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أداة المراجع لتقييم مؤسسات التعليم العالى
أوالً  :القدرة المؤسسية

 -١التخطيط االستراتيجى

مستوفي

غير مستوفي

تنتھج المؤسسة التخطيط االستراتيجي القائم على التحليل الدقيق للوضع القائم وتحديد الفجوة بينه وبين الرؤية المنشودة ،ومن ثم تقوم بصياغة رسالتھا وتحديد اھدافھا
اإلستراتيجية .وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في مجال التخطيط االستراتيجي في اآلتي:
 ١/١الخطة اإلستراتيجية
للمؤسسة خطة إستراتيجية معتمدة وواقعية وقابلة للتنفيذ في حدود مواردھا المتاحة.
 ١/١/١التحليل البيئى للمؤسسة التعليمية
تتطلب الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة ضرورة إجراء التحليل البيئى باستخدام أسلوب ) (SWOTالذى من خالله تقوم المؤسسة بتحليل لبيئتھا الداخلية لتحديد مجاالت
القوة التى تتميز بھا ،وكذلك مجاالت الضعف التى تعانى منھا .إضافة إلى تحليل لبيئتھا الخارجية لتحديد الفرص المتاحة والتھديدات الحالية والمتوقعة .وتراعى المؤسسة عند
إجراء التحليل البيئى ما يلى:
 الموضوعية والبعد عن التحيز فى توصيف وتشخيص مجاالت القوة والضعف وكذلك الفرص والتھديدات.
 الشمولية بحيث يشتمل التحليل على جميع أوجه نشاط المؤسسة وقدراتھا وإمكاناتھا واإلطار الخارجى المحيط بھا.
 المشاركة الفعالة لكافة األطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة )أعضاء ھيئة تدريس /طالب /إداريين /األطراف المجتمعية(.
 العرض والمناقشة لنتائج التحليل مع جميع األطراف المعنية.
 ارتباط استراتيجيه المؤسسة باستراتيجيه الجامعة التابعة لھا.

مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
*

أ -ما مستوى المشاركة في التحليل البيئي ،من جانب مختلف األطراف ؟
ب -ھل استراتيجة المؤسسة تستوفي كامل الجوانب بشكل سليم وترتبط باستراتيجيه الجامعة؟
ج -ھل للمؤسسة رسالة تتفق مع رسالة الجامعة؟

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ )أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟطﻼب /ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ /اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ .......اﻟﺦ( ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ.

**

ﻳﺗﺣﻘق اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ،واﻷﻫداف  ،وطﺑﻳﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.

٤

 ٢/١/١الرؤية والرسالة
 تحدد المؤسسة رؤية ورسالة خاصة بھا .
 تكون الرسالة معتمدة ومعلنة.
 تعكس رسالة المؤسسة شخصيتھا ودورھا التعليمي ،ومسئوليتھا المجتمعية ،وتطلعاتھا في البحث العلمي بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية.
 يشارك في وضع الرسالة كافة األطراف المعنية.
 تتأكد المؤسسة من أن رسالتھا تعكس رسالة الجامعة.
 تحرص المؤسسة على تنمية ونشر الوعي بين الطالب وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين واألطراف المجتمعية برسالة المؤسسة.
 تقوم المؤسسة بنشر الرسالة من خالل وسائل متعددة.
 تحرص المؤسسة على مراجعة رسالتھا في ضوء المتغيرات المحلية والدولية.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ما مستوى المشاركة فى صياغة الرؤية والرسالة من جانب مختلف األطراف ؟
ب -ھل تم نشر الرؤية والرسالة من خالل وسائل متعددة ؟؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٣/١/١األھداف االستراتيجية
تحدد المؤسسة أھدافھا االستراتيجية بحيث تكون:
 مبنية على التحليل البيئى للمؤسسة ووضعھا التنافسي والتحديات الحالية والمستقبلية.
 تسعى لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة.
 واضحة وقابلة للتحقق والقياس.
 يشارك في وضعھا كافة األطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة.
 تعرض للمناقشة على كافة األطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة.
 معتمدة ومعلنة من خالل الوسائل المختلفة.
الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل االھداف االستراتيجية للمؤسسة محددة وقابلة للقياس؟
ب -ھل االھداف االستراتيجية مبنية على التحليل البيئى للمؤسسة ووضعھا التنافسي والتحديات الحالية والمستقبلية؟
**
ت -ما ھو مستوى المشاركة فى صياغة األھداف االستراتيجية للمؤسسة من جانب مختلف األطراف ؟

مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

٤

ال يتوافر ٣ ٢ ١

٤

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

** ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ) أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟطﻼب /ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ  /اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ .......اﻟﺦ( ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ.

 ٤/١/١الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة
تقوم المؤسسة بتصميم الخطة التنفيذية المناسبة لتطبيق استراتيجيتھا .ويراعى فى ھذا الصدد ما يلى:
 تتضمن الخطة كافة األنشطة التي تحقق رسالة المؤسسة وأھدافھا االستراتيجية .
 تظھر الخطة أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلھا المنطقى.
 تحدد الخطة بوضوح لكل نشاط اآلتي :
 المسئوليات.
 األھداف المطلوب تحقيقھا.
 الجدول الزمني.
 آليات التنفيذ.
 يتم تقدير المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ،وأساليب إدارة المخاطر المتوقعة.

 مؤشرات المتابعة والتقييم.
 مستويات اإلنجاز.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

ھل توجد خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية المؤسسة؟
ھل تغطى الخطة التنفيذية األھداف االستراتيجية للمؤسسة؟
ھل ھناك اليات لتنفيذ ھذه األنشطة والمھام؟
ھل ھناك تحديد لمسئوليات تنفيذ األنشطة والمھام التي تتضمنھا الخطة؟
ھل تتضمن الخطة الجدول الزمنى للتنفيذ؟
ھل يوجد بالخطة مؤشرات للتقييم؟
ھل تمت ترجمة الخطة الى موازنة مالية؟
**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
*

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

** ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ ﻧﺳﺧﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.

٤

 ٢/١الوضع التنافسى للمؤسسة
يتضمن التخطيط االستراتيجى للمؤسسة وضعھا االستراتيجى متمثال بصفة رئيسية فى السمات التنافسية التى تتصف بھا.
 ١/٢/١السمات التنافسية للمؤسسة
يجب أن تبرز استراتيجيه المؤسسة وبوضوح السمات التى تميزھا عن المؤسسات المناظرة األخرى فى المجتمع المحيط ،والتي تعكس وضع المؤسسة االستراتيجى
والتنافسى من خالل ما يلي:
 تزايد إقبال المنظمات فى سوق العمل على خريجى المؤسسة.
 تزايد إقبال الطالب الوافدين على المؤسسة.
 مستوى كفاءة الخريجين من وجھة نظر المنظمات التى يعملون بھا.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
ھل ھناك دالئل على تميز /قوة الوضع التنافسي للمؤسسة؟ مثل:
*
إقبال سوق العمل على خريجي المؤسسة
**
 إقبال الطالب الوافدين
 وجود برامج تعليمية تنفرد بتقديمھا المؤسسة
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
*

ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي ﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ /ﺳﺟﻼت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ /اﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧرﻳﺟﻳن.

** ﻣن ﺧﻼﻝ ﻓﺣص اﻟوﺛﺎﺛق.

التقييم العام لمعيار التخطيط االستراتيجي
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

الخطة اإلستراتيجية

نتيجة التقييم

الوضع التنافسى للمؤسسة

مبررات التفييم

غير مستوفي
مستوفي
 -٢الھيكل التنظيمي
يجب أن يكون للمؤسسة ھيكل تنظيمى رسمي مالئم لحجم ونوع أنشطتھا ،ويضمن تحقيق رسالتھا وأھدافھا االستراتيجية.
 ١/٢الھيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة
وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في مجال الھيكل التنظيمي في اآلتى:
 ١/١/٢ھيكل تنظيمي مالئم ومعتمد
 توافر ھيكل تنظيمى مالئم لحجم المؤسسة.
 أن يكون الھيكل التنظيمى معلنا ً.
 يسمح الھيكل بالتعاون المتبادل األفقي والرأسي بين مستوياته ووحداته.
 يتضمن الھيكل اإلدارات األساسية الالزمة لتقديم خدمات الدعم للعملية التعليمية ،والدراسات العليا ،والبحث العلمي ،وإدارات أو أقسام أو وحدات مستحدثة حتى ولو لم
تعتمد بعد ،وذلك لتلبية احتياجات محددة ناتجة عن التغيير والتطوير.
 تكون فى المؤسسة جھة محددة ومسئولة عن إدارة األزمات والكوارث مع وضوح التبعية التنظيمية لھذه الجھة .
 يوجد توصيف وتوثيق لجميع وظائف المؤسسة وتحديد دقيق للمسئوليات.
 يستخدم التوصيف الوظيفي في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
*
أ -ھل ھناك ھيكل تنظيمى مالئم ومعتمد للمؤسسة؟
ب -ھل ھناك توصيف وظيفي شامل وموثق لجميع وظائف المؤسسة؟
**
ت -ھل يوجد شكل تنظيمي للتعامل مع األزمات والكوارث؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجع
*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم )ﻓﺣص وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻠﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻰ(

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

التقييم العام لمعيار الھيكل التنظيمي
الخصائص
الھيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام
نتيجة التقييم
مبررات التفييم

-٣

القيادة والحوكمة

مستوفي

غير مستوفي

يكون للمؤسسة قيادة واعية تتبنى فكر التطوير والسعي إلى التميز ،وقادرة على وضع السياسات الالزمة لذلك ،واتخاذ القرارات في إطار زمني مالئم يضمن كفاءة
وفاعلية أداء المؤسسة.
وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال القيادة والحوكمة في اآلتى:
 ١/٣اختيار القيادات األكاديمية
تقوم المؤسسة باختيار القيادات األكاديمية التي تقع في نطاق السلطة التقديرية لعميد الكلية بناء على معايير موثقة ومعلنة تحقق تكافؤ الفرص .ويجب مراعاة المعايير
التالية عند االختيار:
 النشاط العلمى.
 القدرات اإلدارية والقيادية.
 المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية.
 المساھمات في مجاالت الجودة والتطوير )على مستوى المؤسسة /الجامعة /القومي(.
 المشاركة في األنشطة القومية.
 السجل الوظيفي الذي يشھد بااللتزام والنزاھة.
 التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرءوسين.
كما يجب أن تحرص المؤسسة على تحقيق المشاركة الفعالة ألعضاء ھيئة التدريس والتعبير عن آرائھم عند اختيار وتعيين القيادات األكاديمية.

 ١/١/٣أسلوب اختيار القيادات
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس

ال
يتوافر

أ -ھل تطبق المؤسسة معايير موضوعية ومعلنة عند ترشيح واختيار القيادات األكاديمية التي تقع في نطاق السلطة التقديرية للعميدج
**
)الوكالء /رؤساء األقسام /مديرى البرنامج التعليمية /رائد اتحاد الطالب  /مدير وحدة ضمان الجودة(
**
ب -ما مدي مشاركة أعضاء ھيئة التدريس في عملية ترشيح وإختيار القيادات األكاديمية بالمؤسسة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعة

**

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠوﻛﻼء /رؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم /ﻣدﻳرى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ /راﺋد اﺗﺣﺎد اﻟطﻼب  /ﻣدﻳر وﺣدة ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة  ،ﺑﺷرط أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻵراء ﺑﺣرﻳﺔ

١

٢

٣

٤

 ٢/٣نمـط القيـادة وممارسات المجالس الرسمية
يجب أن تتبنى المؤسسة نمط قيادة ديمقراطيا يشجع على المشاركة وإبداء الرأي وحرية النقد واالبتكار.
 ١/٢/٣أسلوب القيادة
يجب أن يدرك أعضاء ھيئة التدريس ومعاونوھم والطالب والعاملين بالمؤسسة أن أسلوب القيادة الذي يسود المؤسسة ھو األسلوب الديمقراطي .كما أن ممارسات
المجالس الرسمية بالمؤسسة تتصف بالفاعلية في مجال اتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي وتراعي القيادة في ھذا الصدد ما يلي:
 تطبيق أسلوب المشاركة في اتخاذ القرارات.
 اتباع سياسة الباب المفتوح لكافة األطراف المعنية بالمؤسسة و تقبل النقد وتشجيع المبادأة واالبتكار.
 الحرص على جمع المعلومات المرتدة والخاصة بسياساتھا وقراراتھا.
 دعم مجالس المؤسسة الرسمية لتحمل مسئولياتھا في مناقشة قضايا التعليم والتعلم ،وتطوير البرامج واتخاذ القرارات التي تكفل فاعلية دورھا األكاديمي
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
**
أ -ھل أسلوب القيادة في المؤسسة ديمقراطي من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم /الطالب  /العاملين؟
ب -ھل الممارسات الفعلية للمجالس واللجان الرسمية بالمؤسسة مرضية فى مجال مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم والتعلم؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻌﻳﻧﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ /اﻟطﻼب /اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ،ﺑﺷرط أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻵراء ﺑﺣرﻳﺔ.

 ٣/٣تنمية المھارات اإلدارية :
 ١/٣/1التدريب
تتولى المؤسسة مسئولية تخطيط وتنفيذ األنشطة التدريبية الخاصة بتنمية المھارات اإلدارية للقيادة األكاديمية .كما يجب أن تتولي المؤسسة مسئولية تقويم ھذا النوع
من التدريب من خالل بعض المؤشرات التى تساعد على قياس مردود الدورات التدريبية في التطبيق العملي وتتمثل الممارسات التطبيقية في االتي:
 حدد المؤسسة االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية الحالية والمرشحة مستقبليا ً )تھيئة لشغل المناصب القيادية( وفقا ً لألساليب العلمية.
 تضع المؤسسة خطة التدريب بناء على االحتياجات التي تم تحديدھا على أن تتضمن الخطة عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذھا.
 توفر المؤسسة المخصصات المالية الالزمة للتدريب.
 تحرص المؤسسة على جودة البرامج التدريبية ومالئمة توقيتھا وتنظيمھا لظروف العمل حتى تكون جاذبة للفئة المستھدفة.
 تضع المؤسسة مؤشرات لتقييم فاعلية تدريب القيادات وتحتفظ بقواعد بيانات وعدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة ونسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية
إلى إجمالي عدد القيادات األكاديمية.
 على المؤسسة ان تراجع محتويات البرامج التدريبية بناءًا على التغذية المرتجعة من المتدربين واألثر الذي أحدثه التدريب في أداء القيادات.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
أ -ھل حصلت القيادات األكاديمية بالمؤسسة علي دورات تؤھلھم للمواقع القيادية؟

*

ب -ھل يتم تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات وتلبيتھا؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

 ٤/٣دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي
من األدوار المھمة للقيادة األكاديمية ما يتعلق بتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة ،وكذلك تفعيل العالقات المتبادلة مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع.
 ١/٤/٣مشروعات تنمية الموارد الذاتية
 تتوافر لدى المؤسسة خطة موثقة وواقعية لتنمية الموارد الذاتية تحرص فيھا على تنوع مصادر التمويل الذاتي مع تحديد واضح آلليات 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  ،تنويع الوحدات تبعا الحتياجات المجتمع ،دعم إمكانات
الوحدات ،تحرير الوحدات من الروتين ،الربط بين المكافآت ومستويات اإلنجازو توفير برامج للترويج والتسويق لمنتجات أو خدمات الوحدات
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-

*

ھل ھناك مصادر لتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة؟

ب -ھل تستخدم المؤسسة التمويل الذاتي في دعم العملية التعليمية والبحثية؟.
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

٤

٢/٤/٣العالقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع
يجب أن تحرص القيادة األكاديمية للمؤسسة على تنمية ودعم العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع المحيط بالمؤسسة من حيث :
 تعزيز التعاون مع المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع ،وترجمة ھذا التعاون إلى شراكة أو اتفاقيات أو استشارات أو مشروعات في مجاالت االھتمام المختلفة.
 تحديد القطاعات اإلنتاجية والخدمية التى يتم التعاون معھا في المجتمع والحرص على التوسع في ھذا الصدد.

مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل ھناك تعاون مفعل بين المؤسسة والقطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع ؟

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،واﻟﺧدﻣﻳﺔ ،وطﺑﻳﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣردود ذﻟك ﻋﻠﻲ طرﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.

٤

التقييم العام لمعيار القيادة والحوكمة
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

اختيار القيادات األكاديمية

نتيجة التقييم

نمـط القيـادة وممارسات المجالس الرسمية

مبررات التفييم

تنمية المھارات اإلدارية
دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي

غير مستوفي
مستوفي
 -٤المصداقية واألخالقيات
تلتزم المؤسسة التعليمية بالمصداقية والنزاھة في جميع سياساتھا وقراراتھا وتعامالتھا 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 مجــال المصـداقية واألخالقيات فى اآلتى:
 ١/٤حقـوق الملكية الفكـرية والنشـر
 ١/١/٤االلتزام بحقوق الملكية والنشر:
تحرص القيادة األكاديمية للمؤسسة على ما يلي
 توافر إجراءات رسمية يتم اتباعھا 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 الجاھزة غير المرخصة على أجھزة الحاسب اآللي بالمؤسسة.
 عدم السماح للعاملين بالمؤسسة بنسخ المصنفات بما يشكل اعتداء على حقوق المؤلف لحماية المصنفات الفنية واألدبية.
 وضع إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامھم بالضوابط المنصوص عليھا في قانون الملكية الفكرية.
 استطالع آراء أعضاء ھيئة التدريس بالمؤسسة حول فاعلية اإلجراءات المتبعة للمحافظة على الملكية الفكرية والنشر.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
*
أ -ھل توجد إجراءات محددة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية؟
**
ب -ما مدي فاعلية اإلجراءات التي تتبعھا المؤسسة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في رأي:
 أعضاء ھيئة التدريس
 الھيئة المعاونة
 الطالب
 الجھاز اإلداري
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

** ﻳﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

 ٢/٤الممارسات العادلة وعدم التمييز
تحرص القيادة األكاديمية في المؤسسة على ما يلي:
 ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس )توزيع أعباء اإلشراف والتدريس ،والحوافز والمكافآت ،والبعثات ،وغيرھا(.
 ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين ) توزيع أعباء العمل ،والحوافز والمكافآت ،والترقيات ،والنقل ،وغيرھا(.
 ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث المساواة في فرص التعلم والتقويم.
 تجنب التعارض فى المصالح ) عدم التدريس فى حالة وجود أحد األقارب من الدرجة األولى ،اإلشراف العملى على طالب معينين لوجود مصالح خاصة...الخ
 اتخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة الممارسات غير العادلة.
 متابعة القرارات التي تتعلق بشكاوي ومقترحات األطراف المختلفة الداخلية والخارجية للمؤسسة وإخطار المعنيين بنتيجة المتابعة.
 ١/٢/٤ضمان العدالة وعدم التمييز
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٣ ٢ ١
*
أ -ھل تطبق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التميز على مستوى الطالب اعضاء ھيئة التدريس ،العاملين؟
**
ب -ھل يتم اتخاذ اإلجراءات  /القرارات التصحيحية لمعالجة أى ممارسات غير عادلة؟
**
ت -ھل ھناك إجراءات تضمن عدم تعارض مصالح قيادات المؤسسة والعاملين بھا مع مسئولياتھم وواجباتھم الوظيفية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

**

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت واﻟوﺛﺎﺛق اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.

٤

 ٢/٢/٤ممارسة أخالقيات المھنة
تحرص القيادة األكاديمية على الممارسات األخالقية للمھنة ،وذلك من خالل ما يلي:
 توفير دليل للممارسات األخالقية للمھنة على أن يكون ھذا الدليل متاحا ً لجميع األطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة.
 توافر إجراءات رسمية تتبعھا المؤسسة في التعامل مع الممارسات التى ال تتفق مع أخالقيات المھنة.
 تتيح المؤسسة المعلومات الكافية عنھا في الوسائل المختلفة ،مع الحرص علي تحديث ھذه المعلومات بصفة مستمرة.
 تتحرى المؤسسة المصداقية في اإلعالنات والمعلومات المنشورة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل للمؤسسة كود اخالقي؟
ب -ھل ھو متاح لجميع األطراف؟
ت -ھل ھناك تتخذ المؤسسة إجراءات حاسمة في حال عدم االلتزام بأخالقيات المھنة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

التقييم العام لمعيار المصداقية واالخالقيات
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

حقـوق الملكية الفكـرية والنشـر

نتيجة التقييم

الممارسات العادلة وعدم التمييز

مبررات التفييم

 -٥الجھاز اإلداري

مستوفي

غير مستوفي

يجب أن يكون للمؤسسة جھاز إداري مؤھل وكفء على كافة مستوياته لتحقيق األداء المخطط بكفاءة بالنسبة لجميع األنشطة وبما يكفل تحقيق رسالتھا وأھدافھا.
وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال الجھاز اإلداري في اآلتي:
 ١/٥تنمية القيادات وتقييم األداء
من بين السمات المھمة والمميزة للجھاز اإلداري الكفء في المؤسسات التعليمية ما يتعلق بتنمية القيادات اإلدارية والعاملين وتقييم أدائھم من خالل التدريب واالعتماد
على معايير موضوعية ومعلنة للتقييم .وتحرص المؤسسة في ھذا الصدد على ما يلي:
 تحدد المؤسسة بصورة دورية االحتياجات التدريبية للعاملين ،وتستخدم آليات  ،مثل االستقصاءات وتقارير المتابعة والرؤية المستقبلية الحتياجات التطوير وغيرھا.
 تضع المؤسسة خطة للتدريب بناء على االحتياجات التي تم تحديدھا تتضمن عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذھا.
 تحرص المؤسسة على تنفيذ البرامج التدريبية التى تتضمنھا الخطة ،والتى يجب أن تغطي المھارات المختلفة ،مثل المھارات اإلدارية والسلوكية والفنية المتخصصة.
 تراجع المؤسسة محتويات البرامج التدريبية بنا ًء على التغذية الراجعة من المتدربين واألثر الذي أحدثه التدريب في األداء.
 ١/١/٥التدريب
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
أ -ھل يتم تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين بالمؤسسة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

 ٢/١/٥تقييم األداء
 استطالع آراء القيادات اإلدارية والعاملين حول مدي مصداقية النظم الحالية المستخدمة في تقييم األداء.
 تستحدث المؤسسة معايير كمية و نوعية مبتكرة لتقييم أداء القيادات اإلدارية و العاملين.
 توافر آليات موثقة لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحة للمؤسسة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل تستخدم المؤسسة معايير وادوات موضوعية لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين ؟
ب -ما مدي مصداقية نظم تقييم االداء من وجھه نظر العاملين؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٢/٥الرضا الوظيـفي
تستخدم المؤسسة الوسائل المناسبة لقياس الرضاء الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين ،وتھتم بتحاليل البيانات الخاصة بذلك ،وتناقش النتائج معھم ،وتسعى إلى اتخاذ
القرارات والتصرفات المناسبة لمعالجة أسباب عدم الرضا الوظيفى.
 ١/٢/٥وسائل قياس الرضا الوظيفى
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
*

أ -ھل تقوم المؤسسة ببقياس مستوى الرضا الوظيفي للعاملين؟
ب -ھل تمت االستفادة من نتائج قياس الرضا الوظيفى للعاملين بالمؤسسة؟

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم.

** ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﺗﻘدﻳم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ ذﻟك.

٤

الخصائص

التقييم العام لمعيار الجھاز اإلداري
درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

تنمية القيادات وتقييم األداء

نتيجة التقييم

الرضا الوظيـفي

مبررات التفييم

 -٦الموارد

مستوفي

غير مستوفي

تمارس المؤسسة أنشطتھا ومھامھا المختلفة لتحقيق رسالتھا وأھدافھا اإلستراتيجية من خالل توافر الموارد المالية والمادية الكافية ،كما تحرص المؤسسة عل ى حس ن اس تخدام
ھذه الموارد.
وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال الموارد المالية والمادية فى اآلتى:
 ١/٦كفاية الموارد المالية والمادية
يكون للمؤسسة مواردھا المالية والمادية الكافية ،والتى تمكنھا من تحقي ق أھ دافھا بكف اءة وفعالي ة .ويج ب عل ى المؤسس ة أن تراع ى االحتياج ات الفعلي ة عن د تخص يص
موازنتھا السنوية على أنشطة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء مساھمة كل منھا فى تحقيق رسالة المؤسسة وأھدافھا اإلس تراتيجية و يراع ي ف ي ھ ذا الص دد م ا
يلي:
 ١/١/٦الموارد المالية السنوية:
ً
 كفاية الموارد المالية المخصصة للمؤسسة سنويا لتحقيق رسالتھا وأھدافھا اإلستراتيجية .وفي حالة عدم كفايتھا يتم توضيح األسباب المفسرة لذلك.
 الحرص على زيادة نسبة الموارد الذاتية المستخدمة في دعم العملية التعليمية والبحثية بالمقارنة بما ھو مخصص لذلك في الموازنة العامة للمؤسسة.
 الحرص على رفع كفاءة استخدام الموارد المخصصة للمؤسسة من الموازنة.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
**
أ -ھل ھناك خطة معتمدة من مجلس المؤسسة ،تحدد بنود ومصادر االنفاق لتغطية خطة المؤسسة في المجاالت األكاديمية المختلفة؟
ب -ھل الموارد المالية المتاحة )من الموازنة – ذاتيا( تتناسب مع ما جاء في الخطة التنفيذية؟
ت -ما مدى التطور في حجم الموارد الذاتية للمؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
**

ﻳﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺿر ﻣﺟﻠس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺿوع  /اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

 ٢/١/٦المباني
 يكون للمؤسسة مبان مالئمة من حيث التصميم والمساحة وطبيعة نشاط المؤسسة ومتناسبة مع أعداد الطالب.
 تلتزم المؤسسة بتوفير نظم ووسائل األمن والسالمة في مبانيھا وتوفير مخارج الطوارئ والعالمات اإلرشادية الالزمة ،والتسھيالت المناسبة لمكافحة الحريق.
 تحرص المؤسسة على نظافة وتجميل مبانيھا ،كما يجب أن يتوافر بالمباني المناخ الصحي من حيث التھوية واإلضاءة.
 تتوافر في المبني العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمن والسالمة ألفراد ومعدات المؤسسة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
**

أ -ھل المباني مالئمة لممارسة أنشطة المؤسسة؟ )المساحة /التھوية /اإلضاءة الطبيعية.. /الخ(
**
ب -ھل تتوافر التجھيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة في مباني المؤسسة؟
ت -ھل تتصف المؤسسة بالنظافة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

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

٤

 ٣/١/٦المرافق األساسية
 يجب أن تكون المرافق العامة والخاصة بالمؤسسة كافية.
 يتم صيانة البنية التحتية والتسھيالت المادية والمرافق.
 تكون المرافق صالحة لالستخدام.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس

ال
يتوافر
**

أ -ھل المرافق المتاحة كافية لتغطية احتياجات أعداد الفئات المختلفة بالمؤسسة ؟
ب -ھل ھذه المرافق المتاحة صالحة لالستخدام؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس  /اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت  /ذوو اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ /اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن  /اﻟزاﺋرﻳن )اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت

١

٢

٣

٤

٢/٦موارد التعلم والتسھيالت المادية وتكنولوجيا المعلومات
١/٢/٦المكتبة
 يجب أن تكون المكتبة مالئمة ألعداد الطالب ،وال يتوافر بھا التجھيزات المناسبة ،والمراجع والدوريات الكافية والحديثة ،وخدمات التصوير بأسعار التكلفة.
 تتوافر في المكتبة تكنولوجيا المعلومات )اإلنترنت /االشتراك في دوريات إلكترونية متخصصة /كتب إلكترونية..../إلخ( ،وتكون متاحة للفئات المختلفة المستھدفة.
 تحرص المؤسسة على توفير الكوادر المؤھلة فى المكتبة،
 تھتم المؤسسة بتقييم خدمات المكتبة من خالل مراجعة وتحليل نسب المستفيدين من ھذه الخدمات سنويا ً من طالب وأعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

ھل التجھيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب؟
ھل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة فى المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستھدفة؟
**
ھل يتوافر األعداد والمؤھالت المناسبة من العاملين بالمكتبة ؟
ما مدى حداثة المراجع العلمية؟
**
ھل تتوافر الدوريات العلمية الكافية؟
**
ما نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى؟

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

**

ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ”“Norms check list

٤

 ٢/٢/قاعات الدراسة والمعامل
 تناسب القاعات والفصول الدراسية والمعامل مع أعداد الطالب /الجداول الدراسية.
 توافر األجھزة والمعدات والمعامل الكافية والمالئمة لطبيعة المؤسسة واإلعداد المتاحة والمستقبلية للطالب.
 تكون المعدات المتوافرة صالحة لالستخدام وتراعي المؤسسة صيانتھا وتحديثھا لتتناسب مع التقدم العلمي
 مالئمة الموارد التعليمية وتوافر الوسائل السمعية والبصرية /الخامات والمواد/مستلزمات تشغيل المعامل /اإلضاءة /التھوية /وسائل اإليضاح /تكنولوجيا التدريس.
 توفر المؤسسة األعداد الكافية والمؤھلة من الفنيين في المعامل.
 يجب أن تكون الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمة مالئمة لألغراض المعدة لھا )مستشفيات تعليمية /مساعدات التعليم والتعلم /ورش /محطات التجارب
الزراعية /فنادق /مطاعم /مالعب /مراسم /معامل اللغات /معامل الحاسب وما شابه ذلك(.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
٤
٣
٢
١
ال يتوافر
أ -ما مدى تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب؟
*
ب -ما مدى تناسب المعامل مع أعداد الطالب؟
ج .ما مدى كفاية اإلمكانات المعملية )األجھزة الالزمة لتحقيق المستھدف(؟
د .ھل يتوافر العدد الكافي من الفنيين المتخصصين للمعامل؟
ه .ما مدى كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

* ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ”“Norms check list

 ٣/٢/٦التسھيالت ممارسة األنشطة الطالبية
 يجب أن تتوافر بالمؤسسة أماكن كافية لممارسة األنشطة الطالبية المختلفة ،مثل األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والجوالة وغيرھا.
 يجب أن تكون ھذه األماكن مالئمة من حيث التجھيزات لممارسة كل نوع من األنشطة الطالبية.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-

*

ھل تتوافر تسھيالت مادية كافية لممارسة األنشطة الطالبية؟ )رياضية  /فنية  /اجتماعية /كشفية ... /الخ(.

ب -ما مدى صالحية ھذه التسھيالت لالستخدام الفعلي فى ممارسة األنشطة الطالبية المختلفة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

* ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ”“Norms check list

٤

 ٣/٢/٦تكنولوجيا المعلومات
 توفر المؤسسة وسائل االتصال الحديثة ونظم تكنولوجيا المعلومات المالئمة لنوع نشاطھا وبما يواكب العصر.
 توفر المؤسسة ناديا ً لتكنولوجيا المعلومات يستخدم مجانا أو بأجر رمزي للطالب وأعضاء الھيئة المعاونة.
 يكون للمؤسسة موقع على اإلنترنت بلغة أخرى ،إضافة إلى اللغة العربية.
 يتم تحديث موقع الكلية بصفة دورية.
 إتاحة خدمة اإلنترنت لجميع أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والطالب.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

*

ھل تتناسب أعداد الحاسبات المتاحة بالمؤسسة مع أعداد الطالب؟
ھل توجد قواعد بيانات بالمؤسسة؟
ھل للمؤسسة موقع على شبكة اإلنترنت )باللغة العربية /لغات أخرى(؟
ھل يتضمن الموقع معلومات متنوعة وحديثة عن المؤسسة ؟
**
ھل خدمة اإلنترنت بالمؤسسة متاحة ألعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة /الطالب ؟

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﺗﺗم ﻣﻼﺣظﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻟﻘﻳﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ واﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ.

ﺗﺗم ﻣﻼﺣظﺔ واﺳﺗﺧدام ﻋدد ﻧﻘﺎط اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠطﻼب ) ٢٥طﺎﻟﺑًﺎ ﻟﻛﻝ ﻧﻘطﺔ(.

٤

التقييم العام لمعيار الموارد
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

كفاية الموارد المالية والمادية

نتيجة التقييم

موارد التعلم والتسھيالت المادية وتكنولوجيا المعلومات

مبررات التفييم

 -٧المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

مستوفي

غير مستوفي

للمؤسسات التعليمية دور مھم في حماية البيئة وتنمية المجتمعات المحيطة بھا وعليھا أن تحرص على تلبية احتياجات المجتمع من خالل ما تمارس ه م ن أنش طة أو تقدم ه
من خدمات ،وتحرص على قياس رضائه عن تلك الخدمات .وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال المشاركة المجتمعية فى اآلتى:
 ١/٧خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 ١/١/٧التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 ضرورة توافر برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكل من الطالب ،أعضاء ھيئة التدريس ،العاملين واألطراف المجتمعية ذات العالقة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
ھل ھناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكل من الطالب ،أعضاء ھيئة التدريس ومعاونوھم واألطراف المجتمعية ذات
**
العالقة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
**

ﻳﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ ااﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﻛم  ،واﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑراﻣﺞ.

٤

 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 مشكالت مجتمعية  ...إلخ(.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟
ب -ھل ھناك ممارسات فعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع؟

*

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

* ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

** ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ.

٤

 ٢/٧تفاعل المؤسسة مع المجتمع
 ١/٢/٧مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة
 ضرورة مشاركة األطراف المجتمعية في المجالس الرسمية للمؤسسة.
 تحديد أشكال ھذه المشاركة.
 دعوة األطراف المجتمعية للمشاركة في عيد الخريجين ،وفي توفير فرص التوظف للخريجين ،وفي إعداد البرامج التعليمية ،وتدريب الطالب.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٣ ٢ ١
أ -ھل تشارك األطراف المجتمعية فى مجلس المؤسسة الحاكم؟
ب -ھل تشارك األطراف المجتمعية فى أنشطة المؤسسة ) إعداد البرامج التعليمية /تدريب الطالب /عيد الخرجين  /فرص التوظف/
**
وغيرھا(؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ.

٤

 ٢/٢/٧رضا األطراف المجتمعية
 تقوم المؤسسة بقياس رضا األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل حول دورھا فى المجتمع ومستوى خريجيھا )أنظر النموذج رقم  ٢فى الملحق رقم .(٢
 تستخدم المؤسسة وسائل مالئمة في قياس رضا األطراف المعنية.
 تحرص المؤسسة على تحليل وتقييم مستوى رضا ھذه األطراف لالستفادة منھا ،واتخاذ القرارات والتصرفات المناسبة التى تساعد على زيادة رضائھا عن أداء
المؤسسة ومستوى خريجھا.
الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل تقوم المؤسسة؛ بقياس مستوى رضا األطراف المجتمعية نحو خدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدمھا سنويا؟
**
ب -ھل تمت االستفادة من نتائج قياس رضا األطراف المجتمعية؟

مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١
ال يتوافر ٣ ٢ ١

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗﻳﺎس رﺿﺎ اﻷطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.

٤
٤

الخصائص

التقييم العام لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

نتيجة التقييم

تفاعل المؤسسة مع المجتمع

مبررات التفييم

ثانيا :الفاعلية التعليمية
غير مستوفي
مستوفي
 -٨الطالب والخريجون
يعتبر الطالب ھو محور العملية التعليمية ومن ثم يجب أن تحرص المؤسسة على توفير فرص التعلم المتكافئة ،وتقديم الدعم واإلرشاد ،وتشجيع األنشطة الطالبية .كما
يجب أن ال تنقطع عالقة المؤسسة بالطالب حتى بعد تخرجھم ،وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية فى مجال الطالب والخريجين فى اآلتى:
 ١/٨سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب
 ١/١/٨نظم قبول وتحويل الطالب
تكون للمؤسسة التعليمية الناجحة سياسات واضحة لقبول وتحويل وتوزيع الطالب ،وكذلك بالنسبة للطالب الوافدين ،تراعي في ھذا الصدد اتباع الممارسات االتية:
 اإلعالن عن قواعد قبول الطالب في وسائل اإلعالن المناسبة )إنترنت /دليل الطالب /إدارة شئون الطالب(.
 إعداد وتنظيم برامج تنظيمية للطالب الجدد.
 وجود قواعد محددة ومعلنة لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة.
 تكون ھناك قواعد محددة ومعلنة لتحويل الطالب.
 توفير بيانات عن نسبة التحويالت من المؤسسة وإليھا سنويا ً مع تقديم المبررات الكافية في حالة زيادة معدالت التحويل من المؤسسة.
 ضرورة تحقيق التناسب بين أعداد الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة للمؤسسة )أماكن الدراسة /المعامل /األجھزة والمعدات  .........إلخ(.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
أ .ھل قواعد القبول معلنة؟
ب .ھل يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد؟
ج .ھل ھناك قواعد لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة؟
د .ھل قواعد التحويل معلنة؟
ً *
ه .ما نسبة طلبات التحويل من المؤسسة وإليھا سنويا؟
**
و .ھل تتالءم أعداد الطالب المقبولين مع المـــوارد المتاحة للمؤسسة
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
* زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺟﻳدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ.

**

اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ /ﺳﻌﺔ اﻟﻣدرﺟﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ /إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ /ﺗواﻓر اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ )ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ”.(“Norms check list

 ٢/١/٨الطالب الوافدون
تقوم المؤسسة بإعداد قواعد بيانات رسمية مفصلة تتضمن البيانات المختلفة الخاصة بالطالب الوافدين تراعي المؤسسة في ھذا الصدد ما يلي:
 توافر إحصائيات عن الطالب الوافدين توضح نسبة ھؤالء الطالب إلى العدد اإلجمالي بالمؤسسة.
 توافر إحصائيات عن متوسط معدل الزيادة للطالب الوافدين مقارنة باألعوام السابقة.
 توافر برامج وأنشطة متنوعة لرعاية الطالب الوافدين.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-

ھل ھناك تطور ايجابي ألعداد الطالب الوافدين خالل السنوات الخمس الماضية؟

**

ب -ھل توجد برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدين؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

** ﻳﺗم ﻗﻳﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت )ﻣﺗزاﻳدة  /ﺛﺎﺑﺗﺔ  /ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ( ،وﻳدﻝ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﻳد ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﻳدة ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟواﻓدﻳن.

٤

 ٢/٨دعم ورعاية الطالب
ً
إضافة إلى وجود برامج خاصة لرعاية المتفوقين ومعاونة المتعثرين دراسياً.
توفر المؤسسة نظاما ً متكامالً لدعم الطالب أكاديميا ً وماديا وإجتماعيا وصحياً،
 ١/٢/٨الدعم الطالبى
تراعي المؤسسة في ھذا الصدد ما يلي:
ً
ً
 توفير برامج موثقة لدعم الطالب ماديا ونفسيا وغيرھا.
 ضرورة استناد برامج الدعم المادي والنفسي للطالب على الظروف واإلحتياجات الفعلية الخاصة بھم.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-

ھل ھناك نظام معتمد للدعم الطالبي )دعم مالي /عيني /نفسي /وما شابه ذلك(؟
**

ب -ھل ھناك أنواع معينة من الدعم تقدمھا المؤسسة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

دﻋم ﻧﻔﺳﻲ /ﺗﺳﻬﻳﻼت إﻧﺷﺎﺋﻳﺔ /دﻋم أﻛﺎدﻳﻣﻲ.

٤

 ٢/٢/٨الرعاية االجتماعية والصحية
 تقدم المؤسسة برامج للدعم االجتماعي والرعاية الصحية للطالب.
 تخصص المؤسسة برامج دعم اجتماعية ورعاية صحية ونفسية لذوي االحتياجات الخاصة.
 توفر المؤسسة عيادة طبية مجھزة للحاالت الطارئة
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل ھناك نظام معلن للرعاية االجتماعية للطالب؟
**
ب -ھل ھناك عيادة طبية مجھزة للحاالت الطارئة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ”.“Norms check list

٤

 ٣/٢/٨رعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين
 تضع المؤسسة قواعد موثقة لتحديد الطالب المتفوقين والمبدعين والمتعثرين.
 يتم تحديد معدالت تطور نسبة الطالب المتفوقين خالل السنوات السابقة.
 تستخدم المؤسسة وسائل متنوعة لدعم وتحفيز الطالب المتفوقين )منح دراسية  /دعم مالي  /رعاية علمية /جوائز وشھادات تقدير .........إلخ(.
 توفر المؤسسة برامج موثقة لدعم ورعاية الطالب المتعثرين في الدراسة.
 تحرص المؤسسة على زيادة نسبة المستفيدين من برامج دعم المتعثرين سنوياً.
 تقوم المؤسسة بقياس فاعلية برامج دعم ورعاية الطالب المتعثرين دراسيا ً سنويا ً.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل ھناك قواعد موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثرين فى الدراسة؟
*
ب -ھل تطبق المؤسسة وسائل لرعاية وتحفيز المتفوقين والمبدعين ؟
ت -ھل ھناك برامج لرعاية الطالب المتعثرين فى الدراسة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﻣﺛﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن واﻟﻣﺑدﻋﻳن /ﺑرﻧﺎﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن /ﺗﺣﻔﻳز أدﺑﻲ /ﺗﺣﻔﻳز ﻣﺎدي  /إﻟﺣﺎق اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﻳن ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ /ﻏﻳرﻫﺎ.

** ﻣﺛﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻌﺛرﻳن دراﺳﻳﺎ /زﻳﺎدة اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ؛ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫؤﻻء اﻟطﻼب /ﺣﺻص ﻋﻣﻠﻳﺔ أو ﻣﺣﺎﺿرات ﻧظرﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ /إرﺷﺎد أﻛﺎدﻳﻣﻲ ﺧﺎص /رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ /ﻏﻳرﻫﺎ.

٤

 ٤/٢/٨التوعية واإلرشاد األكاديمي
ً
 توفر المؤسسة دليالً مطبوعا ومتاحا للطالب.
 تستخدم المؤسسة نظام اإلرشاد األكاديمي في حالة تطبيق نظام الساعات المعتمدة ،أو تستخدم نظام الريادة العلمية في الحاالت األخرى.
 تحرص المؤسسة في حالة استخدامھا لنظام اإلرشاد األكاديمي علي توعية وإعالم الطالب بالنظام المستخدم لإلرشاد األكاديمي وتحديد القواعد التي يتم على أساسھا
اختيار وتعيين المرشد األكاديمي.
 تحرص المؤسسة في حالة استخدامھا نظام الريادة العلمية على توعية وإعالم الطالب بالنظام المستخدم للريادة العليمة وتحديد القواعد التي يتم على أساسھا اختيار
وتعيين الرائد العلمي.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل ھناك دليل للطالب محدث يحتوي على المعلومات الكافية و متاح لجميع الطالب ؟
ب -ھل نظام اإلرشاد األكاديمي و /أو الريادة العلمية بالمؤسسة فعال؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٣/٨األنشطة الطالبية

مستوف

غير مستوف

تھتم المؤسسة التعليمية بتوفير أنشطة مختلفة للطالب  ،تساعد على تنمية مھاراتھم واستغالل طاقاتھم وقدراتھم استغالالً أفضل في مجاالت متنوعة وتتيح لھم الفرص
للتفوق والتميز في المجتمع.
 توفر المؤسسة األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية واإلجتماعية للطالب.
 تستخدم المؤسسة برامج وأساليب لتشجيع وجذب الطالب للمشاركة في األنشطة المختلفة.
 تحرص المؤسسة على زيادة نسبة مشاركة الطالب في ھذه األنشطة.
 تحرص المؤسسة على االھتمام بدور اتحاد الطالب والعمل على تفعيل مساھماته فى مجال األنشطة الطالبية.
 تحدد المؤسسة المراكز المتقدمة التي حصلت عليھا في األنشطة الطالبية المختلفة ،سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
 توفر المؤسسة برامج لتقديم ومكافأة المتفوقين في األنشطة الطالبية )ماديا ً /معنويا ً /علميا ً(.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
أ .ھل ھناك تزايد فى نسبة الطالب المشاركين فى األنشطة المختلفة بالمقارنة باالعوام الخمسة السابقة؟
ب.

ھل حصلت المؤسسة على مراكـــــز متقـدمة فى األنشطة الطالبيـة ؟

ت .ھل ھناك نظم لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الطالبية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

 ٤/٨الخريجون
ً
إضافة إلى تحقيق التواصل معھم.
بشكل مناسب لسوق العمل،
يجب أن يحظى الخريجون باھتمام المؤسسة حتى يتم تأھيلھم
ٍ
 ١/٤/٨خدمات الخريجين
 تقيس المؤسسة التوجه الوظيفي للخريجين ،وتحتفظ بقواعد بيانات خاصة بھم.
 توفر المؤسسة برامج متنوعة إلعداد الخريجين لسوق العمل.
 تحرص المؤسسة على متابعة خريجھا وتحقيق التواصل معھم.
 تشجع وتدعم المؤسسة رابطة الخريجين لتعزيز العالقة معھم.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
**

أ -ھل لدى المؤسسة سياسة إلعداد الخريجين لسوق العمل؟
ب -ھل ھناك وحدة لمتابعة الخريجين؟
ت -ھل ھناك اليات لمتابعة مستوى الخريجين في سوق العمل؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﻳﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻳداﻧﻲ /دﻋوة ﻣﻧظﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻌﻳد اﻟﺧرﻳﺟﻳن وﻳوم اﻟﺗوظف /دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ /وﻏﻳرﻫﺎ.

٤

التقييم العام لمعيار الطالب والوافدين
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب

نتيجة التقييم

دعم ورعاية الطالب

مبررات التفييم

األنشطة الطالبية
الخريجون

 -٩البرامج التعليمية والمعايير األكاديمية

مستوفي

غير مستوفي

المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
تلتزم المؤسسة بالمعايير األكاديمية المرجعية القومية ) (NARSوالتي تبنتھا ،ويمكن للمؤسسة أن تتبنى معايير أكاديمية أخرى ،شريطة اعتمادھا من الھيئة ،ويجب
ان تكون البرامج التعليمية التي تقدمھا المؤسسة يجب أن تكون متفقة مع رسالتھا وأھدافھا االستراتيجية .كما يجب على المؤسسة توصيف برامجھا ومراجعتھا دورياً ،للتأكد
من تحقق المعايير االكاديمية المتبناة .وكذلك تحرص المؤسسة على أن تحقق مخرجات التعلم المستھدفة للبرامج التعليمية التى تقدمھا وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات
التعليمية في ھذا المجال على التالي:
 ١/٩المعايير األكاديمية المرجعية القومية أو معايير أخرى معتمدة من الھيئة
 تحدد المؤسسة نوع المعايير األكاديمية التي قررت أن تتبناھا.
 تتخذ المؤسسة اإلجراءات الرسمية الالزمة لتبني وتطبيق المعايير األكاديمية بعرضھا على المجالس الرسمية.
 تتأكد المؤسسة من توافق برامجھا التعليمية مع المعايير األكاديمية من خالل الدراسة والمراجعة الداخلية والخارجية.
 تتخذ المؤسسة اإلجراءات الالزمة للوفاء بمتطلبات المعايير المتبناة )توفير مصادر التعلم وتعديل المقررات وطرق التقويم ،وإدخال طرق حديثة للتعلم ،وغيرھا(.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
أ -ھل تتبنى المؤسسة معايير أكاديمية محددة؟*
ب -ھل تتفق المعايير المتبناة مع رسالة المؤسسة
ت -ھل روعيت المعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعليمية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*سوال حاكم

 -٢/٩البرامج التعليمية
 ١/٢/٩البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية
 تحرص المؤسسة على أن تلبي البرامج التعليمية التي تقدمھا ،من حيث تنوعھا ومحتواھا احتياجات سوق العمل.
 تحرص المؤسسة على أن تتصف برامجھا التعليمية بالمرونة التي تسمح باالستجابة إلى التغيير وإلى متطلبات خطط التنمية المحلية والقومية.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل تتالئم البرامج المقدمة مع احتياجات سوق العمل؟
ب -ھل تتصف البرامج التعليمية بالمرونة الكافية على النحو الذى يسمح لھا باالستجابة إلى التغيير في متطلبات سوق العمل؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٢/٢/٩تصميم وتطوير البرامج التعليمية
تعمل المؤسسة على توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية التي تقدمھا  ،ويعتمد مجلسھا الحاكم ھذا التوصيف.
 تتأكد المؤسسة من توافق محتوى البرامج التعليمية التي تقدمھا مع رسالتھا المعلنة.
 تحرص المؤسسة على مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج تعليمي ومقرراته ألھداف ذلك البرنامج.
 تتأكد المؤسسة من مساھمة محتويات البرنامج التعليمي في تنمية المھارات الذھنية والعامة ) حل المشكالت /التفكير الناقد واالبتكاري /فرق العمل الجماعي/
مھارات الحاسب اآللي.............../إلخ(.
 تحرص المؤسسة على مشاركة األطراف المعنية المختلفة عند تصميم وتطوير برامجھا التعليمية.
 توفر المؤسسة االجراءات الموثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية.
 تتم المراجعة الدورية للبرامج التعليمة والمقررات الدراسية على المستويات المختلفة بالمؤسسة )األقسام العلمية /وحدة الجودة /مجلس الكلية /المعھد(.
 تحرص المؤسسة على االستفادة من تقارير المراجعين أو الممتحنين الخارجيين وتضع المؤسسة في اعتبارھا عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات ما يلي :
 التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق التدريس  -متغيرات سوق العمل  -محتويات التقارير السنوية للبرامج والمقررات -
نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
أ -ھل ھناك توصيف للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية؟
ب -ما مدى مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف البرنامج التعليمى؟
ت -ھل ھناك إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية /المقررات الدراسية؟
ث -ما مدى االستفادة من تقارير المراجعين الخارجيين؟
ج -ھل تم تحديث وتطوير البرامج والمقررات نتيجة للتقارير السنوية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

 ٣/٢/٩مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية
 تتوافر لدى المؤسسة إحصائيات موثقة تتعلق بما يلي:
 تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج تعليمي خالل السنوات الماضية ،مع عرض الدالالت التي ينطوي عليھا ھذا التطور. نسبة النجاح في الفرق الدراسية ) المستويات( المختلفة في كل برنامج تعليمي خالل السنوات السابقة ،مع ذكر الدالالت التي تنطوي عليھا. تطور نسبة الخريجين في كل برنامج تعليمي خالل السنوات السابقة ،مع ذكر الدالالت التي تنطوي عليھا. تحرص المؤسسة على االستفادة من المؤشرات السابقة والدالالت التي انطوت عليھا في زيادة فاعلية البرامج التعليمية المطبقة.
مستوى التقييم
العناصر الخاضعة للقياس

ال
يتوافر

أ -ما مدى تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسية )أو المستويات( المختلفة فى كل برنامج دراسي خالل السنوات الخمس
الماضية؟
ب -ھل تتم االستفادة من مؤشرات فاعلية البرامج فى تطوير البرامج التعليمية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

١

٢

٣

٤

التقييم العام لمعيار البرامج التعليمية والمعايير االكاديمية
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

المعايير األكاديمية المرجعية القومية أو معايير أخرى
معتمدة من الھيئة

نتيجة التقييم

البرامج التعليمية

مبررات التفييم

 -١٠التعليم والتعلم

مستوفي

غير مستوفي

تعمل المؤسسة على توفير فرص التعلم للطالب ،وتحرص على مالئمة األساليب المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم المستھدفة ،وتشجع علي اتباع أنماط تعلم غير
تقليدية ،وتعمل على تھيئة فرص التعلم الذاتي .وأن تتيح المؤسسة أن تتيح مصادر تعلم متنوعة ومالئمة للبرنامج وألعداد الطالب .وتقوم بتقويم الطالب بعدالة وموضوعية،
وباستخدام أساليب متنوعة وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في ھذا المجال على التالي:
 ١/١٠استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم
 ١/١/١٠استراتيجية التعليم والتعلم:
 تضع المؤسسة استراتيجيات للتعليم والتعلم بما يحقق رسالتھا وأھدافھا ،على أن تكون ھذه االستراتيجيات موثقة ومعلنة على كافة األطراف.
 تحرص المؤسسة على مشاركة األطراف المعنية المختلفة في إعداد استراتيجيات التعليم والتعلم.
 تراجع المؤسسة استراتيجيات التعليم والتعلم دوريا ً في ضوء نتائج االمتحانات ،ونتائج استقصاء الطالب وأعضاء ھيئة التدريس وأعضاء الھيئة المعاونة.
 تسعى المؤسسة إلى االستفادة من نتائج مراجعة استراتيجيات التعليم والتعلم.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
*
أ -ھل توجد استراتيجية موثقة ،ومعلنة للتعليم والتعلم فى المؤسسة؟
ب -ھل يتم تطوير استراتيجية التعليم والتعلم فى ضوء:
 مراجعة نتائج االمتحانات.
 نتائج االستقصاء الموجه إلى األطراف المعنية المختلفة.
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
* ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

 ٢/١/١٠أساليب التعليم والتعلم
ً
 توفر المؤسسة أنماطا من التعلم غير تقليدية ،قادرة على تحقيق مخرجات التعلم المستھدفة )التعلم اإللكتروني /التعلم الذاتي /التعلم التفاعلي........ /إلخ(.
 تتأكد المؤسسة من مالئمة أنماط التعلم المستخدمة لمخرجات التعلم المستھدفة.
 تتأكد المؤسسة من أن المقررات الدراسية تحتوى على مجاالت معينة وطرق تدريس لتطبيق التعلم الذاتى.
 توفر المؤسسة مصادر التعلم الذاتي ،التي تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة )اإلنترنت /المكتبة اإللكترونية /مشروعات التخرج ... /إلخ(.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ما مدى توافق أنماط التعلم المستخدمة لتحقيق المخرجات التعليمية المستھدفة ؟
ب -ھل تساعد المقررات الدراسية على تنمية قدرات الطالب على التعلم الذاتي؟

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

** ﺗراﺟﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣن دﻟﻳﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ.

٤

 ٢/١٠السياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت التعليم
تستخدم المؤسسة سياسات محددة تساعد على تقديم حلول مبتكرة وعملية لمشكالت التعليم ،والتي من أمثلتھا ما يلي:
 بالنسبة للكثافة العددية الزائدة للطالب )تقسيم الدفعات لمجموعات ،وتحفيز الطالب على التعلم الذاتي ،وغيرھما(.
 بالنسبة إلى انخفاض عدد الطالب )التعريف والترويج للبرامج التعليمية /تحفيز الطالب لاللتحاق ببرامج تعليمية معينة.............. /إلخ(.
 بالنسبة للدروس الخصوصية )تفعيل برامج الدعم األكاديمي ،والمتابعة االكاديمية ألعضاء الھيئة المعاونة(.
 بالنسبة لضعف الموارد المتاحة )االستخدام األمثل للموارد ،والسعي لتنمية الموارد الذاتية ،وغير ذلك(.
 بالنسبة لنقص أو زيادة أعضاء ھيئة التدريس )تعديل سياسات التعيين ،إعادة توزيع األعباء الوظيفية ،وغير ذلك(.
 بالنسبة للكتاب الجامعي )شراء حق التأليف /التأليف الجماعي /إشراف القسم العلمي على الكتاب /استخدامه كأحد المراجع العلمية للمقرر الدراسي(.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
٢
١
ال يتوافر
**
أ -ما مدى نجاح السياسات التي تتبعھا المؤسسة لمعالجة مشكالت التعليم فى المجاالت التالية؟







٣

٤

الكثافة العددية للطالب.
ضعف الموارد.
نقص أعضاء ھيئة التدريس.
الدروس الخصوصية
عدم توافر المراجع العلمية.
ضعف حضور الطالب

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
** ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود أﺣد أو ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﺣﺻﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻗرﻳن ﻛﻝ ﺧﺻﻳﺻﺔ ،وﻳﺗم ﻗﻳﺎس ﻣردود ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺿور اﻟطﻼب /ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻧﺟﺎح /زﻳﺎدة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ.

 ٣/١٠التدريب الميداني للطالب
تصمم المؤسسة برامج موثقة للتدريب الميداني للطالب تعتمد على احتياجاتھم الحقيقية ،وتتضمن آليات محددة وواضحة لتنفيذ ھذه البرامج واإلشراف عليھا.
 يتم تصميم وتوصيف برامج تدريب الطالب وفقا ً لمخرجات التعلم المستھدفة.
 تستخدم المؤسسة آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب )نماذج لكتابة تقارير عن المتدربين /مراجعة تقارير جھات التدريب(.
 يتم األخذ بنتائج التدريب في عملية تقويم الطالب ) نظام الدرجات(.
 تصمم المؤسسة مجموعة من المؤشرات الموضوعية لقياس فاعلية التدريب الميداني للطالب.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

*

ھل توجد بالمؤسسة برامج للتدريب الميداني للطالب بما يوافق نوعية البرامج التعليمية؟
ھل يتم تصميم وتوصيف برامج التدريب الميداني وفقا ً لمخرجات التعلم المستھدفة؟
ھل ھناك آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب؟
ھل تؤخذ نتائج التدريب في عملية تقويم الطالب؟
ھل ھناك مؤشرات لقياس فاعلية التدريب الميداني للطالب؟

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

* ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

٤

 ٤/١٠تقويم الطالب:
 ١/٤/١٠أساليب تقويم الطالب
 يتوافر لدى المؤسسة آليات محددة للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعلم المستھدفة.
 تحرص المؤسسة على توفير آليات محددة للتأكد من عدالة تقويم الطالب على مستوى القسم والكلية.
 تھتم المؤسسة بوجود آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات.
 يتم إعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة من خالل وسائل مناسبة.
 تستخدم المؤسسة نظام الممتحنين الخارجيين.
 تقوم المؤسسة بتحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة )الفرق الدراسية /المقررات( واالستفادة منھا في تطوير البرامج والمقررات الدراسية.
 تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحان ،وتعلنھا وتراقب تطبيقھا.
 تقوم المؤسسة بإعداد تقرير عام عن نتائج االمتحانات وعرضه على المجالس المتخصصة.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٣ ٢ ١
**
أ -ھل ھناك آليات للتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستھدفة؟
ب -ھل ھناك تنوع في أساليب تقويم اتلطالب للتأكد من استيفاء مخرجات التعلم المستھدفة؟
ت -ھل ھناك آليات )ممارسات( علي مستوى القسم والكلية؛ للتأكد من عدالة تقويم الطالب؟
**
ث -ھل تتسم نتائج تقويم الطالب بالعدالة؟
ج -ھل يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على مستوى الفرق الدراسية /المقررات؟
ح -ھل يتم اتخاذ قرارات تصحيحية في نتائج االمتحانات في ضوء تظلمات الطالب ؟
**
خ -ما الممارسات التي تتبعھا المؤسسة؛ للتأكد من شفافية نتائج االمتحانات الشفوية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

٤

توصية فريق المراجعين
** ﻳﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎرة ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻛﻧﺗروﻻت ،وﻓﺣص ﻋﻳﻧﺎت ﻣن اﻷوراق اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ ،وأوراق اﻹﺟﺎﺑﺔ ،وﻣﻠف اﻟﻣﻘرر ،واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ )ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ”.(“Norms check list

 ٥/١٠رضا الطالب:
 تحرص المؤسسة على قياس وتقييم رضا الطالب من خالل الوسائل المناسبة ،ومنھا قوائم االستقصاء.
 تقوم المؤسسة بتحليل بيانات رضا الطالب والتوصل إلى النتائج التى تساعدھا على معرفة مستوى رضائھم عن سياسات القبول والتحويالت وأساليب التعلم،
واإلمكانات المعملية ،والوسائل التعليمية الداعمة والمكتبة  ........وغيرھا.
 تسعى المؤسسة إلى االستفادة من نتائج تقييم رضا الطالب ،وتتخذ القرارات المناسبة التى تساعد على تحسين ھذا الرضا.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل يتم إجراء استقصاء لقياس رضا الطالب في مجاالت:
 الفاعلية التعليمية.
 سياسات التظلم من االمتحانات.
 كفاية الموارد المادية لألنشطة الطالبية.
 استخدام نتائج االمتحانات في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي.
ب -نظم الرعاية :االجتماعية والصحية.
ت -ھل تم اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة لالستفادة من نتائج قياس رضا الطالب؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

التقييم العام لمعيار التعليم والتعلم
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم

نتيجة التقييم

السياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت التعليم

مبررات التفييم

التدريب الميداني للطالب
تقويم الطالب
رضا الطالب

 -١١أعضاء ھيئة التدريس

مستوفي

غير مستوفي

للمؤسسة سياسات وقواعد معلنة لتعيين العدد الكافى والمؤھل فى التخصصات المختلفة من أعضاء ھيئة التدريس ومع اونيھم ،وتض ع مع ايير موض وعية لتقي يم أدائھ م،
وذلك بما يمكنھا من االرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية والبحث العلم ى وخدم ة المجتم ع وفق ا ً لرس التھا وأھ دافھا االس تراتيجية .ك ذلك يج ب عل ى المؤسس ة أن تعم ل عل ى
تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم وضمان رضائھم الوظيفي .وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في ھذا المجال على التالي :
 ١/١١كفاية أعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة
 ١/١/١١أعضاء ھيئة التدريس
 تسعى المؤسسة ألن تكون نسبة أعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب متفقة مع المعدالت المرجعية.
 تتأكد المؤسسة من مالئمة التخصص العلمي لعضو ھيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسھا.
 يتوافر لدى المؤسسة خطة وآليات موثقة للتعامل مع العجز/الفائض في أعضاء ھيئة التدريس فى بعض التخصصات.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
**
أ -ھل نسبة أعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب تتفق مع المعدالت المرجعية؟
ب -ھل يتوافر العدد الكافي من أعضاء ھيئة التدريس المؤھلين للتدريس فى التخصصات المختلفة فى كل برنامج تعليمى؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
**

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

 ٢/١/١١أعضاء الھيئة المعاونة
 تتأكد المؤسسة من أن نسبة أعضاء الھيئة المعاونة إلى الطالب تتفق واحتياجات الخطة التعليمية.
 تتخذ المؤسسة االجراءات المناسبة للتعامل مع حاالت العجز أو الفائض فى أعضاء الھيئة المعاونة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
**

أ -ھل نسبة أعضاء الھيئة المعاونة إلى الطالب تتفق واحتياجات الخطة التعليمية؟
ب -ھل تم اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع العجز /الفائض فى أعضاء الھيئة المعاونة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ).(٢٥:١

٤

 ٢/١١تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة
تحدد المؤسسة االحتياجات التدريبية للفئات المستھدفة.
 تضع المؤسسة خطة التدريب ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم وفقا لالحتياجات التي تم تحديدھا وتتضمن الخطة عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذھا.
 تتخذ المؤسسة االجراءات الكافية لتنفيذ البرامج التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل يتم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة؟
ب -ھل يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة؟
**
ت -ھل توجد مؤشرات إيجابية لمردود التدريب؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

** ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹطﻼع ﻋﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﻘﺻﺎء رﺿﺎ اﻟطﻼب ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ /ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳم اﻟطﻼب ﻟﻠﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.

٤

 ٣/١١تقييم أداء ورضا أعضاء ھيئة التدريس/الھيئة المعاونة
 ١/٣/١١تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس/أعضاء الھيئة المعاونة
 تضع المؤسسة معايير موضوعية لتقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم ،والتى يجب أن تشتمل على مستوى االلتزام بالجداول الدراسية واألنشطة التعليمية
األخرى ،والمشاركة في أنشطة الريادة الطالبية وفى الخطة البحثية للقسم العلمى ،والمساھمة فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة واألنشطة القومية/العالمية،
والمشاركة في أنشطة ضمان الجودة والتطوير بالمؤسسة ،والمساھمة فى جھود تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة ،والعالقة مع الزمالء والرؤساء ،وغيرھا.
 تعلن المؤسسة تلك المعايير على األطراف المعنية.
 تحرص المؤسسة على أن يتضمن التقرير السنوى نتائج تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم ،وكذلك أساليب االستفادة من ھذه النتائج.
 تقوم المؤسسة بربط الحوافز بمستويات األداء ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم.
 تخطر إدارة المؤسسة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بنتائج تقييم أدائھم وتناقشھم فيھا عند الضرورة.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل ھناك قواعد مفعلة لتقويم أداء أعضاء ھيئة التدريس /أعضاء الھيئة المعاونة؟
ب -ھل يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة نتائج تحليل ھذا التقييم ؟
ت -ھل تتم االستفادة من نتائج ھذا التقييم ؟

٤

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳﻳم أداء أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ) ﻣﺛﻝ :ﻣﺗوﺳط اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ،اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﺣﺛﻲ ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات ،وﺗﻘﻳﻳم اﻟطﻼب ،واﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿرات /ﺟﻠب

اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ (  /ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ دورﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم.

 ٢/٣/١١رضا أعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة
 تحرص المؤسسة على قياس وتقييم الرضا الوظيفى ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم.
 تسعى المؤسسة إلى االستفادة من نتائج تقييم الرضا الوظيفى ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم ،وتتخذ القرارات والتصرفات المناسبة لتحسين أو المحافظة على
رضائھم.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة ؟
ب -ما أوجه االستفادة من نتائج التقييم؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

الخصائص

التقييم العام لمعيار أعضاء ھيئة التدريس
درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

كفاية أعضاء ھيئة التدريس /الھيئة المعاونة

نتيجة التقييم

تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس /الھيئة
المعاونة
تقييم أداء ورضا أعضاء ھيئة التدريس/الھيئة المعاونة

مبررات التفييم

 -١٢البحث العلمي واألنشطة العلمية االخري


غير مستوفي

مستوفي

البحث العلمى ھو أحد األنشطة األساسية لمؤسسات التعليم العالي ،ولذلك فإنه يجب عليھا أن تحرص على توفير الظروف المواتية ،والموارد الكافية التي تمكن
الباحثين من القيام بالنشاط البحثى العلمي واالرتقاء بمستوى جودته .كما يجب على المؤسسة أن تشجع التعاون بين التخصصات المختلفة في مجال البحوث من
خالل خطة بحثية متكاملة تتفق مع الخطة البحثية للجامعة.وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في ھذا المجال على التالي :

 ١/١٢خطة البحث العلمي
تضع المؤسسة خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة التي تنتمي إليھا ومرتبطة بالتوجھات القومية واحتياجات المجتمع المحيط.
 تضع المؤسسة الخطة البحثية فى ضوء إمكاناتھا المادية المتاحة أو الممكن الحصول عليھا.
 توثق المؤسسة الخطة وتعتمدھا من مجلسھا الحاكم.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
*

ت -ھل توجد خطة موثقة للبحث العلمي بالمؤسسة؟
ث -ھل ترتبط خطة البحث العلمي بالمؤسسة بخطة الجامعة؟

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

* ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

**

ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ ﺧطﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ وﻣدى أرﺗﺑﺎط ﺧطﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﺧطﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

٤

 ٢/١٢كفاءة العملية البحثية
تحرص المؤسسة على اإلرتقاء بكفاءة العملية البحثية باعتبار أنھا أحد مخرجاتھا األساسية .لذلك يجب أن تستخدم المؤسسة مؤشرات موضوعية لقياس وتقييم كفاءة العملية
البحثية ،وتشجع وتحفز الباحثين ،وتحرص على االستفادة من نتائج البحوث فى دعم العملية التعليمية ويتم ذلك من خالل تنفيذ متابعة ما يلي:
 عدد األبحاث المنشورة محليا ً ودوليا ً مقارنة بعدد أعضاء ھيئة التدريس بالمؤسسة.
 توافر قواعد بيانات للبحوث العلمية بالمؤسسة.
 نسبة البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية دولية.
 عدد أعضاء ھيئة التدريس الذين سبق لھم الحصول على جوائز الدولة أو جوائز عالمية أو براءات اختراع.
 تسعى المؤسسة إلى تقييم نتائج أبحاثھا العلمية من جانب المؤسسات اإلنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة.
 عدد البحوث العلمية التطبيقية التى استفادت منھا المؤسسات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع.
 تحرص المؤسسة على االستفادة من البحث العلمي الذى يقوم به أعضاء ھيئة التدريس فى دعم وتعزيز العملية التعليمية.
 تھتم المؤسسة بمشاركة الطالب فى المشاريع البحثية.
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
**
أ -ھل عدد األبحاث المنشورة محليا ً ودوليا ً تتناسب مع اإلجمالي ألعضاء ھيئة التدريس خالل السنوات الخمس األخيرة؟
ب -ھل توجد قواعد بيانات للبحوث العلمية بالمؤسسة؟
ت -ھل توجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية؟
ث -ھل تستفيد المؤسسات اإلنتاجية والخدمية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة بالمؤسسة؟
ج -ھل تستفيد المؤسسة من نتائج البحث العلمى في العملية التعليمية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
**

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

 ٣/١٢تمويل البحث العلمي
 تخصص المؤسسة موازنة سنوية كافية ألنشطة البحث العلمي.
 تسعى المؤسسة إلى تنمية مصادر التمويل الذاتي الداخلية والخارجية للبحث العلمي.
 تحرص على قياس وتقييم مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى بالمؤسسة.
الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ما مدى كفاية الموازنة المخصصة سنويا ً ألغراض أنشطة البحث العلمى؟
ب -ھل ھناك مردود ملحوظ من االنفاق على البحث العلمي بالمؤسسة خالل السنوات الخمس الماضية؟

مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

** ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع /ﺟواﺋز ﻣﺣﻠﻳﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ /اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳﻳن ﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ /دﻋم ﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

٤

 ١/٤/١٢مشروعات 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 تھتم بتفعيل ھذه االتفاقيات فى التطبيق العملى.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل ھناك مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية /دولية خالل السنوات الخمس األخيرة ؟
ب -ما نسبة االتفاقيات الثقافية المفعلة إلي إجمالي االتفاقيات الثقافية خالل السنوات الخمس األخيرة بين المؤسسة ومؤسسات التعليم
العالي والبحثي الدولية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٢/٤/١٢المؤتمرات واألنشطة العلمية األخرى
 تحرص المؤسسة على تنظيم أو المشاركة فى الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية.
 تدعم المؤسسة مشاركة أعضاء ھيئة التدريس في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية.
 تشجع المؤسسة الطالب للمشاركة فى المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية.
 تساھم المؤسسة فى أنشطة علمية أخرى محلية أو إقليمية أو دولية مثال ذلك:
 المشاركة في عضوية ھيئات دولية إصدار دورية علمية. مشاركة أعضاء ھيئة التدريس فى تحكيم أبحاث أو مشروعات. التمثيل فى منظمات أو جمعيات قومية أو دولية.مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
**

أ -ما مدى مشاركة أعضاء ھيئة التدريس بأبحاث علمية ،أو مقاالت في مؤتمرات  /ندوات علمية محلية  /عالمية؟
ب -ھل قامت المؤسسة بتنظيم مؤتمرات أو ندوات خالل السنوات الخمس االخيرة؟
ت -ما مدى مشاركة الطالب فى المؤتمرات العلمية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

**

أﻛﺛر ﻣن (١ )= %٢٤ -١ ،( ٢ )= %٤٩ – ٢٥ ، (٣ )= % ٧٤ -٥٠ ، (٤ )= %٧٥

٤

التقييم العام لمعيار البحث العلمي
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

خطة البحث العلمي

نتيجة التقييم

كفاءة العملية البحثية

مبررات التفييم

تمويل البحث العلمي
أنشطة علمية أخرى

مستوفي

 -١٣الدراسات العليا

غير مستوفي

تسعى المؤسسة التعليمية التى تقدم برامج للدراسات العليا إلى تحسين جودة ھذه البرامج من خالل توصيفھا بدقة ،ومراجعتھا دورياً ،والتحقق من أن مخرجات التعلم
المستھدفة ألي برنامج ومقرراته تحقق بالفعل األھداف المخططة له .كما تحرص المؤسسة على توفير مصادر التعلم المختلفة لطالب الدراسات العليا ،وتقر نظما موضوعية
لتقويم طالب الدراسات العليا ،وأخيراً تحرص المؤسسة على رضا طالب الدراسات العليا.
وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في ھذا المجال على التالي:
 ١/١٣الدرجات الممنوحة
 تطبق المؤسسة أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا التى تقدمھا.
 يتوافر لدى المؤسسة قواعد بيانات تتعلق بأعداد وأنواع الدبلومات والدرجات العلمية التى منحتھا عبر سلسلة زمنية ماضية ،ومصنفة وفقا للدارسين من الداخل
)أعضاء الھيئة المعاونة( والخارج.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل يتوافر لدى المؤسسة قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للدراسات العليا؟
ب -ھل تبع المؤسسة أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا التى تقدمھا؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٢/١٣العملية التعليمية في الدراسات العليا
 ١/٢/١٣برامج 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 الدراسات العليا مع احتياجات المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة.
 تحدد المؤسسة ما إذا كانت تقوم بمراجعة برامج الدراسات العليا بواسطة مراجعين خارجيين.
 تحدد المؤسسة مدى توافق مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج مع المعايير المرجعية األكاديمية لكل برنامج.
 تحدد المؤسسة مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج.
 تحدد المؤسسة متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

ھل تم تبني وتطبيق معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا المختلفة؟
ھل ھناك توصيف موثق ومعتمد لكافة برامج الدراسات العليا ومقرراتھا ؟
ھل تمت مراجعة برامج الدراسات العليا المختلفة بواسطة مراجعين خارجيين؟
ھل تتوافق مخرجات التعلم المستھدفة مع المعايير المرجعية األكاديمية لكل برنامج ) تفحص عينة عشوائية من البرامج(؟
ھل يتم تطبق الئحة الدراسات العليا بشكل كامل؟

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين
*

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

٤

 ٢/٢/١٣نظام التسجيل واإلشراف العلمى
 تعلن المؤسسة عن إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا من خالل وسائل متنوعة ،مثل أدلة للطالب والموقع اإللكتروني الخاص بھا ،وغيرھا.
 تقوم المؤسسة بالمراجعة الدورية والتحديث إلجراءات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العليا بغرض تطويرھا.
 تتبع المؤسسة إجراءات التسجيل االلكترونية ،وتحتفظ بقواعد بيانات لطالب الدراسات العليا المسجلين لديھا ،مع ضرورة التحديث المستمر لھذه القواعد للوائح
الدراسات العليا.
 تلتزم األقسام العلمية بالمؤسسة بتوزيع اإلشراف العلمى على الرسائل وفقا للتخصص.
 تتوافر لدى المؤسسة اإلجراءات الموثقة الكافية لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية .مثال ذلك عقد ندوات ،والتقارير الدورية.
الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقا ً للتخصص؟
ب -ھل ھناك إجراءات موثقة ومطبقة؛ لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية؟

مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٣/٢/١٣الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا
 تحرص المؤسسة عل تحقيق التناسب بين عدد أعضاء ھيئة التدريس واألعباء التدريسية للمقررات الدراسية /والخطة البحثية.
 تحرص المؤسسة على توزيع األعباء التدريسية طبقا للتخصصات المختلفة ألعضاء ھيئة التدريس.
 توفر المؤسسة اإلمكانات والتسھيالت المادية الالزمة للعملية البحثية فى برامج الدراسات العليا.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ما مدى مالئمة عدد أعضاء ھيئة التدريس؛ للقيام بأعباء تدريس المقررات /بحث في كل برنامج؟
ب -ما مدى مالئمة التخصص العلمي لعضو ھيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسھا؟
ت -ما مدى توافر اإلمكانات والتسھيالت المادية الالزمة للعملية البحثية فى برامج الدراسات العليا؟

**

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

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

٤

 ٣/١٣طالب الدراسات العليا
 ١/٣/١٣االلتحاق ببرامج الدراسات العليا
 تقوم المؤسسة بتحليل معدالت تزايد أو تناقص أعداد الطالب الملحقين ببرامج الدراسات العليا ،مع توضيح الدالالت التى تنطوى عليھا.
 تقوم المؤسسة بتحليل تطور نسبة التحاق الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد الطالب فى الدراسات العليا سنويا )خالل السنوات الخمس األخيرة( ،مع توضيح
الدالالت التى تنطوى عليھا.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل ھناك تطور ايجابي في أعداد الطالب المقيدين فى برامج الدراسات العليا؟
ب -ما نسبة الطالب الوافدين إلى إجمالي عدد الطالب فى الدراسات العليا؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٢/٣/١٣تقويم طالب الدراسات العليا
 تستخدم المؤسسة أساليب متنوعة لتقويم طالب الدراسات العليا.
 تتأكد المؤسسة من توافق طرق التقويم المستخدمة مع المخرجات المستھدفة للتعلم.
 تتحقق المؤسسة من خالل األقسام العلمية من توافق االمتحانات مع المحتوى المعلن للمقررات الدراسية.
 تطبق المؤسسة نظام الممتحنين الخارجيين عند الحاجة لذلك.
 تشجع األقسام العلمية بالمؤسسة طالب الدراسات العليا على نشر األبحاث المستخرجة من الرسائل العلمية.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل تتوافق طرق تقويم الطالب مع المخرجات المستھدفة للتعلم؟
ب -ما مدى توافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب ؟
ت -ھل تتسم طرق تقويم الطالب بالعدالة ؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٣/٣/١٣رضا طالب الدراسات العليا
 تھتم المؤسسة باستخدام وسائل متنوعة لقياس رضا طالب الدراسات العليا.
 تقوم المؤسسة بتحليل بيانات تقييم رضا الطالب واالستفادة منھا فى تطوير برامج الدراسات العليا.
 تستخدم المؤسسة قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل تقيس المؤسسة رضا طالب الدراسات العليا؟
ب -ھل يتم تحليل نتائج تقييم رضا الطالب واالستفادة منھا فى تطوير برامج الدراسات العليا وتحسين مناخ التعلم ؟
ت -ھل ھناك نضام فعال للتعامل مع تظلمات الطالب؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

الخصائص

التقييم العام لمعيار الدراسات العليا
درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

الدرجات الممنوحة

نتيجة التقييم

العملية التعليمية في الدراسات العليا

مبررات التفييم

طالب الدراسات العليا

 -١٤نظام ادارة الجودة والتطوير المستمر

مستوفي

غير مستوفي

يكون للمؤسسة نظام داخلي الدارة الجودة وتلتزم بإجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتھا المؤسسية وفاعليتھا التعليمية ،بھدف تحديد مجاالت القوة والعمل على تعزيزھا،
وكذلك مجاالت الضعف والعمل على معالجتھا .وتستخدم المؤسسة نتائج التقويم فى تطوير نفسھا.
 ١/١٤وحدة ضمان الجودة
تعد الوحدة المعنية بإدارة الجودة من الوحدات التنظيمية المھمة فى المؤسسة حيث تتولى مھام التقويم الذاتى المستمر ،سواء لقدرة المؤسسية أو لفاعليتھا التعليمية .كما أنھا
تلعب دورا مھما ً فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد المؤسسة وفى تنمية مھارات أعضاء ھيئة التدريس والجھاز اإلداري فيما يتعلق بإدارة نظم الجودة .و تحرص القيادة
األكاديمية بالمؤسسة على تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لھذه الوحدة .وتتمثل الممارسات التطبيقية للجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة في المؤسسة في اآلتي:
 توافر وحدة لضمان الجودة في الھيكل التنظيمي للمؤسسة.
 تحديد واضح لسلطات ومسئوليات الوحدة.
 ھيكل تنظيمي معتمد وموثق ذو تبعية تنظيمية واضحة في ھيكل المؤسسة.
 تشكيل مجلس إدارة معتمد وموثق يساعد الوحدة على القيام بدورھا وأداء مھامھا بكفاءة وبفاعلية.
 توفير التجھيزات الكافية والمالئمة للوحدة لممارسة أنشطتھا المخططة.
 توفير الكوادر البشرية المؤھلة والكافية للوحدة.
 توفير مخصصات مالية كافية للوحدة.
 توطيد عالقة الوحدة بمركز الجودة بالجامعة ،بما يسھم في تفعيل دورھا ودعمھا فنياً ،ويساند أنشطتھا ،ويراجع خططھا لضمان تواؤمھا مع أھداف الجامعة .وتقدم
الوحدة تقريراً سنويا ً عن نشاطھا للمركز.
 تشارك الوحدة في عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجلس الكلية ومجالس األقسام.
 تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتھا على سبيل المثال ال الحصر :تغذية راجعة /مراجعين خارجيين /تدقيق داخلي  .../إلخ.

مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

ھل توجد بالمؤسسة وحدة لضمان الجودة محددة السلطات و المسئوليات؟
ھل تتوافر للوحدة الكوادر البشرية المؤھلة؟
ھل تتوافر المخصصات المالية الكافية للوحدة لممارسة أنشطتھا؟ *
ھل تتوافر التجھيزات المالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتھا؟ **
ھل تستفيد الوحدة من الدراسات والبيانات المعدة من مركز ضمان الجودة بالجامعة؟
ھل تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة على مستوى المجالس الرسمية؟

نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

٤

 ٢/١٤التقويم المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية
 ١/٢/١٤عملية التقويم
يجب أن تلعب وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة دوراً فاعالً في عملية تقويم أداء المؤسسة .وتحرص المؤسسة في ھذا الصدد على ما يلي:
 يتم التقييم بصفة دورية.
 تشارك االطراف المعنية في عملية التقويم
 تتم مناقشة نتائج تقييم أداء مؤسسة مع أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم /الطالب /العاملين /األطراف المجتمعية ذات العالقة.
 تتم مقارنة نتائج التقويم على فترات زمنية لرصد التغير في مستوى األداء.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل يتم تقويم أبعاد وعناصر القدرة المؤسسية بصفة دورية؟
ب -ھل تشارك االطراف المعنية في عملية التقويم؟
**
ت -ھل تتم مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنية المختلفة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٢/٢/١٤أنشطة التعزيز والتطوير للقدرة المؤسسية
 يجب أن تؤدي عملية التقويم إلى تحسن في األداء المؤسسي.
 تنطوي عمليات التعزيز والتطوير على برامج ومشروعات لتعزيز القدرة المؤسسية.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل انعكست عملية التقويم على تحسين األداء المؤسسي.؟
ب -ھل للمؤسسة برامج مفعلة ومشروعات لتعزيز القدرة المؤسسية في ضوء نتائج التقويم الذاتي؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

٤

 ٣/١٤التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
تستخدم المؤسسة األساليب المناسبة للتقويم الشامل لعناصر الفاعلي ة التعليمي ة .وتن اقش نت ائج ھ ذا التق ويم م ع القي ادات األكاديمي ة و األط راف المس تفيدة ،لوض ع خط ط
التحسين والتعزيز للفاعلية التعليمية.وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في ھذا المجال على التالي:
 تحرص المؤسسة على إقامة نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالمؤسسة )المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات ، ،والبحث العلمى ،وخطط
التصحيح والتعزيز(.
 تضع المؤسسة مؤشرات موضوعية للتقييم المستمر ألداء الفاعلية التعليمية وتستخدم أساليب متنوعة للتقويم المستمر للفاعلية التعليمية.
 تحرص المؤسسة على مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلدارية وباقى المستفيدين.
 تضع المؤسسة خططا ً تنفيذية للتحسين والتعزيز فى ضوء نتائج تقويم الفاعلية التعليمية.
 تطبق المؤسسة الخطط التنفيذية لتطوير وتعزيز الفاعلية التعليمية ضمن جدول زمني ،مع توفير اآلليات الخاصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ االجراءات التصحيحية
 ١/٣/١٤عملية التقويم
مستوى التقييم
الخصائص الخاضعة للقياس
ال يتوافر ٤ ٣ ٢ ١
*
أ -ھل يتم القيام بالتقويم الدوري لعناصر الفاعلية التعليمية للمؤسسة؟
ب -ھل المؤشرات واالساليب واالدوات المستخدمة في تقييم الفاعلية التعليمية ذات مصداقية؟
ت -ھل تشارك االطراف المعنية المختلفة في تقييم الفاعلية التعليمية؟
ث -ھل تتم مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنية؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

 ٢/٣/١٤أنشطة التعزيز والتطوير للفاعلية التعليمية
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
*

أ -ھل ھناك ممارسات فعلية لتعزيز وتطوير الفاعلية التعليمية بالمؤسسة؟
ب -ما مدى االستفادة من قرارات وأنشطة التعزيز والتطوير فى تحسين أداء المؤسسة؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

توصية فريق المراجعين

*

ﺳؤاﻝ ﺣﺎﻛم

٤

 ٤/١٤المساءلة والمحاسبة
تعتبر عملية المساءلة والمحاس بة م ن العملي ات الض رورية للتحق ق م ن الت زام القي ادات األكاديمي ة واإلداري ة وأعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم ،والع املين بالمؤسس ة
بالقوانين واللوائح المنظمة لألداء الخاص بالفاعلية التعليمية  ،وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في ھذا المجال على التالي:
 تحرص المؤسسة على مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة بالمساءلة فى مجاالت الفعالية التعليمية.
 تتخذ المؤسسة قرارت جديدة تتعلق بتفعيل نظم المساءلة والمحاسبة فى المؤسسة فيما يخص تحسين الفعالية التعليمية.
مستوى التقييم
ال يتوافر ٣ ٢ ١

الخصائص الخاضعة للقياس
أ -ھل يتم تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالمساءلة فى مجاالت الفاعلية التعليمية؟
ب -ھل يتم تطبيق أساليب أخرى لتطوير نظم المساءلة والمحاسبة فيما ،يخص تحسن الفاعلية التعليمية ؟
نتيجة فحص وثائق قبل زيارة المؤسسة

لقاءات  /زيارات  /وثائق مطلوبة أثناء الزيارة

رأى المراجع

األدلة الداعمة

٤

توصية فريق المراجعين

التقييم العام لمعيار نظام ادارة الجودة والتطوير المستمر
الخصائص

درجة االستيفاء
)مستوفي  /مستوفي جزئيا  /غير مستوفي(

التقييم العام

وحدة ضمان الجودة

نتيجة التقييم

التقويم المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية

مبررات التفييم

التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
المساءلة والمحاسبة

اﻟﻣﻼﺣق
ﻣﻠﺣق )(١
ﻧﻣﺎذج اﺳﺗرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم اﻟﻛﻣﻲ
)اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ*(







ﻧﻣوذج
ﻧﻣوذج
ﻧﻣوذج
ﻧﻣوذج
ﻧﻣوذج

):(١
):(٢
):(٣
):(٤
):(٥

ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺿرات.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ.
اﻟﻣﻛﺗﺑـــــﺔ.
اﻟﻌﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﺔ.
دورات اﻟﻣﻳﺎﻩ.

 ﻳﻼﺣظ أﻧﻪ ﻗد ﻻ ﺗﻧطﺑق ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛ وﻓﻰ ﻫذﻩ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻋﻧد اﻟﺗﻘوﻳم.

ﻧﻣوذج ) (١ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺿرات
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم

م

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺔ
واﻟﺳﻌﺔ

١

اﻟﻧواﻓذ واﻻﺑواب

اﻟﺗﺟﻬﻳزات

ﺗﺟﻬﻳزات ذوي
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣـﺔ
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

درﺟﺎت اﻻﺳﺗﻳﻔﺎء
ﻏﻳر
ﻣﺳﺗوﻓﻲ
ﻣﺳﺗوﻓﻲ

اﻟﻣؤﺷرات
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺔ ﻷﻋداد اﻟطﻼب.١

٢

ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗواﻓر ﻧواﻓذ ﻛﺎﻓﻳﺔ.
ﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧواﻓذ.
٣
ﻳوﺟد ﻋدد ﻣﺧرﺟﺎن )ﺑﺎب( ﻋﻠﻲ اﻻﻗﻝ
وﺟود ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺣدد إﺗﺟﺎﻫﺎت أﺑواب اﻟطوارئ
٤
ﻣﻼﺋﻣﺔ درﺟﺔ اﻟﺣ اررة أﺛﻧﺎء إﻟﻘﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرات .
ﺗواﻓر اﻟﺗﻬوﻳﺔ اﻟﺟﻳدة .٤
وﺟود إﺿﺎءة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.٥
ﺗواﻓر ﻣﻘﻌد ﻟﻛﻝ طﺎﻟب.
ﺗواﻓر ﻣﻧﺿدة وﻛرﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر.
اﻟﻘﺎﻋ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــزودة ﺑﺎﻟوﺳ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﺳ ـ ــﻣﻌﻳﺔ واﻟﺑﺻـ ـ ـرﻳﺔ اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳ ـ ــﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت.
وﺟود ﺧراﺋط داﺧﻝ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣداﺧﻝ وﻣﺧﺎرج اﻟطوارئ.
وﺟود ﻣﺻدر داﺋم ﻟﻠﻛﻬرﺑﺎء )ﻣوﻟد ﻛﻬرﺑﻲ(.
ﺗ ـ ـواﻓر اﻟﻔ ارﻏـ ــﺎت اﻟﻼزﻣـ ــﺔ؛ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺗـ ــﻳﺢ ﻟﻠﻣﻌـ ــﺎق اﻟﺣرﻛـ ــﺔ واﻟرؤﻳـ ــﺔ
ﺑوﺿوح.
ﺗﺧﺻص أﻣﺎﻛن ﺟﻠوس اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻠـﻲ أطـراف اﻟﻣﻣـرات واﻟﺻـﻔوف
وﻋﻠﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺔ وﻗرب اﻟﺧدﻣﺎت وأﺑواب اﻟطوارئ.
٦
وﺟود ﺗﺟﻬﻳزات ﺿد اﻟﺣراﺋق ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻋﺔ.
وﺟود ﻣﺳﺋوﻝ إدارى ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿرات.
وﺟود ﻋﺎﻣﻝ ﺧدﻣﺎت ﻟﻛﻝ ﻗﺎﻋﺔ.

 .١اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺔ ١,٥ - ١.٢ :م / ٢طﺎﻟب.
 .٢إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺿرات :ﺗﺳﺗوﻋب ﻣن  % ٤٠ -٣٥ﻣن ﻣﺟﻣوع طﻼب اﻟﻛﻠﻳﺔ.
 .٣ﻣواﺻﻔﺎت اﻷﺑواب :ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗطﻌﺗﻳن ﻣﺗﺣرﻛﺗﻳن  -ﺗﻔﺗﺣﺎن ﻟﻠﺧﺎرج.
 .٤درﺟﺔ اﻟﺣ اررة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ٢٤ – ٢٠) :ه م(.
 .٥ﺗوﻓﻳر اﻹﺿﺎءة واﻟﺗﻬوﻳﺔ اﻟﺟﻳدة) :ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧواﻓذ  %١٥ -١٠ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺔ(.
 .٦ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ :ﺧطﺔ إﺧﻼء/ﻣﺳﺋوﻝ اﻹﺧﻼء  /ﻣطﺎﻓﺊ  /ﺟرادﻝ رﻣﺎﻝ /ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻳﺎة  /ﺧراطﻳم ﻟﻺطﻔﺎء ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳدة /
ﺟﻬﺎز إﻧذار ﺿد اﻟﺣرﻳق(.

ﻧﻣوذج ) :(٢اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم

م

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ
اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ

١

أﺟﻬزة وﻣﻌدات
وﻣواد
اﻟﺗﺟﻬﻳزات
اﻹﻧﺷﺎﺋﻳﺔ
ﺗﺟﻬﻳزات ﻣﻌﺎﻣﻝ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم
واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ

اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣـﺔ

اﻟﻣؤﺷرات
اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻠطﻼب .١

درﺟﺎت اﻻﺳﺗﻳﻔﺎء
ﻏﻳر
ﻣﺳﺗوﻓﻲ
ﻣﺳﺗوﻓﻲ

 ٢اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛﻝ طﺎﻟب .٢
 ٣ﺗواﻓر اﻷﺟﻬزة واﻟﻣواد اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﺛﺑـﺎت ﻛـﻝ
اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
٣
 ٤ﺗﻧﺎﺳب ﻋدد أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻣﻊ أﻋداد اﻟطﻼب
 ٥ﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ.
 ٦ﻛﻔﺎءة اﻹﺿﺎءة واﻟﺗﻬوﻳﺔ.
 ٧ﺗواﻓر اﻷﺣواض ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ.
٤
 ٨ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳث
٥
 ٩ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺣداﺛﺔ اﻷﺟﻬزة
 ١٠اﻟﻣﻌﻣﻝ ﻣزود ﺑﺧدﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
 ١١ﻣﻼءﻣﺔ ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﺧﺗﺑرات واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ.٦
 ١٢ﺗواﻓر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 ١٣ﺗواﻓر اﺟﻬزة اﻻطﻔﺎء واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻻرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 ١٤وﺟود ﻣﺧرﺟﻳن ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻣﻝ/ﻣﺧﺗﺑر .٨

 .١اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻝ :ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ٥٠طﺎﻟﺑﺎ

 .٢اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠطﻼب ٤ :م ٢ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ١ /م ٢ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻧظرﻳﺔ ٥ /م ٢ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ٢ /م ٢ﻓﻲ ﻣﻌﻣﻝ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ أو ﻣﻌﻣﻝ اﻟﻠﻐﺎت
أواﻹﺣﺻﺎء أوﻋﻠم اﻟﻧﻔس ١ /م ٢ﻓﻲ ﻣﻌﻣﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ٦ /م ٢ﻓﻲ ﻣﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌدات واﻟﻣﺣرﻛﺎت

اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ  ٤ /م ٢ﻓﻲ ﻣﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺎت اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ.

 .٣أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ :ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳب ﻟﻛﻝ  ٤طﻼب )ﺗﺧﺻص اﻟﺣﺎﺳوب وﻓروﻋﻪ(  ،ﺟﻬﺎز ﻟﻛﻝ  ٢٥طﺎﻟﺑﺎ ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ٢٠ ،ﺟﻬﺎ از ﻟﻣﻌﻣﻝ اﻟﻠﻐﺎت.

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

 .٥أﺟﻬزة اﻟﻌرض :ﺟﻬﺎزي ﺑروﺟﻛﺗور  /آﻟﺔ ﺗﺻوﻳر رﻗﻣﻳﺔ  /ﻋروض ﺗﻘدﻳﻣﻳﺔ  /ﺗﻠﻳﻔزﻳون  /ﺷﺎﺷﺗﺎ ﻋرض /طﺎﺑﻌﺗﺎ ﻟﻳزر.
 .٦اﻟﻔﻧﻳون ١ :ﻓﻧﻲ ﻣﺧﺗﺑر ١ /ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻧﻲ  ٢ /ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﻳر اﻟﻔﻧﻳﺔ.

 .٧ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ  /وﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺣرﻳق :ﻣطﺎﻓﺊ ﺣرﻳق  /ﻣﻌدات إﻧذار ﺻوﺗﻳﺔ وﺿوﺋﻳﺔ  /وﺟود ﺷﺑﻛﺔ ﺧراطﻳم ﻣطﺎطﻳﺔ.
 .٨اﻷﺑواب واﻟﻣﺧﺎرج :ﺗﻔﺗﺢ اﻻﺑواب ﻟﻠﺧﺎرج.

ﻧﻣوذج ) :(٣اﻟﻣﻛﺗﺑـــــﺔ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم

م

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ
اﻻﺳﺗﻌﺎﺑﻳﺔ

١
٢
٣
٤
٥
٦

ﺳﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﻌدد اﻟطﻼب .١
٢
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳد
ﺗواﻓر ﻣﻧﺎﺿد وﻣﻘﺎﻋد ﺑﻌدد اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن.
وﺟود أرﻓف وﺧزاﻧﺎت ﻟﻠﻛﺗب واﻟدورﻳﺎت واﻟرﺳﺎﺋﻝ.
٣
ﻋدد أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻﻰ.
ﻋدد ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻔﻬرﺳﺔ.٤
ﻋدد آﻻت اﻟﺗﺻوﻳر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .٥

٨

ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ /اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺣرﻳق .٦

اﻟﺗﺟﻬﻳزات

٧

اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣـﺔ

٩

اﻟﻣؤﺷرات

ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺑواب واﻟﻣﺧﺎرج .٧

 ١٠ﻋﻼﻣﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺣدد اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻣﺧرج اﻟطوارئ .
 ١١ﺗواﻓر ﺷﺑﻛﺔ إﻧﺎرة ﻟﻠطوارئ ﺑﺎﻟﻣﻣرات واﻟﻣﺧﺎرج .

اﻻوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ
)اﻟﻛﺗب واﻟﻣراﺟﻊ
واﻟدورﻳﺎت(
ﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﻳﺔ

 ١٢اﻟﺳﺗﺎﺋر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣواد ﺿـد اﻻﺷﺗﻌﺎﻝ.

 ١٣ﻋدد اﻟﻧﺳﺦ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻣن ﻛﻝ ﻛﺗﺎب /ﻣرﺟﻊ .٨
 ١٤ﻋدد اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻛﻝ ﺗﺧﺻص .٩
 ١٥ﻋدد اﻟدورﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .٩
 ١٦ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟورﻗﻲ واﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
 ١٧ﺗرﺗﻳب اﻟﻣراﺟﻊ واﻟدورﻳﺎت ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻬرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
 ١٨اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت.
 ١٩اﻟﻔﻬرﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.

اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ

اﻟﺛﻘﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎدﻳﺔ *
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ*

٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

ﻣدﻳر ﻣﻛﺗﺑﺔ.
ﻣﺳﺎﻋدون ﻓﻧﻳون .
إدارﻳون .١٠
ﻋﻣﺎﻝ ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﻳﺔ .١٠
١١
ﻋﻣﺎﻝ ﻧظﺎﻓﺔ
وﻓﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑوﻋودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد .
اﻹﻋﻼم ﺑوﻗت ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ .
ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣن أوﻝ ﻣرة .
ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻓورﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ.
اﻟرﻏﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟزاﺋرﻳن.
١٠

درﺟﺎت اﻻﺳﺗﻳﻔﺎء
ٍ
ﻣﺳﺗوف
ﻣﺳﺗوﻓﻰ ﻏﻳر

ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم
ﺧدﻣﺎت ذوي
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ

م

اﻟﻣؤﺷرات

ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﻳﺔ

درﺟﺎت اﻻﺳﺗﻳﻔﺎء
ﻏﻳر
ﻣﺳﺗوﻓﻰ
ٍ
ﻣﺳﺗوف

 ٣٠ﺗواﻓر اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ "ﺑراﻳﻝ" أو طرﻳﻘﺔ
"ﺟون".
 ٣١ﺗواﻓر ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﺻﻔﺣﺎت ﻛﺑﻳرة ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺣروف
ﻛﺑﻳرة
و ﺑﺣﺑر ﻏﺎﻣق.
ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ:
 ٣٢ﺗواﻓر اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣرﺋﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﺻور واﻟﻣﻧﺎظر وأﻓﻼم اﻟﻔﻳدﻳو واﻟﺻور
اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ ،أو اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻹﺷﺎرة.
ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣرﻛﻳﺔ:
 ٣3ﺗواﻓر اﻷﺛﺎث اﻟﻼزم.

 ٣٤ﺗواﻓر ﺗﺟﻬﻳزات ﺧﺎﺻﺔ.

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ

 ٣٥ﺗواﻓر ﻣﺻﺎﻋد ﻟذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ ﻟﻠﺗﻧﻘﻝ
ﺑﻳن أدوار اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ.
 ٣٦وﺟود ﺳﺟﻼت ﻟﻠزاﺋرﻳن.
 ٣٧اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ :اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ.

 ٣٨وﻗت ﻋﻣﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﻳدﻳن
ﻣﻧﻪ*.

 .١ﺳﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ  :ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  % ٨ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن )اﻟطﻼب  /اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ  /طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ /أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس(.
 .٢اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  /ﻣﺳﺗﻔﻳد :ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ١.٥م.٢

 .٣أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ :ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺟﻬﺎز ﻟﻛﻝ  ٢٠طﺎﻟﺑﺎً.

 .٤ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻔﻬرﺳﺔ  :ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻛﻝ  ٥٠طﺎﻟﺑﺎً.

 .٥ﻣﺎﻛﻳﻧﺎت اﻟﺗﺻوﻳر  :ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  ٢آﻟﺔ ﺗﺻوﻳر ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.

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

 .٧ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺑواب واﻟﻣﺧﺎرج :ﻳﺟب أن ﺗﻔﺗﺢ اﻷﺑواب ﻟﻠﺧﺎرج /اﻷﺑواب ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺟزأﻳن ﻣﺗﺣرﻛﻳن.
ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣدﻳد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗرددﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣن )طﻼب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس /طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ  /أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس  /اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣن

ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ( ،وﺗﺣدد اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼت.

 .٨ﻋدد اﻟﻧﺳﺦ ﻣن ﻛﻝ ﻛﺗﺎب :ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن ﻧﺳﺧﺗﻳن.

 .٩ﻋدد اﻟﻣراﺟﻊ واﻟدورﻳﺎت :ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋدد اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن  ٥٠ﻣرﺟﻌﺎً ﻟﻛﻝ ﺗﺧﺻص /وﻋدد ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن ﺧﻣس دورﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺗﺧﺻص.
 .١٠اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  :ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻧﻲ ﻟﻛﻝ  ٣٠٠طﺎﻟب  /ﻣﺷرف ﻟﻛﻝ ﻗﺎﻋﺔ  ٢ /ﻓﻧﻲ ﺗﺻوﻳر  /ﻋﺎﻣﻝ ﻏﻳر ﻓﻧﻲ ﻟﻛﻝ ﻗﺎﻋﺗﻳن /ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻟدورات اﻟﻣﻳﺎﻩ.
 .١١ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣدﻳد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗرددﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣن )طﻼب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس /طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ /أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس( وﺗﺣدد اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼت .

*ﻳﺗم ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗطﻼع رأي اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن.

ﻧﻣوذج ) :(٤اﻟﻌﻳﺎدة اﻟطﺑﻳﺔ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم

م

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ

١

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ

٢

ﻏرﻓﺔ ﻛﺷف.

٣

ﻏرﻓﺔ طوارئ.

٤

ﻏرﻓﺔ اﻧﺗظﺎر.

٥

ﺣﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺟﻬﻳزات ﻟذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﺳرﻳر ﻟﻠﻛﺷف.

٧

ﺻﻳدﻟﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻳﺔ.

٨

وﺟود ﺗﺟﻬﻳزات إﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻟذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
٢
اﻟﺧﺎﺻﺔ.
٣
ﺳﻳﺎرة إﺳﻌﺎف.

ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻳﺎدة

٦
اﻟﺗﺟﻬﻳزات

٩
اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣـﺔ

اﻟﻣؤﺷرات
١

درﺟﺎت اﻻﺳﺗﻳﻔﺎء
ٍ
ٍ
ﻣﺳﺗوف
ﻣﺳﺗوف ﻏﻳر

 ١٠ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ /اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺣرﻳق .٤
 ١١ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺑواب واﻟﻣﺧﺎرج .٥
 ١٢ﻋﻼﻣـ ــﺎت إرﺷـ ــﺎدﻳﺔ ﺗﺣـ ــدد اﻻﺗﺟـ ــﺎﻩ ﻟﻣﺧـ ــرج

اﻟﻌﺎﻣﻠون

اﻟطوارئ.

 ١٣اﻷطﺑﺎء

٦

 ١٤اﻟﻣﻣرﺿون

٧

 .١اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ  :ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  ٦٠م٢

 .٢ﻣﺗطﻠﺑﺎت ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ :وﺟود ﻣﻧﺣدرات ﻟﻠﺻﻌود واﻟﻬﺑوط  /وﺟود ﺳور ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣن  ١٠٠ -٨٥ﺳم.
 . .٣ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  /اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ  /اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺧﺎﺻﺔ

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

 .٥اﻷﺑواب واﻟﻣﺧﺎرج :ﺗﺗﻛون ﻣن ﺟزأﻳن ﻣﺗﺣرﻛﻳن ﻳﻔﺗﺣﺎن ﻟﻠﺧﺎرج.
 .٦اﻷطﺑﺎء :طﺑﻳب أو طﺑﻳﺑﺔ ﻟﻛﻝ  ٣٠٠٠طﺎﻟب.

 .٧اﻟﻣﻣرﺿﺎت :ﻣﻣرض أو ﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﻳﺎدة طﺑﻳﺔ.

ﻧﻣوذج ) :(٥دورات اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم
اﻹﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻹﻧﺷﺎﺋﻳﺔ
واﻟﺗﺟﻬﻳزات

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ

اﻟﻣؤﺷرات

م

 ١ﻛﻔﺎﻳﺔ دورات اﻟﻣﻳﺎﻩ .١
 ٢وﺟود دورات ﻣﻳﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ وأﺧري ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت.
 ٣ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻬوﻳﺔ . ٢
 ٤ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻹﺿﺎءة.
 ٥ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﺷﺑﺎﺑﻳك.
٣
 ٦ﺗواﻓر أﺣواض ﻟﻐﺳﻳﻝ اﻷﻳدي .
 ٧ﺗواﻓر ﻣراﻳﺎ.
 ٨اﻷرﺿﻳﺎت ﻣن ﺑﻼط ﻏﻳر أﻣﻠس.
 ٩وﺟود وﺳﺎﺋﻝ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻲ.
 ١٠ﺗواﻓر ﻣﺻدر ﻣﻳﺎﻩ ﻧﻘﻳﺔ.

ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻘدﻳر
ٍ
ﻏﻳر
ﻣﺳﺗوف
ٍ
ﻣﺳﺗوف

 ١١ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ.

 ١٢ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧدم

٤

اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذوي  ١٣وﺟود دورات ﻣﻳﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ .٥
٦
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ١٤ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺑواب.

اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ

 ١٥وﺟود ﻣﺳﺎﺣﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﺣﻣﺎم ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻠﻲ
اﻟﺣرﻛﺔ.

 ١٦ﺗواﻓر ﻋﺎﻣﻝ أو ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻝ دورة ﻣﻳﺎﻩ
 ١٧اﻟﻧظﺎﻓﺔ

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

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

 .٢اﻟﺗﻬوﻳﺔ :ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﻳك ﺗﻣﺛﻝ  %١٥ -١٠ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺎت.
 .٣أﺣواض اﻷﻳدي :ﺣوض ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻛﻝ ﻣرﺣﺎض.

 .٤اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺔ  :ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  ٢.٢م ٢ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧدم.

 .٥دورات اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ :ﻣرﺣﺎض إﻓرﻧﺟﻲ /اﻷﺣواض ،وأدوات اﻟﺗﺣﻛم ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎﺋط ،وﻻ
ﻳﻘﻝ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋن  ٧٦إﻟﻲ  ١٣٧ﺳم  /ﻳوﺟد ﺳور ) ١٠٠ -٨٥ﺳم( ﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟﻣرﺣﺎض.
 .٦اﻷﺑواب :أﺑواب دورات اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻠﺧﺎرج  /ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋرض اﻟﺑﺎب ﻋن  ٩٠ﺳم.
 .٧ﻣطﺎﻓﺊ ﺣرﻳق  /ﻣﻌدات إﻧذار ﺻوﺗﻳﺔ وﺿوﺋﻳﺔ  /وﺟود ﺷﺑﻛﺔ ﺧراطﻳم ﻣطﺎطﻳﺔ ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن دورات اﻟﻣﻳﺎﻩ.

ﻣﻠﺣق )(٢
ﻧﻣﺎذج اﺳﺗرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

 ﻧﻣوذج ) :(٦ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ.
 ﻧﻣوذج ) :(٧ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ.
 ﻧﻣوذج ) :(٨ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻛﻧﺗروﻝ.

ﻧﻣوذج ) :(٦ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  ...................اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ........................
ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘوﻳم

م
١

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.

٢

ﺻﻳﺎﻏﺔ أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

٣

ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺻوﻏﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻳم وﻣﺣدد.

٤

ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

٥
٦

ﺗوزﻳﻊ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺑراﻣﺞ

ٍ
ﻣﺳﺗوف

ﻣﺎ

ٍ
ﻣﺳﺗوف

اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ.

٧

اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳﺗﻬدف.

٨

أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻘوﻳم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدف
ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ

ﺗﻌرﻳف اﻟطﻼب ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

١

اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺑﺳطﺔ.

١

ﺗواﻓر اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )اﻟﻣراﺟﻊ /اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ /اﻷدوات/اﻟوﺳﺎﺋط

١

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

١

ﺗواﻓر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗظم.

١

ﺗم ﺗطوﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.

١

إﻟﻰ ﺣد

ﻏﻳر

)أ(

*

ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺻوﻏﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ.

٩

ب

)ج(

وﺟود ﻣراﺟﻌﺔ دورﻳﺔ ﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﻣراﺟﻌﻳن ﺧﺎرﺟﻳﻳن.

* اﻟﺗﺄﻛد ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

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

أ .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ب .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ،و ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﺗطوﻳر ٕواﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ.
ج .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻝ أﺣد ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘوﻳم ﻋﻠﻲ أي ﻣن )ب( أو )ج ( ،ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

ﻧﻣوذج ) :(٧ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ
اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  ...................اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ................
اﻟﻣﻘرر..................................
م

)أ(

ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘوﻳم

١
٢

ﻳﺳﺗوﻓﻲ ﺗوﺻﻳف اﻟﻣﻘرر ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎ.

٣

ﻣﻼءﻣﺔ أﻫداف اﻟﻣﻘرر ﻷﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

٤

ﺗﺧطﻳط اﻟﻣﻘرر ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

٥

ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،وﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ.

*

٦

اﻟﻣواد واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺧرﺟﺎت

٧

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

٩

اﻟﻰ

ﻏﻳر

ٍ
ﻣﺳﺗوف ﺣد ﻣﺎ ﻣﺳﺗوﻓﻰ

ﻳوﺟد ﻣﻠف ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻘرر.

٨

)ب(

)ج(

اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ **.
ﻳﺗم ﺗﻌرﻳف اﻟطﻼب ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر***.

اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟدراﺳﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺑﺳطﺔ.

 ١٠ﺗواﻓر اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )اﻟﻣراﺟﻊ – اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ -اﻷدوات – اﻟوﺳﺎﺋط
 ١١وﺟود ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘرر.
 ١٢ﻳﺗم ﺗطوﻳر اﻟﻣﻘرر ،ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘوﻳم
 ١٣اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣﻘرر ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺣﺗواﻩ
 ١٤اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
* ﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ دﻟﻳﻝ اﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻟﺗﻌرف أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟواﺟب ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺻﻳف اﻟﻣﻘرر.
** ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻠف اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻔﻳﺔ واﻟﻼﺻﻔﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘوﻳم اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﺗﻘوﻳم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﻣﻘرر.

***ﻳﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺣﻧوى اﻟﻣﻘرر /ﻧوﻋﻳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ  /أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻘوﻳم  /أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣطﺑﻘﺔ.

**** ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗطوﻳر :أﺳﻠوب اﻟﺗﻘوﻳم  /أﺟزاء ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻘرر /اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  /أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠﻳم  /ﺗﻌدﻳﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗدرﻳس ......وﻏﻳرﻫﺎ.
ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻘوﻳم:
أ.

اﻟﻣﻘرر ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ب .ااﻟﻣﻘرر ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ،و ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﺗطوﻳر ٕواﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ.
ج .اﻟﻣﻘرر ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣﻘررﻋﻠﻲ أي ﻣن )ب( أو )ج ( ،ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻘرر.
ﻣﻼﺣظﺎت........................................................................................................................... :

ﻧﻣوذج ) :(٨ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻛﻧﺗروﻝ
اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ......اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ  ................اﻟﻛﻧﺗروﻝ ...........................
ﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺗﻘﻳﻳم

م

)أ(

اﻟﻣؤﺷرات

ٍ
ﻣﺳﺗوف

اﻟﺗﺟﻬﻳزات
واﻷﻣن
واﻟﺳﻼﻣﺔ

١

وﺟود اﻟﻛﻧﺗروﻝ ﻓﻰ ﻣﻛﺎن اﻣن.١ .

٢

ﻣﺟﻬز ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ /وﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺣرﻳق .٢

٣

ﻣﻼءﻣﺔ اﻹﺿﺎءة واﻟﺗﻬوﻳﺔ . ٣

إدارة
اﻟﻛﻧﺗروﻝ

٥
٦

ﻗرار ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻛﻧﺗروﻝ.٤
اﻟﻳﺎت اﻻﺣﺗﻔﺎظ /اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أوراق اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.٥
٧
ﺟودة ورﻗﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ

٨

ﺗﻧوع ﻣﺟﺎﻻت اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ

ورﻗﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ

٧

٩

ﺗﻐطﻳﺔ ورﻗﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ

 ١٠وﺟود إﺟﺎﺑﺔ ﻧﻣوذﺟﻳﺔ ﻟﻛﻝ اﻣﺗﺣﺎن

ورﻗﺔ
اﻹﺟﺎﺑﺔ

واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

)ب(

)ج(

إﻟﻲ

ﻏﻳر

ٍ
ﺣدا ﻣﺎ
ﻣﺳﺗوف

٨

٩

 ١١اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﻲ اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺗﻛراري
 ١٢اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻘــرر ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻧوات اﻟــﺛﻼث
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ

١٠

 ١٣دﻗﺔ ﺗﺻﺣﻳﺢ ورﺻد اﻟدرﺟﺎت ﻓﻲ أوراق اﻻﻣﺗﺣﺎن

١١

 .١وﺟ ـ ــود ﻧظ ـ ــﺎم ﻳﺣﻣ ـ ــﻲ اﻟﻛﻧﺗ ـ ــروﻝ ﻣ ـ ــن ﺳ ـ ــرﻗﺔ اﻷوراق ،ﻣﺛ ـ ــﻝ :وﺟ ـ ــود ﺳ ـ ــﻳﺎج ﺣدﻳ ـ ــدي ﻋﻠ ـ ــﻲ اﻟﺷ ـ ــﺑﺎﺑﻳك  /أﺑـ ـ ـواب ﻣﺣﻛﻣ ـ ــﺔ /
دواﻟﻳب ﻣن اﻟﺻﺎج.

 .٢ﻣطﺎﻓﺊ ﺣرﻳق  /ﻣﻌدات إﻧذار :ﺻوﺗﻳﺔ ،وﺿوﺋﻳﺔ.
 .٣ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﻳك ﻣن  %١٥ – ١٠ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻳﺔ.

 .٤وﺟود ﻗرار ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻛﻧﺗروﻝ /ﻋدم ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻏﻳـر أﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس /وﺟـود ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﻟﻌـدم ﺗﻌـﺎرض اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻷﻋﺿـﺎء
اﻟﻛﻧﺗروﻝ.

 .٥ﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ودﻗﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.
 .٦ﺗﻣﺛﻝ  %١٥ -١٠ﻣن ﺣﺟم اﻷوراق.

 .٧وﺿوح اﻷﺳﺋﻠﺔ  /ﻣﺣدد ﺑﻬﺎ اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺳؤاﻝ  /ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣن اﻟﻣﺣدد  /اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻹﺧراج.
 .٨ﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻲ ﺗوﺻﻳف اﻟﻣﻘرر.
 .٩ﻧﻣوذج اﻹﺟﺎﺑﺔ :ﻳﺣدد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ،وﺗوزﻳﻊ اﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺟﺎﺑﺔ.

 .١٠ﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﻺﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.

 .١١اﻟرﺟوع إﻟﻲ ﻧﻣوذج اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ  /اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ رﺻد اﻟدرﺟﺎت  /اﻟﺗوﻗﻳﻊ واﻟﺗﻔﻘﻳط  /اﺳﺗﻳﻔﺎء
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ  /ﺗواﻓر اﻹﺣﺻﺎءات اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘررات )اﻟﻔرق /اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدراﺳﻳﺔ(.

ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻘوﻳم:

أ .اﻟﻣﻘرر ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ب .اﻟﻣﻘرر ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ،وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﺗطوﻳرٕ ،واﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ.
ت .اﻟﻣﻘرر ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ.

ﻣﻼﺣظﺎت .................................................:

