيوخٗ .ىقذ رَذ ػَيٞخ اىَشاعؼخ
ٗاىزذقٞق أمضش ٍِ ٍشحٗ ،شبسك فٖٞب ػذح أغشا ٍِ ثْٖٞب اىوشٝق اىَغئ٘ه ػِ ٕزا
اىذىٞوٗ ،أػعبء ٍغيظ اداسح اىٖٞئخٍٗ ،شاعؼُ٘ خبسعٍٗ ،ُ٘ٞزخصصُ٘ ف ٜاىيغخ
اىؼشثٞخ.
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( )7انزدشثخ االعزطالػُخ :
عٞزٌ رطجٞق َّ٘رط االػزَبد اىز ٛرعَْٔ ٕزا اىذىٞو ػيٍ ٚغَ٘ػخ ٍخزبسح ٍِ
ٍإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٜعبٍؼخ األصٕشٗ ،رىل ىزؾذٝذ ٗرؾيٞو اىوغ٘ح ث ِٞاىقذساد
اىؾبىٞخ ىٖزٓ اىَإعغبد ٗثٍ ِٞؼبٞٝش ٍٗإششاد ٗػْبصش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد اىز ٜأقشرٖب
اىٖٞئخ ٍِٗ ،صٌ رضٗٝذ ٕزٓ اىَإعغبد ثْزبئظ اىزق٘ ٌٝاألٗىٞخٍ ،غ ٍْؾٖب فزشح صٍْٞخ
الؽقخ ىيزقذً سعَٞب ىالػزَبدٗ .عزنُ٘ ٕزٓ اىزغشثخ فشصخ عٞذح ىيزؾقق ٍِ ٍذٙ
ٍالءٍخ َّ٘رط االػزَبد ٗعٖ٘ىخ رطجٞقٔ ػي ٚاألّ٘اع اىَخزيوخ ٍِ ٕزٓ اىَإعغبد.
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اندضء األول  :يمذيخ انذنُم
 مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واالعتماد.
 نشأة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 رؤية ورسالة الهيئة.
 الغايات النهائية واألهداف.
 لىاػذ انًًبسعبد انًهُُخ نههُئخ.
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يفهىو ويجبدا
ضًبٌ خىدح انزؼهُى واالػزًبد
أوالً  :مفهوم ضمان جودة التعليم واالعتماد:
ٌمكن النظر إلى مبادرة تطبٌق سٌاسات ضمان جودة التعلٌم واالعتماد فً
مصر على أنها نقلة نوعٌة غٌر مسبوقة فى مسٌرة تطوٌر التعلٌم بمختلف أنواعه
ومؤسساته وفقا للمعاٌٌر القٌاسٌة العالمٌة وبما ٌحافظ على هوٌة األمة لمقابلة توقعات
المستفٌدٌن النهابٌٌن والمجتمع ،وذلك باعتبار أن التعلٌم هو عماد التنمٌة والتقدم.
وتنطوي هذه المبادرة فى مضمونها العام على التطوٌر والتحدٌث المستمر للتعلٌم فى
مصر .وٌتضمن هذا الجزء من الدلٌل مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعلٌم واالعتماد.
( )1ضمان جودة التعليم:
ٌقصد بضمان جودة التعلٌم تلك العملٌة الخاصة بالتحقق من أن المعاٌٌر
األكادٌمٌة والمؤسسٌة المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعلٌمٌة قد تم تحدٌدها وتعرٌفها
وتحقٌقها على النحو الذى ٌتوافق مع المعاٌٌر المناظرة لها سواء على المستوى
القومً أو العالمً ،وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمً والمشاركة
المجتمعٌة وتنمٌة البٌبة تعتبر مالبمة أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفٌدٌن النهابٌٌن
من الخدمات التى تقدمها المؤسسة التعلٌمٌة.
( )9االعتماد:
ٌشٌر االعتماد إلً تلك العملٌة المنهجٌة التى تهدف إلى تمكٌن المؤسسات
التعلٌمٌة من الحصول على صفة متمٌزة ،وهوٌة معترف بها محلٌا ً ودولٌا ً ،والتى
تعكس بوضوح نجاحها فى تطبٌق استراتٌجٌات وسٌاسات وإجراءات فعالة لتحسٌن
الجودة فى عملٌاتها وأنشطتها ومخرجاتها ،بما ٌقابل أو ٌفوق توقعات المستفٌدٌن
النهابٌٌن ،وٌحقق مستوٌات عالٌة من رضابهم .وفى ضوء ذلك فإنه ٌمكن تعرٌف
االعتماد للمؤسسات التعلٌمٌة فى مصر على النحو التالً:
"االعتراف الذى تمنحه الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد للمؤسسة
التعلٌمٌة إذا تمكنت من إثبات أن لدٌها القدرة المؤسسٌة ،وتحقق الفاعلٌة التعلٌمٌة وفقا ً
للمعاٌٌر القٌاسٌة األكادٌمٌة القومٌة ،والتى تمثل الحد األدنى ،أو أى معاٌٌر أخرى
دولٌة معتمدة من الهٌبة ،ولدٌها من األنظمة المتطورة التى تضمن التحسٌن والتعزٌز
المستمر للجودة"
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ثانيا ً  :مبادئ عملية ضمان جودة التعليم واالعتماد:
هناك مبادئ أساسٌة لعملٌة ضمان جودة التعلٌم واالعتماد ،وهى مستوحاة من
النظم والممارسات الجٌدة لضمان جودة التعلٌم وٌجب مراعاتها فى التطبٌق العملً
سواء من الهٌبة أو من المؤسسات التعلٌمٌة:
 االهتمام بالمستفٌد األساسً (الطالب) والعناٌة به ،والحرص على تحقٌق
مستوٌات عالٌة من رضابه ،من خالل تلبٌة احتٌاجاته ورغباته وتوقعاته.
 القٌادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطٌط االستراتٌجى والموضوعٌة
والشفافٌة والعدالة.
 نمط اإلدارة الدٌموقراطٌة التى تعتمد المشاركة الفعالة لكافة األطراف ذات
المصلحة ،وتستخدم التفوٌض والتمكٌن فى سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل
النقد.
 االبتكار واإلبداع بغرض التغٌٌر الهادف والتحسٌن والتطوٌر المستمر.
 االستقاللٌة بما ٌضمن احترام المؤسسة التعلٌمٌة ومسبولٌتها فى إدارة
عملٌاتها وأنشطتها األكادٌمٌة واإلدارٌة.
 االلتزام وعدم التخلى عن المسبولٌات والواجبات التى تحددها األدوار
الخاصة بالمؤسسات أو األفراد.
 التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على االستفادة من الخبرات
المتراكمة ،وتقبل األفكار الجدٌدة ،واالنفتاح على العالم.
 المنافع المتبادلة بٌن جمٌع األطراف ذات العالقة بالمؤسسة التعلٌمٌة من
طالب وأعضاء هٌبة تدرٌس ومعاونٌهم وعاملٌن واألطراف المجتمعٌة.
 االهتمام بالعملٌات التشغٌلٌة والفنٌة فى المؤسسة ،والتى تقوم بإنتاج
الخدمات التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة.
 االهتمام بالتغذٌة الراجعة ،والحرص على جمع المعلومات وتوثٌقها لتفهم
ردود األفعال ،واالستفادة منها لتحسٌن وتطوٌر مخرجات النظام المؤسسى.
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انهُئخ انمىيُخ
نضًبٌ خىدح انزؼهُى واالػزًبد
نشأة وتأسيس الهيئة:
صدر قرار السٌد الربٌس /محمد حسنى مبارك ربٌس الجمهورٌة فى الثامن
من نوفمبر  1445بإنشاء الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد بعد إقراره من
مجلس الشعب (قانون رقم  51لسنة  ، )1445والذى ٌنص على أن هذه الهٌبة تتمتع
باالستقاللٌة وتكون لها الشخصٌة االعتبارٌة العامة ،وتتبع ربٌس مجلس الوزراء،
وٌكون مقرها مدٌنة القاهرة ،وللهٌبة أن تنشا فروعا لها فى المحافظات .كما صدر
قرار السٌد /ربٌس الجمهورٌة رقم  14لسنة  1445بإصدار الالبحة التنفٌذٌة للقانون
رقم  51لسنة  1445بإنشاء الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.
ووفقا للمادة ( )23من قانون إنشاء الهٌبة ٌكون للهٌبة مجلس إدارة ٌصدر
بتشكٌله قرار من ربٌس الجمهورٌة ،وٌتكون من خمسة عشر عضواً من بٌن خبراء
التعلٌم ممن لهم دراٌة كافٌة فى مجال تقوٌم األداء وضمان جودة التعلٌم فى جمٌع
مجاالته  ،وال تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف الهٌبة .وٌعٌن القرار من بٌن
أعضاء المجلس ربٌسا ً وثالثة نواب للربٌس ،أحدهم لشبون التعلٌم العالً ،واآلخر
لشبون التعلٌم قبل الجامعى ،والثالث لشبون التعلٌم األزهري .وتمتد مدة عضوٌة
مجلس االدارة ألربع سنوات قابلة للتجدٌد لمدة واحدة مماثلة .ومن ناحٌة أخري تنص
المادة ( )25من القانون نفسه على أن لمجلس ادارة الهٌبة الحق فً أن ٌشكل من بٌن
أعضابه لجنة أو أكثر ٌعهد إلٌها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة
محددة.
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سؤَخ وسعبنخ انهُئخ
انشؤَخ:
أُ رنُ٘ اىٖٞئخ مٞبّب ىالػز َبد ف ٜاىزؼ يٍ ٌٞؼزش فب ثٔ ػبىَ ٞب ٗ ٍ شٖ٘دا ىقشاسا رٔ
ثبىَصذاقٞخ ٗاىَ٘ظ٘ػٞخٗ ،قبدسا ػي ٚرط٘ٝش رارٔ عؼٞب ى عَبُ ع٘دح اىزؼ يٗ ٌٞرؾق ٞق
اىزَٞااض ٗاىزْبفغااٞخ ىَخشعاابد ٍإعغاابرٔ اىَخزيوااخ ،ػياا ٚاىَغااز٘ ٙاىَؾي اٗ ٜاإلقيَٞااٜ
ٗاىذٗى ،ٜثَب ٝخذً أغشاض اىزَْٞخ اىشبٍيخ ٗٝؾبفع ػيٕٝ٘ ٚخ األٍخ.
انشعبنخ:
"االسرقبء ثَغز٘ ٛع٘دح اىزؼيٗ ٌٞرط٘ٝشٓ اىَغزَش ٗاػزَبد اىَإعغبد اىزؼيَٞٞخ ٗفقب
ىَؼبٞٝش قٍ٘ٞخ رزغٌ ثبىشوبفٞخ ٗرزالءً ٍغ اىَؼبٞٝش اىقٞبعٞخ اىذٗىٞخ ىٖٞنيخ ّٗظٌ ٍٗ٘اسد
ٗأخالقٞبد اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ ٗاىجؾش اىؼيَٗ ٜاىخذٍبد اىَغزَؼٞخ ٗاىجٞئٞخٗ ،مغت صقخ
اىَغزَغ فٍ ٚخشعبرٖب ىزؾقٞق اىَٞضح اىزْبفغٞخ ٍؾيٞب ٗئقيَٞٞب ٗدٗىٞبٗ ،دػٌ خطػ
اىزَْٞخ اىقٍ٘ٞخ اىشبٍيخٗ ،رؼضٝش اإلعٖبٍبد اىَؼشفٞخ ٗاىضقبفٞخ ٗاىجؾضٞخ ىٖزٓ
اىَإعغبد".
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غبَبد وأهذاف انهُئخ
انغبَبد انُهبئُخ:
 ظَبُ اى غ٘دح اى شبٍيخ ىيزؼ يٗ ٌٞر ط٘ٝشٓ اىَ غزَش ث َب ٝز وق ٍٗزطي جبد خ طػ
اىزَْ ٞخ اىقٍ٘ ٞخٗ ،رؾقٞاق اىزْبف غٞخ ػيا ٚاىَ غز٘ ِٞٝاىَؾياٗ ٜا ىذٗىٗ ،ٜثَاب ال
ٝزؼبسض ٍغ ٕ٘ٝخ األٍخ.
 د ػٌ ٗرؼض ٝض دٗس اىَإعغابد اىزؼيٞ َٞخ ف ٚثْابء اىَؼش فخٗ ،رَْ ٞخ اىَٖابساد،
ّٗششاىضقبفخٗ ،رؼَٞق اىجؾش اىؼيَٗ ،ٚخذٍخ اىَغزَغ ٗاىجٞئخ.
 رؼ ظٍ ٌٞشدٗد اال عزضَبس ف ٚاىزؼ ي ٌٞىض ٝبدح اى ْبرظ اى قٍ٘ٗ ٚاػز جبسٓ أ ؽذ سٗا فذ
صٝبدح اىذخو اىقٍ٘.ٚ
 مغاات صقااخ ٗرأٞٝااذ ٗدػااٌ اىَغزَااغ ٍٗإعغاابرٔ اىَخزيوااخ ىيٖٞئااخ ثاػزجبسٕااب مٞبّاب
ىالػز َبد ٍؼزش فب ثٔ ػبىَ ٞبٗ ،رؾق ٞق اىز٘ا صو ٗاىز ؼبُٗ اىَ غزَش ٍغ ٕ ٞئبد
ظَبُ اىغ٘دح ٗاالػزَبد ػي ٚاىَغز٘ ِٞٝاألقيٗ َٜٞاىذٗى.ٜ
األهذاف:
رٖذ






اىٖٞئخ ئى ٚظَبُ ع٘دح اىزؼي ٗ ٌٞرط٘ٝشٓ اىَغزَش ٍِ خاله:
ّشش اى٘ػ ٜثضقبفخ اىغ٘دح.
اىزْ غٞق ٍغ اىَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ ث َب ٝن وو اى٘ ص٘ه ئ ىٍْ ٚظ٘ ٍخ ٍزنبٍ يخ ٍِ
اىَؼاابٞٝش ٗق٘اػااذ ٍقبسّاابد اىزطاا٘ٝش ٗآىٞاابد قٞاابط اٟداء ،اعزششاابدا ثبىَؼاابٞٝش
اىذٗىٞخٗ ،ثَب ال ٝزؼبسض ٍغ ٕ٘ٝخ األٍخ.
دػٌ اىقذساد اىزارٞخ ىيَإعغبد اىزؼيَٞٞخ ىيقٞبً ثبىزق٘ ٌٝاىزار.ٚ
رأم ٞذ اىض قخ ػ ي ٚاىَ غز٘ ٙاىَؾ يٗ ٚاألقيٗ َٚ ٞا ىذٗى ٚفٍ ٜخش عبد اىؼَي ٞخ
اىزؼيَٞٞخ ثَب ال ٝزؼبسض ٍغ ٕ٘ٝخ األٍخ.
اىق ٞبً ثبىزق٘ ٌٝاى شبٍو ىيَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ ٗثشاٍغ ٖب غج قب ىيَ ؼبٞٝش اىقٞب عٞخ
ٗاىَؼزَذٓ ىنو ٍشؽيخ رؼيَٞٞخ ٗ ىنو ّ٘ع ٍِ اىَإعغبد اىزؼيَٞٞخ.
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لىاػذ انًًبسعبد انًهُُخ نههُئخ
رَضو ق٘اػذ اىََبسعبد اىَْٖٞخ ىيٖٞئخ ٍب ري زضً ثٔ ٍِ ق٘ا ػذ ف ٚا عزشارٞغٞزٖب
ٗعٞبعبرٖب ٗقشاسار ٖب ٗآى ٞبد ػَي ٖب ٗر صشفبرٖب  ،ث َب  ٝعَِ ؽ ٞذرٖب ٗ شوبفٞخ ػَي ٖب
ٗٝؾقااق سعاابىزٖب ٗإٔااذافٖبٝٗ ،زوااق ٍااغ ظاا٘اثػ اىََبسعاابد اىَْٖٞااخ اىَزجؼااخ ٍااِ قجااو
اىٖٞئبد اىََبصيخ ػي ٚاىَغز٘ ٙاىؼبىَٗ .ٜرشزَو ٕزٓ اىق٘ا ػذ ػ ي ٚأس ثغ ٍ غبالد ػ يٚ
اىْؾ٘ اىزبى:ٜ
( )1إداسح واعزمالنُخ انهُئخ:
 اىٖٞئخ مٞبُ ؽنٍٍ٘ ٜغزقو غٞش ربثغ ألٗ ٛصاسح ٍ َب  ٝعَِ ؽ ٞذرٖب ٗا عزقالىٞخ
قشاسارٖب.
 عٞبعبد اىٖٞئخ ٗآىٞبد ػَيٖب ٍ٘صقخ ٍٗؼيْخ ٍَب ٝعَِ اىشوبفٞخ ٗاىَؾبعجٞخ.
 رز جغ اىٖ ٞئخ أ عي٘ثب دَ٘ٝقشاغ ٞب ف ٜئداسر ٖب ٍِ خاله ٍغ يظ ئداسح ٍ شنو ٍِ
خجشاء اىزؼيٗ ٌٞاىغ٘دح ٍَِ ال رزؼبسض ٍصبىؾٌٖ ٍغ إٔذا اىٖٞئخ.
 ىيٖٞئخ ئداسح ىيزط٘ٝش ٗاىَزبثؼخ ٍغئ٘ىخ ػِ ئداسح اى غ٘دح اىذاخي ٞخ ٗر ق٘ ٌٝفبػي ٞخ
أدائٖب ٗاىزخطٞػ ىيزط٘ٝش اىَغزَش ٗفقب ىْزبئظ ر ق٘ ٌٝاألداء ٗاىَ غزغذاد اىَؾي ٞخ
ٗاىؼبىَٞخٗ ،مزىل ػي ٚاىزغزٝخ اىشاعؼخ ٍِ مب فخ األ غشا اىَؼْ ٞخ (اىَإع غبد
اىزؼيَٞٞااخ ،اىطااالة ،أفااشاد اىَغزَااغ ،اىاا٘صاساد اىَؼْٞااخ ٗاىقٞاابدح اىغٞبعااٞخ،
ٗغٞشٕب).
 رغزؼ ِٞاىٖٞئخ ثأفعو اىخجشاد اىَؾيٞخ اى٘غْٞخ ٗاىؼبىَٞخ اىَزخصصخ ف ٚاىزؼيٌٞ
ثأّ٘اػٔ اىَخزيوخٗ ،فّ ٚظٌ اىغ٘دح ٗاىزط٘ٝش ىزؾقٞق إٔذافٖب ثنوبءح ٗفؼبىٞخ
 ىيٖٞئخ ئداسح ىيزذسٝت رَنْٖب ٍِ ئ ػذاد ٗرَْ ٞخ قذساد م٘ادس ٕب ث َب ٝؾ قق ع٘دح
األداء ٗ ظَبُ اىن وبءح ٗاىَ٘ ظ٘ػٞخ ىي َشاعؼ ِٞاىَ شبسم ِٞف ٜػَي ٞبد ر قٌ٘ٝ
اىَإعغبد اىزؼيَٞٞخ.
 ريزضً اىٖٞئخ ثاػالُ ّزبئظ أ ٛرق٘ ٌٝخبسع ٜألدائٖب ىيغَٞغ.
 رغزخذً اىٖٞئخ ٍ٘اسدٕب اىَبىٞخ اىَزب ؽخ ث َب َٝنْ ٖب ٍِ رؾق ٞق س عبىزٖب ٗأ ٕذافٖب
ثنوبءح.
( )2ػاللخ انهُئخ ثبنًؤعغبد انزؼهًُُخ:
 رؾوض اىٖٞئخ اىَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ ػ ي ٚاىزؾ غٗ ِٞاىز ط٘ٝش اىَ غزَش ٗ ،ر٘فش ى ٖب
اىخجشاد االعزشبسٝخ ٍِ خاله ئداسح ٍْوصيخ ػِ ئداسح اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
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 ر صذس اىٖ ٞئخ عي غيخ ٍِ األد ىخ ٗاىَطج٘ ػبد اإلس شبدٝخ ىَ غبػذح اىَإع غبد
اىزؼيَٞٞخ ػي ٚئعشاء اىزق٘ ٌٝاىزار ٜثٖذ رط٘ٝش أدائٖب ٗئػذادٕب ىالػزَبد.
 رؼزااش اىٖٞئااخ ثااأُ عاا٘دح اىجااشاٍظ ٗاىَإعغااخ َٕااب فاا ٜاىَقاابً األٗه ٍغاائ٘ىٞخ
اىَإع غخ اىزؼيٞ َٞخٗ ،رؾ زشً اىٖ ٞئخ اال عزقالىٞخ األمبدٞ َٝخ ٗشخ صٞخ اىَإع غخ
اىََٞضح ف ٜثشاٍغٖب.
 رشغغ اىٖٞئخ اىزغذٝذ ٗاالثزنبس ف ٜأداء اىَإعغبد اىزؼيَٞٞخ.
 ر غَؼ اىٖ ٞئخ ىيَإع غخ اى زٝ ٜزٌ رقٖ٘ َٝب ث غؾت غ يت االػز َبد خاله أ ٗ ٛقذ
ؽزٍ ٚب قجو صذٗس رقشٝشاىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ.ِٝ
 رْظٌ اىٖٞئخ اىضٝبساد اىَٞذاّٞخ ىيزق٘ ٌٝثبىزْغٞق ٍغ اىَإعغبد ٍؾو اىزق٘.ٌٝ
 رغزشااٞش اىٖٞئااخ اىَإعغااخ فاا ٜرشاانٞو فشٝااق اىَااشاعؼ ِٞاىَؼزَااذ ِٝاىَْاا٘غ ثاأ
رقَٖ٘ٝب ىعَبُ ػذً رؼبسض اىَصبىؼ.
 رقً٘ اىٖٞئخ ثاغالع اىَإعغبد اىزٝ ٜزٌ رقَٖ٘ٝب ػي ٚاىزقشٝش اىَ جذئ ٜىي َشاعؼِٞ
إلػطبئ ٖب اىوش صخ ىيزؼي ٞق ػ ي ٚآ ٝخ ّ قبغ قذ رشا ٕبٗ ،ر قذ ٌٝأ ٝخ أد ىخ أٗ ٗ صبئق
ئظبفٞخٝ ٗ ،إخز سد اىَإعغخ ف ٜاالػزجبس ػْذ ئصذاس اىقشاس اىْٖبئ.ٚ
 رطيت اىٖٞئخ ٍِ اىَإعغبد اىَقٍ٘خ رقذ ٌٝرقشٝش ػِ سأٖ ٝب ف ٜػَي ٞخ اىز ق٘ٗ ٌٝ
أداء اىْظشاء اىَشاعؼٗ ،ِٞر غزخذً ر يل اىز قبسٝش ٍ صذسا أعب عب ىيَؼي٘ ٍبد فٜ
ػَيٞخ اىزق٘ ٌٝاىزارٗ ٜاىزط٘ٝش ىيٖٞئخ.
 ريزضً اىٖٞئخ ثبىؾوبظ ػي ٚعشٝخ اىَغزْذاد ٗاىَؼيٍ٘بد اىخبصخ ثبىَإعغخ ٍ ؾو
اىزق٘ ٌٝئال فَٞب ٝغت ئػالّٔ ثْص اىي٘ائؼ ٗاىق٘اّ.ِٞ
 ريزضً اىٖٞئخ ثاخطبس اىَإعغبد اىَؼْٞخ ثأ ٛقشاس ٝخصٖب ثخطبة ٍ٘ ص ٚػي ٔٞ
ثؼيٌ اى٘ص٘ه ف ٜخاله صالصٍ٘ٝ ِٞب ػي ٚاألمضش ٍِ صذٗسٓ.
( )3ػًهُخ انزمىَى وارخبر انمشاس:
 رؼ زش اىٖ ٞئخ ث ؾق اىَإع غخ ف ٜاُ ٝزٌ رقٖ٘ َٝب ف ٜظ٘ء س عبىزٖب ٗأ ٕذافٖب
اىَؼيْخ ٍب داٍذ ريل اىشعبىخ ٗاألٕذا ٍالئَخ ىيَغز٘ ٙاىزؼي َٜٞىيَإعغخ.
 ر غزخذً اىٖ ٞئخ ٍ ؼبٞٝش ىيز ق٘ٗ ٌٝاالػز َبد رز صف ثبىَ٘ ظ٘ػٞخ ٗاى٘اقؼ ٞخ ٗ رٌ
ػشظٖب ػي ٚاألغشا اىَخزيوخ راد اىؼالقخ.
 رغطٍ ٜؼبٞٝش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد اىَغبالد اىَخزيوخ ألّ شطخ اىَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ
ٍِ رؼي ٗ ٌٞرؼيٌٗ ،خذٍخ ٍغزَؼٞخٗ ،ثؾش ػيَٗ ،ٜغٞشٕب غجقب ىْ٘ع اىَإعغخ.
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 رؼز َذ ػَي ٞخ اىز ق٘ ٌٝػ ي ٜاى٘ صبئق ٗاألد ىخ ٗر شَو اٟى ٞبد ٗاى طشق اىَ غزخذٍخ
ثبإلظبفخ ئى ٚاىَخشعبد.
ٝ ؼزجش ا عزطالع سأ ٛاىَؼْ  ٍِ ِٞٞغالةٗ ،أػ عبء ٕ ٞئخ رذسٝظ ٍٗ ؼبّٗ، ٌٖٞ
ٍٗ٘ظوٗ ،ِٞاألغشا اىَغزَؼٞخ عضءا سئٞغب ٍِ ػَيٞخ اىزق٘.ٌٝ
 رعااَِ اىٖٞئااخ اُ ٝاازٌ اىزقاا٘ ٌٝث٘اعااطخ ٍااشاعؼٍ ِٞؼزَااذٍ ِٝااِ قجيٖاابٗ ،أمواابء
ٍٗذسثٗ ،ِٞرؾشع ػي ٚػذً رعبسة اىَصبىؼ فٕ ٚزا اىصذد.
 رؾشع اىٖٞئخ ػي ٚاعزَشاسٝخ ػَيٞخ اىزق٘ ٌٝخاله ف زشح صالؽٞخ االػز َبد ٍِ
خاله اىزقبسٝش اىغْ٘ٝخ ىيَإعغبد ٗاىضٝبساد اىزوقذٝخ ى عَبُ ا عزَشاسٝخ أؽق ٞخ
اىَإعغبد ثضقخ اىَغزَغ.
 رؼزش اىٖٞئخ ثؾق ٍإعغبد اىزؼي ٌٞف ٜاىزظيٌ ٍِ قشاسرٖب ٗفقب ىغٞبعزٖب اىَؼيْخ
ٗرزخااز اىٖٞئااخ اإلعااشاءاد اىؼبدىااخ اىزاا ٜرعااَِ اىَؾبفظااخ ػياا ٚؽقاا٘ق ٕاازٓ
اىَإعغبد.
 ري زضً اىٖ ٞئخ ثاػالُ قشاسر ٖب ث شبُ اػز َبد اىَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ ػ ي ٚأ صؾبة
اىَصيؾخ.
( )4االَشطخ انخبسخُخ وانزؼبوٌ يغ انًؤعغبد األخشي:
 رْغااق اىٖٞئااخ ىيزؼاابُٗ ٍااغ اىاا٘صاساد اىَؼْٞااخ فاا ٜاىَ٘ظاا٘ػبد راد االٕزَاابً
اىَشزشك.
 ر ؾشع اىٖ ٞئخ ػ ي ٚئقب ٍخ ػال قبد رجبدى ٞخ ٍغ ٕ ٞئبد ٍْٗظ َبد ظَبُ ع٘دح
اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبد اىَ ْبظشح ػ ي ٚاىَ غز٘ ِٞٝاإلقيٗ َٜ ٞا ىذٗى ٜث ٖذ االػ زشا
اىَزجبده ثشٖبداد االػزَبد ٗفق ص٘اثذ األٍخ.
 رز ؼبُٗ اىٖ ٞئخ ٍغ اىٖ ٞئبد اىؼبىَ ٞخ راد اى صيخ ىز جبده اىخ جشاد ٗاىََبس عبد
اىغٞذح ٗرَْٞخ ٗرط٘ٝش قذسارٖب ٗآىٞبرٖب فٍ ٚغبه اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
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اندضء انثبًَ  :ػًهُخ انزمىَى واالػزًبد
 مقدمة.
 أهلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد.
 القيم الجوهرية لمعايير االعتماد.
 ضوابط التقدم لالعتماد
 المحاور األساسية للتقويم واالعتماد.
 يؼبَُش ويؤششاد انزمىَى واالػزًبد.
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يمذيخ :
ٌشتمل الجزء الثانى من هذا الدلٌل على اإلطار العام لعملٌة التقوٌم واالعتماد
لمؤسسات التعلٌم العالى فى مصر .وتعتبر محتوٌات هذا الجزء على درجة كبٌرة من
األهمٌة خاصة للمؤسسات التى ترغب فى التقدم لالعتماد من قبل الهٌبة ،حٌث هناك
مجموعة من الشروط الواجب استٌفاؤها للتحقق من أهلٌة هذه المؤسسات سواء كانت
خاضعة أو غٌر خاضعة للقانون رقم  51لسنة .1445
وٌتناول هذا الجزء بالتحدٌد متطلبات التأهل للتقدم لالعتماد ،والقٌم الجوهرٌة
التى تحكم معاٌٌر التقوٌم واالعتماد التى حددتها الهٌبة .كما ٌشتمل هذا الجزء على
المحاور األساسٌة للتقوٌم واالعتماد التى أقرتها الهٌبة والمتمثلة فى محورٌن ربٌسٌن:
هما القدرة المؤسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة ،وكذلك المعاٌٌر الخاصة بكل محور،
والمؤشرات التى ٌنطوى علٌها كل معٌار من هذه المعاٌٌر.

أههُخ انًؤعغخ نهزمذو ثطهت االػزًبد
أوالا  :انًؤعغبد انزؼهًُُخ انخبضؼخ نهمبَىٌ سلى  22نغُخ :2006
َٝنِ ألٍ ٙإعغخ ٍِ ٍإعغبد اىزؼي ٌٞاىؼبى ٚف ٍ ٚصش اىز قذً ثط يت االػز َبد
ٍِ اىٖٞئخ ثششغ أُ ٝز٘افش ىذٖٝب األٕيٞخ اىنبفٞخ ىزىلٗ ،رىل ٍِ خاله ا عزٞوبء اى ششٗغ
اىزبىٞخ:







أُ رنااُ٘ اىَإعغااخ ؽبصاايخ ػياا ٚاىزااشخٞص ٍااِ ٗصاسح اىزؼياا ٌٞاىؼاابى ٜىيؼَااو
ٍإعغخ ىيزؼي ٌٞاىؼبى.ٚ
أُ رنُ٘ قذ ٍْ ؾذ شٖبدح دسا عٞخ ف ٜأ ؽذ ثشاٍغ ٖب اىزؼيٞ َٞخ ٍشح ٗا ؽذح ػ يٚ
األقو أٗ أرَذ دٗسح دساعٞخ مبٍيخ.
أُ  ٝنُ٘ ىذٖٝب ٍِ ٗا قغ اى غغالد اىَْزظ َخ خ طخ ا عزشارٞغٞخ ٗ ّ ظٌ ٍشاع ؼخ
داخيٞخّٗ ،ظٌ رقبسٝش عْ٘ٝخ .
أُ ٝنُ٘ ىذٖٝب ٍغيظ سعٍَ ٜعطيغ ثبإلداسحٝٗ ،غَؼ ر شنٞئ ثزَض ٞو اىَ غبىظ
اىؾبمَخ داخو اىَإعغخ.
أُ رنُ٘ ىيَإعغخ سعبىخ ٍؾذدح ٍٗؼزَذح ٍٗؼيْخ.
رقااذٍ ٌٝااب ٝوٞااذ ٍ٘افقااخ اىغٖاخ اىزبثؼااخ ىٖااب اىَإعغااخ ٍجبشااشح ػياا ٚغياات اىزقااذً
ىالػزَبد.
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ثبَُبا :انًؤعغبد انزؼهًُُخ غُش انخبضؼخ نهمبَىٌ سلى  22نغُخ : 2006
 ٝؾق ىيَإع غبد اىزؼيٞ َٞخ غٞشاىخب ظؼخ ىي قبُّ٘ س قٌ  22ى غْخ  2006اىؼبٍ يخ
ٗغٞش اىؼبٍيخ ثَصش أُ رزقذً ثطيت اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ٍِ اىٖٞئخ ػي ٚأُ رنُ٘ ٍ غز٘فٞخ
ىيششٗغ اىغبثقخ ٍغ مُ٘ اى زشخٞص اىَ شبس ئى  ٔٞف ٜاى ششغ األٗه صبدسا ٍِ اىغ ٖخ
اىَؼْٞخ ىنو ؽبىخ.
انمُى اندىهشَخ نًؼبَُش االػزًبد
رؼز جش ٍإع غبد اىزؼ ي ٌٞاى ؼبى ٜث صوخ ػب ٍخ ػ َبد ر قذً ا ىذٗه ٍِ ،ؽ ٞش ا ىذٗس
اىَْ٘غ ثٖب ف ٜئّزبط اىَؼشفخ ٍَٗبسعخ اىج ؾش اىؼي َ ٜاى ٖبد ا ى ٚر قذً اقز صبد اىذٗ ىخ
ٗؽو ٍشنالد اىَغزَغٗ ،مزىل رخشٝظ أفشاد قبدسٍ ِٝؼشفٞب ٍٖٗبسٝب ػي ٚاىَْبف غخ فٜ
ع٘ق اىؼَو اىَؾ يٗ ٜا ىذٗى ٗ .ٜف ٜا غبس ا ىذٗس اىؾ  ٛ٘ٞىَإع غبد اىزؼ ي ٌٞاى ؼبى ٜفٜ
ث ْبء ٗر ط٘ٝش ٗر قذً اىَغز َغٗ ،اىز ؾذٝبد اى ز ٜر٘اعٖ ٖب ف ٜاىق ٞبً ث ٖزا ا ىذٗس ثن وبءح
ٗفبػيٞخ فقذ ساػذ اىٖٞئخ أُ رذٗس ٍؼبٞٝش االػزَبد ػي ٚاىق ٌٞاىغٕ٘شٝخ اىزبىٞخ:
 االّزَبء اىقٍ٘ٗ ٚاىؾوبظ ػيٕٝ٘ ٚخ األٍخ.
 اىؼَو ٍِ خاله ق ٌٞرؾنَٖب اىْضإخ ٗاىَ٘ظ٘ػٞخ.
 االىزضاً ثأخالقٞبد اىَْٖخ.
 رَْٞخ ٗؽَبٝخ اىجٞئخ.
 اىَغبَٕخ اىوؼبىخ ف ٚدػٌ خطػ اىزَْٞخ اىقٍ٘ٞخ.
 اىْظش ىيطبىت ػي ٚأّٔ ٍؾ٘س اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ.
 رَْٞخ عذاساد اىطبىت ٗئػذادٓ ىيزْبفغٞخ اىؼبىَٞخ.
ٍ٘ امجخ اىزط٘س اىؼيَٗ ٜاىزنْ٘ى٘ع.ٜ
 اىزق ٌٞٞاىزار ٜاىَغزَش ث٘صؤ أعبعب ىيزط٘ٝش.
 اىغؼ ٜاىغبد ىيزَٞض.
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انًحبوس األعبعُخ نهزمىَى واالػزًبد
بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالمٌا ً فى عملٌة التقوٌم واالعتماد
للمؤسسات التعلٌمٌة ،فإن جمٌع هذه المداخل تتفق على المضمون الذى ٌجب أن
ٌحتوي علٌه التقوٌم واالعتماد والذي ٌركز بصفة أساسٌة على ضرورة التحقق من
قدرة المؤسسة التعلٌمٌة على األداء بكفاءة لتحقٌق رسالتها التى تفسر أسباب وجودها
فى المجتمع ،وفى نفس الوقت التحقق من مستوى فاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة التى تمثل
نشاطها األساسً الذى ٌحدد طبٌعتها وٌمكنها من تلبٌة توقعات المستفدٌٌن النهابٌٌن
والمجتمع بوجه عام.
ٗف ٚظ٘ء ٍب رقذً ٗاعزْبدا ئى ٚاىؼذٝذ ٍِ اىزغبسة اىؼبىَٞخ ٍغ األخز ف ٚاالػزجبس
غجٞؼخ ّظبً اىزؼي ٌٞفٍ ٚصش ٗدٗسٓ اىزبسٝخٍ ٚؾيٞب ٗأقيَٞٞب ،فأّ رقشس أُ رؼزَذ ػَيٞخ
اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ىيَإعغبد اىزؼيَٞٞخ ف ٚعَٖ٘سٝخ ٍصش اىؼشثٞخ ػيٍ ٚؾ٘سِٝ
أعبعَٕ ِٞب اىقذسح اىَإعغٞخ ٗاىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخٝٗ .زعَِ مو ٍؾ٘س ٍِ ٕزِٝ
اىَؾ٘سٍ ِٝغَ٘ػخ ٍِ اىَؼبٞٝش اىز ٚؽذدرٖب اىٖٞئخ ىؼَيٞخ اىزق٘ ٌٝاىزار ٚاىشبٍو
ىيَإعغخ اىزؼيَٞٞخٝٗ .شزَو ٍؾ٘س اىقذسح اىَإعغٞخ ػي ٚصَبّٞخ ٍؼبٞٝش رزَضو فٚ
اىزخطٞػ االعزشارٞغٗ ٚاىٖٞنو اىزْظٗ َٜٞاىقٞبدح ٗاىؾ٘مَخ ٗاىَصذاقٞخ ٗاألخالقٞبد
ٗاىغٖبص اإلداسٗ ٛاىَ٘اسد اىَبىٞخ ٗاىَبدٝخ ٗاىَشبسمخ اىَغزَؼٞخ ٗرَْٞخ اىجٞئخ ٗأخٞشا
اىزق٘ ٌٝاىَإعغٗ ٜئداسح اىغ٘دح .مَب ٝشزَو ٍؾ٘س اىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخ ػي ٚصَبّٞخ ٍؼبٞٝش
أخش ٙرزَضو ف ٚاىطالة ٗاىخشٝغٗ ِٞاىَؼبٞٝش األمبدَٞٝخ ٗاىجشاٍظ /اىَقشساد
اىذساعٞخ ٗاىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ ٗاىزغٖٞالد اىذاػَخ ٗأػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗاىجؾش اىؼيَٜ
ٗاىذساعبد اىؼيٞب ٗأخٞشا اىزق٘ ٌٝاىَغزَش ىيوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخ.
إن الدافع األساسً وراء الفصل بٌن المحورٌن السابقٌن للتقوٌم واالعتماد ٌتمثل
فى الٌقٌن بعدم قدرة المؤسسة التعلٌمٌة على األداء بكفاءة وفاعلٌة بدون توافر قٌادة
واعٌة تعتمد على التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجى فى إدارة الموارد البشرٌة والمادٌة
المتاحة للمؤسسة ،وتعمل على تنمٌتها بصفة مستمرة من خالل الهٌاكل التنظٌمٌة
واالجراءات ،والقواعد المرنة ،وباستخدام تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة ،مع المحافظة
على مصداقٌتها وأخالقٌات المهنة ،وتتفاعل مع المجتمع المحٌط ،وتساهم فى تنمٌة
وحماٌة البٌبة .ومن ناحٌة أخرى فإن قدرة المؤسسة التعلٌمٌة على تحقٌق رسالتها
وأهدافها بفاعلٌة ال ٌمكن تحقٌقها بدون تحقٌق مستوٌات عالٌة من الفاعلٌة التعلٌمٌة،
متمثلة فى تقدٌم خدمة تعلٌمٌة متمٌزة ،وبحث علمً متطور وفقا ً للمعاٌٌر األكادٌمٌة
الدولٌة ،على النحو الذى ٌضمن الوفاء باحتٌاجات سوق العمل ومتطلبات التنمٌة،
وٌكتسب ثقة المجتمع.
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ٗأخٞشا فاُ دٗس اىٖٞئخ ف ٚػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ٝزَضو ف ٚاىزؾقق ٍِ ٍذٗ ٙفبء
اىَإعغخ اىزؼيَٞٞخ اىَزقذٍخ ىالػزَبد ثَؼبٞٝش اىزق٘ ،ٌٝاىزٝ ٚشزَو ػيٖٞب مو ٍؾ٘س ٍِ
اىَؾ٘س ِٝاىغبثق اإلشبسح ئىَٖٞبٗ ،رىل ػي ٚاىْؾ٘ اىزبى:ٚ
أوالا  :انمذسح انًؤعغُخ:
رزؾقااق اىٖٞئااخ ٍااِ أُ اىَإعغااخ رزغااٌ ثبىَصااذاقٞخ ٗاىْضإااخ ٗىااذٖٝب ٍااِ اىقٞاابدح
ٗاىؾ٘مَخ ٗاىزْظٗ ٌٞاىَ٘اسد اىجششٝخ ٗاىَبدٝخ ٗاىَشبسمخ اىَغزَؼٞخ ٗاىزق٘ ٌٝاىَإع غٚ
اىَغزَش ٍب ٝذػٌ رؾقٞق سعبىزٖب اىَؼيْخ ٗإٔذافٖب االعزشارٞغٞخ.
ثبَُب ا  :انفبػهُخ انزؼهًُُخ:
رزؾقااق اىٖٞئااخ ٍااِ أُ اىَإعغااخ رعااغ اىطبىاات فااٍ ٜقذٍااخ إزَبٍبرٖاابٗ ،رزجْااٚ
اىَؼبٞٝش األمبدَٞٝخ اىقٞبعٞخ اىقٍ٘ٞخ أٗ أٍ ٙؼبٞٝش أمبدٞ َٝخ أ خشٍ ٙؼز َذحٗ ،ر ز٘افش ث ٖب
اى جشاٍظ اىزؼيٞ َٞخٗ ،ا عزشارٞغٞخ ىيزؼ يٗ ٌٞا ىزؼيٌٗ ،اىن وبءاد األمبدٞ َٝخ ٗاىج ؾش اىؼي َٚ
ٗاىذساعبد اىؼيٞب ثَب ٝعَِ رؾقٞق ٗاعزَشاسٝخ اىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخ.
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يؼبَُش انزمىَى واالػزًبد
المحور األول  :القدرة المؤسسية:
و
1
2
3
4
5
6
7
2

انًؼبَُش
اىزخطٞػ االعزشارٞغ.ٜ
اىٖٞنو اىزْظ.َٜٞ
اىقٞبدح ٗاىؾ٘مَخ.
اىَصذاقٞخ ٗاألخالقٞبد.
اىغٖبص اإلداس.ٛ
اىَ٘اسد.
اىَشبسمخ اىَغزَؼٞخ ٗرَْٞخ اىجٞئخ.
اىزق٘ ٌٝاىَإعغٗ ٜئداسح ّظٌ اىغ٘دح.

انًحىس انثبًَ  :انفبػهُخ انزؼهًُُخ:
و
1
2
3
4
5
6
7
2

انًؼبَُش
اىطالة ٗاىخشٝغُ٘.
اىَؼبٞٝش األمبدَٞٝخ.
اىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ.
اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ ٗاىزغٖٞالد اىَبدٝخ ىيزؼيٌ.
أػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ.
اىجؾش اىؼيَٗ ٜاألّشطخ اىؼيَٞخ األخش.ٙ
اىذساعبد اىؼيٞب.
اىزق٘ ٌٝاىَغزَش ىيوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخ.
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يؤششاد انزمىَى واالػزًبد
انًحىس األول  :انمذسح انًؤعغُخ
 -1انزخطُظ اإلعزشارُدٍ :
انًؤششاد
 1/1اىخطخ اإلعزشارٞغٞخ ىيَإعغخ.
 1/2اى٘ظغ اىزْبفغ ٜىيَإعغخ.
 -2انهُكم انزُظًٍُ :
انًؤششاد
 2/1اىٖٞنو اىزْظٗ َٜٞاإلداساد اىذاػَخ.
 -3انمُبدح وانحىكًخ:
انًؤششاد
 3/1اخزٞبس اىقٞبداد األمبدَٞٝخ.
َّ 3/2ػ اىقٞبدح ٍَٗبسعبد اىَغبىظ اىشعَٞخ.
 3/3رَْٞخ اىَٖبساد اإلداسٝخ.
ّ 3/4ظٌ اىَؼيٍ٘بد ٗاىز٘صٞق.
 3/5دٗس اىقٞبدح ف ٚرَْٞخ اىزَ٘ٝو اىزار.ٚ
 -4انًصذالُخ واألخاللُبد:
انًؤششاد
 4/1ؽق٘ق اىَينٞخ اىونشٝخ ٗاىْشش.
 4/2اىََبسعبد اىؼبدىخ ٗاالىزضاً ثأخالقٞبد اىَْٖخ.
 4/3األخالقٞبد اىَْٖٞخ.
 -5اندهبص اإلداسٌ:
انًؤششاد
 5/1رَْٞخ اىقٞبداد ٗرق ٌٞٞاألداء.
 5/2اىشظب اى٘ظٞو.ٚ
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 -6انًىاسد :
انًؤششاد
 6/1موبٝخ اىَ٘اسد اىَبىٞخ ٗاىَبدٝخ.
 6/2اىزغٖٞالد اىَبدٝخ.
 -7انًشبسكخ انًدزًؼُخ ورًُُخ انجُئخ:
انًؤششاد
 2/1خطخ خذٍخ اىَغزَغ ٗرَْٞخ اىجٞئخ.
 2/2روبػو اىَإعغخ ٍغ اىَغزَغ.
 -2انزمىَى انًؤعغً وإداسح َظى اندىدح:
انًؤششاد
 2/1رق٘ ٌٝأداء اىَإعغخ.
 2/2دػٌ اىقٞبداد األمبدَٞٝخ ى٘ؽذح ظَبُ اىغ٘دح.
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انًحىس انثبًَ  :انفبػهُخ انزؼهًُُخ
 -1انطالة وانخشَدىٌ:
انًؤششاد
 1/1عٞبعبد قج٘ه ٗرؾ٘ٝو ٗر٘صٝغ اىطالة.
 1/2اىذػٌ اىطالث.ٜ
 1/3األّشطخ اىطالثٞخ.
 4/1اىخشٝغُ٘.
 -2انًؼبَُش األكبدًَُخ:
انًؤششاد
 2/1اىَ ؼبٞٝش األمبدٞ َٝخ اىقٍ٘ ٞخ اىَشعؼ ٞخ أٗ أ ٍ ٛؼبٞٝش أ خشٍ ٙؼز َذح ٍِ
اىٖٞئخ.
 2/2ر٘افق اىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ ٍغ اىَؼبٞٝش األمبدَٞٝخ.
 -3انجشايح انزؼهًُُخ:
انًؤششاد
 1/3اىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ ٗاؽزٞبعبد اىَغزَغ ٗاىزَْٞخ.
 2/3رصَٗ ٌٞرط٘ٝش اىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ.
ٍ 3/3إششاد فبػيٞخ اىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ.
 -4انزؼهُى وانزؼهى وانزغهُالد انًبدَخ انذاػًخ:
انًؤششاد
 4/1اعزشارٞغٞخ اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ.
 4/2اىغٞبعبد اىَزجؼخ ف ٜاىزؼبٍو ٍغ ٍشنالد اىزؼي.ٌٞ
 4/3ثشاٍظ اىزذسٝت اىَٞذاّ ٜىيطالة.
 4/4رق٘ ٌٝاىطالة.
 4/5اإلٍنبّبد اىَزبؽخ ىيزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ.
 4/6سظبء اىطالة.
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 -5أػضبء هُئخ انزذسَظ:
اىَإششاد
 5/1موبٝخ أػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ /اىٖٞئخ اىَؼبّٗخ.
 5/2رَْٞخ قذساد ٍٖٗبساد أػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ /اىٖٞئخ اىَؼبّٗخ.
 5/3رق ٌٞٞأداء /سظبء أػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ
 5/4اىشظب اى٘ظٞو.ٜ
 -6انجحث انؼهًٍ واألَشطخ انؼهًُخ:
انًؤششاد
 6/1خطخ اىجؾش اىؼيَٜ
 6/2موبءح اىؼَيٞخ اىجؾضٞخ
 6/3رَ٘ٝو اىجؾش اىؼيَ.ٜ
 6/4أّشطخ ػيَٞخ أخش.ٙ
 -7انذساعبد انؼهُب:
انًؤششاد
 2/1اىذسعبد اىََْ٘ؽخ.
 2/2اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ ف ٜاىذساعبد اىؼيٞب.
 2/3غالة اىذساعبد اىؼيٞب.
 -2انزمىَى انًغزًش نهفبػهُخ انزؼهًُُخ:
اىَإششاد
 2/1شَ٘ىٞخ ٗاعزَشاسٝخ اىزق٘.ٌٝ
 2/2اىَغبءىخ ٗاىَؾبعجٞخ
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ضوابط االعتماد
رؼزًذ ػًهُخ االػزًبد انزٍ رمىو ث هب انهُ ئخ نًؤع غبد انزؼ هُى ان ؼبنٍ وخبي ؼخ
األصهش ػهً يدًىػخ يٍ ان ضىاثظ ان زٍ َ دت دسا عزهب ثؼُب َخ ،وأ خزهب فٍ االػز جبس
ػُذ انزمذو ثطهت االػزًبد ،ورنك ػهً انُحى انزبنٍ:
َْ ٝ ؼ االػز َبد ٍِ ق جو اىٖ ٞئخ ىيَإع غخ ػ ْذ قذسرٖب ػ ي ٚرؾق ٞق ٍزطي جبد
اىَؾبٗس اىشئٞغخ ىيزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد (اىقذسح اىَإعغٞخٗ ،اىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخ(.
ٝ ؾ غت االػز َبد ػِ اىَإع غخ ف ٜؽب ىخ ػذً قذسرٖب ػ ي ٚرؾق ٞق ث ؼط
اىَؼبٞٝش اىخبصخ ثبىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخٗ ،اىَزؼيقخ ثبىَؼبٞٝش األمبدَٞٝخٗ ،رصٌَٞ
اىجشاٍظ ٗاىَقشسادٗ ،اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ ،ؽٞش رؼز جش ٍِ اىَ ؼبٞٝش اىؾبم َخ فٜ
ػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
 ف ٜؽبىخ ػذً اعزٞوبء اىَإعغخ اىزؼيَٞٞخ ىجؼط ٍؼبٞٝش اىغ٘دح غٞش اىؾبم َخ،
فاُ اىٖٞئخ رخطش اىَإعغخ ثزقشٝش ٍوصو ٝؾذد ّقبغ اىق٘ح ثبىَإعغخٗ ،مزىل
اىغ٘ا ّت اى ز ٜىٌ ر غز٘ اىَ ؼبٞٝش ٗمٞو ٞخ اىزؾ غ ِٞىي٘ ص٘ه ئ ى ٍ ٜغز٘ٛ
اىغ٘دح اىَطي٘ةٗ ،رَْؼ اىَإعغخ ٍ ٘ٝ 15ب ػ ي ٜاألم ضش ى يشد ػ يٍ ٜب عبء
ثخ طبة اىٖ ٞئخ اىَش عو ىيَإع غخٗ ،ػ ي ٜاىَإع غخ رؾذ ٝذ اى َذح اى ز ٜرشا ٕب
الصٍااخ العاازٞوبء ع٘اّاات اىقصاا٘سٗ ،ثَااب ال ٝزغاابٗص  9أشااٖش ٍااِ راابسٝ
اإلخطبسٗ ،رقً٘ اىٖٞئخ ثؼذٕب ثاػبدح ئ عشاء ػَي ٞخ اىز ق٘ٗ ،ٌٝئ صذاس قشاس ٕب
اىْ ٖبئ( ٜاػز َبد  /ػذً اػز َبد اىَإع غخ)ٗ ،ال  ٝغ٘ص ٍْؼ اىَإع غخ ٍٖ يخ
أخش.ٙ
 رز٘ى ٚاىٖٞئخ ئخطبس اىَإعغخ ثبىْزٞغخ اىْٖبئٞخٗ ،اىز ٜرزعَِ ٍ غبالد اى ق٘ح
ف ٜاىَإعغخ ٗاىَغبالد اىَطي٘ة رؾغْٖٞبٍ ،غ اىزأم ٞذ ػ ي ٚاال عزؼذاد اى زبً
ىيٖٞئخ ىزقذٍ ٌٝخزيف ص٘س اىْصؼ ٗاإلسشبد ٗاىز٘ع ٔٞىَؼبٗ ّخ اىَإع غخ فٜ
رؾقٞق ٍؼبٞٝش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ٍغزقجال.
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اندضء انثبنث  :يشاحم وإخشاءاد ػًهُخ انزمىَى واالػزًبد
 مقدمة.
 طلب التقدم.
 إعداد الدراسة الذاتية.
 الزيارة الميدانية للمراجعين المعتمدين.
 نتائج عملية التقويم.
 مرحلة ما بعد التقويم.
 التظلمات.
 تجديد االعتماد.
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يمذيخ:
ٝزْبٗه اىغضء اىضبىش ٍِ ٕزا اىذىٞو ٍشاؽو ٗئعشاءاد اىزق٘ ٌٝىالػزَبد ٍزَضيخ
ف ٚغيت اىزقذً ىالػزَبد ٍِ اىٖٞئخٗ ،ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخٗ ،ق٘اػذ اخزٞبس ٗرؼِٞٞ
اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ٍِ ِٝاىٖٞئخٍٗ ،ؼبٞٝش أخالقٞبد اىَْٖخ ىيَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ،ِٝ
ٗاىضٝبساد اىَٞذاّٞخ ىيَشاعؼ ِٞاىَؼزَذٗ ،ِٝأدٗاس ٗٗاعجبد اىَْغق اىَؼ ٍِ ِٞقجو
اىَإعغخ اىخبظؼخ ىيزق٘ٗ ٌٝاالػزَبدّٗ ،زبئظ اىزق٘ٗ ،ٌٝأخٞشا ٍشؽيخ ٍب ثؼذ اىزق٘.ٌٝ
طهت انزمذو نالػزًبد :
 رزقذً اىَإعغخ ثطيت االػزَبد (اّظش اىَْ٘رط سقٌ  1ف ٚاىَيؾق سقٌ ٍ )2ؼزَذا
ٍِ ٍغيغٖب اىؾبمٌ ٍِٗ ٍغيظ اىغبٍؼخ (ف ٜؽبىخ ٍب ئرا مبّذ اىَإعغخ ربثؼخ
ىغبٍؼخ).
ٝ زٌ قج٘ه غيت اىزقذً ىالػزَبد ئرا ٍب اعز٘فذ اىَإعغخ اىششٗغ اىَإٕيخ ىيزقذً
ىالػزَبد ٗاىَشبس ئىٖٞب عبثقبٗ .ف ٚؽبىخ ػذً اعزٞوبء اىَإعغخ ىيششٗغ ال ٝغ٘ص
ىٖب ئػبدح اىزقذً ئال ثؼذ ٍشٗس عزخ أشٖش ػي ٚاألقو ٍِ ربس ٝسفط اىطيت.
 رقً٘ اىٖٞئخ ثَخبغجخ اىَإعغخ سعَٞب ف ٜؽبىخ اعزٞوبئٖب ىيششٗغ اىَإٕيخ ىيزقذً
ىطيت االػزَبدٗ ،رىل ثَب ٝوٞذ قج٘ه اىطيت خاله ٍذح ال رضٝذ ػي ٚشٖش ٗاؽذ
ٍِ ربس ٝاىزقذً ٗ رؾضٖب ػي ٚاىجذء ثاػذاد دساعخ رارٞخ ٗفقب ىيَْ٘رط اىَؼذ ىزىل
ٍِ قجو اىٖٞئخ ٗ اىَ٘ظؼ ف ٜاىغضء اىضبّٕ ٍِ ٜزا اىذىٞوٝٗ .غت رقذ ٌٝاىذساعخ
اىزارٞخ ىيٖٞئخ خاله عزخ اشٖش ٍِ ربس ٝاىَ٘افقخ.
ٝ زؼ ِٞػي ٚاىَإعغخ أُ رإد ٛسعً٘ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد اىزٝ ٜؾذدٕب ٍغيظ ئداسح
اىٖٞئخٗ ،اىَؼيِ ػْٖب ػيٍ٘ ٚقؼٖب اإلىنزشّٗ ٜف ٜخاله صالصٍ٘ٝ ِٞب ػي ٚاألمضش
ٍِ ئخطبسٕب ثقج٘ه اىطيت.
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إػذاد انذساعخ انزارُخ
 رشنو اىَإعغخ اىَإٕيخ فشٝقب ٝز٘ى ٚئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ.
ٝ زٌ ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ثذقخ ٍٗصذاقٞخ ٗثَشبسمخ عَٞغ األغشا اىَؼْٞخ ٍغ
ف ٚاىَإعغخٍ ،غ ر٘فٞش األدىخ ٗاى٘صبئق اىَذػَخ ىيجٞبّبد اى٘اسدح ثبىذساعخ.
 رقذً اىَإعغخ اىذساعخ اىزارٞخ ىيٖٞئخ (خَظ ّغ ٍطج٘ػخ ّٗغخخ ئىنزشّٗٞخ)
خاله اىَذح اىَْص٘ع ػيٖٞب ٍؼزَذح ٍِ ٍغيغٖب اىؾبمٌٍٗ ،شو٘ػخ ثخطبة ٍِ
سئٞظ اىَغيظ ٝوٞذ ثأُ مبفخ اىجٞبّبد اى٘اسدح ثبىذساعخ صؾٞؾخ.
ٝ زٌ ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ٗفقب ىيَْ٘رط اىَؼذ ٍِ قجو اىٖٞئخ ٗاىَ٘ظؼ ف ٜاىغضء
اىشاثغ ٍِ ٕزا اىذىٞو.
ٝ زٌ عَغ ٗرؾيٞو مبفخ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىذساعخ اىزارٞخ ٗفقب ىيق٘اػذ اىَْص٘ع
ػيٖٞب ف ٜاإلسشبداد اىخبصخ ثاػذاد ٕزٓ اىذساعخ ف ٚاىغضء اىشاثغ ٍِ ٕزا
اىذىٞو.
ٝ زٌ رغَٞغ مبفخ اىَْبرط اىَغز٘فبح ىز٘صٞف اىجشاٍظ ٗاىَقشساد اىذساعٞخ فٜ
ٍيؾق ٍْوصو ػِ اىذساعخ اىزارٞخ.
انضَبساد انًُذاَُخ نهًشاخؼٍُ انًؼزًذٍَ
أوالا :اخزُبس ورذسَت واػزًبد انًشاخؼٍُ:
ٝؼزجش اىذٗس اىزٝ ٙيؼجٔ اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذُٗ ٍِ اىٖٞئخ ػي ٚدسعخ مجٞشح ٍِ
األَٕٞخ ف ٚػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ىيَإعغبد اىزؼيَٞٞخ ،ؽٞش ٝقً٘ ٕإالء اىَشاعؼُ٘
أصْبء اىضٝبساد اىَٞذاّٞخ ىيَإعغخ اىَزقذٍخ ىالػزَبد ثَشاعؼخ أدائٖب ف ٚمو ٍِ ٍؾ٘سٛ
اىقذسح اىَإعغٞخ ٗاىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخ ٗرىل ٗفقب ىَب عبء ف ٚاىذساعخ اىزارٞخ اىز ٚرقذٍذ
ثٖب اىَإعغخ ئى ٚاىٖٞئخٝٗ .ؼزجش اىَشاعؼُ٘ ٍَضي ِٞىيٖٞئخ ف ٚأداء ٕزٓ اىََٖخٗ ،ثبىزبىٚ
فبّٔ ٝغت ر٘فٞش مبفخ اىجٞبّبد ٗاىجشإ ِٞأٗ اىذالئو اىزٝ ٚؾزبعُ٘ ئىٖٞب أصْبء صٝبسارٌٖ
اىَٞذاّٞخٗ .ع٘ ٝغزخذً اىَشاعؼُ٘ ٗعبئو ٍزْ٘ػخ ىيؾص٘ه ػي ٚاىجٞبّبد اىَطي٘ثخ
ٍضو اىوؾص اى٘صبئقٗ ،ٚاىَالؽظخٗ ،اىَقبثالد اىوشدٝخ ٗاىغَبػٞخ.
( )1رشكُم فشَك انًشاخؼٍُ:
رقً٘ اىٖٞئخ ثزشنٞو فشٝق اىَشاعؼ ِٞثَب ٝزوق ٍغ ئعشاءاد اىٖٞئخ ٗفقب ىَب ٝي: ٚ

- 44 -

دليل االعتماد لمؤسسات التعميم العالي

ٝ زٌ اىزْ غٞق ٍغ اىَإع غخ اىَزقذ ٍخ ىالػز َبد ثب عزطالع سأٖ ٝب ف ٜر شنٞو فش ٝق
اىَشاعؼ.ِٞ
 ال ٝقو ػذد اىَشاعؼ ِٞػِ صالصخ ثَب ف ٌٖٞسئٞظ اىوش ٝقٝٗ ،خز يف ؽ غٌ اىوش ٝق
ٗفقب ىؾغٌ اىَإعغخ.
 ٝ عٌ اىوش ٝق خ جشاء ف ٚرخص صبد ٍزْ٘ ػخ ث َب  ٝعَِ اىذ قخ ٗاىَ صذاقٞخ فٚ
ػَيٞخ اىزق٘.ٌٝ
ٝ زٌ رغْت أ ٙر عبسة ف ٜاىَ صبىؼ ألػ عبء اىوش ٝق ٍغ اىَإع غخ ٗف قب ى٘ص ٞقخ
اىٖٞئخ فٕ ٜزا اىصذد.
( )2لىاػذ اخزُبس ورؼٍُُ انًشاخؼٍُ:
ٝزٌ اخزٞبس ٗرؼ ِٞٞاىَشاعؼٗ ِٞفقب ىَغَ٘ػخ ٍِ اىق٘اػذ اىَ٘ظ٘ػٞخ اىز ٚرزغٌ
ثبىشوبفٞخ ٍٗؾذدح ٍِ اىٖٞئخٗ ،رىل ثَب ٝغبػذ ػي ٚئّغبص اىَٖبً اىَخصصخ ىٌٖ
ثغذاسحٍ ،غ مغت اؽزشاً ٗرقذٝش اىَإعغخ اىَزقذٍخ ىالػزَبد أصْبء ٗثؼذ ػَيٞخ
اىَشاعؼخ ٗاىزق٘ٗ .ٌٝرزعَِ ريل اىق٘اػذ ٍب ٝي:ٚ
ٝ 2/1زقذً اىَششؼ ثطيت ٘ٝظؼ ف ٔٞسغجزٔ ٗاعزؼذادٓ ىيؼَو ٍشاعؼب ٍؼزَذا ٍِ اىٖٞئخ
ثبإلظبفخ ئى ٚثؼط اىَؼيٍ٘بد اىز ٚرج ِٞر٘افش اىخصبئص األعبعٞخ اىَطي٘ثخ فٚ
اىَشاعغٗ ،اىخجشح اىغبثقخ فٕ ٚزا اىَغبه ٗاإلعٖبٍبد اىزَٝ ٚنِ رقذثَٖب ف ٚػَيٞخ
اىَشاعؼخ ٗاىزق٘ ٌٝىيَإعغبد اىزؼيَٞٞخٝ .عب ئىٍ ٚب عجق اىغٞشح اىزارٞخ ىيَششؼ.
ٗرْقغٌ اىخصبئص اىَطي٘ة ر٘افشٕب ف ٚاىَشاعغ ئىّ٘ ٚػَٕ :ِٞب اىَ٘اصوبد
اىشخصٞخ ٗاىَ٘اصوبد اىَْٖٞخ.
 2/1/1اىَ٘اصوبد اىشخصٞخ:








اىغَؼخ اىطٞجخ ٗاىْضإخ ف ٚاىَغزَغ األمبد. َٚٝ
اىَ٘ظ٘ػٞخ ٗاىؾٞبدٝخ.
ٍٖبساد االرصبه ٗاإلّصبد اىوؼبه.
ٍٖبساد اىزؼبٍو ٍغ اٟخش.ِٝ
اؽزشاً اساء ٗٗعٖخ ّظش اٟخش.ِٝ
اىز٘اصُ اىؼبغوٗ ٚػذً االّوؼبه.
ؽغِ اىَظٖش.
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 2/1/2اىَ٘اصوبد اىَْٖٞخ:
 اىخجشح األمبدَٞٝخ ف ٚرخصص ٗاؽذ أٗ أمضش ٍِ ث ِٞاىزخصصبد اىزٚ
ٝزعَْٖب عذٗه ػَيٞخ اىَشاعؼخ ٗاىزق٘ ٌٝىيَإعغبد اىزؼيَٞٞخ اىَزقذٍخ ىالػزَبد.
 اىخجشح فٍَ ٚبسعخ اىؼَو األمبد َٜٝىَذح ال رقو ػِ ػشش عْ٘اد ٍغ عغو
ٗظٞو ٜخبه ٍِ اىغضاءادٗ ،خجشح ٍزَٞضح فٍ ٚغبه اىزذسٝظ أٗ اىجؾش اىؼيَٚ
أٗ اىَشبسمخ اىَغزَؼٞخ اىَؾيٞخ أٗ اإلقيَٞٞخ أٗ اىذٗىٞخ ،أٗف ٜعَٞغ ٕزٓ
اىَغبالد.
 خجشح غ٘ٝيخ فٍٖ ٚبساد ٍْٖٞخ ف ٚرخصصبد راد صيخ أٗ خجشح ف ٚاألػَبه
االعزشبسٝخ ف ٚرط٘ٝش اىزؼي ،ٌٞأٗ فَٖٞب ٍؼب.
 خجشح عبثقخ أٗ ؽبىٞخ فٍ ٚغبه ئداسح اىغ٘دح ٗاىزط٘ٝش ف ٚاىَإعغبد اىزؼيَٞٞخ.
 اعبدح اىيغخ اىؼشثٞخ ٗاإلّغيٞضٝخ ع٘اء ف ٚاىَؾبدصخ أٗ اىنزبثخ.
ٍٖ بساد اىزؼبٍو ٍغ األسقبً ٗاىزؾيٞو االؽصبئٗ ٚاالعزْزبط.
ٍٖ بساد رؾيٞو اىَعَُ٘ ىي٘صبئق ٗمزبثخ اىزقبسٝش.
 اىقذسح ػي ٚمزبثخ اىزقبسٝش ثبعزخذاً اىؾبعت اٟى.ٚ
ٍٖ بساد اىؼَو اىغَبػ ٍِ ٚخاله فشق اىؼَو.
ٝ 2/2زٌ فؾص غيجبد اىزششٞؼ َّٗبرط اىغٞشح اىزارٞخ ٍِ عبّت اىيغْخ اىَخزصخ ثزىل
ف ٚاىٖٞئخ ىزؾذٝذ أفعو اىَزقذٍ ،ِٞؽٞش ٝزٌ ئخطبسٌٕ سعَٞب ٍِ قجو اىٖٞئخ ٗئعشاء
ٍقبثالد ٍغ اىيغْخ اىَخزصخ ثزىل ف ٚاىٖٞئخ.
ٝ 2/3زٌ ئعشاء ٍقبثالد فشدٝخ ٍغ مو ٍششؼ رٌ اخزٞبسٓ فٍ ٚقش اىٖٞئخ ٗرىل العزنَبه
ثؼط اىَؼيٍ٘بد اىز ٚىٌ ٝزٌ اىؾص٘ه ػيٖٞب ٍِ خاله فؾص اىطيجبد ٗاىغٞشح اىزارٞخ
اىخبصخ ثٔ ٍضو ٍٖبساد اىؾذٝش ٗاىَْبقشخ ٗاإلّصبدٗ ،ئعبدح اىيغز ِٞاىؼشثٞخ
ٗاالّغيٞضٝخٗ ،اىَظٖشٗ ،اىز٘اصُ اىؼبغوٗ ،ٚغٞشٕب.
ٝ 2/4زٌ دساعخ ّزبئظ اىَقبثالد ىيَششؾ ِٞاىَخزبس ِٝىزؾذٝذ أفعيٌٖ ىيؼَو ٍشاعؼ.ِٞ
ٝ 2/5زٌ رذسٝت اىَششؾ ِٞاىَخزبس ِٝف ٚاىَشؽيخ اىغبثقخ ٍِ خاله ؽضٍخ اىجشاٍظ
اىزذسٝجٞخ اىخبصخ ثبػذاد ٗرإٔٞو اىَشاعؼٗ ِٞاىز ٚرقذٍٖب اىٖٞئخٝٗ .ؼزجش اعزٞبص ٕزٓ
اىجشاٍظ اىزذسٝجٞخ ثْغبػ أؽذ اىششٗغ األعبعٞخ ىيؼَو ٍشاعؼب ٍؼزَذا.
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ٝ 2/6ؼزجش مو ٍِ اعزبص ثْغبػ اىجشاٍظ اىزذسٝجٞخ اىغبثق اإلشبسح ئىٖٞب ٍإٕال ٍِ قجو
اىٖٞئخ ىيؼَو ٍشاعؼب ٍؼزَذا ٍِٗ ،صٌ ٝغت أُ ٝزؼٖذ مزبثخ ثبالىزضاً ثق٘اػذ أخالقٞبد
اىَْٖخ اىز ٜؽذدرٖب اىٖٞئخٗ ،ثؼذً ٗع٘د ٍصبىؼ شخصٞخ ٍزؼبسظخ ٍغ اىَإعغبد اىزٚ
ع٘ ٝنيف ثَشاعؼزٖبٗ ،أخٞشا اىزوشؽ اىنبٍو أصْبء اىوزشح اىَطي٘ثخ ىنو ػَيٞخ
ٍشاعؼخ.
ٝ 2/2صذس قشاس اػزَبد اىَشاعؼ ٍِ ِٞاىغٞذ أ.د /سئٞظ ٍغيظ ئداسح اىٖٞئخ ثؼذ
اىؼشض ػيٍ ٚغيظ ئداسح اىٖٞئخ.
( )3لىاػذ اخزُبس سؤعبء فشق انًشاخؼٍُ انًؼزًذٍَ:
ٝ 3/1زٌ رششٞؼ سئٞظ فشٝق اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ٍِ ِٝث ِٞاىَإٕي ِٞىيؼَو ٍشاعؼِٞ
ٗرىل ٗفقب ىيق٘اػذ اىغبثقخ ثبعزضْبء اىخجشح األمبدَٞٝخ ف ٚاىزخصص ٍ٘ظ٘ع اىَشاعؼخ
ٗاىزق٘ٗ ،ٌٝاعزٞبص ثشّبٍظ رذسٝجٍ ٜزخصص ف ٜقٞبدح فشق اىؼَو رؼزَذٓ اىٖٞئخ .اظبفخ
اى ٚرىل ٝغت أُ ٝزَٞض اىَششؾُ٘ ىقٞبدح فشق اىَشاعؼ ِٞثبىخصبئص اىزبىٞخ:
 خجشح ؽذٝضخ اىؼٖذ ف ٚأعبىٞت اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗ/أٗ اىخبسعٞخ ،أٗ َٕب ٍؼب.
ٍٖ بساد ػبىٞخ ف ٚقٞبدح اىوشٝق ٗئداسح االعزَبػبد.
ٍٖ بساد مغت صقخ اٟخشٗ ،ِٝخبصخ اىَإعغخ اىخبظؼخ ىيَشاعؼخ ٗاىزق٘.ٌٝ
ٍٖ بساد اىوؾص اى٘صبئقٗ ٚرؾيٞو اىَعَُ٘ ٗاىجؾش ػِ األدىخ ٗاىؾنٌ.
ٍٖ بساد ر٘صٝغ اىَٖبً ث ِٞأػعبء اىوشٝق ٗاىزْغٞق ث ِٞأدٗاسٌٕ أصْبء ػَيٞخ
اىَشاعؼخ ٗاىزق٘.ٌٝ
ٍٖ بساد رؾشٝش رقبسٝش أػعبء فشٝق اىَشاعؼخ ٗئػذاد ٗرؾشٝش اىزقشٝش اىَغَغ
ىيَشاعؼخ ٗاىزق٘ ٌٝثبىيغز ِٞاىؼشثٞخ ٗاإلّغيٞضٝخ.
ٍٖ بساد اىؼشض اىشوٖ ٜىَغ٘دح اىزقشٝش اىْٖبئ ٚىيَشاعؼخ أٍبً اىقٞبداد
األمبدَٞٝخ ٗاألغشا األخش ٙاىَؼْٞخ ف ٚاىَإعغخ اىخبظؼخ ىيَشاعؼخ
ٗاىزق٘.ٌٝ
ٝ 3/2زٌ ؽصش اىَششؾ ِٞىشئبعخ فشق اىَشاعؼٝٗ ،ِٞزٌ ئخطبسٌٕ ٍغ رؾذٝذ ٍ٘ػذ
العشاء اىَقبثالد ٍغ مو ٌٍْٖ ػي ٚؽذح ثَقش اىٖٞئخ ٗرىل العزنَبه ثؼط اىَؼيٍ٘بد
اىز ٚىٌ ٝزٌ اىؾص٘ه ػيٖٞب ٍِ خاله فؾص اىطيجبد ٗاىغٞش اىزارٞخ اىخبصخ ثٌٖ.
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ٝ 3/3زٌ رذسٝت اىَششؾ ِٞىشئبعخ فشق اىَشاعؼٗ ِٞاىَخزبس ِٝف ٚاىَشؽيخ اىغبثقخ
ٗخبصخ فٍ ٚغبالد ٍٖبساد اىؼَو اىغَبػٗ ٚاىقٞبدحٗ ،رؾشٝش اىزقبسٝشٗ ،اىؼشض
اىشوٖٝٗ .ٚؼزجش اعزٞبص ٕزٓ اىجشاٍظ اىزذسٝجٞخ ثْغبػ أؽذ اىششٗغ األعبعٞخ ىيؼَو قبئذ
فشٝق ىيَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ.ِٝ
ٝ 4 /3ؼزجش ٍِ اعزبص ثْغبػ اىجشاٍظ اىزذسٝجٞخ اىَقشسح ٍِ اىٖٞئخ ٍإٕال ٍِ قجو اىٖٞئخ
ىيؼَو مشئٞظ ىوشٝق ىيَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ٍِٗ .ِٝصٌ ٝغت أُ ٝزؼٖذ مزبثخ ثبالىزضاً
ثق٘اػذ أخالقٞبد اىَْٖخ اىز ٚؽذدرٖب اىٖٞئخٗ ،ثؼذً ٗع٘د ٍصبىؼ شخصٞخ ٍزؼبسظخ
ٍغ اىَإعغبد اىز ٚع٘ ٝنيف ثَشاعؼزٖبٗ ،أخٞشا اىزوشؽ اىنبٍو أصْبء اىوزشح
اىَطي٘ثخ ىنو ػَيٞخ ٍشاعؼخ.
ٝ 3/5صذس قشاس اػزَبد سؤعبء فشق اىَشاعؼ ٍِ ِٞاىغٞذ أ.د .سئٞظ اىٖٞئخ ثؼذ
اىؼشض ػيٍ ٚغيظ اداسح اىٖٞئخ ٗٝغش ٛقشاس االػزَبد ٗاىزشخٞص ثَضاٗىخ اىَْٖخ
ىَذح  4عْ٘اد.
( )4معايير أخالقيات المهنة للمراجعين المعتمدين:
ٝغت ػي ٚاىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ٍِ ِٝقجو اىٖٞئخ االىزضاً ثَؼبٞٝش اخالقٞبد اىَْٖخ
ٗاىز ٚرشزَو ػيٍ ٚب ٝي:ٚ
 اىزَضٞو اىَشش ىيٖٞئخ أٍبً اىغٞش ٗخبصخ اىَإعغخ اىخبظؼخ ىيزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
 اىؾشع ػي ٚمغت صقخ اىَإعغخ ٗاألػعبء اىؼبٍي ِٞثٖب.
 اىؾااشع ػياا ٚػااذً ٍَبسعااخ دٗس اىَشاقاات أٗ اىَواازة أصْاابء ػَيٞااخ اىَشاعؼااخ
ٗاىزق٘ ،ٌٝثو ػي ٚاىؼنظ ٝغت ٍَبسعخ دٗس اىَؼبُٗ ىيَإعغخ ؽ ز ٚرزَنِ ٍِ
ئظٖبس قذسارٖب اىزارٞخ ٗػْبصش رَٞضٕب ٗاعزٞبصٕب ىَشؽيخ اىزق٘ ٌٝثذُٗ ػقجبد.
 اىَ٘ظ٘ػٞخ اىزبٍخ ٗػذً اىزؾٞض ف ٜعَٞغ ٍشاؽو ػَٞيخ اىَشاعؼخ اىزق٘.ٌٝ
 اىؼَو ثشٗػ اىوشٝق ػي ٚاػزجبس أُ اىَشاعغ ػع٘ ف ٜفشٝق ػَو ٍزنبٍو.
 ػذً رقذ ٌٝرغبسة اٟخش ِٝأٗ اىزغبسة اىشخصٞخ مَضبه ىيََبسعبد اىغٞذح اىزٜ
ٝغت ارجبػٖب.
 ػاااذً اعااازؼَبه اىَشاعاااغ ألٍ ٛؼيٍ٘ااابد أٗ ٍطج٘ػااابد خبصاااخ ثبىٖٞئاااخ أٗ
ثبىَإعغبد اىخبظؼخ ىيزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد أل ٛأغشاض أخش ٙخال ٍب ٕ٘ ٍؾذد
ىٔ ٍِ قجو اىٖٞئخ ،أٗ اىغَبػ ألٍ ٛإعغبد أخش ٙثبالغالع ػيٖٞب.
ٝ ؾ ظش ػ ي ٚاىَشا عغ االف صبػ ػِ رقش ٝش اىز ق٘ ٌٝمي ٞب أٗ عضئ ٞب ،أٗ األٗصاُ
ٗاىذسعبد اىز ٜؽصيذ ػيٖٞب اىَإعغخ ،أٗ اىغ٘اّت اإلٝغبث ٞخ ٗاى غيجٞخ ا ى٘اسدح
ف ٜاىزقشٝش اىْٖبئ ٜىيزق٘ ،ٌٝؽٞش أُ ٕزٓ اىَؼيٍ٘بد عٞزٌ اعزخذاٍٖب ػِ غش ٝق
اىٖٞئخ ٗرؾبغ ثغشٝخ ربٍخ ٗرىل ىزؾذٝذ ٍغز٘ ٙاىَإعغخ ٗارخبر اى قشاس اىَْب عت
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ثشأُ اػزَبدٕبٝٗ .ؼزجش افشبء أٍ ٛؼي٘ ٍبد ػِ ٕزا اىزقش ٝش ٍٗؾز٘ٝب رٔ اى غبثق
اإلشاابسح ئىٖٞااب ٍخبىوااب ثشاانو صااشٝؼ ىقاابُّ٘ اىٖٞئااخ سقااٌ  22ىغااْخ ، 2006
ٗٝغز٘عت ر٘قٞغ اىؼق٘ثخ اى٘اسدح ف ٜاىقبُّ٘ ٍبدح سقٌ .23
ثبَُب ا  :يىاػُذ انضَبساد انًُذاَُخ:
رقً٘ اىٖٞئخ ثزؾذٝذ ٍ٘ػذ ىضٝبساد اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ِٝثبىزْغٞق ٍغ اىَإعغخ
خاله فزشح ال رزؼذ ٙعزخ أشٖش ٍِ ريق ٜاىٖٞئخ ىيذساعخ اىزارٞخ ٗرخطش اىٖٞئخ اىَإعغخ
ثبإلعشاءاد اىز ٜعٞزٌ ارجبػٖب خاله ػَيٞخ اىزق٘ .ٌٝمَب رقً٘ اىٖٞئخ ثضٝبساد ٍٞذاّٞخ
ٍؾزَيخ ٗغٞش ٍغذٗىخ ثؼذ صٝبسح فشٝق اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذٗ ِٝقجو صذٗس قشاس
االػزَبد.
( )1اندذول انضيٍُ نهضَبسح انًُذاَُخ :
الجدول الزمنً ٌحدد اإلطار العام لزٌارة المراجعة بهدف تٌسٌر مهمة
المؤسسات التعلٌمٌة فً اإلعداد للزٌارة وتمكٌن فرٌق المراجعٌن من استخدام الوقت
المتاح للزٌارة بكفاءة (انظر النموذج رقم  22فى الملحق رقم  ،)1علما ً بأن نموذج
الجدول الزمنً المقترح قابل للتعدٌل لٌالبم الظروف الخاصة بكل مؤسسة وٌتم
االتفاق على أي تعدٌل خالل الزٌارة التمهٌدٌة التً ٌقوم بها ربٌس فرٌق المراجعة
للمؤسسة.
ٗر غذس اال شبسح ئ ى ٚأُ اىَ قبثالد اىَ٘ ظؾخ الؽ قب رزٌ ثؾ ع٘س فشد ِٝػ يٚ
األقو ٍِ فشٝق اىَشاع ؼخ ٌٍْٖ س ئٞظ اىوش ٝق ،ثَ ْٞب  ٝغزطٞغ ثبق ٜأ فشاد اىوش ٝق اىق ٞبً
ثبألّشطخ األخشٍ ٙضو اىَالؽظخ ٗاىَشاعؼخ اى٘صبئقٞخ خاله رىل اى٘قذ.
( )2إػذاد ورُظُى انضَبسح انًُذاَُخ :
رزعَِ ٍشؽيخ اإلػذاد ٗاىزْظ ٌٞىيضٝبسح اىَٞذاّٞخ ىيَإعغخ اىزؼيَٞٞخ اىَزقذٍخ
ىالػزَبد ظشٗسح اىزْغٞق ىيضٝبسح اىَٞذاّٞخٗ ،ئعشاء اىضٝبسح اىزَٖٞذٝخ ىيَإعغخ.
 2/1انزُغُك نهضَبسح انًُذاَُخ:
رقً٘ اىَإعغخ ثزنيٞف أ ؽذ أػ عبء ٕ ٞئخ اى زذسٝظ ث ٖب ىيق ٞبً ثذٗس اىَْ غق فَ ٞب
ٝزؼيق ثبىضٝبسح اىَٞذاّٞخٝٗ .ي ؼت اىَْ غق دٗسا ٕب ٍب ف ٚػَي ٞخ اىَشاع ؼخ ٗاىز ق٘ ٌٝأص ْبء
اىضٝبسح اىَٞذاّٞخ ىيَإعغخ اىَؼْ ٞخ ،ؽ ٞش  ٝغبػذ ف ٚئ عشاء اىزشر ٞجبد اىالص ٍخ ىيض ٝبسح
اىَٞذاّٞااخ ىوشٝااق اىَااشاعؼ ِٞاىَؼزَااذٝٗ ،ِٝغااٖو ػَيٞااخ االرصاابه ثاإ ِٞاازا اىوشٝااق
ٗاألغشا اىَؼْٞخ األخش ٙف ٚاىَإعغخٝٗ ،غبػذ فش ٝق اى َشاعؼ ِٞػ ي ٚرْو ٞز ٍ ٖبٌٍٖ
ٗف قب ىي غذٗه اىضٍ ْ ٚاىَ ؾذد ىيض ٝبسح اىَٞذاّ ٞخٝ ٗ ،ضٗد اىوش ٝق ثبىَؼي٘ ٍبد اىَطي٘ ثخ،
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ٗأخٞشا ٝغبػذ ف ٚػشض اى٘صبئق ٗاألدىخ ٗرْظ ٌٞاىَ قبثالد ٗاالعزَب ػبد اى ز ٚرزطيج ٖب
ػَيٞخ اىَشاعؼخٝٗ .غت أُ رز٘افش ف ٚاىَْغق اىخصبئص ٗاىششٗغ اىزبىٞخ:









ٝزَزغ ثشخصٞخ قٞبدٝخ ٗاىقذسح ػي ٜاىؼَو ثَٖبسح ٍغ اىوشٝق.
ٝزَٞض ثبىقذسح ػي ٜمغت رؼبُٗ اٟخشٗ ِٝاؽزشاً اىشأ ٛاٟخش.
ٝزَزغ ثؼالقبد غٞجخ ٍغ أفشاد اىَإعغخ.
ٝزصف ثَٖبساد االرصبه ٗاإلّصبد اىوؼبه.
ٝزصف ثبىقذسح ػي ٚاىزْغٞق ٗاىزؼبٍو ٍغ اٟخش.ِٝ
ىذٝاأ اىَؼشفااخ اىنبفٞااخ ثْاا٘ع ٗغجٞؼااخ اىَإعغااخ اىزؼيَٞٞااخ ٗمبفااخ األّشااطخ اىزااٜ
رَبسعٖب.
اىَؼشفخ اىنبفٞخ ثْظبً ئداسح اىغ٘دح ثبىَإع غخ ٍٗ ؼبٞٝش ٗػْب صش اىز قٌ٘ٝ
ٗٝوعو أُ ٝنُ٘ أؽذ أػعبء فشٝق اىذساعخ اىزارٞخ.
ٝزَزغ ثبىَصذاقٞخ ٗاألٍبّخ ف ٚاىَؾبفظخ ػ ي ٚعشٝخ اىَؼي٘ ٍبد اىخب صخ ثؼَي ٞخ
اىَشاعؼخ فٍ ٚشاؽيٖب اىَخزيوخ.

ٍِٗ ّبؽٞخ أخشٝ ٙيؼت اىَْغق ػذح أدٗاس رزَضو ف ٚاٟر:ٚ












اىَشبسمخ ف ٜاإلػذاد ىيضٝبسح ٗاىزأمذ ٍِ أُ اىغذٗه اىضٍْ ٜاىَقزشػ ىٖب ٍالئٌ.
اىزأمذ ٍِ أُ األدىخ اىذاػَخ اىَالئَخ ٍز٘افشح ىوشٝق اىَشاعؼ ِٞاىضائش.
ؽع٘س االعزَبع اىزَٖٞذ ٛاىزٝ ٛغجق اىضٝبسح اىَٞذاّٞخ.
ر٘فٞش اىَغزْذاد ٗاىذالئو اىَخزيوخ اىز ٜرزطيجٖب ػَيٞخ اىَشاعؼخ ٗاىزق٘.ٌٝ
رْ غٞق ٗرْ ظ ٌٞاىَ قبثالد ٗاالعزَب ػبد ٍغ مب فخ األ غشا اىَؼْ ٞخ ف ٜػَي ٞخ
اىَشاعؼخ ٗاىزق٘.ٌٝ
رْ غٞق ٗرْ ظ ٌٞاىض ٝبساد أل غشاض اىَالؽ ظخ ىأل ٍبمِ اىَخزي وخ اى ز ٜرزطيج ٖب
ػَيٞخ اىَشاعؼخ ٗاىزق٘( ٌٝاىوص٘ه /قبػبد اىَؾبظشاد /األثْ ٞخ /اىَشا فق ......
ٗغٞشٕب).
ؽع٘س االعزَبػبد ٗاىَقبثالد اىَؾذدح ىٔ ٞ ٍ٘ٝب ٍغ فش ٝق اى َشاعؼٗ ، ِٞف قب
ىخطخ اىضٝبسح اىَٞذاّٞخ.
ر٘فٞش مب فخ اىجٞب ّبد اىَزؼي قخ ثبألّ شطخ األمبدٞ َٝخ ٗ ،ا ىشد ػ ي ٚاعزو غبساد
اىَااشاعؼٗ ِٞرْغااٞق اىَقاابثالد اىَطي٘ثااخ ثاا ِٞاىَااشاعؼٗ ِٞاألفااشاد اىَؼْٞااِٞ
ثَ٘ظ٘ع االعزوغبس.
ئػذاد رقش ٝش اىَإع غخ ػِ أداء فش ٝق اى َشاعؼ ِٞاىَؼز َذ ٍِ ِٝاىٖ ٞئخ ( اّ ظش
اىَْ٘رط سقٌ  14ف ٚاىَيؾق سقٌ .)2
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ٗأخٞشا فأّ ٝغت ػي ٚاىَْغق أُ ٝيزضً ثَب ٝي:ٚ
 اىزوشؽ اىنبٍو أصْبء فزشح اىضٝبسح اىَٞذاّٞخ ىوشٝق اىَشاعؼ.ِٞ
 ػذً اىقٞبً ثأ ٙرنْٖبد ثشأُ اىْزبئظ اىَؾزَيخ ىيَشاعؼخ.
 ٝ غت أال ٝو ع ٜثأٍ ٙؼي٘ ٍبد ػِ ّ زبئظ اىز ق٘ ٌٝع٘اء خاله أٗ ث ؼذ ػَي ٞخ
اىَشاعؼخ.
 االلتزام بالجداول المخططة لإلجتماعات والمقابالت وعدم المشاركة فً ب عض
المقااابالت التااى ٌقااوم بهااا المراجع اون م اع الطااالب أو األطااراف المجتمعٌااة،
واالجتما عات المغل قة لفر ٌق المراج عة ،واىز وشؽ اىنب ٍو أص ْبء ف زشح اىض ٝبسح
اىَٞذاّٞخ ىوشٝق اىَشاعؼ.ِٞ
 2/2انضَبسح انزًهُذَخ :
ٝشرت قبئذ فشٝق اىَشاعؼخ ٍغ اىَإعغخ ٍ٘ػذا ىضٝبسح رَٖٞذٝخ ى ٖبٗ ،ر ٖذ
رؾقٞق ٍب ٝي:ٜ





ئ ىٚ

اىزَٖٞذ ىيضٝبسح اىَٞذاّٞخ ىوش ٝق اى َشاعؼٗ ِٞاى زذسٝت اىؼَ ي ٚىيَإع غخ اىَزقذ ٍخ
ىالػزَبد ػي ٚاىضٝبساد اىَٞذاّٞخ ٗمغت اىزؼبُٗ ىٖزٓ اىضٝبساد.
اىزأم ٞذ ػ ي ٚرشر ٞجبد اىض ٝبسح اىَٞذاّ ٞخ (ئ عشاءاد اىض ٝبسح /اى غذٗه اىضٍ ْ/ٜ
اىزشرٞجبد اىي٘عغزٞخ /أخش.)ٙ
ئ فبدح اىَإع غخ ػِ ٍذ ٙموب ٝخ اىَؼي٘ ٍبد اىزق٘ٞ َٝخ ٗاى٘ صبئق اى ز ٜر عَْزٖب
اىذساعخ اىزارٞخٗ ،غيت أٝخ ٍؼيٍ٘بد أٗ ٗصبئق ئظبفٞخ.
اىزأمٞذ ػي ٚر٘فٞش اى٘صبئق اىذاػَخ أصْبء اىضٝبسح اىَٞذاّٞخ.

( )3انفزشح انضيُُخ وأَشطخ انضَبسح انًُذاَُخ :
 3/1انفزشح انضيُُخ :
 تستغرق الزٌارة المٌدانٌة ثالثة أٌام متتالٌة.
ٌ مكن لفرٌق النظراء المراجعٌن طلب مد فترة الزٌارة المٌدانٌة تبعا لحجم
نشاط المؤسسة و لمتطلبات عملٌة المراجعة.
ٌ مكن إجراء زٌارات غٌر مجدولة بعد الزٌارة المٌدانٌة األولى ،وقبل صدور
تقرٌر المراجعٌن إذا رأى فرٌق المراجعة الحاجة لذلك الستكمال عملٌة
التقوٌم .تستغرق الزٌارة الواحدة من هذه الزٌارات الالحقة ٌوما واحدا فقط.
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 3/2األَشطخ :
 تن ظٌم اجتما عات وم قابالت علن ٌة ومغل قة مع ممث لٌن لل طالب /أع ضاء هٌ بة
ال تدرٌس /الج هاز اإلداري /األ طراف المجتمع ٌة ٌ كون بع ضها م عداً له م سبقا ً
(باالتفاق خالل الزٌارة التمهٌدٌة) وٌمكن للبعض اآلخر أن ٌتم الترتٌب له قبلها
بفترة وجٌزة بناء على طلب فرٌق المراجعٌن.
 اغالع اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ِٝػي ٚاى٘صبئق اىَقذٍخ ،أٗ اىزٝ ٜشغجُ٘ ف ٚغيجٖب
ٗرؾيٞو ٍعَّٖ٘ب ٗرذٍٗ ِٝالؽظبرٌٖ فٕ ٚزا اىصذد (اىوؾص اى٘صبئق.)ٚ
ٝ غزخذً اىَشاعؼُ٘ المعتمدون أسلوب المالحظة لجمع األدىخ (ٍضبه رىل
ٍالؽظخ قبػبد اىزذسٝظ /أعبىٞت اىزذسٝظ /اىَؼبٍو /اىَنزجخ /اىَشافق اىؼبٍخ/
ٗغٞشٕب).
ٌ عقد المراجعون المعتمدون اجتماعات مغلقة ٌومٌا ً لتقوٌم تقدم سٌر عمل
الفرٌق ،ومراجعة األدلة ،ونتابج المقابالت والمالحظة ،ومناقشة ومقارنة
المالحظات والنتابج التً تم التوصل إلٌها من جانب كل عضو فى الفرٌق.
وٌمكن دعوة المنسق لحضور هذه االجتماعات إذا دعت الحاجة.
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انزمشَش انغُىٌ ألداء انًؤعغخ
رقااً٘ اىَإعغااخ ثاػااذاد اىزقشٝااش اىغااْ٘ ٙاىخاابع ثٖاابٗ ،اىااز ٛر ازيخص فنشراأ
األعبعٞخ ف ٚقٞبً اىَإعغخ ثؼشض ّزبئظ اىَشاع ؼخ ىألّ شطخ ٗاألػ َبه اى ز ٚرٌ رْو ٞزٕب
ف ٚاىغْخ اىذساعٞخ اىَبظٞخ ،ثبىَقبسّخ ثبألّشطخ ٗاألػَبه اىز ٚرعَْزٖب ٍِ قجو اىخطخ
االعزشارٞغٞخ ٗاىخ طػ اىزْوٞز ٝخ اىخب صخ ث ٖزٓ اى غْخ ٍِ ،أ عو رؾق ٞق س عبىخ اىَإع غخ
ٗغبٝبر ٖب ٗأ ٕذافٖب اال عزشارٞغٞخ ٝ .ي ٚر ىل ر صَ ٌٞاىخ طػ اىزْوٞز ٝخ اىالص ٍخ ىألّ شطخ
ٗاألػَبه اىَطي٘ة اىقٞبً ثٖب ف ٚاىغْخ اىذساعٞخ اىقبدٍخ ٍِ أ عو اال عزَشاس ف ٚرؾق ٞق
سعبىخ اىَإعغخ ٗغبٝبرٖب ٗإٔذافٖب االعزشارٞغٞخ.
ٗرخزيف غشٝقخ ئػذاد ٕزا اىزقشٝش اىغْ٘ٗ ٙفقب ى٘ظغ اىَإعغخ ثبىْ غجخ ىالػز َبد
ٍِ اىٖٞئخ ،ؽٞش ٝغت أُ ّوشق ث ِٞؽبىز ِٞسئٞغٞز ِٞفٕ ٚزا اىصذد (اّظش اىَْ٘رط سقٌ
 15أ ف ٚاىَيؾق سقٌ :)2
انحبنخ األونًٗ :رزَضو فٗ ٚظغ اىَإعغخ االّزقبى ٚقجو اىؾص٘ه ػ ي ٚاالػز َبد ،ؽ ٞش
ٝاازٌ ئػااذاد اىزقشٝااش اىغااْ٘ ٙفاا ٚظاا٘ء اىزقاابسٝش اىصاابدسح ٍااِ اىٖٞئااخٗ ،رزؼيااق ثْزاابئظ
اىضٝبساد اىَٞذاّ ٞخ ىي َشاعؼ ِٞاىَؼز َذ .ِٝف وٕ ٚزٓ اىؾب ىخ رزمش اىَإع غخ ف ٚاىزقش ٝش
اى غْ٘ ٙاى خبع ث ٖب األّ شطخ ٗاىَ ٖبً اى ز ٚرٌ رْو ٞزٕب ىزؼض ٝض ّ قبغ اى ق٘حٗ ،ىَؼبى غخ
ٗرؾغّ ِٞقبغ اىعؼف اىزٗ ٚسدد ف ٚرقشٝش اىَشاعؼ ِٞاىَؼزَذ ِٝػِ اىؼبً اىَْصشً.
انحبنخ انثبَُخٗ :رزَضو فٗ ٚظغ اىَإع غخ ث ؼذ اىؾ ص٘ه ػ ي ٚاالػز َبد ٗر غؼ ٚا ىٚ
رغذٝذ االػزَبد .فوٕ ٜزٓ اىؾبىخ فاُ رقشٝشٕب اىغْ٘ٝ ٙغت أُ ٝغط ٚثبىزو صٞو عَ ٞغ
اىَؼاابٞٝش ٗاىَإشااشاد ٗاىؼْبصااش اىؾبمَااخ العاازَشاس االػزَاابد ٗاىخبصااخ ثااابىَ٘اسد
اىَبىٞااخ ٗاىَبدٝااخٗ ،اىَؼاابٞٝش األمبدَٞٝااخٗ ،اىجااشاٍظ اىزؼيَٞٞااخ ٗاىَقااشسادٗ ،اىزؼيااٌٞ
ٗاىاازؼيٌ ٗاىزغااٖٞالد اىذاػَااخٗ ،اىذساعاابد اىؼيٞااب( .اّظااش اىَْاا٘رط سقااٌ  15ة فااٚ
اىَيؾق سقٌ .)2
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َزبئح ػًهُخ انزمىَى
تقوم الهٌبة بإخطار المؤسسة التعلٌمٌة محل التقوٌم بنتابج عملٌة التقوٌم خالل
ستٌن ٌوما ً من انتهابها ،وذلك بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول متضمنا ً إحدى
الحاالت التالٌة (أنظر النموذج رقم  25فى الملحق رقم : )1
(أ) يُح االػزًبد:
ف ٚؽبىخ اعزٞوبء اىَإعغخ ىَؼبٞٝش االػزَبد رَُْؼ شٖبدح االػزَبدٗ ،رقً٘ اىٖٞئخ
ثبالػالُ ػِ ٕزا اىَْؼ ثاظبفخ اعٌ اىَإعغخ ىغغو اىَإعغبد اىَؼزَذح ثغغالد
اىٖٞئخٗ ،ثَ٘قؼٖب االىنزشّٗٗ ،ٜمزىل ثبخطبس اى٘صاساد ٗاىغٖبد اىَؼْٞخ ثْغخخ ٍِ
اىقشاس ٍغ اربؽخ االغالع ػي ٔٞىيغَٞغ.
(ة) إسخبء انجذ فٍ لشاس االػزًبد:
ئرا رج ٍِ ِٞػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝع٘د قص٘س ثغٞػ ف ٜاعزٞوبء ثؼط اىَؼبٞٝشٝ ،شعٚ
اىجذ ف ٜقشاس االػزَبد ٗرؾذد اىَإعغخ اىزؼيَٞٞخ اىَذح اىالصٍخ العزٞوبء ع٘اّت
اىقص٘س ثَب ال ٝغبٗص اىَذح اىَْص٘ع ػيٖٞب ف ٜاىقبُّ٘.
(خـ) ػذو االػزًبد:
ٗأخٞشا ٗف ٜؽبىخ اىَإعغبد اىزٝ ٜزج ٍِ ِٞػَيٞخ اىزق٘ ٌٝاألٗى ٜػذً اعزٞوبئٖب
ىَؼبٞٝش االػزَبد ،أٗ ريل اىزٍْ ٜؾذ ٍٖيخ ئظبفٞخٗ ،أعوشد ػَيٞخ ئػبدح اىزق٘ ٌٝػِ
ػذً قذسرٖب ػي ٚاعزٞوبء ريل اىَؼبٞٝش فاُ قشاس اىٖٞئخ ٝنُ٘ ثؼذً االػزَبد ٗٝؾبه أٍش
اىَإعغخ ئى ٚاى٘صٝش اىَخزصٝٗ .زعَِ قشاس اإلؽبىخ رقشٝشا ٍِ اىٖٞئخ ٘ٝظؼ
اىَؼبٞٝش ٗاىَإششاد ٗاىؼْبصش اىز ٜىٌ رطجقٖب اىَإعغخٍٗ ،غز٘ ٙاىؼغض ف ٜاعزٞوبئٖب
ٍٗب ٝغت ػي ٚاىَإعغخ اىقٞبً ثٔ ؽزٝ ٚزغْ ٚىٖب اىؾص٘ه ػي ٚاالػزَبد.
ئظبفخ ِئىٍ ٚب عجق ؽ٘ه ّزبئظ اىزق٘ٗ ٌٞٝاىؾبالد اىَزشرجخ ػيٖٞب فأّ ٝغت األخز
ف ٚاالػزجبس اىششٗغ اىَيضٍخ اىزبىٞخ:
 ال ٝغ٘ص ىيَإعغبد اىز ٜصذس قشاس اىٖٞئخ ثؼذً اػزَبدٕب ئػبدح اىزقذً ثطيت
االػزَبد ئال ثؼذ ٍ٘افقخ اىغٖخ اىزبثؼخ ىٖب ،أٗ اىغيطخ اىؼيٞب اىَخزصخ ،ػي ٚأُ
ٝنُ٘ رىل ثؼذ ٍشٗس ػبً مبٍو ػي ٚاألقو ٍِ ربس ٝقشاس اىٖٞئخ ثؼذً االػزَبد.
ٝ صذس اىقشاس اىْٖبئ ٜثؼذً اىَْؼ ٗٝؾبه أٍش اىَإعغخ ىي٘صٝش اىَخزص.
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يشحهخ يب ثؼذ انزمىَى
ٌتضمن هذا الجزء القواعد المنظمة لمرحلة ما بعد االعتماد الذى تمنحه
الهٌبة للمؤسسة التعلٌمٌة وفقا ً لنتابج التقوٌم .وتتلخص هذه القواعد فى التالى:
 رخعغ اىَإعغخ اىَؼزَذح خاله فزشح صالؽٞخ اىشٖبدح إلعشاءاد
اىَزبثؼخ ٗاىَشاعؼخ اىذٗسٝخ ٍِ ،خاله اىزقبسٝش اىزارٞخ اىغْ٘ٝخ اىزٜ
رقذٍٖب اىَإعغخٍٗ ،ب رقً٘ ثٔ اىٖٞئخ ٍِ صٝبساد ىيزأمذ ٍِ اعزَشاسٝخ
ٍقٍ٘بد االػزَبد.
 ئرا رج ٍِ ِٞأػَبه اىَزبثؼخ أُ اىَإعغخ اىز ٜرٌ اػزَبدٕب فقذد أؽذ
اىششٗغ اىَقشسح ىالػزَبد أٗ اسرنجذ أٝخ ٍخبىوبد أٗ رؼذٝالد فٜ
ّشبغٖب اٗ ثشاٍغٖب ثَب ٝغؼيٖب غٞش ٍغز٘فٞخ ىَؼبٞٝش اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد
مبُ ىَغيظ ئداسح اىٖٞئخ ٗقف أٗ اىغبء االػزَبد ثؾغت عغبٍخ اىَخبىوخ.
ٝ ؾق ىي٘صاسح أٗ اىغٖخ اىَؼْٞخ أٗ اىَغزوٞذ ِٝأُ رطيت ٍِ اىٖٞئخ ئػبدح
اىْظش ف ٜصالؽٞخ اىَإعغخ ف ٜؽبه ٍخبىوزٖب ىَؼبٞٝش االػزَبد.
 ئرا رج ٍِ ِٞأػَبه اىَزبثؼخ أٗ اىَشاعؼخ أٗ اىوؾص ىيَإعغخ اىزؼيَٞٞخ
اىصبدس ىٖب شٖبدح اػزَبد فقذٕب ألؽذ اىششٗغ اىَقشسح ىالػزَبد أٗ
اسرنبة اىَإعغخ أٝخ ٍخبىوبد أٗ ئعشاؤٕب أٝخ رؼذٝالد فّ ٜشبغٖب أٗ
ّظبً اىؼَو أٗ اىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ اىز ٜرقذٍٖب ،ثَب ٝغؼيٖب غٞش ٍغز٘فٞخ
ىَؼبٞٝش االػزَبد اىَقشسح ،مبُ ىَغيظ ئداسح اىٖٞئخ ثقشاس ٍغجت ٍْٔ
ٗقف أٗ ئىغبء اىشٖبدح ثؾغت عغبٍخ اىَخبىوخ.
ٗٝزؼ ِٞػي ٚاىَغيظ ئىغبء شٖبدح االػزَبد ف ٜؽبىخ رغٞٞش اىَإعغخ ىغشظٖب
رغٞٞشا عٕ٘شٝب ،أٗ ئرا صجذ أُ اىجٞبّبد أٗ اىَغزْذاد اىز ٜقذٍزٖب اىَإعغخ ىيؾص٘ه
ػي ٚاالػزَبد غٞش صؾٞؾخ ،أٗ أُ اىَإعغخ ؽصيذ ػي ٚاالػزَبد ثطشٝق اىغة أٗ
اىزذىٞظ.
 رقً٘ اىٖٞئخ ثاخطبس اىَإعغخ ثقشاس ئٝقب أٗ ئىغبء االػزَبد ثخطبة
ٍ٘ص ٚػي ٔٞثؼيٌ اى٘ص٘ه خاله خَغخ ػشش ٍ٘ٝب ٍِ ربس ٝصذٗس
اىقشاس ،ػي ٚأُ ٝزعَِ اإلخطبس أعجبة اىقشاس.
ٝ ؾق ىيَإعغخ اىزظيٌ ٍِ قشاس ٗقف أٗ اىغبء االػزَبد غجقب ىإلعشاءاد
اىقبّّ٘ٞخ اىَْظَخ ىزىل خاله صالصٍ٘ٝ ِٞب ٍِ ئخطبسٕب.
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ٝ قً٘ ٍغيظ ئداسح اىٖٞئخ ثاىغبء قشاس اإلٝقب
ثاصاىخ األعجبة اىز ٜقبً ػيٖٞب ٕزا اىقشاس.

ئرا صجذ ىٔ قٞبً اىَإعغخ

ٍ ب ىٌ رزظيٌ اىَإعغخ ٍِ قشاس اى٘قف أٗ االىغبء ف ٜاىَذح اىقبّّ٘ٞخ
اىَؾذدح أٗ عبءد ّزٞغخ اىزظيٌ ف ٜغٞش صبىؼ اىَإعغخ ،فأّ ٝزؼ ِٞػيٚ
اىٖٞئخ أُ رقً٘ ثبإلػالُ ػِ قشاس ٗقف شٖبدح اػزَبد اىَإعغخ أٗ اىغبئٖب
ثطشٝقخ اإلػالُ رارٖب ػِ قشاس االػزَبد.
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انزظـهًـبد
من حق المؤسسة التعلٌمٌة التى لم تمنحها الهٌبة االعتماد أن تتظلم من هذا
االقرار ،ولكن وفقا للقواعد المنظمة لذلك ،والمتمثلة فى التالً (أنظر النموذج رقم  25فً
الملحق رقم :)1

(أ) ىيَإعغخ اىزؼيَٞٞخ أُ رزظيٌ ئى ٚسئٞظ ٍغيظ ئداسح اىٖٞئخ ٍِ قشاس سفط ٍْؾٖب
شٖبدح االػزَبد ،أٗ سفط رغذٝذ االػزَبد ،أٗ قشاس ٗقف شٖبدح االػزَبد أٗ ئىغبئٖب
(عؾت االػزَبد) ششٝطخ أُ ٝزٌ رقذ ٌٝاىزظيٌ خاله صالصٍ٘ٝ ِٞب ٍِ ربس ٝئخطبس
اىٖٞئخ ىيَإعغخ ثبىقشاس ٍ٘ظ٘ع اىزظيٌ.
(ة) ريزضً اىَإعغخ اىَزظيَخ ثزغذٝذ سعً٘ اىزظيٌ اىَؾذدح عيوب ٍِ اىٖٞئخٗ ،اىَؼيِ
ػيٍ٘ ٚقؼٖب اإلىنزشّٗ.ٜ
(عا) ٝز٘ى ٚاىْظش ف ٚاىزظيَبد ىغْخ ٝصذس ثزشنٞيٖب قشاس ٍِ سئٞظ ٍغيظ ئداسح
اىٖٞئخ ٗثشئبعخ أؽذ ّ٘اثٔ ٗػع٘ٝخ صالصخ ٍشاعؼ ٍَِ ِٞىٌ ٝغجق ىٌٖ اىَشبسمخ فٜ
أػَبه رق٘ ٌٝاىَإعغخ اىزؼيَٞٞخ اىَزظيَخ ٗػع٘ ٍِ ٍغيظ اىذٗىخ ثذسعخ ٍغزشبس
ػي ٚاألقو.
(د) رصذس ىغْخ اىزظيَبد ر٘صٞزٖب ف ٜاىزظيٌ ثأغيجٞخ آساء أػعبئٖب ف ٜخاله رغؼِٞ
ٍ٘ٝب ػي ٚاألمضش ٍِ ربس ٝاىزظيٌ ٗرشفغ رقشٝشٕب ئىٍ ٚغيظ ئداسح اىٖٞئخ اىزٛ
ٝصذس قشاسا ّٖبئٞب ٍغججب رخطش ثٔ اىَإعغخ ف ٜخاله صالصٍ٘ٝ ِٞب ٍِ صذٗسٓ.
(ٕا) ف ٜؽبىخ قج٘ه رظيٌ اىَإعغخ ريزضً اىٖٞئخ ثشد سعً٘ اىزظيٌ اىٖٞب.
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ردذَذ االػزًبد
رغش ٛصالؽٞخ شٖبدح االػزَبد اىز ٜرَْؾٖب اىٖٞئخ ىيَإعغخ ىَذح خ َظ عْ٘اد
ٗ ٝاازٌ رغذٝااذٕب ث ابالعشاءاد رارٖااب ٗاىق٘اػااذ اىَطجقااخ ىالػزَاابد أٗه ٍااشح ٍااغ االىزااضاً
ثبىزبى:ٜ
 رزقذً اىَإعغخ ثطيت رغذٝذ االػزَبد خاله اى شٖش األٗه ٍِ اى غْخ االخ ٞشح ٍِ
ٍذح عشٝبُ االػزَبد اىغبثق.
ٝ شفق ثبىطيت آخش رقشٝش ىيغبُ االػزَبد ػِ اىَإعغخ.
 رغذد اىَإعغخ سعً٘ ئػبدح اىزقٗ ٌٞٞاالػزَبد ،اىَ ؾذدح ٍِ اىٖ ٞئخ ٗاىَؼي ْخ ػ يٚ
ٍ٘قؼٖب اإلىنزشّٗ.ٜ
 ٘ٝٗ ظغ ف ٜاالػز جبس ر قٍ٘ ٌٝذ ٙاىز ط٘س ا ىز ٛؽقق زٔ اىَإع غخ خاله اىو زشح
اىَْقعٞخ ٍْز اػزَبدٕب األخٞش.
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اندضء انشاثغ ًَ :ىرج انذساعخ انزارُخ نًؤعغبد انزؼهُى انؼبنً
 مقدمة.
 إرشادات عامة إلعداد الدراسة الذاتية.
 الدراسة الذاتية:
 القسم األول  :البيانات الوصفية عن المؤسسة. القسم الثانى  :الدراسة الذاتية للمؤسسة الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد
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يمذيخ :
ٝزؼيق اىغضء اىشاثغ ٗاألخٞش ٍِ ٕزا اىذىٞو ثبىذساعخ اىزارٞخ اىخبصخ ثَإعغبد
اىزؼي ٌٞاىؼبىٗ ٚعبٍؼخ األصٕش ،ؽٞش رقذً اىٖٞئخ َّ٘رعب ٍزنبٍال ىيذساعخ اىزارٞخ اىزٚ
ٝغت ػي ٚأٍ ٙإعغخ ساغجخ ف ٚاىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد رقذَٖٝب ىيٖٞئخٗ ،رىل ثؼذ اىزؾقق ٍِ
إٔيٞزٖب ىزىل مَب عجق ر٘ظٞؾٔ ف ٚاىغضء اىضبّٕ ٍِ ٚزا اىذىٞوٗ .ف ٚظ٘ء رىل ٝؾز٘ٙ
ٕزا اىغضء ػي ٚثؼط اإلسشبداد اىخبصخ ثاػذاد اىذساعخ اىزارٞخٝ ،ي ٚرىل ٍؾز٘ٝبد
اىذساعخ اىزارٞخ ٍَضيخ ف ٚقغَ ِٞسئٞغَٕ ِٞٞب اىجٞبّبد اى٘صوٞخ ػِ اىَإعغخٗ ،ػَيٞخ
اىزق٘ ٌٝاىزار ٚىَؾ٘س ٙاىقذسح اىَإعغٞخ ٗاىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخ ٍٗب ٝؾز٘ ٙػي ٔٞمو ٍَْٖب
ٍِ ٍؼبٞٝش ٍٗإششاد ٗػْبصش ٗخصبئص ٍؾذدح ٍِ قجو اىٖٞئخٗ ،أخٞشا اىََبسعبد
اىزطجٞقٞخ ىنو ٍؾ٘س ػي ٚؽذح.

إسشبداد ػبيخ رزؼهك ثئػذاد انذساعخ انزارُخ
َٝضو ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ اىخبصخ ثبىَإعغخ اىخط٘ح األٗىٗ ٚاألمضش إَٔٞخ فٚ
ػَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد ،ؽٞش ئّٖب رؼجش ػِ أعي٘ة اىزق٘ ٌٝاىزار ٚىيَإعغخٗ ،اىزٛ
ٝؼزَذ ػي ٚر٘صٞف ٗرشخٞص ٗظؼٖب اىؾبى ٚثَب ف ٚرىل ػْبصش اىق٘ح اىز ٚرزَٞض ثٖب
ٗمزىل ٍغبالد اىعؼف اىز ٚرإصش عيجب ػي ٚآدائٖب ،ئظبفخ ئى ٚاىخطخ اىَغزقجيٞخ اىزٚ
رزعَِ اىزصشفبد ٗاألّشطخ اىََنْخ ىَؼبىغخ ػْبصش اىعؼف ف ٚاىَإعغخ ٗرَنْٖب
ٍِ رؾغٗ ِٞرؼضٝض اىغ٘دح.
ٗثصوخ ػبٍخ رزعَِ اىذساعخ اىزارٞخ ىيَإعغخ عضأ ِٝسئٞغ ،ِٞٞاألٗه ٗٝشزَو
ػي ٚاىجٞبّبد اى٘صوٞخ ػِ اىَإعغخ ٗاىز ٚرشعٌ ص٘سح ٗاظؾخ ػِ ّ٘ع ٗغجٞؼخ
ٗؽغٌ ٍٗنبُ اىَإعغخٗ ،اىضبّٝ ٚزؼيق ثزقشٝش اىزق ٌٞٞاىزار ٚىيَإعغخ ٗفقب ىيق٘اػذ
ٗاىَؼبٞٝش اىز ٚؽذدرٖب اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىعَبُ اىغ٘دح ٗاالػزَبدٗ .ف ٚؽقٞقخ األٍش فاُ
ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ٝؼزجش ّ٘ػب ٍِ اىََبسعخ اىزارٞخ ىيَإعغخ فَٞب ٝزؼيق ثزقٌٞٞ
ٗظؼٖب اىؾبى ٚثذقخ ٍٗصذاقٞخٗ ،مزىل خططٖب اىَغزقجيٞخ اىزَٝ ٚنِ أُ رغبػذٕب ػيٚ
رصؾٞؼ أٗظبػٖب ٗرؾغٗ ِٞرؼضٝض اىغ٘دح ف ٚػَيٞبرٖب ٍٗخشعبرٖب .مَب ٝغت أُ
ٝنُ٘ ٕذ اىَإعغخ ٍِ ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ اىخبصخ ثٖب ٕ٘ قٞبط ٗرق ٌٞٞقذسرٖب
ػي ٚأداء ٗظبئوٖب ٗرؾقٞق سعبىزٖبٗ ،مزىل قٞبط ٗرق ٌٞٞاىوبػيٞخ اىزؼيَٞٞخٍ ،غ رؾذٝذ
دقٞق ٗصشٝؼ ىؼْبصش اىق٘ح اىز ٚرزَٞض ثٖبٗ ،اىق٘ٞد اىز ٚرؾذ ٍِ ٍغٖ٘دارٖب ىزؾغِٞ
ٗرط٘ٝش اىغ٘دح فٍ ٚخشعبرٖبٗ .ف ٚظ٘ء رىل فاُ اىذساعخ اىزارٞخ ىيَإعغخ ٕٜ
اى٘صٞقخ األعبعٞخ ىؼَيٞخ اىزق٘ٗ ٌٝاالػزَبد.
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ٍِٗ ّبؽٞخ أخش ٙفاُ اىذساعخ اىزارٞخ ٕ ٜاىز ٜع٘ رغزخذً ث٘اعطخ فشٝق
اىْظشاء اىَشاعؼ ِٞاىََضي ِٞىيٖٞئخ ىزق٘ ٌٝاىَإعغخ اىَزقذٍخ ىالػزَبدٗ ،اىؾص٘ه ػيٚ
مبفخ اىَؼيٍ٘بد اىَطي٘ثخ ػْٖب ألغشاض االػزَبدٗ .ثبىزبى ٜفبُ اىَإعغخ ٍطبىجخ ثزقذٌٝ
مبفخ اىزوبصٞو اىؾقٞقٞخ اىَزؼيقخ ثغَٞغ اىغ٘اّت اىخبصخ ثأدائٖب ،ثَؼٍْ ٚذخالرٖب،
ٗػَيٞبرٖبٍٗ ،خشعبرٖبٝٗ .غت اىزأمٞذ ػي ٚأُ اىزق٘ ٌٝث٘عٔ ػبً ألٍ ٛإعغخ ٝؼزَذ
ثصوخ أعبعٞخ ػيٕ ٚزٓ اى٘صٞقخ ٍِٗ ،صٌ ٝغت ئػذادٕب ثؼْبٝخ ٗدقخ ثؾٞش رصجؼ
ٍصذسا ٍزنبٍال ىيَؼيٍ٘بد راد اىصيخ ثبىَؼبٞٝش اىَؾذدح ػِ غشٝق اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ
ىعَبُ ع٘دح اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبد .اُ اىغٖذ اىز ٙع٘ ٝجزه ف ٚئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ٍِ
عبّت اىَإعغخ ع٘ ٝنُ٘ مجٞشا ٍٗنضوبٗ ،ىنْٔ فّ ٚوظ اى٘قذ عٞنُ٘ را قَٞخ ػبىٞخ
ىٖبٗ .ؽزَٝ ٚنِ رؼظ ٌٞاىؼ٘ائذ اىْبرغخ ػِ ٕزا اىؼَو اىٌَٖ فاّْب ع٘ ّقذً ثؼط
اإلسشبداد اىؼَيٞخ اىزَٝ ٚنِ أُ رغبػذ اىَإعغخ ف ٜاإلػذاد اىغٞذ ىيذساعخ اىزارٞخ.
ٝزطيت اإلػذاد اىغٞذ ىيذساعخ اىزارٞخ رعبفش عٖ٘د ٗرؼبُٗ عَٞغ األغشا فٜ
اىَإعغخٗ ،مزىل االىزضاً اىنبٍو ىيَإعغخ ػبٍخ ثَب ف ٚرىل اىقٞبداد األمبدَٞٝخ
ٗاإلداسٝخ .مَب ال ٝغت فقػ رؼشٝف ٗر٘ػٞخ مبفخ األغشا راد اىَصيؾخ ثبىذساعخ
اىزارٞخ ثو ٗأٝعب ٝغت أُ ٝشزشم٘ا ف ٜئػذادٕب ثقذس اإلٍنبُٗ .ف ٚاى٘اقغ فاُ ْٕبك
ػذح اىزضاٍبد أعبعٞخ إلػذاد اىذساعخ اىزارٞخ اىْبعؾخ ٕٗ:ٜ







ثزه اىغٖذ ٗاى٘قذ اىنبف.ِٞٞ
اشزشاك عَٞغ األغشا ف ٜاىَإعغخ.
دػٌ اىقٞبدح ألداء ٕزٓ اىََٖخ.
اىَصذاقٞخ اىؼبىٞخ ٗاىشوبفٞخ.
اىذػٌ اى٘صبئق ٜىَب رعَْزٔ اىذساعخ.
عَغ ٗرؾيٞو اىجٞبّبد ثبعزخذاً األعبىٞت اىؼيَٞخ.

ٗف ٚظ٘ء رىل فاُ اىقٞبدح األمبدَٞٝخ ىيَإعغخ ٍطبىجخ ثأُ ريؼت دٗسا ئٝغبثٞب
ٗفبػال فٕ ٜزٓ اىَشؽيخٝٗ .وعو أُ رزٌ ٍَبسعخ مبفخ األّشطخ ٗاىَٖبً اىخبصخ
ثبىذساعخ اىزارٞخ ٍِ خاله اى٘ؽذح اىَغئ٘ىخ ػِ ئداسح اىغ٘دح ثبىَإعغخ .مَب أُ اإلػذاد
اىغٞذ ىيذساعخ ٝزطيت اعزخذاً اىؾبعت اٟىٗ ٚاىجشاٍظ اىغبٕضح اىَْبعجخ ىزؾيٞو
ٗػشض اىجٞبّبد ثشنو ٍقْغ ٗعزاة.
ٍَٗب عذٝش ثبإلشبسح أُ اىَإعغخ ٍغئ٘ىخ ػِ ئػذاد اىذساعخ اىزارٞخ ٗفقب
ىيَؼبٞٝش اىز ٚؽذدرٖب اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ ىعَبُ ع٘دح اىزؼيٗ ٌٞاالػزَبد ،صٌ مزبثخ ّغخخ
ٍجذئٞخ (ٍغ٘دح) ٍِ ٕزٓ اىذساعخ ٍْٗبقشزٖب ٍغ مبفخ األغشا راد اىصيخ ثبىَإعغخ.
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مَب َٝنِ ىيَإعغخ غيت اىْصؼ ٗاإلسشبد ٍِ اىٖٞئخ أصْبء ػَيٞخ ئػذاد ٗمزبثخ اىزقشٝش
اىْٖبئ ٚىيذساعخ اىزارٞخٗ .أخٞشا ٝغت أُ رزٌ مزبثخ اىْغخخ اىْٖبئٞخ ٍِ اىذساعخ اىزارٞخ
ٗرغيَٖٞب ىيٖٞئخ ٗفقب ىإلعشاءاد اىَزم٘سح ثبىغضء اىضبىش ٍِ ٕزا اىذىٞو.
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القسم األول
البيانات الوصفية عن المؤسسة
يجب أف يشتمؿ القسـ األوؿ مف الدراسة الذاتية عمى البيانات الوصفية الخاصة
بالمؤسسة المتقدمة لطمب االعتماد وذلؾ عمى النحو الموضح أدناه.
البيانات الوصفية

• اسـ المؤسسة................................................................. :
• نوع المؤسسة :كمية

معيد متوسط

معيد عالي

• اسـ الجامعة/األكاديمية التابعة ليا المؤسسة................................... :
خاصة

• نوع الجامعة/األكاديمية  :حكومية
• الموقع الجغرافي:

 -المحافظة ................. :

• تاريخ التأسيس :

/

.

/

 -المدينػة :

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

• مدة الدراسة . ........................ :

• لغة الدراسة ................................................................ :
• القيادة األكاديمية:

 عميد الكمية /المعيد.......................................................... :الدرجة العممية................................ :
 وكيؿ الكمية /المعيد لشئوف التعميـ والطالب.................................. :الدرجة العممية................................ :

 وكيؿ الكمية /المعيد لشئوف الدراسات العميا والبحوث......................... :الدرجة العممية................................ :
 وكيؿ الكمية /المعيد لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة....................... :الدرجة العممية................................ :

• الدرجات العممية التي تمنحيا المؤسسة:
بكالوريوس

دكتوراه

ليسانس

ماجستير

دبمومات متخصصة
دبموـ
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أخرى ....................................................... :

• عدد الطالب المقيديف في المرحمة الجامعية األولى:
ذكور............ :

إناث............ :

ذكور............ :

إناث............ :

• عدد الطالب المقيديف في مرحمة الدراسات العميا:
• األقساـ العممية:

اإلجمالي............ :
اإلجمالي............ :

 -أسماء األقساـ العممية:

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

• عدد أعضاء ىيئة التدريس:
ذكور............ :

• عدد أعضاء ىيئة التدريس:

إناث............ :

دائـ............ :

اإلجمالي............ :
معار............ :

منتدب............ :

• عدد أعضاء ىيئة التدريس موزعاً حسب الدرجات العممية:

أستاذ مساعد ............ :أستاذ............ :

مدرس............ :

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

• عدد المعاريف /اإلجازات الخاصة:
ذكور............ :

إناث............ :

اإلجمالي............ :

ذكور............ :

إناث............ :

اإلجمالي............ :

إناث............ :

اإلجمالي............ :

• عدد أعضاء الييئة المعاونة:
• عدد المبعوثيف في الخارج:
ذكور............ :

• نسبة أعضاء ىيئة التدريس لمطالب....... : ...... :

• نسبة أعضاء الييئة المعاونة لمطالب....... : ...... :

• نسبة المعاريف إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس% ...... :

• نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس% ...... :
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• عدد العامميف بالجياز اإلداري:
ذكور............ :

إناث............ :

• عدد العامميف بالجياز اإلداري وفقاً لحالتيـ الوظيفية:
دائـ............... :

أوالً :المرحمة الجامعية األولى:

اإلجمالي............ :

مؤقت............... :

• أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة................................. :
.................................................................................

• العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة........... :
• عدد البرامج المطبقة بالفعؿ........... :
ثانياً :مرحمة الدراسات العميا:

• أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة................................. :
.................................................................................

• العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة. .......... :
• عدد البرامج المطبقة بالفعؿ. .......... :

• نسبة المسجميف لمماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي لممقيديف بالدراسات العميا:
• نسبة المسجميف لمدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي لممقيديف بالدراسات العميا:
• عدد الدرجات التي تـ منحيا خالؿ السنوات الخمس األخيرة:
دبموـ............ :

ماجستير............ :

%

دكتوراه............ :

• عدد الخريجيف خالؿ السنوات الخمس األخيرة ......... :خريج.
• عدد الوحدات ذات الطابع الخاص ......... :وحدة.

وسائل االتصال بالمؤسسة

 العنواف البريدي.................................................. : الموقع اإللكتروني................................................ : العنواف اإللكتروني ( .................................. :)E-Mail تميفوف - ....................... :فاكس....................... :- 66 -
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انمغى انثبًَ
ػًهُـخ انزمىَى انزارٍ نًؤعغبد انزؼهُى انؼبنً
وفمب نهمىاػذ انخبصخ ثبنهُئخ
ٝغات أُ ٝشاازَو اىقغاٌ اىضاابٍّ ٚاِ اىذساعااخ اىزارٞاخ ػياا ٚػَيٞاخ اىزقاا٘ ٌٝاىاازارٚ
ىيَإع غخ اىَزقذ ٍخ ىالػز َبدٗ ،ر ىل ٗف قب ىيْ َ٘رط اىَ ؼذ ىزىل ٍِ ق جو اىٖ ٞئخ ٗا ىزٙ
ٝزعااَِ ٍؾاابٗس اىزقاا٘ٗ ٌٝاالػزَاابد ٗاىَؼاابٞٝش ٗاىَإشااشاد ٗاىؼْبصااش ٗاىخصاابئص
اىخبصخ ثنو ٍؾ٘س.

( أ ) يحبوس ويؼبَُش انزمىَى انزارً
المحور األول :القدرة المؤسسية:
و
1
2
3
4
5
6
7
2

انًؼبَُش
انزخطُظ االعزشارُدٍ.
انهُكم انزُظًٍُ.
انمُبدح وانحىكًخ.
انًصذالُخ واألخاللُبد.
اندهبص اإلداسٌ.
انًىاسد.
انًشبسكخ انًدزًؼُخ ورًُُخ انجُئخ.
انزمىَى انًؤعغٍ وإداسح َظى اندىدح.

انًحىس انثبًَ :انفبػهُخ انزؼهًُُخ:
و
1
2
3
4
5
6
7
2

انًؼبَُش
انطالة وانخشَدىٌ.
انًؼبَُش األكبدًَُخ.
انجشايح انزؼهًُُخ.
انزؼهُى وانزؼهى وانزغهُالد انذاػًخ.
أػضبء هُئخ انزذسَظ.
انجحث انؼهًٍ واألَشطخ انؼهًُخ األخشي.
انذساعبد انؼهُب.
انزمُُى انًغزًش نهفبػهُخ انزؼهًُُخ.
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(ب) مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم الذاتى
أوالً  :القدرة المؤسسية
 –0التخطيط االستراتيجي:
 0/0الخطة االستراتيجية لممؤسسة:
 0/0/0التحميل البيئي لممؤسسة التعميمية:
 ىؿ استراتيجية المؤسسة معتمدة؟ اذكر تاريخ االعتماد؟ مػػا ىػػو مسػػتوى المشػػاركة فػػى التحميػػؿ البيئػػى مػػف جانػػب مختمػػؼ األطػراؼ داخػػؿوخارج المؤسسة؟
 ىؿ تـ عرض ومناقشة نتائج التحميؿ البيئى مع األطػراؼ المختمفػة داخػؿ وخػارجالمؤسسة؟ اذكر ىذه األطراؼ.
 ىؿ روعى االرتباط بيف استراتيجة المؤسسة واستراتيجية الجامعة؟ 0/0/2الرؤية والرسالة:
 ما ىى رؤية ورسالة المؤسسة؟ ما ىو مستوى المشاركة فى صياغة الرؤية والرسالة مف جانب مختمؼ األطراؼداخؿ وخارج المؤسسة؟
 ىػػؿ تػػـ عػػرض ومناقشػػة الرؤيػػة والرسػػالة مػػع األط ػراؼ المختمفػػة داخػػؿ وخػػارجالمؤسسة؟ اذكر ىذه األطراؼ.
 ىؿ تـ نشر الرؤية والرسالة مف خالؿ الوسائؿ المختمفة داخؿ وخػارج المؤسسػة؟اذكر ىذه الوسائؿ.
 0/0/3األهداف االستراتيجية:
 ىؿ ىناؾ أىداؼ استراتيجية لممؤسسة؟- 68 -
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 ما ىو مستوى المشاركة فى صػياغة األىػداؼ االسػتراتيجية لممؤسسػة مػف جانػبمختمؼ األطراؼ داخؿ وخارج المؤسسة؟
 ىػػؿ تػػـ عػػرض ومناقشػػة األىػػداؼ االسػػتراتيجية لممؤسسػػة مػػع األطػراؼ المختمفػػةداخؿ وخارج المؤسسة؟ اذكر ىذه األطراؼ.
 ىؿ تػـ نشػر األىػداؼ االسػتراتيجية لممؤسسػة مػف خػالؿ الوسػائؿ المختمفػة داخػؿوخارج المؤسسة؟ اذكر ىذه الوسائؿ.
 0/0/4الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة:
 ىؿ توجد خطة تنفيذية لتطبيؽ استراتيجية المؤسسة؟ ىؿ تغطى الخطة التنفيذية األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة؟ ىؿ ىناؾ آليات لتنفيذ ىذه األنشطة والمياـ؟ ىؿ ىناؾ تحديد دقيؽ لمسئوليات تنفيذ األنشطة والمياـ التى تتضمنيا الخطة؟ ىؿ تتضمف الخطة الجدوؿ الزمنى لمتنفيذ؟ ىؿ يوجد بالخطة مؤشرات لمتقييـ؟ -ىؿ تمت ترجمة الخطة إلى موازنة مالية؟

 0/2الوضع التنافسي لممؤسسة:
 0/2/0السمات التنافسية لممؤسسة ودورها في المجتمع:
 ىؿ االستراتيجية تبرز بوضوح دور المؤسسة المتميز في المجتمع المحيط؟ ح ػػدد مالم ػػح التمي ػػز لممؤسس ػػة( .ت ازي ػػد إقب ػػاؿ المنظم ػػات ف ػػى س ػػوؽ العم ػػؿ عم ػػىخريجػػى المؤسسػػة /زيػػادة إقبػػاؿ الطػػالب الوافػػديف /التصػػنيؼ العػػالمي /استقصػػاء
مستوى كفاءة الخريجيف فى المنظمات التي يعمموف بيا /أخرى).

- 69 -

الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 -2الهيكل التنظيمي:
 2/0الهيكل التنظيمى واإلدارات الداعمة:
 2/0/0هيكل تنظيمي مل ئم ومعتمد:
 ىؿ ىناؾ ىيكؿ تنظيمى مالئـ لممؤسسة؟ ىػ ػػؿ ىنػ ػػاؾ تحديػ ػػد دقيػ ػػؽ لممسػ ػػئوليات س ػ ػواء لمقيػ ػػادات األكاديميػ ػػة أو التنفيذيػ ػػةبالمؤسسة؟
 ىؿ يوجد شكؿ تنظيمي (وحدة /لجنة) لمتعامؿ مع األزمات والكوارث؟ ىؿ تـ تحديد أدوارىا؟ ىؿ ىناؾ توصيؼ وظيفى شامؿ وموثؽ لجميع وظائؼ المؤسسة ؟ ىػ ػػؿ يػ ػػتـ اسػ ػػتخداـ التوصػ ػػيؼ الػ ػػوظيفى فػ ػػى التعيػ ػػيف والنقػ ػػؿ والنػ ػػدب لموظػ ػػائؼالمختمفة؟
 2/0/2وحدة ضمان الجودة :
 ىؿ توجد بالمؤسسة وحدة ضماف الجودة؟ ىؿ ىناؾ تحديد دقيؽ لسمطات ومسئوليات ىذه الوحدة؟ ما ىي التبعية اإلدارية لموحدة في المؤسسة؟ ىؿ ىناؾ عالقة واضحة بيف ىذه الوحدة ومركز ضماف الجودة بالجامعة؟ ىػػؿ تشػػارؾ الوحػػدة فػػى عػػرض ومناقشػػة قضػػايا الجػػودة بالمؤسسػػة عمػػى مسػػتوىالمجالس الرسمية؟

 -3القيادة والحوكمة:
 3/0اختيار القيادات األكاديمية:
 0/3/0أسموب اختيار القيادات:
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 ما ىي المعايير المستخدمة فى اختيار القيادات األكاديمية؟ ىؿ المعايير المستخدمة فى ترشيح القيادات األكاديمية معمنة؟ كيؼ؟ ىػػؿ ىنػػاؾ مشػػاركة وابػػداء رأى مػػف جانػػب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عنػػد اختيػػارالقيادات األكاديمية؟

 3/2نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية:
 3/2/0أسموب القيادة :
 ما ىو أسموب القيادة المتبع في المؤسسة مف وجية نظر أعضػاء ىيئػة التػدريسومعػػاونييـ /الطػػالب /العػػامميف؟ اذكػػر نتػػائج استقصػػاء ىػػذه األط ػراؼ فػػي ىػػذا
الصدد.
 ما ىى درجة مساىمة المجالس الرسمية بالمؤسسػة فػى المناقشػة واتخػاذ القػ ارراتالخاصػػة بػػالتعميـ والػػتعمـ؟ اذكػػر نمػػاذج لػػبعض القػ اررات المتميػزة لمسػػاىمات ىػػذه
المجالس في ىذا الصدد.

 3/3تنمية المهارات اإلدارية:
 3/3/0التدريب:
 ىؿ ىناؾ خطة لمتدريب وتنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية؟ ىؿ تضمنت ىذه الخطة االحتياجات التدريبية الفعمية لمقيادات األكاديمية؟ م ػػا ى ػػو ع ػػدد ال ػػدورات التدريبي ػػة الس ػػنوية إل ػػى إجم ػػالى ال ػػدورات الت ػػي تض ػػمنتياالخطة؟
 -ىؿ تعتبر المخصصات المالية المتاحة لمتدريب كافية؟
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 3/3/2مؤشرات تقييم التدريب:
 ما ىي نسبة الدورات التدريبية المنفذة التي تـ تنفيذىا مف المخطط فى السنواتالثالث السابقة لمقيادات األكاديمية؟
 ما ىي أنواع ىذه الدورات؟ ما ىي نسبة الحاصميف عمى ىذه الدورات إلى إجمالي العدد سنوياً؟ -ما ىو مردود ىذه الدورات التدريبية؟ دلؿ عمى ذلؾ.

 3/4نظم المعمومات والتوثيق:
 3/4/0قواعد البيانات:
 ىؿ ىناؾ قواعد بيانات لممؤسسة؟ ما ىى أىـ أنواع قواعد البيانات المستخدمة بالفعؿ؟ -ىؿ يوجد نظاـ لحفظ وتداوؿ واستدعاء الوثائؽ؟ اذكر ىذا النظاـ.

 3/5دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي :
 3/5/0خطة تنمية الموارد الذاتية :
 ىؿ ىناؾ خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية لممؤسسة؟ ىؿ يوجد بالمؤسسة وحدات ذات طابع خاص؟ ىػػؿ يسػػتخدـ التمويػػؿ الػػذاتي فػػي دعػػـ العمميػػة التعميميػػة والبحثيػػة؟ ومػػا ىػػي نسػػبةالمستخدـ إلي إجمالي المخصصات المالية الحكومية السنوية في ىذا الصدد؟
 3/5/2العلقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع :
 ى ػػؿ ىن ػػاؾ أى ن ػػوع م ػػف التع ػػاوف (شػ ػراكة /اتفاقي ػػات) م ػػع المؤسس ػػات اإلنتاجي ػػةأوالخدمية فى المجتمع المحيط بالمؤسسة؟
 ما ىى ىذه القطاعات بالتحديد؟- 72 -
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 اذكر نماذج فعمية لمتفاعؿ مع ىذه القطاعات ( مثاؿ ذلؾ اتفاقيػات /مشػروعات/استشارات  ..الخ).

 -4المصداقية واألخلقيات:
 4/0حقوق الممكية الفكرية والنشر:
 4/0/0االلتزام بحقوق الممكية الفكرية والنشر:
 م ػػا ى ػػى اإلجػ ػراءات الت ػػى تتبعي ػػا المؤسس ػػة لنش ػػر ثقاف ػػة حق ػػوؽ الممكي ػػة الفكري ػػةوالنشر؟
 ما ىى اإلجراءات التى تتبعيا المؤسسة لممحافظة عمى حقوؽ التأليؼ والنشر؟ مػػا ىػػي انطباعػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالكميػػة عػػف فاعميػػة اإلج ػراءات التػػيتتبعيا المؤسسة لممحافظة عمي الممكية الفكرية ؟

 4/2الممارسات العادلة وااللتزام بأخلقيات المهنة:
 4/2/0ضمان العدالة وعدم التمييز:
 ى ػػؿ تطب ػػؽ قواع ػػد مح ػػددة لض ػػماف العدال ػػة وع ػػدـ التميي ػػز ب ػػيف الطػ ػالب واحتػ ػراـمباديء حقوؽ االنساف؟
 ما ىي الممارسات الدالة عمي ذلؾ؟ ىػػؿ تػػـ اتخػػاذ إج ػراءات /ق ػرارات تصػػحيحية لمعالجػػة أى ممارسػػات غيػػر عادلػػة؟اذكر نماذج فعمية.
 ىػ ػػؿ ىنػػػاؾ إج ػ ػراءات تض ػػمف عػ ػػدـ تعػ ػػارض المص ػػالح ل ط ػ ػراؼ المختمفػػػة فػ ػػىالمؤسسة؟ ما ىي ىذه القواعد؟

 4/3األخلقيات المهنية :
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 4/3/0ممارسات أخلقيات المهنة:
 ىؿ يوجد بالمؤسسة دليؿ لممارسات أخالقيات المينية؟ ىؿ ىذا الدليؿ متاح لجميع األطراؼ؟ ىؿ ىناؾ إجراءات تتخذىا المؤسسة في حالة عدـ االلتزاـ بأخالقيات المينة؟ -ىؿ تتوافر مصداقية فى المعمومات المنشورة عف المؤسسة؟

 -5الجهاز اإلداري :
 5/0تنمية القيادات وتقييم األداء :
 5/0/0تنمية القيادات اإلدارية والعاممين:
 ىؿ يتـ تحديد االحتياجات التدريبيػة لمقيػادات اإلداريػة ولمعػامميف ؟ أذكػر االيػاتالمستخدمة فى ذلؾ.
 ما ىي نسبة وأنواع البرامج والدورات التدريبية التي تـ تنفيػذىا مػف المخطػط لكػؿفئة خالؿ السنوات الثالث السػابقة؟ مثػاؿ ذلػؾ ميػارات إداريػة /ميػارات سػموكية/
ميارات فنية متخصصة ..... /الخ.
 5/0/2نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاممين:
 ما ىو رأي العامميف في مدى مصػداقية الػنظـ الحاليػة المسػتخدمة فػى تقيػيـ أداءالعامميف؟
 ى ػػؿ تس ػػتخدـ المؤسس ػػة وس ػػائؿ أخ ػػرى مبتكػ ػرة لتقي ػػيـ أداء الع ػػامميف؟ اذك ػػر ى ػػذهالوسائؿ.
 -ما ىي االيات التي تستخدـ لتعظيـ االستفادة مف الموارد البشرية المتاحة؟
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 5/2الرضا الوظيفى:
 5/2/0وسائل قياس الرضا الوظيفى:
 ما ىو مستوي الرضا الوظيفي لمعامميف؟ ما ىى الوسائؿ المتبعة لقياس مستوى الرضا الوظيفي لمعامميف؟ ما ىي أىـ عوامؿ الرضا وعوامؿ عدـ الرضا لدى العامميف؟ 5/2/2دور المؤسسة فى تحسين الرضا الوظيفى:
 ما ىي الق اررات المتخذة لتحسيف مستوي الرضا الوظيفي لمعامميف؟ اذكر أمثمة. -ىؿ تتـ مناقشة نتائج قياس الرضا الوظيفى لمعامميف بالمؤسسة؟

 -6الموارد:
 6/0كفاية الموارد المالية والمادية:
 1/6/6كفاية الموارد المالية السنوية:
 ى ػػؿ المػ ػوارد المالي ػػة المتاح ػػة س ػػنويا لممؤسس ػػة كافي ػػة لتحقي ػػؽ رس ػػالتيا وأى ػػدافيااالستراتيجية؟ وفى حالة عدـ كفايتيا ما ىي أسباب ذلؾ؟
 ما مدي تطور حجـ الموارد الذاتية لممؤسسة خالؿ السنوات الخمس األخيرة؟ ما ىػى نسػبة المػوارد الذاتيػة المسػتخدمة فػى دعػـ العمميػة التعميميػة والبحثيػة إلػىالموازنة العامة لممؤسسة؟
 ىػ ػػؿ ىنػ ػػاؾ أى مجيػ ػػودات متمي ػ ػزة بػ ػػذلت لرفػ ػػع كفػ ػػاءة اسػ ػػتخداـ الم ػ ػوارد الماليػ ػػةالمخصصة لممؤسسة مف الموازنة؟
 6/0/2ملءمة المبانى:
 -ىؿ مساحة المباني كافية لممارسة أنشطة المؤسسة؟
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 ىؿ المباني مالئمة لممارسة أنشػطة المؤسسػة؟ (التيويػة /االضػاءة الطبيعيػة.. / ..الخ).
 ى ػػؿ تتػػوافر التجييػ ػزات والمع ػػدات المختمفػػة لتحقيػػؽ األمػػف والسػػالمة فػػي مب ػػانيالمؤسسة؟ حدد ىذه التجييزات.
 م ػػا ى ػػى الممارس ػػات الت ػػى تتخ ػػذىا المؤسس ػػة لممحافظ ػػة عم ػػى األم ػػف والس ػػالمة؟(أمف المعامؿ والورش /التعامؿ مع المواد الخطرة واألمراض المعدية /أخرى)
 ى ػ ػػؿ تتػ ػ ػوافر العالم ػ ػػات اإلرش ػ ػػادية المناس ػ ػػبة لتحقي ػ ػػؽ األم ػ ػػف والس ػ ػػالمة ألفػ ػ ػرادالمؤسسة؟
 -ىؿ تتصؼ المؤسسة بالنظافة؟

 6/2التسهيلت المادية:
 6/2/0تسهيلت ممارسة األنشطة الطلبية :
 م ػػا ى ػػي التس ػػييالت المتاح ػػة لممارس ػػة األنش ػػطة الطالبي ػػة؟ (رياض ػػية  /فني ػػة /اجتماعية /كشفية ... /الخ)
 ما مدى كفاية ىذه التسييالت لممارسة األنشطة الطالبية؟ 6/2/2األجهزة والمعدات والمعامل:
 ىؿ تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطالب ؟ ىؿ تتـ صيانة األجيزة والمعدات والمعامؿ بصفة منتظمة؟ 6/2/3تكنولوجيا المعمومات:
 ىؿ لممؤسسة موقع عمى شبكة اإلنترنت؟ ىؿ يتـ تحديث ىذا الموقع بصفة دورية؟ ىؿ لممؤسسة موقع عمى اإلنترنت بمغة غير العربية ؟- 76 -
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 ىؿ خدمة اإلنترنت بالمؤسسة متاحة لمجميع ؟ ىؿ المعمومات المتاحة تغطي مختمؼ أنشطة المؤسسة؟ -ىؿ المعمومات الخاصة بالمؤسسة متاحة لمجميع؟

 -7المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة :
 7/0خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة :
 7/0/0التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 ىؿ ىناؾ برامج لمتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكؿ مف: الطالب /أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ /العامميف. األطراؼ المجتمعية ذات العالقة. 7/0/2الخطة واحتياجات المجتمع:
 ىؿ توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟ ىؿ تعتمد ىذه الخطة عمى أولويات المجتمع ؟ مػػا ىػػي الممارسػػات الفعميػػة لتطبيػػؽ خطػػة خدمػػة المجتمػػع؟ (استشػػارات  /ب ػرامجتدريبية  /قوافؿ  /تثقيؼ/حؿ مشكالت مجتمعية ...../إلخ).

 7/2تفاعل المؤسسة مع المجتمع :
 7/2/0مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة:
 ىؿ تشارؾ األطراؼ المجتمعية المختمفة فى مجالس المؤسسة؟ ما ىى أشكاؿ ىذه المشاركة؟ ىػػؿ تشػػارؾ األط ػراؼ المجتمعيػػة فػػى أنشػػطة المؤسسػػة (عيػػد الخػػرجيف  /فػػرصالتوظؼ /إعداد البرامج التعميمية  /تدريب الطالب)؟
 7/2/2رضا األطراف المجتمعية:
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 ىػػؿ يػػتـ قيػػاس مسػػتوى رضػػا األط ػراؼ المجتمعيػػة عػػف خػػدمات المجتمػػع وتنميػػةالبيئة التي تقدميا المؤسسة؟ وما ىي الوسائؿ المستخدمة في ذلؾ ؟
 -كيؼ تـ االستفادة مف النتائج التى تـ الحصوؿ عمييا مف ىذا القياس والتقييـ؟

 -8التقويم المؤسسي وادارة نظم الجودة :
 8/0تقويم آداء المؤسسة:
 8/0/0عممية التقويم :
 ما ىو دور وحدة ضماف الجودة بالمؤسسة فى عممية التقويـ ؟ ىؿ تتـ عممية التقويـ ل داء لممؤسسة بصفة دورية؟ ىؿ يتـ مناقشة نتائج تقويـ أداء لممؤسسة مع أعضاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ/الطالب /العامميف /األطراؼ المجتمعية ذات العالقة؟
 ىؿ تتـ مقارنة نتائج تقويـ المؤسسة دوريا؟ 8/0/2أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة:
 ىػػؿ حػػدث تقػػدـ مممػػوس فػػى األداء المؤسسػػى نتيجػػة االسػػتفادة مػػف نتػػائج التقػػويـالذاتي؟
 -ما ىى برامج ومشروعات التعزيز لمقدرة المؤسسية؟ اذكر أنواعيا وأىدافيا.

 8/2دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة:
 8/2/0الدعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة :
 ىؿ تتوافر لموحدة الكوادر البشرية المؤىمة والكافية؟ ىؿ ىناؾ مخصصات مالية كافية لموحدة لممارسة أنشطتيا؟ -ىؿ تتوافر التجييزات الكافية والمالئمة لوحدة ضماف الجودة لممارسة أنشطتيا؟
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 ىػػؿ يشػػارؾ مػػدير الوحػػدة فػػى مناقشػػة الموضػػوعات التػػى تتعمػػؽ بقضػػايا الجػػودة؟اذكر نماذج فعمية لذلؾ.
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ثانياً  :الفاعمية التعميمية
 -0الطلب والخريجون:
 0/0سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطلب:
 0/0/0نظم قبول وتحويل الطلب:
 ىؿ قواعد القبوؿ معمنة؟ اذكر وسائؿ اإلعالف المستخدمة؟ ىؿ يتـ إعداد وتنظيـ برامج تعريفية لمطالب الجدد؟ ىؿ ىناؾ قواعد لتوزيع الطالب عمى التخصصات المختمفة؟ ىؿ قواعد التحويؿ معمنة؟ ما ىي نسبة التحويالت مف المؤسسة والييا سنوياً؟ ى ػػؿ تػ ػتالئـ أع ػػداد الط ػػالب المقب ػػوليف م ػػع الم ػ ػ ػوارد المتاح ػػة لممؤسس ػػة (أم ػػاكفالدراسة /المعامؿ /األجيزة والمعدات /أماكف األنشطة /وغيرىا) ؟
 2/0/0الطلب الوافدون:
 ما ىى نسبة الطالب الوافديف إلى العدد اإلجمالى لمطالب؟ مػ ػػا ىػ ػػو معػ ػػدؿ الزيػ ػػادة فػ ػػى عػ ػػدد الطػ ػػالب الوافػ ػػديف مقارنػ ػػة بػ ػػاألعواـ الخمس ػ ػةالماضية؟
 -ىؿ تنفذ المؤسسة برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافديف؟ اذكرىا.

 0/2الدعم الطلبى:
 0/0/2نظام دعم الطلب:
 ى ػػؿ ىن ػػاؾ نظ ػػاـ معتم ػػد لم ػػدعـ الطالب ػػي (الخ ػػدمات المادي ػػة /العيني ػػة /النفس ػػية/أخرى)؟
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 ىؿ أخذ في االعتبار ظروؼ واحتياجات الطالب؟ 2/2/0برامج الدعم االجتماعي والرعاية الصحية:
 مػػا ىػػي أن ػواع الػػدعـ المقدمػػة لػػذوي االحتياجػػات الخاصػػة؟ (تسػػييالت إنشػػائية/دعـ أكاديمي /رعاية صحية ونفسية/أخرى).
 ىؿ ىناؾ عيادة لمطالب داخؿ المؤسسة؟ ىؿ العيادات الطبية مجيزة لمحاالت الطارئة؟ 3/2/0برامج دعم وتحفيزالطلب المتفوقين والمتعثرين:
 ىؿ ىناؾ قواعد موثقة لتحديد المتفوقيف والمبدعيف والمتعثريف؟ ما ىو تطور نسبة الطالب المتفوقيف عممياً خالؿ السنوات الثالث الماضية ؟ مػػا ىػػي وسػػائؿ دعػػـ وتحفيػػز المتفػػوقيف والمبػػدعيف؟ (مػػنح د ارسػػية  /دعػػـ مػػالي/رعاية عممية /جوائز وشيادات تقدير ،أخري)
 ىؿ ىناؾ برامج لرعاية الطالب المتعثريف في الدراسة؟ ما ىي ىذه البرامج؟ ما ىي نسبة المستفيديف مف ىذه البرامج إلى إجمالي الطالب؟ ى ػػؿ ي ػػتـ قي ػػاس فاعمي ػػة برن ػػامج رعاي ػػة الط ػػالب المتعثػ ػريف د ارس ػػياً عم ػػى مس ػػتوىالمؤسسة؟
 4/2/0التوعية واإلرشاد األكاديمي:
 ىؿ ىناؾ دليؿ لمطالب؟ ىؿ ىذا الدليؿ متاح لجميع الطالب؟ ىؿ تستخدـ المؤسسة نظاما لإلرشاد األكاديمي (في حالة تطبيؽ نظاـ السػاعاتالمعتمدة) /ريادة عممية ؟
 فى حالة استخداـ نظاـ اإلرشاد األكاديمي:- 80 -
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 ىؿ تتـ توعية واعالـ الطالب بنظاـ اإلرشاد األكاديمى؟
 ما ىى آليات اختيار وتعييف المرشد األكاديمى؟
 فى حالة استخداـ نظاـ الريادة العممية: ىؿ تتـ توعية واعالـ الطالب بنظاـ الريادة العممية ؟
 ما ىى آليات اختيار وتعييف الرائد العممي ؟

 3/0األنشطة الطلبية:
 0/3/0المشاركة في األنشطة الطلبية
 مػػا ىػػى أن ػواع األنشػػطة الطالبيػػة التػػى ت ػتـ ممارسػػتيا فػػى المؤسسػػة؟ (رياضػػية/ثقافية /عممية)؟
 ما ىى نسبة الطالب المشاركيف فى األنشطة المختمفة؟ ما ىو مدى مساىمة اتحاد الطالب فى تنفيذ األنشطة الطالبية بالمؤسسة؟ 2/0/3تميز المؤسسة في األنشطة الطلبية:
 ىؿ حصمت المؤسسة عمى مراكز متقػػدمة فػى األنشػطة الطالبيػػة عمػى المسػتوىالمحمى /الدولى؟
 ىؿ ىناؾ برامج لتقدير ومكافأة المتفوقيف فى األنشطة الطالبية (مادي /معنػوي/عممي)؟

 4/0الخريجون:
 0/0/4خدمات الخريجين:
 ىؿ لدى المؤسسة برامج إلعداد الخريجيف لسوؽ العمؿ؟ ما ىى نسبة المستفيديف مف ىذه البرامج إلى إجمالى الخريجيف سنوياً؟ ىؿ ىناؾ وحدة لمتابعة الخريجيف؟- 82 -
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 ىؿ ىناؾ رابطة لمخريجيف؟ -ىؿ ىناؾ آليات لمتابعة مستوي الخريجيف في سوؽ العمؿ؟

 -2المعايير األكاديمية:
 2/0المعايير األ كاديمية القومية المرجعية أو معايير أخري معتمدة من الهيئة:
 2/0/0تبني المعايير األكاديمية:
 ما ىى المعايير األكاديمية التى تبنتيا المؤسسة؟ ىؿ تـ اتخاذ إجراءات رسمية لتبنى المعايير األكاديميػة لممؤسسػة (اعتمادىػا مػفالييئة)؟
 2/0/2الممارسات التطبيقية لممعايير األكاديمية :
 م ػػا ى ػػي الجي ػػود والوس ػػائؿ الت ػػي ب ػػذلت لمتوعي ػػة بالمع ػػايير؟ اذك ػػر ى ػػذه الجي ػػودوالوسائؿ.
 ما مدى التوافؽ بيف المعايير المتبناة مع رسالة المؤسسة؟ 2/0/3توافق البرامج التعميمية مع المعايير األكاديمية :
 ىؿ روعيت المعايير األكاديمية عند تصميـ البرامج التعميمية؟ دلؿ عمى ذلؾ. -ىؿ ىناؾ إجراءات لمتأكد مف توافؽ البرامج مع المعايير المتبناة؟

 -3البرامج التعميمية:
 3/0البرامج التعميمية واحتياجات المجتمع والتنمية:
 3/0/0ملءمة البرامج التعميمية الحتياجات سوق العمل:
 ىؿ تتالءـ البرامج التعميمية مع احتياجات سوؽ العمؿ؟ ىؿ تتصؼ البرامج التعميمية بالمرونة الستيعاب التغيير وخطط التنمية؟ ىؿ ىناؾ تعديالت فى البرامج التعميمية؟ وما ىى مبررات ذلؾ؟- 83 -
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 3/2تصميم وتطوير البرامج التعميمية:
 3/2/0تصميم البرامج:
 ىؿ ىناؾ توصيؼ لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية؟ ما ىو مدى توافؽ تصميـ البرامج التعميمية مع رسالة المؤسسة؟ م ػػا ى ػػو م ػػدى مطابق ػػة مص ػػفوفة مخرج ػػات ال ػػتعمـ المس ػػتيدفة ألى ػػداؼ البرن ػػامجالتعميمي؟
 حػػدد مسػػاىمات محتويػػات البرنػػامج الد ارسػػي فػػى تنميػػة الميػػارات الذىنيػػة والعامػػة(حؿ المشكالت /التفكيػر الناقػد واالبتكػاري /العمػؿ فػي فريػؽ /ميػارات الحاسػب/
اإلدارة ،وغيرىا)؟
 مػػا ىػػى أشػػكاؿ مشػػاركة األطػراؼ المعنيػػة المختمفػػة فػػى تصػػميـ وتطػػوير الب ػرامجالتعميمية؟
 3/2/2تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية:
 ىؿ ىناؾ اجراءات موثقة لممراجعة الدورية لمبرامج التعميمية /المقررات الدراسية؟اذكر ىذه اإلجراءات.
 مػػا ىػػى المسػػتويات التػػى تػػتـ مػػف خالليػػا إج ػراءات المراجعػػة (األقسػػاـ العمميػػة/الكمية /وحدة الجودة /مجمس الكمية )
 مػػا ىػػو مػػدى اإلسػػتفادة مػػف تقػػارير الم ػراجعيف أوالممتحنػػيف الخػػارجييف؟ ( اذكػػرالق اررات أو اإلجراءات التي تـ اتخاذىا).
 ىػػؿ ي ػتـ اسػػتخداـ التقػػارير السػػنوية لمب ػرامج والمقػػررات فػػى التحػػديث والتطػػوير؟(دلؿ عمي ذلؾ)

 3/3فاعمية البرامج التعميمية:
 3/3/0مؤشرات فاعمية البرامج التعميمية:
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 اذكر تطػور عػدد الطػالب الممتحقػيف بكػؿ برنػامج د ارسػي خػالؿ السػنوات الػثالثالماضية مع تفسير الدالالت المنطوية عمى ذلؾ.
 اذكػػر تطػػور نسػػبة النجػػاح فػػي الفػػرؽ الد ارسػػية (أو المسػػتويات) المختمفػػة فػػى كػػؿبرنامج دراسي خالؿ السنوات الثالث الماضية؟ ما ىػي الػدالالت التػي يمكػف أف
تفسر ذلؾ؟
 اذك ػػر تط ػػور نس ػػبة الخػ ػريجيف م ػػف ك ػػؿ برن ػػامج د ارس ػػي خ ػػالؿ الس ػػنوات ال ػػثالثالماضية .ما ىي الدالالت التي يمكف أف تفسر ذلؾ؟
 -ما ىي أوجو االستفادة مف المؤشرات والدالالت السابقة؟

 -4التعميم والتعمم والتسهيلت الداعمة:
 4/0استراتيجية التعميم والتعمم:
 4/0/0توافر استراتيجية لمتعميم والتعمم:
 ىؿ توجد استراتيجية موثقة ومعمنة لمتعميـ والتعمـ فى المؤسسة؟ ىؿ شارؾ فى إعدادىا األطراؼ المعنية داخؿ وخارج المؤسسة؟ 2/0/4مراجعة استراتيجية التعميم والتعمم:
 ىػػؿ ت ػتـ مراجعػػة اسػػتراتيجية التعمػػيـ والػػتعمـ دوري ػاً فػػى ضػػوء نتػػائج االمتحانػػات/نتػػائج االستقصػػاء الموجػػو إلػػى الطػػالب /أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس /أعضػػاء الييئػػة
المعاونة؟
 -ىؿ تمت االستفادة مف نتائج ىذه المراجعة؟ دلؿ عمى ذلؾ.

 0/3/4أساليب التعميم والتعمم :
 ىؿ تتضمف استراتيجية المؤسسة أنماطاً غير تقميدية لمتعمـ؟ اذكر ىذه األنماط.- 85 -
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 ما مدى مالءمة انماط التعمـ المستخدمة لممخرجات المستيدفة ؟ ىؿ تحتوى المقررات الدراسية عمى مجاالت معينػة وطػرؽ تػدريس لتطبيػؽ الػتعمـالذاتى؟
 -ما مدى توافر مصادر التعمـ بما يتالءـ مع أنماط التعمـ المستخدمة؟

 2/4السياسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعميم:
 4/2/0مشكلت التعميم:
 ما ىى السياسات التى تتبعيا المؤسسة لتحديد ومعالجة مشكالت التعميـ؟ مثؿ: الكثافة العددية لمطالب (عالية /منخفضة).
 ضعؼ الموارد.
 نقص/زيادة أعضاء ىيئة التدريس.
 الدروس الخصوصية.
 الكتاب الجامعى (إف وجد).
 انتدابات أعضاء ىيئة التدريس.
 ضعؼ حضور الطالب.
 أخرى.
 4/2/2مردود السياسات المتبعة فى حل المشكلت :
 -ما ىو مدي التحسف الناتج عف تطبيؽ ىذه السياسات؟

 3/4برامج التدريب الميدانى لمطلب:
 4/3/0برامج التدريب الميدانى:
 ىؿ يوجد بالمؤسسة برامج موثقة لمتدريب الميدانى لمطالب؟ أذكر ىذه البرامج؟ ىؿ يتـ تصميـ وتوصيؼ ىذه البرامج التدريبية وفقاً لمخرجات التعمـ المستيدفة؟- 86 -
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 ى ػػؿ ىن ػػاؾ آلي ػػات موثق ػػة لتق ػػويـ نت ػػائج الت ػػدريب المي ػػدانى لمط ػػالب؟ اذك ػػر ى ػػذهااليػػات .مثػػاؿ ذلػػؾ (وجػػود نمػػاذج لكتابػػة تقػػارير عػػف المتػػدربيف ومتاحػػة لجيػػات
التدريب /مراجعة تقارير جيات التدريب /اتخاذ إجراءات تصحيحية .... /الخ).
 ىػػؿ تؤخػػذ نتػػائج التػػدريب فػػي عمميػػة تقػػويـ الطػػالب (نظػػاـ الػػدرجات)؟ دلػػؿ عمػػىذلؾ.
 ىػ ػػؿ ىنػ ػػاؾ مؤش ػ ػرات لقيػ ػػاس فاعميػ ػػة التػ ػػدريب الميػ ػػدانى لمطػ ػػالب؟ أذكػ ػػر ىػ ػػذهالمؤشرات.

 4/4تقويم الطلب:
 0/4/4أساليب تقويم الطلب:
 ىػػؿ ىنػػاؾ آليػػات لمتأكػػد مػػف اسػػتيفاء االمتحانػػات لمخرجػػات الػػتعمـ المسػػتيدفة؟دلؿ عمى ذلؾ.
 ىؿ ىناؾ آليات عمي مستوي القسـ والكمية لمتأكد مف عدالة تقويـ الطػالب؟ دلػؿعمى ذلؾ.
 ىؿ ىناؾ آليات تطبقيا المؤسسة لتوثيؽ نتائج االمتحاف؟ دلؿ عمى ذلؾ. ما ىي األليات التي تطبقيا المؤسسة إلعالـ الطالب بنتائج التقويـ المختمفة؟ ىؿ تستخدـ المؤسسة نظاـ الممتحنيف الخارجييف؟ ىػػؿ يػػتـ تحميػػؿ نتػػائج تقػػويـ الطػػالب عمػػى المسػػتويات المختمفػػة (الفػػرؽ الد ارسػػية/المقررات)؟
 ىػػؿ يػػتـ اتخػػاذ قػ اررات واجػراءات تصػػحيحية فػػى ضػػوء تحميػػؿ النتػػائج؟ دلػػؿ عمػػىذلؾ.
 ما ىو مدى االستفادة مف نتائج تقويـ الطالب فى تطوير البرامج التعميمية؟ ما ىو النظاـ المتبع لمتعامؿ مع تظممات الطالب مف نتائج اإلمتحانات؟- 87 -
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 ىػ ػػؿ يػ ػػتـ إعػ ػػداد تقريػ ػػر عػ ػػاـ عػػػف نتػ ػػائج االمتحانػ ػػات وعرضػ ػػيا عمػ ػػي المجػ ػػالسالمختصة؟

 5/4اإلمكانات المتاحة لمتعميم والتعمم:
 0/5/4المكتبة:
 ىؿ التجييزات المتاحة تتفؽ وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب؟ ىؿ تكنولوجيا المعمومػات (اإلنترنػت /اشػتراؾ فػي دوريػات الكترونيػة متخصصػة/كت ػ ػػب الكتروني ػ ػػة  ...إل ػ ػػخ) المس ػ ػػتخدمة ف ػ ػػى المكتب ػ ػػة متاح ػ ػػة لمفئػ ػ ػات المختمف ػ ػػة
المستيدفة؟
 ىؿ تتوافر األعداد والمؤىالت المناسبة مف العامميف بالمكتبة ؟ ما مدى تنوع وحداثة المراجع والدوريات؟ م ػػا ى ػػى نس ػػبة المس ػػتفيديف م ػػف خ ػػدمات المكتب ػػة إل ػػى الع ػػدد اإلجم ػػالى (ط ػػالب/أعضاء ىيئة تدريس /أعضاء الييئة المعاونة)؟
 4/5/2قاعات الدراسة والمعامل:
 م ػػا م ػػدى تناس ػػب قاع ػػات المحاضػ ػرات والفص ػػوؿ الد ارس ػػية م ػػع أع ػػداد الط ػػالب/الجداوؿ الدراسية؟
 ما مدى تناسب المعامؿ مع أعداد الطالب /الجداوؿ الدراسية؟ مػ ػػا مػ ػػدى مالءمػ ػػة قاعػ ػػات المحاض ػ ػرات والفصػ ػػوؿ الد ارسػ ػػية والمعامػ ػػؿ لمعمميػ ػػةالتعميمي ػػة ( الوس ػػائؿ الس ػػمعية والبصػ ػرية /الخام ػػات والمػ ػواد /مس ػػتمزمات تش ػػغيؿ
المعامؿ /التجييزات األخرى)؟
 ىؿ أعداد الفنييف المؤىميف فى المعامؿ كافية؟ ما مدي كفاية الوسائؿ التعميميػة الداعمػة لمبػرامج التعميميػة (مستشػفيات تعميميػة/ورش /مالعب /فنادؽ ومطاعـ /حقوؿ تجريبية  ......إلخ).
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 6/4رضا الطلب:
 0/6/4قياس وتقييم رضا الطلب:
 ىؿ يتـ إجػراء استقصػاء لقيػاس رضػا الطػالب فػي المجػاالت المختمفػة (سياسػاتالقبوؿ /أساليب التعمـ /اإلمكانيات المعممية /الوسائؿ التعميميػة الداعمػة /المكتبػة
 ....وغيرىا) ؟
 ىؿ يتـ تحميؿ نتائج قياس رضا الطالب؟ ىػؿ تػـ اتخػػاذ القػ اررات المناسػبة لالسػػتفادة مػف نتػائج قيػػاس رضػا الطػالب؟ أذكػػرأىـ الق اررات.

 -5أعضاء هيئة التدريس:
 5/0كفاية أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:
 5/0/0أعضاء هيئة التدريس:
 ىؿ نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب تتفؽ مع المعدالت المرجعية؟ ىػػؿ يػػتالءـ التخصػػص العممػػي لعضػػو ىيئػػة التػػدريس مػػع المقػػررات التػى يشػػارؾفى تدريسيا؟
 فى حالة وجود عجز /فائض في بعض التخصصات ،ىؿ يوجد مخطط لمتعامؿمع ذلؾ؟
 0/2/5أعضاء الهيئة المعاونة:
 ىػ ػػؿ نسػ ػػبة أعضػ ػػاء الييئػ ػػة المعاونػ ػػة إلػ ػػى الطػ ػػالب تتفػ ػػؽ واحتياجػ ػػات الخطػ ػػةالتعميمية؟
 ىؿ ىناؾ فائض أـ عجز فى عدد أعضاء الييئة المعاونة؟ ىػػؿ تػػـ اتخػػاذ إجػػراءات معينػػة لمتعامػػؿ مػػع العجػػز /الفػػائض فػػى أعضػػاء الييئػػةالمعاونة؟ اذكر ذلؾ.
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 2/5تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:
 5/2/0خطة التدريب:
 ىؿ توجد خطة لتنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس/الييئة المعاونة؟ ىؿ ىناؾ قواعد لتحديد االحتياجات التدريبية؟ اذكر ىذه القواعد. ىؿ يتـ تنفيذ برامج تدريبية تمبى االحتياجات التدريبية لكؿ فئة؟ 5/2/2تنفيذ وتقييم التدريب:
 ما ىى نسبة المتدربيف سنوياً مف كؿ فئة إلى العدد اإلجمالى؟ -ىؿ توجد مؤشرات لتقييـ مردود التدريب؟ اذكر ىذه المؤشرات.

 3/5تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:
 0/3/5تقييم أعضاء هيئة التدريس /أعضاء الهيئة المعاونة:
 ىػ ػػؿ ىنػ ػػاؾ قواعػ ػػد مفعمػ ػػة لتقيػ ػػيـ أداء أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس /أعضػ ػػاء الييئػ ػػةالمعاونة؟ اذكر ذلؾ.
 ىؿ يتضمف التقرير السنوى لممؤسسة نتائج تحميؿ ىذا التقييـ ؟ ما ىى أوجو ااالستفادة مف نتائج ىذا التقييـ ؟ 2/3/5الرضا الوظيفي:
 ىؿ يتـ تقييـ مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس /الييئة المعاونة؟ ما ىى الوسائؿ المستخدمة في تقييـ الرضا الوظيفي؟ -ىؿ تتـ االستفادة بالفعؿ مف نتائج التقييـ؟ وما ىى مجاالت االستفادة؟

 -6البحث العممي واأل نشطة العممية األخرى:
 6/0خطة البحث العممى:
 6/0/0توافر خطة لمبحث العممى:
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 ىؿ توجد خطة موثقة لمبحث العممى بالمؤسسة ؟ ما مدى توافؽ خطة البحث العممى بالمؤسسة مع اإلمكانات المادية لممؤسسة؟ ما مدى ارتباط خطة البحث العممى بالمؤسسة بخطة الجامعة ؟ -ىؿ توجد بالمؤسسة لجنة موثقة لنشر الوعي وتفعيؿ أخالقيات البحث العممي؟

 6/2كفاءة العممية البحثية:
 6/2/0مؤشرات الكفاءة:
 ما ىى نسبة أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف فى البحث العممى ؟ مػػا ىػػو عػػدد األبحػػاث المنشػػورة محمي ػاً ودولي ػاً بالنسػػبة لمعػػدد اإلجمػػالى ألعضػػاءىيئة التدريس؟
 ىؿ توجد قواعد بيانات لمبحوث العممية بالمؤسسة؟ ىؿ توجد بحوث عممية مشتركة مع مؤسسات عممية دولية؟ ىػػؿ تضػػـ المؤسسػػة أعضػػاء ىيئػػة تػػدريس سػػبؽ حصػػوليـ عمػػى ج ػوائز الدولػػة/جػ ػوائز عالمي ػػة /بػ ػراءات االخت ارع ػػات /غيرى ػػا؟ اذك ػػر أنػ ػواع الجػ ػوائز ومج ػػاالت
البحث التى ترتبط بيا الجوائز.
 ىؿ تستفيد المؤسسات اإلنتاجية والخدمية مف البحوث العممية التطبيقية الخاصػةبالمؤسسة؟ دلؿ عمى ذلؾ.
 6/2/2تشجيع وتحفيز البحث العممى:
 مػػا ىػػي األسػػاليب التػػي تطبقيػػا المؤسسػػة لتشػػجيع البحػػوث العمميػػة المشػػتركة بػػيفاألقساـ العممية؟
 ىؿ ىناؾ وسائؿ لتحفيز ورعاية ودعـ الباحثيف؟ اذكر الوسائؿ. -ىؿ ىناؾ فى المؤسسة برامج لتنمية الميارات البحثية لمييئة المعاونة؟
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 2/3/6مساهمة البحث العممى فى دعم وتعزيز العممية التعميمية:
 ىػػؿ تمػت االسػػتفادة مػػف نتػػائج البحػػث العممػػى بالمؤسسػػة فػػى العمميػػة التعميميػػة ؟دلؿ عمى ذلؾ.
 -ىؿ تتـ مشاركة الطالب فى المشاريع البحثية ؟ اذكر أمثمة.

 6/3تمويل البحث العممى:
 6/3/0مصادر تمويل البحث العممى:
 ما مدى كفاية الموازنة المخصصة سنوياً ألغراض أنشطة البحث العممى؟ ما ىي المصادر المختمفة لتمويؿ البحث العممي؟ ما ىو مردود المخصصات المالية المنفقة عمػى البحػث العممػى بالمؤسسػة خػالؿالسنوات الخمس الماضية؟

 6/4أنشطة عممية:
 6/4/0مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات:
 مػػا ىػػو عػػدد المشػػروعات البحثيػػة الممولػػة مػػف مؤسسػػات بحثيػػة محميػػة /دولي ػػةخالؿ السنوات الػثالث األخيػرة ؟ اذكػر أنػواع ىػذه المشػروعات البحثيػة /الجيػات
الممولة /حجـ التمويؿ.
 مػػا ىػػي نسػػبة اإلتفاقيػػات الثقافيػػة المفعمػػة إلػػي إجمػػالي االتفاقيػػات الثقافيػػة خػػالؿالسنوات الثالث األخيرة بيف المؤسسة ومؤسسات التعميـ العالى والبحثى الدولية؟
اذكر ىذه االتفاقيات.
 6/4/2المؤتمرات واألنشطة العممية األخري:
 -ىؿ يشارؾ الطالب في المؤتمرات المحمية  /الدولية ؟
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 ما ىي نسبة أعضاء ىيئة التدريس الذيف شاركوا بأبحاث عممية أو مقػاالت فػيمؤتمرات /ندوات عممية محمية /عالمية؟
 ما ىو عدد المؤتمرات والندوات العممية المحمية أو الدولية التي قامت المؤسسػةبتنظيميا أوالمشاركة فييا؟ اذكر قائمة المؤئمرات والندوات ؟
 ىؿ لممؤسسة مسػاىمات ممموسػة فػى أى أنشػطة عمميػة أخ ػػرى محميػةً أو إقميميػةًأو دوليػ ػػة (إصػ ػػدار دوريػ ػػة عمميػ ػػة  /تحكػ ػػيـ الػ ػػدوريات عمميػ ػػة محميػ ػػة أو دوليػ ػػة/
التمثيؿ فى منظمات أوجمعيات قومية أو دولية ... /الخ)؟

 -7الدراسات العميا:
 7/0الدرجات الممنوحة:
 7/0/0الدبمومات والدرجات العممية الممنوحة:
 ما ىى األساليب المتبعة لمتعريؼ ببرامج الدراسات العميا التى تقدميا المؤسسة؟ مػا ىػػو عػدد الػػدبمومات والػدرجات العمميػػة التػى منحتيػػا المؤسسػة خػػالؿ السػػنواتالثالث األخيرة ؟
 م ػػا ى ػػى نس ػػبة ال ػػدرجات العممي ػػة الت ػػى منحتي ػػا المؤسس ػػة لمدارس ػػيف م ػػف أعض ػػاءالييئة المعاونة مقارنة بالدرجات العممية التى منحتيا لمطالب مف المسػجميف مػف
الخارج خالؿ السنوات الثالث األخيرة؟

 7/2العممية التعميمية فى الدراسات العميا:
 0/2/7برامج الدبموم /الماجستير /الدكتوراه:
 ىؿ تـ تبني وتطبيؽ معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العميا المختمفة؟ ىؿ ىناؾ توصيؼ موثؽ ومعتمد لمب ارمج والمقررات الدراسية؟ ىػػؿ تمػػت مراجعػػة وتحػػديث ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا المختمفػػة بواسػػطة م ػراجعيفخارجييف؟
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 ىػػؿ تتوافػػؽ مخرجػػات الػػتعمـ المسػػتيدفة مػػع المعػػايير المرجعيػػة األكاديميػػة لكػػؿبرنامج؟
 مػػا مػػدى توافػػؽ محتػػوى المقػػررات الد ارسػػية مػػع مخرجػػات الػػتعمـ المسػػتيدفة لكػػؿبرنامج؟
 ما ىو متوسط الفترة الزمنية لمحصوؿ عمى الدرجة العممية؟ 2/2/7نظام التسجيل واإلشراف العممى:
 -ىػػؿ ت ػتـ مراجعػػة إعااشاءاد اىزغااغٞو ٗاإلشااشا

فاا ٚاىذساعاابد اىؼيٞااب ثغااشض

رط٘ٝشٕب؟
 كيؼ تتـ إجراءات التسجيؿ يدوياً أـ إلكترونياً ؟ ىػػؿ ىنػػاؾ قواعػػد بيانػػات لطػػالب الد ارسػػات العميػػا والمسػػجميف لمػػدرجات العمميػػةبالمؤسسة ؟
 ىؿ تمتزـ األقساـ العممية بتوزيع اإلشراؼ عمى الرسائؿ وفقاً لمتخصص؟ ى ػػؿ ىن ػػاؾ إجػ ػراءات موثق ػػة ومطبق ػػة لمتابع ػػة وتقي ػػيـ أداء الب ػػاحثيف قب ػػؿ وأثن ػػاءالتسجيؿ لمدرجات العممية ( مثاؿ ذلؾ السيمنارات /التقارير الدورية )؟ دلػؿ عمػى
ذلؾ.
 7/2/3الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العميا:
 مػػا مػػدى مالءمػػة عػػدد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لمقيػػاـ بأعبػػاء تػػدريس المقػػررات/بحث في كؿ برنامج؟
 ما مدى مالءمة التخصص العممي لعضػو ىيئػة التػدريس لممقػررات التػي يشػارؾفي تدريسيا؟
 ما مدى تػوافر اإلمكانػات والتسػييالت الماديػة الالزمػة لمعمميػة البحثيػة فػى بػرامجالدراسات العميا؟
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 3/7طلب الدراسات العميا:
 0/3/7اال لتحاق ببرامج الدراسات العميا :
 ما ىو معدؿ ت ازيػد /تنػاقص أعػداد الطػالب المقيػديف فػى بػرامج الد ارسػات العميػا؟ما ىى دالالت ذلؾ؟
 ما ىى نسبة الطالب الوافديف إلى إجمالى عدد الطالب فى الدراسات العميػا؟ مػاىى دالالت ذلؾ؟
 7/3/2تقويم طلب الدراسات العميا:
 ما ىى أساليب تقويـ طالب الدراسات العميا ؟ حدد مدى توافؽ طرؽ التقويـ مع المخرجات المستيدفة لمتعمـ؟ ما مدى توافؽ االمتحانات مع محتوى المقررات المعمنة لمطالب ؟ ىؿ يتـ استخداـ نظاـ الممتحنيف الخارجييف؟ ىؿ يقوـ طالب الدراسات العميا بنشر أبحاث مف الرسائؿ العممية؟ 3/3/7رضا طلب الدراسات العميا:
 ىػػؿ يػػتـ إتبػػاع وسػػائؿ معينػػة لقيػػاس رضػػا طػػالب الد ارسػػات العميػػا ؟ اذكػػر ىػػذهالوسائؿ.
 ىؿ يتـ بالفعؿ تحميؿ نتائج تقييـ رضا الطالب واإلستفادة منيا فى تطوير برامجالدراسات العميا ؟ اذكر أمثمة.
 -ىؿ ىناؾ قواعد معمنة لمتعامؿ مع تظممات الطالب؟ أذكر ىذه القواعد.

 -8التقويم المستمر لمفاعمية التعميمية:
 0/8شمولية واستمرارية التقويم:
 8/0/0أساليب ونتائج التقويم:
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 م ػػا ى ػػى األسػػاليب الت ػػى تتبعي ػػا المؤسسػػة ف ػػى عممي ػػة التقػػويـ الش ػػامؿ والمس ػػتمرلمفاعمية التعميمية ؟
 ىؿ تـ مناقشة نتائج التقويـ مع القيادات األكاديمية واإلداريػة وبػاقى المسػتفيديف؟دلؿ عمى ذلؾ
 ىؿ توجد خطط تنفيذية لتحسيف وتعزيز الفاعمية التعميمية؟ م ػػا ى ػػي الممارس ػػات الفعمي ػػة لمتحس ػػيف والتط ػػوير ف ػػى الفاعمي ػػة التعميمي ػػة ؟ اذك ػػرأمثمة.
 2/0/8ممارسات النظام الداخمى لمجودة:
 ىػػؿ يوجػػد نظػػاـ داخمػػي متكامػػؿ إلدارة جػػودة التعمػػيـ والػػتعمـ بالمؤسسػػة (المتابعػػةالدوري ػػة لتق ػػارير البػ ػرامج والمق ػػررات ،وممف ػػات المق ػػررات ،والبح ػػث العمم ػػى،خطط
معالجة وتصحيح الجوانب السمبية)؟
 م ػػا ى ػػي المؤشػ ػرات الت ػػي يعتم ػػد عميي ػػا ى ػػذا النظ ػػاـ ف ػػي التقي ػػيـ المس ػػتمر ألداءالفاعمية التعميمية؟

 2/8المساءلة والمحاسبية:
 0/2/8تفعيل الموائح والقوانين الحالية:
 ىؿ تتـ مراجعة وتفعيؿ الموائح والقوانيف الحالية والمتعمقة بالمساءلة فػي مجػاالتالفعالية التعميمية؟
 ىؿ ىنػاؾ قػرارت مسػتحدثة لتفعيػؿ نظػـ المسػاءلة والمحاسػبة فػى المؤسسػة فيمػايخص تحسف الفعالية التعميمية؟ أذكر ىذه الق اررات إف وجدت.
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الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات

تقويم واعتماد مؤسسات التعميم العالى*
أوالً  :القدرة المؤسسية:

 -0التخطيط االستراتيجي:

تنتيج المؤسسة التخطيط االستراتيجي القائـ عمى التحميؿ الدقيؽ لموضع القائـ

وتحديد الفجوة بينو وبيف الرؤية المنشودة ،ومف ثـ تقوـ بصياغة رسالتيا وتحديد
اىدافيا االستراتيجية .وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات التعميمية في مجاؿ
التخطيط االستراتيجي في ااتي:
 0/0الخطة االستراتيجية لممؤسسة التعميمية:
لممؤسسة خطة استراتيجية معتمدة وواقعية وقابمة لمتنفيذ في حدود مواردىا المتاحة.
 0/0/0التحميل البيئى لممؤسسة التعميمية:
تتطمب الخطة االستراتيجية لممؤسسة ضرورة إجراء التحميؿ البيئى لممؤسسة
باستخداـ أسموب ( (SWOTالذى تقوـ المؤسسة مف خاللو بتحميؿ دقيؽ لبيئتيا
الداخمية لتحديد مجاالت القوة التى تتميز بيا ،وكذلؾ مجاالت الضعؼ التى تعانى
منيا .إضافة إلى ذلؾ تقوـ المؤسسة بتحميؿ كاؼ لبيئتيا الخارجية لتحديد الفرص
المتاحة والتيديدات الحالية والمتوقعة .وتراعى المؤسسة عند إجراء التحميؿ البيئى ما
يمى:
 الموضوعية والبعد عف التحيز فى توصيؼ وتشخيص مجاالت القوة والضعؼ
وكذلؾ الفرص والتيديدات.

_________________________________

* يشتمؿ كؿ محور مف ىذيف المحوريف الرئيسييف لمتقويـ واالعتماد عمى ثمانية مؤشرات ،ويشتمؿ كؿ مؤشر عمى
مجموعة مف العناصر ،وأخي ار يشتمؿ كؿ عنصر عمى مجموعة مف الخصائص المطموب قياسيا فى المؤسسة

التى ترغب فى الحصوؿ عمى االعتماد.
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 الشمولية بحيث يشتمؿ التحميؿ عمى جميع أوجو نشاط المؤسسة وقدراتيا
وامكاناتيا واإلطار الخارجى المحيط بيا.
 المشاركة الفعالة لكافة األطراؼ المعنية داخؿ وخارج المؤسسة (أعضاء ىيئة
تدريس /طالب /إدارييف /األط ارؼ المجتمعية).
 العرض والمناقشة لنتائج التحميؿ مع جميع األطراؼ المعنية.
 ارتباط استراتيجية المؤسسة باستراتيجية الجامعة التابعة ليا.
 0/0/2الرؤية والرسالة:
 تحدد المؤسسة رؤية ورسالة خاصة بيا .
 تكوف الرسالة معتمدة ومعمنة.
 تعكس رسالة المؤسسة شخصيتيا ودورىا التعميمي ،ومسئوليتيا المجتمعية،
وتطمعاتيا في البحث العممي بما يتفؽ مع احتياجات المجتمع والتنمية.
 يشارؾ في وضع الرسالة كافة األطراؼ المعنية.
 تتأكد المؤسسة مف أف رسالتيا تعكس رسالة الجامعة.
 تحرص المؤسسة عمى تنمية ونشر الوعي بيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييـ والعامميف واألطراؼ المجتمعية برسالة المؤسسة.
 تقوـ المؤسسة بنشر الرسالة مف خالؿ وسائؿ متعددة.
 تحرص المؤسسة عمى مراجعة رسالتيا في ضوء المتغيرات المحمية والدولية.
 0/0/3األهداف االستراتيجية:
تحدد المؤسسة أىدافيا االستراتيجية بحيث تكوف:
 مبنية عمى التحميؿ البيئى لممؤسسة ووضعيا التنافسي والتحديات الحالية
والمستقبمية.
 تسعى لتحقيؽ رؤية ورسالة المؤسسة.
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 واضحة وقابمة لمتحقؽ والقياس.
 يشارؾ في وضعيا كافة األطراؼ المعنية داخؿ وخارج المؤسسة.
 تعرض لممناقشة عمى كافة األطراؼ المعنية داخؿ وخارج المؤسسة.
 معتمدة ومعمنة مف خالؿ الوسائؿ المختمفة.
 0/0/4الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة:
تقوـ المؤسسة بتصميـ الخطة التنفيذية المناسبة لتطبيؽ استراتيجيتيا .ويراعى فى ىذا
الصدد ما يمى:
 تتضمف الخطة كافة األنشطة التي تحقؽ رسالة المؤسسة وأىدافيا االستراتيجية
(انظر النموذج رقـ  6فى الممحؽ رقـ .)2
 تظير الخطة أولويات تنفيذ األنشطة وتسمسميا المنطقى.
 تحدد الخطة بوضوح لكؿ نشاط ااتي :
 األىداؼ المطموب تحقيقيا.
 آليات التنفيذ.
 المسئوليات.
 الجدوؿ الزمني.
 مؤشرات المتابعة والتقييـ.
 مستويات اإلنجاز.
 يتـ تقدير المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ،وأساليب إدارة المخاطر
المتوقعة.

 0/2الوضع االستراتيجى لممؤسسة:
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يتضمف التخطيط االستراتيجى لممؤسسة وضعيا االستراتيجى متمثال بصفة
رئيسية فى السمات التنافسية التى تتصؼ بيا.
 0/2/0السمات التنافسية لممؤسسة ودورها فى المجتمع:
يجب أف تبرز استراتيجية المؤسسة وبوضوح السمات التى تميزىا عف
المؤسسات المناظرة األخرى فى المجتمع المحيط ،والتي تعكس وضع المؤسسة
االستراتيجى والتنافسى مف خالؿ ما يمي:
 تزايد إقباؿ المنظمات فى سوؽ العمؿ عمى خريجى المؤسسة.
 تزايد إقباؿ الطالب الوافديف عمى المؤسسة.
 مستوى كفاءة الخريجيف مف وجية نظر المنظمات التى يعمموف بيا.
 -2الهيكل التنظيمي:
يجب أف يكوف لممؤسسة ىيكؿ تنظيمى رسمي مالئـ لحجـ ونوع أنشطتيا،
ويضمف تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا االستراتيجية.
 2/0الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة:
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات التعميمية في مجاؿ الييكؿ التنظيمي
في ااتى:
 2/0/0هيكل تنظيمي مل ئم ومعتمد:
 توافر ىيكؿ تنظيمى مالئـ لحجـ المؤسسة.
 أف يكوف الييكؿ التنظيمى معمناً.
 يسمح الييكؿ بالتعاوف المتبادؿ األفقي والرأسي بيف مستوياتو ووحداتو.
 أف يتضمف الييكؿ اإلدارات األساسية الالزمة لتقديـ خدمات الدعـ لمعممية
التعميمية ،والدراسات العميا ،والبحث العممي ،وادارات أو أقساـ أو وحدات
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مستحدثة حتى ولو لـ تعتمد بعد ،وذلؾ لتمبية احتياجات محددة ناتجة عف
التغيير والتطوير.
 تكوف فى المؤسسة جية محددة ومسئولة عف إدارة األزمات والكوارث مع
وضوح التبعية التنظيمية ليذه الجية (أى تتبع مف؟).
 أف يكوف ىناؾ توصيؼ وتوثيؽ لجميع وظائؼ المؤسسة وتحديد دقيؽ
لممسئوليات.
 يستخدـ التوصيؼ الوظيفي في حاالت التعييف والنقؿ واالنتداب لموظائؼ
المختمفة.
 2/2وحدة ضمان الجودة :
تعد الوحدة المعنية بإدارة الجودة مف الوحدات التنظيمية الميمة فى المؤسسة
حيث تتولى مياـ التقويـ الذاتى المستمر ،سواء لقدرة المؤسسية أو لفاعميتيا التعميمية.
كما أنيا تمعب دو ار ميماً فى نشر ثقافة الجودة بيف أفراد المؤسسة وفى تنمية ميارات
أعضاء ىيئة التدريس والجياز اإلداري فيما يتعمؽ بإدارة نظـ الجودة.
 0/2/2الجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة:
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لمجوانب التنظيمية لوحدة ضماف الجودة في
المؤسسة في ااتي:
 توافر وحدة لضماف الجودة في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة.
 تحديد واضح لسمطات ومسئوليات الوحدة.
 ىيكؿ تنظيمي معتمد وموثؽ ذو تبعية تنظيمية واضحة في ىيكؿ المؤسسة.
 تشكيؿ مجمس إدارة معتمد وموثؽ يساعد الوحدة عمى القياـ بدورىا وأداء
مياميا بكفاءة وبفاعمية.
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 توطيد عالقة الوحدة بمركز الجودة بالجامعة ،بما يسيـ في تفعيؿ دورىا
ودعميا فنياً ،ويساند أنشطتيا ،ويراجع خططيا لضماف تواؤميا مع أىداؼ
ير سنوياً عف نشاطيا لممركز.
الجامعة .وتقدـ الوحدة تقر اً
 تشارؾ الوحدة في عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجمس الكمية ومجالس
األقساـ.
 تستخدـ الوحدة وسائؿ متنوعة لممارسة أنشطتيا عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر :تغذية راجعة /مراجعيف خارجييف /تدقيؽ داخمي  .../إلخ.
 -3القيادة والحوكمة:
يجب اف يكوف لممؤسسة قيادة واعية تتبنى فكر التطوير والسعي إلى التميز،
وقادرة عمى وضع السياسات الالزمة لذلؾ ،واتخاذ الق اررات في إطار زمني مالئـ
يضمف كفاءة وفاعمية أداء المؤسسة.
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات التعميمية فى مجاؿ القيادة والحوكمة في ااتى:
 3/0اختيار القيادات األكاديمية:
تقوـ المؤسسة باختيار القيادات األكاديمية (أو يكوف ليا رأى محدد وصريح فى
اختيار ىذه القيادات) بناء عمى معايير موضوعية موثقة و معمنة تحقؽ تكافؤ الفرص.
ويجب مراعاة المعايير التالية عند االختيار:
 النشاط العممى.
 القدرات اإلدارية والقيادية.
 المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية.
 المساىمات في مجاالت الجودة والتطوير (عمى مستوى المؤسسة /الجامعة/
القومي).
 المشاركة في األنشطة القومية.
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 السجؿ الوظيفي الذي يشيد بااللتزاـ والنزاىة.
 التعاوف والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرءوسيف.
كما يجب أف تحرص المؤسسة عمى تحقيؽ المشاركة الفعالة ألعضاء ىيئة التدريس
والتعبير عف آرائيـ عند اختيار وتعييف القيادات األكاديمية.
 3/2نمـط القيـادة وممارسات المجالس الرسمية:
يجب أف تتبنى المؤسسة نمط قيادة ديموقراطياً يشجع عمى المشاركة وابداء
الرأي وحرية النقد واالبتكار.
 3/2/0أسموب القيادة:
يجب أف يدرؾ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونوىـ والطالب والعامميف بالمؤسسة
أف أسموب القيادة الذي يسود المؤسسة ىو األسموب الديمقراطي .كما أف ممارسات
المجالس الرسمية بالمؤسسة تتصؼ بالفاعمية في مجاؿ اتخاذ الق اررات الخاصة بالتعميـ
والتعمـ والبحث العممي.
وتراعي القيادة في ىذا الصدد مايمي:
 تطبيؽ أسموب المشاركة في اتخاذ الق اررات.
 اتباع سياسة الباب المفتوح لكافة األطراؼ المعنية بالمؤسسة.
 الحرص عمى جمع المعمومات المرتدة والخاصة بسياساتيا وق ارراتيا.
 تقبؿ النقد الذاتي وتشجيع المبادأة واالبتكار.
 دعـ مجالس المؤسسة الرسمية لتحمؿ مسئولياتيا في مناقشة قضايا التعميـ
والتعمـ ،وتطوير البرامج واتخاذ الق اررات التي تكفؿ فاعمية أدائيا لدورىا
األكاديمي ومتابعة تنفيذ تمؾ الق اررات .ويكوف ذلؾ عمى مستوى البرامج
التعميمية فى المرحمة الجامعية األولى وبرامج الدراسات العميا .وعمى ىذه
المجالس توثيؽ تمؾ الممارسات في محاضرىا الرسمية.
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 3/3تنمية المهارات اإلدارية :
 3/0/0التدريب :
تتولى المؤسسة مسئولية تخطيط وتنفيذ األنشطة التدريبية الخاصة بتنمية
الميارات اإلدارية لمقيادة األكاديمية .كما يجب أف تتولي المؤسسة مسئولية تقويـ ىذا
النوع مف التدريب مف خالؿ بعض المؤشرات التى تساعد عمى قياس مردود الدورات
التدريبية في التطبيؽ العممي.
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات التعميمية في ىذا الصدد في ااتي:
 تحدد المؤسسة االحتياجات التدريبية لمقيادات األكاديمية الحالية والمرشحة
مستقبمياً (تييئة لشغؿ المناصب القيادية) وفقاً ل ساليب العممية.
 تضع المؤسسة خطة التدريب بناء عمى االحتياجات التي تـ تحديدىا عمى
أف تتضمف الخطة عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذىا.
 توفر المؤسسة المخصصات المالية الالزمة لمتدريب.
 تحرص المؤسسة عمى جودة البرامج التدريبية ومالءمة توقيتيا وتنظيميا
لظروؼ العمؿ حتى تكوف جاذبة لمفئة المستيدفة.
 تضع المؤسسة مؤشرات لتقييـ فاعمية تدريب القيادات وتحتفظ بقواعد بيانات
تبيف:
 عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة.
 نسبة الحاصميف عمى دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي عدد
القيادات األكاديمية.
بناءا عمى التغذية
 عمى المؤسسة اف تراجع محتويات البرامج التدريبية ً
المرتجعة مف المتدربيف واألثر الذي أحدثو التدريب في أداء القيادات.

 4/3نظـم المعمومات والتوثيق :
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 3/4/0قواعد البيانات:
تراعي المؤسسة في ىذا المجاؿ ما يمي :
 إنشاء قواعد لمبيانات تشمؿ مختمؼ اإلدارات مع الحرص عمى دقة المدخالت
وتحديثيا المستمر.
 توافر نظاـ فعاؿ لحفظ واستدعاء واتاحة تداوؿ الوثائؽ.
 5/3دور القيادة األكاديمية في تنمية التمويل الذاتي:
مف بيف األدوار الميمة لمقيادة األكاديمية لمؤسسة التعميـ العالي ما يتعمؽ
بتنمية الموارد الذاتية لممؤسسة ،وكذلؾ تفعيؿ العالقات المتبادلة مع القطاعات
اإلنتاجية والخدمية في المجتمع.
 3/5/0خطة تنمية الموارد الذاتية:
تسعى القيادات األكاديمية لممؤسسة إلى تنمية مواردىا الذاتية مف خالؿ خطة
موثقػة وبالوسائؿ المختمفة ،وتحفز أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في تمؾ التنمية.
يراعى فى ىذا الصدد ما يمى:
 تتوافر لدى المؤسسة خطة موثقة وواقعية لتنمية الموارد الذاتية تحرص فييا
عمى تنوع مصادر التمويؿ الذاتي مع تحديد واضح اليات ومسئولية التنفيذ.
 تستخدـ المؤسسة التمويؿ الذاتي في دعـ العممية التعميمية والبحثية.
 تحرص المؤسسة عمى تفعيؿ دور الوحدات ذات الطابع الخاص – اف وجدت
 في تنمية الموارد الذاتية مف خالؿ: تنويع الوحدات تبعا الحتياجات المجتمع
 دعـ إمكانات الوحدات.
 تحرير الوحدات مف الروتيف.
 الربط بيف المكافآت ومستويات اإلنجاز.
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 توفير برامج لمترويج والتسويؽ لمنتجات أو خدمات الوحدات.
 5/2/3العلقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع:
يجب أف تحرص القيادة األكاديمية لممؤسسة عمى تنمية ودعـ العالقات
والتفاعؿ مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع المحيط بالمؤسسة.
يراعي في ىذا الصدد ما يمي:
 تعزيز التعاوف الفعاؿ مع المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع ،وترجمة
ىذا التعاوف إلى شراكة أو اتفاقيات أو استشارات أو مشروعات في مجاالت
االىتماـ المختمفة.
 تحديد القطاعات اإلنتاجية والخدمية التى يتـ التعاوف معيا في المجتمع
والحرص عمى التوسع في ىذا الصدد.
 -4المصداقية واألخلقيات:
تمتزـ المؤسسة التعميمية بالمصداقية والن ازىة في جميع سياساتيا وق ارراتيا
وتعامالتيا الداخمية والخارجية ،و تحرص عمى تطبيؽ الممارسات العادلة و عدـ
التمييز ،و تعمؿ عمى حماية حقوؽ الممكية الفكرية والنشر.
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسػات التعميمية فى مج ػاؿ المصػداقية
واألخالقيات فى ااتى:

 4/0حقـوق الممكية الفكـرية والنشـر :
 4/0/0االلتزام بحقوق الممكية والنشر:
تحرص القيادة األكاديمية لممؤسسة عمى مايمي :
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 توافر إجراءات رسمية يتـ اتباعيا في المؤسسة لنشر ثقافة حقوؽ الممكية
الفكرية والنشر.
 توافر إجراءات وقواعد محددة ومعمنة لدي المؤسسة وتتعمؽ بالمحافظة عمى
حقوؽ الممكية الفكرية والنشر ،والتى تتضمف:
 حظر استخداـ البرامج الجاىزة غير المرخصة عمى أجيزة الحاسب االي
بالمؤسسة.
 عدـ السماح لمعامميف بالمؤسسة بنسخ المصنفات بما يشكؿ اعتداء عمى
حقوؽ المؤلؼ لحماية المصنفات الفنية واألدبية.
 وضع إرشادات لممتردديف عمى المكتبة لمراعاة التزاميـ بالضوابط
المنصوص عمييا في قانوف الممكية الفكرية.
 إستطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسة حوؿ فاعمية اإلجراءات المتبعة
لممحافظة عمى الممكية الفكرية والنشر.
 4/2الممارسات العادلة وااللتزام باخلقيات المهنة:
تحرص القيادة األكاديمية في المؤسسة عمى مايمي:
 ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف أعضاء ىيئة التدريس (توزيع أعباء اإلشراؼ
والتدريس ،والحوافز والمكافآت ،والبعثات ،وغيرىا).
 ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف العامميف ( توزيع أعباء العمؿ ،والحوافز
والمكافآت ،والترقيات ،والنقؿ ،وغيرىا).
 ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف الطالب مف حيث المساواة في فرص التعمـ
والتقويـ.

- 017 -

الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 تجنب التعارض فى المصالح ( عدـ التدريس فى حالة وجود أحد األقارب مف
الدرجة األولى ،اإلشراؼ العممى عمى طالب معينيف لوجود مصالح خاصة،
إلى غير ذلؾ).
 اتخاذ الق اررات التصحيحية لمعالجة الممارسات غير العادلة.
 متابعة الق اررات المتخذة والتي تتعمؽ بشكاوي ومقترحات األطراؼ المختمفة
الداخمية والخارجية لممؤسسة في شأف الشكاوى واخطار الشاكي بنتيجة المتابعة.
 4/3األخلقيات المهنية:
 4/3/0ممارسة أخلقيات المهنة:
تحرص القيادة األكاديمية عمى الممارسات األخالقية لممينة ،وذلؾ مف خالؿ ما يمي:
 توفير دليؿ لمممارسات األخالقية لممينة عمى أف يكوف ىذا الدليؿ متاحاً لجميع
األطراؼ الداخمية والخارجية لممؤسسة.
 توافر إجراءات رسمية تتبعيا المؤسسة في التعامؿ مع الممارسات التى التتفؽ
مع أخالقيات المينة.
 تتيح المؤسسة المعمومات الكافية عنيا في الوسائؿ المختمفة ،مع الحرص عمي
تحديث ىذه المعمومات بصفة مستمرة.
 تتحرى المؤسسة المصداقية في اإلعالنات والمعمومات المنشورة.
 -5الجهاز اإلداري:
يجب أف يكوف لممؤسسة جياز إداري مؤىؿ وكؼء عمى كافة مستوياتو لتحقيؽ
األداء المخطط بكفاءة بالنسبة لجميع األنشطة وبما يكفؿ تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا.
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات التعميمية فى مجاؿ الجياز اإلداري في
ااتي:
 5/0تنمية القيادات وتقييم األداء :
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مف بيف السمات الميمة والمميزة لمجياز اإلداري الكؼء في المؤسسات
التعميمية ما يتعمؽ بتنمية القيادات اإلدارية والعامميف وتقييـ أدائيـ مف خالؿ التدريب
واالعتماد عمى معايير موضوعية ومعمنة لمتقييـ.
تحرص المؤسسة في ىذا الصدد عمى مايمي:
 تحدد المؤسسة بصورة دورية االحتياجات التدريبية لمعامميف ،وتستخدـ آليات
متعددة لذلؾ ،مثؿ االستقصاءات وتقارير المتابعة والرؤية المستقبمية الحتياجات
التطوير وغيرىا.
 تضع المؤسسة خطة لمتدريب بناء عمى االحتياجات التي تـ تحديدىا تتضمف
عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذىا.
 تحرص المؤسسة عمى تنفيذ البرامج التدريبية التى تتضمنيا الخطة ،والتى يجب
أف تغطي الميارات المختمفة ،مثؿ الميارات اإلدارية والسموكية والفنية
المتخصصة.
بناء عمى التغذية الراجعة مف
 تراجع المؤسسة محتويات البرامج التدريبية ً
المتدربيف واألثر الذي أحدثو التدريب في األداء.

 5/0/2نظم تقييم أداء القيادات االدارية والعاممين:
 استطالع آراء القيادات اإلدارية والعامميف حوؿ مدي مصداقية النظـ الحالية
المستخدمة في تقييـ األداء.
 تستحدث المؤسسة معايير كمية و نوعية مبتكرة لتقييـ اداء القيادات االدارية و
العامميف.
 توافر آليات موثقة لتعظيـ االستفادة مف الموارد البشرية المتاحة لممؤسسة.
 2/5الرضا الوظيـفي :
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تستخدـ المؤسسة الوسائؿ المناسبة لقياس الرضاء الوظيفي لمقيادات اإلدارية
والعامميف (انظر النموذج رقـ  2فى الممحؽ رقـ  ،*)2وتيتـ بتحاليؿ البيانات الخاصة
بذلؾ ،وتناقش النتائج معيـ ،وتسعى إلى اتخاذ الق اررات والتصرفات المناسبة لمعالجة
أسباب عدـ الرضا الوظيفى.
 -6الموارد :
ال يمكػ ػػف لممؤسس ػ ػػة أف تم ػ ػػارس أنش ػ ػػطتيا وميامي ػ ػػا المختمف ػ ػػة لتحقي ػ ػػؽ رس ػ ػػالتيا
وأىػػدافيا االسػػتراتيجية مػػف دوف ت ػوافر الم ػوارد الماليػػة والماديػػة الكافيػػة .كمػػا يجػػب عمػػى
المؤسسة أف تحرص عمى حسف استخداـ ىذه الموارد بكفاءة عالية.
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات التعميمية فى مجػاؿ المػوارد الماليػة والماديػة فػى
ااتى:
 6/0كفاية الموارد المالية والمادية :
يكوف لممؤسسة مواردىا المالية والمادية الكافية ،والتى تمكنيا مف تحقيؽ أىػدافيا
بكفاءة وفعالية .ويجػب عمػى المؤسسػة أف ت ارعػى عنػد تخصػيص موازنتيػا السػنوية عمػى
أنشطة التعميـ والبحث العممي وخدمة المجتمع االحتياجات الفعمية ليػذه األنشػطة ومػدى
مساىمة كؿ منيا فى تحقيؽ رسالة المؤسسة وأىدافيا االستراتيجية.
يراعي في ىذا الصدد مايمي:
__________________________________

* يشتمؿ ىذا النموذج عمى إرشادات عامة تتعمؽ بالمحتويات الواجب أف تتضمنيا
قوائـ االستقصاء لقياس الرضا لكافة الفئات المستيدفة.
 6/0/0كفاية الموارد المالية السنوية:
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 كفاية الموارد المالية المخصصة لممؤسسة سنوياً لتحقيؽ رسالتيا وأىدافيا
االستراتيجية .وفي حالة عدـ كفايتيا يتـ توضيح األسباب المفسرة لذلؾ.
 الحرص عمى زيادة نسبة الموارد الذاتية المستخدمة في دعـ العممية التعميمية
والبحثية بالمقارنة بما ىو مخصص لذلؾ في الموازنة العامة لممؤسسة.
 الحرص عمى رفع كفاءة إستخداـ الموارد المخصصة لممؤسسة مف الموازنة.
 6/0/2ملءمة المباني:
 يكوف لممؤسسة مباف مالئمة مف حيث التصميـ والمساحة وطبيعة نشاط
المؤسسة ومتناسبة مع أعداد الطالب.
 تمتزـ المؤسسة بتوفير نظـ ووسائؿ األمف والسالمة في مبانييا وتوفيرمخارج
الطوارىء والعالمات اإلرشادية الالزمة ،والتسييالت المناسبة لمكافحة
الحريؽ.
 تحرص المؤسسة عمى نظافة وتجميؿ مبانييا.
 يجب أف يتوافر بالمباني المناخ الصحي مف حيث التيوية واإلضاءة.
 تتوافر في المبني العالامات اإلرشادية المناسبة لتحقيؽ األمف والسالمة ألفراد
ومعدات المؤسسة.
 6/0/3البنية التحتيـة:
 يجب أف تكوف المرافؽ العامة والخاصة بالمؤسسة كافية.
 يتـ صيانة البنية التحتية والتسييالت المادية والمرافؽ.
 تكوف المرافؽ صالحة لالستخداـ.
 2/6التسهيلت المادية:
 0/2/6تسهيلت ممارسات األنشطة الطلبية:
- 000 -

الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 يجب أف تتوافر بالمؤسسة أماكف كافية لممارسة األنشطة الطالبية المختمفة،
مثؿ األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والجوالة وغيرىا.
 يجب أف تكوف ىذه األماكف مالئمة مف حيث التجييزات لممارسة كؿ نوع
مف األنشطة الطالبية.
 2/2/6األجهزة والمعدات والمعامل:
 ضرورة توافر األجيزة والمعدات والمعامؿ الكافية والمالئمة لطبيعة المؤسسة
واإلعداد المتاحة والمستقبمية لمطالب.
 تكوف المعدات المتوافرة صالحة لالستخداـ وتراعي المؤسسة صيانتيا
وتحديثيا لتتناسب مع التقدـ العممي.
 2/3/6تكنولوجيا المعمومات:
 توفر المؤسسة وسائؿ االتصاؿ الحديثة ونظـ تكنولوجيا المعمومات المالئمة
لنوع نشاطيا وبما يواكب العصر.
 توفر المؤسسة نادياً لتكنولوجيا المعمومات يستخدـ مجانا أو بأجر رمزي
لمطالب وأعضاء الييئة المعاونة.
 يكوف لممؤسسة موقع عمى اإلنترنت بمغة أخرى ،إضافة إلى المغة العربية.
 يتـ تحديث موقع الكمية بصفة دورية.
 إتاحة خدمة اإلنترنت لجميع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والطالب.

 -7المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:
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لممؤسسػػات التعميميػػة دور ميػػـ فػػي حمايػػة البيئػػة وتنميػػة المجتمعػػات المحيطػػة بيػػا
وعمييػػا أف تحػػرص عمػػى تمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع المحػػيط مػػف خػػالؿ مػػا تمارسػػو مػػف
أنشطة أو تقدمو مف خدمات ،وتحرص عمى قياس رضائو عف تمؾ الخدمات.
وتتمثؿ الممارسػات التطبيقيػة لممؤسسػات التعميميػة فػى مجػاؿ المشػاركة المجتمعيػة
فى ااتى:
 7/0خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 7/0/0التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 ضرورة توافر برامج لمتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكؿ مف:
 الطالب. أعضاء ىيئة التدريس. العامميف. األطراؼ المجتمعية ذات العالقة. 7/0/2الخطة واحتياجات المجتمع:
 وجود خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 تعتمد الخطة عمى أولويات واحتياجات المجتمع.
 تحديد الممارسات الفعمية لتطبيؽ خطة خدمة المجتمع (استشارات/برامج
تدريبية /قوافؿ /تثقيؼ /حؿ مشكالت مجتمعية  ...إلخ).
 2/7تفاعل المؤسسة مع المجتمع:
 7/2/0مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة:
 ضرورة مشاركة األطراؼ المجتمعية في المجالس الرسمية لممؤسسة.
 تحديد أشكاؿ ىذه المشاركة.
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 دعوة األطراؼ المجتمعية لممشاركة في عيد الخريجيف ،وفي توفير فرص
التوظؼ لمخريجيف ،وفي إعداد البرامج التعميمية ،وتدريب الطالب.
 7/2/2رضا األطراف المجتمعية
 تقوـ المؤسسة بقياس رضا األطراؼ المجتمعية ومنظمات سوؽ العمؿ حوؿ
دورىا فى المجتمع ومستوى خريجييا (أنظر النموذج رقـ  2فى الممحؽ رقـ
.)2
 تستخدـ المؤسسة وسائؿ مالئمة في قياس رضا األطراؼ المعنية.
 تحرص المؤسسة عمى تحميؿ وتقييـ مستوى رضا ىذه األطراؼ لالستفادة
منيا ،واتخاذ الق اررات والتصرفات المناسبة التى تساعد عمى زيادة رضائيا
عف أداء المؤسسة ومستوى خريجيا.
 -8التقويم المؤسسى وادارة نظم الجودة:
تمتزـ المؤسسة بإجراء تقويـ شامؿ ومستمر لقدرتيا المؤسسية ،بيدؼ تحديد
مجاالت القوة والعمؿ عمى تعزيزىا ،وكذلؾ مجاالت الضعؼ والعمؿ عمى معالجتيا.
وتستخدـ المؤسسة نتائج التقويـ فى تطوير وتعزيز نظميا الخاصة بإدارة الجودة.
وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات فى ىذا الصدد فى التالى:
 0/8تقويم أداء المؤسسة:
 8/0/0عممية التقويم:
يجب أف تمعب وحدة ضماف الجودة بالمؤسسة دو اًر فاعالً في عممية تقويـ آداء
المؤسسة .وتحرص المؤسسة في ىذا الصدد عمى ما يمي:
 يتـ التقييـ بصفة دورية.
 تتـ مناقشة نتائج تقييـ أداء مؤسسة مع أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ/
الطالب /العامميف /األطراؼ المجتمعية ذات العالقة.
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 تتـ مقارنة نتائج التقويـ عمى فترات زمنية لرصد التغير في مستوى األداء.
 8/0/2أنشطة التعزيز والتطوير:
 تنطوي عمميات التعزيز والتطويرعمى برامج ومشروعات لتعزيز القدرة
المؤسسية.
 يجب أف تؤدي عممية التقويـ إلى تحسف في األداء المؤسسي.
 8/2دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة:
 8/2/0الدعم المادي والمعنوي:
يجب أف تحرص القيادة األكاديمية بالمؤسسة عمى تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ
المادي والمعنوي لوحدة ضماف الجودة ،حتى تتمكف األخيرة مف تحقيؽ أىدافيا
المخططة لتحسيف نظاـ الجودة بالمؤسسة .وتراعي المؤسسة في ىذا الصدد ما يمي:
 توفير التجييزات الكافية والمالئمة لموحدة لممارسة أنشطتيا المخططة.
 توفير الكوادر البشرية المؤىمة والكافية لموحدة.
 توفير مخصصات مالية كافية لموحدة.
 إتاحة الفرصة لمدير الوحدة لمناقشة الموضوعات التي تتعمؽ بقضايا الجودة
مع القيادات األكاديمية بالمؤسسة.

ثانياً  :الفاعمية التعميمية :
 -0الطلب والخريجون:
يعتبر الطالب ىو محور العممية التعميمية ومف ثـ يجب أف تحرص المؤسسة
عمى توفير فرص التعمـ المتكافئة ،وتقديـ الدعـ واإلرشاد ،وتشجيع األنشطة الطالبية.
كما يجب أف ال تنقطع عالقة المؤسسة بالطالب حتى بعد تخرجيـ.
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وتتمثؿ الممارسات التطبيقية لممؤسسات التعميمية فى مجاؿ الطالب والخريجيف
فى ااتى:
 0/0سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطلب:
تكوف لممؤسسة التعميمية الناجحة ساسيات واضحة لقبوؿ وتحويؿ وتوزيع
الطالب ،وكذلؾ بالنسبة لمطالب الوافديف.
 0/0/0نظم قبول وتحويل الطلب:
تراعي المؤسسة في ىذا الصدد اتباع الممارسات التالية :
 يتـ اإلعالف عف قواعد قبوؿ الطالب في وسائؿ اإلعالف المناسبة (إنترنت/
دليؿ الطالب /إدارة شئوف الطالب).
 إعداد وتنظيـ برامج تنظيمية لمطالب الجدد.
 تكوف ىناؾ قواعد محددة ومعمنة

لتوزيع الطالب عمى التخصصات

المناسبة.
 تكوف ىناؾ قواعد محددة ومعمنة لتحويؿ الطالب.
 توفير بيانات عف نسبة التحويالت مف المؤسسة والييا سنوياً مع تقديـ
المبررات الكافية في حالة زيادة معدالت التحويؿ مف المؤسسة.
 ضرورة تحقيؽ التناسب بيف أعداد الطالب المقبوليف مع الموارد المتاحة
لممؤسسة (أماكف الدراسة /المعامؿ /األجيزة والمعدات  .........إلخ).

 0/0/2الطلب الوافدون:
تق ػػوـ المؤسس ػػة بإع ػػداد قواع ػػد بيان ػػات رس ػػمية مفص ػػمة تتض ػػمف البيان ػػات المختمف ػػة
الخاصة بالطالب الوافديف تراعي المؤسسة في ىذا الصدد ما يمي:
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 توافر إحصائيات عف الطالب الوافديف توضح نسبة ىؤالء الطالب إلى العدد
اإلجمالي بالمؤسسة.
 توافر إحصائيات عف متوسط معدؿ الزيادة لمطالب الوافديف مقارنة باألعواـ
السابقة.
 توافر برامج وأنشطة متنوعة لرعاية الطالب الوافديف.
 0/2الدعم الطلبي:
توفر المؤسسة نظاماً متكامالً لدعـ الطالب أكاديمياً وماديا واجتماعيا وصحياً،
إضافةً إلى وجود برامج خاصة لرعاية المتفوقيف ومعاونة المتعثريف د ارسياً.
 0/2/0برامج الدعم المادي والنفسي:
تراعي المؤسسة في ىذا الصدد ما يمي:
 توفير برامج موثقة لدعـ الطالب مادياً ونفسياً وغيرىا.
 ضرورة استناد برامج الدعـ المادي والنفسي لمطالب عمى الظروؼ
واإلحتياجات الفعمية الخاصة بيـ.
 0/2/2برامج الدعم االجتماعي والرعاية الصحية:
 تقدـ المؤسسة برامج لمدعـ االجتماعي والرعاية الصحية لمطالب .
 تخصص المؤسسة برامج دعـ اجتماعية ورعاية صحية ونفسية لذوي
االحتياجات الخاصة.
 توفر المؤسسة عيادة طبية مجيزة لمحاالت الطارئة.
 0/2/3برامج دعم وتحفيز الطلب المتفوقين والمتعثرين:
 تضع المؤسسة قواعد موثقة لتحديد الطالب المتفوقيف والمبدعيف والمتعثريف.
 يتـ تحديد معدالت تطور نسبة الطالب المتفوقيف خالؿ السنوات السابقة.
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 تستخدـ المؤسسة وسائؿ متنوعة لدعـ وتحفيز الطالب المتفوقيف (منح
دراسية  /دعـ مالي  /رعاية عممية /جوائز وشيادات تقدير .........إلخ).
 توفر المؤسسة برامج موثقة لدعـ ورعاية الطالب المتعثريف في الدراسة.
 تحرص المؤسسة عمى زيادة نسبة المستفيديف مف برامج دعـ المتعثريف
سنوياً.
 تقوـ المؤسسة بقياس فاعمية برامج دعـ ورعاية الطالب المتعثريف دراسياً
سنوياً.
 0/2/4التوعية واإلرشاد األكاديمي:
 توفر المؤسسة دليالً مطبوعاً لمطالب ويكوف متاحاً لجميع الطالب.
 تستخدـ المؤسسة نظاـ اإلرشاد األكاديمي في حالة تطبيؽ نظاـ الساعات
المعتمدة ،أو تستخدـ نظاـ الريادة العممية في الحاالت األخرى.
 تحرص المؤسسة في حالة استخداميا لنظاـ اإلرشاد األكاديمي عمى ما يمي:
 توعية واعالـ الطالب بالنظاـ المستخدـ لإلرشاد األكاديمي. تحديد القواعد التي يتـ عمى أساسيا إختيار وتعييف المرشد األكاديمي. تحرص المؤسسة في حالة استخداميا نظاـ الريادة العممية عمى ما يمي:
 توعية واعالـ الطالب بالنظاـ المستخدـ لمريادة العميمة. تحديد القواعد التي يتـ عمى أساسيا اختيار وتعييف الرائد العممي. 0/3األنشطة الطلبية:
تيتـ المؤسسة التعميمية بتوفير أنشطة لمطالب ذات طبيعة عممية وثقافية
ورياضية واجتماعية ،تساعد عمى تنمية مياراتيـ واستغالؿ طاقاتيـ وقدراتيـ استغالالً
أفضؿ في مجاالت متنوعة وتتيح ليـ الفرص لمتفوؽ والتميز في المجتمع.
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 0/3/0المشاركة في األنشطة الطلبية:
 توفر المؤسسة األنشطة الطالبية العممية والثقافية والرياضية واإلجتماعية
لمطالب.
 تستخدـ المؤسسة برامج وأساليب لتشجيع وجذب الطالب لممشاركة في
األنشطة المختمفة.
 تحرص المؤسسة عمى زيادة نسبة مشاركة الطالب في ىذه األنشطة.
 تحرص المؤسسة عمى االىتماـ بدور اتحاد الطالب والعمؿ عمى تفعيؿ
مساىماتو فى مجاؿ األنشطة الطالبية.
 3/2/0تميز المؤسسة في األنشطة الطلبية:
 تحدد المؤسسة المراكز المتقدمة التي حصمت عمييا في األنشطة الطالبية
المختمفة ،سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي.
 توفر المؤسسة برامج لتقديـ ومكافأة المتفوقيف في األنشطة الطالبية (مادياً/
معنوياً /عممياً).
 0/4الخريجون:
يج ػػب أف يحظ ػػى الخريج ػػوف عم ػػى اىتم ػػاـ المؤسس ػػة حت ػػى ي ػػتـ ت ػػأىيميـ بش ػػكؿ
مناسب لسوؽ العمؿ ،إضافةً إلى تحقيؽ التواصؿ معيـ.

 0/4/0خدمات الخريجين:
 تقيس المؤسسة التوجو الوظيفي لمخريجييف ،وتحتفظ بقواعد بيانات خاصة
بيـ.
 توفر المؤسسة برامج متنوعة إلعداد الخريجيف لسوؽ العمؿ.
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 تحرص المؤسسة عمى متابعة خريجيا وتحقيؽ التواصؿ معيـ.
 تشجع وتدعـ المؤسسة رابطة الخريجيف لتعزيز العالقة معيـ.
-2المعايير األكاديمية:
تمتزـ المؤسسة بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية ) (NARSوالتي تبنتيا،
ويمكف لممؤسسة أف تتبنى معايير أكاديمية أخرى ،عمى أف تكوف معتمدة مف الييئة،
وفي الحالة األخيرة يتـ اعتماد المؤسسة طبقاً ليذه المعايير.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي:
 2/0المعايير األكاديمية المرجعية القومية أو معايير أخرى معتمدة من الهيئة:
 2/0/0تبني المعايير األكاديمية:
 تحدد المؤسسة نوع المعايير األكاديمية التي قررت أف تتبناىا.
 تتخذ المؤسسة اإلجراءات الرسمية الالزمة لتبني وتطبيؽ المعايير األكاديمية
بعرضيا عمى المجالس الرسمية.
 2/0/2الممارسات التطبيقية لممعايير األكاديمية:
 تستخدـ المؤسسة وسائؿ متنوعة لمتوعية بالمعايير األكاديمية التي تتبناىا.
 يجب أف تتوافؽ المعايير األكاديمية التي تبنتيا المؤسسة مع رسالتيا وأىدافيا
االستراتيجية.
 2/2توافق البرامج التعميمية مع المعايير األكاديمية:
 تتأكد المؤسسة مف توافؽ برامجيا التعميمية مع المعايير األكاديمية مف خالؿ
الدراسة والمراجعة الداخمية والخارجية.
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 تتخذ المؤسسة اإلجراءات الالزمة لموفاء بمتطمبات المعايير المتبناة (توفير
مصادر التعمـ الالزمة وتعديؿ المقررات وطرؽ التقويـ ،وادخاؿ طرؽ حديثة
لمتعمـ ،وغيرىا).
 -3البرامج التعميمية:
البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة يجب أف تكوف متفقة مع رسالتيا
وأىدافيا االستراتيجية .كما يجب عمى المؤسسة توصيؼ تمؾ البرامج ومراجعتيا دوري ًا،
والتأكد مف أنيا تحقؽ المعايير االكاديمية المتبناة .وكذلؾ تحرص المؤسسة عمى أف
تحقؽ مخرجات التعمـ المستيدفة لمبرامج التعميمية التى تقدميا.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي:
 3/0البرامج التعميمية واحتياجات المجتمع والتنمية :
 3/0/0ملءمة البرامج التعميمة إلحتياجات سوق العمل:
 تحرص المؤسسة عمى أف تمبي البرامج التعميمية التي تقدميا ،مف حيث
تنوعيا ومحتواىا احتياجات سوؽ العمؿ.
 تحرص المؤسسة عمى أف تتصؼ برامجيا التعميمية بالمرونة الكافية عمى
النحو الذى يسمح ليا باالستجابة إلى التغيير والى متطمبات خطط التنمية
المحمية والقومية .األمر الذي قد يؤدى إلى استحداث برامج أو مقررات
دراسية جديدة أو إجراء تعديالت فى البرامج التعميمية الحالية.

 3/2تصميم وتطوير البرامج التعميمية:
 3/2/0تصميم البرامج:

- 020 -

الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 تعمؿ المؤسسة عمى توصيؼ البرامج التعميمية والمقررات الدراسية التي
تقدميا (انظر النموذج رقـ  5والنموذج رقـ  1في الممحؽ رقـ  ،)2ويعتمد
مجمسيا الحاكـ ىذا التوصيؼ.
 تتأكد المؤسسة مف توافؽ محتوى البرامج التعميمية التي تقدميا مع رسالتيا
المعمنة.
 تحرص المؤسسة عمى مطابقة مصفوفة مخرجات التعمـ المستيدفة لكؿ
برنامج تعميمي ومقرراتو ألىداؼ ذلؾ البرنامج.
 تتأكد المؤسسة مف مساىمة محتويات البرنامج التعميمي في تنمية الميارات
الذىنية والعامة ( حؿ المشكالت /التفكير الناقد واالبتكاري /فرؽ العمؿ
الجماعي /ميارات الحاسب االي.............../إلخ).
 تحرص المؤسسة عمى مشاركة األطراؼ المعنية المختمفة عند تصميـ
وتطوير برامجيا التعميمية.
 2/3/2تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية :
 توفر المؤسسة االجراءات الموثقة لممراجعة الدورية لمبرامج التعميمية
والمقررات الدراسية.
 تتـ المراجعة الدورية لمبرامج التعميمة والمقررات الدراسية عمى المستويات
المختمفة بالمؤسسة (األقساـ العممية /وحدة الجودة /مجمس الكمية /المعيد).
 تحرص المؤسسة عمى اإلستفادة مف نتائج تقارير المراجعيف أوالممتحنيف
الخارجييف (انظر النموذج رقـ  7في الممحؽ رقـ .)2
 تضع المؤسسة في اعتبارىا عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات ما يمي :
 التطور العممي والتكنولوجي في مجاؿ التخصص وفي طرؽ
التدريس.
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 متغيرات سوؽ العمؿ.
 محتويات التقارير السنوية لمبرامج والمقررات (انظر النموذج رقـ
 8والنموذج رقـ  9في الممحؽ رقـ .)2
 نتائج تقييـ المقررات الدراسية بواسطة الطالب (نموذج رقـ 61
في الممحؽ رقـ .)2
 3/3مؤشرات فاعمية البرامج التعميمية:
 تتوافر لدى المؤسسة إحصائيات موثقة تتعمؽ بما يمي:
 تطور عدد الطالب الممتحقيف بكؿ برنامج تعميمي خالؿ السنواتالماضية ،مع عرض الدالالت التي ينطوي عمييا ىذا التطور.
 نسبة النجاح في الفرؽ الدراسية ( المستويات) المختمفة في كؿ برنامجتعميمي خالؿ السنوات السابقة ،مع ذكر الدالالت التي تنطوي عمييا.
 تطور نسبة الخريجيف في كؿ برنامج تعميمي خالؿ السنوات السابقة ،معذكر الدالالت التي تنطوي عمييا.
 تحرص المؤسسة عمى االستفادة مف المؤشرات السابقة والدالالت التي
انطوت عمييا في زيادة فاعمية البرامج التعميمية المطبقة.
 -4التعميم والتعمم والتسهيلت الداعمة:
تعمؿ المؤسسة عمى توفير فرص التعمـ لمطالب ،وتحرص عمى مالءمة
األساليب المستخدمة في ذلؾ لمخرجات التعمـ المستيدفة ،وتشجع أنماط التعمـ غير
التقميدية ،وتعمؿ عمى تييئة فرص التعمـ الذاتي لجميع الطالب .وعمى المؤسسة أف
تتيح مصادر تعمـ متنوعة ومالئمة لمبرنامج وألعداد الطالب .وتقوـ المؤسسة بتقويـ
الطالب بعدالة وموضوعية ،وباستخداـ أساليب متنوعة.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي:
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 4/0استراتيجيات التعميم والتعمم :
 4/0/0توافر استراتيجيات التعميم والتعمم:
 تضع المؤسسة است ارتيجات لمتعميـ والتعمـ بما يحقؽ رسالتيا وأىدافيا ،عمى
أف تكوف ىذه االستراتيجيات موثقة ومعمنة عمى كافة األطراؼ.
 تحرص المؤسسة عمى مشاركة األطراؼ المعنية المختمفة في إعداد
استراتيجيات التعميـ والتعمـ.
 4/0/2مراجعة استراتيجيات التعميم والتعمم:
 تراجع المؤسسة استراتيجيات التعميـ والتعمـ دورياً في ضوء نتائج
االمتحانات ،ونتائج استقصاء الطالب وأعضاء ىيئة التدريس وأعضاء الييئة
المعاونة.
 تسعى المؤسسة إلى االستفادة مف نتائج مراجعة استراتيجيات التعميـ والتعمـ.
 4/0/3أساليب التعميم والتعمم:
 توفر المؤسسة أنماطاً مف التعمـ غير تقميدية ،قادرة عمى تحقيؽ مخرجات
التعمـ المستيدفة (التعمـ اإللكتروني /التعمـ الذاتي /التعمـ التفاعمي/
........إلخ).
 تتأكد المؤسسة مف مالءمة أنماط التعمـ المستخدمة لمخرجات التعمـ
المستيدفة.
 تتأكد المؤسسة مف أف المقررات الدراسية تحتوى عمى مجاالت معينة وطرؽ
تدريس لتطبيؽ التعمـ الذاتى.
 توفر المؤسسة مصادر التعمـ الذاتي ،التي تتالءـ مع أنماط التعمـ
المستخدمة (اإلنترنت /المكتبة اإللكترونية /مشروعات التخرج ... /إلخ).
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 4/2السياسات المتبعة في التعامل مع مشكلت التعميم :
 4/2/0السياسات المطبقة:
تستخدـ المؤسسة سياسات محددة تساعد عمى تقديـ حموؿ مبتكرة وعممية
لمشكالت التعميـ ،والتي مف أمثمتيا ما يمي:
 بالنسبة لمكثافة العددية الزائدة لمطالب (تقسيـ الدفعات لمجموعات ،وتحفيزالطالب عمى التعمـ الذاتي ،وغيرىما).
 بالنسبة إلى انخفاض عدد الطالب (التعريؼ والترويج لمبرامج التعميمية /تحفيزالطالب لاللتحاؽ ببرامج تعميمية معينة.............. /إلخ).
 بالنسبة لمدروس الخصوصية (تفعيؿ برامج الدعـ األكاديمي ،والمتابعةاالكاديمية ألعضاء الييئة المعاونة).
 بالنسبة لضعؼ الموارد المتاحة (االستخداـ األمثؿ لمموارد ،والسعي لتنميةالموارد الذاتية ،وغير ذلؾ).
 بالنسبة لنقص أو زيادة أعضاء ىيئة التدريس (تعديؿ سياسات التعييف ،إعادةتوزيع األعباء الوظيفية ،وغير ذلؾ).
 بالنسبة لمكتاب الجامعي (شراء حؽ التأليؼ /التأليؼ الجماعي /إشراؼ القسـالعممي عمى الكتاب /استخدامو كأحد المراجع العممية لممقرر الدراسي).

 4/2/2مردود السياسات المتبعة في حل مشكلت التعميم:
تسعى المؤسسة إلى تحسيف المارسات العممية لمتعميـ والتعمـ ،مف خالؿ تطبيؽ
السياسات المختمفة لحؿ المشكالت التي تعاني منيا في ىذا المجاؿ .وتحدد المؤسسة
مجاالت التحسيف والمؤشرات الدالة عمى ذلؾ.
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 3/4برامج التدريب الميداني لمطلب:
 4/3/0برامج تدريب الطلب:
 تصمـ المؤسسة برامج موثقة لمتدريب الميداني لمطالب تعتمد عمى
احتياجاتيـ الحقيقية ،وتتضمف آليات محددة وواضحة لتنفيذ ىذه البرامج
واإلشراؼ عمييا.
 يتـ تصميـ وتوصيؼ برامج تدريب الطالب وفق ًا لمخرجات التعمـ المستيدفة.
 تستخدـ المؤسسة آليات موثقة لتقويـ نتائج التدريب الميداني لمطالب (نماذج
لكتابة تقارير عف المتدربيف /مراجعة تقارير جيات التدريب).
 يتـ األخد بنتائج التدريب في عممية تقويـ الطالب ( نظاـ الدرجات).
 تصمـ المؤسسة مجموعة مف المؤشرات الموضوعية لقياس فاعمية التدريب
الميداني لمطالب.
 4/4تقويم الطلب:
 4/0/4أساليب تقويم الطلب:
 يتوافر لدى المؤسسة آليات محددة لمتأكد مف مدى توافؽ وربط االمتحانات
بمخرجات التعمـ المستيدفة.
 تحرص المؤسسة عمى توفير آليات محددة لمتأكد مف عدالة تقويـ الطالب
عمى مستوى القسـ والكمية.
 تيتـ المؤسسة بوجود آليات فعالة لتوثيؽ نتائج االمتحانات.
 يتـ إعالـ الطالب بنتائج التقويـ المختمفة عبر الوسائؿ المناسبة.
 تستخدـ المؤسسة نظاـ الممتحنيف الخارجييف.
 تقوـ المؤسسة بتحميؿ نتائج تقويـ الطالب عمى المستويات المختمفة (الفرؽ
الدراسية /المقررات) واالستفادة منيا في تطوير البرامج والمقررات الدراسية.
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 تضع المؤسسة قواعد موثقة لمتعامؿ مع تظممات الطالب مف نتائج
االمتحاف ،وتعمنيا وتراقب تطبيقيا.
 تقوـ المؤسسة بإعداد تقرير عاـ عف نتائج االمتحانات وعرضو عمى
المجالس المتخصصة.
 4/5اإلمكانات المتاحة لمتعميم والتعمم:
 4/5/0المكتبة:
 تحرص المؤسسة عمى أف تكوف المكتبة مالئمة ألعداد الطالب ،كما يجب
أف يتوافر بالمكتبة التجييزات المناسبة ،والمراجع والدوريات الكافية والحديثة،
وخدمات التصوير بأسعار التكمفة.
 تتوافر في المكتبة تكنولوجيا المعمومات (اإلنترنت /االشتراؾ في دوريات
إلكترونية متخصصة /كتب إلكترونية............../إلخ) ،وتكوف متاحة
لمفئات المختمفة المستيدفة.
 تحرص المؤسسة عمى توفير العامميف المؤىميف فى المكتبة ،حيث يجب أف
يتصؼ ىؤالء العامموف بالجدارة ،وخاصةً ما يتعمؽ

بخبراتيـ السابقة

ومياراتيـ المتخصصة.
 تتضمف المكتبة مجموعات متنوعة وحديثة مف المراجع والدوريات ذات
الصمة.
 تيتـ المؤسسة بتقييـ خدمات المكتبة مف خالؿ مراجعة وتحميؿ نسب
المستفيديف مف ىذه الخدمات سنوياً مف طالب وأعضاء ىيئة التدريس
والييئة المعاونة.
 4/5/2قاعات الدراسة والمعامل:
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 تعمؿ المؤسسة عمى تناسب القاعات والفصوؿ الدراسية والمعامؿ مع أعداد
الطالب /الجداوؿ الدراسية.
 توفر المؤسسة قاعات المحاضرات والفصوؿ الدراسية والمعامؿ ،وتكوف
مالئمة لمعممية التعميمية مف حيث الوسائؿ السمعية والبصرية /الخامات
والمواد/مستمزمات تشغيؿ المعامؿ /اإلضاءة /التيوية /وسائؿ اإليضاح/
تكنولوجيا التدريس.
 توفر المؤسسة األعداد الكافية والمؤىمة مف الفنييف في المعامؿ.
 يجب أف تكوف الوسائؿ التعميمية الداعمة لمبرامج التعميمة مالئمة ل غراض
المعدة ليا (مستشفيات تعميمية /مساعدات التعميـ والتعمـ /ورش /محطات
مرسـ /معامؿ المغات /معامؿ
التجارب الزراعية /فنادؽ /مطاعـ /مالعب /ا
الحاسب وما شابو ذلؾ).
 6/4رضا الطلب:
 4/6/0قياس وتقييم رضا الطلب:
 تحرص المؤسسة عمى قياس وتقييـ رضاء الطالب مف خالؿ الوسائؿ
المناسبة ،ومنيا قوائـ االستقصاء (انظر النموذج رقـ  2فى الممحؽ رقـ .)2
 تقوـ المؤسسة بتحميؿ بيانات رضا الطالب والتوصؿ إلى النتائج التى
تساعدىا عمى معرفة مستوى رضائيـ عف سياسات القبوؿ والتحويالت
وأساليب التعمـ ،واالمكانات المعممية ،والوسائؿ اتمتعميمية الداعمة والمكتبة
 ........وغيرىا.
 تسعى المؤسسة إلى االستفادة مف نتائج تقييـ رضا الطالب ،وتتخذ الق اررات
المناسبة التى تساعد عمى تحسيف ىذا الرضا.
 -5أعضاء هيئة التدريس:
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لممؤسسة سياسات وقواعد معمنة لتعيػيف العػدد الكػافى فػى التخصصػات المختمفػة
مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ ،وتضع معايير موضوعية لتقييـ أدائيـ ،وذلؾ بمػا
يمكنيا مف االرتقاء بمستوى جودة العممية التعميمية والبحث العممى وخدمة المجتمع وفقاً
لرسالتيا وأىدافيا االستراتيجية .كػذلؾ يجػب عمػى المؤسسػة أف تعمػؿ عمػى تنميػة قػدرات
وميارات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وضماف رضائيـ الوظيفي.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي :
 5/0كفاية أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:
 5/0/0أعضاء هيئة التدريس:
 تسعى المؤسسة ألف تكوف نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب متفقة مع
المعدالت المرجعية.
 تتأكد المؤسسة مف مالءمة التخصص العممي لعضو ىيئة التدريس لممقررات
التي يشارؾ في تدريسيا.
 يتوافر لدى المؤسسة خطة وآليات موثقة لمتعامؿ مع العجز/الفائض في
أعضاء ىيئة التدريس فى بعض التخصصات.
 0/2/5أعضاء الهيئة المعاونة:
 تتأكد المؤسسة مف أف نسبة أعضاء الييئة المعاونة إلى الطالب تتفؽ
واحتياجات الخطة التعميمية.
 تتخذ المؤسسة االجراءات المناسبة لمتعامؿ مع حاالت العجز أو الفائض فى
أعضاء الييئة المعاونة.
 2/5تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:
 5/2/0خطة التدريب:
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 تحدد المؤسسة االحتياجات التدريبية لمفئات المستيدفة .
 تضع المؤسسة خطة التدريب ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وفقا
لالحتياجات التي تـ تحديدىا وتتضمف الخطة عدد ونوعية البرامج التدريبية
وآليات تنفيذىا.
 تتخذ المؤسسة االجراءات الكافية لتنفيذ البرامج التى تمبى االحتياجات
التدريبية لكؿ فئة.
 5/2/2تقويم التدريب:
 تتوافر لدى المؤسسة إحصائيات تتضمف نسب المتدربيف سنويا مف كؿ فئة
إلى العدد االجمالى.
 تصمـ المؤسسة مؤشرات لتقييـ مردود برامج التدريب التى تـ تنفيذىا سنوياً.
 3/5تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
 5/3/0تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:
 تضع المؤسسة معايير موضوعية لتقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييـ ،والتى يجب أف تشتمؿ عمى مستوى االلتزاـ بالجداوؿ الدراسية
واألنشطة التعميمية األخرى ،والمشاركة في أنشطة الريادة الطالبية وفى
الخطة البحثية لمقسـ العممى ،والمساىمة فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية
البيئة واألنشطة القومية/العالمية ،والمشاركة في أنشطة ضماف الجودة
والتطوير بالمؤسسة ،والمساىمة فى جيود تنمية الموارد الذاتية لممؤسسة،
والعالقة مع الزمالء والرؤساء ،وغيرىا.
 تعمف المؤسسة تمؾ المعايير عمى األطراؼ المعنية.
 تحرص المؤسسة عمى أف يتضمف التقرير السنوى نتائج تقييـ أداء أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييـ ،وكذلؾ أساليب االستفادة مف ىذه النتائج.
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 تقوـ المؤسسة بربط الحوافز بمستويات األداء ألعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييـ.
 تخطر إدارة المؤسسة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بنتائج تقييـ أدائيـ
وتناقشيـ فييا عند الضرورة.
 4/5الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:
 تحرص المؤسسة عمى قياس وتقييـ الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييـ (انظر النموذج رقـ  2فى الممحؽ رقـ .)2
 تسعى المؤسسة إلى االستفادة مف نتائج تقييـ الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة
التدريس ومعاونييـ ،وتتخد الق اررات والتصرفات المناسبة لتحسيف أو
المحافظة عمى رضائيـ.

 -6البحث العممي واألنشطة العممية:
البحث العممى ىو أحد األنشطة األساسية لمؤسسات التعميـ العالي ،ولذلؾ فإنو
يجب عمييا أف تحرص عمى توفير الظروؼ المواتية ،والموارد الكافية التي تمكف
الباحثيف مف القياـ بالنشاط البحثى العممي واالرتقاء بمستوى جودتو .كما يجب عمى
المؤسسة أف تشجع التعاوف بيف التخصصات المختمفة في مجاؿ البحوث مف خالؿ
خطة بحثية متكاممة تتفؽ مع الخطة البحثية لمجامعة.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي :
 6/0خطة البحث العممي:
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 تضع المؤسسة خطة لمبحث العممي مرتبطة بخطة الجامعة التي تنتمي إلييا
ومرتبطة بالتوجيات القومية واحتياجات المجتمع المحيط.
 تضع المؤسسة الخطة البحثية فى ضوء إمكاناتيا المادية المتاحة أو الممكف
الحصوؿ عمييا.
 توثؽ المؤسسة الخطة وتعتمدىا مف مجمسيا الحاكـ.
 6/2كفاءة العممية البحثية:
تحرص المؤسسة عمى أف ترتقى بكفاءة العممية البحثية عمى اعتبار أنيا أحد
مخرجاتيا األساسية .وفى ضوء ذلؾ يجب أف تستخدـ المؤسسة مؤشرات موضوعية
لقياس وتقييـ كفاءة العممية البحثية ،وتشجع وتحفز الباحثيف ،وتحرص عمى االستفادة
مف نتائج البحوث فى دعـ وتعزيز العممية التعميمية.
 6/2/0مؤشرات الكفاءة:
 نسبة أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف فى البحث العممى سنويا بالمقارنة
بالعدد اإلجمالى ألعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسة.
 عدد األبحاث المنشورة محمياً ودولياً مقارنة بعدد أعضاء ىيئة التدريس
بالمؤسسة.
 توافر قواعد بيانات لمبحوث العممية بالمؤسسة.
 نسبة البحوث العممية المشتركة مع مؤسسات عممية دولية.
 عدد أعضاء ىيئة التدريس الذيف سبؽ ليـ الحصوؿ عمى جوائز الدولة أو
جوائز عالمية أو براءات اختراع.
 تسعى المؤسسة إلى جذب الطمب عمى أبحاثيا العممية التطبيقية مف جانب
المؤسسات اإلنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة.
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 عدد البحوث العممية التطبيقية التى استفادت منيا المؤسسات اإلنتاجية
والخدمية فى المجتمع.
 6/2/2تشجيع وتحفيز البحث العممى:
 تستخدـ المؤسسة أساليب متنوعة لتشجيع البحوث العممية المشتركة بيف
األقساـ العممية.
 تشجع المؤسسة الييئة المعاونة والطالب عمى المشاركة في المشاريع
البحثية.
 تيتـ المؤسسة بتنمية الميارات البحثية لمييئات المعاونة (برامج تنمية ميارات
منيجية البحث).
 تتوافر لدى المؤسسة وسائؿ التحفيز الكافية لرعاية ودعـ الباحثيف ماديا
ومعنويا.
 تشجع المؤسسة الباحثيف لمتقدـ لمحصوؿ عمى جوائز محمية أو دولية فى
البحث العممى.

 6/2/3مساهمة البحث العممي في دعم وتعزيز العممية التعميمية:
 تحرص المؤسسة عمى االستفادة مف البحث العممي الذى يقوـ بو أعضاء
ىيئة التدريس فى دعـ وتعزيز العممية التعميمية.
 تيتـ المؤسسة بمشاركة الطالب فى المشاريع البحثية.
 3/6تمويل البحث العممي:
 تخصص المؤسسة موازنة سنوية كافية ألنشطة البحث العممي.
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 تسعى المؤسسة إلى تنمية مصادر التمويؿ الذاتي الداخمية والخارجية لمبحث
العممي.
 تحرص عمى قياس وتقييـ مردود المخصصات المالية المنفقة عمى البحث
العممى بالمؤسسة.
 6/4أنشطة عممية أخرى:
 6/4/0مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات:
 تحرص المؤسسة عمى المشاركة فى مشروعات بحثية ممولة مف مؤسسات
بحثية محمية أو دولية.
 تسعى المؤسسة  -ليس فقط  -إلى الحصوؿ عمى اتفاقيات ثقافية مع
مؤسسات تعميمية أو بحثية دولية ،بؿ تيتـ بتفعيؿ ىذه االتفاقيات فى
التطبيؽ العممى.
 5/4/2المؤتمرات واألنشطة العممية األخرى:
تحرص المؤسسة عمى تنظيـ أو المشاركة فى الندوات وورش العمؿ والمؤتمرات
العممية المحمية واإلقميمية والدولية.
 تدعـ المؤسسة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات المحمية
واإلقميمية والدولية.
 تشجع المؤسسة الطالب لممشاركة فى المؤتمرات المحمية واإلقميمية والدولية.
 تساىـ المؤسسة فى أنشطة عممية أخرى محمية أو إقميمية أو دولية مثاؿ
ذلؾ:
 المشاركة في عضوية ىيئات دولية إصدار دورية عممية. مشاركة أعضاء ىيئة اتمتدريس فى تحكيـ أبحاث أو مشروعات.- 034 -
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 التمثيؿ فى منظمات أو جمعيات قومية أو دولية. -7الدراسات العميا:
تسعى المؤسسة التعميمية التى تقدـ برامج لمدراسات العميا إلى تحسيف جودة ىذه
البرامج مف خالؿ توصيفيا بدقة ،ومراجعتيا دورياً ،والتحقؽ مف أف مخرجات التعمـ
المستيدفة ألي برنامج ومقرراتو تحقؽ بالفعؿ األىداؼ المخططة لو .كما تحرص
المؤسسة عمى توفير مصادر التعمـ المختمفة لطالب الدراسات العميا ،وتقر نظما
موضوعية لتقويـ طالب الدراسات العميا ،وأخي اًر تحرص المؤسسة عمى رضا طالب
الدراسات العميا.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي:
 7/0الدرجات الممنوحة:
 تتبع المؤسسة أساليب متنوعة لمتعريؼ ببرامج الدراسات العميا التى تقدميا.
 يتوافر لدى المؤسسة قواعد بيانات تتعمؽ بأعداد وأنواع الدبمومات والدرجات
العممية التى منحتيا عبر سمسمة زمنية ماضية ،ومصنفة وفقا لمدارسيف مف
الداخؿ (أعضاء الييئة المعاونة) والخارج.
 2/7العممية التعميمية في الدراسات العميا:
 7/2/0برامج الدبموم /الماجستير /الدكتوراه:
 تتبنى وتطبؽ المؤسسة معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العميا
المختمفة.
 تقوـ المؤسسة بتوصيؼ موثؽ ومعتمد لمبرامج والمقررات الدراسية.
 تراعي المؤسسة ضرورة توافؽ برامج الماجستير مع احتياجات المجتمع
والتطورات األكاديمية الحديثة.
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 تحدد المؤسسة ما إذا كانت تقوـ بمراجعة برامج الماجستير بواسطة مراجعيف
خارجييف (انظر النموذج رقـ  1في الممحؽ رقـ .)2
 تحدد المؤسسة مدى توافؽ مخرجات التعمـ المستيدفة لكؿ برنامج مع
المعايير المرجعية األكاديمية لكؿ برنامج.
 تحدد المؤسسة مدى توافؽ محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعمـ
المستيدفة لكؿ برنامج.
 تحدد المؤسسة متوسط الفترة الزمنية لمحصوؿ عمى الدرجة العممية.
 7/2/2نظام التسجيل واإلشراف األكاديمي:
 تعمف المؤسسة عف إجراءات التسجيؿ واإلشراؼ في الدراسات العميا مف
خالؿ وسائؿ متنوعة ،مثؿ أدلة لمطالب والموقع اإللكتروني الخاص بيا،
وغيرىا.
 تقوـ المؤسسة بالمراجعة الدورية والتحديث إلجراءات التسجيؿ واإلشراؼ فى
الدراسات العميا بغرض تطويرىا.
 تتبع المؤسسة إجراءات التسجيؿ االلكترونية ،وتحتفظ بقواعد بيانات لطالب
الدراسات العميا المسجميف لدييا ،مع ضرورة التحديث المستمر ليذه القواعد
لموائح الدراسات العميا.
 تمتزـ األقساـ العممية بالمؤسسة بتوزيع اإلشراؼ العممى عمى الرسائؿ وفقا
لمتخصص.
 تتوافر لدى المؤسسة اإلجراءات الموثقة االكافية لمتابعة وتقييـ أداء الباحثيف
قبؿ وأثناء التسجيؿ لمدرجات العممية .مثاؿ ذلؾ عقد سيمنارات ،والتقارير
الدورية.
 7/2/3الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العميا:
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 تحرص المؤسسة عؿ تحقيؽ التناسب بيف عدد أعضاء ىيئة التدريس
واألعباء التدريسية لممقررات الدراسية /والخطة البحثية.
 تحرص المؤسسة عمى توزيع األعباء التدريسية طبقا لمتخصصات المختمفة
ألعضاء ىيئة التدريس.
 توفر المؤسسة اإلمكانات والتسييالت المادية الالزمة لمعممية البحثية فى
برامج الدراسات العميا.
 7/3طلب الدراسات العميا:
 7/3/0اال لتحاق ببرامج الدراسات العميا :
 تقوـ المؤسسة بتحميؿ معدالت تزايد أو تناقص أعداد الطالب الممحقيف
ببرامج الدراسات العميا ،مع توضيح الدالالت التى تنطوى عمييا.
 تقوـ المؤسسة بتحميؿ تطور نسبة التحاؽ الطالب الوافديف إلى إجمالى عدد
الطالب فى الدراسات العميا سنويا (خالؿ السنوات الخمس األخيرة) ،مع
توضيح الدالالت التى تنطوى عمييا.
 7/3/2تقويم طلب الدراسات العميا:
 تستخدـ المؤسسة أساليب متنوعة لتقويـ طالب الدراسات العميا.
 تتأكد المؤسسة مف توافؽ طرؽ التقويـ المستخدمة مع المخرجات المستيدفة
لمتعمـ.
 تتحقؽ المؤسسة مف خالؿ األقساـ العممية مف توافؽ االمتحانات مع المحتوى
المعمف لممقررات الدراسية.
 تطبؽ المؤسسة نظاـ الممتحنيف الخارجييف عند الحاجة لذلؾ.
 تشجع األقساـ العممية بالمؤسسة طالب الدراسات العميا عمى نشر األبحاث
المستخرجة مف الرسائؿ العممية.
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 7/3/3رضا طلب الدراسات العميا:
 تيتـ المؤسسة باستخداـ وسائؿ متنوعة لقياس رضا طالب الدراسات العميا.
 تقوـ المؤسسة بتحميؿ بيانات تقييـ رضاء الطالب واالستفادة منيا فى تطوير
برامج الدراسات العميا.
 تستخدـ المؤسسة قواعد معمنة لمتعامؿ مع تظممات الطالب.
 -8التقويم المستمر لمفاعمية التعميمية:
لمتحق ػػؽ م ػػف الفاعمي ػػة التعميمي ػػة يج ػػب أف تس ػػتخدـ المؤسس ػػة األس ػػاليب المناس ػػبة
لمتق ػػويـ الش ػػامؿ ألبع ػػاد وعناص ػػر الفاعمي ػػة التعميمي ػػة .وتن ػػاقش نت ػػائج ى ػػذا التق ػػوييـ م ػػع
القيػػادات األكاديميػػة وجميػػع األط ػراؼ المسػػتفيدة ،وذلػػؾ تمييػػدا لوضػػع خطػػط التحسػػيف
والتعزيز لمفاعمية التعميمية.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي:
 0/8شمولية واستمرارية التقويم:
تسػػتخدـ المؤسسػػة أسػػاليب موضػػوعية وعمميػػة لمتقػػويـ الشػػامؿ والمسػػتمر لمفاعميػػة
التعميميػػة ،مػػع وجػػود نظػػاـ رسػػمي لمنظػػاـ الػػداخمى إلدارة جػػودة التعمػػيـ والػػتعمـ .وت ارعػػى
المؤسسة فى ىذا الصدد ما يمى:
 8/0/0أساليب ونتائج التقويم:
 تستخدـ المؤسسة أساليب متنوعة لمتقويـ المستمر لمفاعمية التعميمية.
 تحرص المؤسسة عمى مناقشة نتائج التقويـ مع القيادات األكاديمية واإلدارية
وباقى المستفيديف.
 تضع المؤسسة خططاً تنفيذية لمتحسيف والتعزيز فى ضوء نتائج تقويـ
الفاعمية التعميمية.
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 تطبؽ المؤسسة الخطط التنفيذية لتطوير وتعزيز الفاعمية التعميمية ضمف
جدوؿ زمني ،مع توفير االيات الخاصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ االجراءات
التصحيحية.
 8/0/2ممارسات النظام الداخمى لمجودة:
 تحرص المؤسسة عمى إقامة نظاـ داخمي متكامؿ إلدارة جودة التعميـ والتعمـ
بالمؤسسة ،حيث يشتمؿ عمى سبيؿ المثاؿ المتابعة الدورية لتقارير البرامج
والمقررات ،وممفات المقررات ،والبحث العممى ،وخطط معالجة وتصحيح
الجوانب السمبية.
 تستخدـ المؤسسة مؤشرات موضوعية لمتقييـ المستمر ألداء الفاعمية
التعميمية.
 8/2المساءلة والمحاسبة:
تعتبػػر عمميػػة المسػػاءلة والمحاس ػػبة مػػف العمميػػات الض ػػرورية لمتحقػػؽ مػػف التػ ػزاـ
القيػػادات األكاديميػػة واإلداريػػة وأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ ،والعػػامميف بالمؤسسػػة
بالقوانيف والموائح المنظمة ل داء الخاص بالفاعمية التعميمية.
وتشتمؿ الممارسات التطبييقية لممؤسسات التعميمية في ىذا المجاؿ عمى التالي:
 تحرص المؤسسة عمى مراجعة وتفعيؿ الموائح والقوانيف الحالية والمتعمقة
بالمساءلة فى مجاالت الفعالية التعميمية.
 تتخذ المؤسسة قرارت جديدة تتعمؽ بتفعيؿ نظـ المساءلة والمحاسبة فى
المؤسسة فيما يخص تحسيف الفعالية التعميمية.
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