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 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

٣ 

  تقديرشكر و 
قدم برامج التعليم المفتوح ت التي للمؤسساتيعتبر هذا الدليل المرشد الرئيس 

الدليل  العتماد برامجها، حيث يتضمن؛ التقدم للهيئة فيالراغبة  ،عن بعدالتعلم و 
وٕارشادات التي تتعلق باإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد،  ،المعلومات الالزمة

 معاييرلمجاالت و الممارسات التطبيقية ، وكذلك للبرنامجالدراسة الذاتية إجراء 
والتعلم عن ، التعليم المفتوح: العتماد برامجالتقويم المحددة من قبل الهيئة ومؤشرات 

  .بعد

لجهود كل من أسهم باويسعد الهيئة أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير ل    
هذا  وٕاخراج ،وٕاعداد ،صميمت :هذا العمل، وأخذ على عاتقه مسئولية النجاز ؛المخلصة

والتعلم عن ، التعليم المفتوح :قدم برامجالتي ت المؤسساتسوف يساعد  الذي ،الدليل
وتخص  ،على تحسين جودة مخرجاتها، والتقدم العتماد برامجها من قبل الهيئةبعد 

دارة، وكافة ممثلي األطراف إلخبراء الهيئة، وأعضاء مجلس امستشاري و الهيئة بالشكر 
  .مراجعة هذا الدليل فيأو النقد  ،بالرأيسهمت أ التي ،جتمعيةالم
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  تقديم

أصدر ، واالرتقاء بجودته، استجابة لالحتياجات القومية في تطوير التعليم
م بإنشاء الهيئة ٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(محمد حسني مبارك القرار رقم / السيد الرئيس

 )٢٥(كما أصدر سيادته القرار الجمهوري رقم ، القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
والتي ، وفي ضوء التكليفات المنوطة بالهيئة. م بالالئحة التنفيذية للهيئة٢٠٠٧لسنة 

وبرامج التعليم في مصر، قامت ، مؤسسات: تستوجب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باعتماد
والبرامج التعليمية ، وٕاعداد المعايير الالزمة لتقويم واعتماد المؤسسات، الهيئة بتصميم

باالستعانة بكافة ممثلي المستفيدين النهائيين، واألطراف ، اعلى اختالف أنواعه
واالهتمام بتطوير التعليم، إضافة إلى االستفادة من ، المجتمعية المختلفة ذات العالقة
  .التجارب العالمية في هذا المجال

ومـا واكبهـا مـن تغييـر فـي المفـاهيم ، واإلقليميـة، وفي ضوء المتغيـرات العالميـة
والتي ُتعـد مـن ، يأتي التعليم الجيد بوابة رئيسة للتنمية البشرية، جتماعيةاالقتصادية واال

ــــي مــــوارد األمــــم  ــــة ف ــــرات هائل ــــة المســــتدامة؛ إلحــــداث طف ــــة القومي أهــــم مقومــــات التنمي
ويتصــف التعلــيم الجيــد فــي عصــر المعرفــة بالتوجــه إلكســاب الطالــب القــدرة ، والشــعوب

والــتعلم مــدى الحيــاة، ، والــتعلم الــذاتي، ولوجيــاواســتخدام التكن، واالبتكــار، اإلبــداع: علــى
األمــر الــذي يجعــل تطــوير البــرامج التعليميــة حتميــًا لتحقيــق التميــز والتنافســية؛ ولتصــبح 

  .بما يخدم خطط التنمية الشاملة، وتنمية المهارات، قادرة على إنتاج ونشر المعرفة
لى زيادة القـدرة يهدف إ، إن التحول في فلسفة واستراتيجيات التعليم  في مصر

األمــر الــذي ، مــع الحفــاظ علــى مســتوى مــن الجــودة والتميــز، م العــاليعلــياالســتيعابية للت
والــذي يعــد ســبيال لمواكبــة ، التعلــيم كــالتعلم عــن بعــد فــياســتدعى إدخــال أنمــاط مختلفــة 

  : أربعة توجهات رئيسة
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، المحليـــة: تحقيـــق المرونـــة فـــي البـــرامج التعليميـــة؛ بمـــا يتوافـــق مـــع المتغيـــرات .١
 . في المعارف والمهارات المطلوبة للخريج، والعالمية

 .التغلب على  مشكلة الكثافة الطالبية في بعض مؤسسات التعليم العالي .٢

إتاحة التعليم لمـن ال يسـتطيع التفـرغ لاللتحـاق بـالتعليم النظـامي فـي مؤسسـات  .٣
  . التعليم العالي

لمســـتمر للخـــريجين؛ بمـــا تحقيـــق التوجـــه نحـــو تعميـــق مفهـــوم الـــتعلم الـــذاتي وا .٤
 . التنمية المهنيةيساعد على 

والــتعلم ، لهـذا فقــد قامــت الهيئـة بوضــع معــايير تقـويم واعتمــاد بــرامج التعلـيم المفتــوح
  . عن بعد بما يواكب المعايير العالمية ويتناسب مع الواقع المصري

، واستكماال للجهود التي تقوم بها الهيئة إلعداد نظـام متكامـل؛ لضـمان الجـودة
م فـــي مصـــر؛ تـــم إعـــداد هـــذا الـــدليل الخـــاص باعتمـــاد بـــرامج يوالتطـــوير المســـتمر للتعلـــ

التـي ترغـب ، آملة أن يسهم في دعم مؤسسـات التعلـيم، والتعلم عن بعد، التعليم المفتوح
أو تلـك  المتخصصـة فـي هـذا النـوع ، الـتعلم عـن بعـدو ، في تطبيق نظام التعلـيم المفتـوح

  .من التعليم

  ،ما التوفيق إال باهللاو 

  مجدي عبد الوهاب قاسم/ د.أ

  رئيس مجلس إدارة الهيئة
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  أهداف الدليل
  :إلىيسعى هذا الدليل 

  ضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية فيالتعريف بدور الهيئة، 
  . واعتمادها

 لياتآو  ،المتعلقة بمراحل ،العاليالمعلومات لكافة مؤسسات التعليم  توفير، 
 . عدوالتعلم عن بُ ، التعليم المفتوح :وشروط عملية تقويم واعتماد برامج ،وقواعد

  عملية التقويم واالعتماد لبرامجالمعايير والمؤشرات المستخدمة في تحديد: 
  .عدوالتعلم عن بُ ، التعليم المفتوح

 الدراسة الذاتية الخاصة ببرامجها من خالل  في إجراء ساتالمؤس ساعدةم
 .هذا الغرضمجموعة من النماذج الخاصة ب

  
  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١٠ 

  الدليلبالتعريف  
  :هي ،أقسام أربعةيتكون هيكل الدليل من 

  .التعريف بالهيئة :القسم األول

والتعلم عن ، التعليم المفتوح :العام لعملية تقويم واعتماد برامج اإلطار :القسم الثاني
ونتائج عملية التقويم واالعتماد،  التقويم،وشروط  ،وقواعد ،آليات :من حيث ،بعد

والتظلمات، وقواعد تجديد  ،والتقرير السنوي ألداء البرنامج ومرحلة ما بعد التقويم،
  .االعتماد

والتعلم عن ، التعليم المفتوح: اعتماد برامجومؤشرات معايير مجاالت و  :القسم الثالث
هذه الدراسة،  إلعدادعامة  إرشاداتالدراسة الذاتية والذي يتضمن  إعدادنموذج و  .عدبُ 

وفقًا لقواعد التقويم واالعتماد  ؛الدراسة والبيانات الوصفية الخاصة بالبرنامج، ونموذج
  .المحددة من قبل الهيئة

  .الممارسات التطبيقية :القسم الرابع
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  األول  القسم
  التعريف بالهيئة

  

 نشأة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.   
 رؤية ورسالة الهيئة.   
  أهداف الهيئةغايات و.   
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  القسم األول
  الهيئة القوميةالتعريف ب

  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  :نشأة وتأسيس الهيئة 
محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية في الثامن / صدر قرار السيد الرئيس

بعد إقراره  ،بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد م٢٠٠٧ نوفمبرمن 
، والذي ينص على أن هذه الهيئة )م٢٠٠٦لسنة  ٨٢قانون رقم (من مجلس الشعب 
وتكون لها الشخصية االعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس  ،تتمتع باالستقاللية

كما . الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها في المحافظات
بإصدار الالئحة التنفيذية  م٢٠٠٧لسنة  ٢٥رئيس الجمهورية رقم / صدر قرار السيد

  .لضمان جودة التعليم واالعتمادبإنشاء الهيئة القومية  م٢٠٠٦لسنة  ٨٢للقانون رقم 

يصدر  ،يكون للهيئة مجلس إدارة ؛من قانون إنشاء الهيئة) ١٤(ووفقًا للمادة 
ويتكون من خمسة عشر عضوًا من بين خبراء  ،بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية

ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم األداء وضمان جودة التعليم في جميع  ،التعليم
من بين  ن القرار رئيساً عيِّ ويُ  ،وال تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة مجاالته،

  :نواب للرئيس ةوثالث، أعضاء المجلس 

والثالث  ،خر لشئون التعليم قبل الجامعيآلوا، أحدهم لشئون التعليم العالي
قابلة للتجديد ، وتمتد مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات، لشئون التعليم األزهري

  .لمدة واحدة مماثلة
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 :رؤية الهيئة

 ،معروفــًا بقراراتــه العادلــة ،معترفــًا بــه عالميــاً  ،الهيئــة كيانــًا لالعتمــادأن تكــون 
، المحلـي :وتميزه في مجال ضمان جودة التعليم علـى المسـتوى ،وبريادته ،والموضوعية
 .مع الحفاظ على هويته المصرية ،والدولي ،واإلقليمي

 :رسالة الهيئة

لكسـب ثقـة المجتمـع فـي مخرجاتـه،  ؛وتطـويره المسـتمر ،بجودة التعلـيماالرتقاء 
 ،وأهــدافها المعلنــة، وذلــك مــن خــالل نظــم ،واعتمــاد المؤسســات التعليميــة وفقــًا لرســاالتها

  .والشفافية ،والعدالة ،وٕاجراءات تتسم باالستقاللية

  :غايات وأهداف الهيئة
  :الغايات
 بما يتفق ومتطلبات خطط  ؛وتطويره المستمر ،ميعلضمان الجودة الشاملة للت

بما ال  ؛والدولي ،يالمحل: وتحقيق التنافسية على المستويين ،التنمية القومية
  .يتعارض مع هوية األمة

 بناء المعرفة، وتنمية المهارات،  :دعم وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في
  .لبيئةونشر الثقافة، وتعميق البحث العلمي، وخدمة المجتمع وا

 واعتباره أحد روافد  ،لزيادة الناتج القومي ؛تعظيم مردود االستثمار في التعليم
   .زيادة الدخل القومي

 ناً باعتبارها كيا ؛كسب ثقة وتأييد ودعم المجتمع ومؤسساته المختلفة للهيئة 
والتعاون المستمر مع هيئات  ،وتحقيق التواصل ،به عالمياً  اً لالعتماد معترف
  .والدولي، اإلقليمي :واالعتماد على المستويين ،ضمان الجودة
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    :األهداف
  :وتطويره المستمر من خالل ،تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم

 نشر الوعي بثقافة الجودة.  
 بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من  ؛التنسيق مع المؤسسات التعليمية

استرشادا بالمعايير  ،وآليات قياس األداء ،وقواعد مقارنات التطوير ،المعايير
  .و بما ال يتعارض مع هوية األمة ؛الدولية

 للقيام بالتقويم الذاتي ؛دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية.  
 والدولي في مخرجات العملية  ،واإلقليمي ،المحلى :تأكيد الثقة على المستوى

  .بما ال يتعارض مع هوية األمة ؛التعليمية
 طبقا للمعايير القياسية ؛وبرامجها ،القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية 

  .ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ،ميةيعلالمعتمدة لكل مرحلة ت
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 القسم الثاني

  اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد 
  التعليم المفتوح، والتعلم عن بعد لبرامج
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 القسم الثاني

  اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد 
   التعليم المفتوح، والتعلم عن ُبعد: لبرامج

العام لعملية التقويم واالعتماد  اإلطارمن هذه الوثيقة على  الثاني القسميشتمل 
 اً مرشد القسموتعتبر محتويات هذا . عد في مصرالتعلم عن بُ التعليم المفتوح، و  :لبرامج

  .رامجها من قبل الهيئةبالتقدم لطلب اعتماد  فيترغب  التي ،للمؤسسات
مراحل بالتحديد متطلبات التأهل للتقدم لطلب االعتماد، و  القسمويتناول هذا 

 والتي، عدالتعلم عن بُ التعليم المفتوح، و : وٕاجراءات عملية التقويم واالعتماد لبرامج
رنامج، وتشكيل فريق إعداد الدراسة الذاتية للب طلب التقدم العتماد البرنامج،: فيتتمثل 

بعد  ليات عمله، والزيارة الميدانية ونتائج عملية التقويم، ومرحلة ماالمراجعين، وآ
  .التقويم، والتقرير السنوي الدوري ألداء البرنامج، والتظلمات، وتجديد االعتماد

  :متطلبات التأهل لالعتماد) ١(

  .عدالتعلم عن بُ التعليم المفتوح، و : لبرامجالمؤسسة للتقدم بطلب اعتماد  أهلية ١-١
  :م٢٠٠٦لسنة  )٨٢(المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم : أوًال 

 االعتمــادمصــر التقـدم بطلــب  فــي العـاليمؤسســة مـن مؤسســات التعلــيم  ألييمكـن 
التعلـــيم  :دمها مـــن خـــاللتقـــ التـــي ،أو أكثـــر مـــن البـــرامج التعليميـــةبرنـــامج مـــن الهيئـــة ل

وذلـك مـن خـالل  ؛توافر لديها األهلية الكافيـة لـذلكتبشرط أن  ،عدالتعلم عن بُ المفتوح، و 
 :الشروط التالية استيفاء
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 للعمـــل  ؛أن تكـــون المؤسســـة حاصـــلة علـــى التـــرخيص مـــن وزارة التعلـــيم العـــالي
التعلــيم المفتــوح،  :العــالي، تقــدم برنامجــًا أو أكثــر مــن خــاللم يعلــكمؤسســة للت

  .عدالتعلم عن بُ و 
 لمؤهل معترف به من وزارة التعليم العالي يكون البرنامج مانحاً  أن.  

  المطلــوب اعتمــاده التعليمــيالبرنــامج أن تكــون قــد منحــت شــهادة دراســية فــي، 
  . األقلمرة واحدة على 

  كون لديها رسالة محددة ومعتمدة من مجلسها الحاكمتأن. 

  التابعــة لهــا المؤسســة مباشــرة علــى طلــب التقــدم  الجهــةقــدم مــا يفيــد موافقــة تُ أن
 .لالعتماد

 :م٢٠٠٦لسنة  )٨٢(المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم :  ثانياً 

 م،٢٠٠٦لســــنة  )٨٢(الخاضــــعة للقــــانون رقــــم  يحــــق للمؤسســــات التعليميــــة غيــــر
أو أكثر  برنامجواالعتماد ل ،ب التقويمتتقدم للهيئة بطل أن ،العاملة وغير العاملة بمصر
مــــع كــــون  ذكرهــــا، تكــــون مســــتوفية للشــــروط الســــابق أن ىمــــن برامجهــــا التعليميــــة، علــــ

  .المعنية لكل حالة الجهةمن  اً صادر  األولفي الشرط  إليهالترخيص المشار 

  :القيم الجوھرية لمعايير االعتماد ٢-١

مـن حيـث الـدور المنـوط بهـا فـي  ،تعتبر مؤسسـات التعلـيم العـالي عمـاد تقـدم الـدول
وحــل مشــاكل  ،تقــدم اقتصــاد الدولــةو  ،وممارســة البحــث العلمــي الهــادف ،المعرفــة إنتــاج

 :علـى المنافسـة فـي سـوق العمـل ومهارياً  ،معرفياً : قادرين أفرادوكذلك تخريج  ،المجتمع
 ،وتطوير ،الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي في بناء إطاروفي  ،والدولي ،المحلي
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 ؛ةيـعلوفا ،وكذلك التحـديات التـي تواجههـا فـي القيـام بهـذا الـدور بكفـاءة ،وتقدم المجتمع
  :القيم الجوهرية التالية إلىتستند معايير االعتماد  أنفقد راعت الهيئة 

  والحفاظ على هوية األمة القومي،االنتماء.  
 والموضوعية ،العمل من خالل قيم تحكمها النزاهة.  
 أخالقيات المهنةااللتزام ب. 

 للتنافسية العالمية وٕاعداده ،تنمية مهارات الطالب. 

  المعلومات الموثقة إلىاستناد عملية اتخاذ القرارات . 

 دعم خطط التنمية القومية فيال الفعَّ  اإلسهام. 

 النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية.  
 واالهتمام الشراكة الفعالة مع جميع األطراف ذات الصلة. 

 مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. 

 التقييم الذاتي المستمر أساس للتطوير.  
 السعي الجاد للتميز. 

  :االعتماد وابطض ٣- ١
مؤسســات  فــيالتــي تقــوم بهــا الهيئــة للبــرامج التعليميــة  - تعتمــد عمليــة االعتمــاد

نمــط  أو ،كــان نــوع البرنــامج أيــاً  ،علــى مجموعــة مــن الضــوابط الموحــدة -العــاليالتعلــيم 
  :التعلم الذي يقدم من خالله، وذلك على النحو التالي

  ه ئعنـــد التأكـــد مـــن اســـتيفا التعليمـــي،يمـــنح االعتمـــاد مـــن قبـــل الهيئـــة للبرنـــامج
 .معايير التقويم واالعتماد
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 فــي حالــة عــدم قدرتــه علــى تحقيــق المعــايير ،يحجــب االعتمــاد عــن البرنــامج، 
تلك المتعلقة بالمعايير األكاديمية، وتصميم البرامج والمقـررات، األخص وعلى 

 . حاكمة في عملية التقويم واالعتمادهذه المعايير حيث تعتبر  ؛والتعليم والتعلم

  ،في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليمية لبعض معايير الجودة غير الحاكمة
، وكـذلك بالبرنـامجوة فإن الهيئة تخطر المؤسسـة بتقريـر مفصـل يحـدد نقـاط القـ

 ىمســـتو  ىالجوانـــب التـــي لـــم تســـتوف المعـــايير وكيفيـــة التحســـين للوصـــول إلـــ
مــا جــاء  ىيومــًا علــي األكثــر للــرد علــ ١٥الجــودة المطلــوب، وتمــنح المؤسســة 

بخطـــاب الهيئـــة المرســـل للمؤسســـة، وعلـــي المؤسســـة تحديـــد المـــدة التـــي تراهـــا 
أشهر من تاريخ اإلخطار،  ٩ز الزمة الستيفاء جوانب القصور، وبما ال يتجاو 

وتقــــوم الهيئــــة بعــــدها بإعــــادة إجــــراء عمليــــة التقــــويم، وٕاصــــدار قرارهــــا النهــــائي 
 .، وال يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى)البرنامجعدم اعتماد / اعتماد (

  مجـاالت القـوة  :التـي تتضـمن ،المؤسسـة بالنتيجـة النهائيـة إخطارتتولى الهيئة
التــام؛ لهيئــة امطلــوب تحســينها، مــع تأكيــد اســتعداد والمجــاالت ال ،فــي البرنــامج

الوفاء بمعايير  علىة المؤسسة ساعدلم ؛لتقديم مختلف صور التوجيه واإلرشاد
  .تقويم واعتماد البرنامجالهيئة؛ ل
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التعلم عن التعليم المفتوح، و : امجلبر  عملية التقويم واالعتماد ٕاجراءاتمراحل و ) ٢(
  :عدبُ 

ليات عملية تقويم واعتماد البرامج آو  ،من الدليل مراحل الجزءيتناول هذا      
 :فيمتمثلة  عدالتعلم عن بُ  التعليم المفتوح، و: امجقدم من خالل بر تُ  التي ،التعليمية

عمل المراجعين  وآلياتالدراسة الذاتية،  وٕاعدادطلب التقدم لالعتماد من الهيئة، 
المعتمدين، وأدوار وواجبات المنسق المعين من قبل المؤسسة التابع لها البرنامج 

 .  لبرنامجعن ا السنوي الدوريالخاضع لالعتماد، والتقرير  التعليمي

  :طلب التقدم العتماد البرنامج: أوالً 
  راجع موقع الهيئة (تتقدم المؤسسة بطلب اعتماد البرنامج التعليمي

  .معتمدا من مجلسها الحاكم ،)كترونياإلل
 والمشار إليها  ،لشروط المؤهلة للتقدم لالعتمادالبد أن تستوفي المؤسسة كافة ا

ال عدم استيفاء كامل الشروط، وفى حالة . االعتمادحتى تتم إجراءات  ؛سابقاً 
بعد انقضاء ستة أشهر على األقل من  تاريخ  إالإعادة التقدم للمؤسسة يجوز 

  .الطلبل عدم قبو 
  ًفي حالة استيفاء البرنامج للشروط  تقوم الهيئة بمخاطبة المؤسسة رسميا

، خالل مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ التقدم ،المؤهلة للتقدم لالعتماد
عد لذلك من للنموذج المُ  وفقاً  ؛ذاتية للبرنامجالالدراسة وتحدد موعد استيفاء 

  . والموضح في القسم الرابع من هذا الدليل ،قبل الهيئة
 التي يحددها ، تؤدي رسوم التقويم واالعتماد للبرنامج أنالمؤسسة  يتعين على

في خالل  ،لكتروني للهيئةإلالموقع ا فىوالمعلن عنها ، الهيئة إدارةمجلس 
 . بقبول الطلب إخطارهامن  األكثرعلى  ن يوماً يثالث
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  :تية للبرنامجإعداد الدراسة الذا: ثانياً 
المرجع -العتمادموضع ا- التعليميتعتبر الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامج   

الدراسة  إعدادلذلك يراعى عند  ؛األساسي لفريق المراجعة القائم على تقييم البرنامج
  :يليالذاتية للبرنامج ما 

  وبمشاركة جميع األطراف ذات  ،ومصداقية ،الدراسة الذاتية بدقة إعداديتم
والوثائق المدعمة  األدلة، مع ضرورة توفير ،الصلة داخل وخارج المؤسسة

  .للبيانات الواردة بالدراسة
  موضح  وكما هوفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة  ؛الدراسة الذاتية إعداديتم

  .في القسم الرابع من هذا الدليل
 ثالث نسخ مطبوعة(الدراسة الذاتية للهيئة  تقدم المؤسسة التابع لها البرنامج، 

ومعتمدة من مجلسها  ،خالل المدة المنصوص على ها) لكترونيةإونسخة 
ومشفوعة بخطاب من رئيس المجلس يفيد بأن كافة البيانات الواردة  ،الحاكم

  .بالدراسة صحيحة
 في والمقررات الدراسية  ،يتم تجميع كافة النماذج المستوفاة لتوصيف البرامج

 .ملحق منفصل عن الدراسة الذاتية

  :عمله وآليات، تشكيل فريق المراجعة: ثالثاً 
ذات خبرة في مجاالت ضمان  أكاديميةيشكل فريق المراجعة من شخصيات 

 رأيويتم استطالع  ومن ذات تخصص البرنامج موضع التقييم، ،جودة التعليم
تضارب في  أيلضمان عدم وجود  ؛تشكيل الفريق حولالمؤسسة المقدمة للبرنامج 

  . المصالح
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  :الميدانية ةالزيار : رابعاً 

  : الميدانية ةموعد الزيار  )أ
  التنسيق مع المعتمدين، وذلك بالمراجعين  ةتقوم الهيئة بتحديد موعد لزيار

خالل فترة ال تتعدى ستة أشهر من تلقي الهيئة طلب المؤسسة  ،المؤسسة
الهيئة  المعنى وتخطر -موضوع التقويم-للتقدم العتماد البرنامج 

  .خالل عملية التقويم إتباعهاالتي سيتم  باإلجراءاتالمؤسسة 
    :الجدول الزمني للزيارة الميدانية )ب

 يتم االتفاق على الجدول الزمني للزيارة بالتنسيق مع المؤسسة. 

  :إعداد وتنظيم الزيارة الميدانية )ج
للبرنامج الخاضع -والتنظيم للزيارة الميدانية  اإلعدادتتطلب مرحلة   

أعضاء هيئة التدريس بها   المؤسسة ألحدتكليف  -للتقويم واالعتماد
ويتمثل  ،وٕاجراءات الزيارة الميدانية ،لتيسير عمليات ،للقيام بدور المنسق

 :ما يليفي المنسق دور

 لها  لمقترحا الزمني الجدول أن من والتأكد ،للزيارة اإلعداد في المشاركة
  .مالئم

 الزائر المراجعين لفريق فرةامتو  المالئمة الداعمة األدلة أن من التأكد. 

 يسبق الزيارات الميدانية الذي، التمهيدي االجتماع حضور. 

  التي تتطلبها عملية المراجعة والتقويم ،المختلفة األدلةتوفير المستندات و. 

 مع كافة األطراف المعنية في  ،تنسيق وتنظيم المقابالت واالجتماعات
 .عملية المراجعة والتقويم
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 التي تتطلبها عملية المراجعة  ،تنسيق وتنظيم الزيارات ألغراض المالحظة
 .والتقويم

 ؛المراجعين مع فريق االجتماعات والمقابالت المحددة له يومياً  حضور 
 .وفقا لخطة الزيارة الميدانية

  ،تنسيق ، و والرد على استفسارات المراجعينتوفير كافة البيانات المطلوبة
  .المعنيين بموضوع االستفسار واألفرادمقابالت المطلوبة بين المراجعين ال

  : ةيديارة التمهيالز  )د 
ينسق قائد فريق المراجعين المعتمدين مع المؤسسة التابع لها   

بالتقويم واالعتماد موعدًا لزيارة تمهيدية لها، تهدف إلى  يّ البرنامج المعن
  :تحقيق ما يلي

  الجدول الزمني/ إجراءات الزيارة(تأكيد ترتيبات الزيارة الميدانية /
 ).أخرى/ الترتيبات اللوجستية

 التي  ،إفادة المؤسسة عن مدى كفاية المعلومات التقويمية والوثائق
 .وطلب أية معلومات أو وثائق إضافية ،جتضمنتها الدراسة الذاتية للبرنام

 تأكيد توفير الوثائق  الداعمة أثناء الزيارة الميدانية.  

  :وأنشطة الزيارة الميدانية ،الفترة الزمنية )هـ

  :مدة الزيارة) ١(
وتتراوح من  ،ونوع البرنامج ،لنمط التعليم تبعاً مدة الزيارة تختلف        

 . إلى أربعة أيام ينيوم

   :األنشطة) ٢(
  :، وتتنوع كالتاليلنمط التعليم وفقاً  ؛األنشطةتختلف بعض  قد     
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 أعضــــاء هيئـــــة و  ،اجتماعــــات ومقــــابالت مــــع ممثلـــــين للطــــالب
 . الفني واإلداري الجهازو  ،التدريس

 فــيأو التــي يرغبــون  ،المــراجعين علــى الوثــائق المقدمــة إطــالع 
هـذا الصـدد  فـيوتـدوين مالحظـاتهم  ،وتحليل مضمونها ،طلبها

 ). الوثائقيالفحص (

 المكتبةالقاعات، و مثال ذلك مالحظة (مالحظة لجمع األدلة ال ،
 ). وغيرها، م المفتوحيمركز التعلو 

  ًلتقويم تقدم سـير عمـل  ؛يعقد المراجعون اجتماعات مغلقة يوميا
ومقارنــة  ،ومناقشــة ،ونتــائج المقــابالت ،ومراجعــة األدلــة ،الفريــق

مـــن جانـــب كـــل  إليهـــاالتـــي تـــم التوصـــل  والنتـــائج ،المالحظـــات
يمكــــــن دعــــــوة المنســــــق لحضــــــور هــــــذه (. الفريــــــق فــــــيعضــــــو 

 .)إذا دعت الحاجة ،االجتماعات

  :نتائج عملية التقويم) ٣(
التابع لها البرنامج محل التقويم  التعليميةالمؤسسة  بإخطارتقوم الهيئة       

خالل ستين يومًا من انتهائها من عملية التقويم، وذلك  ،بنتائج عملية التقويم
   :متضمن إحدى الحاالت التالية ،ه بعلم الوصوليعلى بكتاب موصَّ 

يمنح شهادة  ؛لمعايير المحددة من قبل الهيئةاحالة استيفاء البرنامج  في  .أ 
 ،اسم البرنامج بإضافةعن هذا المنح  باإلعالناالعتماد، وتقوم الهيئة 

 ،سجل البرامج المعتمدة بسجالت الهيئة لها إلىلتابعة والمؤسسة ا
وزارة التعليم  بإخطارقيام الهيئة  إلى إضافةوبموقعها االلكتروني، 

 اإلطالع إتاحةالمعنية بنسخة من القرار مع  األخرىوالجهات  العالي،
  .ه للكافةيعل
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لبعض معايير الجودة غير الحاكمة ،  البرنامج في حالة عدم استيفاء   .ب 
يحدد الجوانب التي لم تستوف  ،فإن الهيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل

ما جاء  ىللرد عل ؛األكثر ىعل اً يوم )١٥(من المعايير، وتمنح المؤسسة 
المؤسسة تحديد المدة التي تراها  ىبخطاب الهيئة المرسل للمؤسسة، وعل

  .البرنامج جوانب القصور فيلعالج الزمة 
وٕاصدار قرارها  ،تقوم الهيئة بعدها بإعادة إجراء عملية التقويم     

، وال يجوز منح المؤسسة )عدم اعتماد البرنامج أو ،اعتمادب(النهائي 
 .   ىالتابع لها البرنامج مهلة أخر 

عدم  -األولىمن خالل عملية التقويم - في حالة ما إذا تبين للهيئة  .ج 
. فإن قرار الهيئة يكون بعدم االعتماد االعتماد؛استيفاء البرنامج لمعايير 

صدر قرار الهيئة بعدم  الذي- ال يجوز للمؤسسة التابع لها البرنامجو 
بعد مرور عام كامل على  إال له التقدم بطلب االعتماد إعادة -اعتماده
  .من تاريخ قرار الهيئة بعدم االعتماد األقل

  :ما بعد التقويم مرحلة) ٤(
تمنحه  الذي ،يتضمن هذا القسم القواعد المنظمة لمرحلة ما بعد االعتماد

 وفقاً  ؛ومؤسسات جامعة األزهر العالي،م يمؤسسات التعل في يالتعليمالهيئة للبرنامج 
  :التالي فيوتتلخص هذه القواعد  ،لنتائج التقويم

طوال فترة صالحية  اً يستمر البرنامج الصادر له شهادة اعتماد خاضع  .أ 
التي  ،والمراجعة الدورية من خالل التقارير الذاتية السنوية ،الشهادة للمتابعة

وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، تقدمها المؤسسة عنه
للتأكد  ؛للمتابعة في هذا الشأن آلياتمن  -أو من ترخص لهم-واالعتماد 

  .ايير االعتمادمن استمرار استيفاء البرنامج لمع
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تم  الذيوالفحص أن البرنامج  ،جعةاوالمر  ،إذا تبين من أعمال المتابعة  .ب 
أو  ،تعديالت في تصميمه أيأجرى  أو ،حد شروط االعتمادأاعتماده فقد 

لمعايير وعناصر  مستوفٍ  بما يجعله غير األخرى؛أو أنشطته  ،مقرراته
 ؛االعتماد إلغاء أو ،فإيقا فيالهيئة الحق  إدارةن لمجلس إف ؛االعتماد

  .بحسب جسامة المخالفة
يحق لوزارة التعليم العالي والجهة المعنية أن تطلب من الهيئة إعادة النظر   .ج 

  .في حال مخالفته لمعايير االعتماد ،في صالحية البرنامج
في حالة  ،الممنوحة للبرنامج شهادة االعتماد إلغاءالهيئة  إدارةيحق لمجلس   .د 

التي  ،المستندات أو ،البيانات أنثبت  إذاأدائه، أو  في جوهريحدوث تغيير 
قدمتها المؤسسة عن البرنامج التابع لها للحصول على االعتماد غير 

  .البرنامج حصل على االعتماد عن طريق الغش أنصحيحة، أو 
 ،المؤسسة بقرار إيقاف أو إلغاء االعتماد للبرنامج التابع بإخطارتقوم الهيئة   .ه 

خالل خمسة عشر يومًا من  ،ه بعلم الوصوليى علصَّ لها وذلك بخطاب مو 
  .أسباب القرار اإلخطاريتضمن  أنتاريخ صدور القرار، على 

االعتماد  إلغاءأو  إيقاف،يحق للمؤسسة التابع لها البرنامج التظلم من قرار   .و 
 . إخطارهاخالل ثالثين يومًا من  ،طبقًا لإلجراءات القانونية المنظمة لذلك

 بإزالةثبت له قيام البرنامج  إذا اإليقاف؛قرار  بإلغاءالهيئة  إدارةيقوم مجلس   .ز 
  .التي قام على ها هذا القرار األسباب،

العتماد البرنامج في  اإللغاءأو  اإليقاف،ما لم تتظلم المؤسسة من قرار   .ح 
 ،أو جاءت نتيجة التظلم في غير صالح البرنامج ،المدة القانونية المحددة

شهادة اعتماد  إيقافعن قرار  باإلعالنتقوم  أنهيئة نه يتعين على الإف
 .عن قرار االعتماد اإلعالنبذات طريقة  إلغائهاأو  ،البرنامج
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 :التقرير السنوّي ألداء البرنامج) ٥(

البرنــامج خــالل العــام المقــدم عنــه التقريــر،  ألداء يمثــل التقريــر الســنوي عرضــاً 
 يتضـمنكـذلك . وسـير العمليـة التعليميـة بالبرنـامج ،ونتـائجهم ،الطالب أعداد :ويتضمن
لتحسين وتطوير البرنامج تمت في العـام المقـدم  أنشطة؛ أو ،تغيرات ألية رصداً التقرير 

ـــر ـــامج  الســـنويالتقريـــر  فـــيتشـــير  أنوعلـــى المؤسســـة . عنـــه التقري إلـــى الخـــاص بالبرن
وتحســــين نقــــاط  ،لجــــةومعا ،لتعزيــــز نقــــاط القــــوة ؛تــــم تنفيــــذها التــــي ،والمهــــام ،ألنشــــطةا

   .تقرير صادر من الهيئة عن البرنامج آخر فيوردت  التي ،الضعف

  :التظلمات) ٦(
لم تمنحه الهيئة االعتماد أن  الذي ،من حق المؤسسة التعليمية التابع لها البرنامج    

  ):يالهيئة اإللكترون موقعراجع (للقواعد التالية  وفقاً  ؛تتظلم من هذا القرار

 الهيئة إدارةرئيس مجلس  إلىللمؤسسة التعليمية التابع لها البرنامج أن تتظلم   .أ 
شهادة االعتماد، أو من قرار رفض  -المعنى-من قرار رفض منح البرنامج 

سحب ( إلغائها أو ،شهادة االعتماد إيقافتجديد االعتماد له، أو من قرار 
 إخطاريوما من تاريخ ن يتم تقديم التظلم خالل ثالثين أشريطة  ؛)االعتماد

  .الهيئة للمؤسسة بالقرار موضوع التظلم

 ،من الهيئة تلتزم المؤسسة المتظلمة بتسديد رسوم التظلم المحددة سلفاً   .ب 
  .لكترونيإلموقعها ا فيعنها والمعلن 

 إدارةيصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس  ،التظلمات لجنة فيتولى النظر ت  .ج 
ممن  ،ضوية ثالثة مراجعين معتمدين من الهيئةوع ،حد نوابهأوبرئاسة  ،الهيئة
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 ،تقويم البرنامج التابع للمؤسسة المتظلمة أعماللم يسبق لهم المشاركة في 
  .األقلوعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على 

ها خالل ئأعضا آراء بأغلبيةتصدر لجنة التظلمات توصيتها في التظلم   .د 
 إدارةمجلس  إلىوترفع تقريرها  ،ممن تاريخ التظل األكثرعلى  تسعين يوماً 

تخطر به المؤسسة التابع لها البرنامج  مسبباً  نهائياً  الذي يصدر قراراً  ،الهيئة
  .من صدوره خالل ثالثين يوماً 

تلتزم الهيئة برد رسوم  ،في حالة قبول تظلم المؤسسة التابع لها البرنامج  .ه 
  .إليهاالتظلم  

  :تجديد االعتماد )٧(
مدة  التعليميالتي تمنحها الهيئة للبرنامج  ،شهادة االعتماد تسري صالحية     

مع  ،والقواعد المطبقة لالعتماد أول مرة اإلجراءاتويتم تجديدها بذات  ،خمس سنوات
  :يليااللتزام بما 

 األولتتقدم المؤسسة التابع لها البرنامج بطلب تجديد االعتماد له خالل الشهر . أ
 .من مدة سريان االعتماد السابق األخيرةمن السنة 

 .والصادر من الهيئة ،تقرير العتماد البرنامج آخريرفق بالطلب . ب

التقييم واالعتماد المحددة من  إعادةتسدد المؤسسة التابع لها البرنامج رسوم . ج
  .لكترونيإلموقعها ا فيوالمعلنة  ،الهيئة

    



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٣٢ 

  

  

  

  

  

  

  القسم الثالث

  مؤشراتمعايير و  
  .التعلم عن ُبعدو  التعليم المفتوح،: برامج اعتماد 
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  و مؤشراتمعايير  
  التعليم المفتوح، والتعلم عن ُبعد: اعتماد برامج

  :القدرة املؤسسية: أوالً 
  املؤشر  املعيار 

  إدارة الربنامج -١

  .الغرض من البرنامج ١-١
  .سياسات القبول ٢-١
  .لبرنامجاإلشراف األكاديمي على ا ٣-١
  .واألخالقيات المصداقية ٤-١

البشرية، : املوارد -٢
  :واملادية

  .اإلداريون/ أعضاء هيئة التدريس ١-٢
/ التــــدريب والتأهيــــل ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس ٢-٢

  الفنيون/ المعاون
  الموارد المادية ٣-٢
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  :الفاعلية التعليمية: ثانياً 
  املؤشر  املعيار

  الربنامج -٣

  .أهداف البرنامج ١-٣
  .المعايير األكاديمية المرجعية ٢-٣
  .التعليمي البرنامج ٣-٣
  .مؤشرات نجاح البرنامج ٤-٣

  التعليم والتعلم -٤
  .أساليب التعليم ١-٤
  .تقويم أداء الطالب ٢-٤

  الطالب -٥

  .التواصل والمعلومات ١-٥
  .الدعم األكاديمي، والمادي ٢-٥
  .حقوق الطالب ٣-٥
  .رضا الطالب ٤-٥

التقويم الذاتي،  -٦
  والتطوير املستمر

  .تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ١-٦
  .نظام ضمان الجودة ٢-٦
  .االستفادة من نتائج التقويم ٣-٦
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  نموذج إعداد الدراسة الذاتية

 بالبرنـــامج؛بالدراســـة الذاتيـــة الخاصـــة  ،مـــن هـــذه  الوثيقـــة الثالـــث قســـميتعلـــق ال
 -مؤسســة  أييجــب علــى  التــي ،للدراســة الذاتيــة استرشــادياً  حيــث تقــدم الهيئــة نموذجــاً 

برنامجها المقدم من خالل التعلـيم المفتـوح، أو الـتعلم عـن ُبعـد  التقدم العتماد فيراغبة 
ويحتــوى هــذا  ،مــن عمليــة التقــويم لالعتمــاد أساســيلتقــديمها للهيئــة كجــزء  تعــدها أن -
الدراسـة الذاتيـة، يليهـا نمـوذج  بإعـدادالخاصـة  اإلرشـاداتمن الـدليل علـى بعـض  قسمال

، وعمليـــة التقـــويم البرنـــامجالبيانـــات الوصـــفية عـــن  :همـــا ،الدراســـة المكـــون مـــن قســـمين
  .للمعايير المحددة من قبل الهيئة وفقاً  الذاتي،

  : الدراسة الذاتية بإعدادعامة تتعلق  إرشادات

واألكثـر أهميـة  ،الخطـوة األولـى بالبرنـامجالخاصـة  الذاتيـةالدراسـة  إعـداديمثل 
مــن تحديــد  المؤسســةيمكــن  ذاتيــاً  تعــد تقويمــاً  إنهــاحيــث  ؛فــى عمليــة التقــويم واالعتمــاد

ويمكنهـــا قياســـا علـــى تلـــك  ،لمعـــايير ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد ء برنامجهـــامـــدى اســـتيفا
كـذلك . والتخطـيط للتعزيـز والتحسـين ،ضـعفهمـواطن المعايير من تحديـد مـواطن قوتـه و 

تقـدم البيانـات المطلوبـة  المؤسسـة نإ حيـث ؛سـاس لعمليـة التقـويمتعد الدراسة الذاتيـة األ
و كـل مـا جـاء أوقد يختار المراجعون التحقق مـن بعـض  ،للمراجعين في صورة مجمعة

  .لميدانيةالزيارات االتجربة، و و  ،من خالل الوثائق ،ليهإشارة اإل تبالدراسة كما سبق

 الـتعلم عـن ُبعـد/ لبرنامج التعليم المفتوحتتضمن الدراسة الذاتية  ،وبصفة عامة
يتعلــق  :والثــاني، البرنــامجعــن  العامــةويشــتمل علــى البيانــات  :ين رئيســيين، األولءجــز 

حددتها الهيئة القومية لضمان الجودة  يللمعايير الت وفقاً  للبرنامج؛ الذاتيبتقرير التقييم 
  .البرنامج نقاط تميز إلبراز ؛تعديل أي إضافة للمؤسسةو  ،واالعتماد
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 ؛ن الدراســة الذاتيــة هــي التــي ســوف تســتخدم بواســطة فريــق المــراجعينإوحيــث 
 بحيث تصبح مصدراً  ؛بعناية ودقة إعدادهانه يجب إف ؛لالعتماد المتقدم البرنامجلتقويم 

هنـــاك عـــدة و . للمعلومـــات ذات الصـــلة بالمعـــايير المحـــددة عـــن طريـــق الهيئـــة متكـــامالً 
  :وهي ،التزامات أساسية إلعداد الدراسة الذاتية

 المعنيةجميع األطراف ممثلي  اشتراك.  

 دعم القيادة ألداء هذه المهمة.  

 المصداقية العالية والشفافية. 

 الدعم الوثائقي لما تضمنته الدراسة. 

 باستخدام األساليب العلمية ،اتجمع وتحليل البيان. 
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 نموذج إعداد الدراسة الذاتية

  البيانات الوصفية -١
 

  : بيانات عن المؤسسة: أوال

 اسم المؤسسة: ...........................................................  

 ـة                   معهد كليـ أكاديمية            / جامعة :  نوع المؤسسة
  عاٍل                 

 األكاديمية التابعة لها المؤسسة/اسم الجامعة........................ :  

 حكومية               خاصة       :   األكاديمية/نوع الجامعة  

  المحافظة        :قع الجغرافيالمو :  ........................ 

   .......................... : المدينة      

 بالبرنامج مدة الدراسة  :..................  

 بالبرنامج لغة الدراسة................................. :  

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

  
  :بيانات عن البرنامج األكاديمي -ثانياً 

  :بيانات عامة) أ(

 اسم البرنامج :................................................  
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 تاريخ التطبيق الفعلي للبرنامج ................................:  

 المرحلة الجامعية األولى    :   نوع البرنامج                                               

  )دكتوراه/ ماجستير(دراسات عليا                      

 المدير األكاديمي للبرنامج.................................. :  

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

 عدد الطالب المقيدين في البرنامج:  

   إجمالي إناث   ذكور

  البرنامج  فيإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين :............  

  أعضاء هيئة التدريس، وفقًا لدرجاتهم العلميةتوزيع:     

   أستاذ أســـتاذ مساعد          مــدرس

 خبير غير متفرغ  / أستاذ        أستاذ متفرغ

 إجمالي عدد أعضاء الهيئة المعاونة  :    

 إجمالي عدد العاملين بالجهاز اإلداري  :  

 إجمالي عدد العاملين بالدعم الفني:   

  :بيانات تتعلق بالعملية التعليمية) ب( 
 عدد المقررات الدراسية: .......................  
  البرنامج فينظام الدراسة: .....................  
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الوحدات التعليمية                         : الفصل الدراسي           الساعات المعتمدة
  ...............أخرى تذكر
 مراسلة         مفتوح             إلكتروني             :   نمط التعليم

  ..................أخرى تذكر
 نسبة الناجحين إلى إجمالي الطالب في العام الدراسي األخير% .....:  

  

  :وسائل االتصال بالمؤسسة
.............                                     .......................: ..............العنوان البريدي - 
يتم تزويد الهيئة باسم مستخدم، وكلمة مرور خاصة ( الموقع اإللكتروني  - 

                           ............................):.............لالستخدام من قبل المراجعين
............................                       .................... :العنوان اإللكتروني - 
  ...................... :فاكس –   :......................... تليفون  -
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٤١ 

  االعتمادومؤشرات معايير  -٢

  

 :إدارة البرنامج .١

  :الغرض من البرنامج ١- ١
  ؟المؤسسة سالةر مع البرنامج توافق هل ي ١-١-١-١
  ؟ المجتمع احتياجاتيلبى البرنامج إلي أي مدي  ٢-١-١-١

   :سياسات القبول ٢- ١
  تحديد أعداد الطالب المقبولين بالبرنامج ؟ وٕاجراءاتما هي سياسة  ١-١-٢-١
 هل توجد معايير وٕاجراءات معتمدة للتحويالت من وٕالي البرنامج؟  ٢-١-٢-١

الالزمــة للتعامــل مــع  ن لــدى الطــالب المهــاراتأهــل تتأكــد المؤسســة مــن  ٣-١-٢-١
 لتعلم عن بعد ؟ا ا المستخدمةتكنولوجيال

وســـائل بالبرنـــامج ب االلتحـــاقهـــل تعلـــن المؤسســـة عـــن إجـــراءات وشـــروط  ٤-١-٢-١
  ؟متعددة 

عنــه  واالستفســارهــل تتــيح المؤسســة للطــالب إمكانيــة التســجيل بالبرنــامج  ٥-١-٢-١
  ؟اإلكتروني

 :على البرنامج األكاديمياإلشراف  ٣- ١

  هل تحدد المؤسسة هيكل أكاديمي إلدارة البرنامج؟ ١-١-٣-١
 األكاديميـة هل توفر المؤسسة مشرفين أكـاديميين لألشـراف علـى األنشـطة ٢-١-٣-١

  ؟ للبرنامج
  األكاديمي علي الدارسين؟ هل تحدد المؤسسة مهام المشرف ٣-١-٣-١

 القدرة المؤسسية: أوال
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٤٢ 

  :واألخالقيات داقيةالمص ٤- ١
  :والرسوم الدراسيةالترويج  ١-٤- ١

  ؟عن البرنامج اإلعالنتتحرى المؤسسة  الدقة في  هل ١-١-٤-١
كيفيـة وضـوابط و البرنـامج  تحصـيل رسـومتعلن المؤسسة عـن تفاصـيل هل  ٢-١-٤-١

 ها في حال االنسحاب من البرنامج؟استرداد

هــــــل تعلــــــن المؤسســــــة عــــــن متطلبــــــات الدراســــــة للطــــــالب عنــــــد االلتحــــــاق  ٣-١-٤-١
  بالبرنامج؟ 

 :حقوق الملكية الفكرية ٢-٤- ١

الملكيــة الفكريــة حقــوق مــا هــي اإلجــراءات التــي تتبناهــا المؤسســة لحمايــة  ١-٢-٤-١
  التعليمية وغيرها؟للبرامج 

  :البشرية والمادية  الموارد .٢
     :اإلداريون/ أعضاء هيئة التدريس ١- ٢

أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لتقـــديم وٕادارة العـــدد الكـــاف مـــن لـــدى المؤسســـة هـــل  ١-١- ٢
  ؟البرنامج

 مع طبيعة البرنامج؟ أعضاء هيئة التدريسهل تتناسب تخصصات  ٢-١- ٢

  ؟ للبرنامج اإلداريلدى المؤسسة الكوادر اإلدارية الالزمة لتقديم الدعم  هل ٣-١- ٢

  

 

  :الفنيون/ المعاونون/ عضاء هيئة التدريسالتدريب والتأهيل أل ٢- ٢
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هــل تطبــق المؤسســة سياســات للتأكــد مــن اســتيفاء أعضــاء هيئــة التــدريس  ١-٢- ٢
  ؟للمهارات التي تتناسب مع متطلبات التعليم عن بعد

هــــل تحــــدد المؤسســــة االحتياجــــات التدريبيــــة لتنميــــة قــــدرات أعضــــاء هيئــــة  ٢-٢- ٢
  التدريس والمعاونين والفنيين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة المطبقة؟ 

الـدورات التـي نفـذتها المؤسسـة خـالل السـنوات الـثالث  ما هي نوعيـة وعـدد ٣-٢- ٢
  األخيرة؟ 

  :ماديةموارد الال ٣- ٢
  : موارد التعلم ١-٣- ٢

البرنــــامج التــــي تتناســــب مــــع طبيعــــة تعلم الــــالمؤسســــة مــــوارد تتــــوافر ب هــــل ١-١-٣-٢
تسـجيل / أفـالم وشـرائط تعليميـة / أقراص مدمجة / مكتبة ( لتعلمأسلوب او 

  نماذج لالمتحانات وٕاجابات نموذجية؟/ للمحاضرات 

  ؟ اإللكتروني للبرنامج الموقعكفاءة من  المؤسسةهل تتأكد  ٢-١-٣-٢
   :مركز التعلمموارد  ٢-٣- ٢

/ مـــن دفـــع مصـــروفات هـــل المركـــز مجهـــز بمـــا يلبـــي احتياجـــات الدارســـين ١-٢-٣-٢
 ؟مواعيد عمل مرنه / رشدين األكاديميين لقاء الم/ قاعات استماع

قاعـــات للقـــاءات / للتصـــوير والتســـجيل  تيتـــوافر بـــالمركز اســـتوديوهاهـــل  ٢-٢-٣-٢
  ؟وسائل السمعية و البصرية/ خدمة االنترنت / الطالبية 

بــرامج للتنميــة المهنيــة للطــالب؟ / اتفاقيــات / هــل لــدي المركــز إمكانيــات  ٣-٢-٣-٢
  ؟)مهنيةفي حالة البرامج التي تتطلب تنمية (

مــن حــداثتها ومالئمتهــا  للتأكــديــتم مراجعــة مــوارد الــتعلم بــالمركز دوريــا هــل  ٤-٢-٣-٢
  ؟  مهنةالحتياجات ال
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٤٤ 

  :الدعم الفني ٣-٣- ٢
للبنيـــــة التكنولوجيـــــة  الـــــدعم الفنـــــي الـــــالزمالصـــــيانة و تـــــوفر المؤسســـــة  هــــل ١-٣-٣-٢

  المستخدمة و تحدثها دوريا؟
للطـالب للتعامـل  ما هي سـبل الـدعم الفنـي التـي توفرهـا المؤسسـة لمعاونـة ٢-٣-٣-٢

  ؟مع تكنولوجيا التعلم عن بعد
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  :البرنامج  .٣

  : هداف البرنامجأ ١- ٣
  أهداف البرنامج تتوافق مع رسالة المؤسسة ؟ هل  ١-١- ٣
  وتتالءم مع نمط التعلم المستخدم؟ منشورة أهداف البرنامجهل  ٢-١- ٣
التغيــــرات تواكــــب مــــع دوريــــا لتألهــــداف امراجعــــة بالبرنــــامج  إدارة هــــل تقــــوم ٣-١- ٣

  ومتطلبات سوق العمل؟العلمية والتطورات 

 :المرجعية األكاديميةالمعايير  ٢- ٣

أو  /للتخصـص   مرجعيـةالمعايير القوميـة األكاديميـة الالمؤسسة تبنى هل ت ١-٢- ٣
  ؟معايير أكاديمية أخرى معتمدة من الهيئة

ـــاه فـــي  ٢-٢- ٣ مـــا هـــي السياســـات التـــي تتخـــذها المؤسســـة لتطبيـــق المعـــايير المتبن
  البرامج التعليمية ؟

  :التعليمي البرنامج ٣- ٣
  :البرنامج ومراجعة تصميم  ١-٣- ٣

 هل تم إنشاء البرنامج طبقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع؟ ١-١-٣-٣

 هل شارك المستفيدون ذوي الصلة في إعداد البرنامج؟  ٢-١-٣-٣

  ؟المخرجات التعليمية المستهدفةالبرنامج مع  مكوناتهل يتناسب  ٣-١-٣-٣
  ؟للبرنامج توصيف معتمد ومعلنهل  ٤-١-٣-٣
 هل تتم المراجعة الدورية للبرنامج ؟  ٥-١-٣-٣

 ؟بالبرنامج في ضوء نتائج المراجعةما هي أهم التعديالت التي تمت  ٦-١-٣-٣

 الفاعلية التعليمية: ثانيا 
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  لظروف الطالب؟ طبقاً لتعلم اتيح التي ت ةنو مر ال بهالبرنامج تصميم   هل ٧-١-٣-٣
  :المقررات توصيف  ٢-٣- ٣

هــل يوجــد توصــيف موثــق للمقــررات الدراســية يحــدد المخرجــات التعليميــة  ١-٢-٣-٣
  المستهدفة؟

ل يتناسب محتوي المقررات مع مصفوفة المعلومات والمهارات الخاصـة ه ٢-٢-٣-٣
  بالبرنامج؟ 

تتأكـــــد المؤسســـــة مـــــن حداثـــــة المـــــادة العلميـــــة بـــــالمقررات المختلفـــــة  هـــــل ٣-٢-٣-٣
  وموكباتها للتطورات العليمة؟

  :مؤشرات نجاح البرنامج ٣-٣- ٣
  ما هي دالالت اإلقبال علي البرنامج خالل السنوات الثالث األخيرة؟ ١-٣-٣-٣
مؤشـرات تطـور نسـبة النجـاح فـي البرنـامج خـالل السـنوات الـثالث ما هي  ٢-٣-٣-٣

  األخيرة؟
  ما مدي إقبال مؤسسات العمل علي خريجي البرنامج؟  ٣-٣-٣-٣
  ما مدي رضا سوق العمل عن مستوي الخريج؟   ٤-٣-٣-٣
التحويــل مــن البرنــامج خــالل الســنوات / مــدي تطــور نســبة االنســحاب  مــا ٥-٣-٣-٣

  الثالثة األخيرة؟

  : التعليم والتعلم .٤
  :التعليمأساليب  ١- ٤
 ؟الفروق الفردية بين الطالبعند تدريس المقررات يراعي هل  ١-١- ٤

المســتهدف  الكتســابالمشــاركة الفعالــة للمــتعلم هــل يتــيح تــدريس المقــررات  ٢-١- ٤
 من التعليم؟
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  ؟والمعلمالب بين الطالمباشر بالتفاعل هل يسمح تدريس المقررات  ٣-١- ٤

    المقرر؟مة لطبيعة ءتتأكد المؤسسة أن وسائل التعلم المستخدمة مالهل  ٤-١- ٤
 :تقويم أداء الطالب ٢- ٤

طبيعـة المخرجـات التعليميـة تستخدم المؤسسة وسائل تقييم تتناسـب مـع هل  ١-٢- ٤
  المستهدفة ؟

في حالة البرامج العمليـة، مـا هـي اآلليـات التـي تتبعهـا المؤسسـة للتأكـد مـن  ٢-٢- ٤
  استيفاء الطالب للمهارات المهنية الخاصة بالمهنة؟  

تخــذها المؤسســة لضــمان الشــفافية والمصــداقية عنــد مــا هــي اآلليــات التــي ت ٣-٢- ٤
  تقويم الطالب؟

  ؟للطالب بما يسهم في تحسين أدائهماجعة توفر المؤسسة التغذية الر هل  ٤-٢- ٤
مـــــن نتـــــائج لتلقـــــي تظلمـــــات الطـــــالب  معلـــــن المؤسســـــة نظـــــامهـــــل يوجـــــد ب ٥-٢- ٤

  االمتحانات؟
مــا مــدي مصــداقية المؤسســة فــي التعامــل مــع تظلمــات الطــالب مــن نتــائج  ٦-٢- ٤

  التقويم؟ دلل علي ذلك 

  :الطالب .٥
  :التواصل والمعلومات  ١- ٥
ــــوفر المؤسســــة هــــل  ١-١- ٥ تســــاؤالت الطــــالب استفســــارات  نلإلجابــــة عــــوســــيلة ت

 ؟التواصل معهم

هل تتيح المؤسسـة للطالـب اإلطـالع علـى سـجل أداءه وتعمـل علـى ضـمان  ٢-١- ٥
  سريته ؟

   :والماديلدعم األكاديمي ا ٢- ٥
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  ؟مةءالمال التوقيتاتفي تعليمية مواد الالتوفر المؤسسة  هل  ١-٢- ٥
لتحقيــــق التواصــــل المســــتمر بــــين المؤسســــة مــــا هــــي اآلليــــات التــــي تتبعهــــا  ٢-٢- ٥

  قائم بالعملية التعليمية ؟الو لطالب ا

تمكــن الطالــب مــن التــي كافيــة الرشــادات اإلالتعليميــة هــل تتــوافر فــي المــواد  ٣-٢- ٥
  ؟االستخدام األمثل لها

  ؟لتلقي شكاوى و مقترحات الطالب و التعامل معها آليةللمؤسسة  هل ٤-٢- ٥
ميـــة المهـــارات المهنيـــة للخـــريجين فـــي مجـــال نلتتـــوفر المؤسســـة فـــرص هـــل  ٥-٢- ٥

  عملهم؟
 لطالب المتعثرين؟ ما هي األساليب التي تطبقها المؤسسة لدعم ا ٦-٢- ٥

  ما هي سبل الدعم التي توفرها المؤسسة لذوي االحتياجات الخاصة؟  ٧-٢- ٥
  ما هي سبل الدعم التي توفرها المؤسسة للطالب المتفوقين؟ ٨-٢- ٥

  :حقوق الطالب ٣- ٥
هل تعلن المؤسسة الطالب عن تفاصيل استكمال البرنامج والحصول علي  ١-٣- ٥

  جة المستهدفة؟الدر 
االعتـــراف بهـــا  ودرجـــة يعـــة الشـــهادة الممنوحـــةهـــل تعلـــن المؤسســـة عـــن طب ٢-٣- ٥

 وٕاقليميا؟  محلياً 

 العادلــةتطبيقهــا لضــمان تحــرص المؤسســة علــى مــا هــي الممارســات التــي  ٣-٣- ٥
 عدم التميز بين الدارسين؟و 

  ما مدي التزام المؤسسة بتنفيذ الجدول الدراسي المعلن؟  ٤-٣- ٥
  
 

  :رضا الطالب ٤- ٥
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 رضا الطالب في موارد التعلم المتاحة وتطورها ؟ ىما مد ١-٤- ٥

  رضا الطالب في إجراءات القبول والتسجيل؟ ىما مد ٢-٤- ٥
  رضا الطالب في كفاءة العملية التعليمية؟ ىما مد ٣-٤- ٥
  رضا الطالب عن شفافية التقويم وٕاجراءات التظلم؟ ىما مد ٤-٤- ٥
 رضا الطالب في الدعم األكاديمي المقدم من المؤسسة  ىما مد ٥-٤- ٥

  رضا الطالب في جودة المواد التعليمية المؤسسة؟ ىما مد ٦-٤- ٥
  :والتطوير المستمر الذاتيالتقويم  .٦

  :أداء هيئة التدريس تقويم ١- ٦
  ؟لدى المؤسسة معايير معلنة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريسهل  ١-١- ٦
ــالتقويم الــدوريالمؤسســة هــل تقــوم  ٢-١- ٦ مــن قبــل  داء أعضــاء هيئــة التــدريسأل ب

  الطالب؟
  ؟تحسين األداء بالبرنامج فياالستفادة من نتائج التقويم ما هي أوجه  ٣-١- ٦

  :الجودة ضمان  مانظ ٢- ٦
  لضمان جودة األداء في المؤسسة ؟ داخلياً  المؤسسة نظاماً  ىهل لد ١-٢- ٦
  ما هي دورية التقويم الذاتي للمؤسسة؟  ٢-٢- ٦

  :من نتائج التقويم االستفادة ٣- ٦
مـــا هـــي اإلجـــراءات التصـــحيحية التـــي اتخـــذتها المؤسســـة فـــي ضـــوء تحليـــل  ١-٣- ٦

  نتائج التقويم الذاتي؟ 
اتخـذتها المؤسسـة فـي ضـوء اسـتطالع ما هي اإلجراءات التصـحيحية التـي  ٢-٣- ٦

  آراء الطالب؟
  ؟من نتائج تقويم الطالب في تطوير البرنامج االستفادة  يتمهل  ٣-٣- ٦
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  الرابعالقسم 

  الممارسات التطبيقية
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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٥٢ 

  املمارسات التطبيقية
  :القدرة املؤسسية: أوالً 
 :إدارة الربنامج .١

 :الغرض من الربنامج ١- ١
  للبرنامج، واضح، ومعلنالبد أن يوجد غرض. 
 يجب أن يتوافق غرض البرنامج مع رسالة المؤسسة. 
 يجب أن يلبي البرنامج احتياجات المجتمع، وسوق العمل.  

 :سياسات القبول ٢- ١
 سياسات واضحة ومعلنة للقبول بالبرنامج وجود:  
 إجــــراءات لتحديــــد أعــــداد الطــــالب المقبــــولين بمــــا يتوافــــق مــــع  وجــــود

  .الموارد المتاحة
  وسـائل محـددة للتأكـد مـن أن لـدى الطـالب المتقـدمين للبرنـامج توجد

المهارات الالزمة للتعامل مع التكنولوجيـا المسـتخدمة فـي الـتعلم عـن 
  .بعد

  توجـــد معــــايير وٕاجــــراءات معتمــــدة ومعلنـــة للتحــــويالت مــــن البرنــــامج
  .وٕاليه

 تعلن المؤسسة إجراءات وشروط االلتحاق بالبرنامج بوسائل متعددة.  
 ؤسسة إمكانية التسجيل بالبرنامج، واالستفسار إلكترونياً تتيح الم.  

 :اإلشراف األكادميي للربنامج ٣- ١
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 يوجد لدى المؤسسة هيكل أكاديمي واضح إلدارة البرنامج.  
  تــوفر المؤسســة المشــرفين األكــاديميين المــؤهلين لإلشــراف علــى كافــة

 .أنشطة البرنامج
 مهام المشرف األكاديمي تحدد المؤسسة.  

 :واألخالقيات املصداقية ٤- ١
 تـــوفر المؤسســـة أســـاليب التـــرويج، واإلعـــالن عـــن الرســـوم الدراســـية ١-٤- ١

 :بمصداقية
 والتـــرويج عـــن كـــل مـــا يخـــص  تتحـــرى المؤسســـة الدقـــة فـــي اإلعـــالن

القــــدرة / القــــائمون بالتــــدريس/ البرنــــامج مــــن حيــــث العــــبء الدراســــي
 .فرص العمل المتاحة/ المؤسسية

  االلتحاق بالبرنامجتعلن عن كافة متطلبات الدراسة عند. 
  تعلــــن عــــن تفاصــــيل تحصــــيل رســــوم االشــــتراك فــــي البرنــــامج، فيمــــا

  .يخص القيمة، وطريقة، وتوقيتات، وكيفيته، وضوابطه
 :حقوق الملكية الفكرية ٢-٤- ١

 ــــات مرخصــــة ، وممتلكــــة بطــــرق ومطبوعــــات وكتــــب تســــتخدم برمجي
  .شرعية

  تتبنــى المؤسســة سياســات وٕاجــراءات محــددة وواضــحة لحمايــة حقــوق
 . ملكية الفكرية للبرنامجال

 :املوارد البشرية، واملادية .٢
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  :توافر أعضاء هيئة التدريس ١- ٢
  يتـــــوافر العـــــدد الكـــــافي مـــــن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس؛ لتقـــــديم وٕادارة

  .البرنامج
 تتناسب تخصصات أعضاء هيئة التدريس مع طبيعة البرنامج. 

  :توافر اإلداريون و الفنيون ٢- ٢
  لتقديم الدعم اإلداري للبرنامجتتوافر الكوادر اإلدارية الالزمة. 
 تتوافر الكوادر الفنية الالزمة للدعم التقني للبرنامج.  

  :توفر املؤسسة برامج التدريب والتأهيل ألعضاء هيئة التدريس ٣- ٢
  تطبــق المؤسســة سياســات للتأكــد مــن اســتيفاء أعضــاء هيئــة التــدريس

التفاعــــل مــــع الطــــالب، (المهــــارات التــــي تتناســــب وطبيعــــة البرنــــامج 
  .....).اكتشاف الغش، طريقة التقييم

  تســتخدم طــرق مالئمــة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لألعضــاء هيئــة
 .التدريس للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمطبقة

  ترصــد المؤسســة نوعيــة وعــدد الـــدورات التدريبيــة التــي نفــذتها خـــالل
 .السنوات الثالث األخيرة

  :التأهيل لإلداريني و الفنينيتوفر املؤسسة برامج التدريب و  ٤- ٢
  تســــتخدم طــــرق مالئمــــة لتحديــــد االحتياجــــات التدريبيــــة لإلداريــــين و

 .الفنيين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمطبقة
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  ترصــد المؤسســة نوعيــة وعــدد الـــدورات التدريبيــة التــي نفــذتها خـــالل
  .السنوات الثالث األخيرة

 :توافر املوارد املادية الالزمة ٥- ٢
  :لمؤسسة موارد التعلمتوفر ا ١-٥- ٢

  ــــي تتناســــب مــــع طبيعــــة البرنــــامج ــــتعلم الت ــــوفر المؤسســــة مــــوارد ال ت
  .وأسلوب التعلم

 توجد آليات للتأكد من كفاءة موقع المؤسسة اإللكتروني.  
  :توفر المؤسسة موارد مركز التعلم ٢-٥- ٢

  قاعـــات اســـتماع (يوجـــد مركـــز مجهـــز، يلبـــي احتياجـــات الدارســـين– 
  ...). -مواعيد عمل مرنة -اديميينقاعات للقاء المرشدين األك

  للتصوير والتسجيل تيتوافر مركز استوديوها. 
  يتوافر بالمركز آليات لمتابعة كفاءة التدريس والتعليم.  
  بــــرامج للتنميــــة المهنيــــة ) اتفاقيــــات –إمكانــــات (يوجــــد لــــدى المركــــز

  ).في حالة البرامج التي تتطلب تنمية مهنية(للطالب 
   تراجـــع مـــوارد الـــتعلم بـــالمركز دوريـــًا للتأكـــد مـــن حـــداثتها ومالءمتهـــا

  .لالحتياجات
  :توفر المؤسسة الدعم الفني ٣-٥- ٢

  ،يتوافر الصيانة والدعم الفني الالزمين للبنية التكنولوجية المستخدمة
  .وتحديتها دورياً 
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 المؤسســة ســبل الــدعم الفنــي المختلفــة ألعضــاء هيئــة التــدريس؛  تــوفر
  . ألداء مهامهم

  توفر المؤسسـة سـبل الـدعم الفنـي الالزمـة لمسـاعدة الطـالب للتعامـل
  .مع تكنولوجيا التعلم عن ُبعد

  :الفاعلية التعليمية: ثانياً 
 :الربنامج .٣

 :أهداف الربنامج ١- ٣
 :للبرنامج أهداف واضحة ومعلنة ١-١- ٣

 توجد أهداف واضحة للبرنامج ، تتالءم مع نمط التعلم المستخدم. 
  نشـــــــرات (تنشـــــــر المؤسســـــــة أهـــــــداف البرنـــــــامج بوســـــــائل متعـــــــددة- 

 ... ). -الموقع اإللكتروني –مطبوعات 

 :تتوافق أهداف البرنامج مع رسالة المؤسسة ٢-١- ٣
 تتوافق أهداف البرنامج مع رسالة المؤسسة.  
  ،تراجع أهداف البرنامج بصورة دورية لتتواكب مع التطـورات العلميـة

 .يل في رسالة المؤسسةومتطلبات سوق العمل و أي تعد
  

 :املعايري األكادميية املرجعية ٢- ٣
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 تتبنى المؤسسة المعايير القومية األكاديمية المرجعية للتخصص، أو 
أي معــايير أكاديميــة أخــرى معتمــدة مــن قبــل الهيئــة القوميــة لضــمان 

  .جودة التعليم واالعتماد
  تتخــــذ المؤسســــة اإلجــــراءات والسياســــات المناســــبة لتطبيــــق المعــــايير

  .لمتبناة في البرنامجا
  :التعليمي الربنامج ٣- ٣

  :تصمم المؤسسة البرنامج وتراجعه دوريا ١-٣- ٣
 يعكس البرنامج االحتياجات الفعلية للمجتمع، ويهدف لتلبيتها.  
 يشارك المستفيدون من ذوي الصلة في إعداد البرنامج.  
 تتناسب مكونات البرنامج مع المخرجات التعليمية المستهدفة.  
  توصيف معتمد، ومعلنيوضع للبرنامج.  
 يخضع البرنامج للمراجعة بصورة دورية.  
 يتم تطوير وتعديل البرنامج في ضوء نتائج المراجعة.  
 يتمتع تصميم البرنامج بالمرونة  ليتيح التعلم طبقًا لظروف الطالب.  

  :تضع المؤسسة توصيفًا للمقررات ٢-٣- ٣
 ت يوجد توصيف موثق للمقـررات الدراسـية بالبرنـامج، يحـدد المخرجـا

  .التعليمية المستهدفة
  يتناسب محتوى المقرر مـع مصـفوفة المعلومـات والمهـارات الخاصـة

  .بالبرنامج
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  ،توجـــد آليـــات للتأكـــد مـــن حداثـــة المـــادة العلميـــة بـــالمقررات المختلفـــة
  .ومواكبتها للتطورات العالمية

  :تحدد المؤسسة مؤشرات نجاح البرنامج ٣-٣- ٣
 خالل (على البرنامج  تضع المؤسسة مؤشرات مناسبة لقياس اإلقبال

  ).السنوات الثالث األخيرة
  خــــالل (ترصــــد المؤسســــة التطــــور فــــي نســــب النجــــاح فــــي البرنــــامج

  ).السنوات الثالث األخيرة
 ترصد المؤسسة مدى إقبال مؤسسات العمل على خريجي البرنامج.  
 خـــالل (التحويـــل مـــن البرنـــامج / ترصـــد المؤسســـة نســـب االنســـحاب

  ). السنوات الثالث األخيرة

 :التعليم والتعلم .٤
  :أساليب التعليم ١- ٤

  :تستخدم المؤسسة أساليب تعليم وتعلم فعالة ١-١- ٤
  تستخدم المؤسسة طرق التدريس التي تتيح المشاركة الفعالة للطالب

  .وتحقيق المستهدف من التعليم
 تراعي طرق التدريس الفروق الفردية في القدرات بين الطالب.  
  المباشـــــر بـــــين الطـــــالب تســـــمح طـــــرق تـــــدريس المقـــــررات بالتفاعـــــل

  .والمعلم
  :تستخدم المؤسسة وسائل التعلم المناسبة ٢-١- ٤
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 تالءم وسائل التعلم المستخدمة طبيعة المقرر.  
 تستخدم المؤسسة وسائل التعلم التفاعلية المتزامنة وغير المتزامنة.  
 لتقييم، والتحكم في التفاعل، وا: تساعد وسائل التعلم في بناء مهارات

  .الوقت

  :الطالبتقويم أداء  ٢- ٤
 يتوافر بالمؤسسة نظام لتقويم أداء الطالب وفقـا لمخرجـات الـتعلم ١-٢- ٤

  :المستهدفة
  تســــــتخدم المؤسســــــة وســــــائل تقيــــــيم تتناســــــب مــــــع مخرجــــــات الــــــتعلم

 المستهدفة 

 تستخدم المؤسسة وسائل تقييم تتناسب مع نمط التعلم المستخدم  
 تحرص المؤسسة على أن تكـون وسـائل التقيـيم متكافئـة  فيمـا تقيسـه 

 مع البرامج المماثلة في التعليم التقليدي

  تتأكد المؤسسة من مصداقية التقييم و تؤمن إجراءه ٢-٢- ٤
  تتـــــوافر آليـــــات واضـــــحة لضـــــمان الشـــــفافية والمصـــــداقية عنـــــد تقـــــويم

  .الطالب
  ةها من الوسائل مـا يضـمن نزاهـييكون لد أنتحرص المؤسسة على 

درجات التـي طالبي للـ أداءوجدارة أي المقدمة من الطالب  األعمال
  .له تمنح
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  :يدعم نظام التقييم تعلم الطالب ٣-٢- ٤
  باإلضــــــافة للتقيــــــيم ) التكــــــويني(تســــــتخدم المؤسســــــة التقيــــــيم البنــــــائي

  الجمعي
  فــي أي جــزء مــن  ألدائهــمتقيــيم ذاتــي  إلجــراءيتــوفر للطــالب فــرص

  البرنامج
  توفر المؤسسة التغذية الراجعـة المفصـلة للطـالب فـي الوقـت المالئـم

  .تحسين أدائهم و بما يسهم في
 :يتوافر بالمؤسسة نظام للتظلم من نتائج التقويم ٤-٢- ٤

  تطبــــق المؤسســــة نظامــــًا معلنــــًا لتلقــــي تظلمــــات الطــــالب مــــن نتــــائج
  .االمتحانات

  تتعامــل المؤسســة مــع تظلمــات الطــالب مــن نتــائج التقــويم بمصــداقية
  .وشفافية

 :الطالب .٥
  :التواصل واملعلومات ١- ٥

  :فعالةتتوافر بالمؤسسة أساليب تواصل  ١-١- ٥
 تقدم المؤسسة المشورة الفردية للطالب.  
 توفر المؤسسة وسائل لإلجابة عن استفسارات وتساؤالت الطالب.  
  تعمـــل المؤسســـة علـــى خلـــق منـــاخ للتواصـــل المســـتمر بـــين الطالـــب

  .والمعلم
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  :توافر المعلومات، وضمان سريتها ٢-١- ٥
 تتيح المؤسسة للطالب اإلطالع على سجل أدائه.  
  ضمان سرية سجالت الطالبتعمل المؤسسة على.  

  :الدعم األكادميي، واملادي ٢- ٥
  :يتوافر بالمؤسسة أساليب للدعم األكاديمي ١-٢- ٥

 توفر المؤسسة المواد التعليمية في التوقيتات المالئمة.  
  توفر المؤسسة اإلرشادات الكافية التي تمكن الطالـب مـن االسـتخدام

  .األمثل للمواد التعليمية
  األكاديميتوفر المؤسسة نظاما لإلرشاد.  

  :تراعي المؤسسة تنوع احتياجات الطالب و الخريجون ٢-٢- ٥
  تــوفر المؤسســة فرصــًا لتنميــة المهــارات المهنيــة للخــريجين فــي مجــال

  ...). -منتدى التعلم  –دراسة حالة  –برامج تدريبية (عملهم 
 تطبق أساليب دعم للطالب المتعثرين.  
 توفر سبل الدعم الكافية للطالب المتميزين.  
 توفر سبل الدعم الكافية لذوي االحتياجات الخاصة .  

  :حقوق الطالب ٣- ٥
  :تعلن المؤسسة للطالب عن البرنامج بشفافية تامة وموضوعية ١-٣- ٥

  تعلن المؤسسـة الطـالب عـن تفاصـيل اسـتكمال البرنـامج، والحصـول
متطلبـــات اســـتكمال  –محتويـــات البرنـــامج (علـــى الدرجـــة المســـتهدفة 
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جــدول  –مــن حيــث المــدة والتوقيتــات التــدريب المطلــوب  –البرنــامج 
  ).وطبيعة تقويم الطالب

  ليسانس  –بكالوريوس (تعلن المؤسسة عن طبيعة الشهادة الممنوحة
  .، ودرجة االعتراف بها محليًا وٕاقليمياً )دبلوم –

  : تراعي المؤسسة االلتزام والعدالة في البرنامج ٢-٣- ٥
 زام بهتنفذ المؤسسة الجدول الدراسي المعلن، وترصد مدى االلت.  
  تحــرص المؤسســة علــى ضــمان العدالــة، وعــدم التمييــز بــين الطــالب

  .في كافة الممارسات
 تتوافر آلية لتلقي شكاوى ومقترحات الطالب، والتعامل معها. 

 :رضا الطالب ٤- ٥
  :تحرص المؤسسة على قياس رضا الطالب ١-٤- ٥

 رضا الطالب عن إجراءات القبول والتسجيل ترصد المؤسسة.  
  الطالب عن موارد التعلم المتاحة، وتطورهاترصد المؤسسة رضا.  
 رضــــا الطــــالب عــــن جــــودة المــــواد التعليميــــة التــــي  ترصــــد المؤسســــة

  .تقدمها
 ترصد المؤسسة رضا الطالب عن كفاءة العملية التعليمية.  
 رضــا الطــالب عــن شــفافية االمتحانــات، وٕاجــراءات  ترصــد المؤسســة

  .التظلم
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 ديمي المقـــدم مـــن ترصـــد المؤسســـة رضـــا الطـــالب عـــن الـــدعم األكـــا
 .المؤسسة

  :التقويم الذاتي، والتطوير املستمر .٦
  :تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ١- ٦

  :توفر المؤسسة آليات لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ١-١- ٦
  تتـــوافر معـــايير معلنـــة وواضـــحة؛ لتقيـــيم أداء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس

  .بالبرنامج
  التدريستقوم المؤسسة بالتقويم الدوري ألداء أعضاء هيئة.  
 يستفيد أعضاء هيئة التدريس من نتائج التقويم في تحسين األداء.  

  :نظام ضمان اجلودة ٢- ٦
  :تضع المؤسسة نظامًا داخليًا لضمان الجودة ١-٢- ٦

  تضع المؤسسة نظامًا دوريًا للتقويم الذاتي  
 تشرك المؤسسة األطراف المعنية في تفعيل نظام ضمان الجودة.  
 لذاتي في ضوء المعايير القياسيةتقوم المؤسسة بعمليات التقييم ا.  
   تستخدم المؤسسة أدوات متنوعة للتقييم الذاتي 

 تنشر المؤسسة نتائج التقييم الذاتي للمعنيين .  

  :تستفيد المؤسسة من نتائج التقويم ٢-٢- ٦
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  تتخــــذ المؤسســــة اإلجــــراءات التصــــحيحية الالزمــــة فــــي ضــــوء نتــــائج
  .التقويم الذاتي

  التصــحيحية الالزمــة فــي ضــوء اســتطالع تتخــذ المؤسســة اإلجــراءات
  .آراء الطالب

  تستفيد المؤسسة من نتائج تقـويم مخرجـات تعلـم الطـالب فـي تطـوير
  .البرنامج
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  المالحق: الخامس القسم 
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  الهيئة القومية  
  لضمان جودة التعليم واالعتماد  

  ) ١(نموذج رقم 
  طلب التقدم لالعتماد

المؤسســــــــــــة اســــــــــــم 
  :التعليمية 

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

  ................................................  :عنوان المؤسسة 

  :نوع المؤسسة 

معهد متخصص      □    كلية  □   :حكومي □
  معهد متوسط □  معهد عال  □    

      معهد عال    □  كلية   □  : خاص    □
  معهد متوسط □    

/ الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
األكاديميـــة التابعـــة 

  :لها

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

الممثــــــــل الرســــــــمي 
  :للمؤسسة

  

  : االسم

  :الوظيفة 
  ) .............................عمل : (تليفون 

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

تـــــــاريخ التـــــــرخيص 
  :بالعمل

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

  ................................................  :رقم الترخيص 
ــــاريخ  ــــدء نشــــاط ت ب
  :المؤسسة

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

زمــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدورة 
الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

  :بالسنوات

  ساعات معتمدة □    سنة □

عدد الدفعات التـي 
  :تم تخرجها

  دفعة ...........   

هـــــــــــــل للمؤسســـــــــــــة 
مجلـــــــــــس رســـــــــــمي 

  حاكم  معتمد؟

  نعم    □
  ال   □

هـــــــــــــل للمؤسســـــــــــــة 
  خطة إستراتيجية؟

  )ترفق الخطة االستراتيجية للمؤسسة(نعم    □
  ال   □

تقـــــــــــــــارير تـــــــــــــــوافر 
التقــــــــــــويم الــــــــــــذاتي 

  :يوجد  □
  عامان دراسيان متتاليان  □  عام دراسي واحد    □
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  ال يوجد  □  ثالثة أعوام دراسية متتالية أو أكثر  □  :للمؤسسة سنويةال
  ) :تذكر(رسالة المؤسسة 

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

  

  :إقرار 
  .أقر أن كافة البيانات الواردة أعاله صحيحة

  .....................: ...................رئيس المؤسسة 
  :التوقيع 

  :يرفق بالطلب المستندات التالية: مرفقات 
) األكاديميــة/الجامعــة(مــا يفيــد موافقــة الجهــة التابعــة لهــا المؤسســة مباشــرة  -

  .للتقدم بطلب االعتماد
 .التشكيل المعتمد للمجلس الحاكم للمؤسسة -
 .الخطة االستراتيجية للمؤسسة -

 : بيانات تمأل بواسطة الهيئة
    :كود المؤسسة المتقدمة بقاعدة بيانات الهيئة

  /     /        :تاريخ تقديم طلب االعتماد 
  :توقيع المستلم   :اسم المستلم

  

خاتم 
 المؤسسة
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  الهيئة القومية    
  لضمان جودة التعليم واالعتماد  

  )٢(نموذج رقم 
  الجدول الزمني لزيارة فريق المراجعين

  :للمؤسسة وصول فريق المراجعين : األول  اليوم
ينوب عنه، ومدير  من أو الجامعة رئيس مع للمراجعين اجتماع  ٩:٤٥-٩:٠٠

   .مركز الجودة بالجامعة
اســــتقبال فريــــق المراجعــــة بواســــطة رئــــيس المؤسســــة والــــوكالء   ١٠:٤٥-١٠:٠٠

والمنســـق ينتهـــي باالنتقـــال إلـــى الغرفـــة الرئيســـية المخصصـــة 
  .للفريق، والتعريف بنماذج الوثائق  المطلوبة

  :ينقسم فريق المراجعين إلى فريقين للقيام على التوازي باآلتي  ١٣:٣٠-١١:٠٠
 مراجعة الوثائق -

  زيارة لمباني المؤسسة المختلفة والكنتروالت -
  استراحة   ١٤:٠٠-١٣:٣٠
اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المالحظة والفحص   ١٥:٣٠-١٤:٠٠

  .الوثائقي لليوم األول
اجتماع فريق المراجعين مع المنسق للتأكيد على جدول اليوم   ١٦:٠٠-١٥:٣٠

  .الثاني و طلب أية مستندات إضافية أو إيضاحات
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  :األنشطة المخططة: اليوم الثاني
  مقابلة رئيس المؤسسة   ٩:١٥-٩:٠٠
التدريس و الهيئة المعاونة،  هيئة مع أعضاء مقابلة - ١١:٠٠ -٩:١٥

  :التالية  حيث تتم مناقشة الجوانب الرئيسة
 األكاديمية للمؤسسة ومدى الوعي بها المعايير. 
 البرامج األكاديمية. 
 أساليب التعليم والتعلم. 
 خصائص وأدوار القيادة. 
  المالمح الرئيسة للسياسات الخاصة بالتعليم

 .والبحث العلمي وخدمة المجتمع
  .استكمال أعمال الفحص الوثائقي: بالتوازي 

  .القيادات والعاملين في الجهاز اإلداريمقابلة مع   ١٢:٣٠-١١:٠٠
زيـــارة المكتبـــة ومالحظـــة الفصـــول الدراســـية، وبعـــض : بــالتوازي   ١٤:٠٠-١١:٠٠

  .الموارد واألنشطة التعليمية المختارة
  .استراحة  ١٤:٣٠-١٤:٠٠
اجتمـــاع مغلـــق للمـــراجعين لمناقشـــة نتـــائج المالحظـــة والفحـــص   ١٦:٣٠-١٤:٣٠

  .الوثائقي لليوم الثاني
اجتمــاع فريــق المــراجعين مــع المنســق للتأكيــد علــى جــدول اليــوم   ١٧:٠٠-١٦:٣٠

  .التالي و طلب أية مستندات إضافية أو إيضاحات
  .مقابلة مع عينة من الخريجين  ١٧:٣٠-١٧:٠٠
  .مقابلة مع األطراف المجتمعية  ١٨:٣٠-١٧:٣٠
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  :األنشطة المخططة: اليوم الثالث
  .المؤسسةمقابلة رئيس   ٩:١٥-٩:٠٠
مقابلة المراجعين لممثلي الطالب من الفرق الدراسية والبرامج   ١١:٠٠ -٩:١٥

   .المختلفة
  .زيارة وحدة إدارة الجودة بالمؤسسة -  ١٢:٣٠-١١:٠٠

تفقــــد أمــــاكن ممارســــة األنشــــطة الطالبيــــة، : علــــى التــــوازي -
  .معامل الكمبيوتر، أماكن أخرى تقترحها المؤسسة

اجتماعــات فرديــة مغلقــة للمــراجعين مــع بعــض أعضــاء هيئــة   ١٤:٣٠-١٢:٣٠
  .والهيئة المعاونة والطالب، التدريس

اجتمــــاع عــــام بنهايــــة الزيــــارة الميدانيــــة مــــع رئــــيس المؤسســــة   ١٥:٠٠-١٤:٣٠
والــوكالء ومــدير وحــدة الجــودة وغيــرهم، ممــن يــدعوهم رئــيس 

  .المؤسسة لتقديم تقرير شفهي عام عن الزيارة
  ةالمغادر   ١٥:٠٠

  

   



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٧٤ 

  )٣(نموذج رقم 

 ...............أكاديمية /  جامعة

  .................... معهد/  كلية
  

  فريق المراجعين أداءتقرير المؤسسة التعليمية عن 
  

  إرشادات خاصة باستيفاء النموذج
 .ويعتمد من رئيس المؤسسة ،بواسطة منسق الزيارة يتم  استيفاء هذا النموذج -

  .في خالل أسبوع على األكثر من تاريخ انتهاء الزيارة يتم تقديم هذا التقرير -

في حالة تقييم المؤسسة إلحدى الخصائص المدرجة بالنموذج  بدرجة أقل من  -
على المقياس المستخدم يجب ذكر األسباب التي تبرر ذلك في الجزء  ٣

  ).تعليقات إضافية(المخصص بالنموذج 

  
    :اسم المؤسسة 

المؤسسة الجهة التابعة لها 
  ) :األكاديمية/ الجامعة(

  

    :تاريخ  الزيارة 

    :اسم المنسق 
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    :صفة المنسق 

  :بيانات االتصال بالمنسق 

:               عمل:               تليفون 
  :محمول
  :فاكس

  :بريد الكتروني
    :اسم رئيس فريق المراجعة 

  ١  :أعضاء الفريق 
٢  
٣  
٤  
٥  

الخصــــائص المتعلقــــة بفريــــق الزيــــارة الميدانيــــة لمؤسســــتكم فيمــــا يلــــي مجموعــــة مــــن 
المــوقرة، برجــاء تحديــد انطباعــاتكم بصــراحة تامــة عــن كــل خاصــية، وذلــك باســتخدام 

) ٢(، والــرقم "ضــعيف جــداً "يشــير إلــى ) ١(المقيــاس الموضــح أدنــاه، علمــًا بــأن الــرقم 
) ٥(خيــرًا الــرقم ، وأ"جيــد"إلــى ) ٤(، والــرقم "متوســط"إلــى ) ٣(، والــرقم "ضــعيف"إلــى 
  ".ممتاز"إلى 

تنسيق موعد وجدول الزيارة 
 باالتفاق مع المؤسسة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
 

التزام الفريق بالمواعيد  -
  المحددة  في جدول الزيارة

٥  ٤  ٣  ٢  ١    
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  ٥  ٤  ٣  ٢  ١    مدى استعداد الفريق للزيارة -
  :رئيس الفريق 

االلتزام بالجدول الزمني  -
  .للزيارة

والتقدير ألعضاء االحترام  -
 .المؤسسة

 .االنصات آلراء اآلخرين -
القدرة على التفاعل  -

  .والتواصل

          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          
٥  ٤  ٣  ٢  ١    

 :أعضاء فريق المراجعة
االلتزام بالجدول الزمني   -

 .للزيارة
االحترام والتقدير ألعضاء  -

 .المؤسسة
 .اآلخريناإلنصات آلراء  -
القدرة على التفاعل  -

  .والتواصل

          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          
٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          
٥  ٤  ٣  ٢  ١    

  :مبررات /تعليقات إضافية 
..................................................................................
..................................................................................
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..................................................................................
.................................................................................. 

    :بيانات تمأل بواسطة الهيئة
    :كود المؤسسة بقاعدة بيانات الهيئة

تاريخ تقديم تقرير المؤسسة عن تقييم 
  :الزيارة

     /     /  
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  الهيئة القومية
  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  

  )٤(نموذج رقم 
  تقرير نتائج التقويم واالعتماد للمؤسسة 

  : ..............................................................اسم المؤسسة 
  :   /   /تاريخ صدور التقرير

  /   / إلي        /   /     من     : تاريخ الزيارة الميدانية للمراجعة 

  :مقدمة : أوال

التـي قامـت بهـا الهيئـة القوميـة  لضـمان جـودة قـويم هدفت عمليـة المراجعـة والت
تتســم بالمصــداقية والنزاهــة ولــديها مــن  أنهــاتحقــق مــن التعلــيم واالعتمــاد للمؤسســة إلــى ال

 ،القيـادة والحوكمـة والتنظــيم والمـوارد البشـرية و الماديــة مـا يـدعم تحقيــق رسـالتها المعلنــة
الـــــتعلم والكفـــــاءات  وأنمـــــاطلبـــــرامج تـــــوافر بهـــــا السياســـــات وااالســـــتراتيجية، وت وأهـــــدافها
  .الالزمة لضمان تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية األكاديمية

وقـــد اعتمـــدت الهيئـــة خـــالل عمليـــة التقـــويم علـــى تحليـــل دقيـــق للدراســـة الذاتيـــة 
للمؤسســـة والوثـــائق المرفقـــة، باإلضـــافة إلـــى نتـــائج الزيـــارة الميدانيـــة التـــي قـــام بهـــا فريـــق 

  . تمدين للمؤسسةالمراجعين المع
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  ):البرنامجنقاط القوة و مجاالت التحسين في (الملخص التنفيذي  : ثانيًا 
برنامج بعد فحص الدراسة الذاتية والوثائق الداعمة والزيارة الميدانية  لمراجعة 

، وبعد الزيارة الميدانية ................. أكاديمية / لجامعة التابع................ 
  : للمؤسسة خلصت الهيئة إلي ما يلي

  :  البرنامجأهم مجاالت القوة في 
..................................................................................

..................................................................................  
  :أهم المجاالت التي تحتاج إلي تحسين وتستوجب مزيدا من االهتمام

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

  :للبرنامجالممارسات المتميزة 
..................................................................................
..................................................................................  

االعتمـاد قـرر دة التعليم و ئة القومية لضمان جو وبناء على ما تقدم فإن مجلس إدارة الهي
  : ما يلي

  :للبرنامجفي حالة منح االعتماد ) أ(

أكاديمية / لجامعة  التابع........................ ...................... برنامجمنح ي
/   /        شهادة االعتماد من قبل الهيئة ، من    ..........................    

  /    /   إلي      
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  :البرنامجفي حالة عدم اعتماد ) ب(

/ التابع لجامعة ......................................  برنامجعدم صالحية 
  .لالعتماد من قبل الهيئة................................ أكاديمية 

  :النص األساسي للتقرير: ثالثًا 

  :ومنهجية زيارة فريق المراجعين البرنامجبيانات أساسية عن   -١

 : بيانات أساسية  - أ

، والتـــي فـــي مقـــدمتها البرنـــامجيـــتم اســـتيفاء كافـــة البيانـــات األساســـية الخاصـــة بوصـــف (
، وعـدد الطــالب، وعـدد أعضــاء هيئـة التــدريس تـاريخ مزاولــة النشـاط األكــاديمي، و االسـم

  )  والعاملين، وما شابه ذلك
الزيـــارة، المجموعـــات المســـتهدفة فـــي فتـــرة (ملخـــص الزيـــارة الميدانيـــة   -  ب

المقـــــــــــابالت، عـــــــــــدد المقـــــــــــابالت، الوثـــــــــــائق التـــــــــــي تـــــــــــم فحصـــــــــــها 
 .وغيرها....................... 

أهم نقاط القوة والمجاالت التي تحتاج إلي تحسين، وتسـتوجب مزيـدا   -  ت
 :من االهتمام في كل معيار من معايير التقويم 

تناول كل معيار وما يتبعه من في حالة توافر مجاالت للقوة تكتب فقرات ت
مؤشرات وعناصر وخصائص تتعلق بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية التي وجدت 

   .مالئمة مع التدليل علي مسببات التميز
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أما في حالة وجود نقاط تحتاج إلي تحسين، وتستوجب مزيدا من االهتمام 
شرات وعناصر وخصائص ، فإنه يجب أن  يذكر اسم هذه المعايير وما يتبعها من مؤ 

وكذلك متطلبات التحسين حتى تصبح مستوفيًة لمعايير التقويم واالعتماد المعدة من 
  :    قبل الهيئة وهي

  :القدرة المؤسسية : أوالً 
 إدارة البرنامج. 
 الموارد البشرية، والمادية. 

  :الفاعلية التعليمية : ثانيا 
 التعليمي البرنامج. 
 التعليم والتعلم. 
 الطالب. 
 التقويم الذاتي، والتطوير المستمر. 

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

بعـــد العـــرض علـــي مجلـــس إدارة هيئـــة ضـــمان جـــودة التعلـــيم واالعتمـــاد ، قـــرر   
.......................   البرنــــامجاســــم (ال تمــــنح / المجلــــس الموافقــــة علــــي أن تمــــنح 

  .شهادة االعتماد........................) أكاديمية / التابع لجامعة 

  : ا يليم، تقوم الهيئة بإفادة المؤسسة ب لالعتمادفي حالة عدم تأهل البرنامج  .٢

  .للبرنامجدرجة العجز في استيفاء معايير التقويم واالعتماد  -



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٨٢ 

أو الخصــــــائص التــــــي لــــــم تطبقهــــــا المعــــــايير أو المؤشــــــرات أو العناصــــــر  -
 .المؤسسة بشكل مرض

مــا يحــب علــي المؤسســة القيــام بــه حتــى يتســنى لهــا الحصــول علــي شــهادة  -
 .االعتماد
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٨٣ 
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٨٤ 
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٨٥ 
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)٧(نموذج رقم   
: .........................أكاديمية / جامعة   

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

  دراسيتوصيف مقرر 
   بيانات المقرر -١

 : المستوى / الفرقة  :  اسم المقرر  :  الرمز الكودي 

 عملي         نظري          :   عدد الوحدات الدراسية  : التخصص 

 

 :هدف المقرر  -٢

  :المستهدف من تدريس المقرر  -٣

     :المعلومات والمفاهيم  -أ
  :  المهارات الذهنية - ب
المهارات المهنية  -جـ

  :الخاصة بالمقرر 
     : المهارات العامة  -د 
  :محتوى المقرر -٤
    أساليب التعليم والتعلم  -٥
أساليب التعليم والتعلم  -٦

للطالب ذوى القدرات 
  المحدودة
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 :تقويم الطــالب  -٧
األساليب المستخدمة        -أ

التوقيت                   - ب

  توزيع الدرجات    -جـ

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -٨
مذكرات                    -أ

         كتب ملزمة - ب

   كتب مقترحة  -جـ

دوريات علمية أو نشرات  –د 
        الخ ... 

  .....: ............ منسق البرنامج           .......       : ......أستاذ المادة 
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  )٨(نموذج رقم 
  : .......................أكاديمية / جامعة 

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

  دراسيتوصيف برنامج 
  )      عام        ( 

  :معلومات أساسية   -أ
  :    اسم البرنامج  -١

  ) مشترك)     (ثنائي)     ( أحادي:     ( طبيعة البرنامج  -٢

  :     /    / تاريخ إقرار البرنامج :               القسم المسئول عن البرنامج 
  :معلومات متخصصة   - ب
 : األهداف العامة للبرنامج   -١

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

 : المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  -٢

  :معرفة والفهم ال  ٢/١
  .................................................................. أ  

  .................................................................ب  
  ................................................................جـ 
  ..................................................................د  

 



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

٨٩ 

  :القدرات الذهنية   ٢/٢
  ..................................................................أ  

  .................................................................ب  
  ................................................................جـ  
  ...................................................................د 

  :المهارات  ٢/٣  
  :مهارات مهنية وعملية  ٢/٣/١

  ................................................................. .أ  
  ................................................................ .ب  
  :مهارات عامــة  ٢/٣/٢

  .................................................................. .أ  
  ................................................................ .ب  

  :برنامج المعايير األكاديمية لل -٣
٣/١ . ..............................................................  
٣/٢ . ..............................................................  
٣/٣ . ...............................................................  

  :هيكل ومكونات البرنامج  -٥

  :  ..............................البرنامج مدة   -أ 
  : .............................هيكل البرنامج  - ب

         عملي            نظري            : عدد الوحدات / عدد الساعات  □
         إجمالي 

        انتقائي           إلزامي                  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٩٠ 

  اختياري 
%                                        :          مقررات العلـوم األساسـية  □
  %                             :مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية □

  %                                       :      مقررات علوم التخصص □

%                               ):..حاسب آلي و(مقررات من علوم أخرى  □
  :   التدريب الميداني   □
  ال ينطبق) :         في نظام الساعات المعتمدة ( مستويات البرنامج   -ج

وحدة  موزعة على النحو التالي ..... يلزم اجتياز :  السنة األولى  / المستوى األول 
  ..... اختياري ..... انتقائي ..... إلزامي                                  :

  :موزعة كالتالي ( وحدة ..... يلزم اجتياز :  السنة الثانية / المستوى األول 

  ..........................وهكذا ..      .....اختياري ..... انتقائي ..... إلزامي 

  :مقررات البرنامج . د 
  :إلزامي   -أ 

كود أو 
رقم 
 المقرر

اسم 
 المقرر

عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
الفصل 
 الدراسي  عملي نظري

     

    



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

٩١ 

  :  انتقائي   - ب

كود أو 
رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
الفصل 
 الدراسي  عملي نظري

     

    

    

    

    

  :  اختياري  -ج
كود أو 
رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
الفصل 
 الدراسي

 عملي نظري
    

    

    

    

    



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٩٢ 

  :محتويات المقررات    -٥
  :    كود أو رقم المقرر  

  :اسم المقرر 
  ) طبقًا لما هو مذكور في الالئحة(     :              المحتويات  

  :متطلبات االلتحاق بالبرنامج    -٦
...........................................................................  

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

  :القواعد المنظمة الستكمال البرنامج    -٧
...........................................................................  
...........................................................................  

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

  :طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   -٨
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

١-   

٢-   
٣-   
٤-   
٥-   

 راجع استمارات توصيف المقررات



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

٩٣ 

  :طرق  تقويم البرنامج   -٩
 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

طالب الفرقة النهائية -١  

الخريجون -٢  

أصحاب األعمال -٣  

مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -٤  

طرق أخرى  -٥  

 
  :     /     /التاريخ :             التوقيع :          المسئول عن البرنامج 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٩٤ 

)٩(نموذج رقم   
األولىتقرير مراجع خارجي للمرحلة الجامعية   

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

  :تمت مراجعة وتقييم توصيف البرنامج المرفق بناء على طلب 
  .............: ...............................................  قســم
  : ..................................................معهد /كليــــة
  : .................................................... أكاديمية / جامعة

  : ........................................................اسم البرنامج 
  .......................................: ..............تاريخ المراجعة 

برجــــاء مراجعــــة المكونــــات التاليــــة التــــي تســــاعد علــــى التقيــــيم  الشــــامل لتوصــــيف 
  :البرنامج المعني، وذلك باستخدام المقياس التالي

  :البيانات األساسية للبرنامج) أ 

 غير مستوفى مستوفى العناصر

. البيانات األساسية    
.اسم المنسق    

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

 



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

٩٥ 

:التقييم األكاديمي  

:أهداف البرنامج   

  □غير واضحة      □واضحة  صياغة األهداف
□   نوعي           □كمي  قابلة للقياس

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

  :المستهدفة للبرنامج مخرجات التعلم 
  □غير واضحة     □واضحة   مخرجات التعلم المستهدفة 

  □غير مرتبطة     □مرتبطة   ارتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج
  □ال تتحقق         □تتحقق    تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات

الخـريج مخرجات التعلم المستهدفة تتوافق مـع مواصـفات 
  :للبرنامج في كل من 

 المجال المعرفي 

 المهارات التطبيقية والمهنية 

 المهارات الذهنية 

 المهارات العامة  

  
  

  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 
  □ال يتوافق    □يتوافق 

مخرجـــــات الـــــتعلم المســـــتهدفة للبرنـــــامج تواكـــــب التطـــــور 
  مجال التخصصالعلمي في 

  □ال تواكب     □تواكب  

مخرجـــات الـــتعلم المســـتهدفة للبرنـــامج تواكـــب احتياجـــات 
  سوق العمل

  □ال تواكب     □تواكب  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٩٦ 

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

....................................... ...........................................  
  :المعايير األكاديمية

  □غير محددة     □محددة     تحديد المعايير األكاديمية 
  □غير مالئمة     □مالئمة    مالءمة المعايير األكاديمية لمواصفات الخريج

تحقيق المعايير األكاديمية المتبناة من خالل توصيف 
  البرنامج

  □ال يتحقق        □يتحقق  

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

..................................................................................  
 :هيكل البرنامج و محتوياته

  :توازن هيكل البرنامج مع مواصفات الخريج من حيث
 .مقررات العلوم األساسية -
 .مقررات العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
 .مقررات متخصصة -
  .تدريب عملي و ميداني -

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

  رةيجب الرجوع عند تقييم هذا الجزء إلى الهياكل المطبقة في البرامج المناظ  :ملحوظة 



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

٩٧ 

  :تقويم أعمال الطالب) جـ
مالءمــة الطــرق المســتخدمة فــي التقــويم لطبيعــة مخرجــات 

  .التعلم المستهدفة
  □غير مالئمة    □مالئمة  

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

  :البرنامج مقررات -د
يعتمــــد التقــــويم فــــي هــــذا الجــــزء علــــى المراجعــــة الدقيقــــة لتوصــــيف المقــــررات الخاصــــة 

  :بالبرنامج
 .........المقرر رقم   ........المقرر رقم 

  كود المقرر
  يتحقق  ال يتحقق  يتحقق  ال يتحقق
        وضوح أهداف المقرر  -
      ارتباط أهداف المقرر بأهداف  -

  البرنامج
      مخرجات التعلم قابلية  -

  المستهدفة للقياس
      مالءمة مخرجات التعلم  -

 المستهدفة ألهداف المقرر

      توافـــــــــــــق مخرجـــــــــــــات الـــــــــــــتعلم  -
المســـــــــــتهدفة مـــــــــــع مصـــــــــــفوفة 
  المعارف والمهارات للبرنامج



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٩٨ 

      مالءمة طرق التعليم والتعلم  -
المستخدمة لتحقيق مخرجات 

  التعلم المستهدفة
      اتسام محتويات المقرر  -

  بالحداثة 
      الوسائل المستخدمة للتعليم  -

والتعلم مناسبة للطرق 
  المذكورة

      طرق تقييم الطالب  -
  المستخدمة مالئمة

        المراجع المذكورة حديثة -

  : تعليقات أخرى
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

 :رأي المقيم النهائي 
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  

          :اسم المراجع الخارجي 
  :التوقيع           



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

٩٩ 

  )١٠(نموذج رقم 
  ٢٠/     ٢٠للعام األكاديمي     دراسي تقرير عن برنامج 

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

  معلومات أساسية   - أ 
 : اسم البرنامج  -١

    :التخصص  -٢
 :عدد السنوات الدراسية  -٣
 عملي+ (       ) نظري   (      )   عدد المقررات/المعتمدةعدد الساعات  -٤

 :أسس تشكيل لجان الممتحنين -٥
 غير متاح □متاح          □ :نظام الممتحنين الخارجيين   -٦

  معلومات متخصصة   -ب 
:إحصائيات  -٧  

  :عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج -

 (%):معدل النجاح في البرنامج  -

منسوبة إلى ( اتجاه االلتحاق بالبرنامج  -
) سنوات ٣األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 

  ثابت         □  متزايد      □
 متناقص   □

  %عدد        %         عدد           :نتائج االمتحان النهائي  -
جيـد  .....   جيد جداً ..... امتياز ....  ( % ) :النجاح توزيع تقديرات   -

 مقبول.... 

  :المعايير األكاديميـة  -٨



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١٠٠ 

..................................... :المعايير األكاديمية المرجعية  -
..................................... 

..................................... :المعلومات والمفاهيم  -
..................................... 

..................................... :المهارات المهنية -
..................................... 

..................................... :المهارات العامة  -
..................................... 

ذوى القدرات ( طرق دعم الطالب   -
  :)المحدودة والمتميزين

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

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

..................................... معايير القياس المرجعية للبرنامج -
..................................... 

غير متوافر         □  متوافر     □  دليل البرنامج  -
  غير متوافر      □  متوافر     □ نظام المراجعة الدورية للبرنامج   -

 أكثر من سنة □  سنوي     □

للبرنامج مع مدى توافق الهيكل األكاديمي  -
 المستهدف من التعليم

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

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

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

..................................... المعوقات اإلدارية والتنظيمية -
.....................................  

 : تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم  -٩



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

١٠١ 

..................................... :أدوات التقويم  -
..................................... 

..................................... :المواعيد -
..................................... 

  :الخارجي مالحظات المراجع  -
)إن وجدت ( 

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

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

 : اإلمكانات التعليمية  -١٠

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

مـــدى مالءمـــة تخصصـــات أعضـــاء هيئـــة  -
التــــــــدريس وتوزيــــــــع األعبـــــــــاء علــــــــيهم طبقـــــــــًا 

 :الحتياجات البرنامج 

  غير مناسب □إلى حد ما  □مناسب  □
  )..............................لماذا؟(

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

  غير مناسب □إلى حد ما  □مناسب  □ :المكتبة  -
)..............................لماذا؟(

  ةغير مناسب □إلى حد ما  □مناسبة  □ :المعامل  -
)..............................لماذا؟(

  غير مناسب □إلى حد ما  □مناسب  □ :الحاسب اآللي -
)..............................لماذا؟(

مــــدى التعــــاون مــــع جهــــات األعمــــال فــــي  -
 :توفير فرص التدريب للطالب 

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

  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١٠٢ 

أي متطلبات أخرى  -
 :للبرنامج

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

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

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

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

 : إدارة الجودة والتطوير  -١١

نظام المتابعة لجوانب   -
 :القصور

)  لماذا؟(غير فعال  □إلى حد ما      □فعال        □
.................................................  
.................................................  
................................................. 

إجراءات تطبيق لوائح  -
 :وقوانين الكلية والجامعة

غير مناسبة  □إلى حد ما      □مناسبة      □
  ) ........................................لماذا؟(

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

ــــــــــام مـــــــــدى فاعليـــــــــة ن  - ظـ
المراجعــــــــــة الداخليــــــــــة فــــــــــي 

 :تطوير البرنامج

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

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

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

مالحظـــــــــات المـــــــــراجعين  -
الخـــــــــارجيين فيمـــــــــا يخـــــــــص 
 مخرجــات البرنــامج ومعــايير

 :القياس

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

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

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

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

 : مقترحات تطوير البرنامج   -١٢



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

١٠٣ 

( هيكل البرنامج  -
 ): الساعات/ المقررات 

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

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

  ................................................. :مقررات جديدة -
................................................. 

  ................................................. :التدريب والمهارات -
................................................. 

مقترحات قطاع األعمال  -
 :لتطوير البرنامج

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

 :المسئول عن التنفيذ  -
 :توقيت التنفيذ  -

:    /    /التاريخ :               التوقيع :              المسئول عن البرنامج 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١٠٤ 

  )١٦(نموذج رقم 
  دراسيتقرير مقرر 

: ....................أكاديمية / عةـجام  

: ....................... معهد/  ةـكلي  

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

  معلومات أساسية   - أ 
  اسم المقرر ورمزه الكودي  -١

  التخصص  -٢

  المستوى  / الفرقة  -٣

 عملي + (       ) نظري   (       )   الساعات المعتمدة  / عدد الوحدات  -٤

 النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -٥

 غير متوافر  □متوافر            □   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان   -٦

  عدد القائمين بالتدريس   -٧

  معلومات متخصصة   -ب 
 : اإلحصائيات  -١

 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

  %عدد        %           عدد            نتيجة االمتحان  -
 راسب       ناجح                

للنــاجحين طبقــًا % النســبة المئويــة   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

  ممتاز     جيد جدًا     جيد      مقبول

 : تدريس المقرر  -٢



 تقويم واعتماد برامج التعليم المفتوح والتعلم عن بعد دليل

١٠٥ 

الموضوعات التي تم  -
 تدريسها 

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

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

لما تم تدريسه من %  -
 المحتوى األساسي للمقرر 

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

مدى التزام القائمين  -
 بالتدريس بمحتوى المقرر 

          >٨٥>         ٨٤  - ٦٠            ٦٠         

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر 

          >٨٥>             ٨٤  - ٦٠            ٦٠      

 أساليب التعليم والتعلم   -
  

  تدريب عملي         محاضرات نظرية       

  أنشطة فصلية         دراسة حالة          

  ) :تذكر( األعمال الفصلية 
.....................................................  
.....................................................  
..................................................... 

        طريقة تقويم الطــالب   -
  شفوي            نظري                
  
  عملي            أعمال فصلية           
 

 : اإلمكانات المتاحة للتدريس  -٣



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١٠٦ 

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    □ المراجـع العلميـة  -

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    □ الوســائل المعينة  -

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    □ المستلزمات والخامات  -

 ..................................................... قيود إدارية وتنظيمية  -٤

نتيجة تقويم الطالب  -٥
 للمقرر 

     % 

مقترحات تحسين  -٦
 المقرر

١- 
٢- 
٣- 

مالحظات المراجعين  -٧
  الخارجيين

)إن وجدت (      

١-  
٢- 
٣- 

مــــــــا تــــــــم تنفيــــــــذه مــــــــن  -٨
مقترحــــــــات التطــــــــوير فــــــــي 

 العام السابق

١- 
٢- 
٣- 

ـــذه مـــن  -٩ ـــتم تنفي ـــم ي مـــا ل
مـــــــــــــا هـــــــــــــي (مقترحـــــــــــــات  

 )واألسباب

١- 
٢- 
٣-  

 :خطة التطوير للمقرر للعام القادم  - ١٠

 توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
المسئول 
 عن التنفيذ

        
  /    /   : التاريخ        :      التوقيع     :         اسم منسق المادة  


