
 معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي

 

 التخطيط االستراتيجي: .1

 :منطوق المعيار

للمؤسسه رساله و رؤية  واضحه و معلنه شارك في وضعهمها االطراف المعنيه و تعبر عن 

دورها التعليمي و البحثي و المجتمعي و لها خطه استراتيجيه واقعيه و قابله للتنفيذ تتضمن 

 و تتسق مع استراتيجية الجامعه.أهدافا محدده 

 

 المعيار اتمؤشر  م
 رسالة و رؤية المؤسسه معتمدتان و معلنتان و شارك في وضعهم االطراف المعنية  1
 رسالة المؤسسه واضحه و تعكس دورها التعليمي و البحثي و مسئولياتها المجتمعية 2
 تتسق مع استراتيجية الجامعة. الخطه االستراتيجيه للمؤسسه معتمدة و مكتملة العناصر و 3
 التحليل البيئي شامل البيئة الداخلية و الخارجيه و شارك فيه االطراف المعنيه 4
 االهداف االستراتيجيه للمؤسسه معلنه و واضحه الصياغة و مبنيه علي التحليل البيئي  5
 الخطط التنفيذيه تتضمن االنشطه التي تحقق االهداف االستراتيجيه  6
 للمؤسسه تقارير دورية لمتابعة و تقويم مدي تقدم الخطط التنفيذيه وفقا للجدول الزمني 7

 

  



 القيادة و الحوكمة: .2

 منطوق المعيار
تلتزم م أدائها وفقا لمعايير موضوعيه و للمؤسسه قيادات مؤهله يتم اختيارها و تنميه قدراتها و تقيي

االخالقيات المهنيه انطالقا من قيم جوهريه. و المؤسسه بالنزاهه و المصداقيه و الشفافيه و 
للمؤسسه هيكل تنظيمي يالئم حجم و نوع انشطتها بما يضمن تحقيق رسالتها و أهدافها و لها 

 توصيف موثق لكل الوظائف يحدد بوضوح المسئوليات و االختصاصات.
 

 المعيار اتمؤشر  م
 لمعايير موضوعية و معلنه و ذات شفافيه تحقق تكافؤ الفرص.القيادات االكاديمية و االدارية مختاره وفقا  1
 القيادات الحالية و المحتمله يتم تنمية قدراتها و كذلك تكوين كوادر جديده 2
 معايير تقييم أداء القيادات موضوعيه و تشارك فيها االطراف المعنيه و تستخدم النتائج لتحسين االداء . 3
 فاعله للتعامل مع مشكالت المؤسسة.الدارة المؤسة آليات  4
للمؤسسة قيم جوهرية معلنه و متاحه للمعنين و آليات فاعله لضمان الشفافيه و الممارسات العادله و تطبيق  5

 اخالقيات المهنه 
 المعلومات المعلنه عن المؤسسه شامله و تضمن المؤسسه مصداقيتها و تحديثها. 6
 و مالئم لحجم المؤسسة و نشاطها. الهيكل التنظيمي معتمد و معلن 7
 التوصيف الوظيفي معتمد و معلن و يحدد المسئوليات و االختصاصات وفقا للهيكل التنظيمي. 8

  



 إدارة الجودة و التطوير: .3
 منطوق المعيار:

اجراء تقويم ذاتي شامل و للمؤسسه نظام إدارة الجوده توفر له القياده سبل الدعم و تلتزم ب
تستعين بالمراجعات الداخليه و الخارجيه لضمان جودة االداء و تستخدم نتائج التقويم مستمر و 

 و المرجاعه في تطوير االداء.
 المعيار اتمؤشر  م
 التجهيزات المالئمة.و  للمؤسسه وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهله  1
عالقات واضحه بما فيها عالقة الوحده تنظيما ذا تبعيه و ه تتضمن هيكال الالئحة الداخليه لوحدة ضمان الجود 2

 بمركز ضمان الجوده بالجامعة.
 .نشطتهال نشاطها و قواعد بيانات  تقارير سنويه عنلوحده ضمان الجوده خطط و  3
 خارجيه.داء موضوعيه و مراجعات داخليه و أيتم بصفه دورية باستخدام مؤشرات شطه المؤسسه أنتقويم  4
في اتخاذ االجراءات  في مجالسها الرسمية و يستفاد منهاع المعنين و تقويم انشطه المؤسسه تناقش منتائج  5

 التطوير.التصحيحيه و 
 

  



 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه: .4
 منطوق المعيار:

للمؤسسه العدد الكافي و المؤهل من اعضاء هيئة التدريسو معاونيهم بما يتناسب مع متطلبات 
البرامج التعليميه المقدمه و بما يمكنها من تحقيق رسالتها و أهدافها. و تعمل المؤسسه علي 
تنميه قدرات و مهارات أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و تلتزم بتقييم أدائهم و ضمان قياس 

 أرائهم.
 المعيار اتمؤشر  م
 مع المعدالت المرجعية. نسبة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه الي الطالب تتفق 1
 المؤسسة آليات للتعامل مع العجز او الفائض في أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونه. 2
 التخصص العلمي لعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها. 3
يام بالمهام التدريسية و البحثية و االدارية أعباء العمل تتيح لعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه الق 4

 بكفائه .
يتم تحديد االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه بصورة دورية مع تنفيذ برامج لتلبية  5

 هذه االحتياجات.
التقيم التي تستخدم معايير تقييم أعضاء هيئة التدريسو الهيئة المعاونه موضوعية و يتم اخطارهم بنتائج  6

 لتحسين االداء.
للمؤسسه وسائل مناسبه لقياس أراء أعضاء هيئة التدريسو الهيئة المعاونه و االستفاده منها في إتخاذ  7

 إجراءات تصحيحيه.
 

  



 الجهاز االداري: .5
 :منطوق المعيار

لمؤسسه و للمؤسسه جهاز إداري مالئم من حيث : العدد و المؤهالت مع حجم و طبيعة أنشطه ا
يتسم بكفاءة االداء بما يكفل تحقيق رسالتها و أهدافها، و تحرص المؤسسه علي التنميه 

 المستمره لفراده و تلتزم بتقييم أدائهم و ضمان قياس أرائهم.
 المعيار اتمؤشر  م
قدراتهم و الجهاز االداري مالئم مع حجم و طبيعة انشطه المؤسسه و يتم توزيع العاملين وفقا لمؤهالتهم و  1

 وجود آليه للتعامل مع النقص و الزيادة في عددهم.
 يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بصوره دورية مع اتخاذ إجراءات لتنفيذ برامج تلبي هذه االحتياجات. 2
لتقييم للمؤسسه نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز االداري له معايير موضوعية و معلنه مع استخدام نتائج ا 3

 للمحاسبة.
للمؤسسه وسائل مناسبه لقياس أراء أعضاء الجهاز االداري و االستفاده من النتائج في اتخاذ إجراءات  4

 تصحيحيه.
 

  



 

 الموارد المالية و المادية: .6
 :منطوق المعيار

للمؤسسه مواردها المالية و الماديه و التسهيالت الداعمه المالئمة لطبيعة نشاطها و حجمه 
، و تحرص علي كفاءة استخدام تلك الموارد و و أهدافهابما يمكنها من تحقيق رسالتها 

 تنميتها.
 المعيار اتمؤشر  م
 يحقق رسالتها و أهدافها.الموارد المالية للمؤسسه كافيه لطبيعة نشاطها و أعداد الطالب و بما  1
 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدله علي زيادة معدل تنمية الموارد الذاتيه للمؤسسه. 2
مباني المؤسسه و قاعات المحاضرات و المعامل و تجهيزاتها مالئمه لطبيعة نشاط المؤسسه و عدد  3

 الطالب كما يتوفر المناخ الصحي بالمباني.
 ت و المعامل و البنيه التحتيه و المرافق بصورة دورية.يتم صيانة القاعا 4
 إجراءات االمن و السالمه المتبعه في المؤسسه مناسبة. 5
للمؤسسة موقع الكتروني فعال و يحدث دوريا و وسائل االتصال و النظم التكنولوجيه المستخدمه حديثه و  6

 مالئمة للنشاط االكاديمي .
المؤسسه من حيث توافر الكتب و المراجع و التجهيزات و الخدمات و المكتبة الرقمية المكتبة مالئمة لنشاط  7

 متاحه للمعنين.
 

  



 المعايير االكاديمية و البرامج التعليمية: .7
 :منطوق المعيار

المؤسسه تتبني المعايير االكاديمية القويمة المرجعية و تتأكد من توافق برامجها التعليمية مع 
المعايير التي تبنتها و تتخذ االجراءات الالزمه للوفاء بمتطلباتها ، و تحرص المؤسسه علي ان 

تعليمه و احتياجات المجتمع و سوق العمل ، و توصف البرامج التلبي البرامج التعليميه المقدمه 
 المقررات الدراسيه و تقوم بمراجعتها و تطويرها بصورة دوريه.

 المعيار اتمؤشر  م
 المعايير االكاديمية المرجعية التي تبنتها المؤسسه تتوافق مع رساله و أهداف المؤسسه. 1
 البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل. 2
 تتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير االكاديمية المرجعية.البرامج التعليمية موصفه و معتمده و  3
 نواتج التعلم لكل برنامج تتسق مع مقرراته الدراسية و توصيف المقررات يوضح طرق التدريسو التقويم. 4
 الخارجيين.البرامج التعليمية و المقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين و  5
للمؤسسه تقارير سنويه للمقررات الدراسية و البرامج التعليمية تستفيد منها المؤسسه في وضع خطط التحسين و  6

 التطوير.
 

  



 

 التدريس و التعلم: .8
 منطوق المعيار:

للتدريس و التعلم و التقويم يتم مراجعتها و تطويرها بصوره دوريه بما للمؤسسه استراتيجيه 
يضمن تحقق المعاييراالكاديميه و يسهم في تحقيق رسالتها و أهدافها. و تحرص المؤسسه 
علي مالئمة طرق التدريس و التعلم و التقويم لنواتج التعلم المستهدفه، و تعمل علي تهيئة 

مشاركة الجهات المجتمعيه برامج التدريب التي تسهم في اكساب تقدم بفرص التعلم الذاتي، و 
الطالب المهارات االزمه لتحقيق مواصفات الخريج، و توفر لتلك البرامج الموارد المالئمه و 

و  تضمن جوده تنفيئذها و جديه االشراف عليها ، و تحرص علي تقييم فاعليتها و تطويرها. 
وضوعيه و عداله و باستخدام اساليب و أدوات متنوعه تحرص المؤسسه علي تقويم الطالب بم

 تالئم نواتج التعلم و بما يدعم العمليه التعليميه.
 المعيار اتمؤشر  م
 للمؤسسه استراتيجيه للتدريسو التعلم و التقويم تتسق مع المعايير االكاديمية  المرجعية و نواتج التعلم. 1
 التقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي و مهارات توظيف الطالب.تطبيق استراتيجية التدريس و التعلم و  2
 برامج التدريب للطالب مصممه وفقا لنواتج التعلم المستهدفه و يتوفر لتنفيذها االليات و الموارد الالزمه. 3
 .توقيم أداء الطالب في التدريب يتم باساليب متنوعه و بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفه 4
 فاعلية التدريب تقييم باستخدام أدوات و مؤشرات موضوعيه و تستخدم النتائج في تطوير آلية التدريب. 5
 الدرجات المخصصه لنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها. 6
 توزيعها بما يضمن سريتها.عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة و عدالة ، و االمتحانات يأمن وضعها و نسخها و  7
آليات تقويم الطالب تضمن عداله التصحيح و دقة وضع و رصد الدرجات و االحتفاظ بالنتائج مؤمنة و قابلة  8

 لالستدعاء.
 التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم. 9

 و استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم. نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية 11
 قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة و معلنة و توجد آليات لمراقبة تطبيقها. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطالب و الخريجون: .9
 منطوق المعيار:

الطالب  للمؤسسه قواعد معلنه و عادله قبول الطالب يتم مراجعتها دوريا و تعمل علي جذب
القرار،  عالوافدين. و تلتزم المؤسسه بتقديم الدعم و االرشاد للطالب، و تكفل مشاركتهم في صن

و تعمل علي استمراريه التواصل  و تشجع االنشطه الطالبيه، و تحرص علي قياس أراء الطالب
 مع الخرجين.

 المعيار اتمؤشر  م
 التعليميه واضحه و عادلة و معلنه.قواعد قبول و تحويل و توزيع الطالب علي البرامج  1
 للمؤسسه اساليب فاعله لجذب الطالب الوافدين. 2
 للمؤسسه نظام متكامل و فعال لدعم الطالب ماديا و اجتماعيا و صحيا. 3
 لمؤؤسه نظام فعال للدعم االكاديني للطالب. 4
الطالبي و مراعاة مالئمة االنشاءات و للمؤسسه آليات فاعله لدمج زوي االحتياجات الخاصة في المجتمع  5

 التجهيزات.
 وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. 6
 االنشطه الطالبيه متنوعه و يتوفر لها االماكن و التجهيزات و االشراف. 7
 للمؤسسه وسائل مناسبه لقياس أراء الطالب و االستفاده من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحيه. 8
 للمؤسسه آليات لمتابعة الخرجين و التواصل معهم و قواعد بيانات محدثه دوريا. 9

 المؤسسه توفر برامج للتنميه المهنيه و التعليم المستمر وفقا الحتياجات سوق العمل. 11
 

  



 العلمية: البحث العلمي و االنشطة .11
 منطوق المعيار:

المؤسسه علي توفير و تنميه الموارد للمؤسسه خطه بحثيه تتفق مع خطه الجامعه، و تحرص 
الالزمه التي تمكن الباحثين من القيام بالنشاط البحثي، و تشجع التعاون  و المشاركه بين 

 التخصصصات المختتلفه في مجال البحوث، و تخلق مناخا داعما لالنشطه العلميه.
 المعيار اتمؤشر  م
 احتياجات المجتمع و تتناسب مع اماكنيات المؤسسة. خطة البحث العلمي موثقه و مرتبطه بخطه الجامعه و 1
 للمؤسسه آليات فاعله لنشر الوعي باخالقيات البحث العلمي و مراقبة تطبيقها. 2
الموارد المتاحه كافيه النشطه البحث العلمي و تعمل المؤسسه علي تنمية مصادر التمويل و المشاركة في  3

 يه.مشروعات بحثيه محليه و أقليميه و دول
توافر مناخ و أساليب مفعله لدعم البحث العملي و تنميه قدرات الباحثين و تشجيع االبحاث المشتركة بين  4

 التخصصات المختلفة.
 االنتاج البحثي للمؤسسه في نمو مستمر و يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس. 5
االنشطه و المشروعات و المؤتمرات العملية و أعضاء هيئة التدريسو الهيئة المعاونه و الطالب يشاركون في  6

 البحثيه.
 للمؤسسه قواعد بيانات للبحوث و االنشطه العلمية. 7
 للمؤسسه مؤتمر عليم دوري. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا: .11
 :منطوق المعيار

مع المعايير القياسيه المؤسسه تقدم برامج متنوعه للدراسات العليا، لها معايير اكاديميه، تتوافق 
الصادره عن الهيئة، و بما يسهم في تحقيق رساله المؤسسه و أهدافها. و توصف المؤسسه 
برامج الدراسات العليا، و تراجعها و تطورها دوريا، و تتأكد من اتساق نواتج التعلم المستهدفه لكل 

ظما موضوعيه و عادله برنامج تعليمي مع مقرراته، و توفر مصادر التعلم المختلفه، و تقر ن
 لتقويم الطالب و تحرص علي قياس أرائهم.

 المعيار اتمؤشر  م
 برامج الدراسات العليا متنوعه و تسهم في تحقيق رسالة المؤسسه و تقابل متغيرات سوق العمل. 1
 الهيئة.لبرامج الدراسات العليا معايير اكاديمية متبناه تتوافق مع المعايير القياسية الصادره عن  2
 برامج الدراسات العليا موصفه و معتمده و تتوافق نواتج التعلم المستهدفه مع المعايير القياسيه. 3
 نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته و توصيف المقررات يوضح طرق التدريس و التقويم. 4
 الدراسية و البرامج التعليمية.للمؤسسه طرق تدريس مناسبه تحقق نواتج التعلم للمقررات  5
الموارد و االمكانات و التسهيالت الالزمه للعمليه التعلميه و البحثيه في برامج الدراسات العليا مالئمه لتحقيق  6

 نواتج التعلم.
 تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعيه و العداله و باستخدام اساليب متنوعه. 7
 المقررات الدراسية يتم مراجعتها بصوره دورية بمشاركة المراجعين الداخليين و الخارجيين. البرام التعليميه و 8
للمؤسسه تقارير سنويه للمقررات الدراسيه و البرامج التعليميه و تستفاد منها المؤسسه في وضع خطط  9

 التحسين و التطوير.
معلنه و توجد ضمانات موضوعيه و عادله لتوزيع آليات التسجيل و االشراف في الدراسات العليا محدده و  11

 االشراف العلمي علي الراسئل وفقا للتخصص.
 للمؤسسه واسئل مناسبه لقياس اراء طالب الدراسات العليا و االستفاده من النتائج التخاذ اجراءات تصحيحيه. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشاركة المجتمعيه و تنمية البيئة: .12
 :منطوق المعيار

المؤؤسه تحرص علي تلبيه احتياجات و أولويات مجتمعها المحيط، و تعمل علي تنميه البيئة. 
و تقوم المؤسسه بتفعيل المشاركه المجتمعيه في صنع القرار و أنشطتها المختلفه، و تحر 

 علي قياس أراء المجتمع عن الخدمات و االنشطه التي تقدمها.
 المعيار اتمؤشر  م
 مفعله لخدمة المجتمع و تنميه البيئه.للمؤسسه خطه  1
 للمؤسسه كيانات فاعله في مجال خدمة المجتمع و تنميه البيئة. 2
 للمؤسسه أنشطه متنوعه في مجال خدمة المجتمع و تنميه البيئة. 3
 للمؤسسه آليات لتمثيل فاعل لالطراف المجتمعيه في صمع القرار و دعم موارد المؤسسه. 4
 مناسبه لقياس أراء المجتمع و االستفاده من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحيه. للمؤسسه وسائل 5

 

 

 


