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 لتقويم واالعتمادامعايير 
 

 :القدرة المؤسسية: المحور األول

 يرالمعاي م
 .التخطيط اإلستراتيجي  ١
  .الهيكل التنظيمي  ٢
 .القيادة والحوآمة  ٣
  .المصداقية واألخالقيات  ٤
  .الجهاز اإلداري  ٥
 .الماديةوالموارد المالية   ٦
  .البيئة المشارآة المجتمعية وتنمية  ٧
 .وادارة الجودة  يالتقويم المؤسس  ٨

 
 :ليميةالفاعلية التع: المحور الثانى

 
 المعايير م
   .والخريجون الطالب ١
  .المعايير األآاديمية ٢
  .الدراسية المقررات/البرامج  ٣
  .التسهيالت الداعمةو التعليم والتعلم ٤
  .أعضاء هيئة التدريس ٥
  .العلمية البحث العلمي واألنشطة ٦
  .الدراسات العليا ٧
  .التعليمية التقييم المستمر للفاعلية ٨

 



 
 التقويم واالعتمادمؤشرات 

 
 

 القدرة المؤسسية: اوال
 
 :التخطيط اإلستراتيجى  -١

 المؤشرات
 .الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة والسياسات واألنشطة الداعمة ١/١
 .ارتباط الخطة اإلستراتيجية بإستراتيجية الجامعة ١/٢
 .عالسمات المميزة للمؤسسة وخصائصها ودورها في المجتم ١/٣
 .وضع المؤسسة االستراتيجي ١/٤

 
 
 :الهيكل التنظيمي  -٢

 المؤشرات
 .هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد -٢/١
 .واالختصاصات واألدوار السلطات والمسؤوليات - ٢/٢
 .اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية  -٢/٣
 .إدارة األزمات والكوارث -٢/٤
  .وحدة إدارة الجودة -٢/٥
 .التوصيف الوظيفي - ٢/٦

 
 
 :القيادة والحوآمة -٣

 المؤشرات
 .اختيار القيادات  األآاديمية -٣/١
 .قيادةالنمط  -٣/٢
 مساهمة المجالس الرسمية في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة -٣/٣

 .بالتعليم  والتعلم
 .تدريب لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األآاديميةخطط  -٣/٤
 .نظم المعلومات والتوثيق الرسمية -٣/٥
 .دعم القيادات األآاديمية إلدارة نظم الجودة الداخلية للمؤسسة  -٣/٦
 .دور القيادات األآاديمية في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة  -٣/٧
 .التقييم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة  -٣/٨

 
 
 
 
 



 
 
 : المصداقية واألخالقيات -٤

 شراتالمؤ
 بحقوق الملكية الفكرية والنشرالتزام المؤسسة  -٤/١
 عادلة وعدم التمييزالالممارسات  - ٤/٢
 .مدى االلتزام باألخالقيات المهنية للمؤسسة التعليمية  -٤/٣
 .المعلومات المتاحة عن المؤسسة - ٤/٤

 
 : الجهاز اإلداري -٥

 المؤشرات
 .لقيادات اإلداريةمعايير اختيار وتعيين وترقية ا - ٥/١
 .برامج  التدريب المستمر للعاملين -٥/٢
 .آفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة -٥/٣
 .ظروف العمل وفقًا للمتطلبات الوظيفية - ٥/٤
 .نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين -٥/٥
 .المكافآت بمستويات األداء/ ربط الحوافز -٥/٦
 .مستوى رضاء القيادات اإلدارية والعاملين -٥/٧

 
 :الماديةوالموارد المالية -٦

 المؤشرات
آفاية الموارد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات  -٦/١

 .واألهداف اإلستراتيجية
 .المباني وطبيعة نشاط المؤسسة -٦/٢
 .أماآن وتسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية -٦/٣
 .األجهزة والمعدات والمعامل -٦/٤
 .الحاسبات اآللية -٦/٥
 .وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات -٦/٦
 .مستوى استخدام الموارد -٦/٧

 
 :البيئة المشارآة المجتمعية وتنمية -٧

 المؤشرات
 .خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة -٧/١
 .المجتمع وتنمية البيئةاالعتبارات التنظيمية ألنشطة خدمة  -٧/٢
 .تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع - ٧/٣
 .الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئة -٧/٤
مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى برامج خدمة  -٧/٥

 .المجتمع
قياس وتقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن   -٧/٦

 .يجمستوى الخر/ أداء المؤسسة
 



 : وادارة الجودةالتقويم المؤسسى  -٨
 المؤشرات

 .استمرارية التقويم الذاتى لألداء الكلى للمؤسسة -٨/١
 .مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى لألداء الكلى للمؤسسة - ٨/٢
.انعكاس نتائج التقويم الذاتى المستمر على ادارة الجودة بالمؤسسة -٨/٣

 
 التعليميةالفاعلية :ثانيا 

 
 

 : الطالب والخريجون -١
 المؤشرات

 الطالب -١/١
 الدعم الطالبي -١/٢
 األنشطة الطالبية -١/٣
 خدمات الخريجين -١/٤
 قياس رضاء الطالب  ١/٥

 
 :المعايير األآاديمية-٢

 المؤشرات
ـعايير      -٢/١ ة او م ية القومي ة القياس ايير األآاديمي ة للمع ي المؤسس تبن

 .أخرى معتمدة
 .الممارسات التطبيقية للمعايير األآاديمية -٢/٢
 .توافق البرامج مع المعايير األآاديمية - ٢/٣

 
 : الدراسية المقررات/البرامج التعليمية -٣

 المؤشرات
 .البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية  -٣/١
 .تصميم البرامج التعليمية - ٣/٢
 .الدراسيةمستوى تقدم البرامج  - ٣/٣
 مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية - ٣/٤

 
 : التسهيالت الماديةو التعليم والتعلم -٤

 المؤشرات
 .إستراتيجية التعليم والتعلم -٤/١
 .الممارسات الفعلية للتعلم الذاتي - ٤/٢
 .سياسة المؤسسة في التعامل مع مشاآل التعليم -٤/٣
 .داني للطالببرامج التدريب المي -٤/٤
 .نظام تقويم الطالب - ٤/٥
 ).إن وجد(الكتاب الدراسي الجامعي  - ٤/٦
  .المصادر المتاحة للتعليم والتعلم - ٤/٧

 



 : أعضاء هيئة التدريس -٥
 المؤشرات

ـات       -٥/١ ق المخرجــ دريس لتحقي ة الت اء هيئ اءة أعض ة وآف آفاي
 المستهدفة للتعلم

 الهيئة المعاونة/ة التدريسقواعد تعيين أعضاء هيئ -٥/٢
 الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس -٥/٣
 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس -٥/٤
 الهيئة المعاونة/ الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس -٥/٥

 
 
 : العلمية البحث العلمي واألنشطة -٦

 المؤشرات
 خطة البحث العلمي -٦/١
 آفاءة العملية البحثية -٦/٢
 .مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية -٦/٣
 .تمويل البحث العلمي -٦/٤
 .أنشطة علمية أخرى -٦/٥

 
  :الدراسات العليا -٧

 
 .الدرجات الممنوحة -٧/١
 .العملية التعليمية في الدراسات العليا -٧/٢
 .اديمينظام التسجيل واإلشراف األآ -٧/٣
 .تقويم طالب الدراسات العليا -٧/٤
 .مستوى رضاء طالب الدراسات العليا -٧/٥

 
  :التعليمية التقييم المستمر للفاعلية -٨

 المؤشرات
 .شمولية واستمرارية التقويم -٨/١
 النظام الداخلي إلدارة الجودة -٨/٢
 المسائلة والمحاسبة -٨/٢

 
 
 



 
 ير ومؤشرات الممارسات التطبيقية  لمعاي

 *فى مؤسسات التعليم العالى التقويم واالعتماد

  
 :القدرة المؤسسية: اوال

  :التخطيط اإلستراتيجي -١
تنتهج المؤسسة التخطيط االستراتيجي القائم على التحليل الواف للوضع القائم وتحديد  

تراتيجية التي تمكنها االهداف االسالغايات النهائية والفجوة بينه و بين الرؤية المنشودة  وتضع 
 .من تحقيق رسالتها و رؤيتها

 : التخطيط االستراتيجي في االتيمجال في التعليمية للمؤسسات تطبيقية وتتمثل الممارسات ال
 :الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة والسياسات واألنشطة الداعمة لها -١/١

دود الموارد المتاحة للمؤسسة للمؤسسة خطة استراتيجية موثقة و واقعية و قابلة للتنفيذ  في ح
 :و تشمل العناصر التالية

 :SWOT)(باستخدام أسلوب التحليل البيئي  للمؤسسة  -١/١/١

تقوم المؤسسة بتحليل واف للبيئة الداخلية و الخارجية لتحديد نقاط القوة و الضعف  ◊
 .بها و الفرص المتاحة و التهديدات القائمة و المتوقعة

حقائق الدراسة الذاتية ويشمل جميع  ويبني على بالموضوعيةالتحليل البيئي  يتصف  ◊
 .اوجه نشاط المؤسسة  و عناصرها

/ طالب/ اعضاء هيئة تدريس(يشارك في الدراسة ممثلين عن األطراف المعنية  ◊
 ).االطراف المجتمعية/ اداريين

 .تناقش المؤسسة نتائج التحليل البيئي مع األطراف المعنية ◊
 

 :الةوالرس الرؤية -١/١/٢

 .خاصة بها تحدد المؤسسة رؤية ورسالة  ◊

 .تكون الرسالة معتمدة وموثقة ومعلنة ◊

تعكس رسالة المؤسسة شخصيتها ودورها التعليمي ومسئوليتها المجتمعية وتطلعاتها  ◊
 .في البحث العلمي بما يتفق مع االتجاهات واألولويات القومية
_______________________________________ 

آل محور من هذين المحورين الرئيسيين للتقويم واالعتماد على ثمانية مؤشرات، ويشتمل يشتمل * 
آل مؤشر على مجموعة من العناصر، وأخيرا يشتمل آل عنصر على مجموعة من الخصائص 

 . المطلوب قياسها فى المؤسسة التى ترغب فى الحصول على االعتماد

 



 .يشارك في وضع الرسالة آافة االطراف المعنية ◊

ومعاونيهم والعاملين تنمية ونشر الوعي بين الطالب واعضاء هيئة التدريس  ◊
 .برسالة المؤسسة المجتمعيةواألطراف 

 .إرتباط الرسالة برسالة الجامعة ◊

 .توافر آليات واضحة وموثقة لقياس مدى تحقق الرسالة ◊

 .نشر الرسالة من خالل وسائل متعددة ◊

 .يرات القومية والعالميةالمراجعة الدورية للرسالة في ضوء المتغ ◊
 

 :األهداف اإلستراتيجيةالغايات النهائية و -١/١/٣
 :أهدافها االستراتيجية  بحيث تكونغاياتها النهائية وتحدد المؤسسة 

 .والقياس للتحققواضحة وقابلة  ◊

 .لتحقيق رؤية المؤسسة تسعى ◊

التحديات مبنية على التحليل البيئى والدراسة الوافية لوضع المؤسسة التنافسي و ◊
 .الحالية والمستقبلية

 .يشارك في وضعها األطراف المعنية ◊

 .معتمدة وموثقة ومعلنة ◊
 

 :السياسات -١/١/٤
تتعلق بالتعليم وواضحة آمرشد إلتخاذ القرارات و  المؤسسة سياسات محددة تضع

 :ويراعى فى هذا الصدد مايلى .والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 .ها على األطراف المعنيةتوثق المؤسسة سياساتها وتعلن ◊

 .غايتها النهائية وأهدافها اإلستراتيجيةتتحقق المؤسسة من أن السياسات تخدم  ◊

 .تضع المؤسسة اآلليات الالزمة لضمان تطبيق السياسات ◊

 .تقوم المؤسسة بمراجعة سياستها بصفة دورية ◊
 

 :تنفيذية لتطبيق اإلستراتيجية ال الخطة -١/١/٥
النهائية واألهداف  طة التي تهدف الى تحقيق الغاياتتتضمن الخطة آافة االنش ◊

 .)٢فى الملحق رقم  ١انظر النموذج رقم (  اإلستراتيجية

تحدد الخطة التنفيذية األنشطة المطلوب القيام بها لتحقيق الغيات واألهداف  ◊
 .اإلستراتيجية مع مراعاة أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقى

 :نشاط االتي تحدد الخطة بوضوح لكل  ◊



o الغاية التى يسعى إلى تحقيقها. 

o  اإلستراتيجى المطلوب تحقيقهالهدف. 

o  آليات التنفيذ. 

o  المسئوليات. 

o  الجدول الزمني. 

o   التقييمالمتابعة ومؤشرات. 

o مستويات االنجاز. 

يتم فى نهاية الخطة تقدير المخصصات المالية الالزمة لتنفيذها، وأساليب إدارة  ◊
 .المخاطر المتوقعة

 .المختلفة يشارك في وضع الخطة وتنفيذها األطراف المعنية ◊

 .تتصف الخطة بالمرونة والقابلية للتعديل وفقًا للمستجدات والتغيراتيجب أن  ◊

 
 :ارتباط الخطة اإلستراتيجية بإستراتيجية الجامعة ١/٢
الجامعة لمؤسسات التعليمية التابعة لجامعات هي جزء منها تكمل بعضها بعضًا لتحقيق رؤية ا

عليها أن تراعي ارتباط خطتها باستراتيجية ، لذلك فإنه يجب ورسالتها وأهدافها االستراتيجية
 .ويضمن ذلك التوافق مساندة الجامعة للمؤسسة في تطبيق خطتها االستراتيجية. الجامعة

 
 :شخصية المؤسسة وخصائصها ومسئولياتها تجاه المجتمع   ١/٣

 المميزة لطبيعة نشاطها سسة شخصيتها المستقلة وخصائصهايجب ان تعكس استراتيجية المؤ
 .ومسئولياتها المجتمعية

 
 : وضع المؤسسة االستراتيجي  ١/٤

اهدافا استراتيجية تساعدها و غاياتا حتى تستطيع المؤسسة تكوين رؤية مستقبلية واضحة و تضع
 :علي تحقيق رؤيتها عليها تحليل وضعها االستراتيجي من خالل

 .منافسين من المؤسسات المناظرة محليًا وإقليميًا ودوليًاتحديد ال ◊

 .تحديد مواطن القوة والضعف في المنافسين ◊

 .تحديد التحديات المحلية واالقليمية والعالمية ◊

 .تحديد مالمح الوضع االستراتيجي للمؤسسة في ضوء ذلك ◊
 
 
 



  :الهيكل التنظيمي -٢
لحجم و نوع انشطتها ويضمن تحقيق يجب ان يكون للمؤسسة هيكل تنظيمى رسمي مالئم 

 .واهدافهاوغاياتها رسالتها 
 :اآلتى الهيكل التنظيمي فيمجال  فيالتعليمية للمؤسسات تطبيقية ممارسات التتمثل الو
 :هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد -٢/١ 

 .هيكل تنظيمى معتمد وموثق ◊

 .أنشطة المؤسسة المختلفةان يكون تشكيل الهيكل مالئم لتغطية  ◊

ل المؤسسة اللجان المختلفة على أن تضم ممثلين عن األطراف تشك ◊
 .المعنية من الطالب واعضاء هيئة التدريس واالطراف المجتمعية

 .تشكيل الهيكل العالقات مع الجامعة واداراتها المختلفة يوضح ◊

يتصف التشكيل بالمرونة والقابلية للتغيير استجابة لنتائج التقويم  ◊
على  جديدة لجانإدارات وأقسام وحداث است(والمستجدات االخرى 

 .)سبيل المثال
 

 : واالختصاصات واألدوار السلطات والمسؤوليات -٢/٢

تحدد المؤسسة المسئوليات واالختصاصات واالدوار بوضوح وفقًا  ◊
 .لهيكلها التنظيمي

 .المسئولياتتكافؤ السلطات مع تتحقق المؤسسة من  ◊

 .تمارس المؤسسة مبدأ التفويض في السلطات ◊

 .عدم التعارض في االدوار و االختصاصاتالمؤسسة تراعي  ◊

 .ضع الفرد المناسب في المكان المناسبتحرص المؤسسة على و ◊

مستوياته يسمح الهيكل بالتعاون المتبادل االفقي والرأسي بين  ◊
 .ووحداته

 
 : اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية -٢/٣

األنشطة ات المتخصصة مع طبيعة اإلدار مالئمةتراعي المؤسسة  ◊
والدراسات العليا والعالقات الثقافية والبحوث والخدمة عليمية الت

  .المجتمعية واللوجستيات وغيرها

تحرص المؤسسة على تشكيل هذه اإلدارات من الكفاءات  ◊
 .من القيادات اإلدارية والعاملين المتخصصة

 
 
 



 : األزمات والكوارث وحدة -٢/٤
محددة تختص بمواجهة ) على األقل لجنةأو(سة وحدة يوجد في المؤس ◊

 .االزمات و الكوارث

إن (تنسق هذه الوحدة نشاطها مع الجهه المماثلة لها بالجامعة  ◊
 ).وجدت

 .يتم تدريب افراد الوحدة وتنمية قدراتهم في هذا المجال ◊

تضع الوحدة سيناريوهات للكوارث واالزمات والمخاطر المتوقعة  ◊
 .اوخطط للتعامل معه

يتم تدريب أفراد المؤسسة المعنيين على تنفيذ الخطط الموضوعة  ◊
 .لمواجهة األزمات والكوارث وقياس فاعليتها

 .تتوافر للوحدة الموارد المادية والبشرية التي تمكنها من اداء عملها ◊
 
 :الجودة  إدارةوحدة  -٢/٥

المستمر سواءا للقدرة من اهم ادوات المؤسسة للتقويم الجودة  الوحدة المعنية بإدارةتعد 
المؤسسية او للفاعلية التعليمية ومرآزا لنشر ثقافة الجودة بين افراد المؤسسة ولتنمية القدرات 

ويجب أن يتوافر في . نظم الجودة بإدارةالعضاء هيئة التدريس و الجهاز االداري فيما يتعلق 
 :الوحدة الخصائص التالية 

o في هيكل المؤسسةواضحة ظيمية تبعية تن ذو هيكل تنظيمي معتمد وموثق. 
o  يضم ممثلي مختلف (تشكيل هيكل الوحدة بما يسمح لها االضطالع بمهامها بكفاءة

ويراعى تباين ) اإلداريين/ الطالب/ فئات اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم
 . الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة للوحدة

o  وأداء مهامها القيام بدورها  علىوحدة ال يساعدمجلس ادارة معتمد وموثق تشكيل
 .بفاعليةبكفاءة و

o  مجلس ادارة ينعقد بصورة دورية وتحتفظ الوحدة بمحاضر اجتماعاته وتقارير
 .لمتابعة تطبيق قرارته

o المسئولياتدقة السلطات وبتحدد تنظم العمل ووموثقة  الئحة ادارية ومالية معتمدة. 
o معة بما يسهم في تفعيل دورها ودعمها فنيًا توطيد عالقة الوحدة بمرآزالجودة بالجا

وتقدم الوحدة . ويساند أنشطتها ويراجع خططها لضمان توائمها مع أهداف الجامعة
 .تقرير سنوي عن نشاطها للمرآز

o  يشارك مدير الوحدة او من ينوب عنه في االجتماعات والدورات التدريبة التي
لخبرات و الممارسات الجيدة مع ينظمها مرآز الجودة بالجامعة و يسعى لتبادل ا

 . وحدات الجودة بالكليات االخرى بالجامعة
o في عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجلس الكلية و مجالس الوحدة شارك ت

 .األقسام
o تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها على سبيل المثال ال الحصر :

 .إلخ.. /.تدقيق داخلي / مراجعين خارجيين/ تغذية مرتجعة



 

 : التوصيف الوظيفي -٢/٦
توفر المؤسسة بطاقات موثقة  لوصف الوظائف القيادية واالآاديمية واالدارية والفنية تمثل 

 .االساس لشغل الوظائف المختلفة بما يضمن وضع الفرد المناسب في المكان المناسب
 

 :القيادة والحوآمة -٣
قادرة على وضع و لتطوير والسعي الى التميز،تتبنى فكر ا واعيةيجب ان يكون للمؤسسة قيادة 

السياسات الالزمة لذلك واتخاذ القرارات في اطار زمني مالئم يضمن آفاءة وفاعلية اداء 
 . المؤسسة

 :االتىالقيادة والحوآمة في التعليمية فى مجال  الممارسات التطبيقية للمؤسساتتمثل تو
 : اختيار القيادات  األآاديمية -٣/١

تحقق  و معلنةموثقة موضوعية ؤسسة باختيار القيادات االآاديمية بناءًا على معايير الم تقوم
 :ويجب مراعاة المعايير التالية عند االختيار. تكافؤ الفرص

o  والنشاط العلمىالكفاءة. 
o القدرات االدارية والقيادية. 
o المشارآة في األنشطة والخدمات الطالبية. 
o القومي/ الجامعة/ على مستوى المؤسسة(طوير المساهمات في مجاالت الجودة والت.( 
o المشارآة في االنشطة القومية 
o السجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاهه. 
o التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين. 

 
 :قيادةالنمط  -٣/٢

رية النقد وحالمؤسسة نمط قيادة ديمقراطي يشجع على المشارآة وإبداء الرأي  يجب أن تتبنى
 :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى وعلى القيادة العليا دعم هذا النمطواإلبتكار 

o تمثيل الطالب والجهات المجتمعية في اللجان ذات العالقة. 
o مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين بالكلية نشر روح التعاون. 
o ة اتخاذ القرارات يجب أن تتأآد المؤسسة من أن سياساتها تضمن شفافية عملي ،

 .ويمكن مراقبة تطبيقهاالسياسات معلنة وموثقة وبالتالى يجب أن تكون 
 

 : بالتعليم والتعلم مساهمة المجالس الرسمية في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة -٣/٣
مجالس المؤسسة الرسمية مسئولياتها في مناقشة قضايا التعليم والتعلم يجب أن تمارس 

واتخاذ القرارات التي تكفل فاعلية ادائها لدورها االآاديمي و متابعة تنفيذ  امجالبروتطوير 
فى المرحلة الجامعية األولى ويكون ذلك على مستوى البرامج التعليمية . تلك القرارات

 .وعلى هذه المجالس توثيق تلك الممارسات في محاضرها الرسمية. وبرامج الدراسات العليا



 
 :اإلدارية للقيادات األآاديمية تنمية المهارات -٣/٤

o االحتياجات التدريبية للقيادات االآاديمية الحالية والمرشحة مستقبليًا   تحدد المؤسسة
 .وفقًا لألساليب العلمية) تهيئة لشغل المناصب القيادية(

o تتضمن على أن  بناءا على االحتياجات التي تم تحديدها تدريبتضع المؤسسة خطة ال
 .آليات تنفيذهاوية البرامج التدريبية عدد ونوع الخطة 

o  للتدريب الالزمةالمخصصات المالية توفر المؤسسة. 
o  تتحقق المؤسسة من التزام القيادات بالبرامج التدريبية على أن يؤخذ ذلك في اإلعتبار

 .آأحد معايير االختيار وتقييم االداء والتحفيز
o توقيتها وتنظيمها لظروف  تحرص المؤسسة على جودة البرامج التدريبية ومالئمة

 .العمل حتى تكون جاذبة للفئة المستهدفة
o بيانات تبينبقواعد القيادات وتحتفظ تدريب رات لتقييم فاعلية مؤش تضع المؤسسة: 

 .عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة 
نسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي عدد  

 .القيادات األآاديمية
o ا على التغذية المرتجعة من مؤسسة ان تراجع محتويات البرامج التدريبية بناًءعلى ال

 .دربين واالثر الذي احدثه التدريب في اداء القياداتتالم
o  والمستجدات  وفقًا لإلحتياجاتعلى المؤسسة ان تراجع خطط التدريب دوريا

 .االخرى
 
 :نظم المعلومات والتوثيق الرسمية -٣/٥

o دا للبيانات تشمل مختلف االدارات و تحرص على دقة المدخالت و المؤسسة قواع ئتنش
 .تحديثها المستمر

o اللوائح و (المعلومات اإلدارية والقانونية الالزمة لدعم القرارات  منظ توفرالمؤسسة
 .)القوانين و السوابق ذات العالقة

o يكون للمؤسسة نظاما لحفظ و استدعاء و اتاحة تداول الوثائق 
 

 :يادات األآاديمية إلدارة نظم الجودة الداخلية للمؤسسةدعم الق -٣/٦
  :دعم نظم الجودة الداخلية ويكون هذا الدعم في الصور التالية على القيادة

o دعم مادي: 
 .الجودة للوحدة المعنية بإدارةوتجهيزات مناسبة  الئمتوفير مكان م  
 .ن بهاو الحرص على تنمية قدرات العاملي  امدادها بالكوادر المؤهلة  
 .من مصروفات التشغيل و حوافز  توفير مخصصات مالية مناسبة  



 ادوات(وحدة توآيد الجودة  نفيذ أنشطةتسهيالت آافية ومناسبة لتتوفير  
 .)وما شابه ذلك ،عمالة، وسائل االتصاالت، 

o التفويض (  التقدير واالعتراف والمساندة والتمكين متمثال في : دعم المعنوي
 .)راراتوحرية إتخاذ الق

o ألقسام األآاديمية واإلدارية لاللتزام بتنفيذ لمتابعة التوجيه وال: دعم اداري
 .توآيد الجودةوإجراءات النظام الداخلي ل سياسات 

 

 :دور القيادات األآاديمية في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة -٣/٧
ة و تحفز اعضاء هيئة تعمل قيادة المؤسسة على تنمية مواردها الذاتية بالوسائل  المختلف 

 .التدريس للمشارآة في تلك التنمية
 :و االداء للمؤسسات لتنمية مواردها يتمثل في االتي

o تحرص فيها على تنوع مصادر  الذاتية واقعية لتنمية الموارد تضع المؤسسة خطة
 .داءاالتقييم مسئولية التنفيذ والمتابعة و مؤشرات و،  التمويل الذاتي و تحدد اليات التنفيذ

o مية الموارد الذاتية دوريا في ضوء العوائد التي حققتها لتوجيه نتراجع المؤسسة خطة ت
 .الجهود لتعزيز النشطة الفعالة و اضافة او حذف انشطة تبعا للمستجدات

o  و  في المجتمع  العالقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية إلقامة وتعزيزتسعى المؤسسة
أو تقديم استشارات /  انشاء مشروعات/ مكنها من عقد اتفاقياتقنوات اتصال فعالة ت  فتح

  .لهذه القطاعاتخدمات أخرى نتخصصة 
o  التقدير الرسميتحفز المؤسسة أعضاء هيئة التدريس لتنمية الموارد الذاتية من خالل  

 .و تعظيم استفادتهم من عائد العقود الذاتية  واإلعتراف بمساهماتهم
o الالزمة العضاء هيئة التدريس لتمكنهم من جلب مصادر  تقدم المؤسسة التسهيالت

عباء ألعادة توزيع اإ/ تصاالت اوسائل تنقالت و / تسهيالت اجرائية و ادارية( التمويل 
 ).الخ/ ...الوظيفية 

o دور الوحدات ذات الطابع الخاص في تنمية الموارد الذاتية  على تفعيل المؤسسة  تحرص
 :من خالل

 الحتياجات المجتمع  تنويع الوحدات تبعا 
 .دعم امكانيات الوحدات 
 .تحرير الوحدات من الروتين 
 .االنجازومستويات المكافآت بين بط الر 
 .رويج والتسويقر برامج للتيتوف 

 
 :التقويم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة  -٣/٨
ة للمؤسسة معتمد القيادة األآاديمية ان تسعى  الستمرارية وتعزيز التطويريجب على  

 :على نتائج التقويم المستمر  و الموضوعي لكفاءة ادارة المؤسسة  
 :في التقويم المستمر و التطوير المؤسسي  يتمثل في االتي  وأداء القيادة



o المؤشرات الكمية  تحديدو ،  والقيادات األآاديمية إدارة المؤسسةلتقييم آفاءة  وضع آليات
 .والنوعية للتقييم

o  يميطراف المعنية في عملية التقاالجميع تشرك القيادة 
o  اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليميةفي اإلدارة بآراء الطالب تستعين 
o في عملية اتخاذ القرار ةمؤسسالكلى للألداء الشامل لتقويم النتائج ستفادة من اال 
o لتطوير و تدعم تنفيذهالمشروعات  لتنمية تسعى القيادة. 
o دعم استمراريتهاو تالتطوير تنتائج مشروعا تطبق القيادة. 

 

 :المصداقية واألخالقيات -٤
و تعامالتها داخل وقراراتها تلتزم المؤسسة التعليمية بالمصداقية و النزاهه في جميع سياساتها 

و خارج المؤسسة و تحرص على تطبيق الممارسات العادلة و عدم التمييز و تعمل على حماية 
كية الفكرية و النشر و تراقب المؤسسة تطبيق االخالقيات الحريات االآاديمية و حقوق المل

 .المهنية بين افرادها
تتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال المصداقية واألخالقيات فى و 

 :االتى
 
 :بحقوق الملكية الفكرية والنشر من خاللااللتزام  -٤/١

o  لى اجهزة الحاسب االلي استخدام البرامج الجاهزة غير  المرخصة عحظر
 بالمؤسسة

o للعاملين بالمؤسسة بنسخ المصنفات بما يشكل اعتداءًا على حقوق  عدم السماح
 .المؤلف لحماية المصنفات الفنية واألدبية

o  ارشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالضوابط المنصوص وضع
 .الملكية الفكرية عليها في قانون

 
  :عادلة وعدم التمييزالمارسات تطبيق الم -٤/٢

o  على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس المؤسسة تحرص
 )وغيرها ،البعثات، الحوافز و المكافات، توزيع اعباء االشراف و التدريس(

o  توزيع اعباء ( على ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين المؤسسة تحرص
 )، وغيرهاتوزيع الحوافز، العمل 

o ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث المساواة  تسعى المؤسسة على
 .في فرص التعلم والتقويم

o تكفل المؤسسة حرية الراي 
o توفر المؤسسة إجراءات لتصحيح الممارسات غير العادلة فور اآتشافها. 
o  الستجابة لهاوا للشكاوى والمقترحاتتوجد المؤسسة الية معلنة لتلقى. 



o  و اخطار الشاآي تحرص على متابعة القرارات المتخذة في شان الشكاوي
 .بنتيجة المتابعة

 
 :االلتزام باألخالقيات المهنية للمؤسسة التعليمية -٤/٣

o وجود ميثاق أخالقي للمؤسسة. 
o  تراقب المؤسسة تطبيق الممارسات األخالقية للوظيفة على آافة المستويات

احترام  /سينوالمرؤ والرؤساءومع الزمالء  التعامل /االمانة /االلتزام(
 ).وغيرها/  حقوق االخرين

o  تتيح المؤسسة المعلومات الكافية عنها في الوسائل المختلفة. 
o  المصداقية في اإلعالنات والمعلومات المنشورةالمؤسسة تتحرى. 

 : الجهاز اإلداري -٥
داء المخطط بكفاءة لتحقيق األعلى آافة مستوياته وآفء للمؤسسة جهاز اداري مؤهل 

 .واهدافهاوغاياتها انشطة المؤسسة مما  يكفل تحقيق رسالتها  لجميع  بالنسبة 
 :لجهاز االداري في االتيوتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال ا

 
 :معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية -٥/١

o والتى تعتمد  ار وتعيين وترقية القيادات اإلداريةتضع المؤسسة معايير موضوعية الختي
مع ون التعامو الوظيفيتاريخ الفى األداء و الكفاءةو التخصصو التاهيل العلميعلى 

 .الرؤساء والمرؤوسين والزمالء وغيرها
o  المعايير و تعلنهاعلى توثيق هذه المؤسسة تحرص. 

 
 :برامج  التدريب المستمر للعاملين   -٥/٢

o سة بصورة  دورية االحتياجات التدريبية للعاملين و تستخدم  تحدد المؤس
مستقبلية الرؤية و ال متابعةالتقارير مثل االستقصاءات و آليات متعددة لذلك 
 .وغيرها الحتياجات التطوير

o بناءا على االحتياجات التي تم تحديدها  تدريبتضع المؤسسة خطة لل
 .تنفيذها آلياتوعدد ونوعية البرامج التدريبية تتضمن 

o  للتدريب الالزمةالمخصصات المالية توفر المؤسسة. 
o  تتحقق المؤسسة من التزام االفراد المرشحين بالبرامج التدريبية على أن

 .يؤخذ ذلك في اإلعتبار آأحد معايير االختيار وتقييم االداء والتحفيز
o  تحرص المؤسسة على جودة البرامج التدريبية ومالئمة توقيتها وتنظيمها

 .ظروف العمل حتى تكون جاذبة للفئة المستهدفةل
o بقواعد القيادات وتحتفظ تدريب رات لتقييم فاعلية مؤش تضع المؤسسة

 :بيانات تبين
 .عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة 



نسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي  
 .العدد

o  على التغذية المرتجعة من  اًءمحتويات البرامج التدريبية بناالمؤسسة تراجع
 .المتدربين و االثر الذي احدثه التدريب في االداء

o ا على االحتياجات و المستجدات المؤسسة خطط التدريب دوريا بناًء تراجع
 .االخرى

 
 :آفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة -٥/٣

o  و الخبرات المتاحة التبالمؤه) او قواعد بيانات(تحتفظ المؤسسة بسجالت. 
o  وفقًا لنوعية مؤهالتهم وخبراتهم توزع المؤسسة االفراد على االدارات المختلفة

 .تاهيلهم لتوصيف الوظيفةو ومدى مالئمتها لمتطلبات الوظيفة
o توزيع الموارد البشرية على اإلدارات  بناءا  على عبء  تحقق المؤسسة التوازن فى

 .العمل
o  الحوافز باالنتاج و تفعيل سياسات الثواب و العقابربط تحرص المؤسسة على. 
 

 : ظروف العمل وفقًا للمتطلبات الوظيفية -٥/٤
لزيادة تسعى المؤسسة لتوفير االمكانات و التسهيالت المادية و التكنولوجية الالزمة 

ويتحقق ذلك من . تدفق األداء وتحسين اإلنتاجية مع المحافظة على رضاء العاملين
لمؤسسة على توفير التجهيزات واألدوات واألثاث والوسائل التى تؤدى خالل حرص ا

 . االداء إلى توفير ظروف عمل مالئمة ومحفزة وآفاءة
 

 :نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين -٥/٥
o تضع المؤسسة معايير آمية و نوعية لتقييم اداء القيادات االدارية و العاملين 
o عايير موثقة ومعلنةضرورة أن تكون هذه الم. 
o االفراد في تقييم انفسهم مشارآة.  
o علي نتائج التقييم إتاحة الفرصة إلطالع االفراد. 
 
 :مستوى رضاء القيادات اإلدارية والعاملين -٥/٦

فى الملحق رقم  ٢أنظر النموذج رقم (لرضاء الوظيفي للعاملين اتقيس  المؤسسة  
تسعى الى اتخاذ القرارات عدم الرضاء و سبابأوتناقش النتائج معهم لتحديد ، )*٢

 .والتصرفات المناسبة لمعالجة أسباب عدم الرضا
 

__________________________________________ 
يشتمل هذا النوذج على ارشادات عامة تتعلق بالمحتويات الواجب أن تتضمنها قوائم االستقصاء لقياس * 

 .الرضا لكافة الفئات المستهدفة



 

 :الماديةوارد المالية المو -٦
دافها   ال  التها وأه ق رس ة لتحقي ا المختلف طتها ومهامه ارس أنش ة أن تم ن للمؤسس يمك

ة      ة الكافي ة والمادي وارد المالي وافر الم ى المؤسسة أن تحرص      . االستراتيجية بدون ت ا يجب عل آم
 .على حسن استخدام هذه الموارد بكفاءة عالية

سات التعليمية فى مجال الموارد المالية والمادية فى وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤس
 :االتى

 
 : آفاية الموارد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية  -٦/١ 

اءة      لمؤسسة يكون ل        دافها بكف ا من تحقيق أه مواردها المالية السنوية الكافية والتى تمكنه
ى أنشطة   ويجب على المؤسس. وفعالية  ة أن تراعى عند تخصيص موازنتها السنوية عل
يم ع    و التعل ة المجتم ي وخدم ث العلم دى      البح طة وم ذه االنش ة له ات الفعلي االحتياج

 .المؤسسة وأهدافها االستراتيجية رسالةها فى تحقيق آل منمساهمة 
 :المباني وطبيعة نشاط المؤسسة -٦/٢

o  المؤسسةوطبيعة نشاط  يم و المساحةللمؤسسة مباني مالئمة من حيث التصميكون  
 .و تتناسب مع اعداد الطالب 

o  مخارج وتوفيرفي مبانيها األمن والسالمة  نظم ووسائلتلتزم المؤسسة بتوفير
 .يقمكافحة الحرالمناسبة ل الالزمة، و التسهيالتو العالمات االرشادية  الطوارىء 

o د ، وتدريب العاملين على تهتم المؤسسة بخطط األمن والسالمة للمبانى واألفرا
إستخدام الوسائل واألجهزة الخاصة بذلك ، وإجراء التجارب الدورية إلخالء 

    .المبانى
o تحرص المؤسسة على نظافة المباني و الساحات. 
o  يتوافر بالمباني المناخ الصحي من حيث التهوية و االضاءةيجب أن. 
o  ية و صالحة لالستخدامالمرافق العامة والخاصة بالمؤسسة آافيجب أن تكون. 
o   دعم وتنمية وصيانة البنية التحتية والتسهيالت الماديةسنوية لخطة ضرورة توافر 

 .والمرافق مع وجود اليات واضحة لتطبيق هذه الخطة
 
 :أماآن وتسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية  -٦/٣

o  تلفة مثل المخلممارسة االنشطة الطالبية آافية تتوافر بالمؤسسة اماآن يجب أن
 .والثقافية واألجتماعية والجوالة وغيرها لرياضيةاألنشطة ا

o  يجب أن تكون هذه األماآن مالئمة من حيث التجهيزات لممارسة آل نوع من
 .األنشطة الطالبية

 
 

 



 :األجهزة والمعدات والمعامل -٦/٤
o واعداد طبيعة المؤسسةيتالئم مع  بمااألجهزة والمعدات والمعامل  ضرورة توافر 

 .الطالب بها
o  صيانتها  ي المؤسسةــــــالمعدات المتوفرة صالحة لالستخدام و تراعال بد أن تكون

 .تحديثها لتتناسب مع التقدم العلمي و متطلبات البرامج المقدمة و
 

 :وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات -٦/٥
o  معلومات الالزمة و نظم تكنولوجيا الوسائل االتصال الحديثة وتوفر المؤسسة

 .وبم يواآب العصر المالئمة لنوع  نشاطها
o  الب للطر رمزي ـــتكنولوجيا المعلومات يستخدم مجانا او باجلتوفر المؤسسة  نادي

 .و اعضاء هيئة التدريس 
o  ويتم تحديثه بصفة دوريةللمؤسسة موقع على االنترنت يكون. 
o  طبيعة البرامج ود الطالب عدبما يتناسب مع الحاسبات اآللية توفر المؤسسة

 .التعليمية
 

 :مستوى استخدام الموارد -٦/٦
o تحرص المؤسسة على حسن إستغالل الموارد المتاحة ورفع آفاءة إنتاجيتها. 
o تضع المؤسسة أولويات الستخدام الموارد المتاحة. 
o مستوى آفاءة االستخدامل بالتقويم المستمراستخدام الموارد وتقوم  المؤسسة تراقب. 
o دل المؤسسة اولويات استخدام الموارد بناءا على نتائج التقويم و المستجدات تع

 .االخرى
 

 :البيئة المشارآة المجتمعية وتنمية -٧
ا ان        ا و عليه ة المجتمعات المحيطة به ة وتنمي للمؤسسات التعليمية دور هام في حماية البيئ

ة  ى تلبي ه  تحرص عل ا تمارس ن خالل م يط م ع المح ات المجتم ن   إحتياج ه م طة أو تقدم ن أنش م
  . وتحرص على قياس رضاءه عن تلك الخدماتخدمات 

 :وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال المشارآة المجتمعية فى االتى
 

 :خطة و برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة -٧/١
o  علمية و متعددةتحدد المؤسسة  االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيط بها بوسائل. 
o  تضع المؤسسة خطتها لتنمية البيئة وخدمة المجتمع استجابة لالحتياجات التي حددتها

 .و بما يخدم األولويات القومية في هذا المجال
o  تنمي المؤسسة الوعي بخدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الطالب واعضاء هيئة

 .التدريس



o ب وأعضاء هيئة التدريس فى مشارآة آل من الطالعلى تفعيل المؤسسة  تحرص
 .برامج خدمة المجتمع

 
 :االعتبارات التنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة -٧/٢

o  تابعة لوآيل شئون  مزودة بالكوادر المؤهلة وتكونتخصص المؤسسة وحدة إدارية
 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة

o نشطة المجتمعية التي تقدمهاتوثق المؤسسة اال. 
o ؤشرات لقياس آفاءة الخدمات المقدمة و رضاء المجتمع عنهاتضع م. 

 

 :تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع  -٧/٣
o  مشارآة األطراف المجتمعية في مجالسهاعل تفعيل المؤسسة تحرص.  
o األطراف المجتمعية ذات العالقة في تصميم وتنفيذ الى مشارآة لمؤسسة تسعى ا

 .لتعليميةاالبرامج 
o االطراف المجتمعية في تدريب الطالب و توفير فرص الى مشارآة  تسعى المؤسسة

 .عمل للخريجين
o  مثال(توجد المؤسسة اتصاالت وعالقات مستمرة وفعالة مع األطراف المجتمعية :

 .)ملتقى التوظيف مشارآتهم فى
 

 :األطراف المجتمعية ءمستوى رضا  -٧/٤
o  ها تقوم المؤسسة بقياس رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء

 ).٢فى الملحق رقم  ٢أنظر النموذج رقم ( خريجهامستوى وعن 
o  تحرص المؤسسة على تحليل وتقييم مستوى رضا هذه األطراف وتتخذ من

القرارات والتصرفات التى تساعد على زيادة رضائها عن أداء المؤسسة 
 .يجهاومستوى خر

 
 :التقويم المؤسسى وإدارة الجودة -٨

تلتزم المؤسسة باجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتها المؤسسية بهدف تحدييد نقاط القوة  
وتعزيز نظمها  تطويرفى وتستخدم المؤسسة نتائج التقويم . و نقاط الضعف لمعالجتها لتعزيزها

 .الخلصة بادارة الجودة
 :للمؤسسات فى هذا الصدد فى التالىوتتمثل الممارسات التطبيقية  

o الخارجية/ التدقيق والمراجعة الداخليةعلى المؤسسة  تعتمد. 
o يتم التقييم بناء على معايير ومؤشرات موضوعية وقابلة للقياس. 
o  المؤسسي شاملة و مستمرة التقويمتحرص المؤسسة على ان تكون عملية. 
o   ذات العالقةنتائج التقييم مع جميع األطراف المؤسسة تناقش. 



o  تضع المؤسسة خطة للتطوير والتعزيز تتضمن مجاالت التطوير والتعزيز وأولياته
ومسؤلياته ومؤشرات متابعة االنجاز وذلك فى ضوء نتائج التقويم الشامل للقدرة 

 ).٢الملحق رقم فى  ٣انظر النموذج رقم (المؤسسية 
o نشطة التحديثأو ةآد المؤسسة من التزام االقسام واالفراد بتنفيذ خطأتت. 
o تعمل المؤسسة على زيادة وعي االفراد بأهمية وضرورة التغيير والتحديث. 
o تشرك المؤسسة االطراف المعنية في وضع خطط وسياسات التغيير. 
o  بطرق مختلفة وفاعلةمقاومة التغيير معالجة تعمل على. 
o تحرص إدارة المؤسسة على أن تكون مصلحة الطالب فى مقدمة إهتماماتها. 
o  تسعى المؤسسة إلى تحسين وضعها التنافسى ، وتشجيع الطلب على خريجيها فى

 .سوق العمل
o  تحرص المؤسسة على قياس وتقييم آفاءة الخريجين فى جهات العمل المختلفة

 .خاصة فى المجتمع المحيط

 
 : الفاعلية التعليمية :ثانيًا
 :الطالب والخريجون -١

على توفير فرص المؤسسة تحرص  من ثم يجب أنة والطالب هو محور العملية التعليمييعتبر 
ال تنقطع عالقة آما يجب أن . نشطة الطالبيةوتشجيع األ ،وتقديم الدعم واالرشاد، متكافئةالتعلم ال

  .من خالل مكتب خدمات الخريجينم تخرجهحتى بعد  البالمؤسسة بالط
 :فى االتىوالخريجين  لطالبالتعليمية فى مجال اللمؤسسات تتمثل الممارسات التطبيقية و
 

 :بسياسات قبول وتحويل الطال ١/١
o  وأهدافهاة المؤسسة وغاياتها رسالمع سياسات قبول الطالب يجب أن تتفق 

التغيرات والتطورات في ضوء  السياسات دوريًاآما يجب مراجعة هذه  االستراتيجية،
 .المختلفة

o  لفرصالقبول بالشفافية و تكفل تكافؤ اواجراءات سياسات تتسم. 
o  تعلن المؤسسة سياساتها لقبول الطالب وتوزيعهم على التخصصات المختلفة وتوفر

/ ارشاد طالبي/ المؤسسة االلكتروني/ دلة الطالبأ(المعلومات الكافية عنها للطالب 
 .)برامج تعريفية للطالب الجدد

o المقبولين مع حجم المؤسسة ومواردها تراعي المؤسسة تناسب عدد الطالب. 
o سياسات واجراءات واضحة وعادلة للتحويل من والى المؤسسة مؤسسةال تضع. 
o  الوافدينالطالب جلب أساليب وبرامج فاعلة للترويج والمؤسسة تستخدم. 
o  والتحويل رضاء الطالب عن سياسات القبولعلى قياس وتقييم المؤسسة تحرص. 

 
 



 :الدعم واإلرشاد الطالبي ١/٢
o  للطالب وتضع خطة لخدمات الدعم الطالبي تراعى تحدد المؤسسة االحتياجات الحقيقية

 .فيها تلك االحتياجات
o  االحتياجات الخاصة وتشمل تسهيالت انشائية يتقدم المؤسسة الخدمات الالزمة لذو، 

المؤسسة تستخدم آما  .، وما شابه ذلكرعاية صحيةو ،دعم مادي، ودعم اآاديميو
أخيرا تحرص على و ،ين من الطالبآتشاف المتفوقين والمبدعال أساليب محددة ومعلنة

  .لهمالمالئمة برامج الدعم والرعاية توفير 
o تحرص على و ،آتشاف المتعثرين من الطالبال أساليب محددة ومعلنةالمؤسسة  تستخدم

 .لهمالمالئمة برامج الدعم والرعاية توفير 
o السكن  لكمثال ذ(رعاية الطالب الوافدين ل واألنشطة المالئمة برامجال تقدم المؤسسة

 .)وما شابه ذلك، واألنشطة الرياضية والثقافية، صحيةالرعاية ، والعاشةواإل
o لتوجيه وإرشاد الطالب الجددومعلن  موثق المؤسسة نظام توفر. 
o  في الحاالت الطارئة، واإلسعافات توفرالمؤسسة الرعاية الصحية المالئمة للطالب

  .صحية لهذا الغرضوحدة السريعة من خالل وجود 
o وفرالمؤسسة أدلة للطالب تتضمن معلومات شاملة عن المؤسسة وبرامجها التعليمة ت

  .وخدمات الدعم الطالبي وتقوم بتحديثها دوريا
o الداخلية أو الخارجية المناسبة للطالب في حالة حتمية ذلك وسائل االنتقال المؤسسة فر وت

 .وفقًا لطبيعة موقعها الجغرافي
o مع دعم المالي للطالب وعادلة ومعلنة للواضحة وقواعد  تضع المؤسسة إجراءات

  .صوله الى مستحقيهضرورة التحقق من 
o  تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على أن ) إن أمكن(المنح الدراسية المؤسسة توفر

  .ومعلنة في التطبيق العمليمعايير موضوعية وجود عليها من خالل 
o  الطالبي دمات الدعمخرضاء الطالب عن على قياس وتقييم المؤسسة تحرص. 

 
 :األنشطة الطالبية ١/٣

o  االنشطة األماآن المالئمة من حيث المساحات والتجهيزات للمارسة توفر المؤسسة
 .الختلفة الطالبية

o لمشارآة في األنشطة لالطالب برامج وأساليب لتشجيع وجذب المؤسسة  تستخدم
 .المختلفة

o ة التدريس بدرجاتهم العلمية تحرص المؤسسة على المشارآة الفاعلة ألعضاء هيئ
 .الطالبية شراف والتدريب على االنشطةإلالمختلفة في ا

o  يًا  ماديًا وعلم المتفوقين في األنشطة الطالبيةعلى تشجيع وتحفيز  المؤسسةتحرص
 .يًامعنوو

o والعمل على تفعيل مساهماته ف مجال األنشطة  دور اتحاد الطالببأهمية المؤسسة هتم ت
 .الطالبية

o  المختلفة وتحرص على تفعيلها وتعزيزهالجان الل المؤسسة مشارآة الطالب في تكف. 



 
 :خدمات الخريجين ١/٤

o  دارية لخدمات الخريجينإتخصص المؤسسة وحدة. 
o لخريجينلقواعد بيانات ب تقيس المؤسسة التوجه الوظيفي للخريجيين وتحتفظ . 
o وق العملمتنوعة إلعداد الطالب والخريجين لس توفر المؤسسة برامج. 
o المؤسسة ملتقى للتوظف سنويًا تنظم. 
o يسهل الحصول عليه للخريجين سنويًا تصدر المؤسسة آتابًا. 
o  الخريجينرابطة المؤسسة تشجع وتدعم. 
 

 :مستوى رضاء الطالب ١/٥
تقوم المؤسسة بتصميم قوائم االستقصاء المناسبة لقياس وتقييم مستوى رضاء الطالب عن    

انظر (تحويل، والدعم واالرشاد األآاديمى، واألنشطة الطالبية، وغيرها سياسات القبول وال
 ).٢فى الملحق رقم  ٢النموذج رقم 

 
 

 :المعايير األآاديمية -٢
يمكن  التي تبنتها، وو(NARS) المعايير األآاديمية القياسية القومية بتلتزم المؤسسة 

األخيرة الحالة  ، وفية من الهيئةمعتمد أخرى على ان تكون معايير أآاديمية أن تتبنى للمؤسسة
  .لهذه المعايير طبقًا اعتماد المؤسسةيتم 

 :تشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التاليو
o وأهدافها  تهارسال لمؤسسة معالتي تبنتها ا األآاديمية المعايير يجب أن تتوافق

 .االستراتيجية
o هاعرضبلمعايير األآاديمية الالزمة لتبني وتطبيق االرسمية  المؤسسة اإلجراءات تتخذ 

 .على المجالس الرسمية
o  بالمعايير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملينتعمل المؤسسة على توعية 

 .المتبناه األآاديمية
o دراسة المع المعايير األآاديمية من خالل  التعليمية تتاآد المؤسسة من توافق برامجها

 .اجعة الداخلية والخارجيةوالمر
o توفير مصادر (االجراءات الالزمة للوفاء بمتطلبات المعايير المتبناه ذ المؤسسة تخت

 .)، وغيرهادخال طرق حديثة للتعلموإ ،طرق التقويموتعديل المقررات و التعلم الالزمة
o هتبناآاديمية الملمعايير األا تطبيقمدى ومتابعة لقياس محددة ليات آلمؤسسة ستخدم ات. 
 
 
 



  :الدراسية المقررات/البرامج التعليمية -٣
ن تكون متفقة مع رسالتها أالتي تقدمها المؤسسة يجب الدراسية والمقررات  التعليمية البرامج
على المؤسسة توصيف تلك البرامج آما يجب . االستراتيجيةهدافها أالتعليمية ووغاياتها 

وآذلك تحرص  .المتبناهتحقق المعايير االآاديمية  نهاأآد من أتوال ومراجعتها دوريًاوالمقررات 
 .  لبرنامجالمحددة لهداف األالمستهدفة  ممخرجات التعلالمؤسسة على أن تحقق 

 :تشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التاليو
 : البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية ٣/١

o  البرامج التعليمية الي تقدمها من حيث تنوعها تلبي ن على أتحرص المؤسسة
 .القوميةن تساهم في تحقيق خطط التنمية أومحتواها احتياجات المجتمع و

o  احتياجات سوق العملالتعليمية معبرة عن برامجها أن تكون تحرص المؤسسة على. 
 
 :توصيف البرامج التعليمية ٣/٢

o وتطوير تصميم عند لمعنية المختلفة االطراف ا مشارآة ىتحرص المؤسسة عل
 . التعليمية هابرامج

o آد المؤسسة من توافق محتوى البرامج التعليمية التي تقدمها مع رسالتها المعلنةأتت. 
o المستهدفة لكل برنامج ومقرراته  ممخرجات التعلتكون ن أ علىالمؤسسة  حرصت

 .هداف ذلك البرنامجأل ةققمح
o  تنمية ل محققة البرامج والمقرراتويات محتأن تكون تحرص المؤسسة على

التفكير الناقد الب وذلك من خالل للطوالمهنية المهارات الذهنية والعامة المعارف و
، قيادةالجماعي، والالعمل و، ومهارات االتصال، حل المشكالتو، يواالبتكار
وذج أ،والنم ٤أنظر النموذج رقم ( لمهارات المهنيةل تحقيقها باالضافة الى وغيرها،

 ).٢في الملحق رقم  ب ٤
o  التي  التعليمية والمقررات الدراسية لبرامجا توصيفعلى توثيق والمؤسسة تعمل

ويعتمد مجلسها  ،)٢في الملحق رقم  ٦والنموذج رقم  ٥أنظر النموذج رقم (تقدمها 
 .الحاآم هذا التوصيف

 
 :تعليميةالبرامج الفى تقدم ستوى الم ٣/٣

o ومقارنتها الدراسية والمقررات التعليمية  ج الطالب للبرامجتقوم المؤسسة بتحليل نتائ
 .ن وجدإسباب التباين الملحوظ فيها أبالسنوات السابقة ودراسة 

  
 : مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية ٣/٤

o والمقررات التعليمية للمراجعة الدورية للبرامج االجراءات الموثقة مؤسسة توفر ال
 .هاتحديثلالدراسية و

o طراف المعنية في عملية المراجعة والتحديثاألعلى اشراك آافة المؤسسة  تحرص. 
o  ما يلي تضع المؤسسة في اعتبارها عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات: 



 .التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق التدريس 
 .متغيرات سوق العمل 
 ٧أنظر النموذج رقم ( الخارجيينتقارير المراجعين والممتحنين نتائج  

 ).٢في الملحق رقم 
 ٨أنظر النموذج رقم ( التقارير السنوية للبرامج والمقرراتمحتويات  

 .)٢ي الملحق رقم ف ٩والنموذج رقم 
في  ١٠نموذج رقم (نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب  

 ).٢ الملحق رقم
 

 :للتعلمالتسهيالت المادية و التعليم والتعلم -٤
تعمل المؤسسة على توفير فرص التعلم للطالب وتحرص على مالئمة األساليب المستخدمة في 
. ذلك لمخرجات التعلم المستهدفة، وتشجع أنماط التعلم غير التقليدية، وتهيئة فرص التعلم الذاتي

المؤسسة وتقوم . وعلى المؤسسة أن تتيح مصادر تعلم متنوعة ومالئمة للبرنامج وألعداد الطالب
 .بتقويم الطالب بعدالة و موضوعية وباستخدام أساليب متنوعة

 :تشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي و
 : إستراتيجية التعليم والتعلم ٤/١

o  بما يحقق رسالتها وأهدافها لتعليم والتعلملإستراتيجية تضع المؤسسة. 
o  الطالب ستقصاء إنتائج و في ضوء نتائج االمتحاناتدوريًا  تيجية التعليم والتعلمإستراتراجع المؤسسة

 .وأعضاء هيئة التدريس
o تتأآد المؤسسة من مالئمة طرق التدريس المستخدمة لمخرجات التعلم المستهدفة. 
o  قادرة على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة التعلم غير تقليديةمن أنماط توفر المؤسسة. 

 
 :لممارسات الفعلية للتعلم الذاتيا ٤/٢

o  لتنمية التعلم الذاتيمتنوعة مجاالت التعليمية  تراعي المؤسسة أن تتضمن البرامج. 
o  لتعلم الذاتيمختلفة لمصادر توفر المؤسسة. 
o المؤسسة الطالب على التعلم الذاتي تحفز. 

 
 :  سياسة المؤسسة في التعامل مع مشاآل التعليم ٤/٣

 : إيجاد حلول مبتكرة لمشاآل التعليم بها و من أمثلة ذلك تعمل المؤسسة على
تقسيم الدفعات لمجموعات، وتحفيز الطالب ( لكثافة العددية الزائدة للطالببالنسبة ل -

 ).على التعلم الذاتي، وغيرها
 ).تفعيل برامج الدعم االآاديمي، وغيرها( دروس الخصوصيةلنسبة للاب -
ستخدام األمثل للموارد، والسعي لتنمية الموارد اال(المتاحة  ضعف المواردبالنسبة ل -

 ).وغيرهاالذاتية، 



تعديل سياسات التعيين، اعادة توزيع ( أعضاء هيئة التدريسأو زيادة  نقصبالنسبة ل -
 ).وغيرها االعباء الوظيفية، 

 
 : الميداني للطالب التدريب ٤/٤

o ى احتياجاتهم الحقيقية الميداني للطالب تعتمد عل تدريبتصمم المؤسسة برامج فعالة لل
 .ويتضمن آليات محددة وواضحة للتنفيذ واإلشراف والتقويم

o تحرص المؤسسة على تنوع جهات التدريب الميداني. 
o  تحرص المؤسسة على مشارآة األطراف المجتمعية في برامج التدريب الميداني للطالب

 ).المشارآة في التقويم/ االشراف/ توفير فرص التدريب(
o التدريب الميدانيوالمتابعة لبرامج جدية اإلشراف سة على تحرص المؤس. 
o التدريب أثناء وبعد قويم الطالب تستخدم المؤسسة النماذج المناسبة إلجراء عملية ت

 .عملية التقويم بمشارآة المشرفين وجهات التدريب وتتم .الميداني
o  ات المستهدفة في تحقيق المخرجالميدانى للطالب فاعلية التدريب تتحقق المؤسسة من

 )استقصاء اراء الطالب، و تحليل نتائج التقويم( للتعلم
o  مسئول (تجرى المؤسسة عملية التقويم الموضوعية لبرامج التدريب الميدانى للطالب

 ).الطالب/ جهات التدريب/ التدريب بالموقع
 
 :نظام تقويم الطالب ٤/٥

 :اساليب التقويم ٤/٥/١
o باإلضافة إلى التقويم النهائي الداء الطالبالدوري لتقويم ا تستخدم المؤسسة 
o بحيث ال تقتصر على االختبارات التحريرية أساليب تقويم الطالبالمؤسسة  تنوع. 
o  ،تستخدم المؤسسة االختبارات التحريرية المختلفة مثل االختبارات المفاجئة الدورية

 .واالختبارات نصف الفصلية واالختبارات النهائية
o  تطوير االختبارات التحريرية بحيث ال تعتمد على الحفظ، وآذلك تحرص المؤسسة على

 ).وزغيرها/ الحاالت العملية/ األسئلة المقالية/ االختياراتمثال ذلك (نوعية األسئلة 
o  مثال ذلك(  لقياس المخرجات التعليمية المستهدفة المالئمة طرق التقويم تختار المؤسسة :

 ).وغيرها/ المالحظة للمهارات/ هيةاالختبارات الشف/ االختبار التحريرى
o  توافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب تحرص المؤسسة على. 
o نظام الممتحنين الخارجيين المؤسسة ستخدمت. 

  

 :االمتحاناتادارة  ٤/٥/٢          
o في المواعيد المناسبة االمتحانات عن جداول تلتزم المؤسسة باالعالن. 
o  ة الزمنية لجداول االمتحانات وفقًا الحتياجات ورغبات الطالبالجدولتراعي. 
o عن نتائج االمتحانات في مواعيد مناسبة تعلن. 



o من نتائج االمتحان و تعلنها و تراقب تطبيقها لتعامل مع تظلمات الطالبتضع الية ل. 
o على مستوى  نتائج تقويم الطالب تستخدم المؤسسة المعلومات المستخلصة من

 . تطوير البرامجفي  و التصحيحية  والبرامج في اتخاذ القراراتالمقررات 
 
 :المتاحة للتعليم والتعلموالتسهيالت المصادر  ٤/٦

 :مساعدات التعليم والتعلم  ٤/٦/١           
o  ورش(يجب أن تكون مساعدات التعليم والتعلم مالئمة لألغراض المعدة لها /

معامل / مراسم/ مالعب/ مستشفيات /مطاعم/ فنادق/ محطات التجارب الزراعية
 ).معامل الحاسب وما شابه ذلك/ اللغات

  :قاعات المحاضرات والمعامل ٤/٦/٢ 
o  تعمل المؤسسة على تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية و المعامل مع

 .أعداد الطالب
o  وتكون مالئمة قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل توفر المؤسسة

، وتكنولوجيا وسائل اإليضاحو التهوية و اإلضاءةلية التعليمية من حيث للعم
  .التدريس

o توفر المؤسسة االعداد الكافية و المؤهلة من الفنيين في المعامل. 
o قاعات والفصول تضع المؤسسة الجداول الدراسية بحيث تضمن االستخدام االمثل لل

 .والمعامل
 :المكتبة ٤/٦/٣
o عداد بالنسبة ألمساحة مالئمة من حيث ال لمكتبةكون احرص المؤسسة على أن تت

 المراجع والدورياتالمناسبة، و لتجهيزات، آما يجب أن يتوافر بالمكتبة االطالب
وخاصة تكنولوجيا المعلومات ، وخدمات التصوير باسعار التكلفةالكافية والحديثة، و

 .خدمة االنترنت
o م العمل، وااللتزام بمواعيد العمل، من تنظيكفاءة يجب أن تتصف ادارة المكتبة بال

والنظافة، وتيسير تقديم الخدمة للمترددين، وتسجيل المترددين من خالل سجالت 
  .رسمية، وحسن معاملة المترددين، وغيرها

o  آما يجب أن . المكتبةفى العاملين تحرص المؤسسة على توفير العدد الكافى من
 .تهم وخبراتهم ومهاراتهميتصف هؤالء العاملين بالجدارة من حيث مؤهال

o  المتعاملين مع المكتبة ومقترحات لتلقي شكاوى ضرورة وجود وسائل مناسبة
 .رضاء المستفيدين من خدمات المكتبةآما يجب أن يتم قياس مستوى . تعامل معهاوال

 ):ان وجد(الكتاب الدراسي  ٤/٦/٤
o أن يكون معتمدا من القسم العلمى المعني. 
o لطباعة الجيدة والجذابةأن يتصف باالخراج وا . 
o اال يجبر  الطالب على شرائه. 
o تكون هناك مصادر اخرى للتعلم حتى ال يصبح المصدر الوحيد. 

 



 : قياس رضاء الطالب ٤/٧
تقوم المؤسسة باستخدام نفس قوائم االستقصاء السابقة، بتصميم قوائم استقصاء اخرى 

يم رضاء الطالب عن مصادر التعلم لقياس وتقي) ٢فى الملحق رقم  ٢أنظر النموذج رقم (
الذاتى، وسياسة المؤسسة فى التعامل مع مشكالت التعليم، والتدريب الميدانى، وأساليب 

 .التقويم، وادارة االمتحانات، والتسهيالت المادية للتعليم والتعلم
    

 :أعضاء هيئة التدريس -٥
ة من اعضاء     للمؤسسة سياسات و قواعد  معلنة لتعيين العدد الكافى فى التخ  صصات المختلف

اء بمستوى    هيئة التدريس ومعاونيهم و تضع معايير موضوعية لتقييم ادائهم وذلك بما يمكنها االرتق
دافها االستراتيجية     التها وأه ا لرس ذلك  . جودة العملية التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع وفق آ

ارات أع       درات ومه ة ق ى تنمي ل عل ة أن تعم ى المؤسس ب عل اونيهم    يج دريس ومع ة الت اء هيئ ض
 . وضمان رضاهم الوظيفي

 :تشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي و
 :آفاية وآفاءة أعضاء هيئة التدريس لتحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم ٥/١

o  إلى الطالب الهيئة المعاونة / أعضاء هيئة التدريستسعى المؤسسة الن تكون نسبة
 .المناظرة المعدالت الدوليةمتفقة مع 

o  أعضاء هيئة التدريس وفقا للدرجات تحافظ  المؤسسة على التناسب المعقول بين
 ).مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ( األآاديمية

o االستفادة من الخبرات المتراآمة لألساتذة غير المتفرغين تعظم المؤسسة /
 .المتفرغين

o  ئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي مالتتأآد المؤسسة من
 .يشارك في تدريسها

o الفائض في أعضاء هيئة /لتعامل مع العجزيتوافر لدى المؤسسة خطة واليات موثقة ل
 .التدريس

 
 :الهيئة المعاونة/قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس - ٥/٢

o ريس و معاونيهم بناءا على تحدد المؤسسة سياسات و  قواعد تعيين اعضاء هيئة التد
 .احتياجتاها الحالية و بما يخدم خططها المستقبلية

o تعلن المؤسسة تلك القواعد و تحرص على تطبيقها بشفافية. 
o تراجع المؤسسة سياسات التعيين دوريا و تعدلها تبعا للمستجدات. 

 
 :الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ٥/٣

o الهيئة المعاونة/ عضاء هيئة التدريساالحتياجات التدريبية أل  ؤسسةتحدد الم. 
o ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا لالحتياجات  تدريبتضع المؤسسة خطة ال

 .آليات تنفيذهاوعدد ونوعية البرامج التدريبية  التي تم تحديدها و تتضمن الخطة 



o  تدريبلخطة ال الالزمةالمخصصات المالية توفر المؤسسة. 
o  بالبرامج التدريبية  الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريستتحقق المؤسسة من التزام

 .على أن يؤخذ ذلك في اإلعتبار آأحد معايير تقييم ادائهم وتحفيزهم وترقيتهم
o  تحرص المؤسسة على جودة البرامج التدريبية ومالئمة توقيتها وتنظيمها لظروف

 .هيئة التدريس ومعاونيهم العمل حتى تكون جاذبة ألعضاء
o عدد وتحتفظ بقواعد بيانات تتضمن تدريب رات لتقييم فاعلية المؤش تضع المؤسسة

وأنواع البرامج التدريبية المنفذة، وأسماء الحاصلين على البرامج والدورات 
نسبة الحاصلين على برامج ودورات تدريبية إلى إجمالي عدد التدريبية ونوعيتها، و

 .الهيئة المعاونة/ تدريسأعضاء هيئة ال
o  تراجع المؤسسة محتويات البرامج التدريبية على أساس التغذية المرتجعة من

 .المتدربين و االثر الذي احدثه التدريب في اداءهم
o  وفقا دوريا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المؤسسة خطط تدريب تراجع

  .و المستجدات االخرى همحتياجاتال
 
 :أعضاء هيئة التدريستقييم أداء  - ٥/٤

o  ومعاونيهم والتى يجب أن تستند  أعضاء هيئة التدريستضع المؤسسة معايير موضوعية لتقييم أداء
أنشطة المشارآة في ، /األخرى األنشطة التعليمية و الجداول الدراسيةااللتزام بمدى الى 

خدمة  الريادة الطالبية وفى الخطة البحثية للقسم العلمى، والمساهمة فى أنشطة
 ضمان في أنشطة ةالمشارآ،  و العالمية/األنشطة القوميةالمجتمع وتتنمية البيئة، فى 

، والمساهمة فى جهود تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة، بالمؤسسةو التطويرالجودة 
 .والعالقة مع الزمالء والرؤساء

o تعلن المؤسسة تلك المعايير على االطراف المعنية. 
o بيق هذه القواعد بموضوعيةتحرص المؤسسة على تط. 
o تقوم المؤسسة بربط الحوافز بمستويات ااالداء ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 
o  ومعاونيهم بنتائج تقييم ادائهم و  أعضاء هيئة التدريستخطر ادارة المؤسسة

 .تناقشهم فيها عند الضرورة
 
 :ونةالهيئة المعا/ رضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريسلمستوى ا – ٥/٥

o تحرص المؤسسة على قياس وتقييم الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 ).٢فى الملحق رقم  ٢أنظر النموذج رقم (

o  تسعى المؤسسة الى االستفادة من نتائج تقييم الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس
 .لى رضائهمومعاونيهم وتتخد القرارات والتصرفات المناسبة لتحسين أو المحافظة ع

 

 :العلمية البحث العلمي واألنشطة -٦
البحث العلمى هو احد األنشطة األساسية لمؤسسات التعليم العالي ولذلك فانه يجب عليها  ان 
تحرص على توفير الظروف المواتية والموارد الكافية التي تمكن الباحثين من القيام بالنشاط البحثى 



جب على المؤسسة أن تشجع التعاون بين التخصصات آما ي. العلمي واالرتقاء بمستوى جودته
 .المختلفة في مجال البحوث من خالل خطة بحثية متكاملة تتفق مع الخطة البحثية للجامعة

 :تشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي و 
 :خطة البحث العلمي - ٦/١

o بطة بخطة الجامعة التي تنتمي اليها و تضع المؤسسة خطة للبحث العلمي مرت
 .مرتبطة بالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط

o  تضع المؤسسة الخطة البحثية فى ضوء امكاناتها  البشرية والمادية المتاحة او
 .الممكن الحصول  عليها

o توثق المؤسسة الخطة و تعتمدها من مجلسها الحاآم. 
o بعة تنفيذ خطتها البحثية مع وجود مؤشرات لتقييم تضع المؤسسة اليات محددة لمتا

 .مستوى نجاحها فى تحقيق أهدافها
  
 :آفاءة العملية البحثية - ٦/٢

o  توفر المؤسسة االجهزة و االدوات والخامات الالزمة للعملياة البحثية و تضع القواعد
 .التي تضمن آفاءة استخدامها

o حوث مشترآةتشجع المؤسسة األقسام العلمية على القيام بب. 
o تشجع المؤسسة  الهيئة المعاونة و  الطالب على المشارآة في المشاريع البحثية. 
o  برامج تنمية مهارات (بتنمية المهارات البحثية للهيئات المعاونة  تهتم المؤسسة

 ).منهجية البحث
o تراقب المؤسسة التزام الباحثين باخالقيات البحث العلمى. 
o  اصدار مجلة علمية  ( نشر االبحاث العلمية محليا ودوليا تساعد المؤسسة الباحثين في

 ).وغيرها/ الدعم المالى للباحثين للنشر فى دوريات عالمية/ خاصة بالمؤسسة
o تحرص المؤسسة على تقدير الباحثين المتميزين ماديا و معنويا. 
o  البحوث العلمية المشترآة مع مؤسسات علمية تسعى المؤسسة الى المشارآة في

 .دوليةة أوأقليمي
o  مع نشر ملخصات لهذه االبحاث على  قواعد بيانات للبحوث العلميةالمؤسسة توفر

  .موقعها االلكترونى باللغتين العربية واالنجليزية
o  تسعى المؤسسة  الى جذب الطلب على ابحاثها العلمية التطبيقية من جانب

 .المؤسسات اإلنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة
 
 :ة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليميةمساهم - ٦/٣

o   تحرص المؤسسة على ان تكون منهجية  واخالقيات البحث العلمي من اهداف التعلم
 .المستهدفة للبرنامج

o  تشجع المؤسسة الطالب على المشارآة في المشاريع البحثية و المؤتمرات العلمية. 



o   تصميم وتطوير حث العلمي في االستفادة من نتائج البتحرص المؤسسة على
 .المقررات الدراسية

 
 
 :تمويل البحث العلمي - ٦/٤

o   مالئمة ألنشطة البحث العلميسنوية تخصص المؤسسة موازنة. 
o   الى تنمية مصادر التمويل الذاتي للبحث العلميالمؤسسة تسعى. 
o   ةعلى استخدام الموارد المالية المتاحـة للبحث العلمي بكفاءالمؤسسة تحرص. 
o  تخصص الموارد المالية طبقًا ألولويات االحتياجات. 

 
 :أنشطة علمية أخرى - ٦/٥

o   تحرص المؤسسة على تنظيم أو المشارآة فى الندوات وورش العمل والمؤتمرات
 .العلمية المحلية واالقليمية والدولية

o   تدعم المؤسسة مشارآة اعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحلية واالقليمية
 .الدوليةو

o  تسعى المؤسسة الى التعاون مع المنظمات البحثية العالمية. 
o  تشارك المؤسسة في عضوية هيئات دولية 
o  تصدر المؤسسة دورية علمية خاصة بها. 
o  تشجع المؤسسة تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المناظرة اقليميا و دوليا. 

 

 :الدراسات العليا -٧ 
ة التى تقدم برامج للدراسات العليا الى تحسين جودة هذه البرامج من خالل تسعى المؤسسة التعليمي

المستهدفة الي التعلم مخرجات التحقق من أن و مراجعتها دوريا و الدراسات  برامجهذه التوصيف 
آما تحرص المؤسسة على توفير مصادر . األهداف المخططة لهبرنامج و مقرراته تحقق بالفعل 

 .الب الدراسات العليا، و تقر نظما موضوعية لتقويم طالب الدراسات العلياالتعلم المختلفة لط
 :تشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي و

 :الدرجات الممنوحة - ٧/١
o  يتوافر لدى المؤسسة الئحة معتمدة للدراسات العليا تتضمن القواعد المنظمة لجميع

 .لدرجات العلمية التي تمنحهاالدبلومات و ا
o تحرص المؤسسة على مراجعة الئحة الدراسات العليا و تحديثها اذا لزم األمر. 
o  تتولى األقسام العلمية بالمؤسسة توصيف برامج و مقررات الدراسات العليا و

تستعين المؤسسة بالمراجعين الخارجيين قبل اعتمادها هذه البرامج والمقررات من 
 .يةالمجالس الرسم



o  مدة (تلزم المؤسسةاالقسام بمراجعة و تحديث توصيف البرامج و المقررات دوريا
 .آل في تخصصه) ال تزيد عن خمس سنوات

o  تضع المؤسسة خطة للدراسات العليا تتضمن طموحاتها للدرجات المختلفة التي
 .تهدف لمنحها

o مج الدراسات تقوم المؤسسة بالنشاط الترويجى الفعال  لجلب الطالب الوافدين لبرا
 .العليا

 :ياالعملية التعليمية في الدراسات العل - ٧/٢
o توفر المؤسسة مصادر التعلم المتنوعة لطلبة الدراسات العليا. 
o تراقب المؤسسة اداء االقسام لدورها في التدريس لطلبة الدراسات العليا. 
o تعلم قادرة على تحقيق مخرجات ال توفر المؤسسة أنماط من التعلم غير تقليدية

 .المستهدفة من برامج الدراسات العليا
 

 :اللوائح والبرامج  ٧/٢/١
o تقوم المؤسسة  بالمراجعة الدورية والتحديث للوائح الدراسات العليا. 
o  تحدد المؤسسة المالمح األساسية للنظام المتبع فى تدريس برامج الدراسات العليا )

/ طرق التدريس/ زات والتسهيالتتوافر التجهي/ مثال ذلك إختيار القائمين بالتدريس
 ).وغيرها/ التعلم الذاتى

o  تحدد المؤسسة معدل تزايد أعداد الطالب المقيدين فى برامج الدراسات العليا، مع
 .االشارة الى الدالالت المستخلصة من ذلك

o  ،تحدد المؤسسة نسبة الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد الطالب فى الدراسات العليا
 .ى الدالالت المستخلصة من ذلكمع االشارة ال

 
 
 :برامج الماجستير ٧/٢/٢

o  توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسيةالمؤسسة بتقوم. 
o مع إحتياجات المجتمع لماجستير برامج ا تراعي المؤسسة ضرورة توافق

 .والتطورات األآاديمية الحديثة
o أآاديمية لدرجة الماجستير توضح المؤسسة ما إذا آانت تتبنى وتطبق معايير قياسية. 
o  تحدد المؤسسة ما إذا آانت تقوم بمراجعة برامج الماجستير بواسطة مراجعين

 ).٢في الملحق رقم  ٦ أنظر النموذج رقم(خارجيين 
o  تحدد المؤسسة مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع نوع درجة

 .الماجستير الممنوحة
o حتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم تحدد المؤسسة مدى توافق م

 .المستهدفة لكل برنامج للماجستير
o  تذآر المؤسسة مدى مالئمة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس

 .المقررات



o المؤسسة مدى مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي  تذآر
 .يشارك في تدريسها

 
 :راهبرامج الدآتو ٧/٢/٣

o توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسيةتقوم المؤسسة ب. 
o مع إحتياجات المجتمع والتطورات الدآتوراه برامج  تراعي المؤسسة ضرورة توافق

 .األآاديمية الحديثة
o توضح المؤسسة ما إذا آانت تتبنى وتطبق معايير قياسية أآاديمية لدرجة الدآتوراه. 
o نت تقوم بمراجعة برامج الدآتوراه بواسطة مراجعين تحدد المؤسسة ما إذا آا

 ).٢في الملحق رقم  ٦أنظر النموذج رقم (خارجيين 
o  تحدد المؤسسة مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع نوع درجة

 .الدآتوراه الممنوحة
o  تحدد المؤسسة مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم

 .لكل برنامج للدآتوراه المستهدفة
o  تذآر المؤسسة مدى مالئمة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس

 .المقررات
o  تذآر المؤسسة مدى مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي

 .يشارك في تدريسها
 
 :اإلشراف األآاديميالتسجيل و نظام  - ٧/٣

o  من خالل  سجيل واإلشراف في الدراسات العلياإجراءات التتعلن المؤسسة عن
 .وسائل متنوعة مثل أدلة للطالب و الموقع االلكتروني الخاص بها، وغيرها

o تكفل المؤسسة للدارسين حرية اختيار المشرفين. 
o  لمتابعة المقيدين بالدراسات العليا و تزليل العقباتالمناسبة ليات المؤسسة االتضع 

 .التى تواجه الطالب

 
 :تقويم طالب الدراسات العليا - ٧/٤

o  مناسبة طرق و تتاآد من  الدراسات العليا تقويم طالبمتنوعة لأساليب تستخدم المؤسسة
 .التقويم لقياس المخرجات التعليمية المستهدفة

o على التقويم المستمر باإلضافة إلى التقويم النهائيالمؤسسة  تعتمد . 
o حددة في توصيف المقرراتتطبيق طرق التقويم المالمؤسسة من تحقق ت. 
o  طبقا للوائح و القوانين الخاصة بذلك لجان الممتحنينتطبق المؤسسة نظام. 
o  نظام الممتحنين الخارجيينتستخدم المؤسسة 
o  توافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب تتاآد المؤسسة من.  



o د المناسبةتلتزم المؤسسة باالعالن عن جداول االمتحانات في المواعي. 
o  للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحان و تعلنها المؤسسة االليات المناسبة تضع

 .و تراقب تطبيقها
  
 :مستوى رضاء طالب الدراسات العليا - ٧/٥

o  تتشرك المؤسسة طالب الدراسات العليا في تقييم برامجها و اداء االقسام العلمية في
 .العلياالعملية التعليمية للدراسات 

o  تعمل المؤسسة على تذليل المعوقات والتخلص من الروتين الذى يؤدى الى اطالة الوقت
الماجستير (وتعقيد االجراءات واطالة الوقت المستغرق فى منج الدرجات العلمية 

 .وبما يؤدى الى زيادة رضاء طالب الدراسات العليا) والدآتوراه
o  طالب الدراسات العليا، واالستفادة تحرص المؤسسة على قياس وتقييم مستوى رضا

 . )٢فى الملحق رقم  ٢أنظر النموذج رقم (من نتائج هذا التقييم فى تطوير برامجها 
 

 :التعليمية يم المستمر للفاعليةوالتق -٧
ة         ة وتسعى بجدي ة التعليمي ويم الشامل والمستمر للفاعلي تعتمد المؤسسة التعليمية الناجحة على التق

تفادة من ن  ى االس ة ال ة التعليمي ز الفاعلي ى وضع خطط تحسين وتعزي ويم ف ذا التق ائج ه ويكون . ت
 .نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلمللمؤسسة 

 :تشتمل الممارسات التطبييقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي و  
 
 :تقييم شامل لفاعلية العملية التعليميةال - ٨/١

o خطة للتقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية تضع المؤسسة.  
o  توثق المؤسسة الخطة و تعتمدها و تراقب تطبيقها من خالل وحدة ادارة الجودة

 .بالمؤسسة
o  تسمح المؤسسة لألطراف المعنية المختلفة بالمشارآة فى عملية التقويم الشامل للفاعلية

 .التعليمية
o ة في الحاالت التي تستلزم ذلكتتخذ المؤسسة اجراءات تصحيحية سريع. 
o مع القيادات األآاديمية الشامل للفاعلية التعليمية يم ةنتائج التقادارة المؤسسة  تناقش

  .واإلدارية وباقي المستفيدين
o  الفاعلية التعليمية فى ضوء نتائج التقويم تنفيذية لتحسين وتعزيز  ةخطالمؤسسة تضع

 ).٢الملحق رقم فى  ١١ وذج رقمانظر النم(الشامل للفاعلية التعليمية 
 
 :النظام الداخلى الدارة الجودة ٨/٢

o  يوجد بالمؤسسة نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم يتولى المتابعة الدورية
لتقارير البرامج والمقررات، واعداد ملفات المقررات، ووضع خطط معالجة وتصحيح 

 .الجوانب السلبية



o لى اجراءات مراجعة وتقييم لتقارير البرامج والمقررات وإفادة يشتمل نظام الجودة ع
 القيادة األآاديمية ؟

o  يستخدم النظام الداخلى الدارة الجودة األدوات واألساليب المناسبة لجمع وتحليل البيانات
 .التي تساعد على وضع خطط التحسين والتعزيز للفاعلية التعليمية

o ة بالمؤسسة في نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة يساهم النظام الداخلى الدارة الجود
 التدريس ومعاونيهم والطالب والعاملين ؟

o  يستخدم المؤسسة المؤشرات المختلفة للتقييم المستمر آلداء نظامها الداخلى الدارة
 .الجودة

 
 :المسائلة والمحاسبة - ٨/٣

o طبيقها الفعلى على تضع المؤسسة اليات للمسائلة و المحاسبة و تعلنها و تتتاآد من ت
 .جميع المستويات

 

 

 

 

 
 


