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 نموذج توصٌف برنامج دراسً 
 

 جامعة / أكادٌمٌة : .....................

 كلٌة / معهد : ...........................

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

 

 معلومات أساسٌة:  -أ
 اسن البرنامج :     -1

 طبٌعة البرنامج :        ) أحادي(         ) ثنائً(          )متعدد( -2

  ]التى ٌمنحها البرنامج شهادةٌعتمد على مسمى ال[     

 ٌمنح الدرجة( )القسم الذى القسم المسبول عن البرنامج :                                        

 البحة (آخر إعتماد ل)      تارٌخ إقرار البرنامج :                                           

 المقٌم الخارجى للبرنامج:

 

 :معلومات متخصصة  -ب 
 

)إرجع الى معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمما  جمودا التعممٌن واماتمماد األهداف العامة للبرنامج: 1- 

NARSستعانة ىى كتابة اهأددا  بموافاا  ررٌج البرنامج مع وضعها ىى فمورا ( ٌمك  اال

رىمع   -إامداد   –تنمٌمة مهمارا   –شمر   –تمدرٌ   –تعمٌن  :مثمة لالىعال المستردمةأ(أددا ،

 (اكساب -تمكٌ   – كااءا

 ٌهدف البرنامج الى:

 1/1  ...................................................... 

1/2........................................................ 

1/3  ....................................................... 

مع اهأرذ ىى اماتبمار   NARS)إستع  بالـالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من البرنامج :  -2

 اهأىعال الرافة بكل نوع م  المهارا (

 

 جب ان ٌكون الخرٌج قادرا على ان:فى نهاٌة البرنامج ٌ
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ٌمذكر  –ٌفم   –أمثمة لألىعال الرافة بمهارا  المعرىة والاهن )ٌحمدد المعرفة والفهم:   2/1
 ٌرسن .... الخ( –ٌوضح  –ٌمرص  –ٌعٌ   –ٌعدد  –ٌشر   –ٌتعر   –ٌسترجع  –ٌرتار  –
 ............. ...........................................................  1أ
 ......................................................................... 2أ
 ........................................................................ 3أ
 
ٌرطط  –ٌحمل  –أمثمة لألىعال التى تستردن بالمهارا  الذدنٌة )ٌطبق الذهنٌة:  المهارات  2/2
 ٌقٌن ....... الخ( -ٌقار   –ٌبٌ   –ٌنشئ  –ٌربط  –ٌناقش  –ٌبرد   –ٌستردن  –
 .....................................................................  1ب
 ....................................................................  2ب
 ....................................................................  3ب
 
ٌقٌن المراطر  –ٌكتب تقرٌر  –ٌؤدى  –ٌمٌز  –ستردن ٌ –طبق ٌ مهارات مهنٌة وعملٌة: 2/3

.... الخ( مع مالحظة اآلتى : المهارا  المهنٌة تتحقق م  الدراسة المعممٌة والتدرٌب المٌدانى 
 وورش العمل(

 ......................................... ................................ 1ج

 .......................................................................  2ج

 .......................................................................   3ج

 

التعمن الذاتى ٌنمى  – ىرٌقعمل ىى ٌ –ٌشر   –باامٌة توافل ٌ)مهارات عامــة:  2/3/2

 .... الخ(ٌحل مشكمة ذا  االق بترففه –ٌقود ىرٌق  –ٌدٌر الوق    -المستمر 

 ........................................................................   1د
 ........................................................................   2د
 

 ٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج:المعا -3

، او 2002امفدار اهأول ٌناٌر  -( NARSالمعاٌٌر القومٌة اهأكادٌمٌة المرجعٌة )

 اى معاٌٌر اررى تتبنادا الكمٌة.

 

 تحدد اذا ااتمد  الكمٌة اى منها                         العالمات المرجعٌة: -4

 

 هٌكل ومكونات البرنامج: -5

 فصول دراسٌة( 8أربعة سنوات )مدة البرنامج:    -أ 
 هٌكل البرنامج:  -ب

 نظري          عملً            إجمالً                  عدد الساعات / عدد الوحدات:  □

 %                                                  مقررات العلـوم األساسـٌة:           □

 %         ة:مقررات العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌ □

 %                   مقررات علوم التخصص:       □

 %                        مقررات من علوم أخرى )حاسب آلً و..(: □

 التدرٌب المٌدانً:  □
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 (NARS) تحسب نسب العلوم المختلفة على حسب الساعات والرجوع الى الـٌالحظ 

   

 )اذا كانت البحة عادٌة( ال ٌنطبقالمعتمدة (:       مستوٌات البرنامج ) فً نظام الساعات  -ج
 المستوى األول / السنة األولى :  ٌلزم اجتٌاز ..... وحدة  موزعة على النحو التالً:

 إلزامً ..... انتقابً ..... اختٌاري .....

 المستوى األول / السنة الثانٌة :  ٌلزم اجتٌاز ..... وحدة  موزعة كالتالً :

 انتقابً ..... اختٌاري ..... إلزامً .....

 وهكذا .......................................

 

 د . مقررات البرنامج:
 المرتماة ارقبالذكر المقررا  المدونة بالئحة الكمٌة تإلزامً :  -أ 

 
 الفرقة االولى: 

كود أو رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات األسبوعٌة
ىوالمستو  

الفصل 
 عملً تمارٌن نظري الدراسً

        

        

        

        

 
 ىى حال ادن وجود مقررا              انتقابً  : الٌنطبق  -ب

كود أو 

رقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات األسبوعٌة
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 عملً تمارٌن نظري الدراسً

        

 
 ىى حال ادن وجود مقررا               اختٌاري :  الٌنطبق -ج

كود أو 

رقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات األسبوعٌة
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 الدراسً
 عملً تمارٌن نظري
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5 
 (ىى جداول ٌكتب اآلتى)      محتوٌات المقررات:   -

 و رقم المقرر :    كود أ
 اسم المقرر :

  طبقاً لما دو مذكور ىً الالئحة( ممرص مرتفر لمحتوى المقرر)  المحتوٌات :         
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج :  -6

 )طبقاً لما دو مذكور ىً الالئحة(                                     
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7

 )طبقاً لما دو مذكور ىً الالئحة(                                    

 )طرق االمتحانا  وتقوٌن الطالب(       طرق وقواعد تقٌٌم الملتحقٌن بالبرنامج: -8

 ما تقٌسه من المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة الطرٌقة

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

برنامج والمهارات التى تقٌسها من المخرجات التعلٌمٌة ٌجب ذكر طرق التقٌٌم المتبعة فى ال

 المستهدفة السابق ذكرها

 

)رأى الائا  المرتماة ىى جودا البرنامج وتمبٌته الحتٌاجا  سوق    طرق  تقوٌم البرنامج : -

 العمل(

 العٌنة الوسٌلة القابم بالتقوٌم

طالب الفرقة النهابٌة -1  –إستبٌانا   

 مقابال 

  اٌنة ال بد ا  تكو

 ممثمة

الخرٌجون -2  –إستبٌانا   

 مقابال 

 

أصحاب األعمال -3  –إستبٌانا   

 مقابال 

 

مقٌم خارجً  -4 إسن المقٌٌن  تقارٌر 

 الرارجى لمبرنامج

طرق أخرى  -5    

 

 البرنامج :            التوقٌع :                   التارٌخ :     /     / ربٌس القسم المسبول عن

 لبرنامج :                                 التوقٌع :                   التارٌخ :     /     /منسق ا

 

المقررات توصيف نماذج راجع  
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المعارف والمهارات  -البرنامج: المقررات الدراسٌة  مصفوفة  
 جامعة/أكادٌمٌة : ..............................
 كلٌة / معهد: ..................................

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

 المقررات الدراسٌة

 ٌكتب كود ومسمى المقرر

 مهارات عامة مهارات مهنٌة مهارات ذهنٌة المعـارف الربٌسة

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    

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

 ربٌس مجلس القسم العلمً: .....................

 

 

 

 

 

 كل ماهو بٌن قوسٌن وتحته خط هو للتوضٌح وٌجب حذفهملحوظة هامة: 
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 ات التعلٌمٌة للبرنامج المخرج - NARS المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌةالمعاٌٌر:  مصفوفة

  

 جامعة/أكادٌمٌة : ..............................
 كلٌة / معهد: ..................................
 قسم: .........................................

 

المعاٌٌر االكادٌمٌة 

 المرجعٌة

ٌكتب كود المعٌار وان 

امكن المعٌار نفسه وفقل لـ 

NARS 

 ات التعلٌمٌة المعتمدة للبرنامجالمخرج

 مهارات عامة مهارات مهنٌة مهارات ذهنٌة المعـارف الربٌسة

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    

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

 ربٌس مجلس القسم العلمً: .....................
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 توصٌف مقرر دراسً 

 جامعة:

 كلٌة:

 :قسم

 بٌانات المقرر -1

 اسم المقرر:  الرمزالكودي: 

 الفصل الدراسى: الفرقة الدراسٌة:

 عبة التى ٌدرس بها المقرر(: شالتخصص )ال
 

 الدراسٌة:  نظري                عملى     عدد الوحدات

  القابم بالتدرٌس:

 

  اهداف المقرر: -2

آل بددد ان تصدداس باسددتخدام افعددال اجرابٌددة مالبمددة وتعكددس محتددوى 

 المقرر

   

ال بد ان تصاس فى صدورة مخرجدات ٌحققهدا الطالدب وٌسدتخدم لدذل  المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من تدرٌس المقرر:  -3

 عال المالبمة كما فى توصٌف البرنامجاالف

 -فى نهاٌة المقرر ٌجب ان ٌكون الطالب قادرا على أن:  المعلومات والمفاهٌم: -ا

  

 

  المهارات الذهنٌة: -ب

 

 -فى نهاٌة المقرر ٌجب ان  ٌكون الطالب قادرا على أن:
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  المهارات المهنٌة الخاصة بالمقرر:  -ج

 

 -ٌكون الطالب قادرا على أن: ٌجب ان فى نهاٌة المقرر

 

 -ٌكون الطالب قادرا على أن: ٌجب ان فى نهاٌة المقرر المهارات العامة: -د

 

البدددد ان ٌطدددابق الوصدددف المختصدددر للمحتدددوى  محتدددوى المقدددرر: -4

 بالالبحة

 

تمثل االنشدطة التعلٌمٌدة المختلفدة المتبعدة  اسالٌب التعلٌم والتعلم: -5

 لتحقٌق اهداف المقرر

 

تدذكر ان  اسالٌب التعلٌم والتعلم للطدالب ذوي القددرات المحددودة: -6

 وجدت

 

 طرق االمتحانات وتقٌٌم الطالب والبد ان تتوافق مع الالبحة تقوٌم الطالب: -7

  االسالٌب المستخدمة: -ا

  التوقٌت: -ب

 %  امتحان عملى  -1 توزٌع الدرجات: -ج

 %  امتحان نظرى -2

 ٌذكر اسم الكتاب المعتمد من القسم اسٌة والمراجع:قابمة الكتب الدر -8

   مذكرات: -ا

  كتب ملزمة: -ب

  كتب مقترحة: -ج

  دورٌات علمٌة او نشرات . . . الخ -د

 

  :()البد ان ٌكون معتمد من مجلس القسممنسق المقرر 

 

 :ربٌس مجلس القسم

 حذفه كل ماهو بٌن قوسٌن وتحته خط هو للتوضٌح وٌجبملحوظة هامة: 
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 المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسً  -مصفوفة المقرر: محتوى المقرر 

 
.............................. جامعة/أكادٌمٌة :  

 كلٌة / معهد:

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

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

 

 حتوي المقررم
أسبوع 
 الدراسة

المعـارف 
 الربٌسة

 مهارات عامة مهارات مهنٌة مهارات ذهنٌة

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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

..............ربٌس مجلس القسم العلمً : ..................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسمى المقرر

  كود المقرر
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   201/   201تقرٌر برنامج دراسً 

 

 جامعة:

 كلٌة :

 قسم :

 

 معلومات اساسٌة -أ

  اسم البرنامج: -1

  التخصص: -2

  عدد السنوات الدراسٌة: -3

 الساعات المعتمدة / عدد المقررات -4
 

 نظري                         +  عملً               

وفقا لالبحة او القواعد س تشكٌل لجان الممتحنٌن: اس -5

 المعتمدة من الكلٌة
 

 لٌس المقٌم الخارجىنظام الممتحنٌن الخارجٌٌن:     -6
 

 متاح                        غٌر متاح              

 

 معلومات متخصصة -ب

 االحصابٌات: -7

عدد الطالب الملتحقٌن  -

 بالبرنامج:
 

  جاح فً البرنامج )%(:معدل الن -

اتجاه االلتحاق بالبرنامج )  -

منسوبة الً االعداد الملتحقة 

 سنوات(: 3بالبرنامج خالل اخر 

  

 

 

 متزاٌد                   ثابت                           متناقص                              

 نتابج االمتحان النهابً -

 (2008/2009)الفرقة الرابعة 

 

 عدد         %                                        عدد        %      

 ناجح                                              راسب                                 
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 توزٌع تقدٌرات النجاح ) %( -

)الفرقة الرابعة والبد من كتابة 

تعلٌق مختصر عن توزٌع نسب 

 النجاح(

  

 

 امتٌاز                         جٌد جدا                                                                       

 

 جٌد                            مقبول                                         

 

 المعاٌٌر االكادٌمٌة: -8

  رنامج:المعاٌٌر االكادٌمٌة للب -

% لما تم تدرٌسه من المحتوى  -

)تحدد النسبة االساسً  للمقرر 

وٌجب ان تتوافق مع المعوقات 

 وخطة تطوٌر البرنامج(

                % 

 المعلومات والمفاهٌم: -

ٌحدد ما تم تحقٌقه من معاٌٌر 

مع مراعاة المعوقات  البرنامج

 والنقص فى االمكانٌات ان وجدت

. 
 

 الذهنٌةالقدرات  -
 

 المهارات المهنٌة: -
 

 المهارات العامة: -
 

طرق دعم الطالب ) ذوى  -

 القدرات المحدودة والمتمٌزٌن(:
 

معاٌٌر القٌاس المرجعٌة  -

تحدد المعاٌٌر المرجعٌة للبرنامج: 

 NARSالمعتمدة 

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

 دلٌل البرنامج -

دلٌل ارشادى للبرنامج ٌتضمن 

توصٌفه ومتطلبات االلتحاق ونظام 

الدراسة واالمكانٌات المتاحة 

 للبرنامج

  

 متوافر                                     غٌر متوافر                                                                                          
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 نظام المراجعة الدورٌة للبرنامج: -

تذكر آلٌات مراجعة وتحدٌث 

البرنامج وتوقٌتها )ٌفضل كل 

 اربعة سنوات(

  

 متوافر                                     غٌر متوافر                                                                   

                        

 سنوي                                     اكثر من سنة                                                                                         

ٌمً مدى توافق الهٌكل االكاد -

للبرنامج مع المستهدف من 

 التعلٌم:

ٌذكر مدى توافق المخرجات مع 

المقررات من خالل مصفوفة 

البرنامج وراى المقٌم الخارجى 

 والمستفٌدٌن

 

 

 المعوقات االدارٌة والتنظٌمٌة: -

ٌذكر اى معوقات ومشاكل ادارٌة 

تعوق جدٌة وانتظام الدراسة 

 بالبرنامج

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

 تقوٌم طالب لقٌاس مدى اكتساب المستهدف من التعلٌم: -9

  ادوات التقوٌم: -

طرق االمتحانات وفقا لالبحة 

 والتوصٌف

 

  توقٌتات االمتحانات ٌد:المواع -

 مالحظات المراجع الخارجً: -

ٌذكر اهم مالحظات  ) ان وجدت(

للمقٌم الخارجى الواردة بالتقرٌر 

واالجراءات التصحٌحٌة التى 

 اعتمدتها الكلٌة

 

 االمكانات التعلٌمٌة: -10

نسبة اعضاء هٌبة التدرٌس الى  -

 الطالب

تحدد النسبة وفقا للعبىء التدرٌسى 

 خصصوالت

 

مدى مالبمة تخصصات اعضاء  -

هٌبة التدرٌس وتوزٌع االعباء 

 علٌهم طبقا الحتٌاجات البرنامج:

  

 

 مناسب                   الى حد ما                  غٌر مناسب ) لماذا ؟(                              
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 المكتبة: -

ٌحدد القصور وتسمى االمكانٌات 

 استكمالها الالزمة المطلوب

  

 

 مناسب                   الى حد ما                  غٌر مناسب ) لماذا ؟(                              

 

 

 المعامل: -

ٌحدد القصور وتسمى االمكانٌات 

 الالزمة المطلوب استكمالها

  

 

 ا                  غٌر مناسب ) لماذا ؟(مناسب                   الى حد م                              

 

 الحاسب اآللً: -

  

 

 مناسب                   الى حد ما                  غٌر مناسب ) لماذا ؟(                              

 

 

مدى التعاون مع جهات االعمال  -

 فً توفٌر فرص التدرٌب للطالب:
 

 .................................................................................................................................................................... :اي متطلبات اخرى للبرنامج -

 ادارة الجودة والتطوٌر: -11

 نظام المتابعة لجوانب القصور: -

 تحدد اآللٌات المتبعة من منسقى

البرامج ووحدة ضمان الجودة 

لمتابعة االجراءات التصحٌحٌة فى 

ضوء التغذٌة الراجعة من كافة 

 المستفٌدٌن

  

 

 فعال                     الى حد ما                    غٌر فعال ) لماذا ؟(                              

 

 

اجراءات تطبٌق لوابح وقوانٌن  -

 الكلٌة والجامعة:

  

 

 فعال                     الى حد ما                    غٌر فعال ) لماذا ؟(                              

 

 

مدى فاعلٌة نظام المراجعة  -

 الداخلٌة فً تطوٌر البرنامج:

ٌحدد درو لجنة المراجعة الداخلٌة 

 فى تحدٌث ومتابعة اداء البرنامج

 

خارجٌٌن مالحظات المراجعٌن ال -

بما ٌخص مخرجات البرنامج 

 ومعاٌٌر القٌاس:
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تحدد مجاالت التطوٌر فى ضوء التقٌٌم الخارجى والداخلى والتغذٌة الراجعة من   مقترحات تطوٌر البرنامج: -12

 المستفٌدٌن

هٌكل البرنامج ) المقررات /  -

 اى تعدٌل فى الالبحة (الساعات
 

  مقررات جدٌدة: -

  ارات:التدرٌب والمه -

مقترحات قطاع االعمال لتطوٌر  -

 البرنامج:
.................................................................................................................................................................... 

  المسبول عن التنفٌذ: -

 توقٌت التنفٌذ: -
 

 

 

 

 .............................. التوقٌع :                                               :اسم منسق البرنامج

 التارٌخ :    /        /

 
 
 

 
 
 

 كل ماهو بٌن قوسٌن وتحته خط هو للتوضٌح وٌجب حذفهملحوظة هامة: 
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   201/  201للعام الدراسى   تقرٌر مقرر دراسً

 معة:اجا

 كلٌة:

 قسم:

 معلومات اساسٌة -أ

 اسم المقرر:  الرمزالكودي:  -1

  التخصص:  -2

  الفرقة / المستوى -3

 عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4

 

 نظري                          عملً               

  اعضاء هٌبة التدرٌس القابمٌن بتدرٌس المقرر -5

 لممتحنٌن ختٌار لجنة االنظام المتبع ال -6

 كما بالالبحة او وفقا للقواعد المعتمدة من الكلٌة

 

  نظام المراجعة الخارجٌة لالمتحان -7

 ٌذكر ان وجد

 

 متوافر                    غٌر متوافر              

 

 

 معلومات متخصصة -ب

 االحصابٌات: -1

  عدد الطالب الملتحقٌن بالمقرر -

  ب الذٌن ادوا االمتحانعدد الطال -

 نتٌجة االمتحان -

 

 عدد         %                                        عدد        %      

 ناجح                                               راسب                                 

النسبة المبوٌة % للناجحٌن طبقاً  -

 اصلٌن علٌهاللتقدٌرات الح

  

 

 مقبول       جٌد               جٌد جدا              ممتاز                        
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ٌكتب تعلٌق مختصر عن توزٌع نسب 

 ٌجب ان تتبع منحنى التوزٌع –التقدٌرات 

 تدرٌس المقرر: -2

 الموضوعات التً تم تدرٌسها -

 ٌذكر ما تم تدرٌسه من محتوى المقرر
 

ما تم تدرٌسه من المحتوى االساسً % ل -

  للمقرر

ٌجب ان ٌتوافق ذل  مع االمكانٌات المتاحة 

 وتراعى االجازات خالل الفصل الدراسى

.                    % 

مدى التزام القابمٌن بالتدرٌس بمحتوى  -

  المقرر

ٌراعى المعوقات واى نقص فى االمكانٌات 

 المتاحة فى ضوء المطلوب

  

                           <60                     60 – 84                    >85 

 مدى تغطٌة االمتحان لموضوعات المقرر -

ٌتم تحدٌد ذل  من خالل تحلٌل للورقة 

 االمتحانٌة واستبٌانات الطالب

  

                           <60                     60 – 84                     >85 

 اسالٌب التعلٌم والتعلم -

 

  

 

 محاضرات نظرٌة               تدرٌب عملً                                               

 

 دراسة حالة                        انشطة فصلٌة                                    

 االعمال الفصلٌة ) تذكر(:

 البطرٌقة تقوٌم الط -

 وفقا لالبحة والتوصٌف

  

 

 نظري                            شفوي                                                                    

 

 اعمال فصلٌة                    عملً                                     

 

 ى كفاٌتها وكفابتها وموافقتها للتخصصٌتم تقٌٌم مد االمكانٌات المتاحة للتدرٌس: -3

 المراجع العلمٌة -

  

 

 متوفرة           متوافرة بدرجة  محدودة         غٌر متوفرة                  

  الوسابل المعٌنة
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 محدودة         غٌر متوفرة   متوفرة           متوافرة بدرجة                           الوسابل التعلٌمٌة والسمع بصرٌة الالزمة

 المستلزمات والخامات -

  

 

 متوفرة           متوافرة بدرجة  محدودة         غٌر متوفرة                  

 قٌود ادارٌة وتنظٌمٌة: -4
 

 

 نتٌجة تقوٌم الطالب للمقرر  -5

) % ( 
 

  مقترحات تحسٌن المقرر -6

 ٌن مالحظات المراجعٌٌن الخارجٌ -7

من خالل تقرٌر المقٌم  ) ان وجدت(

الخارجى مع مراعاة مراجعة المقرر 

فى ضوء مالحظات المقٌم حتى وان 

لم ٌتم مراجعة المقرر من خالله كما 

 الالمثلة التى قٌمها

 

ما تم تنفٌذه من مقترحات  -8

 التطوٌر فً العام السابق
 

 ما لم ٌتم تنفٌذه من مقترحات  -9

 ) ما هً واالسباب(

 

 :مخطة التطوٌر للمقرر للعام القاد -10

 المسبول عن التنفٌذ توقٌت التطوٌر توصٌف التطوٌر مجاالت التطوٌر

    

    

 

 التوقٌع :                                                         ا.د. :اسم منسق المادة

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

 التارٌخ :

 داد النماذج قبل طباعتهاعكل ماتحته خط هو ماٌجب ان ٌكتب وٌراعى حذفه عند ا :هامة ملحوظة
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Programme Spec i f ica t ion  

A. Basic Information: 

Programme Title  

Parent Department  

Programme Nature Single:                         Double:                    Multiple: 

Coordinator  

External Evaluator(s)  

Review Date   

Date of Approval  

 

B. Professional Information:  

1.  Programme Aims 

   The aims of this programme are to: 

•  

•  

•  

•  

 

2.  Programme Intended Learning outcomes  

A. Knowledge and understanding:  

    By the end of this programme students should be able to: 

A1.  

A2.  

A3.  

A4.  

A5.  

A6.  

 

B. Intellectual skills: 

    By the end of this programme students should be able to:  

B1. 

B2. 
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B3. 

B4. 

 

C. Professional and practical skills:  

    At the end of this programme students should be able to:  

C1.  

C2.  

C3.  

C4.  

D. General and transferable skills: 

     By the end of this programme students should be able to:  

D1.  

D2.  

D3.  

D4.  

3.  Programme Academic standards:  

3.A National Academic Reference Standards (NARS): 

……………………………………… 

3.B External references standards (Benchmarks): 

……………………………………….. 

3.C Comparison of provision to references standards : 

…………………………………..  

4.  Curriculum Structure and contents:  

4.A Programme duration :  

  

4.B Programme structure:       

4.B.1 Number of contact hours  per week:      

 Level – 1 First term: Lectures  Lab.   Total  

  Second term: Lectures  Lab.   Total  

        

 Level – 2 First term: Lectures  Lab.   Total  

  Second term: Lectures  Lab.   Total  

        

 Level – 3 First term: Lectures  Lab.   Total  

  Second term: Lectures  Lab.   Total  
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 Level – 4 First term: Lectures  Lab.   Total  

  Second term: Lectures  Lab.   Total  

        

 Overall Contact hours Lectures  Lab.   Total  

        

4.B.2 Number of contact hours Compulsory  Optional None Optional None 

        

 

 

4.B.3 

Number of contact hours of basic sciences 

courses 
    

  No.  %  

        

4.B.4 Number of contact hours of courses of social      

 sciences and humanities: No.  %  

        

4.B.5 Number of credit hours of specialized courses: No.  %  

        

4.B.6 Number of credit hours of other courses: No.  %  

        

4.B.7 Practical/field training (Summer training)               weeks    

        

4.B.8 Programme levels (in credit hours system):     

5.  Courses contribut ing to the programme  

Level One  

Level 1 Semester 1 Course Title  Lec. Prac. Exer. Total Hours 

Code 
Obligatory

: 
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Level 1 Semester 2 Course Title  Lec. Prac. Exer. Total Hours 

Code Obligatory

: 
 

  
  

       

       

       

Level Two  

Level 

2 
Semester 1 Course Title  

Lec

. 
Prac. 

Ex

er. 
Total Hours 

Code Obligatory

: 
     

      

      

      

 

Level 2 Semester 2 Course Title  Lec. Prac. Exer. Total Hours 

Code Obligator

y: 
     

      

      

      

 

Level Three  

Level 3 Semester 1 Course Title  Lec. Prac. Exer. Total Hours 

Code Obligatory:      

      

      

      

      

 
 
Level 3 Semester 2 Course Title  Lec. Prac. Exer. Total Hours 

Code Obligatory:      
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Level Four  

Level 4 Semester 1 Course Title  Lec. Prac. Exer. Total Hours 

Code Obligatory:      

      

      

      

 
Level 4 Semester 2 Course Title  Lec. Prac. Exer. Total Hours 

Code Obligatory:      

      

      

6.  Brief  Course Description for al l  courses in all  levels (grades)  ( in  
Tables)  

 

7.  Programme admission requirements  

…………………………………………  

8.  Regulations for progression and programme completion  

………………………………… 

 

9.  Methods of  intended learning outcomes assessment  

Assessment Method ILOs assessed 

Written Examination  

Oral Assessment  

Practical Examination  

Semester work  
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10. Evaluat ion of programme  

Evaluator Tool Sample 

1. Senior students   

2. Alumni   

3. Stakeholders(Employers)   

4. External Evaluator(s)(External 

    Examiner(s)) 
  

5. Others   

 

 

  Name Signature Date 

Programme Coordinator:   

     

Head of Department:   

     

Dean of the Faculty:   
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Programme Courses - Programme ILOs Matrix 

(Curriculum Map) 

    University:  

    Faculty:  

    Department:  

   Programme Tit le:  

Course Code  / Course 

Title 

Programme outcomes 

Know ledge  and  

Understanding 
I n t e l l e c t u a l P r a c t i c a l T r a n s f e r a b l e 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 

Level One                         

Semester - 1                        

                         

                         

                         

                         

                         

Semester - 2                        
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Course  Speci f ica t ion  

Course Title  

Course Code  

Academic Year  

Coordinator  

Teaching Staff  

Branch   / Level  

Semester  

Pre-Requisite  

Course Delivery Lecture   14 x    h lectures   

  Practical   14 x    h practical   

Parent Department  

Date of Approval  

1. Course Aims 

    The aims of this course are to: 

  

  

  

2.  Intended Learning outcomes ( ILOs)  

A. Knowledge and understanding: 

    By the end of this course students should be able to:  

A1.  

A2.  

 

B. Intellectual skills: 

    By the end of this course, the students should be able to:  

B1.  

 

C. Professional and practical skills:  

    By the end of this course, the students should be able to: 

C1.  
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C2.  

 

D. General and transferable skills:  

    By the end of this course, the students should be able to:  

D1.  

D2.  

3.  Course Contents  

  

Week Topics 

  

  

  

  

  

  

  

4.  Teaching and Learning Methods  

 

 

5.  Student  Assessment  

Assessment Method Assessment Length Schedule Proportion 

Written Examination    

Oral Assessment    

Practical Examination    

Semester work    

 

6.  List  of references 

Course notes:  

 

Essential Books: 

 

Web sites:  
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7. Facilities required for teaching and learning 

 

 

 

  Course Coordinator  Head of Department 

Name  Prof.   Prof.  

Name (Arabic)   .أ. د.   أ. د 

Signature     

Date  /  /2010  /  /2010 
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  Course contents – Course ILOs Matrix  

   University:  

    Faculty:  

    Department:  

Course Code /  Course Tit le:  

Course Contents 
Course outcomes ILOs 

Know ledge  and  Unders tand ing I n t e l l e c t u a l P r a c t i c a l T r a n s f e r a b l e 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 



 

 

Annual Program Report 

 

University:    

Faculty: 

Department:    

 

A- Basic Information 

1-Program title:  

2-Speciality:  

3-Program duration:  

4- Taught hours/Courses:   

5- Examination committee:  
6-External examiners:  
 

B-Specialized  Information 

 

7-Statistics 

7.1. No. of students starting the program:  

 

 

7.2 Success rate at the end of program:     (     %) 
 
7.3 Tendency of enrollment in the program:  
 

7.4. Results of final exam:  

……. grade Number Percentage 

Pass   

failed   

 

7.5. Grading of students: number (%) 

 

……. Grade Numbers(total No) Percentage 

Excellent   



 

Very Good:   

Good   

Pass   

total succeed   

failed   

    

8-Academic Reference Standards: 

Program ILO's achieved: 

 
-knowledge 

and 

understanding 

 
Intellectual 

Skills  

 
- professional 

& practical 

skills  

 
-General 

&transferable 

skills, 

Professional 

attitude& 

Behavioral 

Skills and  

communication 

skills   

 

 

Teaching and learning facilities  for handicapped: 

 

   

Methods for encouragement of Excellent students : 

 

 Reference 

standards for 

the program  

Available                    Un Available  Program guide 



 

lines  

Available                    Un Available 

Annually                         > one year  

System of 

regular 

reviewing of 

the program  

   Compliance of 

the academic 

standards of 

the program 

with ILOS  

 Administrative  

Obstacles  

 

9- Student assessment for acquiring ILOs 

 A &b ) Methods, 

timing and scale    

 

  

 

C) Comments of 

external 

reviewers  

 

 

 

  

10.1 - Ratio  of staff members to students 

Academic degree Total 

number 

Staff-in leave Number 

of working staff 

Professors    

Assistant professors    

Lecturers    

Assistant lecturers and 

demonstrators 

   

Total faculty staff    

Staff Qualification & program aims Suitable          To some extent                Unsuitable (Why)         

 

10.2 - Lecture  halls  and Library:   



 

10.3 - Laboratories Numbers and Equipments.   

  

10.3 - Computers Suitable  

 

10.4 - Role of stakeholders in providing chances for student training  

 

 

 10.5 - Any other request for the program  

 

10.6 - Follow up system for shortage   

  

 

11. Quality improvement and enhancement 

 

Effective  

 

11.1. The 

effectiveness of 

monitoring  

system for 

program 

development   

Suitable for ………  

a. Availability of regular evaluation and revision system for the program 

 

b. Effectiveness of the system 

 

c. Effectiveness of Faculty and University laws and regulations for progression and 

completion 

 

 11.2. Procedures 

for implementation 

of the faculty 

regulation  

 11.3. The 

effectiveness of 

the internal 

reviewing system 

for program 

development   



 

  11.4. Comments of 

external reviewing 

for ILOS of the 

program and 

assessment 

standards  

 

12. Suggestions of improvements  

 12.1 Program 

skeleton 

(Courses/Hours) 

 12.2. New courses  

 12.3. Training and 

skills  

  12.4. Suggestion of 

stakeholders for 

program 

development  

 12.5. Responsible  

personnel  

 12.6 Time of 

implementation  

 

Head of Department:  ---------------------        Signature  -----------------                      Date :      /      / 

Program Coordinator:      --------------          Signature ------------------                

Head of Quality Assurance Unit:     ----------------           Signature   --------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annual  Course  Repor t 

 

 

A: Basic Information  

Course Code  

Course Title  

Programme Title  

Level / Academic Year  

Semester  

Examination Committee  

External reviewing of exam. Applicable                                         Not applicable 

Teaching Staff  

Course Delivery Lecture                h  

  Practical 

  

             h  

Parent Department  

Date of Approval  

 

B: Professional Information  

1. Statistical Information  Number Percent 

1. Course Completion   

 Students attending the course   

 Students completing the course (attending 

the Exam) 

  

2. Results of exam.   

University of Tanta 

Faculty :  

Department:  

  

  

  



 

 Passed   

 Failed   

3. Grading of successful students   

 Excellent   

 Very Good   

 Good   

 Pass   

2. Course Teaching  

Topics actually taught   

Topics taught as a percentage of the 

specif ied content 

                    % 

Extent of topics taught in relation to the 

specif ied content (%) 

                         60-  84                          >

85                          <60  

Extent of covering the exam. the 

specif ied content (%) 

                         60-  84                          >

85                          <60 

Teaching and Learning Methods 
Lectures 

Practical Training 

Case Study 

Other Assignments/Homework 

(Specify it) 

Student Assessment 
Written examination  %       

Oral examination       % 

Practical/laboratory work  % 

Semester work   %  

3. Teaching Facilities and Materials 

Textbooks 
Totally adequate  

Adequate to some extent  

Inadequate 

Teaching aids 
Totally adequate  

Adequate to some extent  

Inadequate 

 



 

Materials and requirements  
Totally adequate  

Adequate to some extent  

Inadequate 

4. Administrative Constraints (List any 

difficulties encountered) 

 

5. Student Evaluation of the Course % 

    (List any criticisms) 

 

6. Suggestions for course enhancement 
  

7. Comments from External Evaluator(s) 
 

8. Progress on actions identified for course 

enhancement in the previous year  

 

9. Actions identified for course enhancement in the 

previous year but could not be achieved (reasons)  

 

10. Action Plan for next academic year 
 

 Area of 

enhancement 

Actions Required Completion Date Person Responsible 

     

     

     

     

Course coordinator: 

Signature: 

Date:       /        / 

 

 

 

 



 

 تقرٌر مراجع خارجى للمرحلة الجامعٌة األولى

 

 / ضوعى للسٌد: ٌعبر التقرٌر التالى عن الرأى العلمى المو

  الوظٌفة الحالٌة:

 تمت مراجعة وتقٌٌم توصٌف البرنامج المرفق بناء على طلب:

  فسم:

  كلٌة:

  جامعة:

  اسم البرنامج:

  تارٌخ المراجعة:

 

 أ( البٌانات األساسٌة للبرنامج

 غٌر مستوفى مستوفى العنصر

   البٌانا  اهأساسٌة

   اسن المنسق

  تعلٌقات المقٌم:

 األكادٌمً: التقٌٌم

 أهداف البرنامج:

  فٌاغة اهأددا 

  قابمة لمقٌا 

 تعلٌقات المقٌم:

 ب( مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج:

  مخرجات التعلم المستهدفة

  ارتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف البرنامج 



 

  تحقق مخرجات التعلم المستهدفة بالمقررات

وافق مع مواصفات مخرجات التعلم المستهدفة تت
 الخرٌج للبرنامج فى كل من:

 المجال المعرفى
 المهارات التطبٌقٌة والمهنٌة

 المهارات الذهنٌة
 المهارات العامه

 

مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب التطور 

 العلمى فى مجال التخصص

 

مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج تواكب احتٌاجات 

 سوق العمل

 

  ت المقٌم:تعلٌقا

 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة:

  تحدٌد المعاٌٌر األكادٌمٌة

  مالبمة المعاٌٌر األكادٌمٌة لمواصفات الخرٌج

تحقٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناه من خالل توصٌف 
 البرنامج

 

  تعلٌقات المقٌم:

 

 هٌكل البرنامج ومحتوٌاته:

 تواز  دٌكل البرنامج مع موافاا  الررٌج م  حبث:

 قررا  العمون اهأساسٌة: م
 مقررا  العمون االنسانٌة واالجتمااٌة وأررى: 

 مقررا  مترففة: 
 تدرٌب اممى ومٌدانى: 

 تعلٌقات المقٌم: 

 

 ج( تقوٌٌم أعمال الطالب:

مالئمة الطرق المستردمه ىى التقوٌٌن لطبٌعة 

 مررجا  التعمن المستهدىة

 

  تعلٌقات المقٌم:



 

 

 د( مقررات البرنامج:

    المقرر كود

 الٌتحقق ٌتحقق الٌتحقق ٌتحقق الٌتحقق ٌتحقق

       وضوح أهداف المقرر

ارتبدددداط أهددددداف المقددددرر 

 بأهداف البرنامج

      

قابلٌددددة مخرجددددات الددددتعلم 

 المستهدفة للقٌاس

      

مالبمدددة مخرجدددات الدددتعلم 

المسدددددددددتهدفة ألهدددددددددداف 

 المقرر

      

توافدددق مخرجدددات الدددتعلم 

فوفة المسددتهدفة مددع مصدد

المعدددددددارف والمهدددددددارات 

 للبرنامج

      

مالبمدددددة طدددددرق التعلدددددٌم 

والدددددددددتعلم المسدددددددددتخدمة 

لتحقٌددق مخرجددات الددتعلم 

 المستهدفة

      

اتسدددام محتوٌدددات المقدددرر 

 بالحداثة
      

الوسددابل المسددتخدمة فددى 

التعلدددٌم والدددتعلم مناسدددبة 

 للطرق المذكورة

      

طددددددرق تقٌددددددٌم الطددددددالب 

 المستخدمة مالبمة
      

       المراجع المذكورة حدٌثة

   

    كود المقرر

 الٌتحقق ٌتحقق الٌتحقق ٌتحقق الٌتحقق ٌتحقق



 

       وضوح أهداف المقرر

ارتبدددداط أهددددداف المقددددرر 

 بأهداف البرنامج
      

قابلٌددددة مخرجددددات الددددتعلم 

 المستهدفة للقٌاس
      

مالبمدددة مخرجدددات الدددتعلم 

المسدددددددددتهدفة ألهدددددددددداف 

 المقرر

      

توافدددق مخرجدددات الدددتعلم 

المسددتهدفة مددع مصددفوفة 

المعدددددددارف والمهدددددددارات 

 للبرنامج

      

مالبمدددددة طدددددرق التعلدددددٌم 

والدددددددددتعلم المسدددددددددتخدمة 

لتحقٌددق مخرجددات الددتعلم 

 المستهدفة

      

اتسدددام محتوٌدددات المقدددرر 

 بالحداثة

      

الوسددابل المسددتخدمة فددى 

التعلدددٌم والدددتعلم مناسدددبة 

 للطرق المذكورة

      

رق تقٌددددددٌم الطددددددالب طدددددد

 المستخدمة مالبمة
      

       المراجع المذكورة حدٌثة

  تعلٌقات أخرى:

 

 : تقرٌر البرنامج

 

 رأى المقٌم النهابى: 

 

 التوقٌع                                             اسم المراجع الخارجى:              



 

 نموذج مراجعة تقوٌم اعمال الطالب

اامال الطالب ىحص ومالحظة اٌنا  م  أوراق اسئمة االمتحا ، ونمماذ  توفمٌ  المقمررا   ٌقفد بتقٌٌن

المسممتهد  ىحفممها، واحفممائٌا  النتممائج، ونتممائج االامممال الافمممٌة، وذلممت الجممراء المقارنمما  واسممترالص 

 المؤشرا  والتعمٌق امٌها كما دو وارد ىى النموذ  التالً

  بٌانات اساسٌة

  اسم المؤسسة

  المراجع اسم

  التارٌخ

  اسم البرنامج

  اسم المقرر

  المستوي/ الفرقة الدراسٌة

 مجاالت التقوٌم:

 :ًمقال 

  ًموضوع 

 :مشروع/ مهام 

 

  أخري )برجاء التحدٌد(:

 المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة:

 غٌر مستوفً إلً حد ما مستوفً الخاصٌة

هل حقق االمتحان القٌاس الدقٌق للنتابج 

 لٌمٌة المستهدفة من المقرر؟التع

   

هل اشتملت الورقة االمتحانٌة علً معظم 

 أجزاء المقرر؟ 

   

هل تقٌس الورقة االمتحانٌة القدرة علً 

 الحفظ 

حل  -والتذكر/ المهارات الذهنٌة )التحلٌلة 

 المشكالت......( 

   

 الورقة االمتحانٌة:

    جودة صٌاغة األسبلة



 

    مناسب الزمن المحدد لألسبلة

    توزٌع الدرجات علً األسبلة

طرٌقة إخراج الورقة )البٌانات األساسٌة، 

الزمن محدد، عدد األسبلة المطلوب االجابة 

 علٌها، الدرجة الكلٌة ... الخ(

   

    جودة طباعة الورقة

 انجاز الطالب:

هل توزٌع الدرجات فً نتٌجة االمتحان 

نحنً ٌتناسب مع عدد الطالب )ٌتبع الم

 الطبٌعً للتوزٌع(*

جٌد   امتٌاز

 جدا

  راسب  مقبول  جٌد 

  مالحظات أخري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج تقٌٌم الخطة اإلستراتٌجٌة

 القابم بالتقٌٌم:                                                 تارٌخ التقٌٌم:

 الكلٌة:                                  

 اقترحم  وقمد .أساسمٌة انافمر امدا مم  تعمٌمٌمة لمؤسسمة إسمتراتٌجٌة ةرطم أي تتكمو 

 المؤسسمة اتتبعهم أدنمى كحمد العنافر م  مجمواة واالاتماد التعمٌن جودا لضما  القومٌة الهٌئة

 :امستراتٌجٌة الرطة نموذ  لتقٌٌن مكونا  دو ٌمً وما. امستراتٌجٌة رطتها الستكمال

 حظاتمال غٌر مستوفى مستوفى العنصر م

 تتضم  الرطة امستراتٌجٌة: 

    جدول ٌحدد الفهرس والمحتوٌات 1

مقدمة تتضمن نبذة عن نشأة الكلٌة  2
وبٌانات تفصٌلٌة عنها )القرار 

أعداد  –الجمهورى بإنشاء الكلٌة 
االقسام العلمٌة  –وبٌانات العاملٌن 

البرامج التى تقدمها الكلٌة  –
 للمرحلتٌن(

   

 الخاصة والقٌم لةوالرسا الرؤٌة 3
    بالكلٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة

    منهجٌة إعداد الخطة 4

    الفرٌق االدارى والتنفٌذى للخطة  5

    أدوات ومصادر جمع البٌانات 6

    SWOTالتحلٌل البٌبى الرباعى  7

مصفوفة نقاط القوة والضعف  8
فى ضوء  )االستٌفاء وعدم االستٌفاء

 (معاٌٌر االعتماد

   



 

شمولٌة مصفوفة نقاط القوة  9
والضعف لجمٌع أنشطة الكلٌة 

تعلٌم وتعلم  -)برامج تعلٌمٌة 
 –بحث علمى  –وأنشطة طالبٌة 

تنمٌة الموارد  –مشاركة مجتمعٌة 
البنٌة األساسٌة  –المادٌة والبشرٌة 

 إدارة الجودة والتطوٌر المستمر( –

   

الوزن النسبى للنقاط األساسٌة فى  10
 لٌل الرباعى التح

   

تحلٌل الفجوة بٌن الوضع الحالى  11
واألهداف اإلستراتٌجٌة وفى ضوء 

 معاٌٌر االعتماد

   

سٌاسات الكلٌة لسد الفجوة فى  12
المجاالت المختلفة محددة فى ضوء 

 التحلٌل البٌبى

   

تحدٌد االولولٌات فى ضوء  13
اإلمكانٌات المتاحة والوزن النسبى 

 لعناصر المصفوفة

   

تحدٌد مصادر حقٌقٌة  متاحة  14
 للتموٌل

   

تحدٌد الصعوبات والتحدٌات  15
المتوقعة والتى ٌمكن أن تعوق تنفٌذ 

 واالجراءات االحطٌاطٌة –الخطة 

   

الخطة التنفٌذٌة لتحقٌق الخطة  16
 –اإلستراتٌجٌة متضمنة )األهداف 

اإلطار  -مسبولٌة التنفٌذ –األنشطة 
المطلوب التموٌل  –الزمنى 

المخرجات ومؤشرات  –ومصدره 
 النجاح(

   

آلٌات التقٌٌم ومتابعة تنفٌذ الخطة  17
 واستمرارٌة العمل

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لتحقٌق استراتٌجٌة الكلٌة لخطة التنفٌذٌةانموذج 

 

 ألهداف
 المخرجات/

 العوابد
 مؤشرات النجاح األنشطة

 مسبولٌة  فترة التنفٌذ

 التنفٌذ

 التكلفة

 النهاٌة بداٌةال

 

 

 

 

    

   

   

   

 
 

 
    

   



 

 لتحقٌق استراتٌجٌة الكلٌة لخطة التنفٌذٌةانموذج 

 

 

 ٌكرر الجدول السابق لكل هدف من أهداف المؤسسة التعلٌمٌة للتطوٌر المستمر والتأهٌل لإلعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسً البرنامج اجعةرم قابمة :نموذج

 

 ........................الدارسً:  البرنامج...................                           الكلٌة: 

 

 حد الى مستوفى التقوٌم مؤشرات 

 ما

 غٌر

 مستوفً

    .العمل سوق احتٌاجات مع ٌتفق البرنامج 1

   

   



 

    .المؤسسة رسالة مع تتفق البرنامج أهداف صٌاغة 2

    .ومحدد سلٌم بشكل مصاغة البرنامج مخرجات منظومة 3

 األكادٌمٌة المعاٌٌر مع تتفق البرنامج مخرجات منظومة 4

 تتبناها المؤسسة التً

   

    متكامل بشكل مصاغة البرنامج محتوٌات 5

 هٌكل مع تتفق البرنامج فً المختلفة العلوم توزٌع 6

 عالمٌا المماثمة والمطبقة البرامج

   

 تحقٌق علً وتساعد متكاملة التعلٌمٌة المواد 7

 .المستهدف

   

 التعلم مخرجات تحقٌق علً تساعد التقوٌم أسالٌب 8

 بشكل فعال المستهدف

   

    .البرنامج بمحتوي الطالب تعرٌف 9

 واضحة رسة ا الد بمتطلبات الخاصة اإلرشادات 10

 ومبسطة

   

 /لمعاملا /المراجع( التعلٌمٌة المواد توافر 11

 .البرنامج أهداف التً تحقق )التعلٌمٌة الوسابط/األدوات

   

    .منتظم بشكل للبرنامج السنوٌة التقارٌر توافر 12

 من من البرنامج لمحتوٌات دورٌة اجعةرم وجود 13

 .خارجٌٌن مراجعٌٌن

   

 



 

 الدراسٌة المقررات اجعةرم قابمة :نموذج

 

 .................................      القسم العلمى:الدارسً:  البرنامج................         الكلٌة: 

 المقرر الدراسى: 

 غٌر ما حد الى مستوفى التقوٌم مؤشرات 

 مستوفً

    متكامل ملف للمقرر ٌوجد 1

 بها المعمول الجودة معاٌٌر المقرر توصٌف ٌستوفً 2

 محلٌا

   

    . مجالبرنا ألهداف المقرر أهداف مالءمة 3

 مخرجات منظومة فً جاء ما مع ٌتفق المقرر تخطٌط 4

 البرنامج

   

 وٌتسم العلوم فً التطور مع ٌتفق المقرر محتوي 5

 .بالحداثة

   

 تحقٌق علً وتساعد متكاملة التعلٌمٌة واألنشطة المواد 6

 .التعلم المستهدفة مخرجات

   

 فةكا تقوٌم علً تساعد المستخدمة التقوٌم أسالٌب 7

 التعلم مخرجات

   

    .***المقرر بمحتوي الطالب تعرٌف ٌتم 8

    .ومبسطة واضحة الدراسة بأسلوب الخاصة اإلرشادات 9

 – األدوات -المعامل – المراجع( التعلٌمٌة المواد توافر 10

 )التعلٌمٌة الوسابط

   

    .للمقرر دورٌة تقارٌر وجود 11

 نتابج من المرتدة غذٌةالت ضوء فً المقرر تطوٌر ٌتم 12

 ****الطالب تقوٌم

   

 

 

 



 

 

 نماذج استرشادٌة للتقٌٌم الكمً

 )التسهٌالت المادٌة بالمؤسسة*(

( بدلٌل المراجعٌن المعتمدٌن لمؤسسات التعلٌم العالى الصادر عن الهٌبة 1)مأخوذة من ملحق )

 (2009اإلصدار الثانً أغسطس  -القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد 

 

 

 ( قاعات المحاضرات 1نموذج :) 

 ( المعامل 2نموذج :) 

 ( المكتبـــــة3نموذج :) 

 ( العٌادة الطبٌة4نموذج :) 

 ( دورات المٌاه5نموذج :) 

 

* ٌالحظ أنه قد ال تنطبق بعض مجاالت التقٌٌم الواردة فى هذه النماذج على بعض المؤسسات؛ 

 جاالت عند التقوٌم.وفى هذه الحالة ٌقوم المراجع باستبعاد هذه الم



 

 ( قاعات المحاضرات1نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقٌٌم

 درجات االستٌفاء

 غٌر مستوفً مستوفً

المساحة األرضٌة 

 والسعة

   .1كفاٌة المساحة األرضٌة ألعداد الطالب 1

    2كفاٌة الطاقة االستٌعابٌة اإلجمالٌة لقاعات التدرٌس بالمؤسسة  2

 

 البوابالنوافذ وا

   توافر نوافذ كافٌة.  3

   سهولة استخدام النوافذ. 4

   3ٌوجد عدد مخرجان )باب( علً االقل   5

   وجود عالمات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ 6

 

 

 

 التجهٌزات

   .4مالبمة درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات  7

   . 4توافر التهوٌة الجٌدة  8

   .5مناسبةوجود إضاءة  9

   توافر مقعد لكل طالب. 10

   توافر منضدة وكرسً للمحاضر.  11

   القاعة مزودة بسبورة. 12

   القاعة مزودة بالوسابل السمعٌة والبصرٌة الالزمة للعملٌة التعلٌمٌة.  13

   القاعة متصلة بشبكة االنترنت. 14

   ج الطوارئ.وجود خرابط داخل القاعة توضح مداخل ومخار 15

   مولد كهربً(.وجود مصدردابم للكهرباء ) 16

تجهٌزات  ذوي 

 االحتٌاجات الخاصة

   توافر الفراغات الالزمة؛ التً تتٌح للمعاق الحركة والرؤٌة بوضوح. 17

تخصص أماكن جلدوس المعداق علدً أطدراف الممدرات والصدفوف وعلدً  18

 وارئ.األماكن المستوٌة وقرب الخدمات وأبواب الط

  

    6وجود تجهٌزات ضد الحرابق بالقرب من القاعة 19 األمن والسالمـة



 

   نظافة القاعة. 20

 العمالة

 

   وجود مسبول إدارى لمتابعة المحاضرات.  21

   وجود عامل خدمات لكل قاعة. 22

  / طالب. 2م 1,5 - 1.2. المساحة األرضٌة: 1

 % من مجموع طالب الكلٌة. 40 -35تستوعب من . إجمالً مساحات قاعات المحاضرات: 2

 تفتحان للخارج. -متحركتٌن  قطعتٌن. مواصفات األبواب: تتكون من 3

 م(. ه24 – 20). درجة الحرارة المناسبة: 4

  % من المساحة األرضٌة(.15 -10. توفٌر اإلضاءة والتهوٌة الجٌدة: )مساحة النوافذ 5

ء/مسبول اإلخالء / مطافا / جرادل رمال/ مصدر للمٌاة / خراطٌم لإلطفاء . متطلبات األمن والسالمة: خطة إخال6

 بحالة جٌدة / جهاز إنذار ضد الحرٌق(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: المعامل2نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقٌٌم

 درجات االستٌفاء

 غٌر مستوفً مستوفً

المساحة والطاقة 

 االستٌعابٌة

   .1ل الدراسٌة للطالب الطاقة االستٌعابٌة للمعام 1

   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

 أجهزة ومعدات ومواد

تدددوافر األجهدددزة والمدددواد المعملٌدددة الخاصدددة الالزمدددة إلثبدددات كدددل  3

 التجارب المشار إلٌها فً المناهج والمقررات الدراسٌة.

  

    3تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللً مع أعداد الطالب 4

 نشابٌةالتجهٌزات اإل

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحً. 5

   كفاءة اإلضاءة والتهوٌة.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافً.    7

   4التأثٌث  8

تجهٌزات معامل  

تكنولوجٌا التعلٌم 

 والوسابط المتعددة

    5كفاٌة وحداثة األجهزة  9

   ٌة.المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدول 10

   . 6مالءمة عدد العاملٌن بالمختبرات والمعامل  11

    7وجود متطلبات األمن والسالمة 12 العمالة

 األمن والسالمـة

   نظافة المعامل 13

   .8 وجود مخرجٌن لكل معمل/مختبر 14

 طالبا  50الطاقة االستٌعابٌة للمعامل: ال تزٌد عن .1

فً  2م1فً المرحلة الجامعٌة األولى بالكلٌات العملٌة /  2م 4المساحة األرضٌة المخصصة للطالب:  .2
فً معمل الحاسب  2م2فً مرحلة الدراسات العلٌا /  2م5المرحلة الجامعٌة األولً بالكلٌات النظرٌة / 

تكنولوجٌا التعلٌم والوسابط المتعددة / فً معمل  2م 1علم النفس/ اآللً أو معمل اللغات أواإلحصاء أو
 فً معمل الماكٌنات الكهربٌة. 2م 4المعدات والمحركات الثقٌلة /  فً معمل 2م6

طالبا  25جهاز لكل طالب )تخصص الحاسوب وفروعه( ،  4أجهزة الحاسب اآللً: جهاز حاسب لكل  .3
 جهازا لمعمل اللغات. 20فى باقً المؤسسات ، 

 والنماذج/ أرفف / سبورة. التأثٌث: بنشات/ كراسً للطالب / منضدة المحاضر/ دوالٌب حفظ الكٌمٌاوٌات  .4

أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوٌر رقمٌة / عروض تقدٌمٌة / تلٌفزٌون / شاشتا عرض/  .5
 طابعتا لٌزر.



 

 من العمالة غٌر الفنٌة. 2مساعد فنً /  1فنً مختبر/  1الفنٌون:  .6

/ وجود شبكة حرٌق / معدات إنذار صوتٌة وضوبٌة  متطلبات مقاومة / وقاٌة من الحرٌق: مطافا .7
 خراطٌم مطاطٌة.

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب للخارج  .8

 

 (: المكتبـــــة3نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقٌٌم

 درجات االستٌفاء

 غٌر مستوٍف  مستوفى 

المساحة والطاقة 

 االستعابٌة

   .1سعة المكتبة لعدد الطالب  1

    2المساحة المخصصة للمستفٌد  2

 

 تجهٌزاتال

 

   توافر مناضد ومقاعد بعدد المستفٌدٌن. 3

   وجود أرفف وخزانات للكتب والدورٌات والرسابل. 4

    3عدد أجهزة الحاسب الشخصى.  5

   .4عدد شاشات الفهرسة 6

   .5عدد آالت التصوٌر المستخدمة بالفعل  7

 

 

 األمن والسالمـة

   .6 متطلبات مقاومة/ الوقاٌة من الحرٌق 8

   .7مالءمة األبواب والمخارج  9

   عالمات إرشادٌة تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ . 10

   .توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج  11

   الستابر معاملة بمواد ضـد االشتعال. 12

 االوعٌة المكتبٌة

)الكتب والمراجع 

 والدورٌات(

   .8ل كتاب/ مرجع عدد النسخ المتوافرة من ك 13

   .9عدد المراجع لكل تخصص  14

   .9عدد الدورٌات العلمٌة المتخصصة  15

   خدمة البحث الورقً واإللكترونً. 16 



 

   ترتٌب المراجع والدورٌات، وفقاً للفهرسة الفعالة.  17 خدمات اضافٌة 

   االتصال بشبكة اإلنترنت. 18

   الفهرسة اإللكترونٌة.  19

 

 

 العمالة 

   مدٌر مكتبة. 20

   .10مساعدون  فنٌون  21

   .10إدارٌون  22

   .10عمال خدمات فنٌة  23

   11عمال نظافة  24

 

 الثقة واالعتمادٌة *

   وفاء المكتبة بوعودها فً الوقت المحدد . 25

   اإلعالم بوقت تأدٌة الخدمة . 26

   ن أول مرة .تأدٌة الخدمة بطرٌقة صحٌحة م 27

   تقدٌم خدمات فورٌة للمستفٌدٌن من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*

   الرغبة الدابمة لموظفً المكتبة فً معاونة الزابرٌن. 29

خدمات ذوي 

 االحتٌاجات الخاصة

 ذوو اإلعاقة البصرٌة

   توافر الكتب المكتوبة بطرٌقة "براٌل" أو طرٌقة "جون".  30

 طبوعات بصفحات كبٌرة مكتوبة بحروف كبٌرة توافر م 31

 و بحبر غامق.

  

 ذوو اإلعاقة السمعٌة:

توافر الوسابل المربٌة، والتً تعتنً باستخدام الصور  32

والمناظر وأفالم الفٌدٌو والصور الفوتوغرافٌة، أو البرامج 

 المترجمة بلغة اإلشارة.

  

 ذوو اإلعاقة الحركٌة:

   لالزم.توافر األثاث ا 33



 

   توافر تجهٌزات خاصة. 34

توافر مصاعد لذوي االحتٌاجات الخاصة؛ للتنقل بٌن أدوار  35

 المكتبة.

  

فاعلٌة المكتبة فً 

العملٌة التعلٌمٌة 

 والبحثٌة

   وجود سجالت للزابرٌن. 36

   استخدام المكتبة فً العملٌة: التعلٌمٌة والبحثٌة.  37

   ناسب مع ظروف المستقٌدٌن منه*.وقت عمل المكتبة ٌت 38

% من إجمالً المستفٌدٌن )الطالب / الهٌبة المعاونة / طالب الدراسات  8سعة المكتبة : ال تقل عن  .1
 العلٌا /أعضاء هٌبة التدرٌس(. 

 .2م1.5عن المساحة المخصصة / مستفٌد: ال تقل  .2
 طالباً. 20ال تقل عن جهاز لكل  أجهزة الحاسب اآللً: .3
 طالباً. 50ال تقل عن شاشة لكل  هرسة :شاشات الف .4
 آلة تصوٌر مستخدمة بالفعل. 2ال تقل عن ماكٌنات التصوٌر :  .5
حرٌق / معدات إنذار صوتٌة وضوبٌة / وجود شبكة  متطلبات مقاومة / وقاٌة من الحرٌق: مطافا .6

 خراطٌم مطاطٌة لجمٌع الطوابق / مخارج الطوارئ بجمٌع األدوار.
 مكونة من جزأٌن متحركٌن./ األبواب ٌجب أن تفتح  األبواب للخارجارج: مالءمة األبواب والمخ .7

ٌتم من خالل تحدٌد نسبة المترددٌن علً المكتبة من )طالب مرحلة البكالورٌوس/ طالب الدراسات  
    العلٌا / أعضاء هٌبة التدرٌس / الباحثٌن من جهات خارجٌة(، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

 ن كل كتاب: ال ٌقل عن نسختٌن.عدد النسخ م .8

ال ٌقدل عدن  خمدس وعددد  مرجعداً لكدل تخصدص/  50ال ٌقل عدد المراجع عدن  عدد المراجع والدورٌات: .9

 دورٌات مختلفة فً كل تخصص.

فنً تصوٌر / عامل غٌر فنً لكل  2طالب / مشرف لكل قاعة /  300العمالة : مساعد فنً لكل  .10
 قاعتٌن/ عمالة لدورات المٌاه.

من خالل تحدٌد نسبة المترددٌن علً المكتبة من )طالب مرحلة البكالورٌوس/ طالب الدراسات ٌتم  .11
 العلٌا/ أعضاء هٌبة التدرٌس( وتحدد النسبة من واقع السجالت .

 *ٌتم قٌاسها من خالل المقابالت ونتابج استطالع رأي المستفٌدٌن.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: العٌادة الطبٌة4نموذج )

 لمؤشراتا م مجاالت التقٌٌم

 درجات االستٌفاء

 غٌر مستوفٍ  مستوفٍ 

    1مساحة مالبمة 1 المساحة الكلٌة 

 

 

 مكونات العٌادة  

   غرفة كشف.  2

   غرفة طوارئ. 3

   غرفة انتظار. 4

   حمام به تجهٌزات لذوي االحتٌاجات الخاصة.  5

 

 

 التجهٌزات

   سرٌر للكشف. 6

   سعافات األولٌة. صٌدلٌة بها متطلبات اإل 7

وجود تجهٌزات إنشابٌة لذوي االحتٌاجات  8

  2الخاصة.

  

   3سٌارة إسعاف. 9

 

 األمن والسالمـة

   .4 متطلبات مقاومة/ الوقاٌة من الحرٌق 10

   .5مالءمة األبواب والمخارج  11

عالمدددددات إرشدددددادٌة تحددددددد االتجددددداه لمخدددددرج  12

 الطوارئ.
  

   6األطباء 13 العاملون

   7الممرضون  14

  2م 60المساحة : ال تقل عن  .1
 -85متطلبات ذوي االحتٌاجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود  سور ارتفاعه من  .2

 سم. 100
 . تتوافر فً الوحدات الصحٌة علً مستوى الجامعة / األكادٌمٌة / المعاهد الخاصة .3
ٌات حرٌق / معدات إنذار صوتٌة وضوبٌة / وجود شبكة متطلبات مقاومة / وقاٌة من الحرٌق: طفا .4

 خراطٌم مطاطٌة قرٌبة من العٌادة.
 األبواب والمخارج: تتكون من جزأٌن متحركٌن ٌفتحان للخارج. .5
 طالب. 3000األطباء: طبٌب أو طبٌبة لكل  .6
 الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عٌادة طبٌة.   .7



 

 
 

 (: دورات المٌاه  5نموذج )

 المؤشرات م ٌممجاالت التقٌ

 مستوٌات التقدٌر

غٌر  مستوٍف 

 مستوٍف 

 

 اإلتاحة 

   .1كفاٌة دورات المٌاه  1

   وجود دورات مٌاه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات. 2

المواصفات اإلنشابٌة 

 والتجهٌزات 

   . 2مالبمة للتهوٌة  3

   كفاٌة اإلضاءة. 4

   سهولة فتح الشبابٌ . 5

   . 3حواض لغسٌل األٌدي توافر أ 6

   توافر مراٌا.  7

   األرضٌات من بالط غٌر أملس.  8

   وجود وسابل للتخلص من النفاٌات بشكل صحً. 9

   توافر مصدر مٌاه نقٌة. 10 

   سالمة شبكة الصرف الصحً.   11 

   4مساحة مالءمة لكل مستخدم  12 المساحة 

التجهٌزات الخاصة بذوي 

 اجات الخاصة االحتٌ

   .5وجود دورات مٌاه خاصة  13

   6مالءمة األبواب.  14

   وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علً الحركة.  15

   توافر عامل أو عاملة لكل دورة مٌاه 16 العمالة 

   النظافة   17 األمن والسالمة

   . 7اٌة من الحرٌقتوافر مصدر قرٌب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وق 18



 

 طالباً أو طالبة.  40عدد دورات المٌاه: مقعد )مرحاض( لكل  .1
 % من مساحة األرضٌات.15 -10التهوٌة: مساحة الشبابٌ  تمثل  .2
 أحواض األٌدي: حوض مقابل كل مرحاض. .3
 لكل مستخدم.  2م 2.2المساحة األرضٌة : ال تقل عن  .4
: مرحاض إفرنجً/ األحواض، وأدوات التحكم مثبتة دورات المٌاه الخاصة بذوي االحتٌاجات الخاصة .5

سم( لمساندة المستخدم  100 -85سم / ٌوجد سور ) 137إلً  76علً الحابط، وال ٌقل ارتفاعها عن 
 على الحركة من وإلى المرحاض.

 سم. 90األبواب: أبواب دورات المٌاه الخاصة بالمعاقٌن تفتح للخارج / ال ٌقل عرض الباب عن  .6

 / معدات إنذار صوتٌة وضوبٌة / وجود شبكة خراطٌم مطاطٌة قرٌبة من دورات المٌاه. مطافا حرٌق .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 نموذج التقرٌر السنوى للكلٌة

 ...... الجامعً العام عن

 التقرٌر السنوى 

تقممون المؤسسممة بداممداد التقرٌممر السممنوى الرمماص بهمما  حٌممث تقممون بعممر  نتممائج المراجعممة 

ألنشطة واهأامال التى تن تناٌذدا ىى السمنة الدراسمٌة الماضمٌة بالمقارنمة باهأنشمطة واهأاممال ل

التمى تضمممنتها مم  قبممل الرطممة امسمتراتٌجٌة والرطممط التناٌذٌمة الرافممة بهممذ  السمنة ممم  أجممل 

تحقٌممق رسممالة المؤسسممة وغاٌاتهمما وأدممداىها امسممتراتٌجٌة. ٌمممى ذلممت تفمممٌن الرطممط التناٌذٌممة 

لألنشطة واهأامال المطموب القٌان بها ىى السنة الدراسٌة القادممة مم  أجمل امسمتمرار  الالزمة

 ىى تحقٌق رسالة المؤسسة وغاٌاتها وأدداىها امستراتٌجٌة.

وترتم  طرٌقة إاداد دذا التقرٌر السنوى وىقا لوضمع المؤسسمة بالنسمبة لالاتمماد مم  الهٌئمة، 

 ى دذا الفدد حٌث ٌجب أ  نارق بٌ  حالتٌ  رئٌسٌتٌ  ى

: وتتمثمل ىمى وضمع المؤسسمة االنتقمالى قبمل الحفمول اممى االاتمماد، حٌمث ٌمتن الحالة األولى

ااداد التقرٌمر السمنوى ىمى ضموء التقمارٌر الفمادرا مم  الهٌئمة وتتعممق بنتمائج الزٌمارا  

المٌدانٌممة لممممراجعٌ  المعتمممدٌ  . ىاممى دممذ  الحالممة تممذكر المؤسسممة ىممى التقرٌممر السممنوى 

ها اهأنشطة والمهان التى تن تناٌذدا لتعزٌمز نقماط القموا ولمعالجمة وتحسمٌ  نقماط الراص ب

 ا  العان المنفرن. المعتمدٌ  الضع  التى ورد  ىى تقرٌر المراجعٌ  

 

وتتمثممل ىممى وضممع المؤسسممة بعممد الحفممول امممى االاتممماد وتسممعى الممى تجدٌممد  الحالددة الثانٌددة:

سنوى ٌجمب أ  ٌططمى بالتافمٌل جمٌمع المعماٌٌر االاتماد. ىاً دذ  الحالة ىا  تقرٌردا ال

والمؤشمممرا  والعنافمممر الحاكممممة السمممتمرار االاتمممماد والرافمممة بالمعممماٌٌر اهأكادٌمٌمممة، 

والبرامج التعمٌمٌة والمقررا ، والتعمٌن والتعمن والتسمهٌال  الدااممة، والدراسما  العمٌما. 
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 :عامة بٌانات - ١
 

  مؤسسةال اسم

  لها التابعة الجهة

  □ دبلوم □ لٌسانس □ بكالورٌوس المؤسسة تمنحها التً العلمٌة الدرجات
 □ ماجستٌر □ دكتوراه

 المؤسسة التقرٌر                                                                       خاتم اعتماد تارٌخ
 
 
 

 
 :فهاوأهدا ورسالتها المؤسسة رؤٌة - ٢
 

 المؤسسة رؤٌة
 
 

 

 المؤسسة رسالة
 

 

 أهداف المؤسسة
 

 
 

 : الماضً العام خالل المؤسسة فٌها شاركت متمٌزة وأنشطة إنجازات - ٣

 : المثال سبٌل على – تمٌزها وتظهر تنافسٌتها تدعم تراها التً االنجازات أهم بإبراز المؤسسة قومت       

 .اختراع براءات أو دولٌة أو ةمحلٌ جوابز على التدرٌس أعضاء حصول -

 .رٌاضٌة أو ثقافٌة ، علمٌة سواء دولٌة أو محلٌة جوابز على بالمؤسسة الطالب  حصول -

 .دولً أو قومً طابع ذات أنشطة فً خرٌجٌها من أي أو بالمؤسسة العاملٌن من أي مشاركة -

 .دولً أو قومً لمنصب خرٌجٌها من اى أو بالمؤسسة العاملٌن من اى اختٌار -

 ... خرىأ -
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 : األداء تقرٌر - ٤
 

 المؤسسٌة القدرة : أوال
 اإلستراتٌجً: التخطٌط -١

 :ٌلً ما المؤسسة توضح الجزء هذا فً

 بمؤشرات مقارنة اإلستراتٌجٌة وأهدافها وغاٌاتها رسالتها لتحقٌق التنفٌذٌة خططها من بتنفٌذه قامت ما المؤسسة تذكر - 

 .بالخطة المحددة واألداء المتابعة

 .وخطواته التعدٌل هذا أسباب ذكر و الجزء هذا فً ذكره ٌتم أهدافها أو لرسالتها تعدٌل أو بمراجعة المؤسسة قامت إذا - 

 :التنظٌمً الهٌكل - ٢

 كانت إن أو التنظٌمً هٌكلها فً وحدات أو أقسام ، إدارات أي ألغت أو استحدثت قد كانت إن المؤسسة تذكر الجزء هذا فً

 .وتوثٌقها اعتمادها تم وهل ذل  أسباب وما واالختصاصات التبعٌة فً تعدٌالت أٌة أجرت قد

 : والحوكمة القٌادة- 3

 :ٌلً ما المؤسسة توضح الجزء هذا فً

 .وجدت إن المؤسسة داخل األكادٌمٌة القٌادات فً حدثت التً التغٌرات -

 .جدٌدةال القٌادات اختٌار أساسها على تم التً واألسس التغٌرات هذه أسباب -

 .اختٌارهم وطرٌقة فٌها المشاركٌن وعدد األكادٌمٌة للقٌادات تنفٌذها تم التً التدرٌبٌة البرامج - -

 :واألخالقٌات المصداقٌة - ٤

 :المؤسسة تذكر الجزء هذا فً

 واإلجراءات الماضٌة السنة خالل بالمؤسسة الفكرٌة الملكٌة حماٌة ثقافة لنشر مجهودات من به قامت ما -

 بها الفكرٌة الملكٌة حقوق على اعتداء أي لتصحٌح بها متقا التً -

 ، المعاونة الهٌبة أعضاء ، التدرٌس هٌبة أعضاء بٌن عادلة غٌر ممارسات أٌة رصدت قد كانت إن -

 .الممارسات هذه لتصحٌح به قامت وما الماضٌة السنة فً والطالب اإلدارٌٌن -

 :اإلدارى الجهاز - ٥

 :ٌلً مما ٌوجد ما المؤسسة تذكر الجزء هذا فً

 .التغٌٌرات هذه أسباب و وجدت إن اإلدارٌة القٌادات فً حدثت التً التغٌٌرات -

 .الجدٌدة القٌادات اختٌار حكمت التً المعاٌٌر -

 .بالمؤسسة العمل سٌر على وتأثٌرها سببها وتوضح والعمال اإلدارٌٌن الموظفٌن عدد فى التغٌر -

 .اإلداري الجهاز كفاءة على البرامج هذه ومردود الفترة هذه فى بتنفٌذها قامت التً التدرٌبٌة البرامج ونوع عدد -

 .الوظٌفٌة للمتطلبات وفقا العمل ظروف فً تحسن من حدث ما -
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 .بها للعاملٌن الوظٌفى الرضا مستوى لتحسٌن المؤسسة اتخذتها التً القرارات - -

 :والمادٌة المالٌة الموارد -٦

 :ٌلً مما به متقا ما المؤسسة تذكر الجزء هذا فى

 الوصول أو تعلٌمٌة أهداف بتحقٌق مبررة (وغٌرها المعامل المبانً،) للمؤسسة األساسٌة البنٌة تدعٌم -

 .اإلستراتٌجٌة وأهدافها رسالتها و رؤٌتها تحقٌق إلى -

 ا وم وأسبابه المالٌة ا موارده فً عجز من تعانى كانت إن وتوضح المالً وضعها على المؤسسة تعلق -

 .العجز هذا على للتغلب محاوالت من به قامت -

 : البٌبة وتنمٌة المجتمعٌة المشاركة -٧

 كانت وإذا المحٌطة البٌبة تنمٌة و المجتمع لخدمة ا خطته لتحقٌق أنشطة من بتنفٌذه قامت ما المؤسسة تذكر الجزء هذا فى

 .القٌاس هذا لنتابج استجابتها ومدى المجتمعٌة األطراف رضاء بقٌاس قامت قد

 التعلٌمٌة الفاعلٌة : ثانٌاً 

 :والخرٌجون الطالب -١

 :ٌلى ما المؤسسة تناقش الجزء هذا فً

 .وأسبابه القبول سٌاسات فً تغٌر أي -

 .ملحوظا كان إن التغٌر وتفسٌر بها المقبولٌن الطالب عدد -

 .ذل  وأسباب الكلٌة إلى و من المحولٌن الطالب عدد -

 .الوافدٌن لجذب بسٌاساتها ذل  تربط) منها وافدٌنال والبالد الجدد الوافدٌن الطالب عدد -

 والمبدعٌن المتفوقٌن ورعاٌة دعم الصحٌة، الرعاٌة األكادٌمً، اإلرشاد الطالبً، الدعم خطط من بتنفٌذه قامت ما -

 .المختلفة الطالبٌة األنشطة و الخاصة االحتٌاجات وذوى دراسٌا المتعثرٌن ورعاٌة -

 مجدال فدى معاوندة مدن لهدم قدمتده ومدا العمدل سدوق فدً تنافسدٌتهم ومددى ةالمؤسسد خرٌجدً حالدة رصدد نتابج - -

 .التوظف

 :األكادٌمٌة البرامج  التعلٌمٌة والمعاٌٌر -٢

األكادٌمٌدة  البدرامج  التعلٌمٌدة والمعداٌٌر بمتطلبدات للوفداء اتخدذتها التدً اإلجدراءات المؤسسدة تذكر الجزء هذا فً -

 وغٌرهدا  للدتعلم، حدٌثدة طدرق وإدخدال التقوٌم، وطرق المقررات وتعدٌل زمةالال التعلم مصادر توفٌر )تبنتها التً

 .الماضٌة السنة خالل

 .األسباب توضٌح مع إغالقها أو افتتاحها تم التً البرامج -

 المختلفة التقدٌرات وتوزٌع الماضٌة السنة خالل الدراسٌة الفرق مختلف فً النجاح نسبة -

 تحقٌقده وطدرق منهدا ٌتحقدق لدم مدا وسدبب برندامج لكدل المسدتهدفة علمالدت مخرجدات اسدتٌفاء مدن التحقدق كٌفٌدة -

 .ستقبالم
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 .وسببه الدراسٌة والمقررات البرامج فً تم تحدٌث أي -

 .علٌها للتغلب المؤسسة به قامت وما وجدت إن الدراسٌة البرامج أهداف لتحقٌق تنظٌمٌة أو إدارٌة معوقات أي -

 الداعمة والتسهٌالت والتعلم التعلٌم -3

 :ٌلً ما المؤسسة تناقش الجزء هذا فً

 بها التعلٌم طرق و الستراتٌجٌات تطور أي -

 وجدت إن تواجها التى التعلٌم مشكالت مع للتعامل إجراءات من به قامت ما -

 و الطالب نتابج مراجعة ضوء فى الطالب تقوٌم و التعلٌم لنظم تصحٌحٌة إجراءات من به قامت ما -

 .الخارجٌٌن الممتحنٌن تقارٌر -

 .التعلم موارد فً إضافات /تحسٌنات من تم ما - -

 :التدرٌس هٌبة أعضاء -٥

 : ٌلً ما المؤسسة تتناول الجزء هذا فى

 المعاونة الهٌبة و التدرٌس هٌبة أعضاء أعداد فً المستجدات -

 التغٌر ا هذ سبب و وجد إن الطالب عدد إلى المعاونة الهٌبة و التدرٌس هٌبة أعضاء نسبة فى التغٌر -

 معه التعامل رقوط -

 ا م توضح و الوظٌفى رضابهم وقٌاس أدابهم تقٌٌم ، التدرٌس هٌبة أعضاء قدرات لتنمٌة به قامت ما -

 ذل  نتابج من لالستفادة به قامت -

 : العلمٌة واألنشطة العلمً البحث -٦

 : ٌلى مما ٌوجد ما بتوضٌح المؤسسة تقوم الجزء هذا فً

 البحثٌة خطتها من بتنفٌذه قامت ما -

 للباحثٌن دعم من قدمته ما -

 وجد ان العلمً للبحث التحتٌة للبنٌة اضافاتها -

 العلمٌة االبحاث و بها التدرٌس هٌبة ألعضاء (المنصرم العام عن ) دولٌا و محلٌا المنشورة األبحاث عدد -

 .وجدت إن دولٌة أو محلٌة علمٌة مؤسسات مع المشتركة -

 .فٌها شاركت العلمٌة تمراتالمؤ او دولٌة أو محلٌة بحثٌة مشروعات أى - -

 : العلٌا الدراسات -٧

 : ٌلى ما المؤسسة تناقش الجزء هذا فى

 ذل  وسبب العلٌا الدراسات البحة فى تغٌٌر أى -

 التقرٌر عنه المقدم العام فً منحها تم التً الدرجات -
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 التطور على التعلٌق مع (خارجً و داخلً) العلٌا للدراسات المسجلٌن إعداد -

 العلٌا الدراسات فً التعلٌمٌة العملٌة لتحسٌن به قامت ما -

 القٌاس هذا لنتابج إستجابتها مدى و العلٌا الدراسات طالب رضا قٌاس نتٌجة - -

 :نظم إدارة الجودة والتطوٌر المستمر -٨

 : ٌلً مما ٌوجد ما بتوضٌح المؤسسة تقوم الجزء هذا فً

 .التعلٌمٌة للفاعلٌة المستمر التقوٌم تابجن ضوء فً بها قامت التً والتعزٌز التحسٌن إجراءات -

 .التعلٌمٌة الفاعلٌة لتحسٌن والمحاسبة المسابلة نظم لتفعٌل آلٌات من استحدثته ما -

 .الطالب رضا مستوى لتحسٌن إجراءات من به قامت وما الطالب رضا مستوى بقٌاس قامت قد كانت إن -

 المرتجعة التغذٌة او االعتماد تقرٌر سواء )الهٌبة ًمراجع تقرٌر فى ورد لما المؤسسة استجابة تناقش -

 .التعلٌمٌة الفاعلٌة ٌخص فٌما (وجدت ان السابق السنوي التقرٌر عن
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 الدراسة الذاتٌةعداد ال تمهٌدا التقٌٌم الذاتى آلداء الكلٌة نموذج

 المعٌار األول: التخطٌط االستراتٌجى

ال  ال نعم ة(الممارسة )الوثٌق الكود

 اعلم

    هل توجد للكلٌة خطة إستراتٌجٌة معتمدة )قرار مجلس الكلٌة المتضمن ذل ( 1

هددل توجددد وثٌقددة للتحلٌددل البٌبددً )مصددفوفة متضددمنة مجدداالت القددوة والضددعف / الفدددرص  2

 والوزن النسبى( –والتهدٌدات 

   

تحلٌددل  -لبٌبددً )اسددتبٌانات هددل شددار  األطددراف المختلفددة داخددل وخددارج الكلٌددة فددً التحلٌددل ا 3

 قوابم حضور ندوة او اجتماع( وهم: –تغذٌة راجعة  -احصابى 

   

    الطالب  ( أ 

    أعضاء هٌبة التدرٌس ( ب 

    ج( العاملٌن       

    جهات التوظٌف  –د(  المستفٌدون        

    هـ( خرٌجون      

بإسدتراتٌجٌة الجامعدة معتمددة مدن وحددة هل توجد وثٌقة بمجاالت ارتبداط إسدتراتٌجٌة الكلٌدة  4

 التخطٌط االستراتٌجى بالجامعة
   

لتطبٌدق إسدتراتٌجٌة الكلٌدة متضدمنة  Action plan هدل توجدد وثٌقدة للخطدة التنفٌذٌدة  5

 –مؤشدرات اإلنجداز  –المخرجدات  -االطدار الزمندى –مسؤولٌة التنفٌدذ  –األنشطة المطلوبة 

 التموٌل الالزم

   

قدرار اعتمادهدا  –كلٌة رؤٌة ورسالة وأهداف إستراتٌجٌة معتمدة وآلٌة لتحددٌثها هل ٌوجد لل 6

 من مجلس الكلٌة.
   

هدددل توجدددد وثدددابق مشددداركة األطدددراف المختلفدددة فدددً صدددٌاغة الرؤٌدددة والرسدددالة واألهدددداف  7

 سجل حضور ندوة(. –اإلستراتٌجٌة للكلٌة )استبٌانات 
   

    األهداف اإلستراتٌجٌة داخل وخارج الكلٌةهل تم نشر وإعالن الرؤٌة والرسالة و 8

    )سد الفجوة بٌن ما هو موجود وما هو مأمول( Normsهل توجد خطة الستٌفاء  9

    هل توجد وثٌقة معتمدة لسٌاسات الكلٌة، فً: 10

    مجاالت التعلٌم ( أ 

    البحث العلمً  ( ب 
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    خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة  ( ت 

    سٌاسات مالٌة ( ث 

    سٌاسات القبول والتحوٌل... الخ. ( ج 

    هل تم نشر وإعالن سٌاسات الكلٌة فً المجاالت السابقة 11

تزاٌدد اقبدال الطدالب الوافددٌن  –هل توجد وثٌقة لسمات التمٌدز للكلٌدة: وجدود بدرامج ممٌدزة  12

تزاٌد اقبدال منظمدات سدوق العمدل  –التصنٌف العالمى  –)احصابٌات عددٌة لخمس سنوات( 

مستوى كفاءة الخرٌجٌن )تغذٌة راجعة من المستفٌدٌن او الخدرٌجٌن(  –لى خرٌجى الكلٌة ع

 اخرى -معدل النشر العلمى  –

   

 المعٌار الثانً: الهٌكل التنظٌمً

ال  ال نعم الممارسة )الوثٌقة( الكود

 اعلم

هٌكدل إجدراءات تحددٌث ال –قرار اعتمادها  –هل توجد وثٌقة للهٌكل التنظٌمً للكلٌة  1

 التنظٌمً )إذا كان ٌنطبق(
   

هل ٌوجد دلٌل للتوصٌف الوظٌفً وتحدٌد المسؤولٌات )للقٌادات األكادٌمٌة والتنفٌذٌة  2

 وجمٌع وظابف الكلٌة(
   

هل ٌوجد بطاقات للتوصٌف الوظٌفى لجمٌع العاملٌن بداالدارات المختلفدة )نمداذج لمدا  3

 هو موجود باالدارات(
   

الدراسات العلٌا  -باإلدارات المتخصصة بالكلٌة )إدارة شبون الطالب  هل توجد قابمة 4

العالقات الثقافٌة(. تشكٌل هذه اإلدارات مدن القٌدادات  –اإلدارة المالٌة والحسابات  –

 اإلدارٌة والعاملٌن.

   

هل توجد وحدة معتمدة إلدارة األزمات والكوارث متضمن المدوارد البشدرٌة والمادٌدة  5

 الهٌكل االدارىالالزمة و
   

    هل توجد خطة معتمدة لتدرٌب أفراد الوحدة وتنمٌة قدراتهم فً هذا المجال 6

هددل تددم تدددرٌب أفددراد الكلٌددة المعنٌددٌن علددى الخطددط الموضددوعة لألزمددات والكددوارث  7

 سجالت تدرٌب(  –وكٌفٌة التعامل معها )وثابق سٌنارٌوهات 
   

خطددط اخددالء للمبددانى واالدارات مددن العدداملٌن  هددل توجددد وثددابق لسددٌنارٌوهات تنفٌددذ 8

 والطالب
   

 المعٌار الثالث: القٌادة والحوكمة

ال  ال نعم الممارسة )الوثٌقة( الكود

 اعلم
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هل توجد وثٌقة معاٌٌر اختٌار القٌادات األكادٌمٌة )الوكالء/ رؤساء األقسام/ منسقى  1

وقرار اعتمادها  -ة ضمان الجودة( البرنامج التعلٌمٌة/ رابد اتحاد الطالب / مدٌر وحد

 من مجلس الكلٌة

   

هل ٌشار  أعضاء هٌبة التدرٌس فً اختٌار القٌادات األكادٌمٌة )المشاركة فى تحدٌد  2

 واقرار المعاٌٌر(
   

تحلٌل  -هل تم استقصاء رأى األطراف المعنٌة حول نمط القٌادة بالكلٌة )استبٌانات  3

 اءات تصحٌحٌة( وهم:اجر –تغذٌة راجعة  –احصابى 

   

    هٌبة التدرٌس ( أ 

    إدارٌٌن ( ب 

    طالب ( ت 

هل توجد محاضر رسمٌة لمجالس الكلٌة متضمنة مناقشة قضاٌا التعلٌم والتعلم  4

 وتطوٌر البرامج والقرارات التً تعزز فاعلٌة األداء )نماذج لذل (
   

األكادٌمٌة متضمنة عدد هل توجد خطة تدرٌب لتنمٌة المهارات اإلدارٌة للقٌادات  5

وسابل  –سجالت الحضور  –البرامج أو الدورات التدرٌبٌة ونسبة الحاصلٌن علٌها 

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 

   

هل توجد قاعدة بٌانات المؤسسة تتضمن مختلف اإلدارات ونظم المعلومات اإلدارٌة  6

 عاء الوثابقوالقانونٌة )اللوابح والقوانٌن( ونظام حفظ وتداول واستد
   

هددل توجددد خطددة معتمدددة لتنمٌددة المددوارد الذاتٌددة للكلٌددة )تتضددمن عدددد الوحدددات ذات  7

نسدبه التموٌدل المسدتخدم مدن المدوارد الذاتٌدة فدى  –الطابع الخاص ودخلها السدنوى 

 دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة من اجمالى الموازنة(

   

 -اعدددات االنتددداج )تحدٌدددد القطاعدددات هدددل توجدددد وثدددابق للتعددداون مدددع المجتمدددع وقط 8

نمدددداذج لتقدددددٌم استشددددارات او   –مشددددروعات  –بروتوكددددوالت واتفاقٌددددات تعدددداون 

 خدمات...(

   

هل توجد آلٌات لتقٌٌم كفاءة إدارة الكلٌة والقٌادات األكادٌمٌة: مجاالت وقرارات  9

 –ة راجعة تحلٌل احصابى وتغذٌ –لقاءات  –االستفادة من نتابج التقوٌم )استبٌانات 

 نماذج الجراءات تصحٌحٌة(

   

أهدافها(  –أنواعها  –هل توجد مشروعات للتطوٌر حصلت علٌها المؤسسة )عددها  10

 ووسابل دعم القٌادات األكادٌمٌة لمتابعة واستمرارٌة تل  المشروعات 
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 المعٌار الرابع: المصداقٌة واألخالقٌات

 ال ال نعم الممارسة )الوثٌقة( الكود

 اعلم

هل توجد قابمة معتمدة لإلجراءات التً تتبعها المؤسسدة لاللتدزام ونمداذج الجدراءات  1

 تصحٌحٌة تتعلق بـ:

   

    أخالقٌات البحث العلمً ( أ 

    أخالقٌات المهنة  ( ب 

    ج(  حقوق الملكٌة الفكرٌة )التألٌف والنشر(  

    دلٌل ومطوٌات( –لقاءات  –ت هل تم نشر ثقافة حقوق الملكٌة الفكرٌة بالكلٌة )ندوا 2

 –هددل توجددد نمدداذج للممارسددات العادلددة وعدددم التمٌٌددز بددٌن أعضدداء هٌبددة التدددرٌس  3

 الطالب وتشمل: –العاملٌن 

   

 -الحدوافز والمكافد ت  -وثابق معتمددة لتوزٌدع أعبداء اإلشدراف والتددرٌس  ( أ 
 قدددوابم تسدددجٌل –جدددداول دراسدددٌة  -التعٌٌندددات ألعضددداء هٌبدددة التددددرٌس 
 ردود على شكاوى طالب أو ادارٌٌن –الدراسات العلٌا والدرجات العلمٌة 

   

    وثابق معتمدة لتوزٌع أعباء العمل والحوافز بٌن اإلدارٌٌن والعاملٌن ( ب 

هل توجد آلٌدة لتلقدً الشدكاوى والمقترحدات واالسدتجابة لهدا والقدرارات المتخدذة فدً  4

 اجراءات تصحٌحٌة( –عة )نماذج فعلٌة شأن الشكاوى وإخطار الشاكً بنتٌجة المتاب
   

هددل توجددد إجددراءات لضددمان عدددم تعددارض مصددالح قٌددادات الكلٌددة والعدداملٌن بهددا مددع  5

مسبولٌاتهم وواجباتهم الوظٌفٌة )نماذج لقرارات تتعلدق بعددم مشداركة اعضداء هٌبدة 

 التدرٌس فى انشطة وواجبات تتعلق بوجود اقارب لهم(

   

 از اإلداريالمعٌار الخامس: الجه

ال  ال نعم الممارسة )الوثٌقة( الكود

 اعلم

هددل توجددد وثٌقددة معدداٌٌر الختٌددار وتعٌددٌن وترقٌددة القٌددادات اإلدارٌددة معتمدددة ووسددابل  1

 نشرها
   

    وسابل المؤسسة لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن بها: 2

    استقصاءات رأى ( أ 

    تقارٌر متابعة  ( ب 

    حتٌاجات باالستعانة بخبٌرج( دراسة اال     



 - 72 - 

هل توجد خطة للتدرٌب المستمر بناء على االحتٌاجات )تتضمن عدد وأنواع البدرامج  3

 –المسدتهدفٌن  –المخصصات المالٌة  –والدورات التدرٌبٌة المتاحة للعاملٌن سنوٌا 

 تقٌٌم األداء...( –نسبة الحاصلٌن على الدورات 

   

هددل توجددد قاعدددة بٌانددات )أو سددجالت( بددالمؤهالت والخبددرات المتاحددة مددن العدداملٌن  4

 بالكلٌة 
   

    هل ٌتم ربط الحوافز باإلنتاج او جودة االداء 5

    هل توجد وثٌقة معاٌٌر لتقٌٌم أداء القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن معتمدة ومعلنة 6

    ن نتابج تقٌٌم اآلداء للعاملٌنهل ٌتم اتخاذ اجراءات تصحٌحٌة لالستفادة م 7

هل ٌتم قٌاس الرضدا الدوظٌفى للجهداز االدارى فدى المجداالت المختلفدة )استقصداءات  8

 تغذٌة راجعة( –لقاءات  –رأى 
   

    هل ٌتم اتخاذ اجراءات تصحٌحٌة لالستفادة من نتابج قٌاس الرضا فى خطط التحسٌن 9

 

 المادٌة(المعٌار السادس: الموارد )المالٌة و

ال  ال نعم الممارسة )الوثٌقة( الكود

 اعلم

مددى كفاٌتهدا  -بندود ومصدادر االنفداق  -هل توجد وثٌقة معتمدة تحدد موازنة الكلٌدة  1

 –ادارٌدة  -طالبٌدة  –بحثٌدة  –)تعلٌمٌة  لتحقٌق أنشطة الكلٌة فً المجاالت المختلفة

 صٌانة وتجهٌزات(

   

الٌة السنوٌة للكلٌة )تقرٌر معتمد ٌوضح تطورها خالل هل تم تحدٌد حجم الموازنة الم 2

 خمسة سنوات ماضٌة(
   

هل توجد خطة سنوٌة معتمدة لنظافة وصٌانة البنٌة التحتٌة والمرافق وآلٌات متابعدة  3

 تطبٌقها
   

هل ٌوجد تقرٌر بنسبة الموارد المالٌة المستخدمة فى دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة  4

 اومدى كفاٌته
   

هل توجد قاعدة بٌانات )سجالت( بالقاعدات الدراسدٌة والمعامدل المتاحدة وتجهٌزاتهدا  5

تحلٌدل ٌوضدح مددى مالبمتهدا  –ومعداتها وصالحٌتها لالستخدام وصدٌانتها وتحددٌثها

 العداد الطالب

   

هدل توجدد جدداول ببٌاندات توضدح مددى مالبمدة المدوارد البشدرٌة والمصدادر المتاحددة  6

 (Normsلتعلم ألعداد الطالب )مالبمة الـ للتعلٌم وا
   

 –هل توجد قاعدة بٌانات للمكتبدة تتضدمن: مسداحة القاعدات بالنسدبة ألعدداد الطدالب  7

 –تكنولوجٌددا المعلومددات  –خدددمات التطددوٌر  –المراجددع والدددورٌات  –التجهٌددزات 
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ل تسدددجٌ –الخددددمات المقدمدددة للمتدددرددٌن  –مواعٌدددد العمدددل  –العددداملٌن بالمكتبدددة 

 مستوى رضاء المستفٌدٌن.... –وسٌلة تلقً الشكاوى  –المترددٌن 

هل ٌوجد كتٌب )نشرة( عن وسابل االتصاالت الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات المتاحة  8

 موقع على شبكة المعلومات( –بالمؤسسة )أدلة 
   

ا وكفابتهدا هل توجد قوابم بوسابل االمدن والسدالمة المتاحدة فدى الكلٌدة ومددى كفاٌتهد 9

 وما ٌحتاج لصٌانة( –ماهو صالح لالستخدام  -نوعٌتها  –)أعدادها 
   

هل توجد قوابم باعداد الحاسبات االلٌة ونقاط االنترنت المتاحة بالكلٌة ومدى كفاٌتها  10

 العداد العاملٌن والطالب 
   

    هل ٌوجد موقع الكلٌة على شبكة المعلومات 11

 –االدارٌٌن  –)اعضاء هٌبة التدرٌس والمعاونٌن  ا  بالكمٌةقوااد بٌانهل توجد  12

 الموارد والتجهٌزات( –الطالب 
   

    هل ٌوجد كتٌب ٌحتوي األماكن والتسهٌالت المتاحة لممارسة األنشطة الطالبٌة 13

 –هل ٌوجد كتٌب أو نشرات عن الوحدات ذات الطابع الخاص ٌتضمن:رسالة الوحدة  14

 خطة تطوٌر كفاءة تل  الوحدات –مخرجاتها  -ا مهامه –أهدافها 
   

 المعٌار السابع: المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌبة

 ال اعلم ال نعم الممارسة )الوثٌقة( الكود

 –نددوات ولقدداءات  –هدل تدم دراسددة احتٌاجدات المجتمددع المحدٌط )استقصدداءات راى  1

 تغذٌة راجعة(
   

امج خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبدة طبقدا الحتٌاجدات هل توجد خطة معتمدة ومعلنة لبر 2

الخطة التنفٌذٌة السنوٌة النشطة الكلٌة فى مجال خدمدة المجتمدع  -المجتمع المحٌط  

 نماذج النشطة او خدمات مقدمة –

   

هددل توجددد قددرار إنشدداء وحدددة إدارٌددة خاصددة بالخدددمات المجتمعٌددة وشددبون البٌبددة  3

 هٌكل التنظٌمً وتحدٌد المسؤولٌات ألفراد الوحدةال -والوحدات ذات الطابع الخاص
   

إعدداد البدرامج  -هل ٌشار  األطراف المجتمعٌة فى أنشطة المؤسسة )مجلس الكلٌة  4

 التعلٌمٌة/ تدرٌب الطالب/ عٌد الخرجٌن / فرص التوظف/ وغٌرها(
   

قددً هددل توجددد قاعدددة بٌانددات )سددجالت( خاصددة باألنشددطة والخدددمات المجتمعٌددة ومتل 5

 الخدمة
   

هل تم تفعٌل مشاركة األطراف المجتمعٌة )محاضر مجلدس الكلٌدة الخاصدة بمشداركة  6

 ملتقى التوظٌف( –بروتوكوالت التعاون –أطراف المجتمع المدنً 

   

هل توجد برامج لتوعٌة الفبات المختلفة داخل الكلٌدة بخدمدة المجتمدع وتنمٌدة البٌبدة  7

 (سجالت حضور –لقاءات  –)ندوات 
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    هل ٌساهم الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس فً برامج خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة 8

نتدددابج تحلٌددل احصددابى لهدددا  -هددل ٌددتم تقٌددٌم مسدددتوى رضدداء األطددراف المجتمعٌددة  9

 واإلجراءات التصحٌحٌة المتخذة فً هذا الصدد بناء على التقٌٌم
   

 المعٌار الثامن: الطالب والخرٌجون

 ال اعلم ال نعم لممارسة ا الكود

    سٌاسات للكلٌة لقبول وتحوٌل الطالب هل توجد 1

بدرامج اإلرشداد  –دلٌل الطالدب  –هل تم نشر وإعالن السٌاسات )الموقع االلكترونً  2

 أخرى( –الطالبى 
   

    هل ٌتم قٌاس رضاء الطالب عن سٌاسات القبول والتحوٌل ونتابجها 3

    )خالل ثالث سنوات( سنوٌاً  من والى الكلٌة التحوٌالت سبةاحصابٌات بنهل توجد  4

علدى مددار  للطدالب اإلجمدالى العددد إلدى الوافددٌن الطالب احصابٌات بنسبةهل توجد  5

 خمسة سنوات
   

    الوافدٌن الطالب رعاٌة آلٌة جذب الطالب الوافدٌن وبرامج وأنشطةهل توجد  

بدً طبقدا لالحتٌاجدات الفعلٌدة للطدالب تتضدمن: خطدة للددعم واإلرشداد الطالهل توجد  6

الدعم المدادي  –)الدعم األكادٌمً )جداول اعالن الساعات المكتبٌة وتوزٌع الطالب( 

الرعاٌدة الصدحٌة مثدل وجدود عٌدادة طبٌدة  –)احصابٌات باعداد ومبدال  تدم صدرفها( 

والمتعثرٌن  وثٌقة معتمدة آللٌة اكتشاف الطالب المتفوقٌن –مجهزة للحاالت الطاربة 

رعاٌة الطالب الوافدٌن  –نظم إرشاد وتوجٌه الطالب الجدد  –ودعمهم )نماذج لذل ( 

 الدعم المالً للطالب المستحقٌن للمنح الدراسٌة ان وجد ...( –

   

دلٌل الطالب "ٌتضدمن معلومدات كافٌدة عدن المؤسسدة وبرامجهدا التعلٌمٌدة هل ٌوجد  7

 وخدمات الدعم الطالبً "
   

األقسدام العلمٌدة  –دلٌل اإلرشداد األكدادٌمً " ٌتضدمن نظدام القبدول بالكلٌدة ٌوجد هل  8

الرسدوم الدراسدٌة  –خطوات التسجٌل للطالب المسدتجدٌن  –والدرجات التً تمنحها 

جداول الدراسة واالمتحانات لجمٌع المستوٌات  –المقررات اإلجبارٌة واالختٌارٌة  –

بدرامج وخددمات رعاٌدة   –واعدد االمتحاندات ق –فً األقسام والتخصصات المختلفدة 

 الشباب والخدمات الطالبٌة "

   

هل ٌتم قٌاس رضاء الطالب عن الخدمات المقدمة والدعم واإلرشاد الطالبدً )تحلٌدل  9

 نماذج الجراءات تصحٌحٌة( –تغذٌة راجعة  –احصابى 
   

الن عنهددا وآلٌددة آلٌددة االعدد -خطددة مشدداركة الطددالب فددى االنشددطة الطالبٌددة هددل توجددد  10

قدوابم باسدماء الطدالب الدذٌن حققدوا  -تشجٌعهم على المشاركة فى االنشطة الطالبٌة 

 مراكز متقدمه وحصلوا على جوابز
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مسدؤولٌتها والخددمات التدً  –نشرة أو كتٌب عن وحدة خدمات الخرٌجٌن هل ٌوجد  11

 تقدمها 
   

    جه الوظٌفًقواعد بٌانات )سجالت(  للخرٌجٌن والتوهل توجد  12

قابمددة بددرامج إعددداد الطددالب والخددرٌجٌن لسددوق العمددل وتتبددع مسددتواهم هددل توجددد  13

 )استبٌانات للمستفٌدٌن والخرٌجٌن(
   

    هل ٌتم إعداد كتاب سنوي للخرٌجٌن وملتقى التوظٌف السنوي 14

 المعٌار التاسع: البرامج التعلٌمٌة والمعاٌٌر األكادٌمٌة

 ال اعلم ال منع الممارسة الكود

    قوابم للمعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة القومٌة لجمٌع التخصصات بالكلٌةهل توجد  1

محاضر مجلس الكلٌة ومجالس األقسام حول إجراءات مناقشة واعتماد هل توجد  2

 المعاٌٌر األكادٌمٌة
   

)ورش عمل قابمة برامج توعٌة أعضاء هٌبة التدرٌس بالمعاٌٌر األكادٌمٌة هل توجد  3

 مناقشات مفتوحة...( –لقاءات  –ندوات  -
   

    هل تم اعداد قوابم للمعاٌٌر األكادٌمٌة لجمٌع التخصصات بالكلٌة 4

    آلٌة معتدة لمراجعة وتطوٌر البرامج التى تقدمها الكلٌةهل توجد  5

ة مع تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة حول توافق البرامج التعلٌمٌهل توجد  6

 المعاٌٌر األكادٌمٌة
   

تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة لقٌاس ومتابعة مدى تطبٌق المعاٌٌر هل توجد  7

 األكادٌمٌة المتبناه
   

    البحة داخلٌة لمرحلة البكالورٌوس.هل توجد  8

    ملفات البرامج الدراسٌة )ٌتضمن ملف البرنامج(:هل توجد  9

    مج توصٌف وتقرٌر البرا ( أ 

    توصٌف وتقارٌر المقررات الدراسٌة ( ب 

    مصفوفة البرنامج مع المعاٌٌر األكادٌمٌة ( ت 

    مصفوفة البرنامج مع المقررات الدراسة ( ث 

    ILOsمصفوفة المقررات مع النتابج التعلٌمٌة  ( ج 

نماذج لتحدٌث وتطوٌر البرامج والمقررات نتٌجة للتقارٌر السنوٌة )ان  ( ح 
 وجد(
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    أدلة البرامج التعلٌمٌة )كتٌبات توصٌف البرامج فقط دون المقررات(ل توجد ه 10

تقارٌر للمراجعٌن الخارجٌٌن للبرامج التعلٌمٌة متضمنة مدى مالبمة هل توجد  11

مالبمة هٌكل البرنامج ونوعٌة  -البرامج للتطور العلمً فً مجال لتخصص 

وثابق تفٌد مناقشة تل  التقارٌر   –دٌة طرق التدرٌس والتقٌٌم غٌر التقلٌ -المقررات 

 بالمجالس الرسمٌة والرد على ما بها من توصٌات

   

احصابٌات بتطور اعداد الطالب الملتحقٌن بالبرامج المختلفة التى تقدمها هل توجد  12

 دالالت ذل  –الكلٌة فى السنوات الخمسة الماضٌة 
   

تحقٌن بالبرامج المختلفة التى تقدمها احصابٌات بنسب نجاح الطالب الملهل توجد  13

 دالالت ذل . –الكلٌة فى السنوات الخمسة الماضٌة 
   

هل ٌتم استطالع رأي المستفٌدٌن واألطراف المعنٌة فً البرامج التعلٌمٌة ومالءمتها  14

 –حضور ندوات  –للتطور فً مجال التخصص واحتٌاجات سوق العمل )استبٌانات 

 ملتقى توظٌف(.

   

 معٌار العاشر: التعلٌم والتعلم والتسهٌالت الداعمةال

 ال اعلم ال نعم الممارسة الكود

وسابل مشاركة االطراف  –وثٌقة إلستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم معتمدة هل توجد  1

آلٌة تطوٌرها فى ضوء نتابج االمتحانات ونماذج تدلل على  –المختلفة فى اعدادها 

 ذل 

   

الٌب التعلٌم والتعلم )التقلٌدٌة وغٌر التقلٌدٌة( موثقة ومعتمدة قابمة بأسهل توجد  2

 ومعلنة لجمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والطالب
   

    عدد المفعل منها( –عٌنات  –قابمة بالمقررات االلكترونٌة ) إحصابٌات هل توجد  3

    اتًنماذج تدلل على ان المقررات الدراسٌة تدعم قدرات الطالب على التعلم الذ 4

سٌاسات معتمدة للكلٌة فى التعامل مع مشاكل التعلٌم شاملة ) الكثافة هل توجد  5

زٌادة أو نقص  –ضعف الموارد المتاحة  –الدروس الخصوصٌة  –العددٌة الزابدة 

 غٌاب الطالب....(. –الكتاب الجامعً  -أعضاء هٌبة التدرٌس

   

    ب وفقاً لمخرجات التعلم المستهدفةتوصٌف برامج التدرٌب المٌدانً للطالهل ٌوجد  6

خطة معتمدة للتدرٌب المٌدانى للطالب وقابمة ببرامج التدرٌب المٌدانً هل توجد  7

 على مستوى البرامج التعلٌمٌة وآلٌة اإلشراف والمتابعة والتقٌٌم
   

    هل ٌشار  األطراف المجتمعٌة فً برامج تدرٌب الطالب والمشاركة فً تقٌٌمهم 8

هل ٌتم استطالع أراء الطالب وقٌاس رضاهم فى برامج التدرٌب المٌدانً  9

 واالجراءات التصحٌحٌة
   

   البحة لنظام تقٌٌم الطالب وأسالٌب تقوٌم الطالب وآلٌة التأكد من استٌفاء هل توجد  10
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 مخرجات التعلم المستهدفة )نماذج لتحلٌل الورقة االمتحانٌة(

نتابج الطالب على مستوى الفرق الدراسٌة/ المقررات  هل ٌتم تحلٌل ومناقشة 11

 توصٌات باجراءات تصحٌحٌة –باالقسام العلمٌة 
   

قواعد نظام الرأفة  -آلٌة تحدٌد مواعٌد االمتحانات وإعالن النتابج هل توجد  12

 وقرارات تشكٌل لجان التصحٌح
   

    دارة االمتحاناتنظام للكنترول و آلٌة لإلجراءات المتخذة فً إهل ٌوجد  13

آلٌة لتلقً شكاوى الطالب من نتابج االمتحانات والبت فٌها )وثابق اعتماد هل توجد  14

 نماذج فعلٌة للتظلمات والرد علٌها( -اآللٌة 
   

نظدام  -هل ٌتم اسدتطالع رأي الطدالب وقٌداس رضداهم فدى كفداءة الفاعلٌدة التعلٌمٌدة  15

تحلٌدل  –ة الموارد المادٌة ووسابل التعلٌم والتعلم كفاٌ -التظلم من نتابج االمتحانات 

 اجراءات تصحٌحٌة –احصابى وتغذٌة راجعة 

   

 المعٌار الحادى عشر: أعضاء هٌبة التدرٌس

 ال اعلم ال نعم الممارسة  الكود

 –قاعدة بٌاندات أعضداء هٌبدة التددرٌس والهٌبدة المعاوندة تشدمل: األعدداد هل توجد  1

األكادٌمٌة ومدى كفاٌتها )احصابٌات باعداد الطالب ونسبتهم الدرجات  –التخصصات 

 العداد هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة( 

   

 –هددل تددم تجمٌددع السددٌرة الذاتٌددة متضددمنة: المقددررات التددً ٌشددار  فددً تدرٌسددها  2

 –المحاضددرات العامددة داخددل وخددارج الكلٌددة  –الندددوات –االشددترا  فددً المددؤتمرات 

قابمددة  -السدداعات المكتبٌددة  –اإلرشدداد األكددادٌمً  –سددات العلٌددا اإلشددراف علددى الدرا

 األبحاث المنشورة

   

خطة للكلٌة للتعامل مع العجز / الفابض فً أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة هل توجد  3

 المعاونة 
   

وثٌقة معتمدة ومعلنة بسٌاسات وقواعد تعٌٌن هٌبة التدرٌس والهٌبة هل توجد  4

 المعاونة
   

هل تم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة ووسابل  5

 لقاءات(  –تحدٌدها )استبٌانات 
   

خطدة للكلٌدة لتددرٌب أعضداء هٌبدة التددرٌس ومعداونٌهم وفقدا لالحتٌاجدات هل توجدد  6

 –تنفٌدذ آلٌدات ال –الفبة المسدتهدفة  –الفعلٌة تشمل: عدد ونوعٌة البرامج التنفٌذٌة 

قٌداس األثدر الدذي  –تقٌٌم فاعلٌة ومردود التددرٌب )التغذٌدة الراجعدة مدن المتددربٌن 

 أحدثة التدرٌب فً األداء(

   

معاٌٌر لتقٌدٌم  األداء الشدامل ألعضداء هٌبدة التددرٌس ومعداونٌهم )تشدمل: هل توجد  7

طة الرٌادة المساهمة فً أنش –االلتزام بجداول التدرٌس واألنشطة التعلٌمٌة األخرى 

المسدداهمة فددً أنشددطة ضددمان الجددودة  –الطالبٌددة والبحددث العلمددً وخدمددة المجتمددع 
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نماذج لالستفادة من  –المساهمة فً تنمٌة الموارد(  –والتطوٌر المستمر للمؤسسة 

 نتابج التقٌٌم فى خطط التحسٌن

هل ٌتم استطالع رأي وقٌاس مستوى الرضا الوظٌفً ألعضاء هٌبة التدرٌس  8

معاونٌهم ، واإلجراءات التصحٌحٌة المتخذة للمحافظة على الرضا الوظٌفً )نماذج و

 فعلٌة(

   

 المعٌار الثانى عشر:البحث العلمً واألنشطة العلمٌة

 ال اعلم ال نعم الممارسة  الكود

خطة للكلٌة للبحث العلمً )تتضمن احتٌاجات المجتمع والتوجهات القومٌدة هل توجد  1

وثٌقدة  –التموٌدل(  -مؤشدرات النجداح  –الفترة الزمنٌدة  –ات التنفٌذ األنشطة وآلٌ -

 ارتباطها بخطة الجامعة وقرار اعتمادها  

   

    خطط بحثٌة لألقسام العلمٌة بالكلٌة والخطط البحثٌة المشتركة بٌن األقسام هل توجد  2

 –س )ورقٌدة قاعدة بٌانات للبحوث العلمٌة المنشورة العضاء هٌبة التددرٌهل توجد  3

بٌانددات باعددداد البحددوث المنشددورة علدى مدددار خمددس سددنوات )اجمددالى  –الكترونٌدة( 

 نسبتها لعدد اعضاء هٌة التدرٌس( –العدد وطبقا لكل قسم 

   

نمدداذج  – ه ٌددتم تجمٌددع نمدداذج لبحددوث علمٌددة مشددتركة مددع مؤسسددات علمٌددة دولٌددة 4

 لالستفادة من نتابج البحوث فى حل مشكالت مجتمعٌة
   

هل ٌتم قٌاس أثر البحث العلمً فً دعم وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌدة )مشداركة الطدالب  5

برامج ومقررات دراسٌة متطورة  –فً مشروعات بحثٌة ومؤتمرات وندوات علمٌة 

 بها اجزاء من بحوث حدٌثة(

   

بٌانددات توضددح مدددى كفاٌددة الموازنددة المخصصددة سددنوٌاً ألغددراض أنشددطة هددل توجددد  6

مصددادر  –خطددة الكلٌددة لتموٌددل البحددث العلمددً )الموازنددة السددنوٌة  -لمددى البحددث الع

بٌانددات بدداالجهزة المتاحددة بالوحدددات  – وسددابل جددذب التموٌددل( –التموٌددل الددذاتً 

 والمعامل البحثٌة

   

مددردود االنفدداق علددى البحددث العلمددً بالكلٌددة خددالل السددنوات الخمددس  هددل ٌددتم تقٌددٌم 7

اسدتفادة  –بدراءات اختدراع  –جدوابز حلٌدة ودولٌدة  الماضٌة )قوابم بالحاصلٌن على

 مؤسسات مجتمعٌة بالبحوث التطبٌقٌة(

   

قابمة المشروعات البحثٌة الممولة والمفعلة وبروتوكوالت التعاون البحثً هل توجد  8

 للكلٌة مع المؤسسات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة خالل خمس سنوات
   

مشدداركة أعضدداء هٌبددة التدددرٌس بأبحدداث علمٌددة أو بٌانددات واحصددابٌات بهددل توجددد  9

بدالمؤتمرات وثٌقدة معتمددة  – مقاالت  فً مؤتمرات / ندوات علمٌة محلٌدة / عالمٌدة

نمداذج تددلل علدى  –أو الندوات التى نظمتها الكلٌدة خدالل السدنوات الخمدس االخٌدرة 

 مشاركة الطالب فى المؤتمرات او الندوات

   

    در عن الكلٌة )إذا كان ٌنطبق(هل توجد مجلة علمٌة تص 10
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 المعٌار الثالث عشر: الدراسات العلٌا

 ال اعلم ال نعم الممارسة  الكود

بٌاندات  – MIS)نمداذج مدن  هل توجد قواعد بٌانات دقٌقة ومحدثة للدراسدات العلٌدا 1

عددد الطدالب  –ورقٌة بعدد الطالب المقٌدٌن فى البرامج المختلفة فى خمس سدنوات 

عدددد الدددرجات  –ٌن فددى كددل برنددامج ماجسددتٌر ودكتددوراه فددى خمددس سددنوات المسددجل

تحلٌدل ٌوضدح مددى  –دكتوراه( فى خمس سدنوات(  –ماجستٌر  –الممنوحة )دبلوم 

نسددبة الدددرجات الممنوحددة للهٌبددة  –تطددور اعددداد الطددالب خددالل السددنوات الخمددس 

 المعاونة الى اجمالى عدد الدرجات

   

ببرامج الدراسات العلٌدا التدى تقددمها الكلٌدة )موقدع الكلٌدة هل توجد وسابل للتعرٌف  2

 اعالنات( –مطوٌات  –االلكترونى 
   

    المجمدة( –هل توجد البحة للدراسات العلٌا )بٌان بعدد البرامج المفعلة  3

    هل توجد وثٌقة للمعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة )قومٌة أو عالمٌة( للبرامج الدراسٌة  4

ماٌددلل  –جد وثٌقة للمعاٌٌر األكادٌمٌة التى اعتمدتها الكلٌة للبرامج الدراسدٌة هل تو 5

 قرار اعتمادها بمجالس االقسام والكلٌة  –على مناقشتها باالقسام 
   

    هل توجد ملفات للبرامج الدراسٌة معتمدة وتشمل: 6

    توصٌف وتقرٌر البرامج والمقررات الدراسٌة لبرامج الدبلوم 7

    وصٌف وتقرٌر البرامج والمقررات الدراسٌة لبرامج  الماجستٌرت 

    توصٌف وتقرٌر البرامج والمقررات الدراسٌة لبرامج الدكتوراه )ان وجد( 

    المقررات الدراسٌة –مصفوفة البرامج التعلٌمٌة  

     ILOsنواتج التعلم  –مصفوفة المقررات  

ة )لجدان الجدودة( للبدرامج / المقدررات الدراسدٌة هدل توجدد تقدارٌر للمراجعدة الداخلٌد 

 ومالءمتها للتطور العلمً فً مجال التخصص وطرق التدرٌس والتقٌٌم
   

ماٌددلل علدى  –هل توجد تقدارٌر للمراجعدة الخارجٌدة للبدرامج / المقدررات الدراسدٌة  8

 نماذج الجراءات تصحٌحٌة فى ضوء التوصٌات –مناقشتها باالقسام العلمٌة 
   

 –هل ٌوجد كتٌب ٌتضمن اجراءات التسجٌل واإلشراف األكادٌمً فً الدراسات العلٌا  9

 نماذج لبٌانات توضح توزٌع االشراف وفقا لتخصصات المشرفٌن
   

هل توجد إجراءات معتمدة لمتابعة وتقٌٌم أداء الباحثٌن قبل وأثناء التسجٌل للدرجات  10

ٌمٌنارات لطالب الدراسدات العلٌدا بالقسدام نماذج لس –العلمٌة موثقة ومعلنة ومطبقة 

 نماذج لتقارٌر سنوٌة للطالب من االقسام المختلفة –وسجالت حضور 
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هل توجد خطط دراسٌة تتضمن مدى مالبمة اعداد اعضاء هٌبة التدرٌس والتخصص  11

 العلمً لعضو هٌبة التدرٌس للمقررات التً ٌشار  فً تدرٌسها
   

وابم باإلمكانات والتسهٌالت المادٌدة المتاحدة للعملٌدة البحثٌدة فدى هل توجد بٌانات وق 12

 تحلٌل لمدى كفاٌتها – برامج الدراسات العلٌا
   

احصدابٌات توضددح  نسدبة الطددالب الوافدددٌن إلدى إجمددالً عددد الطددالب فددى هدل توجددد  13

 الدراسات العلٌا
   

ب وآلٌة التأكدد مدن اسدتٌفاء هل توجد البحة لنظام تقٌٌم الطالب وأسالٌب تقوٌم الطال 14

 مخرجات التعلم المستهدفة )نماذج لتحلٌل الورقة االمتحانٌة(
   

هددل ٌددتم تحلٌددل ومناقشددة نتددابج الطددالب علددى مسددتوى الفددرق الدراسددٌة/ المقددررات  15

 توصٌات باجراءات تصحٌحٌة –باالقسام العلمٌة 
   

    ءات المتبعةهل ٌوجد نظام للكنترول وإدارة االمتحانات واإلجرا 16

هل ٌتم قٌاس رضا طدالب الدراسدات العلٌدا عدن اداء المقدررات الدراسدٌة واالمكاندات  17

المتاحة واجراءات القبول والتسجٌل وتوزٌع االشدراف )اسدتبٌانات وتحلٌدل احصدابى 

 اجتماعات( -واجراءات تصحٌحة 

   

وسابل نشدرها  –مادها قرار اعت – هل توجد آلٌة معتمدة التعامل مع تظلمات الطالب 18

 نماذج لتظلمات والرد علٌها –والتعرٌف بها 
   

    نماذج لبحوث منشورة من رسابل علمٌةهل توجد  19

نماذج لدعم مادى او جوابز تم  –آلٌة معتمدة تحفٌز طالب الدراسات العلٌا هل توجد  20

 منحها للطالب او الهٌبة المعاونة
   

 

 ادارة الجودة  والتطوٌر المستمرالمعٌار الرابع عشر: نظام 

 ال اعلم ال نعم الممارسة  الكود

مجلدس  –هل ٌوجد قرار العتماد وحدة ضمان الجدودة بالكلٌدة وهٌكلهدا التنظٌمدً  1

 إدارتها والبحتها الداخلٌة
   

هل توجد نماذج بممارسات تدلل على التواصل بٌن مركز الجودة والوحدة )حضور  2

اسددتخدام نمددداذج معدددة مددن قبدددل  –ورش عمددل  –تابعدددة زٌددارات م –اجتماعددات 

 المركز(

   

نماذج مدن محاضدر مجلدس  –هل ٌوجد قرار تمثٌل مدٌر الوحدة فى مجلس الكلٌة  3

 الكلٌة تتضمن مناقشة موضوعات تتعلق بالجودة
   

    هل توجد تقارٌر ذاتٌة سنوٌة معتمدة عن األداء الكامل للكلٌة )آخر إصدارت( 4
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حضدور  –م مشاركة األطراف المعنٌة فى عملٌدة التقدوٌم الدذاتى )اسدتبٌانات هل ٌت 5

 محاضر مجالس األقسام أو الكلٌة( –اجتماعات وندوات 
   

 –هددل ٌددتم مناقشددة تقٌددٌم الفاعلٌددة التعلٌمٌددة مددع إدارة الكلٌددة وبدداقً المسددتفٌدٌن  6

 علٌمٌةنماذج لإلجراءات التصحٌحٌة المتخذة لتعزٌز وتطوٌر الفاعلٌة الت
   

    هل توجد خطة للتطوٌر والتقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة 7

    هل توجد آلٌات متابعة تطبٌق الخطة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلٌة  8

    هل ٌوجد كتٌب عن النظام الداخلً إلدارة الجودة بالكلٌة )دلٌل وحدة الجودة( 9

دة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم هل توجد وثابق لنشر ثقافة الجو 10

 -سجالت حضور  –والطالب واإلدارٌٌن والعاملٌن )قابمة البرامج التدرٌبٌة 

 مطبوعات...( –لقاءات  –ندوات  –مؤتمرات 

   

    هل توجد تقارٌر للمراجعة الداخلٌة والخارجٌة النشطة الجودة 11

وتقٌٌم األداء لجمٌع العاملٌن  هل توجد آلٌات واجراءات المسابلة والمحاسبة 12

 بالمؤسسة :

   

  ( ت  ( ب  نماذج لتقارٌر تقٌٌم األداء لجمٌع العاملٌن بالكلٌة  ( أ 

  ( ح  ( ج  نتابج استطالع الرأي حول كفاءة القٌادات واإلدارات المختلفة ( ث 

نماذج لجزاءات تم توقٌعها على أى من العاملٌن بالكلٌة )هٌبة  ( خ 

 الب(ط –ادارٌٌن  –هٌبة معاونة  –تدرٌس 

  ( ذ  ( د 

هل توجد وثابق تدلل على استخدام أسالٌب أخرى لتطوٌر نظم المساءلة  13

 والمحاسبة فٌما ٌخص تحسن الفاعلٌة التعلٌمٌة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 82 - 

 

 

 الدراسة الذاتٌة  نموذج

 القسم االول

 البٌانات الوصفٌة عن المؤسسة 
 

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

 معهد متوسط       معهد عالً              نوع المؤسسة:  كلٌـة               

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

 حكومٌة                            خاصة               نوع الجامعة/األكادٌمٌة :

 الموقع الجغرافى:

 ………………المدٌنة:  - ………………………المحافظة: 

 …………..……………..…………………….……………تارٌخ التأسٌس: 

 …………..…………….…..………………….………………مدة الدراسة: 

 …………………….……………0…………..……………....لغة الدراسة:  

 ٌة للكلٌة / المعهدالقٌادة األكادٌم

الدرجة  االسم القٌادة
 العلمٌة

   العمـٌــد

   وكٌل الكلٌة/ المعهد لشبون التعلٌم والطالب

   وكٌل الكلٌة/ المعهد للدراسات العلٌا والبحوث

   وكٌل الكلٌة/ المعهد لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة

 

 أعداد الطالب وتوزٌعهم

 ولىالمرحلة الجامعٌة األ -1

 العدد اإلجمالى للطالب وتوزٌعهم على الفرق المختلفة
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 توزٌع الطالب:

 إجمالى لٌسانس بكالورٌوس الفرقة

    األولى

    الثانٌة

    الثالثة

    الرابعة

    الخامسة

    السادسة

    إجمالى الطالب

 

 مرحلة الدراسات العلٌا -2

 ت المختلفة:العدد اإلجمالى للطالب وتوزٌعهم على الدرجا

 الدرجة العلمٌة
  التخصصات الفرعٌة لكل درجة

 اإلجمالى أعداد الطالب اسم الدرجة

    الدكتوراه

  

  

    الماجستٌر

  

  

    الدبلومات

  

  

  اإلجمالى

 ملحوظة: تضاف صفوف للجدول بما ٌتناسب مع عدد الدرجات الفعلٌة 

 السادة أعضاء هٌبة التدرٌساألقسام العلمٌة وتوزٌع 

 القسم العلمى
 أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس

 إجمالى
 هٌبة معاونة مدرسأستاذ  أستاذ
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غٌر  متفرس

 متفرس

مدرس  مساعد عامل

 مساعد

 معٌد

         

         

إجمالى أعضاء هٌبة التدرٌس 

 بالمؤسسة

        

 دد األقسام العلمٌة الفعلٌة بالكلٌةملحوظة: تضاف صفوف للجدول بما ٌتناسب مع ع

 التوزٌع اإلجمالى للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس بالمؤسسة

 الدرجة

النسبة  الجنس

 المبوٌة

النسبة  الحالة الوظٌفٌة

 المبوٌة

 %100 % للمنتدب % للمعٌن %100 % لإلناث % للذكور

 %100   %100   أستاذ )جمٌع الفبات(

 %100   %100   أستاذ مساعد

 %100   %100   مدرس

 %100   %100   مدرس مساعد

 %100   %100   معٌد

  إجمالى عدد المبعوثٌن فى الخارج

  نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس للطالب

  نسبة أعضاء الهٌبة المعاونــة للطالب

  نسبة المعارٌن إلجمالً أعضاء هٌبة التدرٌس

  لتدرٌسنسبة األجازات الخاصة إلجمالً أعضاء هٌبة ا

 النسبة المبوٌة العدد العاملٌن بالجهاز اإلداري

   دابم 

   مؤقت 

 %100  إجمالى 
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 البرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المؤسسة:

 أوالً : المرحلة الجامعٌة األولى :

-  
-  
-  

 …….…………….……العدد اإلجمالى للبرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المؤسسة 

 ……………….………ل :  عدد البرامج المطبقة بالفع

 ثانٌاً : مرحلة الدراسات العلٌا :

 أسماء البرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المؤسسة:  

-  
-  

 …….…………….……العدد اإلجمالً للبرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المؤسسة : 

 ……………….………عدد البرامج المطبقة بالفعل: 

 دٌن بالدراسات العلٌا:      %نسبة المسجلٌن للماجستٌر مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقٌ

 نسبة المسجلٌن للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقٌدٌن بالدراسات العلٌا:       %

 خمس سنوات األخٌرة:لعدد الدرجات التى تم منحها خالل ا

% من إجمالى الدرجات  العدد الدرجة

 العلمٌة الممنوحة

   دبلوم

   ماجستٌر

   دكتوراه

 %100  إجمالى
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 أعداد ونسب الخرٌجٌن خالل الخمس سنوات األخٌرة:

 النسبة المبوٌة أعداد الطالب العام

ٌذكر آخر عام دراسى تم خرٌج دفعة 

 (2008-2007من خالله )

  

-2006العام السابق له مباشرة )

2007) 

  

(2005-2006)   

(2004-2005)   

-2003حتى العام الخامس )

2004) 

  

 %100  ونإجمالى الخرٌج

 

 ………….………عدد الوحدات ذات الطابع الخاص: 

 أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التً تقدمها المؤسسة:  

-  
-  
-  

 وسابل اإلتصال بالمؤسسة:

  .العنوان البرٌدى -

 .الموقع اإللكترونى -

 (E-Mailالعنوان اإللكترونى )  -

 تلٌفون                          -

 فاكس -
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 لقسم الثانى: تقرٌر الدراسة الذاتٌة ا
 

تشترط الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد أن ٌقدم تقرٌر الدراسة الذاتٌة للمؤسسة وفقا لتنسٌق خاص بها وأن 

وحٌث  .ٌحدد هذا التقرٌر وبوضوح موقف المؤسسة المتقدمة لالعتماد من خصابص وعناصر ومؤشرات ومعاٌٌر االعتماد

هٌل المؤسسات التعلٌمٌة لالعتماد األكادٌمى باإلضافة إلى التطوٌر والتحسٌن المستمر هو ما تتبناه إدارة البرنامج، أن تأ

فإن تحدٌد موقف المؤسسة من هذا المعاٌٌر سٌكون أحد الركابز التى تبنى علٌها الخطط التنفٌذٌة التى ستقوم إدارة 

ٌذها.  وفٌما ٌلى تحدٌد للهٌكل الذى ٌجب أن تتبناه المؤسسات التعلٌمٌة الممولة البرنامج بالمشاركة فى تموٌلها ومتابعة تنف

 من قبل البرنامج فى دراستها الذاتٌة ومتابعة تنفٌذ خططها التنفٌذٌة للتحسٌن.
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بفها التى تحقق رسالتها وتقترب بها ٌجب أن تحرص المؤسسة عند هذا المستوى على قٌاس وتقٌٌم قدرتها على أداء وظا

 رؤٌتها.

  التخطٌط اإلستراتٌجً: –1

  :الخطة اإلستراتٌجٌة للمؤسسة والسٌاسات واألنشطة الداعمة  1/1

 :(SWOTالتحلٌل البٌبً للمؤسسة التعلٌمٌة باستخدام أسلوب ) 1/1/1

 إستراتٌجٌة المؤسسة معتمدة )ٌذكر تارٌخ االعتماد( -
 اف داخل وخارج المؤسسة فى التحلٌل البٌبىشاركت مختلف األطر -
تم عرض ومناقشة نتابج التحلٌل البٌبى مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة. تذكر هذه  -

 األطراف
 روعى االرتباط بٌن استراتٌجٌة المؤسسة واستراتٌجٌة الجامعة -

 

 

رة بعالٌه وأال تكون اإلجابة بنعم / ال وذل  من خالل ٌجب أن ٌتم اإلجابة على جمٌع التساؤالت المتعلقة بالخصابص المذكو

 تغطٌة الننقاط التالٌة:

 الممارسات ذات الصلة بالعنصر 

 ٌذكر هنا فقرة عن اإلجراءات التى قامت بها الكلٌة فى سبٌل استٌفاء الخصابص ذات الصلة بالعنصر 

 أهم الشواهد واألدلة ذات الصلة بالممارسات 

 شواهد واألدلة الداعمة لهذه الممارسات المرتبطة باستٌفاء الخصابصٌذكر هنا فقرة عن أهم ال 

 منهجٌة التقٌٌم 

  ٌذكر هنا فقرة توضح منهجٌة التقٌٌم واألدوات المستخدمة لجمع البٌانات والفبات المطبقة علٌها وطرٌقة تحلٌل

 النتابج.

 التقٌٌمتذكر فى صورة نقاط محددة ذات صلة بخصابص  نقاط القوة على مستوى العنصر 

 تذكر فى صورة نقاط محددة ذات صلة بخصابص التقٌٌم نقاط الضعف على مستوى العنصر 

 التحسٌن

 ٌجب أن تظهر جمٌع  تذكر فى صورة نقاط محددة ذات صلة بتحسٌن نقاط الضعف وتعزٌز نقاط القومة الواردة
  نقاط التحسٌن الواردة على مستوى الخصابص بخطة التحسٌن المجمعة.

 

  المحور األول: القدرة المؤسسٌةالمحور األول: القدرة المؤسسٌة
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 : والرسالة رؤٌةال 1/1/2

 تتوافر لدى المؤسسة رؤٌة ورسالة -
تمت المشاركة فى صٌاغة الرؤٌة والرسالة من جانب مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة. )ٌذكر  -

 مستوى وكٌفٌة المشاركة(.
 تم عرض ومناقشة الرؤٌة والرسالة مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة. تذكر هذه األطراف -
 ٌة والرسالة من خالل الوسابل المختلفة داخل وخارج المؤسسة. تذكر هذه الوسابلتم نشر الرؤ -

 

 ٌكرر كما سبق 

 األهداف اإلستراتٌجٌة: 1/1/3

 توجد أهداف استرااتٌجٌة للمؤسسة -
 –تمت مشاركة مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة فى صٌاغة األهداف االسترااتٌجٌة للمؤسسة  -

 مشاركةتذكر األطراف ومستوى ال
تم عرض ومناقشة األهداف االستراتٌجٌة للمؤسسة مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة.  أذكر  -

 هذه األطراف.
تم نشر األهداف االسترااتٌجٌة للمؤسسة من خالل الوسابل المختلفة داخل وخارج المؤسسة. تذكر  -

 الوسابل

 ٌكرر كما سبق 

 :جٌة المؤسسةتنفٌذٌة لتطبٌق إستراتٌال الخطة 1/1/4

 توجد خطة تنفٌذٌة لتطبٌق استراتٌجٌة المؤسسة. -
 تغطى الخطة التنفٌذٌة األهداف االستراتٌجٌة للمؤسسة. -
 هنا  آلٌات لتنفٌذ أنشطة ومهام الخطة. -
 هنا  تحدٌد دقٌق لمسؤلٌات تنفٌذ األنشطة والمهام التى تتضمنها الخطة. -
 تتضمن الخطة الجدول الزمنى للتنفٌذ -
 ة مؤشرات للتقٌٌمٌوجد بالخط -
 تم ترجمة الخطة التنفٌذٌة الى موازنة مالٌة -

 

 ٌكرر كما سبق 

  :الوضع اإلستراتٌجى للمؤسسة 1/2

 :السمات التنافسٌة للمؤسسة ودورها فً المجتمع 1/3/1

تبرز اإلستراتٌجٌة بوضوح دور المؤسسة المتمٌز فى المجتمع المحٌط )حدد مالمح التمٌز للمؤسسة:   -
بال المنظمات فى سوق العمل على خرٌجى المؤسسة / زٌادة إقبال الطالب الوافدٌن / التصنٌف )تزاٌد اق

 العالمً / استقصاء مستوى كفاءة الخرٌجٌن فى المنظمات التً ٌعملون بها/ اخرى(

 

 ٌكرر كما سبق 
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 الهٌكل التنظٌمً: -2

 هٌكل التنظٌمى واإلدارات الداعمةال 2/1 

 بم ومعتمد:هٌكل تنظٌمى مال 2/1/1 

 ٌوجد هٌكل تنظٌمى مالبم للمؤسسة -
تم إستحداث إدارات/ أقسام/ وحدات جدٌدة فى الهٌكل )حتى ولو لم تعتمد بعد( تذكر مع تحدٌد مبررات  -

 التحدٌث

 ٌكرر كما سبق 

 : وحدة إدارة نظم الجودة 2/2

 :إدارة نظم الجودة الجوانب التنظٌمٌة لوحدة  2/2/1

 ارة الجودةتوجد بالمؤسسة وحدة إد -
 هنا  تحدٌد دقٌق لسلطات ومسؤولٌات هذه الوحدة -
 تبعٌة الوحدة واضحة فى الهٌكل التنظٌمى للمؤسسة -
 توجد عالقة واضحة بٌن هذه الوحدة وبٌن مركز الجودة بالجامعة؟ -
 تشار  الوحدة فى عرض ومناقشة قضاٌا الجودة بالمؤسسة على مستوى المجالس الرسمٌة. -

 ٌكرر كما سبق 

  :التوصٌف الوظٌفً 2/3

 شمولٌة واستخدام التوصٌف: 2/3/1

 هنا  توصٌف وظٌفى شامل وموثق لجمٌع الوظابف بالمؤسسة  -
  ٌتم استخدام التوصٌف الوظٌفى فى التعٌٌن والنقل والندب للوظابف المختلفة -

 ٌكرر كما سبق 

 القٌادة والحوكمة: -3

  :اختٌار القٌادات األكادٌمٌة 3/1

 :االختٌار معاٌٌر 3/1/1

 توجد معاٌٌر تستخدم فى إختٌار القٌادات األكادٌمٌة ) مثال ذل  األقدمٌة والكفاءة... -
هنا  مشاركة وإبداء رأى من أعضاء هٌبة التدرٌس عند اختٌار القٌادات هذه المعاٌٌر معلنة. )حدد كٌف( -

 األكادٌمٌة

 ٌكرر كما سبق 

  نمط القٌادة وممارسات المجالس الرسمٌة: 3/2

 أسلوب القٌادة: 3/2/1

أسلوب القٌادة المتبع فً المؤسسة دٌموقراطً من وجهة نظر أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم/  -
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 الطالب/ العاملٌن. ٌذكر نتابج إستقصاء هذه األطراف فً هذا الصدد.
نماذج  تساهم المجالس الرسمٌة بالمؤسسة فى المناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالتعلٌم والتعلم؟ تذكر -

 لبعض القرارات المتمٌزة لمساهمات هذه المجالس فً هذا الصدد.

 ٌكرر كما سبق 

  تنمٌة المهارات اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة:خطة التدرٌب ل 3/3

 تخطٌط وتنفٌذ النشاط التدرٌبى: 3/3/1

 هنا  خطة للتدرٌب وتنمٌة المهارات اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة -
 اإلحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة للقٌادات األكادٌمٌة تضمنت هذه الخطة -

 ما هو عدد الدورات التدرٌبٌة السنوٌة االفعلٌة بالنسبة لعدد الدورات التى تضمنتها الخطة؟ -
 المخصصات المالٌة المتاحة للتدرٌب كافٌة -

 ٌكرر كما سبق 

 مؤشرات تقٌٌم التدرٌب: 3/3/4

 فى السنوات الثالث السابقة للقٌادات األكادٌمٌة. نسبة الدورات التدرٌبٌة التً تم تنفٌذها -
 حدد أنواع هذه الدورات -
 ماهى نسبة الحاصلٌن على هذه الدورات إلى إجمالى العدد سنوٌا -
 للدورات التدرٌبٌة مردود )دلل على هذا المردود وكف تم قٌاسه( -

 ٌكرر كما سبق 

  نظم المعلومات والتوثٌق الرسمٌة: 3/4

 لبٌانات:قواعــــد ا 3/4/1

 تواجد قواعد بٌانات للمؤسسة -
 ما هى أهم أنواع القواعد المستخدمة بالفعل -
 ٌوجد نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثابق )ٌذكر( -

 ٌكرر كما سبق 

 دور القٌادة فً تنمٌة التموٌل الذاتى:   3/5

 خطة لتنمٌة الموارد الذاتٌة : 3/5/1

 مؤسسةتوجد خطة موثقة لتنمٌة الموارد الذاتٌة لل -
 ٌوجد بالمؤسسة وحدات ذات طابع خاص -
ٌستخدم التموٌل الذاتى فى دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة )تحدد نسبة المستخدم إلى إجمالى  -

 المخصصات المالٌة والحكومٌة السنوٌة فى هذا الصدد(

 ٌكرر كما سبق 

 العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع: 3/5/2

هنا  تعاون ) شراكة/ اتفاقٌات( مع المؤسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة فى المجتمع المحٌط بالمؤسسة؟ )ما  -
هى هذه القطاعات بالتحدٌد( أذكر نماذج فعلٌة للتفاعل مع هذه القطاعات ) مثال ذل  اتفاقٌات/ 

 مشروعات / استشارات .. الخ(.
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 ٌكرر كما سبق 

 المصداقٌة واألخالقٌات: -4 

  حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر: 4/1

 االلتزام بحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر: 4/1/1

 مدى اإلجراءات التى تتبعها المؤسسة لنشر ثقافة حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر. -
 مدى االجراءات التى تتبعها المؤسسة للمحافظة على حقوق التألٌف والنشر. -
اءات التى تتبعها المؤسسة للمحافظة على الملكٌة رأى أعضاء هٌبة التدرٌس فى فاعلٌة اإلجر -

 الفكرٌة.

 ٌكرر كما سبق 

 الممارسات العادلة وعدم التمٌٌز: 4/2

 ضمان العدالة وعدم التمٌٌز: 4/2/1

 تطبق قواعد العدالة وعدم التمٌز بٌن الطالب )تذكر الممارسات الذالة على ذل (  -
 ة أى ممارسات غٌر عادلة )تذكر أمثلة(ٌتم اتخاذ إجراءات / قرارات تصحٌحٌحة لمعالج -
 هنا  إجراءات تضمن عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفة فى المؤسسة )تذكر( -

 ٌكرر كما سبق 

 األخالقٌات المهنٌة: 4/3

 ممارسات أخالقٌات المهنة: 4/3/1

 ٌوجد دلٌل لممارسات أخالقٌات المهنة -
 هذا الدلٌل متاح لجمٌع اإلطراف -
 جراءات فى حالة عدم االلتزام بأخالقٌات المهنةتتخذ المؤسسة إ -
 تتوافر المصداقٌة فى المعلومات المنشورة عن المؤسسة -

 ٌكرر كما سبق  

 الجهاز اإلداري: 5

 تنمٌة القٌادات وتقٌٌم األداء: 5/1

 تنمٌة القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن  1/  1/  5

 اولعاملٌن بالمؤسسة ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للقٌادات اإلدارٌة -
)حدد نسبة وأنواع الدورات التدرٌبٌة التى تم تنفٌذها من المخطط لكل فبة على حدة خالل السنوات  -

 مهارات فنٌة متخصصة ...إلخ –مهارات سلوكٌة  –الثالث السابقة( مثال: مهارات إدارٌة 

 ٌكرر كما سبق 

 نظم تقٌٌم أداء القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن: 5/1/2

 أي العاملٌن فً مدى مصداقٌة النظم الحالٌة المستخدمة فى تقٌٌم أداء العاملٌن؟ر -



 - 93 - 

 تستخدم المؤسسة وسابل اخرى مبتكرة لتقٌٌم أداء العاملٌن؟ أذكر هذه الوسابل؟ -
 ما هً آلٌات التً تستخدم لتعظٌم االستفادة من الموارد البشرٌة المتاحة؟ - -

 ٌكرر كما سبق 

 الرضاء الوظٌفى:  5/2

 وسابل قٌاس الرضاء الوظٌفى  1/  2/  5

 مستوى الرضاء الوظٌفً للعاملٌن فً المؤسسة -
 ما الوسابل المتبعة لقٌاس مستوى الرضاء الوظٌفى للعاملٌن؟ -
 ما أهم عوامل الرضاء أو عدم الرضاء -
 هنا  قرارات تم اتخاذها لتحسٌن مستوى الرضاء الوظٌفً للعاملٌن -

 ٌكرر كما سبق

 المؤسسة فى تحسٌن الرضاء الوظٌفى  دور  2/  2/  5 

 ٌتم مناقشة نتابج قٌاس الرضاء الوظٌفى للعاملٌن بالمؤسسة -
 هنا  قرارات متخذة لتحسٌن مستوى الرضاء الوظٌفً للعاملٌن )تذكر أمثلة( -

 ٌكرر كما سبق

 الموارد: 6 

 كفاٌة الموارد المالٌة والمادٌة:  6/1

 كفاٌة الموارد المالٌة السنوٌة: 6/1/1

الموارد المالٌة المتاحة سنوٌاً للمؤسسة كافٌة لتحقٌق رسالتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة )وفى حالة عدم  -
 كفاٌتها ما هً أسباب ذل (.

ما هى نسبة الموارد الذاتٌة المستخدمة فى دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة الى الموازنة العامة  -
 للمؤسسة؟

 استخدام الموارد المالٌة المخصصة للمؤسسة من الموازنة )تذكر(هنا  جهود متمٌزة بذلت لرفع كفاءة  -

 ٌكرر كما سبق

 مالءمة المبانً: 2/  1/  6 

 مساحة المبانً كافٌة لممارسة أنشطة المؤسسة  -
 إلخ( –اإلضاءة الطبٌعٌة  –المبانى مالبمة لممارسة أنشطة المؤسسة )التهوٌة  -
 ق األمن والسالمة فى المبانى )حددها(تتواافر التجهٌزات والمعدات المختلفة لتحقٌ -
تقوم المؤسسة ببعض الممارسات للمحافظة على األمن والسالمة )تذكر( مثال: أمن المعامل / الورش /  -

 التعامل مع المواد الخطرة / األمراض المعدٌة ... إلخ(
 تتوافر العالمات اإلرشادٌة المناسبة لتحقٌق األمان والسالمة إلفراد المؤسسة -
 سسة تتصف بالنظافة.المؤ -

 ٌكرر كما سبق

 :المرافق االساسٌة 3/  1/  6 

المرافق المتاحة كافٌة ؟ مثال: المصاعد/دورات المٌاه/الكهرباء/ المٌاه/...الخ؟  ما هى المبررات فى  -
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 حالة عدم كفاٌتها.
 المرافق المتاحة صالحة؟ -
 تتم صٌانة هذه المرافق بصفة مستمرة ؟ -

 ٌكرر كما سبق

 :رد التعلم والتسهٌالت المادٌة وتكنولوجٌا المعلوماتوارد التعلم والتسهٌالت المادٌة وتكنولوجٌا المعلوماتوام 6/2 

 المكتبة:  6/2/1

 التجهٌزات المتاحة تتفق وطبٌعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب؟ -
... إلخ( تكنولوجٌا المعلومات )اإلنترنت/ اشترا  فً دورٌات الكترونٌة متخصصة/ كتب الكترونٌة  -

 المستخدمة فى المكتبة متاحة للفبات المختلفة المستهدفة؟
 ٌتوافر األعداد والمؤهالت المناسبة من العاملٌن بالمكتبة ؟ -
 تنوع وحداثة المراجع والدورٌات؟  -
نسبة المستفٌدٌن من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى ) طالب/ أعضاء هٌبة تدرٌس/ أعضاء الهٌبة  -

 المعاونة(؟

 ٌ كرر كما سبق 
 

 قاعات الدراسة والمعامل:  6/2/2

 تتناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسٌة مع أعداد الطالب/ الجداول الدراسٌة؟  -
 تتناسب المعامل مع أعداد الطالب/ الجداول الدراسٌة؟ -
والبصرٌة/ تتالءم قاعات المحاضرات والفصول الدراسٌة والمعامل للعملٌة التعلٌمٌة ) الوسابل السمعٌة  -

 الخامات والمواد/ مستلزمات تشغٌل المعامل/ التجهٌزات األخرى(؟
 أعداد الفنٌٌن المؤهلٌن فى المعامل كافٌة. -
كفاٌة الوسابل التعلٌمٌة الداعمة للبرامج التعلٌمٌة )مستشفً تعلٌمٌة / ورش / مالعب/ فنادق ومطاعم /  -

 حقول تجرٌبٌة ...... إلخ(.  

  ٌكرر كما سبق 

 تسهٌالت ممارسة األنشطة الطالبٌة 3/  2/  6

 توجد تسهٌالت متاحة لممارسة األنشطة الطالبٌة؟ )رٌاضٌة / فنٌة / اجتماعٌة/ كشفٌة/ ... الخ( -
 ما مدى كفاٌة هذه التسهٌالت لممارسة األنشطة الطالبٌة؟ -

 ٌكرر كما سبق

 
 تكنولوجٌا المعلومات 4/  2/  6

 راسة ؟ تتناسب أعداد الحاسبات مع طبٌعة الد -
 تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطالب ؟ -
 ٌتم صٌانة األجهزة والمعدات والمعامل بصفة منتظمة؟ -
 للمؤسسة موقع على شبكة االنترنت؟  -
 ٌتم تحدٌث هذا الموقع بصفة دورٌة؟ -
 للمؤسسة موقع على االنترنت بلغة غٌر العربٌة ؟ -
 خدمة االنترنت بالمؤسسة متاحة للجمٌع ؟ -
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 المتاحة تغطً مختلف أنشطة المؤسسة؟المعلومات  -
 المعلومات الخاصة بالمؤسسة متاحة للجمٌع؟ -

 ٌكرر كما سبق

 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌبة: 7 

 خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة:  7/1

 التوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة: 7/1/1

 ة لكل من: هنا  برامج للتوعٌة بأنشطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌب -
 الطالب/ أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم/ العاملٌن. -
 األطراف المجتمعٌة ذات العالقة  -

 ٌكرر كما سبق

 الخطة واحتٌاجات المجتمع: 7/1/2 

 توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة ؟ -
 تعتمد هذه الخطة على أولوٌات المجتمع ؟ -
مجتمع؟ )استشارات / برامج تدرٌبٌة / قوافل / تثقٌف/حل توجد ممارسات فعلٌة لتطبٌق خطة خدمة ال -

 مشكالت مجتمعٌة/..... إلخ(. تذكر

 ٌكرر كما سبق

 تفاعل المؤسسة مع المجتمع: 7/2 

 مشاركة اإلطراف المجتمعٌة فً مجالس المؤسسة: 7/2/1

 تشار  اإلطراف المجتمعٌة المختلفة فً مجالس المؤسسة )حدد أشكال المشاركة( -
إعداد  –فرص توظٌف  –إلطراف المجتمعٌة المختلفة فً أنشطة المؤسسة )عٌد الخرٌجٌن تشار  ا -

 تدرٌب طالب( –برامج تعلٌمٌة 

 ٌكرر كما سبق

 رضاء األطراف المجتمعٌة: 7/2/2 

ٌتم قٌاس مستوى رضاء األطراف المجتمعٌة عن خدمات المجتمع وتنمٌة البٌبة التً تقدمها المؤسسة؟  -
 ستخدمة فً ذل ()حدد الوسابل الم

 ٌتم االستفادة من النتابج التى تم الحصول علٌها من هذا القٌاس والتقٌٌم؟ )حدد كٌف مع ذكر أمثلة(. -

 ٌكرر كما سبق

 تقوٌم استٌفاء المؤسسة لمجال القدرة المؤسسٌة

 أهم نقاط القوة بمجال القدرة المؤسسٌة

  

  
 أهم نقاط الضعف بمجال القدرة المؤسسٌة
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 التحسٌن

  

 . 
 

 

 

ٌجب أن تحرص المؤسسة عند هذا المستوى على قٌاس وتقٌٌم الفاعلٌة التعلٌمٌة والتى تتضمن تحدٌد دقٌق لعناصر 

 قوتها ونقاط الضعف بها وربط ذل  بقدرتها المؤسسٌة بما ٌحقق لها تطوٌر مخرجاتها ورفع مستوى الجودة.

 :الطالب والخرٌجون -1

 ات قبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب: سٌاس 1/1

 نظم قبول وتحوٌل الطالب: 1/1/1

قواعد القبول معلنة؟ أذكر وسابل اإلعالن المستخدمة؟)مثال ذل  موقع المؤسسة على اإلنترنت/ دلٌل  -
 الطالب/ إدارة شبون الطالب/ أخرى(

 ٌتم إعداد وتنظٌم برامج تعرٌفٌة للطالب الجدد؟ -
 لى التخصصات المختلفة؟هنا  قواعد لتوزٌع الطالب ع -
 قواعد التحوٌل معلنة؟ -
 حدد نسبة التحوٌالت من وإلى المؤسسة سنوٌاً؟  -
ٌتالءم أعداد الطالب المقبولٌن مع الموارد المتاحة للمؤسسة ) أماكن الدراسة/ المعامل/ األجهزة  -

 والمعدات/ وما شابه ذل  

 

 ٌكرر كما سبق 

 

 الطالب الوافدون 1/1/2

 ب الوافدٌن إلى العدد اإلجمالى للطالب؟ ما هى نسبة الطال -
 ما هو متوسط معدل الزٌادة فى عدد الطالب الوافدٌن مقارنة بالعام الماضى؟  -
 تنفذ المؤسسة برامج وأنشطة معٌنة لرعاٌة الطالب الوافدٌن؟أذكرها. -

 ٌكرر كما سبق 

 الدعـم الطالبى:  1/2

 نظام دعم الطالب: 1/2/1

  الفاعلٌة التعلٌمٌةالفاعلٌة التعلٌمٌةالمحور الثانى: المحور الثانى: 
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 لطالبً )الخدمات المادٌة/ العٌنٌة/ النفسٌة/أخرى(؟هنا  نظام معتمد للدعم ا -
 ٌأخذ النظام فً االعتبار ظروف واحتٌاجات الطالب؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 برامج الدعم االجتماعً والرعاٌة الصحٌة: 1/2/2

ٌوجد أنواع من الدعم مقدمة لذوى االحتٌاجات الخاصة؟ )تسهٌالت إنشابٌة/ دعم أكادٌمً/ رعاٌة صحٌة  -
 خرى(.ونفسٌة/أ

 هنا  عٌادة للطالب داخل المؤسسة؟  -
 العٌاداة الطبٌة مجهزة للحاالت الطاربة؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 برامج دعم وتحفٌز الطالب المتفوقٌن والمتعثرٌن: 1/2/3

 هنا  قواعد موثقة لتحدٌد المتفوقٌن والمبدعٌن والمتعثرٌن؟ -
 ثالث الماضٌة ؟ ما هو تطور نسبة الطالب المتفوقٌن علمٌاً خالل السنوات ال -
توجد وسابل دعم وتحفٌز المتفوقٌن والمبدعٌن؟ )منح دراسٌة / دعم مالً/ رعاٌة علمٌة/ جوابز  -

 وشهادات تقدٌر،   أخري( حددها
 هنا  برامج لرعاٌة الطالب المتعثرٌن فً الدراسة؟ ما هً هذه البرامج؟ -
 حدد نسبة المستفٌدٌن من هذا البرنامج إلى إجمالً الطالب؟  -
 قٌاس فاعلٌة برنامج رعاٌة الطالب المتعثرٌن دراسٌاً على مستوى المؤسسة؟ ٌتم -

 ٌكرر كما سبق 

 :التوعٌة واإلرشاد األكادٌمــى: 1/2/4

 هنا  دلٌل للطالب؟  -
 الدلٌل متاح لجمٌع الطالب؟ -
 ٌة؟تستخدم المؤسسة نظاما لإلرشاد األكادٌمً )فً حالة تطبٌق نظام الساعات المعتمدة ( / رٌادة علم -
 فى حالة استخدام نظام اإلرشاد األكادٌمً: -

o ٌتم توعٌة وإعالم الطالب بنظام اإلرشاد األكادٌمى؟ 
o توجد آلٌات اختٌار وتعٌٌن المرشد األكادٌمى؟ 

 فى حالة استخدام نظام الرٌادة العلمٌة: -
o ٌتم توعٌة وإعالم الطالب بنظام الرٌادة العلمٌة؟ 
o لمً؟توجد آلٌات اختٌار وتعٌٌن الرابد الع 

 ٌكرر كما سبق 

 األنشطة الطالبٌــة:  1/3

 :المشاركة فً األنشطة الطالبٌة: 1/3/1

 ٌتم ممارسة أنواع من األنشطة الطالبٌة فى المؤسسة؟ )رٌاضٌة / ثقافٌة / علمٌة(  -
 ما هى نسبة الطالب المشاركٌن فى األنشطة المختلفة؟ -
 لمؤسسة؟ )حدد مداها(التحاد الطالب مساهمة فى تنفٌذ األنشطة الطالبٌة با -

 ٌكرر كما سبق 

 تمٌز المؤسسة فً األنشطة الطالبٌة : 1/3/2
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 هل حصلت المؤسسة على مراكز متقـدمة فى األنشطة الطالبٌة على المستوى المحلى/ الدولى؟ )حددها( -
 هنا  برامج لتقدٌر ومكافأة المتفوقٌن فى األنشطة الطالبٌة )مادى/ معنوى/ علمى( -

 ٌكرر كما سبق 
 الخرٌجون: 1/4 
 : خدمات الخرٌجٌن:1/ 1/4

 لدى المؤسسة برامج إلعداد الخرٌجٌن لسوق العمل؟ -
 ماهى نسبة المستفٌدٌن من هذه البرامج إلى إجمالى الخرٌجٌن سنوٌاً؟ -
 هنا  وحدة لمتابعة الخرٌجٌن؟ -
 هنا  رابطة للخرٌجٌن؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 :المعاٌٌر األكادٌمٌةالبرامج التعلٌمٌة و -2

 المعاٌٌر االكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة أو معاٌٌر أخري معتمدة من الهٌبة::  2/1

 تبنى المعاٌٌر األكادٌمٌة  1/ 1/ 2

 ما هى المعاٌٌر االكادٌمٌة التى تبنتها المؤسسة؟ -
 تم اتخاذ إجراءات رسمٌة لتبنى المعاٌٌر األكادٌمٌة للمؤسسة؟ -

  مالحقٌجب وضع المستندات الدالة على ذل  فى ال 

 ٌكرر كما سبق 

 
 الممارسات التطبٌقٌة للمعاٌٌر األكادٌمٌة:  2/1/2

 الجهود والوسابل التً بذلت للتوعٌة بالمعاٌٌر؟ اذكر هذه الجهود والوسابل. -
 ما مدى التوافق بٌن المعاٌٌر المتبناة مع رسالة المؤسسة؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 
 األكادٌمٌة: / توافق البرامج التعلٌمٌة مع المعاٌٌر  2/1/3
 

 روعٌت المعاٌٌر األكادٌمٌة عند تصمٌم البرامج التعلٌمٌة؟ دلل على ذل . -
 هنا  إجراءات للتأكد من توافق البرامج مع المعاٌٌر المتبناة ؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 :البرامج التعلٌمٌة/ المقررات الدراسٌة -2/2

  البرامج التعلٌمٌة وإحتٌاجات المجتمع والتنمٌة: 2/2/1

 مالبمة البرامج التعلٌمٌة إلحتٌاجات سوق العمل: 2/2/1/1
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 تتالءم البرامج التعلٌمٌة مع احتٌاجات سوق العمل؟ -
 تتصف البرامج التعلٌمٌة بالمرونة الستٌعاب التغٌٌر وخطط التنمٌة ؟ -
 هنا  تعدٌالت فى البرامج التعلٌمٌة ؟ وما هى مبررات ذل ؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 برامج التعلٌمٌةتصمٌم وتطوٌر ال  2/2//2

 تصمٌم البرامج: 2/2/2/1

 هنا  توصٌف للبرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة؟ -
 ما هو مدى توافق تصمٌم البرامج التعلٌمٌة مع رسالة المؤسسة؟  -
 ما هو مدى مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة ألهداف البرنامج التعلٌمى؟ -
ً فى تنمٌة المهارات الذهنٌة والعامة )حل المشكالت/ التفكٌر حدد مساهمات محتوٌات البرنامج الدراس -

 الناقد واالبتكارى/ العمل فً فرٌق/ مهارات الحاسب/ اإلدارة، وغٌرها(؟
 ما هى أشكال مشاركة األطراف المعنٌة المختلفة فى تصمٌم وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 ت الدراسٌة:تطوٌر وتحدٌث البرامج والمقررا 2/2/2/2

 هنا  اجراءات موثقة للمراجعة الدورٌة للبرامج التعلٌمٌة/ المقررات الدراسٌة؟ أذكر هذه اإلجراءات. -
ماهى المستوٌات التى تتم من خاللها اجراءات المراجعة )األقسام العلمٌة/ الكلٌة/ وحدة الجودة/ مجلس  -

 الكلٌة (
لخارجٌٌن ) اذكر القرارات أو االجراءات التً تم تتم االستفادة من تقارٌر المراجعٌن والممتحنٌن ا -

 اتخاذها(؟
 ٌتم استخدام التقارٌر السنوٌة للبرامج والمقررات فى التحدٌث والتطوٌر؟ )دلل علً ذل (. -

 ٌكرر كما سبق 

 مؤشرات فاعلٌة البرامج الدراسٌة:   2/3

ات الماضٌة مع تفسٌر الدالالت أذكر تطور عدد الطالب الملتحقٌن بكل برنامج دراسً خالل الثالثة سنو -
 المنطوٌة على ذل .

أذكر تطور نسبة النجاح فً الفرق الدراسٌة )أو المستوٌات( المختلفة فى كل برنامج دراسً خالل  -
 الثالث سنوات الماضٌة؟ ما هً الدالالت التً ٌمكن أن تفسر ذل ؟

الماضٌة؟ ما هً الدالالت التً أذكر تطور نسبة الخرٌجٌن من كل برنامج دراسً خالل الثالث سنوات  -
 ٌمكن أن تفسر ذل ؟

 ما هً أوجه االستفادة من المؤشرات والدالالت السابقة؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 :الداعمةالتعلٌم والتعلم والتسهٌالت  -3

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم:  3/1

 توافر إستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم:  3/1/1

 لم فى المؤسسةتوجد إستراتٌجٌة للتعلٌم والتع -
 شار  فى إعدادها كافة األطراف المعنٌة داخل وخارج المؤسسة -

 ٌكرر كما سبق 
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 مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم:  3/1/2

ٌتم مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم دورٌاً فى ضوء نتابج االمتحانات/ نتابج االستقصاء الموجه الى:   -
 ضاء الهٌبة المعاونة.الطالب، أعضاء هٌبة التدرٌس، أع

 تم االستفادة من نتابج هذه المراجعة؟ دلل على ذل . -

 ٌكرر كما سبق 

 أسالٌب التعلٌم و التعلم  3/1/3

 تتضمن استراتٌجٌة المؤسسة أنماط غٌر تقلٌدٌة للتعلم؟ اذكر هذه األنماط. -
 ما مدى مالبمة انماط التعلم المستخدمة للمخرجات المستهدفة ؟  -
 ات الدراسٌة على مجاالت معٌنة وطرق تدرٌس لتطبٌق التعلم الذاتى؟ تحتوى المقرر -
 توافر مصادر التعلم بما ٌتالءم مع انماط  التعلم المستخدمة؟  -

 ٌكرر كما سبق 

 السٌاسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعلٌم: 3/2

 مشكالت التعلٌم: 3/2/1     

 ؟ مثلتتبع المؤسسة سٌاسات لمعالجة مشكالت التعلٌم -
 الكثافة العددٌة للطالب )عالٌة/ منخفضة(. -
 ضعف الموارد. -
 نقص/زٌادة أعضاء هٌبة التدرٌس. -
 الدروس الخصوصٌة. -
 الكتاب الجامعى )ان وجد(. -
 انتدابات أعضاء هٌبة التدرٌس. -
 ضعف حضور الطالب. -
 )تذكر مؤٌدة بأمثلة(  أخري -

 ٌكرر كما سبق 

 مشكالت:مردود السٌاسات المتبعة فى حل ال  3/2/2

 مدى التحسن الناتج عن تطبٌق هذه السٌاسات )ٌذكر مؤٌدا بأمثلة( -

 ٌكرر كما سبق 

 برامج التدرٌب المٌدانى للطالب:  3/3

 برامج التدرٌب المٌدانى: 3/3/1   
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 ٌوجد بالمؤسسة برامج موثقة للتدرٌب المٌدانى للطالب -
 تعلم للمستهدفةٌتم تصمٌم وتوصٌف هذه البرامج التدرٌبٌة وفقا لمخرجات ال -
هنا  آلٌات موثقة لتقوٌم نتابج التدرٌب المٌدانى للطالب؟ )اذكرها : مثال ذل  )وجود نماذج لكتابة  -

تقارٌر عن المتدربٌن ومتاحة لجهات التدرٌب/ مراجعة تقارٌر جهات التدرٌب/ اتخاذ اجراءات 
 تصحٌحٌة/ .... الخ(.

 ام الدرجات(؟تؤخذ نتابج التدرٌب فً عملٌة تقوٌم الطالب )نظ -
 هنا  مؤشرات لقٌاس فاعلٌة التدرٌب المٌدانى للطالب ؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 تقوٌم الطالب:  3/4

 أسالٌب تقوٌم الطالب: 3/4/1

 هنا  آلٌات للتأكد من استٌفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة؟  دلل علً ذل   -
 تقوٌم الطالب؟ دلل علً ذل هنا  آلٌات علً مستوي القسم والكلٌة للتأكد من عدالة  -
 هنا  آلٌات تطبقها المؤسسة لتوثٌق نتابج االمتحان؟ دلل علً ذل  -
 ما هً اآللٌات التً تطبقها المؤسسة إلعالم الطالب بنتابج التقوٌم المختلفة؟  -
 تستخدم المؤسسة نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن؟ -
 لفرق الدراسٌة/ المقررات.ٌتم تحلٌل نتابج تقوٌم الطالب على المستوٌات المختلفة؟ ا -
 ٌتم اتخاذ قرارات وإجراءات تصحٌحٌة فى ضوء تحلٌل النتابج؟ -
 ما هو مدى االستفادة من نتابج تقوٌم الطالب فى تطوٌر البرامج التعلٌمٌة؟ -
 ٌوجد نظام متبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتابج االمتحانات؟ -
 ها علً المجالس المختصة؟ٌتم اعداد تقرٌر عام عن نتابج االمتحانات وعرض -

 ٌكرر كما سبق 

 رضا الطالب: 3/6

 قٌاس وتقٌٌم رضا الطالب: 3/6/1  

ٌتم إجراء استقصاء لقٌاس رضا الطالب فً المجاالت المختلفة )سٌاسات القبول/ أسالٌب التعلم/  -
 اإلمكانٌات المعملٌة / الوسابل التعلٌمٌة الداعمة  / المكتبة ....وغٌرها( ؟

 نتابج قٌاس رضا الطالب؟  ٌتم تحلٌل -
 تم اتخاذ القرارات المناسبة لالستفادة من نتابج قٌاس رضا الطالب ؟اذكر أهم القرارات. -

 

 أعضاء هٌبة التدرٌس: -4

 كفاٌة أعضاء هٌبة التدرٌس/ الهٌبة المعاونة:  4/1

 أعضاء هٌبة التدرٌس: 4/1/1

 ت المرجعٌةنسبة أعضاء هٌبة التدرٌس إلى الطالب تتفق مع المعدال -
 مدى مالبمة التخصص العلمً لعضو هٌبة التدرٌس للمقررات التى ٌشار  فى تدرٌسها  -
 فى حالة وجود عجز/ فابض فً بعض التخصصات، هل ٌوجد مخطط للتعامل مع ذل  -

 ٌكرر كما سبق 
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 أعضاء الهٌبة المعاونة: 4/1/2

 التعلٌمٌة نسبة أعضاء الهٌبة المعاونة إلى الطالب تتفق واحتٌاجات الخطة -
 هل هنا  فابض أم عجز فى عدد أعضاء الهٌبة المعاونة؟ -
 تم إتخاذ اجراءات معٌنة للتعامل مع العجز/ الفابض فى أعضاء الهٌبة المعاونة؟ اذكرها -

 ٌكرر كما سبق 

 تنمٌة قدرات ومهارات أعضاء هٌبة التدرٌس/ الهٌبة المعاونة:   4/2

 خطة التدرٌب: 4/2/1

 درات ومهارات أعضاء هٌبة التدرٌس/الهٌبة المعاونة؟توجد خطة لتنمٌة ق -
 هنا  قواعد لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة؟ اذكر هذه اقواعد. -
 ٌتم تنفٌذ برامج تدرٌبٌة تلبى اإلحتٌاجات التدرٌبٌة لكل فبة -

  ٌكرر كما سبق 
 تنفٌذ وتقٌٌم التدرٌب: 4/2/2

 ىنسبة المتدربٌن سنوٌاً من كل فبة إلى العدد اإلجمال -
 توجد مؤشرات لتقٌٌم مردود التدرٌب؟ اذكرها  -

 ٌكرر كما سبق 

 تقٌٌم ورضاء أعضاء هٌبة التدرٌس/ الهٌبة المعاونة:  4/3

 تقٌٌم أعضاء هٌبة التدرٌس / أعضاء الهٌبة المعاونة: 4/3/1    

 هنا  قواعد مفعلة لتقٌٌم أداء أعضاء هٌبة التدرٌس/ أعضاء الهٌبة المعاونة؟ اذكرها. -
 من التقرٌر السنوى للمؤسسة نتابج  تحلٌل هذا التقٌٌم ؟ٌتض -
 تتم االستفادة من نتابج هذا التقٌٌم ؟  )حدد أوجه االستفادة( -

 ٌكرر كما سبق 

 الرضاء الوظٌفى: 4/3/2

 ما هى الوسابل المستخدمة فى ذل  -ٌتم تقٌٌم مستوى الرضا الوظٌفى ألعضاء الهٌبة المعاونة  -
 وما هى مجاالت اإلستفادة -من هذا النوع من التقٌٌم ٌتم اإلستفادة بالفعل  -

 ٌكرر كما سبق 

 البحث العلمى واالنشطة العلمٌة االخرى : -5

 خطة البحث العلمى:  5/1

 توافر خطط للبحث العلمى: 5/1/1

 توجد خطة موثقة للبحث العلمى بالمؤسسة -
 تتوافق خطة البحث العلمى للمؤسسة مع إمكاناتها المادٌة -
 خطة البحث العلمى بالمؤسسة بخطة الجامعة  إرتباط -

 ٌكرر كما سبق 
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 كفاءة العملٌة البحثٌة:  5/2

 مؤشرات الكفاءة: 5/2/1   

 نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس المشاركٌن فى البحث العلمى -
 نسبة عدد األبحاث المنشورة محلٌاً ودولٌاً بالنسبة للعدد اإلجمالى ألعضاء هٌبة التدرٌس -
 ٌانات للبحوث العلمٌة بالمؤسسةتواجد قواعد ب -
 ٌوجد بحوث علمٌة مشتركة مع مؤسسات علمٌة دولٌة -
 تستفٌد المؤسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة من البحوث العلمٌة التطبٌقٌة الخاصة بالمؤسسة؟ دلل على ذل . -

 ٌكرر كما سبق 

 تشجٌع وتحفٌز البحث العلمى: 5/2/2

 ة المشتركة بٌن األقسام العلمٌة )تذكر(تطبق المؤسسة أسالٌب لتشجٌع البحوث العلمٌ -
 هنا  وسابل لتحفٌز ورعاٌة ودعم الباحثٌن؟ تذكر -
 هنا  برامج لتنمٌة المهارات البحثٌة للهٌبة المعاونة؟  -
تضم المؤسسة أعضاء هٌبة تدرٌس سبق حصولهم على جوابز الدولة/ جوابز عالمٌة/ براءات  -

 ابز ومجاالت البحث التى ترتبط بها هذه الجوابز.االختراعات / غٌرها؟ اذكر أنواع هــذه الجو

  ٌكرر كما سبق 
 مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزٌز العملٌة التعلٌمٌة: 5/2/3

تم اإلستفادة من نتابج البحث العلمى بالمؤسسة فى المقررات الدراسٌة/ العملٌة التعلٌمٌة )ٌدلل على  -
 ذل (

 اذكر أمثلة - ٌتم مشاركة الطالب فى المشارٌع البحثٌة -

 ٌكرر كما سبق 

 تموٌل البحث العلمى:   5/3

 مصادر تموٌل البحث العلمى: 5/3/1  

 كفاٌة الموازنة المخصصة سنوٌاً ألغراض أنشطة البحث العلمى؟  -
 ٌوجد مصادر مختلفة لتموٌل البحث العلمً؟ )تذكر( -
 ث العلمى بالمؤسسة؟ٌتم قٌاس وتقٌٌم مردود )عوابد( المخصصات المالٌة المنفقة على البح -

 ٌكرر كما سبق 

 أنشطة علمٌة أخري:   5/4

 مشروعات بحثٌة ممولة واتفاقٌات: 5/4/1

ما هو عدد المشروعات البحثٌة الممولة من مؤسسات بحثٌة محلٌة/ دولٌة خالل السنوات الثالث األخٌرة  -
 ؟ اذكر أنواع هذه المشروعات البحثٌة / الجهات الممولة/ حجم التموٌل.

هً نسبة االتفاقٌات الثقافٌة المفعلة إلً إجمالً االتفاقٌات الثقافٌة خالل الثالث سنوات األخٌرة بٌن  ما -
 المؤسسة ومؤسسات التعلٌم العالى والبحثى الدولٌة؟ اذكر هذه االتفاقٌات. 

 ٌكرر كما سبق 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة: 5/4/2
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 ولٌة ؟ٌشار  الطالب فً المؤتمرات المحلٌة / الد -
نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن شاركوا بأبحاث علمٌة أو مقاالت  فً مؤتمرات / ندوات علمٌة محلٌة  -

 / عالمٌة؟  
عدد المؤتمرات والندوات العلمٌة المحلٌة أو الدولٌة التً  قامت المؤسسة بتنظٌمها أو المشاركة فٌها ؟  -

 أذكر قابمة المؤتمرات والندوات  وحدد أعدادها
لمؤسسة مساهمات ملموسة فى أى أنشطة علمٌة أخــرى محلًٌة أو إقلٌمًٌة أو دولٌة )إصدار دورٌة هل ل -

علمٌة / تحكٌم الدورٌات علمٌة محلٌة أو دولٌة/ التمثٌل فى منظمات أو جمعٌات قومٌة أو دولٌة/ ... 
 الخ(؟

 ٌكرر كما سبق 

 الدراسات العلٌا: -6

 الدرجــات الممنوحة:  6/1

 بلومات والدرجات العلمٌة الممنوحة:الد 6/1/1

 ما هى األسالٌب المتبعة للتعرٌف ببرامج الدراسات العلٌا التى تقدمها المؤسسة؟ -
 ما هو عدد الدبلومات والدرجات العلمٌة التى منحتها المؤسسة خالل السنوات الثالث األخٌرة ؟ -
عضاء الهٌبة المعاونة مقارنة ما هى نسبة الدرجات العلمٌة التى منحتها المؤسسة للدارسٌن من أ -

 للدرجات العلمٌة التى منحتها للطالب من المسجلٌن من الخارج خالل السنوات الثالث األخٌرة ؟

 ٌكرر كما سبق 

 العملٌة التعلٌمٌة فى الدراسات العلٌا:  6/2

 برامج الدبلوم / الماجستٌر / الدكتوراه: 6/2/1

 لبرامج الدراسات العلٌا المختلفة؟ تم تبنً وتطبٌق معاٌٌر قٌاسٌة أكادٌمٌة  -
 هنا  توصٌف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسٌة؟  -
 تمت مراجعة وتحدٌث برامج الدراسات العلٌا المختلفة بواسطة مراجعٌن خارجٌٌن ؟ -
 تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعاٌٌر المرجعٌة األكادٌمٌة لكل برنامج ؟ -
 لمقررات الدراسٌة مع مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج؟ ما مدى توافق محتوى ا -
 ما هو متوسط الفترة الزمنٌة للحصول على الدرجة العلمٌة؟ - -

 ٌكرر كما سبق 
 
 نظام التسجٌل واإلشراف العلمى:   6/2/2 

 ٌتم مراجعة إجراءات التسجٌل واإلشراف فى الدراسات العلٌا بغرض تطوٌرها؟ -
 جٌل ٌدوٌاً أم إلكترونٌاً ؟كٌف تتم إجراءات التس -
 هنا  قواعد بٌانات لطالب الدراسات العلٌا والمسجلٌن للدرجات العلمٌة بالمؤسسة ؟ -
 تلتزم األقسام العلمٌة بتوزٌع اإلشراف على الرسابل وفقاً للتخصص؟ -
) مثال  هنا  إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقٌٌم أداء الباحثٌن قبل وأثناء التسجٌل للدرجات العلمٌة -

 ذل  السٌمٌنارات/ التقارٌر الدورٌة (؟ دلل علً ذل 

 ٌكرر كما سبق 

 :الموارد البشرٌة والمادٌة المتاحة لبرامج الدراسات العلٌا: 6/2/3
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 مالبمة عدد أعضاء هٌبة التدرٌس للقٌام بأعباء تدرٌس المقررات/ بحث فً كل برنامج؟ -
 قررات التً ٌشار  فً تدرٌسها؟مالبمة التخصص العلمً لعضو هٌبة التدرٌس للم -
 توافر االمكانٌات والتسهٌالت المادٌة الالزمة للعملٌة البحثٌة فى برامج  الدراسات العلٌا؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 طالب الدراسات العلٌا:   6/3

 االلتحاق ببرامج الدراسات العلٌا: 6/3/1

 راسات العلٌا؟ ما هى دالالت ذل ؟ما هو معدل تزاٌد/ تناقص أعداد الطالب المقٌدٌن فى برامج الد -
 ما هى نسبة الطالب الوافدٌن إلى إجمالى عدد الطالب فى الدراسات العلٌا؟ ما هى دالالت ذل ؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 تقوٌم طالب الدراسات العلٌا: 6/3/2

 ما هى أسالٌب تقوٌم طالب الدراسات العلٌا ؟ -
 تعلم؟مدى توافق طرق التقوٌم مع المخرجات المستهدفة لل -
 مدى توافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب ؟ -
 هل ٌتم استخدام نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن؟ -
 ٌقوم طالب الدراسات العلٌا بنشر ابحاث من الرسابل؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 رضاء طالب الدراسات العلٌا: 6/3/3

 اذكر هذه الوسابل.ٌتم إتباع وسابل معٌنة لقٌاس رضاء طالب الدراسات العلٌا ؟  -
ٌتم بالفعل تحلٌل نتابج تقٌٌم رضاء الطالب واالستفادة منها فى تطوٌر برامج الدراسات العلٌا ؟ اذكر  -

 أمثلة.
 هنا  قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب ؟ اذكر هذه القواعد. -

 ٌكرر كما سبق 

 المستمر نظام ادارة الجودة والتطوٌر -7

 دةوحدة ضمان الجو/ 1/  7

 توجد بالمؤسسة وحدة لضمان الجودة محددة السلطات و المسبولٌات  -
 تتوافر للوحدة الكوادر البشرٌة المؤهلة  -
 تتوافر المخصصات المالٌة الكافٌة للوحدة لممارسة أنشطتها  -
 تتوافر التجهٌزات المالبمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتها  -
 المعدة من مركز ضمان الجودة بالجامعةتستفٌد الوحدة من الدراسات والبٌانات   -
. اذكدر تشار  الوحدة فى عرض ومناقشة قضاٌا الجودة بالمؤسسة على مستوى المجالس الرسمٌة  -

 نماذج فعلٌة

 ٌكرر كما سبق 

 التقوٌم المستمر والتطوٌر للقدرة المؤسسٌة/   2/  7 

 / عملٌة التقوٌم 1/  2/  7 
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 ى عملٌة التقوٌم  )حدده(لوحدة ضمان الجودة بالمؤسسة دور ف -
 ؟وبمشاركة االطراف المختلفة تتم عملٌة التقوٌم لألداء للمؤسسة بصفة دورٌة -
ٌتم مناقشة نتابج تقوٌم أداء للمؤسسة مع أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم/ الطالب/ العاملون/  -

 األطراف المجتمعٌة ذات العالقة 
 ٌتم  مقارنة نتابج تقوٌم المؤسسة دورٌا -

 كما سبق ٌكرر

 للقدرة المؤسسٌةأنشطة التعزٌز والتطوٌر  2/  2/  7 

حدث تقدم ملموس فى األداء المؤسسى نتٌجة االستفادة من نتابج التقوٌم وانعكست عملٌة التقوٌم  -
 الذاتً؟  )حدد كٌف(

 هل  للمؤسسة برامج مفعلة ومشروعات لتعزٌز القدرة المؤسسٌة فً ضوء نتابج التقوٌم الذاتً -

 كما سبق ٌكرر 

 / التقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة7/3

 التقوٌم:  عملٌة 7/3/1

 *ناصر الفاعلٌة التعلٌمٌة للمؤسسة؟قوٌم الدوري لعالقٌام بالتتم ٌ -
 المؤشرات واالسالٌب واالدوات المستخدمة فً تقٌٌم الفاعلٌة التعلٌمٌة ذات مصداقٌة؟ -
 اعلٌة التعلٌمٌة؟تشار  االطراف المعنٌة المختلفة فً تقٌٌم الف -
 تقوٌم مع األطراف المعنٌة؟التتم مناقشة نتابج  -

 

 :أنشطة التعزٌز والتطوٌر للفاعلٌة التعلٌمٌة 7/3/2

 هى األسالٌب التى تتبعها المؤسسة فى عملٌة التقوٌم الشامل والمستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة ؟ما -
 ٌة وباقى المستفٌدٌن؟ دلل على ذل ٌتم مناقشة نتابج التقوٌم مع القٌادات األكادٌمٌة واإلدار -
 تواجد ممارسات فعلٌة للتحسٌن والتطوٌر فى الفاعلٌة التعلٌمٌة ؟ اذكر أمثلة. -
 ؟الفاعلٌة التعلٌمٌة للمؤسسةما  مدى االستفادة من قرارات وأنشطة التعزٌز والتطوٌر فى تحسٌن  -

المتابعة الدورٌة لتقارٌر البرامج ٌوجد نظام داخلً متكامل إلدارة جودة التعلٌم والتعلم بالمؤسسة ) -
 خطط معالجة وتصحٌح الجوانب السلبٌة(؟ والمقررات، وملفات المقررات، والبحث العلمى،

 تواجد مؤشرات ٌعتمد علٌها هذا النظام فً التقٌٌم المستمر ألداء للفاعلٌة التعلٌمٌة؟ )حددها( -
 توجد خطط تنفٌذٌة للتحسٌن والتعزٌز للفاعلٌة التعلٌمٌة؟ -

 ٌكرر كما سبق 

 المساءلة والمحاسبة:  7/4

 تفعٌل اللوابح والقوانٌن الحالٌة:  7/4/1  

ٌتم مراجعة وتفعٌل اللوابح والقوانٌن الحالٌة والمتعلقة بالمساءلة والمحاسبة فى مجاالت الفعالٌة  -
 التعلٌمٌة

سن الفعالٌة هنا  قرارات مستحدثة لتفعٌل نظم المساءلة والمحاسبة فى المؤسسة فٌما ٌخص تح -
 تذكر إن وجدت -التعلٌمٌة 

 ٌكرر كما سبق 
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 التقوٌم المؤسسى وإدارة نظم الجودة: 8

 

 تقوٌم استٌفاء المؤسسة لمجال الفاعلٌة التعلٌمٌة

 أهم نقاط القوة بمجال القدرة المؤسسٌة

  

  
 أهم نقاط الضعف بمجال القدرة المؤسسٌة

  

  
 التحسٌن

  


