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  الدولة للبحث العلميووزير التعليم العالي 

عـام   الرئيس محمد حسني مبارك في خطاب له في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشـورى قام 
الجودة واالعتماد في مجال التعليم، كما أشار الرئيس مبـارك إلـى    ضمانبالتأكيد على أهمية  ٢٠٠٤

الجـودة واالعتمـاد فـي التعلـيم      ضمانلمتابعة القضايا المتعلقة ب مستقلة هيئة قومية إنشاءضرورة 
وقد أعاد سيادته في خطاباته التالية التأكيد على أهمية مثل هذه الهيئة بوصفها أحد الركـائز  . المصري

والجدير بالذكر هنا أن فكرة إنشاء هيئة قوميـة    .الهامة في الخطة القومية إلصالح التعليم في مصر
  .٢٠٠١عام  نيالوطالحزب في مجلس الشعب والجودة واالعتماد بدأت من لجنة التعليم  ضمانل

ومجموعـة   ،عمـرو عـزت سـالمة   / د.أالعلمي السابق والدولة للبحث  وقد قام وزير التعليم العالي
الجـودة   ضـمان محـور   أحد أهـم محاورهـا هـو    شاملة إستراتيجيةتطوير خطة بمبادرة التطوير 
يحتـوى   .  ةكلي ١٥٧جامعة و  ١٥، وتقوم الوزارة حاليا بتطوير هذه الخطة وتطبيقها على واالعتماد

علومات التفصيلية واالرشـادات  الجودة واالعتماد على الم ضمانهذا الدليل الذى أعدته اللجنة القومية ل
الجودة واالعتماد فى جميع مؤسسات التعليم العـالى المصـرية    ضمانجراءات المطلوبة لتحقيق واإل

كـاديمى  لى وبخاصـة المجتمـع األ  لتلعيم العاويمكن اعتبار هذا الدليل مرجعا لجميع المهتمين بجودة ا
   .ومؤسسات التعليم العالى الخاصة والحكومية والمجتمع بأسره

ن أشهد بالجهود المتواصلة والجارية التى تقوم بها اللجنـة القوميـة   عى سرورى الشديد أوإنه لمن دوا
إعـداد النسـخة   سها األستاذة الدكتورة نادية بدراوى والتى توجت بدة واالعتماد والتى ترأالجو ضمانل

واننى أثنى على الجهود المبذولـة مـن قبـل اللجنـة     . األولى لهذا الدليل باللغتين العربية واإلنجليزية
ومؤسسات التعليم العالى فى مصر على جهودهم فى إنشاء معايير أكاديمية مرجعية ومعايير مؤسسية 

  .الجودة واالعتماد فى مصر ضمانوالتى سوف تكون أحد ركائز نظم 

ديمى وجميـع المسـتفيدين المعنيـين    ان المهم التأكيد على أن الطلبة وأولياء األمور والمجتمع األكوم
 تتوافق مـع  المصرى جودة فى التعليمقومية لل يشهدون ويستشعرون وجود معاييريشاركون واألخرين 

   .المعايير العالمية

دة واالعتماد، هناك حاجـة إلـى   الجو ضمانمن أجل زيادة الوعي ونشر ثقافة إنه من المعروف إنه و
وعلـى  . نشر المعلومات المقدمة في هذا الدليل على نطاق واسع على جميع المتخصصين األكاديميين

المستويين اإلقليمي والدولي، سوف يتم توفير الدليل للدول ومؤسسات التعليم العالي المهتمة باالسـتفادة  
  .واالستزادة من الخبرة المصرية

وأخـص  أهنئ كل من عمل باجتهاد إلخراج هذا الدليل في إطار جهـد تعـاوني،   أن ال يسعنى إال و
الدولـة للبحـث العلمـي، ووحـدة إدارة     ن من وزارة التعليم العـالي و الهيئة العلمية واإلداريي بالذكر

الجودة واالعتماد، وكذلك االستشاريين المحليين والعالميين والمنظمات  ضمانالمشروعات، ومشروع 
  .همت في جعل هذا العمل حقيقة ملموسةالتي سا
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  شكــر
  

تفتخر اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد بأن تقدم لجميـع مؤسسـات التعلـيم العـالي     
 فـى جـودة  ضمان الو دليل االعتماد"من  النسخة العربيةوالمجتمع المصري بجميع عناصره 

، وهذا الدليل هو نتاج سنوات عديـدة مـن الجهـد    "لتعليم العالي في جمهورية مصر العربيةا
الدؤوب المستمر والخبرة المشتركة والتغذية الراجعة لآلراء من العديد من الجهـات المعنيـة   

  .المنظمات التي جعلت إنجاز هذا العمل أمراً ممكناًو المستفيدين واألفراد والمؤسسات

سم كل من ساهم في وساعد على تطوير وإخراج هذا العمـل، ولكـن   أن نشكر باأل يسعنا وال
يجب توجيه شكر خاص لمؤسسة فورد وذلك لمنحها التمويل الالزم لتطوير المراحل األوليـة  

وهناك أيضاً تقدير كبير وشكر جزيل للدعم المستمر الذي يقدمه المجلس الثقـافي  . لهذا العمل
ي هذا العمل فحسب بل أيضاً في برنامج اإلصـالح الشـامل فـي التعلـيم     البريطاني، ليس ف

ضـمان   مستشـارى وفيلد سـك وهناك تقدير خاص للسيد آرثر براون ودكتور بوب . المصري
الجودة واالعتماد في العليم العالي في المملكة المتحدة، وذلك لمسـاهمتهما القيمـة ودورهمـا    

وكذلك نقدم جزيل الشكر والعرفان للمكتـب اإلقليمـى    .الرئيسي في إعداد وتطوير هذا الدليل
للعلوم باليونسكو على مجهوداتهم ودعمهم المستمر لخطط تطوير التعليم العـالى وبـاألخص   

 ويجب كذلك توجيه شكر خـاص إلـى  .  ضمان الجودة واالعتماد فى جمهورية مصر العربية
يين والحاليين وبعض أعضاء هيئة السابقأعضاء اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد  بعض

التالي أسمائهم وذلك لجهودهم المسـتمرة مـن أجـل اسـتكمال     التدريس بالجامعات المصرية 
  :وإصدار النسخة األولى من هذا الدليل

المجـولى، كليـة   سـلوى  . د.جامعة القـاهرة، أ  -بدراوى، كلية طب قصر العينينادية . د.أ
. د.جامعـة القـاهرة، أ   –، كلية الهندسة المهدي سعيد محسن .د.جامعة القاهرة، أ –الزراعة 

، كلية االقتصاد والعلوم السياسية زينب سليم .د.جامعة أسيوط، أ –، كلية الهندسة عيإبراهيم شف
، كليـة  ثابـت إدريـس   .د.جامعة أسيوط، أ –، كلية الزراعة نبيل مقلد .د.جامعة القاهرة، أ –

أشـرف   .د.جامعة عين شمس، أ –، كلية العلوم مام كاملكمال إ. دجامعة المنوفية،  –التجارة 
جامعة القـاهرة،   –، كلية التمريض   أمل جرس .د.جامعة القاهرة، أ –، كلية الزراعة برقاوي

جامعة  –، كلية الهندسة إبراهيم إسماعيل .د.جامعة أسيوط، أ –، كلية العلوم محمود حفني .د.أ
  .جامعة القاهرة -ي، كلية طب قصر العينلميس رجب.د.أسيوط أ

إن اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد تخص بالشكر األستاذة الـدكتورة ناديـة بـدراوى    
رئيس اللجنة القومية لضمان الجودة وكذلك األستاذة الدكتورة سـلوى بيـومى علـى عظـيم     

لمـيس  .د.أجهودهما فى إعداد هذا الدليل باللغتين اإلنجليزية والعربية وكذلك نقدم الشكر إلـى  
  .كمال إمام على مجهوداتهم فى مراجعة النسخة العربية لهذا الدليل .د.رجب  أ

  

العتمـاد  وتتصور اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد أن الهيئة القوميـة المصـرية ل  
ضمان الجودة، عندما يتم إنشاؤها، سوف تبني على هذا العمل كأساس لها وسوف تسـتمر  و

ـّي وتطوير    .نفس منهجية ضمان الجودة واالعتماد المتبعة هنافي تبن
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  تمهيد
  

  مقدمة من اللجنة القومیة لضمان الجودة واالعتماد
تقدم اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد هذا الدليل اإلرشادي بغـرض اسـتعماله ضـمن    

لمجتمـع  برنامج إصالح التعليم العالى في مصر، كمرجع لضمان جودة التعليم العالي يخـدم ا 
  األكاديمي وأصحاب المصلحة عامة في جمهورية مصر العربية

إن اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد هى لجنة مشكلة من وزارة التعليم العالى والدولـة  
للبحث العلمى هدفها الرئيسي مساعدة مؤسسات التعليم فى مصر للتهيؤ للتقدم للحصول علـى  

ئة القومية، التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية في مناسبات درجة االعتماد عند إنشاء الهي
  . عديدة

وفى إطار هذا الجهد الذى تقوم به اللجنة القومية اقترح نظام مصرى لضـمان الجـودة فـى    
التعليم العالى يناسب نظام التعليم العالى المصرى ويتوافق مع المعايير العالمية بهـدف تبـادل   

ظم اإلقليمية والعالمية وقد طرحت اللجنة هذا النظام للمناقشة مع الكثير االعتراف بينه وبين الن
من مؤسسات التعليم العالى والمجلس األعلى للجامعات ولجان التعليم بالحزب الوطنى ومجلس 
الشعب والمجتمع األكاديمى والمستفيدين من خدمة التعليم العالى فى مصـر حتـى توصـلت    

  .للنظام األمثل فى مصر

طار الوصول إلى الهدف اإلستراتيجى للجنة وهو تهيئة مؤسسات التعلـيم العـالى فـى    وفى إ
مصر للتقدم للحصول على درجة االعتماد رأت اللجنة القومية ان تنفيـذ هـذا النظـام علـى     

اشتمل الجـزء االول منهـا   ) سنوات ٥-٣من ( وهى مرحلة انتقالية: مرحلتين المرحلة االولى
علـى   عليمية فى مجال الجودة على تنفيذ أربع مشاريع على مستوى على اعداد المؤسسات الت

واشتمل الجزء الثانى منهـا   مستوى الجامعات وكلياتها المختلفة ولجان قطاعات التعليم العالى
  : على مرحلة التطوير بالمشاركة

والذي يتضمن  :مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية لضمان الجودة على مستوى الجامعات -١
حتياجات وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر لكل جامعـة،  ل تحديد لألعم

 .زمنية للتنفيذخطة  تحتوى علىمع إعداد إستراتيجية كاملة 

مراكـز   ةلتحقيق فكرة وجود :مشروع إنشاء مركز ضمان الجودة على مستوى الجامعات -٢
للجـودة   الداخليةالدراسات الذاتية و النظم دعم  ومتابعةمستديمة بكل جامعة لنشر فكر الجودة 

  .بجميع كليات الجامعة

والذي يهدف إلى أن يكون لـدى   :مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة على مستوى الكليات -٣
.  واضحة، وتصنيف وتوصيف جميع البرامج والمقررات بهاوكل مؤسسة تعليمية رسالة معلنة 

تنفيذية قييم جودة التعليم بها متضمنا خطة إستراتيجية كما تنتهي من عمل تقرير ذاتي سنوي لت
  .للتطوير بها
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والـذي   :على مستوى لجان القطـاع  القومية مشروع إنشاء المعايير األكاديمية المرجعية -٤
حتى يتسنى للهيئة القومية عند التعليمية وذلك  لقياس البرامجالمعايير الالزمة  وضعيرمى إلى 

  .ه للقياسإنشائها استعمالها كأدا

تتضـمن برنامجـا   وهـى مرحلـة   الجزء الثانى من المرحلة األولى وهو التطوير بالمشاركة 
والغرض من هذه المرحلة هو اتاحة الفرصة  تطوير بالمشاركةللزيارات الميدانية للمراجعة وال

ر لمؤسسات التعليم العالى تطوير اختبارفعالية نظام الجودة بها ومدى كفائـة االدلـة والتقـاري   
المستخدمة فيها وفى هذه المرحلة تقوم اللجنة بتنظيم زيارات ميدانية للكليات التى انتهت مـن  
التقويم الذاتى وتصدر تقريرا يشارك الكلية فى عملية التطوير حتى تكون مهيئة للتقدم لالعتماد 

ه المرحلـة  فى خالل مدة زمنية محددة وقد تقوم الهيئة القومية عند إنشائها بهذا الدور وتتم هذ
   .أثناء المرحلة اإلنتقالية إلى حين إنشاء الهيئة

الجـودة عنـد    لضـمان وهى مرحلة االعتماد والتي ستقوم بها الهيئة القومية  :الثانيةالمرحلة 
  .إنشاءها

إن اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد يسرها ان تقدم هذا الدليل اإلرشـادى لمؤسسـات   
ع االكاديمى والهيئة القومية لالعتماد وضمان الجودة فى التعليم العـالى  التعليم العالى والمجتم

ويعتبر هذا الدليل بداية المرحلة اإلنتقالية التى ستمنحها الهيئة القومية لمؤسسات التعليم العـالى  
  .لتقرير أوضاعها قبل الدخول فى مرحلة االعتماد

ون مستقبال مسـئولية الهيئـة القوميـة    إن تطبيق عمليات الجودة الموجودة فى هذا الدليل ستك
لالعتماد وضمان الجودة بما فيهم من نظراء مراجعيين ومؤسسات التعليم العـالى والمجتمـع   

  .بأسره

وأخيرا نود ان ننوه بأن هذا الدليل هو نتاج أعوام من الجهد المبذول قامت به اللجنة القوميـة  
وإننا يسعدنا دعم وحمـاس مؤسسـات   لضمان الجودة واالعتماد فى جمهورية مصر العربية 

التعليم العالى والمجتمع األكاديمى بأسره فى طلب نسخ من هذا الـدليل إلسـتعماله بـاللغتين    
العربية واالنجليزية وإننا نوصى جميع المنظمات والهيئات التى تعنى بضمان الجودة باقتنـاء  

مع الوطنى والعربى والعالمى فى هذا الدليل وإستعماله فى عملية الجودة حتى نستعيد ثقة المجت
  .الخريج المصرى

  لضمان  ة رئيس اللجنة القومي

  الجودة واالعتماد

  ناديـــة بــدراوى. د.أ               

  ٢٠٠٥ديسمبر                 
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  الجزء األول

  مقـدمــة
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  :الجزء األول
    مقدمـــة

  

 :أغراض الدلیل وكیفیة استخدامھ: أوال
ليل وصفاً شامالً لعمليات وطرق ضمان الجودة واالعتمـاد فـي التعلـيم    يقدم هذا الد - ١

العالي في مصر باإلضافة إلى إرشادات ونماذج وذلك إلحاطة كـل المعنيـين بتنفيـذ    
أنشطة التعليم العالي بشكل مباشر أو غير مباشر وأيضاً لـدعم خطـوات التحسـين    

رسات المتبعة في مصر وفي بـالد  فضل الممابأالدليل  يسترشد. المستمر للتعليم العالي
والتـي تعتبـر    ،العالم األخرى، ويمثل سياسة مبنية على العالنية والشفافية والمساواة

  .مبادئ ضرورية في مبادرة إصالح التعليم بشكل عام

الذي يمكن أن تلعبه عمليات ضمان الجودة  المحكم والمنهجى يركز الدليل على الدور - ٢
ل من له اهتمام شرعي بالتعليم العالي ونظم ضمان الجـودة  الدقيقة في إعطاء الثقة لك

مؤسسات التعليم العالي، والطالب الحـاليين والمتـوقعين   : من المستفيدين المعنيين به
مستقبالً، والخريجين حديثي التخرج وقدامى الخريجين، والرعاة والمنظمات التمويلية، 

. بأسره مات المجتمعية، والمجتمعوالجهات التوظيفية للخريجين، والمشاركين في الخد
ساليب المستخدمة وأن يكـون  لأل القياسي المرجعوالهدف من هذا الدليل هو أن يكون 

نقطة مرجعية لكل من له ارتباط بهذه العمليات واألساليب، كما أنه يمثل نقطة البدايـة  
ل بكلمـة  للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، والمشار إليها فيما بعد فـي الـدلي  

تتمكن من خالله من تطوير مجموعة المعايير وإجراءات التشغيل الخاصة بها لالهيئة، 
  .تفصيلياً

يلي هذه المقدمة الجزء الثاني من الدليل وهو يقدم نظرة عامة على عمليـات ضـمان    - ٣
الجودة واالعتماد في مصر، ويقدم الجزء الثالث والمالحق المسـاندة لـه معلومـات    

طوير نظم ضمان الجودة الداخلية في المؤسسات، ويعرض الجـزء  وإرشادات حول ت
 فيحتـوى أثناء الفترة االنتقالية، أما الجزء الخامس  ةالتطوير بالمشاركترتيبات لالرابع 

وتـوفر المالحـق المزيـد مـن المعلومـات      . االعتماد عملية ترتيبات على توصيف
  .واإلرشادات

ي األجزاء الثالث والرابـع والخـامس ذات   من المتوقع أن تجد مؤسسات التعليم العال - ٤
والنماذج  رشادياإلدليل الأهمية مباشرة، وليس هذا فحسب بل سوف تستفيد أيضاً من 

وبالنسبة ألعضاء هيئـة  . الموجودة في مالحق الدليل) البروتوكوالت(وقواعد الصيغ 
ين داخـل مؤسسـاتهم والقـائم    المهتمة بـالتطوير التدريس األكاديمي في المؤسسات 

بالمراجعة الداخلية، وبالنسبة أيضاً للمراجعين النظراء المعينين من قبل الهيئة فسـوف  
أن الطرق الموصوفة في األجزاء من الثاني إلى الخامس و جميـع   جميعا يجد هؤالء
قليلون هم الذين . إرشادات ضرورية ألعمال المراجعة التي يقومون بها تمثلالمالحق 

الدليل من الغالف إلى الغالف، ولذلك تم كتابة كل جزء مـن  سيرغبون في قراءة هذا 
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أجزاء الدليل وكل ملحق به على أنه قائم بذاته ويسهل الوصول إليه عند الحاجة إلـى  
تعريف المستخدم باألساليب أو الممارسة الجيدة المستخلصة ألي نشاط مـن مختلـف   

 هـذا  وقد أدىعليم العالي، األنشطة التي ينطوي عليها ضمان الجودة واالعتماد في الت
  .وجود قدر من التكرار في المعلومات داخل نفس الدليل إلى

  تعریف عملیة ضمان الجودة واالعتماد: ثانیا
في نهاية األمر، تقع مسئولية المعايير األكاديمية وجودة األنشطة األكاديمية على عاتق  - ٥

التـي تـدير    ةالمؤسس بوصفهاللمؤهالت العلمية وكذلك  ةمانح ةالجامعة بوصفها جه
ويشتمل نطاق العمليات الموصوفة في هذا الدليل على مـا يخـص   . التعليمية البرامج

المؤسسات وعلى دور الهيئة ومراجعيها في إجراء المراجعات الخارجية ودعم خطط 
  .هاوفي النظر في طلبات االعتماد المقدمة من االمؤسسات لتحسين جودة برامجه

  :كالتالي ضمان الجودةفي مصر، يمكن تعريف ألغراض هذه المبادرة  - ٦

هي الوسيلة للتأكد من أن المعايير األكاديمية، المستمدة من رسالة الجهة المعنية، تـم  "
أو عالميـاً، وأن   قوميـا تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها سـواء  
بر مالئمـة وتسـتوفي   مستوى جودة فرص التعلم واألبحاث والمشاركة المجتمعية تعت

  ."توقعات مختلف أنواع المستفيدين من هذه الجهات

فهو تأكيد وتمكين لمؤسسات التعليم العالي لكي تحصل على صفة متميزة  االعتمادأما  - ٧
وهوية منفردة وهو ختم تصديق على أن الخطوات المتخذة لتحسين الجودة خطـوات  

  :تاليوفي هذا اإلطار يمكن تعريف االعتماد كال. ناجحة

إذا كانت تستطيع إثبات أن برامجها تتوافق  ،الذي تمنحه الهيئة لمؤسسة ما ،االعتراف"
وأن لديها أنظمة قائمـة لضـمان الجـودة والتحسـين     والمعتمدة  علنةمع المعايير الم

  ."التي تنشرها الهيئة المعلنة المستمر ألنشطتها األكاديمية، وذلك وفقاً للضوابط

  :التي ترتكز علیھا عملیة ضمان الجودة واالعتماد بیان المبادئ: ثالثا
هذه المبادئ التسعة التالية، والمستوحاة من الممارسة الجيدة الحالية في ضمان الجودة،  - ٨

  .مستقبال يتم تطبيقها على عمليات ضمان الجودة واالعتماد وعلى عمليات الهيئة

والمجتمـع وسـوق   مخاطبة االحتياجات األساسية للطالـب  (التركيز على العميل  . أ
  )العمل

  )توحيد الرؤى واألهداف واالستراتيجيات في المجتمع التعليمي(القيادة  . ب

لمساواة لجميع من لهم ارتبـاط  اة اتعزيز المشاركة الفعالة ومراع(إشراك األفراد  . ت
بالتعليم دون تفرقة وإتاحة الفرصة ألن يستخدموا كامل قدراتهم لصـالح التعلـيم   

  )بأسرهوالمجتمع 

االهتمام بالعمليـات والطـرق إلـى جانـب المنـتج أو      ( العملياتيز على الترك . ث
  )المخرجات
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تشجيع وفرض أن تكـون األحكـام   (تبنّي اتخاذ القرارات التي تعتمد على الحقائق  . ج
  )مبنية على الحقائق ومنطقية

  )االلتزام بالتجاوب مع تغير االحتياجات(التحسين المستمر  . ح

  )مؤسسة عن أنشطتها األكاديميةاحترام مسئولية ال(االستقاللية  . خ

اتباع مدخل لمختلف المشاركين، من مراجعين وطالب والمجتمع (المنافع المتبادلة  . د
  )العام، من شأنه تعظيم الفائدة من تطوير ونقل المعرفة والمهارات

كونها فـي عمليـة   نظرا لالتأكد من أن تلتزم الهيئة والمؤسسات،(الخطوات التالية  . ذ
من التحسين المستمر، بتحديد األعمال الواجـب القيـام بهـا     ئيةال نها ديناميكية 

  ).والقضايا الواجب مخاطبتها

سوف تريد الهيئة إدارة شئونها باالستناد إلى مبادئ السلطة الجيدة أال وهي العالنيـة   - ٩
وسوف تود االستمرار فـي تطـوير هيكلهـا    . والشفافية والعدالة والمساواة والمساءلة

  .فقاً للمبادئ السابقة الذكر أعالهالتنظيمي ونظمها و

وسوف تود الهيئة تطوير إجراءات مالئمة لمعالجة الشكاوى الحقيقية المتعلقة بـإجراء   -١٠
عملياتها ولمعالجة االلتماسات المقدمة من المؤسسات اعتراضاً علـى نتـائج عمليـة    

وفقـا  مية وستعكس هذه اإلجراءات أفضل الممارسات العال. الهيئة االعتماد التى اقرتها
سوف يتم إجراء عملية االعتمـاد فـي جوهرهـا وفقـاً إلجـراءات الهيئـة       : لألتى

والبروتوكوالت المنشورة الخاصة بها وسوف تكون األحكام الصادرة عن تلك العملية 
  .عادلة ومبنية على األدلة ودون تعنت

يتماشـى  وسوف تود الهيئة أن تقوم بشكل مستمر بتقويم وتطوير عملياتها ونظمها بما  -١١
 ةالتطـوير بالمشـارك   عملياتوبالنسبة ل. مع االحتياجات واالتجاهات المحلية والعالمية

ومراجعات االعتماد فسوف يتم تقويمها دورياً باستخدام ضوابط المراجعات الناجحـة  
كأساس الستبيانات يتم إرسالها لجميع المشاركين في المراجعات بشـكل  ) ١٥ الملحق(

 ظراء، ورؤساء المراجعة، وممثلي المؤسسات وهم الميســرين المراجعين الن(مباشر 
  ).والمؤسسة ذاتها

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجزء الثاني

  ضمان الجودة و االعتماد

  في التعلیم العالي

  في مصر

  

  نظرة عامة
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  :الجزء الثاني
  ضمان الجودة واالعتماد 

  نظرة عامة -في التعليم العالي في مصر 

  سالتھا وأھدافھا االستراتیجیةدور الھیئة ور  :أوًال
فـي   ةالجودة في التعليم العالي، بما في ذلك المسـاهم نشر ثقافة : إن أدوار الهيئة هي -١٢

وخدمة المجتمع؛ والتشجيع على تحسين المعايير األكاديمية واألنشطة العلمية األبحاث 
خـذ  ومستوى جودة فرص التعلم؛ وتيسير تطوير وتطبيق معايير مرجعية قومية مع األ

في االعتبار المعايير العالمية، ودعم المؤسسات في تطوير نظم ضمان الجودة الداخلية 
وستقوم أيضاً الهيئة بإنشاء نظام لمراجعة المؤسسات والنظـر  . الخاصة بكل مؤسسة

منح شهادات االعتماد للمؤسسـات التـي تسـتوفي الضـوابط      غرضفي اعتمادها ب
  .المنشورة

الجودة والتطوير المسـتمر وكفـاءة األداء لمؤسسـات    ضمان : "رسالة الهيئة هي -١٣
التعليم العالي المصرية، بالنسبة ألنظمتها وبرامجها، وبما يتفق مع نص رسالة كـل  
مؤسسة وأهدافها المعلنة؛ وكذلك اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها، باالعتماد على 

عالمياً من خالل  موارد بشرية متميزة ومتمكنة، وبناء على آليات تقويم معترف بها
  ."إطار عمل مستقل ومحايد ويتسم بالشفافية

  :إن األهداف االستراتيجية للهيئة بالنظر إلى نطاق مسئوليتها في التعليم العالي هي -١٤

 رفع مستوى ثقـة المجتمع في نتائج ومخرجات التعليم العالي؛ )١(

 .القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها )٢(

الذاتية لمؤسسات التعليم العالى على مباشرة التقويم الـذاتى طبقـا    دعم القدرات )٣(
 .للمعايير المنشودة للهيئة

تأكيد الثقة على المستوى المحلى والغقليمى والـدولى فـى مخرجـات العمليـة      )٤(
 . التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر

متطلبات الداخلية للجامعـات  مساندة ودعم عملية ضمان الجودة بما يتماشى مع ال )٥(
 .ومعاهد التعليم العالى

إدخال ودمج عملية مستدامة تجمع بين نظم المؤسسات لضمان الجودة وعمليات  )٦(
 خارجية للمراجعة واالعتماد،

 .تعزيز بناء القدرات في مجال ضمان الجودة )٧(

 .تيسير تطوير وتطبيق معايير مرجعية قومية للبرامج األكاديمية )٨(

  .لمستويين اإلقليمى والدولى مع هيئات مماثلةالتعاون على ا )٩(
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  الفترة االنتقالیة  :ثانیًا
سوف تكون هناك فترة انتقالية يتم فيها مساعدة المؤسسات على تطوير نظم لضـمان   -١٥

وفي نفس الوقت، سوف . الجودة وعلى تحسين المعايير األكاديمية وجودة فرص التعلم
  .هاتشهد هذه الفترة إنشاء وتطوير الهيئة ذات

  السمات الرئیسیة لعملیة ضمان الجودة واالعتماد  :ثالثـًا
بصفة خاصة لدعم اإلصالحات في التعلـيم   دضمان الجودة واالعتمايتم تطوير نظام و -١٦

  :هي ما يلي هفي مصر، وأهم سمات

 تقديم برامج التعليم العالي بها، وكذلك عـن اختيـار   مسئولة عنهي الالمؤسسة  •
  الجودة لبرامجها التي تتوافق مع المعايير القومية،م نظالمعايير األكاديمية و

عندما يتم تطوير نظم داخلية لضمان الجودة، يجب أن توفر هذه النظم معلومـات   •
/ للجنـة كافية ألي فحص خارجي بما في ذلك النظر في طلبات االعتماد المقدمة 

  للهيئة،

والتطوير  لتقويماالستمرار في تطوير إطار عمل ل في الهيئة /اللجنة غبسوف تر •
دعـم عمليـة   وكـذلك  بالمشاركة مع مجتمع التعليم العالي والمستفيدين اآلخرين، 

  مبنية على األدلة،) ال كمية(ر معلومات كيفية يوفتالتحسين و

االستمرار في مساعدة المؤسسات في تطوير نظم  في الهيئة/ اللجنة غبسوف تر •
  ،ضمان الجودة الداخلية للمؤسسة وتعزيز برامجها

بتوجيـه عمليـات المراجعـة    ) ١٧ يرجى قراءة الفقرة(يقوم إطار عمل التقويم  •
  الداخلية والخارجية،

إن التقويم الذاتي المبني على األدلة الذي تقوم بـه المؤسسـات يعتبـر محوريـاً      •
  لعمليات المراجعة الداخلية والخارجية،

لمراجعـون  سوف يتم تطوير معايير مرجعية قومية لتسترشد بها المؤسسـات وا  •
   والمستفيدون اآلخرون،

  يتم استخدام مراجعة النظراء الخارجيين للوصول إلى أحكام مبنية على األدلة، •

ـ ضوابط وإجراءات االعتماد المنشورة يكملها مجموعـات مـن خطـوط     • دليل ال
  والنماذج المتصلة بها، رشادياإل

التطـوير   عملياتبنشر تقارير تقويمية تنتج من برنامج  الهيئة/ اللجنةسوف تقوم  •
  .، من مراجعات االعتمادمستقبال وأيضاً ةبالمشارك

  إطار العمل التقویمي: رابعًا
يتبع تقويم أنظمة ضمان الجودة والنشاط األكاديمي بشكل عام نفس الهيكل المسـتخدم   -١٧

وعملية االعتماد، كما يستخدم  ةالتطوير بالمشاركمع عمليات ضمان الجودة الداخلية و
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الموجـودة فـي    حثوتعرض نقاط ال. كنقطة مرجعية) ١٦ الملحق(اد ضوابط االعتم
  .المزيد من التفاصيل) ٩( الملحق

  المعايير األكاديمية

  النتائج التعليمية المستهدفة •

هي المعرفة والفهم والمهارات التي تستهدفها المؤسسة مـن   النتائج التعليمية المستهدفة"
 قوميـة أو عالميـة   ستخدام معايير خارجيـة وراء برامجها المرتبطة برسالتها وتعكس ا

  ."بمستوى مناسب

  المناهج •

  ."المذكورة للبرنامج مناهج البرنامج تيسر الوصول إلى النتائج التعليمية المستهدفة"

  بتقييم الطال •

هو مجموعة العمليات، وتشمل االمتحانات واألنشطة األخرى التي تحددها المؤسسـة،  "
وتـوفر  . من برنامج أو مقرر مـا  ائج التعليمية المستهدفةلقياس مدى إنجاز وتحقيق النت

. ب وفقاً إلنجازاتهم وأدائهمب كذلك وسيلة يمكن عن طريقها ترتيب الطالتقييمات الطال
ب بوضوح عن الضوابط التي يتم تقييمهم على أساسها كمـا ينبغـي   ويجب إبالغ الطال

  ."علمهم المستمرإعطاؤهم تغذية رأي راجعة مناسبة منهجية وتدعم عملية ت

  بالإنجاز الط •

ب مع مراعاة استخدام نقـاط مرجعيـة   يتم الحفاظ على مستويات أداء وإنجازات الطال"
  ."خارجية واالعتدال وتقويم اإلنجاز

  جودة فرص التعلم

  التعليم والتعلم •

مشتركة للتعلم واختيـار أسـاليب    إستراتيجيةهناك تعليم وتعلم فعال، يستند على رؤية "
  ."الذاتيالئمة، وأيضاً توجيه االهتمام الكافي لتشجيع التعلم تدريس م

  بالدعم الط •

أن بإمكانهم التقـدم بشـكل مـرض فـي      بيضمن الدعم األكاديمي واإلرشادي للطال"
  ."البرنامج الذي يدرسونه وأنهم على دراية بمقدار تقدمهم

  مصادر التعلم/موارد •

ـّالةالتعليمية بالمؤسسة مالءواإلمكانات المرافق "   ."مة ومستخدمة بصورة فع

ـ هيئة التدريس، الهيئـة الم (بالمؤسسة  موظفينهناك كفاية في هيئة ال" ة، الفنيـين،  عاون
  ."وهم يستوفون متطلبات المعايير األكاديمية واستراتيجيات التعليم والتعلم) اإلداريين

علم، متمكنون من التـدريس ويقومـون بتيسـير الـت     تدريس ومعاونيهمأعضاء هيئة ال"
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  ."ويحافظون على منهج معرفي في تدريسهم وفي سلوكهم

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى

  فعالية الخطط وحجم النشاط •
  السمات المميزة •
  كيفية ارتباط هذه األنشطة باألنشطة األكاديمية األخرى في المؤسسة •

بهـذا،   ذي صـلة  عليمتنظيم المؤسسة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى وكذلك أي ت"
  ."، يتالءم مع رسالة المؤسسةراسات العلياباإلضافة إلى اإلشراف على طلبة الد

  المشاركة المجتمعية

  اإلسهامات التي تقوم بها •
  نطاق األنشطة وكيفية ارتباطها برسالة وخطة المؤسسة •
  أمثلة للممارسة الفعالة •

مجتمع التي تخدمها، تقدم المؤسسة، مسترشدة برسالتها، مساهمة هامة وجليلة لشريحة ال"
  ."وللمجتمع ككل، وللبيئة بأسرها

  فعالية إدارة الجودة والتحسين

  واإلدارة القيادة •
  أنظمة ضمان الجودة •
  التقويم الذاتي، وخطط التحسين، وأثر خطط التحسين السابقة •

واإلدارة وضمان الجودة كافية إلدارة األنشطة األكاديمية القائمـة وأيضـاً    قيادةنظم ال"
  ."على االستجابة للتطور والتغيير قادرة

توفر القيادة األكاديمية في المؤسسة أساساً سليماً ومستداماً لألنشطة األكاديميـة حتـى   "
ـّم   ."تزدهر في مناخ يشجع على التعل

يتميز التقويم الذاتي والتقارير الداخلية وخطط التحسين بالعالنية والشـفافية وبـالتركيز   "
  ."ين المستمرعلى األهداف ودعم التحس

يتوفر لدى المؤسسة آليات لتلقي ودراسة آراء من لهم اهتمـام شـرعي فـي أنشـطها     "
  )."مختلف أنواع المستفيدين المعنيين(

هناك خطوات فعالة وفورية تتخذ لتعزيز مواطن القـوة ومعالجـة أي نقـاط ضـعف     "
  ."وإظهار المسئولية والمساءلة

  

  مراجعة النظراء  :خامسًا
تعيين مراجعين نظراء للقيام بالمراجعات الخارجيـة، باسـتخدام   ب الهيئة /اللجنة تقوم -١٨

 ذات تعيينهم للمراجعة فيوال يجب ). ا( المواصفات والضوابط الموضحة في الملحق
ويتـولى  . تضارب في المصالح ينتمون إليها حتى ال يحدث أيالجامعة أو الكلية التي 
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خبرة حديثة أو معاصرة  بما لديهم منيم، المراجعون النظراء الدور الرئيسي في التقو
أو الممارسة المهنيـة   فى نفس مجال التخصصفي مجال التعليم العالي وخبرة تدريس 

ويجب أن يكون المراجعون النظراء أنفسهم محل ثقة واحترام كنظـراء  . أو الصناعية
ـَل هيئة التدريس في المؤسسات ـ . وفى المجتمع األكاديمي من قب قـويم  الت ةإن عملي

  .الجودة المؤسسية ضمانمن نظم  اجزء تعتبرفي المؤسسة،  لداخليالذاتي ا

  .والمعاییر المرجعیة القومیة الدلیل اإلرشاديتطویر   :سادسًا
يتوقع من مؤسسات التعليم العالي أن تقوم بتعريف رسالتها وأهدافها االستراتيجية وأن  -١٩

، كما ستحتاج )٧ الملحق( سنواتكل خمس تقوم بإعداد تقرير المراجعة االستراتيجي 
وسوف تركز التقارير السـنوية  . المؤسسات إلى تطوير نظمها الداخلية لضمان الجودة

التي تظهر في مواصفات مقرراتهـا   على األداء فيما يتعلق بالنتائج التعليمية المستهدفة
ة مجمعة من وبرامجها، وإعداد تقرير التقويم الذاتي السنوي استناداً على بيانات تقويمي

  ).٦ الملحق(تقارير المقررات والبرامج 

سيتم تشجيع المؤسسات على مقارنة معاييرها األكاديمية مع المعايير المنـاظرة لهـا    -٢٠
وللمساعدة في هذه العملية الهامـة، سـوف تعمـل    . القومى والعالمىعلى المستويين 

سـات التعلـيم   الهيئة مع قطاعات المجلس األعلى للجامعات في مصر ومؤس/ اللجنة
العالي والجمعيات األكاديمية والمهنية من أجل تطوير معايير مرجعية أكاديمية قوميـة  

  .وأدوات قياس موازية للمعايير العالمية

  كةالتطویر بالمشار  :سابعًا
االنتهـاء مـن   أثناء الفترة االنتقالية إلى حـين   ةتطوير بالمشاركعمليات سيتم إجراء  -٢١

 ةالتطوير بالمشاركوسيتيح . دء العمل في أول دورة اعتماد لهاالهيئة بالكامل وب إنشاء
الهيئة ، بتطـوير واختبـار مـدى    / اللجنةللمؤسسات الفرصة كي تقوم، بالتعاون مع 

هـذا  . األدلة والتقارير المستخدمة في هذا النظـام  كفاءةفعالية نظام الجودة بها ومدى 
د، حيـث أن نتيجتهـا لـن يـتم     إلى االعتمـا  ةالتطوير بالمشاركعمليات ؤدي تولن 

استخدامها بشكل مباشر لتحديد منح االعتماد في مرحلة تالية، ولكن النتيجة التي سيتم 
الوصول إليها سوف تتضمن حكم المراجعين على مدى استيفاء المؤسسة للضوابط لو 

وسيقدم التقريـر النـاتج   . كان االعتماد محل اعتبار، والتحسينات اإلضافية المطلوبة
توصيات للتحسين بهدف إمداد المؤسسة بمعلومات تساعدها في التجهيز ) ١٧ لملحقا(

  .ولن يتم نشر هذا التقرير. لالعتماد

، سوف تتاح المعلومات من خالل الدليل اإلرشادى الخاص بعمل النظراء المـراجعين  -٢٢
كـذلك اإلرشـادات   ورئيس المراجعة، والميسرين المرشحين بواسـطة المؤسسـة، و  

وسوف يحصـل  ). ٣و ٢و ١ يرجى الرجوع إلى المالحق(لزيارة الميدانية الخاصة با
والميسرين على تدريب وعلـى تعريـف مـوجز     ورئيس المراجعةجميع المراجعين 

 /سـتقوم اللجنـة  كما . التقرير بالطريقة والدور والعمل المكلفين به بما في ذلك هيكل
تعريف موجز عنها ألعضـاء  الهيئة بتنظيم تدريب على عملية ضمان الجودة وإعطاء 

وستساهم هذه الخطوات في التطبيق الثابت المتسـق  . هيئة التدريس والهيئة المساعدة
  .والعادل للطرق والبروتوكوالت المنشورة
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  االعتماد  :ثامنًا
الجودة الشاملة، وهو يعتبر أيضاً حافزاً للمؤسسـات   مفتاح الوصول إلىيعد االعتماد  -٢٣

وفي تطبيق نظم الجـودة بمـا يضـمن رفـع      المتكاملةيمية للتوسع في العمليات التعل
وسوف تسعى الهيئة إلى اعتماد كل المؤسسات . مستوى الثقة في المؤسسة وخريجيها

). ١٦ الملحـق (القادرة على إثبات أنها مسـتوفية للضـوابط والشـروط المنشـورة     
لة وباختصار، تتطلب الضوابط أن يكون لدى المؤسسة أنظمة ضـمان جـودة فعــا   
. ترتكز عليها المعايير األكاديمية المالئمة لبرامجها والجودة العاليـة لفـرص الـتعلم   

وسترغب الهيئة في اعتماد المؤسسات التي قامـت بتحسـين مسـتوياتها ومعاييرهـا     
ويجب على المؤسسـة  . بصورة واضحة ودرجة كبيرة والتي تلتزم بالتحسين المستمر

معاييرها األكاديميـة   تطبيقت مستوى عالي من التي يتم اعتمادها أن تكون قد أظهر
وأيضاً قدرة على الحفاظ عليها والتحسين المسـتمر  التعليمية، جودة برامجها إدارة وو

قاعدة األدلة الرئيسية التي ستستند ) ١٨ الملحق(وسيمثل تقرير مراجعة االعتماد . لها
  .ا التقريروسيتم نشر هذ. عليها الهيئة التخاذ القرار باعتماد المؤسسة

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجزء الثالث

  تطوير نظم ضمان الجودة الداخلیة

  في مؤسسات التعلیم العالي
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  :الجزء الثالث
  تطوير نظم ضمان الجودة الداخلية

  في مؤسسات التعليم العالي

  مقدمة
يستعرض هذا الجزء من الدليل السياق العام الذي يتم من خالله تشـجيع المؤسسـات    -٢٤

نظمها الداخلية لضمان الجودة، كما يقوم بتعريف النظم، ويعطي مقدمـة  على تطوير 
التفصيلي والنماذج المتاحة في مالحق الدليل، وأخيـراً يعـرض    رشادياإلدليل العن 

منهجاً لتطوير هذه النظم يمكن للمؤسسات التي ما تزال تخطو خطواتها األولـى فـي   
فيما يلي قائمة المالحـق التـي يـتم    . ليةمجال هذا التطوير أن تطبقه في الفترة االنتقا

  :تناولها مباشرة في هذا الجزء

لمواصفات المقرر الدراسـي والتقـارير السـنوية     رشادياإلدليل ال  :٤ الملحق
  ب٤أ و٤ للمقرر باإلضافة إلى نماذج في الملحقين

لمواصفات البرنامج والتقـارير السـنوية للبـرامج     رشادياإلدليل ال  :٥ الملحق
  ب٥أ و٥ ة إلى نماذج في الملحقينباإلضاف

للتقارير السنوية للكلية باإلضافة إلى نمـوذج فـي    رشادياإلدليل ال  :٦ الملحق
  أ٦ الملحق

للمراجعات االستراتيجية الدورية باإلضـافة إلـى    رشادياإلدليل ال  :٧ الملحق
  .أ٧ نموذج في الملحق

إطار عمل التقويم الوارد فـي  باإلضافة إلى ذلك، قد ترغب بعض المؤسسات في الرجوع إلى 
 ةالتطوير بالمشـارك اللذين يتناوالن  ٦و ٥ الجزأينالجز الثاني من الدليل وكذلك الرجوع إلى 

  . وعملية االعتماد

  السیاق العام  :أوًال
إن عمليات ضمان الجودة واالعتماد للتعليم العالي الجاري تطويرها حالياً في مصـر   -٢٥

، مسـئولية  )حيثما ينطبق هذا(ها المانحة للمؤهل تضع على عاتق المؤسسات، وجامعت
والتحسين المستمر للمعايير األكاديمية لبرامجها المتوافقة مع المعـايير   المحافظة على

وتتيح الفترة االنتقالية لكل المؤسسات فرصة . القومية ولجودة فرص التعلم التي تقدمها
تي تضمن المؤسسة عندها جودة تطوير أنظمتها الداخلية لضمان الجودة إلى الدرجة ال

ويعتبر أحد أهم شـروط  . إكتساب ثقة المجتمع فى خريجيهاعالية وتستطيع من خاللها 
. االعتماد هو أن تكون نظم المؤسسة الداخلية لضمان الجودة فعالة بشكل يمكن إثباتـه 

وسترغب الهيئة، عند عملها مع المؤسسات نحو اعتماد ناجح، في االسـتمرار بـدعم   
  .سسات في مشوارها التطويري لنظم فعالة لضمان الجودةالمؤ

 متطلبـات يتوفر لدى المؤسسات عدداً من المداخل والنماذج إلدارة الجودة، وتشـمل   -٢٦
وأياً كان نموذج إدارة . الشاملةإدارة الجودة و) ٩٠٠١األيزو ( منظمة المعايير العالمية
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ـ   ،ون قـادرة علـى اإلثبـات   الجودة الذي تختاره المؤسسة، فسوف يتوقع منها أن تك
وبمـا  الجيـدة،   اإلدارةمع نهـج   يتوافقبأنها تدير أنشطتها بما  ،لمختلف المستفيدين

  .مبادئ العالنية والشفافية والمساءلةيضمن تحقيق 

هـي نتـاج    ٧و ٦و ٥و ٤ والنماذج الموجـودة فـي المالحـق    رشادياإلدليل الإن  -٢٧
قي من الممارسات الجيدة في أنحـاء  مشاورات مكثفة مع مؤسسات التعليم العالي وتست

  .العالم، وعليه فالمؤسسات مدعوة لتبنيها وتطويعها لتتالءم مع أوضاعها الخاصة

  ملخص خصائص نظم ضمان الجودة الداخلیة  :ثانیًا
إن إدارة المعايير األكاديمية ومستوى جودة التعليم العالي وعملية التحسـين المسـتمر    -٢٨

 نظامياً، الغرض الرئيسي منه هـو المحافظـة علـى    كلها تتطلب من المؤسسة مدخالً
ويتضمن مثـل  . تحسين مستوى البرامج التعليمية والعناصر األخرى التي تؤثر عليها

هذا النظام تحديد مستوى الجودة والنتائج المستهدفة من البرامج التعليميـة، وتصـميم   
قواعد البيانات وتطبيق ومراجعة أدوات ضمان الجودة من نماذج وإجراءات، وتطوير 

  .المالئمة، هذا إلى جانب وسائل جمع ومعالجة المعلومات بطريقة فعالة

والخريجـون  ) المتوقعون والحاليون(يجب أن يستفيد من هذا المدخل النظامي الطالب  -٢٩
برامج المؤسسة التعليمية واألنشطة األكاديمية المتصلة بها،  يما يتعلقحديثو التخرج ف

لنتائج المستهدفة، وتقارير األداء الدوريـة، ومتابعـة األداء،   وذلك من خالل وضوح ا
والتحديد الدقيق للممارسات الجيدة التي يمكن نشرها ، باإلضافة إلى التعـرف علـى   

وسـتكون  . نقاط الضعف في التعلم ومعوقاته، وطرح مقترحات للتطـوير والتحسـين  
نية على األدلـة لتطـوير   المؤسسة أكثر فعالية إذا كانت قادرة على اتخاذ قرارات مب

سياساتها، وتعديل أولوياتها للتحسين بناء على االحتياجات وتقييم المخـاطر، ومتابعـة   
 كفـاءة وستكون أيضاً في موقع تتمكن من خالله إثبات . تحديد وتنفيذ سياسات التطوير

  .نظمها الداخلية للمستفيدين المعنيين بها

ظم مترابطة علـى مسـتوى المؤسسـة    تطوير نهو  رشادياإلدليل الإن الغرض من  -٣٠
ونماذج مقترحة  دليل إرشادي ٦و ٥و ٤ وتقدم المالحق. المقرروالبرنامج األكاديمي و

ا يـتم تطبيقهـا   عنـدم و. للمواصفات والتقارير على كل مستوى من هذه المسـتويات 
بالكامل، ستوفر أدوات ضمان الجودة هذه، وبشكل منتظم، معلومات تقويميـة حديثـة   

إلى جانب هـذا، فـإن   . على حد سواء للمؤسسة هتمامات الداخلية والخارجيةتخدم اال
إطار العمل للمراجعة االستراتيجية الدوريـة بواسـطة المؤسسـة، والموضـح فـي      

، يوفر للمؤسسة وسيلة للحصول على رؤية عريضة واستراتيجية كل خمس ٧ الملحق
وسوف تكون هذه الدراسة . وتأثير ذلك على المؤسسةسنوات التجاهها الذي تسير فيه 

الذاتية أكثر شموالً وتحليالً من التحديث السنوي الدوري لألداء، وسوف تأخذ منظـور  
والنماذج مجتمعة أن  اإلرشاداتوال يقصد بتلك . التخطيط متوسط المدى وبعيد المدى

/ اللجنـة إذ لن تسعى . تملي على المؤسسة ما هو مطلوب أو أن تكون مفروضة عليها
أن تتوافق جميع المؤسسات  االعتماد للتطوير بالمشاركة أو عند تنفيذ إجراءاتها ةالهيئ
والنماذج بالحرف الواحد، بل من حـق المؤسسـة التـي تتقـدم      رشادياإلدليل المع 
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لالعتماد اختيار أن تتبنّى نماذج بديلة ولكن سيتوقع منهـا أن تبـرهن علـى فعاليـة     
  .أنظمتها وإجراءاتها

  نظم وعملیات ضمان الجودة في المؤسساتتطویر   :ثالثًا
وقد ترغب المؤسسـات  . بدأت بالفعل عدة مؤسسات في تطوير نظم ضمان الجودة بها -٣١

التي على وشك البدء بالتطوير ألول مرة في أن تفكر في اتباع خطة تطـوير مبنيـة   
 ويقترح اتباع المدخل التـالي . على توصيات اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد

  :٩٠٠١ إلدارة الجودة والمبني على أسلوب األيزو المتدرج في خطوات

تحسين المكانة األكاديمية : "مثالً(ما هو الغرض الرئيسي . حدد األهداف البعيدةت )١(
  ؟")للخريجين

، وهـو عبـارة عـن    )مختلف جماعات المسـتفيدين (حدد ما ينتظره اآلخرون ي )٢(
  :مثل) المستفيدين(توقعات األطراف المعنية 

  النهائيين اآلخرين المستفيدين لطالب والخريجينا •

  هيئة التدريس أعضاء  •

  الجهات التوظيفية للخريجين •

  منظمات التمويل •

  )مثالً موردي أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات(الموردين  •

  المجتمع •

معلومات عن الممارسات الجيدة المعاصـرة فـي مجـال إدارة     على لوحصال )٣(
الموجود فـي المالحـق وفـي لـوائح      رشادياإليل دلال يمكن دراسةالجودة، و

اآلثار المترتبة على المؤسسة من اتبـاع ضـوابط   دراسة الجامعة ذات الصلة، و
  .االعتماد

قرر ي، وةمؤسسالالمتاح لنظام اإلدارة في  رشادياإلدليل البنى من حيث المبدأ يت )٤(
 لجـودة مثـل  ا ةتسعى للحصول علـى شـهادة فـي إدار    انت المؤسسةما إذا ك
أو أي اعتراف آخر، على سبيل المثال مـن منظمـة   ) ISO 9001/2000( األيزو

حدد اإلطار الزمني الالزم للتقدم بطلب للحصـول علـى   يمهنية متخصصة، ثم 
  .اعتماد الهيئة

عن موضوعات محددة ضـمن نظـام إدارة الجـودة،     اتل على إرشادوحصلا )٥(
 ،دة واالعتمـاد مستخدماً ورش العمل ومشاريع يمولها مشروع ضـمان الجـو  

شـامالً  (والبرامج األخرى ذات الصلة التي تدعم تطوير النظم والتطوير المهني 
  ).موظفينتدريب هيئة ال

الحالي، وتحدد الفجوات بين نظام إدارة الجودة ومتطلبات اعتماد  الوضععرف ي )٦(
وقد ترغب في استخدام إطار . الهيئة وأي شهادات أخرى تختار للحصول عليها

كذلك . يم الوارد في هذا الدليل والقيام بتقويم ذاتي على سبيل المساعدةعمل التقو
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) من هذا الدليل ٤ ويتم التعرض لها في الجزء( ةالتطوير بالمشارك عملياتفإن 
ـّم خارجي من شأنها أيضاً توفير  يجب و. وجهة نظره خارجية مفيدةوتعيين مقي

لية ومخاطبـة مختلـف   سعى إلى إشراك كل أعضاء المؤسسة في تلك العمأن ي
  .أعاله ٢ شرائح المستفيدين كما هو موضح في الخطوة

والنماذج الموجودة في المالحق لتحديـد العمليـات    رشادياإلدليل هذا الستخدم ي )٧(
، وذلك من أجل تطوير نظم تعديلالمطلوبة، أيها ينطبق كما هو وأيها يحتاج إلى 

تحكم في وقياس ومراقبة خطة ر في إعداد أدوات لليتفكمع ال. وإجراءات مالئمة
  .التطوير

ولتطـوير العمليـات    ٦ خطة لسد الفجوات التي تم تحديدها فـي الخطـوة  تعد  )٨(
تحديد الخطوات أو األعمال الالزمة لسد الفجـوات،  و. ٧ الموضحة في الخطوة

للقيام بهذه األعمال، وحدد المسئوليات وقـم بوضـع   الالزمة  وتخصص الموارد
  .المطلوبةمال الجدول الستكمال األع

تقدم سـير العمـل فـي     ةتابعمثم تنفيذ األعمال التي تم تحديدها و. ةخطالتنفيذ  )٩(
  .المؤسسة الجدول الذي وضعته

قاس أثرها، إذ يمكن تضمين مثل هذا السجل في يحتفظ بسجل لألنشطة الهامة وي )١٠(
  . تقارير التقويم الذاتي وتقديمه كجزء من طلب االعتماد

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لرابعالجزء ا

  ةالتطوير بالمشارك
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  :الجزء الرابع
    ةالتطوير بالمشارك

  

  ةالتطویر بالمشاركعملیات  مخرجاتأغراض و  :أوًال
قد ترغب المؤسسات في و. أثناء الفترة االنتقالية ةبالمشارك عمليات التطوير تتمسوف  -٣٢

استغالل هذه الفرصة من أجل تقويم أنظمتها لضـمان الجـودة وبرامجهـا بغـرض     
يقـدم هـذا   . التعرف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التحسـين 

  .وجدول زمني مبدئي ةالتطوير بالمشارك نظام رشادياإلدليل الالجزء من 

ضافة إلى المشاريع الداخلية، والتي قد يكون بعضها ممـوالً بواسـطة مشـروع    باإل -٣٣
إلجـراء  ئة في القيـام بالترتيـب   الهي/ اللجنةضمان الجودة واالعتماد، سوف ترغب 

المؤسسات مدعوة للمشاركة في تلـك   وستكون. زيارة للنظراء المراجعين الخارجيين
من خالل تقديم تقريرها السنوي عـن التقـويم    العمليات الخاصة بالتطوير بالمشاركة

بخصـوص التوقيـت المناسـب     اللجنة/ والتداول مع الهيئة اللجنة/ الذاتي إلى الهيئة
  .النظراء المراجعينرة لزيا

فعاليـة نظمهـا    فرصة للمؤسسة لتطوير واختبـار  ةالتطوير بالمشارك عمليات تعتبر -٣٤
قاعـدة األدلـة والتقـارير     كفاءةوكذلك  الهيئة،/ اللجنةبالتعاون مع ، لضمان الجودة

الهيئة على جدول مناسـب وتقـوم بتكـوين    / اللجنةوستوافق . الناجمة عن تلك النظم
، وتعين رئيساً للمراجعة، وتدعو المؤسسة لترشيح )١ الملحق(النظراء فريق مراجعة 

ـّر    ).٣ الملحق(ميس

، ةتطوير بالمشـارك ال عمليةتتضمن الفوائد التي تعود على المؤسسة من المشاركة في  -٣٥
التحاور مـع  : باإلضافة إلى فرص اختبار وتطوير وتنقيح عمليات المراجعة الداخلية

تعليق خارجي منهجي، وتقرير المراجعة المكتوب الذي من النظراء، والحصول على 
كل ذلك من شـأنه تـوفير   . للمزيد من التحسين خطة عملالمفترض أن يستخرج منه 

عون أكبر للمؤسسة فيما تقوم به من خطوات للتعرف على نقـاط الضـعف والقـوة    
  .وتحسين برامجها ونشر الممارسة الجيدة

وال نتائجها إلى الحصول على االعتمـاد، لكـن    ةكالتطوير بالمشار عملياتلن تؤدي  -٣٦
مدى فعالية أنظمـة ضـمان   : االستنتاجات التي يتم التوصل إليها ستتضمن حكماً على

  .الجودة القائمة، وجودة البرامج ومعاييرها األكاديمية

مجموعة من االستنتاجات التي يتفق عليهـا   يه ةتطوير بالمشاركعملية إن نتيجة كل  -٣٧
عة الزائر، والتي يتم توصيلها في شكل تغذية رأي راجعـة شـفوية فـي    فريق المراج

). ١٧ الملحـق (ويدعمها تقرير مراجعة تفصيلي ) ١٠ الملحق(نهاية الزيارة الميدانية 
  .وسيظل هذا التقرير سريـاً
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  إطار العمل التقویمي  :ثانیًا
نسـق الهيكلـي   يتبع تقويم النشاط األكاديمي وأنظمة ضمان الجودة بشكل عام نفس ال  -٣٨

الخاص بنماذج التقارير السنوية للتقويم الذاتي واالعتمـاد، كمـا يسـتخدم ضـوابط     
إن إطار العمل للتقويم والتقرير المعروض أدناه مصمم ليكون ). ١٦ الملحق(االعتماد 

، ومع ذلك فاإلطار، ةتطوير بالمشاركمرناً بما يكفي ليفيد جميع المؤسسات التي لديها 
التطـوير  كل قياسي وضوابط رئيسية، يضمن أيضـاً تطبيـق طريقـة    بما فيه من هي

  .في جميع الحاالت عادلبشكل ثابت متسق و ةبالمشارك

  المعايير األكاديمية

  النتائج التعليمية المستهدفة •

هي المعرفة والفهم والمهارات التي تستهدفها المؤسسة مـن   النتائج التعليمية المستهدفة"
 قوميـة أو عالميـة   رسالتها وتعكس استخدام معايير خارجيـة وراء برامجها المرتبطة ب

  ."بمستوى مناسب

  المناهج •

  ."المذكورة للبرنامج مناهج البرنامج تيسر الوصول إلى النتائج التعليمية المستهدفة"

  بتقييم الطال •

هو مجموعة العمليات، وتشمل االمتحانات واألنشطة األخرى التي تحددها المؤسسـة،  "
وتـوفر  . من برنامج أو مقرر مـا  جاز وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفةلقياس مدى إن
. ب وفقاً إلنجازاتهم وأدائهمب كذلك وسيلة يمكن عن طريقها ترتيب الطالتقييمات الطال

ب بوضوح عن الضوابط التي يتم تقييمهم على أساسها كمـا ينبغـي   ويجب إبالغ الطال
  ."ة وتدعم عملية تعلمهم المستمرإعطاؤهم تغذية رأي راجعة مناسبة منهجي

  بالإنجاز الط •

ب مع مراعاة استخدام نقـاط مرجعيـة   يتم الحفاظ على مستويات أداء وإنجازات الطال"
  ."خارجية واالعتدال وتقويم اإلنجاز

  جودة فرص التعلم

  التعليم والتعلم •

أسـاليب   مشتركة للتعلم واختيـار  إستراتيجيةهناك تعليم وتعلم فعال، يستند على رؤية "
  ."الذاتيتدريس مالئمة، وأيضاً توجيه االهتمام الكافي لتشجيع التعلم 

  بالدعم الط •

أن بإمكانهم التقـدم بشـكل مـرض فـي      بيضمن الدعم األكاديمي واإلرشادي للطال"
  ."البرنامج الذي يدرسونه وأنهم على دراية بمقدار تقدمهم

  مصادر التعلم/موارد •
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ـّالةالتعليميواإلمكانات المرافق "   ."ة بالمؤسسة مالءمة ومستخدمة بصورة فع

ـ هيئة التدريس، الهيئـة الم (بالمؤسسة  موظفينهناك كفاية في هيئة ال" ة، الفنيـين،  عاون
  ."وهم يستوفون متطلبات المعايير األكاديمية واستراتيجيات التعليم والتعلم) اإلداريين

ومـون بتيسـير الـتعلم،    متمكنون من التـدريس ويق  تدريس ومعاونيهمأعضاء هيئة ال"
  ."ويحافظون على منهج معرفي في تدريسهم وفي سلوكهم

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى

  فعالية الخطط وحجم النشاط •
  السمات المميزة •
  كيفية ارتباط هذه األنشطة باألنشطة األكاديمية األخرى في المؤسسة •

ذي صـلة بهـذا،    عليمأي تتنظيم المؤسسة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى وكذلك "
  ."، يتالءم مع رسالة المؤسسةراسات العلياباإلضافة إلى اإلشراف على طلبة الد

  المشاركة المجتمعية

  اإلسهامات التي تقوم بها •
  نطاق األنشطة وكيفية ارتباطها برسالة وخطة المؤسسة •
  أمثلة للممارسة الفعالة •

جليلة لشريحة المجتمع التي تخدمها، تقدم المؤسسة، مسترشدة برسالتها، مساهمة هامة و"
  ."وللمجتمع ككل، وللبيئة بأسرها

  فعالية إدارة الجودة والتحسين

  واإلدارة القيادة •
  أنظمة ضمان الجودة •
  التقويم الذاتي، وخطط التحسين، وأثر خطط التحسين السابقة •

مـة وأيضـاً   واإلدارة وضمان الجودة كافية إلدارة األنشطة األكاديمية القائ قيادةنظم ال"
  ."قادرة على االستجابة للتطور والتغيير

توفر القيادة األكاديمية في المؤسسة أساساً سليماً ومستداماً لألنشطة األكاديميـة حتـى   "
ـّم   ."تزدهر في مناخ يشجع على التعل

يتميز التقويم الذاتي والتقارير الداخلية وخطط التحسين بالعالنية والشـفافية وبـالتركيز   "
  ."هداف ودعم التحسين المستمرعلى األ

يتوفر لدى المؤسسة آليات لتلقي ودراسة آراء من لهم اهتمـام شـرعي فـي أنشـطها     "
  )."مختلف أنواع المستفيدين المعنيين(

هناك خطوات فعالة وفورية تتخذ لتعزيز مواطن القـوة ومعالجـة أي نقـاط ضـعف     "
  ."وإظهار المسئولية والمساءلة
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  :ةالتطویر بالمشاركإجراء  عن ديرشااإلدلیل ال  :ثالثًا

  
  :التخطیط للزیارة المیدانیة

يبدأ التخطيط األولي في المؤسسة، بإعدادها للتقارير السـنوية الداخليـة للمقـررات     -٣٩
وقد ترغب كذلك بعض . الذاتي للكلية مالتقرير السنوي للتقييالبرامج وتقاريرالدراسية و

عمليـة  قبـل طلـب   ) ٧ الملحق( والأ المؤسسات في إعداد تقرير استراتيجي دوري
ويمكن أيضاً، إذا أرادت المؤسسة، أن تقوم بكتابة تقريـر تقـويم   . ةتطوير بالمشاركال

ذاتي إضافي مختصر استعداداً لمراجعة النظراء، حيث قد يسلط هذا التقرير الضـوء  
  .على أهم التطويرات التي حدثت منذ إصدار تقرير التقويم الذاتي السنوي للكلية

ميدانية وحجـم وتكـوين   الزيارة ال توقيت الهيئة/ باالتفاق مع اللجنةالمؤسسة  تحددس -٤٠
وسيتم دعوة المؤسسة لترشيح عضو ذي أقدمية في . فريق مراجعة النظراء المطلوب

أو من مؤسسة أخرى داخل الجامعة، وذلـك لتيسـير عمليـة    كميسر  المؤسسة ذاتها
ـّر ٣ ح الملحقويوض. ومراجعة النظراء ةالتطوير بالمشارك   .دور الميس

المعلومات للمؤسسة مع  ترسلالهيئة بتكوين فريق مراجعة مبدئي و /اللجنةسوف تقوم  -٤١
يجب أن يكون المراجعين النظـراء مـن   . تهبالتعليق على مدى مالءم إتاحة الفرصة

بالرغم من أن المراجعين سيقدمون خبرة مالئمـة إال  ذوى الخبرة العلمية التخصصية 
. العلميـة  الزماً أن يمتلك رئيس فريق المراجعة خبرة تخصصية في المـادة أنه ليس 

وسيتم تحديد حجم الفريق واختيار الخبرات باالستناد إلـى المواصـفات والضـوابط    
  .)ا( الواردة في الملحق

علـى  ) الفيتـو (عند إبداء الرأي في الفريق المبدئي، ليس للمؤسسة حق االعتـراض   -٤٢
نها ترشيح مراجعين، ولكن سيطلب من المؤسسة أن تتأكـد  أعضاء الفريق وليس بإمكا

من أن الخبرة في الفريق مالئمة وأنه ال يوجد على حد علمها أي احتمال تضارب في 
فريق المراجعـة، سـتقوم    مالئمةالهيئة من / اللجنةعندما تتأكد ). ا الملحق(المصالح 

ترسل نسخاً من الوثـائق  بإرسال األسماء والعناوين إلى المؤسسة التي بدورها سوف 
 بـدء  في موعد أقصاه ستة أسـابيع قبـل موعـد   وإلى فريق المراجعة مباشرة  مسبقا

وفي نفس الوقـت، سـوف ترسـل المؤسسـة     . الزيارة الميدانية المحدد طبقاً للجدول
 هيئة ونسخة إلكترونية من أحدث تقارير التقـويم الـذاتي  لل/ جنةنسختين مطبوعتين لل
إما من خـالل البريـد اإللكترونـي أو علـى      برامج والمقرراتوتوصيف وتقارير ال

  .هيئةلل/ جنةأسطوانة مرنة لل

عن االتصال بأعضاء فريق المراجعة وممثل المؤسسة  رئيس المراجعة مسئوال يكون -٤٣
، على األقل أربعة أسابيع قبـل موعـد الزيـارة    ةالتطوير بالمشارك عملية الذي يقود

تقـارير البـرامج   المراجعين النظراء مطالبون بقراءة  إن. الميدانية من واقع الجدول
باإلضافة إلى أي تقرير مراجعة اسـتراتيجي ثـم    التقرير السنوى للكليةو والمقررات

ويجـب إرسـال   . عليهم إعداد تعليق أولي وفقاً لإلرشاد الذي يقدمه رئيس المراجعـة 
ك رئيس المراجعة وذلك التعليقات األولية إلى باقي أعضاء الفريق اآلخرين بمن في ذل
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ومن حق الميسـر  . في موعد غايته أسبوع واحد قبل اليوم األول من الزيارة الميدانية
  .أيضاً االطالع على هذه التعليقات األولية

  الزیارة التمھیدیة
المراجعة مع المؤسسة موعداً له أو لها للقيام بزيـارة  ) أو رئيسة(سوف يرتب رئيس  -٤٤

  :هومن هذه الزيارة  رضوالغتمهيدية للمؤسسة، 

  .ةالتطوير بالمشارك عمليةالتأكيد على ترتيبات  •

إعطاء تغذية رأي راجعة أولية حول مدى كفاية المعلومات التقويمية المحتواة في  •
  .وطلب أية معلومات إضافية السابق إرسالهاالوثائق 

الميدانية،  رةالزيا أثناء التأكيد على الوثائق المساندة التي يفترض أن تكون متوفرة •
ـّمة   .متضمنة عينة من أعمال الطالب المقي

االتفاق على الجدول الزمني للزيارة الميدانية بناء على الجدول الزمني النمـوذجي   •
  .مع األخذ في االعتبار الظروف المحلية) ٨ الملحق(

  .للنظراء المراجعيناالتفاق على الترتيبات اللوجستية وتتضمن غرفة قاعدية  •

شـرحاً مـوجزاً عـن     على علم بإجراءات الزيارة، ويعطىأن الميسر  التأكد من •
  .دوره

  الزیارة المیدانیة
في األحوال العادية، سيتم ترتيب زيارة ميدانية باستخدام الهيكـل العـام النمـوذجي     -٤٥

التي تتم على مدار ثالثة أيام، وتكون في األحوال العاديـة  ) ٨ الملحق(لجدول الزيارة 
يـومين  +أو يـوم ) يـوم  ١+٢(يوم +ية لكن يمكن تقسيمها إلى يومينهذه األيام متتال

  .على أال تزيد الفترة بينهم عن أسبوعين) يوم ٢+١(

). ١٢و ١١و ١٠ المالحق(لالجتماعات  مواعيدتتضمن كل زيارة ميدانية بال استثناء  -٤٦
زيـارة  من العناصر األساسية في  التدريسوتعتبر االجتماعات مع الطالب ومع هيئة 

ومن األفضل بالنسبة لبعض االجتماعات أن يتم اإلعداد لها مسبقاً . ةتطوير بالمشاركال
. ال تحتاج إلعداد مسبق بل يتم الترتيب لها قبلها بفترة وجيـزة  اإلجتماعاتلكن بعض 

وسيرغب المراجعون أيضاً في تكريس بعض الوقت لقراءة الوثـائق المعطـاة لهـم    
ـّـل . وتدوين بعض المالحظات ـّمة قسماً هاماً مـن  وتشك عينة أعمال الطالب المقي

لتمعن في العينة باإلضافة إلـى  إلى وقت لالمراجعون حتاج وسي. تلك الوثائق المساندة
وتوزيع الدرجات وأية تعليقات وتغذيـة رأي   ونماذج اإلجابة النموذجيةأوراق األسئلة 

  ).١٣ الملحق(راجعة مكتوبة على اإلجابات للطالب 

المبدئية للوثائق بواسطة المراجعين وتعليقاتهم األولية، قد يقرر المراجعون  بعد القراءة -٤٧
، والهدف من مالحظة الفصول هو جمـع   الدراسية للمالحظة الفصول حضور بعض

األدلة من خالل المراقبة المباشرة لجودة التعليم والتعلم ومنها التوصل إلى استنتاجات 
وليس الغرض . قاعات التدريس إمكاناتتدريس ومنطقية عن، مثالً، مالءمة أساليب ال
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مبـالغ   أوشخصياً  يجب أال يكونهنا تقييم أداء هيئة التدريس، وأي تقويم يصدر عنها 
  ).١٤( ويمكن االطالع على البروتوكول الكامل لمالحظة الفصول في الملحق. فيه

حجم الفريـق  تكون كافية ل للنظراء المراجعينيتوقع من المؤسسة توفير غرفة مناسبة  -٤٨
ويجب أن تحتوي الغرفة على مكاتب أو موائد عمل، وآلـة  . ومختلف الوثائق المساندة

إلعداد القهوة، ومياه ومرطبات، ويكون من المفيد أيضاً توفير جهـاز حاسـب آلـي    
وطابعة ووصلة لشبكة اإلنترنت إذا كان ذلك مالئماً، وسوف يحتاج الفريـق الزائـر   

آلة تصوير مستندات، كما يجب أن تكون الغرفة القاعديـة   كذلك إلى إمكانية استخدام
باإلضافة إلى ذلك، ستحتاج المؤسسة إلـى إتاحـة   . مؤمنة لحماية المستندات والوثائق

  .استخدام غرف اجتماعات مالئمة أثناء فترة الزيارة الميدانية وفقاً لجدول االجتماعات

  .ثائق بسهولة للمراجعينوسوف تحتاج المؤسسة إلى التأكد من توافر جميع الو -٤٩

  :وتشتمل هذه الوثائق على ما يلي

  اعتماد مجلس الكلية على توصيف وتقرير البرامج والمقرراتمستندات  •

  كتيبات دليل البرامج •

  كتيبات دليل الطالب •

  )عينة ستكون كافية(المواد المساندة للمتعلم  •

عادلهـا للسـنة   أو مـا ي  اللجان الريادية الخاصة بهيئة التدريس والطالبسجالت  •
  الماضية

ضوابط تقييم عمل الطالب باإلضافة إلى اإلرشادات واللوائح لوضع الدرجات أو  •
  ما يعادلها

ـّمة وعينة البر • األكاديمي والمقرر مع األخـذ   مجناعينات من أعمال الطالب المقي
  تمثل جميع المراحل في االعتبار أن

  ن لمدة ثالث سنوات على األقلنيتحمملمحاضر لجان ا •

ـّمين الخارجيين آلخر ثالث سنوات  •   )إذا كان األمر ينطبق(تقارير المقي

  ملخصات تغذية الرأي الراجعة من الطالب •

  ات وعمليات المسح وأية ارتباطات أخرى مع الطالبنابينتائج االست •

  ، للموظفين وأعضاء هيئة التدريسبيانات التوظيف والترقي شاملة التعيين •

متضمنة قـوائم مختصـرة   والهيئة المعاونة  التدريسة هيئ ألعضاء السير الذاتية •
  واألوراق المقدمة في المؤتمرات والنشراتالمنشورة لألبحاث 

  حديثة العهدالمشاركة المجتمعية مخرجات أنشطة من أمثلة  •

  التدريس والهيئة المعاونةهيئة  أعضاءتقارير وبرامج تنمية  •

  .)األمر ينطبق كان ذاإ(التنظيمي التقارير المهنية والتشريعية والخاصة بالجهاز  •
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سيتقابل المراجعون بانتظام كفريق وسيعقدون على األقل مرة واحدة يوميـاً اجتماعـاً    -٥٠
رسمياً لتقويم تقدم سير عمل الفريـق ومراجعـة قاعـدة األدلـة وتحديـد أولويـات       

ويقـام االجتمـاع   . ويحق للميسر حضور هذه االجتماعـات . االستفسارات اإلضافية
للفريق في آخر يوم ويدور حول مراجعـة األدلـة، وتأكـد الفريـق مـن أن       األخير

التي تناسب التقويم ) ٩( االستفسارات تغطي الضوابط والتوجيهات الواردة في الملحق
الذاتي، ثم اتفاقهم على تعليق عام على جودة التقويم الـذاتي واألدلـة المسـاندة لـه،     

  .قتصر على المراجعين دون الميسري .وإصدار أحكام تتضمن مجموعة استنتاجات

يقوم كل مراجع نظير، في الجوانب المحددة للمسئولية المنوط بها، وتحت توجيهـات   -٥١
رئيس فريق المراجعة، بتجميع سجل لقاعدة األدلة ويقوم بإعداد مسودة لقسم أو أكثـر  

 عـن  ويكون رئيس المراجعة مسئوالً. من أقسام تقرير المراجعة أثناء الزيارة الميدانية
في المعلومات بـين أفـراد الفريـق،     المشاركةتنسيق كتابات المراجعين، والتأكد من 

األولى لتقرير المراجعـة بمـا يتفـق والهيكـل المنشـور       )المسودة(وإعداد النسخة 
  ).١٧ الملحق(

  مخرجاتإعداد تقاریر ال عن رشادياإلدلیل ال  :رابعًا
  األحكام

ـ إلى جانب ) ١٦ قالملح(باالستعانة بضوابط االعتماد  -٥٢ والنمـاذج   رشـادي اإلدليل ال
الواردة في مالحق هذا الدليل، سوف يعمل المراجعون عن قرب مع المؤسسـة مـن   
أجل تقويم ما إذا كانت المؤسسة مستوفية للضوابط المطلوبة لـو أن هـذه المراجعـة    
كانت من أجل االعتماد، وإن كانت غير مستوفية فمـا هـي التحسـينات اإلضـافية     

سيقوم المراجعون بتقويم المعـايير األكاديميـة، وجـودة فـرص الـتعلم،      . لوبةالمط
واألبحاث واألنشطة العلمية األخرى، والمشاركة المجتمعية، ومدى فعالية إدارة الجودة 
والتحسين، بما في ذلك تعليق على مدى التقدم الذي تحقق في تطـوير نظـم ضـمان    

  .الجودة

يتم تقـديمها فـي تقريـر المراجعـة باسـتخدام      األحكام الصادرة تحت كل عنوان س -٥٣
التقويم الذاتي السنوي، وإطار العمل للتقـويم،  ) أو تقارير(مواصفات البرنامج، وتقرير 

  .والضوابط

فـي  " المعايير األكاديميـة "العناصر الموجودة تحت /من العناوين) عنصر(بالنسبة لكل عنوان 
إذا أعطى المراجعون نتيجة . جابية أو سلبيةإطار العمل، سوف يعطي المراجعون نتيجة إما إي

أما إذا كانـت  . إيجابية للعناصر األربعة كلها، فتعتبر نتيجة المعايير األكاديمية إجماالً إيجابية
  .إجماالً سلبية" نتيجة المعايير األكاديمية"النتيجة سلبية ألي عنصر في هذا المجال، فستعتبر 

في إطار العمل، سـوف  " جودة فرص التعلم"ودة تحت بالنسبة لكل عنصر من العناصر الموج
  .يعطي المراجعون نتيجة إما إيجابية أو سلبية

إجمـاالً  " جودة فرص التعلم"إذا أعطى المراجعون نتيجة إيجابية لكل العناصر، فتعتبر نتيجة 
 جودة فـرص "أما إذا كانت النتيجة سلبية ألي عنصر في هذا المجال، فستعتبر نتيجة . إيجابية
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  .إجماالً سلبية" التعلم

  
بالنسبة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى، سوف يعطي المراجعون نتيجة واحدة عموميـة،  

  .إما بالسلب أو باإليجاب

بالنسبة للمشاركة المجتمعية، سوف يعطي المراجعون نتيجة واحدة عمومية، إمـا بالسـلب أو   
  .باإليجاب

فـي  " مدى فعالية إدارة الجـودة والتحسـين  "تحت  بالنسبة لكل عنصر من العناصر الموجودة
إذا أعطى المراجعون نتيجة . إطار العمل، سوف يعطي المراجعون نتيجة إما إيجابية أو سلبية

أمـا  . إجماالً إيجابية" مدى فعالية إدارة الجودة والتحسين"إيجابية لكل العناصر، فستعتبر نتيجة 
مدى فعالية إدارة الجـودة  "المجال، فستعتبر نتيجة  إذا كانت النتيجة سلبية ألي عنصر في هذا

  .إجماالً سلبية" والتحسين

  عينة من كتابة التقرير النصي لالستنتاجات

  االستنتاجات

زيارة ميدانية قام بهـا المراجعـون فـي    ] اسم المؤسسة[في  ةالتطوير بالمشاركتضمن 
الذاتي والوثـائق المسـاندة    ويستنتج المراجعون، بناء على تقرير التقويم]. السنة/الشهر[

جاهزة الستقبال ] [اسم المؤسسة[واألدلة اإلضافية المستخرجة من الزيارة الميدانية، بأن 
  ].ليست جاهزة بعد الستقبال زيارة اعتماد[ أو] زيارة اعتماد

  :تتضمن نقاط القوة ما يلي

  ]تقدم هنا قائمة بالنقاط الرئيسية[

  :زيارة االعتماد هي األمور التي تستأهل مخاطبتها قبل

تقدم هنا قائمة بالنقاط الرئيسية بشكل يعطي للمؤسسة مؤشراً واضـحاً لألمـور   [
  ].التي عليها مواجهتها وتحسينها

  النتائج عنتغذیة الرأي الراجعة الشفویة 
تختتم الزيارة الميدانية باجتماع لتغذية الرأي الراجعة يرأسه رئيس فريـق المراجعـة    -٥٤

و من ينوب عنه، ورئيس المؤسسة أو ممثل عنه وأعضاء آخـرين  وبحضور العميد أ
سـوف يحضـر جميـع    . من المؤسسة حسب من يرغب الرئيس أو العميد دعوتـه 

المراجعين هذا االجتماع ولكن استعراض القرارات وما تم التوصل إليه سـيقوم بـه   
  ).١٠ الملحق(نيابة عنهم رئيس المراجعة، وذلك وفقاً للبروتوكول 

  یارة المیدانیةبعد الز
سيقوم الفريق بإصدار تقرير المراجعة باسـتخدام الهيكـل التنظيمـي الـوارد فـي       -٥٥

وسوف يأخذ التقرير شكل النصي السردي، وسـيركز علـى التقـويم    ). ١٧( الملحق
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بـدالً مـن   ) متضمناً نقاط القوة الرئيسية وأية نقاط ضعف أو أمور يجب مخاطبتهـا (
ألدلة ويقدم أمثلة للممارسة الجيدة حيثما كان ذلـك  الوصف، وسوف يكون مبنياً على ا

بـال   موجزاًيجب أن يكون التقرير صحيحاً من ناحية الحقائق فيه وواضحاً و. مالئماً
يجب أن تتوافق االستنتاجات مع المنطـق المعـروض فـي    . تطويل وعادالً ومتوازناً

. واإلنجليزيـة  سوف يتم إصدار تقرير المراجعة بـاللغتين العربيـة  . النص الرئيسي
  .كلمة ٥.٠٠٠ يفضل أال يزيد التقرير

التـابع   لجامعةاللهيئة، وأخرى / للجنةيتم توجيه التقرير للمؤسسة، مع إرسال صورة  -٥٦
بعـد   ١ وسيقوم رئيس المراجعة بإعداد المسودة رقم. حيثما ينطبق ذلكالمؤسسة  لها

وسيرسـلها إلـى   ) اديةأي خالل أسبوعين في األحوال الع(زيارة الموقع بفترة وجيزة 
ـّاءة وسريعة . فريق المراجعة للتعليق أي خالل (ويتوقع من الفريق أن يعطي إجابة بن

على تلك المسودة مع تقديم، إذا كان مطلوباً، أية توضـيحات إضـافية أو   ) أسبوعين
 ٢ سيستعمل رئيس المراجعة هذه اإلجابات إلعداد المسـودة رقـم  . معلومات أو أمثلة

من أجل قـراءة  ) عادة رئيس مراجعة آخر ذي خبرة(ا إلى محرر مستقل التي سيرسله
المسودة والتعليق عليها، ويتضمن ذلك التأكد من أن هيكل بناء التقرير يتبـع مـا ورد   

أن األحكام واضحة ومدعومة باألدلة، وأن االستنتاجات تتماشـى  و، )١٧( في الملحق
سيأخذ رئيس المراجعـة  . ة ومتوازنةمع النص األساسي للتقرير، وأن التقييمات عادل

لن تستغرق هـذه  . في االعتبار النقاط المطروحة ويقوم بتعديل مسودة التقرير تبعاً لها
 ٣ المرحلة عادة أكثر من أسبوعين، يقوم بعدها رئيس المراجعة بإرسال المسودة رقم

الحقـائق   من التقرير إلى المؤسسة مع خطاب تقديمي يدعوها فيه إلى التعليق على دقة
ويتوقـع أن تقـوم   . وذلك في مهلة حوالي ثمانية أسابيع بعد نهاية الزيـارة الميدانيـة  

ثـم  . المؤسسة بالرد خالل أسبوعين فترسل رداً حصيفاً ومدروساً إلى رئيس المراجعة
ومـن  . يتم تحرير التقرير بواسطة رئيس المراجعة، مع أخذ رد المؤسسة في االعتبار

أن يرسـل   )األحوال العاديـة (هذه، يستطيع رئيس المراجعة في خالل عملية التحرير 
  .أسبوعاً من الزيارة الميدانية ١٢للهيئة وذلك خالل / للجنة ٤ رقم نسخ المسودة

في هذه المرحلة سوف تتولى الهيئة مسئولية الجودة النهائية للتقرير وسوف تريـد أن   -٥٧
الهيئة تعيـين محـرراً   /اللجنةتود وقد . تطمئن بأن التقرير على مستوى الكفاءة الالئقة

محترفاً في هذه المرحلة، ولكن لن يتم تغيير االستنتاجات التي توصل إليها المراجعون 
إذا احتاجت الهيئة تحريراً إضافياً، مـثالً  . النظراء في التقرير إذا كان ذا كفاءة مقبولة

ويتوقع أن . دةلتضمين أدلة إضافية، سوف يطلب من رئيس المراجعة التدخل بالمساع
لن يتم نشـر  . أسبوع بعد الزيارة الميدانية ٢٠يكتمل إنتاج تقرير المراجعة في حوالي 

الهيئة للمؤسسة نسخاً مطبوعة ومصحوبة بخطاب /اللجنةهذا التقرير لكن سوف ترسل 
  .تقديمي

الهيئة جميع المشاركين في كل مراجعة للمساهمة في تقويم عملية / اللجنة سوف تدعو -٥٨
باستخدام استبيان مبنـي علـى ضـوابط المراجعـات الناجحـة       ةير بالمشاركالتطو

  ).١٥ الملحق(
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سوف تكون المؤسسة مسئولة عن إعداد خطة العمـل للمزيـد مـن التطـوير بهـا،       -٥٩
التقويم الذاتي الخاص بها، وتقرير المراجعـة  ) أو تقارير(مسترشدة برسالتها، وتقرير 

ويمكن أن يتضمن ذلك، إذا أرادت، أي . الهيئة /اللجنةوضوابط االعتماد التي تنشرها 
أو وزارة التعلـيم العـالي    طلب للتمويل بواسطة مشروع ضمان الجودة واالعتمـاد 

ويجـب أن تتضـمن   . من أجل مساعدتها في تحقيق النجاح في خطتها والبحث العلمي
جـب  وي. خطة العمل النتائج المستهدفة، وأي مقاييس للنجاح، وتقدير للوقت المطلوب

للهيئة خالل ثمانية أسابيع مـن اسـتالم تقريـر    / اللجنةإرسال نسخة من هذه الخطة 
  .المراجعة

الهيئة مع المؤسسة بعمل الترتيبات ألية أنشطة مراجعـة إضـافية   / اللجنةسوف تقوم  -٦٠
الهيئـة مـن   / اللجنـة الزمة في ضوء تقرير المراجعة وخطة العمل التي تسـتلمها  

  .المؤسسة

  أثناء الفترة االنتقالیة ةبالمشارك التطویر  :خامسًا
الفرصـة أمـام المؤسسـة للقيـام     للتطوير بالمشاركة قبل التقدم لالعتماد تتيح الفترة االنتقالية 

. من شأنها تعزيز وتحسين األنظمة والعمليات التي تدعم ترتيباتهـا لضـمان الجـودة    أنشطةب
، حيـث  ةالتطوير بالمشـارك عمليات الهيئة بترتيب / اللجنةسوف تقوم  نشطةولمساندة هذه األ

ـّمة فيمـا يخـتص    سوف توفر تلك العملية ونتائجها المزيد من المعلومات الكيفية والخبرة القي
/ اللجنـة وسـوف تـدعو   . بالعمليات وذلك للمؤسسات التي تقوم باإلعداد لتقديم طلب االعتماد

  .ةالتطوير بالمشارك هذاالهيئة المؤسسات إلى التفاوض في توقيت 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجزء الخامس

  االعتماد

  

  

  

  



  عتماد دليل ضمان الجودة واال    المالحق
  للتعليم العالي في مصر

      ٤٢  

  

  :الجزء الخامس
    االعتمـــاد

  

  مقدمة
وهي تود تشجيع المؤسسـات للتقـدم   . إن االعتماد هو أحد االهتمامات الرئيسية للهيئة -٦١

. لالعتماد وكذلك الحصول على االعتماد بأسرع مـا يمكـن بعـد الفتـرة االنتقاليـة     
، الضـوابط  ١٦ ى جانب بعض اإلشارات للملحـق يستعرض هذا الجزء من الدليل، إل

الالزمة لالعتماد، كما يقدم إرشادات لمراجعات االعتماد، ويوضح اإلجراءات الالزمة 
لعمليات االعتماد وإعادة االعتماد، ويحدد الترتيبات الالزمة للتقييم المستمر وتحسـين  

عداد خـالل الفتـرة   إن الترتيبات التي تتخذها المؤسسات لالسـت . األساليب المنشورة
من الدليل، بينمـا ضـوابط االعتمـاد     ٤و ٣ االنتقالية لالعتماد موضحة في األجزاء

  .من هذا الدليل ١٦ وكذلك ضوابط األهلية للتقدم بطلب االعتماد موضحة في الملحق

إثبـات أن برامجهـا    تستطيعاالعتماد هو االعتراف الذي تمنحه الهيئة للمؤسسة التي  -٦٢
مقبولة وأنها لديها أنظمة فعالة قائمة لضمان الجودة والتحسين المستمر تستوفي معايير 

  .ألنشطتها األكاديمية وفقاً للضوابط المنشورة بواسطة الهيئة

  النطاق  :أوًال
كاديمية أساسـية لكـل المؤسسـات،    أسوف تشتمل عملية االعتماد على ثالثة أنشطة  -٦٣

  .مية األخرى، والمشاركة المجتمعيةواألنشطة العل األبحاثالبرامج التعليمية، و: وهي

  االعتماد العناصر األساسیة لعملیة  :ثانیًا
إن عملية ضمان الجودة واالعتماد الخاصة بالهيئة تضـع علـى عـاتق المؤسسـات      -٦٤

المستمر ووضع المعايير الالزمة، بما لتحسين امسئولية تطوير أنظمة لضمان الجودة و
وتثق الهيئة بأنه مع انتهـاء الفتـرة االنتقاليـة     .يتفق مع المعايير القومية أو العالمية

ستكون المؤسسات قد قامت بتحسين معاييرها األكاديمية وجودة برامجها وكذلك فعالية 
  .إدارتها للجودة

وتقوم عملية االعتماد بإمداد المؤسسات، ومختلف مجموعات المستفيدين مـن التعلـيم    -٦٥
ات عن تطوير نظم ضمان الجودة، للمؤسس دليل إرشادي والعالي، بضوابط مطبوعة 

هذا باإلضافة إلى طريقة مراجعة النظراء، وتتضمن زيارة ميدانية، التي تـؤدي إلـى   
للهيئة فيما يخـتص  / للجنةوتوصيات  االعتماد أحكام م تقريردسوف يق. تقرير اعتماد

بر ويعت. التى تقرها الهيئة بمدى استيفاء المؤسسة المتقدمة بالطلب للشروط والضوابط
  .النظر في اعتماد مؤسسةعند  الذى تعتمد عليه الهيئةتقرير االعتماد الدليل 
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  ضوابط االعتماد  :ثالثًا
اسـتمدت هـذه   ). ١٦( إن ضوابط االعتماد التي أعدتها الهيئة موجودة في الملحـق  -٦٦

الضوابط من أفضل الممارسات العالمية وهي تعكس مختلف أنواع ومعايير األنشـطة  
الغرض من هـذه  . رتبطة بمؤسسات التعليم العالي محلياً وإقليمياً ودولياًاألكاديمية الم

الضوابط هو تقديم هدفاً معقوالً وواضحاً تضعه المؤسسات نصب أعينها في مساعيها 
وهـذه الضـوابط معروضـة بطريقـة تسـمح      . من أجل تحسين معاييرها ومستواها

وفـي المعـايير األكاديميـة     للمؤسسات بقدر كبير من المرونة في رسالتها المختارة
إن الهيئة سوف تعتمد المؤسسة التي تثبت . وكذلك في تصميم وطرق توصيل برامجها

  .مستندة في المقام األول على تقرير النظراء المراجعينبأنها مستوفية لجميع الضوابط 

  النقاط المرجعیة األساسیة  :رابعًا
والتي تعمل على تحسين المعـايير  المؤسسات التي تقوم بتطوير نظمها لضمان الجودة  -٦٧

األكاديمية لبرامجها التعليمية سوف يتوقع منها أن يكون لديها وسيلة لمقارنة معاييرها 
عالمياً، وللتأكد مـن أن معاييرهـا    وأاألكاديمية مع برامج أخرى مناظرة لها، إقليمياً 

م بهـذه العمليـة   إن مسئولية القيا. تصل كحد أدنى إلى مستوى التعليم العالي المقارن
  .تقع على عاتق المؤسسات") معايير قياسية مرجعية"والتي يشار إليها أحياناً بالتعبير (

هناك بعض المؤسسات المصرية التي تقوم بالفعل بعملية المعايرة القياسية المرجعيـة   -٦٨
من المعـروف  فإنه ومع ذلك، . عالمية موازية لهاإقليمية أو لمقارنة معاييرها بمعايير 

. هو أمر صعب على أغلب المؤسسات مرجعية قومية أكاديمية عملية إيجاد معايير أن
الهيئة مع المجلس األعلى للجامعات في مصر مـن أجـل تطـوير    / اللجنةلذا تعمل 

، تتوافق مـع  مرجعية لعدد تسعة عشر قطاعاً تغطي التعليم العالي كلهأكاديمية معايير 
وهـذه المعـايير   . نظام التعليم العالي في مصـر  المعايير العالمية وتأخذ في اعتبارها

المرجعية سوف تقدم للمؤسسات نقاط مرجعية خارجية للمعايرة القياسـية المرجعيـة   
بها، هذا إلى جانب عدد من المصادر األخرى تشمل منظمات مهنية حيثما كـان هـذا   

ة علـى  وليس الغرض من المعايير المرجعية القومية أن تمثل سيطرة مركزي. مالئماً
وإلى أن تصبح المعايير المرجعية القوميـة متاحـة،   . المعايير األكاديمية بالمؤسسات

  .فيجب على المؤسسات أن تأخذ على عاتقها إيجاد معايير موازية مالئمة

  اآللیات المتاحة للمؤسسات  :خامسًا
 رشـادي اإلدليل ال، على ٧و ٦و ٥و ٤ من هذا الدليل، مع الملحقات ٣ يحتوي الجزء -٦٩

وتتضمن اآلليات المتاحة للمؤسسات طوال الفتـرة  . طوير نظم داخلية لضمان الجودةلت
ـ تقـويم  ال، وتقـارير  والمقررات البرامجوتقارير  مواصفات: االنتقالية ما يلي ذاتي ال

، باإلضافة إلى قاعـدة أدلـة   كل خمس سنواتسنوية، و تقرير مراجعة استراتيجية ال
  .ريراداعمة للتق

  إلجراء مراجعات االعتماد رشاديإلادلیل ال  :سادسًا
تعتقـد أن   وحينمـا تكون مؤهلـة لـذلك    عندمايسمح للمؤسسة التقدم بطلب االعتماد  -٧٠

  ).١٦ الملحق(بإمكانها أن تثبت استيفاءها لضوابط االعتماد المنشورة بواسطة الهيئة 
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إن ناتج، أو حصيلة، كل زيارة مراجعة لالعتماد هو عبـارة عـن مجموعـة مـن      -٧١
اجات التي يتفق عليها فريق المراجعة الزائر، تكون منقولة في صـورة تغذيـة   االستنت

هـذا  . رأي راجعة شفوية في نهاية الزيارة الميدانية ومدعمة بتقرير اعتماد تفصـيلي 
  . مراجعة االعتماد هي والتقرير إطار عمل مشتركاً للتقويم تعتبرو. التقرير سيتم نشره

  إطار العمل للتقویم  :سابعًا
تقويم كل من النشاط األكاديمي ونظم اعتماد الجودة يتبع بشكل عام نفـس الهيكـل   إن  -٧٢

، ةالتطـوير بالمشـارك  الموضح في النماذج المعدة لتقارير التقويم الـذاتي السـنوي و  
وقد تم تصميم إطار العمل للتقويم والتقريـر  ). ١٦ الملحق(ويستخدم ضوابط االعتماد 

اف من المرونة لخدمة جميع المؤسسـات، ومـع   الموضح أدناه بطريقة تسمح بقدر ك
ذلك فإطار العمل بهيكله القياسي وضوابطه األساسية يضمن أيضـاً أن يـتم تطبيـق    

  .طريقة المراجعة لالعتماد بشكل ثابت متسق وعادل في مختلف الحاالت

  المعايير األكاديمية

  النتائج التعليمية المستهدفة •

معرفة والفهم والمهارات التي تستهدفها المؤسسة مـن  هي ال النتائج التعليمية المستهدفة"
 قوميـة أو عالميـة   وراء برامجها المرتبطة برسالتها وتعكس استخدام معايير خارجيـة 

  ."بمستوى مناسب

  المناهج •

  ."المذكورة للبرنامج مناهج البرنامج تيسر الوصول إلى النتائج التعليمية المستهدفة"

  بتقييم الطال •

يات، وتشمل االمتحانات واألنشطة األخرى التي تحددها المؤسسـة،  هو مجموعة العمل"
وتـوفر  . من برنامج أو مقرر مـا  لقياس مدى إنجاز وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة

. ب وفقاً إلنجازاتهم وأدائهمب كذلك وسيلة يمكن عن طريقها ترتيب الطالتقييمات الطال
ي يتم تقييمهم على أساسها كمـا ينبغـي   ب بوضوح عن الضوابط التويجب إبالغ الطال

  ."إعطاؤهم تغذية رأي راجعة مناسبة منهجية وتدعم عملية تعلمهم المستمر

  بالإنجاز الط •

ب مع مراعاة استخدام نقـاط مرجعيـة   يتم الحفاظ على مستويات أداء وإنجازات الطال"
  ."خارجية واالعتدال وتقويم اإلنجاز

  جودة فرص التعلم

  التعليم والتعلم •

مشتركة للتعلم واختيـار أسـاليب    إستراتيجيةهناك تعليم وتعلم فعال، يستند على رؤية "
  ."الذاتيتدريس مالئمة، وأيضاً توجيه االهتمام الكافي لتشجيع التعلم 
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  بالدعم الط •

أن بإمكانهم التقـدم بشـكل مـرض فـي      بيضمن الدعم األكاديمي واإلرشادي للطال"
  ."ى دراية بمقدار تقدمهمالبرنامج الذي يدرسونه وأنهم عل

  مصادر التعلم/موارد •

ـّالةواإلمكانات المرافق "   ."التعليمية بالمؤسسة مالءمة ومستخدمة بصورة فع

ـ هيئة التدريس، الهيئـة الم (بالمؤسسة  موظفينهناك كفاية في هيئة ال" ة، الفنيـين،  عاون
  ."التعليم والتعلم وهم يستوفون متطلبات المعايير األكاديمية واستراتيجيات) اإلداريين

متمكنون من التـدريس ويقومـون بتيسـير الـتعلم،      تدريس ومعاونيهمأعضاء هيئة ال"
  ."ويحافظون على منهج معرفي في تدريسهم وفي سلوكهم

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى

  فعالية الخطط وحجم النشاط •
  السمات المميزة •
  األخرى في المؤسسةكيفية ارتباط هذه األنشطة باألنشطة األكاديمية  •

ذي صـلة بهـذا،    عليمتنظيم المؤسسة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى وكذلك أي ت"
  ."، يتالءم مع رسالة المؤسسةراسات العلياباإلضافة إلى اإلشراف على طلبة الد

  المشاركة المجتمعية

  اإلسهامات التي تقوم بها •
  ةنطاق األنشطة وكيفية ارتباطها برسالة وخطة المؤسس •
  أمثلة للممارسة الفعالة •

تقدم المؤسسة، مسترشدة برسالتها، مساهمة هامة وجليلة لشريحة المجتمع التي تخدمها، "
  ."وللمجتمع ككل، وللبيئة بأسرها

  فعالية إدارة الجودة والتحسين

  واإلدارة القيادة •
  أنظمة ضمان الجودة •
  التقويم الذاتي، وخطط التحسين، وأثر خطط التحسين السابقة •

واإلدارة وضمان الجودة كافية إلدارة األنشطة األكاديمية القائمـة وأيضـاً    قيادةنظم ال"
  ."قادرة على االستجابة للتطور والتغيير

توفر القيادة األكاديمية في المؤسسة أساساً سليماً ومستداماً لألنشطة األكاديميـة حتـى   "
ـّم   ."تزدهر في مناخ يشجع على التعل

ي والتقارير الداخلية وخطط التحسين بالعالنية والشـفافية وبـالتركيز   يتميز التقويم الذات"
  ."على األهداف ودعم التحسين المستمر
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يتوفر لدى المؤسسة آليات لتلقي ودراسة آراء من لهم اهتمـام شـرعي فـي أنشـطها     "
  )."مختلف أنواع المستفيدين المعنيين(

ومعالجـة أي نقـاط ضـعف    هناك خطوات فعالة وفورية تتخذ لتعزيز مواطن القـوة  "
  ."وإظهار المسئولية والمساءلة

  

  التخطیط للزیارة المیدانیة  :ثامنًا
يبدأ التخطيط المبدئي في المؤسسة، وذلك بإعدادها لتقرير التقـويم الـذاتي السـنوي     -٧٣

الداخلي للكلية وتقرير المراجعة االستراتيجية ، كما يمكن للمؤسسـة، إذا رغبـت، أن   
اتي إضافياً مختصراً على سبيل االستعداد لمراجعة النظراء، وهو تكتب تقرير تقويم ذ

تقرير يلقي الضوء على أهم التطورات منذ إصدار تقرير التقـويم الـذاتي السـنوي    
  .الداخلي للكلية وتقرير المراجعة االستراتيجية

سوف تقوم المؤسسة والهيئة معاً بدراسة توقيت الزيارة الميدانية وكذلك حجم وتكوين  -٧٤
 ويتم دعوة المؤسسة لترشـيح عضـو ذي أقدميـة   . ريق المراجعين النظراء الالزمف

من داخل المؤسسة أو من مؤسسة أخرى تنتمي لنفس الجامعة، وذلـك للقيـام    كميسر
ـّر موضح في الملحق. بتيسير عملية مراجعة النظراء واالعتماد   ).٣( دور الميس

سل المعلومات إلى المؤسسـة مـع   سوف تقوم الهيئة بتكوين فريق مراجعة مبدئي وتر -٧٥
مـن ذوى   المـراجعين  يكـون يتوقـع أن  . مالءمة الفريق مدى دعوتها للتعليق على

ـ  ،المالئمةالعلمية الخبرات   فريـق  رئـيس  يكـون بالضـرورة أن   الكن ليس مطلوب
ويتم تحديد حجم الفريـق واختيـار   . خبرة مرتبطة بمادة التخصصين من ذو المراجع

، )١( داً إلى المواصفات والضـوابط الموضـحة فـي الملحـق    مجاالت الخبرة استنا
  .باإلضافة إلى المعلومات التي توفرها المؤسسة للهيئة عن توصيف برامجها

على أعضـاء  ) الفيتو(عند التفكير في الفريق المبدئي، ليس للمؤسسة حق االعتراض  -٧٦
ما إذا كانـت  الفريق وال يحق لها ترشيح مراجعين، ولكن سيتم دعوة المؤسسة لتأكيد 

الخبرات في الفريق مالئمة وبأنه ليس هناك أي تضارب محتمل في المصالح على حد 
عندما تتأكد الهيئة من مالءمة فريق المراجعة سترسـل األسـماء   ). ١ الملحق(علمها 

والعناوين إلى المؤسسة التي ستقوم بدورها بإرسال نسخ من الوثائق المسبقة مباشـرة  
فـي نفـس   . عد أقصاه ستة أسابيع قبل موعد الزيارة المحـدد إلى المراجعين في مو

الوقت، سوف ترسل المؤسسة نسختين مطبوعتين على الورق للهيئة ونسخة إلكترونية 
إما بالبريـد   السنوىتقارير التقويم الذاتي تقارير ومواصفات البرامج والمقررات ومن 

  .اإللكتروني أو على أسطوانة مرنة

فريق وممثل المؤسسة، وذلـك  السئول عن االتصال بأعضاء المراجعة م فريق رئيس -٧٧
ويجـب علـى   . في موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل موعد الزيارة الميدانيـة المحـدد  

المراجعين النظراء قراءة تقارير التقويم الذاتي وتقرير المراجعة االستراتيجي ثم يقوم 
. المراجعـة  فريـق  رئيسكل منهم بإعداد تعليق مبدئي حسب اإلرشادات التي يقدمها 

يجب إرسال هـذه  . على إرشادات وإطار عمل تحليلي لهذه المهمة) ٩( يحتوي الملحق
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المراجعة فـي   فريق في ذلك رئيس االتعليقات المبدئية إلى أعضاء الفريق اآلخرين بم
ـّر أن  . الزيارة الميدانية منموعد أقصاه أسبوع قبل أول يوم  يطلـع  من حق الميسـ

  .ات المبدئيةالتعليق على 

  الزیارة التمھیدیة  :تاسعًا
زيـارة  للمناسـب  الموعد لتحديد ال المراجعة بالترتيب مع المؤسسة فريق سيقوم رئيس -٧٨

  :أغراض هذه الزيارة هي. تمهيديةال

  الالزمة إلجراءات الزيارة الميدانية الخاصة باإلعتمادالتأكد من الترتيبات  •

ة المعلومات التقويمية المحتـواة فـي   إعطاء تغذية رأي راجعة مبدئية حول كفاي •
  الوثائق المسبقة التي تم إرسالها وطلب أية معلومات إضافية

التأكد من الوثائق المساندة المفترض توافرها للزيارة الميدانية، ومنها عينـة مـن    •
ـّمة بالفعل   أعمال الطلبة مقي

جدول الزمني للزيارة الميدانية مبني على ال) ٨ الملحق(االتفاق على جدول زمني  •
  الظروف المحلية مراعاةالنموذجي مع 

االتفاق على التنظيمات اللوجيستية بما في ذلك غرفة قاعديـة تسـتخدم كقاعـدة     •
  نظراءللمراجعين ال

ـّسر  •   .على علم بإجراءات الزيارة ومطلعا على الدور المنوط بهالتأكد من أن المي

  دتنظیم الزیارة المیدانیة الخاصة باالعتما  :عاشرًا
في األحوال العادية، يتم تنسيق الزيارة الميدانية على مدار ثالثة أيام، وذلك باسـتخدام   -٧٩

ولكن  تتاليةتكون هذه األيام عادة م). ٨ الملحق(اإلطار العام لجدول الزيارة النموذجي 
على أال تزيـد الفتـرة   ) يوم ٢+١أو  ١+٢(إلى يومين ويوم أو العكس  تقسيمهايمكن 

  .أسبوعينبين القسمين عن 

وتعتبر االجتماعات مـع الطـالب   . لالجتماعات مواعيددائماً تشمل الزيارة الميدانية  -٨٠
. عنصراً حيوياً في زيارات المراجعة لالعتمـاد ) ١٢و ١١ الملحقين(وهيئة التدريس 

من األفضل بالنسبة لبعض االجتماعات الترتيب لها مسبقاً بينما يمكن ترتيـب بعـض   
قد يرغب كذلك المراجعـون فـي   . ة وجيزة ودون موعد مسبقاالجتماعات قبلها بفتر

  .المالحظاتتكريس بعض الوقت لقراءة الوثائق المتاحة وتدوين 

ـّمة جزءاً حيوياً من تلك الوثائق المسـاندة  -٨١ سـيرغب  . تمثل عينة أعمال الطالب المقي
المراجعون بتفحص هذه العينة، واألسئلة الموضوعة أو الفروض المحـددة، ونظـام   

وزيع الدرجات، والدرجات الممنوحة، وأي تعليقات مكتوبة بما في ذلـك أي تغذيـة   ت
والمؤسسة مـدعوة إلـى تطبيـق    . في الدرجات تعديل/رأفةرأي راجعة للطالب وأي 

في مراجعتهـا الداخليـة لعينـة    ) ١٣ الملحق(النموذج المستخدم بواسطة المراجعين 
ـّمة، فهي بذلك تساهم في  عمليـة   وتيسـر دقة الـنظم الداخليـة   أعمال الطالب المقي

اهتمامات المراجعين الرئيسية هي أوالً التأكد من أن المعـايير األكاديميـة   . االعتماد
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لديها عمليات مالئمة  أن المؤسسة امع النتائج التعليمية المستهدفة، وثاني المتاحة تتوافق
ـ   جهناك نمـوذ . تضمن، لنفسها، تطبيق المعايير االكاديمية جيل الفحـص  متـاح لتس

  ).١٣ الملحق(بواسطة المراجعين وأحكامهم 

بعد أن يدرس المراجعون محتويات القراءة التمهيدية للوثـائق وتعليقـاتهم المبدئيـة     -٨٢
المكتوبة، قد يقرروا أن يدرجوا ضمن جدول أعمالهم مالحظة لعينـة صـغيرة مـن    

ة عن طريق هو جمع األدل الدراسية ، والغرض من مالحظة الفصولالدراسية الفصول
المالحظة المباشرة لجودة عملية التعليم والتعلم والخروج باستنتاجات منطقيـة حـول،   

الفصول، لكن ليس الغرض منها تقيـيم أداء   إمكاناتمثالً، مالءمة أساليب التدريس و
هيئة التدريس األكاديمية، وأية تقويمات تصدر عنها لن تكون ال شخصية وال مبالغـة  

 لمالحظـة الفصـول   والنموذج البروتوكول الكامل) ١٤( الملحق ويوضح. في التعميم
 . الدراسية

سيتوقع من المؤسسة أن توفر غرفة مناسبة للمراجعين الزائرين بحيث تكـون كافيـة    -٨٣
كذلك يجب أن يتوفر بالغرفة موائد عمل، وآلة . لحجم الفريق وألنواع الوثائق المساندة

ذلك يكون مفيداً توفير حاسب آلـي وطابعـة   ك. عداد القهوة، ومياه ومرطبات خفيفةإل
سيحتاج الفريق كذلك إلـى  . وكذلك توصيل باإلنترنت إذا كان ذلك مالئماً لالحتياجات

ويجب أن تكون الغرفة القاعدية مؤمنـة لحمايـة   . إتاحة استخدام آلة تصوير ضوئي
تاحـة  باإلضافة إلى هذا، ستحتاج المؤسسة إلى عمل الترتيبـات الالزمـة إل  . الوثائق

  .استخدام غرف اجتماعات مناسبة أثناء الزيارة الميدانية حسب جدول االجتماعات

  .ستحتاج المؤسسة إلى التأكد من أن جميع الوثائق متاحة بسهولة للمراجعين -٨٤

  :وتتكون هذه الوثائق عادة مما يلي

  اعتماد مجلس الكلية على توصيف وتقرير البرامج والمقرراتمستندات  •
  لبرامجكتيبات دليل ا •
  كتيبات دليل الطالب •
  )عينة ستكون كافية(المواد المساندة للمتعلم  •
أو مـا يعادلهـا للسـنة     اللجان الريادية الخاصة بهيئة التدريس والطالبسجالت  •

  الماضية
ضوابط تقييم عمل الطالب باإلضافة إلى اإلرشادات واللوائح لوضع الدرجات أو  •

  ما يعادلها
ـّمة وعينة البرعينات من أعمال الطالب المق • األكاديمي والمقرر مع األخـذ   مجناي

  تمثل جميع المراحل في االعتبار أن
  ن لمدة ثالث سنوات على األقلنيتحمملمحاضر لجان ا •
ـّمين الخارجيين آلخر ثالث سنوات  •   )إذا كان األمر ينطبق(تقارير المقي
  ملخصات تغذية الرأي الراجعة من الطالب •
  المسح وأية ارتباطات أخرى مع الطالب ات وعملياتنابينتائج االست •
  ، للموظفين وأعضاء هيئة التدريسبيانات التوظيف والترقي شاملة التعيين •
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متضمنة قـوائم مختصـرة   والهيئة المعاونة  التدريسهيئة  ألعضاء السير الذاتية •
  واألوراق المقدمة في المؤتمرات والنشراتالمنشورة لألبحاث 

  حديثة العهداركة المجتمعية المشمخرجات أنشطة من أمثلة  •
 التدريس والهيئة المعاونةهيئة  أعضاءتقارير وبرامج تنمية  •

  
سيتقابل المراجعون بانتظام كفريق وسيعقدون، على األقل مرة واحـدة فـي اليـوم،     -٨٥

اجتماعاً رسمياً لتقييم تقدم سير عمل الفريق ومراجعة قاعدة األدلة وتحديد األولويـات  
وفي آخر اجتمـاع  . ويحق للميسر حضور هذه االجتماعات. ةألي استفسارات إضافي

أن  تأكـد ، يقوم الفريق بمراجعة األدلة، حتـى ي للزيارة للفريق والذي يقام في آخر يوم
ـ ) ٩( ونقاط الحث الواردة في الملحق) ١٦ الملحق(االستفسارات تغطي الضوابط  ا بم

حول مستوى جـودة التقـويم   ، ويتفقون على تعليق عام السنوى يناسب التقويم الذاتي
هـذا  . الذاتي واألدلة الداعمة له، وإصدار أحكام تتضمن مجموعة من االسـتنتاجات 

  .االجتماع يقتصر على المراجعين دون الميسر

يقوم كل مراجع نظير، في الجوانب المحددة للمسئولية المنوط بها وبتوجيهات رئـيس   -٨٦
قوم بإعداد مسودة لقسم أو أكثر مـن  فريق المراجعة، بتجميع سجل من قاعدة األدلة وي

المراجعة مسئوالً عن  فريق ويكون رئيس. أقسام تقرير االعتماد أثناء الزيارة الميدانية
في المعلومات بين أفراد الفريـق، وإعـداد     المشاركةتنسيق ما يتم كتابته، والتأكد من 
  .المسودة األولى لتقرير المراجعة

اع لتغذية الرأي الراجعة يرأسه رئيس فريـق المراجعـة   تختتم الزيارة الميدانية باجتم -٨٧
وأعضاء آخرين من المؤسسة حسب مـن يرغـب   ينوب عنه ويحضره العميد أو من 

هذا االجتماع يحضره جميع المراجعين إال أن تقـديم القـرارات ومـا    . العميد دعوته
وكـول  المراجعـة وذلـك وفقـاً للبروت    فريق توصلوا إليه سيقوم به نيابة عنهم رئيس

  ).١٠ الملحق(

  األحكام  :حادي عشرًا
باإلضافة إلى اإلرشادات والنماذج األخـرى  ) ١٦ الملحق(باستخدام ضوابط االعتماد  -٨٨

الواردة في مالحق هذا الدليل، سيقوم المراجعون بالحكم على مدى استيفاء المؤسسـة  
سـيقوم   ،للضوابط، وإذا لم تكن مستوفية لها ما هي التحسينات اإلضـافية المطلوبـة  

ـّم، واألبحـاث واألنشـطة    المراجعون بتقويم المعايير األكاديمية، وجودة فرص التعل
العلمية األخرى، والمشاركة المجتمعية، وفعالية إدارة الجودة والتحسين، ويتضمن ذلك 

  .تعليق على فعالية نظم ضمان الجودة الداخلية

االعتماد باسـتخدام إطـار   األحكام الصادرة تحت كل عنوان سيتم تقديمها في تقرير  -٨٩
أن المؤسسة مستوفية للضوابط أو،بـأن ثمـة   على العمل للتقويم والضوابط إما للتأكيد 

 .تحسينات إضافية مطلوبة حتى تصبح المؤسسة مستوفية للضوابط
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في إطـار التقـويم، سـوف يعطـي     " المعايير األكاديمية"تحت ) عنصر(بالنسبة لكل عنوان 
إذا أعطى المراجعون نتيجة إيجابية للعناصر األربعـة  . يجابية أو سلبيةالمراجعون نتيجة إما إ

أما إذا كانت النتيجة سلبية ألي عنصـر  . كلها، فتعتبر نتيجة المعايير األكاديمية إجماالً إيجابية
  .إجماالً سلبية" نتيجة المعايير األكاديمية"في هذا المجال، فستعتبر 

في إطار التقويم، سوف " جودة فرص التعلم"جودة تحت بالنسبة لكل عنصر من العناصر المو
إذا أعطى المراجعـون نتيجـة إيجابيـة لكـل     . يعطي المراجعون نتيجة إما إيجابية أو سلبية

أما إذا كانت النتيجـة سـلبية ألي   . العناصر، فستعتبر نتيجة جودة فرص التعلم إجماالً إيجابية
  .إجماالً سلبية" رص التعلمجودة ف"عنصر في هذا المجال، فستعتبر نتيجة 

بالنسبة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى، سوف يعطي المراجعون نتيجة واحدة عموميـة،  
  .إما بالسلب أو باإليجاب

، سوف يضع المراجعون نتيجة واحدة عمومية، إمـا بالسـلب أو   المجتمعيةبالنسبة للمشاركة 
  .باإليجاب

فـي إطـار   " فعالية إدارة الجودة والتحسين"تحت  بالنسبة لكل عنصر من العناصر الموجودة
إذا أعطـى المراجعـون   . العمل للتقويم، سوف يعطي المراجعون نتيجة إما إيجابية أو سلبية

أما . إجماالً إيجابية" فعالية إدارة الجودة والتحسين"نتيجة إيجابية لكل العناصر، فستعتبر نتيجة 
فعاليـة إدارة الجـودة   "المجال، فسـتعتبر نتيجـة    إذا كانت النتيجة سلبية ألي عنصر في هذا

  .إجماالً سلبية" والتحسين

  عينة من كتابة التقرير النصي لالستنتاجات

  االستنتاجات

زيارة ميدانية قام بهـا المراجعـون فـي    ] اسم المؤسسة[تضمنت مراجعة االعتماد في 
وتقريـر   السـنوى  ويقوم المراجعون، بناء على تقرير التقـويم الـذاتي  ]. السنة/الشهر[

المراجعة االستراتيجية والوثائق المساندة واألدلة اإلضافية المسـتخرجة مـن الزيـارة    
معتمدة بشرط أن تقنع الهيئة [ أو] معتمدة] [اسم المؤسسة[الميدانية، بالتوصية للهيئة بأن 

ات تحتاج إلى القيام بتحسين[أو )] يجب سردها وأن تكون ثانوية نسبياً(في جوانب محددة 
مصحوبة بمجموعة واضحة من التوصيات للمؤسسـة  (إضافية حتى تستوفي الضوابط 

  )].حول ما يجب مخاطبته حتى يتسنى لها مستقبلياً إثبات استيفائها للضوابط

  :تتضمن نقاط القوة ما يلي

  ]تقدم هنا قائمة بالنقاط الرئيسية[

صـغيرة نسـبياً يجـب    في حالة ما إذا كان التوصية للمؤسسة باعتماد مشروط بأمور [
وأن ] عدد الشـهور [تنصح المؤسسة بأن تتناول بالحل األمور التالية في فترة ] مخاطبتها

  :هذه األمور بصورة مرضية تعاملت معالهيئة بأنها  ثبتت

  ]يتم سرد النقاط بطريقة تعطي للمؤسسة معلومات واضحة عما هو متوقع[
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] جة إلى القيام بالمزيد مـن التحسـينات  في حالة أن يكون الحكم العام أن المؤسسة بحا[
تحتاج المؤسسة إلى القيام بالمزيد من التحسينات قبل أن تستطيع إثبات أنهـا مسـتوفية   

  :مخاطبتها والتعامل معها هي ستحقاألمور التي ت. للضوابط

يتم سرد أهم النقاط بطريقة تعطي للمؤسسة مؤشـراً واضـحاً لألمـور التـي عليهـا      [
  ]مخاطبتها

  تقریر االعتماد  :عشرًا ثاني
سيقوم الفريق بإصدار تقريـر االعتمـاد مسـتخدماً هيكـل التقريـر الـوارد فـي         -٩٠

متضـمناً  (وسوف يأخذ التقرير الشكل السردي، وسيركز على التقويم ). ١٨( الملحق
بـدالً مـن الشـكل    ) نقاط القوة الرئيسية وأية نقاط ضعف أو قضايا يجب مخاطبتهـا 

ياً على األدلة ويقدم أمثلة للممارسة الجيدة حيثما كان هـذا  الوصفي، وسوف يكون مبن
يجب أن يكون التقرير صحيحاً من ناحية الحقائق وواضحاً ووجيـزاً وعـادالً   . مالئماً

من األفضـل  . سوف يتم إصدار تقرير االعتماد باللغتين العربية واإلنجليزية. ومتوازناً
  .كلمة ٥.٠٠٠أن يكون التقرير في حدود 

 التـابع لهـا   لجامعـة لجيه التقرير للهيئة، مع إرسال نسخة للمؤسسة، وأخرى يتم تو -٩١
بعد  ١ المراجعة بإعداد المسودة رقم فريق وسيقوم رئيس. عندما ينطبق ذلكالمؤسسة 

وسيرسـلها إلـى فريـق المراجعـة     ) أي خالل أسبوعين(زيارة الموقع بفترة وجيزة 
على ) أي خالل أسبوعين(ـّاءة وسريعة ويتوقع من الفريق أن يعطي إجابة بن. للتعليق

. تلك المسودة مع تقديم، إذا كان مطلوباً، أية توضيحات إضافية أو معلومات أو أمثلـة 
التي سيرسلها  ٢ المراجعة هذه االستجابات إلعداد المسودة رقم فريق سيستعمل رئيس

مـن أجـل قراءتهـا    ) مراجعة آخر ذي خبـرة  فريق عادة رئيس(إلى محرر مستقل 
ويتضمن ذلك التأكد من أن هيكل بناء التقريـر يتبـع مـا ورد فـي     . والتعليق عليها

، وأن األحكام واضحة ومدعومة باألدلة، وأن االستنتاجات تتماشى مـع  )١٨( الملحق
المراجعة  فريق سيأخذ رئيس. النص األساسي للتقرير، وأن التقويمات عادلة ومتوازنة

. )٣مسودة رقـم  ( م بتعديل مسودة التقرير تبعاً لهافي االعتبار النقاط المطروحة ويقو
  .لن تستغرق هذه المرحلة عادة أكثر من أسبوعين

من التقرير إلى المؤسسة  ٣ المراجعة بإرسال المسودة رقم فريق يقوم بعد ذلك رئيس -٩٢
مع خطاب تقديمي يدعوها فيه إلى التعليق على دقة الحقائق وذلك في مهلـة حـوالي   

ويتوقع أن تقـوم المؤسسـة بـالرد خـالل     . عد نهاية الزيارة الميدانيةثمانية أسابيع ب
ثـم يـتم تحريـر    . رئيس المراجعة فريق أسبوعين فترسل رداً حصيفاً ومدروساً إلى

، مع أخذ رد المؤسسـة فـي   )٤مسودة رقم (  المراجعة فريق التقرير بواسطة رئيس
المراجعة من خـالل عمليـة     وفي األحوال العادية يتمكن رئيس. االعتبار كما ينبغي

أسبوعاً من الزيارة  ١٢للهيئة وذلك خالل  ٤ رقم التحرير هذه أن يرسل نسخ المسودة
  .الميدانية

 والتأكـد مـن أن  في هذه المرحلة سوف تتولى الهيئة مسئولية الجودة النهائية للتقرير  -٩٣
ترفاً فـي هـذه   وقد تريد الهيئة تعيين محرراً مح. التقرير على مستوى الكفاءة الالئقة
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المرحلة، ولكن لن يتم تغيير االستنتاجات التي توصل إليها المراجعون النظـراء فـي   
إذا احتاجت الهيئة تحريراً إضافياً، مثل تضمين أدلـة  . التقرير إذا كان ذا كفاءة مقبولة

تقرير   ويتوقع أن يكتمل. مساعدةللإضافية، سوف يطلب من رئيس المراجعة التدخل 
سوف يتم نشر هذا التقرير وقبل . أسبوع بعد الزيارة الميدانية ٢٠ي حوالي االعتماد ف

  .نشره بفترة وجيزة سترسل الهيئة نسخاً مطبوعة ومصحوبة بخطاب تقديمي للمؤسسة

  اإلضافیة ترتیبات التحسینات: ثالث عشرًا
يتوقع من المؤسسات أن تستمر في التحسين، حتى تلك المؤسسات التي حصلت علـى   -٩٤

وبالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى المزيد من التحسين . ماد الستيفائها للضوابطاالعت
 قبل أن تحصل على االعتماد فعليها أن تعطي األولوية للتحسـين أو لخطـة العمـل   

للمزيد من التطوير، العمل التنفيذية ستكون المؤسسة مسئولة عن إعداد خطة . التنفيذية
 . اد وضوابط االعتماد المنشـورة بواسـطة الهيئـة   مسترشدة برسالتها وتقرير االعتم

للنجاح، وتقدير للوقت  مؤشراتويجب أن تتضمن خطة العمل النتائج المستهدفة، وأي 
ويجب إرسال نسخة من هذه الخطة للهيئة خالل ثمانيـة أسـابيع مـن    . للتنفيذ الالزم

  .استالم تقرير المراجعة

لم يتم اعتمادها أليـة أنشـطة مراجعـة     سوف تقوم الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة التي -٩٥
تقدمها المؤسسة التي  التنفيذية إضافية الزمة على ضوء تقرير المراجعة وخطة العمل

  .للهيئة

  الھیئة بواسطةعملیة اتخاذ القرار باالعتماد   :رابع عشرًا
في إدارة المعـايير األكاديميـة    عاليالمؤسسات المعتمدة ستكون قد أظهرت مستوى  -٩٦

التحسين المستمر لها بمـا  ضمان امجها، وكذلك قدرة على المحافظة عليها ووجودة بر
  .يتماشى مع الضوابط المنشورة

في جميع األحوال ستقوم الهيئـة  ). ١٦( تفاصيل ضوابط االعتماد موجودة في الملحق -٩٧
طبقا للطبيعة الخاصة بكل مؤسسـة علـى   بالنظر في الطلبات المقدمة من المؤسسات 

عمليـة   –كما ينبغـي –ات مبنية على الحقائق مع األخذ في االعتبار ، وتتخذ قرارحدة
وسوف يكون تقريـر  . ضمان الجودة واالعتماد المنشورة وإجراءاتها القياسية السارية

مراجعة النظراء هو األساس األول المستخدم في اتخاذ القرار بشأن اعتماد المؤسسـة  
ماد المؤسسة مستندة في المقـام األول  سوف تتخذ الهيئة القرار النهائي باعت. من عدمه

  .ينمراجعالعلى تقرير النظراء 

سوف تنجح في إثبـات اسـتيفائها    لألعتمادالمتوقع هو أن المؤسسات المتقدمة بطلب  -٩٨
ـّذة أثناء الفتـرة   للضوابط المحددة، وهذا راجع جزئياً إلى التعديالت والتحسينات المنف

ات غير مستوفية للضوابط بالكامل، ففي تلـك  ولكن قد تكون إحدى المؤسس. االنتقالية
الحالة سوف تمنح هذه المؤسسة فرصة إلعداد وتنفيذ خطة تحسين من أجل اسـتيفاء  

  .المتطلبات بالكامل في تاريخ الحق
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) أو بدالً من ذلك القرار بتأجيل االعتماد(ما بين تقديم الطلب والحصول على االعتماد  -٩٩
نح االعتماد تستغرق في المعتاد سنة واحدة ويجـب  فترة لمعالجة الطلب والنظر في م

  .أال تزيد عن سنتين

سوف تقوم الهيئة باتخاذ الترتيبات الالزمة إلدراج المؤسسات المعتمـدة فـي سـجل     -١٠٠
سيتم مراجعـة السـجل   . منشور للمؤسسات المعتمدة لفترة ال تزيد عن خمس سنوات

  .دورياً بانتظام

  تمادالترتیبات إلعادة االع  :خامس عشرًا
سوف تقوم الهيئة بدعوة المؤسسات المعتمدة لإلعداد إلعادة االعتماد بعد فترة خمـس   -١٠١

  .سنوات من االعتماد في األحوال العادية

  نشر ملخص النتائج والممارسات الجیدة   :عشرًا اسادس
لمؤسسـات التعلـيم    لتغطية العائد سوف ترغب الهيئة في الحصول على أقصى قيمة -١٠٢

وسوف ترغب الهيئة فى الحصول على أقصى قيمة مـن   . ستفيدينالعالي ولجميع الم
المعلومات التقويمية التى يتم جمعها فى عمليات مراجعة االعتمـاد لتعظـيم الفائـدة    

بالترتيبـات  الهيئـة  سـوف تقـوم   كما . لمؤسسات التعليم العالى ولجميع المستفيدين 
إصدار ملخصـات إجماليـة    الالزمة لتحليل تقارير االعتماد المنشورة وستعهد بمهمة

  .لألنماط واالتجاهات، متضمنة أمثلة للممارسة الجيدة

  مراقبة وتقویم عملیة االعتماد  :سابع عشرًا
سـوف تقـوم   . سوف ترغب الهيئة في القيام بمراقبة دقيقة لتنفيذ وأثر عملية االعتماد -١٠٣

باسـتخدام  ، وذلك العمليةبدعوة جميع المشاركين في كل مراجعة للمساهمة في تقويم 
سيتم مراجعة الترتيبات لالعتماد عنـد اقتـراب نهايـة الفتـرة     . كأساس ١٥ الملحق

االنتقالية وستقوم الهيئة بأية تعديالت ضرورية على ضوء الخبـرات المكتسـبة فـي    
  .الفترة االنتقالية
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  :المالحق
  ):١(الملحق 

  مواصفات المراجعين النظراء وضوابط
  المراجعة تعيينهم وإعدادهم وضوابط تكوين فريق

  
. إن مراجعة النظراء جزء ضروري من عملية ضمان الجودة واالعتماد في مصر -١٠٤

المراجعين، والمواصفات النظراء اصة بتعيين ويوضح هذا الملحق الضوابط الخ
مراجعين ورؤساء فرق المراجعة، وكذلك الضوابط الخاصة نظراء الالشخصية لل

  .بتكوين فرق المراجعة

  مقدمة
وأن مراجعين البـد  نظراء الأن ال تتوقعالمراجعة بواسطة النظراء معناها أن المؤسسة  -١٠٥

. ن معهم االستفسارات فـي المؤسسـة  اً لمنصب من يجروناظرمنصباً مهنياً ميشغلوا 
 عنـد إبـدائهم   ويجب أن يحظوا بثقة المؤسسة وأن يكون لهم مصداقية لدى المؤسسة 

كما توفر مراجعة النظراء قدراً من األمـان  . رأياً مهنياً متخصصاً في مجال خبراتهم
ؤسسـة  القائمين بالعملية، بمعنى أن الفريق ككل يوفر درجة من الحماية للم نتيجة تعدد

  .والهيئة من اآلراء المتطرفة التي يمكن أن تصدر عن الفرد الواحد

مراجعين ترتكز على تطبيق الضوابط لتعيينهم، اللنظراء لإن المساهمة الفعالة  -١٠٦
مراجعين، والخبرة بنفس التدريب والدعم في نظراء الوالمساواة في الفرص لكل ال

ا، فإن مواصفات تكوين فرق باإلضافة إلى هذ. عملية ضمان الجودة واالعتماد
  .المراجعة توفر شفافية لعملية الترتيب إلجراء المراجعات

  ضوابط اختیار النظراء المراجعین
مراجعين وتدريبهم وفقاً لإلجراءات القياسية السارية والضوابط نظراء الال اختياريتم  -١٠٧

 ختيارط االإن ضواب. المراجعة المنشورة من أجل ضمان قيامهم بمساهمة فعالة لعملية
  :هي

 ةالتطوير بالمشاركعمليات مراجعين المشاركين بالفعل في جدول نظراء الجميع ال •
  :التاليةيجب أن يستوفوا الضوابط 

يهتمون اهتماماً مهنياً بالعملية وبتطور أن المراجعون يجب على النظراء  §
  الشئون األكاديمية

البد أن يتموا اجعات ألحد المر تكليفهممراجعين الذين يتم نظراء الجميع ال §
  التدريب بنجاح 

مراجعين بدليل ضمان الجودة واالعتماد باإلضافة إلى نظراء اليتم إمداد ال §
  رشادياإلدليل ال وكتيبالمواد المساندة 
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  في إطار تخصصاتهممراجعين كوين فريق النظراء اليتم ت §

بإجراء يلتزم النظراء المراجعون، باالتفاق مع المؤسسة التى ينتمون اليها،  §
  .ثالث مراجعات فى السنة الدراسية الواحدة على االقل

طوال مدة المراجعة المدرجة في  يجب التفرغ التام للنظراء المراجعين §
  الجدول

المراجعين لمراجعة ما إذا كانوا يعتقدون هم أو النظراء  اختيارلن يتم  §
 المؤسسة بأن هناك احتمال تضارب في المصالح

  المواصفات الشخصیة
ب أن يتمتع المراجعون بمكانة وسمعة طيبة بما يكفي لجعل آرائهم موضع احترام يج -١٠٨

ـُدخلوا إلى العملية مستوى عالياً من . في المجتمع األكاديمي وعليهم أيضاً أن ي
مراجع تقديم نظير الكل من يرشح لدور ال وسيطلب من. مهارات االتصال والتقييم

اإلنجليزية يوضح كيف العربية وباللغة السيرة الذاتية الخاصة به وكتابة خطاب 
يستوفي المواصفات وكذلك المساهمة التي يشعر بأنه قادر على تقديمها للعملية في 

الهيئة كل األوراق المقدمة ثم تبلغ / اللجنةتقبل سوسوف ت. إطار دوره كمراجع
  .الحقاً المرشحين بالنتيجة

  :النقاط التالية تمثل المواصفات األساسية -١٠٩

  ضروریة مواصفات
الخبرة األكاديمية في تخصص واحد أو أكثر من بين التخصصات التي تظهر في  •

  جدول المراجعات ضمن خطة الهيئة متوسطة المدى

خبرة أكاديمية حالية أو حديثة العهد متضمنة ممارسة تدريس ناجحة وعلى األقل  •
سنوات المجتمعية خالل ال ركةأو المشا/أو األبحاث و/خمس سنوات في التدريس و

  .ةالعشر األخير

يمكن كذلك النظر في تعيين من لهم ممارسة مهنية في تخصص ذي صلة ولديهم  •
  خبرة حديثة ومباشرة في النشاط األكاديمي

أثر  ذاتخبرة حالية أو حديثة في مشاريع أو نظم إلدارة الجودة والتحسين  •
  ملموس

: نجليزية وتشملإمكانات تم اختبارها في مجال االتصال باللغة العربية واإل •
االستماع، واالشتراك في مناقشات، واحترام وجهات نظر الغير، ورئاسة 

 مناقشات، والقراءة السريعة مع الفهم، والكتابة الموجزة الواضحة في مهلة ضيقة
  والعمل في فريق

التحليل الدقيق لمجموعة : التمكن من التعامل مع األرقام وتفسير داللتها ويشمل •
  تقديم بيانات سليمة لدعم حكم ماوليب التحقق والمطابقة، أساوبيانات، ال
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تقييم السياق أو اإلطار، والتمييز بين : قدرة تم اختبارها في التقويم، وتشمل •
النقاش المنطقي والنقاش غير المنطقي، وإصدار أحكام راجحة مبنية على حقائق، 

دعمة بالحجة وتعديل األحكام في ضوء معلومات إضافية أو وجهات نظر بديلة م
  السليمة وفي إطار مهني، واستعداد لتبرير األحكام

  اتجاه يحبذ المبادرات القومية لتحسين الجودة والمعايير األكاديمية للتعليم العالي •

  مواصفات مفضلة
مهارات تكنولوجيا المعلومات، وتشمل استخدام الحاسبات المحمولة وشبكات  •

لكتابة " مايكروسوفت وورد"ج اإلنترنت، ويفضل خبرة في استخدام برنام
  النصوص

أو المصادقة /خبرة حالية أو حديثة في التصحيح، واالمتحانات الخارجية و •
  التخرج الحصول على درجةالرسمية على 

الممارسة الفعالة في مجال تطوير المناهج، متضمناً كتابة وثائق مناهج مرتبطة  •
ستراتيجيات التعلم والتعليم المقررات أو ا/بالنتائج، وخطط عمل لتحسين البرامج

  وتقييم الطلبة

  سجل معترف به في األبحاث واألنشطة العلمية األخرى •

إسهامات معروفة للمجتمع ككل أو المجتمع المحلي في إطار األنشطة األكاديمية  •
  )مثل المشاريع، واالستشارات، والتدريس، والتدريب، واإلرشاد(العادية 

التعليم العالي أو  مجال اخلي أو خارجي فيأعمال استشارية بصفة استشاري د •
  .مجاالت مهنية متصلة به

  رؤساء المراجعة
يجب أن يستوفي رؤساء المراجعة كل المتطلبات الواردة أعاله، باستثناء األنشطة  -١١٠

 يتميزوااألكاديمية المتصلة بالتخصص موضوع المراجعة، هذا إلى جانب ضرورة أن 
  :ما يليب

  أو الخارجية/اليب المراجعة الداخلية وخبرة حديثة العهد في أس •

 وإدارة األفراد والمعلومات في مجموعات  القدرة على قيادة الفريق •

القدرات الالزمة لتطبيق إجراءات وبروتوكوالت بشكل متسق ال يتغير وفي نفس  •
  الوقت بشكل عادل يأخذ في االعتبار الظروف المحلية

ذلك التخطيط التفصيلي الدقيق، رئاسة فعالة لمراجعات واجتماعات، بما في  •
  والتعاون مع المشاركين الرئيسيين اآلخرين، وإدارة الوقت

  يم األدلة المتاحة وصحة األحكام الصادرةوالقدرة على تق •
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، وكذلك المحددة لالنتهاءمواعيد الالقدرة على الكتابة بأسلوب مقنع مع تلبية  •
  تقرير المراجعةتحرير كتابة المراجعين للتوافق مع مواصفات كتابة 

  يم المراجعة وتقديم اقتراحات بنّاءة للتحسين المستمر والقدرة على تق •

إسهامات إضافية للعملية من خالل، على سبيل المثال، المؤتمرات، وتحرير  •
تقارير المراجعة الصادرة بواسطة فرق أخرى، وتصفح التقارير من أجل إعداد 

وإعداد المواد الخاصة بإعطاء مسودة لموجز تقرير أو نظرة عامة لتقرير، 
  .التعليمية مراجعين والمؤسساتنظراء التعريف موجز لل

  تكوین فریق المراجعة
الهيئة بإنشاء فريق مراجعة لكل عملية مراجعة بما يتماشى مع / اللجنةستقوم  -١١١

الهيئة مع المؤسسة لضمان تكوين / اللجنةسوف تعمل . إجراءاتها القياسية السارية
ـُعلم المؤسسة بالفريق المقترح قبل فريق مالئم ث الهيئة هي /اللجنةولكن . إعالنهم ت

  .مراجعين لضمان استقاللية عملية المراجعةنظراء الالنهائي لل بالتكليفقوم ت التي

  :الضوابط الرئيسية لتكوين الفريق هي كالتالي -١١٢

  يتكون الفريق من مراجعين يستوفون المتطلبات الواردة أعاله •

. دد النظراء المراجعين عن ثالثة باإلضافة إلى رئيس الفريقيجب أال يقل ع •
  ويختلف حجم الفريق تبعاً لحجم ودرجة تعقيد النشاط األكاديمي للمؤسسة

مراجعة وهو قد يملك أو ال يملك خبرة في التخصص السيقود الفريق رئيس  •
  المعني

  توصيف الفريق يعكس توصيف األنشطة األكاديمية الرئيسية بالمؤسسة •

 يمكن أن يغطي الفريق جميع تخصصات التدريس واالهتمامات البحثية في ال •
الهيئة، وبتوجيه من المؤسسة، إلى توفير توازن  /اللجنة المؤسسة، ولكن ستسعى

  من االهتمامات في األنشطة األكاديمية الرئيسية

  حيثما يكون مالئماً، ،قد يضم الفريق مراجعاً من مجال الممارسة المهنية •

  حيثما يكون مالئماً، ً،الفريق مراجعاً يقدم منظوراً إقليمياً ودوليا قد يضم •

الهيئة  /اللجنة يجب تفادي أي تضارب محتمل في المصالح في الفريق، وستلتمس •
  .مراجعين والمؤسسة لتحقيق هذا الغرضنظراء التعاون ال

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٢(الملحق 

  

  قواعد السلوك

  لمراجعین النظراء ل

  

  

  



  ودة الج االعتماد وضماندليل         لمراجعينانظراء للقواعد السلوك ): ٢(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٦١  

  

  ):٢(حق المل
  لمراجعين النظراء لقواعد السلوك 

  

  مقدمة
عملية مراجعة النظراء إسهاماً كامالً فـي عمليـة   في أن تسهم الهيئة / اللجنة غبتر - ١

ـّب ومتطلـب، لكـن   . ضمان الجودة واالعتماد التابعة لها ودور المراجع النظير مرك
هـا لضـمان   مراجع في مساعدة المؤسسات الستكمال تطـوير نظم نظير المساهمة ال

  .الجودة هي مساهمة كبيرة وجليلة

تقدم هذه المذكرة إرشادات للمراجعين والمشاركين اآلخـرين فـي عمليـة مراجعـة      - ٢
  .النظراء لمعايير السلوك المتوقع

وسـوف تقـوم بتـدريب ودعـم     . ستقوم الهيئة بمراقبة وتقييم فعالية عملية المراجعة - ٣
  .استعراض قواعد السلوك في هذا التدريب المراجعين الذين تعينهم لهذا الدور، وسيتم

  للنظراء المراجعینقواعد السلوك 
  :مراجع أننظير اليتوقع من ال - ٤

، من أجل معرفة وفهم عملية ضمان مكانياتكل الخطوات، في حدود اإل يتخذ •
 ةالتطوير بالمشاركالجودة واالعتماد المنشورة وخاصة فيما يتعلق بأساليب 

  واالعتماد

تجد من تطويرات في األسلوب المنشور، ويتضمن ذلك حضور كل ما يسيتابع  •
  لمراجعين النظراء لالهيئة / اللجنةالمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها 

ينفذ األدوار واألنشطة المنوط بها في المراجعات بشكل يراعي األسلوب  •
والبروتوكوالت المنشورة، وتشمل الوصول إلى أحكام صائبة يمكن تبريرها 

  على األدلةومبنية 

ويتفادى أي ، يقوم بدوره في المراجعة بشكل يحترم رسالة المؤسسة التي يزورها •
  عملية المراجعة فىتحيز من أي نوع 

يظهر احتراماً في معاملة جميع الزمالء الذين يعمل معهم سواء في فريق  •
  .المراجعة أو في المؤسسة، ويشمل ذلك احترام آرائهم ووجهات نظرهم

ي الوقت المحدد وعلى مستوى مهني عال، مستعيناً بكتيب الدليل يكمل العمل ف •
  .الذي يتم توفيره أثناء المراجعة ىاإلرشاد

التي قد يطلع عليها في مجريات المراجعة، بحيث ال يفضي  حافظ على األسراري •
بأي معلومات عن التقييم الذاتي، والنتائج التي يصل إليها فريق المراجعة، أو 

مراجعة، وذلك ألي مؤسسة أخرى أو فرد من عامة الشعب أو أحداث إجراء ال
  .أو المجتمع األكاديمي اإلعالم



  ودة الج االعتماد وضماندليل         لمراجعينانظراء للقواعد السلوك ): ٢(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٦٢  

الهيئة، في تقييم العملية عن طريق اإلدالء  /اللجنة يساهم، حسبما تطلب منه •
ـّاء حول خبراته كمراجع   .بتعليق بن



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٣(الملحق 

  

  )المیسـّر(دور ممثل المؤسسة 

  ر الداخلیةفي إعداد التقاري

  واالعتماد عملیات التطوير بالمشاركةو

  

  

  



ـّر(دوار ممثل المؤسسة): ٣(الملحق    الجودة   االعتماد وضماندليل     في )الميس
  لتعليم العالي في مصرفي ا    واالعتماد ةالتطوير بالمشاركالتقارير الداخلية و

      ٦٤  

  

  ):٣(الملحق 
ـّر(دور ممثل المؤسسة    في إعداد  )الميس
  واالعتماد  ةالتطوير بالمشاركالتقارير الداخلية و

  

  مقدمة
هيئة أعضاء من  ةقدمياألي وذمن لترشيح عضو  ةدعوة المؤسسبالهيئة / اللجنة تقوم - ١

يقوم بتيسير عملية مراجعة النظراء كميسر ممثالً للمؤسسة  التدريس األكاديمية ليكون
الهيئة بتقديم تعريف / اللجنةوستقوم . واالعتماد ةالتطوير بالمشاركأثناء زيارات 

  .قبل موعد الزيارة الميدانية موجز للميسر عن دوره، والترتيبات الالزمة

  المنوطة للمیسر األدوار واألنشطة
ـّر مع كل من  - ٢ فريق المؤسسة المسئول عن اإلعداد لعملية مراجعة سيعمل الميس

ولكن ليس للميسر دوراً في عمليات اتخاذ . النظراء ورئيس المراجعة والمراجعين
ـّر . القرار التي يقوم بها فريق المراجعة للوصول إلى األحكام وسوف يتبع الميس

ورة مباشرة منهجاً مهنياً في تيسير عملية المراجعة، ويجب أال يكون مشاركاً بص
بالعمليات اليومية ألنشطة المؤسسة األكاديمية، وإذا كانت المؤسسة جزءاً من جامعة 

ـّر الحق هو لضمان " والء"فيمكن أن ينتمي إلى كلية أخرى داخل الجامعة، فإن  الميس
  .سالمة وفعالية عملية مراجعة النظراء

ب على الميسر ضمان إن دور الميسر متطلب من حيث الوقت المكرس له وبالتالي يج - ٣
. فترة الزيارة التمهيدية وطوال فترة الزيارة الميدانيةخالل تواجده دون ما يشغله 

ـّر ما يلي   :ويتوقع من الميس

من أجل  الخاصة بالمؤسسةأن يتأكد من دقة الحقائق المتضمنة في الوثائق  •
  .وزيارة االعتماد ةالتطوير بالمشارك

المالئمة متوفرة لفريق المراجعة الزائر وأن فريق أن يتأكد من أن األدلة الداعمة  •
  .المراجعة يستخدمها

مع كل من رئيس فريق المراجعة  ويشاركأن يساعد في اإلعداد للزيارة الميدانية  •
الزائر والشخص المعين من قبل المؤسسة ليقود جانب المؤسسة في المراجعة، 

  .انية مالئمأن الجدول الزمني المقترح للزيارة الميدمن ويتأكد 

  .لصالح المؤسسة أن يحضر االجتماع التمهيدي الذي ينسقه رئيس المراجعة •

أن يحضر االجتماعات اليومية لفريق المراجعة وأي من االجتماعات التي يتم  •
. مراجعين وهيئة التدريس األكاديميةنظراء التنسيقها أثناء الزيارة الميدانية بين ال
سيكتسب الميسر تفهماً لمسار التساؤالت من خالل حضوره هذه االجتماعات 

وبناء على تفهم هذا . حكاماألر مدخل فريق المراجعة في الوصول إلى صوتيو



ـّر(دوار ممثل المؤسسة): ٣(الملحق    الجودة   االعتماد وضماندليل     في )الميس
  لتعليم العالي في مصرفي ا    واالعتماد ةالتطوير بالمشاركالتقارير الداخلية و

      ٦٥  

في المعلومات  ةشاركمزمالئه في المؤسسة من أجل تيسير ال يمكنه مشاركة
ولكن يجب أن يتفادى الميسر إعطاء . المفيدة التي تدعم عملية مراجعة النظراء

لنتائج المحتملة للمراجعة، كما يجب أن يبقى سلبياً في مختلف تكهنات بشأن ا
التقويمات التي يجمعها المراجعون النظراء طوال الزيارة ويجب أال يفضي بها 

  .ألعضاء المؤسسة سواء خالل أو بعد المراجعة

أن يوضح، أثناء الزيارة الميدانية، أية أمور تتعلق باإلطار الذي تدير فيه  •
ا األكاديمية وأن يساعد فريق المراجعة على معرفة كيف يبحث المؤسسة أنشطته

عن المزيد من اإليضاح في المؤسسة ألمور تم تناولها أو تخطيها في تقرير 
  .التقويم الذاتي السنوي أو تقرير المراجعة االستراتيجي الدوري

  .أن يحضر االجتماع النهائي لتغذية الرأي الراجعة الشفوية •

كل زيارة مراجعة للمؤسسة للتأكد من أن فوائد عملية  أن يقدم تقرير بعد •
المراجعة قد تم تضمينها في الترتيبات التي تضعها المؤسسة للمزيد من التطوير 

وكذلك أن يكون مسئوالً عن إعداد تقويم المؤسسة لمراجعة . والتحسين المستمر
  .النظراء وذلك بعد الزيارة الميدانية

بين ) أو االجتماعات(ن يحضر االجتماع لميسر أوجدير بالذكر أنه ال يجوز ل - ٤
المراجعين النظراء والطالب أو المستفيدين اآلخرين، ولن يحضر كذلك االجتماع 

الذي يصل فيه الفريق إلى األحكام ويتفق للزيارة النهائي لفريق المراجعة في آخر يوم 
  .على االستنتاجات

  للمیسر المواصفات الشخصیة
. أو اعتماد وتبلغ به الهيئة ةتطوير بالمشاركة فرداً واحداً لكل يمكن أن ترشح المؤسس - ٥

يجب أن يكون الميسر عضواً في هيئة التدريس األكاديمي ذا أقدمية وخبرة، ويجب أال 
بالتدريس أو تقييم الطلبة أو إدارة األنشطة األكاديمية أثناء الزيارة يكون له صلة 

  .موضوع المراجعة

ـّر يجب - ٦   :أن تطمئن المؤسسة بأن هذا الشخص عند ترشيح الميس

  ةلديه معرفة وخبرة بمبادرات ضمان الجودة داخل المؤسس •

عمليات التطوير، وأساليب في  ةحديث مشاركةلديه معرفة كافية بالرسالة، وأي  •
  العمل داخل المؤسسة

ـّاء في المواقف الحساسة •   .لديه المهارة للتدخل بشكل بن

  بدور المیسر التعریف الموجز
بإمداد الميسر بتعريف موجز عن دوره وأسلوب التعامل  الهيئة/ اللجنة ومتق سوف - ٧

  .المنشور، وتقدم له المزيد من اإلرشاد في هذا المجال

  :بعد التعريف الموجز، يجب على الميسر أن - ٨



ـّر(دوار ممثل المؤسسة): ٣(الملحق    الجودة   االعتماد وضماندليل     في )الميس
  لتعليم العالي في مصرفي ا    واالعتماد ةالتطوير بالمشاركالتقارير الداخلية و

      ٦٦  

يكتسب معرفة وفهماً للطريقة المنشورة والدور الذي يجب أن تلعبه عملية ضمان  •
  ح التعليمالجودة واالعتماد في إصال

ـّر دركي •   .دور وإسهام الميس

الميسرين المرتبطين بإجراء من قدرة  التأكدفي المؤسسات بدور الهيئة / اللجنةتؤمن  - ٩
عملية مراجعة النظراء على اإلسهام بشكل إيجابي في تطوير نظم ضمان الجودة في 

  .المؤسسة

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٤(الملحق 

  

  ذجوونم دلیل إرشادي

  السنوي المقررر وتقريلمواصفات 

  

  

  



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذجوونم دليل إرشادي): ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوي المقرر وتقريرلمواصفات 

      ٦٨  

  

  ):٤(الملحق 
  ذجوونم دليل إرشادي

   السنويالمقرر وتقرير لمواصفات  
  

  تمھید
هو مساعدة مؤسسات التعليم العالي في إعداد  رشادياإلدليل ال ذاف هاهدأحد أإن  - ١

مواصفات المقررات وما يتعلق بها من تقارير المقررات السنوية وذلك بما يتوافق مع 
يصدرها مشروع  ةإرشادي ةدلأواحد من عدة  وهو. مية لضمان جودتهاالمعايير العال

  .ضمان الجودة واالعتماد

واسطة اللجنة القومية ب روتقرير المقرلمواصفات  لدليل اإلرشادي والنماذجتم إعداد ا - ٢
  .لضمان الجودة واالعتماد

العامة  يضم الجزء األول القواعدو، جزأينإلى  رشادياإلدليل التم تقسيم كل قسم من  - ٣
ستعرض المتطلبات األساسية التي يجب أن تستوفيها المؤسسات التعليمية، يو

الجزء يتضمن والممارسات التي يجب أن تتبعها من أجل ضمان جودة ما تقدمه، بينما 
 وقد تم تظليل القواعد العامة. الثاني مجموعة من العناصر األساسية المقترحة لكل قسم

  .باللون الرمادي، لتمييزها عناوين العناصر األساسية،و

شرحاً  رشادياإل دليلال اكل بند من بنود هذيصاحب أي سوء فهم، حدوث  لتجنب - ٤
لمعنى البند وصلته بالمتطلبات والممارسات األساسية، والتي يجب أن تكون قائمة في 

  .موضع العمل بها من أجل ضمان جودة ما يتم تقديمه

المعلومات : ية بنود رئيسية، وهييحتوي نموذج مواصفات المقرر على ثمان - ٥
نتائج التعليمية المستهدفة، ومحتوى المقرر، الاألساسية، واألهداف العامة للمقرر، و

 مكاناتواإلوأساليب التعليم والتعلم، وأساليب تقييم الطلبة، وقائمة بالكتب والمراجع، 
  .الالزمة للتعليم والتعلم

المعلومات : داً رئيسياً، وهذه البنود هييحتوي نموذج تقرير المقرر على أحد عشر بن - ٦
األساسية، والمعلومات اإلحصائية، والموضوعات التي تم تدريسها، وأساليب التعليم 

ـّم  –ن نيتحموالتعلم، وأساليب تقييم الطلبة، وتكوين لجان الم ويشمل دور المقي
ـّ مين الخارجيين، الخارجي، والقيود اإلدارية، والتقويم بواسطة الطلبة، وتعليقات المقي

  .تنفيذيةومقترحات التحسين، وأخيراً خطة عمل 

ويجب توفير . يجب توفير مواصفات المقرر عند اعتماد وثيقة اللوائح األكاديمية للكلية - ٧
  .تقرير المقرر خالل أسبوعين بعد إعالن نتائج الطلبة

  .المتفرع من هذا الملحق) أ(نموذج مواصفات المقرر موجود في الملحق  - ٨

  .المتفرع من هذا الملحق) ب(ج تقرير المقرر موجود في الملحق نموذ - ٩



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذجوونم دليل إرشادي): ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوي المقرر وتقريرلمواصفات 

      ٦٩  

، تم االستعانة واالسترشاد بالوثائق المنشورة لهيئة هذا رشادياإلدليل العند إعداد  -١٠
ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة وهيئة االعتماد لجامعات وسط وغرب 

  .الواليات المتحدة األمريكية

  مقدمة
األخرى إلى أن يصبح األكاديمية طورات الحديثة في العلوم وفي المجاالت أدت الت -١١

فهذا . تحسين معايير وجودة التعليم واحداً من أهم التحديات التي تواجهها جميع الدول
التحسين هو ما يجعل الدولة قادرة على مجابهة والتجاوب مع آثار سياسات العولمة، 

. ام قومي للدول المتحضرة والنامية على حد سواءوعليه فقد أصبح التعليم مسألة اهتم
ما نحتاجه هو تحقيق الهدف الرئيسي من التعليم، أال وهو إمداد المجتمع بخريجين 
قادرين على الوفاء باحتياجات هذا المجتمع المهنية والبحثية وعلى المساهمة الفعالة 

  .في إعداد وتطبيق السياسات المنشودة

ح في جودة التعليم العالي المصري من أجل ضمان إنتاج تم تطوير سياسات اإلصال -١٢
إن تطبيق هذه السياسات من شأنه . خريجين على مستوى المعايير المعترف بها عالمياً

. زيادة مهارات الخريجين وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي واإلقليمي
عتماد ضمن الخمسة من أجل هذه األسباب، تم تضمين مشروع ضمان الجودة واال

في  الذي عقد وعشرين مشروعاً الموافق عليها من قبل مؤتمر التعليم العالي القومي
كذلك تم اختيار المشروع كواحد من الستة مشاريع لتطوير التعليم العالي . ٢٠٠٠عام 

وتعتبر البرامج األكاديمية هي قلب النظام التعليمي، . ٢٠٠٢ التي يتم تنفيذها في عام
ن الضروري أن يتم توصيف جميع البرامج وفقاً للمعايير الدولية وعلى أساس لذا فم

كذلك من الضروري اإلثبات، من خالل تقرير سنوي، . التعليمية المستهدفة مخرجاتال
وأن المعايير تم تحقيقها، وهو  دى إلى تحقيق الجودة المطلوبة،البرامج قد أ نفيذبأن ت

يير المحددة والمعايير القياسية المرجعية والتي يتم ما يجب أن يتم بالرجوع إلى المعا
  . اختيارها بعناية بواسطة مؤسسة التعليم العالي بما يتفق مع رسالتها

  قائمة المصطلحات
وفي كتابة مواصفات المقرر  رشادياإلدليل ال اإن بعض المصطلحات المستخدمة في هذ

ثر من معنى وفقاً للسياق الذي تظهر وتقرير المقرر في مؤسسات التعليم العالي قد تحمل أك
فيه، األمر الذي قد يؤدي إلى بعض اللبس في الفهم وبالتالي يؤثر على إعداد المواصفات 

المعنى المقصود في هذا  رشادياإلدليل لا الذا فمن الضروري أن يدرك قارئ هذ. والتقارير
مصطلحات المستخدمة في إعداد السياق من تلك المصطلحات، وبالتالي يقدم هذا القسم تعريفاً لل

  .المقرر مواصفات المقرر وتقرير

  

  

  :االعتماد

هو اقرار الهيئة بإستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمى لمستوى معين من معايير 
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الجودة وأنه لديها نظم قائمة فى موضعها وفعالة لضمان وضمان الجودة والتحسين المستمر 
  .وفقا للضوابط التى تنشرها الهيئة ألنشتطها االكاديمية،

  :المعايير األكاديمية

وتتضمن  قومية أو عالمية معايير محددة تقررها المؤسسة وتكون مستمدة من مراجع خارجية
الحد األدنى من المعرفة والمهارات المفترض أن يكتسبها الخريجون من البرنامج وتستوفي 

  .رسالة المؤسسة المعلنة

  :المرجعية المعايير القياسية

بالتالي تمثل نصوص . هي نقاط مرجعية يمكن بواسطتها مقارنة معايير وجودة البرنامج
المعايير القياسية المرجعية توقعات عامة حول مستويات اإلنجاز والصفات العامة التي يفترض 

  .توقعها في خريج في مجال تخصص ما

  :مؤسسة التعليم العالي

تؤدي إلى مؤهل علمي جامعي أو  يقدم برامج تعليم عالي كلية أو معهد عاليجامعة أو هي 
  )ددكتوراه –ماجستير  –دبلوم ( أو درجة أعلى) بكالوريوس أو ليسانس(

ـّم الخارجي   :المقي

هو شخص من خارج المؤسسة ذو خبرة في مجال التخصص يتم دعوته لمراجعة هيكل 
، ومعايير ومالءمة تقييمات الطالب ومحتوى برنامج ما، وعالقته بالنتائج التعليمية المستهدفة

وتقديراتهم بالنظر إلى المواصفات، وكذلك تقويم الموارد التعليمية الموجودة وما إذا كانت تلبي 
ـّمينالمؤسسة مسئولة عن تحديد دور . متطلبات البرنامج   .وتعيينهم المقي

  :األهداف االستراتيجية

وتكون هذه االغراض مكتوبة . رسالتهامنبثقة عن مجموعة من األهداف الخاصة بالمؤسسة 
بصيغة عامة تركز على الرؤية العريضة ومتوسطة المدى لالتجاه اإلستراتيجى الذى ترغب 

المؤسسة فى اتخاذه من أجل تحقيق أفضل أثر على مختلف األنشطة التعليمية لطالبها 
  .والمجتمع المحلى الذى تخدمه والمجتمع بأسره

  :األهداف

اف المنبثقة عن نص رسالة المؤسسة والتى بدورها توجهه اهداف النتائج مجموعة من االهد
ويتم كتابتها . التعليمية المستهدفة التفصيلية للبرامج التعليمية واألهداف المحددة للمقررات

وتعبر عن األغراض العريضة والنوايا العامة في البرامج التعليمية والمقررات، بصيغة عامة 
  .معرفة والمهارات والمواقف الذهنية المنشود تنميتها لدى الطالبتسرد هذه األهداف ال

  

  :المنهج

المنهج هو مجموعة المعارف والمهارات والوجدانيات التي تقدمها المدرسة أو الجامعة داخل 
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جدرانها وخارجها لتحقيق مخرجات التعلم المنشود من برنامج تعليمي أو مادة دراسية في فترة 
  .زمنية محددة

  :ئج التعليمية المستهدفةالنتا

ان يكتسبها الطالب عند اكمالهم للبرنامج هي المعرفة والفهم والمهارات التي تنشد المؤسسة 
، ويجب والتي ترتبط برسالتها، وتعكس استخدام معايير مرجعية خارجية على مستوى مالئم

  .تقليديةالتعبير عنها فى صيغة نتائج وليس على شكل منهج تعليمى مكتوب بالصيغة ال

  :النظام الداخلي إلدارة الجودة

. النظام الذي تتبناه المؤسسة لتحسين مستوى البرامج التعليمية والعناصر األخرى المؤثرة فيها
إن نظاماً مرتبطاً بالنتائج كهذا يتضمن تحديداً دقيقاً لمواصفات الجودة، وتحديد الممارسات 

معوقات عملية التعلم، ومتابعة األداء، الجيدة باإلضافة إلى التعرف على نقاط قصور و
ومقترحات للتطوير والتحسين، والمراجعة والتطوير المنتظمين لعمليات إنشاء السياسات 

  .الفعالة وكذلك االستراتيجيات واألولويات لدعم التحسين المستمر

  :البتقييم الط

لقياس مدى  هو مجموعة من العمليات، متضمنة امتحانات وأنشطة أخرى تقررها المؤسسة
وتوفر التقييمات كذلك وسيلة لترتيب . برنامج/ تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة لمقرر

الطالب على دراية طيبة بالضوابط المتبعة لتقييمهم ويتم  ويكون الطالب حسب إنجازاتهم
  .إعطاؤهم تغذية رأي راجعة بشكل منهجي لدعم تعلمهم المستمر

  :أساليب التعليم والتعلم

األساليب أو الطرق التي يستخدمها المعلمون لمساعدة الطالب في تحقيق النتائج التعليمية  هي
دراسة حالة لتعليم الطالب كيفية تحليل المعلومات والوصول : من أمثلتها. المستهدفة للمقرر

إلى قرار، وكتابة ورقة مراجعة ليتمكن الطالب من اكتساب مهارات التعلم الذاتي وتقديم 
، وجلسات عملية ليتمكن الطالب من اكتساب المهارات العملية وإجراء التجارب العروض

  .وذلك لتدريب الطالب على تحليل النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة

  :تقويم البرنامج

األساليب المستخدمة للحصول على آراء المستفيدين من البرنامج، ويشملون الطالب وأعضاء 
الخريجين والمجلس الحاكم، إلخ، وذلك بهدف تحسين وتطوير البرنامج الكلية وب التدريس هيئة

ويعتبر التقويم  المادة واحتياجات المجتمع والبيئة محتوى ليتجاوب مع التقدم الذي يطرأ على
الذاتى عنصرا محوريا لنظم ضمان الجودة الداخلية وتقوم المراجعات الخارجية فى حالة طلب 

  .تقارير التقويم الذاتى كنقطة انطالق للمراجعة المؤسسة لالعتماد باستخدام

  

  :التقرير السنوى
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  تقريرالتقييم الذاتى السنوى للكلية الذى يتم اعداده بناءا على تقارير برامجها التعليمية 

  :تقرير المراجعة االستراتيجية

 يمثل النتائج التى تم التوصل اليها فى المراجعة) مرة كل خمس سنوات(هو تقرير دورى 
ويتم تضمين . البيانات الداعمة وخطة عمل يتم تبنيها) أو يشير إلى(االستراتيجية ويستخدم 

   .التقرير كأحد الوثائق الرئيسية التى تقدمها المؤسسة كجزء من عملية االعتماد بواسطة الهيئة

  :المراجع النظير

قومون بتوصيل ما هو فرد على نفس الكادر المهني والتخصص في المادة مثل األفراد الذين ي
تقدمه المؤسسة، لكنه ليس من نفس المؤسسة، ويستطيع، دون تضارب في المصالح، المساهمة 

  .في مراجعة البرنامج التعليمي إما ألجل ضمان الجودة الداخلية أو ألغراض االعتماد

  :المستفيدون

ث جودة معايير هى المجموعات التى لديها اهتمام مشروع باألنشطة التعليمية للمؤسسة، من حي
وحتى تكون عملية . التعليم وكذلك من حيث فعالية النظم والعمليات الموضوعة لضمان الجودة

ويعتمد التحديد . المراجعة اإلستراتيجية فعالة يجب أن تتضمن مجموعات المستفيدين الرئيسيين
سة ومجال الدقيق لنوع ونطاق مجموعات المستفيدين واهتمامتهم المتباينة على رسالة المؤس

الطلبة الحاليون، والخريجون، : ومن أمثلة المستفيدين. االنشطة التعليمية بها والظروف المحلية
والطلبة اللذين ينون االلتحاق بالبرامج التعليمية، وهيئة التدريس فى المؤسسة ومجالس 

ى، المؤسسات ومجتمع جهات توظيف الطالب، والرعاة والمنظمات التمويلية والداعمة االخر
  .والمنظمات المهنية المعنية
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  إلعداد مواصفات مقرر رشادياإلدليل ال

  توجیھات عامة
بحيث يحتوي على " ملف المقرر"يجب أن تحتفظ المؤسسة بملف لكل مقرر  - ١

مواصفات المقرر، ونماذج من أوراق امتحانات سابقة، ونتائج التقويم الطالبي للمقرر 
المنقطعين عن المقرر وكذلك الناجحين  باإلضافة إلى النسب المئوية للطالب

  .ويجب أن يحتوي الملف على أي معلومات أخرى ذات صلة. والراسبين فيه

يجب أن تتأكد المؤسسة من وجود نسختين من ملف المقرر، إحداهما للمحاضر الذي  - ٢
المقرر واألخرى لرئيس القسم أو منسق البرنامج، فهذا يساعد في متابعة  وم بتدريسيق

  .األداء

  .يجب أن توفر المؤسسة نظاماً لتقويم المقرر - ٣

أي تطوير / إصالح/ يجب أن يوافق مجلس القسم على مواصفات المقرر عند إعداد - ٤
مقرر الوقبل اعتماد البرنامج بواسطة جهة عليا، أو في حالة مراجعة  برنامج تعليمي،

  .لبرنامجليستوعب موضوعات حديثة أو إلضافة أو حذف بعض المعايير األكاديمية ل

  البيانات األساسية)  أ(

  :عنوان البرنامج )١

الذي يحتوي على المقرر وتحديد إذا كان عنصر ) أو البرامج(كتب عنواناً للبرنامج ي
  .ثانوي، حيثما ينطبق ذلك/رئيسي

  ):البرامج(القسم الذي يقدم البرنامج  )٢

  .البرنامج أو البرامجتدريس كتب اسم القسم المسئول عن ي

  :ل عن المقررالقسم المسئو )٣

  .اكتب اسم القسم المسئول عن تدريس المقرر

  :كود المقرر )٤

الحرف أو الحروف والرقم المستخدمان لتعريف المقرر في لوائح (كتب الرمز الكودي ي
  .إن لم يكن هناك كود مستعمالً فتترك هذه المساحة خالية). الكلية

  :المستوى/السنة )٥

برنامج في حالة اتباع نظام الجداول اليومية، أو كتب السنة الدراسية للطلبة من سنوات الت
  .المستوى في حالة نظام الساعات المعتمدة

  :الوحدات/ عدد الساعات )٦

سبوعية بالنسبة إلى نظام الجداول دريس األكتب عدد ساعات التيبالرجوع إلى لوائح الكلية، 
، وذلك بتقسيمها إلى اليومية ووحدات الساعات المعتمدة بالنسبة إلى نظام الساعات المعتمدة

  .محاضرات، وتمارين، ومعامل
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  :تاريخ اعتماد مواصفات المقرر )٧

  .كتب السنة التي تم فيها اعتماد مواصفات المقررت

  البيانات المهنية )  ب(

  :أهداف المقرر )١

التي يفترض تحقيقها بواسطة  مخرجاتيجب التعبير عن األهداف العامة للمقرر في صيغة 
  .أهمية وقابلة للتقييم/ شكل صفات ذات داللة ذلك علىالمقرر، و الطالب الذين يكملون

  :النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر )٢

  :ما يلي كماالتعليمية المستهدفة للمقرر  مخرجاتعبر عن الي

  المعرفة والفهم -  أ

  ذكر المعلومات األساسية التي يجب اكتسابها والمفاهيم التي يجب تحصيلها من المقررت

  ت الذهنيةالمهارا - ب

شرح المهارات الذهنية التي سوف يساعد المقرر على تنميتها في الطالب، على سبيل ت
  .التحليل، القدرة على التفكير اإلبداعي، تحديد وحل المشكالت، إلخ: المثال

  المهارات المهنية - ت

تظهر هذه المهارات من خالل قدرة الطالب، بعد إنهائه للمقرر، على تطبيق وتبني 
  .ت التي درسها في التطبيقات المهنيةالموضوعا

  المهارات العامة والقابلة للنقل - ث

: مادة، وتتضمن وأهي مهارات عامة في طبيعتها، بحيث يمكن تطبيقها في أي مجال 
االتصال والتواصل التحريري والشفوي، استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة، 

  .، حل المشكالت، اإلدارة، إلخفي فريقتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، العمل 

  :محتوى المقرر )٣

) التيرم(الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المقرر، وعدد ساعات الفصل الدراسي  كتبت
والتدريبات  اإلرشاد الخاصالمخصصة لتدريس كل موضوع للمحاضرات والندوات وحصص 

  .ب في لوائح الكليةيجب أن تتوافق الموضوعات مع المحتوى المكتو. والعمل المعملي، إلخ

  :أساليب التعليم والتعلم )٤

المقرر، مثل المحاضرات، وجلسات المناقشة،  دريسالطرق المستخدمة في ت/حدد األساليبت
وجمع المعلومات من مصادر مختلفة، والنشاط العملي، والفروض البحثية، والزيارات 

  .الميدانية، ودراسات الحالة، إلخ
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  :تقييم الطالب )٥

نصف العام أو (التقييم المستخدمة، مثل االمتحانات التحريرية تدوين أساليب  −
التقارير، (، واألنشطة داخل الفصول )الفصل، الدورية، نهاية العام أو الفصل

طابقة األساليب المستخدمة مع النتائج التعليمية م .). المناقشات، األنشطة العملية، إلخ
  ).٣  البند رقم(المستهدفة للمقرر 

  .الفصل الدراسي/حدد تاريخ كل تقييم على مدار العامي: يالجدول الزمن −

حدد النسبة المئوية للدرجات من الدرجة اإلجمالية للمقرر التي ت: نظام الوزن النسبي −
  .تم تخصيصها لكل أداة تقييم مذكورة أعاله

− Formative assessment  ،هي أشكال التقييم التي ال تساهم في نظام الدرجات اإلجمالية
ـّم لكنها   .هامة لعملية التعل

  :قائمة الكتب الدراسية والمراجع )٦

حدد إذا كانت معدة على هيئة تفي حالة وجود مذكرات، : مذكرات المحاضرات - أ
كتاب معتمد من القسم أو على شكل أوراق يتم توزيعها على الطلبة كل جزء على 

  .حدة

حدد يت المقرر، عندما يستخدم المحاضر كتاباً واحداً يغطي معظم محتويا: الكتب -  ب
  .هذا الكتاب

إذا كان المحاضر يستخدم أكثر من كتاب بحيث يغطي كل منها بعض أجزاء من 
  .حدد هذه الكتب والموضوعات التي يغطيها كل منهاتالمقرر، 

، والدوريات، ومواقع العلمية يجب أيضاً إدراج قائمة بالمراجع العامة، والمجالت -  ت
  .اإلنترنت، التي تثري عملية التعلم

الناشر، (المراجع الواجب تحديدها في البنود أعاله يجب كتابتها بالصيغة التقليدية 
يذكر أيضاً أماكن قراءة أو شراء تلك المراجع ). ، إلخ)ون(النسخة، السنة، المؤلف

  .التي تم تحديدها

  :الالزمة للتعليم والتعلم مكاناتواإلالتسهيالت  )٧

ئم يضم أدوات مساعدة للتدريس، ومعامل، مكان تدريس مال: ما يليمكانات اإلتتضمن 
ومعدات معملية، وأجهزة حاسب آلي، إلخ، باإلضافة إلى تسهيالت للعمل الميداني والزيارات 

  .الميدانية، إلخ، والتي تعتبر كلها ضرورية لتدريس المقرر



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذجوونم دليل إرشادي): ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوي المقرر وتقريرلمواصفات 

      ٧٦  

  لكتابة تقرير المقرر رشادياإلدليل ال

  توجیھات عامة
ـَد بحيث يحتوي الملف على يجب أن تحتفظ المؤسسة بملف لكل  - ١ برنامج معتم

البد من توافر نسختين، إحداهما مع المنسق األكاديمي . مواصفات مقررات البرنامج
  .لتعليم وشئون الطلبةا وكيل الكلية لشئونوالثانية مع 

يجب أن تقوم المؤسسة بتوفير اآلليات الالزمة لضمان المراجعة المستمرة والتحديث  - ٢
حذف مهارات محددة من المقررات، /تعديالت للهيكل، وإضافةلبرامجها، متضمنة 

  .والنتائج التعليمية المستهدفة، إلخ

يجب أن يكون لدى المؤسسة معايير أكاديمية واضحة ومعايير قياسية مرجعية لكل  - ٣
  .برنامج تعليمي

منسق كل مقرر بتقديم تقرير /الفصل الدراسي، يجب أن يقوم محاضر/في نهاية العام - ٤
  .إلى رئيس القسمالمقرر 

  البيانات األساسية)  أ(

  :عنوان المقرر ورمزه الكودي )١

مجموعة الحروف والرقم المستخدمان لتعريف المقرر (كتب عنوان المقرر ورمزه الكودي ي
  .إن لم يكن هناك كود مستعمالً فتترك المساحة خالية). في لوائح الكلية

  :البرنامج )٢

  .يساهم فيها المقرر كتب عنوان البرنامج أو البرامج التيي

  :المستوى/ السنة )٣

كتب السنة الدراسية من البرنامج للطلبة في حالة اتباع نظام الجداول اليومية أو المستوى في ت
  .حالة نظام الساعات المعتمدة

  :الوحدات/ عدد الساعات )٤

ل األسبوعية بالنسبة إلى نظام الجداو تدريسعدد ساعات ال تكتببالرجوع إلى لوائح الكلية، 
اليومية ووحدات الساعات المعتمدة بالنسبة إلى نظام الساعات المعتمدة، مقسمة إلى 

  .محاضرات، وتمارين، ومعامل

  :هيئة التدريس )٥

  .القائم بتدريس المقرر) أو المحاضرين(كتب اسم المحاضر ي

  البيانات اإلحصائية)  ب(

  :عدد الطالب الذين بدءوا المقرر )٦

  .حضور المقرر منذ بداية الفصل الدراسيكتب عدد الطالب الذين بدءوا ي



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذجوونم دليل إرشادي): ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوي المقرر وتقريرلمواصفات 

      ٧٧  

  :نتائج تقييم الطالب )٧

  .كتب العدد والنسبة المئوية للطلبة الناجحين وكذلك عدد ونسبة الراسبيني

  :توزيع الطالب الناجحين بالنسبة إلى )٨

  .مأل في المساحة المخصصة، العدد والنسبة المئوية للطلبة في كل تقديري

  البيانات المهنية)  ت(

  :ت المقرر التي تم تدريسهاموضوعا )١

  .السنة/كتب الموضوعات التي تم تغطيتها فعلياً في هذا الفصلتفي العمود األول من الجدول، 

  .كتب الساعات الفعلية التي استغرقها تغطية كل موضوعتفي العمود الثاني من الجدول، 

  .ضوعكتب اسم المحاضر الذي قام بتغطية كل مويفي العمود الثالث من الجدول، 

كتب في المساحة المتاحة النسبة المئوية للموضوعات التي تم تغطيها فعلياً من الموضوعات ي
وإذا تم تدريس موضوعات . تغطية أي من الموضوعات المحددة عدمذكر أسباب ت. المحددة

  .لذلككتب تبريرات تليست مشمولة في مواصفات المقرر، 

  :أساليب التعليم والتعلم )٢

  .كتب أي تعليقات مناسبةت. المربع المالئم أمام األسلوب المستعمل ضع عالمة صح فييو

      ..............................  محاضرات   

      .....................  معمل /تدريب عملي  

      ..........................  جلسات مناقشة   

      ........................  أنشطة في الفصل  

      ............................  دراسات حالة  

      ...........................  فروض أخرى  

  :تقييم الطالب )٣

  أساليب التقييم - أ

  .ضع عالمة في المكان المناسب أمام األسلوب أو األساليب المستخدمةتو

  .االمتحانوضع تم تطبيقها الختيار لجنة يالقواعد التي  ذكرت -  ب

  .اذكر أسماء أعضاء لجنة االمتحان

ـّم الخارجي ي -  ت   :في) اذا كان ينطبق(ذكر اشتراك المقي

  المطابقة بين االمتحان والمواد التي تم تدريسها −

  وجود ضوابط وضع الدرجات في أوراق االمتحان −



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذجوونم دليل إرشادي): ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوي المقرر وتقريرلمواصفات 

      ٧٨  

  لكل تقييمتعيين وتوزيع الدرجات والوزن النسبي  −

  .فعالية التقييمات بشكل عام في قياس مدى تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة −

  :وأساليب التدريس مكاناتاإل/المرافق )٤

إذا . التعلم ومواد التعليم كافية إمكاناتضع عالمة في المربعات المتاحة لتحديد إذا كانت تو
عن ذلك في توصيل المقرر أو  ذكر أيضاً أي مشكالت نتجتيحدد وتكان هناك نقاط قصور، 

  .تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة

  :القيود اإلدارية )٥

مرافق أو التمويل، ال/مكاناتبعض اإل: قصور في(ذكر أي قيود إدارية متعلقة بالتعليم والتعلم ت
 ذكرت). واألدوات المساعدة للتدريس، والزيارات الميدانية، واألفراد المؤهلين للمعامل واإلدارة

المقرر وتحقيق النتائج  دريسأيضاً أي مشاكل إدارية أو لوائح تكون قد تسببت في تعطيل ت
  .التعليمية المستهدفة

  :نتائج تقويم المقرر بواسطة الطلبة )٦

ذكر تو ،)الطلبةالذي يقوم به (ذكر النقاط األساسية الناتجة عن تحليل التقويم الطالبي للمقرر ت
ن على المقرر ألي نقد باإلضافة إلى مقترحاتهم بشأن التعامل مع استجابة أعضاء الكلية القائمي

  .تلك المشاكل

ـّم الخارجي )٧   :)إذا كان ينطبق( تعليقات المقي

ـّم الخارجي واستجابات أعضاء هيئة ال القائمين  تدريساذكر القضايا المطروحة بواسطة المقي
  .قضاياعلى المقرر، باإلضافة إلى مقترحاتهم بشأن التعامل مع تلك ال

  :تحسين المقرر )٨

ذكر ما يكتب قائمة بالقضايا التي تم تحديدها في خطة العمل من السنة الماضية وت - أ
في حالة القضايا التي لم يتم التعامل معها بكفاءة، . إذا كان قد تم التعامل معها بكفاءة

  .درج في خطة العمل للسنة الحاليةتذكر األسباب وت

لها من القائمة المطروحة في التقرير السابق واذكر كتب القضايا التي لم يتم تناوت
  .أسباب إغفالها

  .خطة العمل لتحسين البرنامج في العام الدراسي التالي -  ب

  :كتب قائمة بما يليت

  القضايا واإلجراءات المطلوبة إزاءها -١-

  الجدول الزمني -٢-

  .الفرد أو األفراد المسئولون عن نجاح تحقيق اإلجراءات المحددة -٣-

  

  



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذجوونم دليل إرشادي): ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوي المقرر وتقريرلمواصفات 

      ٧٩  

  :خطة العمل )٩

إن خطة العمل أساسية في نجاح نظام الجودة، وتظهر في آخر التقرير حيث أنها نتاج كل 
وال يمكن حدوث تحسين إال إذا تم تحديد المشاكل ثم تم اتخاذ إجراءات إزاءها . التحليل السابق

ـّن اإلجراءات الالزم . وتم حلها إن خطة العمل تحدد المشاكل، وترتبها حسب األولويات وتعي
كما أنها تضع بوضوح المسئولية عن تنفيذ اإلجراءات وحل المشكالت المتعلقة بها . هااتخاذ

  .وفي جدول زمني محدد محددين باالسمعلى أفراد 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):أ٤(الملحق 

  

  ذجونم

  لمواصفات المقرر

  

  

  



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذج لمواصفات المقررونم): أ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٨١  

  

  ):أ ٤(الملحق 
  ذج لمواصفات المقرر ونم

  
  ...كلية   ...جامعة 

  مواصفات المقرر

  ج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقررالبرنام

  للبرامجبالنسبة  اثانوي وأ ارئيسي اعنصرالمقرر يمثل 

  البرنامج مسئول عنالالعلمي القسم 

  المقررالمسئول عن تدريس  العلمي القسم

  المستوى/ السنة الدراسية

  توصيف البرنامجتاريخ اعتماد 

  البيانات األساسية)  أ(

    :الكود  :العنوان

    :اعات المعتمدةالس

  :ةالعمليالدروس   :المحاضرة

  :المجموع    :رشاد األكاديمياإلساعات 

  البيانات المهنية)  ب(

  األهداف العامة للمقرر )١
  .....................    
  .....................    
  .....................    

  النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر )٢

  المعرفة والفهم -أ
    ...........................   -١-أ  
    ...........................   -٢-أ  
    ...........................   -٣-أ  



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذج لمواصفات المقررونم): أ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٨٢  

  المهارات الذهنية - ب
    .........................   -١- ب  
    .........................   -٢- ب  
    .........................   -٣- ب  

  رات المهنية والعمليةالمها - ت
    .........................   -١- ت  
    .........................   -٢- ت  
    .........................   -٣- ت  

   والمنقولة المهارات العامة - ث
    .........................   -١- ث  
    .........................   -٢- ث  

  المحتويات )٣

  محاضرة  عدد الساعات  الموضوع
  إرشاد  ساعات

  ةعملي/دروس أكاديمية
        
        
        
        
        
        
        
  

  أساليب التعليم والتعلم )٤
١- ٤-   ...............................    
٢- ٤-   ...............................    
٣- ٤-   ...............................    
٤- ٤-   ...............................    

  تقييم الطلبةأساليب  )٥
  .................  لتقييم     ................   -١- ٥
  .................  لتقييم     ................   -٢- ٥
  .................  لتقييم     ................   -٣- ٥
  .................  لتقييم     ................   -٤- ٥

  جدول التقييم
  ..............  األسبوع     ..............   ١التقييم 
  ..............  األسبوع     ..............   ٢التقييم 
  ..............  األسبوع     ..............   ٣التقييم 
  ..............  األسبوع     ..............   ٤التقييم 



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذج لمواصفات المقررونم): أ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٨٣  

  لكل تقييم ة المئويةالنسب
  %   الدراسي األول الفصل /لعامامتحان نصف ا

  %  الدراسي الثاني   الفصل /نهاية العامامتحان 
  %    االمتحان الشفوي
  %    االمتحان العملي

  %    الدراسي الفصل/أعمال السنة
  %    أنواع التقييم األخرى

  %١٠٠    المجموع

  آخر بدون درجاتأي تقييم 

  قائمة المراجع )٦

  مذكرات المقرر -١- ٦
  .......................................    

  الكتب الدراسية  -٢- ٦
  .......................................    
  .......................................    

  كتب مقترحة -٣- ٦
  .......................................    
  .......................................    

  مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -٤- ٦
  .......................................    
  .......................................    

  المطلوبة للتعليم والتعلم مكاناتاإل )٧

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

  

  

  :منسق المقرر
  

  :رئيس القسم

  :   /   /   التاريخ

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):ب٤(الملحق 

  

  ذجونم

  لتقرير المقرر السنوي

  

  

  



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذج لتقرير المقرر السنويونم): ب ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٨٥  

  

  ):ب ٤(الملحق 
  يتقرير المقرر السنولذج ونم

  
  ...قسم   ... كلية   ...جامعة 

  

  تقرير المقرر

  البيانات األساسية  )أ(

  العنوان والرمز الكودي -١

  البرنامج أو البرامج التي يقدم فيها هذا المقرر -٢

  المستوى في البرامج/ السنة -٣

  الساعات المعتمدة/ الوحدات -٤

        مجموع      عملي/إرشاد أكاديمي ساعات      محاضرات

  المقرر تدريسأسماء المحاضرين المساهمين في  -٥

-١-   .................................    
-٢-   .................................    
-٣-   .................................    

    ........................  منسق المقرر 
  )إذا كان ينطبق(  ....................  الخارجي  راجعالم

  البيانات اإلحصائية  )ب(

      %نسبة       عدد  :عدد الطالب الذين حضروا المقرر  

      %نسبة       عدد  :عدد الطالب الذين أكملوا المقرر  

  :النتائج  

      %نسبة       عدد  :رسوب      %نسبة       عدد  : نجاح  

  :تقديرات الطالب الناجحين  

      %نسبة       عدد  :جيد جداً      %نسبة       عدد  : امتياز  

      %نسبة       عدد  :مقبول      %نسبة       عدد  : جيد  



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذج لتقرير المقرر السنويونم): ب ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٨٦  

  البيانات المهنية  )ت(

  تدريس المقرر )١

  اسم المحاضر  عدد الساعات  الموضوعات التي تم تدريسها فعلياً
      
      
      
      
  
  :نامجبرموضوعات التي تم تدريسها من محتوى اللللنسبة المئوية ا

      %٧٠أقل من       %٩٠- ٧٠      %٩٠أكثر من 

  األسباب بالتفاصيل لعدم تدريس أي موضوع من الموضوعات 
  ........................................    
  ........................................    
  ........................................    

إذا كان هناك موضوعات تم تدريسها رغم أنها ليست محددة في المحتوى، اذكر 
  األسباب بالتفاصيل

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

  :أساليب التعليم والتعلم )٢

      :محاضرات

      :معمل/ تدريب عملي

      :شة عملور/ ندوة

      :أنشطة في الفصل

      :دراسة حالة

      :منزلية واجبات /أخرى واجبات

إذا تم استخدام أساليب أخرى للتعليم والتعلم غير تلك المحددة أعاله، اذكرها واذكر 
  :أسباب استخدامها

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



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ذج لتقرير المقرر السنويونم): ب ٤(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ٨٧  

  :تقييم الطلبة )٣

  النسبة المئوية من مجموع الدرجات  طريقة التقييم

      امتحان تحريري

      فويامتحان ش

      معمل/العمليامتحان 

      الدراسي أعمال الفصل/أخرى واجبات

  %١٠٠  المجموع

  أعضاء لجنة االمتحان
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  ):٥(الملحق 
  ونماذج رشادياإلدليل ال

  البرنامج وتقرير البرنامج  توصيفل 
  

  مقدمة
ي إعداد هو مساعدة مؤسسات التعليم العالي ف رشادياإلدليل لا اإن الغرض من هذ - ١

مجموعة مواصفات لكل برنامج أكاديمي بالمؤسسة وفي كتابة تقرير عن إدارة 
دليل الوهذه هي إحدى خطوط . العالمية لضمان جودته/ القوميةالبرنامج وفقاً للمعايير 

بواسطة مشروع ضمان الجودة، ويجب استخدامها جنباً إلى جنب مع  عدةالم رشادياإل
) في الدليل ٤ الملحق(وتقرير المقرر  بتوصيف ي الخاصاإلرشاددليل الخطوط 

  )لدليلل ٦ الملحق(وتقارير التقويم الذاتي للكلية 

الوثائق : ، تم االستعانة بما يلي كمواد إرشاديةهذا رشادياإلدليل ال عند إعداد - ٢
المنشورة لهيئة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة وهيئة االعتماد 

ذج لمواصفات ووتم إعداد نم. رب الواليات المتحدة األمريكيةلجامعات وسط وغ
اللجنة القومية  واسطةالموجودة في المالحق ب) ب٥(وتقرير البرنامج ) أ٥(البرنامج 

  .ممثلين من مؤسسات التعليم العالي في مصر لضمان الجودة واالعتماد وبمشاركة

الجزء األول  شمليمن جزأين، حيث  رشادياإلدليل اليتكون كل قسم من خطوط  - ٣
القواعد العامة التي تستعرض الممارسات واالعتبارات األساسية التي يجب أن تلتزم 
بها المؤسسة التعليمية من أجل ضمان جودة أدائها، بينما الجزء الثاني هو عبارة عن 

  .مجموعة من العناصر األساسية المقترحة لكل قسم

به شرحاً لمعنى البند وصلته يصاح رشادياإلدليل الكل بند من بنود خطوط  - ٤
باالعتبارات والممارسات األساسية التي يجب أن توفرها المؤسسة من أجل ضمان 

 صطلحات الواردة في الدليلالغرض من هذا هو تفادي أي سوء فهم للم. جودة أدائها
  .كتابة مواصفات وتقرير البرامج فيوكذلك المساعدة 

البيانات األساسية، : نود الرئيسية التاليةيحتوي نموذج مواصفات البرنامج على الب - ٥
واألهداف، والنتائج التعليمية المستهدفة، وهيكل ومحتوى المنهج، والمقررات في 

البرنامج، ومحتوى المقررات، واللوائح للتقدم في البرنامج وإكماله، وتقييم الطالب، 
  .نامج، وخطة العملوالمعايير األكاديمية، والمعايير القياسية المرجعية، وتقويم البر

البيانات األساسية، : يحتوي نموذج تقرير البرنامج على البنود الرئيسية التالية - ٦
ـّم  واإلحصائيات، والبيانات المهنية متضمنة المعايير األكاديمية، وإدارة جودة التعل

  .لتطوير البرنامج، وخطة العمل
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قة اللوائح األكاديمية يجب توفير مواصفات البرنامج األكاديمي من أجل اعتماد وثي - ٧
ويجب توفير تقرير البرنامج في نهاية السنة، حتى يتاح الوقت إلعداد تقرير . للكلية

  .الكلية األكاديمي السنوي وإلعداد خطة العمل للسنة األكاديمية التالية

، بينما نموذج تقرير البرنامج )أ٥(البرنامج موجود في الملحق  توصيفنموذج  - ٨
  ).ب٥(موجود في الملحق 

  السیاق العام
. أصبح تحسين المعايير األكاديمية أحد أهم التحديات التي تواجهها دول العالم جمعاء - ٩

فمن خالل هذا التحسين تتمكن الدول من تنفيذ اإلصالحات االقتصادية التي تفرضها 
أكد برنامج إصالح التعليم في مصر على أن مساعدة المؤسسات وقد . العولمة

د برامج أكاديمية في التعليم العالي على مستوى مقارن ألفضل ما في التعليمية في إعدا
سوف يساعد مثل هذا التحسين في . العالم يعد من أولويات تقدم االقتصاد والمجتمع

تحقيق الهدف الرئيسي من التعليم، أال وهو إمداد المجتمع بخريجين قادرين على تلبية 
على المساهمة الفعالة في تطوير وتطبيق احتياجات هذا المجتمع المهنية والبحثية و

  .السياسات القومية المنشودة

المعترف  األكاديمية خريجين على مستوى يتوافق مع المعايير عدادمن أجل ضمان إ -١٠
بها عالمياً، يجب على جميع المؤسسات تطوير نظم داخلية مالئمة لتحديد جودة 

شكل مواصفات خريجيها، والقيام برامجها األكاديمية، وتحديد النتائج المستهدفة في 
داء المؤسسة مقارنة بالمواصفات، واتخاذ خطوات لتحديد األمور الدورية ألبالمراجعة 

هذا من شأنه رفع . الواجب تناولها والتصدي لها ضمن عملية من التحسين المستمر
من . مهارات الخريجين وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي واإلقليمي

جل هذا تم تضمين مشروع ضمان الجودة واالعتماد ضمن الخمسة وعشرين أ
، كما تم ٢٠٠٠مشروعاً الموافق عليها من قبل مؤتمر التعليم العالي القومي في عام 

اختيار المشروع كواحد من ستة مشاريع تطوير في التعليم العالي يتم تنفيذها في 
  .النظام التعليميوتعتبر البرامج األكاديمية هي قلب . ٢٠٠٢ عام

عالمية وعلى أساس قومية أو  لذا فمن الضروري توصيف أي برنامج وفقاً لمعايير -١١
كذلك من المهم إعداد تقرير سنوي عن أداء البرنامج أثناء . نتائجه التعليمية المستهدفة

والمعايير القياسية  األكاديمية تنفيذه، وهو ما يجب عمله بالرجوع إلى المعايير
التي يتم اختيارها بعناية بواسطة مؤسسة التعليم العالي بما يتالءم مع المرجعية و

هدف مشروع ضمان الجودة  لتحقيق رشادياإلدليل التم إعداد خطوط . رسالتها
 واالعتماد الستيفاء معايير األداء، كما تهدف إلى توحيد المفاهيم بين أعضاء هيئة

  .رامجالكلية عند إعداد مواصفات وتقرير البب التدريس

  قائمة المصطلحات
وفي كتابة مواصفات  رشادياإلدليل الإن بعض المصطلحات المستخدمة في خطوط  -١٢

البرنامج وتقريره في مؤسسات التعليم العالي قد تحمل أكثر من معنى وفقاً للسياق 
الذي تظهر فيه، األمر الذي قد يؤدي إلى بعض اللبس في الفهم وبالتالي يؤثر على 
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دليل اللذا فمن الضروري أن يدرك قارئ خطوط . ت والتقاريرإعداد المواصفا
المعنى المقصود من المصطلحات في هذا السياق، وبالتالي يقدم هذا هذه  رشادياإل

  .القسم تعريفاً للمصطلحات المستخدمة في إعداد مواصفات وتقارير البرنامج

  :االعتماد

رنامج التعليمي لمستوى معين من معايير هو إقرار الهيئة باستيفاء المؤسسة التعليمية أو الب
الجودة وأنه لديها نظم قائمة في موضعها وفعالة لضمان وضمان الجودة والتحسين المستمر 

  .ألنشطتها األكاديمية، وفقا للضوابط التي تنشرها الهيئة

  :المعايير األكاديمية

وتتضمن  أو عالميةقومية  معايير محددة تقررها المؤسسة وتكون مستمدة من مراجع خارجية
الحد األدنى من المعرفة والمهارات المفترض أن يكتسبها الخريجون من البرنامج وتستوفي 

  .رسالة المؤسسة المعلنة

  :المعايير القياسية المرجعية

بالتالي تمثل نصوص . هي نقاط مرجعية يمكن بواسطتها مقارنة معايير وجودة البرنامج
عات عامة حول مستويات اإلنجاز والصفات العامة التي يفترض المعايير القياسية المرجعية توق

  .توقعها في خريج في مجال تخصص ما

  :مؤسسة التعليم العالي

تؤدي إلى مؤهل علمي جامعي أو  كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليم عاليجامعة أو هي 
  )دكتوراه –ماجستير  –دبلوم ( أو درجة أعلى) بكالوريوس أو ليسانس(

ـّم الخارجيالمق   :ي

هو شخص من خارج المؤسسة ذو خبرة في مجال التخصص يتم دعوته لمراجعة هيكل 
ومحتوى برنامج ما، وعالقته بالنتائج التعليمية المستهدفة، ومعايير ومالءمة تقييمات الطالب 

لبي وتقديراتهم بالنظر إلى المواصفات، وكذلك تقويم الموارد التعليمية الموجودة وما إذا كانت ت
ـّمينالمؤسسة مسئولة عن تحديد دور . متطلبات البرنامج   .وتعيينهم المقي

  :اإلستراتيجيةاألهداف 

وتكون هذه األغراض مكتوبة . منبثقة عن رسالتهامجموعة من األهداف الخاصة بالمؤسسة 
بصيغة عامة تركز على الرؤية العريضة ومتوسطة المدى لالتجاه اإلستراتيجي الذي ترغب 

ة فى اتخاذه من أجل تحقيق أفضل أثر على مختلف األنشطة التعليمية لطالبها المؤسس
  .والمجتمع المحلى الذى تخدمه والمجتمع بأسره

  :األهداف

مجموعة من االهداف المنبثقة عن نص رسالة المؤسسة والتى بدورها توجهه اهداف النتائج 
ويتم كتابتها . اف المحددة للمقرراتالتعليمية المستهدفة التفصيلية للبرامج التعليمية واألهد
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وتعبر عن األغراض العريضة والنوايا العامة في البرامج التعليمية والمقررات، بصيغة عامة 
  .تسرد هذه األهداف المعرفة والمهارات والمواقف الذهنية المنشود تنميتها لدى الطالب

  :المنهج

ي تقدمها المدرسة أو الجامعة داخل المنهج هو مجموعة المعارف والمهارات والوجدانيات الت
جدرانها وخارجها لتحقيق مخرجات التعلم المنشود من برنامج تعليمي أو مادة دراسية في فترة 

  .زمنية محددة

  :النتائج التعليمية المستهدفة

ان يكتسبها الطالب عند اكمالهم للبرنامج هي المعرفة والفهم والمهارات التي تنشد المؤسسة 
، ويجب برسالتها، وتعكس استخدام معايير مرجعية خارجية على مستوى مالئم والتي ترتبط

  .التعبير عنها فى صيغة نتائج وليس على شكل منهج تعليمى مكتوب بالصيغة التقليدية

  :النظام الداخلي إلدارة الجودة

. فيها النظام الذي تتبناه المؤسسة لتحسين مستوى البرامج التعليمية والعناصر األخرى المؤثرة
إن نظاماً مرتبطاً بالنتائج كهذا يتضمن تحديداً دقيقاً لمواصفات الجودة، وتحديد الممارسات 

الجيدة باإلضافة إلى التعرف على نقاط قصور ومعوقات عملية التعلم، ومتابعة األداء، 
ومقترحات للتطوير والتحسين، والمراجعة والتطوير المنتظمين لعمليات إنشاء السياسات 

  .الة وكذلك االستراتيجيات واألولويات لدعم التحسين المستمرالفع

  :البتقييم الط

هو مجموعة من العمليات، متضمنة امتحانات وأنشطة أخرى تقررها المؤسسة لقياس مدى 
وتوفر التقييمات كذلك وسيلة لترتيب . برنامج/ تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة لمقرر

الطالب على دراية طيبة بالضوابط المتبعة لتقييمهم ويتم  ويكون الطالب حسب إنجازاتهم
  .إعطاؤهم تغذية رأي راجعة بشكل منهجي لدعم تعلمهم المستمر

  :أساليب التعليم والتعلم

هي األساليب أو الطرق التي يستخدمها المعلمون لمساعدة الطالب في تحقيق النتائج التعليمية 
حالة لتعليم الطالب كيفية تحليل المعلومات والوصول دراسة : من أمثلتها. المستهدفة للمقرر

إلى قرار، وكتابة ورقة مراجعة ليتمكن الطالب من اكتساب مهارات التعلم الذاتي وتقديم 
العروض، وجلسات عملية ليتمكن الطالب من اكتساب المهارات العملية وإجراء التجارب 

  .استنتاجات محددةوذلك لتدريب الطالب على تحليل النتائج والوصول إلى 

  :تقويم البرنامج

األساليب المستخدمة للحصول على آراء المستفيدين من البرنامج، ويشملون الطالب وأعضاء 
الكلية والخريجين والمجلس الحاكم، إلخ، وذلك بهدف تحسين وتطوير البرنامج ب التدريس هيئة

ويعتبر التقويم  جتمع والبيئةالمادة واحتياجات الم محتوى ليتجاوب مع التقدم الذي يطرأ على
الذاتى عنصرا محوريا لنظم ضمان الجودة الداخلية وتقوم المراجعات الخارجية فى حالة طلب 
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  .المؤسسة لالعتماد باستخدام تقارير التقويم الذاتى كنقطة انطالق للمراجعة

  :التقرير السنوى

  ى تقارير برامجها التعليمية تقريرالتقييم الذاتى السنوى للكلية الذى يتم اعداده بناءا عل

  :تقرير المراجعة االستراتيجية

يمثل النتائج التى تم التوصل اليها فى المراجعة ) مرة كل خمس سنوات(هو تقرير دورى 
ويتم تضمين . البيانات الداعمة وخطة عمل يتم تبنيها) أو يشير إلى(االستراتيجية ويستخدم 

   .قدمها المؤسسة كجزء من عملية االعتماد بواسطة الهيئةالتقرير كأحد الوثائق الرئيسية التى ت

  :المراجع النظير

هو فرد على نفس الكادر المهني والتخصص في المادة مثل األفراد الذين يقومون بتوصيل ما 
تقدمه المؤسسة، لكنه ليس من نفس المؤسسة، ويستطيع، دون تضارب في المصالح، المساهمة 

  .مي إما ألجل ضمان الجودة الداخلية أو ألغراض االعتمادفي مراجعة البرنامج التعلي

  :المستفيدون

هى المجموعات التى لديها اهتمام مشروع باألنشطة التعليمية للمؤسسة، من حيث جودة معايير 
وحتى تكون عملية . التعليم وكذلك من حيث فعالية النظم والعمليات الموضوعة لضمان الجودة

ويعتمد التحديد . الة يجب أن تتضمن مجموعات المستفيدين الرئيسيينالمراجعة اإلستراتيجية فع
الدقيق لنوع ونطاق مجموعات المستفيدين واهتمامتهم المتباينة على رسالة المؤسسة ومجال 

الطلبة الحاليون، والخريجون، : ومن أمثلة المستفيدين. االنشطة التعليمية بها والظروف المحلية
لتحاق بالبرامج التعليمية، وهيئة التدريس فى المؤسسة ومجالس والطلبة اللذين ينون اال

المؤسسات ومجتمع جهات توظيف الطالب، والرعاة والمنظمات التمويلية والداعمة األخرى، 
  .والمنظمات المهنية المعنية

  

  برنامج وصيفلكتابة ت رشادياإلدليل ال

  توجیھات عامة
ا آليات داخلية للمراجعة الدورية وإعداد التقارير يجب أن تتأكد المؤسسة من أن كل أقسامها به
  .دوريا للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة

ويجب أن تتأكد المؤسسة من وجود نظام لضمان التحسين المستمر، بما يتفق مع الظروف 
  .الحالية القومية والدولية

جها بما يتماشى مع ويجب أن تقوم المؤسسة بتعريف وتطبيق المعايير األكاديمية لبرام
رسالتها، وباستخدام نقاط مرجعية خارجية مالئمة، كما يجب أن تضمن اكتساب الطلبة للحد 

  .التي تحقق أهداف البرنامج والنتائج التعليمية المستهدفة اتاألدنى من المعرفة والمهار
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ٩٥  

دم تستخ) معايير قياسية مرجعية(ويجب أن تقوم المؤسسة بتحديد نقاط مرجعية خارجية 
  .لتعريف ومقارنة المعايير األكاديمية

  البيانات األساسية)  أ(

  :عنوان البرنامج )١

  .كتب عنوان البرنامجي

  نوع البرنامج )٢

أو ) له تخصصين(أو مشترك ) تخصصه يتبع قسما واحدا(البرنامج أحادي  كان كتب إذاي
في نفس قد تأتي التخصصات من قسمين مختلفين ). له أكثر من تخصصين(متعدد التخصص 

  .الكلية أو في أكثر من كلية

  الكلية )٣

في حالة البرنامج المشترك أو متعدد التخصص، . كتب اسم الكلية المسئولة عن البرنامجي
  .لبرنامجالرئيسية المسئولة عن اكتب اسم الكلية ي

  القسم )٤

  .كتب اسم القسم أو أسماء األقسام التي تقدم البرنامجي

  المنسق المساعد )٥

  .كتب االسمي

  نسقالم )٦

  .كتب االسمي

  الخارجي راجعالم )٧

ـّم الخارجي ي   ).الخارجيين راجعينأو أسماء الم(كتب اسم المقي

  لموافقة على البرنامجلآخر تاريخ  )٨

  .كتب السنةي

  البيانات المهنية )  ب(

  :أهداف البرنامج )١

التي  سلوكياتة عامة مع تحديد أهم المعارف والمهارات والفكتب أهداف البرنامج بصي
  .أن يكتسبها الطالب بعد إكمالهم للبرنامجيفترض 

  :النتائج التعليمية المستهدفة )٢

 حديدالنتائج التعليمية المستهدفة كاملة حتى يمكن ت كتابةعند االنتهاء من هذا البند، يجب 
أيضاً يجب . المقررات التي تكون البرنامج من خالل النتائج التعليمية المستهدفة التي تحققها
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ٩٦  

تتضمن . ة تعليمية مستهدفة رقماً أو رمزاً كودياً حتى يسهل ذكره مرجعياًإعطاء كل نتيج
  :النتائج التعليمية المستهدفة، وال تقتصر على، ما يلي

  :المعرفة والفهم -  أ

قد اكتسبوها  بالمقصود هو المعلومات األساسية والمفاهيم المفترض أن يكون الطال
  .عند إكمال البرنامج

  :المهارات الذهنية - ب

: د هو المهارات الذهنية المكتسبة بواسطة الخريج عند إكماله البرنامج مثلالمقصو
القدرة على االختيار من بين بدائل أو خيارات مختلفة، واالستنتاج والمناقشة، 

  .واالبتكار، وتحديد المشكالت وإيجاد حلول، إلخ

  :المهارات المهنية والعملية - ت

اديمية في تطبيقات مهنية، والتي يجب المقصود هو القدرة على استخدام المادة األك
استخدام خرائط : وتشمل أمثلة هذه القدرات. أن يكتسبها الطالب عند إكماله للبرنامج

االستشعار عن بعد، تطبيقات الليزر، القدرة على تشخيص مرض ما، كتابة بطاقة 
 عالج، إدارة الموارد المائية، القيام بتصميم هندسي، تصميم برنامج حاسب آلي،

  .إلخ

  :والمنقولة المهارات العامة - ث

ستخدام في مجاالت القابلة لال المهارات المقصود هو مختلف المهارات العامة أو
وهي مهارات غير . التي يجب أن يكتسبها الطالب عند إكماله للبرنامج العمل

  :مختصة بمادة الدراسة مثل
  مهارات التعامل مع الحاسب اآللي

  مهارات االتصال
  دارةمهارات اإل

  فريقالعمل في مهارات 
  .حل المشكالتمهارات 

  :المعايير األكاديمية )٣

كتب مواصفات المعايير األكاديمية للبرنامج التي توضح ما يجب أن يكون الطالب قد حققه ي
  . يجب اإلشارة إلى مراجع خارجية. عند إكماله للبرنامج

  ):المعايير القياسية المرجعية(المراجع الخارجية للمعايير  )٤

المقصود بذلك هو مجموعة القياسات التي يتم تطبيقها بواسطة المجتمع األكاديمي للتأكد من أن 
  الخريجين قد حققوا المعايير األكاديمية ومستوى الجودة األكاديمية المحددة في رسالة المؤسسة

  :هيكل المنهج والمحتويات )٥

  :مدة البرنامج  - أ
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ٩٧  

  .إلكمال البرنامج والحصول على المؤهلكتب الحد األدنى لعدد السنوات المطلوبة ي

  :هيكل البرنامج  -ب

  :يجب تغطية النقاط التالية

متضمنة المحاضرات، (عدد الساعات المطلوبة إلكمال البرنامج   )١.ب(
  ).والتدريبات، والمعمل، وغيره

  على شكل إجباري، إضافي، اختياري) ١.ب(توزيع الساعات الواردة في   )٢.ب(

عدد الساعات ونسبتها المئوية من مجموع ساعات   )٧، ٦، ٥، ٤، ٣.ب(
  :البرنامج، موزعة تباعاً كالتالي

  مقررات العلوم األساسية  -  
  مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية  -  
  المقررات المتخصصة  -  
  مقررات أخرى  -  
  ميداني/ تدريب عملي  -  

  ):نظام الساعات المعتمدةلبالنسبة (مستويات البرنامج   )٨.ب(

إذا كان للبرنامج مستويات مختلفة، اذكر هذه المستويات ومتطلبات   
  .التحويل من مستوى أدنى لمستوى أعلى

  .ذكر كذلك إذا كان هناك شهادات تمنح إلكمال كل مستوىي  

  :مقررات البرنامج )٦

  األول الدراسي الفصل / العام -١- ٦

  :أول عمود في الجدول

  الرقم الكودي للمقرر وعنوانه يكتب

  :ي عمود في الجدولثان

  عنوان المقرر يكتب

  :ثالث عمود في الجدول

  عدد الوحدات في المقرر يكتب

  :رابع وخامس وسادس عمود في الجدول

  من األنشطة المذكورة نشاطعدد الساعات في األسبوع لكل  يكتب

  آخر عمود

  حددللبرنامج التي يحققها المقرر الم) بالرقم(النتائج التعليمية المستهدفة  يكتب

األسبوع، وبالنسبة لنظام /عدد الساعات يكتببالنسبة للنظم التي تستخدم فصوالً دراسية، 
  )موزعة على محاضرات ومعامل وتدريبات(عدد الوحدات  يكتبالساعات المعتمدة، 

  :ستخدم جدول منفصل لكل مني: ملحوظة
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ٩٨  

  المقررات اإلجبارية  )١(

  المقررات اإلضافية  )٢(

  ريةالمقررات االختيا  )٣(

  كذلك، 

  فصل/ مستوى/ جداول متشابهة لكل سنة أنشت

  .ستكون هناك ضرورة لتعديل الجدول لتحديد أية متطلبات مسبقة: ملحوظة

  :شروط القبول في البرنامج )٧

حدد عند أي مستوى يبدأ يلقبول الطالب في البرنامج و لوائح المحددةالضوابط العامة وال تكتب
  . البرنامج

  :البرنامج لوائح التقدم وإكمال )٨

/ المستوى التالي في نظام الفصل/ المستوى إلى العام/ حدد القوانين واللوائح لالنتقال من العامت
  . حدد كذلك قوانين االنسحاب أو التحويل من برنامج آخر أو كلية أخرىت. الساعات المعتمدة

  :تقويم البرنامج )٩

حدد أيضاً مجموعات ي. ري منتظمكتب الوسيلة التي يتم من خاللها تقويم البرنامج بشكل دوت
ذكر األساليب المستخدمة للتقويم، متضمنة تالقائمين بالتقويم، ووالمستفيدين المعنيين بالبرنامج 

  .)إذا كان ينطبق( الخارجي راجعوظيفة الم

  .يجب تضمين مواصفات جميع المقررات على شكل مالحق

  

  لكتابة تقرير البرنامج رشادياإلدليل ال

  ةتوجیھات عام
  .يجب أن تتأكد المؤسسة من وجود آليات لضمان تسليم تقرير البرنامج في موعد محدد

يجب أن تتأكد المؤسسة من وجود سياسات وآليات تضمن استجابة حقيقية لمتطلبات تطوير 
  .البرنامج

يجب أن تتأكد المؤسسة من أن السياسات واآلليات المستخدمة لتقويم البرامج تتسم بالشفافية 
  .داقيةوالمص

يجب أن يأخذ تقرير البرنامج في االعتبار كل المعلومات المتاحة في جميع تقارير المقررات، 
  .إذ يجب دمج هذه المعلومات معاً لتكوين تقرير البرنامج

  .وتمثل تقارير البرامج بدورها أساس تقرير التقويم الذاتي السنوي للكلية
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ٩٩  

  البيانات األساسية)  أ(

  :عنوان البرنامج •

  ب عنوان البرنامج والتخصصكتي

  ضع عالمة أمام نوع البرنامجتو •

  حدد القسم المسئولي •

  كتب اسم منسق البرنامجي •

  )راجعينأو الم(الخارجي  راجعالم) أو أسماء(كتب اسم ي •

  البرنامجالعمل ببدء حدد سنة ت •

  اإلحصـائيــات)  ب(

نامج من بين الطالب هذا البربحدد عدد الطالب الذين التحقوا ي: عدد الطالب المقبولين )١
دخل األعداد لهذا العام بالنسبة للبرامج التي يبدأ فيها تبالتالي، . المقبولين في المؤسسة

أما إذا كان البرنامج عبارة عن تخصص يبدأ في . الطالب في السنة الجامعية األولى لهم
  .دخل عدد الطالب الملتحقين به في هذا العاميالسنة الثالثة، 

البند من خالل عدد الطالب المقبولين في العام الحالي للبرنامج كنسبة  يمكن حساب هذا )٢
  .مئوية من عدد الطالب المقبولين في العام الماضي

نسبة كعن ذلك ويعبر دخل عدد الطالب الناجحين يفصل في البرنامج، /مستوى/لكل عام )٣
  .ا البرنامجمئوية من عدد الطالب الذين بدءو

ـّر عن ذلك كنسبة مئوية من عدد يلوا البرنامج بأكمله، ودخل عدد الطالب الذين أكمي )٤ عب
  .ا البرنامجالطالب الذين بدءو

  .دخل العدد والنسبة المئوية للطالب في كل تقديري )٥

  البيانات المهنية )  ت(

  :المعايير األكاديمية

ند المعايير األكاديمية التي تم تحقيقها مقارنة بتلك التي قامت المؤسسة بتعريفها ع دتحد
، لعرض مدى توافق تصميم البرنامج وهيكله وتنظيمه وذلك. التخطيط والموافقة على البرنامج

  :مع المعايير األكاديمية وأهداف البرنامج، يجب أن يقوم المنسق بتغطية النقاط التالية

حدد أي مقررات يما مقدار توافق النتائج التعليمية المستهدفة مع البرنامج ومقرراته؟  −
  .لة أو غير فعالة بشكل خاصتبدو فعا

ما هي االتجاهات في المعايير األكاديمية عالمياً، وهل النقاط المرجعية الخارجية  −
  المستخدمة للمواصفات مازالت سارية؟

، على سبيل المثال االستفادة من العلمية محتوى المادةفي نقاط القوة ونقاط الضعف  −
  .النشاط البحثي الحديث والمعاصر
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      ١٠٠  

  عليمية المستهدفة عند التخرجالنتائج الت )١

صمم جدوالً مشابهاً لجدول النتائج التعليمية المستهدفة المستخدم يمن أجل تقييم البرنامج، 
في مواصفات البرنامج، ويضم الجدول أساليب التعلم والنتائج التعليمية المستهدفة التي تم 

مرجعياً إلى النتائج يتم اإلشارة . تحقيقها بواسطة كل أسلوب من األساليب المذكورة
  .البرنامج توصيفالتعليمية المستهدفة باستخدام رقمها الكودي الوارد في 

حول ) إن وجد(أيضاً، يجب أن يقوم المنسق بتضمين تعليقات المراجعين الخارجيين 
  .أساليب التعلم في مقررات مختلفة

  تحقيق أهداف البرنامج )٢

  .تحقيق أهداف البرنامج لمستهدفة فيمدى مساهمة تحقيق النتائج التعليمية اقيم ت

  أساليب تقييم الطلبة )٣

ذكر وي. كتب تقريراً عن أساليب التقييم المستخدمة كما هو محدد في تقارير المقرراتي
مختلف النتائج الطالب من  حققهما إذا كانت أساليب التقييم إجماالً توضح بفعالية ما 

  .حاجة لتعديل أساليب التقييمال مدىش ناقوي. التعليمية المستهدفة المحددة للبرنامج

 ،ذلكبخالف ما إذا كانت عمليات التقييم نجحت في قياس تحقيق أهداف البرنامج و يذكر
  .اإلصالحي الالزم جراءقترح اإلي

  إنجازات الطلبة )٤

خذ في االعتبار أداء الطلبة في كل مع األ). ب(اإلحصائيات الواردة في القسم  تذكر
قترح أية يكانت نسب اإلنجاز المئوية مقبولة، وإن لم تكن ف ضح ما إذايوو. مستوى

الدرجات التي تم تحقيقها  /على ما إذا كانت التقديرات يذكر. جب اتخاذهاالواجراءات اإل
الطالب  لتحق بهاالتي ي وتذكر أماكن العمل. مناسبة في ضوء المعايير األكاديمية للتقييم

  ).٦.ب(  بعد التخرج كما هو موضح في الفقرة

  جودة فرص التعلم
  التعليم والتعلم )٥

بها جماعات  تقامالتي تقويمات ال ويرجع إلى. جودة عملية التعليم والتعلم التي تمت تقييم
  .الطلبة من جميع المستوياتة المستفيدين، متضمن

  دعم الطالب )٦

. بالشخصي المقدمين إلى الطال/على جودة كل من الدعم األكاديمي والدعم اإلرشادي التعليق
هل تم تقديم دعم كاف . شخصية أو جماعية إرشاد خاصخذ في االعتبار فعالية أي نظم مع األ

خاصة لدعم الطلبة الذين كانوا في  دراسةللطلبة المتفوقين وذوي اإلعاقات؟ هل كانت هناك 
خطر التخلي عن الدراسة وكذلك الطلبة الذين كان أداؤهم متفوقاً وقد يستفيدون من مواجهة 

  ات أكبر؟تحدي



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ونماذج رشادياإلدليل ال): ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ١٠١  

  موارد التعلم )٧

  :تدريسأعضاء هيئة ال  -أ

لعدد  تدريس، ونسبة أعداد أعضاء هيئة العاونيهموم تدريسعدد أعضاء هيئة ال
  .مستوى في البرنامج/الطالب في كل سنة

الذين قاموا بتدريس مختلف المقررات وكيف  تدريستخصصات أعضاء هيئة ال  - ب
  .نقص في التخصصات ذكر أيي. يتالءمون مع متطلبات البرنامج

هل هناك كتيب دليل للبرنامج وهل يحتوي على كل المعلومات التي قد يحتاج إليها   - ت
  .توفره ومدى دراية الطلبة بمحتوياتهمدى حدد يالطالب؟ 

ـّق علىي   :عل

  .)القبول، التقدم، اإلكمال، إلخ(البرنامج  لوائحمدى كفاية التفاصيل في الدليل حول 

  راها منسق البرنامجأية تفاصيل أخرى ي

  :المكتبات  - ث

ـّق علىي   :عل

توافر الكتب الدراسية المطلوبة، والمجالت الدورية، وأدوات الفيديو، إلخ، وذلك  §
  كذلك على حداثتها ومالءمتها لمتطلبات البرنامج،و.  بأعداد كافية لكل الطلبة

ة والهيئ هيئة التدريس أعضاء مناطق العمل، وساعات العمل، وعدد وكفاءة §
  ،المعاونة

  .االستعارة لوائح المكتبة لتيسيرمرونة ومالءمة  §

  المعامل  -ج

ـّق علىي   :عل

  كفاية، وكفاءة، وحداثة المعدات، واألدوات، والمواد، وعدد الطالب لكل تجربة، §

  في مواصفات المقرر، هو وارد مع ما الجزء العمليالتوافق بين أداء  §

  عدد ومؤهالت الفنيين في المعامل، §

  .فر المعامل للطالب بغرض التعلم الذاتيمدى توا §

  معامل الكمبيوتر  -ح

ـّق علىي   :عل

عدد المعامل، وعدد األجهزة، وحداثتها، وتوافر برامج الحاسب المالئمة، وإمكانية  §
المطلوبة من الطالب  للواجباتمكانات اإلالدخول على اإلنترنت، ومالءمة 

  ،تدريس والهيئة المعاونةوأعضاء هيئة ال

  الكمبيوتر والدعم الفني ومكاتب المساعدة، إلخ إمكانات مالمتاحة الستخدات الساعا §



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ونماذج رشادياإلدليل ال): ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ١٠٢  

  التدريب/العمل الميداني  -خ

ـّق علىي   :عل

  توافق التدريب الميداني المتحقق مع ما هو المذكور في مواصفات البرنامج،مدى  §

ودة تقييم التدريب بالنظر إلى المدة، والتوقيت، والموقع، ومالءمته للمهارات المنش §
  كنتيجة، وعدد ونسبة الطالب الذين أكملوا التدريب،

التي تواجه التدريب الميداني والتي الحظها المشرفون ) إن وجد(المعوقات والقيود  §
  .على التدريب أو مديرو مواقع التدريب

  االحتياجات األخرى للبرامج  - د

ـّق على يحدد أية احتياجات أخرى للبرنامج وت بنفس  توافرها وجودتهامدى عل
  .الطريقة المتبعة أعاله

  إدارة الجودة )٨

ـّق علىي   :عل

  .وجود تقويم جودة داخلي دوري للبرنامج  -أ

فعالية إدارة النظام والمعوقات اإلدارية التي تعرقل تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة   - ب
لتخطي أوجه (الجامعة /كذلك، الخطوات التي اتخذتها إدارة الكلية. للبرنامج
  .بعد حصولها على تقرير البرنامج السابق) رالقصو

تقويم المنسق لفعالية ترتيبات المؤسسة الخاصة بتحديد الممارسة الجيدة وإزالة أو   
  .تقليل أوجه القصور

تقرير العام السابق من أجل تطوير الرد فعل اإلدارة للمقترحات المقدمة في   
  .البرنامج

ة ولوائح الجامعة، متضمنة اللوائح الخاصة مقدار تفعيل اإلداريين للوائح الكلي  - ت
  .بإكمال تقارير المقررات، إلخ تدريسبحضور الطالب والتزام أعضاء هيئة ال

ـّق علىوي، )إذا كان ينطبق( الخارجيين راجعينللم)  أو أكثر من تقويم(التقويم   - ث   :عل

  ضوابط االختيار   §

  تخصصاتهم وخبراتهم   §

  .مختلف قضايا البرنامج االلتزام نحو إعداد التقارير عن   §

تعليقهم على أدوات ونتائج التقويم الذي قام به مجموعات المستفيدين    §
  .)الموظفين، وطلبة السنة النهائية، والخريجين، والنقابات المهنية، إلخ(

  .ملخص تقويمات مجموعات المستفيدين  -ج



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ونماذج رشادياإلدليل ال): ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    وتقرير البرنامجالبرنامج  توصيفل

      ١٠٣  

) إذا كان ينطبق(الخارجيين  راجعينالمؤسسة على تقارير الم/استجابة إدارة الكلية  -ح
  .للعام الماضي وكذلك تقويمات مجموعات المستفيدين

  مقترحات لتطوير البرنامج )٩

ذكر المقترحات لتطوير البرنامج بناء على مواصفات المقرر والبرنامج والمعايير ي  -
  .األكاديمية والمعايير القياسية المرجعية وتقويمات مجموعات المستفيدين

  :يجب أن تتضمن المقترحات  -

هيئة  قدرات أعضاء تنمية  - ت  المقررات  - ب  هيكل البرنامج  -أ
  تدريس والهيئة المعاونةال

  التقدم في خطة عمل السنة السابقة )١٠

ـّق على إكمال أو عدم إكمال األعمال يدرج نسخة من خطة عمل السنة السابقة، وي عل
التي لم يتم  النظر في األعمال مع إعادة. المحددة، مع ذكر أسباب عدم إكمال أية نقاط

قرر إذا كان يجب تضمينها في خطة عمل السنة الحالية إما بنفس الشكل يإكمالها و
  .السابق أو بعد التعديل على ضوء الخبرة المكتسبة في السنة الحالية

  خطة العمل )١١

كتب قائمة بكل األعمال التي تم ترحيلها من السنة السابقة، باإلضافة إلى كل األعمال ت
  .يل عمل البرنامج في السنة الحاليةالناتجة عن تحل

  .حدد كل عمل مطلوب، والشخص المسئول، وتاريخ اإلكمالي

  .يجب إدراج جميع تقارير المقررات في شكل مالحق

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):أ٥(الملحق 

  

  ف البرنامجیصتونموذج 

  

  

  



  الجودة   االعتماد وضماندليل     البرنامج فيصتونموذج ): أ ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١٠٥  

  

  ):أ ٥(الملحق 
  البرنامج  فيصتونموذج 

  
    .........................  ) الكليات(الكلية    ..........................  الجامعة 

  ت البرنامجمواصفا

  البيانات األساسية)  أ(

    .............................................  :عنوان البرنامج  )١

      متعدد       ثنائي       فردي: نوع البرنامج  -)٢

    ..........................................  ):أو األقسام(القسم   )٣

    .....................................................  :المنسق  )٤

    ........  :)إذا كان ينطبق( )واحد أو أكثر(الخارجي  مراجعال  )٥

    ......................:تاريخ آخر اعتماد لمواصفات البرنامج  )٦

  البيانات المهنية)  أ(

  ف البرنامجأهدا  )١

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

  النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر  )٢

  المعرفة والفهم - أ
    ................................................   -١-أ  
    ................................................   -٢-أ  
    ................................................   -٣-أ  

  .إلخ



  الجودة   االعتماد وضماندليل     البرنامج فيصتونموذج ): أ ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١٠٦  

  المهارات الذهنية -ب
    ..............................................   -١- ب  
    ..............................................   -٢- ب  
    ..............................................   -٣- ب  

  .إلخ

  المهارات المهنية والعملية - ت
    ..............................................   -١- ت  
    ..............................................   -٢- ت  
    ..............................................   -٣- ت  

  .إلخ

  المهارات العامة  - ث
    ..............................................   -١- ث  
    ..............................................   -٢- ث  
    ..............................................   -٣- ث  

  .إلخ

  المعايير األكاديمية  )٣

  القومية أو العالمية المراجع الخارجية للمعايير  -أ٣

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

  مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع الخارجية  - ب٣

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

  برنامجهيكل ومحتويات ال  )٤

    ................................  مدة البرنامج  - أ٤

  هيكل البرنامج  -ب٤

      موعمج      تدريب/معامل      محاضرات  :عدد الساعات األسبوعية  ١- ب٤
      اختياري      إضافي      إجباري  :عدد الساعات المعتمدة  ٢- ب٤
      %      عدد  :عدد الساعات المعتمدة لمواد العلوم األساسية  ٣- ب٤
      %    عدد : اإلنسانية/عدد الساعات المعتمدة لمواد العلوم االجتماعية  ٤- ب٤



  الجودة   االعتماد وضماندليل     البرنامج فيصتونموذج ): أ ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١٠٧  

      %      عدد  : عدد الساعات المعتمدة للمواد المتخصصة  ٥- ب٤
      %      عدد    : اعات المعتمدة للمواد األخرىعدد الس  ٥- ب٤
    ..........................................  :ميداني/تدريب عملي  ٦- ب٤
    ...............  ):في نظام الساعات المعتمدة(مستويات البرنامج   ٧- ب٤

  مقررات البرنامج  )٥

    .....  ١  ....  الفصل    ....  ١  ....  السنة في البرنامج/المستوى  -١-٥  

  إجباري  -أ  

الرقم 
  عنوان المقرر  الكودي

عدد 
  الوحدات

ئج التعليمية النتا      األسبوع/عدد الساعات
المستهدفة التي يتم 

  )الكود(تغطيتها 
      تمارين  معمل  محاضرات

                  
                  
                  

  إضافي  - ب  

الرقم 
  عنوان المقرر  الكودي

عدد 
  الوحدات

النتائج التعليمية       األسبوع/عدد الساعات
المستهدفة التي يتم 

  )الكود(تغطيتها 
      تمارين  معمل  محاضرات

                  
                  
                  

  اختياري  - ت  

الرقم 
  عنوان المقرر  الكودي

عدد 
  الوحدات

النتائج التعليمية       األسبوع/عدد الساعات
المستهدفة التي يتم 

  )الكود(تغطيتها 
      تمارين  معمل  محاضرات

                  
                  
                  

  

  المستويات/لالفصو/التالية واتعد ما سبق لكل السني  ٢-٥  

  متطلبات القبول في البرنامج  )٦

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

  لوائح التقدم في البرنامج وإكماله  )٧

  فصلال/مستوىال/السنة األولى
  ............................................................    
  ............................................................    



  الجودة   االعتماد وضماندليل     البرنامج فيصتونموذج ): أ ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١٠٨  

  فصلال/مستوىال/السنة الثانية 
  ............................................................    
  ............................................................    

  .إلخ

  تقويم النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج  )٨

ـّم   العينة  األداة  المقي
      طالب السنة النهائية  - ١
      ونالخريج  - ٢
      )جهات التوظيف(المستفيدون   - ٣
      )إذا كان ينطبق(المراجعون الخارجيين   - ٤
      )إن وجد( آخرون  - ٥

  

  )١(الملحق 

  على هيئة مالحق المقررات توصيفضع يو

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):ب٥(الملحق 

  

  نموذج تقرير البرنامج

  

  

  



  ة  الجود االعتماد وضماندليل     نموذج تقرير البرنامج): ب ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١١٠  

  

  ):ب ٥(الملحق 
  نموذج تقرير البرنامج 

  

  تقریر البرنامج

  البيانات األساسية)  أ(

  :عنوان البرنامج  )١

      متعدد       ثنائي       فردي: نوع البرنامج  -)٢

  ):أو األقسام(القسم   )٣

  :المنسق  )٤

ـّم الخارجي   )٥   ):واحد أو أكثر() إذا كان ينطبق(المقي

  :تاريخ العمل  )٦

  اإلحصائيات)  ب(

  .البرنامج التحقواعدد الطالب الذين   )١

  .البرنامج هذا العام إلى طالب العام السابقب ملتحقونالنسبة الطالب   )٢

  .فصل/ مستوى/ العدد والنسبة المئوية للطالب الناجحين في كل سنة  )٣

  .البرنامجبوا التحقعدد الذين  الىعدد الطالب الذين أكملوا البرنامج ونسبتهم المئوية   )٤

  .العدد والنسبة المئوية لكل تقدير: التقديرات  )٥

  .بعد تخرجهم يقصدها الخريجون العمل التي جهات  )٦

  :ذكر النسب المئوية من مجموعة المتخرجين الذيني

  للتخصص وظيفة مالئمةالتحقوا ب  -أ  

  وظيفة أخرىب التحقوا  - ب  

  بدءوا دراسات عليا  - ت  

  أنواع أخرى من النشاط مارسوا  - ث  

  لم يستدل على وجهتهم األولى بعد التخرج  -ج  

  يةالمعايير األكاديم

  تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج  -١

  المقرر
  )بالرقم الكودي(النتائج التعليمية المستهدفة 

  .****ق.ع.م  .***ع.م.م  .**ذ.م  *ف- م
          



  ة  الجود االعتماد وضماندليل     نموذج تقرير البرنامج): ب ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١١١  

          
          
          

  المعرفة والفهم  *
  المهارات الذهنية  **

  المهارات المهنية والعملية  ***
  للنقل المهارات العامة والقابلة  ****

  

ومجموعات  ) إذا كان ينطبق( الخارجي راجعتقويمات الم لرجوع إلىمع ا( تعليـق
  )المستفيدين اآلخرين

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

  تحقيق أهداف البرنامج  -٢

ومجموعات ) إذا كان ينطبق(الخارجي  راجعتقويمات المإلى  لرجوعمع ا( تعليـق
  )المستفيدين اآلخرين

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

  أساليب تقييم الطلبة  -٣

ومجموعات  )إذا كان ينطبق( الخارجي لمراجعتقويمات من ا لرجوع إلىمع ا( ـقتعلي
  )المستفيدين اآلخرين

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

  بالطال اتإنجاز  -٤

إذا ( الخارجي راجعوتقويمات  الم) ب(إحصائيات من القسم  الرجوع إلىمع ( تعليـق
  )ومجموعات المستفيدين اآلخرين ) كان ينطبق

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



  ة  الجود االعتماد وضماندليل     نموذج تقرير البرنامج): ب ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١١٢  

ـّ   مجودة فرص التعل

ـّم  -٥   جودة التعليم والتعل

تقويمات مجموعات المستفيدين  لرجوع إلىمع ا(تعليـق على جودة التعليم والتعلم 
  )متضمناً الطالب

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

  فعالية نظم الدعم الطالبي  -٦

  الشخصي لجميع الطالب/ تعليـق على الدعم األكاديمي والدعم اإلرشادي
  .....................................................................    
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  موارد التعلم  -٧

  ومساعديهم ونسبتهم إلى الطالب تدريسة العدد أعضاء هيئ  )أ
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  الحتياجات البرنامج تدريسمالءمة تخصصات أعضاء هيئة ال  )ب
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  توفر وكفاية كتيب دليل البرنامج  )ت
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  المكتبة إمكاناتكفاية   )ث
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  كفاية المعامل  )ج
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  الكمبيوتر إمكاناتكفاية   )ح
  .....................................................................    
  .....................................................................    



  ة  الجود االعتماد وضماندليل     نموذج تقرير البرنامج): ب ٥(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

      ١١٣  

  الميداني/ كفاية موارد التدريب العملي  )خ
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  كفاية أية احتياجات أخرى للبرنامج  )د
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  إدارة الجودة  -٨

  وجود نظام تقويم ومراجعة بصورة دورية للبرنامج  )أ
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  فعالية النظام   )ب
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  فعالية لوائح وقوانين الكلية والجامعة الخاصة بالتقدم في الدراسة وإكمالها   )ت
  .....................................................................    
  .....................................................................    

  :)إذا كان ينطبق( فعالية نظام التقويم الخارجي للبرنامج  )ث
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  ):٦(الملحق 
  ونماذج  دليل إرشادي

  لتقارير التقويم الذاتي السنوية للكلية 
  

  تمھید  )أ(
  .هذه الوثيقة هي واحدة من سلسلة ينشرها مشروع ضمان الجودة واالعتماد - ١

ليم العالي في إعداد تقريرها السنوي إن الغرض من هذه الوثيقة هو إرشاد مؤسسات التع - ٢
تقويم للتدقيق الداخلي، والمراجعة الخارجية كعنصر في عملية ضمان الجودة للوذلك 
  .الذاتي

  :النموذج يستعرض الخطوط العامة لعشرة اعتبارات رئيسية - ٣
  رسالة المؤسسة  )١(  
  واإلدارة قيادةال  )٢(  
  )تعيين هيئة العاملين(الموارد البشرية   )٣(  
  البرامج التعليمية  )٤(  
  المعايير األكاديمية  )٥(  
  جودة فرص التعلم  )٦(  
  إدارة الجودة  )٧(  
  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى  )٨(  
  المجتمعية مشاركةال  )٩(  
  .خطة العمل  )١٠(  

تم إعداد كل قسم في هذه الوثيقة على هيئة سلسلة من التوجيهات، مع تحديد السياسات  - ٤
كاديمية من أجل ضمان الجودة في األمؤسسة الي يتوقع أن تكون لدى واإلجراءات الت

. ويصاحب هذه التوجيهات بعض اإلرشادات العامة للمساعدة في كتابة التقرير. أدائها
  .وتظهر التوجيهات في مربعات مظللة باللون الرمادي لتيسير التعرف عليها

وللمؤسسة . لكتابة التقرير اإلرشادات المصاحبة للتوجيهات توفر للمؤسسة إطار عمل - ٥
حرية االختيار في مناقشة أي من اإلرشادات أما باختصار أو بإسهاب وفقاً لوجهة 

  .نظرها فيما يتعلق بأفضل طريقة لتحقيق أغراض التقرير

  .يحتوي على نموذج للتقرير): أ٦(  الملحق - ٦

دة للتعليم عند كتابة هذه الوثيقة، تم الرجوع إلى إصدارات مماثلة لهيئة ضمان الجو - ٧
االعتماد لواليات وسط وغرب الواليات المتحدة  هيئةالعالي في المملكة المتحدة و

  .األمريكية
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      ١١٧  

  مقدمة  )ب(
صبح ترقية أ أدت التطورات الحديثة في العلوم وفي المجاالت األكاديمية األخرى إلى أن 

حتى يتسنى مواكبة معايير وجودة التعليم أحد أهم التحديات التي تواجهها جميع دول العالم، 
  .التغيرات التي جعلتها العولمة ضرورة

وعليه فقد أصبح التعليم أولوية أساسية في الدول المتحضرة والنامية على حد سواء، بوصفها 
هذا ألن الهدف الرئيسي من التعليم هو إمداد . قضية استراتيجية على المستوى القومي

هؤالء الخريجون . المجتمع المهنية والبحثيةالمجتمعات بخريجين مؤهلين لتلبية احتياجات 
  .متوقع منهم أيضاً المساهمة الفعالة في إعداد وتطبيق سياسات وخطط التنمية

في هذا اإلطار، تم إعادة تشكيل سياسات الدولة من أجل ترقية مستوى الجودة في التعليم 
المعايير المقبولة  العالي، وهذا من أجل ضمان أن يكون خريجو التعليم العالي على مستوى

. عالمياً وأن تمكنهم معارفهم ومهاراتهم من التنافس في سوق العمل المحلي واإلقليمي
هو " ٢٠٠٠ المؤتمر القومي إلصالح التعليم"باإلضافة إلى ذلك، كان أحد حجر األساس في 

تة إنشاء مشروع ضمان الجودة واالعتماد القومي، والذي تم اختياره فيما بعد كواحد من س
  .مشاريع يجب تنفيذها على مستوى الدولة

للمؤسسة  وقد تبنى المشروع سياسة للتدقيق والمراجعة الداخلية وإدارة وضمان الجودة
للبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، ويتم هذا من خالل تقارير سنوية مبنية على و

ة بغرض معرفة أي نقاط قصور تقارير البرامج والمقررات التي تعدها المؤسسات التعليمي
  .وبالتالي اقتراح خطط تنمية للتغلب عليها، وكذلك توفير آليات لمراقبة تطبيق هذه الخطط

بواسطة مشروع ضمان الجودة واالعتماد من أجل هذه  رشادياإلدليل التم إعداد خطوط 
دى تحقيق معاونة مؤسسات التعليم العالي في إعداد تقريرها السنوي بشكل يتيح مراقبة م

كذلك فمعرفة هذه . أهدافها وأغراضها وكذلك أهداف البرامج التي تعتبر المؤسسة مسئولة منها
أمر مفيد للمراجعين الداخليين، على المستوى المؤسسي، يساعدهم  رشادياإلدليل للالخطوط 

  .المراجعة وتحسين الجودة بطريقة فعالة/ في إجراء عملية التدقيق

  رشادياإلدلیل ال المستخدمة في تعریف المصطلحات  )ت(
أو في /و رشادياإلدليل الخطوط مجموعة من إن بعض المصطلحات المستخدمة في هذه ال

كتابة التقرير السنوي قد تحمل أكثر من معنى وفقاً للسياق الذي تظهر فيه، األمر الذي قد 
لذا . مستخدميه يؤدي إلى بعض اللبس في الفهم وبالتالي ينعكس على التقرير وفهمه بواسطة

فيما يلي نعرض . فرأينا أنه من الضروري إمداد القارئ بالمعنى المقصود في هذا السياق
  .رشادياإلدليل التعريف للمصطلحات الواردة في هذه المجموعة من خطوط 
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  :االعتماد

يير هو اقرار الهيئة بإستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمى لمستوى معين من معا
الجودة وأنه لديها نظم قائمة فى موضعها وفعالة لضمان وضمان الجودة والتحسين المستمر 

  .ألنشتطها االكاديمية، وفقا للضوابط التى تنشرها الهيئة

  :المعايير األكاديمية

وتتضمن  قومية أو عالمية معايير محددة تقررها المؤسسة وتكون مستمدة من مراجع خارجية
لمعرفة والمهارات المفترض أن يكتسبها الخريجون من البرنامج وتستوفي الحد األدنى من ا

  .رسالة المؤسسة المعلنة

  :المعايير القياسية المرجعية

بالتالي تمثل نصوص . هي نقاط مرجعية يمكن بواسطتها مقارنة معايير وجودة البرنامج
فات العامة التي يفترض المعايير القياسية المرجعية توقعات عامة حول مستويات اإلنجاز والص

  .توقعها في خريج في مجال تخصص ما

  :مؤسسة التعليم العالي

تؤدي إلى مؤهل علمي جامعي أو  كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليم عاليجامعة أو هي 
  )ددكتوراه –ماجستير  –دبلوم ( أو درجة أعلى) بكالوريوس أو ليسانس(

ـّم الخارجي   :المقي

ؤسسة ذو خبرة في مجال التخصص يتم دعوته لمراجعة هيكل هو شخص من خارج الم
ومحتوى برنامج ما، وعالقته بالنتائج التعليمية المستهدفة، ومعايير ومالءمة تقييمات الطالب 

وتقديراتهم بالنظر إلى المواصفات، وكذلك تقويم الموارد التعليمية الموجودة وما إذا كانت تلبي 
ـّمينئولة عن تحديد دور المؤسسة مس. متطلبات البرنامج   .وتعيينهم المقي

  :األهداف االستراتيجية

وتكون هذه االغراض مكتوبة . منبثقة عن رسالتهامجموعة من األهداف الخاصة بالمؤسسة 
بصيغة عامة تركز على الرؤية العريضة ومتوسطة المدى لالتجاه اإلستراتيجى الذى ترغب 

ر على مختلف األنشطة التعليمية لطالبها المؤسسة فى اتخاذه من أجل تحقيق أفضل أث
  .والمجتمع المحلى الذى تخدمه والمجتمع بأسره

  :األهداف

مجموعة من االهداف المنبثقة عن نص رسالة المؤسسة والتى بدورها توجهه اهداف النتائج 
ا ويتم كتابته. التعليمية المستهدفة التفصيلية للبرامج التعليمية واألهداف المحددة للمقررات

وتعبر عن األغراض العريضة والنوايا العامة في البرامج التعليمية والمقررات، بصيغة عامة 
  .تسرد هذه األهداف المعرفة والمهارات والمواقف الذهنية المنشود تنميتها لدى الطالب
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      ١١٩  

  :المنهج

ل المنهج هو مجموعة المعارف والمهارات والوجدانيات التي تقدمها المدرسة أو الجامعة داخ
جدرانها وخارجها لتحقيق مخرجات التعلم المنشود من برنامج تعليمي أو مادة دراسية في فترة 

  .زمنية محددة

  :النتائج التعليمية المستهدفة

ان يكتسبها الطالب عند اكمالهم للبرنامج هي المعرفة والفهم والمهارات التي تنشد المؤسسة 
، ويجب مرجعية خارجية على مستوى مالئم والتي ترتبط برسالتها، وتعكس استخدام معايير

  .التعبير عنها فى صيغة نتائج وليس على شكل منهج تعليمى مكتوب بالصيغة التقليدية

  :النظام الداخلي إلدارة الجودة

. النظام الذي تتبناه المؤسسة لتحسين مستوى البرامج التعليمية والعناصر األخرى المؤثرة فيها
ئج كهذا يتضمن تحديداً دقيقاً لمواصفات الجودة، وتحديد الممارسات إن نظاماً مرتبطاً بالنتا

الجيدة باإلضافة إلى التعرف على نقاط قصور ومعوقات عملية التعلم، ومتابعة األداء، 
ومقترحات للتطوير والتحسين، والمراجعة والتطوير المنتظمين لعمليات إنشاء السياسات 

  .يات لدعم التحسين المستمرالفعالة وكذلك االستراتيجيات واألولو

  :البتقييم الط

هو مجموعة من العمليات، متضمنة امتحانات وأنشطة أخرى تقررها المؤسسة لقياس مدى 
وتوفر التقييمات كذلك وسيلة لترتيب . برنامج/ تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة لمقرر

المتبعة لتقييمهم ويتم  الطالب على دراية طيبة بالضوابط ويكون الطالب حسب إنجازاتهم
  .إعطاؤهم تغذية رأي راجعة بشكل منهجي لدعم تعلمهم المستمر

  :أساليب التعليم والتعلم

هي األساليب أو الطرق التي يستخدمها المعلمون لمساعدة الطالب في تحقيق النتائج التعليمية 
المعلومات والوصول دراسة حالة لتعليم الطالب كيفية تحليل : من أمثلتها. المستهدفة للمقرر

إلى قرار، وكتابة ورقة مراجعة ليتمكن الطالب من اكتساب مهارات التعلم الذاتي وتقديم 
العروض، وجلسات عملية ليتمكن الطالب من اكتساب المهارات العملية وإجراء التجارب 

  .وذلك لتدريب الطالب على تحليل النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة

  :تقويم البرنامج

األساليب المستخدمة للحصول على آراء المستفيدين من البرنامج، ويشملون الطالب وأعضاء 
الكلية والخريجين والمجلس الحاكم، إلخ، وذلك بهدف تحسين وتطوير البرنامج ب التدريس هيئة

ويعتبر التقويم  المادة واحتياجات المجتمع والبيئة محتوى ليتجاوب مع التقدم الذي يطرأ على
اتى عنصرا محوريا لنظم ضمان الجودة الداخلية وتقوم المراجعات الخارجية فى حالة طلب الذ

  .المؤسسة لالعتماد باستخدام تقارير التقويم الذاتى كنقطة انطالق للمراجعة
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  :التقرير السنوى

  تقريرالتقييم الذاتى السنوى للكلية الذى يتم اعداده بناءا على تقارير برامجها التعليمية 

  :رير المراجعة االستراتيجيةتق

يمثل النتائج التى تم التوصل اليها فى المراجعة ) مرة كل خمس سنوات(هو تقرير دورى 
ويتم تضمين . البيانات الداعمة وخطة عمل يتم تبنيها) أو يشير إلى(االستراتيجية ويستخدم 

   .عتماد بواسطة الهيئةالتقرير كأحد الوثائق الرئيسية التى تقدمها المؤسسة كجزء من عملية اال

  :المراجع النظير

هو فرد على نفس الكادر المهني والتخصص في المادة مثل األفراد الذين يقومون بتوصيل ما 
تقدمه المؤسسة، لكنه ليس من نفس المؤسسة، ويستطيع، دون تضارب في المصالح، المساهمة 

  .ية أو ألغراض االعتمادفي مراجعة البرنامج التعليمي إما ألجل ضمان الجودة الداخل

  :المستفيدون

هى المجموعات التى لديها اهتمام مشروع باألنشطة التعليمية للمؤسسة، من حيث جودة معايير 
وحتى تكون عملية . التعليم وكذلك من حيث فعالية النظم والعمليات الموضوعة لضمان الجودة

ويعتمد التحديد . فيدين الرئيسيينالمراجعة اإلستراتيجية فعالة يجب أن تتضمن مجموعات المست
الدقيق لنوع ونطاق مجموعات المستفيدين واهتمامتهم المتباينة على رسالة المؤسسة ومجال 

الطلبة الحاليون، والخريجون، : ومن أمثلة المستفيدين. االنشطة التعليمية بها والظروف المحلية
ة التدريس فى المؤسسة ومجالس والطلبة اللذين ينون االلتحاق بالبرامج التعليمية، وهيئ

المؤسسات ومجتمع جهات توظيف الطالب، والرعاة والمنظمات التمويلية والداعمة األخرى، 
  .والمنظمات المهنية المعنية

  رسالة المؤسسة  :أوًال

  توجیھات عامة
كل مؤسسة يجب أن يكون لديها رسالة مكتوبة ومعلنة على نطاق واسع، ونابعة من  - ١

  .جميع أنواع أنشطة المؤسسة يتم تنفيذها بالرجوع إلى رسالة المؤسسة .رسالة الجامعة

إذ أن اختيار البرامج التعليمية التي تقرر . يجب أن يكون نص الرسالة واضحاً وشامالً - ٢
نص تضمن يجب أيضاً أن يكما . المؤسسة تقديمها يتم تبريره بالرجوع إلى هذه رسالة

وفى مدى مساهمتها في خدمة  العلمي ل البحثدور المؤسسة في مجابتعريف الالرسالة 
   .المجتمع المحيط

  
  وجود رسالة للمؤسسة )١

  واضحة؟ هل يوجد لدى المؤسسة رسالة •

  إذا وجد نص رسالة، هل هو شامل ومنشور علناً ومعروف لدى المستفيدين؟ •
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الخاص بها في الوقت الحالي، متى  إذا كانت المؤسسة تقوم بإعداد نص الرسالة •
  اؤها ونشرها؟ ما هي الطرق المقترحة لنشره علناً؟يتوقع انته

  نص الرسالة )٢

موجود بالفعل، يجب عرض النص حرفياً ألن أهداف البرامج  إذا كان نص الرسالة •
  .والنتائج التعليمية المستهدفة تقاس بالرجوع إلى هذه الرسالة

  تحديث رسالة المؤسسة/ مراجعة  )٣

  دورياً؟ هل يتم مراجعة الرسالة •

آخر ) السنة/الشهر(تخضع لمراجعة منتظمة، ما هو تاريخ  الرسالةإذا كانت  •
  مراجعة؟

  اإلستراتيجيةاألغراض  )٤

للمؤسسة، والتي تم الموافقة عليها بواسطة المجلس  اإلستراتيجيةيجب ذكر األغراض  •
يجب كذلك ذكر رقم وتاريخ اجتماع المجلس الذي تم فيه منح . المؤسسي المختص

  .اإلستراتيجيةاض الموافقة على هذه األغر

  واإلدارة قیادةال  :ثانیًا

  توجیھات عامة
 يجب أن تعمل المؤسسة على تأمين وجود عالقة فعالة بين اإلدارة العليا وأعضاء هيئة - ١

  .الكليةب التدريس ومعاونيهم

يجب أن تتأكد المؤسسة من أن سياساتها وإجراءاتها تضمن وضوح وشفافية عملية اتخاذ  - ٢
  .القرار

د المؤسسة من أن الهيكل التنظيمي به درجة من المرونة تسمح بتغيير يجب أن تتأك - ٣
  .األولويات ومراجعة السياسات تبعاً لمتطلبات المؤسسة

  .يجب أن يكون لدى المؤسسة إجراءات للتعامل مع شكاوى الطلبة وحلها بشكل فعال - ٤

ردية أو يجب أن يكون لدى المؤسسة إجراءات تتيح للطلبة تقديم شكواهم، إما بصورة ف - ٥
  .جماعية، دون خوف من ضرر أو خسارة ومع ضمان احترام الخصوصية والسرية

المسئول عن التعامل مع شكاوى ) أو المكاتب(يجب أن تتأكد المؤسسة من أن المكتب  - ٦
  .الطلبة عادل فيما يتعلق بتطبيق اللوائح، وأن الطلبة يتلقون معاملة عادلة

لمسئول عن حل شكاوى الطلبة يتعامل مع يجب أن تتأكد المؤسسة من أن المكتب ا - ٧
  .القضايا ويقدم الحلول في وقت مناسب ودون تأخير/الموضوعات

  
  الهيكل التنظيمي )١

  وصف للهيكل التنظيمي •
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  تعريف للواجبات األكاديمية والمسئولية •

  اختيار القيادة األكاديمية )٢

  ؟)رؤساء األقسامالعميد، نائب العميد، (ما هو أسلوب تعيين المناصب اإلدارية العليا  •

  ؟)المنسقين - البرنامج (ما هو أسلوب تعيين القادة األكاديميين  •

  ما هي ضوابط التعيين وفترة التعيين؟ •

  ما هي الواجبات والمسئوليات؟ هل تم الموافقة عليها من قبـل مجلس المؤسسة؟ •

  فعالية السياسات واألنظمة والممارسات )٣

  يزكفاية السياسات ألغراض التحسين والتعز •

  كفاية الممارسات المتبعة لتحقيق خطط التحسين •

  كفاءة النظام اإلداري في تحقيق األهداف المنشودة •

  كفاءة النظام اإلداري في التعامل مع مشاكل الطلبة •

  مدى االستجابة لتغيير األولويات واالحتياجات الناشئة )٤

  استجابة اإلدارة العليا للمتغيرات •

  تغيير ومراجعة السياساتتوافر نظام أولويات لالستجابة لل •

  آليات للتجاوب والتفاعل مع التغييرات •

  كيفية التعامل مع مقاومة التغيير وإدارتها •

  أساليب نشر الرؤية التنموية •

  اإلستراتيجيةالتعزيز الحديثة في الخطط واألهداف / مساهمة أنشطة التحسين )٥

  تعزيز الجودة الحديثة/ أنواع أنشطة تحسين •

  اإلستراتيجيةالتعزيز الحديثة في الخطط واألهداف /مساهمة أنشطة التحسين •

  مراجعة أثر خطط التحسين السابقة )٦

  مراجعة داخلي لنتائج خطط التحسين السابقة/وجود نظام تدقيق •

  اآلليات المستخدمة في نظام التدقيق الداخلي •

  إجراءات تحديث خطط التحسين، ومدى فعاليتها •

  سين السابقة ودعمها لهاستعداد اإلدارة العليا لتحديث خطط التح •

  أعضاء ھیئة الكلیة  :ثالثًا

  توجیھات عامة
  يجب أن يكون لدى المؤسسة رؤية لمتطلباتها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين •

المؤسسة بيجب أن يكون لدى المؤسسة سياسات وآليات للتنمية المهنية لهيئة التدريس  •
  .ة لتشغيل المؤسسةبما يتماشى مع الخطط المستقبلي هيئة المعاونةوال
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  اإلحصائيات )١

  .موزعاً حسب مؤهالتهم األكاديمية والهيئة المعاونة عدد أعضاء هيئة التدريس •

ومواصفاتهم من أجل تحقيق رسالة  والهيئة المعاونةكفاية أعضاء هيئة التدريس  )٢
  :في كل مما يلي اإلستراتيجيةالمؤسسة وأهدافها 

  البرامج التعليمية •

  بحاث العلميةاأل •

  المجتمعية شاركةمال •

  الفائض في أعضاء هيئة التدريس في كل تخصص/ نسبة النقص •

إذا كان هناك نقص أو فائض، ما هي سياسات المؤسسة لتلبية النقص أو التعامل مع  •
  الفائض؟

لتلبية والفنيين  نقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلدارييتنمية  )٣
  اإلستراتيجية احتياجات رسالة المؤسسة واألهداف

  لتنمية هيئة العاملين؟ إستراتيجيةهل هناك خطة أو  •

ما هي السياسات وما مقدار توافر برامج التدريب لتنمية قدرات أعضاء هيئة  •
  التدريس بالكلية؟

ما هي السياسات وما مقدار توفر برامج التدريب لتنمية قدرات باقي هيئة العاملين  •
  ؟)الفنيين، واإلداريين، إلخ(

ي األساليب األخرى التي تتبعها المؤسسة لتنمية قدرات جميع هيئة العاملين، وما ما ه •
  مدى فعالية هذه األساليب؟

  مراجعة السياسات التي تم تنفيذها لتنمية قدرات أعضاء هيئة العاملين )٤

ما هي األعمال اإلجرائية التي تم تطبيقها وتنفيذها بالفعل نتيجة سياسات التحسين  •
  عوام السابقة؟المقترحة في األ

أي من سياسات التحسين المقترحة في األعوام السابقة لم يتم تطبيقها؟ ما هي  •
  المعوقات التي حالت دون تطبيق وتنفيذ تلك السياسات؟

  البرامج التعلیمیة  :رابعًا

  توجیھات عامة
يجب أن تتأكد المؤسسات األكاديمية من أن مسئولياتها الخاصة بمعايير وجودة برامجها  - ١

  :تعليمية يتم تنفيذها بفعالية من خالل اإلجراءات الخاصة بها وتشملال

  تصميم البرامج •

  اعتماد البرامج •
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  .مراجعة تطوير البرامج/ مراقبة •

يجب أن تعرف المؤسسات األكاديمية المعايير األكاديمية وجودة فرص التعلم لبرامجها  - ٢
  ).وتقدم المبررات لها(التعليمية تعريفاً واضحاً 

تتأكد المؤسسات األكاديمية من وضوح تعريف أدوار ومسئوليات مختلف يجب أن  - ٣
األقسام، ومجالس األقسام، ولجنة (األجهزة المشاركة في تصميم ومراجعة برامجها 

  ).تطوير التعليم، والكلية، والجامعة، واللجنة القطاعية

  :يجب أن يكون لدى المؤسسة األكاديمية إجراءات مراقبة - ٤

رامجها معاصرة في ضوء تطور المعرفة في مادة التخصص للتأكد من بقاء ب •
  .وتطور الممارسة في تطبيق التخصص

لتقييم مدى اكتساب الطالب للنتائج التعليمية المستهدفة وفقاً للمعايير األكاديمية  •
  .للبرنامج المرتبطة برسالة المؤسسة

رامج التعليمية توفير المنشورات الالزمة، التي تعرض بوضوح اللوائح التي تحكم الب - ٥
  .وإجراءات القبول واالنسحاب

المناقشة في هذا القسم يجب أن تأخذ في االعتبار كل تقارير البرنامج للسنة : ملحوظة
ويجب ضم النتائج التي تم الوصول إليها من هذه التقارير تحت كل عنوان من . الدراسية

التفصيلية المحتواة في هذه  ليس من الضروري كتابة المعلومات. العناوين الثانوية، أدناه
  .حقالسنوي للكلية على شكل مال التقييم الذاتي التقارير لكن يجب إلحاقها جميعاً مع تقرير

  اإلحصائيات  )١

أما تفاصيل اإلحصائيات لكل برنامج . اإلحصائيات اإلجمالية للمؤسسة تقدمفي هذا القسم، 
  منفردا فهي موجودة في تقرير البرنامج

  )لكل برنامج وللمؤسسة(في العام الدراسي الحالي  عدد الخريجين •

  النسبة المئوية للخريجين في كل تقدير  )١

  عدد البرامج التعليمية المتاحة •

  عدد الطلبة المسجلين في كل برنامج •

  مؤشرات القبول في مختلف البرامج •

يم شرح تقدد أي أداء أقل من المتوقع ويحدتالتعليق على هذه اإلحصائيات اإلجمالية، ويجب 
  .ح الحلولالألسباب ثم اقتر

الجيدة التي يمكن أن تكون قد  اتتحديد أي أداء أفضل من المتوقع والممارسكما يجب أيضا 
  .ساهمت في هذا األداء والتي يمكن تكرارها في البرامج األخرى
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  إطار العمل للبرامج التعليمية  )٢

  عدد الساعات المعتمدة أو المقررات في كل برنامج •

  :المئوية للمقررات التي تشكل مختلف عناصر الهيكل األكاديمي للبرنامج النسب •
  العلوم األساسية −
  العلوم االجتماعية واإلنسانية −
  التخصص −
  علوم الحاسب اآللي −
  التدريب العملي −
  أخرى −

للطلبة المتفوقين تؤدي إلى درجة ) أو مقررات إضافية(هل تقدم المؤسسة برنامجاً  •
هذا البرنامج، ما هي شروط القبول، ومحتويات شرفية؟ إذا كان هناك مثل 

  البرنامج، ومستوى اإلقبال على االلتحاق به؟

أما االستنتاجات . التعليق على أي استنتاجات عامة من هذه المعلومات يجبمرة أخرى، 
  .الخاصة بكل برنامج فيجب تناولها في تقارير البرنامج

  األكادیمیةالقیاسیة المعاییر   :خامسًا
ـّق على اإلنجاز في األ قسام التالية، وباستخدام المعلومات الموجودة في تقارير البرامج، عل

  .األكاديميةالقياسية اإلجمالي للمعايير 

حدد أية أمثلة إلنجازات عالية للبرنامج، باإلضافة إلى أمثلة للممارسة الجيدة التي يمكن 
تصل إلى مستوى المعايير حدد أيضاً أية أمثلة لبرامج ال . تكرارها في برامج أخرى

  .المرجعية، ووضح األسباب واقترح حلوالً

  المرجعيةالقياسية األكاديمية بالمقارنة مع المعايير القياسية المعايير  )١

  المرجعيةالقياسية وعالقتها بالمعايير قياسية األكاديمية المعايير ال •

  ة؟إلى أي مدى يعتبر البرنامج مواكباً للتطورات األكاديمية الحديث •

  هل تحققت أهداف البرنامج، وإن لم تتحقق فلماذا؟ •

  هل تحققت النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج، وإن لم تتحقق فلماذا؟ •

تصميم وهيكل المناهج لتحقيق المعايير المرجعية؟ هل هناك أي  مالئمةما مدى  •
  توصيات للتحسين؟

  تقييم الطالب )٢

من أجل تقييم أداء الطالب بشكل فعال هل هناك أنواع مختلفة من التقييم تستخدم  •
  بالنسبة إلى تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة للبرامج، وإن لم يكن فلم ال؟
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هل اللغة المستخدمة في التقييم هي نفس اللغة المستخدمة في التدريس، وإن لم يكن  •
  فلم ال؟

اية بما هو هل يتم إعطاء الطلبة ضوابط وضع درجات التقييم، بحيث يكونون على در •
  مطلوب منهم، وإن لم يكن فلم ال؟

  هل كان نظام وضع درجات االمتحان مالئماً، وإن لم يكن فلم ال؟ •

هل يتم إعطاء الطالب تغذية رأي راجعة مع التقييم تعتبر فعالة بحيث يستطيعون  •
  التعلم منها، وإن لم يكن فلم ال؟

  حنين؟هل المؤسسة لديها سياسات وإجراءات لتكوين لجان الممت •

ـّمين خارجيين، وإن لم يكن فلم ال؟ •   هل تم االستعانة بمقي

ـّمين خارجيين، فماذا كانت تعليقاتهم بشأن مدى مالءمة أساليب  • وإن كان هناك مقي
التقييم المستخدمة بالنظر إلى النتائج التعليمية المستهدفة، والمستوى األكاديمي 

مة الدرجات الممنوحة، وعدالة وكفاءة للتقييمات بالنظر إلى المراجع الخارجية، ومالء
  أساليب وإجراءات التقييم؟

  هل ظهرت أية صعوبات نتيجة لنظام وضع جداول االمتحانات؟ •

هل هناك إجراءات فعالة لمراجعة نتائج االمتحانات في حالة وجود شكاوى من  •
  الطلبة؟

  هل نظم وتوقيت إعالن نتائج التقييمات مناسبين؟ •

  تقدمهمرنامج ومدى في البالطالب  استمرار )٣

وتقدم  استمرارالتعليق على معدالت يجب من خالل اإلحصائيات الواردة في تقارير البرامج، 
والتقدم  ستمرارد البرامج التي بها معدالت عالية لاليحديجب ت. كل المستوياتفي ب الطال

 كذلك .في برامج أخرى كرارهاد األسباب وأي عناصر للممارسة الجيدة التي يمكن تيحدتو
قدم تحدد األسباب وحيث يجب أن ت. وتقدم غير مرضية استمرارالبرامج التي بها معدالت 

  .مقترحات للتحسين

  إنجازات الطلبة، متضمناً فرص العمل واألعمال التي يتجهون إليها )٤

بالنظر  بالتعليق على إنجاز الطاليجب من خالل اإلحصائيات الواردة في تقارير البرامج، 
د يحدتد البرامج التي بها إنجاز عال ويحدت. والنسب المئوية في التقديرات النهائية إلى األعداد

كذلك البرامج . ها في برامج أخرىكراراألسباب وأية عناصر للممارسة الجيدة التي يمكن ت
  .م مقترحات للتحسينيقدتد األسباب ويحدلم تحقق النتائج المرجوة، مع تالتي 

  :يمية فيما يتعلق بفرص العمل للخريجين بالنظر إلىما هي رؤية المؤسسة األكاد

  توافر فرص عمل مالئمة •

  مالءمة الفرص للمؤهالت العلمية •
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوية للكليةلتقويم الذاتي ا

      ١٢٧  

ما هي االختصاصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل والتي ال تشملها في الوقت  •
هل تنتج المؤسسة خريجين في اختصاصات، زيادة . الحالي البرامج التعليمية للمؤسسة

  ت سوق العمل؟عن متطلبا

  .اقترح أية خطوات تصحيحية قد تكون مطلوبة •

  األكاديمية التي تم تحقيقهاالقياسية التقييم الخارجي ألداء الطلبة والمعايير  )٥

  الخارجيين المرجعيينآراء  •

  آراء مجموعات المستفيدين اآلخرين، والجهات التوظيفية، وممثل عن المجال الصناعي •

  جودة فرص التعلـّم  :سادسًا

  وجیھات عامةت
ها ومواردها كافية لتحقيق النتائج إمكاناتيجب أن تتأكد المؤسسات األكاديمية من أن  - ١

  .التعليمية المستهدفة

المساواة في الحقوق في تخصيص  بيجب أن يكون لدى المؤسسة سياسات تضمن للطال - ٢
  .الموارد

جوانب  من المشاركة في جميع بيجب أن يكون لدى المؤسسة سياسات لتمكين الطال - ٣
  .الحياة االجتماعية األكاديمية في المؤسسة

على التفاعل مع زمالئهم والبيئة  بيجب أن توفر المؤسسة خدمات لمساعدة الطال - ٤
  .األكاديمية

ذوي  بلطالليجب أن يكون لدى المؤسسة سياسات لضمان جودة فرص التعلم  - ٥
  .المتفوقين بوللطالاالحتياجات الخاصة 

ومساعدتهم في  الحتياجات الخاصةذوي ا بالطال ات لدعميجب أن توفر المؤسسة خدم - ٦
  .االلتزام بالحياة األكاديمية والمشاركة فيها

ـّم )١   التعليم والتعل

  ما هي االستراتيجيات المتبعة في عملية التعليم والتعلم في مختلف البرامج؟ •

  هدفة؟على تحقيق النتائج التعليمية المست بما هي األساليب المستخدمة لمساعدة الطال •

  في جودة التعليم والتعلم؟ بما هي آراء الطال •

  والتقويم الذاتي؟ بلطاللما هي الوسائل الموجودة لدعم التعليم المستقل  •

  بطاللل دعم األكاديمي واإلرشاديال )٢

  ما هي النظم المتاحة للدعم األكاديمي؟ •



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ونماذج لتقارير دليل إرشاديخطوط ): ٦(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوية للكليةلتقويم الذاتي ا

      ١٢٨  

  أو فرادى؟ بما هو نظام اإلرشاد الخاص، سواء لمجموعات الطال −

  من أعضاء هيئة التدريس؟أكاديمي منفردين بمرشد  بهل يحظى الطال −

  هل أعضاء هيئة التدريس لهم مواعيد مجدولة لجلسات اإلرشاد األكاديمي؟ −

المعرضين  طالبللكشف، وفي مرحلة مبكرة، عن الموجودة المكانات اإلما هي  −
  ما هي الخطوات المتخذة لدعمهم؟وللرسوب؟ 

ب المتفوقين من أجل تمكينهم من زيادة الموجودة لدعم الطال مكاناتما هي اإل −
  إنجازهم األكاديمي؟

  هل هناك كتيبات دليل فردية للبرامج؟ −

  ما هي النظم المتبعة للدعم اإلرشادي؟ •

  هل نظام اإلرشاد الخاص يوفر دعما إرشادياً كافياً؟ •

للطلبة يوضح الجداول التعليمية، واللوائح والتعليمات ) مرشد(هل هناك كتيب دليل  •
  ، والخدمات المتاحة؟يةنشطة الطالباألف األقسام، ولمختل

من أجل  حتياجات الخاصةذوي اال بوالخدمات للطال مكاناتاإل/المرافق −
  .مساعدتهم في المشاركة في الحياة االجتماعية األكاديمية

  .ب المتفوقينوالخدمات للطال مكاناتاإل/المرافق −

  .أنشطة الطلبة وإقامتهم والخدمات الصحية لهم −

  ب؟توجد أي وسائل دعم مادي للطالهل  •

ـّم )٣   مصادر التعل

  ).من حيث العدد والمؤهالت(كفاية أعضاء هيئة التدريس والفنيين واإلداريين  •

  المكتبة •

  )اإلضاءةو المساحة المخصصة للدراسة، التهوية(المكان  −

  ساعات العمل −

  )توافرها وعددها(كفاية الكتب الدراسية والدوريات  −

  ).المكتبة اإللكترونيةو في اإلنترنت البحث(كفاية الخدمات  −

  .)العدد، والبرامج، االتصال باإلنترنت، إلخ(الحاسب اآللي إمكانات  •

  المعامل والمعدات •

  العلمية األبحاثروس العلمية وكفاية المعدات لتلبية احتياجات الد −

 ).المساحة، واإلضاءة، والتهوية(كفاية المعامل  −

 كفاية وكفاءة الفنيين بالمعامل −

  فر الصيانة الدورية للمعامل والمعداتتو −



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ونماذج لتقارير دليل إرشاديخطوط ): ٦(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوية للكليةلتقويم الذاتي ا

      ١٢٩  

  التدريس/قاعات المحاضرات •

  )عدد أماكن الجلوس، المساحة، اإلضاءة والتهوية(كفاية القاعات  −

  ).العدد والطاقة االستيعابية(كفاية الوسائل السمعية والبصرية  −

  آراء الطلبة في المقررات )٤

  هل هناك نظام لتقويم المقررات بواسطة الطالب؟ •

  لنظام التقويم؟بالمؤسسة والهيئة المعاونة تجابة هيئة تدريس ما هي اس •

  إلى أي مدى تعمل المؤسسة بنظام التقويم وتلتزم به؟ •

  إلى أي مدى يساهم نظام التقويم في تطوير البرامج األكاديمية؟ •

  إدارة الجودة والتعزیز  :سابعًا

  توجیھات عامة
، حيث يجب أن تضمن التحديد عزيزالتيجب أن يتوفر لدى المؤسسة سياسات إلدارة الجودة و

معوقات التعليم والتعلم، مقترحات التحسين، تعديل السياسات، وضع األولويات : الدقيق لما يلي
  .عزيزوفقاً لالحتياجات الحقيقية للمؤسسة وللطلبة، بعد تنفيذ سياسات الت

  رؤية المؤسسة للتحسين )١

  ؟عزيزالمؤسسة للت إستراتيجيةما هي  •

  ؟عزيزالت إستراتيجيةما هي آليات  •

  ؟عزيزما هو إجراءات الت •

  آليات لمراقبة فعالية عملية التعليم والتعلم في المؤسسة −

  هيكل اللجنة المسئولة عن مراقبة فعالية عملية التعليم والتعلم −

  آليات نشر وتطبيق السياسات −

  مدى تطبيق سياسات ولوائح الجامعة )٢

  قة المجتمع في البرامج التعليميةمدى التفاعل مع المستفيدين من أجل اكتساب ث )٣

  ما هي السياسات والخطط واآلليات في هذا المجال؟ •

  ما هي األجهزة المتعاونة؟ •

  ما مدى االستجابة آلراء المستفيدين في تحسين البرامج األكاديمية؟ •

  مدى فعالية نظام المراجعة الداخلية لضمان الجودة )٤

  جودة تقارير البرامج السنوية •



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ونماذج لتقارير دليل إرشاديخطوط ): ٦(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوية للكليةلتقويم الذاتي ا

      ١٣٠  

  عزيزسام األكاديمية بخطط التمدى التزام األق •

  عزيزتلمدى استجابة هيئة التدريس بالكلية لخطط ا •

  عزيزتالإسهام نظام تقييم األداء في تحقيق أغراض  •

  خارجيةالمراجعة الالموضوعات المطروحة من تقرير  )٥

أو إجراءات لتقييم األداء اإلجمالي للطالب؟ إن كان /هل لدى المؤسسة أي سياسات و •
  :يتم هذا عن طريقهذا صحيح، هل 

  تقرير النظراء المراجعين −

ـّمين الخارجيين −   )إذا كان ينطبق( تعليقات المقي

  بتغذية الرأي الراجعة من مجموعات المستفيدين، متضمنة الطال −

  ).حددت(أخرى  −

  ؟)إن وجد(ما هي جوانب اهتمام وتعليقات المراجعين الخارجيين  •

  ت متفق عليها؟ما هي القضايا التي يتم بصددها اتخاذ إجراءا •

  ما هي القضايا التي ال يتم اتخاذ أي إجراء بصددها؟ ولماذا؟ •

  لتحسين جودة التعليم عزيزتمراجعة آخر خطط ال )٦

  الجاري تنفيذها؟ عزيزما هي سياسات الت •

  التي لم تخضع للتنفيذ أو التطبيق؟ عزيزما هي سياسات الت •

  ما هي المعوقات التي تحول دون التنفيذ؟ •

  للسنة التاليةنفيذية التخطة العمل  )٧

  للسنة التالية؟تنفيذية هل هناك خطة عمل  •

  محددة بوضوح؟ نشطةهل تقدم الخطة أ •

  محددة بوضوح؟نجاز أنشطة الخطة التنفيذية هل المسئوليات الفردية إل •

  ؟لالنتهاء من أنشطة الخطة التنفيذية وهل يتم االلتزام بهاهل توجد تواريخ مستهدفة  •

  نشطة العلمیة األخرىاألبحاث واأل  :ثامنًا

  توجیھات عامة
يجب أن تتبنى المؤسسة سياسات محددة وواضحة لضمان حرية األبحاث واالبتكار  - ١

  .والهيئة المعاونة بهاهيئة التدريس عضاء أل

  .يجب أن يكون لدى المؤسسة لجنة إلدارة األبحاث وتخطيطها وتعزيزها - ٢



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ونماذج لتقارير دليل إرشاديخطوط ): ٦(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوية للكليةلتقويم الذاتي ا

      ١٣١  

البحثية لدى أعضاء هيئة يجب أن يكون لدى المؤسسات سياسات لتنمية المهارات  - ٣
  .والهيئة المعاونة التدريس

  .يجب أن يكون لدى المؤسسات قاعدة بيانات لألبحاث الجارية والمنشورة - ٤

  
  يةخطط البحثال )١

  هل لدى األقسام األكاديمية خطة عمل موثقة ومعتمدة؟ •

  ؟يةخطط البحثالإلى أي مدى يوجد تكامل وتآلف بين األقسام األكاديمية في إعداد  •

  هي اآلليات المستخدمة لتقييم وقبول األبحاث؟ما  •

  بشكل دوري منتظم؟ ما هو توقيت أي مراجعة؟ يةخطط البحثالهل يتم مراجعة  •

مع أحدث التطورات في مجال مادة  يةخطط البحثالإلى أي مدى تتطابق موضوعات  •
  التخصص؟

  ؟يةخطط البحثالهل توجد سياسات وإجراءات إلعداد  •

  في األنشطة البحثيةوالهيئة المعاونة دريس مشاركة أعضاء هيئة الت )٢

  .الذين لهم نشاط بحثيوالهيئة المعاونة عدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس  •

المشاركين مع أقسام أكاديمية  والهيئة المعاونةعدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس  •
  .أخرى مؤسسات تعليميةأخرى أو 

 والهيئة المعاونةالتدريس  إلى أي مدى توافقت اهتمامات وتخصصات أعضاء هيئة •
  ؟يةخطط البحثالمع تنفيذ 

  ؟مشتركةعلى إجراء أبحاث  والهيئة المعاونةما هي سياسات تشجيع هيئة التدريس  •

 هل توجد سياسات وخطط لتعزيز المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس •
  ؟والهيئة المعاونة

  المؤهالت الممنوحة بواسطة المؤسسة/اإلجازات )٣

  الدكتوراه/ الماجستير/ مالدبلو •

  التي منحتها المؤسسة في السنة الدراسية الحالية العلمية المؤهالت/اإلجازات )٤

  الممنوحة الدكتوراه/ الماجستير/ عدد مؤهالت الدبلوم •

قترح ويوضح األسباب تهل هناك أي أقسام تعتبر غير نشطة نسبياً في هذا المجال؟  •
  .طرق معالجتها
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    السنوية للكليةلتقويم الذاتي ا

      ١٣٢  

  األبحاث مصادر تمويلالميزانية و )٥

القطاع / القطاع الخاص/ إجمالي الميزانية المخصصة للنشاط البحثي من الجامعة •
  .القطاعات األخرى/ المنظمات غير الحكومية/ العام

  ث؟ابحما هي اللوائح الخاصة بتوزيع ميزانية األ •

  ؟يةالبحث طخطالث إلى تيسير تنفيذ ابحإلى أي مدى تؤدي ميزانية األ •

  .مع القطاعات المختلفة ث المشتركةاألبحاعدد بروتوكالت  •

  المنشورة في المؤتمرات والدورياتالعلمية األبحاث  )٦

  )العالمية/ المحلية(المنشورة في المؤتمرات   بحاثعدد األ •

  )العالمية/ المحلية(المنشورة في الدوريات  بحاثعدد األ •

  في الندوات والمؤتمرات والهيئة المعاونة مساهمة أعضاء هيئة التدريس )٧

/ المحلية(في المؤتمرات  والهيئة المعاونةأعضاء هيئة التدريس  إسهاماتد عد •
  )العالمية

  .في الندوات وورش العمل والهيئة المعاونةأعضاء هيئة التدريس  إسهاماتعدد  •

  تعزيز العمل البحثي/مراجعة آخر التوصيات لتحسين )٨

  الجاري تنفيذها؟ عزيزما هي سياسات الت •

  تي لم تخضع للتنفيذ؟ال عزيزما هي سياسات الت •

  ما هي األسباب أو المعوقات التي تحول دون تنفيذها؟ •

  .للسنة التالية، مع ذكر المسئوليات والجداول الزمنيةالتنفيذية عمل الاقترح خطة  )٩

  

  المشاركة المجتمعیة  :تاسعًا

  توجیھات عامة
  :يجب أن يكون لدى المؤسسات

  المجتمعية مشاركةسياسات واضحة لل −

  ات لقياس االحتياجات الحقيقية للمجتمعآلية أو آلي −

  المجتمع المحلي والمجتمع ككلخدمة البيئة ومساهمة المؤسسة في شئون  )١

  ما هي آلية التقويم في المؤسسة لتقويم أثر الخدمات المجتمعية؟ •
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  ما هي اآللية أو اآلليات التي تستخدمها المؤسسة لتقييم احتياجات المجتمع الحقيقية؟ •

  المجتمعية داخل المؤسسة اتمعدد وحدات الخد •

  المحلىمستوى الالخدمات المجتمعية على  •
  البرامج التدريبية −
  ورش العمل والندوات −
  المؤتمرات −
  الخدمات الفنية −
  غيرها −

  الخدمات المجتمعية على المستوى العالمي •

  االستشارات الفنية •

  تقويم المستخدم النهائي لجودة الخدمات المجتمعية )٢

تطبيقها لقياس رأي المستخدمين النهائيين في أثر الخدمات  ما هي اآلليات التي يتم •
  المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة؟

التي تقدمها ما هي آراء المستخدمين النهائيين في جودة الخدمات المجتمعية  •
  المؤسسية؟

  تعزيز الخدمات المجتمعية/مراجعة آخر التوصيات لتحسين )٣

  الجاري تنفيذها؟ عزيزما هي سياسات الت •

  التي لم تخضع للتنفيذ؟ وما هي معوقات التنفيذ؟ عزيزما هي سياسات الت •

  .المسئوليات والجداول الزمنيةتحديد للسنة التالية، مع  التنفيذية عملالح خطة ااقتر )٤

  جمعةخطط التطویر الم  :عاشرًا
. بعناية الناجمة عن أقسام التقرير المختلفةالالزمة للتطوير وكل المقترحات  تتم دراسة
 أولوياتها بكل حرص، مع األخذ في االعتبار الوقت والموارد الالزمة لكل حديدويجب ت
ذكر الخطة المقترحة لكل عنصر وفقاً ألولويته، مع تعريف النتائج وكذلك يجب . مقترح

  .والمسئوليات والجداول الزمنية بوضوح

  مقترحات تحسین عملیة المراجعة والتقاریر  :حادي عشر
تقرير التقويم اإلجراءات الالزمة إلعداد حات أو مالحظات لتحسين ضع أي مقتريجب و

التي تدعم  رشادياإلدليل ال اءة على نماذجـّ، باإلضافة إلى تعليقات بنللمؤسسة الذاتي السنوي
  .مؤسسةالمراجعات على مستويات المقرر والبرنامج وال
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  ي السنوية للكلیةلتقارير التقويم الذات
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   مؤسسةنموذج لتقرير التقويم الذاتي السنوي لل

  

  تمھید
ويتطلب التقرير تحليالً . يسرد هذا النموذج العناوين الرئيسية والفرعية إلنتاج هذا التقرير

ألنشطة السنة في المؤسسة في الثالثة جوانب التي تشتمل عليها رسالة المؤسسة، أال وهي 
في كل جانب من . لبرامج التعليمية، والبحث، واألنشطة العلمية األخرى والمشاركة المجتمعيةا

هذه الجوانب، يجب أن يتضمن التحليل مراجعة األنشطة في السنة الدراسية المنصرمة 
بالمقارنة مع األعمال التي كان مخطط تنفيذها في تلك السنة من أجل استيفاء نص رسالة 

بعد ذلك استنتاج مجموعة من خطط العمل لتوجيه األنشطة للسنة الدراسية  ثم يجب. المؤسسة
  .التالية

  الرسالة  :أوًال
  وجود رسالة للمؤسسة - ١

  نص الرسالة - ٢

  تحديث رسالة المؤسسة/ مراجعة - ٣

  اإلستراتيجيةاألهداف  - ٤

  السلطة واإلدارة  :ثانیًا
  الهيكل التنظيمي - ١

  اختيار القيادة األكاديمية - ٢

  ظم والممارساتفعالية السياسات والن - ٣

  مدى االستجابة لتغيير األولويات واالحتياجات الناشئة - ٤

  اإلستراتيجيةالتعزيز الحديثة في األهداف والخطط /مساهمة أنشطة التحسين - ٥

  مراجعة أثر خطة التحسين السابقة - ٦

  والھیئة المعاونة بالمؤسسةتدریس الأعضاء ھیئة   :ثالثًا
  اإلحصائيات - ١

ومواصفتهم المهنية لتحقيق لتدريس والهيئة المعاونة هيئة اأعضاء أعداد كفاية مدى  - ٢
  اإلستراتيجيةرسالة المؤسسة وأهدافها 

احتياجات الرسالة  والهيئة المعاونة الستيفاءهيئة التدريس  أعضاء تنمية قدرات - ٣
  اإلستراتيجيةواألهداف 



  الجودة   االعتماد وضماندليل   للمراجعة االستراتيجية الدورية رشادياإلدليل ال ):٧(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا                          ة التعليمية وإلعداد تقرير المراجعة االستراتيجيلألنشط

        ١٢٥

  والهيئة المعاونة مراجعة السياسات المطبقة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس - ٤

  البرامج التعلیمیة  :بعًارا
  اإلحصائيات - ١

  إطار عمل البرامج التعليمية - ٢

  األكادیمیةالقیاسیة المعاییر   :خامسًا
  المرجعية القياسية األكاديمية بالمقارنة مع المعاييرالقياسية المعايير  - ١

  بتقييم الطال - ٢

  تقدمهمفي البرنامج ومدى  بالطال استمرار - ٣

  األخرى المتاحة لهمرص ، متضمناً فرص العمل والفبإنجاز الطال - ٤

/ باألكاديمية التي يحققها الطالالقياسية التقويم الخارجي لجودة األداء والمعايير  - ٥
  الخريجون

  جودة فرص التعلم  :سادسًا
  التعليم والتعلم - ١

  بدعم الطال - ٢

  مصادر التعلم/موارد - ٣

  ب حول المقرراتتغذية الرأي الراجعة للطال - ٤

  إدارة الجودة  :سابعًا
  .عزيزترؤية المؤسسة لل - ١

  .مدى تطبيق سياسات ولوائح الجامعة - ٢

  .مدى التفاعل مع مجموعات المستفيدين الكتساب ثقة المجتمع في البرامج التعليمية بها - ٣

  .مدى فعالية نظام المراجعة الداخلية لضمان الجودة - ٤

  .القضايا التي تطرأ من خالل أي تقرير مراجعة خارجية - ٥

  .لتحسين جودة التعليمالخطة التنفيذية / عزيزمراجعة آخر خطة ت - ٦

  .خطة العمل للسنة الدراسية القادمة - ٧

  ث واألنشطة العلمیة األخرىابحاأل  :ثامنًا
  .يةخطط البحثال - ١

  .ةالبحثي ةنشطفي األوالهيئة المعاونة مساهمة أعضاء هيئة التدريس  - ٢

  .الممنوحة بواسطة المؤسسةالعلمية  المؤهالتاإلجازات و - ٣
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  .تمنحها المؤسسة التيالعلمية  المؤهالتاإلجازات و - ٤

  .الميزانية وتمويل األبحاث العلمية - ٥

  .المنشورة في المؤتمرات والدوريات ألبحاث العلميةا - ٦

  .في الندوات والمؤتمرات والهيئة المعاونة مساهمة أعضاء هيئة التدريس - ٧

  .مراجعة آخر التوصيات لتحسين العمل البحثي - ٨

  المشاركة المجتمعیة  :تاسعًا
  .ككلالمجتمع المحلي، والمجتمع و البيئة شئون مساهمة المؤسسة في - ١

  .تقويم المستخدمين النهائيين لجودة الخدمات المجتمعية - ٢

  .مراجعة آخر التوصيات لتعزيز الخدمات المجتمعية - ٣

  .للسنة الدراسية القادمة التنفيذية خطة العمل - ٤

  تطویر المجمعةخطط ال  :عاشرًا

دلیل ویر متضمنة فعالیة نماذج والتقار عملیة المراجعة تحسینمقترحات   :حادي عشرا
  .مؤسسةرشادي المصاحبة لھا على مستوي المقرر والبرنامج والاإل
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   رشادياإلدلیل ال

  الدورية اإلستراتیجیةللمراجعة 

  لألنشطة التعلیمیة

  وإلعداد تقرير المراجعة االستراتیجي الدوري
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  الدورية  اإلستراتيجيةللمراجعة  رشادياإلل دليال

  لألنشطة التعليمية وإلعداد تقرير المراجعة االستراتيجي الدوري 
  

  تمھید
هو أوالً مساعدة مؤسسات  رشادياإلدليل الخطوط مجموعة من إن غرض هذه ال -١١٣

الدورية ألنشطتها  اإلستراتيجيةالتعليم العالي في تطوير مدخل نظامي للمراجعة 
وهي إحدى مجموعات . توفير اإلرشاد لتنظيم وإعداد تقرير المراجعة الدوري وأيضاً

  .التي يصدرها مشروع ضمان الجودة واالعتماد رشادياإلدليل الخطوط 

والنماذج التابعة لها مقدمة للمؤسسات  رشادياإلدليل الخطوط مجموعة من هذه ال -١١٤
منها أن تكون إمالئية لما  وليس الهدف. كوسيلة مثبتة إلجراء مراجعات دورية فعالة

ولكن يجب . يجب فعله، فالمؤسسات مدعوة لتطويعها بحيث تالئم ظروفها الخاصة
تذكرة المؤسسات أن ضوابط االعتماد المحتواة في دليل ضمان الجودة واالعتماد 

للتعليم العالي في مصر تتضمن فعالية نظم وعمليات إدارة الجودة والتحسين، والتي 
  .ترتيبات المراجعة والتقرير وتخطيط العمل تتضمن بدورها

مستمدة من الممارسات الجيدة في عمليات  رشادياإلدليل الخطوط مجموعة من هذه ال -١١٥
وتتضمن مصادر المعلومات . ضمان الجودة في التعليم العالي على المستوى العالمي

بواسطة  األخرى مبادئ أفضل المراجعات والممارسات والمبادئ التوجيهية المستخدمة
دليل الباإلضافة إلى ذلك، تم تصميم خطوط . ؟)٩٠٠٠ األيزو(منظمة المعايير العالمية 

لتكون مكملة للعناصر الرئيسية األخرى في عملية ضمان الجودة واالعتماد  رشادياإل
  .كما هي محددة في الدليل

بغي على تتبع صيغة تجعلها قائمة بذاتها، إال أنه ين رشادياإلدليل الطوط خرغم أن  -١١٦
أن تستشير الدليل مع هذه  رشادياإلدليل الالمؤسسات وغيرها التي ستستخدم خطوط 

  .٦و ٥ باإلضافة إلى الملحقين ٥و  ٣و ٢و ١الرجوع بشكل خاص إلى األجزاء 

شرحاً لمعاني المصطلحات هذه  رشادياإلدليل اللتالفي أي سوء فهم، تشمل خطوط  -١١٧
الداخلية واالعتماد وعمليات المراجعة األساسية وعالقتها بنظم ضمان الجودة 

الخارجية الجاري تنفيذها لضمان وتعزيز جودة األنشطة التعليمية في التعليم العالي 
  .في مصر

  مقدمة
ما . لقد أصبح التعليم مسألة اهتمام قومي للدول المتحضرة والنامية على حد سواء -١١٨

اد المجتمع بخريجين نحتاجه هو تحقيق الهدف الرئيسي من التعليم، أال وهو إمد
قادرين على الوفاء باحتياجات هذا المجتمع المهنية والبحثية وعلى المساهمة الفعالة 

من أجل هذا الغرض تم تطوير سياسات . في إعداد وتطبيق السياسات المنشودة
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تحسين ورفع جودة التعليم العالي المصري لضمان إنتاج خريجين يتوافقون مع 
وسوف يؤدي تطبيق هذه السياسات إلى زيادة مهارات . عالمياًالمعايير المعترف بها 

وفي ذات . الخريجين ورفع قدراتهم التنافسية في سوقي العمل المحلي واإلقليمي
ـّر مطرد في التعليم واألعمال التي يشتغل بها خريجيه، ومع مثل هذه  الوقت، ثمة تغي

توفير وإثبات الجودة العالية البيئة الديناميكية المتحركة والتنافسية والتي تتطلب 
واألنشطة التعليمية ذات الصلة، تحتاج المؤسسات إلى أن تبرهن أنها تتخذ ألنشطتها 

  . رؤية استراتيجية

من هذا  ٣و ،٢و ،١إن عملية ضمان الجودة واالعتماد كما هي موضحة في األجزاء  -١١٩
األكاديمية  القياسيةر الدليل تضع بال تردد مسئولية جودة األنشطة التعليمية والمعايي

للبرامج التعليمية على عاتق المؤسسة المسئولة عن تلك األنشطة باإلضافة إلى 
وتشمل هذه ). في حالة انتماء المؤسسة لجامعة( لدرجات العلميةالجامعة التي تمنح ا

المسئولية تصميم وتقديم البرامج التعليمية واألنشطة األخرى، وتنظيم وهيكلة المؤسسة 
إن المراجعات . لموارد والمرافق بأنواعها التي تدعم تقديم تلك األنشطةوجميع ا

السنوية والتقارير على مستوى كل من المقرر والبرنامج، إذا ما تم إعدادها بكفاءة 
في إطار أهداف محددة  هاهذه األنشطة وتطويرالحفاظ على تمنح الثقة في مقدار 

  . مسبقاً وبنية تحتية مالئمة للغرض

التأكد أن المؤسسة التعليمية لديها  هىة الرئيسية للمراجعة االستراتيجية الدورية الوظيف -١٢٠
ويتم . وقائمة للتحسين المستمر رؤية متوسطة وطويلة المدى وإجراءات مالئمة

. سنوات وخمس ثالثتعريف المدى المتوسط بشكل عام لهذه األغراض على أنه بين 
ن تعمل معهم المؤسسة، فرصة للقيام بما ويتيح المنهج االستراتيجي للمؤسسة، ولم

  :يلي

االحتياجات واألولويات المتغيرة، وأنماط واتجاهات األداء كما هي مسجلة  تقييم •
  في المراجعات والتقارير السنوية

  األولويات الناشئة وخيارات التغيير  تحديد •

  عن األهداف االستراتيجيةالتعبير  •

  وسيلة تحقيقها تأمين •

  .بخطة واقعية) مثالً جامعتها(ة والمنظمات التابعة الكلي مجلسإلزام  •

  :ما يلي -عندما تكون فعالة-رير اتوفر عملية المراجعة االستراتيجية والتق -١٢١

  المؤسسة كفاءةمدى على  نظرة عامة •

  داخل المؤسسة ولدى مجموعات المستفيدين درجة من الثقة •

كس التغير في لتعديل األهداف األساسية والهياكل المساندة بحيث تع فرصة •
  .االحتياجات

إنها  بل الغرض من عملية المراجعة االستراتيجية ليس الحفاظ على الموقف الحالي، -١٢٢
تتجاوب مع الظروف المتغيرة  -على أقل تقدير-فرصة للتأكد من أن المؤسسة

أكثر من ذلك  تميزةالمراجعات الدورية في المنظمات الم قدموت. وبالتالي تدعم التغيير
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أداء المنافسين وتحديد الفرص الجديدة للتطوير  تعد سبيال للتعرف علىحيث أنها 
المستقبلي التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة تعريف أفضل موقف استراتيجي للمؤسسة، 

تحقق بها رسالتها في تحفز المؤسسة العادة النظر فى الطريقة التى وبالتالي قد ت
  .الوقت الحاضر

 بغرضطة اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد، بواس رشادياإلدليل الإعداد تم  -١٢٣
بالتعليم وخريجي البرامج والمهتمين  إمداد المؤسسات وجميع مجموعات المستفيدين

أن تستمر فى التحسين، فى إطار يمكنها لالتعليمية بإطار عمل تقوم به المؤسسة، 
  .المعلنةرسالتها 

  قائمة المصطلحات
أو المستخدمة في /و رشادياإلدليل الي خطوط إن بعض المصطلحات المستخدمة ف -١٢٤

المراجعة االستراتيجية، والتقرير المنبثق عنها، قد تحمل أكثر من معنى وفقاً للسياق 
الذي تظهر فيه، األمر الذي قد يؤدي إلى بعض اللبس في الفهم وبالتالي يؤثر على 

لذا فمن . رهماعملية المراجعة االستراتيجية وتقرير المراجعة االستراتيجية وأث
على المعنى  رشادياإلدليل الخطوط مجموعة من الضروري أن يتعرف قارئ هذه ال

وبالتالي يقدم هذا القسم تعريفاً . المقصود من تلك المصطلحات في هذا السياق
للمصطلحات المستخدمة في عملية المراجعة االستراتيجية وفي إعداد تقرير المراجعة 

  .االستراتيجي

  :االعتماد

و اقرار الهيئة بإستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمى لمستوى معين من معايير ه
الجودة وأنه لديها نظم قائمة فى موضعها وفعالة لضمان وضمان الجودة والتحسين المستمر 

  .ألنشتطها االكاديمية، وفقا للضوابط التى تنشرها الهيئة

  :المعايير األكاديمية

وتتضمن  قومية أو عالمية ررها المؤسسة وتكون مستمدة من مراجع خارجيةمعايير محددة تق
الحد األدنى من المعرفة والمهارات المفترض أن يكتسبها الخريجون من البرنامج وتستوفي 

  .رسالة المؤسسة المعلنة

  :المعايير القياسية المرجعية

بالتالي تمثل نصوص . هي نقاط مرجعية يمكن بواسطتها مقارنة معايير وجودة البرنامج
المعايير القياسية المرجعية توقعات عامة حول مستويات اإلنجاز والصفات العامة التي يفترض 

  .توقعها في خريج في مجال تخصص ما

  :مؤسسة التعليم العالي

تؤدي إلى مؤهل علمي جامعي أو  كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليم عاليجامعة أو هي 
  )ددكتوراه –ماجستير  –دبلوم ( أو درجة أعلى) سبكالوريوس أو ليسان(
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ـّم الخارجي   :المقي

هو شخص من خارج المؤسسة ذو خبرة في مجال التخصص يتم دعوته لمراجعة هيكل 
ومحتوى برنامج ما، وعالقته بالنتائج التعليمية المستهدفة، ومعايير ومالءمة تقييمات الطالب 

ك تقويم الموارد التعليمية الموجودة وما إذا كانت تلبي وتقديراتهم بالنظر إلى المواصفات، وكذل
ـّمينالمؤسسة مسئولة عن تحديد دور . متطلبات البرنامج   .وتعيينهم المقي

  :األهداف االستراتيجية

وتكون هذه االغراض مكتوبة . منبثقة عن رسالتهامجموعة من األهداف الخاصة بالمؤسسة 
متوسطة المدى لالتجاه اإلستراتيجى الذى ترغب بصيغة عامة تركز على الرؤية العريضة و

المؤسسة فى اتخاذه من أجل تحقيق أفضل أثر على مختلف األنشطة التعليمية لطالبها 
  .والمجتمع المحلى الذى تخدمه والمجتمع بأسره

  :األهداف

مجموعة من االهداف المنبثقة عن نص رسالة المؤسسة والتى بدورها توجهه اهداف النتائج 
ويتم كتابتها . يمية المستهدفة التفصيلية للبرامج التعليمية واألهداف المحددة للمقرراتالتعل

وتعبر عن األغراض العريضة والنوايا العامة في البرامج التعليمية والمقررات، بصيغة عامة 
  .تسرد هذه األهداف المعرفة والمهارات والمواقف الذهنية المنشود تنميتها لدى الطالب

  

  :المنهج

المنهج هو مجموعة المعارف والمهارات والوجدانيات التي تقدمها المدرسة أو الجامعة داخل 
جدرانها وخارجها لتحقيق مخرجات التعلم المنشود من برنامج تعليمي أو مادة دراسية في فترة 

  .زمنية محددة

  :النتائج التعليمية المستهدفة

ان يكتسبها الطالب عند اكمالهم للبرنامج هي المعرفة والفهم والمهارات التي تنشد المؤسسة 
، ويجب والتي ترتبط برسالتها، وتعكس استخدام معايير مرجعية خارجية على مستوى مالئم

  .التعبير عنها فى صيغة نتائج وليس على شكل منهج تعليمى مكتوب بالصيغة التقليدية

  :النظام الداخلي إلدارة الجودة

. ين مستوى البرامج التعليمية والعناصر األخرى المؤثرة فيهاالنظام الذي تتبناه المؤسسة لتحس
إن نظاماً مرتبطاً بالنتائج كهذا يتضمن تحديداً دقيقاً لمواصفات الجودة، وتحديد الممارسات 

الجيدة باإلضافة إلى التعرف على نقاط قصور ومعوقات عملية التعلم، ومتابعة األداء، 
جعة والتطوير المنتظمين لعمليات إنشاء السياسات ومقترحات للتطوير والتحسين، والمرا

  .الفعالة وكذلك االستراتيجيات واألولويات لدعم التحسين المستمر

  :البتقييم الط



  الجودة   االعتماد وضماندليل   للمراجعة االستراتيجية الدورية رشادياإلدليل ال ):٧(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا                          ة التعليمية وإلعداد تقرير المراجعة االستراتيجيلألنشط

        ١٣٢

هو مجموعة من العمليات، متضمنة امتحانات وأنشطة أخرى تقررها المؤسسة لقياس مدى 
ييمات كذلك وسيلة لترتيب وتوفر التق. برنامج/ تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة لمقرر

الطالب على دراية طيبة بالضوابط المتبعة لتقييمهم ويتم  ويكون الطالب حسب إنجازاتهم
  .إعطاؤهم تغذية رأي راجعة بشكل منهجي لدعم تعلمهم المستمر

  :أساليب التعليم والتعلم

ائج التعليمية هي األساليب أو الطرق التي يستخدمها المعلمون لمساعدة الطالب في تحقيق النت
دراسة حالة لتعليم الطالب كيفية تحليل المعلومات والوصول : من أمثلتها. المستهدفة للمقرر

إلى قرار، وكتابة ورقة مراجعة ليتمكن الطالب من اكتساب مهارات التعلم الذاتي وتقديم 
 العروض، وجلسات عملية ليتمكن الطالب من اكتساب المهارات العملية وإجراء التجارب

  .وذلك لتدريب الطالب على تحليل النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة

  :تقويم البرنامج

األساليب المستخدمة للحصول على آراء المستفيدين من البرنامج، ويشملون الطالب وأعضاء 
الكلية والخريجين والمجلس الحاكم، إلخ، وذلك بهدف تحسين وتطوير البرنامج ب التدريس هيئة

ويعتبر التقويم  المادة واحتياجات المجتمع والبيئة محتوى مع التقدم الذي يطرأ علىليتجاوب 
الذاتى عنصرا محوريا لنظم ضمان الجودة الداخلية وتقوم المراجعات الخارجية فى حالة طلب 

  .المؤسسة لالعتماد باستخدام تقارير التقويم الذاتى كنقطة انطالق للمراجعة

  

  :التقرير السنوى

  تقييم الذاتى السنوى للكلية الذى يتم اعداده بناءا على تقارير برامجها التعليمية تقريرال

  :تقرير المراجعة االستراتيجية

يمثل النتائج التى تم التوصل اليها فى المراجعة ) مرة كل خمس سنوات(هو تقرير دورى 
ويتم تضمين . هاالبيانات الداعمة وخطة عمل يتم تبني) أو يشير إلى(االستراتيجية ويستخدم 

   .التقرير كأحد الوثائق الرئيسية التى تقدمها المؤسسة كجزء من عملية االعتماد بواسطة الهيئة

  :المراجع النظير

هو فرد على نفس الكادر المهني والتخصص في المادة مثل األفراد الذين يقومون بتوصيل ما 
ضارب في المصالح، المساهمة تقدمه المؤسسة، لكنه ليس من نفس المؤسسة، ويستطيع، دون ت

  .في مراجعة البرنامج التعليمي إما ألجل ضمان الجودة الداخلية أو ألغراض االعتماد

  :المستفيدون

هى المجموعات التى لديها اهتمام مشروع باألنشطة التعليمية للمؤسسة، من حيث جودة معايير 
وحتى تكون عملية . ان الجودةالتعليم وكذلك من حيث فعالية النظم والعمليات الموضوعة لضم

ويعتمد التحديد . المراجعة اإلستراتيجية فعالة يجب أن تتضمن مجموعات المستفيدين الرئيسيين
الدقيق لنوع ونطاق مجموعات المستفيدين واهتمامتهم المتباينة على رسالة المؤسسة ومجال 
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الطلبة الحاليون، والخريجون، : ومن أمثلة المستفيدين. االنشطة التعليمية بها والظروف المحلية
والطلبة اللذين ينون االلتحاق بالبرامج التعليمية، وهيئة التدريس فى المؤسسة ومجالس 

المؤسسات ومجتمع جهات توظيف الطالب، والرعاة والمنظمات التمويلية والداعمة االخرى، 
  .والمنظمات المهنية المعنية

  

  إطار العمل للتقویم
ألكاديمي ونظم ضمان الجودة بشكل عام نفس الهيكل مثل عمليات يتبع تقويم النشاط ا -١٢٥

وعملية االعتماد، ويستخدم نفس ضوابط  ةالتطوير بالمشاركضمان الجودة الداخلية و
) أ٧(  المعروضة في الملحق الحثوتوفر نقاط . كنقطة مرجعية) ١٦ الملحق(االعتماد 

، الذي تستخدمه المؤسسة بشكل وكذلك فإن إطار العمل التقويمي. المزيد من التفاصيل
منتظم كجزء من عملية المراجعة السنوية، يوفر نقطة مرجعية لعملية المراجعة 

يرجى االطالع على ( ىاالستراتيجية وأساساً لهيكل تقرير المراجعة االستراتيج
  ).أ٧(  ٧و ٦  األقسام

  المعايير األكاديمية

  النتائج التعليمية المستهدفة •

هي المعرفة والفهم والمهارات التي تستهدفها المؤسسة مـن   المستهدفة النتائج التعليمية"
 قوميـة أو عالميـة   وراء برامجها المرتبطة برسالتها وتعكس استخدام معايير خارجيـة 

  ."بمستوى مناسب

  المناهج •

  ."المذكورة للبرنامج مناهج البرنامج تيسر الوصول إلى النتائج التعليمية المستهدفة"

  بتقييم الطال •

هو مجموعة العمليات، وتشمل االمتحانات واألنشطة األخرى التي تحددها المؤسسـة،  "
وتـوفر  . من برنامج أو مقرر مـا  لقياس مدى إنجاز وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة

. ب وفقاً إلنجازاتهم وأدائهمب كذلك وسيلة يمكن عن طريقها ترتيب الطالتقييمات الطال
ح عن الضوابط التي يتم تقييمهم على أساسها كمـا ينبغـي   ب بوضوويجب إبالغ الطال

  ."إعطاؤهم تغذية رأي راجعة مناسبة منهجية وتدعم عملية تعلمهم المستمر

  بالإنجاز الط •

ب مع مراعاة استخدام نقـاط مرجعيـة   يتم الحفاظ على مستويات أداء وإنجازات الطال"
  ."خارجية واالعتدال وتقويم اإلنجاز

  جودة فرص التعلم

  التعليم والتعلم •
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مشتركة للتعلم واختيـار أسـاليب    إستراتيجيةهناك تعليم وتعلم فعال، يستند على رؤية "
  ."الذاتيتدريس مالئمة، وأيضاً توجيه االهتمام الكافي لتشجيع التعلم 

  بالدعم الط •

أن بإمكانهم التقـدم بشـكل مـرض فـي      بيضمن الدعم األكاديمي واإلرشادي للطال"
  ."يدرسونه وأنهم على دراية بمقدار تقدمهمالبرنامج الذي 

  مصادر التعلم/موارد •

ـّالةواإلمكانات المرافق "   ."التعليمية بالمؤسسة مالءمة ومستخدمة بصورة فع

ـ هيئة التدريس، الهيئـة الم (بالمؤسسة  موظفينهناك كفاية في هيئة ال" ة، الفنيـين،  عاون
  ."مية واستراتيجيات التعليم والتعلموهم يستوفون متطلبات المعايير األكادي) اإلداريين

متمكنون من التـدريس ويقومـون بتيسـير الـتعلم،      تدريس ومعاونيهمأعضاء هيئة ال"
  ."ويحافظون على منهج معرفي في تدريسهم وفي سلوكهم

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى

  فعالية الخطط وحجم النشاط •
  السمات المميزة •
  نشطة األكاديمية األخرى في المؤسسةكيفية ارتباط هذه األنشطة باأل •

ذي صـلة بهـذا،    عليمتنظيم المؤسسة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى وكذلك أي ت"
  ."، يتالءم مع رسالة المؤسسةراسات العلياباإلضافة إلى اإلشراف على طلبة الد

  المشاركة المجتمعية

  اإلسهامات التي تقوم بها •
  سالة وخطة المؤسسةنطاق األنشطة وكيفية ارتباطها بر •
  أمثلة للممارسة الفعالة •

تقدم المؤسسة، مسترشدة برسالتها، مساهمة هامة وجليلة لشريحة المجتمع التي تخدمها، "
  ."وللمجتمع ككل، وللبيئة بأسرها

  فعالية إدارة الجودة والتحسين

  واإلدارة القيادة •
  أنظمة ضمان الجودة •
  لتحسين السابقةالتقويم الذاتي، وخطط التحسين، وأثر خطط ا •

واإلدارة وضمان الجودة كافية إلدارة األنشطة األكاديمية القائمـة وأيضـاً    قيادةنظم ال"
  ."قادرة على االستجابة للتطور والتغيير

توفر القيادة األكاديمية في المؤسسة أساساً سليماً ومستداماً لألنشطة األكاديميـة حتـى   "
ـّم   ."تزدهر في مناخ يشجع على التعل
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يز التقويم الذاتي والتقارير الداخلية وخطط التحسين بالعالنية والشـفافية وبـالتركيز   يتم"
  ."على األهداف ودعم التحسين المستمر

يتوفر لدى المؤسسة آليات لتلقي ودراسة آراء من لهم اهتمـام شـرعي فـي أنشـطها     "
  )."مختلف أنواع المستفيدين المعنيين(

زيز مواطن القوة ومعالجة أي نقاط ضعف هناك خطوات فعالة وفورية تتخذ لتع"
  ."وإظهار المسئولية والمساءلة

  

  للمراجعة االستراتیجیة الدوریة رشادياإلدلیل ال
مرتب بتسلسل  وعملية المراجعة االستراتيجية الدورية وه رشادياإلدليل ال خاطبي -١٢٦

عداد غطي اإلعداد ومصادر األدلة والعمليات المتاحة والمخرجات المؤدية إلى إلي
  .تقرير المراجعة االستراتيجي

  المبادئ اإلرشادیة
يتم تقديم المبادئ التالية على سبيل اإلرشاد عن كيفية إجراء مراجعات استراتيجية في  -١٢٧

وهي مشتقة من الممارسة الجيدة في عدة إطارات منها المراجعة . المؤسسة بشكل جيد
المحاسبة معايير  AA1000وسلسلة  )٩٠٠١/٢٠٠٠ التدقيقية ومعايير األيزو
كذلك فإن المؤسسات مدعوة لزيارة نص المبادئ الموضح في . االجتماعية واألخالقية

  .من النص األساسي في هذا الدليل) ٨ الفقرة(الجزء األول 

  
  :يجب أن تكون العملية

واحتياجات جميع توقعات تضم في كل مراحل عملية المراجعة والتقرير،  - " شاملة" .١
الصوت غير "تتطلب األخذ في االعتبار المستفيدين ذوي و  .ينمجموعات المستفيد

بالبرنامج الطالب الذين ينوون االلتحاق  :المث(متضمناً األجيال القادمة " المسموع
  .وكذلك البيئة) داعمين لهوال

يجب أن تتضمن عملية المراجعة ودون تحيز، وعلى مدار الوقت الالزم لها،  -  مكتملة .٢
  .ؤسسة التعليميةة المالئمة التي ترتبط بأداء المجميع مجاالت األنشط

تضمين المعلومات الهامة التي  -  تحتوي على كل البيانات المادية أو تشير إليها مرجعياً .٣
من المرجح أن تؤثر على مجموعة أو أكثر من مجموعات المستفيدين وعلى تقييمهم ألداء 

ة شاملة لتحليل االحتياجات ويتطلب تحديد أهمية وداللة المعلومات عملي. ؤسسةالم
  .واالرتباط مع مجموعات المستفيدين

ثمة حاجة للعمل الدوري والمنهجي والذي  -  التوقيت المححد لهاوفي ) دورية(منتظمة  .٤
وجماعات  ؤسسةدعم اتخاذ القرار للمت بحيثإجراء العملية  يتم في موعده حتى يمكن

  .المستفيدين وحتى تتيح معلومات لالعتماد

قق أو دبواسطة م لمؤسسةهذا يتعلق بالمراجعة التدقيقية ل - ان الجودة بهايتم ضم .٥
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مراجع أو أي طرف آخر مستقل، لبناء الثقة في العملية لدى كل مجموعات المستفيدين، 
هذه الوظيفة يتم تأديتها جزئياً . (ؤسسةتقارير الم وصالحية مع األخذ في االعتبار دقة

  .)جزء من عملية االعتماد بواسطة الهيئة على اعتبار أنها

إلى  لعمليات المؤسسة وأدائها هذا البند يختص بالتوصيل المالئم والفعال - متاحة .٦
  ).متضمنة الجامعة والهيئة( نهاجماعات المستفيدين م

مع أدائها في الفترات السابقة أو  ؤسسةمدى إمكانية مقارنة أداء الم -  قابلة للمقارنة .٧
أخرى أو لوائح  ؤسساتداء خارجي مشتق من خبرة ماألداء المستهدف أو قياس أ

  .تشريعية أو قواعد غير تشريعية

وجماعات المستفيدين أن تثق في أن  ؤسسةالسمة التي تتيح للم -  معززة للمصداقية .٨
  .أي تحيز أو سهو أو أخطاء ذات أهمية ال تدل علىالمعلومات التي يتم توفيرها 

كوسيلة لبناء المعرفة وتكوين اآلراء،  بتهاومناس مدى فائدة المعلومات - ذات صلة .٩
  .االرتباط مع جماعات المستفيدينوزيادة  وكأداة مساعدة التخاذ القرار

درجة فهم المعلومات بالنسبة للمنظمة والمستفيدين منها، ويتضمن ذلك اللغة  -  مفهومة .١٠
  .واألسلوب والصياغة

  :ليةباإلضافة إلى ما سبق، هناك مبدآن يتعلقان بإدارة العم

ة، واالستشارات ياإلدراج المناسب لعمليات ضمان الجودة والمحاسب - مدى الدمج .١١
السياسة والممارسة االستراتيجية  وضع فيالمراجعة في توصل إليها م التينتائج التي الو

يمكن اعتبار مدى الدمج مؤشراً لقدرة المؤسسة على إدارة المعرفة . ؤسسةاإلدارية في الم
  .للمستقبلالتطلع والذاتية والتعلم 

تتخذ المؤسسة خطوات معترف بها ومتحقق منها لتحسين األداء  - التحسين المستمر .١٢
لضمان التحسين المستمر في عملية المراجعة  وكذلكاستجابة لنتائج المراجعات السابقة، 

  .االستراتيجية وعمليات المراجعة السنوية داخل المؤسسة

  اإلعداد
 هيئـة أعضـاء  تاج المؤسسة إلى ترشيح عضـو مـن   ستح: تعيين الشخص المسئول -١٢٨

لتـولى مسـئولية    وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة باألقدمية/والعاملين بمركز التدريس
ويجب أن يأخذ دوراً إيجابياً في قيادة . تقرير المراجعة عدادالمراجعة وما يتبعها من إ

إمكانه أن يعـين فريقـاً   وتنسيق عملية المراجعة وال يتقلد فقط منصباً اسمياً، إال أنه ب
م أفراد الفريق تقارير دصغيراً أساسياً من الزمالء إلدارة دفة العملية، حيث يجب أن يق

عضو هيئـة  يجب أن يتحلى .  إنجاز دورية للعميد أو من يعادله في رئاسة المؤسسة
الذي يقود عملية المراجعة االستراتيجية بالمهارات والمعرفـة ذات الصـلة،    التدريس

مل معرفة عملية بمبادئ وممارسات ضمان الجودة، وخبـرة حديثـة فـي قيـادة     وتش
  .كذلك خبرة التنسيق بين أفراد الفريق القائم بالعمليةمراجعات مماثلة، 

دورية مرة كل خمس سنوات، إال أن المراجعة بالبالرغم من وصفها : الجدول الزمني -١٢٩
ني، وغالباً ما يبدأ قبل الموعد هذه المراجعة هي في الواقع عملية تحتاج إلى جدول زم
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أن هذا التوقيت سيعتمد  االحوالي سنة، ب المحدد إلكمال تقرير المراجعة االستراتيجية
ودرجة تعقيد أنشطة المؤسسة وكذلك على مدى االحتياج إلنتاج أدلة  نطاقعلى حجم و

يحتوي ويجب أن . الدعم البيانات المتكررة سنوي) مثل إجابات استبيان مسحي(جديدة 
متابعة ل مؤشراتواضحة للمكونات المطلوبة، و دالالتالجدول الزمني على 

  .مدى التقدم واإلنجازقياس ومقاييس مالئمة ل اتنجازاإل

يجب أن تكون المراجعات االستراتيجية الفعالة شاملة ولكن في نفس : تعريف المدى -١٣٠
وتقدم . ارتهاالوقت واقعية فيما يتعلق بحجم ومستوى المعلومات التي يمكن إد

اإلرشادات عن هيكل المراجعة االستراتيجية الموجودة فيما بعد في هذا الملحق 
ولكن ثمة قرارات يجب اتخاذها في مرحلة . جدول األعمال بشكل إجمالي) ٦ القسم(

ابتداء بالتقارير السنوية (مبكرة من العملية لتحديد مدى كفاية قاعدة األدلة الموجودة 
المطلوب نقاط ال، ومستوى التفاصيل وستفساراتو نطاق اال، ومدى أ)المجمعة
فمثالً، يجب تضمين كل األنشطة التعليمية، ولكن قد تظهر مؤشرات . عليهاالتركيز
تشير إلى حاجة برنامج تعليمي قائم منذ ) ربما من تقرير مراجعة حديث للكلية(مبكرة 

 مستوى المواردالشارة الى امع  اتفترة إلى إصالح جذري ألهدافه التعليمية وللمقرر
في تلك الحالة قد ترغب المراجعة االستراتيجية في تكريس اهتمام أكثر لذلك : المتوفر

البرنامج إما لدعم أعمال اإلصالح أو للتحديد بدقة أكثر االستراتيجيات المطلوبة لتنفيذ 
لنقاط  في حالة أخرى، قد ترغب المؤسسة في القيام بتحليل منهجي. التغييرات بنجاح

تحديدها كعناصر في اتخاذ القرار  سبقالقوة والضعف والفرص والتهديدات التي 
  .االستراتيجي

. إن المراجعة االستراتيجية في جوهرها دراسة ذاتية داخل الكلية: الدراسة الذاتية -١٣١
ـّر أو مقيم خارجي  باألستعانةولكن قد ترغب المؤسسة في دراسة أمر  بخدمات ميس

ة، وقد يكون لهذا األمر قيمة خاصة في المرة األولى للعملية أو عندما لدعم هذه العملي
يتضح أثناء اإلعداد للمراجعة أن هناك إصالحات واسعة النطاق مطلوبة وأن هناك 

  .الالزمة للقيام بها قدرةحاجة إلى زيادة ال

أصالً  إن القيام بمراجعة استراتيجية باإلضافة إلى المسئوليات الموجودة: قدراتبناء ال -١٣٢
عندما يصاحب المراجعة تغييرات واسعة . جيدة هو أمر ليس هيناً ويتطلب إدارة

 قدراتالنطاق أو تخطيطاً تفصيلياً لهذه التغييرات، قد تحتاج المؤسسة إلى بناء ال
هو التي يمكن اللجوء إليها هنا  قدراتمن أمثلة بناء ال. الالزمة للقيام بالمراجعة

، موظفينالالعضاء هيئة التدريس والتدريب  دعمتحسين، ولل وموارد استخدام تمويل
وإعداد قاعدة بيانات جديدة، ومبادرات جديدة لتحسين االتصال بين أعضاء هيئة 

األخرى مثل  ؤسساتبعضهم وبين هيئة التدريس والطالب وبين الكلية والمبالتدريس 
ولى في المراجعة إن بعض هذه األمور، إذا ما تم تقديمها للمرة األ. جهات التوظيف

يمكن واالستراتيجية األولى، قد ينظر إليها على إنها عناصر قيمة لعملية ضمان جودة 
وهناك عناصر أخرى قد تستخدم لعملية المراجعة ثم يتم . بشكل منتظم استعمالها

  .استبعادها تدريجياً حتى حلول موعد المراجعة االستراتيجية التالية
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لكي تكون عملية المراجعة االستراتيجية فعالة يجب أن : لعاملين فى المؤسسةإشراك ا -١٣٣
يجب أن يشعر . المراجعة االستراتيجيةتتضمن كل من لهم اهتمام شرعي وتشملهم 

ويجب أن يشعروا بالثقة أن  اركينكل هؤالء سواء المجموعات أو األفراد بأنهم مش
 . هناك اهتمام بآرائهم وأن هناك من يستمع إليها

سجل منتظم وجود تتطلب المراجعة االستراتيجية : األساسية والنتائج تسجيل الخطوات -١٣٤
بالنسبة إلى و لإلعداد والخطوات الرئيسية في العملية والقرارات المتخذة والنتائج

المراجعين النظراء الحاضرين في المؤسسة كجزء من طلب االعتماد المقدم من 
ضيح وتعزيز قيمة المراجعة لتو تالسجال هقد يرغبون في رؤية هذ فانهم المؤسسة

ولكن يجب مراعاة . االستراتيجية للمؤسسة وتقرير المراجعة االستراتيجية الناتج عنها
 ذكر دون من المراجع المشار إليهاالمستخلصة االستنتاجات الى فقط  االشارة

  .تفاصيلال

  مصادر األدلة
تطبيق نظم المؤسسة  إن. إن المراجعات االستراتيجية الفعالة تكون مبنية على األدلة -١٣٥

من النص األساسي  ٣ يرجى الرجوع إلى الجزء(الداخلية لضمان الجودة كما ينبغي 
ـّد معلومات قيمة ) لهذا الدليل بشكل دوري عن البرامج  )كيفية وكمية(سوف يول

يجب أال تقوم المراجعة االستراتيجية بتكرار هذه . والبنية التحتية الداعمة لها في الكلية
ات بل يجب أن تستخلص منها رؤية استراتيجية لألداء ومدى فعالية النظم المعلوم

. والعمليات القائمة وكذلك االتجاه الذي تحتاج المؤسسة إلى اتخاذه في المستقبل القريب
  .قد ترغب المؤسسة في جمع ومقارنة معلومات إضافية ترى أن لها أهمية استراتيجية

األدلة الموجودة التي تم : جعة االستراتيجية منيجب الحصول على قاعدة األدلة للمرا -١٣٦
 رأىعها تراكمياً من مصادر داخلية مثل تقارير المراجعة السنوية واستطالعات يتجم

الطالب الدورية، وكذلك األدلة الدورية أو العرضية مثل تحاليل االتجاهات 
راض والمعلومات اإلضافية التي تم جمعها لغرض المراجعة االستراتيجية أو أغ

ويجب استكمال تلك األدلة بأدلة من . أخرى والتي ال تظهر أحياناً في التقارير السنوية
حول ) ٢٨ إلى ٢٥ انظر الفقرات(اإلرشادات التالية . صلةالمصادر خارجية ذات 

مصادر األدلة بل هي تعطي مؤشراً ألنواع األدلة التي يرجح أن تكون ذات صلة وقد 
ديد كيفية تنظيم قاعدة األدلة التي تدعم المراجعة تكون عوناً للمؤسسات في تح

تم اشتقاق بعض األمثلة من دراسات ذاتية وقد  . الناتج عنها تقريرالاالستراتيجية و
مع  ٢٠٠٤  ونتائج ورش العمل التي عقدت في عام ٢٠٠٣ تمت في عام ريادية

  .فى مصر ممثلين من مؤسسات التعليم العالي

) من هذا الدليل ٦ يرجى االطالع على الملحق(ة السنوية يجب أن تحتوي تقارير الكلي -١٣٧
على بيان كامل ناقد ألنشطة المؤسسة خالل كل عام دراسي، وبالتالي ستصبح هذه 
 هاالتقارير المصدر الرئيسي لألدلة الداخلية للمراجعة االستراتيجية، حيث يفترض أن

وعند تجميع المواد . تمثل موقف المؤسسة كل عام وبالتالي تسجل تطورها التدريجي
للمراجعة االستراتيجية، يمكن الحصول على أغلب المعلومات المطلوبة من خالل تلك 

يجب تحليل هذه التقارير وترجمة داللتها ). أ٧ انظر النموذج في الملحق(التقارير 
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ومن المفترض أن تضم هذه . واالقتباس منها كمراجع ولكن يجب عدم تكرارها
العناصر األخرى . ا جميع التفاصيل المتعلقة بمختلف األقسامالتقارير في مالحقه

المؤثرة على الموقف االستراتيجي للمؤسسة ستكون الضغوط الخارجية الناتجة عن 
تغييرات في سياسة الحكومة والتغييرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية باإلضافة 

  .إلى الضغوط واألحداث العالمية

كانت استخدام  ٢٠٠٣ عام رياديةي الدراسات الذاتية السمة من أنجح السمات ف -١٣٨
استمارات استبيان جيدة التركيب وأشكال أخرى للمسح تتضمن اجتماعات مع 

هم القضايا االستراتيجية وسدت االستمارت ألهذه  تعرضتوقد . ممثلةمجموعات 
 مستوياتالتى أدت بدورها الى تأكيد معلومات ، ونتج عنها استكمال الالفجوات

  .الرضى وأعطت مقترحات للخطوات التالية للتطوير

مصدر آخر لألدلة ذو قيمة كبيرة للمؤسسة هو المعايير القياسية المرجعية من  -١٣٩
مؤسسات مقارنة، ومنظمات مهنية، والمنظمات المحلية والعالمية التي تنشر معايير 

ة معايير المراجعة االستراتيجي تتضمنيجب أن . وإجراءات تمثل الممارسة الجيدة
ذات صلة ويجب أن تشير إلى أمثلة من االبتكارات  قومية عالمية قياسية مرجعية

والتحسينات ذات الصلة بالمؤسسة، ثم يمكن أن تصبح هذه األدلة أساساً للمناقشة خالل 
المراجعة االستراتيجية حول التحسينات المرجوة في أهداف المؤسسة ومختلف 

إن تقرير . ختلف األنشطة البحثية والعلمية األخرىالمواصفات القائمة للبرامج وم
المراجعة االستراتيجية القادر على إظهار الحداثة والصلة الوثيقة بهذه الطرق يقوي 
  .من المركز االستراتيجي للمؤسسة في سجل برامجها وأبحاثها ومشاركتها المجتمعية

لمراجعة ل وف يوفربشكل مستمر، سمع مجموعات المستفيدين الرئيسية  ان المشاركة -١٤٠
االستراتيجية فرصة جيدة لزيادة معدل تبادل المعلومات واآلراء مع بعض مجموعات 

 مشاركاتهذا وقد ال تنقل التقارير السنوية دائماً األبعاد الكاملة لمثل هذه ال. المستفيدين
أو تستنتج المدلول االستراتيجي منها، أما المراجعة االستراتيجية  فتتيح مثل هذه 

  .الفرصة

  لكتابة التقریر االستراتیجي الدوري رشادياإلدلیل ال
ويتفادى . هيكالً لتنظيم التقرير االستراتيجي) أ٧(  يقدم النموذج الموضح في الملحق -١٤١

على مستوى مراجعة تفصيلية وقوائم حث هذا النموذج عن قصد استخدام نقاط 
لمقررات والبرامج وفي تقرير التفاصيل الذي يتم تناوله في تقارير المراجعة السنوية ل

  .للكلية السنويالتقييم الذاتى 

معديه من البداية ل يجب أن تكون وظيفة تقرير المراجعة االستراتيجية واضحة -١٤٢
فهو تقرير للنتائج األساسية التي تم التوصل إليها من : وللمتلقين الموجه إليهم التقرير

لتوجيه الخطط ة التى تبنى عليها األساسيداة األعملية المراجعة االستراتيجية وهو 
  .للتطوير المدىوالطويلة المتوسطة 

يجب أن يعتمد تقرير المراجعة االستراتيجي على األدلة في مناقشته للسمات والقضايا  -١٤٣
 المالرئيسية، لكنه يجب أن يتفادى التفاصيل الفنية 
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تحليل المبنية أمثلة كجزء من عملية ال ستخدامالسنوية باستثناء ا تقاريرفي ال وجودة -١٤٤
من المعلومات التفصيلية  العديد رياديةتضمنت بعض الدراسات الذاتية ال. على الحقائق
لموارد ا المكتبة وقوائم بيانات ياتوحتالكلية ومب التدريس هيئة عضاءمنها قوائم بأ

وتعتبر كل هذه المعلومات قيمة لكن . إلخ ...المادية الصادرة من عمليات المسح،
. ي القسم الرئيسي للدراسة الذاتية يميل إلى جعل الوثيقة ضخمة وصعبةاستخدامها ف

هذا النوع من المعلومات يحتاج إلى التحديث المستمر ويجب استخدامها كدليل إذا 
  .عندما يلزم ذلكفي التقرير  اليها تطلب األمر ثم يمكن اإلشارة

كما يجب . تميز بالشفافيةيحتاج التقرير االستراتيجي إلى أن يكون تحليلياً وموجزاً وي -١٤٥
على مع التركيز  واألداه أن يتعدى السمة التحليلية من خالل توضيح الرؤية والقيادة

  .ماتم تطويره من القضايا االستراتيجية

سواء المؤسسات التي لديها خبرة في كتابة المراجعات االستراتيجية، أو الزمالء  -١٤٦
بنفس القدر سيدركون أنها مهمة معقدة المقدمون على هذه العملية ألول مرة، كالهما و

هناك أربع صعوبات تعتبر األكثر شيوعاً ويجب تالفيها عن طريق التخطيط . ومتطلبة
  :، وهيالموجزةالجيد والكتابة 

االرتباك بسبب فيض المعلومات على مستوى من التفاصيل غير مطلوب وفيه  •
على  التركيزمراجع، ولااإلشارة إلى  ستخدامالمالحق، وا تفضلألجل هذا : تكرار

  .االستنتاجات التي تم الوصول إليها

 يجبلهذا : التعامل مع كل جزء من سجل األنشطة على حدة وفقدان النظرة العامة •
  .إعداد نص تعميمي، ليس فيه توصيف أو تمييز إال عند الضرورة

 ةعادلم يجبلهذا  :المبالغة في تسليط الضوء على إما نقاط الضعف أو نقاط القوة •
مقيم خارجي أو  ويمكن االستعانة برأىالميزان بتقييم واقعي مبني على الحقائق 

  .ميسر

القيام بالتحليل بشكل سليم لكن دون اتخاذ رؤية مستقبلية لالحتياجات الناشئة  •
كجزء من عملية " ماذا يحدث لو"أسلوب يجب االستعانة بلهذا : واألولويات الجديدة

مسودة أولية ألوراق العداد فريق العمل اخلية بين دالمراجعة من خالل مناقشات 
الموقف والتي يمكن تنقيحها لتصير خطط العمل المختارة في تقرير المراجعة 

  .االستراتيجية

، تبنت أغلب المؤسسات مدخل استخدام فرق لكتابة تقرير الدراسة النموذج الريادىفي  -١٤٧
من المهم أن يتولى فرد واحد ولكن مهما كثر عدد المشتركين في الكتابة، . الذاتية

قد . وإلنتاج وتوزيع التقرير النهائية مسئولية التحرير النهائي، وذلك للتحكم في النسخة
ليكون قارئاً نهائياً " صديق ناقد"ترغب المؤسسات في التفكير منذ البدء في تعيين 

لمسودة التقرير حتى يساعد المؤسسة في إنتاج تقرير سليم خالي من األخطاء 
  .والتناقضات



  الجودة   االعتماد وضماندليل   للمراجعة االستراتيجية الدورية رشادياإلدليل ال ):٧(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا                          ة التعليمية وإلعداد تقرير المراجعة االستراتيجيلألنشط

        ١٤١

إن نطاق األمور المفترض تناولها، والتي يمكن استنباطها من العناوين المعروضة  -١٤٨
واألسئلة المطروحة في النموذج، سينطبق في األحوال العادية على كل المؤسسات، 

ولكن في ظروف استثنائية قد يحتاج هيكل التقرير إلى بعض التعديل ليتالءم مع تلك 
إنتاج خطط عمل  االجابات من أجلسئلة ويجب تحليل يجب تناول األ. الظروف

متضمنة أولويات تحت كل عنوان في النموذج، ثم تتويج ذلك بخطة عمل شاملة 
  .مستقبالمتضمنة أولويات بهدف تحديد استراتيجية المؤسسة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):أ ٧(الملحق 

  

  نموذج لتقرير

  المراجعة االستراتیجیة الدورية
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ١٤٣

  

  ):أ٧(الملحق 
  نموذج لتقرير المراجعة االستراتيجية الدورية 

  
ويجب تقديم التقرير في صورة . من ينوب عنهيجب توجيه التقرير إلى رئيس الجامعة أو 

إلكترونية على هيئة وثيقة من برنامج مايكروسوفت وورد كما يجب توفيره على هيئة نسخة 
 رغبقد ت. ت في النص األساسييجب ترقيم صفحات الوثيقة كما يجب ترقيم الفقرا. مطبوعة

أو عبر شبكتها الداخلية عبر اإلنترنت /المؤسسة إتاحته عبر موقع اإلنترنت الخاص بها و
  ).اإلنترانت(

  صفحة العنوان
  اسم المؤسسة 

  عنوان المؤسسة

  "تقرير المراجعة االستراتيجي"

  "التاريخ"

  "أو الفريق المسئول العضو المسئول"

  المحتويات

  يذيالملخص التنف

ى صفحة واحدة، ويوضح الغرض من التقرير وطبيعة عملية المراجعة االستراتيجية عدال يت
  .التي يمثلها التقرير وأهم النتائج

  :متضمنة المالحق ،قائمة المحتويات

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

  مقدمة

  عرض موجز لسجل األنشطة، يوضح مجال أنشطة المؤسسة وحجمها ومدة العمل بها •

  جيةالغرض من المراجعة االستراتي •

  )أي عناصر هامة مثل التوقيت(إطار المراجعة  •

  أية مالحظات أو شرح مختصر يتعلق بعملية المراجعة  •

  أي شرح مختصر عن الهيكل المستعمل أو سمات خاصة في التقرير •



  الجودة   االعتماد وضماندليل     نموذج لتقرير المراجعة االستراتيجية الدورية ):أ ٧(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ١٤٤

  النص األساسي

هذا الجزء يجب أن يقدم تقريراً عن نتائج ومخرجات جميع العمليات الداخلية باإلضافة إلى 
على سبيل المثال، عرض أوراق الموقع المستنتجة من تحليل نقاط . (ة التعليم العاليتحليل لبيئ

فيما يتعلق بما ) القوة والضعف والفرص والتهديدات ألي جانب من الجوانب المحددة أدناه
  :يلي

  رسالة المؤسسة •

  المرحلة الجامعية األولىبرامج دراسات  •

  برامج الدراسات العليا •

  نشطة األخرىالعلمية واأل األبحاث •

  المشاركة المجتمعية •

  أثر عمليات ونظم ضمان الجودة •

  والقيادة دارةاإل •

  رسالة المؤسسة

  :مالءمة نص رسالة المؤسسة الحالي فيما يتعلق بما يلي مدى ضع في االعتباريو

  سياسة الحكومة للتعليم العالي وأية مبادرات حديثة، مثل سياسة القبول في الكليات •

ات في القطاعات الصناعية والمهنية المتعلقة بالخريجين واألنشطة االتجاهات والتطور •
  التعاونية مثل المشاريع البحثية المشتركة

المحلي واإلقليمي والدولي في  ىاالتجاهات واالبتكارات الهامة المكتشفة على المستو •
) لكترونيمثالً التعليم اإل(تطورات في أساليب التعليم والتعلم المجال التعليم العالي، مثل 

  أو أي تطورات هامة خاصة بمواد الدراسة ذاتها

بط ما سبق أعاله بإشارات مرجعية لرسائل هامة من تقارير المراجعة السنوية ير •
  الحديثة

  :األسئلة الرئيسية

ما الدرجة التي خدمت بها رسالة المؤسسة االتجاهات الملحوظة المحلية واإلقليمية  •
  ة والمهنية وفي إطار سياسة الحكومة؟والدولية في القطاعات الصناعيأ

  هل تم تعديل رسالة المؤسسة لتأخذ في االعتبار أي قصور في هذا المجال؟ •

  إذا تم إدخال تعديل، ما هو التعديل؟ •

  إذا لم يتم أي تعديل فلم ال؟ •

كيف يجب تعديل الرسالة حالياً حتى تصبح ذات صلة بالكامل بسياسة الحكومة  •
  الرئيسية؟ األربع نشطة التعليميةاأليتعلق ب واالتجاهات األخرى فيما
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ١٤٥

  هل هناك أنشطة غير تلك القائمة في الوقت الحالي يجب أو يمكن القيام بها؟ •

  إذا كان هناك مثل هذه األنشطة، ما هي وما هو المبرر لها؟ •

  ما مقدار فائدة األهداف االستراتيجية القائمة؟ •

  ستوى الكلية وما أثرها؟ما مدى فعالية أي خطة أو خطط عمل سابقة على م •

هل هناك أي مراجعة لألهداف أو األغراض االستراتيجية يفضل تنفيذها لخدمة المدى  •
  المتوسط أو البعيد؟

  إذا كان األمر كذلك، ما هي التوصيات بهذا الشأن؟ •

بمراجعة أي خطط عمل سابقة وأثرها على المستويات االستراتيجية، كما هو  المؤسسة متقو
  .للمؤسسةتقرير مراجعة سنوي  مذكور في آخر

  خطة العمل

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

  )بالترتيب(األولويات 

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

  والدراسات العليا المرحلة الجامعية األولى لبرامج األكاديمية لدراساتا

هل ترسخ البرامج التعليمية، وتعبر بوضوح ، وتقوم بتوصيل معايير أكاديمية مالئمة ) أ(
  وجودة مقبولة لفرص التعلم؟

ت البرامج مالئمة للمعايير القياسية المرجعية المختارة وهل هي معاصرة هل جميع مواصفا
للبرامج المقارنة، وهل تستجيب لالتجاهات والتطورات الملحوظة في المؤسسة وفي البيئة 

  ؟)، القطاع الصناعي، إلخالمحيطة المنطقة(الخارجية 

لشركاء اآلخرين مثل هل هي مفهومة تماماً ويتم تطبيقها من قبل الزمالء، والطالب، وا •
  ؟المنح التدريبيةالمنظمات المشاركة في 

هل التوازن مضبوط بين المهارات الوظيفية والمهارات القابلة للنقل ومهارات التعليم  •
  العالي؟

  هل تقدم البرامج درجة مالئمة من المهارات القابلة للنقل وتلك الخاصة بمادة الدراسة؟ •

  لطالب مالئمة؟هل المستويات اإلجمالية إلنجاز ا •

  هل الجهة األولى التي يقصدها الخريجون مالئمة؟ •
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ١٤٦

هل تنتج البرامج خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات العامة وتلك الخاصة بمادة  •
  المجتمع وبأعداد كافية؟/ الدولة/ التخصص المطلوبة من قبل الحكومة

وظائف مناسبة أو الدراسات العليا أية صعوبات في إيجاد  طالبهل يواجه الخريجون و •
  فرص مهنية أخرى؟

مقررات (هل المؤسسة ناشطة بدرجة كافية في مجال تحديد والسعي نحو برامج جديدة  •
وهل هي قادرة على االستجابة مع ) وأساليب تعليم وتعلم داخل البرامج وموضوعات

  االتجاهات الملموسة والتغذية الراجعة للرأي والمقترحات من الزمالء؟

وخدمات مساندة لها  موظفينالمج مدعومة بالكامل بموارد مالئمة وأيضاً هيئة هل البرا) ب(
تكنولوجيا المعلومات، وهيئة التدريس والوظائف  إمكاناتمتضمنة المكتبات، و( الطالب

  ؟)للطالب اإلرشاد األكاديمىاإلداريين وخدمات / المساعدة

ت التي تجرى على البرامج هل هناك مدخل استراتيجي فعال للتأكد من أن التغييرا) ت(
  واألنشطة األخرى يقابلها تطورات مالئمة في الموارد والمكونات األخرى للبنية التحتية؟

مراجعة أي خطط عمل سابقة وأثرها على مستوى البرامج، كما هو وارد في تقارير تتم 
  .مراجعة البرامج الحديثة

  خطة العمل

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

  )بالترتيب(األولويات 

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

  :حثيةاألنشطة الب

  هل تساهم أنشطة األبحاث األكاديمية مساهمة كاملة في تحقيق رسالة المؤسسة؟

  ما هي كمية ونوعية األنشطة البحثية؟ •

/ ملخص األوراق المنشورة خالل فترة المراجعة في المجالت والمؤتمرات الدولية •
  .موضوعات بحثية مشتركةاإلقليمية وأي / المحلية

  )إقليمية/ محلية/ وليةد(المؤتمرات التي تم حضورها  •

األبحاث المعهود بها إلى آخرين واألهمية االستراتيجية للشراكات والترتيبات التعاونية  •
البرامج التعليمية والمشاركة (والشبكات للمؤسسة ولألنشطة التعليمية األخرى 

  )المجتمعية

  خاص/ ، حكوميالحصول عليهالتمويل الذي تم  •
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        ١٤٧

  وإكمالها العليا للدراساتاالتجاهات في التسجيل  •

المشاركين، يذكر العدد ذاته ويذكر كنسبة مئوية من مجموع  تدريسعدد أعضاء هيئة ال •
  األعضاء

  هل يعتبر هذا السجل مرضياً؟ •

، وجميع الجامعات المصرية، ومراكز األبحاث كليات األخرىكيف يقارن مع باقي ال •
  األخرى، وعلى المستوى العالمي؟

التوصل إلى / النشاط/ السعي وراء موضوعات لألبحاث/ دهل المؤسسة ناشطة في تحدي •
  نتائج؟

  خطة العمل
  ...............................................    
  ...............................................    

  )بالترتيب(األولويات 
  ...............................................    
  ...............................................    

  المشاركة المجتمعية

  هل تساهم أنشطة المشاركة في المجتمع مساهمة كاملة في تحقيق رسالة المؤسسة؟

  مجال؟ما هي درجة المشاركة المجتمعية وهل هناك فرص للمزيد من النشاط في هذا ال •

  هل درجة المشاركة في المجتمع مرضية في ضوء سياسة الحكومة وأداء المنافسين؟ •

  يجاد مشاركة مجتمعية؟إلهل المؤسسة ناشطة في السعي  •

هل تقوم المؤسسة بتعظيم الفائدة من عملية تبادل ونقل المعلومات مع األنشطة التعليمية  •
  األخرى؟

  العالمية؟/ القومية/ جهات التوظيفية المحليةال/ ما هي العالقات مع جماعات المستفيدين •

  .مراجعة أي خطة عمل سابقة وأثرها، كما هو وارد في آخر تقارير مراجعة للكلية تتم

  خطة العمل
  ...............................................    
  ...............................................    

  )بالترتيب(األولويات 
  ...............................................    
  ...............................................    
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  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ١٤٨

  أثر عمليات ونظم ضمان الجودة

تيجي ويحدد أمثلة يتناول هذا القسم من التقرير أثر الترتيبات الحالية على المستوى االسترا
وهو يعتمد أساساً على تحليل . للممارسة الجيدة الناشئة باإلضافة إلى أي معوقات ظهرت

تقارير المراجعة الداخلية لكن من الممكن أيضاً أن يسترشد من استبيانات ومجموعات مناقشة 
ر العمل يرجى الرجوع إلى الضوابط ذات الصلة في إطا. يتم تعيينها للمراجعة االستراتيجية

  :التقويمي، مع اإلشارة بوجه خاص إلى ما يلي

نظم اإلدارة وضمان الجودة كافية إلدارة األنشطة األكاديمية الموجودة ولالستجابة إلى "... 
  ."التطور والتغير

يتسم التقويم الذاتي، والتقارير الداخلية، وخطط التحسين بالعالنية والشفافية والتركيز على "
  ."عملية التحسين المستمرالهدف والدعم ل

مختلف مجموعات (لدى المؤسسة آليات لتلقي ومعالجة آراء من لهم اهتمام شرعي باألنشطة "
  )."المستفيدين

يتم اتخاذ إجراء فعال وفوري لتعزيز نقاط القوة، ومواجهة أية نقاط ضعف، وإظهار "
  ."المسئولية والمساءلة

  

الجودة ودعم التحسين  لضمانفي موضعها هل هناك نظم وعمليات فعالة موجودة ) أ(
  المستمر؟

هل هناك عملية ذات هيكل منظم، ويدعمها إجراءات واضحة، للجودة ودعم التحسين  •
  المستمر؟

هل هناك عملية ذات هيكل منظم، ويدعمها إجراءات واضحة، لضمان الجودة  •
  والتعزيز؟

  إن لم يكن، فلم ال؟ •

  بها؟ وجدت عملية كهذه، فهل يتم االلتزام نإ •

  إلى أي مدى يتم االلتزام بها؟ •

  هل هناك فجوات واضحة في المعلومات عن فعالية األنشطة التعليمية؟ •

  إن كان هناك فجوات، فما هي المعلومات اإلضافية الالزمة وكيف؟ •

  هل هناك مواصفات وتقارير رسمية للمقررات والبرامج؟ •

  ، هل تؤدي الغرض منها أو وظيفتها؟توجد نإ •

  فلم ال؟ وجد،تإن لم  •

  هل هناك خطط عمل على مستوى كل من المقرر والبرنامج؟ •

  إلى أي مدى يتم تحقيقها؟ •
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  إن لم يكن تحقيق الخطط كامالً، فلم ال؟ •

  إذا تحققت الخطط هل هناك أمثلة للممارسة الجيدة يمكن نشرها بشكل أوسع؟ •

في القدرة على هل تعزز الترتيبات الحالية الثقة في جودة ومعايير مختلف األنشطة و) ب(
  التطوير؟

  هل هناك معوقات أمام تحسين الجودة؟ •

هل سياسة الحكومة أو لوائح الجامعة تمثل تلك المعوقات أم هي مساندة بأي شكل من  •
  األشكال؟

هل المتطلبات اإلدارية والهيكل والتنظيم الحاليان للمؤسسة تمثل تلك المعوقات أم هي  •
  مساندة بأي شكل من األشكال؟

أي نقص في الموارد وطريقة إدارة تلك الموارد تمثل تلك المعوقات أم هي  هل وجود •
  مساندة بأي شكل من األشكال؟

  كيف يمكن التغلب على كل تلك األنواع من المعوقات؟ •

  استغالل أمثلة لعمليات فعالة معمول بها؟/ كيف يمكن االستفادة من

  مراجعة ألي خطط عمل سابقة وأثرها

  خطة العمل
  ...............................................    
  ...............................................    

  )بالترتيب(ويات األول
  ...............................................    
  ...............................................    

  والقيادة دارةاإل

الهياكل، وثقافة : يختص هذا القسم باألثر اإلجمالي على أداء وخطط المؤسسة لما يلي
وال . المنح، والتعلم ووضع الطالب والعمالء اآلخرين أوالً، والسعي وراء التحسين المستمر

دارة خصية لألفراد في اإلتقييم ونقد الصفات الشب يختصيمكن النظر لهذا القسم على أنه 
  .العليا

  :يرجى الرجوع إلى الضوابط ذات الصلة في إطار العمل التقويمي، وبوجه خاص ما يلي

واإلدارة ونظام ضمان الجودة كلها كافية إلدارة األنشطة األكاديمية القائمة واالستجابة  القيادة"
  ."مع التطور والتغير

أساساً سليماً ومستداماً الزدهار األنشطة األكاديمية في جو  القيادة األكاديمية في المؤسسة توفر"
  ."التعلمعملية يؤدي إلى تعزيز 
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  :على سبيل المثال، تناول األمور التالية

  تكامل المؤسسة وأدائها •

  عالقة المؤسسة بالجامعة •

األداء المقارن للكليات األخرى في الجامعة والكليات الموازية في جامعات أخرى، محلياً  •
  دولياً، والمنافسين اآلخرينو

 المرحلة الجامعية األولىبرامج دراسات : التوازن بين مجاالت األنشطة الرئيسية •
  .وبرامج الدراسات العليا، واألبحاث، والمشاركة المجتمعية

  هل ثقافة المؤسسة تدعم بالكامل تحقيق رسالتها؟ •

  عالة لضمان الجودة؟هل هذه الثقافة مالئمة لاللتزام بالجودة ولتطوير عمليات ف •

  هل هناك رؤية واضحة لكل من تاريخ المؤسسة ودورها المستقبلي وكيفية تطورها؟ •

/ التشغيل، هل تشجع الهياكل والنظم والقيادة األكاديمية مداخل شئون بالنظر إلى •
  اتجاهات ناشطة باإلضافة إلى االرتباط مع مختلف المستفيدين؟

الهياكل والنظم والقيادة األكاديمية إلى تحقيق رسالة بالنظر إلى شئون التشغيل، هل تقود  •
  المؤسسة بالكامل؟

هل هناك جوانب يمكن تحسينها للوصول إلى أفضل موقف استراتيجي للمؤسسة، مثل  •
 العمليات التي تكون من خاللها المؤسسة، مسئولة، وقادرة على تحديد األولويات بناء

ى جعل الخطط تتحقق والحصول على على تفسير سليم للحقائق، وقادرة كذلك عل
  معلومات عن النجاح يمكن االعتماد عليها؟

  مراجعة أي خطة عمل سابقة وأثرهايتم 

  خطة العمل
  ...............................................    
  ...............................................    

  )بالترتيب(األولويات 
  ...............................................    
  ...............................................    

  االستنتاجات

  ملخص نقاط القوة •

  القضايا التي يجب تناولها •

  العوامل الخارجية التي يجب أخذها في االعتبار •



  الجودة   االعتماد وضماندليل     نموذج لتقرير المراجعة االستراتيجية الدورية ):أ ٧(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ١٥١

  ليةخطة العمل اإلجما

تستخدم األولويات في كل مستوى ويتم التعبير عنها بشكل واقعي من حيث التوقيت والموارد 
  .المطلوبة واإلدارة لضمان تقدم العمل وإكمال المهام بنجاح

  المالحق

/ ملخصات للتقارير السنوية، نتائج عمليات المسح، فهرس بالمراجع: ويجب أن تتضمن
  .مة سواء داخلية أو خارجية، إلخاالقتباس، أي مصادر أدلة أخرى ها

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٨(الملحق 

  

  مخطط عام 

  لجدول تقلیدي

  لزيارة میدانیة
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  ):٨(الملحق 
  مخطط عام لجدول تقليدي لزيارة ميدانية 

  
تم توفير هذا الجدول الزمني المقترح كنقطة بداية للمناقشات داخل المؤسسة ومع رئيس 

ـّر لتحديد االستخدام األفضل واألكثر كفاءة للوقت المتاح أثناء الزيارة  المراجعة والميس
هناك درجة مرونة كبيرة داخل إطار الثالثة أيام بحيث يستطيع رئيس المراجعة . الميدانية

على سبيل المثال، من الممكن . والمؤسسة تطويع المخطط العام ليناسب الظروف الخاصة
يوم آخر بعد ذلك بما ال يزيد عن  ثمقاء يومين معاً جعل الثالثة أيام متتابعة أو التنسيق لل

ويجب المالحظة أنه ليس الزماً أن يحضر كل المراجعين . أسبوعين أو جعلها يوم ثم يومين
  .جميع االجتماعات، ولكن يجب دائماً وجود على األقل اثنين من المراجعين في كل اجتماع

  الیوم األول
  الوصول

للنظراء ) العميد( كثر أقدميةواسطة ممثل المؤسسة األترحيب ومقدمات موجزة ب  ٨:٣٠
  .اصطحاب للتعريف بالغرفة القاعدية والوثائق الموجودة بها. المراجعيين

 التدريسوأعضاء هيئة  من ينوبهاجتماع للمراجعين مع رئيس الجامعة أو ١٠:٠٠-٠٩:٣٠
  .من الرتب العالية ومنهم العميد

عنه تمكن فريق المراجعة من وضع ما تقدمه المؤسسة  سيكون هذا اجتماع عمل يجب أن ينتج
داخل إطار الجامعة وربط هذا برسالة الجامعة وبالقطاع كله، كما يجب أن يتم معرفة 

 بحدودوتحديد أية سمات خاصة تتعلق  الكليةللتعليم العالي داخل  العاموبوضوح الهيكل 
يجب كذلك أن . والجامعة الكليةبين تقديم التقارير داخل نظم ضمان الجودة نظم المسئولية و

لتوفير وتحسين مختلف األنشطة األكاديمية والمرحلة  الجامعةيتضح في االجتماع استراتيجية 
  .الحالية لتطوير نظم ضمان الجودة التي قد يكون بدأ إدخالها منذ عهد غير بعيد

 لين عن هيئة التدريسوالمسئوالمراجعين مع أعضاء النظراء اجتماع   ١١:٣٠-١٠:٣٠
  البرامج التعليمية

االجتماع سيسعى للوقوف على كيفية تعريف المؤسسة لمعاييرها األكاديمية والنتائج  اهذ
المراجعون المؤسسة  النظراء سيدعو. التعليمية المستهدفة بها وتصميم ومحتوى المناهج

مرجعية  نقاط لمعرفة هل تم استخداموسيرغب المراجعون . لتوضيح الشكل العام لبرامجها
  .أو أى معايير خارجية أخرى خارجية وبوجه خاص المعايير المرجعية القومية 

اجتماع بين المراجعين وأعضاء مختارين من هيئة ) أ: (بالتوازي  ١٢:٣٠-١١:٣٠
اجتماع بين المراجعين وأعضاء ) ب(عن األبحاث واألنشطة التعليمية األخرى، و التدريس

  .مشاركة المجتمعيةعن ال التدريسمختارين من هيئة 

  الحاليين الطالباجتماع جميع المراجعين مع   ١٣:٣٠-١٢:٣٠
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مجموعة تمثل مختلف البرامج التعليمية ومختلف المراحل في كل  الطالبيجب أن يختار من 
  ).١٠ في الملحق(البروتوكول وجدول األعمال لهذا الغرض موجود في هذا الدليل . برنامج

  تعلمجولة موارد ال  ١٥:٠٠-١٤:٠٠

، بما في ذلك عينة الطالبالمرافق التي يستعملها ومكانات اإليجب أن تتضمن المكتبة وجميع 
قد يرغب بعض المراجعين . تمثيلية من المناطق المخصصة للدراسة ولتكنولوجيا المعلومات

اإلمكانات التفصيلية في بعض المجاالت  للتعرف علىالعودة بشكل فردي إلى هذه المواقع 
  .ةالمتخصص

يقوم المراجعون كل على حدة بتدوين مالحظاتهم عن االجتماعات   ١٦:٠٠-١٥:٠٠
إذا كان . وقراءة وثائق الغرفة القاعدية ويشمل ذلك تفحص مبدئي لعينة من أعمال الطالب

  .هناك نية في القيام بمراقبة للفصول فيمكن أيضاً عمل مراقبة أو أكثر في فترة بعد الظهر

مراجعة اليوم األول والتحقق من تقدم العمل : فريق المراجعةاجتماع   ١٧:٠٠-١٦:٠٠
  .في اليوم التالي حول قاعدة األدلة وجدول االجتماعات ٠٨:٣٠قبل اجتماع الساعة 

اجتماع مع مجموعة من الخريجين حديثي التخرج وممثلين عن   ١٨:٠٠-١٧:٠٠
  .المجتمع المحلي الذي تخدمه المؤسسة وبعض رؤساء عمل الخريجين

يتم دعوة المؤسسات لترتيب اجتماعات في أوقات مالئمة مع بعض الخريجين ومع رؤسائهم س
يحتاج الفريق الزائر إلى التحلي ببعض المرونة فيما يتعلق بتوقيت هذه . في العمل

  .االجتماعات

  الیوم الثاني
مل عنه لدراسة قاعدة األدلة وتقدم سير الع من ينوباجتماع مع العميد أو  ٠٩:٠٠-٠٨:٣٠

  .في المراجعة، وللتحقق من برنامج اليوم

: البرامج التعليمية -  المسئولين عن التدريس اجتماع مع أعضاء هيئة ١٠:٣٠-٠٩:٠٠
  هج والتقدم األكاديمياالمنو

. بالتفصيل ويتعرف على المناهجهذا االجتماع مبني على االجتماع األول في اليوم األول 
تسعي الوحدات المختلفة سواء المحورية أو  ويجب أن يقود إلى معرفة بوضوح كيف

. االختيارية إلى تحقيق األهداف العامة وكيف يتم توصيل كل هدف من األهداف التعليمية 
. والمواد االختيارية إذا وجد يجب أيضاً أن يأخذ االجتماع في االعتبار بشكل خاص المشروع

  .الطالب على المستوى الفرديوأخيراً، يجب أن يقود إلى الوقوف على كيف يتحقق تقدم 

مواصفات : المسئولين عنالكلية ب التدريس اجتماع مع أعضاء هيئة  ١٢:٣٠-١١:٣٠
إذا كان عدد البرامج كبير، فقد يكون من األفضل عقد (، واإلنجاز الطالب البرامج، وتقييم

  )اجتماعات بالتوازي معاً بحيث يتناول كل اجتماع برنامج أو مجموعة من البرامج

جب أن يسعى هذا االجتماع إلى استيضاح مواصفات البرامج، ومنهجية التقييم واألساليب ي
 التعرف علىوسيتضمن االجتماع كذلك . المختلفة، وعالقة التقييم بالنتائج التعليمية المستهدفة
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رأفة فيها وكيفية إمداد الطالب ال/عتدالنظام إعطاء الدرجات والتأكد من صحة التقييمات واال
اإلنجاز الطالبي بالنظر إلى النتائج التعليمية  التعرف علىسيتم كذلك . تغذية الراجعة للرأيبال

  .رأفة في التقييم، وضمان الجودة للمعاييرال/عتدالالمستهدفة، واال

إذا كان ذلك يطبق  في مشاريع اللذين يعملوناجتماع مع الطالب الحاليين  ١٣:٣٠-١٢:٣٠
  )طالب ٦( فى المؤسسة

ا األمر فرصة للتحدث مع الطالب على مستوى فردي بتعمق حول مشاريعهم يتيح هذ
  .ومستوى المساندة المقدمة لهم

جودة : المسئولين عنالكلية ب التدريس اجتماع المراجعين مع أعضاء هيئة١٦:٠٠-١٥:٠٠
عم والد) مثالً القراءة واإلنترنت(فرص التعلم، والتعليم، والتعلم، واستخدام الموارد المتاحة 

  .األكاديمي

يجب أن يسعى االجتماع إلى الوقوف على المدخل العام لفرص التعلم وكذلك على منهجية 
/ ما هي مختلف األساليب التي يختبرها الطالب، وما هي طبيعة التدريس. التعليم والتعلم

، إلخ؟ أي مواد تدريس متاحة وكيف يتم استخدامها؟ كيف تدعم المنح التدريبية/ العملي
في دراستهم؟ كيف يتم ضمان الجودة والثبات على المستوى في التدريس  الطالبسسة المؤ

  وضمان دعم الطالب أكاديمياً وشخصياً؟

يقوم المراجعون كل على حدة بقراءة وثائق الغرفة القاعدية ويطلعون على ١٧:٠٠ -١٦:٠٠
  .ل مطلوبةيمكن في هذه الشريحة الوقتية القيام بأي مراقبة في الفص. أعمال الطالب

مراجعة قاعدة األدلة وجدول اليوم الثالث، وتعديل : اجتماع فريق المراجعة١٨:٠٠ -١٧:٠٠
االتفاق على النقاط التي سيتم طرحها في اجتماع الساعة . المهام المخطط لها واألولويات

  .في اليوم الثالث ٠٨:٣٠

  الیوم الثالث
رس قاعدة األدلة وأي فجوات يجب لتدا من ينوب عنهاجتماع مع العميد أو ٠٩:٠٠-٠٨:٣٠

  .البحث فيها ومراجعة وضبط برنامج اليوم

تساؤالت، وتدوين مالحظات يتم لل للبحث عن اجاباتوقت متاح للمراجعين ١٠:٣٠-٠٩:٠٠
إدارتها فيما بين أعضاء الفريق واستكمال دراستهم لعينات أعمال الطالب المقيمة ومعايير 

  .إنجازهم

والعميد وأعضاء أذوي األقدمية  المؤسسةمراجعين مع أعضاء اجتماع ال١٢:٠٠-١٠:٣٠
  .فعالية إدارة الجودة والتحسين حول:آخرين من المؤسسة

فعالية الترتيبات القائمة، وأثر أي تطورات حديثة في النظام  بالتعرف علىسيقوم هذا االجتماع 
ويمكن . ر التقويم الذاتيفي تقري) أو لم يتم تناولها(واإلجراءات، والسمات التي تم تناولها 

كذلك مناقشة تغذية الرأي الراجعة حول جودة المراجعة الداخلية، والتقرير والوثائق، وذلك 
  .حيثما كان لها تأثير مباشر على القضايا الناشئة
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        ١٥٦

يقوم المراجعون كل على حدة بكتابة األقسام المنوطين بها من التقرير   ١٣:٠٠-١٢:٣٠
  .ع الختامي للفريقالمبدئي واإلعداد لالجتما

  استنتاجات ختامية: اجتماع الفريق  ١٥:٣٠-١٤:٠٠

سيقوم هذا االجتماع بمراجعة قاعدة األدلة، والتحقق من سجالت االجتماعات واألنشطة 
  .األخرى، ومراجعة العناوين الرئيسية وذلك من أجل الوصول إلى االستنتاجات

مع العميد وأعضاء هيئة  اجتماع تغذية الرأي الراجعة الشفوية  ١٦:٣٠-١٦:٠٠
  . التدريس ومن يرشحهم العميد

  المغادرة  ١٦:٣٠

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٩(الملحق 

  

   الحثنقاط 

  للمؤسسات والمراجعین

المراجعات والطالب واآلخرين المساھمین في 

  والتطوير بالمشاركة واالعتماد 

  

  يم البرامج التعلیمیةوتحلیل الدراسة الذاتیة وتق
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  ):٩(الملحق 
للمؤسسات والمراجعين والطالب واآلخرين  الحثنقاط 

  المساهمين
  واالعتماد ةالتطوير بالمشاركفي المراجعات في 

  

  مقدمة
قد يجد المراجعون والمؤسسات والطالب وكل من له عالقة مباشرة بعمليات ضمان  - ١

التالية هي نقاط مرجعية مفيدة في تطوير عمليات  الحثالجودة أن مجموعة نقاط 
وهي مبنية على النموذج المعد لتقارير التقويم . الجودة وإجراء المراجعاتضمان 

وبوسعهم استخدامها ). ١٦  الملحق(وضوابط االعتماد ) ٦ الملحق(الذاتي السنوية 
 ةالتطوير بالمشاركعمليات إلعداد وتحليل تقرير التقويم الذاتي السنوي ما قبل 

أثناء المراجعات، ولالجتماعات بين  ومراجعات االعتماد، وأيضاً لجمع المعلومات
والطالب في المؤسسة، والمناقشات مع اآلخرين  التدريس ومعاونيهمالمراجعين وهيئة 

الذين لديهم اهتمام بالمعايير األكاديمية وجودة البرامج واألنشطة األخرى التي تقدمها 
  .المؤسسة، وإلعداد وتجميع تقرير المراجعة

فنطاق األنشطة في المؤسسة . ية لما يجب فعله وال شاملةهذه ليست توصيف الحثنقاط  - ٢
والتقارير السنوية وطبيعة البرامج التعليمية باإلضافة إلى نص األهداف  والتقويم الذاتى

والنتائج المستهدفة للبرامج كل هذا من شأنه طرح قضايا خاصة بالمؤسسة موضوع 
  .الدراسة

لسلة من العناوين، وهي تتبع ثالثة الخاصة بالمراجعين تحت س الحثتم وضع نقاط  - ٣
  :أنشطة رئيسية في المؤسسات وتخاطب أيضاً تطوير نظم وعمليات ضمان الجودة

  جامعى البرامج التعليمية التي تؤدي إلى مؤهل •

  األبحاث واألنشطة التعليمية األخرى •

  المشاركة المجتمعية •

كثرها تعقيداً وبالتالي إن أكبر هذه األنشطة، أال وهو البرامج التعليمية، هو أيضاً أ - ٤
لتعكس  الحثوقد تم تنظيم نقاط . تدعم تقويم البرامج التعليمية الحثمعظم نقاط 

وتركز . واالعتماد ةالتطوير بالمشاركعمليات التقويم الذاتي والتقارير الداخلية و
واالعتماد على وضع المعايير  ةالتطوير بالمشاركالمراجعة الخارجية في مرحلتي 

ة بواسطة من يقدم المادة، وإنجازها بواسطة الطالب، وجودة فرص التعلم األكاديمي
المقدمة، والمساهمات التي تقدمها األبحاث واألنشطة العلمية األخرى والمشاركة 

المجتمعية، وفعالية إدارة المؤسسة للجودة والتحسين متضمنة مدى التقدم في تطوير 
ها بمعزل يداخلة وال يمكن النظر إلهذه العناصر الضرورية مت. نظم ضمان الجودة

وفي نفس الوقت ثابتاً  ،هذه هيكالً مرناً الحثعن بعضها البعض، ومع ذلك تقدم نقاط 
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ويوفر إطار العمل للتقويم ملخصاً باإلضافة . إلجراء المراجعات الداخلية والخارجية
  .إلى ضوابط االعتماد

  إطار العمل للتقویم
  المعايير األكاديمية

  التعليمية المستهدفةالنتائج  •

هي المعرفة والفهم والمهارات التي تستهدفها المؤسسة مـن   النتائج التعليمية المستهدفة"
 قوميـة أو عالميـة   وراء برامجها المرتبطة برسالتها وتعكس استخدام معايير خارجيـة 

  ."بمستوى مناسب

  المناهج •

  ."المذكورة للبرنامج هدفةمناهج البرنامج تيسر الوصول إلى النتائج التعليمية المست"

  بتقييم الطال •

هو مجموعة العمليات، وتشمل االمتحانات واألنشطة األخرى التي تحددها المؤسسـة،  "
وتـوفر  . من برنامج أو مقرر مـا  لقياس مدى إنجاز وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة

. ازاتهم وأدائهمب وفقاً إلنجب كذلك وسيلة يمكن عن طريقها ترتيب الطالتقييمات الطال
ب بوضوح عن الضوابط التي يتم تقييمهم على أساسها كمـا ينبغـي   ويجب إبالغ الطال

  ."إعطاؤهم تغذية رأي راجعة مناسبة منهجية وتدعم عملية تعلمهم المستمر

  بالإنجاز الط •

ب مع مراعاة استخدام نقـاط مرجعيـة   يتم الحفاظ على مستويات أداء وإنجازات الطال"
  ."تدال وتقويم اإلنجازخارجية واالع

  جودة فرص التعلم

  التعليم والتعلم •

مشتركة للتعلم واختيـار أسـاليب    إستراتيجيةهناك تعليم وتعلم فعال، يستند على رؤية "
  ."الذاتيتدريس مالئمة، وأيضاً توجيه االهتمام الكافي لتشجيع التعلم 

  بالدعم الط •

انهم التقـدم بشـكل مـرض فـي     أن بإمك بيضمن الدعم األكاديمي واإلرشادي للطال"
  ."البرنامج الذي يدرسونه وأنهم على دراية بمقدار تقدمهم

  مصادر التعلم/موارد •

ـّالةواإلمكانات المرافق "   ."التعليمية بالمؤسسة مالءمة ومستخدمة بصورة فع

ـ هيئة التدريس، الهيئـة الم (بالمؤسسة  موظفينهناك كفاية في هيئة ال" ة، الفنيـين،  عاون
  ."وهم يستوفون متطلبات المعايير األكاديمية واستراتيجيات التعليم والتعلم) اإلداريين
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متمكنون من التـدريس ويقومـون بتيسـير الـتعلم،      تدريس ومعاونيهمأعضاء هيئة ال"
  ."ويحافظون على منهج معرفي في تدريسهم وفي سلوكهم

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى

  فعالية الخطط وحجم النشاط •
  المميزة السمات •
  كيفية ارتباط هذه األنشطة باألنشطة األكاديمية األخرى في المؤسسة •

ذي صـلة بهـذا،    عليمتنظيم المؤسسة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى وكذلك أي ت"
  ."، يتالءم مع رسالة المؤسسةراسات العلياباإلضافة إلى اإلشراف على طلبة الد

  المشاركة المجتمعية

  وم بهااإلسهامات التي تق •
  نطاق األنشطة وكيفية ارتباطها برسالة وخطة المؤسسة •
  أمثلة للممارسة الفعالة •

تقدم المؤسسة، مسترشدة برسالتها، مساهمة هامة وجليلة لشريحة المجتمع التي تخدمها، "
  ."وللمجتمع ككل، وللبيئة بأسرها

  فعالية إدارة الجودة والتحسين

  واإلدارة القيادة •
  أنظمة ضمان الجودة •
  تقويم الذاتي، وخطط التحسين، وأثر خطط التحسين السابقةال •

واإلدارة وضمان الجودة كافية إلدارة األنشطة األكاديمية القائمـة وأيضـاً    قيادةنظم ال"
  ."قادرة على االستجابة للتطور والتغيير

توفر القيادة األكاديمية في المؤسسة أساساً سليماً ومستداماً لألنشطة األكاديميـة حتـى   "
ـّم   ."تزدهر في مناخ يشجع على التعل

يتميز التقويم الذاتي والتقارير الداخلية وخطط التحسين بالعالنية والشـفافية وبـالتركيز   "
  ."على األهداف ودعم التحسين المستمر

يتوفر لدى المؤسسة آليات لتلقي ودراسة آراء من لهم اهتمـام شـرعي فـي أنشـطها     "
  )."نمختلف أنواع المستفيدين المعنيي(

هناك خطوات فعالة وفورية تتخذ لتعزيز مواطن القوة ومعالجة أي نقاط ضعف "
  ."وإظهار المسئولية والمساءلة

يقدم . ينقسم باقي هذا الملحق إلى قسمين يساعدان على إعداد عوامل المراجعة ككل - ٥
. اتيةالقسم األول هيكالً لتحليل تقرير التقويم الذاتي السنوي أو ما يعادله من دراسة ذ

تفصيلية تخاطب مختلف جوانب المراجعة  حثأما القسم الثاني فيتكون من نقاط 
  :ويتضمن
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  مجموعة أسئلة لجمع المعلومات، •

  ،الموضوعات الرئيسية التي يشملها التقويم •

  إشارة للمصادر المرجحة للمعلومات واألدلة، •

  إشارة ألنواع أنشطة جمع األدلة المرجح القيام بها خالل المراجعة، •

  .األحكام التي سيصدرها المراجعون بناء على األدلة •

هذه الرجوع أيضاً إلى  الحثعلى المراجعين وغيرهم الذين سيستخدمون نقاط  - ٦
  .وإلى إطار العمل للتقييم) ١٦( االعتماد في الملحقو التطوير بالمشاركة ضوابط

  القسم األول

  تحلیل تقریر التقویم الذاتي
رض المراجعة الداخلية والخارجية، وهي تساعد في تجميع وضمان التالية معدة لغ الحثنقاط 

بواسطة اللجنة القومية  تم إعداد النموذج المستخدم للتحليل والتقويم. جودة تقرير التقويم الذاتي
  .لضمان الجودة واالعتماد

واألبحاث البرامج التعليمية (هل يتناول تقرير التقويم الذاتي كل األنشطة األكاديمية  - أ
  ؟)والمشاركة المجتمعيةألنشطة العلمية األخرى وا

  هل يتوافق تقرير التقويم الذاتي مع النموذج المعد له؟ -  ب

  هل هناك نص رسالة واضح؟ -  ت

هل تسترشد التقويمات لكل نشاط بنص واضح لألهداف، وهل هذه األهداف مرتبطة  -  ث
  بالرسالة؟

  ة مساندة؟هل التقويم مدعوم باألدلة وبإشارات مرجعية واضحة لقاعدة أدل - ج

  هل يتم استخدام مجموعات بيانات وهل هي شاملة ويمكن االعتماد عليها؟ - ح

  هل يتم استعراض تحسين الجودة ومراجعة أثر خطط التحسين السابقة؟ - خ

مختلف مجموعات  المشاركة معهل يظهر التقويم الذاتي التزام بالمساءلة ويعكس  -  د
  المستفيدين؟

  :ليمية، هل يقوم تقرير التقويم الذاتي بما يليبالنظر إلى جودة وفعالية البرامج التع -  ذ

  أو تحت التطوير؟/يوحي بأنه ناتج عن عمليات مراجعة داخلية قائمة بالفعل و •

  يتناول أي ترتيبات تعاونية؟ •

  يستقي من تقارير المقررات وأي تقارير سنوية أو دورية سابقة؟ •

  يظهر مداخل استراتيجية ومرتبطة بالنتائج لضمان الجودة؟ •

  اول المعايير األكاديمية؟يتن •
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  يركز على فرص التعلم للطالب وإنجازاتهم؟ •

  يتبنى مدخالً تحليلياً وتقويمياً ومبنياً على األدلة؟ •

  التحسين؟/ يضع جدول أعمال واقعياً للعمل •

هل هناك أدلة تشير إلى أن الممارسة الجيدة واالحتياجات للتطوير تم التعرف عليها  -  ر
  وتناولها ومتابعتها؟

كل عنوان رئيسي في التقويم الذاتي، ما هي أهم نقاط القوة ونقاط الضعف تحت  -  ز
لتوجيه  يمكن االستعانة بهذه القائمة(المزيد من االنتباه؟  حقالتي تست موضوعاتوال

  .)المناقشات التي تدور أثناء الزيارة الميدانية

  القسم الثاني

  المعاییر األكادیمیة للبرامج التعلیمیة .أ
  عليمية المستهدفةالنتائج الت

تقویم النتائج التعلیمیة المستھدفة بالعالقة مع األھداف العریضة لما تقدمھ المؤسسة وألي نقاط 
  .مرجعیة خارجیة تنطبق علیھا

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

  ما هي النتائج التعليمية المستهدفة لبرنامج ما؟

  علنه المؤسسة؟كيف ترتبط باألهداف العامة لما تقدمه المؤسسة كما ت

  هل هي مالئمة لألهداف؟

كيف ترتبط بالنقاط المرجعية الخارجية بما في ذلك المعايير المرجعية ذات الصلة وأي 
  مهنية؟المنظمات المتطلبات تضعها 

 ، ومواصفات البرامجالوثائق الخاصةتتضمن المصادر المحتملة للمعلومات واألدلة  •
لمناهج، ونصوص المعايير القياسية المرجعية ، وآخر التقارير السنوية، اوالمقررات

  .الخاصة بمادة الدراسة، وتفاصيل متطلبات المنظمات المهنية

قد تتضمن أيضاً تحليل محتوى البرامج ومناقشات مع أعضاء هيئة  أنشطة المراجعة •
تقييم النتائج التعليمية المستهدفة بالمقارنة مع أهداف ما تقدمه المؤسسة و. التدريس
موصوف في التقويم الذاتي وأيضاً بالمقارنة مع النقاط المرجعية الخارجية  كما هو

  :نتيجة لهذه األنشطة سيتمكن المراجعون من الحكم على. ذات الصلة

  ما إذا كانت النتائج التعليمية المستهدفة منصوص عليها بوضوح، •

معايير ما إذا كانت تعكس بشكل مالئم األهداف العامة لما يتم تقديمه ونصوص ال •
  .القياسية المرجعية المالئمة أو مراجع خارجية أخرى
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الحصول على النتائج التعليمية  تساند تحقيقالمناهج  ان تقييم وتنظيمتقويم فعالية 
  .المستهدفة

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

  ؟كيف تتأكد المؤسسة أن محتوى المناهج يمكّن الطالب من تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة

كيف تتأكد المؤسسة أن تصميم وتنظيم المناهج فعال في تعزيز تعلم الطالب وتحقيقه للنتائج 
  التعليمية المستهدفة؟

 مراجعةالالمناهج وتقارير  المؤسسة عن  تتضمن وثائقمصادر المعلومات واألدلة  •
يجب أن يبحث المراجعون عن معلومات عن مستويات . هاوالتحقق من الخاصة بها

دراسة، وعرض وعمق الدراسة، واالرتباط بتخصصات أخرى وتعددية وطرق ال
التخصصات، وترابط األجزاء، والمرونة، واختيار الطالب، باإلضافة إلى دور 

  .أو التشريعية حيثما ينطبق/األجهزة المهنية و

 هيئةالالتدريس و هيئةقد تتضمن أيضاً مناقشات مع أعضاء  أنشطة المراجعة •
ثم عليهم بعد ذلك تقويم فعالية . ن إلى جانب مناقشات مع الطالبواإلداريي المعاونة

نتيجة لهذه . الطريقة التي تتبعها المؤسسة لتخطيط وتصميم المناهج والموافقة عليها
األنشطة سوف يتمكن المراجعون من تقييم مدى كفاية اإلجراءات لضمان أن تصميم 

ـّن الطالب من تحقيق النتائج التعليم   .ية المستهدفةالبرامج يمك

التدريس تقويم الوسائل التي يتم بها توصيل النتائج التعليمية المستهدفة للطالب وهيئة 
  .واآلخرين الذين لديهم اهتمام مباشر مثل جهات التوظيف المحتملة والهيئة المعاونة

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

والطالب  تدريسكوناته إلى هيئة الكيف يتم توصيل النتائج التعليمية المستهدفة لبرنامج ما وم
  والممتحنين الخارجيين؟

  هل يعرف الطالب ما هو متوقع منهم؟

للمقرر أو  اعتماد المؤسسةأو  التحققستتضمن وثائق  مصادر المعلومات واألدلة •
  .إذا وجدت أو التشريعية/المهنية و المنظماتالبرنامج وتقارير اعتماد 

ثم عليهم تقويم . التدريس والطالب هيئةناقشات مع قد تتضمن أيضاً م أنشطة المراجعة
وألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتوصيل توقعاتهم  قررالطريقة التي يتبعها مقدمو الم

نتيجة لهذه األنشطة، يفترض أن يتمكن المراجعون من إصدار حكم على . والطالب المشاركين
  .تائج التعليمية المستهدفةلتوصيل الن قرركفاية الترتيبات المستخدمة داخل الم

  

  المناهج

  .المؤسسة لتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة تستخدمهاالتي  الوسيلةتقييم 
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        ١٦٤

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

هل يدعم تصميم ومحتوى المناهج تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة فيما يختص بالمعرفة 
، والتقدم إلى العامة، والمهارات )ملية والمهنيةمتضمنة المهارات الع( دراكيةوالمهارات اإل
  عليا، والتنمية الشخصية؟الدراسات الأو /مجال العمل و

أو البرامج ووثائق  قرراتالدليل للم كتيبستتضمن  مصادر المعلومات واألدلة •
أو  وظيفالمناهج، مثالً كتيبات للوحدة أو العنصر، وكتيبات عملية أو إرشادية للت

  .افية أو إحصائيات التوظيفالدراسات اإلض

 التدريسستتضمن أيضاً تقويم وثائق المناهج ومناقشات مع هيئة  أنشطة المراجعة •
ثم يجب عليهم بعد ذلك تقويم التصميم والمحتوى لمنهج كل برنامج . والطالب

نتيجة . بالعالقة مع قدرته على تمكين الطالب من تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة
شطة يجب أن يتمكن المراجعون من الحكم على ما إذا كانت المناهج تدعم لهذه األن

  .النتائج التعليمية المستهدفة بالقدر الكافي

  .تقييم عمق وحداثة المناهج

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

هل محتوى المنهج مالئم، في العرض والعمق، لكل مرحلة من البرنامج، ولمستوى المؤهل 
التقدم األكاديمي والذهني عن طريق فرض متطلبات متزايدة على  الممنوح، وهل يضمن

في  المتعلم مع مرور الوقت فيما يتعلق باكتساب المعرفة والمهارات، والقدرة على االستقاللية
  التعلم؟

  :وكذلك

هل هناك ما يدل على أن محتوى المناهج والتصميم تم بموجب ما هو حديث في األبحاث 
علمية األخرى، وبموجب أي تغييرات في المتطلبات المهنية أو الوظيفية وغيرها من األنشطة ال

  ذات الصلة، والتطورات الحديثة في مداخل أساليب التعليم والتعلم في مجال التخصص؟

 التحققستتضمن مواصفات المقرر أو البرنامج، ووثائق  مصادر المعلومات واألدلة •
إذا  أو تشريعية/مهنية و منظماترة عن ، وتقارير االعتماد الصادالمؤسسة أو اعتماد

  .وجدت

، ومناقشات مع التدريسقد تتضمن أيضاً مناقشات مع هيئة  أنشطة المراجعة •
ثم عليهم بعد . أو التشريعية، ومناقشات مع الجهات التوظيفية/المهنية و المنظمات

تماداً كافياً ذلك تقويم ما إذا كان المنهج مالئماً من تلك النواحي وما إذا كان يعتمد اع
نتيجة . على مختلف األنشطة األكاديمية وأحدث التطورات في مداخل التعليم والتعلم
  .لهذه األنشطة، يجب أن يتمكن المراجعون من تقييم وعمق وحداثة المناهج

  الطالب تقييم

  .والمعايير التي تظهرها تقييمال تقويم عملية
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  :ما يجب أن يسأله المراجعون

بتمكين المتعلمين من إظهار مدى تحقيقهم للنتائج التعليمية  الطالب ييمهل تقوم عملية تق
  المستهدفة؟

اإلنجاز  مستوياتهل توجد ضوابط تتيح للممتحنين الداخليين والخارجيين التمييز بين 
  المختلفة؟

  ؟الطالب هل يمكن وضع ثقة كاملة في حيادية وعدالة وشفافية إجراءات تقييم

مثالً تغذية الرأي الراجعة، (، وكيف  همتعزيز تعلم الى الطالب ييماستراتيجية تق ؤدىهل ت
  ؟)للقراءة اإلضافية الفرصةإعطاء 

واإلرشادات لوضع  الطالب ستتضمن ضوابط تقييم مصادر المعلومات واألدلة •
وإجراءات مراقبة وتسجيل  إن وجدت الدرجات، وتقارير المقيمين الخارجيين

  .اإلنجاز

التدريس والطالب  أعضاء هيئةتضمن أيضاً مناقشات مع قد ت أنشطة المراجعة •
ـّمين الخارجيين ثم عليهم . وتحليل ألساليب تسجيل التقدم واإلنجاز إن وجدت والمقي

عملية تقييم الطالب اإلجمالية وأساليب التقييم المحددة  تبعد ذلك تقويم ما إذا كان
يتمكن المراجعون من الحكم نتيجة لهذه األنشطة، يجب أن . المختارة مالئمة وفعالة

  .دى كفاءة عمليات تقييم الطالب فى تحقيق نتائج البرامج المستهدفةعلى م

  البإنجاز الط

  .تقويم تحقيق وإنجاز الطالب للمعايير المالئمة

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

ى الخريجون تتوافق مع الحد األدن/ ما هي األدلة على أن المعايير التي يحققها الطالب
للتوقعات بالنسبة للمؤهل الممنوح، بالقياس مع النتائج التعليمية المستهدفة والمعايير المرجعية 

  ؟قابلة للتطبيقذات الصلة وأي متطلبات أخرى 

ـّمين  مصادر المعلومات واألدلة • ستتضمن مواصفات البرنامج، تقارير المقي
معدالت النجاح،  ، وسجالتالممتحنين، ومحاضر جلسات لجان إن وجدت الخارجيين

صلة نقطة هامة الوستكون المعايير المرجعية ذات . وعينات من أعمال الطالب
  . للمقارنة

 منسقالتدريس و أعضاء هيئةقد تتضمن أيضاً مناقشات مع  أنشطة المراجعة •
ثم عليهم بعد ذلك تقويم ما إذا كان إنجاز الطالب يحقق أو . البرنامج والممتحنين
نتيجة لهذه األنشطة، يجب أن يتمكن المراجعون . من التوقعاتيتخطى الحد األدنى 

  .من الحكم على مدى مالءمة المعايير التي يتم تحقيقها وإنجازها
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  جودة فرص التعلم .ب
  التعليم والتعلم

ـّم الطالب إلى الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس وكيف يؤدىتقييم جودة التعليم    تعل

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

  ا مدى فعالية التدريس فيما يتعلق بمحتوى المنهج وأهداف البرنامج؟م

إلى أي درجة من الفعالية يقوم أعضاء هيئة التدريس باالستفادة من أبحاثهم والمنح أو النشاط 
  المهني في التدريس؟

  ، متضمنة التعليم اإللكتروني، المتاحة لدعم التعليم؟التعليمية ما مقدار جودة المواد

  ك ارتباط فعال مع الطالب ومشاركة منهم؟هل هنا

هل يتم المحافظة على مستوى جودة التعليم وتحسينه من خالل التنمية الفعالة لهيئة 
، ومراجعة النظراء للتدريس، وإدراج أعضاء زائرين وغير دائمين ضمن التدريسومعاونيهم

أفراد جدد في  متابعةتدريس ، والتحاق  هيئةفريق التدريس، والتدريس بشكل فعال من خالل 
  هيئة التدريس؟

  ما مدى كفاءة تيسير عملية التعلم بالنظر إلى حجم العمل المطلوب من الطالب؟

ستتضمن استبيانات للطالب، ووثائق المراجعة الداخلية،  مصادر المعلومات واألدلة •
ب دليل المواد أو البرامج، ي، وكتقدرات هيئة التدريس ومعاونيهمووثائق تنمية 

  .ثائق تعيين هيئة التدريس األكاديميةوو

قد تتضمن أيضاً المراقبة المباشرة للتدريس وجلسات ورش عمل  أنشطة المراجعة •
نتيجة لهذه األنشطة، . ، ومناقشات مع الطالبتدريسعملية، ومناقشات مع هيئة ال

يفترض أن يتمكن المراجعون من إصدار حكم عام على جودة فرص التعليم والتعلم 
ثم عليهم . مساهمة عملية التعليم والتعلم في تحقيق النتائج التعليمية المستهدفةومدى 

  :بعد ذلك تقويم مدى الفعالية اإلجمالية ألنشطة التعليم والتعلم، متضمنة ما يلي

  ودرجة التحدي المتمثلة فيه، ة التعلم وعمقهمعدل سرع •

  ما إذا كان هناك أساليب تدريس متنوعة مالئمة، •

  ،التعلم الذاتىهناك فرص مالئمة للتعلم الموجه و ما إذا كان •

  ،)المقرر(العلمية  مدى فعالية تعليم وتعلم المعرفة في مجال المادة •

والمهارات القابلة للنقل والمهارات  مقررمدى فعالية تعلم المهارات الخاصة بال •
  .العملية

  دعم الطالب

  .تقويم جودة تقدم الطالب والدعم األكاديمي
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  :يسأله المراجعونما يجب أن 

هل هناك استراتيجية عامة مالئمة للدعم األكاديمي، تتضمن إرشاداً مكتوباً يتسق مع 
  ؟ةقدملخدمات الممواصفات الطالب واألهداف العامة ل

 التدريس ومعاونيهمهل هناك ترتيبات فعالة للقبول وااللتحاق مفهومة بشكل عام من قبل هيئة 
  ؟والطالب

عرف على ودعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم، شامالً هل هناك ترتيبات للت
  الطالب المتفوقين؟

إذا كانت لغة التدريس لغة غير العربية، هل يمتلك الطالب مستوى المهارة الكافي الستخدام 
مثالً ليتمكنوا (تلك اللغة؟ هل يتلقى الطالب مساعدة كافية في تلك اللغة األجنبية لدعم تعلمهم 

  ؟)االطالع على الكتب الدراسية الحديثة، والمراجع الفنية المتخصصة، واإلنترنتمن 

ما مدى فعالية تيسير التعلم من خالل اإلرشاد األكاديمي، وتغذية الرأي الراجعة، والترتيبات 
  اإلشرافية؟

واضحة وفعالة ومفهومة بشكل عام من  الخاصاألكاديمي  هل الترتيبات المتخذة لدعم اإلرشاد
  بل هيئة التدريس والطالب؟ق

  هل يشارك الطالب في األنشطة االجتماعية في المؤسسة؟

  على الدعم األكاديمي؟ المنح التدريبيةهل يحصل الطالب الذين يدرسون خارج الحرم أو في 

ب دليل المواد أو البرامج، واستبيانات يستتضمن كت مصادر المعلومات واألدلة •
التحاق الطالب وانتقالهم من مرحلة الى خلية، وبيانات الطالب، ووثائق المراجعة الدا

  .أخرى

قد تتضمن أيضاً مناقشات مع هيئة مكتب القبول، ومناقشات مع  أنشطة المراجعة •
ثم عليهم بعد ذلك تقويم ما إذا كانت الترتيبات . هيئة التدريس ومناقشات مع الطالب

نتيجة لهذه األنشطة، . جه بنجاحالقائمة فعالة في تيسير تقدم الطالب نحو إكمال برنام
 اجراءات قبول الطالبمن المفترض أن يتمكن المراجعون من الحكم على فعالية 

  .واالستراتيجية المتبعة لدعم الطالب وتقدم الطالب عبر مراحل الدراسة

  مصادر التعلم

  .وتوظيفها تقويم جودة موارد التعلم وإعدادها

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

  توى العلمى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مالئم وكذلك أعدادهم؟هل المس

هل الخبرة المجمعة لهيئة األكاديميين مناسبة ومتاحة لتوصيل المناهج بصورة فعالة، بالنسبة 
  للمنهجية العامة للتعليم والتعلم وتقييم الطالب، ولتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة؟



  الجودة   االعتماد وضماندليل     بروتوكول التغذية الراجعة للرأي: )١٠(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    عن النتائج للمؤسسات

        ١٦٨

  ؟قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهملتنمية  هل هناك فرص مالئمة متاحة

  هل هناك دعم فني وإداري مالئم؟

، ووثائق المراجعة تدريسستتضمن السير الذاتية لهيئة ال مصادر المعلومات واألدلة •
ـّمين الخارجيين قدرات أعضاء  ، ووثائق تنميةإن وجدت الداخلية، وتقارير المقي

  .تدريسال هيئة

 هيئةتضمن أيضاً المراقبة المباشرة للتدريس، ومناقشات مع قد ت أنشطة المراجعة •
نتيجة لهذه األنشطة، يفترض أن يتمكن المراجعون . التدريس، ومناقشات مع الطالب

مؤهالتهم مالئمة وتساهم  التدريس ومعاونيهممن الحكم على ما إذا كان أعضاء هيئة 
عد ذلك تقويم فعالية إعداد هيئة ثم عليهم ب. مساهمة فعالة في تحقيق النتائج المستهدفة

  .األكاديميين والمعاونين لدعم النتائج التعليمية المستهدفة

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

  موارد التعلم؟ وتوظيفهل هناك استراتيجية عامة إلعداد 

  ملموسة؟من خالل امكانات وموارد ما مقدار فعالية تيسير التعلم 

  والتعلم؟هل هناك أماكن مالئمة للتعليم 

  والدوريات مالئمة ومتاحة؟ العلمية من كتب المادة محتويات المكتباتهل 

مالئمة لتكنولوجيا المعلومات متاحة للمتعلمين، تتضمن  إمكاناتوهل هناك معدات مناسبة 
  شبكة اإلنترنت وشبكة اإلنترانت؟ استخدام

بات، ووثائق المكت محتوياتستتضمن قوائم المعدات، و مصادر المعلومات واألدلة •
  .المراجعة الداخلية متضمنة التقارير السنوية

قد تتضمن أيضاً المالحظة المباشرة لألماكن والمعدات، ومناقشات  أنشطة المراجعة •
ثم على المراجعين بعد ذلك تقويم مدى . ، ومناقشات مع الطالبتدريسمع هيئة ال

  .وتوظيفهامالءمة موارد التعلم المتاحة، وفعالية إعدادها 

موارد التعلم  حشدنتيجة لهذه األنشطة، يجب أن يتمكن المراجعون من الحكم على مدى فعالية 
  .المادية لخدمة النتائج المستهدفة

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى  .ت

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

  ما مقدار فعالية خطة األبحاث لكل قسم؟

  ارد المتاحة؟رسالة المؤسسة والمو خطة األبحاث هل تعكس

  يتواءم مع الخطة؟البحث واألنشطة األخرى  هل برنامج النشاط
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  هل هناك أمثلة ألثر الخطط السابقة؟

برامج / ، وأوراق مؤتمر، ومقرراتأبحاث علمية ونشراتما هو حجم المخرجات على هيئة 
  جديدة، ومشاركة مجتمعية؟

ومنظمات أخرى، أو أنشطة ذات  نالداعميهل هناك سمات مميزة مثل تحالفات استراتيجية مع 
  مغزى موحد؟

هل  -كيف ترتبط األبحاث والبرامج العلمية األخرى بالبرامج التعليمية والمشاركة المجتمعية 
  هناك تأثيرات وفوائد متبادلة؟

وتمتد إلى مختلف المخرجات، أو في  بالتقييم الذاتىستبدأ  مصادر المعلومات واألدلة •
  .ينة من نطاق المخرجاتحالة البرامج الكبيرة، ع

قد تتضمن مناقشة مع هيئة األكاديميين الذين يهتمون بشكل رئيسي  أنشطة المراجعة •
  .بنشاط البحث والتنمية

  المشاركة المجتمعية  .ث

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

 المستوىما هي مساهمة الكلية للمجتمع المحلي الذي تخدمه والمجتمع ككل والبيئة على 
  إلقليمي والقومي؟المحلي وا

هل نطاق األنشطة، متضمناً الخدمات االستشارية، يتماشى مع رسالة المؤسسة وخطتها 
  االستراتيجية وهل هو واقعي بالنظر إلى الموارد المتاحة؟

  هل هناك أمثلة للتبادل والفوائد المتبادلة بين المشاركة المجتمعية واألنشطة األكاديمية األخرى؟

  مع العمالء ومختلف المستفيدين وتأخذ آراءهم في االعتبار؟ هل تتعامل المؤسسة

  هل هناك أمثلة للممارسة الفعالة في دراسة أثر وتحديث خطط التحسين السابقة؟

وأحدث تقرير سنوي، وأمثلة  التقويم الذاتىستتضمن  مصادر المعلومات واألدلة •
مجموعات من  لمشاريع حديثة باإلضافة إلى أي تقارير حديثة عن ارتباطات مع

  .العمالء وعن اهتمامات المستفيدين المختلفة

ستتضمن تفحص دقيق لقاعدة األدلة التي تم توفيرها لهم وتدوين  أنشطة المراجعة •
قد يرغب المراجعون في . مالحظات عن السمات الرئيسية وأية ممارسة جيدة

من قيمة  االلتقاء بمجموعة صغيرة تمثل العمالء أو جماعات المستفيدين للتأكد
 .تقييمها الذاتىالعملية والتحقق من االستنتاجات التي وصلت إليها المؤسسة في 

  

  

  فعالية إدارة الجودة والتحسين  .ج
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الجودة  ضمانتقويم آليات وإجراءات المؤسسة لوضع األهداف البعيدة، وتطوير نظم 
كاديمية التي تم ومراجعة وتحسين المعايير األ والمتابعة متضمنة خطط التحسين والمراقبة

  .تحقيقها وجودة فرص التعلم في البرامج

  :ما يجب أن يسأله المراجعون

  لقيادة واإلدارة فعالة؟لهل الترتيبات 

  ما هي األمثلة الموجودة للقيادة؟

  كيف تقوم المؤسسة بمراجعة وصيانة وتعزيز المعايير؟

  ير؟ما مدى فعالية الترتيبات الحالية للمراجعة الداخلية والتقار

هل مجموعة البيانات كما هي معروضة في تقرير التقويم الذاتي كافية لقياس مساهمة وفعالية 
  البرامج؟

  إلى أي مدى تعتبر المؤسسة ناجحة في تطوير نظمها لضمان الجودة؟

  فعالة؟) أو خطط العمل(هل الترتيبات لتخطيط التحسين 

التزام ) مثالً تقارير المقررات(مساندة هل تعكس جودة التقويم الذاتي والتقارير الداخلية ال
  المؤسسة بضمان الجودة؟

  اهتمامات المستفيدين؟والمؤسسة بمختلف آراء  مدى ترحيبما 

  ما هو أثر خطط التحسين السابقة؟

ـّمين  مصادر المعلومات واألدلة • ستتضمن التقويم الذاتي السنوي، ووثائق المقي
حليل البيانات اإلحصائية، والترتيبات الداخليين والخارجيين األخرى، وسجالت وت

، تدريسلتمثيل الطلبة، واستخدام تغذية الرأي الراجعة الكيفية من الطلبة وهيئة ال
واللجان  الممتحنينومحاضر اجتماع لجان  والتقارير الموجزة لعمليات المسح الحديثة

ـّمين الخارجيين أو /ية والمهن المنظماتوتقارير اعتماد  إن وجدت وتقارير المقي
  .، األخرىإن وجدت التشريعية

قد تتضمن تقويماً لمدى كفاية اآلليات واإلجراءات المستخدمة  أنشطة المراجعة •
قد يرغب المراجعون أيضاً في شمل تحاليل . وفعالية تنفيذها بواسطة المؤسسة

للمعلومات والممارسات واإلجراءات، ومناقشات مع فرق التدريس ومناقشات مع 
بالعملية  ل الخريجين والجهات التوظيفية لهم وآخرين ممن لديهم اهتماممجموعة تمث

  .التعليمية

نتيجة لهذه األنشطة، يفترض أن يتمكن المراجعون من تقييم قدرة المؤسسة على وضع 
  .األهداف البعيدة، ومراجعة ومعايرة معاييرها، وضمان الجودة، وتعزيز التحسين
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  وتــوكـولبــر

  التغذية الراجعة للرأي 

  ةللمؤسس الزيارة عن نتائج
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  ):١٠(الملحق 
  ةللمؤسس الزيارة بروتوكول التغذية الراجعة للرأي عن نتائج

  
سوف تختتم الزيارة الميدانية باجتماع يقوم فيه المراجعون الزائرون بتقديم تقرير شفوي عن 

لهذا  المشاركيينوالمؤسسة مدعوة الختيار . ول إليهااألنشطة الرئيسية والنتائج التي تم الوص
سوف يقوم . لعدد المشاركيينويستغرق االجتماع غالباً بين ساعة وساعتين تبعاًً . االجتماع

ويجب أن يتضمن جدول . المراجعة برئاسة االجتماع وإلقاء التقرير الشفوي فريق رئيس
  :أعمال االجتماع ما يلي

ويتم هذا بكياسة مع أي مالحظات مفيدة  -تدريس الئة تقديم الشكر للمؤسسة وهي - ١
وعادلة ومتاوزنة من المراجعين حول توافر وتنظيم المعلومات، وجودة تقرير التقويم 

  .بالمؤسسة العاملينالذاتي، وجودة الحوار أثناء فترة المراجعة، ومستوى تعاون 

  ملخص عن الزيارة - ٢

ظمة تضم مواصفات جودة مسئولية المؤسسة عن ضمان الجودة وتطوير أن •
 ويكون هذامراجعة النظراء و نتائج التعلم المستهدفةو ، ومراجعات وتقارير منتظمة

ال يكون بها بحيث تناولها  بجدول األسئلة التي يجوضع على هذا الدليل مع  امبني
األحكام ليست مبنية على ميول شخصية ألعضاء فريق المراجعة، بل  وتكونتناقض 

عن  امختصر اتقرير ، ويكونأحكام صادرة عن الفريق ومتفق عليها كل األحكام هي
، ومجال األدلة واألنشطة خالل الزيارة )متضمناً أي عمل تعاوني فيما يقدم(النطاق 
  .الميدانية

  :تتكون من أربع عناصر وثيقة الترابط المعايير األكاديمية في البرامج التعليمية •

  النتائج التعليمية المستهدفة §

  جالمنه §

  تقييم الطالب §

  إنجاز الطالب §

  : تضم ثالثة مجاالت منفصلة نسبياًجودة فرص التعلم  •

  التعليم والتعلم §

  )متضمناً الدعم األكاديمي(دعم الطالب  §

  موارد التعلم §

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى •

  المشاركة المجتمعية •
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  فعالية إدارة الجودة والتحسين •

وتحسين  تطوير الجامعة لضمان الحفاظ علىو الكليةفعالية اآلليات على مستوى  •
  .المعايير والجودة، والتقدم في تطوير نظم فعالة لضمان الجودة

باإلضافة إلى أمور  األحكام التي يجب إصدارها، وتحديد نقاط القوة، ونقاط الضعف، - ٣
  .تم اكتشافها خالل المراجعةأخرى 

  :إعالن األحكام الصادرة تحت كل عنوان

  يميةالمعايير األكاد §

  جودة فرص التعلم §

  األبحاث واألنشطة العلمية األخرى §

  المشاركة المجتمعية §

  عزيزفعالية إدارة الجودة والت §

  

تحت كل عنوان، على وجه الخصوص بشأن المعايير  موضوعاتملخص ألهم نقاط القوة وال
وير التطلعمليات بالنسبة . األكاديمية، وتوضيح الحكم العام بالنظر إلى العناصر األربعة

أي  تناول، تقديم توصيات للمؤسسة حتى تتمكن من تناول أي نقاط فيها سهو أو ةبالمشارك
بالنسبة لالعتماد، تقديم . للهيئة /للجنة  لتلبية ضوابط االعتماد والتوصية المقترحة موضوعات

  .النتائج العامة مع التوصية التي يجب تقديمها للهيئة

  

دون التعرض . (لتي تم عرضها في التقريرأي توضيح عن الموضوعات الرئيسية ا - ٤
  ).مناقشات حول األحكام ألية

  ).الذي يجب إرساله لرئيس الجامعة ورئيس المؤسسة(جدول زمني للتقرير المكتوب  - ٥

  

  ختام
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  الحثنقاط  البـروتـوكـول و

  لالجتماعات بین 

  التدريسالمراجعین وھیئة 
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  ):١١(الملحق 
  لالجتماعات بين المراجعين الحثالبروتوكول ونقاط 

  التدريسوهيئة 
  

  األغراض وإجراء االجتماعات
والمراجعين الزائرين كثيرة أثناء الزيارة  التدريستكون االجتماعات بين هيئة  - ١

ويجب أن يتم االتفاق على جدول االجتماعات الرسمية قبل بدء الزيارة . الميدانية
لجائز أن يكون هناك حاجة لعقد اجتماع دون ترتيب مسبق أثناء ولكن من ا. الميدانية

يجب مناقشة موعد ومكان . المراجعة لمخاطبة موضوع مستجد لم يكن في الحسبان
، ويجب االتفاق على كل هذا فيما بين رئيس المراجعة والحضوراالجتماع وموضوعه 

لحضور جميع ويعتبر الميسر التابع للمؤسسة مدعواً . المؤسسة من الميسرو
  .التدريساالجتماعات التي تضم هيئة 

إلجراء حوار مفتوح وقد تكون الوسيلة األكثر فعالية  رغوبةإن االجتماعات وسيلة م - ٢
ومع ذلك يجب اللجوء إلى أقل عدد من . الستكمال أو توضيح معلومات متاحة من قبل

جتماع أو يعين وقد يرأس رئيس المراجعة اال. االجتماعات حتى يتسنى إكمال المهمة
وسيقوم أحد المراجعين بتدوين مالحظات عن . أحد المراجعين لتلك المهمة

وبعد . الموضوعات التي تم تناولها في االجتماع واإلسهامات الرئيسية وأي إجابات
المناقشة ودمج المعلومات و االجتماع مباشرة أو بفترة وجيزة يقوم المراجعون بالتفكير

تماع مع المعلومات األخرى ثم يقرروا مدى اكتمال قاعدة من االج المتحصل عليها
  .األدلة وما إذا كان هناك حاجة للمزيد من المناقشات

التقويم الذاتي، ) أو تقارير(موضوع االجتماع سينبع من إطار العمل للتقويم، وتقرير  - ٣
باتباع اإلرشادات في  إن وجدت وتحليل هذا التقرير بواسطة المراجعين الخارجيين

في  الحثونقاط ) ٦( ، ونموذج تقرير التحليل الذاتي في الملحق)٩(  لملحقا
في جميع االجتماعات سيقوم رئيس المراجعة أو مراجع يتم ترشيحه ). ٩(  الملحق

الحاضرين بأن من حقهم  التدريسبإدارة المناقشة ولكن يجب أن يشعر أعضاء هيئة 
  .طرح أية نقاط يشعرون بأنها مهمة وذات صلة

  االجتماعاتأھم 
  .سوف تشكل االجتماعات التالية جزءاً ال يتجزأ من زيارات المراجعة الميدانية - ٤

  :المقدمة في الیوم األول
التعارف الشخصي يتبعه تقديم من رئيس المراجعة يتم فيه تذكير كل الحاضرين بغرض 

توصيلها المراجعة واألنشطة األساسية والترتيبات لوصول المراجعين إلى االستنتاجات ثم 
  .لآلخرين
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  :المعاییر األكادیمیة في البرامج التعلیمیة
تناول العناصر الخمسة المترابطة كما هو موضح في نموذج تقرير التقويم الذاتي السنوي 

المعلومات الداعمة وأي فجوات أو فرص  تفحصثم  بالتقويم الذاتى، بدءاً الحثونقاط 
  .لالستيضاح

  :جودة فرص التعلم
منفصلة عن مداخل التعليم والتعلم، ودعم الطالب،  ماع واحد أو عدة اجتماعاتيعقد إما اجت

المتخصصين، مثل أمين المكتبة في التخصص  التدريسقد يرغب أفراد هيئة . وموارد التعلم
أو رئيس خدمات الدعم الطالبي، في حضور المناقشات المتصلة بعملهم، لكن من الضروري 

 يتطرقوا الىتركيز االجتماعات على برامج المؤسسة وأال أن يحافظ جميع الحاضرين على 
سوف يتم دعم التحاور حول الموارد . على مستوى الجامعة ككلذات صلة،مراجعة شئون 

  .المتاحة مكاناتواإل التعليمية أيضاً بالمالحظة المباشرة وعيـنات من مختلف المرافق

  :واألنشطة العلمیة األخرى األبحاث
باإلضافة إلى . األقل اجتماع واحد لمخاطبة مساهمة ومخرجات هذا النشاطسيكون هناك على 

ذلك، قد يرغب المراجعون في لقاء مجموعة صغيرة من العمالء أو الشركاء االستراتيجيين 
  .لتقويمات الواردة في تقرير التقويم الذاتي الفحصليقوموا بالمزيد من 

  :المشاركة المجتمعیة
التقويم الذاتي والبنود  لفحصهذا النشاط األكاديمي  المسئول عنع مع سيتم التنسيق لعقد اجتما

باإلضافة إلى ذلك، قد يطلب رئيس المراجعة اجتماعاً أو . الحثالمحددة في النموذج ونقاط 
مناقشة هاتفية مع فرد أو أكثر من العمالء أو مجموعات من العمالء يكون بإمكانهم أن يشهدوا 

  .المحيطة أو البيئةككل ها ذلك النشاط للمجتمع المحلي أو المجتمع على المساهمة التي يقدم

  :فعالیة إدارة الجودة والتحسین
سيكون هناك على األقل اجتماع واحد لتناول مدى صالبة هذه النظم وتطوير العمليات 

للمساهمة في جودة  عاملينويجب أيضاً إبراز فرص جميع ال. المحسنة وأثر التغييرات الحديثة
سيتم إظهار مساهمة . داد مواصفات البرامج وتقارير التقويم الذاتي ووضع خطط العملإع

الجامعة في تنظيم المؤسسة ومتابعة تطبيق وتطوير النظم في المؤسسة ولذلك قد يرغب عضو 
  .بالجامعة في حضور هذه المناقشة التدريسذو أقدمية من هيئة 

  :یمثل العاملین بالمؤسسةق االجتماعات الیومیة بین فریق المراجعة وفری
تهدف هذه االجتماعات إلى تبادل المعلومات، في وقت مالئم، عن تقدم سير العمل في 

المراجعة، وإلى إتاحة الفرصة الستيضاح وتعديل وتأكيد ترتيبات المراجعة يومياً، وتوجيه 
جودة االنتباه ألي أسئلة أو موضوعات تستجد فيما يختص سواء بإجراء المراجعة أو ب

وال تهدف هذه االجتماعات إلى سرد أو توقع النتائج . المراجعيين للنظراء المعلومات المتاحة
التي يصل إليها فريق المراجعة، ولكن قد يرغب المراجعون أحياناً في تفحص واختبار تقويم 

بنمط لالستنتاجات ينشأ في جانب معين من المراجعة  التدريسمبدئي مؤقت، أو إعالم هيئة 
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فرصة لجمع المزيد من المعلومات من أجل توضيح الموقف أو إقناع  التدريسعطاء هيئة إل
  .المراجعين

  :اجتماع التغذیة الراجعة للرأي
لمعرفة بروتوكول وجدول أعمال االجتماع النهائي بين ) ١٠(  يرجى الرجوع إلى الملحق
  .فريق المراجعة والمؤسسة

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):١٢(الملحق 

  

  حثوكـول ونقاط الالبـروتـ

  لالجتماعات بین 

  المراجعین والطالب
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  ):١٢(الملحق 
  لالجتماعات الحثالبروتوكول ونقاط 

  بين المراجعين والطالب 
  

  األغراض وإجراء االجتماعات
. تمثل آراء الطالب جزءاً هاماً من األدلة التي يتم تجميعها خالل عملية المراجعة - ١

التركيز على النقاط الرئيسية الناجمة عن قراءتهم  المراجعون إلىالنظراء سيسعى 
لتقرير التقويم الذاتي والمعلومات المساندة له، كما سيكون عليهم دراسة اآلراء المعرب 
  .عنها بعد االجتماع واألخذ في االعتبار كل المعلومات بأنواعها عند إصدارهم األحكام

د المسبق لالجتماع ويجب أن المعروضة أدناه في اإلعدا الحثيجب استخدام نقاط  - ٢
التساؤالت انتقائي ومبني على تقرير التقويم الذاتي والمعلومات التي تم  اتجاهيكون 

في األحوال العادية، . التوصل إليها في الفعاليات السابقة للزيارة الميدانية للمراجعة
عة سيقوم أحد أفراد فريق المراج. دقيقة  ٦٠يجب أال يستغرق االجتماع أكثر من 

في هذه المالحظات . عليها بتدوين المالحظات عن األمور التي تم تناولها واإلجابات
  .ستأخذ التعليقات شكالً تعميمياً مع إقرار اآلراء البديلة دون نسبها إلى أفراد بذاتهم

يجب أن يتم الترتيب المسبق لهذا االجتماع حتى يتسنى ضم مجموعات تمثل الطلبة في  - ٣
قد يضم . من وحدات مختلفة داخل البرنامج أو البرامج التعليميةمختلف المستويات و

 يكون هناك تمثيال كبيرا للطالباالجتماع أعضاء من مجالس الطلبة لكن يجب أال 
وعادة يرأس هذا االجتماع رئيس المراجعة، ويكون العدد األمثل للحضور . شطينانال

ـّر من ٢٠-١٥حوالي   تدريسة وأعضاء هيئة اللمؤسسا، كما يجب أال يحضره الميس
  .في الكلية

ـّاء ويجب أن يتفادى النقد الشخصي لهيئة ال - ٤ ، كما تدريسيجب أن يكون الحوار بن
وفي حالة وجود . يجب أن تكون األسئلة الموجهة من المراجعين مفتوحة وغير متحيزة

كلها إما  المراجعين رأي متطرف بشكل واضح فيجب التحقق منه بين مجموعة
قد يقرر فريق المراجعة تقسيم مجموعة كبيرة إلى . اإلجماعية أو المخالفة للموافقة

  . مجموعات أصغر بعد انتهاء المقدمة بحيث يقود أحد المراجعين كل مجموعة

  ھیكل االجتماع

  مقدمة
المراجعين ويعطي ملخصاً وجيزاً ألغراض النظراء سوف يقوم رئيس المراجعة بتقديم 

ومن األفضل أن يكونوا قد اطلعوا مسبقاً على نسخة من جدول  .الزيارة وأسلوب المراجعة
ثم يجب دعوة الطالب لتعريف أنفسهم فيقدم كل منهم اسمه والبرنامج الذي يدرسه . األعمال
  . للمؤسسة/ المستوى وأسباب اختياره للبرنامج/ والسنة
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و في إعداد هل شارك حديثـاً أي من الطلبة الحاضرين في المراجعة السنوية للمؤسسة أ
  .تقرير التقويم الذاتي

  )النتائج المستھدفة، المنھج، تقییم الطالب، إنجاز الطالب(المعاییر األكادیمیة 
  .وضوح األهداف المعلنة، والنتائج التعليمية المستهدفة، وما يتم تقييمه ومتى

  ).توىمثالً المرونة وفرص االختيار والمح(بمضاهاة بين المنهج والتوقعات يجب القيام 

  .عليامستقبالً أو الدراسات ال ةالعمل المتوقع لفرص )المعرفة والمهارات(مدى صلة المنهج 

  .جتمعمخدمة ال أبحاث حديثة أو معاصرة أوباجراء بالمؤسسة  تدريسهيئة ال قيامأي أمثلة ل

  .أو المشاريع المنح التدريبية أو )المهنية(فرص الخبرات العملية 

  .جم العمل المطلوب منهمجداول دراسة الطلبة وح

  .أنه يتم تحصيل النتائج التعليمية المستهدفة يجب التأكد من

المكتسب من معرفة ومهارات، مع اإلشارة بوجه خاص إلى (القيم اكتساب  يجب التأكد من
  ).األفكار الجديدةاإلبتكار وو ذاتىالتعلم المستدام أو ال

  جودة فرص التعلم

  التعلیم والتعلم
  التعليم والتعلم التي يتعرض لها الطلبة نطاق أساليب

  عن مستوى جودة التدريس البآراء الط

  التعليمية موادعن مواد المقررات، متضمنة ال البآراء الط

  للتعليم الذاتىعن اإلرشاد والدعم  البآراء الط

  الدعم
  االلتحاقإجراءات القبول و

  جودة المعلومات واإلرشادات المكتوبة عن البرنامج

  ة الوصول إلى المعلمين والترتيبات المتاحة للمشورة األكاديمية والشخصيةإمكاني

المساعدة أثناء فترات التدريب، والدراسة بالخارج، وخبرة العمل، وغيرها من الخبرات 
  الجامعى المكتسبة خارج الحرم

  وللطلبة المتفوقين اإلحتياجات الخاصةالمتاحة للطلبة ذوي مكانات اإل

ـّمة التغذية الراجعة   للرأي عن األعمال المقي

تقدمهم وأي مجاالت قد يحتاجون فيها للمزيد من مدى جودة المعلومات المقدمة للطلبة عن 
  الدراسة

  .المضاهاة بين االستشارات المهنية واإلرشاد وبين التطلعات المهنية
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  موارد التعلم
  )مهام التعلم والواجباتما يدل على استخدام مثالً هل هناك ( موارد التعلم ما مدى استخدام

 حتوياتساعات العمل، واإلتاحة العملية لها، والمساعدة للمستخدم، ووفرة الم(خدمات المكتبة 
  وهل تستخدم فعالً؟) الكتب الدراسية والمجالت والقراءة الموسعة -

دة ساعات العمل، واإلتاحة العملية لها، وعملية البحث، والمساع(إمكانات تكنولوجيا المعلومات 
وهل ) للمستخدم، ووفرة الوحدات الطرفية، وشبكات اإلنترنت واإلنترانت، والبريد اإللكتروني

  تستخدم فعالً؟

  وهل تستخدم فعالً؟ -المعدات المتخصصة، متضمنة برامج الحاسب اآللي ذات الصلة 

  االستديو إمكاناتقاعات التدريس، شاملة المعامل أو 

  فعالً؟وهل تستخدم  -المرافق الترفيهية 

األخرى، متضمنة المشاريع العملية، والقاعات  ذاتىالمساحة الموفرة للدراسة أو أشكال التعلم ال
  وهل تستخدم فعالً؟ -العامة، وصالة الطعام، والمناطق االجتماعية 

  عزیزفعالیة إدارة الجودة والت
  ودوريتهاالطرق التي يتم بها تحري آراء الطالب 

  المنبثقة منه و اللجانأ الكلية مجلس التمثيل في

  درجة تأثير آراء الطلبة، مع أمثلة لإلجراءات المتخذة واألثر والتغذية الراجعة للرأي

  )الدراسة الذاتية(مساهمة الطلبة في تقرير التقويم الذاتي 

، وماذا يجب تحسينه، وهل )نقاط القوة(باختصار، ومن وجهة نظر الطلبة، ما األمور الناجحة 
  ن عملية إدارة الجودة تأخذ هذه السمات في االعتبار؟هم على ثقة بأ

  الختام
  .يجب أن يتم إعطاء الطلبة الفرصة لطرح نقاط لم تغطيها أسئلة المراجعين

  .سيقوم رئيس المراجعة بشكر الطلبة لمساهمتهم

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):١٣(الملحق 

  

  لمراجعة حثنقاط ال

  تقییم أعمال الطالب
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  بأعمال الطال تقييم مراجعةل الحثنقاط 

  

    ...............................................................  المؤسسة 
    ...............................................................  البرنامج 
    ...............................................................  المراجع 
    ................................................................  التاريخ 
    ..................................................................  المادة 

  المقرر/ عنوان وحدة
    ..............................................  السنة الدراسية / المستوى

    ..............................................عدد بنود العمل في العينة 
    ...........................  للمقرر  البعالقة العينة بتوزيع درجات الط

  :الطالبطبيعة عمل 
    ...................................................................  مقالة 

    ................................................................  امتحان 
    ..............................................  مشروع لمعمل أو ورشة 

    ................................................  ) برجاء التحديد(رى أخ

    

البرنامج، وهل / للمقررهل يتوافق التقييم مع النتائج التعليمية المستهدفة  :المعايير األكاديمية
المعايير الموضوعة مالئمة لمستوى الدراسة، وهل هي تعكس المعايير المرجعية القومية أو ما 

  ؟)مثالً المتطلبات المهنية(يعادلها 

  .هر تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة بالنظر إلى المعايير األكاديميةال يظ/ هذا العمل يظهر

هل يتم تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة بشكل مالئم بالمستوى الذي تتطلبه  :الطالبإنجاز 
  الممنوحة؟ الدرجة

  .الطالبال يظهر تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة بالنظر إلى إنجاز / هذا العمل يظهر

هل ضوابط وضع الدرجات واضحة وتطبق بشكل  :تدريسالضمان الجودة ومساهمة هيئة 
  رأفة في الدرجات، وهل جودة تغذية الرأي الراجعة مالئمة؟/عتدالاللثابت، وهل هناك أدلة 

  .الطالبال يظهر أن هذا نظام فعال لضمان الجودة بالنظر إلى تقييم / هذا العمل يظهر

خاص ووضح في المربعات التالية أي أدلة ترتبط بالمعايير  حدد بشكل :تعليقات عامة
  .عزيزاألكاديمية، وفرص الجودة، وفعالية إدارة الجودة والت

  الدرجة اإلجمالية
    المعايير األكاديمية
    جودة فرص التعلم
    عزيزإدارة الجودة والت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):١٤(الملحق 

  

  الفصل الدراسىبـروتـوكـول مالحظة 
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  الفصل الدراسىبروتوكول مالحظة 

  

  أغراض مالحظة الفصل

وبإمكان . هو قلب البرامج التعليمية قاعات الدراسيةيعتبر التعليم والتعلم داخل ال - ١
مراجعة النظراء تقديم مساهمة هامة في تحسين جودة التعليم إذا ما تم تطبيقها بشكل 

وكجزء من عملية المراجعة سواء لضمان الجودة . فعال في تقييم عملية التعليم والتعلم
الداخلي أو للمراجعات الخارجية التي تنظمها الهيئة، قد يرغب المراجعون في مالحظة 

وتقويم مساهمتها في تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة  قاعات الدراسةعينة من 
راجعين مراعاة إن تكامل التعليم والتعلم يجب تقديره كثيراً وعلى الم. المذكورة

الحساسية تجاه األثر الممكن حدوثه نتيجة للتدخل، وبالتالي عند تنفيذ أي مالحظة 
للفصول يجب مراعاة هذا التكامل وبالتالي يجب اتباع البروتوكول المحدد في هذا 

  .الملحق

هو جمع أدلة عن طريق المالحظة المباشرة  الفصل الدراسىإن الغرض من مالحظة  - ٢
التعليم والتعلم والخروج باستنتاجات معقولة عن، على سبيل المثال،  عن جودة عملية

وليس الغرض تقييم أداء هيئة . قاعات الدراسيةال وإمكاناتمالءمة أساليب التدريس 
عندما يتم الخروج . التدريس، وأي تقويم يتم لن يكون شخصياً وال مبالغاً في التعميم

يجب التحقق منها بالمضاهاة مع مصادر ، الفصل الدراسىباستنتاجات من عينة من 
  .أخرى لألدلة مثل التقارير السنوية والمناقشات مع هيئة التدريس األكاديمية والطالب

  مراجعة النظراء في النظم الداخلیة

كجزء من تطوير النظم الداخلية لضمان الجودة، قد ترغب المؤسسات في تطوير  - ٣
اء للتعليم والتعلم، إذ أن مثل هذا عمليات وبروتوكوالت مالئمة لمراجعة النظر

ويجب أن يكون هناك غرض واضح ألي مراجعة نظراء داخلية . البروتوكول سيفيدهم
حيث يتم جمع معلومات (للتعليم والتعلم يميزها عن نظم تقييم هيئة التدريس من ناحية 

المكافآت عن أداء هيئة التدريس واستخدامها لترشد قرارات اإلدارة فيما يختص باألداء و
، ومن ناحية أخرى، يميزها عن عمليات )التدريسوالحاجة إلى أي تنمية إضافية لهيئة 

. مراجعة النظراء التي تلقي الضوء على الممارسة الحالية وفعاليتها وإمكانية التحسين
ويمكن استخدام نتائج مراجعة النظراء الداخلية كجزء من قاعدة األدلة في نظم ضمان 

 طالبجب أال تضم المعلومات أسماء ألعضاء من هيئة التدريس أو الجودة ولكن ي
  .الزيارات الميدانيةبعينهم عند تقديمها أو تلخيصها في تقارير التقويم الذاتي أو 

  الزیارات المیدانیةمراجعة النظراء في 

أو  ةالتطوير بالمشاركفي (الهيئة  /اللجنة  بالنسبة للمراجعات الخارجية التي تنظمها - ٤
الفصول سيحدد المراجعون ما إذا كان هناك حاجة إلى مالحظة ) جعات االعتمادمرا

عدد المطلوب في العينة وذلك بعد القراءة المبدئية للوثائق وتعليقاتهم الوالدراسية 
المراجعون العديد النظراء إن الوقت المتاح للمالحظة محدود وسيجد . األولية المكتوبة
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فإذا كانت المؤسسة قادرة . هم أثناء الزيارة الميدانيةمن األشياء التي ستستغرق وقت
التي وقعت أثناء  الفصول الدراسيةعلى تقديم أدلة تلخيصية عن نتائج مالحظات 

مراجعين ، إذ بإمكانهم للنظراء المراجعة داخلية سابقة، فقد تكون هذه األدلة مفيدة 
لتحقق من نتائج المراجعة تقليص حجم عينة المالحظة إلى درجة تتيح لهم التأكد أو ا

للمراجعين، وعليها  الفصول الدراسيةستحتاج المؤسسة إلى توفير جدول . الداخلية
بإعطاء على األقل إنذار (توقع أن يتم استشارتها في مرحلة مبكرة من الزيارة الميدانية 

التي تهم المراجعين وحول االعتبارات  الفصول الدراسيةحول عينة ) ليوم سابق
  .ية مثل لغة التدريس وإمكانية الحضور وأي أمور أخرى ذات طابع حساسالعمل

  اختیار العینة

 الفصول الدراسيةعند تحديد عينة المالحظة، يجب األخذ في االعتبار مختلف أنواع  - ٥
إذ يمكن تضمين مجموعات تدريس . الموجودة إلى جانب مواصفات البرنامج والمقرر

عمل، وتعلم فردي موجه، ودمج المهارات  كبيرة وصغيرة، وجلسات عملية وورش
  .في هذه العينة المنح التدريبيةولكن ال يتم عادة ضم . داخل المناهج، والتعليم عن بعد

  التقویم

سيقوم المراجعون بتقويم مدى وضوح األهداف المذكورة للفصول وعالقتها بالنتائج  - ٦
الفصول ج، ومدى مساهمة التعليمية المستهدفة المذكورة في مواصفات المقرر والبرنام

في المواصفات، ومالءمة أساليب التدريس المختارة، ومستويات مشاركة  الدراسية
، وفعالية تدريس المعارف الخاصة بالمادة متضمنة إشارات مرجعية للقراءة بالطال

الموسعة ولألنشطة البحثية الحديثة والمعاصرة، وفعالية تطوير المهارات ذات الصلة 
المكان، ( مكاناتواإل قابلة للنقل والخاصة بالمادة، ومالءمة المرافقالعملية وال

  ).والمعدات، واستخدام النصوص، وأدوات مساعدة التدريس األخرى

  الممارسة الجیدة

، على المراجع النظير قراءة أي معلومات خلفية  الفصول الدراسيةقبل إجراء مالحظة  - ٧
اب دليل الطالب أو المقرر، وأيضاً متوفرة، مثل مواصفات البرنامج والمقرر وكت

الغرض من هذا اإلعداد هو . دقائق ١٠مقابلة المحاضر لفترة وجيزة ال تزيد عن 
، وموقعه في تسلسل البرنامج التدريسي، وأهدافه، للفصل الدراسىتحديد اإلطار 

االجتماع، يجب  افي هذ. وكذلك نوايا المحاضر بشأن أساليب التعليم والتعلم المختارة
أن يتأكد المراجع أيضاً من فهم المحاضر لبروتوكول المالحظة وبخاصة الغرض 

  .منها

دقيقة وال تزيد  ٤٥لمدة ال تقل عادة عن  فى القاعة الدراسية سيحضر المراجع النظير - ٨
في حالة الجلسات الطويلة التي تصل إلى ثالث ساعات، يمكن أن . عن ساعة واحدة

ويجدر . ترات قصيرة في األول والوسط واآلخرينسق المراجع مع المحاضر حضور ف
القول أن المراجع مجرد مراقب وال يجوز له التدخل تحت أي ظرف أو المشاركة بأي 

  .شكل من األشكال في التدريس أو النشاط الجماعي

) ال تتعدى دقائق قليلة(يمكن أن ينسق المراجع مع المحاضر أن يعقد مناقشة قصيرة  - ٩
مكان به خصوصية لمشاركة الرأي عن مدى فعالية الفصل، بعد الفصل مباشرة في 
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ويمكن أن توضح المناقشة أي نقاط تظهر وتتيح لعضو هيئة التدريس المسئول عن 
  .الفصل فرصة لتقديم تقويم ذاتي لفعالية جلسة التدريس إذا أراد

يجب أن يكمل المراجع سجالً لمالحظة الفصل بعدها بفترة وجيزة، مستخدماً مذكرة  -١٠
  .لمالحظة القياسية الموجودة فيما بعد في هذا الملحقا

  الفائدة من استخدام التقویم

التقويم الذي يقوم به المراجع سيشكل جزءاً من قاعدة األدلة لعملية المراجعة، بنسبة  -١١
كجزء من جدول  الفصول الدراسيةمالئمة لحجم العينة والوقت المكرس لمالحظات 

التقويم فيما بين فريق المراجعة ولكن لن يتم الكشف سوف يتم تدارس . المراجعة كله
عنه للمؤسسة بطريقة تحدد شخصية عضو هيئة التدريس، ويجب أال تسعى المؤسسة 

كوسيلة لتقييم أداء هيئة  الفصول الدراسيةالستخدام قاعدة األدلة من مالحظات 
  .التدريس

من األفضل للمراجع إكمالها و. تم تصميم المذكرة التالية لدعم التسجيل المنهجي لألدلة -١٢
  .بعد عملية المالحظة

  مذكرة مالحظة
، اإلرشاد الخاصشامالً المحاضرات، وجلسات  -لالستخدام في كل جلسات التعليم والتعلم (

  )بالللط الذاتيوالجلسات العملية وجلسات التعلم 
  المؤسسة

  المقرر/ البرنامج/ المادة
  المراجع
  الوقت/ الجلسة/ التاريخ
  )بالدقائق(فترة المالحظة طول 

  الطور، مثالً منتظم أو مؤقت/ السنة/ المستوى
  عدد الطلبة الحاضرين

  )عملي /محاضرة(نوع النشاط، مثالً 
هل األهداف التعليمية المخطط لها لهذه الجلسة واضحة وهل هي مالئمة للنتائج التعليمية 

والمهارات الرئيسية، والمهارات المعرفية،  مثالً المعرفة والفهم،(المستهدفة للمقرر والبرنامج؟ 
  )المهنية/ والمهارات الخاصة بالمادة، متضمنة العملية

  هل أساليب التدريس ونطاق األنشطة مالئمة؟
رف والمهارات اتنمية المع(هل المحتوى مالئم للنتائج التعليمية المستهدفة ولمستوى الدراسة؟ 

واستخدام األمثلة والمستوى والتوافق مع احتياجات فيما يتعلق بالمعاصرة والدقة والصلة 
  .)بالطال

للمشاركة تالئم أهداف مواصفات البرنامج والمقرر المعلنة لتنمية  البهل الفرص المتاحة للط
  ؟الذاتيالتعلم 

مكان التدريس، المعدات، استخدام مواقع اإلنترنت، (مالئمة ومستخدمة بفعالية؟  مكاناتاإلهل 
  )ت مساعدة التدريس األخرىالنصوص، أدوا

قاعة الدراسية األهداف التعليمية لل) ١(يرجى تلخيص فعالية الجلسة اإلجمالية في المساهمة في 
  :مواصفات البرنامج والمقرر  )٢(و
  )مالئم، غير فعال، هناك أمور يجب تحسينها، مثال للممارسة الجيدة: مثالً، حدد(
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  إجراء تقويم الزيارات المیدانیةوضوابط 

  )المراجعات الخارجیة( 
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  )المراجعات الخارجية( الزيارات الميدانية تقويم وإجراء ضوابط 

  

  یموالترتیبات للتق
الزيارات الميدانية الهيئة إجراءات قياسية للتقويم المنهجي لجميع  /اللجنة  سوف تحدد - ١

وسيطلب من المؤسسة ورئيس . ي تقوم هي بترتيبهاالت) المراجعات الخارجية( 
عن طريق ملء استبيان  )زيارة(المراجعة والمراجعين بشكل دوري القيام بتقويم كل 

قصير، وسيتم تحليل التعليقات، وستقوم الهيئة إذا استدعى األمر باتخاذ اإلجراء 
سوف تقوم  باإلضافة إلى ذلك،. المناسب لمتابعة أي صعوبات تظهر من التعليقات

الهيئة بتجميع هذه التعليقات إلعداد تقارير مختصرة دورية توضح السمات /اللجنة 
الرئيسية لعملية المراجعة في الواقع العملي، متضمنة المستويات اإلجمالية للرضى 

المشاركون، باإلضافة إلى أمثلة للممارسة الجيدة، ومواطن  هاعنها كما يعبر عن
  .عمليةاللمشاركين لمراجعة التحسين، ومقترحات من ا

  )الزیارة المیدانیة(ضوابط 
الناجحة التي يتم على أساسها وضع الترتيبات لعملية  الخارجية إن ضوابط المراجعة - ٢

  :المراجعة وتقويمها هي كما يلي

رها، متضمنة مواصفات يقائمة أو تقوم بتطو قويةالمؤسسة لديها نظم داخلية  •
الداخلية السنوية مع التقرير السنوي، وثقافة التقويم  المقررات والبرامج، والمراجعات

  .تتيح هذه السمات للمراجعة الداخلية أساساً سليماً للمراجعة الخارجية. الذاتي

  .توقيت المراجعة الخارجية مالئم •

  .صفات الفريق تالئم بشكل عام صفات األنشطة األكاديمية في المؤسسة •

  :ط واإلعداد، عن طريقهناك اهتمام كاف بالتفاصيل في التخطي •

يتم تطبيق إجراءاتها للعمل مع المؤسسة والمراجعين بشكل متسق : الهيئة/اللجنة  −
  .ويتم توفير الدعم المالئم للمراجعة الخارجية كما يلزم

 والتقاريرتقوم بالتأكد من أن قاعدة األدلة التي تنتجها نظم المراجعة : المؤسسة −
  .للمراجعين، بما يتماشى مع الطريقة المنشورة الداخلية متوفرة في الوقت المناسب

فريق المراجعة يتولى اإلعداد للزيارة بما في ذلك قراءة الوثائق : المراجعون −
  .المرسلة مسبقاً وإعداد التعليقات األولية التي توجه خطوات إجراء الزيارة

 يقوم باالتصال بفريق المراجعة والمؤسسة قبل الزيارة بوقت: رئيس المراجعة −
كاف لالتفاق على البرنامج العام للزيارة، وموضوعات التركيز واألولويات 

  .الناشئة للمراجعة وتنظيمها
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هناك اتساق في تطبيق طريقة المراجعة المنشورة والبروتوكوالت بواسطة جميع  •
المشاركين بشكل يحترم ويدعم رسالة وفلسفة عملية ضمان الجودة واالعتماد 

  .اإلجماليةً

جعون وممثلو المؤسسة حواراً مفتوحاً طوال فترة المراجعة بشكل يجري المرا •
  .يظهر االحترام المتبادل

األحكام التي يصل إليها المراجعون واضحة ومبنية على األدلة ويتم تسجيلها بانتظام  •
  .بشكل منهجيو

يتم إصدار تقرير المراجعة في وقته دون تأخير بما يتفق مع هيكل التقرير القياسي  •
  .دقة الحقائق الواردة فيه مؤكدة من قبل المؤسسةوتكون 

مجموعة االستنتاجات الناجمة عن المراجعة بناءة وتعطي رؤية عادلة ومتوازنة  •
  .ألنشطة المؤسسة األكاديمية بما يتفق مع رسالتها وأهدافها المعلنة

المؤسسة قادرة على االستفادة من المراجعة الخارجية عن طريق دراسة وتأمل  •
ج واالكتشافات بعد المراجعة، ثم إعداد خطة تحسين واقعية، حيثما كان ذلك النتائ

  .مالئماً
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  ضوابط االعتماد
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  ):١٦(الملحق 
  ضوابط االعتماد

  

  مقدمة
يجب استخدام هذا الملحق مع الجزء الثاني من هذا الدليل، الذي يقوم بتعريف االعتماد  - ١

ودة واالعتماد، والجزء الخامس الذي يصف االعتماد، ألغراض ضمان الج
أما هذا الملحق فيقدم . التفصيلية للمراجعين الحثالذي يوضح نقاط ) ٩(  والملحق

متضمنة ضوابط األهلية للتقدم لالعتماد ) الضوابط العامة(الخطوط العامة لإلجراءات 
تي يتوقع من المؤسسة وكذلك الضوابط المحددة، المقدمة في إطار العمل للتقويم، ال

  .استيفاؤها لتحصل على االعتماد

 المؤسسات التعليميةوتتمتع . جميع الجامعات القائمة تمنح درجات خاصة بها بالفعل - ٢
إن . بقدر من االستقاللية في إطار اللوائح التي وضعتها الوزارة والجامعة التي تتبعها

واإلدارة  القيادةدرجة من  أظهرت للمؤسسات التعليمية يعنى انها قد منح االعتمادنظام 
وبالتالي يجب أن . ألنشطتها األكاديمية ومعاييرها المحسنة بحيث تستحق هذه المكانة

يدّل االعتماد بالنسبة للمؤسسات وجميع المستفيدين على أن المؤسسة أظهرت مستويات 
  .عالية في تلك المجاالت

تيفائها للضوابط الموضحة في قد تكون بعض المؤسسات قادرة بالفعل على إثبات اس - ٣
وقد تتبنى مؤسسات أخرى وجهة النظر بأن الفترة االنتقالية سوف تتيح لها . الملحق

إن اهتمام الهيئة بتطوير . فرصة وافية لتطوير نظمها وقاعدة األدلة بما يرضي الهيئة
عملية ضمان الجودة واالعتماد لديها يجب أن يكون نابعاً من أن جميع المؤسسات، 

والذين يستفيدون بخدماتها، يرون فائدة من االعتماد، كختم إجازة وكمؤشر موثوق به 
أن المؤسسة أقوى وأفضل وضعاً عندما تكون معتمدة بالمقارنة مع المؤسسات األخرى 

  .غير المعتمدة

المؤسسات المعتمدة تكون قد أظهرت درجة عالية من اإلدارة لمعاييرها األكاديمية  - ٤
على صيانتها والتحسين المستمر لها بما يتماشى  تهااإلضافة إلى قدروجودة برامجها ب

  .مع الضوابط المنشورة

  الجھة المستھدفة لالعتماد
يتم منح االعتماد في األحوال العادية إما لجامعة أو مؤسسة أو معهد تعليم عالي أو  - ٥

نح وألغراض ضمان الجودة واالعتماد، يتم م. برنامج تعليمي يؤدي إلى منح مؤهل
ويتم -وإذا كانت المؤسسة . االعتماد في المقام األول لمؤسسة أو معهد تعليم عالي

داخل جامعة، فهي في األحوال العادية سوف تكون  - أو معهد  تعريفها بأنها كلية
مسئولة مباشرة، مع تقديم التقارير، أمام أعلى مستوى في الجامعة عن الجودة 

  .عليمية واألنشطة األكاديمية ذات الصلةوالمعايير األكاديمية لبرامجها الت
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  إعداد الضوابط واإلجراءات
الهيئة المؤسسة القيام بإصدار تقارير  تلزمعند تطوير عملية ضمان الجودة واالعتماد،  - ٦

وتريد الهيئة تطبيق مجموعة الضوابط التي تم . ، متضمنة التقويم الذاتيدوريةمنهجية 
المعروضة هنا قليلة العدد عن قصد والغرض  والضوابط. إعدادها العتماد المؤسسات

من كل واحد منها هو احتواء مجموعة من المواضيع التي يتم تناولها في نماذج التقويم 
  ).٩  الملحق(المعدة للمراجعين  الحثالذاتي ونقاط 

  عامة -الضوابط 
تضع الضوابط إطار عمل تتمكن من خالله المؤسسة من إثبات أنها تستحق المكانة  - ٧

في مناقشات الهيئة مع المؤسسة، لن تأخذ الهيئة في االعتبار . تي تسعى إليهاال
الضوابط منفردة فحسب بل ستنظر أيضاً إلى األدلة المتاحة على الطريق الذي تثبت به 

  .المؤسسة استيفاءها لتوقعات الضوابط بشكل إجمالي

مي والمجتمع المحلي ن المجتمع األكاديأيتوقع من المؤسسة أن تكون قادرة على إثبات  - ٨
ـّمة ذات قيمة ويجب أن تكون في . الذي تخدمه ينظر إليها بصفة عامة على أنها منظ

وقادراً على نقد ذاته، وعليها أن  قوىحد ذاتها مجتمعاً أكاديمياً متماسكاً وذا أساس 
تثبت رعايتها لرسالتها ومعاييرها األكاديمية والتزامها بمختلف االهتمامات الشرعية 

  ).اهتمامات جماعات المستفيدين(ها في

  األھلیة للتقدم بطلب االعتماد
  :إن المؤسسة التي تستوفي كل الضوابط التالية تكون مؤهلة للتقدم بطلب اعتماد للهيئة - ٩

  مؤسسة قائمة داخل جامعة تقدم بالفعل برامج تعليمية،: إما - أ
  
مجتمعية ذات مؤسسة جديدة تقدم ألول مرة برامج تعليمية وخدمات بحثية و: أو

والدولة للبحث  صلة والتي يجب أن تتوافق مع اللوائح الخاصة بوزارة التعليم العالي
، ويجب أن يكون لديها سجل يمكن تتبعه لمدة ال تقل عن أربع سنوات وأن العلمى

  .تكون قد منحت مؤهالتها مرة واحدة على األقل في أحد البرامج التعليمية

أنها أخذت في اعتبارها كل  تثبتعتماد يجب أن المؤسسة التي تتقدم بطلب اال -  ب
الخيارات االستراتيجية المفتوحة أمامها لتطوير ذاتها أكاديمياً، وأن تقديمها للطلب 

  .في حد ذاته بمثابة التزام منها بالتحسين المستمر ألنشطتها األكاديمية

ل السنوات أن تثبت أنها قامت، خال يجبكذلك فالمؤسسة التي تتقدم بطلب االعتماد  -  ت
الثالث السابقة للتقدم، بوضع نظم للمراجعة الداخلية والتقرير عن أنشطتها األكاديمية 

  .تتضمن وسيلة للتقويم الذاتي وااللتزام بخطط تحسين فعالة

  االعتماد النظر فى طلبات
الطلبات المقدمة من المؤسسات على أساس  في جميع األحوال ستقوم الهيئة بالنظر في -١٠

مؤسسة بصورة فردية وستتخذ قراراتها بناء على الحقائق مع األخذ في  ميزات كلم
االعتبار عملية ضمان الجودة واالعتماد المنشورة كما ينبغي وكذلك إجراءاتها القياسية 



  الجودة   االعتماد وضماندليل     ضوابط االعتماد: )١٦(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ١٩٥

سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع المؤسسة بتنسيق توقيت المراجعة التي تشمل . السارية
  .زيارة ميدانية

أحدث تقرير : ساسية المستخدمة لدراسة منح االعتماد كما يليسوف تكون اآلليات األ -١١
تقويم ذاتي سنوي للمؤسسة؛ والمراجعة االستراتيجية الدورية؛ وتقرير مراجعة النظراء 

وتكون قاعدة األدلة الرئيسية التي ستستخدم التخاذ . السابقة الناتج عن زيارة المراجعة
ويتم نشر تقرير مراجعة . اجعة النظراءالقرار بشأن اعتماد المؤسسة هي تقرير مر

. النظراء، ولكن ما عداه من معلومات تتاح للهيئة ستبقى سرية ولن يتم نشرها
وستوضح إجراءات العمل القياسية المستعملة الخاصة بالهيئة شروط المحافظة على 

  .السرية

ير مراجعة تقر بناءا علىستقوم الهيئة باتخاذ قرارها النهائي بشأن اعتماد المؤسسة  -١٢
  .النظراء

من المتوقع أن المؤسسات التي تتقدم بطلب االعتماد ستنجح في إثبات استيفائها  -١٣
للضوابط المحددة، وسيكون ذلك جزئياً نتيجة للتحسينات التي ستقوم بها خالل الفترة 

ولكن من المحتمل أال تستوفي إحدى المؤسسات كل الضوابط، ففي هذه . االنتقالية
تلك المؤسسة فرصة إلعداد وتنفيذ خطة تحسين تستطيع عن طريقها الحالة ستمنح 

  .استيفاء متطلبات االعتماد بالكامل في تاريخ الحق

أو بدالً عن ذلك القرار (ما بين التقدم بطلب االعتماد وبين الحصول على االعتماد  -١٤
هذه هناك الفترة المطلوبة لمعالجة الطلب ودراسة منح االعتماد و) بتأجيل االعتماد

  .الفترة تستغرق عادة عاماً واحداً ويجب أال تزيد عن عامين

بالنسبة للمؤسسات التي تحصل على االعتماد، ستقوم الهيئة باتخاذ ترتيبات إلصدار  -١٥
. قائمة في سجل منشور بالمؤسسات المعتمدة وذلك لمدة ال تزيد عن خمسة أعوام

دعوة المؤسسات المعتمدة وستقوم الهيئة ب. وسيتم مراجعة هذا السجل بشكل دوري
  .إلعادة االعتماد بعد فترة خمسة أعوام عادة ستعدادلال

  ضوابط االعتماد
 الحثوقد تم التوسع فيها في نقاط . هذه الضوابط مستنبطة من الممارسة الجيدة عالمياً -١٦

وهي معروضة كذلك في إطار العمل ) ٩(  الخاصة بالمراجعين والموجودة في الملحق
 .يللتقويم كما يل

  

  

  المعايير األكاديمية

  النتائج التعليمية المستهدفة •

هي المعرفة والفهم والمهارات التي تستهدفها المؤسسة مـن   النتائج التعليمية المستهدفة"
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 قوميـة أو عالميـة   وراء برامجها المرتبطة برسالتها وتعكس استخدام معايير خارجيـة 
  ."بمستوى مناسب

  المناهج •

  ."المذكورة للبرنامج لوصول إلى النتائج التعليمية المستهدفةمناهج البرنامج تيسر ا"

  بتقييم الطال •

هو مجموعة العمليات، وتشمل االمتحانات واألنشطة األخرى التي تحددها المؤسسـة،  "
وتـوفر  . من برنامج أو مقرر مـا  لقياس مدى إنجاز وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة

. ب وفقاً إلنجازاتهم وأدائهمعن طريقها ترتيب الطالب كذلك وسيلة يمكن تقييمات الطال
ب بوضوح عن الضوابط التي يتم تقييمهم على أساسها كمـا ينبغـي   ويجب إبالغ الطال

  ."إعطاؤهم تغذية رأي راجعة مناسبة منهجية وتدعم عملية تعلمهم المستمر

  بالإنجاز الط •

استخدام نقـاط مرجعيـة    ب مع مراعاةيتم الحفاظ على مستويات أداء وإنجازات الطال"
  ."خارجية واالعتدال وتقويم اإلنجاز

  جودة فرص التعلم

  التعليم والتعلم •

مشتركة للتعلم واختيـار أسـاليب    إستراتيجيةهناك تعليم وتعلم فعال، يستند على رؤية "
  ."الذاتيتدريس مالئمة، وأيضاً توجيه االهتمام الكافي لتشجيع التعلم 

  بالدعم الط •

أن بإمكانهم التقـدم بشـكل مـرض فـي      بألكاديمي واإلرشادي للطاليضمن الدعم ا"
  ."البرنامج الذي يدرسونه وأنهم على دراية بمقدار تقدمهم

  مصادر التعلم/موارد •

ـّالةواإلمكانات المرافق "   ."التعليمية بالمؤسسة مالءمة ومستخدمة بصورة فع

ـ هيئـة الم هيئة التدريس، ال(بالمؤسسة  موظفينهناك كفاية في هيئة ال" ة، الفنيـين،  عاون
  ."وهم يستوفون متطلبات المعايير األكاديمية واستراتيجيات التعليم والتعلم) اإلداريين

متمكنون من التـدريس ويقومـون بتيسـير الـتعلم،      تدريس ومعاونيهمأعضاء هيئة ال"
  ."ويحافظون على منهج معرفي في تدريسهم وفي سلوكهم

  ىاألبحاث واألنشطة العلمية األخر

  فعالية الخطط وحجم النشاط •
  السمات المميزة •
  كيفية ارتباط هذه األنشطة باألنشطة األكاديمية األخرى في المؤسسة •
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ذي صـلة بهـذا،    عليمتنظيم المؤسسة لألبحاث واألنشطة العلمية األخرى وكذلك أي ت"
  ."، يتالءم مع رسالة المؤسسةراسات العلياباإلضافة إلى اإلشراف على طلبة الد

  شاركة المجتمعيةالم

  اإلسهامات التي تقوم بها •
  نطاق األنشطة وكيفية ارتباطها برسالة وخطة المؤسسة •
  أمثلة للممارسة الفعالة •

تقدم المؤسسة، مسترشدة برسالتها، مساهمة هامة وجليلة لشريحة المجتمع التي تخدمها، "
  ."وللمجتمع ككل، وللبيئة بأسرها

  فعالية إدارة الجودة والتحسين

  واإلدارة ادةالقي •
  أنظمة ضمان الجودة •
  التقويم الذاتي، وخطط التحسين، وأثر خطط التحسين السابقة •

واإلدارة وضمان الجودة كافية إلدارة األنشطة األكاديمية القائمـة وأيضـاً    قيادةنظم ال"
  ."قادرة على االستجابة للتطور والتغيير

ومستداماً لألنشطة األكاديميـة حتـى   توفر القيادة األكاديمية في المؤسسة أساساً سليماً "
ـّم   ."تزدهر في مناخ يشجع على التعل

يتميز التقويم الذاتي والتقارير الداخلية وخطط التحسين بالعالنية والشـفافية وبـالتركيز   "
  ."على األهداف ودعم التحسين المستمر

ا يتوفر لدى المؤسسة آليات لتلقي ودراسة آراء من لهم اهتمـام شـرعي فـي أنشـطه    "
  )."مختلف أنواع المستفيدين المعنيين(

هناك خطوات فعالة وفورية تتخذ لتعزيز مواطن القوة ومعالجة أي نقاط ضعف "
  ."وإظهار المسئولية والمساءلة

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):١٧(الملحق 

  

  ھیكل تقرير 

  ةالتطوير بالمشارك
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  ):١٧(الملحق 
    ةالتطوير بالمشاركهيكل تقرير 

  

  صفحة العنوان
  )الشعار( 

  واالعتماد ضمان الجودةلاللجنة القومية 

  

  لـ ةالتطوير بالمشاركتقرير مراجعة النظراء عن 

  

  ]اسم المؤسسة[

  

  ]التاريخ[

  )عملية التطوير بالمشاركةسنة /شهر(

  

  تمھید
أثناء الفترة االنتقالية ويتم إدراجه بواسطة  ةالتطوير بالمشاركملخص موجز قياسي عن طريقة 

سيقوم النص بتغطية الغرض، والدور المركزي . ي مرحلة التحرير األخيرة للتقريراللجنة ف
المؤسسة وتقرير التقويم الذاتي،  بواسطة ةالتطوير بالمشاركوالذي تلعبه نظم الجودة الداخلية، 

والزيارة الميدانية التي يقوم بها المراجعون النظراء، وإطار العمل للتقويم، والتقرير المقدم 
  .الهيئة/اللجنة سة والذي يبقى سرياً بين المؤسسة وللمؤس

ولن يتم . إنجليزية أخرىجميع تقارير المراجعة ستصدر بلغتين، حيث يتم تقديم نسخة عربية و
  .نشر أي من النسختين

  

  الملخص التنفیذي
 سيقوم هذا الملخص بعرض المعلومات الحيوية. ال يزيد عن صفحة واحدة من عشر نقاط

التي تم ، ونطاق قاعدة األدلة واألنشطة، وأهم النتائج ةالتطوير بالمشاركية الخاصة بعمل
وأخيراً ) متضمناً أية إشارات في النص األساسي ألمثلة للممارسة الجيدة( التوصل إليها
  .االستنتاجات
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  النص األساسي
  مقدمة

 في ] اسم المؤسسة[يقدم هذا التقرير النتائج التي توصل إليها المراجعون النظراء الذين زاروا 
قامت المؤسسة بإعداد تقرير التقويم الذاتي السنوي الخاص بها، والذي شكل ]. السنة/الشهر[

  .كجزء من ارتباطها في تطوير نظمها لضمان الجودة] السنة/الشهر[أساس هذه المراجعة، في 

ؤسسة التعليم اسم الجامعة أو م[كليات في /كلية] العدد[هي واحدة من ] اسم الكلية[ إن :إما
  ].العالي

خاصة تم تأسيسها / مؤسسة تعليم عالي حكومية/ جامعة/ هي منظمة] اسم المؤسسة[ إن :أو
  ].سنة التأسيس[في 

  ]رسالة المؤسسة: [ورسالتها هي

المرحلة الجامعية طالب في ] العدد[طالب مسجلين بها منهم ] العدد[المؤسسة لديها / إن الكلية
هناك ). يتم تعديل النص وفقاً للوضع الفعلي في الواقع. (دراسات علياطالب ] العدد[و األولى

الفنيين  موظفينعضو في هيئة ال] العدد[عضو في هيئة التدريس األكاديمية يساعدهم ] العدد[
  .واإلداريين

  :درجات علمية/ تقدم الكلية البرامج التالية التي تؤدي إلى مؤهالت

  ]قائمة بالبرامج التعليمية[

  یمالتقو
  المعاییر األكادیمیة للبرامج التعلیمیة

فقرات تتناول كل عنصر من العناصر األربعة مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة  يجب كتابة
  .كل عنصرعلى الداعمة، ثم الحكم 

  .إجمالياً، المعايير األكاديمية مالئمة: إما

يتطلب المزيد من ] عناصراسم العنصر أو ال[ولكن ). ة(مالئم] اسم العنصر أو العناصر[ :أو
  .الهيئة /اللجنة  التحسين حتى يصبح مستوفياً لضوابط

  جودة فرص التعلم
فقرات تتناول كل عنصر من العناصر الثالثة مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة  يجب كتابة

  .كل عنصرعلى الداعمة، ثم الحكم 

  .ئمةإجمالياً، جودة فرص التعلم في البرامج التعليمية مال: إما

يتطلب المزيد من ] اسم العنصر أو العناصر[ولكن ). ة(مالئم] اسم العنصر أو العناصر[ :أو
  .الهيئة /اللجنة التحسين حتى يصبح مستوفياً لضوابط

  واألنشطة العلمیة األخرى األبحاث
فقرات تتناول الجوانب الرئيسية مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة الداعمة، ثم  يجب كتابة

  .الحكم كما يلي كتبي



  الجودة   االعتماد وضماندليل     بالمشاركة هيكل تقرير التطوير: )١٧(الملحق 
  لتعليم العالي في مصرفي ا    

        ٢٠١

الهيئة القومية لضمان /اللجنة واألنشطة العلمية األخرى ضوابط األبحاث إجمالياً، يستوفي : إما
  .الجودة واالعتماد

واألنشطة العلمية األخرى تتطلب المزيد من التحسين حتى تصبح مستوفية األبحاث  :أو
  .الة المؤسسةالهيئة المنشورة وتساهم مساهمة كاملة في رس/اللجنة لضوابط 

  المشاركة المجتمعیة
 فقرات تتناول الجوانب الرئيسية مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة الداعمة، ثم يجب كتابة

  :الحكم كما يلي

الهيئة وتساهم مساهمة كاملة في  /اللجنة  إجمالياً، تستوفي المشاركة المجتمعية ضوابط: إما
  .رسالة المؤسسة

اللجنة طلب المزيد من التحسين حتى تصبح مستوفية لضوابط المشاركة المجتمعية تت :أو
  .الهيئة المنشورة وتساهم مساهمة كاملة في رسالة المؤسسة/

  فعالیة إدارة الجودة والتحسین
فقرات تتناول كل عنصر من العناصر، مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة الداعمة،  يجب كتابة

  :ليويتبع ذلك ما ي. كل عنصرعلى الحكم ثم 

إجمالياً، إدارة الجودة والتحسين كافية وارتباط المؤسسة في تطوير نظمها لضمان الجودة : إما
  .يتقدم بشكل جيد

يتطلب المزيد ] اسم العنصر أو العناصر[ولكن ). أو كافية(كاف] اسم العنصر أو العناصر[ :أو
  .الهيئة /اللجنة  من التحسين حتى يصبح مستوفياً لضوابط

  االستنتاجات
/ الشهر[زيارة ميدانية بواسطة المراجعين في ] اسم المؤسسة[في  ةالتطوير بالمشاركتضمن 

ويستنتج المراجعون، بناء على تقرير التقويم الذاتي والوثائق المساندة واألدلة اإلضافية ]. السنة
 أو] ادجاهزة الستقبال زيارة اعتم[ إما] اسم المؤسسة[المستخرجة من الزيارة الميدانية، بأن 

  ].ليست جاهزة بعد الستقبال زيارة اعتماد[

  :نقاط القوة تتضمن

  ]أهم نقاط القوة في المؤسسة[

  :األمور التي يجب مخاطبتها قبل زيارة االعتماد هي

  ].التركيز عليهاأهم النقاط بطريقة تعطي للمؤسسة مؤشراً واضحاً لألمور التي يجب [
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  ):١٨(الملحق 

  

  ر االعتمادھیكل تقري
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  ):١٨(الملحق 
  هيكل تقرير االعتماد

  

  صفحة العنوان
NAAQA  

  )الشعار(

  ضمان الجودة و الهيئة القومية لالعتماد

  

  تقرير مراجعة االعتماد لـ

  

  ]اسم المؤسسة[

  

  ]التاريخ[

  )سنة الزيارة الميدانية لمراجعة النظراء/اكتب شهر(

  

  تمھید
مراجعة النظراء التي تؤدي إلى تفكير الهيئة في منح  ملخص موجز لعملية االعتماد وطريقة

سيقوم النص . االعتماد، ويتم إدراجه بواسطة الهيئة في مرحلة التحرير األخيرة للتقرير
/ بتغطية الغرض، والدور المركزي الذي تلعبه نظم الجودة الداخلية وتقرير التقويم الذاتي

ارة الميدانية التي يقوم بها المراجعون النظراء، الدورية، والزي اإلستراتيجيةتقرير المراجعة 
  .وجميع تقارير االعتماد يتم نشرها في موقع اإلنترنت الخاص بالهيئة. وإطار العمل للتقويم

  . إنجليزية أخرىجميع تقارير المراجعة ستصدر بلغتين، حيث يتم تقديم نسخة عربية و

  

  الملخص التنفیذي
 سيستعرض هذا الملخص المعلومات الحيوية. قاطال يزيد عن صفحة واحدة من عشر ن

مراجعة االعتماد، ونطاق قاعدة األدلة واألنشطة، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها الخاصة ب
وأخيراً االستنتاجات مع ) متضمناً أية إشارات في النص األساسي ألمثلة للممارسة الجيدة(

  .توصيات للمؤسسة وتوصيات للهيئة
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  يالنص األساس
  مقدمة

في ] اسم المؤسسة[يقدم هذا التقرير النتائج التي توصل إليها المراجعون النظراء الذين زاروا 
قامت المؤسسة بإعداد تقرير التقويم الذاتي السنوي الخاص بها، والذي شكل ]. السنة/الشهر[

  .للهيئةاستجابة لطلب االعتماد المقدم من المؤسسة ] السنة/الشهر[أساس هذه المراجعة، في 

اسم الجامعة أو مؤسسة التعليم [كليات في /كلية] العدد[هي واحدة من ] إن اسم الكلية :إما
  ].العالي

خاصة تم تأسيسها / مؤسسة تعليم عالي حكومية/ جامعة/ هي منظمة] اسم المؤسسة[إن  :أو
  ].اكتب سنة التأسيس[في 

  ]رسالة المؤسسة: [ورسالتها هي

المرحلة طالب في مراحل ] العدد[طالب مسجلين بها منهم ] العدد[ المؤسسة لديها/ إن الكلية
). يتم تعديل النص وفقاً للوضع الفعلي. (طالب في الدراسات العليا] العدد[و الجامعية األولى

 موظفينعضو في هيئة ال] العدد[عضو في هيئة التدريس األكاديمية يساعدهم ] العدد[هناك 
  .الفنيين واإلداريين

  :درجات علمية/ لية البرامج التالية التي تؤدي إلى الحصول على مؤهالتتقدم الك

  ]قائمة بالبرامج التعليمية[

  التقویم

  المعاییر األكادیمیة للبرامج التعلیمیة

فقرات تتناول كل عنصر من العناصر األربعة مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة  يجب كتابة
  .كل عنصرعلى الداعمة، ثم الحكم 

  .إجمالياً، المعايير األكاديمية مالئمة: إما

يتطلب المزيد من ] اسم العنصر أو العناصر[ولكن ). ة(مالئم] اسم العنصر أو العناصر[ :أو
  .التحسين حتى يصبح مستوفياً لضوابط الهيئة

  جودة فرص التعلم

لة فقرات تتناول كل عنصر من العناصر الثالثة مع إعطاء تقويم مصحوباً باألد يجب كتابة
  .الداعمة، ثم اكتب الحكم لكل عنصر

  .إجمالياً، جودة فرص التعلم في البرامج التعليمية مالئمة: إما

يتطلب المزيد من ] اسم العنصر أو العناصر[ولكن ). ة(مالئم] اسم العنصر أو العناصر[ :أو
  .التحسين حتى يصبح مستوفياً لضوابط الهيئة

  واألنشطة العلمیة األخرى األبحاث

فقرات تتناول الجوانب الرئيسية مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة الداعمة، ثم اكتب  كتابةيجب 
  .الحكم كما يلي
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واألنشطة العلمية األخرى ضوابط الهيئة القومية لضمان الجودة  األبحاثإجمالياً، يستوفي : إما
  .واالعتماد

ن حتى تصبح مستوفية واألنشطة العلمية األخرى تتطلب المزيد من التحسي األبحاث :أو
  .لضوابط الهيئة وتساهم مساهمة كاملة في رسالة المؤسسة

  المشاركة المجتمعیة

فقرات تتناول الجوانب الرئيسية مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة الداعمة، ثم  يجب كتابة
  .كتب الحكم كما يليي

اهمة كاملة في رسالة إجمالياً، تستوفي المشاركة المجتمعية ضوابط الهيئة وتساهم مس: إما
  .المؤسسة

المشاركة المجتمعية تتطلب المزيد من التحسين حتى تصبح مستوفية لضوابط الهيئة  :أو
  .وتساهم مساهمة كاملة في رسالة المؤسسة

  فعالیة إدارة الجودة والتحسین

 فقرات تتناول كل عنصر من العناصر، مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة الداعمة، يجب كتابة
  :ويتبع ذلك ما يلي. كل عنصرعلى ثم الحكم 

  .إجمالياً، إدارة الجودة والتحسين كافية وهناك أدلة على فعالية نظم المؤسسة لضمان الجودة: إما

يتطلب المزيد ] اسم العنصر أو العناصر[ولكن ). أو كافية(كاف] اسم العنصر أو العناصر[ :أو
  .يئةمن التحسين حتى يصبح مستوفياً لضوابط اله

  االستنتاجات
/ الشهر[زيارة ميدانية بواسطة المراجعين في ] اسم المؤسسة[تضمنت مراجعة االعتماد في 

المراجعون، بناء على آخر تقرير للتقويم الذاتي، وتقرير المراجعة النظراء ويستنتج ]. السنة
والوثائق ] السنة/ اكتب الشهر[والذي تم إعداده في الذي يقدم كل خمس سنوات  االستراتيجي

يوصى [ إما] اسم المؤسسة[المساندة، واألدلة اإلضافية المستخرجة من الزيارة الميدانية، بأن 
شهراً  ١٢النقاط التالية خالل الـ تستوفى المؤسسةيوصى باعتمادها بشرط أن [ أو] باعتمادها

استيفاء ضوابط ، وتحتاج إلى مخاطبة األمور التالية حتى يمكنها تأجيل االعتماد[ أو] القادمة
  ].الهيئة بالكامل

  :األمور التي يجب أن تتناولها المؤسسة حتى تصبح مستوفية لضوابط االعتماد هي

أهم النقاط بطريقة تعطي للمؤسسة مؤشراً واضحاً لألمور التي يجب تناولها  يتم سرد [
  ].وتحسينها

حسين المستمر، وهي تستطيع المؤسسة البناء على نقاط القوة بها كجزء من التزامها بالت
  ].أهم نقاط القوة في المؤسسة: [تتضمن

  


