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 كلمة إفتتاحية

ة  ية للخط ائز الرئيس د الرك اد أح يم واالعتم ودة التعل ة لضمان ج ة القومي ر الھيئ تعتب
قومية الصالح التعليم فى مصر، وذلك باعتبارھا الجھة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى ال

المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التى تتواكب مع المعايير القياسية 
ى النحو  ا عل ا ومخرجاتھ ة وتحسين جودة عملياتھ ة المؤسسات التعليمي ادة ھيكل الدولية الع

ذى ة  ال ا، وخدم ا ودولي ية محلي دراتھا التنافس ادة ق ا، وزي ع فيھ ة المجتم ى كسب ثق ؤدى ال ي
ى التطوير المستمر  ة ال ك تسعى الھيئ ى ضوء ذل تدامة فى مصر. وف ة المس أغراض التنمي
فافية والموضوعية  د الش ى تؤك يم الت ادئ والق ا لمجموعة من المب للتعليم وضمان جودته وفق

ا والعدالة والحرص على مع ق أوضاعھا وتحسين أدائھ ى توفي ة عل ة المؤسسات التعليمي اون
اد  ة اعتم ل ھى جھ ة، ب ة رقابي ر جھ الكلى للتأھل والحصول على االعتماد. ان الھيئة ال تعتب
ا تحرص  م فانھ للمؤسسات التعليمية التى تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ث

د والتوجيه لھذه المؤسسات بما يساعدھا على التحسين على تقديم كافة أشكال النصح واالرشا
  المستمر لجودة مخرجاتھا من خالل آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتى واالعتماد.

ى  ة والت ة والدقيق وفير ونشر المعلومات الكافي ولتحقيق ما سبق تحرص الھيئة على ت
ذاتى، اليمكن أن تساعد  ويم ال ى التق ة عل ة مؤسسات التعليمي اذ الخطوات الالزم م اتخ ومن ث

الى  يم الع دم لمؤسسات التعل ة أن تق ه يسعد الھيئ للتقدم والحصول على االعتماد. ومن ھنا فان
وجامعة األزھر صدارھا األول والمتمثل فى دليل االعتماد الخاص بھذه المؤسسات. ويشتمل 

ق  ا يتعل دمتھا م ى مق أتى ف ة ي ات متنوعة وھام ى معلوم دليل عل ذا ال ة ھ ام لعملي باالطار الع
ة،  ن الھيئ ددة م اد المح ويم واالعتم رات التق ايير ومؤش اور ومع اد، ومح ويم واالعتم التق
دليل  ذا ال ذلك يتضمن ھ افة ل اد. اض ويم واالعتم ة التق راءات عملي وات واج ل وخط ومراح
ر، و  ة األزھ الى وجامع يم الع ات التعل ة بمؤسس ة الخاص ة الذاتي امال للدراس ا متك نموذج

يم ال ات التعل ى مؤسس اد ف ويم واالعتم رات التق ايير ومؤش اور ومع ة لمح ات التطبيقي ممارس
وب  اذج المطل العالى وجامعة األزھر، وأخيرا بعض المفاھيم األساسية والمصطلحات، والنم

  استكمالھا فى المراحل المختلفة للتقويم واالعتماد.

ل ن الھيئة وھي تقدم ھذا الدليل الى مؤسسات التعليم اإ لعالي وجامعة األزھر بمصر ب
ة ووالى غيرھا من مؤ الي االقليمي يم الع ا في سسات التعل التھا ودورھ ا رس ة تعي تمام الدولي

بناء معايير قومية متطورة لضمان واستمرارية الحالي للتعليم العالي في مصر و تقييم الوضع
ً  جودته بما يساعدھا على مواجھة التحديات المعاصرة واحتالل مكانة  ً  متقدمة اقليميا   .ودوليا
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ا  ى اختالف أنواعھ الى عل يم الع اد مؤسسات التعل دليل المتكامل العتم ذا ال ر ھ ويعتب
اريين من أعضاء  راء واالستش ذلھا مجموعة من الخب ى ب ثمرة الجھود الجادة والمخلصة الت

نان والشكر ھيئة التدريس والمتخصصين فى تطوير التعليم.  لذلك تتقدم الھيئة بكثير من االمت
ى كل من  ذلك ال ة، وك ه المختلف دليل فى مراحل ذا ال داد ھ اھم فى اع والتقدير الى كل من س
شارك بالرأى فى اعداد  مسودة ھذا الدليل من كافة ممثلى المستفيدين النھائيين من مؤسسات 
ام  ة واالھتم ة ذات العالق راف المجتمعي ى األط ة، وممثل ة والخاص الى الحكومي يم الع التعل

ع أراء ھؤالء ب ار جمي تطوير التعليم، والخبراء المحليين والدوليين، حيث تم األخذ فى االعتب
  عند اعداد النسخة النھائية للدليل.

  وما التوفيق اال من عند هللا سبحانه و تعالى،

  مجدي عبد الوھاب قاسم /.دأ

  رئيس مجلس ادارة الھيئة
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  شكر وتقدير

جودة التعليم واالعتماد باصدارھا األول والمتمثل فى "دليل  تعتز الھيئة القومية لضمان       
االعتماد لمؤسسات التعليم العالى وجامعة األزھر فى جمھورية مصر العربية". ويتميز ھذا 
الدليل بشموليته وأھميته الملحة للمستفيدين النھائيين من ھذه المؤسسات سواء كانت حكومية 

رى ذات العالقة والمھتمة بقضايا تطوير وتحديث أو خاصة، وغيرھم من القطاعات االخ
  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 باالطار العام لعملية 

تقويم واالعتماد، ومراحل واجراءات التقدم لالعتماد، وخطوات اعداد الدراسة الذاتية ال
الخاصة بھذه المؤسسات باعتبارھا حجر األساس الذى تبنى عليه المراحل المختلفة لعملية 
التقويم واالعتماد وفقا لقواعد الھيئة، والممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير ومؤشرات 

  واالعتماد المحددة من قبل الھيئة.  وعناصر التقويم

وال يسع الھيئة فى ھذا المقام اال أن تتقدم بخالص الشكر التقدير والعرفان للدعم والتأييد     
غير المحدود الذى حظيت به الھيئة منذ انشائھا من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية 

تھا فى مسيرة تطوير التعليم فى والذي كان له خير عون لتحقيق رسالتھا وتحمل مسئوليا
  تقدر الھيئة كافة الجھود التى بذلت من قبل لتحسين جودة التعليم العالى.مصر. كما 

كما ال يسع الھيئة اال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العقول واأليادى المخلصة    
واعداد واخراج ھذا التى ساھمت فى ھذا العمل الكبير، وأخذت على عاتقھا مسئولية تصميم 

الدليل كأحد المھام القومية التى تسعى الى تطوير التعليم العالى فى مصر باعتباره عماد 
التنمية المستدامة والمحور الرئيسى للتقدم والرخاء. وتخص الھيئة بالشكر فريق اعداد ھذا 

  الدليل من خبراء ومستشارى الھيئة. 

ر إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الھيئة على ما بذلوه كما تتوجه الھيئة بكل الشكر والتقدي   
من جھد متميز في المراجعة والدعم المستمر خالل مراحل اعداد ھذا الدليل. وتتوجه الھيئة 
ً لمختلف ممثلي األطراف المجتمعية، والخبراء الدوليين الذين ساھموا فى  بالشكر أيضا

دليل سواء بالفكر أو الرأى أو التعليق أو المراحل المختلفة العداد وتصميم واخراج ھذا ال
  النقد البناء والذي ساعد على اخراجه فى صورته النھائية الحالية.

وأخيراً ال يمكن انكار الجھد المتميز الذى بذله جميع العاملين بالھيئة وخاصة فى كل من    
  ورته الحالية.              ادارة نظم المعلومات، والسكرتارية الفنية في كتابة وإخراج الدليل على ص
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 فھرس المحتويات

 الصفحة

 ٩  منھجية إعداد الدليل 

 ١٥  :الجزء األول : عملية التقويم واالعتماد

 ١٧  .مقدمة  

 .١٧  أھلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد 

 .١٨  القيم الجوھرية لمعايير االعتماد 

 .١٩  المحاور األساسية للتقويم واالعتماد 

 ٢١  .ضوابط االعتماد 

    ٢٣  الزيارة الميدانية للمراجعين المعتمدين::  نيالجزء الثا

 ٢٥  مقدمة  

 ٢٥  اختيار وتدريب واعتماد المراجعين المعتمدين 

 ٢٩  معايير اخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين 

 ٣٠  مواعيد الزيارة الميدانية 

 ٣١  اعداد وتنظيم الزيارة الميدانية 

 ٣٣  ميدانيةوانشطة الزيارة ال الفترة الزمنية 

  ٣٥  الجزء الثالث: القياس والتقويم:

 ٣٧  مقدمة 

 .٣٧  ارشادات خاصة بالمراجعين  

 .٣٨  محاور ومعايير ومؤشرات التقويم واالعتماد  

  المالحق
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  مقدمة:

اعتمدت المنھجية المتبعة فى اعداد ھذا الدليل على األسلوب الوصفى الشامل لعملية          
مختلفة، ضمان الجودة واالعتماد فى مجال التعليم العالى فى مصر من خالل مراحلھا ال

واالجراءات الواجب اتباعھا، والضوابط الواجب االلتزام بھا للتقدم والحصول على االعتماد 
من الھيئة، وكذلك للتحسين والتعزيز المستمر لجودة التعليم العالى.  ومن ناحية اخرى 
اشتملت منھجية اعداد ھذا الدليل على عدة مراحل متعاقبة ومتكاملة تمثلت فى أھدافه، 

اعات المستھدفة، وھيكله، وأنواع وطرق جمع بياناته، واستطالع اراء المستفدين، والقط
  والمراجعة والتدقيق، واخيرا التجربة االستطالعية.

  
  ) أھداف الدليل:١(

  يسعى ھذا الدليل الى تحقيق األھداف التالية:

 عليم توعية المراجعين المعتمدين من الھيئة بعملية التقويم واالعتماد لمؤسسات الت
  العالي واألزھر.

  توفير المعلومات الكافية والدقيقة للمراجعين المتعلقة بمراحل واجراءات وضوابط
  عملية التقويم واالعتماد.

  تحديد االطار العام لعملية التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالى من خالل
محور من معايير  المحاور الرئيسية التى تستند اليھا ھذه العملية، وما يتضمنه كل

ومؤشرات وعناصر وخصائص يجب تحقيقھا كمتطلبات أساسية للتقدم والحصول 
 على االعتماد.

  معاونة المراجعين علي تطبيق قواعد وإجراءات القياس والتقويم للمعايير
والمؤشرات وما يتبعھا من خصائص أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة الخاضعة 

 للتقويم.
 متكامل وموحد يمكن استخدامه في عمليات التقويم واالعتماد  توفير إطار عام

 لمؤسسات التعليم العالي واألزھر
  
 ) القطاعات المستھدفة:٢( 

  يمكن االستفادة من ھذا الدليل عن طريق القطاعات التالية:

 ن من الھيئة.ون المعتمدوالمراجع  

 د.اللجان المتخصصة التابعة للھيئة والمعنية بالتقويم واالعتما  
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  .األطراف المجتمعية ذات العالقة والمھتمة بقضايا تطوير التعليم فى مصر 
  

  ) تصميم ھيكل الدليل:٣(
تم تصميم ھيكل ھذا الدليل على النحو الذي يساعد على تحقيق األھداف المخططة له، 

  أجزاء رئيسية باالضافة إلى المالحق.ثالثة ومن ثم تقرر أن يشتمل ھذا الھيكل على 
  :لية التقويم واالعتماد عم ٣/١
  الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين  ٣/٢
  القياس والتقويم  ٣/٣
  

  ) أنواع وطرق جمع البيانات :٤(
  تطلب اعداد ھذا الدليل نوعين من البيانات ھما البيانات الوثائقية والبيانات الميدانية.

 البيانات الوثائقية :  ٤/١
على مختلف البيانات المتاحة والمنشورة أو غير اشتملت البيانات الوثائقية 

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 انشاء 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 االدارة االستراتيجية

 رھا.وجودة الخدمات والتعليم وغي
  زيارات ميدانية لجھات وھيئات عالمية ذات عالقة بجودة واعتماد

 مؤسسات التعليم العالي.
  

ولقد تمثلت طرق جمع ھذه البيانات في الدراسة والفحص وتحليل المضمون 
  لكافة البيانات الواردة في ھذه المصادر.
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  البيانات الميدانية : ٤/٢  
 : ة بشكل مكثف وبغرض تنمية تم استخدام ھذه الطريق العصف الذھني

المؤشرات والعناصر والخصائص التابعة لكل معيار من معايير التقويم 
، إضافة إلي تنمية المقاييس واألوزان الكمية والنوعية، وإعداد قوائم واالعتماد
. وقد شارك في عمليات وأنشطة العصف الذھني مجموعة من المتطلبات

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

 : كما تم استخدام ھذه الطريقة بغرض تنمية  المقابالت الجماعية المتعمقة
مزيد من الخصائص المطلوب قياسھا لتحقيق متطلبات معايير ومؤشرات 
وعناصر التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي. وقد تم اجراء التعديالت 

ت المناسبة لما سبق تصميمه وتنميته من ھذه الخصائص. وقد شارك واالضافا
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 

  عالقة بقضايا تطوير التعليم في مصر.وال
 : وأخيراً تم استخدام ھذه الطريقة من خالل توجيه الدعوة  الزيارات الرسمية

الرسمية لبعض الخبراء الدوليين المتخصصين في ضمان جودة التعليم 
واالعتماد من ھيئات دولية مناظرة لمراجعة المعايير والمؤشرات والعناصر 

تھا بغرض استخدامھا في عملية التقويم واالعتماد والخصائص التي تم تنمي
لمؤسسات التعليم العالي في مصر. وقد تم بالفعل االستفادة من التقارير 

 المقدمة من ھؤالء الخبراء في اجراء التعديالت واالضافات المناسبة.
 

 ) استطالع رأي المستفيدين النھائيين :٥(
ة  داد المسودة النھائي اء من اع ة بعرض بعد االنتھ دليل قامت الھيئ اليب لل طرق وأس

ويم  اس والتق ائيينالقي تفيدين النھ ن المس ات م ى مجموع ة  عل ال المراجع ي مج راء ف والخب
اد  يم واالعتم ي والتقي ا ف ة تطبيقھ و امكاني م نح اتھم وآرائھ ى انطباع ، بغرض الحصول عل
  .مؤسساتھم المختلفة
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 ) المراجعة والتدقيق :٦(
ھذا الدليل في صورته النھائية ضرورة اجراء عمليات  تطلب اعداد واخراج

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، 

  خصصين في اللغة العربية.وأعضاء مجلس ادارة الھيئة، ومراجعين خارجيين، ومت
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  : عملية التقويم واالعتمادالول الجزء ا
  

 .مقدمة    

 .أھلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد   

 .القيم الجوھرية لمعايير االعتماد   

 .المحاور األساسية للتقويم واالعتماد 

 ضوابط التقدم لالعتماد   

   



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

١٧  



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

١٨  

  : مقدمة

ا الدليل على االطار العام لعملية التقويم واالعتماد من ھذ االوليشتمل الجزء 
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 

مؤسسات سواء كانت مجموعة من الشروط الواجب استيفائھا للتحقق من أھلية ھذه ال
  .٢٠٠٦لسنة  ٨٢خاضعة أو غير خاضعة للقانون رقم 

ويتناول ھذا الجزء بالتحديد متطلبات التأھل للتقدم لالعتماد، والقيم الجوھرية التى 
تحكم معايير التقويم واالعتماد التى حددتھا الھيئة. كما يشتمل ھذا الجزء على المحاور 

أقرتھا الھيئة والمتمثلة فى محورين رئيسيين ھما القدرة األساسية للتقويم واالعتماد التى 
المؤسسية والفاعلية التعليمية، وكذلك المعايير الخاصة بكل محور، والمؤشرات التى 

  ينطوى عليھا كل معيار من ھذه المعايير. 

  

  االعتماد بطلب المؤسسة للتقدم أھلية  

  :٢٠٠٦لسنة  ٨٢المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم  : والً أ
اد من  دم بطلب اإلعتم الى فى مصر التق يم الع يمكن ألى مؤسسة من مؤسسات التعل

 الھيئة بشرط أن يتوافر لديھا األھلية الكافية لذلك، وذلك من خالل إستيفاء الشروط التالية:

  الي للعمل كمؤسسة يم الع رخيص من وزارة التعل أن تكون المؤسسة حاصلة على الت
  للتعليم العالى.

   أن تكون قد منحت شھادة دراسية في احد برامجھا التعليمية مرة واحدة على االقل او
 اتمت دورة دراسية كاملة.

   ،ة ان يكون لديھا من واقع السجالت المنتظمة خطة استراتيجية و نظم مراجعة داخلي
 ونظم تقارير سنوية .

 كيله بتمثي مح تش اإلدارة ويس طلع ب مي مض س رس ديھا مجل ون ل الس أن يك ل المج
 الحاكمة داخل المؤسسة.

  .أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة 

 .تقديم ما يفيد موافقة الجھه التابعة لھا المؤسسة مباشرة على طلب التقدم لالعتماد 
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  : ٢٠٠٦لسنة  ٨٢ثانياً: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 

م  يحق للمؤسسات التعليمية غيرالخاضعة انون رق نة  ٨٢للق ر  ٢٠٠٦لس ة وغي العامل
توفية للشروط  ي ان تكون مس ة عل العاملة بمصر ان تتقدم بطلب التقويم و االعتماد من الھيئ
  السابقة مع كون  الترخيص المشار اليه في الشرط االول صادر من الجھه المعنية لكل حالة.

  
  الجوھرية لمعايير االعتمادالقيم 

عماد تقدم الدول من حيث الدور المنوط بھا بصفة عامة يم العالي تعتبر مؤسسات التعل
اكل  ة و حل مش دم اقتصاد الدول ى تق ادف ال ة وممارسة البحث العلمي الھ اج المعرف ي انت ف
المجتمع و كذلك تخريج افراد قادرين  معرفيا و مھاريا على المنافسة في سوق العمل المحلي 

وي لم دور الحي ار ال ي اط دولي. وف دم وال وير و تق اء و تط ي بن الي  ف يم الع ات التعل ؤسس
د راعت  ة فق اءة و فاعلي ذا الدور بكف ام بھ ا في القي ي تواجھھ ذلك  التحديات الت المجتمع و ك

  الھيئة ان تتمحور معايير االعتماد على القيم الجوھرية التالية:

 .االنتماء القومى والحفاظ على ھوية األمة  

 لنزاھة والموضوعية.العمل من خالل قيم تحكمھا ا 

 .االلتزام بأخالقيات المھنة 

 .تنمية وحماية البيئة 

 .المساھمة الفعالة فى دعم خطط التنمية القومية 

 .النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية 

 .تنمية جدارات الطالب واعداده للتنافسية لعالمية 

 .مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي 

 ستمر كأساس للتطوير.التقييم الذاتي الم 

 .السعي الجاد للتميز 
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  المحاور األساسية للتقويم واالعتماد

ً فى عملية التقويم واالعتماد       بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالميا
للمؤسسات التعليمية، إال أن جميع ھذه المداخل تتفق على المضمون الذى يجب أن يحتوي 

عتماد والذي يركز بصفة أساسية على ضرورة التحقق من قدرة المؤسسة عليه التقويم واال
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 

  توقعات المستفديين النھائيين والمجتمع ككل. يحدد طبيعتھا ويمكنھا من مقابلة

وفى ضوء ما تقدم واستناداً إلى العديد من التجارب العالمية مع األخذ فى االعتبار طبيعة      
ً فإنه تقرر أن تعتمد عملية التقويم  ً وأقليميا نظام التعليم فى مصر ودوره التاريخى محليا

ھما القدرة مصر العربية على محورين أساسين  واالعتماد للمؤسسات التعليمية فى جمھورية
كل محور من ھذين المحورين مجموعة من المعايير المؤسسية والفاعلية التعليمية. ويتضمن 

التى حددتھا الھيئة لعملية التقويم الذاتى الشامل للمؤسسة التعليمية. ويشتمل محور القدرة 
ستراتيجى والھيكل التنظيمي والقيادة المؤسسية على ثمانية معايير تتمثل فى التخطيط اال

والحوكمة والمصداقية واالخالقيات والجھاز االداري والموارد المالية والمادية والمشاركة 
المجتمعية وتنمية البيئة وأخيراً التقويم المؤسسي وإدارة الجودة. كما يشتمل محور الفاعلية 

الخريجين والمعايير األكاديمية التعلميية على ثمانية معايير أخرى تتمثل فى الطالب و
والبرامج/ المقررات الدراسية والتعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة وأعضاء ھيئة التدريس 

  والبحث العلمي والدراسات العليا وأخيراً التقويم المستمر للفاعلية التعليمية.

د يتمثل فى إن الدافع األساسي وراء الفصل بين المحورين السابقين للتقويم واالعتما
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 

اعد المرنة وتعمل على تنميتھا بصفة مستمرة من خالل الھياكل التنظيمية واالجراءات والقو
وباستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مع المحافظة على مصداقيتھا واخالقيات المھنة 
وتتفاعل مع المجتمع المحيط وتساھم فى تنمية وحماية البيئة. ومن ناحية أخرى فان قدرة 
المؤسسة التعليمية على تحقيق رسالتھا وأھدافھا بفاعلية ال يمكن تحقيقه بدون تحقيق 

يات عالية من الفاعلية التعليمية متمثلة فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وبحث علمي مستو
ً للمعايير األكاديمية الدولية على النحو الذى يضمن الوفاء باحتياجات سوق  متطور وفقا

 العمل ومتطلبات التنمية ويكسب ثقة المجتمع.
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فى التحقق من مدى وفاء ن دور الھيئة فى عملية التقويم واالعتماد يتمثل إوأخيرا ف
المؤسسة التعليمية المتقدمة لالعتماد بمعايير التقويم التى يشتمل عليھا كل محور من 

  المحورين السابق االشارة اليھما، وذلك على النحو التالى:

  : القدرة المؤسسية: أوالً 
ادة و  ن القي ديھا م ة و ل داقية و النزاھ م بالمص ة تتس ن ان المؤسس ة م ق الھيئ تتحق

ة  رية و المادي وارد البش يم والم ة والتنظ ى الحوكم ويم المؤسس ة والتق اركة المجتمعي والمش
 ما يدعم تحقيق رسالتھا المعلنة و اھدافھا االستراتيجية.المستمر ب

  الفاعلية التعليمية::  ثانياً 
ا و ة اھتماماتھ ي مقدم ب ف ة تضع الطال ن ان المؤسس ة م ق الھيئ ايير تتحق ى المع تتبن

دة، واالكاديمي رى معتم ة اخ ايير اكاديمي ة أو أى مع ية القومي رامج ة القياس ا الب وافر بھ تت
ا التعلم والكفاءات االكاديمية استراتيجية للتعليم وو التعليمية  والبحث العلمى والدراسات العلي

  تحقيق و استمرارية الفاعلية التعليمية. بما يضمن 
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  ضوابط االعتماد
قوم بھا الھيئة لمؤسسات التعليم العالي وجامعة األزھر تعتمد عملية االعتماد التي ت

دم  د التق ار عن ة، وأخذھا في االعتب على مجموعة من الضوابط التي يجب دراستھا بعناي
  :بطلب االعتماد، وذلك على النحو التالي

  اور ات المح ق متطلب ى تحقي يمنح االعتماد من قبل الھيئة للمؤسسة عند قدرتھا عل
  .)واالعتماد (القدرة المؤسسية، والفاعلية التعليميةالرئيسة للتقويم 

  ايير ق بعض المع ى تحقي درتھا عل ة عدم ق يحجب االعتماد عن المؤسسة في حال
رامج  ميم الب ة، وتص ايير األكاديمي ة بالمع ة، والمتعلق ة التعليمي ة بالفاعلي الخاص

ة في عم ايير الحاكم ويم والمقررات، والتعليم والتعلم، حيث تعتبر من المع ة التق لي
  .واالعتماد

  إن ة، ف ر الحاكم في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليمية لبعض معايير الجودة غي
الھيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل يحدد نقاط القوة بالمؤسسة، وكذلك الجوانب 
وب،  ي مستوي الجودة المطل التي لم تستوف المعايير وكيفية التحسين للوصول إل

ة المرسل  ١٥وتمنح المؤسسة  اء بخطاب الھيئ ا ج ي م رد عل ر لل يوماً علي األكث
ب  تيفاء جوان ة الس ا الزم ي تراھ دة الت د الم ة تحدي ي المؤسس ة، وعل للمؤسس

ادة  ٩القصور، وبما ال يتجاوز  دھا بإع ة بع أشھر من تاريخ اإلخطار، وتقوم الھيئ
ا اد / عدم اعتم ائي (اعتم د المؤسسة)، إجراء عملية التقويم، وإصدار قرارھا النھ

  .وال يجوز منح المؤسسة مھلة أخرى

  وة في ي تتضمن مجاالت الق ة، والت تتولى الھيئة إخطار المؤسسة بالنتيجة النھائي
ة  ام للھيئ تعداد الت ى االس د عل ع التأكي ينھا، م وب تحس االت المطل ة والمج المؤسس
ق ي تحقي ة ف ة المؤسس ه لمعاون اد والتوجي ف صور النصح واإلرش ديم مختل  لتق

  معايير التقويم واالعتماد مستقبالً.
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  نىالجزء الثا

  الزيارة الميدانية للمراجعين المعتمدين

  

 مقدمة 

 اختيار وتدريب واعتماد المراجعين المعتمدين 

 معايير اخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين 

 مواعيد الزيارة الميدانية 

 اعداد وتنظيم الزيارة الميدانية 

 لزمنية وانشطة الزيارة الميدانيةالفترة ا 
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  مقدمة:

مختلف الجوانب المتعلقة بالزيارات الميدانية من ھذا الدليل  نييتناول الجزء الثا
قواعد اختيار وتعيين المراجعين المعتمدين من للمراجعين المعتمدين من الھيئة وتشمل 

الميدانية  جدول الزمني للزياراتالھيئة، ومعايير أخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين، وال
للمراجعين وأدوار وواجبات المنسق المعين من قبل المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد، 

  والفترة الزمنية وانشطة الزيارة الميدانية. والزيارة التمھيدية ،

  

  اختيار وتدريب واعتماد المراجعين

ھيئة على درجة كبيرة من األھمية يعتبر الدور الذى يلعبه المراجعين المعتمدين من ال
فى عملية التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية، حيث يقوم ھؤالء المراجعين أثناء الزيارات 
الميدانية للمؤسسة المتقدمة لالعتماد بمراجعة أدائھا فى كل من محور القدرة المؤسسية 

التى تقدمت بھا المؤسسة الى الھيئة. والفاعلية التعليمية وذلك وفقا لما جاء فى الدراسة الذاتية 
ويعتبر المراجعون ممثلين للھيئة فى أداء ھذه المھمة، وبالتالى فانه يجب توفير كافة البيانات 
والبراھين أو الدالئل التى يحتاجون اليھا أثناء زياراتھم الميدانية. وسوف يستخدم المراجعين 

ل الفحص الوثائقى، والمالحظة، وسائل متنوعة للحصول على البيانات المطلوبة مث
  والمقابالت الفردية والجماعية.   

  

    : المراجعين فريقتشكيل ) ١(

ً  يتفق مع بما المراجعين فريق بتشكيل تقوم الھيئة  :  لما يلى إجراءات الھيئة وفقا

  ق كيل فري ي تش ا ف تطالع رأيھ اد باس ة لالعتم ة المتقدم ع المؤسس يق م تم التنس ي
 المراجعين. 

 ق، ويختلف بما فيھم رئيس ثالثة عن المراجعين عدد ليق ال ق حجم الفري ً  الفري ا  وفق
 . لحجم المؤسسة

  ا ة يضم الفريق خبراء فى تخصصات متنوعة بم ة والمصداقية فى عملي يضمن الدق
 التقويم.
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  ع المؤسسة العضاء المصالح في تضارب تجنب أىيتم ق م ة  الفري ة الھيئ اً لوثيق وفق
 .ذا الصددھفي 

   

  ) قواعد اختيار وتعيين المراجعين:٢(

يتم اختيار وتعيين المراجعين وفقا لمجموعة من القواعد الموضوعية التى تتسم 
بالشفافية ومحددة من الھيئة، وذلك بما يساعد على انجاز المھام المخصصة لھم بجدارة مع 

والتقويم.  كسب احترام وتقدير المؤسسة المتقدمة لالعتماد أثناء وبعد عملية المراجعة
  وتتضمن تلك القواعد ما يلى:

يتقدم المرشح بطلب يوضح فيه رغبته واستعداده للعمل كمراجع معتمد من الھيئة  ٢/١
باالضافة الى بعض المعلومات التى تبين توافر الخصائص االساسية المطلوبة فى المراجع 

عملية المراجعة والتقويم والخبرة السابقة فى ھذا المجال والمساھمات التى يمكن تقدبمھا فى 
للمؤسسات التعليمية. يضاف الى ما سبق السيرة الذاتية للمرشح. وتنقسم الخصائص 

  المطلوب توافرھا فى المراجع الى نوعين ھما المواصفات الشخصية والمواصفات المھنية.

  المواصفات الشخصية: ٢/١/١

 . السمعة الطيبة والنزاھة فى المجتمع األكاديمى  

 ة والحيادية.الموضوعي  

  .مھارات االتصال واالنصات الفعال  

 .مھارات التعامل مع االخرين 

 .احترام اراء ووجھة نظر االخرين 

 .التوازن العاطفى وعدم االنفعال 

 .حسن المظھر 
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  المواصفات المھنية: ٢/١/٢

  الخبرة االكاديمية فى تخصص واحد أو أكثر من بين التخصصات التى يتضمنھا
  مراجعة والتقويم للمؤسسات التعليمية المتقدمة لالعتماد.جدول عملية ال

  الخبرة فى ممارسة العمل االكاديمي لمدة ال تقل عن عشر سنوات مع سجل وظيفى
خالى من الجزاءات، وخبرة متميزة فى مجال التدريس و/أو البحث العلمى  و/ أو 

  المشاركة المجتمعية المحلية أو االقليمية أو الدولية.

 يلة فى مھارات مھنية فى تخصصات ذات صلة و/أو خبرة فى األعمال خبرة طو
 االستشارية فى تطوير التعليم.

 .خبرة سابقة أو حالية فى مجال ادارة الجودة والتطوير فى المؤسسات التعليمية 

 .اجادة اللغة العربية واالنجليزية سواء فى المحادثة أو الكتابة  

 االحصائى واالستنتاج. مھارات التعامل مع األرقام والتحليل 

  .مھارات تحليل المضمون للوثائق وكتابة التقارير 

 .القدرة على كتابة التقارير باستخدام الحاسب االلى  

 ھارات العمل الجماعى من خالل فرق العمل.م 

 

يتم فحص طلبات الترشيح ونماذج السيرة الذاتية من جانب اللجنة المختصة بذلك فى  ٢/٢
المتقدمين، حيث يتم اخطارھم رسميا من قبل الھيئة واجراء مقابالت مع  الھيئة لتحديد أفضل

  اللجنة المختصة بذلك فى الھيئة.

يتم اجراء مقابالت فردية مع كل مرشح تم اختياره فى مقر الھيئة وذلك الستكمال بعض  ٢/٣
به  المعلومات التى لم يتم الحصول عليھا من خالل فحص الطلبات والسيرة الذاتية الخاصة

مثل مھارات الحديث والمناقشة واالنصات، واجادة اللغتين العربية واالنجليزية، والمظھر، 
  والتوازن العاطفى، وغيرھا.

  يتم دراسة نتائج المقابالت للمرشحين المختارين لتحديد أفضلھم للعمل كمراجعين. ٢/٤
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البرامج التدريبية  يتم تدريب المرشحين المختارين فى المرحلة السابقة من خالل حزمة ٢/٥
الخاصة باعداد وتأھيل المراجعين والتى تقدمھا الھيئة. ويعتبر اجتياز ھذه البرامج التدريبية 

  بنجاح أحد الشروط األساسية للعمل كمراجع معتمد.

يعتبر كل من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية السابق االشارة اليھا مؤھال من قبل الھيئة  ٢/٦
مد،  ومن ثم يجب أن يتعھد كتابة بااللتزام بقواعد أخالقيات المھنة التى  للعمل كمراجع معت

حددتھا الھيئة، وبعدم وجود مصالح شخصية متعارضة مع المؤسسات التى سوف يكلف 
  بمراجعتھا، وأخيرا التفرغ الكامل أثناء الفترة المطلوبة لكل عملية مراجعة.

د/ رئيس مجلس ادارة الھيئة بعد العرض يصدر قرار اعتماد المراجعين من السيد أ. ٢/٧
  على مجلس ادارة الھيئة.

   

 ) قواعد اختيار رؤساء  فرق المراجعين المعتمدين:٣(

يتم ترشيح رئيس فريق المراجعين المعتمدين من بين المؤھلين للعمل كمراجعين وذلك  ٣/١
مراجعة والتقويم، وفقا للقواعد السابقة باستثناء الخبرة االكاديمية فى التخصص موضوع ال

واجتياز برنامج تدريبي متخصص في قيادة فرق العمل تعتمده الھيئة. اضافة الى ذلك يجب 
  أن يتميز المرشحين لقيادة  فرق المراجعين بالخصائص التالية:

 .خبرة حديثة العھد فى أساليب المراجعة الداخلية و/أو الخارجية  

 ماعات.مھارات عالية فى قيادة الفريق وادارة االجت 

  .مھارات كسب ثقة االخرين 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.

 مراجعة واعداد وتحرير التقرير المجمع مھارات تحرير تقارير أعضاء فريق ال
 للمراجعة والتقويم باللغتين العربية واالنجليزية.
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  مھارات العرض الشفھي لمسودة التقرير النھائى للمراجعة أمام القيادات االكاديمية
 واالطراف األخرى المعنية فى المؤسسة الخاضعة للمراجعة والتقويم.

لمراجعين ويتم اخطارھم مع تحديد موعد الجراء يتم حصر المرشحين لرئاسة فرق ا ٣/٢
المقابالت مع كل منھم على حدة بمقر الھيئة وذلك الستكمال بعض المعلومات التى لم يتم 

  الحصول عليھا من خالل فحص الطلبات والسيرة الذاتية الخاصة به. 

قة وخاصة يتم تدريب المرشحين لرئاسة فرق المراجعين والمختارين فى المرحلة الساب ٣/٣
فى مجاالت مھارات العمل الجماعى والقيادة، وتحرير التقارير، والعرض الشفھى. ويعتبر 
اجتياز ھذه البرامج التدريبية بنجاح أحد الشروط األساسية للعمل كقائد فريق للمراجعين 

  المعتمدين.

الھيئة للعمل  يعتبر من اجتاز بنجاح البرامج التدريبية المقررة من الھيئة مؤھالً من قبل ٣/٤
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.

يصدر قرار اعتماد رؤساء فرق المراجعين من السيد أ.د. رئيس الھيئة بعد العرض  ٣/٥
  سنوات. ٤على مجلس ادارة الھيئة ويسري قرار االعتماد والترخيص بمزاولة المھنة لمدة 

  

  

  معايير أخالقيات المھنة للمراجعين المعتمدين

  
ايير اخالقيات المھنة والتى يجب على المراجعين المعتمدين من قبل الھيئة االلتزام بمع

  تشتمل على ما يلى:

 .التمثيل المشرف للھيئة أمام الغير وخاصة المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد  

 .الحرص على كسب ثقة المؤسسة واألعضاء العاملين بھا 

  ،ويم ة والتق ة المراجع اء عملي الحرص على عدم ممارسة دور المراقب أو المفتش أثن
دراتھا بل على العكس ي ار ق جب ممارسة دور المعاون للمؤسسة حتى تتمكن من إظھ

  الذاتية وعناصر تميزھا واجتيازھا لمرحلة التقويم بدون عقبات.



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

٣١  

 .الموضوعية التامة وعدم التحيز في جميع مراحل عميلة المراجعة التقويم 

 .العمل بروح الفريق على اعتبار أن المراجع عضو في فريق عمل متكامل  

 تجارب اآلخرين أو التجارب الشخصية كمثال للممارسات الجيدة التي يجب  عدم تقديم
 اتباعھا.

  ات ة أو بالمؤسس ة بالھيئ ات خاص ات أو مطبوع ع ألي معلوم تعمال المراج دم اس ع
الخاضعة للتقويم واالعتماد ألي أغراض أخرى خالف ما ھو محدد له من قبل الھيئة، 

 يھا.أو السماح ألي مؤسسات أخرى باالطالع عل

  يحظر على المراجع االفصاح عن تقرير التقويم كلياً أو جزئياً، أو األوزان والدرجات
ر  ي التقري واردة ف لبية ال ة والس ب اإليجابي ة، أو الجوان ا المؤسس ي حصلت عليھ الت
ة وتحاط  تخدامھا عن طريق الھيئ يتم اس ذه المعلومات س ويم، حيث أن ھ النھائي للتق

د م ك لتحدي ا. بسرية تامة وذل رار المناسب بشأن اعتمادھ اذ الق ستوى المؤسسة واتخ
اً  ا مخالف ارة اليھ ابق اإلش ه الس ر ومحتويات ذا التقري ويعتبر افشاء أي معلومات عن ھ

واردة  ٢٠٠٦لسنة  ٨٢بشكل صريح لقانون الھيئة رقم  ة ال ع العقوب ، ويستوجب توقي
 .٢٣في القانون مادة رقم 

 

  ات الميدانيةالزيارمواعيد 

بالتنسيق مع المؤسسة المعتمدين ارات المراجعين الھيئة بتحديد موعد لزي تقوم
الذاتية وتخطر الھيئة المؤسسة خالل فترة ال تتعدى ستة أشھر من تلقي الھيئة للدراسة 

ميدانية محتملة تقوم الھيئة بزيارات كما  باالجراءات التي سيتم اتباعھا خالل عملية التقويم.
  .صدور قرار االعتمادالمعتمدين وقبل  ة فريق المراجعينغير مجدولة بعد زيارو

  

  الجدول الزمني للزيارة الميدانية 

يحدد االطار العام لزيارة المراجعة  بھدف تيسير مھمة المؤسسات  الزمني الجدول
التعليمية في االعداد للزيارة وتمكين فريق المراجعين من استخدام الوقت المتاح للزيارة 

 ً بأن نموذج الجدول الزمني المقترح قابل للتعديل ليالئم الظروف الخاصة بكل بكفاءة علما
مؤسسة ويتم االتفاق على أي تعديل خالل الزيارة التمھيدية التي يقوم بھا رئيس فريق 

 المراجعة للمؤسسة.
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ويجدر االشارة الى ان المقابالت الموضحة الحقاً تتم  بحضور فردين على االقل  من   
عة منھم رئيس الفريق، بينما يستطيع باقي أفراد الفريق القيام باألنشطة األخرى فريق المراج

  مثل المالحظة والمراجعة الوثائقية خالل ذلك الوقت. 
 

  الميدانية  لزيارةا إعداد وتنظيم

تتضمن مرحلة االعداد والتنظيم للزيارة الميدانية للمؤسسة التعليمية المتقدمة لالعتماد 
  لزيارة الميدانية،  واجراء الزيارة التمھيدية للمؤسسة.ضرورة التنسيق ل

  التنسيق للزيارة الميدانية: )١(
دور المنسقاحد اعضاء ھيئة التدريس بتكليف تقوم المؤسسة  ام ب ا للقي ق  بھ ا يتعل فيم

ارة  اء الزي ويم أثن ة والتق ة المراجع ى عملي اً ف ق دوراً ھام ب المنس ة. ويلع ارة الميداني بالزي
ق الميدانية للم ة لفري ارة الميداني ة للزي ؤسسة المعنية، حيث يساعد فى اجرء الترتيبات الالزم

المراجعين المعتمدين، ويسھل عملية االتصال بين ھذا الفريق واالطراف المعنية االخرى فى 
ارة  دد للزي ى المح ا للجدول الزمن امھم وفق المؤسسة، ويساعد فريق المراجعين على تنفيذ مھ

زود  ة الميدانية، وي ائق واألدل اعد فى عرض الوث را يس ة، وأخي ق بالمعلومات المطلوب الفري
وافر فى المنسق  وتنظيم المقابالت واالجتماعات التى تتطلبھا عملية المراجعة.  ويجب أن تت

 الخصائص والشروط التالية:

 .يتمتع بشخصية قيادية والقدرة علي العمل بمھارة مع الفريق  

 األخرين واحترام الرأي األخر.  يتميز بالقدرة علي كسب تعاون 

 متع بعالقات طيبة مع أفراد المؤسسة.يت 

  االتصال واإلنصات الفعال.يتصف بمھارات 

 لقدرة على التنسيق والتعامل مع االخرين. يتصف ب 

  المعرفة الكافية بنوع وطبيعة المؤسسة التعليمية وكافة األنشطة التي تمارسھا.لديه 

 ام ادا ة بنظ ة الكافي ويم المعرف ر التق ايير وعناص ة ومع ودة بالمؤسس رة الج
 ويفضل أن يكون أحد أعضاء فريق الدراسة الذاتية.

  ع داقية وايتمت ى ابالمص ة ف ة المان ة بعملي ات الخاص رية المعلوم ى س ة عل لمحافظ
  المراجعة فى مراحلھا المختلفة.

 ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل فى اآلتى:
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 لھا مالئم المقترح الزمني الجدول أن من والتأكد للزيارة عداداإل في المشاركة.  

 الزائر. المراجعين لفريق متوفرة المالئمة الداعمة األدلة أن من التأكد 

 الميدانية. يسبق الزيارة الذي التمھيدي االجتماع حضور 

 .توفير المستندات والدالئل المختلفة التي تتطلبھا عملية المراجعة والتقويم 

 ة تنس ي عملي ة ف راف المعني ة األط ع كاف ات م ابالت واالجتماع يم  المق يق وتنظ
 المراجعو والتقويم.

  ة ا عملي ي تتطلبھ ة الت اكن  المختلف ارات ألغراض المالحظة لالم تنسيق وتنظيم الزي
 المراجعة والتقويم (الفصول/ قاعات المحاضرات/ االبنية/ المرافق ...... وغيرھا).

 راجعين مع فريق  مقابالت المحددة له يوميااالجتماعات وال حضور ا لخطة  الم ، وفق
 الزيارة الميدانية.

 راجعين   األكاديمية باألنشطة توفير كافة البيانات المتعلقة ، والرد على استفسارات الم
 أو التنسيق مقابالت المطلوبة بين المراجعين واالفراد المعنيين بموضوع االستفسار.

 ن أداء فريق المراجعين المعتمدين من الھيئةعالمؤسسة رير إعداد تق.  

 وأخيراً فإنه يجب على المنسق أن يلتزم بما يلى:

 .التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين 

 للمراجعة. المحتملة النتائج بشأن عدم القيام بأى تكھنات 

 عملية المراجعة بعد أو خالل يفضي بأى معلومات عن نتائج التقويم سواء أال يجب. 

  ي بعض اركة ف دم المش ابالت وع ات والمق ة لإلجتماع داول المخطط زام بالج األلت
االجتماعات  االطراف المجتمعية ، أو مع الطالب المقابالت التى يقوم بھا المراجعين

 التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين.المراجعة. لفريق المغلقة
  
  :  يديةھالتم زيارةال )٢(

ا لزيارة تمھيدية اً موعد المؤسسة مع المراجعةفريق  قائد يرتب ى  ،لھ ي تھدف إل والت
 تحقيق ما يلي:

  ة ة المتقدم ى للمؤسس دريب العمل راجعين والت ق الم ة لفري ارة الميداني د للزي التمھي
 لالعتماد على الزيارات الميدانية وكسب التعاون لھذه الزيارات.

 ات /الزمني الجدول/ الزيارة إجراءاتالزيارة الميدانية (ترتيبات  على التأكيد  الترتيب
 / أخرى).اللوجستية
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  ةإفادة المؤسسة عن مدى ة المعلومات كفاي ائقو التقويمي ي تضمنتھا الوث الدراسة  الت
 .إضافيةأو وثائق  معلومات أية وطلبالذاتية 

 الميدانية الزيارة أثناءالداعمة   الوثائقتوفير  على التأكيد. 

    

  زمنية وأنشطة الزيارة الميدانيةالفترة ال  

  

  :للزيارة الميدانية الفترة الزمنية )١(

 أيام متتالية. ثالثة تستغرق الزيارة الميدانية 
  يمكن لفريق النظراء المراجعين طلب مد فترة الزيارة الميدانية تبعا لحجم نشاط

 المؤسسة و لمتطلبات عملية المراجعة.
 ارات غير مجدولة بعد الزيارة الميدانية األولى وقبل صدور تقرير يمكن اجراء زي

المراجعين اذا رأى فريق المراجعة الحاجة لذلك إلستكمال عملية التقويم. تستغرق 
 الزيارة الواحدة من ھذه الزيارات الالحقة يوما واحدا فقط. 

  

 :الزيارة الميدانية نشطةأ )٢(

 دريس/  مع ممثلين للطالب/ أعضاء ھيئة تنظيم اجتماعات ومقابالت علنية ومغلقة الت
د ا الجھاز االداري/ األطراف المجتمعية يكون بعضھا مع اق خالل  لھ بقاً (باالتف مس

تم ه الترتيب الزيارة التمھيدية) ويمكن للبعض االخر ان ي ا ل رة قبلھ اء  بفت زة بن وجي
 .على طلب فريق المراجعين

  تحليل وأو التي يرغبون فى طلبھا  ةقدمالم الوثائقعلى المعتمدين اطالع المراجعين
  تھم فى ھذا الصدد (الفحص الوثائقى).مالحظا تدوينمضمونھا و

  مثال ذلك مالحظة  األدلةأسلوب المالحظة لجمع المعتمدون  المراجعونيستخدم)
 / المعامل/ المكتبة/ المرافق العامة/ وغيرھا).التدريس أساليبقاعات التدريس/ 
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 لتقويمعتمدون الم يعقد المراجعون ً  الفريق عمل سير تقدم اجتماعات مغلقة يوميا
ونتائج المقابالت والمالحظة، ومناقشة ومقارنة المالحظات والنتائج  األدلة ومراجعة

التي تم التوصل اليھا من جانب كل عضو فى الفريق. ويمكن دعوة المنسق لحضور 
 إذا دعت الحاجة. االجتماعات ھذه
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  الجزء الثالث

  التقويمالقياس و

 مقدمة  

 .ارشادات خاصة بالمراجعين  

 ؤشرات التقويم واالعتمادعايير وممحاور وم.  

  

  

  

  



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

٣٧  



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

٣٨  

 مقدمة: -١

يتضمن الجزء الثالث من ھذا الدليل بعض االرشادات الخاصة بالمراجعين المعتمدين والتى تتعلق 
الضرورى أن يتفھم  لذلك فانه من بعملية القياس والتقويم لجميع الخصائص الخاضعة للمراجعة.

   وااللتزام بھا عند التطبيق العملى.المراجع ھذه االرشادات جيدا 

  :ارشادات خاصة بالمراجعين -٢

ككل فى المؤسسسة الخاضعة أو العنصر عند قيام المراجع بقياس مدى توافر أو عدم توافر المعيار  
  للتقويم واالعتماد فانه يجب مراعاة ما يلى:

الرئيسين للتقويم واالعتماد ين محورأى من الشير إلي عدم توافر أحد المعايير في ي "قنطبيال أوال: الوزن "
ة ألسباب تتعلق بطبيعة المؤسسة أو رسالتھاوذلك  يم. فى ھذه الحال ة يتقي وم الھيئ ار  ال تق ذا المعي اء ھ أثن

 م.ومن ثم تحذف درجات المعيار أو العنصر من اجمالى درجات التقوي ،الزيارة الميدانية

 "، وينطوى على حالتين ھما على النحو التالى:ال يتوافرثانيا: الوزن "

 احى االؤال الساألولى: حالة ال ى فتت يم الخصائص الت اس وتقي د قي (ھو السؤال األول عن
، حيث يعنى رمز (*)اليشار إليه بالى عنصر خاضع للقياس والذى تتبع عنصر معين) 

ي المؤسسة الخاضعة  عدم" فى ھذه الحالة ال يتوافرالوزن " ة ف وفر الخاصية المطلوب ت
ام المراجع بالزيار ة ة الميدانية، وبالتالى فانه يجب عدم قي ع الخصائص التابع يم جمي تقي
 درجة ھذا العنصر (صفر).بالتالى ھذا السؤال. وتصبح ذى يتعلق بعنصر اللھذا ال

  تابعة احدة أو أكثر خاصية واستيفاء المؤسسة لحالة عدم الحالة الثانية: وتتمثل فى
صفر) وتدخل ضمن ومن ثم تصبح درجة ھذه الخاصية (، خاضع للقياسلعنصر الل

 التقييم الكلي. 

/ اوزان على النحو مستوياتخمس المقياس المستخدم: يتكون المقياس المستخدم في التقييم من ثالثا: 
 :التالى

  ال يتوافر=  صفر

 %)٢٥= ضعيف ( ١

 %)٥٠( مقبول=  ٢

 %)٧٥جيد (=  ٣

  %) ١٠٠جيد جدا (=  ٤
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 محاور ومعايير ومؤشرات التقويم واالعتماد -٣

ل  ا أن ك ة. كم ة التعليمي درة المؤسسية، والفاعلي ا الق ى محورين رئيسين ھم تعتمد عملية المراجعة عل
ة محور من ھذين المحورين يتضمن  اييرثماني ل ممع ار ، وك ل يتضمن مجموعة من المؤشرات، وعي ك

  ئص المطلوب قياسھا.الخصايتضمن عدد من مؤشر 

  

   المحاور والمعايير: ٣/١

  

 المحور األول: القدرة المؤسسية:

  المعايير م
  التخطيط اإلستراتيجي.  ١
 الھيكل التنظيمي.   ٢
   القيادة والحوكمة.   ٣
  المصداقية واألخالقيات.   ٤
  الجھاز اإلداري.   ٥
  الموارد.   ٦
  البيئة. المشاركة المجتمعية وتنمية   ٧
  الجودة.نظم وادارة  يالتقويم المؤسس   ٨

  
  المحور الثانى: الفاعلية التعليمية:

  
  المعايير م
. الطالب والخريجون١
 المعايير األكاديمية. ٢
.التعليميةالبرامج ٣
 المادية للتعلمالتسھيالتوالتعليم والتعلم ٤
أعضاء ھيئة التدريس. ٥
 .العلمية البحث العلمي واألنشطة  ٦
 الدراسات العليا.  ٧
 التعليمية. التقييم المستمر للفاعلية  ٨
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  المؤشرات: ٣/٢
  

  :القدرة المؤسسية
  
  التخطيط اإلستراتيجي :  -١

  المؤشرات
  الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة. - ١/١
 للمؤسسة.تنافسي الوضع ال - ١/٢

 
  الھيكل التنظيمي :  -٢

  المؤشرات
  ي واإلدارات الداعمة.الھيكل التنظيم -٢/١
 وحدة ضمان الجودة. -٢/٢
  التوصيف الوظيفي. -٢/٣

 
  القيادة والحوكمة:  -٣

  المؤشرات
 اختيار القيادات األكاديمية.-٣/١
  قيادة وممارسات المجالس الرسمية.النمط   -٣/٢
 تنمية المھارات اإلدارية للقيادات األكاديمية. - ٣/٣
 توثيق.نظم المعلومات وال- ٣/٤
  دور القيادة فى تنمية التمويل الذاتى. -٣/٥

 
  المصداقية واألخالقيات:   -٤

  المؤشرات
 .حقوق الملكية الفكرية والنشر-٤/١
  .عادلة وعدم التمييزالالممارسات  - ٤/٢
األخالقيات المھنية.-٤/٣

  
  الجھاز اإلداري:  -٥

  المؤشرات
  تنمية القيادات وتقييم األداء. - ٥/١
 الرضا الوظيفى.-٥/٢

  
  الموارد :-٦

  المؤشرات
 كفاية الموارد المالية والمادية. -٦/١
  التسھيالت المادية. -٦/٢
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  البيئة: المشاركة المجتمعية وتنمية -٧
  المؤشرات

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

 
  ارة نظم الجودة: وادالتقويم المؤسسى   -٨

  المؤشرات

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

  
  :الفاعلية التعليمية

  
  الطالب والخريجون:  -١

 المؤشرات
 سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب.-١/١
 الدعم الطالبي. -١/٢
  األنشطة الطالبية. -١/٣
 الخريجون.-١/٤

  
  المعايير االكاديمية: -٢

 المؤشرات
 المعايير االكاديمية القومية المرجعية أو أٮمعايير أخرى معتمدة. -٢/١
  توافق البرامج التعليمية مع المعايير االكاديمية. -٢/٢

  
  البرامج التعليمية:  -٣

 المؤشرات
  رامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية.الب - ٣/١
  وتطوير البرامج التعليمية. تصميم - ٣/٢
مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية.- ٣/٣

  
  التسھيالت المادية للتعلم: و التعليم والتعلم  ٤

 المؤشرات
  إستراتيجية التعليم والتعلم. -٤/١
  السياسات المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم. - ٤/٢
  برامج التدريب الميداني للطالب. - ٤/٣
 قويم الطالب.ت-٤/٤
  اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم. – ٤/٥
 رضاء الطالب. – ٤/٦
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  أعضاء ھيئة التدريس:   -٥
 المؤشرات

  كفاية أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة. -٥/١
  تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة. -٥/٢
  التدريستقييم أداء/ رضاء أعضاء ھيئة -٥/٣
 الرضا الوظيفي. -٥/٤

  
  العلمية:  البحث العلمي واألنشطة  -٦

 المؤشرات
  خطة البحث العلمي -٦/١
 كفاءة العملية البحثية -٦/٢
تمويل البحث العلمي.-٦/٣
  أنشطة علمية أخرى. -٦/٤

  
   الدراسات العليا:  -٧

 لمؤشرات ا
الدرجات الممنوحة.-٧/١
  في الدراسات العليا. العملية التعليمية -٧/٢
 طالب الدراسات العليا.-٧/٣

  
   التعليمية: التقييم المستمر للفاعلية  -٨

 المؤشرات
  شمولية واستمرارية التقويم. -٨/١
 المساءلة والمحاسبية-٨/٢
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   العناصر والخصائص: ٣/٣

  

  
    التخطيط اإلستراتيجي: –١
 :ستراتيجيةالخطة اإل ١/١

  : التحليل البيئي للمؤسسة التعليمية ١/١/١
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  غير متوافر
من جانب مختلف األطراف  البيئيالتحليل  فيما ھو مستوى المشاركة  -

  أ**داخل وخارج المؤسسة؟
          

 ب**الجامعة؟ وإستراتيجيةاالرتباط بين استراتيجة المؤسسة  روعيھل -
  

          

  

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

ھداف ، طبيعة األرسالة ، ال فيلھا من خالل التوافق  يتحقق األرتباط بين استراتيجية المؤسسة واستراتيجية الجامعة التابعةب **
   شطة البحثية والمجتمعية.  ناألو
 

                            :والرسالة الرؤية ١/١/٢
 

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
  ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

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

          

ھل تم نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج  -
  المؤسسة؟

          

تقدم المؤسسة الوثائق التي تثبت مشاركة األطراف المعنية ( أعضاء ھيئة التدريس/ الطالب / ممثلون عن سوق العمل / **  
ياغة الرؤية والرسالة. النقابات المھنية .......الخ) في ص

\  
  
  

   األھداف اإلستراتيجية: ١/١/٣

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
  ٤  ٣ ٢  ١  ال يتوافر

           ھل ھناك أھداف استراتيجية للمؤسسة؟*-
ما ھو مستوى المشاركة فى صياغة األھداف االستراتيجية للمؤسسة  -

 **سة؟من جانب مختلف األطراف داخل وخارج المؤس
          

ھل تم نشر األھداف االسترااتيجية للمؤسسة  من خالل الوسائل  -
 المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟

          

 أوالً : القدرة المؤسسية
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  * سؤال حاكم 
تقدم المؤسسة الوثائق التي تثبت مشاركة األطراف المعنية ( أعضاء ھيئة التدريس/ الطالب / ممثلون عن سوق العمل /  **

  ) في صياغة األھداف االستراتيجية.النقابات المھنية .......الخ
  
 
   :تنفيذية لتطبيق إستراتيجية المؤسسةال الخطة ١/١/٤

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
  ٤ ٣ ٢  ١  ال يتوافر

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

 

   *سؤال حاكم
  علي نسخة أصلية من الخطة التنفيذية للمؤسسة.  ع** يتم من خالل اإلطال

  

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

   الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوي التقييم

  ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
  أ **سوق العمل لخريجي المؤسسة  أقبال -
  ب**  الطالب الوافدبنأقبال  -
              ب**وجود برامج تعليمية تنفرد بتقديمھا المؤسسة -

          

 

  

  / سجالت متابعة الخريجين بالمؤسسة / استطالع أراء الخريجينمنظمات سوق العمل من خالل استطالعات الرأي لأ ** *
   ثاثقومن خالل فحص ال ب**

  
  

   الھيكل التنظيمي: -٢
 :اإلدارات الداعمةو التنظيميالھيكل  ٢/١ 
  :م ومعتمدءھيكل تنظيمي مال ٢/١/١ 

  الخصائص الخاضعة للقياس
  مستوي التقييم

 ٤ ٣  ٢  ١  ال يتوافر
           للمؤسسة؟*ومعتمد م ءھل ھناك ھيكل تنظيمى مال -

ھل ھناك توصيف وظيفى شامل وموثق لجميع وظائف  -
  المؤسسة؟

          

            عامل مع األزمات والكوارث؟ **ھل يوجد شكل تنظيمي  للت -
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  )(فحص وثائقى للھيكل التنظيمى *سؤال حاكم
   ** وجود إدارة أو لجنة مشكلة بقرار من مجلس المؤسسة يوضح مھامھا ومسئولياتھا

  

 
 الجودة:وحدة ضمان  ٢/١/٢
  

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
وافريت ال

يتوافر
٤  ٣  ٢ ١  

           ؤسسة وحدة لضمان الجودة؟*ھل توجد بالم-
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؟

          

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

  القيادة والحوكمة: -٣
  :القيادات األكاديميةاختيار  ٣/١ 

     :أسلوب اختيار القيادات ٣/١/١

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

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

رين البرنامج التعليمية/ رائد يساء األقسام/ مداالكاديمية (الوكالء/ رؤ
  **اتحاد الطالب / مدير وحدة ضمان الجودة)

          

ما مدي مشاركة أعضاء ھيئة التدريس عند ترشيح وإختيار القيادات -
 **األكاديمية بالمؤسسة؟

          

يمية/ رائد اتحاد الطالب / مدير وحدة الوكالء/ رؤساء األقسام/ مديرين البرنامج التعلمن خالل المقابالت الجماعية  **
  ، بشرط أن تتوافر فيھا الفرصة الكافية للتعبير عن األراء بحرية .  ضمان الجودة

  

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

  الخصائص الخاضعة للقياس
  

  مستوي التقييم

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
قيادة في المؤسسة ديمقراطي من وجھة نظر أعضاء ھيئة ھل أسلوب ال -

  ** / الطالب / العاملين؟ومعاونيھم التدريس
          

          ما ھى الممارسات الفعلية للمجالس واللجان الرسمية المختلفة  -
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٤٦  

بالمؤسسة فى مجال مناقشة وإتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم والتعلم؟     
 

ا ھالجماعية لعينة من أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة / الطالب / العاملون، بشرط أن تتوافر في ** من خالل المقابالت
  .  يةحرعن األراء بتعبير كافية للفرصة الال
  

  :المھارات اإلداريةنمية ت ٣/٣
 التدريب: ٣/٣/١
 

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

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

  بالتنمية االدارية ؟ *
          

           عند أختيار القيادات االكاديمية ؟معيار ھل التدريب يؤخذ ك -

  *سؤال حاكم
  

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

  توي التقييممس  الخصائص الخاضعة للقياس

  ٤ ٣  ٢ ١  ال يتوافر

           لتمويل الذاتى بالمؤسسة ؟*صادر لتنمية اھل ھناك م -

في دعم األنشطة ما ھي نسبة المستخدم من التمويل الذاتى  -
  إلي إجمالي المخصصات المالية الحكومية السنوية؟األكاديمية 

          

  *سؤال حاكم
  

   اإلنتاجية والخدمية في المجتمع: العالقات والتفاعل مع القطاعات ٣/٤/٢
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

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

 **اإلنتاجية أوالخدمية فى المجتمع المحيط بالمؤسسة؟
          

، وطبيعة األنشطة التي  ون والشراكة مع المؤسسات اإلنتاجية والخدمية**تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي اتفاقيات التعا
  تقدمھا المؤسسة ومردود ذلك علي طرفي اإلتفاق

  
  
  
  

   المصداقية واألخالقيات: -٤
  حقوق الملكية الفكرية والنشر: ٤/١ 
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٤٧  

   االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر: ٤/١/١ 
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤  ٣ ٢  ١  ال يتوافر
           ھل توجد اجراءات محددة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية؟ * -

ما مدي فاعلية االجراءات التي تتبعھا المؤسسة للمحافظة على  - 
 حقوق الملكية الفكرية في  رأي:

  أعضاء ھيئة التدريس 
  الھيئة المعاونة 

  الطالب
  الجھاز اإلداري؟     

          

 

  * سؤال حاكم
  ** يتم التأكد من خالل المقابالت مع األطراف المعنية ونتائج استطالعات الرأي التي تجريھا المؤسسة.

    

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

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤  ٣ ٢  ١  ال يتوافر
           *بق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التميز بين الطالب ؟ھل تط - 

ھل تم إتخاذ إجراءات / قرارات تصحيحية لمعالجة أى ممارسات غير  -

  ** عادلة؟

          

ألطراف المختلفة فى ھل ھناك اجراءات تضمن عدم تعارض المصالح ل -

   **المؤسسة؟

          

  *سؤال جاكم 
  وثاثق الدالة علي ذلك.** من خالل المقابالت وال
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٤٨  

  ممارسات أخالقيات المھنة: ٤/٢/٢
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

ال 
 يتوافر

٤  ٣ ٢ ١  

           *خالقيات المھنية؟األلممارسات وسائل تحدد اھل يوجد بالمؤسسة  -

           لجميع األطراف؟ ةمتاحالوسائل  هھل ھذ  -

            تتخذھا المؤسسة في حالة عدم اإللتزام بأخالقيات المھنة؟ھل ھناك إجراءات  -

  *سؤال حاكم

  
   :الجھاز اإلداري -٥

   :القياداات االدارية والعاملينتقييم أداء تدريب و ٥/١
   :التدريب٥/١/١

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
ال 
  يتوافر

٤ ٣ ٢ ١ 

            ؟ بالمؤسسة لعامليناللقيادات االدارية وھل يتم تحديد االحتياجات التدريبية  -
           **عند أختيار القيادات االدارية ؟معايير ھل التدريب يؤخذ كأحد ال -

  ** تقدم المؤسسة الوثائق الدالة
 

   داء:األتقييم  ٥/١/٢
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١ ال يتوافر
            ؟ العاملينالقيادات االدارية ولتقييم أداء تنوعة ھل تستخدم المؤسسة وسائل م -

 
   :الوظيفي الرضا  ٥/٢
  وسائل قياس الرضا الوظيفى: ٥/٢/١

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١ ال يتوافر

 مستوي الرضا الوظيفيھل تستخدم المؤسسة وسائل متنوعة لقياس   -
  *عاملين؟لل

          

            **نتائج قياس الرضا الوظيفى للعاملين بالمؤسسة؟ستفادة من تم االھل  -
  *سؤال حاكم

  ** من خالل المقابالت وتقديم الوثائق الدالة علي ذلك
   

  الموارد:-٦
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٤٩  

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

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
  ٤ ٣ ٢  ١ ال يتوافر

ھل ھناك خطة معتمدة من مجلس المؤسسة تحدد بنود ومصادر اإلنفاق لتغطية  -
  **؟ في المجاالت األكاديمية المختلفة خطة المؤسسة

          

الخطة  مع ما جاء فيسب تتنا ذاتيا) –(من الموازنة تاحة ھل الموارد المالية الم -
  ؟التنفيذية

          

            جم الموارد الذاتية للمؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة؟ما مدي التطور في ح-
  ** يتم اإلطالع علي محضر مجلس المؤسسة المتعلق بالموضوع / اإلطالع علي الخطة التنفيذية. 

  
  :مبانيال ٦/١/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

            ؟**لمؤسسةاألكاديمية لنشطة األة ھل مساحة المباني كافية لممارس    -
(التھوية/ االضاءة الطبيعية/  ھل المباني مالءمة لممارسة أنشطة المؤسسة؟-

  **..الخ)
          

ھل تتوافر التجھيزات والمعدات المختلفة لتحقيق األمن والسالمة في مباني -
  **المؤسسة؟

          

           ھل تتصف المؤسسة بالنظافة؟ -
 ”Norms check list“ع إلي قائمة المتطلبات ** يتم الرجو

 
  مرافق األساسية:ال ٦/١/٣

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
  ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

            **؟الفئات المختلفة بالمؤسسة أعداد احتياجات لتغطية ھل المرافق المتاحة كافية -
           ھل ھذه المرافق المتاحة صالحة لالستخدام؟-
  )* أعضاء ھيئة التدريس / الطالب والطالبات / ذوي االحتياجات الخاصة/ العاملون / الزائرون (الرجوع إلي قائمة المتطلبات*
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٥٠  

  
   تسھيالت المادية وتكنولوجيا المعلومات:ال ٦/٢
  التسھيالت المادية الخاصة بممارسة األنشطة الطالبية :٦/٢/١   
 

  قييممستوي الت  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١ ال يتوافر

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

          

ما مدى صالحية ھذه التسھيالت لالستخدام الفعلى فى ممارسة األنشطة  -
 الطالبية المختلفة؟

          
 

 ”Norms check list“متطلبات * يتم الرجوع إلي قائمة ال  

 
  األجھزة والمعدات والمعامل: ٦/٢/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١ ال يتوافر

ما مدى كفاية المعامل المتخصصة فى المؤسسة ؟ (قد ال ينطبق علي بعض   -
   )المؤسسات

          

 معامل/ الورش الفنيةالمعدات واالجھزة المستخدمة فى ھذه المناسبة ما مدى  -
 ؟لتحقيق المخرجات التعليمية المستھدفة

          

            **ھل تتناسب أعداد الحاسبات المتاحة بالمؤسسة مع أعداد الطالب ؟ -
 ”Norms check list“* يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات   

 
  تكنولوجيا المعلومات: ٦/٢/٣ 

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١ ال يتوافر

           ھل توجد قواعد بيانات بالمؤسسة؟ -
            ھل للمؤسسة موقع على شبكة االنترنت (باللغة العربية/ لغات أخري)؟  -
            ھل يتضمن الموقع معلومات متنوعة وحديثة عن المؤسسة ؟ -
ونة/ ألعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاھل خدمة االنترنت بالمؤسسة متاحة  -

  **؟ الطالب
          

  يتم مالحظة واستخدام النقاط المتاحة بمكاتب القيادات االكاديمية واالقسام العلمية و المكتبة. ** 

 .طالب لكل نقطة) ٢٥يتم مالحظة واستخدام عدد نقاط االنترنت المخصصة للطالب ( 

  
  
 
  
   :البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية -7
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٥١  

   البيئة:تنمية خطة خدمة المجتمع و ٧/١ 
  

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة:أنشطة التوعية ب ٧/١/١
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢  ١  ال يتوافر
  **ھل ھناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكل من: -

 الطالب 

 أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم 

 قة.األطراف المجتمعية ذات العال  

          

  

 
 

   لي تنفيذ البرامجع**يتم اإلطالع علي االخطة المعتمدة من مجلس المؤسسة الحاكم ، والوثائق الدالة 
 
  الخطة واحتياجات المجتمع:  ٧/١/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
  ٤ ٣ ٢  ١  ال يتوافر

  ھل توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟*-

 
          

            **ما ھي الممارسات الفعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع؟-
 

  * سؤال حاكم        
  **تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي تنفيذ الخطة          

  
   تفاعل المؤسسة مع المجتمع :  ٧/٢

  مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة: ٧/٢/١
  التقييممستوي   الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
            **ھل تشارك االطراف المجتمعية المختلفة فى مجالس المؤسسة؟ -

ھل تشارك األطراف المجتمعية فى أنشطة المؤسسة ( إعداد البرامج -
  **)؟/ وغيرھاعيد الخرجين / فرص التوظف/ التعليمية / تدريب الطالب

          
 

  

  \علي تنفيذ الخطة**تقدم المؤسسة الوثائق الدالة 
  
 رضا األطراف المجتمعية: ٧/٢/٢  

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

قياس مستوى رضا األطراف ما ھى الوسائل التى تستخدمھا المؤسسة ل‐
  ؟سنوياخدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدمھا نحو المجتمعية 

          

                ** رضا األطراف المجتمعية؟تائج قياس االستفادة من نھل تم -
  االستفادة من قياس رضا األطراف المجتمعية.**تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي 

  

 
   :الجودة إدارة امقدرة المؤسسية ونظالتقويم  -٨



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

٥٢  

   :للقدرة المؤسسيةالمستمر تقويم ال٨/١
   عملية التقويم : ٨/١/١

  التقييم مستوي  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

  أبعاد وعناصر القدرة المؤسسية بصفة دورية؟*قويم تتم ل يھ -
 

          

  

           **تقويم مع األطراف المعنية المختلفة ؟الھل يتم مناقشة نتائج  -
  سؤال حاكم*   
   .تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي تنفيذ الخطة **
  
  :للقدرة المؤسسيةأنشطة التعزيز والتطوير  ٨/١/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

ما ھى الممارسات واألنشطة الخاصة بالتعزيز والتطوير للقدرة المؤسسية والتى  -
 نتائج التقويم؟اعتمدت على 

          

  االستفادة من نتائج التقويم **تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي ت

 
    الجودة: دارةإ امنظ ٨/٢
  دة:دعم وحدة ضمان الجو ٢/١/ ٨

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

          ھل يتوافر للوحدة الكوادر البشرية المؤھلة ؟ -
            **(أ)؟ للوحدة لممارسة أنشطتھا الكافية مالية المخصصات تتوافر الھل  -
            ** (ب)مة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتھا؟ھل تتوافر التجھيزات المالئ -
مناقشة الموضوعات المجالس الرسمية بالمؤسسة عند ھل يشارك مدير الوحدة فى  -

 ** (ج)دة؟ بادارة الجوالتى تتعلق 
          

  أ يتم اإلطالع علي بنود الميزانية وكذا من خالل مقابلة مدير الوحدة**
   ”Norms check list“تطلبات يتم الرجوع إلي قائمة الم **ب

  علي محاضر الجلسات الرسمية **ج يتم اإلطالع 

  
  الجودة: إدارةممارسات ٢/٢/ ٨

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

  ما ھى الممارسات الخاصة بادارة الجودة والمتعلقة بأبعاد وعناصر القدرة المؤسسية؟ -
  

          

          ** االطراف المعنية فى ھذه الممارسات؟ ھل شاركت -
املون ) في ممارسات  ة / الطالب / الع ام العلمي ا/ األقس ة (اإلدارة العلي ** تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علي مشاركة األطراف المعني

  إدارة الجودة
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٥٣  

  
 

   :الطالب والخريجون -١

  :وتوزيع الطالب وتحويل سياسات قبول ١/١

  نظم قبول وتحويل الطالب: ١/١/١
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           ھل قواعد القبول معلنة؟  -
           ھل يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد؟ -
           ھل ھناك قواعد لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة؟ -
          ل قواعد  التحويل معلنة؟ھ -
           **التحويل من وإلى المؤسسة سنوياً؟طلبات ما ھى نسبة  -
            .***م أعداد الطالب المقبولين مع المـــوارد المتاحة للمؤسسةھل يتالء -

  ** زيادة نسبة طلبات التحويل إلي المؤسسة تدل علي السمعة الجيدة للمؤسسة باعتبارھا مؤسسة جاذبة
يتم المعملية (*** الموازنة المخصصة للعملية التعليمية / سعة المدرجات والمعامل / أمكانيات األنشطة الطالبية / توفر األجھزة 

    )”Norms check list“الرجوع إلي قائمة المتطلبات 

  
  الطـــــــالب الوافــــــــدون:جذب   ١/١/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  يتوافر ال

              **؟ خالل السنوات الخمس الماضيةالطالب الوافدين  تطور أعدادما ھو   -
           برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدين؟توجد ھل  -

جاذبة للطالب كمؤسسة المتزايد إلي سمعة المؤسسة الجيدة التجاه ) ، ويدل اه/ متناقص ه/ ثابت ة(متزايداالتجاھات ** يتم قياس 
  الوافدين.  

  
 

  

   الطالب:ورعاية دعـم  ١/٢

  :الطالبيدعم ال ١/٢/١
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
            )؟وما شابه ذلك /ى/ نفسدعم مالى/ عينىھل ھناك نظام معتمد للدعم الطالبي ( -
            **ذوى اإلحتياجات الخاصة؟للطالب  تقدمه المؤسسةالدعم معينة من أنواع ھل ھناك  -

  ** دعم نفسي / تسھيالت إنشائية / دعم أكاديمى

 ثانياً: الفاعلية التعليمية
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  الصحية:ية واالجتماعالرعاية   ١/٢/٢
  مستوي التقييم    الخصائص الخاضعة للقياس  

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           ھل ھناك نظام معلن للرعاية االجتماعية للطالب؟  -
          **ة؟ئمجھزة للحاالت الطار طبية ةعيادھناك ھل  -

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

  
  الطالب المتفوقين والمتعثرين:رعاية   ١/٢/٣

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

            ؟ةفى الدراس ھل ھناك قواعد موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين والمتعثرين -
          الماضية؟              خمس ما ھو تطور نسبة الطالب المتفوقين علمياً خالل السنوات ال -
           **أ؟ المطبقة بالمؤسسة وتحفيز المتفوقين والمبدعينرعاية ما ھي وسائل  -
            ب**ھل ھناك برامج لرعاية الطالب المتعثرين في الدراسة؟ -

فية تحديد الطالب المتفوقين والمبدعين / برنامج رعاية الطالب المتفوقين / تحفيز أدبي/ تحفيز مادي / إلحاق أ مثل كي **
  الطالب المتفوقين بالمشروعات البحثية / غيرھا

مثل كيفية تحديد الطالب المتعثرين دراسيا / زيادة الساعات المكتبية لمقابلة ھؤالء الطالب / حصص عملية أو  ب **
  غيرھا رعاية نفسية / رات نظرية إضافية / إرشاد أكاديمي خاص / محاض

  

   :األكاديميالتوعية واإلرشاد   ١/٢/٤
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           ھل ھناك دليل للطالب؟ -
           ھل ھذا الدليل متاح لجميع الطالب؟   -
 )**:د األكاديميفى حالة إستخدام نظام اإلرشا(

 ھل يتم توعية وإعالم الطالب بنظام اإلرشاد األكاديمى؟ 
  ختيار وتعيين المرشد األكاديمى؟رسمية وموثقة الآليات هل هناك  

          

  (فى حالة إستخدام نظام الريادة العلمية)**:
 ھل يتم توعية وإعالم الطالب بنظام الريادة العلمية ؟  

 ختيار وتعيين الرائد العلمي ؟رسمية وموثقة الآليات ھل ھناك 

          

يتم معا ). أما فى حالة تطبيق النظامين ٢٥** يقوم المراجع بتقييم خاصية واحدة فقط فى حالة تطبيق أحد النظامين (الدرجة= 
  ). ٢٥تقييم نفس الخاصية باستخدام نفس الدرجة (

 

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

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

ھل ھناك تزايد فى نسبة الطالب المشاركين فى األنشطة المختلفة بالمقارنة باالعوام  -
  الخمس السابقة؟

          

  
  



	دليل المراجعين المعتمدين 
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  ميز المؤسسة في األنشطة الطالبية:: ت١/٣/٢
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           ؟ھل حصلت المؤسسة على مراكـــــز متقـدمة فى األنشطة الطالبيـة  -
           ؟لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الطالبية نظمھل ھناك  -  

  
  الخريجون: ١/٤
  :: خدمات الخريجون١/ ١/٤

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

-  
 **إلعداد الخريجين لسوق العمل؟سياسة المؤسسة ھل لدى  

          

           ھل ھناك وحدة لمتابعة الخريجين؟ -
          ھل ھناك رابطة للخريجين؟  -

يمكن االطالع على برامج التدريب الميدانى/ دعوة منظمات سوق العمل لعيد الخرجين ويوم التوظف/ دورات ** 
  ق العمل/ وما غيرھا.تدريبية متخصصة بالتنسيق مع منظمات سو

  

   :المعايير األكاديمية -٢

   :أو معايير أخري معتمدة من الھيئةمعايير االكاديمية القومية المرجعية ال ٢/١
  :تبني المعايير األكاديمية ٢/١/١

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           *ھل تتبنى المؤسسة معايير اكاديمية محددة؟   -
  * سؤال حاكم

  
  

  توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية : ٢/١/٢
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           د تصميم البرامج التعليمية؟ عنھل روعيت المعايير األكاديمية   -

  
   البرامج التعليمية: -٣

   جات المجتمع والتنمية:البرامج التعليمية وإحتيا ٣/١
  

  مة البرامج التعليمية إلحتياجات سوق العمل:ءمال  ٣/١/١
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           ؟اتخذت الكلية اجراءات لدراسة سوق العمل عند تصميم البرامجھل   -
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   تصميم وتطوير البرامج التعليمية:  ٣/٢
  :التعليمية البرامجتصميم  ٣/٢/١

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           ھل ھناك توصيف للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية؟ -
            ما ھو مدى مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستھدفة ألھداف البرنامج التعليمى؟ -

  
  ات الدراسية:تطوير وتحديث البرامج والمقرر  ٣/٢/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           ھل ھناك اجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية/ المقررات الدراسية؟  -
            ؟الخارجيين  ما ھو مدى اإلستفادة من تقارير المراجعين -
             **؟ير السنوية لتقارنتيجة لررات لبرامج والمقاتحديث وتطوير تم ما ھو  -

 ** ھل تم تحديث أو تطوير في المقررات خالل السنوات الثالث األخيرة؟ / ھل تم التحديث طبقا لما جاء في التقارير الدورية ؟
   ھل تبني القسم العلمي ھذا التحديث؟/ 

  
 

  مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية:  ٣/ ٣
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
خمس لاالسنوات تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج دراسي  خالل ما ھو  -

  ؟الماضية 
          

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

          

            ؟فى تطوير البرامج التعليمية المؤشرات السابقةتفادة من دالالت ھل تم االس -
 

  

   :التعليم والتعلم -٤
     إستراتيجية التعليم والتعلم:  ٤/١

  توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم:  ٤/١/١
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           *للتعليم والتعلم فى المؤسسة؟ لنة ومع ھل توجد إستراتيجية موثقة  -
          ھل شارك فى إعدادھا األطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة؟   -

 سؤال حاكم* 
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  مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم:  ٤/١/٢
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
  :تعليم والتعلم فى ضوءإستراتيجية الما ھي أوجه تطوير   -

 اإلمتحانات مراجعة نتائج 
 االطراف المعنية المختلفة؟ نتائج اإلستقصاء الموجه الى  

          

  
  

  اساليب التعليم والتعلم : ٤/١/٣
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
            **؟  للتعلم مستھدفةلمخرجات اللتحقيق االمستخدمة التعليم انماط توافق ما مدى   -
           التعلم الذاتى؟ نمية قدرات الطالب على المقررات الدراسية على تساعد ھل ت -

  ** تراجع أنماط التعليم من دليل ممارسات الھيئة.
  

  السياسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعليم: ٤/٢
  مشكالت التعليم: ٤/٢/١

  لتقييممستوي ا  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

فى  تتبعھا المؤسسة لمعالجة مشكالت التعليمالتي  سياسات الما ھو مردود  -
  المجاالت التالية**؟:

          

           الكثافة العددية للطالب.  -
           ضعف الموارد.  -
           أعضاء ھيئة التدريس. نقص  -
           الدروس الخصوصية. -
           .ع العلميةتوافر المراجعدم  -
            ضعف حضور الطالب.  -

في حالة عدم وجود أحد أو بعض من  المشكالت السابقة تحصل المؤسسة علي الدرجة الكاملة الموضحة قرين كل ** 
زيادة الموارد  / . ويتم قياس مردود ھذه السياسات من خالل زيادة نسبة حضور الطالب/ ارتفاع نسبة النجاحخاصية

    لبشرية وغيرھا.المالية وا
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  ينطبق                      ال ينطبق                     التدريب الميدانى للطالب: ٤/٣
  برامج التدريب الميدانى: ٤/٣/١   

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           *ھل يوجد بالمؤسسة برامج موثقة للتدريب الميدانى للطالب؟ -
            ھل يتم تصميم وتوصيف ھذه البرامج التدريبية وفقاً لمخرجات التعلم المستھدفة؟ -
           ھل ھناك آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميدانى للطالب؟  -
           ھل تؤخذ نتائج التدريب في عملية تقويم الطالب؟ -
           للطالب ؟ھل ھناك مؤشرات لقياس فاعلية التدريب الميدانى  -

   *سؤال حاكم
  
   تقويم الطالب: ٤/٤
 أساليب تقويم الطالب:  ٤/٤/١  

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           ھل ھناك آليات للتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستھدفة؟    -
           فة ؟ **ھل تقيس االمتحانات مخرجات التعلم المستھد

علي مستوي القسم والكلية للتأكد من عدالة تقويم (ممارسات) ھل ھناك آليات  -
  الطالب؟ 

          

           تتسم نتائج تقويم الطالب بالعدالة؟ **ھل  -
            ھل يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على مستوي الفرق الدراسية/ المقررات؟. -
            ج تقويم الطالب فى تطوير البرامج التعليمية؟ما ھو مدى اإلستفادة من نتائ  -
            تظلمات الطالب ؟ ھل تم إتخاذ قرارات تصحيحية في نتائج االمتحانات في ضوء  -

ما ھي الممارسات التي تتبعھا المؤسسة للتأكد من شفافية نتائج االمتحانات 
  الشفوية؟**

          

نتروالت وفحص عينات من األوراق االمتحانية ، وأوراق اإلجابة ، وملف يتم ذلك من خالل زيارة فريق المراجعة للك**
  )”Norms check list“يتم الرجوع إلي قائمة المتطلبات ( المقرر، واإلجابة النموذجية
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   االمكانات المتاحة للتعليم والتعلم:  ٤/٥
  المكتبـــــــــة:  ٤/٥/١

  قييممستوي الت  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           **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 ؟  -
           العلمية؟ ما مدى حداثة المراجع  -
           ** ھل تتوافر الدوريات العلمية الكافية؟ -
           **ما ھى نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى؟  -

  تطبق عند المراجعة قائمة المتطلبات  **
  

  
  

  قاعات الدراسة والمعامل:  ٤/٥/٢
  التقييممستوي   الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
            ما مدى تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب ؟   -
           ما مدى تناسب المعامل مع أعداد الطالب ؟ **  -
            ما مــــــدى كفاية االمكانيات المعملية (األجھزة الالزمة لتحقيق المستھدف)؟  -
           لكافى من الفنيين المتخصصين للمعامل؟ھل يتوافر العدد ا -
           ما مدي كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية؟  -

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

  مستوي التقييم  اضعة للقياسالخصائص الخ
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

  : ھل يتم إجراء إستقصاء لقياس رضا الطالب في مجاالت ‐
  الفاعلية التعليمية 
  سياسات التظلم من االمتحانات 
  كفاية الموارد المادية لألنشطة الطالبية 

 استخدام نتائج االمتحاتات في تحسين مستوي التحصيل األكاديمي 
 ة اإلجتماعية والصحية نظم الرعاي 

          

ھل تم اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة لإلستفادة من نتائج قياس رضا   -
  الطالب ؟
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  أعضاء هيئة التدريس: -٥    
   كفاية أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة: ٥/١
  أعضاء ھيئة التدريس: ٥/١/١  

  ييممستوي التق  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

            **ھل نسبة أعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب تتفق مع المعدالت المرجعية؟ -
ھل يتوافر العدد الكافى من أعضاء ھيئة التدريس المؤھلين للتدريس فى  -

 التخصصات المختلفة فى كل برنامج تعليمى؟
          

   )٥٠:١() / الكليات النظرية ٢٥:١الكليات العملية (** 
  
  أعضاء الھيئة المعاونة: ٥/١/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

ھل نسبة أعضاء الھيئة المعاونة إلى الطالب تتفق واحتياجات الخطة  -
  **التعليمية؟

          

/ الفائض فى أعضاء الھيئة  ھل تم إتخاذ اجراءات معينة للتعامل مع العجز -
  نة؟ المعاو

          

  ٢٥:١ النسبة المرجعية:  **

             
   تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة:  ٥/٢

  خطة التدريب: ٥/٢/١   
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
            المعاونة؟ العضاء ھيئة التدريس/ الھيئة تحديد اإلحتياجات التدريبيةيتم ھل  -
           ھل يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى اإلحتياجات التدريبية لكل فئة؟  -
           **ھل توجد مؤشرات ايجابية لمردود التدريب؟ -

    / نتائج تقييم الطالب للمقررات الدراسية رضا الطالب عن العملية التعليمية اإلطالع علي نتائج استقصاء** يتم من خالل 
  
   تقييم أداء/ رضا أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة:  ٥/٣

   أعضاء ھيئة التدريس / أعضاء الھيئة المعاونة:أداء يم وتق ٥/٣/١    
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
يم أداء أعضاء ھيئة التدريس/ أعضاء الھيئة وھل ھناك قواعد مفعلة لتق  -

  **؟ المعاونة
          

           ھل يتضمن التقرير السنوى للمؤسسة نتائج  تحليل  ھذا التقييم ؟  -
           االستفادة من نتائج ھذا التقييم ؟  ھل يتم  -

** يتم من خالل اإلطالع علي استمارة تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة  (مثل : متوسط األعباء التدريسية ، 
) / / جلب المشروعات وتنمية الموارد الذاتية بحثي، المشاركة في المؤتمرات، تقييم الطالب، اإلنتظام في المحاضراتاإلنتاج ال

   سياسات المؤسسة في دورية التقويم
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  أعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة:رضا  ٥/٣/٢   

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء ھيئة التدريس/ الھيئة المعاونة ؟ھل   -
           اإلستفادة من نتائج التقييم؟ ما ھى أوجه  -

  
  
  
 

 ينطبق            ال ينطبق                 :العلمى واالنشطة العلمية االخري البحث -٦

   خطة البحث العلمى: ٦/١
  لبحث العلمى:توافر خطة ل ٦/١/١    

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           *ھل توجد خطة موثقة للبحث العلمى بالمؤسسة ؟ -
          **خطة البحث العلمى بالمؤسسة بخطة الجامعة ؟ھل ترتبط -

  *سؤال حاكم
  الكلية بخطة الجامعة. ** يتم من خالل اإلطالع علي خطة الجامعة البحثية ومدي أرتباط خطة

  

  
   كفاءة العملية البحثية: ٦/٢

  مؤشرات الكفاءة: ٦/٢/١          
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
ما ھو عدد األبحاث المنشورة محلياً ودولياً بالنسبة للعدد اإلجمالى ألعضاء ھيئة   -

 **؟ةخالل السنوات الخمس األخير التدريس
          

           ھل توجد قواعد بيانات للبحوث العلمية بالمؤسسة؟  -
           ھل يوجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية؟  -
ھل تستفيد المؤسسات اإلنتاجية والخدمية من البحوث العلمية التطبيقية الخاصة   -

  بالمؤسسة؟ 
          

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

  مساھمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية: ٦/٢/٢           
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
            إلستفادة من نتائج البحث العلمى بالمؤسسة فى العملية التعليمية ؟ما ھى أوجه ا  -

  
  

   مى:تمويل البحث العل  ٦/٣
  مصادر تمويل البحث العلمى: ٦/٣/١  
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  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

            ما مدى كفاية الموازنة المخصصة سنوياً ألغراض أنشطة البحث العلمى؟   -
خالل  مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى بالمؤسسةما ھو   -

 **؟الماضية السنوات الخمس
          

من خالل براءات االختراع/ جوائز محلية وعالمية/ المستفيديين فى القطاعات االنتاجية من البحوث التطبيقية/ دعم مراكز   **
  البحوث والتميز بالمؤسسة.

     
   :اخرى أنشطة علمية  ٦/٤
  مشروعات بحثية ممولة وإتفاقيات: ٦/٤/١  

  تقييممستوي ال  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية/ دولية خالل ھل ھناك  -
 األخيرة ؟خمس السنوات ال

          

ما ھي نسبة اإلتفاقيات الثقافية المفعلة إلي إجمالي األتفاقيات الثقافية خالل  -
  البحثى الدولية؟ األخيرة بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العالى والخمس سنوات ال

          

  
 
  المؤتمرات واألنشطة العلمية األخري: ٦/٤/٢     

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

أعضاء ھيئة التدريس بأبحاث علمية أو مقاالت  في مؤتمرات / مدى مشاركة ما   -
  **علمية محلية / عالمية؟ ندوات

          

            ؟ خالل السنوات الخمس االخيرةندوات  وأمؤتمرات ة بتنظيم ھل قامت المؤسس -
           ما مدى مشاركة الطالب فى المؤتمرات العلمية؟ -

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

  ال ينطبق       ينطبق               الدراسات العليــــا: -٧

  جــات الممنوحة:الدر ٧/١
 :الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة ٧/١/١  

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

ما ھو عدد الدبلومات والدرجات العلمية التى منحتھا المؤسسة خالل السنوات   -
  األخيرة ؟ الخمس

          

  
  
  

   يا:العملية التعليمية فى الدراسات العل  ٧/٢
  برامج الدبلوم / الماجستير / الدكتوراه: ٧/٢/١
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  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

            ھل تم تبني وتطبيق معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا المختلفة؟* -
           ھل ھناك توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسية؟  -
            ھل تمت مراجعة برامج الدراسات العليا المختلفة بواسطة مراجعين خارجيين ؟ -
ھل تتوافق مخرجات التعلم المستھدفة مع المعايير المرجعية األكاديمية لكل  -

  برنامج ؟
          

  *سؤال حاكم
  
  نظام التسجيل واإلشراف العلمى:  ٧/٢/٢

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  يتوافرال 

            ھل تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقاً للتخصص؟  -
ھل ھناك إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء   -

 التسجيل للدرجات العلمية؟ 
          

  
  
 يا:الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العل ٧/٢/٣

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

ما مدى مالءمة عدد أعضاء ھيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات/ بحث  -
  في كل برنامج؟**

          

ما مدى مالءمة التخصص العلمي لعضو ھيئة التدريس للمقررات التي يشارك في  -
  تدريسھا؟

          

فر االمكانيات والتسھيالت المادية الالزمة للعملية البحثية فى برامج   ما مدى توا  -
  الدراسات العليا؟

          

تراجع متوسطات األعباء التدريسية لبعض أعضاء عيئة التدريس في البرامج المختلفة في ضوء ما حدده قانون تنظيم  **
 سالجامعات، وفي ضوء التخصصات العلمية للسادة أعضاء ھيئة التدري

 
 

   طالب الدراسات العليا:  ٧/٣
  اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا : ٧/٣/١

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           أعداد الطالب المقيدين فى برامج الدراسات العليا؟تطور ما ھو معدل  -
            ى الدراسات العليا؟ ما ھى نسبة الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد الطالب ف  -

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  تقويم طالب الدراسات العليا: ٧/٣/٢
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
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 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           مع المخرجات المستھدفة للتعلم؟الطالب طرق تقويم ھل تتوافق   -
           ما مدى توافق اإلمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب ؟  -
           ھل يقوم طالب الدراسات العليا بنشر ابحاث من الرسائل؟  -
           ھل تتسم طرق تقويم الطالب بالعدالة ؟ ** -

   الرجوع إلي قائمة المتطالبات – وأوراق اإلجابة من الكنترول سئلةأوراق االعينة من تتم من خالل مراجعة ** 
  

  رضا  طالب الدراسات العليا:  ٧/٣/٣
  مستوي التقييم  صائص الخاضعة للقياسالخ

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           ھل يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضا طالب الدراسات العليا ؟ -
ھل يتم تحليل نتائج تقييم رضا الطالب واإلستفادة منھا فى تطوير برامج  -

  الدراسات العليا ؟ 
          

             لطالب ؟ھل ھناك قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات ا -
  
  
   :شامل للفاعلية التعليمية والنظام الداخلى للجودةلتقويم الا -٨
   :لفاعلية التعليميةلالمستمر تقويم ال٨/١
 عملية التقويم :  ٨/١/١

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر

           ة للمؤسسة؟*ناصر الفاعلية التعليميالدورى لعقويم القيام بالتتم ل يھ -
           تقويم مع االطراف المعنية؟الھل يتم مناقشة نتائج   -

 *سؤال حاكم

 
 
 

 : للفاعلية التعليميةأنشطة التعزيز والتطوير  ١/٢/ ٨  
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
            *؟ بالمؤسسةمية تطوير الفاعلية التعليتعزيز وما ھي الممارسات الفعلية ل  -
ما ھو مدى االستفادة من من قرارات وأنشطة التعزيز والتطوير فى تحسين  -

   أداء المؤسسة؟
          

  *سؤال حاكم
  
  
  
  
  

  
  سات النظام الداخلى للجودة:ممار ٨/١/٣    

  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس
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 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
           إلدارة جودة التعليم والتعلم بالمؤسسة؟*ھل يوجد نظام داخلي متكامل  -
           ھل شاركت جميع األطراف المعنية فى ھذا النظام؟ -
المستمر الشامل وما ھي المؤشرات التي يعتمد عليھا ھذا النظام في التقييم  -

 ؟بالمؤسسة   للفاعلية التعليمية
          

  *سؤال حاكم
  

  
  لة والمحاسبة:ءالمسا  ٨/٢

  عيل اللوائح والقوانين الحالية:تف ٨/٢/١  
  مستوي التقييم  الخصائص الخاضعة للقياس

 ٤ ٣ ٢ ١  ال يتوافر
لة فى مجاالت الفعالية ءھل يتم تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالمسا  -

  التعليمية؟
          

لة والمحاسبة فيما يخص ءنظم المساھل يتم تطبيق أساليب اخرى لتطوير   -
 لية التعليمية ؟ تحسن الفعا
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  المالحق
  

  )١ملحق (
  

  الكمي لتقييم لنماذج استرشادية 
  )*التسهيالت المادية بالمؤسسة(

  
  
  

 ) قاعات المحاضرات ١نموذج :(  
 ) المعامل ٢نموذج :(  
 ) المكتبـــــة٣نموذج :(  
 ) العيادة الطبية٤نموذج :(  
 ) دورات المياه٥نموذج :(  

  
  
  
  
  
  
  

  المؤسسات، وفى هذه بعض ليالحظ انه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى هذه النماذج بالنسبة
 .عند التقويم الحالة يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت
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  قاعات المحاضرات: )١موذج (ن
 

  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  غير مستوفي  مستوفي

رضية المساحة اال 
  والسعة

      .١عداد الطالبألالمساحة األرضية كفاية   ١
      ٢ الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسةكفاية   ٢

  
  النوافذ واالبواب

      توافر نوافذ كافية.   ٣
      سهولة استخدام النوافذ.  ٤
      ٣مخرج (باب) علي االقل  ٢يوجد عدد    ٥
      إتجاهات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد   ٦

  
  
  

  التجهيزات

      .٤درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة   ٧
       .٤توافر التهوية الجيدة   ٨
     .٥وجود اضاءة مناسبة  ٩

      توافر مقعد لكل طالب  ١٠
      توافر منضدة وكرسي للمحاضر   ١١
      القاعة مزودة بسبورة  ١٢
      ائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية القاعة مزودة بالوس  ١٣
      القاعة متصلة بشبكة االنترنت.  ١٤
      وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.  ١٥
      مولد كهربي)وجود مصدردائم للكهرباء (  ١٦

تجهيزات  ذوي 
  االحتياجات الخاصة

      معاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر الفراغات الالزمة التي تتيح لل  ١٧
تخصــص أمــاكن جلــوس المعــاق علــي أطــراف الممــرات والصــفوف وعلــي   ١٨

  األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
    

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

 العمالة

  
      بعة المحاضرات وجود مسئول ادارى لمتا  ٢١
      وجود عامل خدمات لكل قاعة  ٢٢

   / طالب ٢م ١,٥ - ١.٢: المساحة األرضية.  ١
  % من مجموع طالب الكلية. ٤٠ -٣٥إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من . ٢
  تفتح اللخارج - فتين متحركتين دلمواصفات األبواب: تتكون من . ٣
  م) ه٢٤ – ٢٠(. درجة الحرارة المناسبة: ٤
  % من المساحة االرضية١٥-١٠. توفير اإلضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ ٥
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر للمياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة . متطابات األمن والسالمة: ٦

  )./ جهاز إنذار ضد الحريق
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  المعامل): ٢نموذج (
  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  ممجاالت التقيي

  غير مستوفي  مستوفي 
طاقة المساحة ال

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

توافر االجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجــارب   ٣أجهزة ومعدات ومواد  
  ار اليها في المناهج والمقررات الدراسية.المش

    

       ٣تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب   ٤

      كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي  ٥  التجهيزات اإلنشائية

      كفاءة اإلضاءة والتهوية   ٦

      توافر األحواض بالعدد الكاف     ٧

      ٤التأثيث   ٨

تجهيزات معامل  
التعليم تكنولوجيا 

  والوسائط المتعددة

       ٥األجهزة وحداثة كفاية   ٩

      المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية.  ١٠

      . ٦مالءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل   ١١

      ٧وجود متطلبات األمن والسالمة  ١٢  العمالة  

  
  األمن والسالمـة

      نظافة المعامل  ١٣

      .٨ مخرج لكل معمل/مختبر ٢وجود   ١٤
 طالب  ٥٠الطاقة األستيعابية للمعامل: ال تزيد عن .١

بالكليات النظرية  مرحلة الجامعية األوليالفي  ٢م١مرحلة الجامعية األولي بالكليات العملية / الفي  ٢م ٤المساحة األرضية المخصصة للطالب:  .٢
تكنولوجيا التعليم معمل في  ٢م ١ /علم النفسو أواالحصاء أمعمل اللغات أو ب االلي الحاسفي معمل  ٢م٢ات العليا / في مرحلة الدراس ٢م٥/ 

 معمل الماكينات الكهربية.في  ٢م ٤ /معمل المعدات والمحركات الثقيلة في  ٢م٦ /والوسائط المتعددة 

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

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

 طابعة ليزر. ٢شاشة عرض/  ٢جهاز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تليفزيون /  ٢أجهزة العرض:  .٥

 من العمالة غير الفنية. ٢مساعد فني /  ١مختبر/  يفن ١الفنيين:  .٦
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطلبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .٧

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .٨
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٦٩  

  المكتبــة): ٣نموذج (

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  درجات االستيفاء

  غير مستوفى  مستوفى
      .١ المكتبة لعدد الطالبسعة   ١  حة والطاقة االستعابية ساالم

       ٢ المخصصة للمستفيدالمساحة   ٢
  

  التجهيزات
  

      مقاعد بعدد المستفيدين.مناضد و توفر   ٣
      وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل  ٤
       ٣ حاسب شخصيالأجهزة عدد   ٥
      .٤عدد شاشات الفهرسة  ٦
      .٥ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل عدد   ٧

  
  

  األمن والسالمـة

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

  االوعية المكتبية
  (الكتب والمراجع والدوريات)

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

  
  خدمات اضافية 

      خدمة البحث الورقي وااللكتروني.  ١٦
      وريات وفقًا للفهرسة الفعالة. ترتيب المراجع والد  ١٧
      االتصال بشبكة اإلنترنت.  ١٨
      الفهرسة الالكترونية   ١٩

  
  

  العمالة 

      مدير مكتبة.  ٢٠
      .١٠مساعدون  فنبون   ٢١
      .١٠اداريون   ٢٢
      .١٠عمال خدمات فنية   ٢٣
      ١٠عمال نظافة   ٢٤

  
  الثقة واالعتمادية *

     ها في الوقت المحدد .وفاء المكتبة بوعود  ٢٥
     اإلعالم بوقت تأدية الخدمة .  ٢٦
     تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .  ٢٧

     تقديم خدمات فورية للمستفيين من خدمات المكتبة.  ٢٨  االستجابة*
     الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين .  ٢٩
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٧٠  

  المؤشرات  م  مجاالت التقييم
  جات االستيفاءدر 

غير  مستوفى
  مستوفي

خدمات ذوي االحتياجات 
  الخاصة

  ذوي اإلعاقة البصرية
       .وافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل او طريقة جونت  ٣٠
  حروف كبيرة مكتوبة بصفحات كبيرة بتوافر مطبوعات   ٣١

  بحبر غامق و
    

  ذوي اإلعاقة السمعية:
والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفالم  توافر الوسائل المرئية  ٣٢

  الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج المترجمة بلغة اإلشارة.
    

  ذوي اإلعاقة الحركية:
      .توفير األثاث الالزم  ٣٣
      خاصة.تجهيزات توفير   ٣٤
      .المكتبةدوار لتنقل بين ألذوي االحتياجات الخاصة لتوفير مصاعد   ٣٥

اعلية المكتبة في العملية ف
  التعليمية والبحثية

      وجود سجالت للزائرين ٣٦
      استخدام المكتبة في العملية التعليمية والبحثية  ٣٧
      وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منه*.  ٣٨

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

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

 طالب. ٢٠ال يقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللي: .٣

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

 ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل. ٢ال يقل عن ماكينات التصوير :  .٥

طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابــق / ية من الحريق: متطلبات مقاومة / وقا .٦
 مخارج الطوارئ بجميع األدوار.

 مكونة من دلفتين متحركتين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب للخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .٧

ة من (طالب مرحلة البكالوريوس/ طالب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / يتم من خالل تحديد نسبة المترددين علي المكتب 
     الباحثون من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

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

 دوريات مختلفة في كل تخصص. ٥ال يقل عن  وعدد  مرجع لكل تخصص/  ٥٠ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .٩

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

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

 يتم قياسها من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.*  
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٧١  

  ): العيادة الطبية٤نموذج (
  درجات االستيفاء  المؤشرات  م  مجاالت التقييم

  غير مستوفى   مستوفى 
      ١مةئمساحة مال   ١  المساحة الكلية 

  
  

  مكونات العيادة  

       .غرفة كشف  ٢
      غرفة طوارئ  ٣
      غرفة إتنظار  ٤
      حمام به تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة   ٥

  
  

  التجهيزات

     سرير للكشف  ٦
     صيدلية بها متطلبات األسعافات األولية   ٧
وجود تجهيزات إنشائية لذوي االحتياجات   ٨

   ٢الخاصة
    

      ٣سيارة أسعاف   ٩
  

  األمن والسالمـة
      .٤ مة/ الوقاية من الحريقمتطلبات مقاو   ١٠
      .٥مالئمة األبواب والمخارج   ١١
      .المات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ ع  ١٢

      ٦األطباء  ١٣  العاملون
      ٧الممرضون   ١٤

   ٢م ٦٠المساحة : ال تقل عن  .١
 سم. ١٠٠-٨٥ارتفاعة من متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود درابزين  .٢

 . تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوي الجامعة / األكاديمية / المعاهد الخاصة .٣

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

 خارج.األبواب والمخارج: تتكون من دلفتين/ تفتح لل .٥

  طالب ٣٠٠٠ لكلاألطباء: طبيب أو طبيبة  .٦
  عيادة طبية   لكلالممرضات: ممرض أو ممرضة  .٧

    
  



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

٧٢  

  ): دورات المياه  ٥نموذج (
  مستويات التقدير  المؤشرات  م  مجاالت التقييم

غير   مستوفى 
 مستوفى 

  
  اإلتاحة 

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

المواصفات اإلنشائية 
  والتجهيزات 

      . ٢التهوية مالئمة   ٣
      .اإلضاءةكفاية   ٤
      سهولة فتح الشبابيك  ٥
      . ٣توافر أحواض لغسيل اليدي   ٦
      يا. اتوافر مر   ٧
      األرضيات من بالط غير أملس.   ٨
      وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.  ٩

      فر مصدر مياه نقيةتو   ١٠  
      سالمة شبكة الصرف الصحي    ١١  

     ٤مساحة مالءمة لكل مستخدم   ١٢  المساحة 
التجهيزات الخاصة بذوي 

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

      توفر عامل أو عاملة لكل دورة مياه  ١٦  عمالة ال
      النظافة    ١٧  األمن والسالمة

      . ٧توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق  ١٨
 طالب أو طالبة  ٤٠ لكلعدد دورات المياه: مقعد (مرحاض)  .١

 % من مساحة األرضيات١٥-١٠التهوية: مساحة الشبابيك تمثل  .٢

 يدي: حوض مقابل كل مرحاضأحواض األ .٣

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

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض أفرنجي/ األحواض وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط وال يقل  .٥
 ة من وٕالي المرحاض.سم) لمساندة المستخدم علي الحرك ١٠٠-٨٥سم / يوجد درابزين ( ١٣٧إلي  ٧٦أرتفاعها من 

  سم. ٩٠األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / ال يقل عرض الباب عن  .٦
  طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .٧
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٧٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   

  )٢ملحق (
  

  العملية التعليمية لمخرجات نوعي نماذج استرشادية للتقييم ال
  
  
   

 ) قائمة مراجعة البرنامج الدراسي٦نموذج :(  
 ) قائمة مراجعة المقررات الدراسية٧نموذج :( 

 ) قائمة مراجعة أعمال الكنترول٨نموذج :( 
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٧٤  

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

  م

  مؤشرات التقويم                        

  (أ)
  مستوفى 

  
  

  ب
الى حد 

  ما 
  

  (ج)
غير 
  مستوفي

       البرنامج يتفق مع احتياجات سوق العمل.  ١

       صياغة أهداف البرنامج تتفق مع رسالة المؤسسة.  ٢

        منظومة مخرجات البرنامج مصاغة بشكل سليم ومحدد.   ٣

ت البرنامج تتفق مع المعايير األكاديمية التي تتبناها منظومة مخرجا  ٤
   * المؤسسة

      

       بشكل متكامل ةمصاغمحتويات البرنامج   ٥

هيكل البرامج المماثلة تتفق مع في البرنامج علوم المختلفة توزيع ال  ٦
  .والمطبقة عالميا

      

       .المواد التعليمية متكاملة وتساعد علي تحقيق المستهدف  ٧

 مخرجات التعلم المستهدف بشكل تحقيقعلي  تساعد أساليب التقويم  ٨
 فعال

      

       تعريف الطالب بمحتوي البرنامج.  ٩

       اإلرشادات الخاصة بمتطابات الدراسة واضحة ومبسطة.  ١٠

التي  الوسائط التعليمية)/األدوات /المعامل /توافر المواد التعليمية (المراجع  ١١
 رنامج.بتحقق أهداف ال

      

        بشكل منتظم. التقارير السنوية للبرنامج توافر  ١٢
        مراجعة دورية لمحتويات البرنامج من مراجعيين خارجيين. وجود  ١٣
        تم تطوير البرنامج واالستفادة من نتائج المراجعة الخارجية.  ١٤

  التأكد من طبيعة المعايير المرجعية التي تتبناها المؤسسة.* 
  شاد بما جاء في دليل المعايير القومية األكاديمية للقطاع المستهدف والصادر من الهيئة.** يمكن االستر 
  :مستويات التقويم

 البرنامج يتفق مع المعايير العامة  . أ

 يتفق مع المعايير و لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطوير وٕاعادة صياغة  البرنامج  . ب

 بد من إعادة النظر في صياغته بشكل كامل.البرنامج ال يتفق مع المعايير العامة، وال  . ج

  علي أي من (ب) أو (ج )، البد من تحديد المقترحات التي تساعد علي تطوير البرنامجأحد مؤشرات التقويم في حالة حصول 
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٧٥  

  ): قائمة مراجعة المقررات الدراسية٧نموذج (
  .........................................المقررج الدراسي.........اسم المؤسسة التعليمية...................البرنام 

  م

  مؤشرات التقويم

  (ب)  (أ)
ل

  (ج)
غ

  مستوفي
إلي حدا 

  ما
غير 
  مستوفي

       يوجد للمقرر ملف متكامل  ١

          *يستوفي توصيف المقرر معايير الجودة المعمول بها محليا  ٢

       البرنامج .مالءمة أهداف المقرر ألهداف   ٣

        تخطيط المقرر يتفق مع ما جاء في  منظومة مخرجات البرنامج.  ٤

       يتفق مع التطور في العلوم ويتسم بالحداثة.محتوي المقرر   ٥

مخرجات التعلم لتعليمية متكاملة وتساعد علي تحقيق واألنشطة االمواد   ٦
 المستهدفة.

      

تقويم كافة مخرجات التعلم تساعد علي المستخدمة أساليب التقويم   ٧
**فة

      

       .***يتم تعريف الطالب بمحتوي المقرر  ٨

       اإلرشادات الخاصة بأسلوب الدراسة واضحة ومبسطة.  ٩

       الوسائط التعليمية)  –األدوات  -المعامل –توافر المواد التعليمية (المراجع   ١٠

        وجود تقارير دورية للمقرر.  ١١

         ****من نتائج تقويم الطالبمرتدة تطوير المقرر في ضوء التغذية ال يتم  ١٢
  يمكن الرجوع للنموذج الموجود في دليل اعتماد مؤسسات التعليم العالي للتعرف علي أهم النقاط الواجب تضمينها في توصيف المقرر. *

  تقويم المستهدف من المقرر.قويم األخري التي تساعد ** من خالل ملف المقرر علي طبيعة األنشطة الصفية والالصفية ووسائل الت
  تعريف بمحنوي المقرر/ نوعية األنشطة / أساليب التقويم / أساليب التعلم الذاتي المطبقة. ال***يتم التأكد من الوسائل التي يتم من خاللها 

/ أسلوب التعليم / تعديل قائمة القائمين بالتدريس......  : أسلوب التقويم / أجزاء معينة من المقرر/ الكتاب الجامعيمن امثلة التطوير**** 
  وغيرها

  مستويات التقويم:
 المقرر يتفق مع المعايير العامة  . أ

  االمقرر يتفق مع المعايير و لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطوير وٕاعادة صياغةب.        
 عادة النظر في صياغته بشكل كامل.المقرر ال يتفق مع المعايير العامة، والبد من إج.        

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



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

٧٦  

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

مجاالت 
  التقييم

  (ج)  (ب)  (أ)  المؤشرات  م

  مستوفي
إلي حدا 

  ما
غير 
  مستوفي

  
التجهيزات 
واألمن 
  والسالمة

        .١وجود الكنترول فى مكان امن.   ١
        .٢مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق   ٢

        . ٣مالءمة اإلضاءة والتهوية   ٣

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

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

ورقة 
اإلجابة 

  والنتائج  

        ٦حجم العينة من ورقة اإلجابة  ١١
        ٩وجود إجابة نموذجية لكل امتحان   ١٢
        النتيجة تتفق مع منحني التوزيع التكراري  ١٣
        ١٠إتجاهات النتيجة اإلجمالية للمقرر مقارنة بالسنوات الثالث الماضية  ١٤
          ١١دقة تصحيح ورصد الدرجات في أوراق االمتحان   ١٥

 .ة / دواليب من الصاجعلي الشبابيك / أبواب محكم يحديدسياج وجود نظام يحمي الكنترول من سرقة األوراق مثل وجود  .١

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية.  .٢

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

 وجود قرار بتشكيل الكنترول/ عدم مشاركة غير أعضاء هيئة التدريس/ وجود ضمانات لعدم تعارض المصالح ألعضاء الكنترول .٤

 بيقهاالرجوع إلي القوانين الحاكمة ودقة تطيمكن  .٥

 % من حجم األوراق.١٥- ١٠تمثل  .٦

  الطباعة واإلخراج بها الدرجات الخاصة بكل سؤال / تنتاسب األسئلة مع الزمن المحدد / / محدداألسئلة وضوح  .٧

 يمكن الرجوع إلي توصيف المقرر  .٨

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

 حصائيات العامة للسنوات السابقة والمقارنة.يمكن الرجوع لإل  .١٠

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

         
  التقويم: مستويات



	دليل المراجعين المعتمدين 

 

٧٧  

 المقرر يتفق مع المعايير العامة  . أ

  ب.  االمقرر يتفق مع المعايير و لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطوير وٕاعادة صياغة      
  ج.   المقرر ال يتفق مع المعايير العامة، والبد من إعادة النظر في صياغته بشكل كامل.     

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

 


