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 دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي

٣ 

  تقديم
ــــل المــــراجعين المعتمــــدين"يعتبــــر  ــــة " دلي ــــة القومي أحــــد االصــــدارات األساســــية للهيئ
المـراجعين  إلـىتقدمـه  والـذيجمهوريـة مصـر العربيـة،  فـيلتعليم واالعتمـاد لضمان جودة ا

عمليـة المراجعـة والتقـويم ألداء مؤسسـات التعلـيم  إلجراءالمعتمدين ليكون الوسيلة الرئيسية 
ويتضــمن هــذا . ، ومــن ثــم يعــاونهم علــى انجــاز مهــامهم بدقــة وموضــوعية وشــفافيةالعــالي

، سـواء العـاليمؤسسة من مؤسسـات التعلـيم  ألياالعتماد الدليل محورين أساسين للتقويم و 
كانــت حكوميــة أو خاصــة أو مؤسســات جامعــة األزهــر ، وهمــا القــدرة المؤسســية والفاعليــة 
التعليميـــة، ومـــا ينطـــوي عليـــه كـــل منهمـــا مـــن مؤشـــرات وعناصـــر وخصـــائص تـــم تحديـــدها 

أن أسـاليب القيـاس  كمـا. وتصميمها بعناية حيث تتصف بالشـمولية والموضـوعية والواقعيـة
هــذا الــدليل تــم تصــميمها علــى النحــو الــذي ُيمكــن المراجــع أثنــاء  فــيواألوزان المســتخدمة 

الزيـــــارة الميدانيـــــة للمؤسســـــة الخاضـــــعة للتقـــــويم مـــــن الحكـــــم والتقـــــدير بدرجـــــة عاليـــــة مـــــن 
الموضــوعية والمصــداقية، مــع ســهولة حســاب درجــات التقــويم للخصــائص موضــع القيــاس، 

لدرجة النهائيـة لـألداء الكلـى للمؤسسـة باسـتخدام البرنـامج مصـمم خصيصـا ا إلىوالتوصل 
   .لىلذلك باستخدام الحاسب اآل

ولقـــد قامـــت الهيئـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن صـــياغة مســـودة هـــذا الـــدليل بعرضـــه علـــى 
مجموعــة مــن الخبــراء المتخصصــين فــي مجــال الجــودة واالعتمــاد ومــن عينــات مــن ممثلــي 

ة والخاصة، وممثلى األطراف المجتمعية ذات العالقـة بقضـية الجامعات المصرية الحكومي
تطــــــوير التعلــــــيم فــــــى مصــــــر، وممثلــــــى قــــــادة الــــــرأى واالعــــــالم، وأخيــــــرًا بعــــــض الخبــــــراء 
المتخصصـــين فـــي مجـــال الجـــودة واالعتمـــاد فـــي بعـــض الهيئـــات الدوليـــة المنـــاظرة، وذلـــك 

بمـا يسـاعد علـى تفعيـل  لقياس االنطباعات وردود األفعال نحو مضمونه وقابليته للتطبيق،
وفي ضوء ذلـك قامـت الهيئـة بـاجراء . عملية المراجعة والتقويم في مؤسسات التعليم العالي

  . التعديالت المناسبة التي ساهمت في اخراجه في صورته الحالية
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ويمثل هذا الدليل قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات الهيئة، حيث أنـه نتـاج فكـر 
كفـــاءات مصـــرية ممثلـــة فـــى مجموعـــة مـــن الـــزمالء مـــن متميـــز وجهـــد مضـــن ومخلـــص ل

القيــــادات االكاديميــــة ، واعضــــاء هيئــــة التــــدريس، والخبــــراء فــــى مؤسســــات التعلــــيم العــــالى 
اســتراتيجيات ونظــم وبــرامج التطــوير وادارة  يالمختلفــة والــذين ُيشــهد لهــم بــالخبرة الطويلــة فــ

ض المخطــط لــه ويكــون وســيلة وتتمنــى الهيئــة أن يحقــق هــذا العمــل المتميــز الغــر . الجــودة
فاعلـة الجـراء عمليــة المراجعـة والتقـويم ألداء مؤسســات التعلـيم العـالى فــى مصـر، ويعــاون 

  .المراجعين على أداء مهامهم بكفاءة عالية
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  شكر وتقدير
فـــى مراحلـــه المختلفـــة مـــن اعـــداد " دليـــل المـــراجعين المعتمـــدين"لقـــد تطلـــب اصـــدار 

من جانب نخبة من الكفاءات المتميزة وذات الخبـرة  وتصميم واخراج جهود جادة ومخلصة
المتراكمة والمتخصصة فى االدارة والتطوير ونظـم الجـودة واالعتمـاد فـى مؤسسـات التعلـيم 
العـــالى ، والتـــى كـــان لهـــا اســـهاماتها البـــارزة فـــى تأســـيس واســـتمرارية منظومـــة الجـــودة فـــى 

يل جهــود اضــافية مــن أطــراف كمــا تطلبــت عمليــة مراجعــة هــذا الــدل. مصــر والعــالم العربــى
عديدة اتصفت بالحيادية والموضوعية، اضافة الى خبراتها المتخصصة فى قضايا الجـودة 

  .واالعتماد فى مؤسسات التعليم العالى من مختلف دول العالم
ويسعد الهيئة أن تتقدم بخـالص الشـكر والتقـدير لهـؤالء الـذين اسـتطاعوا انجـاز هـذا 

زة، والــذى ال يمثــل فقـط فــى حقيقــة األمــر جــوهر عمليــة التقــويم العمـل العظــيم فــى فتــرة وجيــ
واالعتمــاد لمؤسســات التعلــيم العــالى فــى مصــر، وٕانمــا أيضــًا مرشــدًا فعــاًال لهــذه المؤسســات 

ـــاً  ـــًا ودولي . لتأصـــيل واســـتمرارية التطـــوير وتحســـين الجـــودة لتحقيـــق التميـــز والتنافســـية محلي
العمل الذى قام باعداد وتصـميم وكتابـة هـذا  وتخص الهيئة بالشكر والعرفان أعضاء فريق

ـــدليل كمـــا تتوجـــه الهيئـــة بعظـــيم الشـــكر الـــى أعضـــاء مجلـــس االدارة علـــى مجهـــوداتهم . ال
  .المخلصة فى مراجعة واقرار هذا الدليل

وأخيــرًا ال يمكــن انكــار الجهــد الشــاق والمتميــز الــذى بذلــه جميــع الخبــراء والعــاملين 
مـن ادارة نظـم المعلومـات والسـكرتارية الفنيـة علـى كتابـة  بالهيئة وخاصة العـاملون فـى كـل
  . واخراج الدليل فى صورته الحالية

  مجدي عبد الوهاب  قاسم /د.أ
  رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية
  لضمان جودة التعليم واالعتماد
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  مقدمة
تــم اعــداد هــذا الــدليل للمــراجعين المعتمــدين مــن الهيئــة وهــو األداة الرئيســية للقيــاس 
والتقـــويم ألداء مؤسســـات التعلـــيم العـــالى التـــى تتقـــدم لالعتمـــاد مـــن الهيئـــة القوميـــة لضـــمان 

وتســتند عمليــة . لمؤسســاتجــودة التعلــيم واالعتمــاد، وذلــك أثنــاء الزيــارات الميدانيــة لهــذه ا
ـــيم العـــالى الـــى محـــورين رئيســـيين همـــا القـــدرة المؤسســـية،  ـــدانى لمؤسســـة التعل التقـــويم المي

كما أن كل محور ينطوى علـى عـدد مـن المعـايير التـى حـددتها الهيئـة . والفاعلية التعليمية
علـــى ويشـــتمل محـــور القـــدرة المؤسســـية . لعمليــة التقـــويم الشـــامل لمؤسســـات التعلـــيم العــالى

ثمانيــــة معــــايير تتمثــــل فــــى التخطــــيط االســــتراتيجى والهيكــــل التنظيمــــى والقيــــادة والحوكمــــة 
والمصــداقية واالخالقيــات والجهــاز االدارى والمــوارد الماليــة والماديــة والمشــاركة المجتمعيــة 

كمـا يشـتمل محـور الفاعليـة التعليميـة . وتنمية البيئة واخيـرًا التقـويم المؤسسـى وادارة الجـودة
/ ى ثمانيــة معــايير اخــرى تتمثــل فــى الطــالب والخريجيــون والمعــايير االكاديميــة والبــرامجعلــ

ــيم والــتعلم والتســهيالت الداعمــة وأعضــاء هيئــة التــدريس والبحــث  المقــررات الدراســية والتعل
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن . العلمى والدراسات العليا وأخيرًا التقـويم المسـتمر للفاعليـة التعليميـة

مــن المعــايير الســابقة يتتضــمن مجموعــة مــن المعــايير الفرعيــة، والتــي بــدورها كــل معيــار 
تتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن المؤشـــــرات الكميـــــة والنوعيـــــة، وأخيـــــرًا العناصـــــر التفصـــــيلية لهـــــذه 

  .المؤشرات
وتعتبـــر الدراســـة الذاتيـــة التـــى تتقـــدم بهـــا المؤسســـة للهيئـــة وفقـــًا للنمـــوذج والمعـــايير 

ي الـذى تـم االعتمـاد عليـه فـى تصـميم هـذا الـدليل، حيـث المعدة لـذلك هـى المرجـع األساسـ
ســــواء  –ســـيقوم فريـــق المـــراجعيين المعتمــــدين باســـتخدام هـــذا الـــدليل فــــى التحقـــق ميـــدانيًا 

من القدرة المؤسسـية والفاعليـة  –بالمالحظة أو المقابالت والمناقشات أو الفحص الوثائقى 
  .اتية الخاصة بهاالتعليمية للمؤسسة طبقًا لما جاء فى الدراسة الذ
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ولقــد روعــى عنــد تصــميم هــذا الــدليل البســاطة والســهولة فــى االســتخدام مــن جانــب 
المراجعين المعتمدين باالضافة الى الشمولية بحيث يغطي كافة المعايير الخاصـة بـالتقويم 

  . الشامل للمؤسسة والمحددة من جانب الهيئة
لتــــى يحتــــاج اليهــــا واخيــــرا يحتــــوى هــــذا الــــدليل علــــى ملحــــق مخصــــص للنمــــاذج ا

المــراجعين والخاصــة بالجــدول الزمنــى للزيــارة الميدانيــة، وادوار المنســق، وتقيــيم المــراجعين 
الخارجيين للبرامج األكاديمية، وتقرير رئيس فريـق المـراجعين عـن أداء المـراجعين، وتقريـر 

كمــا يحتــوى الــدليل علــى ملحــق اخــر مخصــص . المؤسســة التعليميــة عــن أداء المــراجعين
لبروتـــوكالت الخاصـــة بالمقـــابالت مـــع األطـــراف المختلفـــة المعنيـــة فـــى عمليـــة المراجعـــة ل

والتقــــــويم مــــــن أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس والهيئــــــة المعاونــــــة، والطــــــالب، وغيرهــــــا، وكــــــذلك 
البروتــوكالت الخاصــة بالمالحظــة مثــل مالحظــة المحاضــرات والتــدريبات العمليــة، وأعمــال 

  .الطالب، وغيرها
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 داد الدليلمنهجية إع

  
 مقدمة.  
 أهداف الدليل.  
 القطاعات المستهدفة.  
 تصميم هيكل الدليل.  
 أنواع وطرق جمع البيانات.  
  راء المستفيدين النهائيينآاستطالع.  
 المراجعة والتدقيق.  
 التجربة االستطالعية.  

  
  
  
  
  
  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١٠ 

  
  
  
  
  



 دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي

١١ 

  :مقدمة

الشامل  وصفيال سلوبعداد هذا الدليل على اإلإاعتمدت المنهجية المتبعة فى          
خالل مراحلها فى مصر  د فى مجال التعليم العاليلعملية ضمان الجودة واالعتما

للتقدم والحصول  ؛جراءات الواجب اتباعها، والضوابط الواجب االلتزام بهاالمختلفة، واإل
ومن .  على االعتماد من الهيئة، وكذلك للتحسين والتعزيز المستمر لجودة التعليم العالى

عداد هذا الدليل على عدة مراحل متعاقبة ومتكاملة تمثلت إخرى اشتملت منهجية أ ناحية
راء آفى أهدافه، والقطاعات المستهدفة، وهيكله، وأنواع وطرق جمع بياناته، واستطالع 

  .خيرا التجربة االستطالعيةوالتدقيق، وأ ،دين، والمراجعةيلمستفا

  :ق األهداف التاليةلى تحقييسعى هذا الدليل إ :أهداف الدليل) ١(
  توعية المراجعين المعتمدين من الهيئة بعملية التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم

  .العالي واألزهر
 جراءات وضوابط يقة للمراجعين المتعلقة بمراحل وإ توفير المعلومات الكافية والدق

  .عملية التقويم واالعتماد
 ل من خال سات التعليم العاليلمؤسطار العام لعملية التقويم واالعتماد تحديد اإل

ليها هذه العملية، وما يتضمنه كل محور من التى تستند إ ،المحاور الرئيسية
يجب تحقيقها كمتطلبات أساسية للتقدم  ،معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص

 .والحصول على االعتماد

  معاونة المراجعين علي تطبيق قواعد وٕاجراءات القياس والتقويم للمعايير
وما يتبعها من خصائص أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة الخاضعة  ،المؤشراتو 

 .للتقويم

 يمكن استخدامه في عمليات التقويم واالعتماد  ،توفير إطار عام متكامل وموحد
 .لمؤسسات التعليم العالي واألزهر
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١٢ 

  :اليةيمكن االستفادة من هذا الدليل عن طريق القطاعات الت :القطاعات المستهدفة) ٢(
 ن من الهيئةين المعتمديالمراجع.  
 اللجان المتخصصة التابعة للهيئة والمعنية بالتقويم واالعتماد.  
 األطراف المجتمعية ذات العالقة والمهتمة بقضايا تطوير التعليم فى مصر . 

يساعد على  تم تصميم هيكل هذا الدليل على النحو الذي :تصميم هيكل الدليل) ٣(
أجزاء ثالثة ، ومن ثم تقرر أن يشتمل هذا الهيكل على اله خططتحقيق األهداف الم

  .ضافة إلى المالحقباإل ،رئيسة
  .عملية التقويم واالعتماد ٣/١
   .الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين ٣/٢
   .القياس والتقويم ٣/٣

  :أنواع وطرق جمع البيانات ) ٤(
والبيانات  ،البيانات الوثائقية :هما ،عداد هذا الدليل نوعين من البياناتتطلب إ

  .الميدانية
 : البيانات الوثائقية ٤/١

أو غير  ،والمنشورة ،المتاحة :اشتملت البيانات الوثائقية على مختلف البيانات
سواء على  ،وتتعلق بعملية وأبعاد ضمان جودة التعليم واالعتماد ،المنشورة
يسية لهذا النوع من وتتلخص المصادر الرئ. المحلي أو الدولي :المستوى

  :البيانات فيما يلي
 نشاء وتأسيس الهيئة جمهورية والقوانين الصادرة بشأن إالقرارات ال

  .والئحتها التنفيذية
  أدلة ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي الصادرة من

  .هيئات وجهات محلية ودولية
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١٣ 

 تقارير رسمية منشورة. 

 بجودة التعليم دراسات وبحوث سابقة ذات عالقة. 

  دارة االستراتيجيةبية وأجنبية متخصصة في مجاالت اإلمراجع عر، 
 .وجودة الخدمات والتعليم وغيرها

  زيارات ميدانية لجهات وهيئات عالمية ذات عالقة بجودة واعتماد
 .مؤسسات التعليم العالي

فة ولقد تمثلت طرق جمع هذه البيانات في الدراسة والفحص وتحليل المضمون لكا
 .البيانات الواردة في هذه المصادر

  :البيانات الميدانية  ٤/٢  
 وبغرض تنمية  ،تم استخدام هذه الطريقة بشكل مكثف : العصف الذهني

المؤشرات والعناصر والخصائص التابعة لكل معيار من معايير التقويم 
وائم ، إضافة إلي تنمية المقاييس واألوزان الكمية والنوعية، وٕاعداد قواالعتماد
وقد شارك في عمليات وأنشطة العصف الذهني مجموعة من . المتطلبات

الخبراء المتخصصين في جودة التعليم العالي من قيادات أكاديمية وأعضاء 
  .هيئة التدريس

  بغرض تنمية  ؛كما تم استخدام هذه الطريقة :المقابالت الجماعية المتعمقة
طلبات معايير ومؤشرات لتحقيق مت ؛مزيد من الخصائص المطلوب قياسها

وقد تم إجراء التعديالت . لمؤسسات التعليم العاليوعناصر التقويم واالعتماد 
وقد . وتنميته من هذه الخصائص ،ضافات المناسبة لما سبق تصميمهواإل

شارك في هذه المقابالت مجموعات متنوعة من القيادات األكاديمية في 
جامعة األزهر والخبراء المصرية الحكومية والخاصة، و  :الجامعات

المتخصصين في تطوير التعليم، والطالب، وغيرهم من األطراف المجتمعية 
  .والعالقة بقضايا تطوير التعليم في مصر ،ذوي االهتمام
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  تم استخدام هذه الطريقة من خالل توجيه الدعوة  وأخيرا :الزيارات الرسمية
جودة التعليم  تخصصين في ضمانالرسمية لبعض الخبراء الدوليين الم

من هيئات دولية مناظرة لمراجعة المعايير والمؤشرات والعناصر  ،عتمادواال
د بغرض استخدامها في عملية التقويم واالعتما ؛تنميتها توالخصائص التي تم

ير وقد تم بالفعل االستفادة من التقار  ،لمؤسسات التعليم العالي في مصر
 .ضافات المناسبةعديالت واإلجراء التالمقدمة من هؤالء الخبراء في إ

 :استطالع رأي المستفيدين النهائيين ) ٥(

طــــرق قامــــت الهيئــــة بعــــرض  ،عــــداد المســــودة النهائيــــة للــــدليلبعــــد االنتهــــاء مــــن إ
جـــال والخبـــراء فـــي م علـــى مجموعـــات مـــن المســـتفيدين النهـــائيينوأســـاليب القيـــاس والتقـــويم 

مكانيـــة إانطباعـــاتهم وآرائهـــم نحـــو  بغـــرض الحصـــول علـــى المراجعـــة والتقيـــيم واالعتمـــاد؛ 
  .تطبيقها في مؤسساتهم المختلفة

 :المراجعة والتدقيق ) ٦(

جراء عمليات إخراج هذا الدليل في صورته النهائية ضرورة إ عداد و إتطلب 
ولقد تمت عملية المراجعة . المراجعة والتدقيق لجميع محتوياته وفي مراحله المختلفة

من بينها الفريق المسئول عن هذا  ،ك فيها عدة أطرافوالتدقيق أكثر من مرة، وشار 
ن في اللغة إدارة الهيئة، ومراجعون خارجيون، ومتخصصو الدليل، وأعضاء مجلس 

  .العربية
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  عملية التقويم واالعتماد: ول أل الجزء ا
  

 مقدمة.    

 أهلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد.   

 القيم الجوهرية لمعايير االعتماد.   

 المحاور األساسية للتقويم واالعتماد. 

 ضوابط التقدم لالعتماد.   
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١٧ 

  : مقدمة

طار العام لعملية التقويم واالعتماد من هذا الدليل على اإل االوليشتمل الجزء 
وتعتبر محتويات هذا الجزء على درجة كبيرة من . لمؤسسات التعليم العالى فى مصر

فى التقدم لالعتماد من قبل الهيئة، حيث هناك خاصة للمؤسسات التى ترغب  ،األهمية
سواء كانت  ،ها للتحقق من أهلية هذه المؤسساتؤ مجموعة من الشروط الواجب استيفا
  .٢٠٠٦لسنة  ٨٢خاضعة أو غير خاضعة للقانون رقم 

ويتناول هذا الجزء بالتحديد متطلبات التأهل للتقدم لالعتماد، والقيم الجوهرية التى 
كما يشتمل هذا الجزء على المحاور . تقويم واالعتماد التى حددتها الهيئةتحكم معايير ال

والمتمثلة فى محورين رئيسيين هما القدرة  ،األساسية للتقويم واالعتماد التى أقرتها الهيئة
المؤسسية والفاعلية التعليمية، وكذلك المعايير الخاصة بكل محور، والمؤشرات التى 

  . ذه المعاييرينطوى عليها كل معيار من ه
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  االعتماد بطلب المؤسسة للتقدم أهلية  

  :م٢٠٠٦لسنة  ٨٢المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم  : والً أ
عتمـاد التقـدم بطلـب اال ،فـى مصـر ييم العـالمؤسسة من مؤسسات التعل ييمكن أل

سـتيفاء الشـروط ال خـالتوافر لديها األهلية الكافيـة لـذلك، وذلـك مـن تبشرط أن  ،من الهيئة
 :التالية

 عالي للعمل كمؤسسـة أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم ال
  .يللتعليم العال

   علــى  ،حــد برامجهــا التعليميــة مــرة واحــدةأأن تكــون قــد منحــت شــهادة دراســية فــي
 .تمت دورة دراسية كاملةأقل او األ

  ــــديهاأ ــــع الســــجالت المنتظمــــ - ن يكــــون ل و نظــــم  ،خطــــة اســــتراتيجية -ةمــــن واق
 .راجعة داخلية، ونظم تقارير سنويةم

 ويســمح تشــكيله بتمثيــل المجــالس  ،أن يكــون لــديها مجلــس رســمي مضــطلع بــاإلدارة
 .الحاكمة داخل المؤسسة

  أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة. 

  ــــى طلــــب التقــــدم تقــــديم مــــا يفيــــد موافقــــة الجهــــه التابعــــة لهــــا المؤسســــة مباشــــرة عل
 .لالعتماد

  :م٢٠٠٦لسنة  ٨٢لتعليمية غير الخاضعة للقانون المؤسسات ا: ثانياً 
العاملــة وغيــر م ٢٠٠٦لســنة  ٨٢التعليميــة غيرالخاضــعة للقــانون يحــق للمؤسســات 

ن تكــون مســتوفية أعلــي  ،ن تتقــدم بطلــب التقــويم و االعتمــاد مــن الهيئــةأالعاملــة بمصــر 
 ةمــن الجهــ اً ول صــادر ليــه فــي الشــرط األإالمشــار  مــع كــون  التــرخيص ،للشــروط الســابقة
  .المعنية لكل حالة
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  الجوهرية لمعايير االعتمادالقيم 

مـن حيـث الـدور  ،عمـاد تقـدم الـدول -بصـفة عامـة -تعتبر مؤسسات التعليم العالي
 ،لـى تقـدم اقتصـاد الدولـةإوممارسـة البحـث العلمـي الهـادف  ،نتـاج المعرفـةإالمنوط بها في 

مهاريا على المنافسة في و  ،معرفيا  :فراد قادرينأو كذلك تخريج  ،المجتمع تكالحل مشو 
طــار الــدور الحيــوي لمؤسســات التعلــيم العــالي  فــي إوفــي . المحلــي والــدولي :ســوق العمــل

دور الــو كــذلك  التحــديات التــي تواجههــا فــي القيــام بهــذا  ،بنــاء و تطــوير و تقــدم المجتمــع
  :ر معايير االعتماد على القيم الجوهرية التاليةدو ن تأئة فقد راعت الهي ،بكفاءة و فاعلية

 االنتماء القومى والحفاظ على هوية األمة.  

 العمل من خالل قيم تحكمها النزاهة والموضوعية. 

 االلتزام بأخالقيات المهنة. 

 تنمية وحماية البيئة. 

 فى دعم خطط التنمية القومية الفعال سهاماإل. 

 محور العملية التعليمية على أنه ،لطالبا إلى النظر. 

  لعالميةاعداده للتنافسية إ تنمية جدارات الطالب و. 

 العلمي والتكنولوجي :مواكبة التطور. 

  للتطوير اأساسبوصفه التقييم الذاتي المستمر. 

 السعي الجاد للتميز. 
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  المحاور األساسية للتقويم واالعتماد

عالميًا فى عملية التقويم واالعتماد  بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة     
يجب أن يحتوي  يذه المداخل تتفق على المضمون الذن جميع هفإللمؤسسات التعليمية، 
على ضرورة التحقق من قدرة  - بصفة أساسية - والذي يركز ،عليه التقويم واالعتماد

 يوجودها ف التى تفسر أسباب ،لتحقيق رسالتها ،المؤسسة التعليمية  على األداء بكفاءة
تمثل  يالت ،من مستوى فاعلية العملية التعليمية نفسه الوقت والتحقق فىالمجتمع، 

ويمكنها من مقابلة توقعات المستفديين النهائيين  ،يحدد طبيعتها يالذ ،نشاطها األساسي
  .عامةوالمجتمع 

فى مع األخذ  ،واستنادًا إلى العديد من التجارب العالمية ؛وفى ضوء ما تقدم     
فإنه تقرر أن  ،قليمياً إ محليًا و : ودوره التاريخى ،االعتبار طبيعة نظام التعليم فى مصر

تعتمد عملية التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية فى جمهورية مصر العربية على 
كل محور من ويتضمن  ،والفاعلية التعليمية، هما القدرة المؤسسية ،محورين أساسين

عملية التقويم الذاتي الشامل ة من المعايير التى حددتها الهيئة لهذين المحورين مجموع
تتمثل فى  ،ويشتمل محور القدرة المؤسسية على ثمانية معايير ،للمؤسسة التعليمية

، خالقياتواأل ،والمصداقية ،والقيادة والحوكمة ،والهيكل التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي
وأخيرًا  ،وتنمية البيئة ،والمشاركة المجتمعية ،الماديةالمالية و  :والموارد ،داريوالجهاز اإل

كما يشتمل محور الفاعلية التعلميية على ثمانية معايير . التقويم المؤسسي وٕادارة الجودة
 ،المقررات الدراسية/ والمعايير األكاديمية والبرامج ،والخريجين ،تتمثل فى الطالب ،أخرى

والدراسات  ،والبحث العلمي ،وأعضاء هيئة التدريس ،والتسهيالت الداعمة ،والتعليم والتعلم
  .التقويم المستمر للفاعلية التعليمية وأخيرا ،العليا
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يتمثل فى  ،إن الدافع األساسي وراء الفصل بين المحورين السابقين للتقويم واالعتماد
دة دون توافر قيامن  ،اليقين بعدم قدرة المؤسسة التعليمية على األداء بكفاءة وفاعلية

البشرية والمادية  :فى إدارة الموارد يالستراتيجواعية تعتمد على التفكير والتخطيط ا
وتعمل على تنميتها بصفة مستمرة من خالل الهياكل التنظيمية  ،المتاحة للمؤسسة

مع المحافظة على  ،وباستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ،جراءات والقواعد المرنةواإل
هم فى تنمية وحماية تسوتتفاعل مع المجتمع المحيط و  ،ات المهنةخالقيأمصداقيتها و 

ن قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق رسالتها وأهدافها إومن ناحية أخرى ف. البيئة
متمثلة فى  ،بدون تحقيق مستويات عالية من الفاعلية التعليمية ابفاعلية ال يمكن تحقيقه

على  ،وفقًا للمعايير األكاديمية الدولية ،تطوروبحث علمي م ،تقديم خدمة تعليمية متميزة
ويكسب ثقة  ،النحو الذى يضمن الوفاء باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية

 .المجتمع

يتمثل فى التحقق من مدى وفاء  ،وأخيرا فإن دور الهيئة فى عملية التقويم واالعتماد
التى يشتمل عليها كل محور من  ،المؤسسة التعليمية المتقدمة لالعتماد بمعايير التقويم

  :ليهما، وذلك على النحو التالىشارة إت اإلبقذين سالمحورين ال

  :القدرة المؤسسية:  أوالً 
و لـــديها مـــن القيـــادة  ،النزاهـــةو ، ن المؤسســـة تتســـم بالمصـــداقيةأتتحقـــق الهيئـــة مـــن 

 لتقـويم المؤسسـي، واوالمشـاركة المجتمعيـة ،البشرية و المادية :والموارد ،الحوكمة والتنظيمو 
 .هدافها االستراتيجيةأما يدعم تحقيق رسالتها المعلنة و  ،المستمر

  :الفاعلية التعليمية: ثانيًا 
تتبنــــى و  ،ن المؤسســــة تضــــع الطالــــب فــــي مقدمــــة اهتماماتهــــاأتتحقــــق الهيئــــة مــــن 

ا تتــوافر بهــخــرى معتمــدة، و أكاديميــة أأو أى معــايير  ،كاديميــة القياســية القوميــةالمعــايير األ
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ـــيم و و  ،التعليميـــةالبـــرامج  ـــتعلماســـتراتيجية للتعل  ،والبحـــث العلمـــى ،كاديميـــةوالكفـــاءات األ ،ال
  .تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية بما يضمن  ،والدراسات العليا



 دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي

٢٣ 

  ضوابط االعتماد

التي تقوم بهـا الهيئـة لمؤسسـات التعلـيم العـالي وجامعـة  ،تعتمد عملية االعتماد
التي يجب دراستها بعناية، وأخذها في االعتبار عند  ،عة من الضوابطاألزهر على مجمو 

  :التقدم بطلب االعتماد، وذلك على النحو التالي

 عنــد قــدرتها علــى تحقيــق متطلبـــات  ،يمــنح االعتمــاد مــن قبــل الهيئــة للمؤسســة
  .)القدرة المؤسسية، والفاعلية التعليمية(المحاور الرئيسة للتقويم واالعتماد 

 عتمــــاد عــــن المؤسســــة فــــي حالــــة عــــدم قــــدرتها علــــى تحقيــــق بعــــض يحجــــب اال
المعايير الخاصـة بالفاعليـة التعليميـة، والمتعلقـة بالمعـايير األكاديميـة، وتصـميم 

حيـــث تعتبـــر مـــن المعـــايير الحاكمـــة فـــي  ؛امج والمقـــررات، والتعلـــيم والـــتعلمالبـــر 
  .عملية التقويم واالعتماد

 ية لبعض معايير الجـودة غيـر الحاكمـة، في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليم
فإن الهيئة تخطر المؤسسـة بتقريـر مفصـل يحـدد نقـاط القـوة بالمؤسسـة، وكـذلك 

ـــم تســـتوف المعـــايير  ىوكيفيـــة التحســـين للوصـــول إلـــي مســـتو  ،الجوانـــب التـــي ل
ــ ١٥سســة الجــودة المطلــوب، وتمــنح المؤ  مــا جــاء  ىيومــًا علــي األكثــر للــرد عل

المؤسسة تحديد المدة التي تراها الزمة  ىؤسسة، وعلخطاب الهيئة المرسل للمب
أشهر مـن تـاريخ اإلخطـار، وتقـوم  ٩الستيفاء جوانب القصور، وبما ال يتجاوز 

/ اعتمــاد (الهيئــة بعــدها بإعــادة إجــراء عمليــة التقــويم، وٕاصــدار قرارهــا النهــائي 
  .، وال يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى)عدم اعتماد المؤسسة

  إخطــار المؤسســة بالنتيجــة النهائيــة، والتــي تتضــمن مجــاالت القــوة تتــولى الهيئــة
 ؛االسـتعداد التـام للهيئــةالمطلــوب تحسـينها، مـع تأكيــد  فـي المؤسسـة والمجـاالت
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لمعاونــة المؤسســة فــي تحقيــق  ،لتقــديم مختلــف صــور النصــح واإلرشــاد والتوجيــه
  .معايير التقويم واالعتماد مستقبالً 
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  نيالجزء الثا

  ة الميدانية للمراجعين المعتمدينالزيار 

  

 مقدمة. 

 اختيار وتدريب واعتماد المراجعين المعتمدين. 

  خالقيات المهنة للمراجعين المعتمدينأمعايير. 

 مواعيد الزيارة الميدانية. 

 عداد وتنظيم الزيارة الميدانيةإ. 

 نشطة الزيارة الميدانيةالفترة الزمنية وأ. 
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  :مقدمة

مختلف الجوانب المتعلقة بالزيارات الميدانية من هذا الدليل  نييتناول الجزء الثا
قواعد اختيار وتعيين المراجعين المعتمدين من وتشمل  ،للمراجعين المعتمدين من الهيئة

 جدول الزمني للزياراتالهيئة، ومعايير أخالقيات المهنة للمراجعين المعتمدين، وال
نسق المعين من قبل المؤسسة الخاضعة للتقويم وأدوار وواجبات الم ،الميدانية للمراجعين

  .نشطة الزيارة الميدانيةوالفترة الزمنية وأ والزيارة التمهيدية ،واالعتماد، 

  اختيار وتدريب واعتماد المراجعين

ن من الهيئة على درجة كبيرة من يعتبر الدور الذى يلعبه المراجعون المعتمدو 
ن حيث يقوم هؤالء المراجعو  تعليمية؛مؤسسات الاألهمية فى عملية التقويم واالعتماد لل

القدرة  ىأثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة المتقدمة لالعتماد بمراجعة أدائها فى محور 
التى تقدمت بها  ،الذاتيةوذلك وفقا لما جاء فى الدراسة  ،المؤسسية والفاعلية التعليمية

نه فى أداء هذه المهمة، وبالتالى فإ ئةويعتبر المراجعون ممثلين للهي. لى الهيئةالمؤسسة إ
 ليها أثناء زياراتهمإالتى يحتاجون  ،يجب توفير كافة البيانات والبراهين أو الدالئل

 ،ن وسائل متنوعة للحصول على البيانات المطلوبةوسوف يستخدم المراجعو . الميدانية
    . الفردية والجماعية :الفحص الوثائقى، والمالحظة، والمقابالت: مثل

    : المراجعين فريقتشكيل ) ١(

 :  لما يلى وفقاً  ،إجراءات الهيئة يتفق مع بما المراجعين فريق بتشكيل تقوم الهيئة

 باســتطالع رأيهــا فــي تشــكيل فريــق  ،يــتم التنســيق مــع المؤسســة المتقدمــة لالعتمــاد
 . المراجعين

 الفريـق حجـم الفريـق، ويختلـف بمـا فـيهم رئـيس ،ثالثـة عـن المـراجعين عـدد يقـل ال ،
 . لحجم المؤسسة وفقاً 
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 يضـــمن الدقـــة والمصـــداقية فـــى بمـــا  ،يضـــم الفريـــق خبـــراء فـــى تخصصـــات متنوعـــة
 .عملية التقويم

  وفقـًا لوثيقـة  ،الفريـق مـع المؤسسـة عضـاءأل المصـالح فـي تضـارب تجنـب أىيـتم
 .ذا الصددهالهيئة في 

  :قواعد اختيار وتعيين المراجعين) ٢(

التى تتسم  ،وفقا لمجموعة من القواعد الموضوعية ،جعينيتم اختيار وتعيين المرا
نجاز المهام المخصصة لهم إوذلك بما يساعد على  محددة من الهيئة؛الو  ،بالشفافية
مع كسب احترام وتقدير المؤسسة المتقدمة لالعتماد أثناء وبعد عملية المراجعة  ،بجدارة

  :وتتضمن تلك القواعد ما يلي. تقويموال

 ،من الهيئة امعتمد ايوضح فيه رغبته واستعداده للعمل مراجع ،مرشح بطلبيتقدم ال ٢/١
ساسية المطلوبة فى التى تبين توافر الخصائص األ ،لى بعض المعلوماتإضافة باإل

مها فى عملية ات التى يمكن تقديواإلسهام ،والخبرة السابقة فى هذا المجال ،المراجع
 ،لى ما سبق السيرة الذاتية للمرشحإيضاف . المراجعة والتقويم للمؤسسات التعليمية

 ،المواصفات الشخصية :لى نوعين هماإوتنقسم الخصائص المطلوب توافرها فى المراجع 
  .والمواصفات المهنية

  :المواصفات الشخصية ٢/١/١
 ة والنزاهة فى المجتمع األكاديميالسمعة الطيب.  
 الموضوعية والحيادية.  
 نصات الفعالمهارات االتصال واإل .  
 خرينمهارات التعامل مع اآل. 

  خرينراء ووجهة نظر اآلآاحترام. 

 وعدم االنفعال التوازن العاطفي. 
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 حسن المظهر. 

  :المواصفات المهنية ٢/١/٢
 التى  ،من بين التخصصات ،كاديمية فى تخصص واحد أو أكثرالخبرة األ

  .لالعتماديتضمنها جدول عملية المراجعة والتقويم للمؤسسات التعليمية المتقدمة 
 مع سجل  ،لمدة ال تقل عن عشر سنوات ،كاديميالخبرة فى ممارسة العمل األ

أو البحث العلمى أو من الجزاءات، وخبرة متميزة فى مجال التدريس  خالٍ  وظيفي
، أو فى هذه المجاالت أو الدولية ،أو االقليمية ،المحلية :المشاركة المجتمعية

  .كلها
  أو خبرة فى األعمال  ،فى تخصصات ذات صلةخبرة طويلة فى مهارات مهنية

 .، أو فيهما معااالستشارية فى تطوير التعليم

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

 سواء فى المحادثة أو الكتابة ،نجليزيةالعربية واإل جادة اللغتينإ.  
 واالستنتاج حصائيمهارات التعامل مع األرقام والتحليل اإل. 

  مهارات تحليل المضمون للوثائق وكتابة التقارير. 

 لىالقدرة على كتابة التقارير باستخدام الحاسب اآل.  
 من خالل فرق العمل هارات العمل الجماعيم. 

من جانب اللجنة المختصة بذلك  ،يتم فحص طلبات الترشيح ونماذج السيرة الذاتية ٢/٢
جراء إ و  ،خطارهم رسميا من قبل الهيئةإمتقدمين، حيث يتم لتحديد أفضل ال ؛فى الهيئة

  .مقابالت مع اللجنة المختصة بذلك فى الهيئة

وذلك الستكمال  ؛تم اختياره فى مقر الهيئة ،جراء مقابالت فردية مع كل مرشحإيتم  ٢/٣
بعض المعلومات التى لم يتم الحصول عليها من خالل فحص الطلبات والسيرة الذاتية 
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العربية  :جادة اللغتينإ نصات، و مهارات الحديث والمناقشة واإل :مثل ،به الخاصة
  .، وغيرهاالمظهر، والتوازن العاطفيحسن نجليزية، و واإل

  .مراجعينالمختارين لتحديد أفضلهم للعمل  يتم دراسة نتائج المقابالت للمرشحين ٢/٤

ل حزمة البرامج يتم تدريب المرشحين المختارين فى المرحلة السابقة من خال ٢/٥
ويعتبر اجتياز هذه . والتى تقدمها الهيئة ،عداد وتأهيل المراجعينإالتدريبية الخاصة ب

  .امعتمد االبرامج التدريبية بنجاح أحد الشروط األساسية للعمل مراجع

ليها مؤهال من إشارة اإل تبقتى سيعتبر كل من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية ال ٢/٦
ومن ثم يجب أن يتعهد كتابة بااللتزام بقواعد أخالقيات   ؛امعتمد امراجع قبل الهيئة للعمل

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

دارة الهيئة بعد العرض إرئيس مجلس / د.من السيد أ يصدر قرار اعتماد المراجعين ٢/٧
  .دارة الهيئةإعلى مجلس 

 :قواعد اختيار رؤساء  فرق المراجعين المعتمدين) ٣(

 ،مراجعينكيتم ترشيح رئيس فريق المراجعين المعتمدين من بين المؤهلين للعمل  ٣/١
صص موضوع المراجعة كاديمية فى التخوذلك وفقا للقواعد السابقة باستثناء الخبرة األ

ضافة إ. والتقويم، واجتياز برنامج تدريبي متخصص في قيادة فرق العمل تعتمده الهيئة
  :ن لقيادة  فرق المراجعين بالخصائص التاليةو لى ذلك يجب أن يتميز المرشحإ

 أو هما معاخبرة حديثة العهد فى أساليب المراجعة الداخلية أو الخارجية ،.  
 دارة االجتماعاتإ ة الفريق و مهارات عالية فى قياد. 

 وخاصة المؤسسة الخاضعة للمراجعة والتقويم ،خرينمهارات كسب ثقة اآل . 

 والبحث عن األدلة والحكم ،وتحليل المضمون ،مهارات الفحص الوثائقي. 
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  مهارات توزيع المهام بين أعضاء الفريق والتنسيق بين أدوارهم أثناء عملية
 .المراجعة والتقويم

 عداد وتحرير التقرير المجمع إ رير تقارير أعضاء فريق المراجعة و مهارات تح
 .نجليزيةالعربية واإل :للمراجعة والتقويم باللغتين

 كاديمية للمراجعة أمام القيادات األ رض الشفهي لمسودة التقرير النهائيمهارات الع
 .طراف األخرى المعنية فى المؤسسة الخاضعة للمراجعة والتقويمواأل

مع تحديد موعد  ،خطارهمإويتم  ،حصر المرشحين لرئاسة فرق المراجعينيتم  ٣/٢
وذلك الستكمال بعض المعلومات  ؛جراء المقابالت مع كل منهم على حدة بمقر الهيئةإل

  . التى لم يتم الحصول عليها من خالل فحص الطلبات والسيرة الذاتية الخاصة به

 ،والمختارين فى المرحلة السابقة يتم تدريب المرشحين لرئاسة فرق المراجعين ٣/٣
، وتحرير التقارير، والعرض والقيادة ة فى مجاالت مهارات العمل الجماعيوخاص
قائد نجاح أحد الشروط األساسية للعمل ويعتبر اجتياز هذه البرامج التدريبية ب. الشفهي

  .فريق للمراجعين المعتمدين

المقررة من الهيئة مؤهًال من قبل الهيئة من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية  كل يعتبر ٣/٤
ومن ثم يجب أن يتعهد كتابة بااللتزام بقواعد  لمراجعين المعتمدين؛ا لفريق اللعمل رئيس

أخالقيات المهنة التى حددتها الهيئة، وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة مع 
ترة المطلوبة لكل سوف يكلف بمراجعتها، وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الف التي، المؤسسات

  .عملية مراجعة

بعد العرض  ،رئيس الهيئة. د.يصدر قرار اعتماد رؤساء فرق المراجعين من السيد أ ٣/٥
 أربعويسري قرار االعتماد والترخيص بمزاولة المهنة لمدة  ،دارة الهيئةإعلى مجلس 

  .سنوات
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٣٢ 

  معايير أخالقيات المهنة للمراجعين المعتمدين
 ،خالقيـات المهنـةأمعتمدين من قبل الهيئة االلتـزام بمعـايير يجب على المراجعين ال

  :والتى تشتمل على ما يلى
 وخاصة المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد ،التمثيل المشرف للهيئة أمام الغير.  
 الحرص على كسب ثقة المؤسسة واألعضاء العاملين بها. 

 ية المراجعة والتقـويم، الحرص على عدم ممارسة دور المراقب أو المفتش أثناء عمل
حتــى تــتمكن مــن إظهــار  ؛بــل علــى العكــس يجــب ممارســة دور المعــاون للمؤسســة

  .واجتيازها لمرحلة التقويم بدون عقبات ،وعناصر تميزها ،قدراتها الذاتية
 الموضوعية التامة وعدم التحيز في جميع مراحل عميلة المراجعة التقويم. 

 مراجع عضو في فريق عمل متكاملالعمل بروح الفريق على اعتبار أن ال.  
 للممارســات الجيــدة التــي  أو التجــارب الشخصــية مثـاال ،عـدم تقــديم تجــارب اآلخـرين

 .يجب اتباعها

  عدم استعمال المراجع ألي معلومـات أو مطبوعـات خاصـة بالهيئـة أو بالمؤسسـات
خـالف مـا هـو محـدد لـه مـن قبـل  ،الخاضعة للتقـويم واالعتمـاد ألي أغـراض أخـرى

 .ئة، أو السماح ألي مؤسسات أخرى باالطالع عليهاالهي

 فصـــــاح عـــــن تقريـــــر التقـــــويم كليـــــًا أو جزئيـــــًا، أو األوزان يحظـــــر علـــــى المراجـــــع اإل
اردة والســلبية الــو  ،اإليجابيــة :والــدرجات التــي حصــلت عليهــا المؤسســة، أو الجوانــب

طريـق  ن هـذه المعلومـات سـيتم اسـتخدامها عـنإحيـث  في التقريـر النهـائي للتقـويم؛
واتخـاذ القـرار المناسـب  ،وذلك لتحديد مستوى المؤسسة ؛وتحاط بسرية تامة ،الهيئة

تقريــر ومحتوياتــه الســابق فشــاء أي معلومــات عــن هــذا الإويعتبــر . بشــأن اعتمادهــا
ـــــم اإلشـــــارة إ ـــــة رق ـــــانون الهيئ ـــــًا بشـــــكل صـــــريح لق ،  م٢٠٠٦لســـــنة  ٨٢ليهـــــا مخالف

 .٢٣ون مادة رقم ويستوجب توقيع العقوبة الواردة في القان
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٣٣ 

  ات الميدانيةالزيار مواعيد 

 ،بالتنسيق مع المؤسسةالمعتمدين المراجعين  ياراتلز تقوم الهيئة بتحديد موعد 
وتخطر الهيئة المؤسسة  ،الذاتية خالل فترة ال تتعدى ستة أشهر من تلقي الهيئة للدراسة
ميدانية هيئة بزيارات تقوم الكما  .باالجراءات التي سيتم اتباعها خالل عملية التقويم

  .صدور قرار االعتمادوقبل  ،المعتمدين غير مجدولة بعد زيارة فريق المراجعينو  ،متوقعة

  للزيارة الميدانية  الجدول الزمنيّ 

بهدف تيسير مهمة المؤسسات  ؛طار العام لزيارة المراجعةيحدد اإل الزمنيّ  الجدول
راجعين من استخدام الوقت المتاح للزيارة وتمكين فريق الم ،عداد للزيارةالتعليمية في اإل

ليالئم الظروف الخاصة  ؛علمًا بأن نموذج الجدول الزمني المقترح قابل للتعديل، بكفاءة
التي يقوم بها رئيس  ،ويتم االتفاق على أي تعديل خالل الزيارة التمهيدية ،بكل مؤسسة

 .فريق المراجعة للمؤسسة

قـل  الحقًا تتم  بحضور فـردين علـى األ لموضحةن المقابالت اشارة إلى أجدر اإلتو   
مـنهم رئـيس الفريـق، بينمـا يسـتطيع بـاقي أفـراد الفريـق القيـام باألنشـطة  ،من فريق المراجعة

  . والمراجعة الوثائقية خالل ذلك الوقت ،المالحظة :مثل ،األخرى
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  الميدانية  لزيارةا إعداد وتنظيم

الميدانية للمؤسسة التعليمية المتقدمة عداد والتنظيم للزيارة تتضمن مرحلة اإل
  .جراء الزيارة التمهيدية للمؤسسةإ لالعتماد ضرورة التنسيق للزيارة الميدانية،  و 

  :التنسيق للزيارة الميدانية )١(
فيمــا  ،بهــا للقيــام بــدور المنســقعضــاء هيئــة التــدريس أحــد أبتكليــف تقــوم المؤسســة 
همـــًا فـــى عمليـــة المراجعـــة والتقـــويم أثنـــاء م ويلعـــب المنســـق دوراً . يتعلـــق بالزيـــارة الميدانيـــة

ية جرء الترتيبات الالزمة للزيارة الميدانإالزيارة الميدانية للمؤسسة المعنية، حيث يساعد فى 
طــراف المعنيــة ســهل عمليــة االتصــال بــين هــذا الفريــق واأللفريــق المــراجعين المعتمــدين، وت

 وفقـا للجـدول الزمنـي، فيـذ مهـامهمخرى فـى المؤسسـة، ويسـاعد فريـق المـراجعين علـى تناأل
المحــدد للزيــارة الميدانيــة، ويــزود الفريــق بالمعلومــات المطلوبــة، وأخيــرا يســاعد فــى عــرض 

ويجــب .  التــى تتطلبهــا عمليــة المراجعــة ،وتنظــيم المقــابالت واالجتماعــات ،الوثــائق واألدلــة
 :أن تتوافر فى المنسق الخصائص والشروط التالية

 ة والقدرة علي العمل بمهارة مع الفريقيتمتع بشخصية قيادي.  
 خرخرين واحترام الرأي اآلكسب تعاون اآل ىيتميز بالقدرة عل . 

 متع بعالقات طيبة مع أفراد المؤسسةيت. 

  االتصال واإلنصات الفعاليتصف بمهارات. 

 خرينلقدرة على التنسيق والتعامل مع اآلايتصف ب . 

  ســـــة التعليميـــــة وكافـــــة األنشـــــطة التـــــي المعرفـــــة الكافيـــــة بنـــــوع وطبيعـــــة المؤسلديـــــه
 .تمارسها

  وعناصــر التقــويم ،ومعــايير ،دارة الجــودة بالمؤسســةإالمعرفــة الكافيــة بنظــام، 
 .ويفضل أن يكون أحد أعضاء فريق الدراسة الذاتية
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  لمحافظــة علــى ســرية المعلومــات الخاصــة بعمليــة مانــة فــى األبالمصــداقية وايتمتــع
  .المراجعة فى مراحلها المختلفة

 :تتمثل فى اآلتى ،ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار

 لها مالئم المقترح الزمني الجدول أن من والتأكد ،للزيارة اإلعداد في المشاركة.  
 الزائر المراجعين لفريق فرةامتو  المالئمة الداعمة األدلة أن من التأكد. 

 الميدانية يسبق الزيارة الذي ،التمهيدي االجتماع حضور. 

  التي تتطلبها عملية المراجعة والتقويم ،فير المستندات والدالئل المختلفةتو. 

  تنســـيق وتنظـــيم  المقـــابالت واالجتماعـــات مـــع كافـــة األطـــراف المعنيـــة فـــي عمليـــة
 .والتقويم ةالمراجع

 التـــي تتطلبهـــا  ،مـــاكن  المختلفـــةتنســـيق وتنظـــيم الزيـــارات ألغـــراض المالحظـــة لأل
...... المرافــق / بنيــةاأل/ قاعــات المحاضــرات/ فصــولال(عمليــة المراجعــة والتقــويم 

 ).وغيرها

 وفقــا لخطــة الزيــارة  المــراجعين مــع فريــق  المقــابالت المحــددة لــه يوميــا حضــور ،
 .الميدانية

 والـــرد علـــى استفســـارات  األكاديميـــة باألنشـــطة تـــوفير كافـــة البيانـــات المتعلقـــة ،
فـــــراد المعنيـــــين راجعين واألمقـــــابالت المطلوبـــــة بـــــين المـــــللتنســـــيق أو   ،المـــــراجعين

 .بموضوع االستفسار

 عن أداء فريق المراجعين المعتمدين من الهيئةالمؤسسة رير إعداد تق.  

 :يجب على المنسق أن يلتزم بما يلي وأخيرًا فإنه

 التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين. 

 للمراجعة ةالمحتمل النتائج بشأن تكهنات يعدم القيام بأ. 
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 أو عمليـة المراجعـة خـالل سـواء ،معلومات عن نتـائج التقـويم ييفضي بأ أال يجب 

 .هابعد

 وعــدم المشــاركة فــي بعــض  ،جتماعــات والمقــابالتالجــداول المخططــة لاللتــزام باال
 ،طـــــراف المجتمعيــــــةاأل أو مـــــع الطـــــالب نو المقـــــابالت التـــــى يقـــــوم بهـــــا المراجعــــــ

التفـــرغ الكامـــل أثنـــاء فتـــرة الزيـــارة الميدانيـــة و  اجعـــةالمر  لفريـــق االجتماعـــات المغلقـــةو 
  .لفريق المراجعين

  :  الزيارة التمهيدية )٢(
والتـي تهـدف إلـى  ،لهـا لزيـارة تمهيديـة اً موعـد المؤسسـة مـع المراجعـةفريق  قائد يرتب
 :تحقيق ما يلي

 للمؤسســـة المتقدمـــة  والتـــدريب العملـــي ،التمهيـــد للزيـــارة الميدانيـــة لفريـــق المـــراجعين
 .وكسب التعاون لهذه الزيارات ،عتماد على الزيارات الميدانيةلال

 الترتيبــات /الزمنــي الجــدول/ الزيــارة إجــراءات(الزيــارة الميدانيــة ترتيبــات  تأكيــد 

 ).أخرى/ اللوجستية

  التــي تضــمنتها ،الوثــائقو  التقويميــة المعلومــات كفايــةإفــادة المؤسســة عــن مــدى 

 .إضافيةأو وثائق  معلومات أية وطلب ،الدراسة الذاتية

 الميدانية الزيارة أثناءالداعمة   الوثائقتوفير  تأكيد.  

  زمنية وأنشطة الزيارة الميدانيةالفترة ال  

  :للزيارة الميدانية الفترة الزمنية )١(
 أيام متتالية ثالثة تستغرق الزيارة الميدانية. 

 لحجم نشاط تبعا  ؛يمكن لفريق النظراء المراجعين طلب مد فترة الزيارة الميدانية
 .المؤسسة و لمتطلبات عملية المراجعة
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  وقبل صدور تقرير  ،جراء زيارات غير مجدولة بعد الزيارة الميدانية األولىإيمكن
. ستكمال عملية التقويمال ؛ذا رأى فريق المراجعة الحاجة لذلكإ ،المراجعين

  . تستغرق الزيارة الواحدة من هذه الزيارات الالحقة يوما واحدا فقط

 :الزيارة الميدانية شطةنأ )٢(

 أعضــاء هيئــةو  مــع ممثلــين للطــالب تنظــيم اجتماعــات ومقــابالت علنيــة ومغلقــة 

مســبقًا  لــه اً األطــراف المجتمعيــة يكــون بعضــها معــدو  الجهــاز االداريو  التــدريس
 قبلهـا لـه الترتيـب ن يـتمأخـر ويمكـن للـبعض اآل ،)باالتفاق خالل الزيارة التمهيدية(

 .ى طلب فريق المراجعينبناء عل ،وجيزة بفترة

  أو التي يرغبون فى طلبها ،ةقدمالم الوثائقعلى المعتمدين اطالع المراجعين، 
  ).الفحص الوثائقي(تهم فى هذا الصدد مالحظا تدوينو  ،تحليل مضمونهاو 

  مثال ذلك مالحظة ( األدلةأسلوب المالحظة لجمع المعتمدون  المراجعونيستخدم
 ).وغيرها/ المرافق العامة/ المكتبة/ المعامل/ ريسالتد أساليب/ قاعات التدريس

 الفريق عمل سير تقدم لتقويم ؛اجتماعات مغلقة يومياً المعتمدون  يعقد المراجعون، 
ونتائج المقابالت والمالحظة، ومناقشة ومقارنة المالحظات ، األدلة ومراجعة
دعوة  ويمكن ،ليها من جانب كل عضو فى الفريقإالتي تم التوصل  ،والنتائج

 .إذا دعت الحاجة ،االجتماعات المنسق لحضور هذه
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  الجزء الثالث
  التقويمالقياس و 

 مقدمة.  

 رشادات خاصة بالمراجعينإ.  
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 دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي

٤١ 

 :مقدمة

رشادات الخاصة بالمراجعين يتضمن الجزء الثالث من هذا الدليل بعض اإل
 لجميع الخصائص الخاضعة للمراجعة؛ والتى تتعلق بعملية القياس والتقويم ،مدينالمعت

وااللتزام بها عند التطبيق  ،رشادات جيداأن يتفهم المراجع هذه اإل نه من الضروريلذلك فإ
   .العملي

  :رشادات خاصة بالمراجعينإ - ١

فى  أو العنصر ،أو عدم توافر المعيار ،عند قيام المراجع بقياس مدى توافر
  :نه يجب مراعاة ما يلىإواالعتماد ف ،سسة الخاضعة للتقويمالمؤس

الرئيسـين ين محور أى من الشير إلي عدم توافر أحد المعايير في ي "نطبقيال "الوزن  : أوالً 
ال فــى هــذه الحالــة . ألســباب تتعلــق بطبيعــة المؤسســة أو رســالتهاوذلــك  ؛للتقــويم واالعتمــاد

ومــن ثــم تحــذف درجــات المعيــار أو  ؛أثنــاء الزيــارة الميدانيــةيــار هــذا المع تقيــيمبتقــوم الهيئــة 
 .جمالى درجات التقويمإالعنصر من 

 :هما على النحو التالى ،، وينطوى على حالتين"ال يتوافر"الوزن  : ثانياً 

 هـــو الســـؤال األول عنـــد قيـــاس وتقيـــيم ( يفتتـــاحاالؤال الســـ :األولـــىحالـــة ال
والـذى  ،ى عنصـر خاضـع للقيـاسأل )اً معينـ اً الخصائص التـى تتبـع عنصـر 

عـدم فـى هـذه الحالـة " ال يتـوافر"، حيـث يعنـى الـوزن (*)رمز اليشار إليه ب
ــــو  ــــة فــــي المؤسســــة الخاضــــعة صــــصيفر الخات ــــار للة المطلوب ــــةزي  ؛ة الميداني

لهـذا تقييم جميع الخصـائص التابعـة نه يجب عدم قيام المراجع بإف يوبالتال
ــ ،عنصــرال درجــة هــذا العنصــر  يبالتــالوتصــبح  ،هــذا الســؤالذى يتعلــق بال
 ).اً صفر (
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٤٢ 

 ة واحــدة صـصيخاسـتيفاء المؤسســة لحالـة عــدم وتتمثـل فــى  :الحالـة الثانيــة
ومــــن ثــــم تصــــبح درجــــة هــــذه  ؛خاضــــع للقيــــاسلعنصــــر التابعــــة لأو أكثــــر 

 . وتدخل ضمن التقييم الكلي) اً صفر (ة صصيالخ

/ مستويات ةخمسالتقييم من يتكون المقياس المستخدم في : المقياس المستخدم : ثالثاً 
 :وزان على النحو التالىأ

  ال يتوافر=  صفر

 %)٢٥(ضعيف =  ١

 %)٥٠( مقبول=  ٢

 %)٧٥(جيد =  ٣

  %) ١٠٠(جيد جدا =  ٤

 محاور ومعايير ومؤشرات التقويم واالعتماد  - ٢

القـــدرة المؤسســـية، والفاعليـــة  :همـــا ،تعتمـــد عمليـــة المراجعـــة علـــى محـــورين رئيســـين
عيــار ، وكــل ممعــاييرثمانيــة محــور مــن هــذين المحــورين يتضــمن  كمــا أن كــل. التعليميــة

الخصــائص المطلــوب مــن  اً يتضــمن عــددكــل مؤشــر يتضــمن مجموعــة مــن المؤشــرات، و 
  .قياسها
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٤٣ 

   :المحاور والمعايير ٣/١

 :القدرة المؤسسية: المحور األول

  المعايير م
  .ستراتيجيالتخطيط اال  ١
 .الهيكل التنظيمي   ٢

   .حوكمةالقيادة وال   ٣
  .المصداقية واألخالقيات   ٤

  .الجهاز اإلداري   ٥

  .الموارد   ٦
  .البيئة وتنمية ،المشاركة المجتمعية   ٧
  .الجودةنظم دارة إ و  ،يالتقويم المؤسس   ٨

  
  :الفاعلية التعليمية: المحور الثانى

  المعايير م
 .  الطالب والخريجون ١

   .المعايير األكاديمية  ٢

  .التعليمية  جالبرام  ٣

 المادية للتعلمالتسهيالت و  التعليم والتعلم  ٤

  .أعضاء هيئة التدريس  ٥

 .العلمية البحث العلمي واألنشطة  ٦

 .الدراسات العليا  ٧

 .التعليمية التقييم المستمر للفاعلية  ٨

  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٤٤ 

  :القدرة المؤسسية :المؤشرات ٣/٢

  :ستراتيجي التخطيط اال - ١
  المؤشرات

  .ستراتيجية للمؤسسةاالالخطة  ١/١
 .للمؤسسةتنافسي الوضع ال ١/٢

  :الهيكل التنظيمي  - ٢
  المؤشرات

  .الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة ٢/١

  :القيادة والحوكمة - ٣
  المؤشرات

  .اختيار القيادات األكاديمية ٣/١
  .قيادة وممارسات المجالس الرسميةالنمط  ٣/٢
 .ة للقيادات األكاديميةتنمية المهارات اإلداري ٣/٣

  .يالقيادة فى تنمية التمويل الذات دور ٣/٤

  : المصداقية واألخالقيات - ٤
  المؤشرات

  .حقوق الملكية الفكرية والنشر ٤/١
  .االلتزام بأخالقيات المهنة عادلة وعدم التمييزالالممارسات  ٤/٢

  : الجهاز اإلداري - ٥
  المؤشرات

  .األداءتنمية القيادات وتقييم  ٥/١
  .يالرضا الوظيف ٥/٢
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٤٥ 

  :الموارد  - ٦
  المؤشرات

 .كفاية الموارد المالية والمادية ٦/١

  .التسهيالت المادية ٦/٢

  :البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية - ٧
  المؤشرات

  .خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١
  .تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع ٧/٢

  : دارة نظم الجودةإ و  يالتقويم المؤسس - ٨
  المؤشرات

  .تقويم أداء المؤسسة ٨/١
  .دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة ٨/٢

  

  :الفاعلية التعليمية
  : الطالب والخريجون -١

 المؤشرات

  .سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب ١/١
 .الدعم الطالبي ١/٢

  .األنشطة الطالبية ١/٣
  .الخريجون ١/٤

  :كاديميةلمعايير األ ا -٢
 المؤشرات

 .من الهيئة معايير أخرى معتمدة بأي كاديمية القومية المرجعية أوالمعايير األ ٢/١

  
  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٤٦ 

  : البرامج التعليمية -٣
 المؤشرات

  .رامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنميةالب ٣/١
  .تصميم وتطوير البرامج التعليمية ٣/٢
 .ج التعليميةمؤشرات فاعلية البرام ٣/٣

  : التسهيالت المادية للتعلمو  التعليم والتعلم -  ٤
 المؤشرات

  .ستراتيجية التعليم والتعلما ٤/١
  .التعليم تكالسياسات المتبعة في التعامل مع مشال ٤/٢
  .برامج التدريب الميداني للطالب ٤/٣
  .تقويم الطالب ٤/٤
  .اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم ٤/٥
 .رضاء الطالب ٤/٦

  : أعضاء هيئة التدريس - ٥
 المؤشرات

  .الهيئة المعاونة/ كفاية أعضاء هيئة التدريس ٥/١
  .الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ٥/٢
  .الهيئة المعاونة/ رضاء أعضاء هيئة التدريس/ تقييم أداء ٥/٣

  : العلمية البحث العلمي واألنشطة - ٦
 شراتالمؤ 

  .خطة البحث العلمي ٦/١
 .كفاءة العملية البحثية ٦/٢

 .تمويل البحث العلمي ٦/٣

  .أنشطة علمية أخرى ٦/٤
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٤٧ 

   :الدراسات العليا - ٧
  المؤشرات

 .الدرجات الممنوحة ٧/١

  .العملية التعليمية في الدراسات العليا ٧/٢
  .طالب الدراسات العليا ٧/٣

   :التعليمية ليةيم المستمر للفاعو التق - ٨
 المؤشرات

  .شمولية واستمرارية التقويم ٨/١
  .المساءلة والمحاسبية ٨/٢
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٤٨ 

  : العناصر والخصائص ٣/٣

  
     :ستراتيجيالتخطيط اال –١
  :ستراتيجيةالخطة اال ١/١
  :التحليل البيئي للمؤسسة التعليمية  ١/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  وى التقييممست
  ٤  ٣  ٢  ١  غير متوافر

مــــن جانــــب مختلــــف  ،البيئــــيالتحليــــل  فــــيمســــتوى المشــــاركة  مــــا -
  أ**األطراف داخل وخارج المؤسسة؟

          

تستوفي كامل الجوانب بشكل سليم هل استراتيجة المؤسسة  -
  ب**الجامعة؟ واستراتيجية

          

/ الطالب/ أعضاء هيئة التدريس(المعنية تقدم المؤسسة الوثائق التي تثبت مشاركة األطراف  أ**
  .في صياغة االستراتيجية) الخ.......النقابات المهنية / ممثلين عن سوق العمل

من خالل التوافق في ، يتحقق االرتباط بين استراتيجية المؤسسة واستراتيجية الجامعة التابعة لها ب**
  .   يةالرسالة ، واألهداف ، وطبيعة األنشطة البحثية والمجتمع

  :                          والرسالة الرؤية ١/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  غير متوافر
ما  مستوى المشاركة فى صياغة الرؤية والرسالة من جانب  -

  **مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة؟
          

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

          

ما  مستوى المشاركة فى صياغة الرؤية والرسالة من جانب  -
  **مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة؟

          

/ الطـــالب/ أعضـــاء هيئـــة التـــدريس(تقـــدم المؤسســـة الوثـــائق التـــي تثبـــت مشـــاركة األطـــراف المعنيـــة  **
  .في صياغة الرؤية والرسالة) الخ.......النقابات المهنية / ممثلين عن سوق العمل

  

 القدرة المؤسسية: أوالً
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٤٩ 

  : األهداف االستراتيجية ١/١/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  غير متوافر
            *هل هناك أهداف استراتيجية للمؤسسة؟ -
مــــا هــــو مســـــتوى المشــــاركة فــــى صـــــياغة األهــــداف االســـــتراتيجية  -

  **وخارج المؤسسة؟للمؤسسة من جانب مختلف األطراف داخل 
          

هل تم نشر األهداف االسترااتيجية للمؤسسة  من خالل الوسائل  -
  المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟

          

  سؤال حاكم * 
/ الطـــالب/ أعضـــاء هيئـــة التـــدريس( تقـــدم المؤسســـة الوثـــائق التـــي تثبـــت مشـــاركة األطـــراف المعنيـــة ** 

  .في صياغة األهداف االستراتيجية) الخ.......النقابات المهنية / ممثلين عن سوق العمل 

  : الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة ١/١/٤

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  غير يتوافر
            *هل توجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة؟ -
            **لمؤسسة؟هل تغطى الخطة التنفيذية األهداف االستراتيجية ل -
            هل هناك اليات لتنفيذ هذه األنشطة والمهام؟ -
هل هناك تحديد لمسؤليات تنفيذ األنشطة والمهام التي تتضمنها  -

  الخطة؟
          

            هل تتضمن الخطة الجدول الزمنى للتنفيذ؟ -
            هل يوجد بالخطة مؤشرات للتقييم؟ -
            مالية؟هل تمت ترجمة الخطة الى موازنة  -
   سؤال حاكم *

  .يتم من خالل االطالع علي نسخة أصلية من الخطة التنفيذية للمؤسسة** 
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٥٠ 

  :للمؤسسةالتنافسي الوضع   ١/٢
  : السمات التنافسية للمؤسسة  ١/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس 
  مستوي التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  يتوافر ال
  *إقبال سوق العمل على خريجي المؤسسة -
  **نيإقبال الطالب الوافد -
  ** وجود برامج تعليمية تنفرد بتقديمها المؤسسة -

          

استطالع / عة الخريجين بالمؤسسةسجالت متاب/ منظمات سوق العملمن خالل استطالعات الرأي ل *
  .راء الخريجينآ

  .ثاثقو من خالل فحص ال **

   :الهيكل التنظيمي - ٢
  :داعمةالهيكل التنظيمي واإلدارات ال ٢/١
  :هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد ٢/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            *للمؤسسة؟ومعتمد م ئهل هناك هيكل تنظيمى مال -
            هل هناك توصيف وظيفي شامل وموثق لجميع وظائف المؤسسة؟ -
            **ث؟هل يوجد شكل تنظيمي  للتعامل مع األزمات والكوار  -
  )فحص وثائقي للهيكل التنظيمى(سؤال حاكم * 

  .يوضح مهامها ومسئولياتها، أو لجنة مشكلة بقرار من مجلس المؤسسة، وجود إدارة** 

 :وحدة ضمان الجودة ٢/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١ال يتوافر
            *هل توجد بالمؤسسة وحدة لضمان الجودة؟ -
          هل تستفيد الوحدة من الدراسات والبيانات المعدة من مركز ضمان  -
هــل تشــارك الوحــدة فــى عــرض ومناقشــة قضــايا الجــودة بالمؤسســة  -

  على مستوى المجالس الرسمية؟
          

  .  تقدم الوحدة الوثاثق الدالة على ذلك**       )يتم من خالل زيارة للوحدة(سؤال حاكم *
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٥١ 

  :القيادة والحوكمة - ٣
  :اختيار القيادات األكاديمية ٣/١
     :أسلوب اختيار القيادات ٣/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل تطبق المؤسسة معايير الكفاءة عند ترشيح واختيار القيادات  -

رائد / عليميةمديرى البرنامج الت/ رؤساء األقسام/ الوكالء(األكاديمية 
  **)مدير وحدة ضمان الجودة/ اتحاد الطالب 

          

مــــا مــــدي مشــــاركة أعضــــاء هيئــــة التــــدريس عنــــد ترشــــيح وٕاختيــــار  -
  **القيادات األكاديمية بالمؤسسة؟

          

رائـــد اتحـــاد / مـــديرى البرنـــامج التعليميـــة/ رؤســـاء األقســـام/ للـــوكالءمـــن خـــالل المقـــابالت الجماعيـــة  **
  . راء بحرية، بشرط أن تتوافر فيها الفرصة الكافية للتعبير عن اآل حدة ضمان الجودةمدير و / الطالب 

  : نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية ٣/٢
  :أسلوب القيـادة ٣/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل أسلوب القيادة في المؤسسة ديمقراطي من وجهة نظر  -

  **العاملين؟ / الطالب / اء هيئة التدريس ومعاونيهمأعض
          

الممارسات الفعلية للمجالس واللجان الرسمية المختلفة  ما -
بالمؤسسة فى مجال مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم 

  والتعلم؟       

          

/ الطــــالب/ لمعاونــــةهيئــــة اال/ مــــن خــــالل المقــــابالت الجماعيــــة لعينــــة مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس** 
  . العاملين، بشرط أن تتوافر فيها الفرصة الكافية للتعبير عن اآلراء بحرية
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٥٢ 

  :نمية المهارات اإلداريةت ٣/٣
  :التدريب ٣/٣/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل حصلت القيادات األكاديمية بالمؤسسة علي دورات خاصة  -

  *ة اإلدارية؟بالتنمي
          

            هل التدريب يؤخذ معيارا عند أختيار القيادات األكاديمية ؟ -
  سؤال حاكم*

  :دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي  ٣/٤
   :تنمية الموارد الذاتيةمشروعات  ٣/٤/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            *هل هناك مصادر لتنمية التمويل الذاتى بالمؤسسة؟ -
          ما  نسبة المستخدم من التمويل الذاتى في دعم األنشطة  -
  سؤال حاكم *

   :العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع ٣/٤/٢

  الخاضعة للقياس الخصائص
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
مع المؤسسات ) اتفاقيات/ شراكة( هل هناك أى نوع من التعاون  -

  **اإلنتاجية أوالخدمية فى المجتمع المحيط بالمؤسسة؟
          

، ميـةوالخد ،اإلنتاجيـة :تقدم المؤسسة الوثـائق الدالـة علـي اتفاقيـات التعـاون والشـراكة مـع المؤسسـات **
  .وطبيعة األنشطة التي تقدمها المؤسسة ومردود ذلك علي طرفي االتفاق
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٥٣ 

   :المصداقية واألخالقيات  - ٣
  :حقوق الملكية الفكرية والنشر ٤/١
  :االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر ٤/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            *ددة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية؟هل توجد إجراءات مح -

ما مدي فاعلية اإلجراءات التي تتبعها المؤسسة للمحافظة على  -
 :حقوق الملكية الفكرية في رأي

  أعضاء هيئة التدريس  
  الهيئة المعاونة  
 الطالب  
 الجهاز اإلداري  

          

  سؤال حاكم* 
معنيــــة ونتــــائج اســــتطالعات الــــرأي التــــي تجريهــــا يــــتم التأكــــد مــــن خــــالل المقــــابالت مــــع األطــــراف ال** 

  .المؤسسة

  :الممارسات العادلة وعدم التمييز ٤/٢
  :ضمان العدالة وعدم التمييز ٤/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
وعــــدم التميــــز بــــين  ،هــــل تطبــــق قواعــــد محــــددة لضــــمان العدالــــة -

  *الطالب؟
          

قـرارات تصـحيحية لمعالجـة أى ممارسـات / خاذ إجراءات هل تم ات -
   **غير عادلة؟

          

ألطــــراف هــــل هنــــاك إجــــراءات تضــــمن عــــدم تعــــارض المصــــالح ل -
   **المختلفة فى المؤسسة؟

          

  سؤال حاكم  *
  .من خالل المقابالت والوثاثق الدالة على ذلك **
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٥٤ 

  :ممارسات أخالقيات المهنة ٤/٢/٢

  لقياسالخصائص الخاضعة ل
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ــــــات األلممارســــــات وســــــائل تحــــــدد اهــــــل يوجــــــد بالمؤسســــــة  - خالقي

  *المهنية؟
          

            هل هذه الوسائل متاحة لجميع األطراف؟ -

هــــل هنــــاك إجــــراءات تتخــــذها المؤسســــة فــــي حالــــة عــــدم االلتــــزام  -
  بأخالقيات المهنة؟

          

  سؤال حاكم *

   :اريالجهاز اإلد -٥
   :دارية والعاملينالقياداات اإلتقييم أداء تدريب و  ٥/١
   :التدريب٥/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
 لعــامليناداريــة و هــل يــتم تحديــد االحتياجــات التدريبيــة للقيــادات اإل -

  ؟بالمؤسسة
          

يــــار القيــــادات هــــل التــــدريب يؤخــــذ معيــــارا مــــن المعــــايير عنــــد أخت -
  **اإلدارية ؟

          

  تقدم المؤسسة الوثائق الدالة **
   :داءاألتقييم  ٥/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
القيادات اإلدارية لتقييم أداء تنوعة هل تستخدم المؤسسة وسائل م -
  ؟ العاملينو 
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٥٥ 

   :الوظيفيالرضا  ٥/٢
  :يل قياس الرضا الوظيفوسائ ٥/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
الرضــــا  ىمســــتو هــــل تســــتخدم المؤسســــة وســــائل متنوعــــة لقيــــاس  -

  *عاملين؟لل الوظيفي
          

نتـــائج قيـــاس الرضـــا الـــوظيفى للعـــاملين تمـــت االســـتفادة مـــن هـــل  -
  **بالمؤسسة؟

          

  .سؤال حاكم*
  .مقابالت وتقديم الوثائق الدالة علي ذلكمن خالل ال** 

  :الموارد - ٦
   :الموارد المالية والمادية ٦/١
  :السنوية  الموارد المالية ٦/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
تحــــدد بنــــود  ،جلــــس المؤسســــةهــــل هنــــاك خطــــة معتمــــدة مــــن م -

ي المجــاالت األكاديميــة فــ نفــاق لتغطيــة خطــة المؤسســةومصــادر اال
  **؟ المختلفة

          

مع ما سب تتنا )ذاتيا –من الموازنة (تاحة هل الموارد المالية الم -
  ؟الخطة التنفيذية جاء في

          

التطور في حجم الموارد الذاتية للمؤسسة خالل السـنوات  ما مدى -
  الخمس األخيرة؟

          

  . طالع علي الخطة التنفيذيةاال/ علق بالموضوع متطالع علي محضر مجلس المؤسسة اليتم اال **



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٥٦ 

  :مبانيال ٦/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
األكاديميـــــــة نشـــــــطة األهـــــــل مســـــــاحة المبـــــــاني كافيـــــــة لممارســـــــة  -
  **؟لمؤسسةل

          

/ التهويــــــة( مــــــة لممارســــــة أنشــــــطة المؤسســــــة؟هــــــل المبــــــاني مالئ -
  **)الخ/ ..يعيةضاءة الطباإل

          

هل تتوافر التجهيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة  -
  **في مباني المؤسسة؟

          

            هل تتصف المؤسسة بالنظافة؟ -
 .”Norms check list“يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات ** 

  :مرافق األساسيةال ٦/١/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  يمالتقي مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
الفئات أعداد احتياجات لتغطية هل المرافق المتاحة كافية  -

  **؟المختلفة بالمؤسسة 
          

            هل هذه المرافق المتاحة صالحة لالستخدام؟ -
ــــدريس **  ــــة الت ن الزائــــري/ العــــاملين / االحتياجــــات الخاصــــة ذوو/ الطــــالب والطالبــــات / أعضــــاء هيئ
  .)ئمة المتطلباتقا الرجوع إلى(

  : التسهيالت المادية وتكنولوجيا المعلومات ٦/٢
 : التسهيالت المادية الخاصة بممارسة األنشطة الطالبية  ٦/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل تتوافر تسهيالت مادية كافية لممارسة األنشطة الطالبية؟  -
  *).الخ/ ... كشفية/ ماعيةاجت/ فنية / رياضية (

          

ما مدى صالحية هذه التسهيالت لالستخدام الفعلي فى ممارسة  -
  األنشطة الطالبية المختلفة؟

          

  .”Norms check list“يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات * 
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٥٧ 

 : األجهزة والمعدات والمعامل ٦/٢/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
قــــد ال (مــــا مــــدى كفايــــة المعامــــل المتخصصــــة فــــى المؤسســــة ؟  -

   )ينطبق علي بعض المؤسسات
          

/ ما مدى مناسبة المعدات واألجهزة المستخدمة فى هذه المعامل -
  الورش الفنية؛ لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة؟

          

أعــــداد هــــل تتناســــب أعــــداد الحاســــبات المتاحــــة بالمؤسســــة مــــع  -
  *الطالب؟

          

  .”Norms check list“يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات  *

 : تكنولوجيا المعلومات ٦/٢/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            هل توجد قواعد بيانات بالمؤسسة؟ -
 لغات/ باللغة العربية(هل للمؤسسة موقع على شبكة اإلنترنت  -

  ؟ )ىأخر 
          

            هل يتضمن الموقع معلومات متنوعة وحديثة عن المؤسسة ؟ -
/ هل خدمة اإلنترنت بالمؤسسة متاحة ألعضاء هيئة التدريس -

  **الطالب ؟/ الهيئة المعاونة
          

  . قسام العلمية والمكتبةكاديمية واألتم مالحظة واستخدام النقاط المتاحة بمكاتب القيادات األت **
 .)لكل نقطة اً طالب ٢٥(نترنت المخصصة للطالب تم مالحظة واستخدام عدد نقاط اإلت

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٥٨ 

   :البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية - ٧
  :خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١
  :خدمة المجتمع وتنمية البيئةأنشطة التوعية ب ٧/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل هناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

  **:لكل من
 ؟الطالب 

 ؟همو أعضاء هيئة التدريس ومعاون 

 ؟األطراف المجتمعية ذات العالقة    

          

   .لي تنفيذ البرامجعطالع علي االخطة المعتمدة من مجلس المؤسسة الحاكم ، والوثائق الدالة يتم اال **

  : واحتياجات المجتمع الخطة ٧/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            *هل توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟ -
            ** ما الممارسات الفعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع؟ -
  سؤال حاكم* 

  .تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي تنفيذ الخطة** 

  : تفاعل المؤسسة مع المجتمع   ٧/٢
  :مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة ٧/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
طراف المجتمعية المختلفة فى مجالس المؤسسة؟ هل تشارك األ -
**  

          

د إعدا( هل تشارك األطراف المجتمعية فى أنشطة المؤسسة  -
/ فرص التوظف/ عيد الخرجين  /تدريب الطالب/ البرامج التعليمية

  **؟)وغيرها

          

  .ةتقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي تنفيذ الخط **
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٥٩ 

 :رضا األطراف المجتمعية ٧/٢/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ســــتوى رضــــا قيــــاس مل ؛مــــا الوســــائل التــــى تســــتخدمها المؤسســــة -

خــــدمات المجتمــــع وتنميــــة البيئــــة التــــي نحــــو األطــــراف المجتمعيــــة 
  ؟سنوياتقدمها 

          

 رضا األطراف المجتمعية؟االستفادة من نتائج قياس  تهل تم -
**  

          

  .االستفادة من قياس رضا األطراف المجتمعيةتقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي  **

   :الجودة إدارة امقدرة المؤسسية ونظالتقويم  -٨
   :للقدرة المؤسسيةالمستمر تقويم ال٨/١
   :عملية التقويم  ٨/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم ىمستو 

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            *أبعاد وعناصر القدرة المؤسسية بصفة دورية؟قويم تتم ل يه -
            **؟ويم مع األطراف المعنية المختلفةتقالتم مناقشة نتائج هل ت -
  سؤال حاكم *

   .تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي تنفيذ الخطة **

  :للقدرة المؤسسيةأنشطة التعزيز والتطوير  ٨/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم ىمستو 

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
مــــا الممارســــات واألنشــــطة الخاصــــة بــــالتعزيز والتطــــوير للقــــدرة  -

  **نتائج التقويم؟ والتى اعتمدت على ،المؤسسية
          

  .االستفادة من نتائج التقويمقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي ت **



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٦٠ 

    :الجودة إدارة امنظ ٨/٢
  :دةدعم وحدة ضمان الجو  ٨/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم ىمستو 

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            توافر للوحدة الكوادر البشرية المؤهلة؟هل ت -
للوحدة لممارسة  الكافيةمالية المخصصات توافر التهل  -

  * أنشطتها؟
          

لوحــدة ضــمان الجــودة لممارســة  الئمــةهــل تتــوافر التجهيــزات الم -
  ** أنشطتها؟

          

المجــالس الرســمية بالمؤسســة عنــد هــل يشــارك مــدير الوحــدة فــى  -
  *** دة؟دارة الجو بإمناقشة الموضوعات التى تتعلق 

          

  .ومن خالل مقابلة مدير الوحدة  الع علي بنود الميزانيةطيتم اال* 
  .”Norms check list“يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات  **

  .علي محاضر الجلسات الرسميةطالع يتم اال ***

  :الجودة إدارةممارسات  ٨/٢/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
دارة الجودة والمتعلقة بأبعاد وعناصر صة بإما الممارسات الخا -

  القدرة المؤسسية؟
          

            ** طراف المعنية فى هذه الممارسات؟هل شاركت األ -
/ قســــام العلميــــةاأل/ اإلدارة العليــــا(تقــــدم المؤسســــة الوثــــائق الدالــــة علــــي مشــــاركة األطــــراف المعنيــــة  **

  .في ممارسات إدارة الجودة) نيالعامل/ الطالب



 دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي

٦١ 

  
   :الطالب والخريجون -١
  :سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب ١/١

  :نظم قبول وتحويل الطالب ١/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم ىمستو 

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            هل قواعد القبول معلنة؟  -
            د؟هل يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطالب الجد -
            هل هناك قواعد لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة؟ -
            التحويل معلنة؟ هل قواعد -
            *سنويًا؟وٕاليها التحويل من المؤسسة طلبات ما نسبة  -
م أعـــــداد الطـــــالب المقبـــــولين مـــــع المــــــــوارد المتاحـــــة تالءتـــــهــــل  -

  ** للمؤسسة
          

  .باعتبارها مؤسسة جاذبة ،ل إلي المؤسسة تدل علي السمعة الجيدة للمؤسسةزيادة نسبة طلبات التحوي *
فر اتو / مكانات األنشطة الطالبيةإ/ سعة المدرجات والمعامل/ الموازنة المخصصة للعملية التعليمية **

  .)”Norms check list“قائمة المتطلبات  ىيتم الرجوع إل(المعملية األجهزة 

  :ـدونالب الوافـالطـجذب  ١/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم ىمستو 

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
خــالل الســنوات الخمــس الطــالب الوافــدين  تطــور أعــدادمــا هــو  -

   **؟ الماضية
          

            برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدين؟توجد هل  -
ســـمعة المؤسســـة الجيـــدة  المتزايـــد علـــىتجـــاه ال، ويـــدل ا)ةمتناقصـــ/  ةثابتـــ/  ةمتزايـــد(االتجاهـــات يـــتم قيـــاس ** 

  .  جاذبة للطالب الوافدينكمؤسسة 

  

  

  

 ً  الفاعلية التعليمية:  ثانيا



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٦٢ 

   :الطالبورعاية دعـم  ١/٢
  :الطالبيدعم ال ١/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم ىمستو 

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
/ عينـــي/ دعـــم مـــالي(هـــل هنـــاك نظـــام معتمـــد للـــدعم الطالبـــي  -
  ؟)وما شابه ذلك /ينفس

          

المؤسســـة للطـــالب  اتقـــدمهالـــدعم معينـــة مـــن أنـــواع هـــل هنـــاك  -
   **حتياجات الخاصة؟اال يذو 

          

  .يدعم أكاديم/ تسهيالت إنشائية/ دعم نفسي **

  :الصحيةية و االجتماعالرعاية  ١/٢/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            ماعية للطالب؟هل هناك نظام معلن للرعاية االجت -
            **ة؟ئطبية مجهزة للحاالت الطار  ةعيادهناك هل  -
  .”Norms check list“يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات  **

  :الطالب المتفوقين والمتعثرينرعاية  ١/٢/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
 لمتفـوقين والمبـدعين والمتعثـرينهل هناك قواعد موثقة لتحديـد ا -

  ؟فى الدراسة
          

ــــًا خــــالل الســــنوات  مــــا  - تطــــور نســــبة الطــــالب المتفــــوقين علمي
  الماضية؟                       خمس ال

          

المطبقـــة  وتحفيـــز المتفـــوقين والمبـــدعينرعايـــة مـــا هـــي وســـائل  -
  * ؟بالمؤسسة

          

            ** ن في الدراسة؟هل هناك برامج لرعاية الطالب المتعثري -
تحفيـز مـادي / تحفيز أدبـي/ برنامج رعاية الطالب المتفوقين/ مثل كيفية تحديد الطالب المتفوقين والمبدعين *
  .غيرها/ إلحاق الطالب المتفوقين بالمشروعات البحثية/ 
حصـــص / الطـــالب لمقابلـــة هـــؤالء ؛زيـــادة الســـاعات المكتبيـــة/ مثـــل كيفيـــة تحديـــد الطـــالب المتعثـــرين دراســـيا **

   .غيرها/ رعاية نفسية/ إرشاد أكاديمي خاص/ عملية أو محاضرات نظرية إضافية



 دليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي

٦٣ 

   :األكاديميالتوعية واإلرشاد  ١/٢/٤

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            هل هناك دليل للطالب؟ -
            هل هذا الدليل متاح لجميع الطالب؟   -
الريـادة  ي أوم الطـالب بنظـام اإلرشـاد األكـاديمتم توعية وٕاعـالهل ي -

  ؟العلمية
          

ي ختيـار وتعيـين المرشـد األكـاديمرسـمية وموثقـة الآليات هل هناك  -
  ؟أو الرائد العلمي

          

   :األنشطة الطالبيــة ١/٣
  :المشاركة في األنشطة الطالبية ١/٣/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل هناك تزايد فى نسبة الطالب المشاركين فى األنشـطة المختلفـة  -

  السابقة؟ ةبالمقارنة باالعوام الخمس
          

  :ميز المؤسسة في األنشطة الطالبيةت ١/٣/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            ؟متقـدمة فى األنشطة الطالبيـةهل حصلت المؤسسة على مراكـــــز  -
             ؟لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الطالبية نظمهل هناك  -

  :الخريجون ١/٤

  :خدمات الخريجون ١/٤/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            **إلعداد الخريجين لسوق العمل؟سياسة هل لدى المؤسسة  -
            هل هناك وحدة لمتابعة الخريجين؟ -
            هل هناك رابطة للخريجين؟ -
دورات / جين ويوم التوظفيدعوة منظمات سوق العمل لعيد الخر / طالع على برامج التدريب الميدانييمكن اال **

 .وغيرها/ تدريبية متخصصة بالتنسيق مع منظمات سوق العمل



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٦٤ 

   :المعايير األكاديمية -٢
   :معتمدة من الهيئة أو معايير أخرى ،كاديمية القومية المرجعيةمعايير األ ال ٢/١
  :تبني المعايير األكاديمية ٢/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            *كاديمية محددة؟هل تتبنى المؤسسة معايير أ -
  سؤال حاكم *

  :لمعايير األكاديمية توافق البرامج التعليمية مع ا ٢/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
د تصميم البرامج عنهل روعيت المعايير األكاديمية  -

  التعليمية؟ 
          

   :البرامج التعليمية - ٣
   :حتياجات المجتمع والتنميةالبرامج التعليمية وا ٣/١
  :ياجات سوق العملحتمة البرامج التعليمية الءمال ٣/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
جـراءات لدراسـة سـوق العمـل عنـد تصـميم اتخذت الكليـة إهل  -

  ؟البرامج
          

   :تصميم وتطوير البرامج التعليمية ٣/٢
  :التعليمية تصميم البرامج ٣/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  توافرال ي
            هل هناك توصيف للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية؟ -
مــــــدى مطابقــــــة مصــــــفوفة مخرجــــــات الــــــتعلم المســــــتهدفة  مــــــا -

  ألهداف البرنامج التعليمى؟
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٦٥ 

  :تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية  ٣/٢/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
/ جراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليميةإهل هناك  -

  المقررات الدراسية؟ 
          

             ؟الخارجيين ستفادة من تقارير المراجعينمدى اال ما  -
ير لتقـــار نتيجـــة للبـــرامج والمقـــررات اتحـــديث وتطـــوير تـــم هـــل  -

   ** ؟السنوية
          

لمـا جـاء فـي التقـارير  هـل تـم التحـديث طبقـاً / ات خالل السنوات الثالث األخيـرة؟ هل تم تحديث أو تطوير في المقرر ** 
   هل تبني القسم العلمي هذا التحديث؟/ الدورية؟ 

  :مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية ٣/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ج دراسي  خالل تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنام ما -

  ؟الماضية خمس لاالسنوات 
          

) أو المستويات(تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسية  ما -
  الماضية؟ خمس الالسنوات المختلفة فى كل برنامج دراسي خالل 

          

فى تطوير  المؤشرات السابقةاالستفادة من دالالت  تهل تم -
  ؟البرامج التعليمية

          

   :تعلمالتعليم وال - ٤
     :ستراتيجية التعليم والتعلما ٤/١
  :ستراتيجية للتعليم والتعلمتوافر ا ٤/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ــــتعلم فــــى ومعلنــــة  ،ســــتراتيجية موثقــــةاهــــل توجــــد  - ــــيم وال للتعل

  *المؤسسة؟
          

ــــة داخــــل وخــــار اهــــل شــــارك فــــى  - ج عــــدادها األطــــراف المعني
  المؤسسة؟ 

          

 سؤال حاكم* 
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٦٦ 

  :ستراتيجية التعليم والتعلممراجعة ا  ٤/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
  :ءستراتيجية التعليم والتعلم فى ضو اأوجه تطوير  ما -
 متحاناتاال مراجعة نتائج. 
 فةطراف المعنية المختلاأل لىإستقصاء الموجه نتائج اال.  

          

  :اساليب التعليم والتعلم  ٤/١/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
لمخرجات لتحقيق االمستخدمة التعليم نماط أتوافق ما مدى  -

  **؟ للتعلم المستهدفة
          

نميـــة قـــدرات الطـــالب المقـــررات الدراســـية علـــى تســـاعد هـــل ت -
  ؟ يالتعلم الذاتعلى 

          

  .تراجع أنماط التعليم من دليل ممارسات الهيئة** 

  :التعليم تكالسياسات المتبعة فى التعامل مع مشال ٤/٢

  :مشكالت التعليم ٤/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
تتبعهــــــا المؤسســــــة لمعالجــــــة التــــــي  سياســــــات المــــــردود  مــــــا -

  **الت التالية؟فى المجا مشكالت التعليم
          

            .الكثافة العددية للطالب -
            .ضعف الموارد -
            .أعضاء هيئة التدريس نقص -
            .الدروس الخصوصية -
            .توافر المراجع العلميةعدم  -
            .ضعف حضور الطالب -

علي الدرجة الكاملة الموضحة قرين  تحصل المؤسسة ،في حالة عدم وجود أحد أو بعض من  المشكالت السابقة** 
زيادة  /ارتفاع نسبة النجاح/ ويتم قياس مردود هذه السياسات من خالل زيادة نسبة حضور الطالب ،ةصصيخكل 

    .الموارد المالية والبشرية وغيرها
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٦٧ 

  ال ينطبق ينطبق                              :للطالب التدريب الميداني ٤/٣
  :دريب الميدانيبرامج الت ٤/٣/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
 يسســـــــة بـــــــرامج موثقـــــــة للتـــــــدريب الميـــــــدانوجـــــــد بالمؤ تهـــــــل  -

  *للطالب؟
          

وفقـــــًا  ،هـــــل يـــــتم تصـــــميم وتوصـــــيف هـــــذه البـــــرامج التدريبيـــــة -
  لمخرجات التعلم المستهدفة؟

          

 لتـــــدريب الميـــــدانيقـــــة لتقـــــويم نتـــــائج اهـــــل هنـــــاك آليـــــات موث -
  للطالب؟ 

          

            هل تؤخذ نتائج التدريب في عملية تقويم الطالب؟ -
            ؟للطالب ات لقياس فاعلية التدريب الميدانيهل هناك مؤشر  -
  سؤال حاكم *

   :تقويم الطالب ٤/٤
 : أساليب تقويم الطالب ٤/٤/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل هناك آليات للتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات  -

  التعلم المستهدفة؟   
          

            **؟متحانات مخرجات التعلم المستهدفةهل تقيس اال
 ؛القسم والكلية ىعلي مستو ) ممارسات(هل هناك آليات  -

  للتأكد من عدالة تقويم الطالب؟ 
          

            **بالعدالة؟ تتسم نتائج تقويم الطالب هل  -
الفــــرق  ليــــل نتــــائج تقــــويم الطــــالب علــــى مســــتوىهـــل يــــتم تح -

  المقررات؟/ الدراسية
          

ســتفادة مــن نتــائج تقــويم الطــالب فــى تطــوير مــا هــو مــدى اال -
  البرامج التعليمية؟

          

تخــاذ قــرارات تصــحيحية فــي نتــائج االمتحانــات فــي هــل تــم ا -
  تظلمات الطالب ؟ ضوء 
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للتأكد من شفافية نتائج  ؛الممارسات التي تتبعها المؤسسة ما 
  **االمتحانات الشفوية؟

          

، وملف راق االمتحانية، وأوراق اإلجابةوفحص عينات من األو  ،يتم ذلك من خالل زيارة فريق المراجعة للكنتروالت **
  .)”Norms check list“يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات ( المقرر، واإلجابة النموذجية

   :مكانات المتاحة للتعليم والتعلماإل ٤/٥
  :المكتبـــــــــة ٤/٥/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هــــل التجهيـــــزات المتاحــــة تتفـــــق وطبيعــــة نشـــــاط المكتبــــة وأعـــــداد  -

  **الطالب؟
          

ة للفئــات هــل تكنولوجيــا المعلومــات المســتخدمة فــى المكتبــة متاحــ -
  المختلفة المستهدفة؟

          

            **هل يتوافر األعداد والمؤهالت المناسبة من العاملين بالمكتبة ؟ -
            العلمية؟ ما مدى حداثة المراجع -
            ** هل تتوافر الدوريات العلمية الكافية؟ -
            **نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى؟ ما  -
  تطبق عند المراجعة قائمة المتطلبات  **

  :قاعات الدراسة والمعامل ٤/٥/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ما مدى تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعـداد  -

  الطالب؟ 
          

            * ما مدى تناسب المعامل مع أعداد الطالب؟ -

األجهزة الالزمة لتحقيق (ت المعملية مكاناكفاية اإل دىما م -
  ؟)المستهدف

          

            من الفنيين المتخصصين للمعامل؟ هل يتوافر العدد الكافي -

            كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية؟ ما مدى -

   ”Norms check list“ت يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبا -  قد ال تنطبق علي بعض المؤسسات* 
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   :رضا الطالب ٤/٦
  :قياس وتقييم رضا الطالب ٤/٦/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
  : ستقصاء لقياس رضا الطالب في مجاالتاهل يتم إجراء  -
 الفاعلية التعليمية.  

 سياسات التظلم من االمتحانات.  

 نشطة الطالبيةكفاية الموارد المادية لأل.  

 التحصيل األكاديمي ات في تحسين مستوىنتحااستخدام نتائج االم. 

 جتماعية والصحيةاال :نظم الرعاية.   

          

ســـتفادة مـــن القـــرارات واإلجـــراءات المناســـبة لالهـــل تـــم اتخـــاذ  -
  الطالب؟ نتائج قياس رضا

          

  :أعضاء هيئة التدريس - ٥
   :لهيئة المعاونةا/ كفاية أعضاء هيئة التدريس ٥/١
  :أعضاء هيئة التدريس ٥/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
المعدالت  هل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب تتفق مع -

  **المرجعية؟
          

من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين  هل يتوافر العدد الكافي -
  ختلفة فى كل برنامج تعليمى؟للتدريس فى التخصصات الم

          

  ).٥٠:١(الكليات النظرية / )٢٥:١(الكليات العملية  **

  :أعضاء الهيئة المعاونة ٥/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هل نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب تتفق واحتياجات  -

  **الخطة التعليمية؟
          

الفائض فى / جراءات معينة للتعامل مع العجزإتخاذ اهل تم  -
  أعضاء الهيئة المعاونة؟ 

          

  ).٢٥:١( النسبة المرجعية **
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   :الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  ٥/٢
  :خطة التدريب ٥/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوى التقييم

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
/ العضاء هيئة التدريس حتياجات التدريبيةتحديد االيتم ل ه -

  الهيئة المعاونة؟
          

حتياجــات التدريبيــة لكــل اال ييــتم تنفيــذ بــرامج تدريبيــة تلبــهــل  -
  فئة؟

          

            **يجابية لمردود التدريب؟رات إهل توجد مؤش -
نتــائج تقيــيم الطــالب للمقــررات / يــة التعليميــةرضــا الطــالب عــن العمل طــالع علــي نتــائج استقصــاءاإليــتم مــن خــالل ** 

     .الدراسية

   :الهيئة المعاونة/ رضا أعضاء هيئة التدريس/ تقييم أداء ٥/٣
   :أعضاء الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريسأداء يم و تق ٥/٣/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
/ يم أداء أعضاء هيئة التدريسو تقهل هناك قواعد مفعلة ل -

  ** أعضاء الهيئة المعاونة؟
          

للمؤسسة نتائج  تحليل  هذا  هل يتضمن التقرير السنوي -
  التقييم ؟

          

            االستفادة من نتائج هذا التقييم ؟  تم هل ت -
متوسط األعباء : مثل (معاونة طالع علي استمارة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة اليتم من خالل اال** 

جلب المشروعات / نتظام في المحاضراتاالو تقييم الطالب، و في المؤتمرات،  المشاركةو التدريسية، اإلنتاج البحثي، 
   .سياسات المؤسسة في دورية التقويم) / وتنمية الموارد الذاتية 

  :الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريسرضا  ٥/٣/٢

  للقياس الخصائص الخاضعة
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ألعضـــــاء هيئـــــة  يهـــــل يـــــتم تقيـــــيم مســـــتوى الرضـــــا الـــــوظيف -

  الهيئة المعاونة ؟/ التدريس
          

            ستفادة من نتائج التقييم؟ االأوجه  ما  -
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 ينطبق            ال ينطبق             :خرىواألنشطة العلمية األ العلمي البحث - ٦

   :ة البحث العلميخط ٦/١
  :توافر خطة للبحث العلمي ٦/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
            *بالمؤسسة؟ يهل توجد خطة موثقة للبحث العلم -
بالمؤسســــــــة بخطــــــــة  خطــــــــة البحــــــــث العلمــــــــيهــــــــل تــــــــرتبط  -

  **الجامعة؟
          

  سؤال حاكم *
  .أرتباط خطة الكلية بخطة الجامعة ة الجامعة البحثية ومدىالع علي خططيتم من خالل اال **

   :كفاءة العملية البحثية ٦/٢
  :مؤشرات الكفاءة ٦/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ــــًا بالنســــبة للعــــدد  مــــا - ــــًا ودولي عــــدد األبحــــاث المنشــــورة محلي

نوات الخمــــس خــــالل الســــ ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس يمــــالاإلج
  **؟األخيرة

          

            هل توجد قواعد بيانات للبحوث العلمية بالمؤسسة؟ -
ــــة تهــــل  - ــــة مشــــتركة مــــع مؤسســــات علمي وجــــد بحــــوث علمي

  دولية؟
          

هــــل تســــتفيد المؤسســــات اإلنتاجيــــة والخدميــــة مــــن البحــــوث  -
  العلمية التطبيقية الخاصة بالمؤسسة؟ 

          

** < ١% = ٢٤ -١،  ٢% = ٤٩ – ٢٥،  ٣= %  ٧٤ -٥٠،  ٤% =  ٧٥ 

  :فى دعم وتعزيز العملية التعليمية إسهام البحث العلمي ٦/٢/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ستفادة من نتائج البحـث العلمـى بالمؤسسـة الما هى أوجه ا -
  العملية التعليمية؟ يف
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   :تمويل البحث العلمي  ٦/٣
  :مصادر تمويل البحث العلمي ٦/٣/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ما مدى كفاية الموازنة المخصصة سـنويًا ألغـراض أنشـطة  -

  البحث العلمى؟ 
          

 يمنفقة على البحـث العلمـمردود المخصصات المالية ال ما -
  **؟خالل السنوات الخمس الماضية بالمؤسسة

          

دعـم / نتاجية مـن البحـوث التطبيقيـةالمستفيديين فى القطاعات اإل/ ميةجوائز محلية وعال/ من خالل براءات االختراع **
    .مراكز البحوث والتميز بالمؤسسة

   :خرىأ أنشطة علمية ٦/٤
  :تفاقياتمشروعات بحثية ممولة وا ٦/٤/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية هل هناك  -

  األخيرة ؟خمس دولية خالل السنوات ال/ محلية
          

تفاقيات الثقافية المفعلة إلي إجمالي اال تفاقياتنسبة اال ما -
ن المؤسسة بي هاألخير  الخمسسنوات الالثقافية خالل 

  الدولية؟  يوالبحث يومؤسسات التعليم العال

          

  :المؤتمرات واألنشطة العلمية األخري ٦/٤/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
 ،أعضاء هيئة التدريس بأبحاث علميةمدى مشاركة ما  -

/ علمية محلية  ندوات/ أو مقاالت  في مؤتمرات 
   **عالمية؟

          

الل خندوات  وأمؤتمرات هل قامت المؤسسة بتنظيم  -
  ؟ السنوات الخمس االخيرة

          

            ما مدى مشاركة الطالب فى المؤتمرات العلمية؟ -
  )١ (% =٢٤ -١، ) ٢ (% =٤٩ – ٢٥،  )٣ (% = ٧٤ -٥٠،  )٤ (% =٧٥ أكثر من **
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  ال ينطبق          ينطبق                   :الدراسات العليــــا - ٧
  :الدرجــات الممنوحة ٧/١
 :لومات والدرجات العلمية الممنوحةالدب ٧/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
التــــى منحتهــــا  ،عــــدد الــــدبلومات والــــدرجات العلميــــة مــــا -

  األخيرة ؟ الخمسالمؤسسة خالل السنوات 
          

   :العملية التعليمية فى الدراسات العليا ٧/٢
  :الدكتوراه/ ر الماجستي/ برامج الدبلوم  ٧/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هـــل تـــم تبنـــي وتطبيـــق معـــايير قياســـية أكاديميـــة لبـــرامج  -

   * الدراسات العليا المختلفة؟
          

هـــل هنـــاك توصـــيف موثـــق ومعتمـــد للبـــرامج والمقـــررات  -
  الدراسية؟ 

          

ـــــرامج الدراســـــات الع - ـــــا المختلفـــــة هـــــل تمـــــت مراجعـــــة ب لي
  بواسطة مراجعين خارجيين؟

          

ــــتعلم المســــتهدفة مــــع المعــــايير  - هــــل تتوافــــق مخرجــــات ال
  المرجعية األكاديمية لكل برنامج ؟

          

  سؤال حاكم *

  :لعلمينظام التسجيل واإلشراف ا ٧/٢/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل هل تلتزم األقسام  -

  وفقًا للتخصص؟
          

لمتابعة وتقييم أداء  ؛هل هناك إجراءات موثقة ومطبقة -
  الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية؟ 
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 :الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا ٧/٢/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  ييمالتق مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
للقيــام بأعبــاء  ؛مــا مــدى مالءمــة عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس -

  **بحث في كل برنامج؟/ تدريس المقررات
          

مــا مــدى مالءمــة التخصـــص العلمــي لعضــو هيئــة التـــدريس  -
  للمقررات التي يشارك في تدريسها؟

          

مة للعملية ات والتسهيالت المادية الالز ما مدى توافر اإلمكان -
  البحثية فى برامج   الدراسات العليا؟

          

في ضوء ما حدده قانون  ،تراجع متوسطات األعباء التدريسية لبعض أعضاء عيئة التدريس في البرامج المختلفة **
 .تنظيم الجامعات، وفي ضوء التخصصات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس

   :طالب الدراسات العليا  ٧/٣
  :لتحاق ببرامج الدراسات العليا اال  ٧/٣/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
أعــــــداد الطــــــالب المقيــــــدين فــــــى بــــــرامج تطــــــور معــــــدل  مــــــا  -

  الدراسات العليا؟
          

عــدد الطــالب فــى  ينســبة الطــالب الوافــدين إلــى إجمــال ا مــ -
  الدراسات العليا؟ 

          

  :الدراسات العلياتقويم طالب  ٧/٣/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
مــع المخرجــات المســتهدفة الطــالب طــرق تقــويم هــل تتوافــق  -

  للتعلم؟
          

ما مدى توافق اإلمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة  -
  للطالب ؟

          

            سائل؟ بحاث من الر يقوم طالب الدراسات العليا بنشر أهل  -
            **هل تتسم طرق تقويم الطالب بالعدالة ؟  -

   .لباتالرجوع إلي قائمة المتط – وأوراق اإلجابة من الكنترول سئلةأوراق االعينة من تتم من خالل مراجعة ** 
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٧٥ 

  :رضا  طالب الدراسات العليا ٧/٣/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ـــــتم  - ـــــة لقيـــــاس رضـــــا طـــــالب اهـــــل ي ـــــاع وســـــائل معين تب

  الدراسات العليا؟
          

ســـتفادة حليـــل نتـــائج تقيـــيم رضـــا الطـــالب واالهـــل يـــتم ت -
  منها فى تطوير برامج الدراسات العليا؟ 

          

            ؟معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب هل هناك قواعد -

   :للجودة الداخليّ فاعلية التعليمية والنظام شامل لللتقويم الا - ٨
   :لفاعلية التعليميةلالمستمر تقويم ال٨/١
 : عملية التقويم  ٨/١/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ناصــــــر الفاعليــــــة لع الــــــدوريقويم القيــــــام بــــــالتتم ل يــــــهــــــ -

  *التعليمية للمؤسسة؟
          

            معنية؟طراف التقويم مع األالتم مناقشة نتائج هل ت -
  سؤال حاكم *

 : للفاعلية التعليميةأنشطة التعزيز والتطوير  ٨/١/٢

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
ــــــة ل مــــــا  - ــــــز و الممارســــــات الفعلي ــــــة تعزي تطــــــوير الفاعلي

  *؟ بالمؤسسةالتعليمية 
          

مــــــدى االســــــتفادة مــــــن قــــــرارات وأنشــــــطة التعزيــــــز  مــــــا  -
   تطوير فى تحسين أداء المؤسسة؟وال

          

  سؤال حاكم *
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٧٦ 

  :للجودة سات النظام الداخليممار  ٨/١/٣

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
هـــل يوجـــد نظـــام داخلـــي متكامـــل إلدارة جـــودة التعلـــيم  -

  *والتعلم بالمؤسسة؟
          

            ذا النظام؟هل شاركت جميع األطراف المعنية فى ه -
المؤشرات التي يعتمد عليها هذا النظام في التقييم  ما  -

  ؟بالمؤسسة المستمر للفاعلية التعليميةالشامل و 
          

  سؤال حاكم *

  :لة والمحاسبةءالمسا ٨/٢

  :تفعيل اللوائح والقوانين الحالية ٨/٢/١

  الخصائص الخاضعة للقياس
  التقييم مستوى

  ٤  ٣  ٢  ١  ال يتوافر
لة فى ءهل يتم تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالمسا -

  لية التعليمية؟عامجاالت الف
          

لة ءنظم المساخرى لتطوير هل يتم تطبيق أساليب أ -
  لية التعليمية ؟ عايخص تحسن الف ،والمحاسبة فيما
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  المالحق
  
  )١(ملحق 
  

  الكمي  لتقييملنماذج استرشادية 
  )*التسهيالت المادية بالمؤسسة(

  
  
  

  قاعات المحاضرات): ١(نموذج.   
  المعامل): ٢(نموذج.   
  المكتبـــــة): ٣(نموذج.  
  العيادة الطبية): ٤(نموذج.  
  دورات المياه): ٥(نموذج.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سسات؛المؤ بعض  لىعنه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج يالحظ أ 
 .عند التقويم وفى هذه الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت
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٧٩ 

  قاعات المحاضرات )١(موذج ن

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

غير   مستوفي
  مستوفي

رضية المساحة األ
  والسعة

      .١عداد الطالبألالمساحة األرضية كفاية   ١
     ٢ اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة الطاقة االستيعابيةكفاية   ٢

  
  النوافذ واالبواب

      . توافر نوافذ كافية  ٣
      .سهولة استخدام النوافذ  ٤
      ٣علي االقل ) باب( انمخرجيوجد عدد    ٥
      وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ  ٦

  
  
  

  التجهيزات

      .٤ درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضراتمالئمة   ٧
       .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
     .٥ضاءة مناسبةوجود إ  ٩
      .توافر مقعد لكل طالب  ١٠
       .توافر منضدة وكرسي للمحاضر  ١١
      .القاعة مزودة بسبورة  ١٢
ـــــة   ١٣ القاعـــــة مـــــزودة بالوســـــائل الســـــمعية والبصـــــرية الالزمـــــة للعملي

   .التعليمية
    

      .ترنتالقاعة متصلة بشبكة االن  ١٤
      .وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ  ١٥
      .)مولد كهربي(وجود مصدردائم للكهرباء   ١٦

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

التــــي تتــــيح للمعــــاق الحركــــة والرؤيــــة  ؛تــــوافر الفراغــــات الالزمــــة  ١٧
  .بوضوح

    

الصـفوف تخصص أماكن جلوس المعاق علـي أطـراف الممـرات و   ١٨
  .وعلي األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ

    

       ٦وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  ١٩  األمن والسالمـة
      .نظافة القاعة  ٢٠

 العمالة
  

       .دارى لمتابعة المحاضراتوجود مسئول إ  ٢١
      .وجود عامل خدمات لكل قاعة  ٢٢

   .طالب/  ٢م ١,٥ - ١.٢: المساحة األرضية. ١
  .من مجموع طالب الكلية%  ٤٠ -٣٥تستوعب من : إجمالي مساحات قاعات المحاضرات. ٢
  .للخارجان تفتح -متحركتين  قطعتينتتكون من : مواصفات األبواب. ٣
  .)م ه٢٤ – ٢٠(: درجة الحرارة المناسبة. ٤
  ).رضيةلمساحة األمن ا% ١٥ -١٠حة النوافذ مسا: (توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة. ٥
خراطيم لإلطفاء / مصدر للمياة / جرادل رمال/  مطافئ/ مسئول اإلخالء /خطة إخالء: بات األمن والسالمةمتطل. ٦

  ).جهاز إنذار ضد الحريق/ بحالة جيدة 
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٨٠ 

  المعامل): ٢(نموذج 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

غير   مستوفي
  مستوفي

طاقة الو المساحة 
  الستيعابيةا

      .١ الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب  ١
      .٢المساحة المخصصة لكل طالب   ٢

أجهزة ومعدات 
  ومواد

الزمـة إلثبـات كـل جهزة والمواد المعملية الخاصة التوافر األ  ٣
  .ليها في المناهج والمقررات الدراسيةالتجارب المشار إ

    

       ٣لي مع أعداد الطالبتناسب عدد أجهزة الحاسب اآل  ٤

التجهيزات 
  اإلنشائية

      .كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي  ٥
       .كفاءة اإلضاءة والتهوية  ٦
         .يتوافر األحواض بالعدد الكاف  ٧
      ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم 
  والوسائط المتعددة

       ٥األجهزة وحداثة كفاية   ٩
      .ود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدوليةالمعمل مز   ١٠
      . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

      ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة

  األمن والسالمـة
      نظافة المعامل  ١٣
      .٨ مختبر/لكل معمل ينمخرج وجود  ١٤

  البطا ٥٠ال تزيد عن: ستيعابية للمعاملالطاقة اال .١

في  ٢م١/ بالكليات العملية  مرحلة الجامعية األولىالفي  ٢م ٤: المساحة األرضية المخصصة للطالب .٢
الحاسب في معمل  ٢م٢/ ات العليا في مرحلة الدراس ٢م٥/ بالكليات النظرية  مرحلة الجامعية األوليال
 /لتعليم والوسائط المتعددة تكنولوجيا امعمل في  ٢م ١ /علم النفسو أحصاء واإلأمعمل اللغات أو لي اآل
 .معمل الماكينات الكهربيةفي  ٢م ٤ /معمل المعدات والمحركات الثقيلة في  ٢م٦

 ا فىطالب ٢٥جهاز لكل ، ) تخصص الحاسوب وفروعه(طالب  ٤جهاز حاسب لكل : أجهزة الحاسب اآللي .٣
 .لمعمل اللغات اجهاز  ٢٠باقي المؤسسات ، 

  .سبورة/ أرفف / دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ منضدة المحاضر/ كراسي للطالب / بنشات: التأثيث .٤

 طابعتا/ شاشتا عرض/ تليفزيون / عروض تقديمية / آلة تصوير رقمية / ي بروجكتور جهاز : أجهزة العرض .٥
 .ليزر

 .من العمالة غير الفنية ٢/ مساعد فني  ١/ مختبر يفن ١: نالفنيو  .٦

وجود شبكة خراطيم / معدات إنذار صوتية وضوئية / حريق  مطافئ: وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .٧
 .مطاطية

  .تفتح االبواب للخارج: األبواب والمخارج  .٨
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٨١ 

  المكتبـــــة): ٣(نموذج 

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
 غير مستوفٍ   مستوفى 

المساحة والطاقة 
  االستعابية

      .١ المكتبة لعدد الطالبسعة   ١
       ٢ المخصصة للمستفيدالمساحة   ٢

  
  التجهيزات

  

      .مقاعد بعدد المستفيدينمناضد و فر اتو   ٣
      .وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل  ٤
       ٣ .ىشخصالحاسب الأجهزة عدد   ٥
      .٤عدد شاشات الفهرسة  ٦
      .٥التصوير المستخدمة بالفعل  عدد آالت  ٧

  
  

  مـةاألمن والسال

      .٦ الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  ٨
      .٧مة األبواب والمخارج مالء  ٩
      .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ   ١٠
      .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج   ١١
      .الستائر معاملة بمواد ضـد االشتعال  ١٢

  االوعية المكتبية
 الكتب والمراجع(

  )والدوريات

      .٨مرجع / عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب  ١٣
      .٩عدد المراجع لكل تخصص   ١٤
      .٩عدد الدوريات العلمية المتخصصة   ١٥

  
  خدمات اضافية 

      .لكترونيخدمة البحث الورقي واإل  ١٦
      . وفقًا للفهرسة الفعالة ،ترتيب المراجع والدوريات  ١٧
      .إلنترنتاالتصال بشبكة ا  ١٨
       .كترونيةالفهرسة اإلل  ١٩

  
  

  العمالة 

      .مدير مكتبة  ٢٠
      .١٠ون مساعدون  فني  ٢١
      .١٠داريون إ  ٢٢
      .١٠عمال خدمات فنية   ٢٣
      ١١عمال نظافة   ٢٤

  
  *الثقة واالعتمادية 

     .وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد   ٢٥
     .مة اإلعالم بوقت تأدية الخد  ٢٦
     .تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة   ٢٧

     .ين من خدمات المكتبةدتقديم خدمات فورية للمستفي  ٢٨  *االستجابة
     .وظفي المكتبة في معاونة الزائرينالرغبة الدائمة لم  ٢٩
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٨٢ 

 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

غير   مستوفى
  مستوفٍ 

خدمات ذوي 
  تياجات الخاصةاالح

  اإلعاقة البصرية ذوو
و طريقة أ "برايل" ر الكتب المكتوبة بطريقةوافت  ٣٠

   ."جون"
    

حروف مكتوبة بصفحات كبيرة بتوافر مطبوعات   ٣١
  كبيرة 

  .بحبر غامق و

    

  :اإلعاقة السمعية ذوو
والتي تعتني باستخدام  ،توافر الوسائل المرئية  ٣٢

لفيديو والصور الصور والمناظر وأفالم ا
  .أو البرامج المترجمة بلغة اإلشارة ،الفوتوغرافية

    

  :اإلعاقة الحركية ذوو
      .ر األثاث الالزمتواف  3٣

      .خاصةتجهيزات ر تواف  ٣٤
لتنقل ل ؛لذوي االحتياجات الخاصةفر مصاعد اتو   ٣٥

  .المكتبةدوار بين أ
    

فاعلية المكتبة في 
العملية التعليمية 

  والبحثية

      .وجود سجالت للزائرين٣٦
       .التعليمية والبحثية :استخدام المكتبة في العملية٣٧
وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين   ٣٨

  *.منه
    

طالب / الهيئة المعاونة / الطالب ( من إجمالي المستفيدين%  ٨ال تقل عن : ة سعة المكتب .١
  ).أعضاء هيئة التدريس/الدراسات العليا 

 .٢م١.٥عن ال تقل : مستفيد/ المساحة المخصصة  .٢

 .اً طالب ٢٠قل عن جهاز لكل ال ت :أجهزة الحاسب اآللي .٣

 .اً طالب ٥٠ال تقل عن شاشة لكل  :شاشات الفهرسة  .٤

 .تصوير مستخدمة بالفعل آلة ٢قل عن ال ت: ماكينات التصوير  .٥

وجود / ر صوتية وضوئية معدات إنذا/ حريق  مطافئ: وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .٦
 .مخارج الطوارئ بجميع األدوار/ شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق 

جزأين  مكونة مناألبواب / يجب أن تفتح  األبواب للخارج: مالءمة األبواب والمخارج .٧
 .ينمتحرك
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٨٣ 

طالب / طالب مرحلة البكالوريوس(يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من  
، وتحدد النسبة من )ن من جهات خارجيةالباحثي/ أعضاء هيئة التدريس / ا سات العليالدرا

     .  واقع السجالت
 .ال يقل عن نسختين: عدد النسخ من كل كتاب .٨

ال يقــل وعــدد  / لكــل تخصــص اً مرجعــ ٥٠ال يقــل عــدد المراجــع عــن  :عــدد المراجــع والــدوريات .٩
 .دوريات مختلفة في كل تخصص عن  خمس

عامل غير / فني تصوير  ٢/ مشرف لكل قاعة / طالب  ٣٠٠مساعد فني لكل  :العمالة  .١٠
 .عمالة لدورات المياه/ لكل قاعتين فني

طالب / طالب مرحلة البكالوريوس(يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من  .١١
 .وتحدد النسبة من واقع السجالت ) أعضاء هيئة التدريس/ الدراسات العليا

 .ياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدينيتم ق*  
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٨٤ 

  العيادة الطبية): ٤(نموذج 

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفٍ   مستوفٍ 

      ١مةئمساحة مال  ١  المساحة الكلية 
  
  

  مكونات العيادة  

       .غرفة كشف  ٢
      .غرفة طوارئ  ٣
      .ظارغرفة انت  ٤
حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات   ٥

   .الخاصة
    

  
  

  التجهيزات

     .سرير للكشف  ٦
      .سعافات األوليةصيدلية بها متطلبات اإل  ٧
وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات   ٨

   ٢.الخاصة
    

      ٣.سعافسيارة إ  ٩
  

  األمن والسالمـة
      .٤ الوقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  ١٠
      .٥مة األبواب والمخارج مالء  ١١
ه لمخـــــرج المـــــات إرشـــــادية تحـــــدد االتجـــــاع  ١٢

  .الطوارئ
    

      ٦األطباء  ١٣  العاملون
      ٧الممرضون   ١٤

   ٢م ٦٠ال تقل عن : المساحة  .١
 وجود  سور ارتفاعه/ ات للصعود والهبوط وجود منحدر : متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة .٢

 .سم ١٠٠ -٨٥من 

 المعاهد الخاصة/ األكاديمية / الجامعة  الوحدات الصحية علي مستوىوافر في تت.  .٣

وجود / معدات إنذار صوتية وضوئية / طفايات حريق : وقاية من الحريق/ متطلبات مقاومة  .٤
  .شبكة خراطيم مطاطية قريبة من العيادة

 .للخارج جزأين متحركين يفتحانتتكون من : األبواب والمخارج .٥

  .طالب ٣٠٠٠ لكلبة طبيب أو طبي: األطباء .٦
    .عيادة طبية لكلممرض أو ممرضة : الممرضات .٧
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٨٥ 

  دورات المياه  ): ٥(نموذج 

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  مستويات التقدير

غير   مستوفٍ 
  مستوفٍ 

  
  اإلتاحة 

      .١دورات المياه  كفاية  ١
      .وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات  ٢

شائية المواصفات اإلن
  والتجهيزات 

      . ٢لتهوية لمالئمة   ٣
      .اإلضاءةكفاية   ٤
      .سهولة فتح الشبابيك  ٥
      . ٣يدي توافر أحواض لغسيل األ  ٦
      . يااتوافر مر   ٧
      . األرضيات من بالط غير أملس  ٨
      .وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي  ٩

      .فر مصدر مياه نقيةاتو   ١٠  
        .سالمة شبكة الصرف الصحي  ١١  

     ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم   ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

  االحتياجات الخاصة 
     .٥وجود دورات مياه خاصة   ١٣
     ٦. مالءمة األبواب  ١٤
وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي   ١٥

  . الحركة
    

      عاملة لكل دورة مياه فر عامل أواتو   ١٦  العمالة 
      النظافة    ١٧  األمن والسالمة

وقايــة مــن / تــوافر مصــدر قريــب مجهــز بمتطلبــات مكافحــة  ١٨
  . ٧الحريق

    

  .أو طالبة اً طالب ٤٠ لكل) مرحاض(مقعد : عدد دورات المياه .١

 .من مساحة األرضيات% ١٥ -١٠مساحة الشبابيك تمثل : التهوية .٢

 .ل مرحاضحوض مقابل ك: أحواض األيدي .٣

  .مستخدم لكل ٢م ٢.٢ال تقل عن : المساحة األرضية  .٤

لتحكم مثبتة علي وأدوات ا ،األحواض/ فرنجيمرحاض إ: بذوي االحتياجات الخاصةدورات المياه الخاصة  .٥
لمساندة المستخدم على ) سم ١٠٠ - ٨٥( يوجد سور/ سم  ١٣٧إلي  ٧٦ن وال يقل ارتفاعها ع ،الحائط

 .ضالمرحا الحركة من وٕالى

  .سم ٩٠ال يقل عرض الباب عن / أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج : األبواب .٦
  .وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه/ معدات إنذار صوتية وضوئية / حريق  مطافئ .٧
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٨٦ 
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٨٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٢(ملحق 
  

  ة التعليمية لمخرجات العملينوعي نماذج استرشادية للتقييم ال
  
  
   

  قائمة مراجعة البرنامج الدراسي): ٦(نموذج.  
  قائمة مراجعة المقررات الدراسية): ٧(نموذج. 

  قائمة مراجعة أعمال الكنترول): ٨(نموذج. 
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٨٨ 
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٨٩ 

  امج الدراسينقائمة مراجعة البر ): ٦(نموذج 
  ........................ البرنامج الدراسي ................... المؤسسة التعليمية

  مؤشرات التقويم  م
  )أ(

  مستوفٍ 
  

  ب
لى حد إ

  ما

  )ج(
غير 
  مستوفٍ 

       .البرنامج يتفق مع احتياجات سوق العمل  ١
       .صياغة أهداف البرنامج تتفق مع رسالة المؤسسة  ٢
        . غة بشكل سليم ومحددمنظومة مخرجات البرنامج مصو   ٣
التي  ،ايير األكاديميةتتفق مع المع ،منظومة مخرجات البرنامج  ٤

   * .تتبناها المؤسسة
      

       .بشكل متكامل ةغمصو محتويات البرنامج   ٥
هيكل البرامج تتفق مع في البرنامج علوم المختلفة توزيع ال  ٦

  .المماثلة والمطبقة عالميا

      

       .تحقيق المستهدف وتساعد على، المواد التعليمية متكاملة  ٧
مخرجات التعلم المستهدف  تحقيقعلي  دتساع أساليب التقويم  ٨

 فعال بشكل

      

       .البرنامج تعريف الطالب بمحتوى  ٩
       .بات الدراسة واضحة ومبسطةاإلرشادات الخاصة بمتطل١
١
١  

الوسائط /األدوات /المعامل /المراجع(توافر المواد التعليمية 
 .رنامجبالتي تحقق أهداف ال )التعليمية

      

        .بشكل منتظم رير السنوية للبرنامجالتقا توافر١
        .ن خارجيينلبرنامج من مراجعيمراجعة دورية لمحتويات ا وجود١
        .تم تطوير البرنامج واالستفادة من نتائج المراجعة الخارجية١
  .التي تتبناها المؤسسة ،التأكد من طبيعة المعايير المرجعية* 

  .المعايير القومية األكاديمية للقطاع المستهدف والصادر من الهيئة يمكن االسترشاد بما جاء في دليل** 
  :مستويات التقويم

 .البرنامج يتفق مع المعايير العامة  . أ
 .التي تحتاج إلي تطوير وٕاعادة صياغة ،و لكن هناك بعض النقاط ،يتفق مع المعايير  البرنامج  . ب
 .ظر في صياغته بشكل كاملوالبد من إعادة الن، البرنامج ال يتفق مع المعايير العامة  . ج

  .التي تساعد علي تطوير البرنامج ،البد من تحديد المقترحات، )ج (أو ) ب(علي أي من أحد مؤشرات التقويم في حالة حصول 
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٩٠ 

  قائمة مراجعة المقررات الدراسية): ٧(نموذج 
 ................ ج الدراسيالبرنام ................... اسم المؤسسة التعليمية
  ..................................قررالم

  )أ(  مؤشرات التقويم  م
  مستوفٍ 

  )ب(
الى  

 حد ما 

  )ج(
غير 

مستوفى 
       .يوجد للمقرر ملف متكامل  ١
          *.يستوفي توصيف المقرر معايير الجودة المعمول بها محليا  ٢
       .جمالءمة أهداف المقرر ألهداف البرنام  ٣
        .ع ما جاء في  منظومة مخرجات البرنامجتخطيط المقرر يتفق م  ٤
       .ويتسم بالحداثة ،يتفق مع التطور في العلومالمقرر  محتوى  ٥
مخرجات وتساعد علي تحقيق  ،لتعليمية متكاملةواألنشطة االمواد   ٦

.التعلم المستهدفة
      

تساعد علي تقويم كافة مخرجات التعلم المستخدمة أساليب التقويم   ٧
.** المستهدفة

      

       .***المقرر يتم تعريف الطالب بمحتوى  ٨
       .اإلرشادات الخاصة بأسلوب الدراسة واضحة ومبسطة  ٩
      الوسائط  –األدوات  -المعامل –المراجع (توافر المواد التعليمية   ١٠
        .وجود تقارير دورية للمقرر  ١١
      من نتائج تقويم ة جعار في ضوء التغذية ال ،يتم تطوير المقرر  ١٢

  .أهم النقاط الواجب تضمينها في توصيف المقرر لتعرف، نموذج الموجود في دليل اعتماد مؤسسات التعليم العالييمكن الرجوع إلى ال *
  .تهدف من المقررتقويم المسالتي تساعد  خرىطبيعة األنشطة الصفية والالصفية ووسائل التقويم األ من خالل ملف المقرر على** 
  . أساليب التعلم الذاتي المطبقة/ أساليب التقويم / نوعية األنشطة / المقرر تعريف بمحنوىاليتم التأكد من الوسائل التي يتم من خاللها ***

...... قائمين بالتدريستعديل قائمة ال/ أسلوب التعليم / الكتاب الجامعي / أجزاء معينة من المقرر/ أسلوب التقويم : مثلة التطويرمن أ**** 
  .وغيرها

  :مستويات التقويم
 .المقرر يتفق مع المعايير العامة  . أ
  .و لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطوير وٕاعادة صياغة ،االمقرر يتفق مع المعايير.  ب      
 .لوالبد من إعادة النظر في صياغته بشكل كام، المقرر ال يتفق مع المعايير العامة.   ج     

  .البد من تحديد المقترحات التي تساعد المؤسسة علي تطوير المقرر، )ج (أو ) ب(في حالة حصول المقررعلي أي من 

  ........................................................................................................................... :مالحظات
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٩١ 

  الكنترولأعمال مراجعة قائمة ): ٨(نموذج 
  ...........................الكنترول ................  األكاديمية/الجامعة......  اسم المؤسسة  

مجاالت 
  المؤشرات  م  التقييم

  )أ(
  مستوفٍ 

  )ب(
إلي 
  حدا ما

  )ج(
غير 
  مستوفٍ 

  
التجهيزات 
واألمن 
  والسالمة

        .١. وجود الكنترول فى مكان امن  ١
        .٢وقاية من الحريق / متطلبات مكافحةمجهز ب  ٢
        . ٣مالءمة اإلضاءة والتهوية   ٣

دارة إ
  الكنترول

       . ٤قرار تشكيل الكنترول  ٥
       . ٥التخلص من أوراق االمتحانات/ اليات االحتفاظ  ٦

ورقة 
  سئلةاأل

        . ٦حجم العينة من ورقة األسئلة   ٧
        ٧جودة ورقة األسئلة   ٨
        مجاالت األسئلة من حيث المستويات المختلفة للمعرفة تنوع   ٩
        ٨تغطية ورقة األسئلة لمخرجات التعلم المستهدفة  ١٠

ورقة 
اإلجابة 

  والنتائج  

        ٦حجم العينة من ورقة اإلجابة  ١١
        ٩وجود إجابة نموذجية لكل امتحان   ١٢
        النتيجة تتفق مع منحني التوزيع التكراري  ١٣
تجاهــات النتيجـــة اإلجماليـــة للمقـــرر مقارنـــة بالســـنوات الـــثالث ا  ١٤

  ١٠الماضية
      

          ١١دقة تصحيح ورصد الدرجات في أوراق االمتحان   ١٥
ـــــرول مـــــن ســـــرقة األوراق .١ ـــــل ،وجـــــود نظـــــام يحمـــــي الكنت ـــــدســـــياج وجـــــود  :مث ـــــي الشـــــبابيك  يحدي ـــــواب / عل أب

 .دواليب من الصاج/ محكمة 

 . وضوئية ،صوتية :رمعدات إنذا/ حريق  مطافئ .٢

 .من مساحة األرضية% ١٥ – ١٠مساحة الشبابيك من  .٣

وجـــود ضـــمانات لعـــدم تعـــارض / عـــدم مشـــاركة غيـــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس/ وجـــود قـــرار بتشـــكيل الكنتـــرول .٤
 .المصالح ألعضاء الكنترول

 .الرجوع إلي القوانين الحاكمة ودقة تطبيقهايمكن  .٥

 .من حجم األوراق% ١٥ -١٠تمثل  .٦

الطباعـــة  /اســـب األســئلة مـــع الــزمن المحـــدد تتن/ هـــا الــدرجات الخاصـــة بكـــل ســؤال ب محــدد/ ألســـئلة اوضــوح  .٧
  .واإلخراج

  .يمكن الرجوع إلي توصيف المقرر .٨
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٩٢ 

 .عناصر اإلجابة وتوزيع الدرجات على،  يحدد اإلطار العام لإلجابة: نموذج اإلجابة .٩

 .رنةات العامة للسنوات السابقة والمقايمكن الرجوع لإلحصاء  .١٠

/ التوقيع والتفقيط / التأكد من صحة رصد الدرجات / الرجوع إلي نموذج اإلجابة للتأكد من عدالة التصحيح   .١١
 ).  المستويات الدراسية/ الفرق(ات اإلجمالية لنتائج المقررات توافر اإلحصاء/ عمليات المراجعة استيفاء 

         
  :مستويات التقويم

 .مةالمقرر يتفق مع المعايير العا  . أ
  .وٕاعادة صياغة ،لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطويرو  ، المقرر يتفق مع المعايير  . ب
  .والبد من إعادة النظر في صياغته بشكل كامل، المقرر ال يتفق مع المعايير العامة  . ت

  
 .................................................................................:....................مالحظات 


