الھيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

فنيات استيفاء تقرير المراجعة
الخارجية

أوجه القصور التى قد تبرز
عند كتابة التقرير
• مثال ):(1
• تساھمم المجالس الرسمية بفاعلية فى مناقشة القرارات الخاصة بمجال
التعليم والتعلم ومجال التطوير وزيادة موارد الكلية ومجال خدمة المجتمع.

وجه القصور
للتأكد من ة
جدية
ھذه القرارات أ
أمثلة من ذ
يفضل ذذكر أ ث ة
الكلية فى إرساء نظم الجودة،
تقييم
فرق المتابعة الالحقة من تقيي
على ف ق
يسھل عل
وحتى ي ھل
وحت
مقدار التقدم أو التأخر فى أداء الكلية

أوجه القصور التى قد تبرز
عند كتابة التقرير
• مثال ):(2
• توجد بالكلية قواعد محددة لضمان العدالة وعدمم التمييز بين الطالب.

وجه القصور
الكلية لعدم
ة
لم يحدد الفريق المجاالت التى وضعتھا
التمييز ،ومدى االلتزام بھا ،ومدى وعى مجتمع
ذكر لق ا ات
لقرارات
يرد أأى ذك
ولم ي د
وواجباتھم ،ول
بحقوقھم وواجباتھ
الكلية بحقوقھ
تصحيحية فى ھذا المجال

أوجه القصور التى قد تبرز
عند كتابة التقرير
• مثال ):(3
ي  (12/10/2008لخدمة
• توجد خطة موثقة ومعتمدة )مجلس الكلية في
المجتمع والبيئة.

وجه القصور
لم يشير الفريق إلى جودة الخطة المجتمعية ومدى
االلتزام الكلية بتنفيذھا وال أمثلة للخدمات المجتمعية
م
التى تقدمھا الكلية فى إطار الخطة

أوجه القصور التى قد تبرز
عند كتابة التقرير
• مثال ):(4
ج التعليمى معع المعايير السابق
• قامت الكلية بدراسة مدى تطابق البرنامج
ذكرھا وقامت بتطوير بعض مقررات البرنامج لتحقيق التطابق مع المعايير
القومية )فحص الوثائق(.
وجه القصور
ھذه المقررات التى تم
ھية ذ
لم يشير الفريق إلى ما ة
تطويرھا؟ عددھا  /نسبتھا إلى اجمالى مقررات
حتى تصبح
طرأأ عليھا حت
الذى ط
التطوير الذ
بة التطوي
البرنامج  /ننسبة
الب نامج
مواكبة لمعايير الھيئة

أوجه القصور التى قد تبرز
عند كتابة التقرير
• مثال ):(5
ي عن
• تقومم الكلية بقياس وتقييمم رضا منظمات سوق العمل والمجتمعع المدني
أداء الكلية في مجال خدمة المجتمع من خالل تطبيق قائمة استبيان لتقييم
احتياجات المجتمع.

وجه القصور
لم يدرك الفريق الفرق بين استبيانات قياس رضاء
تقييم االحتياجات.
واستبيانات تقيي
تفيدين وا تبيانات
المستفيدين
الم

أوجه القصور التى قد تبرز
عند كتابة التقرير
• مثال ):(6
• كما قامت الكلية بتحويل عدد  11مقرر إلى مقررات إلكترونية )اإلطالع
المقررات(.
توصيف رر
ي و ي
علي
وجه القصور
ن وجودد ال ق ات
المقررات
الدليلل الالصحيح للتأكد من
ق الدل
الفريق
يستخدم الف
للم تخد
اإللكترونية.
فاإلطالع على توصيف المقررات ال يؤكد أن المقررات االلكترونية
مفعلة وفعالة؟
ى الفريق التأكد من فاعلية المقررات االلكترونية من
وكان يجب على
خالل الموقع اإللكتروني أو وحدة ال  ITومن الطالب وأعضاء ھيئة
التدريس.

أوجه القصور التى قد تبرز
عند كتابة التقرير
• مثال ):(7
• ال توجد وثائق تدل على مشاركة األطراف المجتمعية وال الطالب في وضع
الجودة،
ن جو
نظامم ووحدة ضمان
القصور
وجه لق
ليس مطلوبا من الطالب أو األطراف المجتمعية
الداخلى لوحدة ضمان
المشاركة ففى وضع النظام الداخل
الجودة.

فنيات كتابة التقرير

أمثلة تفصيلية لبعض نقاط التناقض التى يمكن أن
تظھر ففى متن التقرير
سواء على مستوى المعيار الواحد
أو بين المعايير المختلفة.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير

• مثال ):(1
• سيرد ھنا مثال لتناقض بين ما ذكره الفريق فى معيار التقويم المؤسسى
التصحيحية التى
ى
ي ي
واالجراءات
االستبيانات و جر
ي
جودة نظامم
الجودة عن جو
وإدارة جو
وإ ر
تتخذھا المؤسسة وناقض الفريق نفسه فى معيار الجھاز اإلداري ومعيار
ھيئة التدريس.
أأعضاء ة

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير
ورد فى معيار التقويم المؤسسى وإدارة الجودة:
تقم الكلية بتقويم األداء سنويا عن طريق االستبيانات وتتم مناقشة نتائج
تحليل االستبيانات في مجلس الكلية .وتسجل في التقرير السنوي وتتخذ
اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

بينما

ورد فى معيار الجھاز اإلداري :تقيم الكلية
ق التقليدية طبقا للقواعد التي
ي
اإلداريين بالطرق
أداء إل
حددھا القانون )التقرير السري( ،إلي جانب وجود
نموذج مستحدث للتقييم ومعتمد من مجلس الكلية ولكن
لمم يتمم تطبيقه فعليا

إن  60.5%من اإلداريين
وظيفي ،وولمم
يھم ررضا و ي ي
يس لديھم
ليس
تتخذ الكلية أي إجراءات
لمعالجة أسباب عدم الرضا.

وورد معيار أعضاء ھيئة التدريس :تجري الكلية
استطالعات رأي للتأكد من مستوي رضا أعضاء
عدم اتخاذ إج اءات
إجراءات
تبين عد
التدريس ،لكن ت ن
ھيئة التد
ھ ئة
لتحسين مستوي الرضا وعدم االستفادة من النتائج.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير

• مثال ):(3
سيرد ھنا مثال لتناقض بين ما ذكره الفريق فى مقترحات التحسين وما ذكره
الجودة.
وإدارة جو
ي وإ ر
المؤسسي
ويم ؤ
معيارر التقويم
ى ي
فى

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير
ورد فى مقترحات التحسين:
استكمال متطلبات وحدة ضمان الجودة )الموارد المادية والبشرية( وتطوير أداء الوحدة
بما يضمن التطوير المستمر للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

التناقض رقم 1
ورد فى س15ص 22من معيار التقويم المؤسسي وإدارة الجودة :يتوافر لوحدة
ضمان الجودة الكوادر البشرية الكافية والمدربة والتجھيزات المادية الكافية،

التناقض رقم 2
وجد
وإجماال فقد وج
الجودة :وإج
وإدارة جو
المؤسسي وإ ر
ويم ؤ ي
معيارر التقويم
قرارر ي
ن ر
ى س7ص 23من
وورد فى
وور
الفريق ان للمؤسسة نظم داخلية فاعلة إلدارة الجودة وأنھا تقوم بالتقويم الذاتي المستمر
لقدرتھا المؤسسية وتستفيد من نتائج التقويم في تحسين األداء والتطوير.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير

• مثال ):(4
سيرد ھنا مثال لتناقض بين ما ذكره الفريق فى معيار الطالب والخريجون و
العليا.
الدراسات ي
معيارر ر
ى ي
ريق فى
ذكره الفريق
ما ر

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير
ورد فى ص 24من معيار الطالب والخريجون :أن عدد الطالب الوافدين الملتحقين بالكلية
شئون
وثائق ش
الفترة من ) ) (2009 – 2006ث
خالل لف ة
طالب سنويا( الل
تقريبا ثثابت ) 17-15ط ل
ق
الطالب الوافدين (.
التناقض رقم 1
إعداد
إجمالي إ ا
ي إج ي
ين إإلي
الوافدين
الب ا وا
نسبة االطالب
تبلغغ ب
العليا :ب
الدراسات ا ي
معيارر ا را
ن ي
ى ص36من
ورد فى
ور
الطالب المسجلين في الدراسات العليا ) % 2الدراسة الذاتية( ،ولم تقدم الكلية وثائق
تثبت ذلك.
القصور رقم 1
حلة الجا عية
الجامعية
لدى الكلية طالب وافدين ففى الالمرحلة
ما إذا كان لد
الفريق توضيح ا
على الف يق
كان يجب عل
األولى فى ھذه الحالة يجب توضيح ذلك فى متن التقرير بشكل أوضح.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير

• مثال ):(5
سيرد ھنا مثال لتناقض بين ما ذكره الفريق فى معيار التعليم والتعلم فى
صفحات
متتالية.
ي

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير

ورد فى ص 24من التعليم والتعلم :لم يثبت من خالل فحص الوثائق مشاركة
األطراف الخارجية ذات الصلة في إعداد اإلستراتيجية ،بينما شارك في
إعدادھا أساتذة في جميع التخصصات العلمية من داخل الكلية.

التناقض ررقمم 1
ض
ورد فى ص :30تم عرض الخطة على أساتذة من كلية ) ...كلية أخرى فى
نفس المجال( وتم التعليق على الخطة في صورة ؟ )تم اإلطالع علي
التقرير بتاريخ ( 29/9/2009

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير

• مثال ):(6
سيرد ھنا مثال لتناقض بين ما ذكره الفريق فى قراره لمعيار الجھاز اإلدارى
رير.
الجزء من التقرير
ى ھذا جز
أورده فى
ووما ور

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير
قرار الفريق فى الجھاز اإلدارى
وقد وجد فريق المراجعين أن الجھاز اإلداري بالكلية مالئم من حيث العدد
بمعيارر
قب ي
فيما ييتعلق
الكلية ي
ن أداء ي
الكلية المختلفة ووأن
والتأھيل لدعمم أنشطة ي
و ي
الجھاز اإلداري يتفق مع متطلبات الھيئة

رقم 1
التناقض ق
تناقض مع ما ورد فى ص :22لم تقوم الكلية بدراسة مدى مالئمة توزيع
الموارد البشرية لالستفادة منھا حسب مستوى التأھيل )فحص وثائق(

أسباب التناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

أمثلة من القرارات التى تنتج عن المعيار ككل
أ ثة
الفريق ففى
ما أأورده الف
يمكن أأن تتناقض مع ا
وكيف ك
كف
المعيار.
ات ال ا
لفقرات
صياغته لفق
اغته

أسباب التناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

• فى معيار القيادة والحوكمة:
ترى الھيئة القومية أن ملخص ھذا المعيار يتضمن ما يلى:

للمؤسسة قيادة واعية تتبنى فكر التطوير والسعي إلى التميز ،وقادرة على
واتخاذ القرارات ففي إطار زمني مالئم يضمن
ذ
لذلك
الالزمة ذ
ة
وضع السياسات
كفاءة وفاعلية أداء المؤسسة .وتطبق القيادة نمطا ديمقراطيا فى اتخاذ
القرارات وتحرص على تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

مثال ):(1
على
المراجعة عل
فريق ال اجعة
الواضحة ففى تعليق ف يق
المبالغة ال اضحة
على .1 :ال بالغة
بناء عل
معيار القيادة والحوكمة فى احدى الكليات بدون إعطاء أدلة كافية
القرار.
ومقنعة لھذا الق ا
و قنعة
 .2وبناء على إغفال الفريق لبعض النقط التى ذكرھا فى متن
التقرير،
يفضل تغيير القرار على النحو التالى.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير
من
وإجماال وجد الفريق أن للكلية
قيادة واعية تتبنى فكر التطوير
والسعي إلى التميز ،وقادرة على
وضع السياسات الالزمة لذلك
ي إإطارر ززمني
ي
القرارات في
وواتخاذ ر ر
مالئم يضمن كفاءة وفاعلية أداء
المؤسسة.

إلإلى
وإجماال فقد وجد الفريق أن للكلية
قيادة

ديمقراطية

تتبنى

فكر

الكلية
إدارة ي
ىإ ر
وقادرة على
التطوير ،و ر
وير
من منظور مؤسسي ،وإن كان
ھناك قصور في تصميم خطط
لتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

• فى معيار الجھاز اإلداري:
ترى الھيئة القومية أن ملخص ھذا المعيار يتضمن ما يلى:
للمؤسسة جھاز إداري مؤھل على كافة مستوياته يتسم بكفاءة األداء،
أداءھم
وتقييم أداءھ
على التنمية المستمرة ألفراده وتقيي
وتحرص المؤسسة عل
بموضوعية وتعمل على زيادة الرضا الوظيفي لديھم.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير
مثال ): (4

إلإلى
وإجماال فقد وجد الفريق ان للكلية

من
وإجماال فقد وجد الفريق ان للكلية

جھاز إداري مالئم

ى كافة
مؤھلل على
ري ؤ
جھازز إإداري
جھ

ن تفعلل تقييم
ييم
الكلية أن
ى ي
األداء ،ووعلى
أل ء

لتحقيق األداء

أداء جھازھا اإلداري بطرق أكثر

مستوياته ومالئم

المخطط لجميع أنشطة الكلية.

لتحقيق

موضوعية ،وأن تعمل على زيادة
لديه.
ى ي
الوظيفى
الرضاء و ي
ر

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير
مثال ): (5

إلى

من
الفريق اان
فقد وجد الف ق
وإجماال فق
إ اال
للكلية جھاز إداري مؤھل
على كافة مستوياته ومالئم
المخطط للجميع
األداء ال خطط
لتحقيق األدا
لت ق ق
أنشطة الكلية.

وإجماال ،يوجد بالكلية جھاز إداري كافى
لتحقيق األداء ،يتمم تقييمم أدائه تقييما
موضوعيا بأكثر من طريقة ،ويوجد آليات
تقوم
الكلية ال تق
رضائه .إال أن الكل ة
لقياس ضائه
لق ا
بتحديد االحتياجات التدريبية لجھازھا
اإلداري وال يوجد خطة تدريبية خاصة
الرضاء
س ر
قياس
آليات ي
بالكلية ووال تتسمم ي
ب ي
الوظيفى بالشمولية.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

• فى معيار المشاركة المجتمعية:
ترى الھيئة القومية أن ملخص ھذا المعيار يتضمن ما يلى:

تلبي المؤسسة احتياجات المجتمع المحيط من خالل ما تمارسه من أنشطة
وما تقدمه من خدمات و تقيس رضاءه عن تلك الخدمات؛ وتحرص كذلك
ي..
الرسمي
مجلسھا ر
ي ج ھ
المجتمعية في
المشاركة ج ي
ر
يل
ى تفعيل
على

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

مثال ):(6
معيار
على ا
المراجعة ل
تعليق ففريق ال ا ة
الذى ورد ففى ت ل
على :التناقض الذ
بناء ل
نا
المشاركة المجتمعية ،حيث ذكر الفريق فى تقريره:
لم تتوافر بالكلية وثائق تدل علي دراسة احتياجات المجتمع المحيط
س ذلك
قراره عكس
ى رر
وورد فى
الكلية ،وور
ن خدمات ي
من
ونتيجة لبعض نقاط القصور التى ذكرھا الفريق حول أداء الكلية
يفضل تغيير القرار على النحو التالى....

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير
مثال ): (8
إلإلى

من
وإجماال فان الفريق قد وجد ان
للكلية دورا مؤثرا في مجتمعھا
وانھا

تح ص
تحرص

علي
عل

صد
رصد

احتياجاته وتلبيتھا من خالل ما
تقدمه من أنشطة تعليمية وبحثية
المجتمعع رراضي
ي
ج
وخدمية ،ووان
ن
و ي
عن أداء المؤسسة بصورة عامة.

وإجماال فإن الفريق قد وجد أن للكلية
دورا مؤثرا في مجتمعھا من خالل ما
تقدمه من أنشطة تعليمية وخدمية ،وأن
الكلية تحرص على تفعيل المشاركة
الرسمية ووفى
ى
مجالسھا ر ي
ي ج ھ
المجتمعية في
ج ي
بعض أنشطتھا ،وأن المجتمع راض عن
أداء الكلية بصورة عامة.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

• فى معيار الموارد المالية والمادية:
ترى الھيئة القومية أن ملخص ھذا المعيار يتضمن ما يلى:

للمؤسسة مواردھا المالية والمادية الكافية ،والتي تتناسب مع طبيعة وحجم
نشاطھا و تمكنھا من تحقيق أھدافھا بكفاءة وفعالية ،وتحرص على كفاءة
الفعلية
لالحتياجات ا ي
الموازنة ووفقا ال ي ج
المؤسسة ا واز
وزع ا ؤ
الموارد ووتوزع
ام تلك ا وار
ااستخدام
وبما يخدم تحقيق رسالتھا وأھدافھا اإلستراتيجية .

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

مثال ):(7
معيار
على ا
المراجعة ل
تعليق ففريق ال ا ة
الواضح بين ت ل
على :التناقض ال اض
بناء ل
نا
الموارد المالية وما ذكره فى متن التقرير ،حيث ذكر الفريق فى
تقريره:
تق
يوجد
حيث يوج
لتغطية كافة األنشطة ي
ي
الميزانية المتاحة ال تكفي
ي
ن يز ي
أن
قصور في الموارد المادية المتاحة للبحث العلمي)مراجعة بنود
الموازنة(.
وز
ونتيجة لبعض نقاط القصور التى ذكرھا الفريق حول أداء الكلية فى
ميزانيةة تنف ذ
تنفيذ
اإلستراتيجى من ققصور ففى زان
التخطيط اإل ت ات
معيار التخط ط
ا
االستراتيجية

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر فى التقرير
قرار معيار الموارد المالية والمادية قبل التعديل:
وإجماال وجد الفريق إن الموارد المادية والمالية للكلية تتناسب وطبيعة
نشاطھا وحجمھا وان الكلية تدير تلك الموارد بكفاءة وتنميھا بما يسھم في
تحقيق رسالتھا وأھدافھا.
التناقض رقم 1
حيث يوجد ققصور
لتغطية كافة األنشطة ث
تكفي لتغط ة
المتاحة ال تكف
والميزانية ال تا ة
تناقض مع ص :18ال زان ة
في الموارد المادية المتاحة للبحث العلمي)مراجعة بنود الموازنة(.
التناقض رقم  2مع قرار معيار التخطيط االستراتيجي
اإلستراتيجية
ن الخطة إل ر يجي
يجد أن
ريق يج
فان الفريق
يجي ن
االستراتيجي
ر
التخطيط
ي
لمعيارر
بالنسبة ي
وإجماال ب ب
وإج
للكلية مستوفية األركان ولكن ال يوجد ما يؤكد توافر الميزانية الالزمة لتغطية كافة أنشطة
الخطة التنفيذية ،ما قد يعوق تنفيذ الخطة

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

وبناء على التناقضات السابقة ،يفضل تغيير القرار على النحو
التالى..
ى..
إلى

من

والتسھيالت
الموارد الت ال
الفريق إإن ال ا
وإجماال وجد الف
إ اال

وإجماال وجد الفريق إن الموارد

والتجھيزات المادية المتاحة بالكلية تتناسب

للكلية تتناسب
ة
ة
والمالية
ة
المادية

مع حجمھا ومع طبيعة نشاطھا ،وان الكلية

وطبيعة نشاطھا وحجمھا وان

تدير تلك الموارد بكفاءة بما يسھم في تحقيق

الكلية تدير تلك الموارد بكفاءة

رسالتھا وأھدافھا .إال أن الموارد المالية

وتنميھا بما يسھم في تحقيق

محدودة
و
تزالل
ض األنشطة ال ز
لتنفيذ ببعض
الالزمة ي
ز

رسالتھا وأھدافھا.

وتحتاج إلى تعزيز.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير
مثال ) (12حيث يوجد خطا فنى فى الصياغة:
فالبرنامج ھو الذى يجب أن يتوافق مع المعايير وليس العكس
إلى

من
اجماال فان الفريق يجد أن المعايير

اجماال فان الفريق يجد أن المعايير

األكاديمية التى تتبناھا الكلية لم يتم

األكاديمية التى تتبناھا الكلية لم يتم

مقارنتھا بمعايير أكاديميه مرجعية

مقارنتھا بمعايير أكاديمية مرجعية معترف

معترف بھا من قبل الھيئ القوميه

بھا من قبل الھيئة القومية لضمان جوده

واالعتماد.
التعليم االعت اد
جوده الت ل
د
لض ان
لضمان

المتبناه ال
ب
ن المعايير
يير
واالعتماد ،ووأن
يم و ال
التعليم

وان المعايير المتبناه ال تتوافق مع

تحقق الحد األدنى من المتطلبات األكاديمية

والمقررات

الدراسية كبقا
ومقرراته الد ا ية
التعليمي و ق اته
للبرنامج التعلي
للب نا ج

البرنامج
الدراسيه.

التعليمي

لمتطلبات الھيئة.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

• فى معيار الطالب والخريجون:
ترى الھيئة القومية أن ملخص ھذا المعيار يتضمن ما يلى:

تتبنى المؤسسة المعايير األكاديمية القومية أو غيرھا من المعايير
األكاديمية المعتمدة من الھيئة بما يتماشى مع رسالتھا ،وتتأكد من
توافق برامجھا التعليمية مع المعايير المتبناة و تتخذ اإلجراءات
الالزمة للوفاء بمتطلباتھا.

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

مثال ):(13
معيار الطالب
على عيا
المراجعة عل
فريق ال اجعة
المبالغة ففى تعليق ف يق
على .1 :ال بالغة
بناء عل
والخريجون فى احدى الكليات حيث ذكر الفريق أن الكلية تشرك
خريجيھا بعد التخ ج
التخرج
القرارات وأنھا تتابع خ يجيھا
الطالب ففى اتخاذ الق ا ات
بدون إعطاء أدلة على ذلك
 .2وبناء على إغفال الفريق لبعض النقط التى ذكرھا فى متن
التقرير،
يفضل تغيير القرار على النحو التالى..

أمثلة للتناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

من
وإجماال وجد الفريق أن الكلية
الطالب ففي محور
ط
تضع
اھتمامھا و تحرص على تكافؤ
وتسعى
الفرص بين الطالب وتسع
إلشراكھم مشاركة فعالة في
بمتابعتھم
ھم
وم ب ب
القرارر ووتقوم
اتخاذ ر
بعد التخرج ،وان الكلية توفر
سبل الدعم األكاديمي والمادي
والصحي واالجتماعي للطالب
بما يتوافق مع احتياجاتھم.

إلى
وإجماال وجد الفريق أن الكلية تضع
الطالب ففى بؤرة اھتمامھا ،وتحرص
على تكافؤ الفرص بين الطالب ،وتوفر
الكلية سبل الدعمم األكاديمى والمادى
والصحى واإلجتماعى للطالب بما
يتوافق مع احتياجاتھم .كذلك وجد
لدعم
المؤسسة لديھا آليات لدع
الفريق أن المؤ ة
الطالب المتفوقين والمتعثرين وآليات
ق العمل وتوفر
إلإلعداد خريجيھا لسوق
لطالبھا فرصا لممارسة األنشطة
الطالبية والمجتمعية،

أسباب التناقض الذى يمكن أن يظھر بين قرار المعيار
وبين ما ورد فى التقرير

أمثلة لجمل ال يجب أأن يتضمنھا تقرير اإلعتماد
أ ثة
غير ق لة
مقبولة
ولصياغات غ
ل اغا

أمثلة لما ال يجب أن يحتويه تقرير المراجعة الخارجية
التخطيط االستراتيجى
ھناك قصور في صياغة األھداف
اإلستراتيجية ،حيث أن بعضھا
إجرائية ل ت
وليست
عبارة عن أھداف إ ائ ة
عا ة
أھدافا إستراتيجية )مثال ألحد
األھداف" :تحديث وتطوير البرامج
والمقررات التعليمية بما يحقق
المعايير األكاديمية"(
الخطة التنفيذية تم وضعھا قبل الخطة
االستراتيجية ،حيث أنھا ھي عبارة عن الخطة
التنفيذية لمشروع  CIQAPبعد إضافة بعض
األنشطة التعليمية عليھا )فحص الخطة التنفيذية
للخطة األستراتيجية(.

الخطة التنفيذية محددة األركان،
وبھا تتحديد للحجم ال زان ة
الميزانية
ا
المطلوبة للتنفيذ ،إال أن مصادر
التمويل بعد انتھاء مشروعات
 CIQAPغير
التطوير ال
محددة ,كما أن الميزانية
الخاصة ببعض االنشطة فى
تحتاج لتنفيذھا لميزانية مثل
بعض األنشطة التي لم تحدد لھا
مثال ت ل
تحويل
للتنفيذ ) ثال
ميزانية للتنف ذ
زان ة
المقررات التقليدية إلى مقررات
الكترونية ص ,58وتطوير
وتحديث وصيانة المعامل
واالجھزة والمعدات والمكتبة(

أمثلة لما ال يجب أن يحتويه تقرير المراجعة الخارجية
الھيكل التنظيمى

أوضحت خريطة التدفق للھيكل التنظيمي تبعية خمس أقسام إدارية
ب ووالعالقات
الشباب
ب
ورعاية
ب ور ي
ون الطالب
إدارات شئون
الكلية ،أما إ ر
ي
ألمين
ين
الثقافية والخريجين فكانت تبعيتھا للسادة الوكالء )فحص وثيقة
الھيكل(
الھيكل(

أمثلة لما ال يجب أن يحتويه تقرير المراجعة الخارجية
البحث العلمى
أمثلة لصياغات ركيكة غير مقبولة

توجد آلية عن كيفية مدى توافر االجھزة والمعدات
الالزمة للعملية البحثية وقواعد لكفاءة استخدامھا
موجودة ففي
دة
معتمدة ففي ) 1/4/2010
ت دة
وھي
ھ
الوثائق (
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