جمھورية مصر العربية
الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
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لمؤسسات التعليم العالى

اإلصدار الثاني
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كلمة افتتاحية
تعتب ر الھيئ ة القومي ة لض مان ج ودة التعل يم واالعتم اد إح دى الرك ائز الرئيس ية
للخطة القومي ة إلص الح التعل يم ف ى مص ر ،وذل ك باعتبارھ ا الجھ ة المس ئولة ع ن نش ر
ثقاف ة الج ودة ف ى المؤسس ات التعليمي ة والمجتم ع ،وع ن تنمي ة المع ايير القومي ة الت ى
تتواكب مع المعايير القياسية الدولية إلع ادة ھيكل ة المؤسس ات التعليمي ة وتحس ين ج ودة
عملياتھ ا ومخرجاتھ ا ،عل ى النح و ال ذى ي ؤدى إل ى كس ب ثق ة المجتم ع فيھ ا ،وزي ادة
قدراتھا التنافسية محليا ودوليا ،وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر .وفى ضوء
ذل ك تس عى الھيئ ة إل ى التط وير المس تمر للتعل يم وض مان جودت ه وفق ا ً لمجموع ة م ن
المب ادئ والق يم الت ى تؤك د الش فافية والموض وعية والعدال ة ،والح رص عل ى معاون ة
المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعھا وتحسين أدائھا الكلى للتأھل والحص ول عل ى
االعتماد .إن الھيئة ال تعتبر جھة رقابية ،بل ھى جھة اعتم اد للمؤسس ات التعليمي ة الت ى
ت تمكن م ن تحقي ق متطلب ات المع ايير القومي ة ،وم ن ث م فإنھ ا تح رص عل ى تق ديم كاف ة
أشكال النصح واإلرشاد والتوجيه لھذه المؤسسات بما يس اعدھا عل ى التحس ين المس تمر
لجودة مخرجاتھا من خالل آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتى واالعتماد.
ولتحقيق ما سبق تحرص الھيئ ة عل ى ت وفير ونش ر المعلوم ات الكافي ة والدقيق ة،
والتى يمكن أن تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتى ،ومن ثم اتخ اذ الخط وات
الالزمة للتقدم والحصول على االعتماد .وم ن ھن ا فإن ه يس عد الھيئ ة أن تق دم لمؤسس ات
التعليم العالى وجامعة األزھر إصدارھا الثاني والمتمثل فى دليل االعتماد الخ اص بھ ذه
المؤسسات .ويشتمل ھذا الدليل على معلومات متنوعة ومھمة يأتى فى مقدمتھا ما يتعلق
باإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد ،ومح اور ومع ايير ومؤش رات التق ويم واالعتم اد
المحددة من الھيئة ،ومراحل وخطوات واجراءات عملية التقويم واالعتم اد .إض افة إل ى
ذل ك يتض من ھ ذا ال دليل نموذج ا متك امال للدراس ة الذاتي ة الخاص ة بمؤسس ات التعل يم
الع الى وجامع ة األزھ ر ،و الممارس ات التطبيقي ة لمح اور ومع ايير ومؤش رات التق ويم
واالعتماد فى مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر ،وأخيرا بعض المفاھيم األساسية
والمصطلحات ،والنماذج المطلوب استكمالھا فى المراحل المختلفة للتقويم واالعتماد.
إن الھيئ ة وھ ي تق دم ھ ذا ال دليل ال ى مؤسس ات التعل يم الع الي وجامع ة األزھ ر
بمصر بل وإلى غيرھا من مؤسسات التعليم العالي اإلقليمية والدولية تعي تماما رسالتھا
ودورھا في تقييم الوضع الحالي للتعليم الع الي ف ي مص ر وبن اء مع ايير قومي ة متط ورة
لضمان واستمرارية جودته ،بم ا يس اعدھا عل ى مواجھ ة التح ديات المعاص رة واح تالل
مكانة متقدمة اقليميا ً ودوليا ً.
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ويعتب ر ھ ذا ال دليل المتكام ل العتم اد مؤسس ات التعل يم الع الى عل ى اخ تالف
أنواعھا ثمرة الجھود الجادة والمخلصة التى بذلھا مجموع ة م ن الخب راء واالستش اريين
من أعضاء ھيئة التدريس والمتخصص ين ف ى تط وير التعل يم .ل ذلك تتق دم الھيئ ة بكثي ر
م ن االمتن ان والش كر والتق دير إل ى ك ل م ن س اھم ف ى إع داد ھ ذا ال دليل ف ى مراحل ه
المختلفة ،وكذلك إلى كل من شارك بالرأى فى إعداد مسودة ھذا الدليل من كاف ة ممثل ى
المستفيدين النھائيين من مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة ،وممثلى األط راف
المجتمعية ذات العالقة واالھتمام بتطوير التعليم ،والخبراء المحليين والدوليين ،حيث تم
األخذ فى االعتبار جميع آراء ھؤالء عند إعداد النسخة النھائية للدليل.
وما التوفيق إال من عند ﷲ سبحانه و تعالى،
أ.د /مجدي عبد الوھاب قاسم
رئيس مجلس إدارة الھيئة
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شكر وتقدير
تعتز الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بإصدارھا الثاني والمتمثل
فى "دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر فى جمھورية مصر
العربية" .ويتميز ھذا الدليل بشموليته وأھميته الملحة للمستفيدين النھائيين من ھذه
المؤسسات ،سواء كانت حكومية أو خاصة ،وغيرھم من القطاعات األخرى ذات
العالقة والمھتمة بقضايا تطوير وتحديث التعليم العالى فى مصر والعالم العربى.
وتتمثل فائدة ھذا الدليل فى معاونة مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر
الراغبة فى التقدم لالعتماد من الھيئة ،حيث يتضمن معلومات كافية ودقيقة تتعلق
باإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد ،ومراحل وإجراءات التقدم لالعتماد ،وخطوات
إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بھذه المؤسسات باعتبارھا حجر األساس الذى تبنى عليه
المراحل المختلفة لعملية التقويم واالعتماد وفقا ً لقواعد الھيئة ،والممارسات التطبيقية
لمحاور ومعايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد المحددة من قبل الھيئة.
وال يسع الھيئة فى ھذا المقام إال أن تتقدم بخالص الشكر التقدير والعرفان للدعم
والتأييد غير المحدود الذى حظيت به الھيئة منذ إنشائھا من مؤسسات الدولة التشريعية
والتنفيذية ،والذي كان لھا خير عون لتحقيق رسالتھا وتحمل مسئولياتھا فى مسيرة
تطوير التعليم فى مصر .كما تقدر الھيئة كافة الجھود التى بذلت من قبل لتحسين جودة
التعليم العالى.
كما ال يسع الھيئة إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العقول واأليادى
المخلصة التى أسھمت فى ھذا العمل الكبير ،وأخذت على عاتقھا مسئولية تصميم
وإعداد وإخراج ھذا الدليل كأحد المھام القومية التى تسعى إلى تطوير التعليم العالى فى
مصر باعتباره عماد التنمية المستدامة والمحور الرئيس للتقدم والرخاء .وتخص الھيئة
بالشكر فريق إعداد ھذا الدليل من خبراء ومستشارى الھيئة.
كما تتوجه الھيئة بكل الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الھيئة
على ما بذلوه من جھد متميز في المراجعة والدعم المستمر خالل مراحل إعداد ھذا
الدليل .وتتوجه الھيئة بالشكر أيضا ً لمختلف ممثلي األطراف المجتمعية ،والخبراء
الدوليين الذين أسھموا فى المراحل المختلفة إلعداد وتصميم وإخراج ھذا الدليل سواء
بالفكر أو الرأى أو التعليق أو النقد البناء مما ساعد على إخراجه فى صورته النھائية
الحالية.
وأخيراً ال يمكن إنكار الجھد المتميز الذى بذله جميع العاملين بالھيئة ،وخاصة
فى كل من إدارة نظم المعلومات ،والسكرتارية الفنية في كتابة وإخراج الدليل في
صورته الحالية.
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تقديم
استجابة لالحتياجات القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته أصدر السيد
الرئيس /محمد حسني مبارك القرار رقم ) (٨٢لسنة  ٢٠٠٦بإنشاء الھيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد .كما أصدر سيادته القرار الجمھوري رقم ) (٢٥لسنة
 ٢٠٠٧بالالئحة التنفيذية للھيئة .وفي ضوء التكليفات المنوطة بالھيئة ،والتي تستوجب
وضع السياسات الالزمة لضمان جودة التعليم واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باعتماد
مؤسسات التعليم في مصر ،قامت الھيئة بتصميم وإعداد المعايير القومية القياسية
الالزمة للتقويم واالعتماد ،باالستعانة بكافة ممثلي المستفيدين النھائيين ،واألطراف
المجتمعية المختلفة ذات العالقة واالھتمام بتطوير التعليم ،إضافة إلى التجارب العالمية
في ھذا الصدد.
وف ي ض وء المتغي رات العالمي ة واألقيليم ة وم ا واكبھ ا م ن تغيي ر ف ي المف اھيم
اإلقتصادية واالجتماعية يأتي التعليم الجيد كبوابة رئيسية للتنمية البشرية ،والتي تُعد من
أھم مقومات التنمية القومية المس تدامة .كم ا أن التعل يم ف ي ح د ذات ه يع د أح د الض مانات
األساس ية لألم ن الق ومي ف ي ع الم ل م تع د في ه الم وارد الطبيعي ة العم ود الفق ري للتنمي ة
والرخ اء .ولق د أص بح اقتص اد المعرف ة ھ و الركي زة الرئيس ية إلح داث طف رات ھائل ة
ومتنامية في موارد األمم والشعوب ،والذي يتطلب أساسا ً تعليما ً متطوراً ذا ج ودة عالي ة
وفق ا ً لمع ايير قياس ية ،ونظ م حاكم ة ومس تمرة لقي اس وتق ويم الممارس ات الفعلي ة
للمؤسسات التعليمية.
ويتصف التعليم الجي د ف ي عص ر المعرف ة بإكس اب الطال ب الق درة عل ى اإلب داع
واالبتكار واستخدام التكنولوجي ا وال تعلم ال ذاتي وال تعلم م دى الحي اة ،األم ر ال ذي يجع ل
م ن الحتم ي تط وير المؤسس ات التعليمي ة والنھ وض بق دراتھا المؤسس ية وفاعليتھ ا
التعليمي ة لتحقي ق التمي ز والتنافس ية ،ولتص بح ق ادرة عل ى إنت اج ونش ر المعرف ة وتنمي ة
المھارات وتحويلھما إلى مقدرات اقتصادية فعلية تخدم خطط التنمية الشاملة.
كم ا أن التح ول ف ي فلس فة التعل يم وال ذي أص بح مع ه الطال ب المح ور ال رئيس،
وحتى يكون في نھاية المطاف خريجا ً مساھما ً في إنتاج فرص العمل ب دالً م ن أن يك ون
مستھلكا ً لھا ،األمر الذي استوجب معه ضرورة إحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية
والمق ررات الدراس ية بحي ث ترك ز عل ى تنمي ة المھ ارات والج دارات الت ي تتف ق م ع
متطلبات واحتياجات سوق العمل ،م ع إكس اب الخ ريج المرون ة الكافي ة الت ي تمكن ه م ن
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التكيف مع التغيرات في سوق العمل .وھذا بدوره استلزم ضرورة توفير نظ ام مؤسس ي
فاعالً لضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم.
وفي ضوء ما سبق قامت الھيئ ة باع داد نظ ام متكام ل لض مان الج ودة والتط وير
المس تمر للتعل يم ف ي مص ر ،وال ذي ف ي ض وئه ت م إع داد ھ ذا ال دليل الش امل لمح اور
ومع ايير ومؤش رات التق ويم واالعتم اد ف ي مؤسس ات التعل يم الع الي وجامع ة األزھ ر،
وكذلك النموذج الخاص بإعداد الدراسة الذاتية لھذه المؤسسات.
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منھجية إعداد الدليل










مقدمة.
أھداف الدليل.
القطاعات المستھدفة.
تصميم ھيكل الدليل.
أنواع وطرق جمع البيانات.
استطالع آراء المستفيدين النھائيين.
المراجعة والتدقيق.
التجربة االستطالعية.
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مقدمة:
يتضمن دليل االعتماد لمؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر كافة المعلومات
التى تحتاج إليھا ھذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة وتتعلق برسالة ودور
الھيئة فى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته فى جمھورية مصر العربية،
واإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد ،ومعايير ومتطلبات وضوابط االعتماد،
وخطوات إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بھذه المؤسسات باعتبارھا نقطة االنطالق
األولى فى سلسلة إجراءات عملية االعتماد من قبل الھيئة ،والممارسات التطبيقية
لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد.
اعتمدت المنھجية المتبعة فى إعداد ھذا الدليل على األسلوب الوصفى الشامل
لعملية ضمان الجودة واالعتماد فى مجال التعليم العالى فى مصر من خالل مراحلھا
المختلفة ،واإلجراءات الواجب اتباعھا ،والضوابط الواجب االلتزام بھا للتقدم
والحصول على االعتماد من الھيئة ،وكذلك للتحسين والتعزيز المستمر لجودة التعليم
العالى .ومن ناحية أخرى اشتملت منھجية إعداد ھذا الدليل على عدة مراحل متعاقبة
ومتكاملة تمثلت فى أھدافه ،والقطاعات المستھدفة ،وھيكله ،وأنواع وطرق جمع
بياناته ،واستطالع اراء المستفدين ،والمراجعة والتدقيق ،واخيرا التجربة االستطالعية.
) (١أھداف الدليل:
يسعى ھذا الدليل إلى تحقيق األھداف التالية:
 تعريف وتوعية مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة وجامعة األزھر
برسالة وأھداف الھيئة ودورھا فى التطوير المستمر للتعليم العالى وضمان
جودته فى ضوء المعايير القياسية القومية وبما يحافظ على ھوية األمة.
 توفير المعلومات الكافية والدقيقة لمؤسسات التعليم العالى والمتعلقة بمراحل
وإجراءات وضوابط عملية التقويم واالعتماد.
 تحديد اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالى من خالل
المحاور الرئيسية التى تستند إليھا ھذه العملية ،وما يتضمنه كل محور من
معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص يجب تحقيقھا بوصفھا متطلبات أساسية
للتقدم والحصول على االعتماد.
 معاونة مؤسسات التعليم العالى فى إجراء الدراسة الذاتية الخاصة بكل منھا من
خالل نموذج شامل تقدمه الھيئة لھذا الغرض.
 معاونة مؤسسات التعليم العالى لتعزيز مجھوداتھا فى التطوير وتحسين الجودة
من خالل المعلومات المتاحة للھيئة فى ھذا المجال.
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) (٢القطاعات المستھدفة:
يمكن االستفادة من ھذا الدليل عن طريق القطاعات التالية:
 مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة وجامعة األزھر.
 المراجعين المعتمدين من الھيئة.
 اللجان المتخصصة التابعة للھيئة والمعنية بالتقويم واالعتماد.
 وزارة التعليم العالى.
 أعضاء ھيئة التدريس.
 الطالب.
 األطراف المجتمعية ذات العالقة والمھتمة بقضايا تطوير التعليم فى
مصر.
) (٣تصميم ھيكل الدليل:
تم تصميم ھيكل ھذا الدليل على النحو الذي يساعد على تحقيق األھداف
المخططة له ،ومن ثم تقرر أن يشتمل ھذا الھيكل على أربعة أجزاء رئيسية باإلضافة
إلى المالحق.
 ١/٣مقدمة الدليل:
يتضمن الجزء األول من الدليل عرضا ً مختصراً لمفھوم ومبادئ ضمان
جودة التعليم واالعتماد ،يليه تعريف بالھيئة القومية متمثالً في نشأة
وتأسيس الھيئة والرؤية والرسالة الخاصة بھا ،والغايات واألھداف التي
تسعى إلى تحقيقھا ،وأخيراً قواعد الممارسات المھنية للھيئة.
 ٢/٣اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد :
يحتوي الجزء الثاني من الدليل على اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد،
حيث يوضح ھذا الجزء أھلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد ،والقيم
الجوھرية لمعايير االعتماد ،والمحاور األساسية للتقويم واالعتماد،
ومعايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد  ،واخيراً ضوابط االعتماد.
 ٣/٣مراحل وإجراءات عملية التقويم واالعتماد :
يتناول الجزء الثالث من الدليل مراحل وإجراءات عملية التقويم واالعتماد
لمؤسسات التعليم العالي بصفة عامة ممثلة في طلب التقدم للھيئة لالعتماد،
وإعداد الدراسة الذاتية للمؤسسة ،والزيارات الميدانية للمراجعين
المعتمدين ،ونتائج عملية التقويم ،وأخيراً مرحلة ما بعد التقويم.
 ٤/٣خطوات إعداد الدراسة الذاتية للمؤسسة :
يشتمل الجزء الرابع من الدليل على نموذج إعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات
التعليم العالي وفقا ً للقواعد المحددة من الھيئة ،والذي يتضمن إرشادات
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عامة إلعداد ھذه الدراسة ،والبيانات الوصفية الخاصة بالمؤسسة ،وإعداد
الدراسة الذاتية وفقا لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد المحددة من قبل
الھيئة ،وأخيرا الممارسات التطبيقية لھذه المحاور والمعايير وما يتبعھما
من مؤشرات وعناصر وخصائص.
) (٤أنواع وطرق جمع البيانات :
تطلب إعداد ھذا الدليل نوعين من البيانات ھما البيانات الوثائقية والبيانات
الميدانية.
 ١/٤البيانات الوثائقية :
اشتملت البيانات الوثائقية على مختلف البيانات المتاحة والمنشورة أو غير
المنشورة وتتعلق بعملية وأبعاد ضمان جودة التعليم واالعتماد سواء على
المستوى المحلي أو الدولي .وتتلخص المصادر الرئيسية لھذا النوع من
البيانات فيما يلي:
 القرارات الجمھورية والقوانين الصادرة بشأن إنشاء وتأسيس الھيئة
والئحتھا التنفيذية.
 أدلة ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي الصادرة من
ھيئات وجھات محلية ودولية.
 تقارير رسمية منشورة.
 دراسات وبحوث سابقة ذات عالقة بجودة التعليم.
 مراجع عربية وأجنبية متخصصة في مجاالت اإلدارة االستراتيجية
وجودة الخدمات والتعليم وغيرھا.
ولقد تمثلت طرق جمع ھذه البيانات في الدراسة والفحص وتحليل
المضمون لكافة البيانات الواردة في ھذه المصادر.
 ٢/٤البيانات الميدانية :
تمثل النوع الثاني من البيانات المطلوبة إلعداد ھذا الدليل في البيانات
الميدانية والتي تتعلق بمحاور ومعايير التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم
العالي وجامعة األزھر ما تشتمل عليه من مؤشرات وعناصر وخصائص
مطلوب قياسھا بموضوعية .إضافة إلى الممارسات التطبيقية لمحاور
ومعايير التقويم .وقد تم استخدام عدة طرق لجمع ھذا النوع من البيانات،
والتي تمثلت في التالي :
 العصف الذھني  :تم استخدام ھذه الطريقة بشكل مكثف وبغرض تنمية
المؤشرات والعناصر والخصائص التابعة لكل معيار من معايير التقويم
واالعتماد .وقد شارك في عمليات وأنشطة العصف الذھني مجموعة من
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الخبراء المتخصصين في جودة التعليم العالي من قيادات أكاديمية
وأعضاء ھيئة التدريس.
 المقابالت الجماعية المتعمقة  :كما تم استخدام ھذه الطريقة بغرض
تنمية مزيد من الخصائص المطلوب قياسھا لتحقيق متطلبات معايير
ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي .وقد تم
إجراء التعديالت واإلضافات المناسبة لما سبق تصميمه وتنميته من ھذه
الخصائص .وقد شارك في ھذه المقابالت مجموعات متنوعة من
القيادات األكاديمية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ،وجامعة
األزھر والخبراء المتخصصين في تطوير التعليم ،والطالب ،وغيرھم
من األطراف المجتمعية ذوي االھتمام والعالقة بقضايا تطوير التعليم في
مصر.
 الزيارات الرسمية  :وأخيراً تم استخدام ھذه الطريقة من خالل توجيه
الدعوة الرسمية لبعض الخبراء الدوليين المتخصصين في ضمان جودة
التعليم واالعتماد من ھيئات دولية مناظرة لمراجعة المعايير والمؤشرات
والعناصر والخصائص التي تم تنميتھا بغرض استخدامھا في عملية
التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي في مصر .وقد تم بالفعل
االستفادة من التقارير المقدمة من ھؤالء الخبراء في اجراء التعديالت
واإلضافات المناسبة.
) (٥استطالع رأي المستفيدين النھائيين :
بعد االنتھاء من إعداد المسودة النھائية للدليل قامت الھيئة بعرض محاور التقي يم
واالعتماد وما يتبعھما من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص على مجموع ات م ن
المستفيدين النھائيين ،بغرض الحص ول عل ى انطباع اتھم وآرائھ م نح و امكاني ة تطبيقھ ا
ف ي مؤسس اتھم المختلف ة ،وتحدي د ش مولية وموض وعية عناص ر الدراس ة الذاتي ة .ولق د
شملت ھذه المجموعات من المستفيدين النھائيين على ممثلين من أعضاء ھيئ ة الت دريس
بالجامع ات الحكومي ة والخاص ة ،وجامع ة األزھ ر ،والنقاب ات المھني ة ،واإلعالمي ين،
والط الب .ولق د قام ت الھيئ ة بتوثي ق نت ائج ھ ذا االس تطالع واس تخدامه ف ي إج راء
التعديالت المناسبة.
) (٦المراجعة والتدقيق :
تطلب إعداد وإخراج ھذا الدليل في صورته النھائية ضرورة إجراء عمليات
المراجعة والتدقيق لجميع محتوياته وفي مراحله المختلفة .ولقد تمت عملية المراجعة
والتدقيق أكثر من مرة ،وشارك فيھا عدة أطراف من بينھا الفريق المسئول عن ھذا
الدليل ،وأعضاء مجلس ادارة الھيئة ،ومراجعون خارجيون ،ومتخصصون في اللغة
العربية.
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) (٧التجربة االستطالعية :
سيتم تطبيق نموذج االعتماد الذي تضمنه ھذا الدليل على مجموعة مختارة من
مؤسسات التعليم العالي وجامعة األزھر ،وذلك لتحديد وتحليل الفجوة بين القدرات
الحالية لھذه المؤسسات وبين معايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد التي أقرتھا
الھيئة ،ومن ثم تزويد ھذه المؤسسات بنتائج التقويم األولية ،مع منحھا فترة زمنية
الحقة للتقدم رسميا ً لالعتماد .وستكون ھذه التجربة فرصة جيدة للتحقق من مدى
مالءمة نموذج االعتماد وسھولة تطبيقه على األنواع المختلفة من ھذه المؤسسات.
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الجزء األول  :مقدمة الدليل
 مفھوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واالعتماد.
 نشأة الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 رؤية ورسالة الھيئة.
 الغايات النھائية واألھداف.
 قواعد الممارسات المھنية للھيئة.
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مفھوم ومبادئ
ضمان جودة التعليم واالعتماد
أوالً  :مفھوم ضمان جودة التعليم واالعتماد:
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم واالعتماد في
مصر على أنھا نقلة نوعية غير مسبوقة فى مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه
ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على ھوية األمة لمقابلة توقعات
المستفيدين النھائيين والمجتمع ،وذلك باعتبار أن التعليم ھو عماد التنمية والتقدم.
وتنطوي ھذه المبادرة فى مضمونھا العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم فى
مصر .ويتضمن ھذا الجزء من الدليل مفھوم ومبادئ ضمان جودة التعليم واالعتماد.
) (١ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير
األكاديمية والمؤسسية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدھا وتعريفھا
وتحقيقھا على النحو الذى يتوافق مع المعايير المناظرة لھا سواء على المستوى
القومي أو العالمي ،وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة
المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النھائيين
من الخدمات التى تقدمھا المؤسسة التعليمية.
) (٢االعتماد:
يشير االعتماد إلي تلك العملية المنھجية التى تھدف إلى تمكين المؤسسات
التعليمية من الحصول على صفة متميزة ،وھوية معترف بھا محليا ً ودوليا ً ،والتى
تعكس بوضوح نجاحھا فى تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين
الجودة فى عملياتھا وأنشطتھا ومخرجاتھا ،بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين
النھائيين ،ويحقق مستويات عالية من رضائھم .وفى ضوء ذلك فإنه يمكن تعريف
االعتماد للمؤسسات التعليمية فى مصر على النحو التالي:
"االعتراف الذى تمنحه الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة
التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن لديھا القدرة المؤسسية ،وتحقق الفاعلية التعليمية وفقا ً
للمعايير القياسية األكاديمية القومية ،والتى تمثل الحد األدنى ،أو أى معايير أخرى
دولية معتمدة من الھيئة ،ولديھا من األنظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز
المستمر للجودة"
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ثانيا ً  :مبادئ عملية ضمان جودة التعليم واالعتماد:
ھناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم واالعتماد ،وھى مستوحاة من
النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتھا فى التطبيق العملي
سواء من الھيئة أو من المؤسسات التعليمية:
 االھتمام بالمستفيد األساسي )الطالب( والعناية به ،والحرص على تحقيق
مستويات عالية من رضائه ،من خالل تلبية احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
 القيادة والحوكمة الموجھة بالفكر والتخطيط االستراتيجى والموضوعية
والشفافية والعدالة.
 نمط اإلدارة الديموقراطية التى تعتمد المشاركة الفعالة لكافة األطراف ذات
المصلحة ،وتستخدم التفويض والتمكين فى سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل
النقد.
 االبتكار واإلبداع بغرض التغيير الھادف والتحسين والتطوير المستمر.
 االستقاللية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسئوليتھا فى إدارة
عملياتھا وأنشطتھا األكاديمية واإلدارية.
 االلتزام وعدم التخلى عن المسئوليات والواجبات التى تحددھا األدوار
الخاصة بالمؤسسات أو األفراد.
 التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على االستفادة من الخبرات
المتراكمة ،وتقبل األفكار الجديدة ،واالنفتاح على العالم.
 المنافع المتبادلة بين جميع األطراف ذات العالقة بالمؤسسة التعليمية من
طالب وأعضاء ھيئة تدريس ومعاونيھم وعاملين واألطراف المجتمعية.
 االھتمام بالعمليات التشغيلية والفنية فى المؤسسة ،والتى تقوم بإنتاج
الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
 االھتمام بالتغذية الراجعة ،والحرص على جمع المعلومات وتوثيقھا لتفھم
ردود األفعال ،واالستفادة منھا لتحسين وتطوير مخرجات النظام المؤسسى.
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الھيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد
نشأة وتأسيس الھيئة:
صدر قرار السيد الرئيس /محمد حسنى مبارك رئيس الجمھورية فى الثامن
من نوفمبر  ٢٠٠٧بإنشاء الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعد إقراره من
مجلس الشعب )قانون رقم  ٨٢لسنة  ، (٢٠٠٦والذى ينص على أن ھذه الھيئة تتمتع
باالستقاللية وتكون لھا الشخصية االعتبارية العامة ،وتتبع رئيس مجلس الوزراء،
ويكون مقرھا مدينة القاھرة ،وللھيئة أن تنشئ فروعا لھا فى المحافظات .كما صدر
قرار السيد /رئيس الجمھورية رقم  ٢٥لسنة  ٢٠٠٧بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  ٨٢لسنة  ٢٠٠٦بإنشاء الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
ووفقا للمادة ) (١٤من قانون إنشاء الھيئة يكون للھيئة مجلس إدارة يصدر
بتشكيله قرار من رئيس الجمھورية ،ويتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء
التعليم ممن لھم دراية كافية فى مجال تقويم األداء وضمان جودة التعليم فى جميع
مجاالته  ،وال تتعارض مصالح أى منھم مع أھداف الھيئة .ويعين القرار من بين
أعضاء المجلس رئيسا ً وثالثة نواب للرئيس ،أحدھم لشئون التعليم العالي ،واآلخر
لشئون التعليم قبل الجامعى ،والثالث لشئون التعليم األزھري .وتمتد مدة عضوية
مجلس االدارة ألربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .ومن ناحية أخري تنص
المادة ) (١٦من القانون نفسه على أن لمجلس ادارة الھيئة الحق في أن يشكل من بين
أعضائه لجنة أو أكثر يعھد إليھا بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مھمة
محددة.
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رؤية ورسالة الھيئة
الرؤية:
أن تكون الھيئة كيانا ً لالعتم اد ف ي التعل يم معترف ا ب ه عالمي ا و مش ھودا لقرارات ه
بالمصداقية والموضوعية ،وقادراً على تطوير ذاته سعيا لض مان ج ودة التعل يم وتحقي ق
التمي ز والتنافس ية لمخرج ات مؤسس اته المختلف ة ،عل ى المس توى المحل ي واإلقليم ي
والدولي ،بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويحافظ على ھوية األمة.
الرسالة:
"االرتقاء بمستوي جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا ً
لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتالءم مع المعايير القياسية الدولية لھيكلة ونظم وموارد
وأخالقيات العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية ،وكسب ثقة
المجتمع فى مخرجاتھا لتحقيق الميزة التنافسية محليا ً وإقليميا ً ودولياً ،ودعم خطط
التنمية القومية الشاملة ،وتعزير اإلسھامات المعرفية والثقافية والبحثية لھذه
المؤسسات".
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غايات وأھداف الھيئة
الغايات النھائية:
 ض مان الج ودة الش املة للتعل يم وتط ويره المس تمر بم ا يتف ق ومتطلب ات خط ط
التنمي ة القومي ة ،وتحقي ق التنافس ية عل ى المس تويين المحل ي وال دولي ،وبم ا ال
يتعارض مع ھوية األمة.
 دع م وتعزي ز دور المؤسس ات التعليمي ة ف ى بن اء المعرف ة ،وتنمي ة المھ ارات،
ونشرالثقافة ،وتعميق البحث العلمى ،وخدمة المجتمع والبيئة.
 تعظ يم م ردود االس تثمار ف ى التعل يم لزي ادة الن اتج الق ومى واعتب اره أح د رواف د
زيادة الدخل القومى.
 كس ب ثق ة وتأيي د ودع م المجتم ع ومؤسس اته المختلف ة للھيئ ة بإعتبارھ ا كيان ا
لالعتم اد معترف ا ً ب ه عالمي ا ً ،وتحقي ق التواص ل والتع اون المس تمر م ع ھيئ ات
ضمان الجودة واالعتماد على المستويين األقليمي والدولي.
األھداف:
تھدف الھيئة إلى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خالل:
 نشر الوعي بثقافة الجودة.
 التنس يق م ع المؤسس ات التعليمي ة بم ا يكف ل الوص ول إل ى منظوم ة متكامل ة م ن
المع ايير وقواع د مقارن ات التط وير وآلي ات قي اس اآلداء ،استرش ادا بالمع ايير
الدولية ،وبما ال يتعارض مع ھوية األمة.
 دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى.
 تأكي د الثق ة عل ى المس توى المحل ى واألقليم ى وال دولى ف ي مخرج ات العملي ة
التعليمية بما ال يتعارض مع ھوية األمة.
 القي ام ب التقويم الش امل للمؤسس ات التعليمي ة وبرامجھ ا طبق ا للمع ايير القياس ية
والمعتمده لكل مرحلة تعليمية و لكل نوع من المؤسسات التعليمية.
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قواعد الممارسات المھنية للھيئة
تمثل قواعد الممارسات المھنية للھيئة م ا تلت زم ب ه م ن قواع د ف ى اس تراتيجيتھا
وسياساتھا وقراراتھ ا وآلي ات عملھ ا وتص رفاتھا  ،بم ا يض من حي دتھا وش فافية عملھ ا
ويحق ق رس التھا وأھ دافھا ،ويتف ق م ع ض وابط الممارس ات المھني ة المتبع ة م ن قب ل
الھيئات المماثلة على المستوى العالمي .وتشتمل ھ ذه القواع د عل ى أرب ع مج االت عل ى
النحو التالي:
) (١إدارة واستقاللية الھيئة:
 الھيئة كيان حكومي مستقل غير تابع ألي وزارة مم ا يض من حي دتھا واس تقاللية
قراراتھا.
 سياسات الھيئة وآليات عملھا موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية.
 تتب ع الھيئ ة أس لوبا ً ديموقراطي ا ً ف ي إدارتھ ا م ن خ الل مجل س إدارة مش كل م ن
خبراء التعليم والجودة ممن ال تتعارض مصالحھم مع أھداف الھيئة.
 للھيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة ع ن إدارة الج ودة الداخلي ة وتق ويم فاعلي ة
أدائھا والتخطيط للتطوير المستمر وفقا ً لنتائج تق ويم األداء والمس تجدات المحلي ة
والعالمية ،وكذلك على التغذية الراجعة م ن كاف ة األط راف المعني ة )المؤسس ات
التعليمي ة ،الط الب ،أف راد المجتم ع ،ال وزارات المعني ة والقي ادة السياس ية،
وغيرھا(.
 تستعين الھيئة بأفضل الخبرات المحلية الوطنية والعالمية المتخصصة فى التعليم
بأنواعه المختلفة ،وفى نظم الجودة والتطوير لتحقيق أھدافھا بكفاءة وفعالية
 للھيئة إدارة للتدريب تمكنھا من إع داد وتنمي ة ق درات كوادرھ ا بم ا يحق ق ج ودة
األداء وض مان الكف اءة والموض وعية للم راجعين المش اركين ف ي عملي ات تق ويم
المؤسسات التعليمية.
 تلتزم الھيئة بإعالن نتائج أي تقويم خارجي ألدائھا للجميع.
 تستخدم الھيئة مواردھا المالية المتاح ة بم ا يمكنھ ا م ن تحقي ق رس التھا وأھ دافھا
بكفاءة.
) (٢عالقة الھيئة بالمؤسسات التعليمية:
 تحفز الھيئة المؤسس ات التعليمي ة عل ى التحس ين والتط وير المس تمر ،وت وفر لھ ا
الخبرات االستشارية من خالل إدارة منفصلة عن إدارة التقويم واالعتماد.
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 تص در الھيئ ة سلس لة م ن األدل ة والمطبوع ات اإلرش ادية لمس اعدة المؤسس ات
التعليمية على إجراء التقويم الذاتي بھدف تطوير أدائھا وإعدادھا لالعتماد.
 تعت رف الھيئ ة ب أن ج ودة الب رامج والمؤسس ة ھم ا ف ي المق ام األول مس ئولية
المؤسس ة التعليمي ة ،وتحت رم الھيئ ة االس تقاللية األكاديمي ة وشخص ية المؤسس ة
المميزة في برامجھا.
 تشجع الھيئة التجديد واالبتكار في أداء المؤسسات التعليمية.
 تس مح الھيئ ة للمؤسس ة الت ي ي تم تقويمھ ا بس حب طل ب االعتم اد خ الل أي وق ت
حتى ما قبل صدور تقريرالمراجعين المعتمدين.
 تنظم الھيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم.
 تستش ير الھيئ ة المؤسس ة ف ي تش كيل فري ق الم راجعين المعتم دين المن وط ب ه
تقويمھا لضمان عدم تعارض المصالح.
 تقوم الھيئة بإطالع المؤسسات التي يتم تقويمھا على التقرير المب دئي للم راجعين
إلعطائھ ا الفرص ة للتعلي ق عل ى آي ة نق اط ق د تراھ ا ،وتق ديم أي ة أدل ة أو وث ائق
إضافية ،و يؤخذ رد المؤسسة في االعتبار عند إصدار القرار النھائى.
 تطلب الھيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير ع ن رأيھ ا ف ي عملي ة التق ويم و
أداء النظراء المراجعين ،وتس تخدم تل ك التق ارير مص دراً أساس ا ً للمعلوم ات ف ي
عملية التقويم الذاتي والتطوير للھيئة.
 تلتزم الھيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة مح ل
التقويم إال فيما يجب إعالنه بنص اللوائح والقوانين.
 تلتزم الھيئة بإخطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصھا بخطاب موص ى علي ه
بعلم الوصول في خالل ثالثين يوما ً على األكثر من صدوره.
) (٣عملية التقويم واتخاذ القرار:
 تعت رف الھيئ ة بح ق المؤسس ة ف ي ان ي تم تقويمھ ا ف ي ض وء رس التھا وأھ دافھا
المعلنة ما دامت تلك الرسالة واألھداف مالئمة للمستوى التعليمي للمؤسسة.
 تس تخدم الھيئ ة مع ايير للتق ويم واالعتم اد تتص ف بالموض وعية والواقعي ة وت م
عرضھا على األطراف المختلفة ذات العالقة.
 تغطي معايير التقويم واالعتماد المجاالت المختلفة ألنش طة المؤسس ات التعليمي ة
من تعليم و تعلم ،وخدمة مجتمعية ،وبحث علمي ،وغيرھا طبقا ً لنوع المؤسسة.
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 تعتم د عملي ة التق ويم عل ي الوث ائق واألدل ة وتش مل اآللي ات والط رق المس تخدمة
باإلضافة إلى المخرجات.
 يعتبر اس تطالع رأي المعني ين م ن ط الب ،وأعض اء ھيئ ة ت دريس ومع اونيھم ،
وموظفين ،واألطراف المجتمعية جزءا رئيسا ً من عملية التقويم.
 تض من الھيئ ة ان ي تم التق ويم بواس طة م راجعين معتم دين م ن قبلھ ا ،وأكف اء
ومدربين ،وتحرص على عدم تضارب المصالح فى ھذا الصدد.
 تحرص الھيئة على استمرارية عملية التقويم خ الل فت رة ص الحية االعتم اد م ن
خالل التقارير السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية لض مان اس تمرارية أحقي ة
المؤسسات بثقة المجتمع.
 تعترف الھيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قرارتھا وفقا ً لسياستھا المعلنة
وتتخ ذ الھيئ ة اإلج راءات العادل ة الت ي تض من المحافظ ة عل ى حق وق ھ ذه
المؤسسات.
 تلت زم الھيئ ة ب إعالن قرارتھ ا بش ان اعتم اد المؤسس ات التعليمي ة عل ى أص حاب
المصلحة.
) (٤االنشطة الخارجية والتعاون مع المؤسسات األخرى:
 تنس ق الھيئ ة للتع اون م ع ال وزارات المعني ة ف ي الموض وعات ذات االھتم ام
المشترك.
 تح رص الھيئ ة عل ى إقام ة عالق ات تبادلي ة م ع ھيئ ات ومنظم ات ض مان ج ودة
التعليم واالعتماد المن اظرة عل ى المس تويين اإلقليم ي وال دولي بھ دف االعت راف
المتبادل بشھادات االعتماد وفق ثوابت األمة.
 تتع اون الھيئ ة م ع الھيئ ات العالمي ة ذات الص لة لتب ادل الخب رات والممارس ات
الجيدة وتنمية وتطوير قدراتھا وآلياتھا فى مجال التقويم واالعتماد.
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الجزء الثانى  :عملية التقويم واالعتماد
 مقدمة.
 أھلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد.
 القيم الجوھرية لمعايير االعتماد.
 ضوابط التقدم لالعتماد
 المحاور األساسية للتقويم واالعتماد.
 معايير ومؤشرات التقويم واالعتماد.
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مقدمة :
يشتمل الجزء الثانى من ھذا الدليل على اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد
لمؤسسات التعليم العالى فى مصر .وتعتبر محتويات ھذا الجزء على درجة كبيرة من
األھمية خاصة للمؤسسات التى ترغب فى التقدم لالعتماد من قبل الھيئة ،حيث ھناك
مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤھا للتحقق من أھلية ھذه المؤسسات سواء كانت
خاضعة أو غير خاضعة للقانون رقم  ٨٢لسنة .٢٠٠٦
ويتناول ھذا الجزء بالتحديد متطلبات التأھل للتقدم لالعتماد ،والقيم الجوھرية
التى تحكم معايير التقويم واالعتماد التى حددتھا الھيئة .كما يشتمل ھذا الجزء على
المحاور األساسية للتقويم واالعتماد التى أقرتھا الھيئة والمتمثلة فى محورين رئيسين:
ھما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ،وكذلك المعايير الخاصة بكل محور،
والمؤشرات التى ينطوى عليھا كل معيار من ھذه المعايير.

أھلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد
أوالً  :المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم  ٨٢لسنة :٢٠٠٦
يمكن ألى مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى ف ى مص ر التق دم بطل ب االعتم اد
من الھيئة بشرط أن يتوافر لديھا األھلية الكافية لذلك ،وذلك م ن خ الل اس تيفاء الش روط
التالية:







أن تك ون المؤسس ة حاص لة عل ى الت رخيص م ن وزارة التعل يم الع الي للعم ل
مؤسسة للتعليم العالى.
أن تكون قد منح ت ش ھادة دراس ية ف ي أح د برامجھ ا التعليمي ة م رة واح دة عل ى
األقل أو أتمت دورة دراسية كاملة.
أن يك ون ل ديھا م ن واق ع الس جالت المنتظم ة خط ة اس تراتيجية و نظ م مراجع ة
داخلية ،ونظم تقارير سنوية .
أن يكون لديھا مجلس رسمي مضطلع باإلدارة ،ويسمح تش كيله بتمثي ل المج الس
الحاكمة داخل المؤسسة.
أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة.
تق ديم م ا يفي د موافق ة الجھ ة التابع ة لھ ا المؤسس ة مباش رة عل ى طل ب التق دم
لالعتماد.
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ثانيا ً :المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم  ٨٢لسنة : ٢٠٠٦
يح ق للمؤسس ات التعليمي ة غيرالخاض عة للق انون رق م  ٨٢لس نة  ٢٠٠٦العامل ة
وغير العاملة بمصر أن تتقدم بطلب التقويم واالعتماد من الھيئة على أن تكون مس توفية
للشروط السابقة مع ك ون الت رخيص المش ار إلي ه ف ي الش رط األول ص ادراً م ن الجھ ة
المعنية لكل حالة.
القيم الجوھرية لمعايير االعتماد
تعتب ر مؤسس ات التعل يم الع الي بص فة عام ة عم اد تق دم ال دول ،م ن حي ث ال دور
المنوط بھا في إنتاج المعرفة وممارسة البح ث العلم ي الھ ادف ال ى تق دم اقتص اد الدول ة
وحل مشكالت المجتمع ،وكذلك تخريج أفراد قادرين معرفيا ً ومھاريا ً على المنافس ة ف ي
سوق العمل المحل ي وال دولي .وف ي اط ار ال دور الحي وي لمؤسس ات التعل يم الع الي ف ي
بن اء وتط وير وتق دم المجتم ع ،والتح ديات الت ي تواجھھ ا ف ي القي ام بھ ذا ال دور بكف اءة
وفاعلية فقد راعت الھيئة أن تدور معايير االعتماد على القيم الجوھرية التالية:
 االنتماء القومى والحفاظ على ھوية األمة.
 العمل من خالل قيم تحكمھا النزاھة والموضوعية.
 االلتزام بأخالقيات المھنة.
 تنمية وحماية البيئة.
 المساھمة الفعالة فى دعم خطط التنمية القومية.
 النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية.
 تنمية جدارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية.
 مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
 التقييم الذاتي المستمر بوصفه أساسا ً للتطوير.
 السعي الجاد للتميز.
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المحاور األساسية للتقويم واالعتماد
بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالميا ً فى عملية التقويم واالعتماد
للمؤسسات التعليمية ،فإن جميع ھذه المداخل تتفق على المضمون الذى يجب أن
يحتوي عليه التقويم واالعتماد والذي يركز بصفة أساسية على ضرورة التحقق من
قدرة المؤسسة التعليمية على األداء بكفاءة لتحقيق رسالتھا التى تفسر أسباب وجودھا
فى المجتمع ،وفى نفس الوقت التحقق من مستوى فاعلية العملية التعليمية التى تمثل
نشاطھا األساسي الذى يحدد طبيعتھا ويمكنھا من تلبية توقعات المستفديين النھائيين
والمجتمع بوجه عام.
وفى ضوء ما تقدم واستناداً إلى العديد من التجارب العالمية مع األخذ فى االعتبار
طبيعة نظام التعليم فى مصر ودوره التاريخى محليا ً وأقليميا ً ،فإنه تقرر أن تعتمد عملية
التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية فى جمھورية مصر العربية على محورين
أساسين ھما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية .ويتضمن كل محور من ھذين
المحورين مجموعة من المعايير التى حددتھا الھيئة لعملية التقويم الذاتى الشامل
للمؤسسة التعليمية .ويشتمل محور القدرة المؤسسية على ثمانية معايير تتمثل فى
التخطيط االستراتيجى والھيكل التنظيمي والقيادة والحوكمة والمصداقية واألخالقيات
والجھاز اإلداري والموارد المالية والمادية والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة وأخيراً
التقويم المؤسسي وإدارة الجودة .كما يشتمل محور الفاعلية التعلميية على ثمانية معايير
أخرى تتمثل فى الطالب والخريجين والمعايير األكاديمية والبرامج /المقررات
الدراسية والتعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة وأعضاء ھيئة التدريس والبحث العلمي
والدراسات العليا وأخيراً التقويم المستمر للفاعلية التعليمية.
إن الدافع األساسي وراء الفصل بين المحورين السابقين للتقويم واالعتماد يتمثل
فى اليقين بعدم قدرة المؤسسة التعليمية على األداء بكفاءة وفاعلية بدون توافر قيادة
واعية تعتمد على التفكير والتخطيط االستراتيجى فى إدارة الموارد البشرية والمادية
المتاحة للمؤسسة ،وتعمل على تنميتھا بصفة مستمرة من خالل الھياكل التنظيمية
واالجراءات ،والقواعد المرنة ،وباستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ،مع المحافظة
على مصداقيتھا وأخالقيات المھنة ،وتتفاعل مع المجتمع المحيط ،وتساھم فى تنمية
وحماية البيئة .ومن ناحية أخرى فإن قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق رسالتھا
وأھدافھا بفاعلية ال يمكن تحقيقھا بدون تحقيق مستويات عالية من الفاعلية التعليمية،
متمثلة فى تقديم خدمة تعليمية متميزة ،وبحث علمي متطور وفقا ً للمعايير األكاديمية
الدولية ،على النحو الذى يضمن الوفاء باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية،
ويكتسب ثقة المجتمع.
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وأخيرا فإن دور الھيئة فى عملية التقويم واالعتماد يتمثل فى التحقق من مدى وفاء
المؤسسة التعليمية المتقدمة لالعتماد بمعايير التقويم ،التى يشتمل عليھا كل محور من
المحورين السابق اإلشارة إليھما ،وذلك على النحو التالى:
أوالً  :القدرة المؤسسية:
تتحق ق الھيئ ة م ن أن المؤسس ة تتس م بالمص داقية والنزاھ ة ول ديھا م ن القي ادة
والحوكمة والتنظيم والموارد البشرية والمادية والمشاركة المجتمعية والتقويم المؤسس ى
المستمر ما يدعم تحقيق رسالتھا المعلنة وأھدافھا االستراتيجية.
ثانيا ً  :الفاعلية التعليمية:
تتحق ق الھيئ ة م ن أن المؤسس ة تض ع الطال ب ف ي مقدم ة اھتماماتھ ا ،وتتبن ى
المعايير األكاديمية القياسية القومية أو أى معايير أكاديمي ة أخ رى معتم دة ،وتت وافر بھ ا
الب رامج التعليمي ة ،واس تراتيجية للتعل يم وال تعلم ،والكف اءات األكاديمي ة والبح ث العلم ى
والدراسات العليا بما يضمن تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية.
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معايير التقويم واالعتماد
المحور األول  :القدرة المؤسسية:
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

المعايير
التخطيط االستراتيجي.
الھيكل التنظيمي.
القيادة والحوكمة.
المصداقية واألخالقيات.
الجھاز اإلداري.
الموارد.
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.
التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة.

المحور الثانى  :الفاعلية التعليمية:
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

المعايير
الطالب والخريجون.
المعايير األكاديمية.
البرامج التعليمية.
التعليم والتعلم والتسھيالت المادية للتعلم.
أعضاء ھيئة التدريس.
البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى.
الدراسات العليا.
التقويم المستمر للفاعلية التعليمية.
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مؤشرات التقويم واالعتماد
المحور األول  :القدرة المؤسسية
 -١التخطيط اإلستراتيجي :
المؤشرات
 ١/١الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.
 ٢/١الوضع التنافسي للمؤسسة.
 -٢الھيكل التنظيمي :
المؤشرات
 ١/٢الھيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة.
 -٣القيادة والحوكمة:
المؤشرات
 ١/٣اختيار القيادات األكاديمية.
 ٢/٣نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية.
 ٣/٣تنمية المھارات اإلدارية.
 ٤/٣نظم المعلومات والتوثيق.
 ٥/٣دور القيادة فى تنمية التمويل الذاتى.
 -٤المصداقية واألخالقيات:
المؤشرات
 ١/٤حقوق الملكية الفكرية والنشر.
 ٢/٤الممارسات العادلة وااللتزام بأخالقيات المھنة.
 ٣/٤األخالقيات المھنية.
 -٥الجھاز اإلداري:
المؤشرات
 ١/٥تنمية القيادات وتقييم األداء.
 ٢/٥الرضا الوظيفى.
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 -٦الموارد :
المؤشرات
 ١/٦كفاية الموارد المالية والمادية.
 ٢/٦التسھيالت المادية.
 -٧المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:
المؤشرات
 ١/٧خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 ٢/٧تفاعل المؤسسة مع المجتمع.
 -٨التقويم المؤسسى وإدارة نظم الجودة:
المؤشرات
 ١/٨تقويم أداء المؤسسة.
 ٢/٨دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة.
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المحور الثانى  :الفاعلية التعليمية
 -١الطالب والخريجون:
المؤشرات
 ١/١سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب.
 ٢/١الدعم الطالبي.
 ٣/١األنشطة الطالبية.
 ٤/١الخريجون.
 -٢المعايير األكاديمية:
المؤشرات
 ١/٢المع ايير األكاديمي ة القومي ة المرجعي ة أو أي مع ايير أخ رى معتم دة م ن
الھيئة.
 ٢/٢توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية.
 -٣البرامج التعليمية:
المؤشرات
 ١/٣البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية.
 ٢/٣تصميم وتطوير البرامج التعليمية.
 ٣/٣مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية.
 -٤التعليم والتعلم والتسھيالت المادية الداعمة:
المؤشرات
 ١/٤استراتيجية التعليم والتعلم.
 ٢/٤السياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت التعليم.
 ٣/٤برامج التدريب الميداني للطالب.
 ٤/٤تقويم الطالب.
 ٥/٤اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم.
 ٦/٤رضاء الطالب.
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 -٥أعضاء ھيئة التدريس:
المؤشرات
 ١/٥كفاية أعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة.
 ٢/٥تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة.
 ٣/٥تقييم أداء /رضاء أعضاء ھيئة التدريس
 ٤/٥الرضا الوظيفي.
 -٦البحث العلمي واألنشطة العلمية:
المؤشرات
 ١/٦خطة البحث العلمي
 ٢/٦كفاءة العملية البحثية
 ٣/٦تمويل البحث العلمي.
 ٤/٦أنشطة علمية أخرى.
 -٧الدراسات العليا:
المؤشرات
 ١/٧الدرجات الممنوحة.
 ٢/٧العملية التعليمية في الدراسات العليا.
 ٣/٧طالب الدراسات العليا.
 -٨التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:
المؤشرات
 ١/٨شمولية واستمرارية التقويم.
 ٢/٨المساءلة والمحاسبية
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ضوابط االعتماد
تعتمد عملية االعتماد التي تقوم بھ ا الھيئ ة لمؤسس ات التعل يم الع الي وجامع ة
األزھر على مجموعة من الض وابط الت ي يج ب دراس تھا بعناي ة ،وأخ ذھا ف ي االعتب ار
عند التقدم بطلب االعتماد ،وذلك على النحو التالي:
 يم نح االعتم اد م ن قب ل الھيئ ة للمؤسس ة عن د ق درتھا عل ى تحقي ق متطلب ات
المحاور الرئيسة للتقويم واالعتماد )القدرة المؤسسية ،والفاعلية التعليمية(.
 يحج ب االعتم اد ع ن المؤسس ة ف ي حال ة ع دم ق درتھا عل ى تحقي ق بع ض
المعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية ،والمتعلقة بالمعايير األكاديمية ،وتصميم
البرامج والمقررات ،والتعليم والتعلم ،حيث تعتب ر م ن المع ايير الحاكم ة ف ي
عملية التقويم واالعتماد.
 في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليمية لبعض معايير الجودة غير الحاكم ة،
فإن الھيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل يحدد نقاط القوة بالمؤسسة ،وكذلك
الجوان ب الت ي ل م تس توف المع ايير وكيفي ة التحس ين للوص ول إل ي مس توي
الجودة المطلوب ،وتمنح المؤسسة  ١٥يوم ا ً عل ي األكث ر لل رد عل ي م ا ج اء
بخط اب الھيئ ة المرس ل للمؤسس ة ،وعل ي المؤسس ة تحدي د الم دة الت ي تراھ ا
الزم ة الس تيفاء جوان ب القص ور ،وبم ا ال يتج اوز  ٩أش ھر م ن ت اريخ
اإلخطار ،وتقوم الھيئة بعدھا بإعادة إج راء عملي ة التق ويم ،وإص دار قرارھ ا
النھ ائي )اعتم اد  /ع دم اعتم اد المؤسس ة( ،وال يج وز م نح المؤسس ة مھل ة
أخرى.
 تتولى الھيئة إخطار المؤسسة بالنتيجة النھائية ،والتي تتضمن مج االت الق وة
في المؤسسة والمجاالت المطلوب تحسينھا ،م ع التأكي د عل ى االس تعداد الت ام
للھيئة لتقديم مختلف صور النصح واإلرشاد والتوجيه لمعاون ة المؤسس ة ف ي
تحقيق معايير التقويم واالعتماد مستقبالً.
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الجزء الثالث  :مراحل وإجراءات عملية التقويم واالعتماد
 مقدمة.
 طلب التقدم.
 إعداد الدراسة الذاتية.
 الزيارة الميدانية للمراجعين المعتمدين.
 نتائج عملية التقويم.
 مرحلة ما بعد التقويم.
 التظلمات.
 تجديد االعتماد.
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مقدمة:
يتناول الجزء الثالث من ھذا الدليل مراحل وإجراءات التقويم لالعتماد متمثلة
فى طلب التقدم لالعتماد من الھيئة ،وإعداد الدراسة الذاتية ،وقواعد اختيار وتعيين
المراجعين المعتمدين من الھيئة ،ومعايير أخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين،
والزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين ،وأدوار وواجبات المنسق المعين من قبل
المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد ،ونتائج التقويم ،وأخيراً مرحلة ما بعد التقويم.
طلب التقدم لالعتماد :
 تتقدم المؤسسة بطلب االعتماد )انظر النموذج رقم  ١فى الملحق رقم  (٢معتمدا
من مجلسھا الحاكم ومن مجلس الجامعة )في حالة ما إذا كانت المؤسسة تابعة
لجامعة(.
 يتم قبول طلب التقدم لالعتماد إذا ما استوفت المؤسسة الشروط المؤھلة للتقدم
لالعتماد والمشار إليھا سابقا ً .وفى حالة عدم استيفاء المؤسسة للشروط ال يجوز
لھا إعادة التقدم إال بعد مرور ستة أشھر على األقل من تاريخ رفض الطلب.
 تقوم الھيئة بمخاطبة المؤسسة رسميا في حالة استيفائھا للشروط المؤھلة للتقدم
لطلب االعتماد ،وذلك بما يفيد قبول الطلب خالل مدة ال تزيد على شھر واحد
من تاريخ التقدم و تحثھا على البدء بإعداد دراسة ذاتية وفقا للنموذج المعد لذلك
من قبل الھيئة و الموضح في الجزء الثاني من ھذا الدليل .ويجب تقديم الدراسة
الذاتية للھيئة خالل ستة اشھر من تاريخ الموافقة.
 يتعين على المؤسسة أن تؤدي رسوم التقويم واالعتماد التي يحددھا مجلس إدارة
الھيئة ،والمعلن عنھا على موقعھا اإللكتروني في خالل ثالثين يوما ً على األكثر
من إخطارھا بقبول الطلب.
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إعداد الدراسة الذاتية
 تشكل المؤسسة المؤھلة فريقا ً يتولى إعداد الدراسة الذاتية.
 يتم إعداد الدراسة الذاتية بدقة ومصداقية وبمشاركة جميع األطراف المعنية مع
فى المؤسسة ،مع توفير األدلة والوثائق المدعمة للبيانات الواردة بالدراسة.
 تقدم المؤسسة الدراسة الذاتية للھيئة )خمس نسخ مطبوعة ونسخة إلكترونية(
خالل المدة المنصوص عليھا معتمدة من مجلسھا الحاكم ،ومشفوعة بخطاب من
رئيس المجلس يفيد بأن كافة البيانات الواردة بالدراسة صحيحة.
 يتم إعداد الدراسة الذاتية وفقا ً للنموذج المعد من قبل الھيئة والموضح في الجزء
الرابع من ھذا الدليل.
 يتم جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة الذاتية وفقا ً للقواعد المنصوص
عليھا في اإلرشادات الخاصة بإعداد ھذه الدراسة فى الجزء الرابع من ھذا
الدليل.
 يتم تجميع كافة النماذج المستوفاة لتوصيف البرامج والمقررات الدراسية في
ملحق منفصل عن الدراسة الذاتية.
الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين
أوالً :اختيار وتدريب واعتماد المراجعين:
يعتبر الدور الذى يلعبه المراجعين المعتمدون من الھيئة على درجة كبيرة من
األھمية فى عملية التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية ،حيث يقوم ھؤالء المراجعون
أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة المتقدمة لالعتماد بمراجعة أدائھا فى كل من محوري
القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وذلك وفقا لما جاء فى الدراسة الذاتية التى تقدمت
بھا المؤسسة إلى الھيئة .ويعتبر المراجعون ممثلين للھيئة فى أداء ھذه المھمة ،وبالتالى
فانه يجب توفير كافة البيانات والبراھين أو الدالئل التى يحتاجون إليھا أثناء زياراتھم
الميدانية .وسوف يستخدم المراجعون وسائل متنوعة للحصول على البيانات المطلوبة
مثل الفحص الوثائقى ،والمالحظة ،والمقابالت الفردية والجماعية.
) (١تشكيل فريق المراجعين:
تقوم الھيئة بتشكيل فريق المراجعين بما يتفق مع إجراءات الھيئة وفقا ً لما يلى :
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 ي تم التنس يق م ع المؤسس ة المتقدم ة لالعتم اد باس تطالع رأيھ ا ف ي تش كيل فري ق
المراجعين.
 ال يقل عدد المراجعين عن ثالثة بما فيھم رئيس الفري ق ،ويختل ف حج م الفري ق
وفقا ً لحجم المؤسسة.
 يض م الفري ق خب راء ف ى تخصص ات متنوع ة بم ا يض من الدق ة والمص داقية ف ى
عملية التقويم.
 يتم تجنب أى تض ارب ف ي المص الح ألعض اء الفري ق م ع المؤسس ة وفق ا ً لوثيق ة
الھيئة في ھذا الصدد.
) (٢قواعد اختيار وتعيين المراجعين:
يتم اختيار وتعيين المراجعين وفقا لمجموعة من القواعد الموضوعية التى تتسم
بالشفافية ومحددة من الھيئة ،وذلك بما يساعد على إنجاز المھام المخصصة لھم
بجدارة ،مع كسب احترام وتقدير المؤسسة المتقدمة لالعتماد أثناء وبعد عملية
المراجعة والتقويم .وتتضمن تلك القواعد ما يلى:
 ١/٢يتقدم المرشح بطلب يوضح فيه رغبته واستعداده للعمل مراجعا ً معتمداً من الھيئة
باإلضافة إلى بعض المعلومات التى تبين توافر الخصائص األساسية المطلوبة فى
المراجع ،والخبرة السابقة فى ھذا المجال واإلسھامات التى يمكن تقدبمھا فى عملية
المراجعة والتقويم للمؤسسات التعليمية .يضاف إلى ما سبق السيرة الذاتية للمرشح.
وتنقسم الخصائص المطلوب توافرھا فى المراجع إلى نوعين :ھما المواصفات
الشخصية والمواصفات المھنية.
 ١/١/٢المواصفات الشخصية:








السمعة الطيبة والنزاھة فى المجتمع األكاديمى .
الموضوعية والحيادية.
مھارات االتصال واإلنصات الفعال.
مھارات التعامل مع اآلخرين.
احترام اراء ووجھة نظر اآلخرين.
التوازن العاطفى وعدم االنفعال.
حسن المظھر.
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 ٢/١/٢المواصفات المھنية:
 الخبرة األكاديمية فى تخصص واحد أو أكثر من بين التخصصات التى
يتضمنھا جدول عملية المراجعة والتقويم للمؤسسات التعليمية المتقدمة لالعتماد.
 الخبرة فى ممارسة العمل األكاديمي لمدة ال تقل عن عشر سنوات مع سجل
وظيفي خال من الجزاءات ،وخبرة متميزة فى مجال التدريس أو البحث العلمى
أو المشاركة المجتمعية المحلية أو اإلقليمية أو الدولية ،أوفي جميع ھذه
المجاالت.
 خبرة طويلة فى مھارات مھنية فى تخصصات ذات صلة أو خبرة فى األعمال
االستشارية فى تطوير التعليم ،أو فيھما معا ً.
 خبرة سابقة أو حالية فى مجال إدارة الجودة والتطوير فى المؤسسات التعليمية.
 اجادة اللغة العربية واإلنجليزية سواء فى المحادثة أو الكتابة.
 مھارات التعامل مع األرقام والتحليل االحصائى واالستنتاج.
 مھارات تحليل المضمون للوثائق وكتابة التقارير.
 القدرة على كتابة التقارير باستخدام الحاسب اآللى.
 مھارات العمل الجماعى من خالل فرق العمل.
 ٢/٢يتم فحص طلبات الترشيح ونماذج السيرة الذاتية من جانب اللجنة المختصة بذلك
فى الھيئة لتحديد أفضل المتقدمين ،حيث يتم إخطارھم رسميا من قبل الھيئة وإجراء
مقابالت مع اللجنة المختصة بذلك فى الھيئة.
 ٣/٢يتم إجراء مقابالت فردية مع كل مرشح تم اختياره فى مقر الھيئة وذلك الستكمال
بعض المعلومات التى لم يتم الحصول عليھا من خالل فحص الطلبات والسيرة الذاتية
الخاصة به مثل مھارات الحديث والمناقشة واإلنصات ،وإجادة اللغتين العربية
واالنجليزية ،والمظھر ،والتوازن العاطفى ،وغيرھا.
 ٤/٢يتم دراسة نتائج المقابالت للمرشحين المختارين لتحديد أفضلھم للعمل مراجعين.
 ٥/٢يتم تدريب المرشحين المختارين فى المرحلة السابقة من خالل حزمة البرامج
التدريبية الخاصة باعداد وتأھيل المراجعين والتى تقدمھا الھيئة .ويعتبر اجتياز ھذه
البرامج التدريبية بنجاح أحد الشروط األساسية للعمل مراجعا ً معتمداً.
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 ٦/٢يعتبر كل من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية السابق اإلشارة إليھا مؤھال من قبل
الھيئة للعمل مراجعا معتمداً ،ومن ثم يجب أن يتعھد كتابة بااللتزام بقواعد أخالقيات
المھنة التي حددتھا الھيئة ،وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة مع المؤسسات التى
سوف يكلف بمراجعتھا ،وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الفترة المطلوبة لكل عملية
مراجعة.
 ٧/٢يصدر قرار اعتماد المراجعين من السيد أ.د /رئيس مجلس إدارة الھيئة بعد
العرض على مجلس إدارة الھيئة.
) (٣قواعد اختيار رؤساء فرق المراجعين المعتمدين:
 ١/٣يتم ترشيح رئيس فريق المراجعين المعتمدين من بين المؤھلين للعمل مراجعين
وذلك وفقا للقواعد السابقة باستثناء الخبرة األكاديمية فى التخصص موضوع المراجعة
والتقويم ،واجتياز برنامج تدريبي متخصص في قيادة فرق العمل تعتمده الھيئة .اضافة
الى ذلك يجب أن يتميز المرشحون لقيادة فرق المراجعين بالخصائص التالية:
 خبرة حديثة العھد فى أساليب المراجعة الداخلية و/أو الخارجية ،أو ھما معا ً.
 مھارات عالية فى قيادة الفريق وإدارة االجتماعات.
 مھارات كسب ثقة اآلخرين ،وخاصة المؤسسة الخاضعة للمراجعة والتقويم.
 مھارات الفحص الوثائقى وتحليل المضمون والبحث عن األدلة والحكم.
 مھارات توزيع المھام بين أعضاء الفريق والتنسيق بين أدوارھم أثناء عملية
المراجعة والتقويم.
 مھارات تحرير تقارير أعضاء فريق المراجعة وإعداد وتحرير التقرير المجمع
للمراجعة والتقويم باللغتين العربية واإلنجليزية.
 مھارات العرض الشفھي لمسودة التقرير النھائى للمراجعة أمام القيادات
األكاديمية واألطراف األخرى المعنية فى المؤسسة الخاضعة للمراجعة
والتقويم.
 ٢/٣يتم حصر المرشحين لرئاسة فرق المراجعين ،ويتم إخطارھم مع تحديد موعد
الجراء المقابالت مع كل منھم على حدة بمقر الھيئة وذلك الستكمال بعض المعلومات
التى لم يتم الحصول عليھا من خالل فحص الطلبات والسير الذاتية الخاصة بھم.
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 ٣/٣يتم تدريب المرشحين لرئاسة فرق المراجعين والمختارين فى المرحلة السابقة
وخاصة فى مجاالت مھارات العمل الجماعى والقيادة ،وتحرير التقارير ،والعرض
الشفھى .ويعتبر اجتياز ھذه البرامج التدريبية بنجاح أحد الشروط األساسية للعمل قائد
فريق للمراجعين المعتمدين.
 ٤ /٣يعتبر من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية المقررة من الھيئة مؤھالً من قبل الھيئة
للعمل كرئيس لفريق للمراجعين المعتمدين .ومن ثم يجب أن يتعھد كتابة بااللتزام
بقواعد أخالقيات المھنة التى حددتھا الھيئة ،وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة
مع المؤسسات التى سوف يكلف بمراجعتھا ،وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الفترة
المطلوبة لكل عملية مراجعة.
 ٥/٣يصدر قرار اعتماد رؤساء فرق المراجعين من السيد أ.د .رئيس الھيئة بعد
العرض على مجلس ادارة الھيئة ويسري قرار االعتماد والترخيص بمزاولة المھنة
لمدة  ٤سنوات.
) (٤معايير أخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين:
يجب على المراجعين المعتمدين من قبل الھيئة االلتزام بمعايير اخالقيات المھنة
والتى تشتمل على ما يلى:
 التمثيل المشرف للھيئة أمام الغير وخاصة المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد.
 الحرص على كسب ثقة المؤسسة واألعضاء العاملين بھا.
 الح رص عل ى ع دم ممارس ة دور المراق ب أو المف تش أثن اء عملي ة المراجع ة
والتقويم ،بل على العكس يجب ممارسة دور المعاون للمؤسسة حت ى ت تمكن م ن
إظھار قدراتھا الذاتية وعناصر تميزھا واجتيازھا لمرحلة التقويم بدون عقبات.
 الموضوعية التامة وعدم التحيز في جميع مراحل عميلة المراجعة التقويم.
 العمل بروح الفريق على اعتبار أن المراجع عضو في فريق عمل متكامل.
 عدم تقديم تجارب اآلخرين أو التجارب الشخصية كمثال للممارسات الجيدة التي
يجب اتباعھا.
 ع دم اس تعمال المراج ع ألي معلوم ات أو مطبوع ات خاص ة بالھيئ ة أو
بالمؤسسات الخاضعة للتقويم واالعتماد ألي أغراض أخرى خالف ما ھو محدد
له من قبل الھيئة ،أو السماح ألي مؤسسات أخرى باالطالع عليھا.
 يحظ ر عل ى المراج ع االفص اح ع ن تقري ر التق ويم كلي ا ً أو جزئي اً ،أو األوزان
والدرجات التي حصلت عليھا المؤسسة ،أو الجوانب اإليجابي ة والس لبية ال واردة
في التقرير النھائي للتقويم ،حيث أن ھذه المعلومات سيتم استخدامھا ع ن طري ق
الھيئة وتحاط بسرية تامة وذلك لتحديد مستوى المؤسسة واتخاذ الق رار المناس ب
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بشأن اعتمادھا .ويعتبر افشاء أي معلوم ات ع ن ھ ذا التقري ر ومحتويات ه الس ابق
اإلش ارة إليھ ا مخالف ا ً بش كل ص ريح لق انون الھيئ ة رق م  ٨٢لس نة ، ٢٠٠٦
ويستوجب توقيع العقوبة الواردة في القانون مادة رقم .٢٣
ثانيا ً  :مواعيد الزيارات الميدانية:
تقوم الھيئة بتحديد موعد لزيارات المراجعين المعتمدين بالتنسيق مع المؤسسة
خالل فترة ال تتعدى ستة أشھر من تلقي الھيئة للدراسة الذاتية وتخطر الھيئة المؤسسة
باإلجراءات التي سيتم اتباعھا خالل عملية التقويم .كما تقوم الھيئة بزيارات ميدانية
محتملة وغير مجدولة بعد زيارة فريق المراجعين المعتمدين وقبل صدور قرار
االعتماد.
) (١الجدول الزمني للزيارة الميدانية :
الجدول الزمني يحدد اإلطار العام لزيارة المراجعة بھدف تيسير مھمة
المؤسسات التعليمية في اإلعداد للزيارة وتمكين فريق المراجعين من استخدام الوقت
المتاح للزيارة بكفاءة )انظر النموذج رقم  ١٣فى الملحق رقم  ،(٢علما ً بأن نموذج
الجدول الزمني المقترح قابل للتعديل ليالئم الظروف الخاصة بكل مؤسسة ويتم
االتفاق على أي تعديل خالل الزيارة التمھيدية التي يقوم بھا رئيس فريق المراجعة
للمؤسسة.
وتج در االش ارة إل ى أن المق ابالت الموض حة الحق ا ً ت تم بحض ور ف ردين عل ى
األقل من فريق المراجع ة م نھم رئ يس الفري ق ،بينم ا يس تطيع ب اقي أف راد الفري ق القي ام
باألنشطة األخرى مثل المالحظة والمراجعة الوثائقية خالل ذلك الوقت.
) (٢إعداد وتنظيم الزيارة الميدانية :
تتضمن مرحلة اإلعداد والتنظيم للزيارة الميدانية للمؤسسة التعليمية المتقدمة
لالعتماد ضرورة التنسيق للزيارة الميدانية ،وإجراء الزيارة التمھيدية للمؤسسة.
 ١/٢التنسيق للزيارة الميدانية:
تقوم المؤسسة بتكليف أح د أعض اء ھيئ ة الت دريس بھ ا للقي ام ب دور المنس ق فيم ا
يتعلق بالزيارة الميدانية .ويلع ب المنس ق دوراً ھام ا ً ف ى عملي ة المراجع ة والتق ويم أثن اء
الزيارة الميدانية للمؤسسة المعني ة ،حي ث يس اعد ف ى إج راء الترتيب ات الالزم ة للزي ارة
الميداني ة لفري ق الم راجعين المعتم دين ،ويس ھل عملي ة االتص ال ب ين ھ ذا الفري ق
واألطراف المعنية األخرى فى المؤسسة ،ويساعد فري ق الم راجعين عل ى تنفي ذ مھ امھم
وفق ا للج دول الزمن ى المح دد للزي ارة الميداني ة ،وي زود الفري ق بالمعلوم ات المطلوب ة،
- ٤٩ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

وأخيرا يساعد فى عرض الوثائق واألدلة وتنظيم المق ابالت واالجتماع ات الت ى تتطلبھ ا
عملية المراجعة .ويجب أن تتوافر فى المنسق الخصائص والشروط التالية:









يتمتع بشخصية قيادية والقدرة علي العمل بمھارة مع الفريق.
يتميز بالقدرة علي كسب تعاون اآلخرين واحترام الرأي اآلخر.
يتمتع بعالقات طيبة مع أفراد المؤسسة.
يتصف بمھارات االتصال واإلنصات الفعال.
يتصف بالقدرة على التنسيق والتعامل مع اآلخرين.
لدي ه المعرف ة الكافي ة بن وع وطبيع ة المؤسس ة التعليمي ة وكاف ة األنش طة الت ي
تمارسھا.
المعرفة الكافية بنظام إدارة الجودة بالمؤسس ة ومع ايير وعناص ر التق ويم
ويفضل أن يكون أحد أعضاء فريق الدراسة الذاتية.
يتمتع بالمصداقية واألمانة فى المحافظة عل ى س رية المعلوم ات الخاص ة بعملي ة
المراجعة فى مراحلھا المختلفة.

ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل فى اآلتى:












المشاركة في اإلعداد للزيارة والتأكد من أن الجدول الزمني المقترح لھا مالئم.
التأكد من أن األدلة الداعمة المالئمة متوافرة لفريق المراجعين الزائر.
حضور االجتماع التمھيدي الذي يسبق الزيارة الميدانية.
توفير المستندات والدالئل المختلفة التي تتطلبھا عملية المراجعة والتقويم.
تنس يق وتنظ يم المق ابالت واالجتماع ات م ع كاف ة األط راف المعني ة ف ي عملي ة
المراجعة والتقويم.
تنس يق وتنظ يم الزي ارات ألغ راض المالحظ ة لألم اكن المختلف ة الت ي تتطلبھ ا
عملية المراجعة والتقويم )الفصول /قاعات المحاضرات /األبني ة /المراف ق ......
وغيرھا(.
حضور االجتماعات والمقابالت المحددة ل ه يومي ا م ع فري ق الم راجعين  ،وفق ا
لخطة الزيارة الميدانية.
ت وفير كاف ة البيان ات المتعلق ة باألنش طة األكاديمي ة  ،وال رد عل ى استفس ارات
الم راجعين وتنس يق المق ابالت المطلوب ة ب ين الم راجعين واألف راد المعني ين
بموضوع االستفسار.
إعداد تقري ر المؤسس ة ع ن أداء فري ق الم راجعين المعتم دين م ن الھيئ ة ) انظ ر
النموذج رقم  ١٤فى الملحق رقم .(٢
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وأخيراً فإنه يجب على المنسق أن يلتزم بما يلى:
 التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين.
 عدم القيام بأى تكھنات بشأن النتائج المحتملة للمراجعة.
 يج ب أال يفض ي ب أى معلوم ات ع ن نت ائج التق ويم س واء خ الل أو بع د عملي ة
المراجعة.
 االلتزام بالجداول المخططة لإلجتماعات والمقابالت وعدم المشاركة ف ي بع ض
المق ابالت الت ى يق وم بھ ا المراجع ون م ع الط الب أو األط راف المجتمعي ة،
واالجتماع ات المغلق ة لفري ق المراجع ة ،والتف رغ الكام ل أثن اء فت رة الزي ارة
الميدانية لفريق المراجعين.
 ٢/٢الزيارة التمھيدية :
يرتب قائد فريق المراجعة مع المؤسسة موعداً لزيارة تمھيدية لھ ا ،وتھ دف إل ى
تحقيق ما يلي:





التمھيد للزيارة الميدانية لفري ق الم راجعين والت دريب العمل ى للمؤسس ة المتقدم ة
لالعتماد على الزيارات الميدانية وكسب التعاون لھذه الزيارات.
التأكي د عل ى ترتيب ات الزي ارة الميداني ة )إج راءات الزي ارة /الج دول الزمن ي/
الترتيبات اللوجستية /أخرى(.
إف ادة المؤسس ة ع ن م دى كفاي ة المعلوم ات التقويمي ة والوث ائق الت ي تض منتھا
الدراسة الذاتية ،وطلب أية معلومات أو وثائق إضافية.
التأكيد على توفير الوثائق الداعمة أثناء الزيارة الميدانية.

) (٣الفترة الزمنية وأنشطة الزيارة الميدانية :
 ١/٣الفترة الزمنية :
 تستغرق الزيارة الميدانية ثالثة أيام متتالية.
 يمكن لفريق النظراء المراجعين طلب مد فترة الزيارة الميدانية تبعا لحجم
نشاط المؤسسة و لمتطلبات عملية المراجعة.
 يمكن إجراء زيارات غير مجدولة بعد الزيارة الميدانية األولى ،وقبل صدور
تقرير المراجعين إذا رأى فريق المراجعة الحاجة لذلك الستكمال عملية
التقويم .تستغرق الزيارة الواحدة من ھذه الزيارات الالحقة يوما واحدا فقط.
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 ٢/٣األنشطة :
 تنظ يم اجتماع ات ومق ابالت علني ة ومغلق ة م ع ممثل ين للط الب /أعض اء ھيئ ة
الت دريس /الجھ از اإلداري /األط راف المجتمعي ة يك ون بعض ھا مع ّداً ل ه مس بقا ً
)باالتفاق خالل الزيارة التمھيدية( ويمكن للبعض اآلخر أن يتم الترتيب له قبلھا
بفترة وجيزة بناء على طلب فريق المراجعين.
 اطالع المراجعين المعتمدين على الوثائق المقدمة ،أو التي يرغبون فى طلبھا
وتحليل مضمونھا وتدوين مالحظاتھم فى ھذا الصدد )الفحص الوثائقى(.
 يستخدم المراجعون المعتمدون أسلوب المالحظة لجمع األدلة )مثال ذلك
مالحظة قاعات التدريس /أساليب التدريس /المعامل /المكتبة /المرافق العامة/
وغيرھا(.
 يعقد المراجعون المعتمدون اجتماعات مغلقة يوميا ً لتقويم تقدم سير عمل
الفريق ،ومراجعة األدلة ،ونتائج المقابالت والمالحظة ،ومناقشة ومقارنة
المالحظات والنتائج التي تم التوصل إليھا من جانب كل عضو فى الفريق.
ويمكن دعوة المنسق لحضور ھذه االجتماعات إذا دعت الحاجة.
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التقرير السنوي ألداء المؤسسة
تق وم المؤسس ة بإع داد التقري ر الس نوى الخ اص بھ ا ،وال ذي ت تلخص فكرت ه
األساسية فى قيام المؤسسة بعرض نتائج المراجع ة لألنش طة واألعم ال الت ى ت م تنفي ذھا
فى السنة الدراسية الماضية ،بالمقارنة باألنشطة واألعمال التى تضمنتھا من قبل الخطة
االستراتيجية والخط ط التنفيذي ة الخاص ة بھ ذه الس نة ،م ن أج ل تحقي ق رس الة المؤسس ة
وغاياتھ ا وأھ دافھا االس تراتيجية .يل ى ذل ك تص ميم الخط ط التنفيذي ة الالزم ة لألنش طة
واألعمال المطلوب القيام بھا فى السنة الدراسية القادمة م ن أج ل االس تمرار ف ى تحقي ق
رسالة المؤسسة وغاياتھا وأھدافھا االستراتيجية.
وتختلف طريقة إعداد ھذا التقرير السنوى وفقا لوضع المؤسسة بالنس بة لالعتم اد
من الھيئة ،حيث يجب أن نفرق بين حالتين رئيسيتين فى ھذا الصدد )انظر النموذج رقم
 ١٥أ فى الملحق رقم :(٢
الحالة األولى :وتتمثل فى وضع المؤسسة االنتقالى قبل الحصول عل ى االعتم اد ،حي ث
ي تم إع داد التقري ر الس نوى ف ى ض وء التق ارير الص ادرة م ن الھيئ ة ،وتتعل ق بنت ائج
الزيارات الميداني ة للم راجعين المعتم دين .فف ى ھ ذه الحال ة ت ذكر المؤسس ة ف ى التقري ر
الس نوى الخ اص بھ ا األنش طة والمھ ام الت ى ت م تنفي ذھا لتعزي ز نق اط الق وة ،ولمعالج ة
وتحسين نقاط الضعف التى وردت فى تقرير المراجعين المعتمدين عن العام المنصرم.
الحالة الثانية :وتتمثل فى وضع المؤسس ة بع د الحص ول عل ى االعتم اد وتس عى ال ى
تجديد االعتماد .ففي ھذه الحالة فإن تقريرھا السنوى يجب أن يغطى بالتفص يل جمي ع
المع ايير والمؤش رات والعناص ر الحاكم ة الس تمرار االعتم اد والخاص ة ب ـالموارد
المالي ة والمادي ة ،والمع ايير األكاديمي ة ،والب رامج التعليمي ة والمق ررات ،والتعل يم
وال تعلم والتس ھيالت الداعم ة ،والدراس ات العلي ا) .انظ ر النم وذج رق م  ١٥ب ف ى
الملحق رقم .(٢
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نتائج عملية التقويم
تقوم الھيئة بإخطار المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خالل
ستين يوما ً من انتھائھا ،وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا ً إحدى
الحاالت التالية )أنظر النموذج رقم  ١٦فى الملحق رقم : (٢
)أ( منح االعتماد:
فى حالة استيفاء المؤسسة لمعايير االعتماد تُمنح شھادة االعتماد ،وتقوم الھيئة
باالعالن عن ھذا المنح بإضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجالت
الھيئة ،وبموقعھا االلكتروني ،وكذلك باخطار الوزارات والجھات المعنية بنسخة من
القرار مع اتاحة االطالع عليه للجميع.
)ب( إرجاء البت في قرار االعتماد:
إذا تبين من عملية التقويم وجود قصور بسيط في استيفاء بعض المعايير ،يرجى
البت في قرار االعتماد وتحدد المؤسسة التعليمية المدة الالزمة الستيفاء جوانب
القصور بما ال يجاوز المدة المنصوص عليھا في القانون.
)جـ( عدم االعتماد:
وأخيراً وفي حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم األولي عدم استيفائھا
لمعايير االعتماد ،أو تلك التي منحت مھلة إضافية ،وأسفرت عملية إعادة التقويم عن
عدم قدرتھا على استيفاء تلك المعايير فإن قرار الھيئة يكون بعدم االعتماد ويحال أمر
المؤسسة إلى الوزير المختص .ويتضمن قرار اإلحالة تقريراً من الھيئة يوضح
المعايير والمؤشرات والعناصر التي لم تطبقھا المؤسسة ،ومستوى العجز في استيفائھا
وما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لھا الحصول على االعتماد.
إضافة ِإلى ما سبق حول نتائج التقوييم والحاالت المترتبة عليھا فإنه يجب األخذ
فى االعتبار الشروط الملزمة التالية:
 ال يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الھيئة بعدم اعتمادھا إعادة التقدم بطلب
االعتماد إال بعد موافقة الجھة التابعة لھا ،أو السلطة العليا المختصة ،على أن
يكون ذلك بعد مرور عام كامل على األقل من تاريخ قرار الھيئة بعدم االعتماد.
 يصدر القرار النھائي بعدم المنح ويحال أمر المؤسسة للوزير المختص.
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مرحلة ما بعد التقويم
يتضمن ھذا الجزء القواعد المنظمة لمرحلة ما بعد االعتماد الذى تمنحه
الھيئة للمؤسسة التعليمية وفقا ً لنتائج التقويم .وتتلخص ھذه القواعد فى التالى:
 تخضع المؤسسة المعتمدة خالل فترة صالحية الشھادة إلجراءات
المتابعة والمراجعة الدورية ،من خالل التقارير الذاتية السنوية التي
تقدمھا المؤسسة ،وما تقوم به الھيئة من زيارات للتأكد من استمرارية
مقومات االعتماد.
 إذا تبين من أعمال المتابعة أن المؤسسة التي تم اعتمادھا فقدت أحد
الشروط المقررة لالعتماد أو ارتكبت أية مخالفات أو تعديالت في
نشاطھا او برامجھا بما يجعلھا غير مستوفية لمعايير التقويم واالعتماد
كان لمجلس إدارة الھيئة وقف أو الغاء االعتماد بحسب جسامة المخالفة.
 يحق للوزارة أو الجھة المعنية أو المستفيدين أن تطلب من الھيئة إعادة
النظر في صالحية المؤسسة في حال مخالفتھا لمعايير االعتماد.
 إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص للمؤسسة التعليمية
الصادر لھا شھادة اعتماد فقدھا ألحد الشروط المقررة لالعتماد أو
ارتكاب المؤسسة أية مخالفات أو إجراؤھا أية تعديالت في نشاطھا أو
نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمھا ،بما يجعلھا غير مستوفية
لمعايير االعتماد المقررة ،كان لمجلس إدارة الھيئة بقرار مسبب منه
وقف أو إلغاء الشھادة بحسب جسامة المخالفة.
ويتعين على المجلس إلغاء شھادة االعتماد في حالة تغيير المؤسسة لغرضھا
تغييرا جوھريا ً ،أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتھا المؤسسة للحصول
على االعتماد غير صحيحة ،أو أن المؤسسة حصلت على االعتماد بطريق الغش أو
التدليس.
 تقوم الھيئة بإخطار المؤسسة بقرار إيقاف أو إلغاء االعتماد بخطاب
موصى عليه بعلم الوصول خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور
القرار ،على أن يتضمن اإلخطار أسباب القرار.
 يحق للمؤسسة التظلم من قرار وقف أو الغاء االعتماد طبقا ً لإلجراءات
القانونية المنظمة لذلك خالل ثالثين يوما ً من إخطارھا.
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 يقوم مجلس إدارة الھيئة بإلغاء قرار اإليقاف إذا ثبت له قيام المؤسسة
بإزالة األسباب التي قام عليھا ھذا القرار.
 ما لم تتظلم المؤسسة من قرار الوقف أو االلغاء في المدة القانونية
المحددة أو جاءت نتيجة التظلم في غير صالح المؤسسة ،فإنه يتعين على
الھيئة أن تقوم باإلعالن عن قرار وقف شھادة اعتماد المؤسسة أو الغائھا
بطريقة اإلعالن ذاتھا عن قرار االعتماد.
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التظـلمـات
من حق المؤسسة التعليمية التى لم تمنحھا الھيئة االعتماد أن تتظلم من ھذا
االقرار ،ولكن وفقا للقواعد المنظمة لذلك ،والمتمثلة فى التالي )أنظر النموذج رقم  ١٧في
الملحق رقم :(٢

)أ( للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الھيئة من قرار رفض منحھا
شھادة االعتماد ،أو رفض تجديد االعتماد ،أو قرار وقف شھادة االعتماد أو إلغائھا
)سحب االعتماد( شريطة أن يتم تقديم التظلم خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إخطار
الھيئة للمؤسسة بالقرار موضوع التظلم.
)ب( تلتزم المؤسسة المتظلمة بتسديد رسوم التظلم المحددة سلفا ً من الھيئة ،والمعلن
على موقعھا اإللكتروني.
)جـ( يتولى النظر فى التظلمات لجنة يصدر بتشكيلھا قرار من رئيس مجلس إدارة
الھيئة وبرئاسة أحد نوابه وعضوية ثالثة مراجعين ممن لم يسبق لھم المشاركة في
أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار
على األقل.
)د( تصدر لجنة التظلمات توصيتھا في التظلم بأغلبية آراء أعضائھا في خالل تسعين
يوما على األكثر من تاريخ التظلم وترفع تقريرھا إلى مجلس إدارة الھيئة الذي
يصدر قراراً نھائيا ً مسببا ً تخطر به المؤسسة في خالل ثالثين يوما ً من صدوره.
)ھـ( في حالة قبول تظلم المؤسسة تلتزم الھيئة برد رسوم التظلم اليھا.
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تجديد االعتماد
تسري صالحية شھادة االعتماد التي تمنحھا الھيئة للمؤسسة لمدة خم س س نوات
و ي تم تجدي دھا ب االجراءات ذاتھ ا والقواع د المطبق ة لالعتم اد أول م رة م ع االلت زام
بالتالي:
 تتقدم المؤسسة بطلب تجديد االعتماد خالل الش ھر األول م ن الس نة االخي رة م ن
مدة سريان االعتماد السابق.
 يرفق بالطلب آخر تقرير للجان االعتماد عن المؤسسة.
 تسدد المؤسسة رسوم إعادة التقييم واالعتماد ،المح ددة م ن الھيئ ة والمعلن ة عل ى
موقعھا اإللكتروني.
 ويوض ع ف ي االعتب ار تق ويم م دى التط ور ال ذي حققت ه المؤسس ة خ الل الفت رة
المنقضية منذ اعتمادھا األخير.
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الجزء الرابع  :نموذج الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى
 مقدمة.
 إرشادات عامة إلعداد الدراسة الذاتية.
 الدراسة الذاتية:
 القسم األول  :البيانات الوصفية عن المؤسسة. القسم الثانى  :الدراسة الذاتية للمؤسسة الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد
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مقدمة :
يتعلق الجزء الرابع واألخير من ھذا الدليل بالدراسة الذاتية الخاصة بمؤسسات
التعليم العالى وجامعة األزھر ،حيث تقدم الھيئة نموذجا متكامال للدراسة الذاتية التى
يجب على أى مؤسسة راغبة فى التقويم واالعتماد تقديمھا للھيئة ،وذلك بعد التحقق من
أھليتھا لذلك كما سبق توضيحه فى الجزء الثانى من ھذا الدليل .وفى ضوء ذلك يحتوى
ھذا الجزء على بعض اإلرشادات الخاصة بإعداد الدراسة الذاتية ،يلى ذلك محتويات
الدراسة الذاتية ممثلة فى قسمين رئيسيين ھما البيانات الوصفية عن المؤسسة ،وعملية
التقويم الذاتى لمحورى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وما يحتوى عليه كل منھما
من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص محددة من قبل الھيئة ،وأخيرا الممارسات
التطبيقية لكل محور على حدة.

إرشادات عامة تتعلق بإعداد الدراسة الذاتية
يمثل إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بالمؤسسة الخطوة األولى واألكثر أھمية فى
عملية التقويم واالعتماد ،حيث إنھا تعبر عن أسلوب التقويم الذاتى للمؤسسة ،والذي
يعتمد على توصيف وتشخيص وضعھا الحالى بما فى ذلك عناصر القوة التى تتميز بھا
وكذلك مجاالت الضعف التى تؤثر سلبا ً على آدائھا ،إضافة إلى الخطة المستقبلية التى
تتضمن التصرفات واألنشطة الممكنة لمعالجة عناصر الضعف فى المؤسسة وتمكنھا
من تحسين وتعزيز الجودة.
وبصفة عامة تتضمن الدراسة الذاتية للمؤسسة جزأين رئيسيين ،األول ويشتمل
على البيانات الوصفية عن المؤسسة والتى ترسم صورة واضحة عن نوع وطبيعة
وحجم ومكان المؤسسة ،والثانى يتعلق بتقرير التقييم الذاتى للمؤسسة وفقا ً للقواعد
والمعايير التى حددتھا الھيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد .وفى حقيقة األمر فإن
إعداد الدراسة الذاتية يعتبر نوعا من الممارسة الذاتية للمؤسسة فيما يتعلق بتقييم
وضعھا الحالى بدقة ومصداقية ،وكذلك خططھا المستقبلية التى يمكن أن تساعدھا على
تصحيح أوضاعھا وتحسين وتعزيز الجودة فى عملياتھا ومخرجاتھا .كما يجب أن
يكون ھدف المؤسسة من إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بھا ھو قياس وتقييم قدرتھا
على أداء وظائفھا وتحقيق رسالتھا ،وكذلك قياس وتقييم الفاعلية التعليمية ،مع تحديد
دقيق وصريح لعناصر القوة التى تتميز بھا ،والقيود التى تحد من مجھوداتھا لتحسين
وتطوير الجودة فى مخرجاتھا .وفى ضوء ذلك فإن الدراسة الذاتية للمؤسسة ھي
الوثيقة األساسية لعملية التقويم واالعتماد.
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ومن ناحية أخرى فإن الدراسة الذاتية ھي التي سوف تستخدم بواسطة فريق
النظراء المراجعين الممثلين للھيئة لتقويم المؤسسة المتقدمة لالعتماد ،والحصول على
كافة المعلومات المطلوبة عنھا ألغراض االعتماد .وبالتالي فان المؤسسة مطالبة بتقديم
كافة التفاصيل الحقيقية المتعلقة بجميع الجوانب الخاصة بأدائھا ،بمعنى مدخالتھا،
وعملياتھا ،ومخرجاتھا .ويجب التأكيد على أن التقويم بوجه عام ألي مؤسسة يعتمد
بصفة أساسية على ھذه الوثيقة ،ومن ثم يجب إعدادھا بعناية ودقة بحيث تصبح
مصدرا متكامال للمعلومات ذات الصلة بالمعايير المحددة عن طريق الھيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد .ان الجھد الذى سوف يبذل فى إعداد الدراسة الذاتية من
جانب المؤسسة سوف يكون كبيرا ومكثفا ،ولكنه فى نفس الوقت سيكون ذا قيمة عالية
لھا .وحتى يمكن تعظيم العوائد الناتجة عن ھذا العمل المھم فإننا سوف نقدم بعض
اإلرشادات العملية التى يمكن أن تساعد المؤسسة في اإلعداد الجيد للدراسة الذاتية.
يتطلب اإلعداد الجيد للدراسة الذاتية تضافر جھود وتعاون جميع األطراف في
المؤسسة ،وكذلك االلتزام الكامل للمؤسسة عامة بما فى ذلك القيادات األكاديمية
واإلدارية .كما ال يجب فقط تعريف وتوعية كافة األطراف ذات المصلحة بالدراسة
الذاتية بل وأيضا يجب أن يشتركوا في إعدادھا بقدر اإلمكان .وفى الواقع فإن ھناك
عدة التزامات أساسية إلعداد الدراسة الذاتية الناجحة وھي:







بذل الجھد والوقت الكافيين.
اشتراك جميع األطراف في المؤسسة.
دعم القيادة ألداء ھذه المھمة.
المصداقية العالية والشفافية.
الدعم الوثائقي لما تضمنته الدراسة.
جمع وتحليل البيانات باستخدام األساليب العلمية.

وفى ضوء ذلك فإن القيادة األكاديمية للمؤسسة مطالبة بأن تلعب دورا إيجابيا ً
وفاعالً في ھذه المرحلة .ويفضل أن تتم ممارسة كافة األنشطة والمھام الخاصة
بالدراسة الذاتية من خالل الوحدة المسئولة عن إدارة الجودة بالمؤسسة .كما أن اإلعداد
الجيد للدراسة يتطلب استخدام الحاسب اآللى والبرامج الجاھزة المناسبة لتحليل
وعرض البيانات بشكل مقنع وجذاب.
ومما جدير باإلشارة أن المؤسسة مسئولة عن إعداد الدراسة الذاتية وفقا
للمعايير التى حددتھا الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،ثم كتابة نسخة
مبدئية )مسودة( من ھذه الدراسة ومناقشتھا مع كافة األطراف ذات الصلة بالمؤسسة.
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كما يمكن للمؤسسة طلب النصح واإلرشاد من الھيئة أثناء عملية إعداد وكتابة التقرير
النھائى للدراسة الذاتية .وأخيرا يجب أن تتم كتابة النسخة النھائية من الدراسة الذاتية
وتسليمھا للھيئة وفقا ً لإلجراءات المذكورة بالجزء الثالث من ھذا الدليل.
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اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻳﺟب أن ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟطﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎد وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ.
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﻳﺔ
• اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ................................................................. :
• ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :ﻛﻠﻳﺔ

ﻣﻌﻬد ﻣﺗوﺳط

ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻟﻲ

• اﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ................................... :
ﺧﺎﺻﺔ

• ﻧوع اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ  :ﺣﻛوﻣﻳﺔ

• اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ:

 -اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ................. :

• ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺄﺳﻳس :

/

.

/

 -اﻟﻣدﻳﻧـﺔ :

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

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

• ﻟﻐﺔ اﻟدراﺳﺔ ................................................................ :

• اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:

 ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد.......................................................... :اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ................................ :
 -وﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب.................................. :

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ................................ :

 وﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ﻟﺷﺋون اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﺑﺣوث......................... :اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ................................ :
 وﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ﻟﺷﺋون ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ....................... :اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ................................ :

• اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
ﺑﻛﺎﻟورﻳوس

دﻛﺗوراﻩ

ﻟﻳﺳﺎﻧس

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

دﺑﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
دﺑﻠوم
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أﺧرى ....................................................... :

• ﻋدد اﻟطﻼب اﻟﻣﻘﻳدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ:
ذﻛور............ :

إﻧﺎث............ :

ذﻛور............ :

إﻧﺎث............ :

• ﻋدد اﻟطﻼب اﻟﻣﻘﻳدﻳن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
• اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ............ :
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ............ :

 -أﺳﻣﺎء اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:

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

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

• ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس:
ذﻛور............ :

• ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس:

إﻧﺎث............ :

داﺋم............ :

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ............ :
ﻣﻌﺎر............ :

ﻣﻧﺗدب............ :

• ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻣوزﻋﺎً ﺣﺳب اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:

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

ﻣدرس............ :

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

• ﻋدد اﻟﻣﻌﺎرﻳن /اﻹﺟﺎزات اﻟﺧﺎﺻﺔ:
ذﻛور............ :

إﻧﺎث............ :

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ............ :

ذﻛور............ :

إﻧﺎث............ :

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ............ :

إﻧﺎث............ :

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ............ :

• ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
• ﻋدد اﻟﻣﺑﻌوﺛﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج:
ذﻛور............ :

• ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻟﻠطﻼب....... : ...... :

• ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻠطﻼب....... : ...... :

• ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرﻳن ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس% ...... :

• ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﺎزات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس% ...... :
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

• ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻹداري:
ذﻛور............ :

إﻧﺎث............ :

• ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻹداري وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ:
داﺋم............... :

أوﻻً :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ:

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ............ :

ﻣؤﻗت............... :

• أﺳﻣﺎء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ................................. :

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

• اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ........... :

• ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ........... :
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:

• أﺳﻣﺎء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ................................. :

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

• اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. .......... :

• ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ. .......... :

• ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻟﻠﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﻳدﻳن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:

• ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﻳدﻳن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:

• ﻋدد اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷﺧﻳرة:
دﺑﻠوم............ :

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر............ :

%

دﻛﺗوراﻩ............ :

• ﻋدد اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷﺧﻳرة ......... :ﺧرﻳﺞ.

• ﻋدد اﻟوﺣدات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎص ......... :وﺣدة.

وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ

 -اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﻳدي.................................................. :

 اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ................................................ : -اﻟﻌﻧوان اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ) .................................. :(E-Mail

 ﺗﻠﻳﻔون - ....................... :ﻓﺎﻛس....................... :- ٦٦ -
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

القسم الثانى
عمليـة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالى
وفقا للقواعد الخاصة بالھيئة
يج ب أن يش تمل القس م الث انى م ن الدراس ة الذاتي ة عل ى عملي ة التق ويم ال ذاتى
للمؤسس ة المتقدم ة لالعتم اد ،وذل ك وفق ا ً للنم وذج المع د ل ذلك م ن قب ل الھيئ ة وال ذى
يتض من مح اور التق ويم واالعتم اد والمع ايير والمؤش رات والعناص ر والخص ائص
الخاصة بكل محور.

) أ ( محاور ومعايير التقويم الذاتى
المحور األول :القدرة المؤسسية:
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

المعايير
التخطيط االستراتيجي.
الھيكل التنظيمي.
القيادة والحوكمة.
المصداقية واألخالقيات.
الجھاز اإلداري.
الموارد.
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.
التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة.

المحور الثانى :الفاعلية التعليمية:
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

المعايير
الطالب والخريجون.
المعايير األكاديمية.
البرامج التعليمية.
التعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة.
أعضاء ھيئة التدريس.
البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى.
الدراسات العليا.
التقييم المستمر للفاعلية التعليمية.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

)ب( ﻣؤﺷرات وﻋﻧﺎﺻر وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ
أوﻻً  :اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ
 –١اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ:
 ١/١اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:
 ١/١/١اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ﻫﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺗﻣدة؟ اذﻛر ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺗﻣﺎد؟ ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺑﻳﺋــﻰ ﻣــن ﺟﺎﻧــب ﻣﺧﺗﻠــف اﻷطـراف داﺧــﻝوﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟
 ﻫﻝ ﺗم ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﻰ ﻣﻊ اﻷطـراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ داﺧـﻝ وﺧـﺎرجاﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ اذﻛر ﻫذﻩ اﻷطراف.
 ﻫﻝ روﻋﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﺳﺗراﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ؟ ٢/١/١اﻟرؤﻳﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ:
 ﻣﺎ ﻫﻰ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟرؤﻳﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺧﺗﻠف اﻷطرافداﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟
 ﻫــﻝ ﺗــم ﻋــرض وﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟرؤﻳــﺔ واﻟرﺳــﺎﻟﺔ ﻣــﻊ اﻷط ـراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ داﺧــﻝ وﺧــﺎرجاﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ اذﻛر ﻫذﻩ اﻷطراف.
 ﻫﻝ ﺗم ﻧﺷر اﻟرؤﻳﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻝ وﺧـﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ؟اذﻛر ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ.
 ٣/١/١اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك أﻫداف اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟- ٦٨ -
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 ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺻـﻳﺎﻏﺔ اﻷﻫـداف اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﺟﺎﻧـبﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟
 ﻫــﻝ ﺗــم ﻋــرض وﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻷﻫــداف اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــﻊ اﻷطـراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔداﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ اذﻛر ﻫذﻩ اﻷطراف.
 ﻫﻝ ﺗـم ﻧﺷـر اﻷﻫـداف اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ داﺧـﻝوﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ اذﻛر ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ.
 ٤/١/١اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
 ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺧطﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ ﺗﻐطﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك آﻟﻳﺎت ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎم؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗﺣدﻳد دﻗﻳق ﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧطﺔ؟ ﻫﻝ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻰ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ؟ ﻫﻝ ﻳوﺟد ﺑﺎﻟﺧطﺔ ﻣؤﺷرات ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم؟ -ﻫﻝ ﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺧطﺔ إﻟﻰ ﻣوازﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ؟

 ٢/١اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:
 ١/٢/١اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
 ﻫﻝ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺑرز ﺑوﺿوح دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط؟ ﺣ ــدد ﻣﻼﻣ ــﺢ اﻟﺗﻣﻳ ــز ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ــﺔ) .ﺗ ازﻳ ــد إﻗﺑ ــﺎﻝ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺎت ﻓ ــﻰ ﺳ ــوق اﻟﻌﻣ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰﺧرﻳﺟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ /زﻳــﺎدة إﻗﺑــﺎﻝ اﻟطــﻼب اﻟواﻓــدﻳن /اﻟﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ /اﺳﺗﻘﺻــﺎء
ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻓﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ /أﺧرى(.

- ٦٩ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 -٢اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ:
 ١/٢اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻰ واﻹدارات اﻟداﻋﻣﺔ:
 ١/١/٢ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣﻼ ﺋم وﻣﻌﺗﻣد:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻰ ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫـ ــﻝ ﻫﻧـ ــﺎك ﺗﺣدﻳـ ــد دﻗﻳـ ــق ﻟﻠﻣﺳـ ــﺋوﻟﻳﺎت ﺳ ـ ـواء ﻟﻠﻘﻳـ ــﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـ ــﺔ أو اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـ ــﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟
 ﻫﻝ ﻳوﺟد ﺷﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ )وﺣدة /ﻟﺟﻧﺔ( ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث؟ ﻫﻝ ﺗم ﺗﺣدﻳد أدوارﻫﺎ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗوﺻﻳف وظﻳﻔﻰ ﺷﺎﻣﻝ وﻣوﺛق ﻟﺟﻣﻳﻊ وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟ ﻫـ ــﻝ ﻳـ ــﺗم اﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﺗوﺻـ ــﻳف اﻟـ ــوظﻳﻔﻰ ﻓـ ــﻰ اﻟﺗﻌﻳـ ــﻳن واﻟﻧﻘـ ــﻝ واﻟﻧـ ــدب ﻟﻠوظـ ــﺎﺋفاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟
 ٢/١/٢وﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة :
 ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗﺣدﻳد دﻗﻳق ﻟﺳﻠطﺎت وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟوﺣدة؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟوﺣدة وﻣرﻛز ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ؟ ﻫــﻝ ﺗﺷــﺎرك اﻟوﺣــدة ﻓــﻰ ﻋــرض وﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻟﺟــودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوىاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ؟

 -٣اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺣوﻛﻣﺔ:
 ١/٣اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
 ١/١/٣أﺳﻠوب اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﻳﺎدات:
- ٧٠ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ؟ ﻫﻝ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗرﺷﻳﺢ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻣﻌﻠﻧﺔ؟ ﻛﻳف؟ ﻫــﻝ ﻫﻧــﺎك ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ٕواﺑــداء رأى ﻣــن ﺟﺎﻧــب أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس ﻋﻧــد اﺧﺗﻳــﺎراﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ؟

 ٢/٣ﻧﻣط اﻟﻘﻳﺎدة وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ:
 ١/٢/٣أﺳﻠوب اﻟﻘﻳﺎدة :
 ﻣﺎ ﻫو أﺳﻠوب اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳسوﻣﻌــﺎوﻧﻳﻬم /اﻟطــﻼب /اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن؟ اذﻛــر ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﺳﺗﻘﺻــﺎء ﻫــذﻩ اﻷط ـراف ﻓــﻲ ﻫــذا
اﻟﺻدد.
 ﻣﺎ ﻫﻰ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ واﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـ ارراتاﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟــﺗﻌﻠم؟ اذﻛــر ﻧﻣــﺎذج ﻟــﺑﻌض اﻟﻘـ اررات اﻟﻣﺗﻣﻳـزة ﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت ﻫــذﻩ
اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.

 ٣/٣ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ:
 ١/٣/٣اﻟﺗدرﻳب:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺧطﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ؟ ﻫﻝ ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ؟ ﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﻋ ــدد اﻟ ــدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳ ــﺔ اﻟﺳ ــﻧوﻳﺔ إﻟ ــﻰ إﺟﻣ ــﺎﻟﻰ اﻟ ــدورات اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿ ــﻣﻧﺗﻬﺎاﻟﺧطﺔ؟
 -ﻫﻝ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب ﻛﺎﻓﻳﺔ؟

- ٧١ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ٢/٣/٣ﻣؤﺷرات ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗدرﻳب:
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺧطط ﻓﻰ اﻟﺳﻧواتاﻟﺛﻼث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ؟
 ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧواع ﻫذﻩ اﻟدورات؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدورات إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌدد ﺳﻧوﻳﺎً؟ -ﻣﺎ ﻫو ﻣردود ﻫذﻩ اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ؟ دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك.

 ٤/٣ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗوﺛﻳق:
 ١/٤/٣ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻰ أﻫم أﻧواع ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ؟ -ﻫﻝ ﻳوﺟد ﻧظﺎم ﻟﺣﻔظ وﺗداوﻝ واﺳﺗدﻋﺎء اﻟوﺛﺎﺋق؟ اذﻛر ﻫذا اﻟﻧظﺎم.

 ٥/٣دور اﻟﻘﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ :
 ١/٥/٣ﺧطﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ :
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺧطﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ ﻳوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣدات ذات طﺎﺑﻊ ﺧﺎص؟ ﻫــﻝ ﻳﺳــﺗﺧدم اﻟﺗﻣوﻳــﻝ اﻟــذاﺗﻲ ﻓــﻲ دﻋــم اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳــﺔ؟ وﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻧﺳــﺑﺔاﻟﻣﺳﺗﺧدم إﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد؟
 ٢/٥/٣اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :
 ﻫ ــﻝ ﻫﻧ ــﺎك أى ﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﺗﻌ ــﺎون )ﺷـ ـراﻛﺔ /اﺗﻔﺎﻗﻳ ــﺎت( ﻣ ــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳ ــﺔأواﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟
 ﻣﺎ ﻫﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد؟- ٧٢ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 اذﻛر ﻧﻣﺎذج ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ) ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﺗﻔﺎﻗﻳـﺎت /ﻣﺷـروﻋﺎت/اﺳﺗﺷﺎرات  ..اﻟﺦ(.

 -٤اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺎت:
 ١/٤ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻧﺷر:
 ١/١/٤اﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻧﺷر:
 ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻰ اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬ ــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﻟﻧﺷ ــر ﺛﻘﺎﻓ ــﺔ ﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻠﻛﻳ ــﺔ اﻟﻔﻛرﻳ ــﺔواﻟﻧﺷر؟
 ﻣﺎ ﻫﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﻳف واﻟﻧﺷر؟ ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻧطﺑﺎﻋــﺎت أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻋــن ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻹﺟ ـراءات اﻟﺗــﻲﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ؟

 ٢/٤اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ:
 ١/٢/٤ﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز:
 ﻫ ــﻝ ﺗطﺑ ــق ﻗواﻋ ــد ﻣﺣ ــددة ﻟﺿ ــﻣﺎن اﻟﻌداﻟ ــﺔ وﻋ ــدم اﻟﺗﻣﻳﻳ ــز ﺑ ــﻳن اﻟطـ ـﻼب واﺣﺗـ ـرامﻣﺑﺎديء ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن؟
 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ ذﻟك؟ ﻫــﻝ ﺗــم اﺗﺧــﺎذ إﺟ ـراءات /ﻗ ـرارات ﺗﺻــﺣﻳﺣﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ أى ﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﻏﻳــر ﻋﺎدﻟــﺔ؟اذﻛر ﻧﻣﺎذج ﻓﻌﻠﻳﺔ.
 ﻫـــﻝ ﻫﻧـــﺎك إﺟـ ـراءات ﺗﺿـــﻣن ﻋـــدم ﺗﻌـــﺎرض اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ ﻟﻸطـ ـراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻓـ ــﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد؟

 ٣/٤اﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ :
- ٧٣ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ١/٣/٤ﻣﻣﺎرﺳﺎت أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ:
 ﻫﻝ ﻳوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ دﻟﻳﻝ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ؟ ﻫﻝ ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻣﺗﺎح ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك إﺟراءات ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ؟ -ﻫﻝ ﺗﺗواﻓر ﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟

 -٥اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري :
 ١/٥ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدات وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء :
 ١/١/٥ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن:
 ﻫﻝ ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳـﺔ ﻟﻠﻘﻳـﺎدات اﻹدارﻳـﺔ وﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﻳن ؟ أذﻛـر اﻵﻟﻳـﺎتاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ذﻟك.
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ وأﻧواع اﻟﺑراﻣﺞ واﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﻳـذﻫﺎ ﻣـن اﻟﻣﺧطـط ﻟﻛـﻝﻓﺋﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ؟ ﻣﺛـﺎﻝ ذﻟـك ﻣﻬـﺎرات إدارﻳـﺔ /ﻣﻬـﺎرات ﺳـﻠوﻛﻳﺔ/
ﻣﻬﺎرات ﻓﻧﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ..... /اﻟﺦ.
 ٢/١/٥ﻧظم ﺗﻘﻳﻳم أداء اﻟﻘﻳﺎدات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن:
 ﻣﺎ ﻫو رأي اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣدى ﻣﺻـداﻗﻳﺔ اﻟـﻧظم اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ ﺗﻘﻳـﻳم أداءاﻟﻌﺎﻣﻠﻳن؟
 ﻫ ــﻝ ﺗﺳ ــﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ وﺳ ــﺎﺋﻝ أﺧ ــرى ﻣﺑﺗﻛـ ـرة ﻟﺗﻘﻳ ــﻳم أداء اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﻳن؟ اذﻛ ــر ﻫ ــذﻩاﻟوﺳﺎﺋﻝ.
 -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻌظﻳم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؟
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ٢/٥اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ:
 ١/٢/٥وﺳﺎﺋﻝ ﻗﻳﺎس اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ:
 ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوي اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن؟ ﻣﺎ ﻫﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن؟ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﻋواﻣﻝ اﻟرﺿﺎ وﻋواﻣﻝ ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن؟ ٢/٢/٥دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ:
 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوي اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن؟ اذﻛر أﻣﺛﻠﺔ. -ﻫﻝ ﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﻳﺎس اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟

 -٦اﻟﻣوارد:
 ١/٦ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ:
 ١/١/٦ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ:
 ﻫ ــﻝ اﻟﻣـ ـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ ﺳ ــﻧوﻳﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﻛﺎﻓﻳ ــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳ ــق رﺳ ــﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫ ــداﻓﻬﺎاﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ؟ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺑﺎب ذﻟك؟
 ﻣﺎ ﻣدي ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷﺧﻳرة؟ ﻣﺎ ﻫـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣـوارد اﻟذاﺗﻳـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻰ دﻋـم اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳـﺔ إﻟـﻰاﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟
 ﻫـ ــﻝ ﻫﻧـ ــﺎك أى ﻣﺟﻬـ ــودات ﻣﺗﻣﻳ ـ ـزة ﺑـ ــذﻟت ﻟرﻓـ ــﻊ ﻛﻔـ ــﺎءة اﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻣ ـ ـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳـ ــﺔاﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ؟
 ٢/١/٦ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ:
 -ﻫﻝ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟

- ٧٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻫﻝ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷـطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ؟ )اﻟﺗﻬوﻳـﺔ /اﻻﺿـﺎءة اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ.. / ..اﻟﺦ(.
 ﻫــﻝ ﺗﺗــواﻓر اﻟﺗﺟﻬﻳ ـزات واﻟﻣﻌــدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷﻣــن واﻟﺳــﻼﻣﺔ ﻓــﻲ ﻣﺑ ــﺎﻧﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﺣدد ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻬﻳزات.
 ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺧ ــذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻣ ــن واﻟﺳ ــﻼﻣﺔ؟)أﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ واﻟورش /اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﺧطرة واﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﻳﺔ /أﺧرى(
 ﻫ ـ ــﻝ ﺗﺗـ ـ ـواﻓر اﻟﻌﻼﻣ ـ ــﺎت اﻹرﺷ ـ ــﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ـ ــﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳ ـ ــق اﻷﻣ ـ ــن واﻟﺳ ـ ــﻼﻣﺔ ﻷﻓـ ـ ـراداﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟
 -ﻫﻝ ﺗﺗﺻف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎﻓﺔ؟

 ٢/٦اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎدﻳﺔ:
 ١/٢/٦ﺗﺳﻬﻳﻼت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ :
 ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟﺗﺳ ــﻬﻳﻼت اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻟطﻼﺑﻳ ــﺔ؟ )رﻳﺎﺿ ــﻳﺔ  /ﻓﻧﻳ ــﺔ /اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ /ﻛﺷﻔﻳﺔ ... /اﻟﺦ(
 ﻣﺎ ﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ؟ ٢/٢/٦اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ:
 ﻫﻝ ﺗﺗﻧﺎﺳب أﻋداد اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﻊ أﻋداد اﻟطﻼب ؟ ﻫﻝ ﺗﺗم ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ؟ ٣/٢/٦ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
 ﻫﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت؟ ﻫﻝ ﻳﺗم ﺗﺣدﻳث ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ؟ ﻫﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻠﻐﺔ ﻏﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ؟- ٧٦ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻫﻝ ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ؟ ﻫﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ -ﻫﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ؟

 -٧اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ :
 ١/٧ﺧطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ :
 ١/١/٧اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن: اﻟطﻼب /أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم /اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن. اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. ٢/١/٧اﻟﺧطﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
 ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺧطﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ؟ ﻫﻝ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ أوﻟوﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؟ ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳــﺔ ﻟﺗطﺑﻳــق ﺧطــﺔ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ؟ )اﺳﺗﺷــﺎرات  /ﺑ ـراﻣﺞﺗدرﻳﺑﻳﺔ  /ﻗواﻓﻝ  /ﺗﺛﻘﻳف/ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ...../إﻟﺦ(.

 ٢/٧ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :
 ١/٢/٧ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
 ﻫﻝ ﺗﺷﺎرك اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻰ أﺷﻛﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ؟ ﻫــﻝ ﺗﺷــﺎرك اﻷط ـراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ ﻓــﻰ أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ )ﻋﻳــد اﻟﺧــرﺟﻳن  /ﻓــرصاﻟﺗوظف /إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  /ﺗدرﻳب اﻟطﻼب(؟
 ٢/٢/٧رﺿﺎ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ:
- ٧٧ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻫــﻝ ﻳــﺗم ﻗﻳــﺎس ﻣﺳــﺗوى رﺿــﺎ اﻷط ـراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ ﻋــن ﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺗﻧﻣﻳــﺔاﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ؟
 -ﻛﻳف ﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘﻳﻳم؟

 -٨اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ٕوادارة ﻧظم اﻟﺟودة :
 ١/٨ﺗﻘوﻳم آداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
 ١/١/٨ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم :
 ﻣﺎ ﻫو دور وﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم ؟ ﻫﻝ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم ﻟﻸداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ؟ ﻫﻝ ﻳﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘوﻳم أداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس وﻣﻌـﺎوﻧﻳﻬم/اﻟطﻼب /اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن /اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ؟
 ﻫﻝ ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘوﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دورﻳﺎ؟ ٢/١/٨أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌزﻳز واﻟﺗطوﻳر ﻹدارة ﻧظم اﻟﺟودة:
 ﻫــﻝ ﺣــدث ﺗﻘــدم ﻣﻠﻣــوس ﻓــﻰ اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳــﻰ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘــوﻳماﻟذاﺗﻲ؟
 -ﻣﺎ ﻫﻰ ﺑراﻣﺞ وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻌزﻳز ﻟﻠﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ؟ اذﻛر أﻧواﻋﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ.

 ٢/٨دﻋم اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟوﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة:
 ١/٢/٨اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ﻟوﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة :
 ﻫﻝ ﺗﺗواﻓر ﻟﻠوﺣدة اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻛﺎﻓﻳﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ؟ -ﻫﻝ ﺗﺗواﻓر اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟوﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ؟

- ٧٨ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻫــﻝ ﻳﺷــﺎرك ﻣــدﻳر اﻟوﺣــدة ﻓــﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﺟــودة؟اذﻛر ﻧﻣﺎذج ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻟذﻟك.

- ٧٩ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
 -١اﻟطﻼب واﻟﺧرﻳﺟون:
 ١/١ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗﺑوﻝ وﺗﺣوﻳﻝ وﺗوزﻳﻊ اﻟطﻼب:
 ١/١/١ﻧظم ﻗﺑوﻝ وﺗﺣوﻳﻝ اﻟطﻼب:
 ﻫﻝ ﻗواﻋد اﻟﻘﺑوﻝ ﻣﻌﻠﻧﺔ؟ اذﻛر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ؟ ﻫﻝ ﻳﺗم إﻋداد وﺗﻧظﻳم ﺑراﻣﺞ ﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﺟدد؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﻟﺗوزﻳﻊ اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟ ﻫﻝ ﻗواﻋد اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻌﻠﻧﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ٕواﻟﻳﻬﺎ ﺳﻧوﻳﺎً؟ ﻫ ــﻝ ﺗـ ـﺗﻼﺋم أﻋ ــداد اﻟط ــﻼب اﻟﻣﻘﺑ ــوﻟﻳن ﻣ ــﻊ اﻟﻣ ـ ـ ـوارد اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ــﺔ )أﻣ ــﺎﻛناﻟدراﺳﺔ /اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ /اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات /أﻣﺎﻛن اﻷﻧﺷطﺔ /وﻏﻳرﻫﺎ( ؟
 ٢/١/١اﻟطﻼب اﻟواﻓدون:
 ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠطﻼب؟ ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــو ﻣﻌـ ــدﻝ اﻟزﻳـ ــﺎدة ﻓـ ــﻰ ﻋـ ــدد اﻟطـ ــﻼب اﻟواﻓـ ــدﻳن ﻣﻘﺎرﻧـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻷﻋوام اﻟﺧﻣﺳ ـ ـﺔاﻟﻣﺎﺿﻳﺔ؟
 -ﻫﻝ ﺗﻧﻔذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن؟ اذﻛرﻫﺎ.

 ٢/١اﻟدﻋم اﻟطﻼﺑﻰ:
 ١/٢/١ﻧظﺎم دﻋم اﻟطﻼب:
 ﻫ ــﻝ ﻫﻧ ــﺎك ﻧظ ــﺎم ﻣﻌﺗﻣ ــد ﻟﻠ ــدﻋم اﻟطﻼﺑ ــﻲ )اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟﻣﺎدﻳ ــﺔ /اﻟﻌﻳﻧﻳ ــﺔ /اﻟﻧﻔﺳ ــﻳﺔ/أﺧرى(؟
- ٨٠ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻫﻝ أﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ظروف واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟطﻼب؟ ٢/٢/١ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ:
 ﻣــﺎ ﻫــﻲ أﻧ ـواع اﻟــدﻋم اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟــذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ؟ )ﺗﺳــﻬﻳﻼت إﻧﺷــﺎﺋﻳﺔ/دﻋم أﻛﺎدﻳﻣﻲ /رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺣﻳﺔ وﻧﻔﺳﻳﺔ/أﺧرى(.
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻋﻳﺎدة ﻟﻠطﻼب داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ اﻟﻌﻳﺎدات اﻟطﺑﻳﺔ ﻣﺟﻬزة ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ؟ ٣/٢/١ﺑراﻣﺞ دﻋم وﺗﺣﻔﻳزاﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن واﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن واﻟﻣﺑدﻋﻳن واﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن؟ ﻣﺎ ﻫو ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﻋﻠﻣﻳﺎً ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ؟ ﻣــﺎ ﻫــﻲ وﺳــﺎﺋﻝ دﻋــم وﺗﺣﻔﻳــز اﻟﻣﺗﻔــوﻗﻳن واﻟﻣﺑــدﻋﻳن؟ )ﻣــﻧﺢ د ارﺳــﻳﺔ  /دﻋــم ﻣــﺎﻟﻲ/رﻋﺎﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ /ﺟواﺋز وﺷﻬﺎدات ﺗﻘدﻳر ،أﺧري(
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺑراﻣﺞ ﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﻼب؟ ﻫ ــﻝ ﻳ ــﺗم ﻗﻳ ــﺎس ﻓﺎﻋﻠﻳ ــﺔ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ رﻋﺎﻳ ــﺔ اﻟط ــﻼب اﻟﻣﺗﻌﺛـ ـرﻳن د ارﺳ ــﻳﺎً ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوىاﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟
 ٤/٢/١اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك دﻟﻳﻝ ﻟﻠطﺎﻟب؟ ﻫﻝ ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻣﺗﺎح ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻼب؟ ﻫﻝ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻺرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺳـﺎﻋﺎتاﻟﻣﻌﺗﻣدة( /رﻳﺎدة ﻋﻠﻣﻳﺔ ؟
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ:- ٨١ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻫﻝ ﺗﺗم ﺗوﻋﻳﺔ ٕواﻋﻼم اﻟطﻼب ﺑﻧظﺎم اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻰ؟
 ﻣﺎ ﻫﻰ آﻟﻳﺎت اﺧﺗﻳﺎر وﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣرﺷد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻰ؟
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟرﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: ﻫﻝ ﺗﺗم ﺗوﻋﻳﺔ ٕواﻋﻼم اﻟطﻼب ﺑﻧظﺎم اﻟرﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ؟
 ﻣﺎ ﻫﻰ آﻟﻳﺎت اﺧﺗﻳﺎر وﺗﻌﻳﻳن اﻟراﺋد اﻟﻌﻠﻣﻲ ؟

 ٣/١اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ:
 ١/٣/١اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ
 ﻣــﺎ ﻫــﻰ أﻧ ـواع اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟطﻼﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗ ـﺗم ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ؟ )رﻳﺎﺿــﻳﺔ/ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ /ﻋﻠﻣﻳﺔ(؟
 ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟ ﻣﺎ ﻫو ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﺗﺣﺎد اﻟطﻼب ﻓﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ٢/٣/١ﺗﻣﻳز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ:
 ﻫﻝ ﺣﺻﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز ﻣﺗﻘــدﻣﺔ ﻓـﻰ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟطﻼﺑﻳــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوىاﻟﻣﺣﻠﻰ /اﻟدوﻟﻰ؟
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻘدﻳر وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﻓﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ )ﻣﺎدي /ﻣﻌﻧـوي/ﻋﻠﻣﻲ(؟

 ٤/١اﻟﺧرﻳﺟون:
 ١/٤/١ﺧدﻣﺎت اﻟﺧرﻳﺟﻳن:
 ﻫﻝ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻹﻋداد اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ؟ ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﺳﻧوﻳﺎً؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك وﺣدة ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧرﻳﺟﻳن؟- ٨٢ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك راﺑطﺔ ﻟﻠﺧرﻳﺟﻳن؟ -ﻫﻝ ﻫﻧﺎك آﻟﻳﺎت ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوي اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ؟

 -٢اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
 ١/٢اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷ ﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ أو ﻣﻌﺎﻳﻳر أﺧري ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ:
 ١/١/٢ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
 ﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ ﺗم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات رﺳﻣﻳﺔ ﻟﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ )اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻣـناﻟﻬﻳﺋﺔ(؟
 ٢/١/٢اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ :
 ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟﺟﻬ ــود واﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﺗ ــﻲ ﺑ ــذﻟت ﻟﻠﺗوﻋﻳ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌ ــﺎﻳﻳر؟ اذﻛ ــر ﻫ ــذﻩ اﻟﺟﻬ ــودواﻟوﺳﺎﺋﻝ.
 ﻣﺎ ﻣدى اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ٣/١/٢ﺗواﻓق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ :
 ﻫﻝ روﻋﻳت اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟ دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك. -ﻫﻝ ﻫﻧﺎك إﺟراءات ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓق اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة؟

 -٣اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ١/٣اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ:
 ١/١/٣ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ:
 ﻫﻝ ﺗﺗﻼءم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ؟ ﻫﻝ ﺗﺗﺻف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺗﻐﻳﻳر وﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗﻌدﻳﻼت ﻓﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﺑررات ذﻟك؟- ٨٣ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ٢/٣ﺗﺻﻣﻳم وﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ١/٢/٣ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑراﻣﺞ:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗوﺻﻳف ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫو ﻣدى ﺗواﻓق ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﻣ ــدى ﻣطﺎﺑﻘ ــﺔ ﻣﺻ ــﻔوﻓﺔ ﻣﺧرﺟ ــﺎت اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳ ــﺗﻬدﻓﺔ ﻷﻫ ــداف اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞاﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ؟
 ﺣــدد ﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت ﻣﺣﺗوﻳــﺎت اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟد ارﺳــﻲ ﻓــﻰ ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟذﻫﻧﻳــﺔ واﻟﻌﺎﻣــﺔ)ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت /اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻟﻧﺎﻗـد واﻻﺑﺗﻛـﺎري /اﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻓرﻳـق /ﻣﻬـﺎرات اﻟﺣﺎﺳـب/
اﻹدارة ،وﻏﻳرﻫﺎ(؟
 ﻣــﺎ ﻫــﻰ أﺷــﻛﺎﻝ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻷطـراف اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ ﺗﺻــﻣﻳم وﺗطــوﻳر اﻟﺑـراﻣﺞاﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟
 ٢/٢/٣ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ:
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك اﺟراءات ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ /اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ؟اذﻛر ﻫذﻩ اﻹﺟراءات.
 ﻣــﺎ ﻫــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗــﺗم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ إﺟ ـراءات اﻟﻣراﺟﻌــﺔ )اﻷﻗﺳــﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ/اﻟﻛﻠﻳﺔ /وﺣدة اﻟﺟودة /ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ (
 ﻣــﺎ ﻫــو ﻣــدى اﻹﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﺗﻘــﺎرﻳر اﻟﻣ ـراﺟﻌﻳن أواﻟﻣﻣﺗﺣﻧــﻳن اﻟﺧــﺎرﺟﻳﻳن؟ ) اذﻛــراﻟﻘ اررات أو اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ(.
 ﻫــﻝ ﻳ ـﺗم اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘــﺎرﻳر اﻟﺳــﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺑ ـراﻣﺞ واﻟﻣﻘــررات ﻓــﻰ اﻟﺗﺣــدﻳث واﻟﺗطــوﻳر؟)دﻟﻝ ﻋﻠﻲ ذﻟك(

 ٣/٣ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ١/٣/٣ﻣؤﺷرات ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
- ٨٤ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 اذﻛر ﺗطـور ﻋـدد اﻟطـﻼب اﻟﻣﻠﺗﺣﻘـﻳن ﺑﻛـﻝ ﺑرﻧـﺎﻣﺞ د ارﺳـﻲ ﺧـﻼﻝ اﻟﺳـﻧوات اﻟـﺛﻼثاﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺳﻳر اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﻧطوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 اذﻛــر ﺗطــور ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻧﺟــﺎح ﻓــﻲ اﻟﻔــرق اﻟد ارﺳــﻳﺔ )أو اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت( اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ ﻛــﻝﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫـﻲ اﻟـدﻻﻻت اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن أن
ﺗﻔﺳر ذﻟك؟
 اذﻛ ــر ﺗط ــور ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﺧـ ـرﻳﺟﻳن ﻣ ــن ﻛ ــﻝ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ د ارﺳ ــﻲ ﺧ ــﻼﻝ اﻟﺳ ــﻧوات اﻟ ــﺛﻼثاﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻔﺳر ذﻟك؟
 -ﻣﺎ ﻫﻲ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات واﻟدﻻﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؟

 -٤اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟداﻋﻣﺔ:
 ١/٤اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ١/١/٤ﺗواﻓر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ﻫﻝ ﺗوﺟد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣوﺛﻘﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ ﺷﺎرك ﻓﻰ إﻋدادﻫﺎ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ٢/١/٤ﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ﻫــﻝ ﺗ ـﺗم ﻣراﺟﻌــﺔ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠم دورﻳ ـﺎً ﻓــﻰ ﺿــوء ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت/ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﻣوﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻟطــﻼب /أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس /أﻋﺿــﺎء اﻟﻬﻳﺋــﺔ
اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ؟
 -ﻫﻝ ﺗﻣت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ؟ دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك.

 ٣/١/٤أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم :
 ﻫﻝ ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻧﻣﺎطﺎً ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم؟ اذﻛر ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط.- ٨٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻣﺎ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ؟ ﻫﻝ ﺗﺣﺗوى اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧـﺔ وطـرق ﺗـدرﻳس ﻟﺗطﺑﻳـق اﻟـﺗﻌﻠماﻟذاﺗﻰ؟
 -ﻣﺎ ﻣدى ﺗواﻓر ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ؟

 ٢/٤اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم:
 ١/٢/٤ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﻳم:
 ﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﻳم؟ ﻣﺛﻝ: اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌددﻳﺔ ﻟﻠطﻼب )ﻋﺎﻟﻳﺔ /ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ(.
 ﺿﻌف اﻟﻣوارد.
 ﻧﻘص/زﻳﺎدة أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.
 اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ.
 اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻰ )إن وﺟد(.
 اﻧﺗداﺑﺎت أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.
 ﺿﻌف ﺣﺿور اﻟطﻼب.
 أﺧرى.
 ٢/٢/٤ﻣردود اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻰ ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت :
 -ﻣﺎ ﻫو ﻣدي اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت؟

 ٣/٤ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻰ ﻟﻠطﻼب:
 ١/٣/٤ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻰ:
 ﻫﻝ ﻳوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻰ ﻟﻠطﻼب؟ أذﻛر ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ؟ ﻫﻝ ﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳم وﺗوﺻﻳف ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ؟- ٨٦ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻫ ــﻝ ﻫﻧ ــﺎك آﻟﻳ ــﺎت ﻣوﺛﻘ ــﺔ ﻟﺗﻘ ــوﻳم ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــدرﻳب اﻟﻣﻳ ــداﻧﻰ ﻟﻠط ــﻼب؟ اذﻛ ــر ﻫ ــذﻩاﻵﻟﻳــﺎت .ﻣﺛــﺎﻝ ذﻟــك )وﺟــود ﻧﻣــﺎذج ﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﺗﻘــﺎرﻳر ﻋــن اﻟﻣﺗــدرﺑﻳن وﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﺟﻬــﺎت
اﻟﺗدرﻳب /ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﺟﻬﺎت اﻟﺗدرﻳب /اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ .... /اﻟﺦ(.
 ﻫــﻝ ﺗؤﺧــذ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــدرﻳب ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﻘــوﻳم اﻟطــﻼب )ﻧظــﺎم اﻟــدرﺟﺎت(؟ دﻟــﻝ ﻋﻠــﻰذﻟك.
 ﻫـ ــﻝ ﻫﻧـ ــﺎك ﻣؤﺷ ـ ـرات ﻟﻘﻳـ ــﺎس ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــدرﻳب اﻟﻣﻳـ ــداﻧﻰ ﻟﻠطـ ــﻼب؟ أذﻛـ ــر ﻫـ ــذﻩاﻟﻣؤﺷرات.

 ٤/٤ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب:
 ١/٤/٤أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب:
 ﻫــﻝ ﻫﻧــﺎك آﻟﻳــﺎت ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن اﺳــﺗﻳﻔﺎء اﻻﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت ﻟﻣﺧرﺟــﺎت اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ؟دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك آﻟﻳﺎت ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋداﻟﺔ ﺗﻘوﻳم اﻟطـﻼب؟ دﻟـﻝﻋﻠﻰ ذﻟك.
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك آﻟﻳﺎت ﺗطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗوﺛﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎن؟ دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك. ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﻋﻼم اﻟطﻼب ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟ ﻫﻝ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن؟ ﻫــﻝ ﻳــﺗم ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﻘــوﻳم اﻟطــﻼب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ )اﻟﻔــرق اﻟد ارﺳــﻳﺔ/اﻟﻣﻘررات(؟
 ﻫــﻝ ﻳــﺗم اﺗﺧــﺎذ ﻗـ اررات واﺟـراءات ﺗﺻــﺣﻳﺣﻳﺔ ﻓــﻰ ﺿــوء ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ؟ دﻟــﻝ ﻋﻠــﻰذﻟك.
 ﻣﺎ ﻫو ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب ﻓﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗظﻠﻣﺎت اﻟطﻼب ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت؟- ٨٧ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻫـــﻝ ﻳـ ــﺗم إﻋـ ــداد ﺗﻘرﻳـ ــر ﻋـ ــﺎم ﻋـــن ﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧـ ــﺎت وﻋرﺿـ ــﻬﺎ ﻋﻠـ ــﻲ اﻟﻣﺟـ ــﺎﻟساﻟﻣﺧﺗﺻﺔ؟

 ٥/٤اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ١/٥/٤اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ:
 ﻫﻝ اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺗﻔق وطﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ وأﻋداد اﻟطﻼب؟ ﻫﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت )اﻹﻧﺗرﻧـت /اﺷـﺗراك ﻓـﻲ دورﻳـﺎت اﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ/ﻛﺗ ـ ــب اﻟﻛﺗروﻧﻳ ـ ــﺔ  ...إﻟ ـ ــﺦ( اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑ ـ ــﺔ ﻣﺗﺎﺣ ـ ــﺔ ﻟﻠﻔﺋـ ـ ـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ــﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ؟
 ﻫﻝ ﺗﺗواﻓر اﻷﻋداد واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ؟ ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻧوع وﺣداﺛﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟدورﻳﺎت؟ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻰ ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻔﻳدﻳن ﻣ ــن ﺧ ــدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻌ ــدد اﻹﺟﻣ ــﺎﻟﻰ )ط ــﻼب/أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﺗدرﻳس /أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ(؟
 ٢/٥/٤ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ:
 ﻣ ــﺎ ﻣ ــدى ﺗﻧﺎﺳ ــب ﻗﺎﻋ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺿـ ـرات واﻟﻔﺻ ــوﻝ اﻟد ارﺳ ــﻳﺔ ﻣ ــﻊ أﻋ ــداد اﻟط ــﻼب/اﻟﺟداوﻝ اﻟدراﺳﻳﺔ؟
 ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻋداد اﻟطﻼب /اﻟﺟداوﻝ اﻟدراﺳﻳﺔ؟ ﻣـ ــﺎ ﻣـ ــدى ﻣﻼءﻣـ ــﺔ ﻗﺎﻋـ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺿ ـ ـرات واﻟﻔﺻـ ــوﻝ اﻟد ارﺳـ ــﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣـ ــﻝ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳـ ــﺔاﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ) اﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﺳ ــﻣﻌﻳﺔ واﻟﺑﺻـ ـرﻳﺔ /اﻟﺧﺎﻣ ــﺎت واﻟﻣـ ـواد /ﻣﺳ ــﺗﻠزﻣﺎت ﺗﺷ ــﻐﻳﻝ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ /اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻷﺧرى(؟
 ﻫﻝ أﻋداد اﻟﻔﻧﻳﻳن اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﻛﺎﻓﻳﺔ؟ ﻣﺎ ﻣدي ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟداﻋﻣـﺔ ﻟﻠﺑـراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ )ﻣﺳﺗﺷـﻔﻳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ/ورش /ﻣﻼﻋب /ﻓﻧﺎدق وﻣطﺎﻋم /ﺣﻘوﻝ ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ  ......إﻟﺦ(.
- ٨٨ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ٦/٤رﺿﺎ اﻟطﻼب:
 ١/٦/٤ﻗﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم رﺿﺎ اﻟطﻼب:
 ﻫﻝ ﻳﺗم إﺟـراء اﺳﺗﻘﺻـﺎء ﻟﻘﻳـﺎس رﺿـﺎ اﻟطـﻼب ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ )ﺳﻳﺎﺳـﺎتاﻟﻘﺑوﻝ /أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠم /اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ /اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟداﻋﻣـﺔ /اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ
 ....وﻏﻳرﻫﺎ( ؟
 ﻫﻝ ﻳﺗم ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﻳﺎس رﺿﺎ اﻟطﻼب؟ ﻫـﻝ ﺗـم اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـ اررات اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻗﻳــﺎس رﺿـﺎ اﻟطـﻼب؟ أذﻛــرأﻫم اﻟﻘ اررات.

 -٥أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس:
 ١/٥ﻛﻔﺎﻳﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ١/١/٥أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس:
 ﻫﻝ ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس إﻟﻰ اﻟطﻼب ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ؟ ﻫــﻝ ﻳــﺗﻼءم اﻟﺗﺧﺻــص اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟﻌﺿــو ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس ﻣــﻊ اﻟﻣﻘــررات اﻟﺗـﻰ ﻳﺷــﺎركﻓﻰ ﺗدرﻳﺳﻬﺎ؟
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﺟز /ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ،ﻫﻝ ﻳوﺟد ﻣﺧطط ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝﻣﻊ ذﻟك؟
 ٢/١/٥أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ﻫـ ــﻝ ﻧﺳـ ــﺑﺔ أﻋﺿـ ــﺎء اﻟﻬﻳﺋـ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟطـ ــﻼب ﺗﺗﻔـ ــق واﺣﺗﻳﺎﺟـ ــﺎت اﻟﺧطـ ــﺔاﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋض أم ﻋﺟز ﻓﻰ ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ؟ ﻫــﻝ ﺗــم اﺗﺧــﺎذ إﺟــراءات ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻌﺟــز /اﻟﻔــﺎﺋض ﻓــﻰ أﻋﺿــﺎء اﻟﻬﻳﺋــﺔاﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ؟ اذﻛر ذﻟك.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ٢/٥ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات وﻣﻬﺎرات أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ١/٢/٥ﺧطﺔ اﻟﺗدرﻳب:
 ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺧطﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات وﻣﻬﺎرات أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس/اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﻟﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ؟ اذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد. ﻫﻝ ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺗﻠﺑﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ؟ ٢/٢/٥ﺗﻧﻔﻳذ وﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗدرﻳب:
 ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﺳﻧوﻳﺎً ﻣن ﻛﻝ ﻓﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ؟ -ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣردود اﻟﺗدرﻳب؟ اذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات.

 ٣/٥ﺗﻘﻳﻳم أداء ورﺿﺎ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ١/٣/٥ﺗﻘﻳﻳم أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ﻫـ ــﻝ ﻫﻧـ ــﺎك ﻗواﻋـ ــد ﻣﻔﻌﻠـ ــﺔ ﻟﺗﻘﻳـ ــﻳم أداء أﻋﺿـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ــﺔ اﻟﺗـ ــدرﻳس /أﻋﺿـ ــﺎء اﻟﻬﻳﺋـ ــﺔاﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ؟ اذﻛر ذﻟك.
 ﻫﻝ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم ؟ ﻣﺎ ﻫﻰ أوﺟﻪ ااﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم ؟ ٢/٣/٥اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ:
 ﻫﻝ ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ؟ -ﻫﻝ ﺗﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﻳﻳم؟ وﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﻔﺎدة؟

 -٦اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷ ﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻷﺧرى:
 ١/٦ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ:
 ١/١/٦ﺗواﻓر ﺧطﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ:
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺧطﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟ ﻣﺎ ﻣدى ﺗواﻓق ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣﺎ ﻣدى ارﺗﺑﺎط ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧطﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ؟ -ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻲ وﺗﻔﻌﻳﻝ أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ؟

 ٢/٦ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ:
 ١/٢/٦ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة:
 ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ؟ ﻣــﺎ ﻫــو ﻋــدد اﻷﺑﺣــﺎث اﻟﻣﻧﺷــورة ﻣﺣﻠﻳ ـﺎً ودوﻟﻳ ـﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻌــدد اﻹﺟﻣــﺎﻟﻰ ﻷﻋﺿــﺎءﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس؟
 ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺑﺣوث ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ دوﻟﻳﺔ؟ ﻫــﻝ ﺗﺿــم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ ﺗــدرﻳس ﺳــﺑق ﺣﺻــوﻟﻬم ﻋﻠــﻰ ﺟ ـواﺋز اﻟدوﻟــﺔ/ﺟـ ـواﺋز ﻋﺎﻟﻣﻳ ــﺔ /ﺑـ ـراءات اﻻﺧﺗ ارﻋ ــﺎت /ﻏﻳرﻫ ــﺎ؟ اذﻛ ــر أﻧـ ـواع اﻟﺟـ ـواﺋز وﻣﺟ ــﺎﻻت
اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﺟواﺋز.
 ﻫﻝ ﺗﺳﺗﻔﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 ٢/٢/٦ﺗﺷﺟﻳﻊ وﺗﺣﻔﻳز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ:
 ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺗــﻲ ﺗطﺑﻘﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﺗﺷــﺟﻳﻊ اﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑــﻳناﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ؟
 ﻫﻝ ﻫﻧﺎك وﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﺣﻔﻳز ورﻋﺎﻳﺔ ودﻋم اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن؟ اذﻛر اﻟوﺳﺎﺋﻝ. -ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ؟
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ٣/٢/٦ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻓﻰ دﻋم وﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ﻫــﻝ ﺗﻣـت اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ؟دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 -ﻫﻝ ﺗﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﻼب ﻓﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ؟ اذﻛر أﻣﺛﻠﺔ.

 ٣/٦ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ:
 ١/٣/٦ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ:
 ﻣﺎ ﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺳﻧوﻳﺎً ﻷﻏراض أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ؟ ﻣﺎ ﻫو ﻣردود اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺧـﻼﻝاﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ؟

 ٤/٦أﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ:
 ١/٤/٦ﻣﺷروﻋﺎت ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣﻣوﻟﺔ واﺗﻔﺎﻗﻳﺎت:
 ﻣــﺎ ﻫــو ﻋــدد اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳــﺔ اﻟﻣﻣوﻟــﺔ ﻣــن ﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑﺣﺛﻳــﺔ ﻣﺣﻠﻳــﺔ /دوﻟﻳــﺔﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟـﺛﻼث اﻷﺧﻳـرة ؟ اذﻛـر أﻧـواع ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳـﺔ /اﻟﺟﻬـﺎت
اﻟﻣﻣوﻟﺔ /ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﻳﻝ.
 ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻧﺳــﺑﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ اﻟﻣﻔﻌﻠــﺔ إﻟــﻲ إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﺧــﻼﻝاﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻷﺧﻳرة ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻰ واﻟﺑﺣﺛﻰ اﻟدوﻟﻳﺔ؟
اذﻛر ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت.
 ٢/٤/٦اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻷﺧري:
 -ﻫﻝ ﻳﺷﺎرك اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  /اﻟدوﻟﻳﺔ ؟
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﺑﺄﺑﺣﺎث ﻋﻠﻣﻳﺔ أو ﻣﻘـﺎﻻت ﻓـﻲﻣؤﺗﻣرات /ﻧدوات ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ /ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ؟
 ﻣﺎ ﻫو ﻋدد اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﺑﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ أواﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ؟ اذﻛر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣؤﺋﻣرات واﻟﻧدوات ؟
 ﻫﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻓـﻰ أى أﻧﺷـطﺔ ﻋﻠﻣﻳـﺔ أﺧ ــرى ﻣﺣﻠﻳـﺔً أو إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔًأو دوﻟﻳـ ــﺔ )إﺻـ ــدار دورﻳـ ــﺔ ﻋﻠﻣﻳـ ــﺔ  /ﺗﺣﻛـ ــﻳم اﻟـ ــدورﻳﺎت ﻋﻠﻣﻳـ ــﺔ ﻣﺣﻠﻳـ ــﺔ أو دوﻟﻳـ ــﺔ/
اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻓﻰ ﻣﻧظﻣﺎت أوﺟﻣﻌﻳﺎت ﻗوﻣﻳﺔ أو دوﻟﻳﺔ ... /اﻟﺦ(؟

 -٧اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ١/٧اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ:
 ١/١/٧اﻟدﺑﻠوﻣﺎت واﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ:
 ﻣﺎ ﻫﻰ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌرﻳف ﺑﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣـﺎ ﻫــو ﻋـدد اﻟــدﺑﻠوﻣﺎت واﻟـدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﺗـﻰ ﻣﻧﺣﺗﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﺳــﻧواتاﻟﺛﻼث اﻷﺧﻳرة ؟
 ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻰ ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟ ــدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻣﻧﺣﺗﻬ ــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﻟﻠدارﺳ ــﻳن ﻣ ــن أﻋﺿ ــﺎءاﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠطﻼب ﻣن اﻟﻣﺳـﺟﻠﻳن ﻣـن
اﻟﺧﺎرج ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻷﺧﻳرة؟

 ٢/٧اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ١/٢/٧ﺑراﻣﺞ اﻟدﺑﻠوم /اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر /اﻟدﻛﺗوراﻩ:
 ﻫﻝ ﺗم ﺗﺑﻧﻲ وﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗوﺻﻳف ﻣوﺛق وﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﺑ ارﻣﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ؟ ﻫــﻝ ﺗﻣــت ﻣراﺟﻌــﺔ وﺗﺣــدﻳث ﺑ ـراﻣﺞ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑواﺳــطﺔ ﻣ ـراﺟﻌﻳنﺧﺎرﺟﻳﻳن؟
- ٩٣ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻫــﻝ ﺗﺗواﻓــق ﻣﺧرﺟــﺎت اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻣرﺟﻌﻳــﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻛــﻝﺑرﻧﺎﻣﺞ؟
 ﻣــﺎ ﻣــدى ﺗواﻓــق ﻣﺣﺗــوى اﻟﻣﻘــررات اﻟد ارﺳــﻳﺔ ﻣــﻊ ﻣﺧرﺟــﺎت اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻛــﻝﺑرﻧﺎﻣﺞ؟
 ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ؟ ٢/٢/٧ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ واﻹﺷراف اﻟﻌﻠﻣﻰ:
 ﻫــﻝ ﺗ ـﺗم ﻣراﺟﻌــﺔ إج راءات التس جيل واإلش راف ف ى الدراس ات العلي ا بغ رضتطويرھا؟
 ﻛﻳف ﺗﺗم إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻳدوﻳﺎً أم إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً ؟ ﻫــﻝ ﻫﻧــﺎك ﻗواﻋــد ﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻟطــﻼب اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ واﻟﻣﺳــﺟﻠﻳن ﻟﻠــدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟
 ﻫﻝ ﺗﻠﺗزم اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﺗوزﻳﻊ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺧﺻص؟ ﻫ ــﻝ ﻫﻧ ــﺎك إﺟـ ـراءات ﻣوﺛﻘ ــﺔ وﻣطﺑﻘ ــﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌ ــﺔ وﺗﻘﻳ ــﻳم أداء اﻟﺑ ــﺎﺣﺛﻳن ﻗﺑ ــﻝ وأﺛﻧ ــﺎءاﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ) ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﻟﺳﻳﻣﻧﺎرات /اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ (؟ دﻟـﻝ ﻋﻠـﻰ
ذﻟك.
 ٣/٢/٧اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ﻣــﺎ ﻣــدى ﻣﻼءﻣــﺔ ﻋــدد أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس ﻟﻠﻘﻳــﺎم ﺑﺄﻋﺑــﺎء ﺗــدرﻳس اﻟﻣﻘــررات/ﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ؟
 ﻣﺎ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻌﺿـو ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس ﻟﻠﻣﻘـررات اﻟﺗـﻲ ﻳﺷـﺎركﻓﻲ ﺗدرﻳﺳﻬﺎ؟
 ﻣﺎ ﻣدى ﺗـواﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت واﻟﺗﺳـﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎدﻳـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳـﺔ ﻓـﻰ ﺑـراﻣﺞاﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ؟
- ٩٤ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ٣/٧طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ١/٣/٧اﻻ ﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ :
 ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌدﻝ ﺗ ازﻳـد /ﺗﻧـﺎﻗص أﻋـداد اﻟطـﻼب اﻟﻣﻘﻳـدﻳن ﻓـﻰ ﺑـراﻣﺞ اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻳـﺎ؟ﻣﺎ ﻫﻰ دﻻﻻت ذﻟك؟
 ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟطﻼب ﻓﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳـﺎ؟ ﻣـﺎﻫﻰ دﻻﻻت ذﻟك؟
 ٢/٣/٧ﺗﻘوﻳم طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ﻣﺎ ﻫﻰ أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘوﻳم طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ؟ ﺣدد ﻣدى ﺗواﻓق طرق اﻟﺗﻘوﻳم ﻣﻊ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم؟ ﻣﺎ ﻣدى ﺗواﻓق اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠطﻼب ؟ ﻫﻝ ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن؟ ﻫﻝ ﻳﻘوم طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﻧﺷر أﺑﺣﺎث ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ؟ ٣/٣/٧رﺿﺎ طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ﻫــﻝ ﻳــﺗم إﺗﺑــﺎع وﺳــﺎﺋﻝ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻟﻘﻳــﺎس رﺿــﺎ طــﻼب اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ ؟ اذﻛــر ﻫــذﻩاﻟوﺳﺎﺋﻝ.
 ﻫﻝ ﻳﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم رﺿﺎ اﻟطﻼب واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞاﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ؟ اذﻛر أﻣﺛﻠﺔ.
 -ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗظﻠﻣﺎت اﻟطﻼب؟ أذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد.

 -٨اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ١/٨ﺷﻣوﻟﻳﺔ ٕواﺳﺗﻣرارﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم:
 ١/١/٨أﺳﺎﻟﻳب وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم:
- ٩٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻣــﺎ ﻫ ــﻰ اﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬ ــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓ ــﻰ ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻘــوﻳم اﻟﺷ ــﺎﻣﻝ واﻟﻣﺳ ــﺗﻣرﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ؟
 ﻫﻝ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ واﻹدارﻳـﺔ وﺑـﺎﻗﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻔﻳدﻳن؟دﻟﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك
 ﻫﻝ ﺗوﺟد ﺧطط ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن وﺗﻌزﻳز اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳ ــﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳ ــﻳن واﻟﺗط ــوﻳر ﻓ ــﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ؟ اذﻛ ــرأﻣﺛﻠﺔ.
 ٢/١/٨ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﻠﺟودة:
 ﻫــﻝ ﻳوﺟــد ﻧظــﺎم داﺧﻠــﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻹدارة ﺟــودة اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ )اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔاﻟدورﻳ ــﺔ ﻟﺗﻘ ــﺎرﻳر اﻟﺑـ ـراﻣﺞ واﻟﻣﻘ ــررات ،وﻣﻠﻔ ــﺎت اﻟﻣﻘ ــررات ،واﻟﺑﺣ ــث اﻟﻌﻠﻣ ــﻰ،ﺧطط
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ(؟
 ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟﻣؤﺷـ ـرات اﻟﺗ ــﻲ ﻳﻌﺗﻣ ــد ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻫ ــذا اﻟﻧظ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻘﻳ ــﻳم اﻟﻣﺳ ــﺗﻣر ﻷداءاﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟

 ٢/٨اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ:
 ١/٢/٨ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ:
 ﻫﻝ ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻتاﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟
 ﻫﻝ ﻫﻧـﺎك ﻗـرارت ﻣﺳـﺗﺣدﺛﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳـﻝ ﻧظـم اﻟﻣﺳـﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓﻳﻣـﺎﻳﺧص ﺗﺣﺳن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ؟ أذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات إن وﺟدت.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﻣؤﺷرات

ﺗﻘوﻳم واﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻰ*
أوﻻً  :اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ:

 -١اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ:

ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟدﻗﻳق ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم

وﺗﺣدﻳد اﻟﻔﺟوة ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ،وﻣن ﺛم ﺗﻘوم ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وﺗﺣدﻳد
اﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 ١/١اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻌﺗﻣدة وواﻗﻌﻳﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ ﺣدود ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
 ١/١/١اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
ﺗﺗطﻠب اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺿرورة إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ) (SWOTاﻟذى ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ دﻗﻳق ﻟﺑﻳﺋﺗﻬﺎ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘوة اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻬﺎ ،وﻛذﻟك ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ
ﻣﻧﻬﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﺎف ﻟﺑﻳﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻔرص
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻬدﻳدات اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺗراﻋﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﻰ ﻣﺎ
ﻳﻠﻰ:
 اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﻳز ﻓﻰ ﺗوﺻﻳف وﺗﺷﺧﻳص ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف
وﻛذﻟك اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﻳدات.

_________________________________

* ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﺣور ﻣن ﻫذﻳن اﻟﻣﺣورﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﻟﻠﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣؤﺷرات ،وﻳﺷﺗﻣﻝ ﻛﻝ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ،وأﺧﻳ ار ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻛﻝ ﻋﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣطﻠوب ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﻰ ﺗرﻏب ﻓﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أوﺟﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗدراﺗﻬﺎ
ٕواﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ واﻹطﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻰ اﻟﻣﺣﻳط ﺑﻬﺎ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ
ﺗدرﻳس /طﻼب /إدارﻳﻳن /اﻷط ارف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ(.
 اﻟﻌرض واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 ارﺗﺑﺎط اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
 ٢/١/١اﻟرؤﻳﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ:
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .
 ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﺗﻣدة وﻣﻌﻠﻧﺔ.
 ﺗﻌﻛس رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ،وﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ،
وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ.
 ﻳﺷﺎرك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أن رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﺗﻌﻛس رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ وﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﻳن اﻟطﻼب وأﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺷر اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻌددة.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ.
 ٣/١/١اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ:
ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻛون:
 ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
 ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳق رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 واﺿﺣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق واﻟﻘﻳﺎس.
 ﻳﺷﺎرك ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﻣﻌﺗﻣدة وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ٤/١/١اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ .وﻳراﻋﻰ ﻓﻰ ﻫذا
اﻟﺻدد ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
)اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ١ﻓﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(٢
 ﺗظﻬر اﻟﺧطﺔ أوﻟوﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﻧﺷطﺔ وﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﻰ.
 ﺗﺣدد اﻟﺧطﺔ ﺑوﺿوح ﻟﻛﻝ ﻧﺷﺎط اﻵﺗﻲ :
 اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.
 آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
 اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت.
 اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ.
 ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم.
 ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﻧﺟﺎز.
 ﻳﺗم ﺗﻘدﻳر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ ،وأﺳﺎﻟﻳب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.

 ٢/١اﻟوﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻰ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﺑﺻﻔﺔ
رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ.
 ١/٢/١اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
ﻳﺟب أن ﺗﺑرز اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑوﺿوح اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻳزﻫﺎ ﻋن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎظرة اﻷﺧرى ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻰ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗزاﻳد إﻗﺑﺎﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺧرﻳﺟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗزاﻳد إﻗﺑﺎﻝ اﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﻳﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ.
 -٢اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ:
ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻰ رﺳﻣﻲ ﻣﻼﺋم ﻟﺣﺟم وﻧوع أﻧﺷطﺗﻬﺎ،
وﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ.
 ١/٢اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻹدارات اﻟداﻋﻣﺔ:
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
ﻓﻲ اﻵﺗﻰ:
 ١/١/٢ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣﻼ ﺋم وﻣﻌﺗﻣد:
 ﺗواﻓر ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻰ ﻣﻼﺋم ﻟﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 أن ﻳﻛون اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻰ ﻣﻌﻠﻧﺎً.
 ﻳﺳﻣﺢ اﻟﻬﻳﻛﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ اﻷﻓﻘﻲ واﻟرأﺳﻲ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ ووﺣداﺗﻪ.
 أن ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻹدارات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲٕ ،وادارات أو أﻗﺳﺎم أو وﺣدات
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ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﻌﺗﻣد ﺑﻌد ،وذﻟك ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﺣددة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗطوﻳر.
 ﺗﻛون ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﺣددة وﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث ﻣﻊ
وﺿوح اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺔ )أى ﺗﺗﺑﻊ ﻣن؟(.
 أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗوﺻﻳف وﺗوﺛﻳق ﻟﺟﻣﻳﻊ وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣدﻳد دﻗﻳق
ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت.
 ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺗوﺻﻳف اﻟوظﻳﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﻳﻳن واﻟﻧﻘﻝ واﻻﻧﺗداب ﻟﻠوظﺎﺋف
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ٢/٢وﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة :
ﺗﻌد اﻟوﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺟودة ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﻳث ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ﺳواء ﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ أو ﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دو ار ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻰ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات
أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة ﻧظم اﻟﺟودة.
 ١/٢/٢اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟوﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة:
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟوﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 ﺗواﻓر وﺣدة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗﺣدﻳد واﺿﺢ ﻟﺳﻠطﺎت وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟوﺣدة.
 ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣﻌﺗﻣد وﻣوﺛق ذو ﺗﺑﻌﻳﺔ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﻌﺗﻣد وﻣوﺛق ﻳﺳﺎﻋد اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدورﻫﺎ وأداء
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ.
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 ﺗوطﻳد ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﺣدة ﺑﻣرﻛز اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ دورﻫﺎ
ودﻋﻣﻬﺎ ﻓﻧﻳﺎً ،وﻳﺳﺎﻧد أﻧﺷطﺗﻬﺎ ،وﻳراﺟﻊ ﺧططﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗواؤﻣﻬﺎ ﻣﻊ أﻫداف
ﻳر ﺳﻧوﻳﺎً ﻋن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻟﻠﻣرﻛز.
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .وﺗﻘدم اﻟوﺣدة ﺗﻘر اً
 ﺗﺷﺎرك اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻣﺟﺎﻟس
اﻷﻗﺳﺎم.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟوﺣدة وﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ
اﻟﺣﺻر :ﺗﻐذﻳﺔ راﺟﻌﺔ /ﻣراﺟﻌﻳن ﺧﺎرﺟﻳﻳن /ﺗدﻗﻳق داﺧﻠﻲ  .../إﻟﺦ.
 -٣اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺣوﻛﻣﺔ:
ﻳﺟب ان ﻳﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﻳﺎدة واﻋﻳﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻓﻛر اﻟﺗطوﻳر واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻳز،
وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ،واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻓﻲ إطﺎر زﻣﻧﻲ ﻣﻼﺋم
ﻳﺿﻣن ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻰ:
 ١/٣اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ )أو ﻳﻛون ﻟﻬﺎ رأى ﻣﺣدد وﺻرﻳﺢ ﻓﻰ
اﺧﺗﻳﺎر ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﺎدات( ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻣوﺛﻘﺔ و ﻣﻌﻠﻧﺔ ﺗﺣﻘق ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص.
وﻳﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻳﺎر:
 اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻠﻣﻰ.
 اﻟﻘدرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻳﺎدﻳﺔ.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﻼﺑﻳﺔ.
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟودة واﻟﺗطوﻳر )ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ /اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/
اﻟﻘوﻣﻲ(.
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ.
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 اﻟﺳﺟﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟذي ﻳﺷﻬد ﺑﺎﻻﻟﺗزام واﻟﻧزاﻫﺔ.
 اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء واﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرءوﺳﻳن.
ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن آراﺋﻬم ﻋﻧد اﺧﺗﻳﺎر وﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.
 ٢/٣ﻧﻣـط اﻟﻘﻳـﺎدة وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ:
ﻳﺟب أن ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻣط ﻗﻳﺎدة دﻳﻣوﻗراطﻳﺎً ﻳﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ٕواﺑداء
اﻟرأي وﺣرﻳﺔ اﻟﻧﻘد واﻻﺑﺗﻛﺎر.
 ١/٢/٣أﺳﻠوب اﻟﻘﻳﺎدة:
ﻳﺟب أن ﻳدرك أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧوﻫم واﻟطﻼب واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أن أﺳﻠوب اﻟﻘﻳﺎدة اﻟذي ﻳﺳود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ .ﻛﻣﺎ أن ﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم
واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
وﺗراﻋﻲ اﻟﻘﻳﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 ﺗطﺑﻳق أﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات.
 اﺗﺑﺎع ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﻣﻔﺗوح ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﻗ ارراﺗﻬﺎ.
 ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻧﻘد اﻟذاﺗﻲ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﺑﺎدأة واﻻﺑﺗﻛﺎر.
 دﻋم ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم
واﻟﺗﻌﻠم ،وﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ أداﺋﻬﺎ ﻟدورﻫﺎ
اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻠك اﻟﻘ اررات .وﻳﻛون ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ .وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺗوﺛﻳق ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرﻫﺎ اﻟرﺳﻣﻳﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ٣/٣ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ :
 ١/١/٣اﻟﺗدرﻳب :
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻔﻳذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﻘوﻳم ﻫذا
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﻳب ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس ﻣردود اﻟدورات
اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣرﺷﺣﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺎً )ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻟﺷﻐﻝ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻘﻳﺎدﻳﺔ( وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ اﻟﺗدرﻳب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ ﻋدد وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وآﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﺗوﻗﻳﺗﻬﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ
ﻟظروف اﻟﻌﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤﺷرات ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺗدرﻳب اﻟﻘﻳﺎدات وﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻘواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺗﺑﻳن:
 ﻋدد وأﻧواع اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔذة.
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ دورات وﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد
اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐذﻳﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ان ﺗراﺟﻊ ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ً
اﻟﻣرﺗﺟﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺗدرﺑﻳن واﻷﺛر اﻟذي أﺣدﺛﻪ اﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ أداء اﻟﻘﻳﺎدات.

 ٤/٣ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗوﺛﻳق :
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ١/٤/٣ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت:
ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 إﻧﺷﺎء ﻗواﻋد ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﻹدارات ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻣدﺧﻼت
وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر.
 ﺗواﻓر ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﺣﻔظ واﺳﺗدﻋﺎء ٕواﺗﺎﺣﺔ ﺗداوﻝ اﻟوﺛﺎﺋق.
 ٥/٣دور اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ:
ﻣن ﺑﻳن اﻷدوار اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻛذﻟك ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 ١/٥/٣ﺧطﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ:
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧطﺔ
ﻣوﺛﻘـﺔ وﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﺣﻔز أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ.
ﻳراﻋﻰ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ ﻣوﺛﻘﺔ وواﻗﻌﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ ﺗﺣرص ﻓﻳﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد واﺿﺢ ﻵﻟﻳﺎت وﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟوﺣدات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎص – ان وﺟدت
 ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ: ﺗﻧوﻳﻊ اﻟوﺣدات ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 دﻋم إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟوﺣدات.
 ﺗﺣرﻳر اﻟوﺣدات ﻣن اﻟروﺗﻳن.
 اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﻧﺟﺎز.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗوﻓﻳر ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗروﻳﺞ واﻟﺗﺳوﻳق ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت اﻟوﺣدات.
 ٢/٥/٣اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
ﻳﺟب أن ﺗﺣرص اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ودﻋم اﻟﻌﻼﻗﺎت
واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻳراﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺗرﺟﻣﺔ
ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون إﻟﻰ ﺷراﻛﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت أو اﺳﺗﺷﺎرات أو ﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت
اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.
 -٤اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺎت:
ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ واﻟﻧ ازﻫﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﻗ ارراﺗﻬﺎ
وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،و ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ﻋدم
اﻟﺗﻣﻳﻳز ،و ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻧﺷر.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟ ـﺎﻝ اﻟﻣﺻـداﻗﻳﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻳﺎت ﻓﻰ اﻵﺗﻰ:

 ١/٤ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛـرﻳﺔ واﻟﻧﺷـر :
 ١/١/٤اﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﻧﺷر:
ﺗﺣرص اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﺗواﻓر إﺟراءات رﺳﻣﻳﺔ ﻳﺗم اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻧﺷر.
 ﺗواﻓر إﺟراءات وﻗواﻋد ﻣﺣددة وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟدي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻧﺷر ،واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن:
 ﺣظر اﺳﺗﺧدام اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟﺎﻫزة ﻏﻳر اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺳﺦ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻷدﺑﻳﺔ.
 وﺿﻊ إرﺷﺎدات ﻟﻠﻣﺗرددﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﺿواﺑط
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ.
 إﺳﺗطﻼع آراء أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣوﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻧﺷر.
 ٢/٤اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ:
ﺗﺣرص اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 ﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس )ﺗوزﻳﻊ أﻋﺑﺎء اﻹﺷراف
واﻟﺗدرﻳس ،واﻟﺣواﻓز واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ،واﻟﺑﻌﺛﺎت ،وﻏﻳرﻫﺎ(.
 ﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ) ﺗوزﻳﻊ أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﺣواﻓز
واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ،واﻟﺗرﻗﻳﺎت ،واﻟﻧﻘﻝ ،وﻏﻳرﻫﺎ(.
 ﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟطﻼب ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم
واﻟﺗﻘوﻳم.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ) ﻋدم اﻟﺗدرﻳس ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﺣد اﻷﻗﺎرب ﻣن
اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻹﺷراف اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻋﻠﻰ طﻼب ﻣﻌﻳﻧﻳن ﻟوﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ،
إﻟﻰ ﻏﻳر ذﻟك(.
 اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛﺎوي وﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺷﻛﺎوى ٕواﺧطﺎر اﻟﺷﺎﻛﻲ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
 ٣/٤اﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ:
 ١/٣/٤ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ:
ﺗﺣرص اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗوﻓﻳر دﻟﻳﻝ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻟﺟﻣﻳﻊ
اﻷطراف اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗواﻓر إﺟراءات رﺳﻣﻳﺔ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﻻﺗﺗﻔق
ﻣﻊ أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ.
 ﺗﺗﻳﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻲ
ﺗﺣدﻳث ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.
 ﺗﺗﺣرى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة.
 -٥اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري:
ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻬﺎز إداري ﻣؤﻫﻝ وﻛفء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳق
اﻷداء اﻟﻣﺧطط ﺑﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺗﺣﻘﻳق رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻓﻲ
اﻵﺗﻲ:
 ١/٥ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدات وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء :
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣن ﺑﻳن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻹداري اﻟﻛفء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺗﻘﻳﻳم أداﺋﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗدرﻳب
واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺿوﻋﻳﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم.
ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻورة دورﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ،وﺗﺳﺗﺧدم آﻟﻳﺎت
ﻣﺗﻌددة ﻟذﻟك ،ﻣﺛﻝ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءات وﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟرؤﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
اﻟﺗطوﻳر وﻏﻳرﻫﺎ.
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﺗﺗﺿﻣن
ﻋدد وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وآﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧطﺔ ،واﻟﺗﻰ ﻳﺟب
أن ﺗﻐطﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻣن
 ﺗراﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ً
اﻟﻣﺗدرﺑﻳن واﻷﺛر اﻟذي أﺣدﺛﻪ اﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ اﻷداء.

 ٢/١/٥ﻧظم ﺗﻘﻳﻳم أداء اﻟﻘﻳﺎدات اﻻدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن:
 اﺳﺗطﻼع آراء اﻟﻘﻳﺎدات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺣوﻝ ﻣدي ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﻧظم اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء.
 ﺗﺳﺗﺣدث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻛﻣﻳﺔ و ﻧوﻋﻳﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﺗﻘﻳﻳم اداء اﻟﻘﻳﺎدات اﻻدارﻳﺔ و
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.
 ﺗواﻓر آﻟﻳﺎت ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﺗﻌظﻳم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 ٢/٥اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳـﻔﻲ :
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘﻳﺎس اﻟرﺿﺎء اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻘﻳﺎدات اﻹدارﻳﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن )اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٢ﻓﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ،*(٢وﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣﺎﻟﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑذﻟك ،وﺗﻧﺎﻗش اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﻬم ،وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ.
 -٦اﻟﻣوارد :
ﻻ ﻳﻣﻛـ ــن ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ أن ﺗﻣ ـ ــﺎرس أﻧﺷ ـ ــطﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬ ـ ــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳ ـ ــق رﺳ ـ ــﺎﻟﺗﻬﺎ
وأﻫــداﻓﻬﺎ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣــن دون ﺗ ـواﻓر اﻟﻣ ـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﻣﺎدﻳــﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳــﺔ .ﻛﻣــﺎ ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻳﺔ.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻟﻣﺎدﻳـﺔ ﻓـﻰ
اﻵﺗﻰ:
 ١/٦ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ :
ﻳﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق أﻫـداﻓﻬﺎ
ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ .وﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أن ﺗ ارﻋـﻰ ﻋﻧـد ﺗﺧﺻـﻳص ﻣوازﻧﺗﻬـﺎ اﻟﺳـﻧوﻳﺔ ﻋﻠـﻰ
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻷﻧﺷـطﺔ وﻣـدى
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ.
ﻳراﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎﻳﻠﻲ:
__________________________________

* ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟواﺟب أن ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ
ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻘﻳﺎس اﻟرﺿﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
 ١/١/٦ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ:
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧوﻳﺎً ﻟﺗﺣﻘﻳق رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ ﻳﺗم ﺗوﺿﻳﺢ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﻔﺳرة ﻟذﻟك.
 اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﺧﺻص ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ.
 ٢/١/٦ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ:
 ﻳﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺑﺎن ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺻﻣﻳم واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎط
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ أﻋداد اﻟطﻼب.
 ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر ﻧظم ووﺳﺎﺋﻝ اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻳﻬﺎ وﺗوﻓﻳرﻣﺧﺎرج
اﻟطوارىء واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺣرﻳق.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ وﺗﺟﻣﻳﻝ ﻣﺑﺎﻧﻳﻬﺎ.
 ﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻬوﻳﺔ واﻹﺿﺎءة.
 ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﻌﻼاﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻷﻓراد
وﻣﻌدات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ٣/١/٦اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ:
 ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ.
 ﻳﺗم ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣراﻓق.
 ﺗﻛون اﻟﻣراﻓق ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام.
 ٢/٦اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎدﻳﺔ:
 ١/٢/٦ﺗﺳﻬﻳﻼت ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻳﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎﻛن ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﻣﺛﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺟواﻟﺔ وﻏﻳرﻫﺎ.
 ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺟﻬﻳزات ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﻝ ﻧوع
ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ.
 ٢/٢/٦اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ:
 ﺿرورة ﺗواﻓر اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
واﻹﻋداد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠطﻼب.
 ﺗﻛون اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗواﻓرة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام وﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ
وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ.
 ٣/٢/٦ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻧظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺑﻣﺎ ﻳواﻛب اﻟﻌﺻر.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎدﻳﺎً ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳﺳﺗﺧدم ﻣﺟﺎﻧﺎ أو ﺑﺄﺟر رﻣزي
ﻟﻠطﻼب وأﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ.
 ﻳﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
 ﻳﺗم ﺗﺣدﻳث ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ.
 إﺗﺎﺣﺔ ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم واﻟطﻼب.

 -٧اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ:
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ دور ﻣﻬــم ﻓــﻲ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟﺑﻳﺋــﺔ وﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣﺣﻳطــﺔ ﺑﻬــﺎ
وﻋﻠﻳﻬــﺎ أن ﺗﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺑﻳــﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺣــﻳط ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣــﺎ ﺗﻣﺎرﺳــﻪ ﻣــن
أﻧﺷطﺔ أو ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ،وﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس رﺿﺎﺋﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ
ﻓﻰ اﻵﺗﻰ:
 ١/٧ﺧطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ:
 ١/١/٧اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ:
 ﺿرورة ﺗواﻓر ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن:
 اﻟطﻼب. أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس. اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن. اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. ٢/١/٧اﻟﺧطﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
 وﺟود ﺧطﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ.
 ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ أوﻟوﻳﺎت واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﺧطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )اﺳﺗﺷﺎرات/ﺑراﻣﺞ
ﺗدرﻳﺑﻳﺔ /ﻗواﻓﻝ /ﺗﺛﻘﻳف /ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ  ...إﻟﺦ(.
 ٢/٧ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
 ١/٢/٧ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
 ﺿرورة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗﺣدﻳد أﺷﻛﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 دﻋوة اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻳد اﻟﺧرﻳﺟﻳن ،وﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﻓرص
اﻟﺗوظف ﻟﻠﺧرﻳﺟﻳن ،وﻓﻲ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،وﺗدرﻳب اﻟطﻼب.
 ٢/٢/٧رﺿﺎ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘﻳﺎس رﺿﺎ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﻣﻧظﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺣوﻝ
دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺳﺗوى ﺧرﻳﺟﻳﻬﺎ )أﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٢ﻓﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
.(٢
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎس رﺿﺎ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى رﺿﺎ ﻫذﻩ اﻷطراف ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة
ﻣﻧﻬﺎ ،واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رﺿﺎﺋﻬﺎ
ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺳﺗوى ﺧرﻳﺟﻬﺎ.
 -٨اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﻰ ٕوادارة ﻧظم اﻟﺟودة:
ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﻳم ﺷﺎﻣﻝ وﻣﺳﺗﻣر ﻟﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ،ﺑﻬدف ﺗﺣدﻳد
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘوة واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳزﻫﺎ ،وﻛذﻟك ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺿﻌف واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ.
وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم ﻓﻰ ﺗطوﻳر وﺗﻌزﻳز ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺟودة.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﻰ اﻟﺗﺎﻟﻰ:
 ١/٨ﺗﻘوﻳم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
 ١/١/٨ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم:
ﻳﺟب أن ﺗﻠﻌب وﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ دو اًر ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘوﻳم آداء
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .وﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻳﺗم اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ.
 ﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم أداء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم/
اﻟطﻼب /اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن /اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﻳﺔ ﻟرﺻد اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷداء.
 ٢/١/٨أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌزﻳز واﻟﺗطوﻳر:
 ﺗﻧطوي ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻌزﻳز واﻟﺗطوﻳرﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ وﻣﺷروﻋﺎت ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة
اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ.
 ﻳﺟب أن ﺗؤدي ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم إﻟﻰ ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ.
 ٢/٨دﻋم اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟوﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة:
 ١/٢/٨اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي:
ﻳﺟب أن ﺗﺣرص اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻝ اﻟدﻋم
اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ﻟوﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ،ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻷﺧﻳرة ﻣن ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ
اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ .وﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧططﺔ.
 ﺗوﻓﻳر اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠوﺣدة.
 ﺗوﻓﻳر ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠوﺣدة.
 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻣدﻳر اﻟوﺣدة ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺟودة
ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ :
 -١اﻟطﻼب واﻟﺧرﻳﺟون:
ﻳﻌﺗﺑر اﻟطﺎﻟب ﻫو ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣن ﺛم ﻳﺟب أن ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ،وﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم واﻹرﺷﺎد ،وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟطﻼب ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗﺧرﺟﻬم.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟطﻼب واﻟﺧرﻳﺟﻳن
ﻓﻰ اﻵﺗﻰ:
 ١/١ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗﺑوﻝ وﺗﺣوﻳﻝ وﺗوزﻳﻊ اﻟطﻼب:
ﺗﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺳﺎﺳﻳﺎت واﺿﺣﺔ ﻟﻘﺑوﻝ وﺗﺣوﻳﻝ وﺗوزﻳﻊ
اﻟطﻼب ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟواﻓدﻳن.
 ١/١/١ﻧظم ﻗﺑوﻝ وﺗﺣوﻳﻝ اﻟطﻼب:
ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﺗﺑﺎع اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 ﻳﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗواﻋد ﻗﺑوﻝ اﻟطﻼب ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )إﻧﺗرﻧت/
دﻟﻳﻝ اﻟطﻼب /إدارة ﺷﺋون اﻟطﻼب(.
 إﻋداد وﺗﻧظﻳم ﺑراﻣﺞ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﺟدد.
 ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﻣﺣددة وﻣﻌﻠﻧﺔ

ﻟﺗوزﻳﻊ اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت

اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﻣﺣددة وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﺗﺣوﻳﻝ اﻟطﻼب.
 ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻳﻼت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ٕواﻟﻳﻬﺎ ﺳﻧوﻳﺎً ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم
اﻟﻣﺑررات اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺿرورة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﻳن أﻋداد اﻟطﻼب اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ )أﻣﺎﻛن اﻟدراﺳﺔ /اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ /اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات  .........إﻟﺦ(.

 ٢/١/١اﻟطﻼب اﻟواﻓدون:
ﺗﻘ ــوم اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﺑﺈﻋ ــداد ﻗواﻋ ــد ﺑﻳﺎﻧ ــﺎت رﺳ ــﻣﻳﺔ ﻣﻔﺻ ــﻠﺔ ﺗﺗﺿ ــﻣن اﻟﺑﻳﺎﻧ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﺗواﻓر إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻋن اﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن ﺗوﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ ﻫؤﻻء اﻟطﻼب إﻟﻰ اﻟﻌدد
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗواﻓر إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻋن ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻝ اﻟزﻳﺎدة ﻟﻠطﻼب اﻟواﻓدﻳن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋوام
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 ﺗواﻓر ﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن.
 ٢/١اﻟدﻋم اﻟطﻼﺑﻲ:
ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎﻣﺎً ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻟدﻋم اﻟطﻼب أﻛﺎدﻳﻣﻳﺎً وﻣﺎدﻳﺎ ٕواﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ وﺻﺣﻳﺎً،
إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ وﺟود ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن وﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن د ارﺳﻳﺎً.
 ١/٢/١ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻧﻔﺳﻲ:
ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗوﻓﻳر ﺑراﻣﺞ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟدﻋم اﻟطﻼب ﻣﺎدﻳﺎً وﻧﻔﺳﻳﺎً وﻏﻳرﻫﺎ.
 ﺿرورة اﺳﺗﻧﺎد ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟظروف
واﻹﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم.
 ٢/٢/١ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ:
 ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠطﻼب .
 ﺗﺧﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ دﻋم اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺣﻳﺔ وﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟذوي
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻳﺎدة طﺑﻳﺔ ﻣﺟﻬزة ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ.
 ٣/٢/١ﺑراﻣﺞ دﻋم وﺗﺣﻔﻳز اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن واﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن:
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗواﻋد ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن واﻟﻣﺑدﻋﻳن واﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن.
 ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣﻌدﻻت ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟدﻋم وﺗﺣﻔﻳز اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن )ﻣﻧﺢ
دراﺳﻳﺔ  /دﻋم ﻣﺎﻟﻲ  /رﻋﺎﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ /ﺟواﺋز وﺷﻬﺎدات ﺗﻘدﻳر .........إﻟﺦ(.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟدﻋم ورﻋﺎﻳﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﺑراﻣﺞ دﻋم اﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن
ﺳﻧوﻳﺎً.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘﻳﺎس ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑراﻣﺞ دﻋم ورﻋﺎﻳﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن دراﺳﻳﺎً
ﺳﻧوﻳﺎً.
 ٤/٢/١اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ:
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دﻟﻳﻼً ﻣطﺑوﻋﺎً ﻟﻠطﺎﻟب وﻳﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻼب.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،أو ﺗﺳﺗﺧدم ﻧظﺎم اﻟرﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻧظﺎم اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗوﻋﻳﺔ ٕواﻋﻼم اﻟطﻼب ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻺرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ. ﺗﺣدﻳد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ إﺧﺗﻳﺎر وﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣرﺷد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ. ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟرﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗوﻋﻳﺔ ٕواﻋﻼم اﻟطﻼب ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠرﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻳﻣﺔ. ﺗﺣدﻳد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﺧﺗﻳﺎر وﺗﻌﻳﻳن اﻟراﺋد اﻟﻌﻠﻣﻲ. ٣/١اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ:
ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر أﻧﺷطﺔ ﻟﻠطﻼب ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ورﻳﺎﺿﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم واﺳﺗﻐﻼﻝ طﺎﻗﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم اﺳﺗﻐﻼﻻً
أﻓﺿﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺗﺗﻳﺢ ﻟﻬم اﻟﻔرص ﻟﻠﺗﻔوق واﻟﺗﻣﻳز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ١/٣/١اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ:
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻟﻠطﻼب.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ وأﺳﺎﻟﻳب ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ وﺟذب اﻟطﻼب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدور اﺗﺣﺎد اﻟطﻼب واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻳﻝ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ.
 ٢/٣/١ﺗﻣﻳز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ:
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻘدﻳم وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ )ﻣﺎدﻳﺎً/
ﻣﻌﻧوﻳﺎً /ﻋﻠﻣﻳﺎً(.
 ٤/١اﻟﺧرﻳﺟون:
ﻳﺟ ــب أن ﻳﺣظ ــﻰ اﻟﺧرﻳﺟ ــون ﻋﻠ ــﻰ اﻫﺗﻣ ــﺎم اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﻳ ــﺗم ﺗ ــﺄﻫﻳﻠﻬم ﺑﺷ ـ ٍ
ـﻛﻝ
ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻬم.

 ١/٤/١ﺧدﻣﺎت اﻟﺧرﻳﺟﻳن:
 ﺗﻘﻳس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﺧرﻳﺟﻳﻳن ،وﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻘواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬم.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻹﻋداد اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧرﻳﺟﻬﺎ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻬم.
 ﺗﺷﺟﻊ وﺗدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ راﺑطﺔ اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬم.
-٢اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ) (NARSواﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ،
وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ أﺧرى ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ،
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﻳرة ﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ١/٢اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ أو ﻣﻌﺎﻳﻳر أﺧرى ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ:
 ١/١/٢ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررت أن ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ.
 ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ وﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ.
 ٢/١/٢اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ.
 ﻳﺟب أن ﺗﺗواﻓق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ.
 ٢/٢ﺗواﻓق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗواﻓق ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة )ﺗوﻓﻳر
ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘررات وطرق اﻟﺗﻘوﻳمٕ ،وادﺧﺎﻝ طرق ﺣدﻳﺛﺔ
ﻟﻠﺗﻌﻠم ،وﻏﻳرﻫﺎ(.
 -٣اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ
وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﺻﻳف ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ دورﻳ ًﺎ،
واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻻﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة .وﻛذﻟك ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺣﻘق ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﻬﺎ.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ١/٣اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ :
 ١/١/٣ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺔ ﻹﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ،ﻣن ﺣﻳث
ﺗﻧوﻋﻬﺎ وﻣﺣﺗواﻫﺎ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺻف ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟذى ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻳﻳر ٕواﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ .اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳؤدى إﻟﻰ اﺳﺗﺣداث ﺑراﻣﺞ أو ﻣﻘررات
دراﺳﻳﺔ ﺟدﻳدة أو إﺟراء ﺗﻌدﻳﻼت ﻓﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

 ٢/٣ﺗﺻﻣﻳم وﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ١/٢/٣ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑراﻣﺞ:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻘدﻣﻬﺎ )اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٥واﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٦ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ،(٢وﻳﻌﺗﻣد
ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ اﻟﺣﺎﻛم ﻫذا اﻟﺗوﺻﻳف.
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗواﻓق ﻣﺣﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻛﻝ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ وﻣﻘرراﺗﻪ ﻷﻫداف ذﻟك اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات
اﻟذﻫﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت /اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻧﺎﻗد واﻻﺑﺗﻛﺎري /ﻓرق اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ /ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ.............../إﻟﺦ(.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﻳم
وﺗطوﻳر ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ٢/٢/٣ﺗطوﻳر وﺗﺣدﻳث اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ :
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟراءات اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
 ﺗﺗم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺔ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ )اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ /وﺣدة اﻟﺟودة /ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد(.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣراﺟﻌﻳن أواﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن
اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن )اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٧ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(٢
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣدﻳث اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺧﺻص وﻓﻲ طرق
اﻟﺗدرﻳس.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻣﺗﻐﻳرات ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.
 ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات )اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم
 ٨واﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٩ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(٢
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟطﻼب )ﻧﻣوذج رﻗم ١٠
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(٢
 ٣/٣ﻣؤﺷرات ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻣوﺛﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗطور ﻋدد اﻟطﻼب اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳن ﺑﻛﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧواتاﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻋرض اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗطور.
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻔرق اﻟدراﺳﻳﺔ ) اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت( اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻊ ذﻛر اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻊذﻛر اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ
اﻧطوت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ.
 -٤اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟداﻋﻣﺔ:
ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠطﻼب ،وﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ،وﺗﺷﺟﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠم ﻏﻳر
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻼب .وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن
ﺗﺗﻳﺢ ﻣﺻﺎدر ﺗﻌﻠم ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻷﻋداد اﻟطﻼب .وﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻘوﻳم
اﻟطﻼب ﺑﻌداﻟﺔ وﻣوﺿوﻋﻳﺔ ،وﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ١/٤اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم :
 ١/١/٤ﺗواﻓر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗ ارﺗﻳﺟﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣوﺛﻘﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ إﻋداد
اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم.
 ٢/١/٤ﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ﺗراﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم دورﻳﺎً ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟطﻼب وأﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وأﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ
اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ.
 ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم.
 ٣/١/٤أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻧﻣﺎطﺎً ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺧرﺟﺎت
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ )اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ /اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ /اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ/
........إﻟﺦ(.
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻼءﻣﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أن اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ وطرق
ﺗدرﻳس ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻰ.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت /اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ /ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺧرج ... /إﻟﺦ(.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ٢/٤اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﻳم :
 ١/٢/٤اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ:
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣددة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﺣﻠوﻝ ﻣﺑﺗﻛرة وﻋﻣﻠﻳﺔ
ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﻳم ،واﻟﺗﻲ ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌددﻳﺔ اﻟزاﺋدة ﻟﻠطﻼب )ﺗﻘﺳﻳم اﻟدﻓﻌﺎت ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،وﺗﺣﻔﻳزاﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ،وﻏﻳرﻫﻣﺎ(.
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻋدد اﻟطﻼب )اﻟﺗﻌرﻳف واﻟﺗروﻳﺞ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ /ﺗﺣﻔﻳزاﻟطﻼب ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.............. /إﻟﺦ(.
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدروس اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ )ﺗﻔﻌﻳﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ،واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔاﻻﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ(.
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺿﻌف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ )اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد ،واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔاﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ ،وﻏﻳر ذﻟك(.
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻘص أو زﻳﺎدة أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس )ﺗﻌدﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻳﻳن ،إﻋﺎدةﺗوزﻳﻊ اﻷﻋﺑﺎء اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ،وﻏﻳر ذﻟك(.
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ )ﺷراء ﺣق اﻟﺗﺄﻟﻳف /اﻟﺗﺄﻟﻳف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ /إﺷراف اﻟﻘﺳماﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب /اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺄﺣد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ(.

 ٢/٢/٤ﻣردود اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .وﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺣﺳﻳن واﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.

- ١٢٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ٣/٤ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻠطﻼب:
 ١/٣/٤ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳب اﻟطﻼب:
 ﺗﺻﻣم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻠطﻼب ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،وﺗﺗﺿﻣن آﻟﻳﺎت ﻣﺣددة وواﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ
واﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 ﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳم وﺗوﺻﻳف ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳب اﻟطﻼب وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ آﻟﻳﺎت ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﺗﻘوﻳم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻠطﻼب )ﻧﻣﺎذج
ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻣﺗدرﺑﻳن /ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﺟﻬﺎت اﻟﺗدرﻳب(.
 ﻳﺗم اﻷﺧد ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب ) ﻧظﺎم اﻟدرﺟﺎت(.
 ﺗﺻﻣم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗدرﻳب
اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻠطﻼب.
 ٤/٤ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب:
 ١/٤/٤أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب:
 ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ آﻟﻳﺎت ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺗواﻓق ورﺑط اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﺑﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر آﻟﻳﺎت ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋداﻟﺔ ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻠﻳﺔ.
 ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺟود آﻟﻳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗوﺛﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.
 ﻳﺗم إﻋﻼم اﻟطﻼب ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﻔرق
اﻟدراﺳﻳﺔ /اﻟﻣﻘررات( واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
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 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗواﻋد ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗظﻠﻣﺎت اﻟطﻼب ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻻﻣﺗﺣﺎن ،وﺗﻌﻠﻧﻬﺎ وﺗراﻗب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﻳر ﻋﺎم ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
 ٥/٤اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم:
 ١/٥/٤اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻋداد اﻟطﻼب ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب
أن ﻳﺗواﻓر ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،واﻟﻣراﺟﻊ واﻟدورﻳﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﺣدﻳﺛﺔ،
وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺻوﻳر ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
 ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻹﻧﺗرﻧت /اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ دورﻳﺎت
إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ /ﻛﺗب إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ............../إﻟﺦ( ،وﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺟب أن
ﻳﺗﺻف ﻫؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﺟدارة ،وﺧﺎﺻﺔً ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق

ﺑﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

وﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.
 ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺣدﻳﺛﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ واﻟدورﻳﺎت ذات
اﻟﺻﻠﺔ.
 ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺳب
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺳﻧوﻳﺎً ﻣن طﻼب وأﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ.
 ٢/٥/٤ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻘﺎﻋﺎت واﻟﻔﺻوﻝ اﻟدراﺳﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﻋداد
اﻟطﻼب /اﻟﺟداوﻝ اﻟدراﺳﻳﺔ.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺿرات واﻟﻔﺻوﻝ اﻟدراﺳﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ،وﺗﻛون
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ واﻟﺑﺻرﻳﺔ /اﻟﺧﺎﻣﺎت
واﻟﻣواد/ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ /اﻹﺿﺎءة /اﻟﺗﻬوﻳﺔ /وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻳﺿﺎح/
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗدرﻳس.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻋداد اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﻧﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ.
 ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻸﻏراض
اﻟﻣﻌدة ﻟﻬﺎ )ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ /ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم /ورش /ﻣﺣطﺎت
ﻣرﺳم /ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﻠﻐﺎت /ﻣﻌﺎﻣﻝ
اﻟﺗﺟﺎرب اﻟزراﻋﻳﺔ /ﻓﻧﺎدق /ﻣطﺎﻋم /ﻣﻼﻋب /ا
اﻟﺣﺎﺳب وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك(.
 ٦/٤رﺿﺎ اﻟطﻼب:
 ١/٦/٤ﻗﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم رﺿﺎ اﻟطﻼب:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم رﺿﺎء اﻟطﻼب ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء )اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٢ﻓﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(٢
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت رﺿﺎ اﻟطﻼب واﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ
ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى رﺿﺎﺋﻬم ﻋن ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺣوﻳﻼت
وأﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠم ،واﻻﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ ،واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﺗﻠﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
 ........وﻏﻳرﻫﺎ.
 ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم رﺿﺎ اﻟطﻼب ،وﺗﺗﺧذ اﻟﻘ اررات
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻫذا اﻟرﺿﺎ.
 -٥أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس:
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت وﻗواﻋد ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﺗﻌﻳـﻳن اﻟﻌـدد اﻟﻛـﺎﻓﻰ ﻓـﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ،وﺗﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم أداﺋﻬم ،وذﻟك ﺑﻣـﺎ
ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻘﺎً
ﻟرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .ﻛـذﻟك ﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أن ﺗﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻗـدرات
وﻣﻬﺎرات أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم وﺿﻣﺎن رﺿﺎﺋﻬم اﻟوظﻳﻔﻲ.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 ١/٥ﻛﻔﺎﻳﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ١/١/٥أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس:
 ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس إﻟﻰ اﻟطﻼب ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ.
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻌﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻟﻠﻣﻘررات
اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗدرﻳﺳﻬﺎ.
 ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ وآﻟﻳﺎت ﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﺟز/اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ
أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت.
 ٢/١/٥أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أن ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ إﻟﻰ اﻟطﻼب ﺗﺗﻔق
واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻰ
أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ.
 ٢/٥ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات وﻣﻬﺎرات أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ١/٢/٥ﺧطﺔ اﻟﺗدرﻳب:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ .
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ اﻟﺗدرﻳب ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم وﻓﻘﺎ
ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ ﻋدد وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ
وآﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.
 ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟراءات اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻰ ﺗﻠﺑﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ.
 ٢/٢/٥ﺗﻘوﻳم اﻟﺗدرﻳب:
 ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺳب اﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﺳﻧوﻳﺎ ﻣن ﻛﻝ ﻓﺋﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ.
 ﺗﺻﻣم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤﺷرات ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣردود ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺳﻧوﻳﺎً.
 ٣/٥ﺗﻘﻳﻳم أداء ورﺿﺎ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ١/٣/٥ﺗﻘﻳﻳم أداء أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم:
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم أداء أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ،واﻟﺗﻰ ﻳﺟب أن ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟداوﻝ اﻟدراﺳﻳﺔ
واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻷﺧرى ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎدة اﻟطﻼﺑﻳﺔ وﻓﻰ
اﻟﺧطﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻌﻠﻣﻰ ،واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ/اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة
واﻟﺗطوﻳر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ ﺟﻬود ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء واﻟرؤﺳﺎء ،وﻏﻳرﻫﺎ.
 ﺗﻌﻠن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوى ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم أداء أﻋﺿﺎء
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ،وﻛذﻟك أﺳﺎﻟﻳب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
- ١٣٠ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﺑط اﻟﺣواﻓز ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻷداء ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم.
 ﺗﺧطر إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم أداﺋﻬم
وﺗﻧﺎﻗﺷﻬم ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورة.
 ٤/٥اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم )اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٢ﻓﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(٢
 ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻰ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ
اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ،وﺗﺗﺧد اﻟﻘ اررات واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن أو
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رﺿﺎﺋﻬم.

 -٦اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻫو أﺣد اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟظروف اﻟﻣواﺗﻳﺔ ،واﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن
اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣﺛﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودﺗﻪ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣوث ﻣن ﺧﻼﻝ
ﺧطﺔ ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 ١/٦ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧطﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ
وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط.
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻓﻰ ﺿوء إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أو اﻟﻣﻣﻛن
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 ﺗوﺛق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧطﺔ وﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ اﻟﺣﺎﻛم.
 ٢/٦ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ:
ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗرﺗﻘﻰ ﺑﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ أﺣد
ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك ﻳﺟب أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤﺷرات ﻣوﺿوﻋﻳﺔ
ﻟﻘﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ،وﺗﺷﺟﻊ وﺗﺣﻔز اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ،وﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣوث ﻓﻰ دﻋم وﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ١/٢/٦ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة:
 ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺳﻧوﻳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﻋدد اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﻧﺷورة ﻣﺣﻠﻳﺎً ودوﻟﻳﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﺗواﻓر ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ دوﻟﻳﺔ.
 ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟذﻳن ﺳﺑق ﻟﻬم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز اﻟدوﻟﺔ أو
ﺟواﺋز ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ أو ﺑراءات اﺧﺗراع.
 ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺟذب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ أﺑﺣﺎﺛﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ.

- ١٣٢ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻋدد اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻰ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 ٢/٢/٦ﺗﺷﺟﻳﻊ وﺗﺣﻔﻳز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ:
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن
اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
 ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ واﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ
اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ.
 ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ )ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات
ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث(.
 ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺣﻔﻳز اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟرﻋﺎﻳﺔ ودﻋم اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣﺎدﻳﺎ
وﻣﻌﻧوﻳﺎ.
 ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻟﻠﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز ﻣﺣﻠﻳﺔ أو دوﻟﻳﺔ ﻓﻰ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ.

 ٣/٢/٦ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ دﻋم وﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذى ﻳﻘوم ﺑﻪ أﻋﺿﺎء
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻓﻰ دﻋم وﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﻼب ﻓﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ.
 ٣/٦ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ:
 ﺗﺧﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوازﻧﺔ ﺳﻧوﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.

- ١٣٣ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ.
 ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم ﻣردود اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ٤/٦أﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ أﺧرى:
 ١/٤/٦ﻣﺷروﻋﺎت ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣﻣوﻟﺔ واﺗﻔﺎﻗﻳﺎت:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت
ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ أو دوﻟﻳﺔ.
 ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -ﻟﻳس ﻓﻘط  -إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﻊ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ أو ﺑﺣﺛﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻓﻰ
اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻰ.
 ٢/٤/٥اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻷﺧرى:
ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻧدوات وورش اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣؤﺗﻣرات
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ.
 ﺗدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ.
 ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟطﻼب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ.
 ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻰ أﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ أﺧرى ﻣﺣﻠﻳﺔ أو إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ أو دوﻟﻳﺔ ﻣﺛﺎﻝ
ذﻟك:
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺔ ﻫﻳﺋﺎت دوﻟﻳﺔ إﺻدار دورﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ. ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﺗﻠﺗدرﻳس ﻓﻰ ﺗﺣﻛﻳم أﺑﺣﺎث أو ﻣﺷروﻋﺎت.- ١٣٤ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻓﻰ ﻣﻧظﻣﺎت أو ﺟﻣﻌﻳﺎت ﻗوﻣﻳﺔ أو دوﻟﻳﺔ. -٧اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم ﺑراﻣﺞ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﻫذﻩ
اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺻﻳﻔﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ،وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ دورﻳﺎً ،واﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻷي ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣﻘرراﺗﻪ ﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ اﻷﻫداف اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﻪ .ﻛﻣﺎ ﺗﺣرص
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟطﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،وﺗﻘر ﻧظﻣﺎ
ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻘوﻳم طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،وأﺧﻳ اًر ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ طﻼب
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ١/٧اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ:
 ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻌرﻳف ﺑﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﻬﺎ.
 ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋداد وأﻧواع اﻟدﺑﻠوﻣﺎت واﻟدرﺟﺎت
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺎﺿﻳﺔ ،وﻣﺻﻧﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠدارﺳﻳن ﻣن
اﻟداﺧﻝ )أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ( واﻟﺧﺎرج.
 ٢/٧اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ١/٢/٧ﺑراﻣﺞ اﻟدﺑﻠوم /اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر /اﻟدﻛﺗوراﻩ:
 ﺗﺗﺑﻧﻰ وﺗطﺑق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوﺻﻳف ﻣوﺛق وﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
 ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿرورة ﺗواﻓق ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺗطورات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
- ١٣٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﺑواﺳطﺔ ﻣراﺟﻌﻳن
ﺧﺎرﺟﻳﻳن )اﻧظر اﻟﻧﻣوذج رﻗم  ٦ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .(٢
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣدى ﺗواﻓق ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻛﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ
اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ.
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣدى ﺗواﻓق ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻛﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ.
 ﺗﺣدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
 ٢/٢/٧ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ واﻹﺷراف اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ:
 ﺗﻌﻠن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ واﻹﺷراف ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣن
ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻣﺛﻝ أدﻟﺔ ﻟﻠطﻼب واﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ،
وﻏﻳرﻫﺎ.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ واﻟﺗﺣدﻳث ﻹﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ واﻹﺷراف ﻓﻰ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﻐرض ﺗطوﻳرﻫﺎ.
 ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،وﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻘواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟطﻼب
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻟدﻳﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﺣدﻳث اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد
ﻟﻠواﺋﺢ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 ﺗﻠﺗزم اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوزﻳﻊ اﻹﺷراف اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋﻝ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺗﺧﺻص.
 ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺛﻘﺔ ااﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم أداء اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن
ﻗﺑﻝ وأﺛﻧﺎء اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ .ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﻋﻘد ﺳﻳﻣﻧﺎرات ،واﻟﺗﻘﺎرﻳر
اﻟدورﻳﺔ.
 ٣/٢/٧اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
- ١٣٦ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﻳن ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ /واﻟﺧطﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻷﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.
 ﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻓﻰ
ﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 ٣/٧طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ١/٣/٧اﻻ ﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ :
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻌدﻻت ﺗزاﻳد أو ﺗﻧﺎﻗص أﻋداد اﻟطﻼب اﻟﻣﻠﺣﻘﻳن
ﺑﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﻊ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻰ ﺗﻧطوى ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺎق اﻟطﻼب اﻟواﻓدﻳن إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد
اﻟطﻼب ﻓﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺳﻧوﻳﺎ )ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷﺧﻳرة( ،ﻣﻊ
ﺗوﺿﻳﺢ اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻰ ﺗﻧطوى ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 ٢/٣/٧ﺗﻘوﻳم طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﻘوﻳم طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗواﻓق طرق اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
ﻟﻠﺗﻌﻠم.
 ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣن ﺗواﻓق اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗوى
اﻟﻣﻌﻠن ﻟﻠﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
 ﺗطﺑق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك.
 ﺗﺷﺟﻊ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻷﺑﺣﺎث
اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
- ١٣٧ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ٣/٣/٧رﺿﺎ طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ:
 ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻘﻳﺎس رﺿﺎ طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻘﻳﻳم رﺿﺎء اﻟطﻼب واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗطوﻳر
ﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗواﻋد ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗظﻠﻣﺎت اﻟطﻼب.
 -٨اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
ﻟﻠﺗﺣﻘ ــق ﻣ ــن اﻟﻔﺎﻋﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﻳﺟ ــب أن ﺗﺳ ــﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﻟﻳب اﻟﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺔ
ﻟﻠﺗﻘ ــوﻳم اﻟﺷ ــﺎﻣﻝ ﻷﺑﻌ ــﺎد وﻋﻧﺎﺻ ــر اﻟﻔﺎﻋﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ .وﺗﻧ ــﺎﻗش ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ ﻫ ــذا اﻟﺗﻘ ــوﻳﻳم ﻣ ــﻊ
اﻟﻘﻳــﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ وﺟﻣﻳــﻊ اﻷط ـراف اﻟﻣﺳــﺗﻔﻳدة ،وذﻟــك ﺗﻣﻬﻳــدا ﻟوﺿــﻊ ﺧطــط اﻟﺗﺣﺳــﻳن
واﻟﺗﻌزﻳز ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ١/٨ﺷﻣوﻟﻳﺔ واﺳﺗﻣرارﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم:
ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أﺳــﺎﻟﻳب ﻣوﺿــوﻋﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻟﻠﺗﻘــوﻳم اﻟﺷــﺎﻣﻝ واﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،ﻣــﻊ وﺟــود ﻧظــﺎم رﺳــﻣﻲ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟــداﺧﻠﻰ ﻹدارة ﺟــودة اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠم .وﺗ ارﻋــﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 ١/١/٨أﺳﺎﻟﻳب وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم:
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ
وﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن.
 ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧططﺎً ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳﻳن واﻟﺗﻌزﻳز ﻓﻰ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘوﻳم
اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﺗطﺑق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر وﺗﻌزﻳز اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺿﻣن
ﺟدوﻝ زﻣﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات
اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ.
 ٢/١/٨ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﻠﺟودة:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻹدارة ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺑراﻣﺞ
واﻟﻣﻘررات ،وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻘررات ،واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ،وﺧطط ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺻﺣﻳﺢ
اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ.
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤﺷرات ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداء اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ٢/٨اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:
ﺗﻌﺗﺑــر ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻣــن اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺿــرورﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻟﺗــزام
اﻟﻘﻳــﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ واﻹدارﻳــﺔ وأﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس وﻣﻌــﺎوﻧﻳﻬم ،واﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ
ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻸداء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
وﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرارت ﺟدﻳدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ ﻧظم اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻣﻼﺣق
 اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) : (١اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت.
 اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) : (٢اﻟﻧﻣﺎذج.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ):(١

اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت

ﻋﻧــد اﺳــﺗﺧدام ﻫــذﻩ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم واﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﺗؤﻛــد اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿــﺣﺔ أﻣــﺎم

ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ،واﻟﻬﻳﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ د ارﻳــﺔ ﺑ ـﺄن ﺑﻌــض ﻫــذﻩ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم واﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻗــد ﻳﻛــون ورد ﺑﻣﻌ ـﺎن

ﻣرﺟﻊ أو أدﻟﺔ أﺧرى .وﺗؤﻛد اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻟﻬـذﻩ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ا
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد.
 ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ:
ﻫﻲ أي ﻛﻠﻳﺔ أو ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻝ أو ﻛﻠﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻷزﻫـر ﺗﻘـدم ﺑـراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق

ﺑﻣؤﻫﻝ ﻋﻠﻣـﻲ ﻋـﺎﻝ )ﺑﻛـﺎﻟورﻳوس أو ﻟﻳﺳـﺎﻧس( أو درﺟـﺔ أﻋﻠـﻰ )دﺑﻠـوم /ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر /دﻛﺗـوراﻩ أو

اﻹﺟﺎزة اﻟﻌﻠﻳﺎ(.

 اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ:

ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻣدة ﻣـن اﻟﻬﻳﻛـﻝ

اﻟﺗﻧظﻳﻣــﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ،وﻟﻬــﺎ ﺣــق اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت واﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟﻣﻘــررات واﻟﻣوازﻧــﺎت،
واﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ )ﻣﺟــﺎﻟس اﻷﻗﺳــﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ،ﻣﺟﻠــس اﻟﻛﻠﻳــﺔ /اﻟﻣﻌﻬــد(.

ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )ﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ /اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ(.
 ﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم:

ﻳﻘﺻــد ﺑــﻪ ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣــن أن اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ

رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻗــد ﺗــم ﺗﺣدﻳــدﻫﺎ وﺗﻌرﻳﻔﻬــﺎ وﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ ،ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟــذي ﻳﺗواﻓــق ﻣــﻊ

اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻣﻧــﺎظرة ﻟﻬــﺎ ،ﺳـواء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻘــوﻣﻲ أو اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ،وأن ﻣﺳــﺗوى ﺟــودة ﻓــرص

اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ واﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ وﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺑﻳﺋـﺔ ﺗﻌﺗﺑـر ﻣﻼﺋﻣـﺔ ،أو ﺗﻔـوق ﺗوﻗﻌـﺎت
ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 اﻻﻋﺗﻣﺎد:

ﻳﻘﺻ ــد ﺑ ــﻪ اﻻﻋﺗـ ـراف اﻟ ــذي ﺗﻣﻧﺣ ــﻪ اﻟﻬﻳﺋ ــﺔ اﻟﻘوﻣﻳ ــﺔ ﻟﺿ ــﻣﺎن ﺟ ــودة اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم واﻻﻋﺗﻣ ــﺎد

ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ،إذا ﺗﻣﻛﻧ ــت ﻣ ــن إﺛﺑ ــﺎت أن ﻟ ــدﻳﻬﺎ اﻟﻘ ــدرة اﻟﻣؤﺳﺳ ــﻳﺔ ،وﺗﺣﻘ ــق اﻟﻔﺎﻋﻠﻳ ــﺔ
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻣﻌﺗﻣــدة واﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻬﻳﺋــﺔ ،وﻟــدﻳﻬﺎ ﻣــن اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﺗطــورة اﻟﺗــﻲ

ﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣﺳﻳن واﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺟودة.

 اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ):(NARS

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ أﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑـراء

ﻣﺗﺧﺻﺻ ــﻳن وﻣﻣﺛﻠ ــﻳن ﻟﻣﺧﺗﻠ ــف ﻗطﺎﻋ ــﺎت اﻟﻣﺳ ــﺗﻔﻳدﻳن .وﺗﻣﺛ ــﻝ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻌ ــﺎﻳﻳر اﻟﺣ ــد اﻷدﻧ ــﻰ

اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد.
 اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻌﺗﻣدة:

اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﺗﻌﺗﻣــد ﻣــن اﻟﻬﻳﺋــﺔ ،ﺑﺷــرط أن

ﻳﻛون ﻣﺳﺗواﻫﺎ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ.
 ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد:

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﻟﺗﻘوﻳم واﻋﺗﻣـﺎد ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ

ﺑﺎﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن وﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻔﻳدﻳن ،وﺗﻌﺗﺑـر اﻷداة اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ اﻟﺗـﻲ

ﻳــﺗم اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻋــداد اﻟد ارﺳــﺔ اﻟذاﺗﻳــﺔ ،وﺗﺳــﺗﺧدم ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻣ ـراﺟﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣــدﻳن ﻣــن

اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ اﻟزﻳﺎرات اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،وأﺧﻳ ار ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ:

ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺑﻛﻔﺎءة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ،وذﻟـك

ﻟﺗﺣﻘﻳــق رﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬــﺎ وأﻫــداﻓﻬﺎ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ ،ﻣــﻊ وﺟــود ﻫﻳﻛــﻝ ﺗﻧظﻳﻣــﻲ ﻣﻼﺋــم

ﻳﻧطــوي ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺎت واﺿــﺣﺔ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ ،وﺗﺣدﻳــد دﻗﻳــق ﻟﻠﻣﺳــﺋوﻟﻳﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ،وﻓــﻰ

ظﻝ ﻗﻳﺎدة أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ ،وﺗﺗﺻـف ﺑﺎﻟﻣﺻـداﻗﻳﺔ واﻟﺷـﻔﺎﻓﻳﺔ،

إﺿــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﻗــدرة اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ،وﻋﻠــﻰ إﻧﺷ ــﺎء ﻧظــم داﺧﻠﻳـ ـﺔ ﻹدارة

اﻟﺟودة ،و إﺟراء اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداﺋﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ.
 اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:

ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ،واﻟـذي ﻳﻣﺛـﻝ ﻧﺷـﺎطﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻲ،
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

وﻳﺣ ــدد طﺑﻳﻌﺗﻬ ــﺎ ،وﻳﻣﻛﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﺗوﻗﻌ ــﺎت اﻟﻣﺳ ــﺗﻔﻳدﻳن اﻟﻧﻬ ــﺎﺋﻳﻳن وﻣ ــن ﺛ ــم ﻛﺳ ــب ﺛﻘ ــﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ .وﻳﺗطﻠـب ذﻟــك ﻣﻼءﻣـﺔ ﺳﻳﺎﺳـﺎت ﻗﺑــوﻝ اﻟطـﻼب ،وﺗﺑﻧـﻰ ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻣﻌﺗﻣـدة ﻣـن اﻟﻬﻳﺋــﺔ

ﻟﺑراﻣﺟﻬـ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ ،وﺗﺣﻘﻳـ ــق ﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ اﻟـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳـ ــﺗﻬدﻓﺔ ﻣـ ــن اﻟﺑ ـ ـراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ واﻟﻣﻘـ ــررات

اﻟد ارﺳــﻳﺔ ،وﺗــوﻓر اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻠــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻲ ،ودﻋــم اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،وﺗــوﻓﻳر ﺧـرﻳﺟﻳن
ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.
 اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻲ:

اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﻘــوﻳم اﻷداء اﻟﻛﻠــﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋــن طرﻳــق اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ،وذﻟــك

ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺿــﻌف ﻓــﻲ ﻗــدرﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﻳﺔ وﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬــﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق رﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ
وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ.
 اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ:
إﺣــدى اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘــوﻳم اﻟــذاﺗﻲ ،وﺗﻌﺗﻣــد أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺻــﻳف وﺗﺷــﺧﻳص

اﻟوﺿــﻊ اﻟـراﻫن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ،وﺗﺣدﻳــد ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻘــوة واﻟﺿــﻌف ،وﺗﺣدﻳــد ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﺣﺳــﻳن

واﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ.

 ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد :

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﻣﻌـدة ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟﻬﻳﺋـﺔ ،وﺗﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻣﺣورﻳن اﻷﺳﺎﺳـﻳﻳن ﻟﻠﺗﻘـوﻳم

واﻻﻋﺗﻣﺎد ،وﻫﻣﺎ اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 ﻣؤﺷرات وﻋﻧﺎﺻر وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد :
ﻛــﻝ ﻣﻌﻳــﺎر ﻣــن ﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘــوﻳم واﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﺣــددة ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﻳﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ

ﻣ ــن اﻟﻣؤﺷـ ـرات اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻌﺑ ــر ﻋ ــن اﻟﻣﻌﻳ ــﺎر اﻟﻣﻘﺻ ــود ،وﻛ ــﻝ ﻣؤﺷ ــر ﻳﺗﺿ ــﻣن ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن

اﻟﻌﻧﺎﺻــر ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ،وأﺧﻳــ اًر ﻛــﻝ ﻋﻧﺻــر ﻳﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣطﻠــوب

ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد.
 ﻧظم إدارة اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﻟﻧظم اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ ﻳﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن آﻟﻳﺎت ٕواﺟراءات ﻹدارة أﻧﺷطﺔ اﻟﺟودة
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 وﺣدة إدارة اﻟﺟودة:

اﻟوﺣ ــدة اﻟﻣﺳ ــﺋوﻟﺔ ﻋ ــن إدارة اﻟﺟ ــودة داﺧ ــﻝ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ،وﺗﺗـ ـواﻓر ﻟ ــدﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟوﺛ ــﺎﺋق

واﻷدﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ :

ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب )(SWOT

ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻬدﻳدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
 اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ :

ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻧطـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﺑـؤ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ ﻟﻔﺗـرة زﻣﻧﻳـﺔ طوﻳﻠـﺔ ) ٥ﺳـﻧوات ﻓـﺄﻛﺛر( ،وﺗﺣدﻳـد

رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ

ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ،وﻛذﻟك اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك.
 اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ :

ﺗﻣﺛ ــﻝ ﻣﺧرﺟ ــﺎت ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﺧط ــﻳط اﻻﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻲ ،وﻳﺟ ــب أن ﺗﻛ ــون ﻣﻛﺗوﺑ ــﺔ وﻣﻌﺗﻣ ــدة

وﺗﺣ ـ ــدد رؤﻳــ ــﺔ ورﺳــ ــﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــ ــﺔ ،وﻏﺎﻳﺎﺗﻬــ ــﺎ وأﻫــ ــداﻓﻬﺎ اﻻﺳــ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،واﻟوﺳــ ــﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣــ ــﺔ

واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ،وﺗﻌﻛس اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ /اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.
 اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :

ﺗﺗﺿ ــﻣن ﻣﺧﺗﻠ ــف اﻷﻧﺷ ــطﺔ واﻟﻣﻬ ــﺎم اﻟﻣطﻠ ــوب اﻟﻘﻳ ــﺎم ﺑﻬ ــﺎ ﻣ ــن أﺟ ــﻝ ﺗﺣﻘﻳ ــق ﻏﺎﻳ ــﺎت

اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وأﻫــداﻓﻬﺎ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،ﻣــﻊ ﺗﺣدﻳــد دﻗﻳــق ﻟﻠﻣﺳــﺋوﻟﻳﺎت واﻟﺟــدوﻝ اﻟزﻣﻧــﻲ وﻣؤﺷ ـرات
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم ،وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﻧﺟﺎز.
 اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت :

ﻣرﺷد ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣﺛﻝ أﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم

واﻟد ارﺳـ ــﺎت اﻟﻌﻠﻳـ ــﺎ ،واﻟﺑﺣـ ــث اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ ،وﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ وﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ اﻟﺑﻳﺋـ ــﺔ ،وﻳﺟـ ــب أن ﺗﻛـ ــون
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻣﻌﺗﻣدة.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ :

ﻳﻌﻛس وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎظرة ،ﻣن ﺣﻳـث ﻣﺟـﺎﻻت

وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔوق واﻟﺗﻣﻳز ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ :

ﻳــﺗم ﺗﻧﻔﻳــذﻩ ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ ،وﻳﻬــدف إﻟــﻰ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ

ﻣﻌﻳﻧﺔ )ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﺑﻛﺎﻟورﻳوس /ﻟﻳﺳﺎﻧس /ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر /دﻛﺗـوراﻩ(  ،وﻳﺗﺿـﻣن اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘـررات

واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﺳــب اﻟطﺎﻟــب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﻬــﺎرات واﻟﻘــﻳم اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداف ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ

ﻣﺧططﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺧﺻص د ارﺳـﻲ ﻣﺣـدد .وﻋـﺎدة ﺗﻘـدم ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟـﺎً ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺎً
واﺣداً أو أﻛﺛر.

 اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ :

ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺷـروع أو ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣـﺎ أو ﺗﺗﺣﻣـﻝ

ﻣﺧ ــﺎطر ﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻋ ــن اﻟﻣوﺿ ــوع اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟﻳ ــﻪ ﺗﺑﻌ ــﺎ ﻟﻠﺳ ــﻳﺎق .وﻳﻘﺻ ــد ﺑﻬ ــم ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ــﺔ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﺑﺻ ــﻔﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ :اﻟط ــﻼب ،وأوﻟﻳ ــﺎء اﻷﻣ ــور ،وأﻋﺿ ــﺎء ﻫﻳﺋ ــﺔ اﻟﺗ ــدرﻳس وﻣﻌ ــﺎوﻧوﻫم،

واﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻣﻣﺛﻠو اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺑـراﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ،وأﻓـراد و ﻣؤﺳﺳـﺎت

اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ،ﺳ ـواء ﻛ ـﺎﻧوا ﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﻳن ﻟﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ،أو ﻳﻘوﻣــون
ﺑﺗــوﻓﻳر أﻣــﺎﻛن ﻟﻠﺗــدرﻳب ،أو ﻳﺷــﻛﻠون اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﺟﻐراﻓﻳ ـﺎً .و ﻳﺗﻐﻳــر ﻧطــﺎق

اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺑﺗﻐﻳر اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻳﻪ.
 اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ:

أﺣد اﻷﻋﺿﺎء اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن ﻣن ذوى اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺧﺻص ﻳﺗم دﻋوﺗـﻪ ﻣـن ﻗﺑـﻝ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻫﻳﻛﻝ وﻣﺣﺗوى ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ ﻣﻌـﻳن وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠـﺗﻌﻠم،

وطرق وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ،وﺗﺳـﻬﻳﻼت اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ،و ﺗﻘـوﻳم أﻋﻣـﺎﻝ اﻟطـﻼب،
وﻏﻳرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
 اﻟﻣراﺟﻌون اﻟﻣﻌﺗﻣدون:

ﻓرﻳــق ﻣــن أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس أو اﻟﺧﺑ ـراء ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗطــوﻳر اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻣــن
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﺧــﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﺗﻘــوﻳم واﻻﻋﺗﻣــﺎد ،وذو ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺗﺧﺻﺻــﺎت اﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ

اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ،وﻟــﻳس ﻟﻬــم ﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺗﻌﺎرﺿــﺔ ،ﺣﻳـث ﻳــﺗم اﺧﺗﻳــﺎرﻫم وﺗﻌﻳﻳـﻧﻬم وﺗــدرﻳﺑﻬم واﻋﺗﻣــﺎدﻫم
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻘوﻳم أﺛﻧﺎء اﻟزﻳﺎرات اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 اﻟﻣﻧﺳق :

أﺣــد أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس اﻟــذي ﺗﻘــوم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﺗرﺷــﻳﺣﻪ ﻟﻳﺗــوﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳــﻳق ﻹﺟ ـراء

ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ــﺔ واﻟﺗﻘ ــوﻳم ،وذﻟ ــك ﻗﺑ ــﻝ وأﺛﻧ ــﺎء وﺑﻌ ــد اﻟزﻳ ــﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳ ــﺔ ﻟﻔرﻳ ــق اﻟﻣـ ـراﺟﻌﻳن
اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن.

 اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ:
زﻳ ــﺎرة ﻳﻘ ــوم ﺑﻬ ــﺎ اﻟﻣراﺟﻌ ــون اﻟﻣﻌﺗﻣ ــدون ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﻷﻏـ ـراض اﻟﺗﻘ ــوﻳم واﻻﻋﺗﻣ ــﺎد ،ﻳ ــﺗم

ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ اﻟﻣراﺟﻌ ــﺔ واﻟﺗ ــدﻗﻳق ﻟﺟﻣﻳ ــﻊ اﻟﻣﻌ ــﺎﻳﻳر واﻟﻣؤﺷـ ـرات واﻟﻌﻧﺎﺻ ــر واﻟﺧﺻ ــﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ

ﺑﻣﺣﺎور اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻛﻣﺎ ﻫﻲ واردة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﻳـﺔ .وﺗـﺗم اﻟزﻳـﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳـﻳق

ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

 اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:

ﺗﻘرﻳر ﻳﻘدم ﺳﻧوﻳﺎ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻘـوﻳم واﻻﻋﺗﻣـﺎد ،ﻳوﺿـﺢ ﻧﺗـﺎﺋﺞ

اﻟﺗﻘــوﻳم اﻟــذاﺗﻲ ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟد ارﺳــﻳﺔ اﻟﻣﺎﺿــﻳﺔ ،وﻛــذﻟك أوﺟــﻪ اﻟﺗﺣﺳــﻳن ﻟﻧﻘــﺎط

اﻟﺿﻌف ،وأوﺟﻪ اﻟﺗﻌزﻳز ﻟﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣراﺟﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن.
 اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ :

ﻗــدرة اﻟطﺎﻟــب ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻗد ارﺗــﻪ وﻣﻬﺎ ارﺗــﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ واﻟذﻫﻧﻳــﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ

ذاﺗﻳﺎً ،وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟطرق اﻟﻧﻣطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم.
 أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠم :

ﻫـﻲ اﻟطـرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗــﺗم ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم وﻣﻧﻬــﺎ اﻟـﺗﻌﻠم وﺟﻬـﺎ ﻟوﺟـﻪ ،واﻟــﺗﻌﻠم

ﻋن ﺑﻌد ،واﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.

 ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ :
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم وﻫﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬـﺎ

اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺑراﻣﺟﻬــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑرﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ ،وﺗﻌﻛــس اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ،

وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس ،وﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب.
 ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب :

ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟطــرق اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺑﻳﻧﻬــﺎ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧـﺎت ﺗﻘرﻫـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻘﻳـﺎس ﻣـدى إﻧﺟــﺎز

وﺗﺣﻘﻳــق ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ )ﻗــدرات وﻣﻬــﺎرات اﻟطــﻼب اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ واﻟذﻫﻧﻳــﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ( ﻣــن

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ أو ﻣﻘرر دراﺳﻲ ﻣﻌﻳن.
 ﻣﻧظﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ :

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻓرص اﻟﺗوظف
ﻟﺧرﻳﺟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ):(٢

اﻟﻧﻣﺎذج
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١طﻠب اﻟﺗﻘدم ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٢اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟزﻳﺎرة ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٣ﺗﻘرﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن أداء ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٤اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

)أ( اﻟوﺿﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻗﺑﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد )اﻟﺗطوﻳر

ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ(

)ب( اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٥ﺗﻘرﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٦اﻟﺗظﻠﻣﺎت.

 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٧اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
 ﻧﻣــوذج رﻗــم ) : (٨إرﺷــﺎدات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺻــﻣﻳم ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﺳﺗﻘﺻــﺎء رﺿــﺎء اﻟﻘﻳــﺎدات اﻹدارﻳــﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.

 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٩إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎء اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٠اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ.
 ﻧﻣوذج رﻗم )) : (١١أ( ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ.

)ب( ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.

 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٢ﺗوﺻﻳف ﻣﻘرر دراﺳﻲ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٣ﺗوﺻﻳف ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ.

 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٤ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻲ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٥ﺗﻘرﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٦ﺗﻘرﻳر ﻣﻘرر دراﺳﻲ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٧ﺗﻘوﻳم ﻣﻘرر دراﺳﻲ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٨إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎء اﻟطﻼب.

 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (١٩إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٢٠ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻌﻳن ﺧﺎرﺟﻳﻳن ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.

 ﻧﻣــوذج رﻗــم ) : (٢١إرﺷــﺎدات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺻــﻣﻳم ﻗ ـواﺋم اﺳﺗﻘﺻــﺎء رﺿــﺎء طــﻼب اﻟدراﺳــﺎت
اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٢٢اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن وﺗﻌزﻳز اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 ﻧﻣوذج رﻗم ) : (٢٣اﻟﺧط اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد.

- ١٥٤ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ

ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(١
طﻠب اﻟﺗﻘدم ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد

اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ....................................................................... :
ﻋﻧوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :

.......................................................................
□ ﺣﻛوﻣﻲ □ :ﻛﻠﻳﺔ
□ ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻝ

ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :

□ ﺧﺎص  □ :ﻛﻠﻳﺔ

□ ﻣﻌﻬد ﻣﺗﺧﺻص
□ ﻣﻌﻬد ﻣﺗوﺳط
□ ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻝ

□ ﻣﻌﻬد ﻣﺗوﺳط

اﻟﺟﺎﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ /اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ .......................................................................
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ:
اﻻﺳم:
اﻟوظﻳﻔﺔ :
اﻟﻣﻣﺛــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟرﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻲ ﺗﻠﻳﻔون ) :ﻋﻣﻝ ( ..............................
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:

)اﻟﻣﺣﻣوﻝ( ..........................
)اﻟﻣﻧزﻝ( ............................
ﻓﺎﻛس ....................................... :
ﺑرﻳد إﻟﻛﺗروﻧﻲ:

ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺗ ــرﺧﻳص ﺑﺎﻟﻌﻣ ــﻝ .......................................................................
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ:
رﻗم اﻟﺗرﺧﻳص :

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

ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــدء ﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎط .......................................................................
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
- ١٥٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

زﻣـ ـ ـ ــن اﻟـ ـ ـ ــدورة اﻟد ارﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ □ ﺳﻧﺗﺎن
ﺑﺎﻟﺳﻧوات:

□  ٤ﺳﻧوات □  ٥ﺳﻧوات

□  ٦ﺳﻧوات □ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺗﻣدة

ﻋـ ــدد اﻟـ ــدﻓﻌﺎت اﻟﺗـ ــﻲ ﺗـ ــم □ ﻻ ﻳوﺟد

□ دﻓﻌﺔ واﺣدة

□ أﻛﺛر

ﺗﺧرﺟﻬﺎ:
ﻫ ـ ـ ــﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ـ ـ ــﺔ ﻣﺟﻠ ـ ـ ــس □ ﻧﻌم
رﺳﻣﻲ ﺣﺎﻛم ﻣﻌﺗﻣد ؟

□ ﻻ

ﻫ ـ ـ ـ ــﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺧط ـ ـ ـ ــﺔ □ ﻧﻌم )ﺗرﻓق اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ(
اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ؟

□ ﻻ

ﺗواﻓر ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻘـوﻳم اﻟـذاﺗﻲ □ ﻳوﺟد :
اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ :

□ ﻋﺎم دراﺳﻲ واﺣد

□ ﻋﺎﻣﺎن دراﺳﻳﺎن ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺎن

□ ﺛﻼﺛﺔ أﻋوام دراﺳﻳﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ أو أﻛﺛر

□ ﻻ ﻳوﺟد

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )ﺗذﻛر( :
.......................................................................................
.......................................................................................

إﻗرار :
أﻗر أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟواردة أﻋﻼﻩ ﺻﺣﻳﺣﺔ.
رﺋﻳس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ........................................ :
اﻟﺗوﻗﻳﻊ :

- ١٥٦ -

ﺧﺎﺗم
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣرﻓﻘﺎت  :ﻳرﻓق ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻣﺎ ﻳﻔﻳد ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة )اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ/اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـﺔ( ﻟﻠﺗﻘـدمﺑطﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎد.

 -اﻟﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.

 اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻣﻸ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ :

ﻛود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻘﺎﻋدة
ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎد :
اﺳم اﻟﻣﺳﺗﻠم:

/

/

ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠم :

- ١٥٧ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ

ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻧﻣوذج رﻗم )(٢

اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟزﻳﺎرة ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن
اﻟﻳوم اﻷوﻝ  :وﺻوﻝ ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ :
٩:٤٥-٩:٠٠

اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣراﺟﻌﻳن ﻣﻊ رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ أو ﻣـن ﻳﻧـوب ﻋﻧـﻪ وﺑﺣﺿـور رﺋـﻳس

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣدﻳر ﻣرﻛز اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ﺑﺟﺎﻧب اﻟدور اﻟﺑروﺗوﻛوﻟﻲ ﻟﻬذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﻳن ﻓرﻳق

اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن وﺿﻊ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧﻝ إطﺎر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺗﺣدﻳد ﻣدى

ارﺗﺑﺎط رﺳﺎﻟﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ

ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻔرﻳق اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ داﺧﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﺣدﻳد أﻳﺔ
ﺳﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣدود اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ.

١٠:٤٥-١٠:٠٠

اﺳ ــﺗﻘﺑﺎﻝ ﻓرﻳ ــق اﻟﻣراﺟﻌ ــﺔ ﺑواﺳ ــطﺔ رﺋ ــﻳس اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ واﻟ ــوﻛﻼء واﻟﻣﻧﺳ ــق
ﻳﻧﺗﻬ ــﻲ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘ ــﺎﻝ إﻟ ــﻰ اﻟﻐرﻓ ــﺔ اﻟرﺋﻳﺳ ــﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻ ــﺔ ﻟﻠﻔرﻳ ــق ،واﻟﺗﻌرﻳ ــف

ﺑﻧﻣﺎذج اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
١٤:٣٠-١١:٠٠

ﻳﻧﻘﺳم ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن إﻟﻰ ﻓرﻳﻘﻳن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازي ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 -ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺛﺎﺋق

 زﻳﺎرة ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻛﻧﺗروﻻت١٥:٠٠-١٤:٣٠

اﺳﺗراﺣﺔ

١٦:٣٠-١٥:٠٠

اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻐﻠق ﻟﻠﻣراﺟﻌﻳن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻔﺣص اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ

١٧:٠٠-١٦:٣٠

اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺳق ﻟﻠﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺟدوﻝ اﻟﻳوم اﻟﺛﺎﻧﻲ و

ﻟﻠﻳوم اﻷوﻝ.

طﻠب أﻳﺔ ﻣﺳﺗﻧدات إﺿﺎﻓﻳﺔ أو إﻳﺿﺎﺣﺎت.

- ١٥٨ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻳوم اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧططﺔ:
٩:١٥-٩:٠٠
١١:٠٠ -٩:١٥

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻳس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس و اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺗمﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

 اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣدى اﻟوﻋﻲ ﺑﻬﺎ.

 اﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.

 أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم.

 ﺧﺻﺎﺋص وأدوار اﻟﻘﻳﺎدة.

 اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﺑﺎﻟﺗوازي  :اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺣص اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ.
١٢:٣٠-١١:٠٠

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدات واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري.

١٤:٠٠-١٢:٣٠

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.

١٤:٠٠-١١:٠٠

ﺑ ـ ــﺎﻟﺗوازي  :زﻳ ـ ــﺎرة اﻟﻣﻛﺗﺑ ـ ــﺔ وﻣﻼﺣظ ـ ــﺔ اﻟﻔﺻ ـ ــوﻝ اﻟد ارﺳ ـ ــﻳﺔ ،وﺑﻌ ـ ــض

١٤:٣٠-١٤:٠٠

اﺳﺗراﺣﺔ.

١٦:٣٠-١٤:٣٠

اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻐﻠق ﻟﻠﻣراﺟﻌﻳن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﻼﺣظـﺔ واﻟﻔﺣـص اﻟوﺛـﺎﺋﻘﻲ

١٧:٠٠-١٦:٣٠

اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺳـق ﻟﻠﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ ﺟـدوﻝ اﻟﻳـوم اﻟﺗـﺎﻟﻲ

١٧:٣٠-١٧:٠٠

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺧرﻳﺟﻳن.

١٨:٣٠-١٧:٣٠

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة.

ﻟﻠﻳوم اﻟﺛﺎﻧﻲ.

و طﻠب أﻳﺔ ﻣﺳﺗﻧدات إﺿﺎﻓﻳﺔ أو إﻳﺿﺎﺣﺎت.

اﻟﻳوم اﻟﺛﺎﻟث :اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧططﺔ:
٩:١٥-٩:٠٠

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻳس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

١١:٠٠ -٩:١٥

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺟﻌﻳن ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟطﻼب ﻣن اﻟﻔرق اﻟدراﺳﻳﺔ واﻟﺑراﻣﺞ
- ١٥٩ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
١٢:٣٠-١١:٠٠

 -زﻳﺎرة وﺣدة إدارة اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

 -ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗـ ـوازي :ﺗﻔﻘ ــد أﻣ ــﺎﻛن ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻟطﻼﺑﻳ ــﺔ ،ﻣﻌﺎﻣ ــﻝ

اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ،أﻣﺎﻛن أﺧرى ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
١٤:٣٠-١٢:٣٠

اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓردﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﻳن ﻣﻊ ﺑﻌض أﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس،

١٥:٠٠-١٤:٣٠

اﺟﺗﻣــﺎع ﻋــﺎم ﺑﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟزﻳــﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳــﺔ ﻣــﻊ رﺋــﻳس اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ واﻟــوﻛﻼء

واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ واﻟطﻼب.

وﻣــدﻳر وﺣــدة اﻟﺟــودة وﻏﻳــرﻫم ،ﻣﻣــن ﻳــدﻋوﻫم رﺋــﻳس اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﺗﻘــدﻳم

ﺗﻘرﻳر ﺷﻔﻬﻲ ﻋﺎم ﻋن اﻟزﻳﺎرة.
١٥:٠٠

اﻟﻣﻐﺎدرة

- ١٦٠ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻣوذج رﻗم )(٣
ﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ...............
ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد ....................

ﺗﻘرﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋن أداء ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن
إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻧﻣوذج
 -ﻳﺗم اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺳق اﻟزﻳﺎرة ،وﻳﻌﺗﻣد ﻣن رﺋﻳس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

 -ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻓﻲ ﺧﻼﻝ أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟزﻳﺎرة.

 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﺑدرﺟﺔ أﻗﻝ ﻣن ٣

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻳﺟب ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺧﺻص
ﺑﺎﻟﻧﻣوذج )ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ(.

اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
)اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ /اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ( :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟزﻳﺎرة :
اﺳم اﻟﻣﻧﺳق :
ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺳق :
ﺗﻠﻳﻔون :
ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺳق :

ﻓﺎﻛس:

ﺑرﻳد اﻟﻛﺗروﻧﻲ:

اﺳم رﺋﻳس ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﺔ :
أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﻳق :

١

٢

- ١٦١ -

ﻋﻣﻝ:

ﻣﺣﻣوﻝ:

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

٣

٤
٥

ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻔرﻳــق اﻟزﻳــﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳــﺔ ﻟﻣؤﺳﺳــﺗﻛم اﻟﻣــوﻗرة،

ﺑرﺟﺎء ﺗﺣدﻳد اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗﻛم ﺑﺻراﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋن ﻛﻝ ﺧﺎﺻﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣوﺿﺢ

أدﻧﺎﻩ ،ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن اﻟرﻗم ) (١ﻳﺷﻳر إﻟﻰ "ﺿﻌﻳف ﺟداً" ،واﻟرﻗم ) (٢إﻟـﻰ "ﺿـﻌﻳف" ،واﻟـرﻗم )(٣

إﻟﻰ "ﻣﺗوﺳط" ،واﻟرﻗم ) (٤إﻟﻰ "ﺟﻳد" ،وأﺧﻳ اًر اﻟرﻗم ) (٥إﻟﻰ "ﻣﻣﺗﺎز".

ﺗﻧﺳﻳق ﻣوﻋد وﺟدوﻝ اﻟزﻳﺎرة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

 -اﻟﺗزام اﻟﻔرﻳق ﺑﺎﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ

ﺟدوﻝ اﻟزﻳﺎرة

 ﻣدى اﺳﺗﻌداد اﻟﻔرﻳق ﻟﻠزﻳﺎرةرﺋﻳس اﻟﻔرﻳق :

 -اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠزﻳﺎرة.

 -اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﻳر ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

 -اﻻﻧﺻﺎت ﻵراء اﻵﺧرﻳن.

 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺗواﺻﻝ.أﻋﺿﺎء ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﺔ:
-

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠزﻳﺎرة.

 -اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﻳر ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

 -اﻹﻧﺻﺎت ﻵراء اﻵﺧرﻳن.

 -اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺗواﺻﻝ.

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ /ﻣﺑررات :

........................................................................................
........................................................................................
- ١٦٢ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

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

........................................................................................
ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻣﻸ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ:
ﻛود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ:
/

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺗﻘﻳﻳم

اﻟزﻳﺎرة:

- ١٦٣ -

/

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )٤أ(

ﺟﺎﻣﻌﺔ /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ................... :
ﻛﻠﻳﺔ/ﻣﻌﻬد....................... :

اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

)أ( اﻟوﺿﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻗﺑﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘوة /اﻟﺿﻌف
)ﺗﻘرﻳر اﻟﻣراﺟﻌﻳن
اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن(

أﻧﺷطﺔ وﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌزﻳز ﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻟﻘوة

أﻧﺷطﺔ وﻣﻬﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
واﻟﺗﺣﺳﻳن ﻟﻧﻘﺎط
اﻟﺿﻌف

آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ

اﻟﺗوﻗﻳت

ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ

ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء

) (١ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘوة:

-١/١
-٢/١
-٣/١

) (٢ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺿﻌف:

-١/٢
-٢/٢
-٣/٢

ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ............................ :

ﻣدﻳر وﺣدة إدارة اﻟﺟودة ....................... :
- ١٦٤ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .................

ﻧﻣوذج رﻗم )٤ب(

ﻛﻠﻳﺔ/ﻣﻌﻬد.......................:

اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
)ب( اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد

ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳرﻫﺎ اﻟﺳﻧوي ،واﻟذي ﻳﺟب أن ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﺗم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻣن

أﻧﺷطﺔ وﻣﻬﺎم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﺳﻳن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺻور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن

ﻋﻧﺎﺻر وﺧﺻﺎﺋص  ،وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ.
 -١اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.

 -٢اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ/اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
 -٣اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟداﻋﻣﺔ
 -٤اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.

- ١٦٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ

ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(٥

ﺗﻘرﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ....................................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور اﻟﺗﻘرﻳر/ / :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ  :ﻣن

/ /

إﻟﻲ

/ /

أوﻻ :ﻣﻘدﻣﺔ :
ﻫــدﻓت ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ واﻟﺗﻘــوﻳم اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت ﺑﻬــﺎ اﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن ﺟــودة اﻟﺗﻌﻠــﻳم

واﻻﻋﺗﻣـ ــﺎد ﻟﻠﻣؤﺳﺳـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟﺗﺣﻘـ ــق ﻣـ ــن أﻧﻬـ ــﺎ ﺗﺗﺳـ ــم ﺑﺎﻟﻣﺻـ ــداﻗﻳﺔ واﻟﻧ ازﻫـ ــﺔ وﻟـ ــدﻳﻬﺎ ﻣـ ــن اﻟﻘﻳـ ــﺎدة
واﻟﺣوﻛﻣ ــﺔ واﻟﺗﻧظ ــﻳم واﻟﻣـ ـوارد اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ و اﻟﻣﺎدﻳ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳ ــدﻋم ﺗﺣﻘﻳ ــق رﺳ ــﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻧ ــﺔ ،وأﻫ ــداﻓﻬﺎ

اﻻﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،وﺗﺗـ ـواﻓر ﺑﻬ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺎت واﻟﺑـ ـراﻣﺞ وأﻧﻣ ــﺎط اﻟ ــﺗﻌﻠم واﻟﻛﻔ ــﺎءات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﻼزﻣ ــﺔ
ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳق واﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

وﻗــد اﻋﺗﻣــدت اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺧــﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻘــوﻳم ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﻳــﻝ دﻗﻳــق ﻟﻠد ارﺳــﺔ اﻟذاﺗﻳــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ

واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﻣـراﺟﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣـدﻳن

ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﻳذي )ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺣﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(:
ﺑﻌد ﻓﺣص اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﻋﻣﺔ واﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ

 ................اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ  ، .................وﺑﻌد اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻠﺻت اﻟﻬﻳﺋﺔ إﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

أﻫم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﺗﺣﺳﻳن وﺗﺳﺗوﺟب ﻣزﻳدا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم:
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻗرر ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ:

)أ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:
ﺗﻣﻧﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ  ..............................................اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
..........................
/

/

ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ  ،ﻣن

/ /

إﻟﻲ

)ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
ﻋدم ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ......................................اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ

 ................................ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﺛﺎﻟﺛﺎً  :اﻟﻧص اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻘرﻳر:
 -١ﺑﻳﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ زﻳﺎرة ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن:
أ -ﺑﻳﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ:

)ﻳﺗم اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺻف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،واﻟﺗﻲ ﻓـﻲ ﻣﻘـدﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳـم ،

وﺗــﺎرﻳﺦ ﻣزاوﻟــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻷﻛــﺎدﻳﻣﻲ  ،وﻋــدد اﻟﺑ ـراﻣﺞ اﻟﻣطﺑﻘــﺔ  ،وﻋــدد اﻟطــﻼب  ،وﻋــدد أﻋﺿــﺎء
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن  ،وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك(

ب -ﻣﻠﺧـ ـ ــص اﻟزﻳـ ـ ــﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳـ ـ ــﺔ )ﻓﺗ ـ ـ ـرة اﻟزﻳـ ـ ــﺎرة  ،اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ـ ــﺎت اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﻬدﻓﺔ ﻓـ ـ ــﻲ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ،ﻋدد اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ،اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﻓﺣﺻـﻬﺎ .......................
وﻏﻳرﻫﺎ.

ت -أﻫــم ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــوة واﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻲ ﺗﺣﺳــﻳن ،وﺗﺳــﺗوﺟب ﻣزﻳــدا ﻣــن
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎر ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘوﻳم :

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﻘوة ﺗﻛﺗب ﻓﻘرات ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎر وﻣﺎ ﻳﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﻣؤﺷرات

وﻋﻧﺎﺻر وﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺗﻣﻳز.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧﻘﺎط ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﺗﺣﺳﻳن ،وﺗﺳﺗوﺟب ﻣزﻳدا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب

أن ﻳذﻛر اﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﻣﺎ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺷرات وﻋﻧﺎﺻر وﺧﺻﺎﺋص  ،وﻛذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﺗﺣﺳﻳن ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗوﻓﻳﺔً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ وﻫﻲ:
أوﻻً :اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ :

 اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
 اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ.
 اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺣوﻛﻣﺔ.
 اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺎت.

 اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري.

 اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ
 اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ٕوادارة اﻟﺟودة
ﺛﺎﻧﻳﺎ  :اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ :
 اﻟطﻼب واﻟﺧرﻳﺟون.
 اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.
 اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  /اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
 اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم.
 أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس.
 اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
 اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.
 اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 .١اﻟﻘرار :ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻘرر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻌــد اﻟﻌــرض ﻋﻠــﻲ ﻣﺟﻠــس إدارة ﻫﻳﺋــﺔ ﺿــﻣﺎن ﺟــودة اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻻﻋﺗﻣــﺎد  ،ﻗــرر اﻟﻣﺟﻠــس

اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻲ أن ﺗﻣـﻧﺢ  /ﻻ ﺗﻣـﻧﺢ )اﺳـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ  .................................اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ
ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ  (.................................ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد.
 .٢ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺄﻫﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد  ،ﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺈﻓﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -درﺟﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘوﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.

 اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر أو اﻟﻣؤﺷرات أو اﻟﻌﻧﺎﺻر أو اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝﻣرض.

 -ﻣﺎ ﻳﺣب ﻋﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(٦

ﺟﺎﻣﻌﺔ /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ................... :
ﻛﻠﻳﺔ/ﻣﻌﻬد ........................ :

اﻟﺗظﻠﻣﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗظﻠﻣﺔ

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

ﻋﻧوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :

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

ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :

□ ﺣﻛوﻣﻲ □ :ﻛﻠﻳﺔ □ ﻣﻌﻬد ﻣﺗﺧﺻص □ ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻝ □ ﻣﻌﻬد ﻓﻧﻲ
□ ﻛﻠﻳﺔ

□ ﺧﺎص :

□ ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻝ □ ﻣﻌﻬد ﻓﻧﻲ

اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ :

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

اﺳم ﻣﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

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

ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم*

ﺻﻔﺔ ﻣﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .........................................................................
ﺗﻠﻳﻔون ) :ﻋﻣﻝ( ...............................

)اﻟﻣﺣﻣوﻝ( ...........................

ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ

)اﻟﻣﻧزﻝ( .............................

ﺑﻣﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :

)ﻓﺎﻛس( .............................

ﺑرﻳد إﻟﻛﺗروﻧﻲ ..................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟزﻳﺎرة
اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ :

اﻟﻘرار ﻣوﺿوع
اﻟﺗظﻠم :

ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘرار ﻣوﺿوع

.........................................................................
□ ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد
/

□ وﻗف اﻻﻋﺗﻣﺎد

□ ﺳﺣب اﻻﻋﺗﻣﺎد

/

اﻟﺗظﻠم:

ﺳﺑب اﻟﺗظﻠم :

□ ﻣﺑررات اﻟﻘرار ﻏﻳر ﻣذﻛورة

□ ﻣﺑررات اﻟﻘرار ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

أﺳﺑﺎب أﺧرى )ﺗذﻛر( :

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

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

* اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ وﻫو
اﻟذي ﺳﺗﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻪ ﻟطﻠب أﻳﺔ إﻳﺿﺎﺣﺎت أو وﺛﺎﺋق.
اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻬﻣﺔ:

 ﻳﺟــب ﺗﻘــدﻳم اﻟــﺗظﻠم ﻓــﻲ ﺧــﻼﻝ ﺛﻼﺛــﻳن ﻳوﻣ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻷﻛﺛــر ﻣــن إﺑﻼﻏﻬــﺎ رﺳــﻣﻳﺎ ﺑــﺎﻟﻘرارﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم.

 ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود وﺛــﺎﺋق ﺗــدﻋم ﺗظﻠــم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻳــﺗم إرﻓــﺎق ﺻــورة ﻣــن اﻟوﺛــﺎﺋق ﻣــﻊ إﺗﺎﺣــﺔاﻷﺻﻝ ﻟﻼطﻼع.

 ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗظﻠﻣﺔ ﺗﺳدﻳد رﺳوم اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻬﻳﺋﺔٕ ،وارﻓـﺎق إﺷـﻌﺎراﻟﺳداد ﺑﺎﻟطﻠب.
 ﺗﻠﺗزم اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم ﺧﻼﻝ  ١٢٠ﻳوﻣﺎ ﻣنﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗظﻠم ﺑﺧطﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻوﻝ.

 ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺛــﻝ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺗﺳــﻠم اﻹﻳﺻــﺎﻝ اﻟــداﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﻠم اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﻟطﻠــب اﻟــﺗظﻠمواﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ.

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺟﺎء اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم رد اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳددة إﻟﻳﻬﺎ.ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻣﻸ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ
ﻛود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗظﻠﻣﺔ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ
/

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺳﻠم اﻟﺗظﻠم :
اﺳم اﻟﻣﺗﺳﻠم :

/

ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠم :
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﺟﺎﻣﻌﺔ.............................. :
ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد........................ :

اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

ﻧﻣوذج رﻗم )(٧
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎم

اﻟﺗوﻗﻳت

ﻣدﻳر وﺣدة إدارة اﻟﺟودة ....................... :

اﻟﺗﻧﻔﻳذ

وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء

ﻣﺳﺗوى

اﻹﻧﺟﺎز

)(١

أﺳﺑﺎب ﻋدم
اﻹﻧﺟﺎز

ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد ............................ :

)  (١ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻰ ﻣواﻋﻳدﻫﺎ اﻟﻣﺣددة.
 ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ ﺟﺎر ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ.
؟ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ ﻟم ﻳﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ.

ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ

ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻹﻧﺟـﺎزات
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻣوذج رﻗم )(٨
إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗواﺋم اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎ اﻟﻘﻳﺎدات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
 ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻹدارة.

 ﻧﻣط اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.

 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.

 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات.

 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟرؤﺳﺎء /اﻟﻣرءوﺳﻳن /اﻟزﻣﻼء.
 وﺿوح اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت.

 ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ.

 ﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺣواﻓز اﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ.

 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 ﻣﻧﺎخ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗطوﻳر.

 اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ.

 ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﻘوﻳم اﻷداء.

 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ.

 ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ.

 اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي /ﻏﻳر اﻟﻣﺎدي.

 ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ.

 ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﻳﻳن واﻟﺗرﻗﻳﺔ.
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(٩
إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗواﺋم اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎء اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
 ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻹدارة.
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.

 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات.

 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 ﻣﺳﺗوى اﻟﺧرﻳﺟﻳن.

 اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ.

 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات.

 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

 اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻠطﻼب.
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٠
ﺟﺎﻣﻌﺔ.............................. :
ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد........................ :

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطوﻳر
واﻟﺗﻌزﻳز

ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗطوﻳر واﻟﺗﻌزﻳز

آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ

ﻣدﻳر وﺣدة إدارة اﻟﺟودة ............... :

اﻟﺗوﻗﻳت

ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ

ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء

ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ........................... :
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )١١أ(

ﺟﺎﻣﻌﺔ/أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .............................. :

ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد.................................. :

ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻣﻘرر
ﻛود اﻟﻣﻘرر

ﻗﺳم......................................... :

)أ( ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ
اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت ﻟﻠﻣﻘرر

أﺳﺑوع

اﻟدراﺳﺔ

ﻣﻬﺎرات ذﻫﻧﻳﺔ

اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟرﺋﻳﺳﺔ

أﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻘرر............................ :

ﻣﻬﺎرات ﻣﻬﻧﻳﺔ

ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻣﺔ

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم اﻟﻌﻠﻣﻲ ................................ :
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ/أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ............................. :

ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )١١ب(

ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد................................. :

ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻣﻘرر
ﻛود اﻟﻣﻘرر

ﻗﺳم......................................... :

)ب( ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ

اﻟﻣﻌـﺎرف

ﻣﻬﺎرات ذﻫﻧﻳﺔ

ﻣﻧﺳق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.............................. :

ﻣﻬﺎرات ﻣﻬﻧﻳﺔ

ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻣﺔ

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم اﻟﻌﻠﻣﻲ.......................... :
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٢
ﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ......................... :
ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد ............................. :
ﻗﺳم .................................... :

ﺗوﺻﻳف ﻣﻘرر دراﺳﻲ

 -١ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘرر
اﻟﻔرﻗﺔ  /اﻟﻣﺳﺗوى :

اﻟرﻣز اﻟﻛودي :

اﺳم اﻟﻣﻘرر :

اﻟﺗﺧﺻص :

ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟدراﺳﻳﺔ :

 -٢ﻫدف اﻟﻣﻘرر :

 -٣اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن ﺗدرﻳس اﻟﻣﻘرر :

أ -اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم :

- ١٧٨ -

ﻧظري

ﻋﻣﻠﻲ

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ب -اﻟﻣﻬﺎرات
اﻟذﻫﻧﻳﺔ:

ﺟـ -اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘرر :

د  -اﻟﻣﻬﺎرات
اﻟﻌﺎﻣﺔ :
 -٤ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 -٥أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم
واﻟﺗﻌﻠم

 -٦أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم
واﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠطﻼب ذوى
اﻟﻘدرات اﻟﻣﺣدودة

 -٧ﺗﻘوﻳم اﻟطــﻼب :
أ -اﻷﺳﺎﻟﻳب
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ب -اﻟﺗوﻗﻳت
ﺟـ -ﺗوزﻳﻊ اﻟدرﺟﺎت
 -٨ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﻳﺔ واﻟﻣراﺟﻊ :
أ -ﻣذﻛرات
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ب -ﻛﺗب ﻣﻠزﻣﺔ

ﺟـ -ﻛﺗب ﻣﻘﺗرﺣﺔ

د – دورﻳﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ
أو ﻧﺷرات  ...اﻟﺦ

أﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺎدة ............... :

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺳم اﻟﻌﻠﻣﻲ .................... :
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٣
ﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ....................... :
ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد ............................ :
ﻗﺳم ................................... :

ﺗوﺻﻳف ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ
(

) ﻋﺎم

أ -ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ :
 -١اﺳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

 -٢طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

) أﺣﺎدي(

) ﺛﻧﺎﺋﻲ(

ﺗﺎرﻳﺦ إﻗرار اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

/

)ﻣﺷﺗرك(
/

ب -ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ :
 -١اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ :

...................................................................... ١/١
...................................................................... ٢/١
...................................................................... ٣/١

 -٢اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

 ١/٢اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم :

أ ..........................................................................

ب .........................................................................
ﺟـ ........................................................................

د ...........................................................................

 ٢/٢اﻟﻘدرات اﻟذﻫﻧﻳﺔ :

أ ..........................................................................

ب ........................................................................
ﺟـ .......................................................................

د ..........................................................................
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ٣/٢اﻟﻣﻬﺎرات :

 ١/٣/٢ﻣﻬﺎرات ﻣﻬﻧﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ :
أ . .........................................................................

ب . ........................................................................

ﺟـ . .......................................................................
 ٢/٣/٢ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻣــﺔ :

أ . ..........................................................................

ب . ........................................................................

 -٣اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ :

. ....................................................................... ١/٣

. ....................................................................... ٢/٣
. ....................................................................... ٣/٣

 -٤اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ :

. ..................................................................... ١/٤

. ..................................................................... ٢/٤
. ..................................................................... ٣/٤

 -٥ﻫﻳﻛﻝ وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

أ  -ﻣدة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .............................. :

ب -ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ............................. :

□ ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت  /ﻋدد اﻟوﺣدات :

ﻧظري

إﻟزاﻣﻲ
□ ﻣﻘررات اﻟﻌﻠـوم اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ :

ﻋﻣﻠﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ

اﺧﺗﻳﺎري
%
%

□ ﻣﻘررات اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ:
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

□ ﻣﻘررات ﻋﻠوم اﻟﺗﺧﺻص:

%

□ ﻣﻘررات ﻣن ﻋﻠوم أﺧرى )ﺣﺎﺳب آﻟﻲ و:(..

%

□ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻲ :
ج -ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ) ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ( :

ﻻ ﻳﻧطﺑق

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ  /اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻠزم اﺟﺗﻳﺎز  .....وﺣدة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
إﻟزاﻣﻲ  .....اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ  .....اﺧﺗﻳﺎري .....
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ  /اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  :ﻳﻠزم اﺟﺗﻳﺎز  .....وﺣدة ) ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
إﻟزاﻣﻲ  .....اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ  .....اﺧﺗﻳﺎري .....
وﻫﻛذا ..............................
د  .ﻣﻘررات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :
أ  -إﻟزاﻣﻲ :

ﻛود أو
رﻗم

اﻟﻣﻘرر

اﺳم اﻟﻣﻘرر

ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت

ﻋدد

اﻟوﺣدات

اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ
ﻧظري
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ﺗﻣﺎرﻳن ﻋﻣﻠﻲ

اﻟﻔرﻗﺔ

اﻟﻔﺻﻝ

واﻟﻣﺳﺗوى

اﻟدراﺳﻲ

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺗﺎﺑــﻊ  :أ -إﻟزاﻣﻲ :
ﻛود أو
رﻗم

اﺳم اﻟﻣﻘرر

اﻟﻣﻘرر

ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت

ﻋدد
اﻟوﺣدات

اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ
ﻧظري

ﺗﻣﺎرﻳن ﻋﻣﻠﻲ

اﻟﻔرﻗﺔ

اﻟﻔﺻﻝ

واﻟﻣﺳﺗوى

اﻟدراﺳﻲ

ب -اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ :
ﻛود أو
رﻗم
اﻟﻣﻘرر

اﺳم اﻟﻣﻘرر

ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت

ﻋدد
اﻟوﺣدات

اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ
ﻧظري ﺗﻣﺎرﻳن ﻋﻣﻠﻲ
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اﻟﻔرﻗﺔ

اﻟﻔﺻﻝ

واﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ج -اﺧﺗﻳﺎري :
ﻛود أو
اﺳم اﻟﻣﻘرر

رﻗم
اﻟﻣﻘرر

ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت

ﻋدد
اﻟوﺣدات

اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ
ﻧظري ﺗﻣﺎرﻳن ﻋﻣﻠﻲ

 -٥ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻘررات :

اﻟﻔرﻗﺔ

اﻟﻔﺻﻝ

واﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ

راﺟﻊ اﺳﺗﻣﺎرات ﺗوﺻﻳف اﻟﻣﻘررات

ﻛود أو رﻗم اﻟﻣﻘرر :

اﺳم اﻟﻣﻘرر :

)طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ(

اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت :

 -٦ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

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

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

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

 -٧اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

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

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

 -٨طرق وﻗواﻋد ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳن ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :
اﻟطرﻳﻘﺔ

ﻣﺎ ﺗﻘﻳﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ

-١
-٢
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
 -٩طرق ﺗﻘوﻳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :
اﻟوﺳﻳﻠﺔ

اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻘوﻳم

اﻟﻌﻳﻧﺔ

 -١طﻼب اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
 -٢اﻟﺧرﻳﺟون
 -٣أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ
 -٤ﻣﻘﻳم ﺧﺎرﺟﻲ أو ﻣﻣﺗﺣن
ﺧﺎرﺟﻲ
 -٥طرق أﺧرى
اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

اﻟﺗوﻗﻳﻊ :
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اﻟﺗﺎرﻳﺦ :

/

/

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٤
ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻳﻌﺑر اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋن اﻟرأي اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺳﻳد  /أ.د ........................
 -اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ............................................................. :

ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﺗوﺻﻳف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣرﻓق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب :
ﻗﺳــم ................................................................... :
ﻛﻠﻳـ ــﺔ/ﻣﻌﻬد ........................................................... :
ﺟﺎﻣﻌﺔ /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ............................................................. :
اﺳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ................................................................ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ .............................................................. :
ﺑرﺟ ــﺎء ﻣراﺟﻌ ــﺔ اﻟﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺳ ــﺎﻋد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﻘﻳ ــﻳم اﻟﺷ ــﺎﻣﻝ ﻟﺗوﺻ ــﻳف اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ
اﻟﻣﻌﻧﻲ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ ( اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ﻣﺳﺗوﻓﻰ

اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
اﺳم اﻟﻣﻧﺳق.
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ﻏﻳر ﻣﺳﺗوﻓﻰ

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
........................................................................................
........................................................................................
اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ:
أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :
واﺿﺣﺔ □

ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻷﻫداف
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس

ﻏﻳر واﺿﺣﺔ □
ﻧوﻋﻲ □

ﻛﻣﻲ □

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
........................................................................................
........................................................................................
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ :
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ

واﺿﺣﺔ □

ﻏﻳر واﺿﺣﺔ □

ارﺗﺑﺎط ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

ﻣرﺗﺑطﺔ □

ﻏﻳر ﻣرﺗﺑطﺔ □

ﺗﺣﻘق ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘررات

ﺗﺗﺣﻘق □

ﻻ ﺗﺗﺣﻘق □

ﻣﺧرﺟــﺎت اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺗواﻓــق ﻣــﻊ ﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﺧـرﻳﺞ ﻟﻠﺑرﻧــﺎﻣﺞ
ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن :
ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

 اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ

 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟذﻫﻧﻳﺔ

ﻣﺧرﺟ ــﺎت اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳ ــﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﺗواﻛ ــب اﻟﺗط ــور اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ ﻓ ــﻲ
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ﺗواﻛب □

ﻻ ﺗواﻛب □

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺧﺻص
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗواﻛب اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ

ﺗواﻛب □

ﻻ ﺗواﻛب □

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
........................................................................................
........................................................................................

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ

ﻣﺣددة □

ﻏﻳر ﻣﺣددة □

ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧرﻳﺞ

ﻣﻼﺋﻣﺔ □

ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ □

ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺻﻳف

ﻳﺗﺣﻘق □

ﻻ ﻳﺗﺣﻘق □

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :

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

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

ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ و ﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻪ:
ﺗوازن ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧرﻳﺞ ﻣن ﺣﻳث:
 -ﻣﻘررات اﻟﻌﻠوم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.

 ﻣﻘررات اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. -ﻣﻘررات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.

 -ﺗدرﻳب ﻋﻣﻠﻲ و ﻣﻳداﻧﻲ.

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :

- ١٩٠ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
ﻣﻠﺣوظﺔ  :ﻳﺟب اﻟرﺟوع ﻋﻧد ﺗﻘﻳﻳم ﻫذا اﻟﺟزء إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎظرة

ﺟـ( ﺗﻘوﻳم أﻋﻣﺎﻝ اﻟطﻼب:
ﻣﻼءﻣ ــﺔ اﻟط ــرق اﻟﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻘ ــوﻳم ﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ ﻣﺧرﺟ ــﺎت اﻟ ــﺗﻌﻠم ﻣﻼﺋﻣﺔ □ ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ □
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
د -ﻣﻘررات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ﻳﻌﺗﻣد اﻟﺗﻘوﻳم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻟﺗوﺻﻳف اﻟﻣﻘررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
اﻟﻣﻘرر رﻗم
ﻛود اﻟﻣﻘرر

اﻟﻣﻘرر رﻗم

اﻟﻣﻘرر رﻗم

........

.........

.........

ﻻ

ﻻ

ﻻ

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

 وﺿوح أﻫداف اﻟﻣﻘرر ارﺗﺑﺎط أﻫداف اﻟﻣﻘرر ﺑﺄﻫدافاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

 ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ- ١٩١ -

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻟﻠﻘﻳﺎس
 -ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻷﻫداف اﻟﻣﻘرر

 ﺗواﻓــق ﻣﺧرﺟــﺎت اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔﻣــﻊ ﻣﺻــﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻌــﺎرف واﻟﻣﻬــﺎرات

ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ

 -ﻣﻼءﻣﺔ طرق اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺧرﺟﺎت

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ

 اﺗﺳﺎم ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠمﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠطرق اﻟﻣذﻛورة

 طرق ﺗﻘﻳﻳم اﻟطﻼب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﻣﻼﺋﻣﺔ

 اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣذﻛورة ﺣدﻳﺛﺔﺗﻌﻠﻳﻘﺎت أﺧرى:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
رأي اﻟﻣﻘﻳم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
اﺳم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ :

اﻟﺗوﻗﻳﻊ :

- ١٩٢ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٥

ﺗﻘرﻳر ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ

ﻟﻠﻌﺎم اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ

/٢٠

٢٠

ﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .................... :
ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد ......................... :
ﻗﺳم ................................. :
أ  -ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ
 -١اﺳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :
 -٢اﻟﺗﺧﺻص :
 -٣ﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﻳﺔ :
 -٤ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة  /ﻋدد اﻟﻣﻘررات:

)

( ﻋﻣﻠﻲ

( ﻧظري ) +

 -٥أﺳس ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن:
 -٦ﻧظﺎم اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن :

□ ﻏﻳر ﻣﺗﺎح

□ ﻣﺗﺎح

ب  -ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
 -٧إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت :
 ﻋدد اﻟطﻼب اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳن ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ):(% اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ) ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻋداد □ ﻣﺗزاﻳداﻟﻣﻠﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼﻝ آﺧر  ٣ﺳﻧوات( :

□

ﺛﺎﺑت

□ ﻣﺗﻧﺎﻗص
ﻋدد

 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ : -ﺗوزﻳﻊ ﺗﻘدﻳرات اﻟﻧﺟﺎح ) : ( %

%
اﻣﺗﻳﺎز
ﺟﻳـد

 -٨اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـﺔ :
- ١٩٣ -

%

ﻋدد
ﺟﻳد ﺟداً
ﻣﻘﺑوﻝ

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

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

 -اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ :

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

 -اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم :

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

 -اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ:

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

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

 -اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ :

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

 -طرق دﻋم اﻟطﻼب ) ذوى اﻟﻘدرات اﻟﻣﺣدودة ........................................

واﻟﻣﺗﻣﻳزﻳن(:

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

 -ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ

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

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

 -دﻟﻳﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

□ ﻣﺗواﻓر

□ ﻏﻳر ﻣﺗواﻓر

 -ﻧظﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ

□ ﻣﺗواﻓر

□ ﻏﻳر ﻣﺗواﻓر

□ ﺳﻧوي

 -ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ

اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم

 -اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ

□ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

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

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

........................................
........................................
- ١٩٤ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 -٩ﺗﻘوﻳم طﻼب ﻟﻘﻳﺎس ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم :
 -أدوات اﻟﺗﻘوﻳم :

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

 -اﻟﻣواﻋﻳد:

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

 -ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ :

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

........................................
........................................
) إن وﺟدت ( ........................................

 -١٠اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ :
 ﻧﺳﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس إﻟﻰ اﻟطﻼب -ﻣـ ـ ــدى ﻣﻼءﻣـ ـ ــﺔ ﺗﺧﺻﺻـ ـ ــﺎت أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻫﻳﺋـ ـ ــﺔ □ ﻣﻧﺎﺳب □ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ □ ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳب

اﻟﺗدرﻳس وﺗوزﻳﻊ اﻷﻋﺑـﺎء ﻋﻠـﻳﻬم طﺑﻘـﺎً ﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت )ﻟﻣﺎذا؟(

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

 -اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ :

........................................
........................................
□ ﻣﻧﺎﺳب

□ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻣﻧﺎﺳب )ﻟﻣﺎذا؟(

□ ﻏﻳر

........................................
 -اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ :

□ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

□ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻟﻣﺎذا؟(

□ ﻏﻳر

........................................
 -اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ:

□ ﻣﻧﺎﺳب

□ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻣﻧﺎﺳب )ﻟﻣﺎذا؟(

□ ﻏﻳر

........................................
 -ﻣــدى اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺟﻬــﺎت اﻷﻋﻣــﺎﻝ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﻳر ........................................

ﻓرص اﻟﺗدرﻳب ﻟﻠطﻼب :

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

- ١٩٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 -أي ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧرى ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ:

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

 -١١إدارة اﻟﺟودة واﻟﺗطوﻳر :
 -ﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺻور:

□ ﻓﻌﺎﻝ

□ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

□ ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻝ

)ﻟﻣﺎذا؟( .......................................

.................................................
 -إﺟراءات ﺗطﺑﻳق ﻟواﺋﺢ وﻗواﻧﻳن اﻟﻛﻠﻳﺔ

واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ:

□ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

□ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

□ ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

)ﻟﻣﺎذا؟( ........................................

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

 -ﻣــدى ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻧظـ ــﺎم اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ .................................................

ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:

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

 -ﻣﻼﺣظـ ـ ــﺎت اﻟﻣ ـ ـ ـراﺟﻌﻳن اﻟﺧـ ـ ــﺎرﺟﻳﻳن ﻓﻳﻣـ ـ ــﺎ .................................................

ﻳﺧص ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎس:

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

 -١٢ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗطوﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :
 -ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ) اﻟﻣﻘررات /

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

 -ﻣﻘررات ﺟدﻳدة:

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

 -اﻟﺗدرﻳب واﻟﻣﻬﺎرات:

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

 -ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﺗطوﻳر

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

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:

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

اﻟﺳﺎﻋﺎت(:

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

 اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﻳذ : ﺗوﻗﻳت اﻟﺗﻧﻔﻳذ :اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :

اﻟﺗوﻗﻳﻊ :

- ١٩٦ -

اﻟﺗﺎرﻳﺦ :

/

/

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٦

ﺗﻘرﻳر ﻣﻘرر دراﺳﻲ

ﺟﺎﻣـﻌﺔ /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .................... :

ﻛﻠﻳـﺔ  /ﻣﻌﻬد ....................... :
ﻗﺳم ............................... :
أ  -ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ
 -١اﺳم اﻟﻣﻘرر ورﻣزﻩ اﻟﻛودي
 -٢اﻟﺗﺧﺻص
 -٣اﻟﻔرﻗﺔ  /اﻟﻣﺳﺗوى
 -٤ﻋدد اﻟوﺣدات  /اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة

)

( ﻋﻣﻠﻲ

( ﻧظري ) +

 -٥اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻻﺧﺗﻳﺎر ﻟﺟﻧﺔ
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
 -٦ﻧظﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن

□ ﻏﻳر ﻣﺗواﻓر

□ ﻣﺗواﻓر

 -٧ﻋدد اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗدرﻳس

ب  -ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
 -١اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت :
 ﻋدد اﻟطﻼب اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳن ﺑﺎﻟﻣﻘرر ﻋدد اﻟطﻼب اﻟذﻳن أدوا اﻻﻣﺗﺣﺎن -ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن

ﻋدد

ﻧﺎﺟﺢ

%

ﻋدد

راﺳب

%

 اﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳـ ــﺔ  %ﻟﻠﻧـ ــﺎﺟﺣﻳن طﺑﻘ ـ ـﺎًﻟﻠﺗﻘدﻳرات اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﻣﻘﺑوﻝ

ﻣﻣﺗﺎز

 -٢ﺗدرﻳس اﻟﻣﻘرر :
- ١٩٧ -

ﺟﻳد ﺟداً

ﺟﻳد

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 -اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدرﻳﺳﻬﺎ

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

 % -ﻟﻣﺎ ﺗم ﺗدرﻳﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗوى

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

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻘرر

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

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

 -ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗدرﻳس

>٦٠

٨٤ - ٦٠

 -ﻣدى ﺗﻐطﻳﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن

>٦٠

٨٤ - ٦٠

ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر
ﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻘرر

ﻣﺣﺎﺿرات ﻧظرﻳﺔ

 -أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم

دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ

<٨٥
<٨٥

ﺗدرﻳب ﻋﻣﻠﻲ
أﻧﺷطﺔ ﻓﺻﻠﻳﺔ

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺻﻠﻳﺔ ) ﺗذﻛر( :

.....................................................
 -طرﻳﻘﺔ ﺗﻘوﻳم اﻟطــﻼب

ﻧظري
أﻋﻣﺎﻝ ﻓﺻﻠﻳﺔ

ﺷﻔوي
ﻋﻣﻠﻲ

 -٣اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗدرﻳس :
 -اﻟﻣ ارﺟـﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ

□ ﻣﺗواﻓرة □ ﻣﺗواﻓرة ﺑدرﺟﺔ ﻣﺣدودة □ ﻏﻳر ﻣﺗواﻓرة

 -اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ

□ ﻣﺗواﻓرة □ ﻣﺗواﻓرة ﺑدرﺟﺔ ﻣﺣدودة □ ﻏﻳر ﻣﺗواﻓرة

 -اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت واﻟﺧﺎﻣﺎت

□ ﻣﺗواﻓرة □ ﻣﺗواﻓرة ﺑدرﺟﺔ ﻣﺣدودة □ ﻏﻳر ﻣﺗواﻓرة

 -٤ﻗﻳود إدارﻳﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ :

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

 -٥ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب ﻟﻠﻣﻘرر
 -٦ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﻘرر

%
-١
- ١٩٨ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

-٢
-٣
 -٧ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣراﺟﻌﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن -١
) إن وﺟدت ( -٢
-٣
 -٨ﻣـ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ــم ﺗﻧﻔﻳـ ـ ــذﻩ ﻣـ ـ ــن ﻣﻘﺗرﺣـ ـ ــﺎت -١
اﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق

-٢
-٣

 -٩ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎت

-١

)ﻣﺎ ﻫﻲ واﻷﺳﺑﺎب(

-٢
-٣

 -١٠ﺧطﺔ اﻟﺗطوﻳر ﻟﻠﻣﻘرر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم :
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطوﻳر

اﺳم ﻣﻧﺳق اﻟﻣﺎدة :

ﺗوﺻﻳف
اﻟﺗطوﻳر

اﻟﺗوﻗﻳﻊ :

- ١٩٩ -

ﺗوﻗﻳت اﻟﺗطوﻳر

اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن

اﻟﺗﺎرﻳﺦ / :

اﻟﺗﻧﻔﻳذ

/

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٧
ﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .............

ﺗﻘوﻳم ﻣﻘرر دراﺳﻲ

ﻛﻠﻳﺔ  /ﻣﻌﻬد ..................
ﻗﺳم .........................
 -١ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ :
 -اﻟرﻗم اﻟﻛودي ﻟﻠﻣﻘرر:

 -اﺳم اﻟﻣﻘرر:

 -اﻟﺗﺧﺻص :

 -اﻟﻣﺳﺗوى /اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ:

 -اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ :

 -ﻋدد اﻟوﺣدات  :اﻟﻣﺣﺎﺿرة

 -اﻟﻣﺣﺎﺿر:

 -ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:

 -اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت :

ﺳﺎﻋﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

 -٢آراء ﻋﺎﻣﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ :
ﻏﻳر ﻣﺷوق

١

٢

٣

٤

٥

ﻣﺷوق

ﻻ ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص

١

٢

٣

٤

٥

ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص

ﻻ ﻳﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﻳﺛﺔ

١

٢

٣

٤

٥

ﻳﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﻳﺛﺔ

ﻻ ﻳوﻓر أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ

١

٢

٣

٤

٥

ﻳوﻓر أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ

ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻝ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻲ

١

٢

٣

٤

٥

ﻳﻘﺎﺑﻝ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻲ

ﻏﻳر ﻣﻔﻳد ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ

١

٢

٣

٤

٥

ﻣﻔﻳد ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ

ﻏﻳر ﻣﻔﻬوم

١

٢

٣

٤

٥

ﻣﻔﻬوم

ﻋﻣوﻣﺎً ﺿﻌﻳف

١

٢

٣

٤

٥

ﻋﻣوﻣﺎ ﺟﻳد

- ٢٠٠ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 -٣ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ :
ﻏﻳر

اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣًﺎ
)(١

ﻏﻳر

إﻟﻰ ﺣد

ﻣواﻓق

ﻣﺎ

)(٢

)(٣

ﻣواﻓق
)(٤

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣًﺎ
)(٥

 اﻟﻣﻘرر ﻟﻪ أﻫداف واﺿﺣﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﻣﻘرر ﻳزودﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﻳدة واﻟﻔﻬماﻟﻣﺗﻌﻣق ﻟﻠﻣوﺿوع
 اﻟﻣﻘرر ﻳﺣﻔزﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر أﻛﺳﺑﻧﻲ اﻟﻣﻘرر ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ

 -٤اﻟﻣﺣﺎﺿرات
ﻏﻳر
اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(١

 ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺣﺎﺿرات وﻓﻘﺎً ﻟﻣواﻋﻳداﻟﺟداوﻝ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻌﻠﻧﺔ.
 ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﻔﻬم ﻣوﺿوعاﻟﻣﻘرر
 ﺗﻐطﻰ اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﻛﻝ اﻟﻣوﺿوﻋﺎتاﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻪ.
 ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺷوق- ٢٠١ -

ﻏﻳر

إﻟﻰ ﺣد

ﻣواﻓق

ﻣﺎ

)(٢

)(٣

ﻣواﻓق
)(٤

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣًﺎ
)(٥

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣنﺟﺎﻧب اﻟطﻼب
 اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻتﻋﻣﻠﻳﺔ
 ﻣﻘدار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲاﻟﻣﺣﺎﺿرات ﻣﻧﺎﺳب
 ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘرر )أو اﻟﻣذﻛرة( ﻳﻌﺗﺑرﻣﻧﺎﺳﺑﺎً
 -٥اﻟﻣﺣﺎﺿـر
ﻏﻳر
اﻟﻌﺑــﺎرة

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(١

 ﻳﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺎﺿر داﺋﻣﺎً ﺑﻣﺣﺗوﻳﺎتاﻟﻣﻘرر
 ﻳﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺎﺿر داﺋﻣﺎً ﺑﻣواﻋﻳد ﺑدءواﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرة
 أﺷﻌر ﺑﺄن اﻟﻣﺣﺎﺿر داﺋﻣﺎً ﻣﺳﺗﻌدﺟﻳداً ﻟﻠﻣﺣﺎﺿرة
 ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻘررﺑﻌﻣق
 -ﻳﺷﺟﻊ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ

- ٢٠٢ -

ﻏﻳر

إﻟﻰ ﺣد

ﻣواﻓق

ﻣﺎ

)(٢

)(٣

ﻣواﻓق
)(٤

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(٥

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم
 ﻳﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﺎﺿر وﻗت اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲاﻟﺗدرﻳس اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﻳﺑدو اﻟﻣﺣﺎﺿر ذا ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻘرر
 ﻳﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻫﻲ ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟطﻼب ﺑﺎﺣﺗرام ﻳﻘدم اﻟﻣﺣﺎﺿر أﻣﺛﻠﺔ وﺣﺎﻻت ﻋﻣﻠﻳﺔﻓﻌﺎﻟﺔ
 -٦ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ
ﻏﻳر

اﻟﻌﺑــﺎرة

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣًﺎ
)(١

 ﻳﻌﺗﺑر دور ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻌﺎﻻ -ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ داﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد

ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ أي اﺳﺗﻔﺳﺎرات

 -ﻳﺑدو ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻠﻣﺎً

ﺑﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻘرر

 ﻳوﻓر ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻧﺎ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎتاﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
 -ﻳﻘدم ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻛﻝ

طﺎﻟب ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك

- ٢٠٣ -

ﻏﻳر

ﻣواﻓق
)(٢

إﻟﻰ ﺣد
ﻣﺎ

)(٣

ﻣواﻓق
)(٤

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(٥

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 -٧ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﻳم
ﻏﻳر

اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(١

ﻏﻳر

ﻣواﻓق
)(٢

إﻟﻰ ﺣد
ﻣﺎ

)(٣

ﻣواﻓق
)(٤

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(٥

 ﻳﻌﺗﺑر ﺟدوﻝ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻳﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣواﻋﻳد اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺑﻛ ارً ﻳﻌﺗﺑر ﻋدد اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺻﻝﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
 ﺗﺗﺻف اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻐطﻰ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻘرر ﺗرﻛز اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﻳﺔواﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘرر
 ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎتواﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ
 ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أﺧطﺎء ﻣطﺑﻌﻳﺔ -ﻳﺗﺻف ﺗوزﻳﻊ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ

 -٨اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ  /اﻟورش
ﻏﻳر

اﻟﻌﺑ ــﺎرة

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(١

 ﺗﺗــــواﻓر ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــــﺔ ﻣﻌﺎﻣــــﻝ ﻛﺎﻓﻳــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــــقأﻫداف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
 ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻳﺗﺻــــــف ﺗﺻــــــﻣﻳم اﻟﻣﻌﺎﻣــــــﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎذﺑﻳــــــﺔواﻟﻣﻼءﻣﺔ
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ﻏﻳر

إﻟﻰ ﺣد

ﻣواﻓق

ﻣﺎ

)(٢

)(٣

ﻣواﻓق
)(٤

ﻣواﻓق
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(٥

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 ﻳﺗﺻف اﻟﻔﻧﻳون ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣـﻝ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔﻟﻌدد اﻟطﻼب
 ﺗﻌﺗﺑــر اﻟــورش اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻣﺟﻬــزة ﺑﺎﻟﻣﻌــداتاﻟﺣدﻳﺛﺔ
 ﺗﺗﻧﺎﺳـــــب ﻣﺳـــــﺎﺣﺔ اﻟـــــورش ﻣـــــﻊ أﻋـــــداداﻟطﻼب
 ﻳﺗﺻــــــف اﻟﻔﻧﻳــــــون اﻟﻌــــــﺎﻣﻠون ﺑــــــﺎﻟورشﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ

 -٩اﻟﻣدرﺟﺎت وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺗدرﻳس
ﻏﻳر

اﻟﻌﺑـﺎرة

ﻣﻼﺋم
ﺗﻣﺎﻣًﺎ
)(١

ﻏﻳر

ﻣﻼﺋم
)(٢

إﻟﻰ ﺣد
ﻣﺎ

)(٣

ﻣــﻼﺋم

)(٤

ﻣﻼﺋم
ﺗﻣﺎﻣﺎً
)(٥

 اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺣﺟم ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد /اﻟﺑﻧﺷﺎت -ﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ )اﻟﺳﺑورة

اﻟﺑﻳﺿﺎء ،اﻟﺑروﺟﻛﺗور ،داﺗﺎﺷو(...
 اﻟﻬــدوء اﻹﺿــﺎءة اﻟﻧظـﺎﻓﺔ -١٠أﺧـرى

 ١/١٠ﻣﺎ اﻟذي ﺗﺣﺑﻪ أو ﻻ ﺗﺣﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘرر؟
أﺣب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘرر

...............................................................................................
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

...............................................................................................
ﻻ أﺣب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘرر

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

...............................................................................................
 ٢/١٠ﻓﻲ رأﻳك ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﺣﺳﻳن أو ﺗطوﻳر ﻫذا اﻟﻣﻘرر؟

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

...............................................................................................
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٨
إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗواﺋم اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎ طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑوﻝ
 اﻟﺗﺣوﻳﻝ
 اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺣﺗوى وﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣﺎﺿرات
 طرق اﻟﺗدرﻳس وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم
 اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
 اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻲ
 اﻟﻣﺧﺗﺑرات واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺗدرﻳس
 ﺗوﺟﻬﺎت وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ
 اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ
 اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺻﻠﻳﺔ
 اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ
 اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
 اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌددﻳﺔ
 اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
 اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ
 اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﻳﺔ
 ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺗﻣﻳز
 اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻘررات
 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﻌداﻟﺔ
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

 اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
 ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
 ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻹدارة
 اﻟﺷﻛﺎوى واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
 اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﻣراﻓق
 وﺳﺎﺋﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ
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دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻧﻣوذج رﻗم )(١٩
إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗواﺋم اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس
 ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻹدارة

 ﻧﻣط اﻟﻘﻳﺎدة اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ

 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات

 ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﺟﺎﻟس اﻷﻗﺳﺎم
 اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ

 ﺗوزﻳﻊ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
 اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

 إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

 ﻣﻧﺎخ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗطوﻳر

 اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس

 ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﻘوﻳم اﻷداء

 ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ وﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد

 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ
 اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ

 ظروف اﻟﻌﻣﻝ

 اﻟدﻋم ﻏﻳر اﻟﻣﺎدي

 ﻗواﻋد ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻬﻳﺋﺔ
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻧﻣوذج رﻗم )(٢٠
ﺗﻘرﻳر ﻣراﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻳﻌﺑر اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋن اﻟرأي اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺳﻳد  /أ.د ........................
 -اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ...............................................................:

ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﺗوﺻﻳف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣرﻓق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب :
ﻗﺳـم...........................................:
ﻛﻠﻳﺔ/ﻣﻌﻬد ......................................:
ﺟﺎﻣﻌﺔ /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ................................:
اﺳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ...................................:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ :

/

/

ﺑرﺟـﺎء ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘﻳـﻳم اﻟﺷــﺎﻣﻝ ﻟﺗوﺻـﻳف اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﻧــﻲ
وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ( اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ﻣﺳﺗوﻓﻰ

اﻟﻌﻧﺎﺻر

ﻏﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ﻣﺳﺗوﻓﻰ

اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
اﺳم اﻟﻣﻧﺳق
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
- ٢١٠ -

دﻟﻳﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ب( اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ:
أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :
ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻷﻫداف
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس

واﺿﺣﺔ□ ﻏﻳر واﺿﺣﺔ

□

ﻧوﻋﻲ

□

ﻛﻣﻲ □

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ :
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ

واﺿﺣﺔ □

ارﺗﺑﺎط ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

ﻣرﺗﺑطﺔ □

ﻏﻳر ﻣرﺗﺑطﺔ □

ﺗﺗﺣﻘق □

ﻻ ﺗﺗﺣﻘق □

ﺗﺣﻘق ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘررات

ﻏﻳر واﺿﺣﺔ □

ﻣﺧرﺟـ ــﺎت اﻟـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳـ ــﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺗواﻓـ ــق ﻣـ ــﻊ ﻣواﺻـ ــﻔﺎت
اﻟﺧرﻳﺞ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن :
ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

 اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ

 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

ﻳﺗواﻓق □ ﻻ ﻳﺗواﻓق □

 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟذﻫﻧﻳﺔ

ﻣﺧرﺟــﺎت اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗواﻛــب اﻟﺗطــور

ﺗواﻛب □

ﻻ ﺗواﻛب □

اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺧﺻص :
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
.....................................................................................
.....................................................................................
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
ﻣﺣددة

ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة

ﻏﻳر ﻣﺣددة □

□

ﻣﻼءﻣـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌـ ـ ــﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـ ــﺔ ﻟﻣواﺻـ ـ ــﻔﺎت ﺧ ـ ـ ـرﻳﺞ ﻣﻼﺋﻣﺔ □

ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ □

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻏطﻲ ﺗوﺻﻳف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﺗﻐطﻲ

□

ﻻ ﺗﻐطﻲ □

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻪ
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم ................................................................................... :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ﺟـ( ﺗﻘوﻳم أﻋﻣﺎﻝ اﻟطﻼب:
ﻣﻼءﻣ ــﺔ اﻟط ــرق اﻟﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻘ ــوﻳم ﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ ﻣﺧرﺟ ــﺎت ﻣﻼﺋﻣ ــﺔ □
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.

ﻏﻳ ــر ﻣﻼﺋﻣ ــﺔ

□

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﻘﻳم :
........................................................................................
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........................................................................................
........................................................................................
د -ﻣﻘررات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ﻳﻌﺗﻣد اﻟﺗﻘوﻳم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻟﺗوﺻﻳف اﻟﻣﻘررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
اﻟﻣﻘرر رﻗم
ﻛود اﻟﻣﻘرر

اﻟﻣﻘرر رﻗم

اﻟﻣﻘرر رﻗم

.........

.........

.........

ﻻ

ﻻ

ﻻ

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

 وﺿوح أﻫداف اﻟﻣﻘرر ارﺗﺑ ــﺎط أﻫ ــداف اﻟﻣﻘ ــرر ﺑﺄﻫ ــدافاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

 ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔﻟﻠﻘﻳﺎس

 ﻣﻼءﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﺧرﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻠماﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻷﻫداف اﻟﻣﻘرر

 ﺗواﻓق ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔﻣﻊ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻌـﺎرف واﻟﻣﻬـﺎرات
ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ

 ﻣﻼءﻣ ـ ــﺔ طــ ــرق اﻟﺗﻌﻠــ ــﻳم واﻟــ ــﺗﻌﻠماﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳـ ـ ــق ﻣﺧرﺟـ ـ ــﺎت

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ

 اﺗﺳﺎم ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ اﻟوﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻳمواﻟﺗﻌﻠم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠطرق اﻟﻣذﻛورة

 طــرق ﺗﻘﻳــﻳم اﻟطــﻼب اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ- ٢١٣ -

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

ﻳﺗﺣﻘق

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻣﻼﺋﻣﺔ
 اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣذﻛورة ﺣدﻳﺛﺔﺗﻌﻠﻳﻘﺎت أﺧرى :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
رأي اﻟﻣﻘﻳم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
اﻟﺗوﻗﻳﻊ :

اﺳم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ :
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ﻧﻣوذج رﻗم )(٢١
إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻗواﺋم اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎ طﻼب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ
 ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات اﻟﻘﺑوﻝ
 اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺣﺗوى وﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣﺎﺿرات
 طرق اﻟﺗدرﻳس وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم

 اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

 اﻟﻣﺧﺗﺑرات واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺗدرﻳس

 ﺗوﺟﻬﺎت وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ

 اﻟﻣﺣﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ

 اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺻﻠﻳﺔ

 اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وطرق اﻟﺗﻘوﻳم اﻷﺧرى

 اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﻳﺔ

 ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺗﻣﻳز

 ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

 اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ
 اﻹﺷراف اﻟﻌﻠﻣﻲ

 ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﻌداﻟﺔ
 اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ

 ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ

 ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻹدارة

 اﻟﺷﻛﺎوى واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت

 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ

 اﻟﻣراﻓق

- ٢١٥ -

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﺟﺎﻣﻌﺔ  /أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ............................ :

ﻛﻠﻳــﺔ  /ﻣﻌﻬـد ........................... :

ﻧﻣوذج رﻗم )(٢٢
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن وﺗﻌزﻳز اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

ﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺗﺣﺳﻳن
واﻟﺗﻌزﻳز

ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﺣﺳﻳن واﻟﺗﻌزﻳز

آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ

ﻣدﻳر وﺣدة إدارة اﻟﺟودة ......................... :

اﻟﺗوﻗﻳت

ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ

ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء

ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد .......................... :
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اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ

ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻧﻣوذج رﻗم )(٢٣
اﻟﺧط اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد
اﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟطﻠب

اﻟﺷﻬر
ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ

١
٣
٤

ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﻳن

٥
٦
٧

إﻋداد اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ

٢

ﺗﺳﻠﻳم اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ

٨
٩
١٠
اﻟزﻳﺎرة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ

١١

اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺑدﺋﻲ

١٢
١٣

اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

١٤
١٥
١٦

رد اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم

رد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

١٧
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آﺧر ﻣوﻋد ﻟﻠﺗظﻠﻣﺎت

اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
: اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
. ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﻳم اﻷزﻫر واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ١٩٦١  ﻟﺳﻧﺔ١٠٣  ﻗﺎﻧون رﻗم

.١٩٦٣  ﻟﺳﻧﺔ٦١  ﻗﺎﻧون اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

. ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ١٩٧٠  ﻟﺳﻧﺔ٥٢  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
.١٩٧٢  ﻟﺳﻧﺔ٤٩  ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

.١٩٨١  ﻟﺳﻧﺔ١٣٩  ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

. ﺑﺷﺄن إﻧﺷﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ١٩٩٢  ﻟﺳﻧﺔ١٠١  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

 دﻟﻳـﻝ اﻻﻋﺗﻣـﺎد وﺿـﻣﺎن اﻟﺟـودة، ﻣﺷروع ﺿـﻣﺎن اﻟﺟـودة واﻻﻋﺗﻣـﺎد-  و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
.٢٠٠٥  دﻳﺳﻣﺑر، ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ- ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

. ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد٢٠٠٦  ﻟﺳﻧﺔ٨٢  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

: اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 Handbook for Academic Review (QAA 2000): Users Guide to the
Academic Review of Subjects in Higher Education Institutions in
the Transitional Period, 2002‐2005.
 Western Association of Schools and Colleges (WASC), Handbook
of Accreditation, The University of Michigan, School of Public
Health, Jan. 2001, Mechigan, U.S.A.
 Handbook for Ins tu onal Audit England. 2002
 Collaborative provision audit: Supplement to the Handbook for
Institutional Audit: England – December, 2004
 Thomas, L., Wheelen, J., and Hunger, D., Strategic Management,
Prentice‐Hall, 2005, New Jersey.
 The Finnish Higher Education Evaluation, Audits of Quality
Assurance Systems of Finnish Higher Education Institutions, Audit
Manual 2005‐2007, April 2006, Finland.
 The Handbook for a Pilot Study of an Integrated Quality and
Enhancement Review 2006.
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 Wagner, T. et. al., Change Leadership : A Practical Guide to
Transforming our Schools, Jossey‐Bass, John Wiley & Sons, 2006,
San Francisco.
 National Assessment and Accreditation Council, Manual for Self‐
Study Aﬃliated/Cons tuent Colleges, April 2007, Nagarbhavi,
Bangalore.
 The Handbook for Integrated Quality and Enhancement Review
(IQER) 2008.
 Certo, S. , and Trevis. C., Modern Management, Pearson Prentice
Hall, 2008, New Jersey.
 Gary, J. and Alan, S., Organizational Behavior, Pearson Pretice‐
Hall, 2008, Toronto.

: اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟرﺳﻣﻳﺔ
 Nick Harris, Quality Assurance and Accreditation, Report of Visit,
March 2008, U.K.
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