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 املصطلحات واملفاهيم االساسية:

قصد بها جامعة او كلية حكومية او أهلية ي  :  Educational Institutionالمؤسسة التعليمية  

معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بتطبيق معايير االعتماد المؤسسي 

 الواردة في هذا الدليل . 

ى هي مجموعة خصائص ومميزات منتوج او خدمة ذات صلة بمقدرته عل:  Qualityالجودة  

 مة المنتوج او الخدمة لالستخدام .اإليفاء بحاجة معينة وذلك بمالء

من  لبي مجموعة  تعرف بأنها الدرجة التي ت  : Quality of Educationجودة التعليم  

ق وفق معايير االعتماد المؤسسي للمتطلبات التعليمية في تحقيعلى الخصائص التعليمية المحددة 

 جودة المنتج التعليمي.

الوسيلة التي يتم من خاللها التأكد من ان : Quality Assurance ضمان الجودة في التعليم  

المعايير االكاديمية المستمدة من رسالة المنظمة قد تم تحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة 

 لها سواء محليا  او عالميا .

حكم او قاعدة او مستوى معين تسعى المؤسسة التعليمية للوصول اليه على  :Criteriaالمعيار  

 مدى اقتراب هذا الواقع من ياس الواقع في ضوئه للتعرف علىانه غاية يجب تحقيقها بهدف ق

 المستوى المطلوب. 

 داخل المعايير )إما كمية أو نوعية(. في هو عالمة يمكن مالحظتها  :Indicatorالمؤشر  

تعليمية من قبل هيئة رسمية منح للمؤسسة الهو اعتراف موثق ي   : Accreditationاالعتماد  

ن المؤسسة قد حققت الحد األدنى من المعايير المطلوبة وهو عملية تقويمية تتم بواسطة تفيد أ

 هيئة متخصصة في ضوء معايير محددة لمجاالت العملية التعليمية المتعددة . 

هو اعتماد المؤسسة التعليمية ككل  :Institutional Accreditationاالعتماد المؤسسي  

ير المؤسسة وتوفويشمل ذلك العاملين في وفقا  لمعايير محددة حول كفاءة المرافق والمصادر 

الخدمات االكاديمية والطالبية المساندة والمناهج ومستويات الطالب والهيئة االكاديمية وغيرها 

 من مكونات المؤسسة
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 (%7) : استراتيجية المؤسسة التعليمية األول  المعيار

تطويرها ومن نواحي القوة  التعليمية لالستفادةيعمل التخطيط االستراتيجي للتعليم على مساعدة المؤسسات 

المؤسسة نحو اتخاذ قرارات صحيحة تحدد المالمح في  اصحاب القرار والحد من جوانب الضعف ويوجهوتنميتها 

 مما يسهل على المؤسسات التعليمية مواجهة التحديات ومواكبة التطور.المستقبلية للمؤسسة، 

ة من خالل التخطيط ويمكن للجامعة ترجمة األهداف المنشودة إلى برامج وخطط على المستويات االستراتيجي

ظر نويسمح لإلدارة العليا أن تماً مكوناً من عدة أنظمة فرعية المؤسسة التعليمية نظا يعد الذياالستراتيجي 

فهو مسار وإطار تستعين  ، للمؤسسة والعالقات فيما بين أجزائها ككل ، بدالً من التعامل مع كل جزء على حده

 به المؤسسات لتحقيق أهدافها ويترجم رسالتها ورؤيتها ويميزها عن غيرها من المؤسسات.

يمها يوالرسالة واألهداف ويتم تقوينبغي اعتماد عملية تخطيط مستمرة في المؤسسات التعليمية تحقق الرؤية 

القرارات األكاديمية االستراتيجية وإدارة المؤسسة   توافر البيانات والمعلومات لصناعفضالً عن  ، باستمرار

ة في ظل المؤسسة االستراتيجي بطريقة مختلفة تحدد الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي ورسم خطط

هذه العناصر وما يتضمنه من يبين وصف لمجموعة من العناصر مع جدول من  المعيارهذا  ويتكونذلك ، 

 مؤشرات : 

 العنصر االول: الخطة االستراتيجية   .1

 العنصر الثاني: االفاق واالجراءات والتطبيقات .2

 

  األول للمعيارالعام لتقييم درجة الجودة المتحققة  اإلطار

 (%7)استراتيجية المؤسسة التعليمية   : االول المعيار

 درجة( 42العنصر االول :  الخطة االستراتيجية  ) ت

 

 
 المؤشرات

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
تتوفر في المؤسسة التعليمية رؤية ورسالة موثقة 

 وتحقق األهداف عملياً ويتم مراجعتها دوريا.
12     

     6 المؤسسة بنشر الرؤية والرسالة واعالنهاتقوم  2

3 
تحقق الرسالة متطلبات المؤسسة التعليمية 

 والجهات  المستفيدة و متطلبات سوق العمل
12     

4 
يتم بناء الخطط على وفق برنامج زمني محدد 

وقاعدة بيانات تكون منسجمة مع رسالة المؤسسة 

 رالمستموأهدافها بما يحقق التطوير والتحسين 

12     
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 درجة( 28العنصر الثاني : االفاق واالجراءات والتطبيقات )  ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

     12 توجد آلية عمل لتقييم األداء المؤسسي. 1

2 
ية والميدانتعتمد المؤسسة على الدراسات العلمية 

في رسم خارطة الطريق لبناء العمليات التعليمية 

 وتطويرها ومعالجة الخلل.

6     

3 
هم المؤسسة التعليمية في تفعيل التشريعات تس

التي تشجع على االنتقال من المركزية الى 

 الالمركزية في األداء المؤسسي

11     

 

 :المعيار األولعنصر من العناصر ذات العالقة بأدناه مجموعة األدلة والوثائق المطلوبة إزاء كل 

 :االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر االول

 .ومعلنة  وجود نسخ موثق فيها رؤية ورسالة ومصادق عليها من االدارة العليا .1

 .استطالع حول مدى فهم الرؤية والرسالة  .2

 محاضر االجتماعات والقرارات المتعلقة بصياغة االهداف. .3

 عن متطلبات المؤسسة التعليمية والجهات المستفيدة وسوق العمل.  معدةأدلة  .4

 وجود خطط تفصيلية، وقاعدة معلومات لبناء الخطة الشاملة.  .5

 خطط التحسين المستمر.   .6

 :االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثاني 

 تقارير التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية. .1

 الدراسات العلمية والميدانية. تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تمخضت عن  .2

 محاضر االجتماعات واالوامر الخاصة بتنفيذ التشريعات . .3

 دراسات ومقترحات خاصة حول التشريعات والقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط . .4

 

 (%81) الحوكمة  و االدارة الثاني : المعيار

داء المؤسسة لذلك على المؤسسات معرفة المعنى أالحوكمة في عملية التحسين المستمر لجودة وتسهم        

عند الحديث ف لعمل المؤسسة ، الحقيقي لهذا المعيار ومدى ارتباطه في تنظيم القوانين والتعليمات التي تشكل اساساً 

عني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، الحوكمة ت ، فإن   كانت هادفة أو غير هادفة للربحأعن منظمة ما سواء 

 .والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات في جزء معين من المسؤولية

 يتهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فالحوكمة  في الجامعات تتمثل بمجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي 

األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الجامعة، وبذلك فإن الحوكمة تعنى 
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أي وجود نظام يعمل على التحكم في العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء، كما  ،  تطبيق النظام

من  لمعيارايتكون هذا وتحديد المسؤول والمسؤوليات، تشمل مقومات تقوية المؤسسة التعليمية على المدى البعيد 

 مجموعة من العناصر مع جدول يبين وصف لهذه العناصر وما يتضمنه من مؤشرات : 

 العنصر االول: القيادة واإلدارة .1

 المؤسسية العنصر الثاني: االخالقيات والشفافية .2

 العنصر الثالث: بناء وتطوير القدرات .3

 السياسات والقوانين واالنظمة والتعليماتالعنصر الرابع: وضوح  .4

 العنصر الخامس: االليات واالجراءات .5

 

  عيار الثاني مللاإلطار العام لتقييم درجة الجودة المتحققة 

 

 (%81)  الحوكمة  واإلدارةالثاني :  المعيار

 درجة( 34) القيادة واإلدارةالعنصر االول :  ت

 

 
 المؤشرات

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 المطابقة / توافر المؤشر درجة
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
وجزئية ويتم مراجعتها  تنظيمية كلية هياكل توجد

 بصورة دورية.
6     

2 
تعمل المؤسسة على تطبيق قانون الجامعات بشكل 

 كامل ودقيق.
6     

3 
دليل مسؤوليات المجالس االكاديمية  يتوفر

 وصالحياتها )الجامعة، الكليات، األقسام(.
4     

     6 تمثيل ارباب العمل في مجالس المؤسسة. 4

5 
 للمؤسسة وتشكيالتها موثقتوصيف وظيفي  يوجد

 وتجرى مراجعته بصورة دورية.
6     

     6 خطة لتحسين األداء. توجد 6

 درجة ( 22األخالقيات والشفافية المؤسسية ) العنصر الثاني : ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

     4 فر قواعد السلوك الوظيفياوتت 1

     6 اب العاملين االكفاء والمتميزينآلية الستقط توجد 2

3 
الشفافية والوضوح في المؤسسة مبدأ تراعي 

التطبيق الكامل لألنظمة وتوفر المعلومات لجميع 

 العاملين.
4     

     6 ام مالي معلن للحوافز في المؤسسةنظ يوجد 4

 درجة( 42بناء وتطوير القدرات ) العنصر الثالث:  ت
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 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 درجة المطابقة / توافر المؤشر

 مالتقيي
 كلياً  جزئياً  توجدال 

1 

 تعمل المؤسسة على اشراك ممثلي المجتمع المحلي،

واألكاديميين واإلداريين والخريجين في وضع 

 خطط التطوير للمؤسسة التعليمية

6     

2 
نظام لتلقي مقترحات منتسبي المؤسسة  يتوفر

 التعليمية وشكاواهم، وكيفية التعامل معها.
4     

3 
ومعلن بخدمات المؤسسة يوجد تعريف واضح 

 التعليمية.
6     

4 
توجد معايير الختيار الجهات الخارجية ذات العالقة 

 وتصنيفها.
4     

5 
فر ضوابط تنظم تعاقد المؤسسة مع الجهات اوتت

 و المعنية.أالخارجية المتخصصة 
4     

6 
تعمل المؤسسة التعليمية على وضع ميزانيتها وفقاً 

 والتطوير.لخطة التحسين 
4     

7 
ن في المؤسسة التعليمية باألمن والعامل يشعر

 نظمة التأمين الصحي.أالوظيفي و
6     

     4 وفر فريق متوازن لبناء القدرات وتطويرها.يت 8

9 
 واإلدارة االمثل لنظم المعلومات ميتوفر االستخدا

 اإللكترونية في المؤسسة
4     

 درجة( 44ن واألنظمة والتعليمات )وضوح السياسات والقواني العنصر الرابع : ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

توفر المؤسسة التعليمية نظاماً معلناً وشفافاً يكفل 

تكافؤ الفرص والعدالة في التعيين واالختبار 

 والحوافزوالمنح 

6     

2 
توفر المؤسسة التعليمية سياسات موثقة وواضحة 

 وعادلة بشأن إجراءات الترقية.
4     

3 

تعمل المؤسسة التعليمية على اعالن مواصفات 

الوظائف وشروط التعيين ومعلومات عامة عن 

 المؤسسة ورسالتها وبرامجها .

6     
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4 

تعمل المؤسسة التعليمية على نشر معلوماتها 

وبياناتها متضمنةً )رؤية المؤسسة ورسالتها 

وأهدافها والبرامج والمقررات والدرجات 

االكاديمية ومتطلبات القبول والتخرج وأعضاء 

مجالس الجامعة والكليات واالقسام وأعضاء 

 هيئة التدريس والموظفين والطلبة (.

12     

5 

التعليمية نظاماً للثواب والعقاب في  توفر المؤسسة

ضوء معايير محددة يضمن عدم التمييز بين 

 الطالب واحترام مبادئ حقوق االنسان.

6     

     6 بعض الطلبة في حل المشكالت يشترك 6

7 

توجد لدى المؤسسة التعليمية ضوابط وقواعد 

وانظمة مؤثرة في سلوك الطلبة وتكون واضحة 

 ومعلنة.

4     

 درجة( 42: االليات واإلجراءات ) العنصر الخامس   ت

 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 درجة المطابقة / توافر المؤشر

 مالتقيي
 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
توفر المؤسسة التعليمية نظام الضوابط االخالقية 

 الستخدام التقنيات الحديثة.
6     

2 

مية أجواء الحرية االكاديمية توفر المؤسسة التعلي

للتدريسيين واالداريين والطلبة ( للتعبير عن )

 آرائهم في كل ما يخص قضايا الجامعة .

6     

3 
توجد لدى   المؤسسة التعليمية   قوانين و تعليمات  

 تؤمن الحماية الفكرية .
4     

4 
وجد لدى المؤسسة التعليمية اليات تقييم دوري ت

 لسياساتها واجراءاتها ومنشوراتها.ومستمر 
6     

5 
تطبق المؤسسة التعليمية نظام التدقيق الداخلي 

 للجودة وعمليات التقييم الذاتي.
6     

6 
تعمل المؤسسة التعليمية على مقارنة ادائها مع 

 مؤسسات تعليمية عالمية رصينة.
6     

7 
الية عمل واضحة لدى المؤسسة التعليمية توجد 

 لالستفادة من عمليات التغذية الراجعة.
6     
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 :  بالمعيار الثانيادناه مجموعة االدلة والوثائق المطلوبة ازاء كل عنصر من العناصر ذات العالقة في    

 :االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر االول

 .دليل التوصيف الوظيفيو دليل الصالحيات والواجبات .1

 .والخريجيناستمارات اراء الطلبة  .2

 .ي الموظفينأاستمارات استطالع ر .3

 .العلميالتنظيمي و الهيكل  .4

 

 االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثاني:

 .وثيقة السلوك الوظيفي .1

 .تقرير االدارة  السنوي الكلية .2

 

 االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثالث:

 .تقييم االداء السنوي .1

 .لخطة السنوية للتدريبا .2

 .اجراءات التدريب مذكرات ورسائل التعاون مع الجهات المختلفةدليل  .3

 

 االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الرابع:

 .دليل اجراءات الترقية العلمية .1

 .دليل شؤون الطلبة .2

 .ادلة اجراءات العمل .3

 .للمناصب اإلداريةواألختيارمعايير الترشيح  .4

 

 االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الخامس:

 .قوانين وتعليمات الحماية الفكريةدليل  .1

 .تقرير التقييم الذاتي .2

 .خطة التحسين .3

 .المؤسسياالعتماد اجراءات  .4

 



 

 

9 

 

 (%21) الثالث :  الموارد المالية والمادية المعيار

 والمهمات األنشككطة لجميع نةضككالحا البيئة يشكككل كونه من الموارد المالية والموارد المادية عيارم أهمية تأتي

 البيئة يشكككل أنه كما وخدمة المجتمع، علميال والبحث التعليم والتعلم من المؤسككسككة األكاديمية بها تضككطلع التي

 هذه البيئة صحة فإن الخدمات، ولذا وموظفي وإداريين وباحثين وأكاديميين طلبة البشرية من للمصادر الراعية

 وتحسينها المستمر، ومراقبتها بضكمانها الكفؤة الخطط وضكع الجامعة على يجب التي األسكس من هو وجودتها

 سالمة ة لضمانالرئيسك عاييرالم من ولعل .دوري بشككل ومراقبتها الخطط هذه بتنفيذ الكفيلة اإلجراءات وتنفيذ

 حيث إدارتها، من وحسككككن البيئة لهذه الالزمة المالية المصككككادر توفر ضككككمان هو وجودتها، الجامعية البيئة

 ورسككالتها، رؤيتها مع تتسكق ومهماتها المؤسكسكة ألنشككطة الواضكحة الميزانيات ووضكع السكليم المالي التخطيط

 خطط األكاديمي، ووضع النطاق خارج من أو األكاديمية المصادر من سواء ذلك بتوفير الكفيلة الخطط ووضع

 المالية اإلجراءات تتبع وشككفافة مسككؤولة مالية إدارة ضككمان المؤسككسككة على أن كما .المحتملة المخاطر إلدارة

 في البحث يكفي ال فإنه المؤسسة، توفرها التي والبشكرية المالية المصكادر في النظر وعند ،قانونيا بها المعمول

 تحقيق في ذلك وتوظيف وخبراتها كفاءتها على التركيز يجب بل والتوافر، العدد حيث من المصككادر، هذه كفاية

 التركيز يجب ماك  المجتمع خدمة أو البحثية أو األكاديمية سواء التعليمية المؤسسات بها تضكطلع التي المهمات

 تتبعها التي واإلجراءات جودتها، وضككمان المصككادر هذه أداء مراقبة في المؤسككسككة تضككعها التي الخطط على

 وتنميتها البشرية بالمصادر االرتقاء أو المادية للمصكادر المسكتمر التحديث حيث من سكواء المسكتمر، للتحسكين

 على اممنه كل يركز ن،ااساسي انعنصر المعيار هذا تحت يندرجو .وكفاءتها مهاراتها تطوير برامج خالل من

 واألدلة والمؤشككرات العناصككر حيث من حدة على معيار كليأتي  يلي فيما وسككنناق   .المصككادر هذه من جانب

هذه العناصررر عة من العناصررر مع جدول يبين وصررف من مجمو المعيارويتكون هذا ،  لتحقيقه المهمة والوثائق

 وما يتضمنه من مؤشرات :

 العنصر األول: الموارد المالية .1

 الموارد المادية العنصر الثاني: .2

 

  للمعيار الثالثاالطار العام لتقييم درجة الجودة المتحققة 

 (%21الثالث  : الموارد المالية والمادية ) المعيار

 درجة( 44الموارد المالية ) العنصر االول : ت

 

 
 المؤشرات

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 التقييم

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة مالية موثقة 

ومعلنة متضمنة توقعات المؤسسة بشأن الموارد 

 والنفقات، ويتم مراجعتها بشكل مستمر.
6     

2 
تعكس الخطة الماليةُ رؤية ورسالةً واهداف 

 المؤسسة التعليمية.
4     

3 
على تنويع مصـادر  تعمل المؤسسة التعليمية

 التمويل.
11     



 

 

10 

 

4 
تتضمن الخطة المالية موارد مالية كافية لمواجهة 

 المخاطر المحتملة.
4    

 

 

5 
ولية ادارة الشؤون ؤتوجد إدارة مختصة تتولى مس

 المؤسسة التعليمية. المالية، في
6     

6 

ة لصالحيات المخولاتتوفر وثيقة مهنية تتضمن 

المالي لمديري الوحدات وجه االنفاق أفي 

 حسب الهيكل التنظيمي في المؤسسة.بالتنظيمية و

4     

     2 .تطبق المؤسسة أحدث النظم المحاسبية المهنية 7

8 
ام يؤمن عملية يوجد في المؤسسة التعليمية نظ

 المالية الداخلية. التدقيق والرقابة

  

4 

 

    

9 
تجري عمليات التدقيق الخارجي )المالي( سنوياً 

     4 .بواسطة جهة حكـومية مستقلة

 درجة( 56) الموارد الماديةالعنصر الثاني :  ت

 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 درجة المطابقة / توافر المؤشر

 التقييم
 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
توجد لدى المؤسسة قاعدة بيانات بالموارد المادية 

 واحتياجاتها.
4     

2 
توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة طويلة المدى 

 ومعتمدة من اإلدارة العليا للمؤسسة.
8     

3 
اد بيئة تحتية وايجالتوفر المؤسسة التعليمية البُنى 

 جيدة.عمل مالئمة وجذابة تحظى بصيانة 
6     

4 

يوجد في المؤسسة التعليمية العدد الكافي من 

القاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة 

 التدريس والمختبرات والورش والمعامل.

6     

5 
تطبق المؤسسة التعليمية معايير الجودة الخاصة 

 بالبنى التحتية.
6     

6 
تعمل المؤسسة التعليمية على توفير اجراءات 

 والسالمة المهنية.الصحة 
8     

7 

توفر المؤسسة التعليمية أجهزة حاسوب وتقنيات 

معلومات متطورة وكافية ومتاحة من حيث 

 العدد والنوعية واالدامة وتتسم بالمرونة.

4     

8 

تعمل المؤسسة التعليمية على توفير الدعم الفني 

الالزم في استخدام تقنيات االتصاالت 

 والمعلومات.

4     

9 
يتم استخدام تقنية المعلومات في فعاليات المؤسسة 

 التعليمية المختلفة.
4     



 

 

11 

 

11 
توجد أنظمة أمن وحماية وصيانة المعلومات 

 المتعلقة بالمؤسسة التعليمية.
6     

 

 : المعيار الثالثأدناه مجموعة األدلة والوثائق المطلوبة إزاء كل عنصر من العناصر ذات العالقة بفي 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر االول 

 .والموازنة المالي التخطيط وجود سجالت .1

 .الموازنة لبنود المالي التخصيص شواهد .2

 نموذج من الدراسات التقويمية للموارد المالية.أ .3

 نموذج من التقارير المالية.أ .4

 )الموازنة وحساب المالي التخطيط في( المالية  النماذج .5

 المالي من مصادر التمويل المختلفة. نسب إجمالي الدخل .6

 .سابقة سنوات لعدة التعليمية المؤسسة ميزانية .7

 .سابقة سنوات لعدة الخارجي المالي التدقيق وجود تقارير .8

 .  إلى اإلنفاق الكلي يينرواتب الموظفين والتدريسنسب بيانات  .9

 تقارير حول تقييم المخاطر واالستراتيجيات لتقليلها.   .12

 .الختامية للموازنة الحساباتوجود  .11

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثاني 

 التخطيط . عملية وثائق .1

 .االستخدام وكفاءة واإلتاحة التوافر .2

 .والمالءمة والجودة النوعية .3

 .والسالمة األمن واجراءات سياسات .4

 .الخاصة االحتياجات ذويل مرافق وجود .5

 .وإجراءاتها والتطوير التحسين خطط .6

 .وتحسينها ومراقبتها وخدماتها المرافق جودة إدارة .7

 .وفعاليتها الصيانة إجراءات .8

 .المرافق عن العمل أصحاب ذوي رضا .9

 .ودوريات بيانات وقواعد كتب من التعلم مصادر تنوع .11

 المستخدمين. رضا عن الرأي وجود استطالعات .11

 مماثلة. برامج تقدم أخرى تعليمية مؤسسات مع التجهيزات توفر مدى مقارنة .12

  .مستقلين مقومين بواسطة المباشرة المالحظات .13

 . الصيانة وجداول التجهيزات حال تقويم عمليات توفر .14

 . الثمن غالية واألجهزة المرافق باستخدام الخاصة السلوك وقواعد التنظيمية توفر اللوائح .15

 المستخدمين، رضا عن الرأي استطالعات درجات .16

 األجهزة. أعطال عن المتوافرة اإلحصاءات .17

 .شبيهة أخرى مؤسسات في الموجودة بتلك المؤسسة في التجهيزات توافر مدى مقارنة .18



 

 

12 

 

  
 

 (%12) الرابع : اعضاء هيئة التدريس المعيار

 الية.عتواجه المؤسسة التعليمية تحديات عديدة في مجال اختيار المالكات التدريسية المؤهلة للعمل فيها بكفاءة 

عضاء هيئة التدريس يعد العنصر الحاسم في نجاح فاعلية عملية التعليم و التعلم ،وعليه البد أن االهتمام باختيار إ

 كما يجب تعيين، ان يكون اعداد هيئة التدريس ومؤهالتهم كاف لتحقيق رسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها 

ا يتطلب وجود لوائح وهذ وفق قواعد واسس اكاديمية تخدم اهداف المؤسسة وتطورهاعلى أعضاء هيئة التدريس 

ئة حسب األلقاب العلمية وتهيبتوضح مسؤوليات وواجبات أعضاء هيئة التدريس من حيث النصاب  وتعليمات 

 ر مهاراتهم وقدراتهم وتوفير البيئةيتطو ؛ فضالً عن التسهيالت والدعم المناسب لحضور المؤتمرات والورش  

عة من العناصر مع جدول يبين وصف من مجمو المعيارون هذا يتك،  هيئة التدريسالمناسبة لالرتقاء بعضو 

 هذه العناصر وما يتضمنه من مؤشرات : 

 .لية اختيار اعضاء هيئة التدريسآ العنصر األول: .1

 .لثاني: كفاءة اعضاء هيئة التدريسالعنصر ا .2

 .ة التعليمية ألعضاء هيئة التدريسالعنصر الثالث: البيئ .3

 .الداعمة ألعضاء هيئة التدريسالعنصر الرابع: الخدمات  .4

 

  لمعيار الرابع لاالطار العام لتقييم درجة الجودة المتحققة 

 ( %12لرابع  :أعضاء هيئة التدريس )ا المعيار

 درجة( 18) آلية اختيار اعضاء هيئة التدريسالعنصر االول :  ت

 

 
 المؤشرات

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 التقييم

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
تحديد احتياجات المؤسسة التعليمية من اعضاء 

الهيئة التدريسية وتخصصاتهم مستندة الى رؤيتها 

 وأهدافها.
11     

2 
تشكيل لجان مهنية من ذوي االختصاص الختيار 

اعضاء هيئة التدريس لألنشطة وفقا لمعايير 

 تتضمن مؤهالتهم وقدراتهم.
8     

 درجة( 32العنصر الثاني : كفاءة عضو هيئة التدريس ) ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 التقييم

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
توجد لدى المؤسسة التعليمية خطط بالبرامج 

التدريبية لتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس 

 وقدراتهم
11     

2 
توجد قواعد بيانات خاصة بمؤهالت وخبرات 

 أعضاء الهيئة التدريسية .
6     

3 
يسهم عضو هيئة التدريس في المجاالت التي تخدم 

 المؤسسة التعليمية في مجال تخصصه

 

16 
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 درجة ( 6البيئة التعليمية لعضو هيئة التدريس )العنصر الثالث :  ت

 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 درجة المطابقة / توافر المؤشر

 التقييم
 كلياً  جزئياً  ال توجد

     6 يماتللتعل تحديد نصاب عضو هيئة التدريس وفقاً  1

 درجة( 44العنصر الرابع : الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس ) ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 التقييم

 كلياً  جزئياً  توجدال 

1 
تعمل المؤسسة التعليمية على توفير المتطلبات 

 البحثية للتدريسين .
6     

2 
توفر المؤسسة التعليمية الظروف المناسبة 

 والمتطلبات اإلدارية والتعليمية .
12     

3 
توجد تعليمات واضحة ودقيقة تتضمن استخدام 

 أساليب التعليم والتعلم .
6     

4 

المؤسسة التعليمية بتطبيق تعليمات ومعايير تعمل 

لمنح الجوائز العلمية والبحث العلمي وتقييم 

 اداء عضو هيئة التدريسية.

8     

5 

تمنح المؤسسة التعليمية تسهيالت لعضو الهيئة 

التدريسية للمشاركة في المؤتمرات والدورات 

التطويرية والورش التدريبية المحلية واالقليمية 

 والعالمية

12     

 



 

 

14 

 

 :  بالمعيار الرابعادناه مجموعة األدلة والوثائق المطلوبة إزاء كل عنصر من العناصر ذات العالقة في      

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر األول 

 د المطلوب من اعضاء هيئة التدريسخطة استراتيجية للمؤسسة التعليمية تتضمن العد توجد .1

 واختصاصاتهم وشهاداتهم وتكون هذه الخطة مستندة الى رؤية ورسالة واهداف المؤسسة التعليمية .

  .وامر ادارية ومحاضر اجتماعات للجان الخاصة بأعضاء هيئة التدريسأوجود  .2

 

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثاني 

  .سخطة تتضمن البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريتوجد  .1

عضاء هيئة التدريس في الندوات والدورات والمؤشرات التي أكات وامر ادارية تتضمن مشارأ توجد .2

  .تخدم المؤسسة التعليمية

 

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثالث 

 أللقاب العلمية )استاذ، استاذ مساعدا وفقعلى هيكلية واضحة تحدد نصاب اعضاء هيئة التدريس توجد           

  .، مدرس ، مدرس مساعد ( ويتم اصدار اوامر ادارية بالتكليفات

 

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الرابع  
 

 وجود بيئة وخدمات مناسبة داعمة ألعضاء هيئة التدريس . .1

نح للتدريسيين مساليب الحديثة في التعليم والتعلم ، الجوائز العلمية التي تُ هناك دليل تعليمات يتضمن األ .2

 المتميزين والتي تكون احدى عناصر تقييم عضو هيئة التدريس.

لمية طة الععضاء هيئة التدريس في مختلف االنشأعمل رسمي يتضمن تسهيالت اشتراك  هناك اسلوب .3

 .وتراعي مبدأ العدالة في تقديم التسهيالت وبشفافية  ودولياً  وعربياً  محلياً 

 

 (%21) الخامس :  الطلبة المعيار

وإعدادهم لمواجهة الحياة وتحدياتها في الحاضر  ،التعليمية وثمرتها وغاية وجودها العملية عيارالطلبة معد يُ    

كير المعارف والمعلومات وطرائق التفالمهارات و لذا تعمل المؤسسات التعليمية على اكساب الطلبة  ،  والمستقبل

وغرس القيم لديهم ليتوافقوا مع معايير المواطنة  ومناهجه ومهاراته، وتسعى لصياغة وجدانهم وتهذيب انفعاالتهم

ال ينجح في اعداد مواطنين قادرين ليس فقط على استيعاب من تطوير نظام تعليمي فع   د  فالبُ  ، المحلية والعالمية

 بل قيادتها وتوجيهها نحو بناء مجتمع منتج ومبدع ومزدهر. اذ أن المستقبل لن يكون؛هذه التغيرات والتأقلم معها 

بل سيختلف عنه اختالفاً نوعياً يستلزم تطويراً جوهرياً في مؤسسات التعليم، وإعداد  ؛مجرد امتداد للحاضر

األجيال. ويتطلب استشراف المستقبل، ورسم توقعات تقريبية لما سيكون عليه، والتخطيط  لمواجهته بإعداد 

ة لي والوجداني والمهارات العملية واألكاديميبالعلم والمعرفة ومهارات التفكير والنضج االنفعا محصنينالطلبة 

 ديمقام المؤسسة التعليمية بالطلبة وتالبد من اهتم من ثمي مسارات الحياة المختلفة والتي تمكنهم من النجاح ف

التسهيالت الطالبية الضرورية بتوفير البيئة العلمية المالئمة وتهيئة آليات القبول واألدلة اإلرشادية والخدمات 

اندة التي تساعد الطلبة بشكل مهني وسلوكي لالنصهار ضمن البيئة الجامعية وإعدادهم بشكل مهني لسوق المس
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رمجة مبتوجيههم وإرشادهم بشكل تربوي ضمن برامج وتسهيالت  ؛فضالً عنآليات تنظيمية  على بناءً العمل 

 رات وتكوين الشخصية التيوإكسابهم المها وعالمياً  العلمية والثقافية محلياً  ةنشطوإتاحة فرص المساهمة باأل

هذه عة من العناصر مع جدول يبين وصف من مجمو المعياريتكون هذا هم في بناء المجتمع ، مهمتتعزز 

 العناصر وما يتضمنه من مؤشرات : 

 

 .الخدمات الطالبية. العنصر األول: 1

 .. العنصر الثاني: الخريجون2

 اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي..  العنصر الثالث: خدمات 3

 .. العنصر الرابع: األنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدولي4

 .في صنع القرارات همممسااالطلبة و أثرالعنصر الخامس: . 5

 

 خامسال معيارللاالطار العام لتقييم درجة الجودة المتحققة 

 (  %21لخامس : الطلبة )ا المعيار

 درجة( 66الخدمات الطالبية ) العنصر االول : ت

 

 
 المؤشرات

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
توفر المؤسسة التعليمية سياسة واضحة ومحددة 

 ومعلنة للقبول.
2     

2 
تحتفظ المؤسسة التعليمية بملف خاص لكل طالب 

في مكان سري وآمن يحوي معلومات تتعلق  

 بسلوكه ونشاطه ومستواه األكاديمي.
6    

 

 

 

3 

 ومريحة خاصة التعليمية اماكن توفر المؤسسة

 المرافق من  عدد كاف  فضالً عن وجود ؛للطلبة 

الطبية  والرعاية والصيانة الطعام لتقديم المالئمة

 .الخدمات من ذلك وغير

4     

4 

 والمريح االمن توفر المؤسسة التعليمية السكن

 من مجموعة االقسام الداخلية مع وجود لطلبة

 ، سكنالفي داخل  السلوك تحكم التي القواعد

 .للسكن المستخدمين الطلبة معلومة لدى وتكون

6     

5 

 المؤسسة التعليمية الدالئل االرشادية توفر

متضمنةً معلومات  التي تقدمها الطالبية للخدمات

 وانواعها، الدراسية البرامج عن ) المؤسسة،

 اسماء ، الشهادات ، الدرجات العلمية المقررات،

 اعضاء ، االداريين ، التدريس هيئة اعضاء

 ، والتسجيل القبول متطلبات الجامعة ، مجلس

 الدرجات منح قواعد ، الدراسية ان وجدت الرسوم

2    
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االمتحانات  ، االنظمة االكاديمية ، العلمية

 . الطلبة كافة( تهم التي والسياسات
 

 

 

6 
تقوم المؤسسة التعليمية بأجراء استطالعات دورية 

ء الطلبة بشأن الخدمات الطالبية آرمعرفة أل

 .لهم  المقدمة
4     

7 

 الطلبة عمليات اختبار )تقويم( تكون أن يجب

 تطبيقها يتم وأن المستهدفة، التعلم لنواتج مناسبة

 المستوى من المستقل التحقق مع بفاعلية وعدالة

 .تحقيقه تم الذي

6     

8 

 عن االحصائية التعليمية البيانات توفر المؤسسة

 البرامج انواع مختلف في الطالبية المخرجات

 المختلفة الدراسية المواد في النجاح ،ونسب

 نسب  الرسوب عن فضال ؛ الدراسية والمستويات

 والمواد بالغياب والرسوب ، والتأجيل والفصل

 .الدراسية

6    

 

 

 

 

 

9 
 تزويد تضمن واضحة اجراءات توفر المؤسسة

 من اجل ادائهم مستوى عن  راجعة بتغذية الطلبة

 والتعلم التعليم تعزيز عملية
6     

11 
 امجروالب الخدمات وتوفراحتياجات الطلبة  تحدد

 نتائج على )بناءً  تلك االحتياجات لدراسة المناسبة

 العلمية( االستقصاءات
4     

11 
جميع المنح  عنتوجد اجراءات موثقة 

والمساعدات المالية التي تقدمها المؤسسة الى 

 الطلبة المحتاجين.
4     

12 
توفر المؤسسة التعليمية برامج خاصة باإلرشاد  

 االكاديمي .
6     

13 
توفر المؤسسة التعليمية   وحدة لدعم  الطلبة من 

 ذوي االحتياجات الخاصة.
6     

14 

 تكفل وأنظمة قواعد التعليميةفر لدى المؤسسة توت

 لشؤون وثابتة عادلة إدارية إجراءات وجود

الة آليات مع وجود الطلبة،  النزاعات في للنظر فع 

 . والتظلم

4     

 درجة( 32الخريجون )  صر الثاني :العن ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
توجد لدى المؤسسة وحدة تنظيمية لمتابعة 

 الخريجين   وتوظيفهم.
6     
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     4 ليات تفعيل التواصل مع الخريجينآتوجد  2

3 

على إقامة دورات تدريبية تعمل الوحدة التنظيمية 

للخريجين غير العاملين )العاطلين(   في مجال 

 التطوير المهني .

6     

4 

تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء استطالعات 

دورية آلراء المؤسسات التي يعمل بها 

 الخريجون

4     

5 
تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء دراسات ميدانية 

 تعطي مؤشرات عن فرص العمل المحتملة .
4     

6 
قاعدة بيانات متكاملة   توجد لدى الوحدة التنظيمية

 عن الخريجين .
6     

 درجة( 6العنصر الثالث :  خدمات االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) ت

 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 درجة المطابقة / توافر المؤشر

 مالتقيي
 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

 والتربوي النفسي يوجد مركز متخصص لإلرشاد

دار من قبل متخصصين في هذا المجال يُ 

والنجاح  النمو على الطلبة ويهدف الى مساعدة

 ةرشادياإل هممهت  التدريسيين لممارسة وتهيئة

 بنجاح مع المحافظة على خصوصية الطلبة.

6    

 

 

 

 درجة( 12االنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدولي )العنصر الرابع :  ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

هتم لة توحدات مفع   توجد لدى  المؤسسة التعليمية 

بالنشاطات  لتنمية القدرات العلمية والفنية 

والرياضية والثقافية وغيرها وتعمل على 

دعمها مادياً ، وتشجيع الطلبة على المشاركة 

في المجاالت التي تتالءم واهتماماتهم 

 واحتياجاتهم.

2     

2 

 -عند اقتضاء الحاجة -توفر المؤسسة التعليمية 

ة مدالمناسبة للطالب االجانب خالل خدمات الدعم 

مصممة  دراستهم في البلد وأن تكون هذه الخدمات

 لطلبة.با لتلبية االحتياجات الخاصة

2     

3 

توجد في المؤسسة التعليمية التعليمات واالنظمة 

التي تسهل اقامة كافة واالدلة االرشادية 

 .راسة الطلبة االجانب وتنظمهاود

4     

4 

نح التعليمية على توسيع المُ  تعمل المؤسسة

الدراسية من خالل التواصل مع الجامعات 

 .العالمية الرصينة

2     
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 درجات ( 8دور الطلبة والمساهمة في صنع القرارات )  العنصر الخامس : ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
وجد ممثلية للطلبة في االدارة العليا للمؤسسة ت

 التعليمية .
4     

2 
توفر المؤسسة التعليمية اجراءات خاصة لالستفادة 

اتخاذ قرارات  من افكار ومقترحات الطلبة في

 المؤسسة التعليمية
4     

 

بالمعيار األدلة والوثائق المطلوبة إزاء كل عنصر من العناصر ذات العالقة  من مجموعةأدناه في       

 :الخامس

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر االول:

 . (معلنةوتعليمات انضباطهم ) سس قبول الطلبةأُ وجود نسخ توثق سياسة و .1

 .بنسخ ورقية والكترونيةملفات لكل طالب محفوظة  .2

 .المعلومات الخاصة بكل طالبوجود وسائل للحفاظ على سرية  .3

 .ثابتة لشؤون الطلبةووجود اجراءات ادارية عادلة  .4

 .راي الطلبة حول جودة الخدماتلالع اجراء استط .5

 .زيارات االقسام الداخلية للحصول على ادلة عن توفر الخدمات .6

 مالئمة.شواهد عن وجود اماكن ونوادي للطلبة للطعام  .7

 .شواهد عن الرعاية الطبية .8

 .ادلة تعريفية عن الخدمات الطالبية تتضمن البرامج والجوانب االدارية والمالية اصدارات .9

 .نماذج من تقويم الطلبة لنواتج التعلم المستهدفة .11

 .احصائيات عن نسب النجاح والغياب .11

 .نماذج توثق اراء الطلبة عن مستوى أدائهم .12

 .االحتياجات الخاصةدعم ذوي لليات آمنح والمساعدات المالية للطلبة ووثائق حول ال .13

 .التي يحق للطلبة اللجوء اليهاق تثبت النظر في قضايا التظلم وجود وثائ .14

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثاني 

 إحصائيات ومعلومات موثقة عن الخريجين .1

 محاضر توثق فعالية متابعة المؤسسة التعليمية   لخريجيها .2

 الخريجين العاطلينبرامج التطوير المهني المنفذة لتدريب  .3

 اداء الخريجين  عننماذج من اراء حقل العمل  .4

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثالث 

 .االرشادمحاضر  .1

 .رشادفي التوجيه واإلنماذج مستخدمة  .2
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 .رشادو سنوية عن اإلأتقارير فصلية  .3

 .االرشادلممارسة المتخصصين  التدريسينمعلومات توثق تسمية  .4

 

 : لرابعاألدلة والوثائق المطلوبة للعنصر ا

 .لكافية لممارسة األنشطة الطالبيةشواهد عن األبنية والفضاءات ا .1

 .برامج موثقة عن الممارسات الرياضية والعلمية والثقافية المنفذة .2

 .ع الطلبة على المشاركات الطالبيةإرشادات مطبوعة تعكس اهتمام المؤسسة لتشجي .3

 .المالي المناسب للطلبة االجانبشواهد تثبت الدعم  .4

 .رشادية الموجه للطلبةالدلة اإلا  .5

 .ط عالقاتها مع الجامعات العالميةمحاضر تبين توجهات المؤسسة نحو توسيع المنح الدراسية وتنشي .6

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الخامس 

 .قراراتلاشاركات الطلبة في صنع بعض محاضر مجالس االدارات العليا في المؤسسة التعليمية تبين م .1

 .للطلبة في االدارات العليا للمؤسسة التعليمية ةدارية صادرة تشير الى وجود ممثليو اأوامر جامعية أ .2

 .مقترحات طالبية موثقة تعكس ممارسة الطلبة لعملية صناعة القرارات في المؤسسة .3

 .الطلبة تتعلق باألمور االكاديمية ليارات العليا فيها مساهمات لممثدي قرارات صادرة من اإلأ .4

 .الطلبة في صنع قرارات المؤسسة أثرقة تعزز الحرية والديمقراطية ومقترحات طالبية موث .5

 

  (%24) السادس : البحث العلمي المعيار

للمؤسسة التعليمية كونه يشير الى جوهر تميزها، فالمؤشرات المعتمدة التي  بالغةً  هميةً أ المعياريشكل هذا      

ناول طبيعة العالقة بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة من خالل تحقق حالة التناسق واالنسجام ليعكس حالة تت

كارات في مختلف البتتحقيق نتاج علمي متميز تشكل فيه االختراعات وا ن  أالتمييز في النتاج البحثي المتحقق ، اذ 

ن النشاط العلمي البحثي للمؤسسات العلمية وتحديداً أالمجاالت العلمية السمة البارزة كماً ونوعاً السمة البارزة ، 

الموجه نحو اكتشافات علمية نظرية وتطبيقية عبر تحويلها الى مشاريع ريادية هو الذي يحقق حالة التميز كما 

من قبل اعضاء هيئة التدريس   هوخارجداخل البلد في ندوات وورش العمل ان السعي لحضور المؤتمرات وال

هم في التطوير المستمر للعلوم والمعارف واكتساب المهارات عبر التفاعل االيجابي مع اقرانهم في المؤسسات يس

عة من من مجمو يارالمعويتكون هذا العلمية البحثية االقليمية والعالمية بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة ، 

 هذه العناصر وما يتضمنه من مؤشرات : العناصر مع جدول يبين وصف 

 .العنصر األول : بيئة البحث العلمي .1

 .العنصر الثاني : تمويل البحث العلمي .2

 .العنصر الثالث: نشر البحث العلمي .3

 .العنصر الرابع: تسويق البحث العلمي .4

 .العنصر الخامس: االبداع واالبتكار .5

 .السادس: اخالقيات البحث العلمي رالعنص .6

 .العنصر السابع : مصادر المعلومات .7
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 .العنصر الثامن : التعاون الدولي في االنشطة العلمية والبحثية .8
 

 السادس  معيارللاالطار العام لتقييم درجة الجودة المتحققة 

 (         %24السادس : البحث العلمي ) المعيار

 درجة ( 54العلمي )بيئة البحث العنصر االول :  ت

 

 
 المؤشرات

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
يتوفر لدى المؤسسة قسم )تشكيل( يتولى وضع 

خطة موثقة وواضحة ومعلنة للبحث العلمي 

 طبيعة المؤسسة ورسالتها. مع تتناسب
6     

2 
الجهات المستفيدة من خدمات  وممثل ركتيش

 . المؤسسة التعليمية في صياغة الخطط
6     

3 
تلبي خطة البحث العلمي متطلبات سوق العمل 

 واحتياجات المجتمع.
6     

4 
المؤسسة التعليمية بالسياسات واالجراءات  تلتزم

 المتصلة باالبتعاث والبحث العلمي
4     

5 
 الكافية التحفيز وسائل المؤسسة لدى تتوافر

 .ومعنوياً  ودعمهم مادياً  الباحثين لرعاية
4     

6 

توفر المؤسسة التعليمية مستلزمات البحث العلمي 

كافة  بما في ذلك مختبرات وورش علمية واجهزة 

ومعدات ومواد ومجالت ألعضاء هيئة التدريس 

 وطلبة الدراسات العليا إلنجاز بحوثهم.

6     

7 
التعليمية برامج عمل لصيانة توجد لدى المؤسسة 

البنى التحتية واالجهزة والمعدات بصورة دورية 

 وادامتها
6     

8 

تتوفر لدى المؤسسة التعليمية سياسات عامة 

واضحة تحكم انظمة ملكية معدات البحث 

واستبدالها بما في ذلك المعدات التي حصلت عليها 

ريس او المؤسسة عن طريق منح اعضاء هيئة التد

 ها .فياالقسام او معاهد البحوث 

4     

9 
توفر المؤسسة شروط الصحة والسالمة المهنية 

 وكذلكالبحثية،  وأنشطتهم الباحثين سالمة لتكفل

 وخارجها المؤسسة في داخل اآلخرين سالمة
6     

11 
العلمية تراعي  بحوثهان أتتأكد المؤسسة من 

متطلبات المعايير العالمية للمحافظة على البيئة 

 وحمايتها.
6     

 درجة ( 24تمويل البحث العلمي )العنصر الثاني :  ت

 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 درجة المطابقة / توافر المؤشر

 مالتقيي
 كلياً  جزئياً  ال توجد
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1 
 ألنشطة كافية سنوية موازنة المؤسسة تخصص

 .العلمي واالبتعاث والمؤتمرات البحث
6     

2 

تمنح المؤسسة األولية لألبحاث العلمية ذات 

المردود المادي واالقتصادي للمجتمع المحلي 

 ومؤسساته

6     

3 

يكون القسم المختص بشؤون البحث العلمي في 

 التي الخبرة تحديد مجاالت على قادراً  المؤسسة

في  الممكنة التجارية والفرص المؤسسة تمتلكها

 عنها. مجال البحث العلمي واإلعالن

6     

4 
 مشروعات في المشاركة على المؤسسة تحرص

 .دولية أو محلية مؤسسات بحثية من ممولة بحثية
6     

 درجة ( 16نشر البحث العلمي )العنصر الثالث :   ت

 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 توافر المؤشردرجة المطابقة / 

 مالتقيي
 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

عضاء هيئة التدريس أتعمل المؤسسة على توجيه 

وطلبة الدراسات العليا وتحفيزهم للنشر في 

 مجالت عالمية ذات معامل تأثير

 (Impact Factor) 

6    

 

 

 

 

2 

توفر المؤسسة قواعد بيانات للبحوث العلمية 

 البحث مجال في أداءها المنشورة يوضح

 عن األنشطة ويتم االحتفاظ بتقارير العلمي،

 .واألقسام والكليات لألفراد البحثية

4     

3 

تشجع المؤسسة أعضاء هيئة التدريس على 

المساهمة في أنشطة البحوث العلمية التطبيقية 

 تصلة بحاجات المجتمع وسوق العمل.الم

6     

 درجة( 8تسويق البحث العلمي )  العنصر الرابع : ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

تعمل المؤسسة التعليمية على االحتفاظ بعالقات 

عمل وروابط قوية مع المؤسسات ذات العالقة 

 المحلية والدولية وتفعيلها.

8     

 درجة ( 12واالبتكار )الخامس : االبداع العنصر  ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

و أتشجع المؤسسة اعضاء هيئة التدريس 

الخريجين للحصول على جوائز عالمية او 

 براءات اختراع.

6     
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2 
للملكية وتسويق ضع سياسات واضحة وعادلة ت

 حقوق الملكية الفكرية
6    

 

 

 

 درجة( 6) العنصر السادس : اخالقيات البحث العلمي  ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

توجد لدى المؤسسة التعليمية معايير خاصة 

ات ليآمعلنة وموثقة ويات البحث العلمي بأخالق

 متابعتها. واضحة لنشر الوعي بها و
6     

 درجة( 42) العنصر السابع : مصادر المعلومات ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
توفر المؤسسة التعليمية الكتب واالصدارات 

 للمكتبة.الحديثة 
6     

     2 توفر المؤسسة التعليمية دليل المكتبة . 2

3 
تعمل المؤسسة التعليمية على تحقيق شروط 

 الفيزياء الصحية والبيئية في قاعات المكتبة .
4     

4 
( للتعاون مع انظمة عالمية )برمجيات توجد

 الجامعات االقليمية والعالمية.
6     

5 

ق النظم المكتبية بما يتف تعمل المؤسسة على تطوير

مع التطورات الحديثة في مجال خدمات 

 المكتبات والمعلومات.

6    

 

 

 

6 
تعمل المؤسسة على تجهيز المكتبات االلكترونية 

 الحديثة وربطها بشبكات المعلومات .
8     

7 
بأشهر التصنيفات العالمية الخاصة بالبحث  تشارك

 العلمي .
6     

8 
على انشاء بنوك للمعلومات تعمل المؤسسة 

 واستخدام التقنيات الحديثة في الوصول إليها.
4     

 درجة( 78العنصر الثامن : التعاون الدولي في األنشطة العلمية والبحثية ) ت

 
 المؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 

ؤسسة التعليمية برنامج عمل يحدد الميوجد لدى 

عضاء الهيئة التدريسية للمشاركة ألية دعم آ

والتعاون والتواصل مع الجامعات وشبكات 

 البحث العلمي العالمية

6     

2 

تعمل المؤسسة التعليمية على عقد اتفاقيات تعاونية 

مع جهات أخرى للمشاركة في ملكية أو 

 العالية. البحث ذات التكلفة معداتم استخدا

8     
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 السادس:معيار بالأدناه مجموعة األدلة والوثائق المطلوبة إزاء كل عنصر من العناصر ذات العالقة في      

 

3 

تعمل المؤسسة لتطوير برامجها وتحسين خدماتها 

من خالل ابرام االتفاقيات العلمية والبحثية 

وتبادل الزيارات مع المؤسسات المحلية 

 والعالمية

6     

4 
تعمل المؤسسة على عمل بروتوكول مع مكتبات 

 الجامعات العالمية .
6     

5 

تفاهم واتفاقيات توجد لدى المؤسسة مذكرات 

الشراكة والتعاون البحثي مع مراكز االبحاث 

المحلية والعالمية والجهات الصناعية واالقتصادية 

 واالجتماعية وغيرها.

2     

6 

عضاء الهيئة أتحرص المؤسسة على دعم 

التدريسية الراغبين بالحصول على التفرغ في 

 مؤسسات علمية عالمية ألغراض البحث العلمي.
8     

7 
 جوائز على لحصولل الباحثين المؤسسة تشجع

 .العلمي في مجال البحث دولية

 

6 

 
    

 توفر المؤسسة ساعات بحثية كافية للتدريسيين. 8
2 

 
    

9 
حتساب العمل البحثي جزءاً على اتعمل المؤسسة 

 من نصاب عضو هيئة التدريس الجامعي.
4     

11 
في  التدريس هيئة أعضاء مشاركة المؤسسة تدعم

 .اإلقليمية والدولية والمؤتمرات ورش العمل
6     

11 
 هيئات عضوية في تدعم المؤسسة   المشاركة

 دولية.
4     

12 
تسهم المؤسسة   من خالل فرق العمل البحثية في 

خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة في المجتمع 

 المحلي.
6     

13 

اكز ألنشاء مرتتوفر لدى المؤسسة التعليمية خطط 

خاضعة تكون بحثية على وفق احتياجاتها و

 للمراجعة الدورية.

2     

14 

تعمل المؤسسة التعليمية على تشجيع التعاون في 

المشاريع الكبرى المعتمدة متعددة االختصاصات 

 والمؤسسات.

6     

15 
أعضاء هيئة التدريس في مشاريع  يتشارك

وأبحاث مشتركة مع شركاء استراتيجيين محلياً 

 ودولياً.
6     
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 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر األول: 

 وجود تشكيل اداري يتولى مهام وضع خطة البحث العلمي.  .1

 يوثق الخطة العلمية في المؤسسة. معلن محضر وجود  .2

 عن تمثيل الجهات المستفيدة في بناء خطة البحث العلمي. دليل  .3

 دليل يشير الى تلبية متطلبات سوق العمل في البحث العلمي.  .4

 العلمي. توثيق سياسة االبتعاث .5

 .الباحثين لرعاية الحوافز المعتمدةوسائل موثقة عن  .6

 التدريس حول فاعلية توفير المستلزمات.    هيئة راء أعضاءأاستطالع  .7

 جدول ووثائق حول الصيانة الدورية للبنى التحتية واألجهزة المختبرية.  .8

 وثائق تشير الى مصادر ملكية وأنظمة معدات البحث العلمي.  .9

 .حثينتعليمات الصحة والسالمة المهنية للبا  .11

 نظمة االمان الحديثة.أدلة عن تطبيق أ .11

 وثائق تعكس اهتمام وتوجيه البحوث العلمية نحو المحافظة على البيئة.  .12

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثاني 

 االنفاق السنوي على الجوائز والحوافز التشجيعية.  .1

 االنفاق السنوي على عناصر البحث العلمي. .2

 وثائق داعمة لألبحاث ذات المردود المالي واالقتصادي.  .3

 وجود جهة تنظيمية تتولى شؤون البحث العلمي وتوظيف نتائجه في مجاالت تطبيقية. .4

 .احصائيات عن تسويق البحوث وتحقيق الموارد .5

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثالث 

 إحصائية عن النشر في مجالت رصينة ذات معامل تأثير. .1

 برامج وقاعدة بيانات للبحوث العلمية. .2

 احصائيات عن تطور البحث العلمي. .3

 ادلة تحفيز التدريسين لتنشيط حركة البحث العلمي.  .4

 

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الرابع

 دارياً ومالياً. إوجود جهة تسويق البحوث  .1

 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات بحثية مماثلة. .2

 محلية وعربية وعالمية لتسويق البحث العلمي.اتفاقيات مع مؤسسات  .3

 

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الخامس

 احصائيات عن براءات االختراع مسجلة سنوياً. .1

 احصائيات عن الجوائز العالمية والعربية والمحلية في مجال البحث العلمي.  .2

 ادلة باالبتكارات والمشاريع الريادية وحاضنات االعمال. .3

 لمحافظة على حقوق الملكية الفكرية. ادلة عن ا .4

 العلمية.اليات تسويق نتاجات البحوث  .5
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 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر السادس

 ادلة وتعليمات عن اخالقيات البحث العلمي . .1

 وجود سياسة عادلة ومعلنة عن تسويق حقوق الملكية الفكرية . .2

 وثائق تدل على توثيق المؤسسة لجميع براءات االختراع المتحققة  .3

 

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر السابع

 توفر برنامج انترانت يرتبط بالمكتبات األخرى. .1

 وجود برمجيات للتعاون مع جامعات عالمية وعربية. .2

 وجود مكتبة حديثة. .3

 احصائيات عن اإلصدارات والدوريات. .4

 روط الفيزياء الصحية والبيئية في قاعات المكتبةدالئل تطبيق الش .5

 ادلة عن تطوير في النظم المكتبية. .6

 وجود بنك معلومات وشبكة معلومات تخدم الباحثين.  .7

 األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثامن

 وثائق باالتفاقيات العلمية والبحثية. .1

 لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل. توثيق الزيارات وااليفادات .2

 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية ومكتبية. .3

 دالئل تسهيل مشاركة التدريسين بأبحاث مشتركة مع جهات محلية او دولية.  .4

 ضمن النصاب التدريسي. دُ م  عت  وثائق تعكس توفير ساعات بحثية تُ  .5

 المجتمع. دعم فرق العمل البحثي لخدمة على ادلة  .6

 مراكز والوحدات البحثية.الدالئل على تشجيع انشاء  .7

 

 

 (%4) السابع : خدمة المجتمع المعيار

عضاء هيئة التدريس أتفاعل للمؤسسة التعليمية الذي من خالله ي االرتكاز معيارتعد خدمة المجتمع       

هارياً وم وثقافياً  تطويرهم اقتصادياً والموظفين والطلبة مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي والوطني بهدف 

 تحقيق التكامل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع. الى سعياً  واجتماعياً 

ينبغي ان تتضمن اسهامات المؤسسة انشطة فمن المجتمع المحلي  ومهماً  اساسياً  المؤسسة التعليمية جزءاً  تُعدُ      

وطنية والمساهمة في دفع عجلة االقتصاد المحلي والوطني و المجتمعات المحلية والأوخدمات لمساعدة االفراد 

يجب  وكذلك ،والمحافظة على البيئة وزيادة الرفاه االجتماعي من خالل الدعم المادي والمعرفي ومشاريع التنمية

ن توفر المرافق والخدمات لدعم وتطوير المجتمع وكذلك تشجيع اعضاء هيئة التدريس أعلى المؤسسة التعليمية 

 وظفين والطلبة على المشاركة الفاعلة والبناءة في خدمة المجتمع.  والم
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عن اشراك اعضاء المجتمع المحلي ضمن مجالس ادارتها  فضالً ؛ ن تعلن عن انشطتها أعلى المؤسسة و           

جل العمل أي استراتيجيات فاعلة ومناسبة من الى تبن وصوالً  إليهان تتابع بشكل مستمر نظرة مكونات المجتمع أو

 فقط  اً واحد اً عنصر المعيارويتضمن هذا  ،على تحسين صورتها وسمعتها االكاديمية

هذه العناصر وما يتضمنه من يبين وصف  تيمن مجموعة من العناصر والجدول اآل المعياريتكون هذا         

 مؤشرات : 

  السابع معيارللاإلطار العام لتقييم درجة الجودة المتحققة 

 ( %4السابع : خدمة المجتمع )  المعيار

 درجة( 42سياسة المؤسسة التعليمية لخدمة المجتمع )العنصر االول:  ت

 

 
 المؤشرات

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كلياً  جزئياً  ال توجد

1 
خطط في المؤسسة التعليمية للخدمات  توجد

 المجتمعية معلنة وموثقة.
6     

2 

مراكز ووحدات متخصصة )التعليم المستمر، توجد 

المكاتب االستشارية، العيادات الطبية، العيادات 

القانونية، االرشاد النفسي، الزراعية والبيطرية، 

الخ( وقبل مدة كافية تعلن عن برامجها التدريبية في 

 حقل االختصاص.

8     

3 

 نشطتها )الندوات ،المعارضتعلن المؤسسة عن أ

،الورش التدريبية، الحلقات النقاشية ، االتفاقيات 

( من خالل وسائل االعالم وشبكات  وعالمياً  محلياً 

 التواصل االخرى .

4     

4 
 تفعيل آليات التعاون على التعليمية تعمل المؤسسةُ 

 مع المنظمات المختلفة.
4     

5 
تعمل المؤسسة التعليمية على تنظيم برامج لتدريب 

 مؤسسات متخصصة محليا وعالميا. الطلبة في
4     

6 
ل مثمؤسسة على تفعيل البرامج الخاصة تعمل   ال

مكافحة االدمان ومحو االمية وغيرها من البرامج 

 التوعوية.
6     

7 
تعمل المؤسسة على قياس مدى رضا الجهات 

 المستفيدة من خدماتها بشكل دوري.
4     

8 
تقوم المؤسسة التعليمية بإعداد تقارير تقويمية سنوية 

 اإلسهامات التي قدمتها للمجتمع. عن
4     

 

  :السابع  المعيارأدناه مجموعة األدلة والوثائق المطلوبة إزاء العنصر ذات العالقة بعن           

 :األدلة والوثائق المطلوبة للعنصر 

 تصف السياسات والخطط واإلجراءات نحو خدمة المجتمع. ةوجود وثائق معلن .1

 .ادلة تتضمن البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المجتمع .2
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)التعليم المستمر، المكاتب االستشارية، العيادات الطبية،  لخدمة المجتمعالوحدات المتخصصة أنشطة  .3

 العيادات القانونية، االرشاد النفسي، الزراعية والبيطرية ..(.

 انات سنوية تمثل مدى استخدام أفراد المجتمع لمرافق المؤسسة التعليمية .بي .4

 إحصائيات سنوية بعدد المحاضرات التوعوية والبرامج التدريبية المتعلقة بخدمة المجتمع .5

 إحصائيات سنوية باإلنفاق الفعلي على الخدمات المقدمة للمجتمع. .6

 مات والبحوث المتعلقة بالمجتمع.إحصائيات سنوية ألعداد الدراسات والمشاريع والخد .7

وحماية التراث والبيئة والموارد بمكافحة االدمان ومحو االمية إحصائيات سنوية بالنشاطات المتعلقة  .8

 وغيرها من البرامج التوعوية. الطبيعية

 حد الدراسات المتعلقة بخدمة المجتمع .ألنموذج أ .9

 لمؤسسة للمجتمع . المقدمة من قبل االخدمات وجود استطالع آلراء المجتمع حول جودة  .11

 اليات وقرارات اختيار ممثلين عن المجتمع المدني في مجلس الجامعة .11

 إحصائيات سنوية بعدد المستفيدين من ابناء المجتمع المحلي من الخدمات المقدمة. .12

 إحصائيات سنوية بالمبادرات والمشاريع التنموية والتأهيلية المقدمة لخدمة المجتمع. .13

 ت المقدمة الى المجتمع. ساالدراإعداد  .14

 الجامعة في خدمة المجتمع.  مالكإحصائيات سنوية عن مشاركات  .15
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 (%51) الثامن : المناهج المعيار

في قيررادة التريرات في المجتمع إلعررداد نوعيررة من المتعلمين قررادرين عل   التربيررة والتعليمداة أتعررد المنرراهج 

هدفه بناء االنسان في إطار ،له قواعده ومفاهيمه  فالمنهج بوصفه علما  مواجهة متطلبات العصر والمستقبل، 

سرررررررال المتعلم المعلومررات والمهررارات تإكالتي تؤدي ال   خطررة متكرراملررة لتوفير الخبرات التعليميررة المالئمررة

 واالتجاهات المرغوبة من أجل أحداث النمو الشامل والمتكامل للمتعلم.

المناهج  تلبي أن  باإلمكانن من األهمية إسررررررمة المجتمعات المعاصرررررررة هي التجدد والتري ر لذل  ف ن  إ         

ق الدولة لتحقي تتبناهان لم تكن من أهمها وأولوياتها، ألنها الوسرررررريلة التي إر، يد والتري  بمتطلبرات هرذا التجرد

ن الطريق ال  اعداد الجيل القادم وتأهيله ليكو يالمنشودة التي ينبري تحقيقها فه ة والتعليميةالتربوياالهداف 

 ةتفسرررررر الفلسرررررفة التربويعل  العمل المنتج البناء من اجل احداث النقلة المطلوبة للمجتمع فعن طريقه  ا  قادر

ن يعد ويطور المنهج أمن االهمية  ن  إالتي ترسرررمها الدولة ، لذل  ف الفلسرررفةه يعكس ن  أذ إ ،القائمة والتعليمية

ع التي وضرر األهدافتضررمن تحقيق عل  وفق اسررس علمية رصررينة  ئهمعايير محددة تسرراعد في بنا عل بناء  

 من المؤشرات . المعياروفي الجدول التالي وصف لما يتضمنه هذا من اجلها ، 

  العنصر األول: األهداف  .1

 العنصر الثاني: محتوى المنهج .2

 العنصر الثالث: استراتيجيات التعليم والتعلم . .3

 العنصر الرابع: التقويم وتطوير المناهج وتحديثها .4

 العنصر الخامس: التعاون الدولي في تقويم البرنامج األكاديمي  .5

 

 

 ثامنال معيارلللمتحققة اإلطار العام لتقييم درجة الجودة ا

 ( %51الثامن: المناهج ) المعيار

 درجة ( 14)   العنصر االول: االهداف  ت

 

 
 المؤشرات

الكلية الدرجة 

 للمؤشر

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 مالتقيي

 كليا جزئيا التوجد

1 
تراعي اهداف  المناهج فلسفة الدولة التعليمية 

وحاجات الطلبة وسوق العمل ومجتمع المعرفة 

 وطبيعة العصر
6     

2 

على اكساب الطلبة  جتركز اهداف  المناه

إجرائية المهارات التخصصية المهنية بصياغة 

 قابلة للتطبيق والقياس والمالحظة .

 

 

 

 

8     

 درجة( 34) محتوى المنهجالعنصر الثاني :  ت
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 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر
 مالتقيي درجة المطابقة / توافر المؤشر

1 
يساعد محتوى المقررات الدراسية في البرنامج 

على اكتساب الطلبة المفاهيم االساسية  االكاديمي

 في مجال التخصص.
2     

2 

توصف المقررات الدراسية في البرامج االكاديمية 

متضمنة معلومات عامة عن المقرر بشكل دقيق 

مخرجات التعلم يضم وصف مختصر للمقرر 

للمقرر والمفردات التي يشتمل عليها المقرر 

واألساليب المعتمدة والمصادر المعتمدة في المقرر 

 في تقويم المقرر

6     

3 
يتوافق محتوى البرنامج االكاديمي مع رسالة 

 المؤسسة التعليمية المعلنة واهدافها
6     

4 

يتضمن محتوى مقررات البرنامج االكاديمي 

خبرات وانشطة معرفية وميدانية تطبيقية بشكل 

تطوير معارفهم ومهاراتهم  يساعد الطلبة  على

 واتجاهاتهم النفسية

8     

5 
يشجع محتوى مقررات البرنامج االكاديمي على 

 التنمية المهنية المستدامة.

 
6     

6 
يراعي محتوى مقررات البرنامج االكاديمي 

 التوازن بين حاجات الفرد والمجتمع.
6     

 درجة( 34) جيات التعليم والتعلم استراتيالعنصر الثالث :  ت

 المؤشرات 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 

 مالتقيي درجة المطابقة / توافر المؤشر

1 

تعمل المؤسسة التعليمية على توفير المتطلبات 

 ةالالزمة لتعلم الطلبة ذوي االحتياجات التعليمي

 الخاصة من طرائق ووسائل تقنية.

 

11    

 

 

 

2 
علم تشجع والتتستعمل استراتيجيات متعددة للتعليم 

 يلتفكير الناقد وحل المشكالت وتنمالطلبة على ا

 مهاراتهم األدائية.
14     

3 

ؤسسة الم والتعلم فيتطور استراتيجيات التعليم 

ة لعملية التغذية الراجعة من قبل الطلب التعليمية وفقاً 

 التي تساعد في تقويم تلك االستراتيجية وتطويرها

 

4     

4 

تعمل المؤسسة التعليمية على استعمال طرائق 

 االلكترونية والتفاعلية الحديثة.التعلم 

 

 

6     

 درجة( 56) تطوير المناهج وتحديثهاوالعنصر الرابع : التقويم  ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر
 مالتقيي درجة المطابقة / توافر المؤشر



 

 

30 

 

1 
 والقياس يتم تقويم قدرة وفعالية نظام التقويم

 صيل الطلبة في المؤسسة التعليميةالخاص بتح

 بصورة منتظمة
6     

2 
عليمية تيتيح نظام التقويم والقياس في المؤسسة ال

 جودة المنهج. بشأنبيانات منتظمة وشاملة 
8     

3 
يتم تحديث المناهج ) المقررات( عن طريق ادخال 

بعض التجديدات المعاصرة في ميدان التخصص 

 المجتمع وسوق العمل.  بصورة منتظمة. وحاجات
14     

4 
يتم نشر نتاجات التعلم لكل برنامج اكاديمي مع 

وجود االدلة التي تدل على امتالك الطلبة 

 الخريجين لهذه النتاجات مقارنة باألعوام السابقة.
4     

5 
ليات محددة واضحة آيتضمن البرنامج االكاديمي 

 ومتنوعة لتقييم الطلبة.
12     

6 

يتم تطوير المناهج عن طريق تطوير االمتحانات 

 بنظام عملبأحدث التنظيمات المنهجية وال خذو األ

و التحول الى الساعات المعتمدة )المقررات( 

 المنهج االلكتروني.

6     

7 
 الجهات المستفيدة في تصميم المنهج ويشارك ممثل

 هوتطوير
6     

 درجة( 12يم البرنامج االكاديمي )في تقوالعنصر الخامس: التعاون الدولي  ت

 المؤشرات 
الدرجة الكلية 

 للمؤشر
 مالتقيي درجة المطابقة / توافر المؤشر

1 

تتأكد المؤسسة التعليمية بصورة منتظمة من ان 

متوافقة مع المعايير  مخرجات البرنامج االكاديمي

العالمية عن طريق االستعانة بمعايير االقسام 

ية لتقويم العلمية المناظرة في الجامعات العالم

 متها للبيئة العراقية.ءالمناهج مع مراعاة مال

6     

2 

تعقد المؤسسة اتفاقيات مع االقسام المناظرة في 

الجامعات العالمية الرصينة لتطوير المناهج 

ج في الجامعات العالمية خبراء المناه واستضافة

 ليات تقويمها وتطويرها.آلمناقشة 

6     

 

 الثامن:المعيار ل عنصر من العناصر ذات العالقة بأدناه مجموعة األدلة والوثائق المطلوبة إزاء كفي       

 :والوثائق المطلوبة للعنصر االول االدلة

 توافر اهداف تربوية مصادق عليها للقسم. .1

تتوافق مخرجات التعلم مع مؤشرررات المعايير بحسررا دراسررة معدة من قبل لجنة متخصررصررة في  .2

 المناهج.

 

 :والوثائق المطلوبة للعنصر الثانياالدلة              

الفصل الدراسي الذي يقدم فيه، عدد الساعات ، ، رمز المقررمعلومات عامة عن المقرر )اسرم المقرر .1

 :وكذل  الخ( النظرية والعملية المعتمدة،

 .وصف مختصر للمقرر .أ
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 .مخرجات التعلم للمقرر .ل

  .المفردات التي يشتمل عليها المقرر .ت

 .المصادر المعتمدة في المقرر .ث

 .األساليا المعتمدة في تقويم المقرر .ج

 تقارير من الجهات المستفيدة تثبت امكانية استفادتها من مقررات البرنامج األكاديمي بصورة عملية. .2

 

 :االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الثالث 

 دورات في مجال استراتيجيات التعليم والتعلم.للبرنامج سنوي تدريبي  .1

 خطة سنوية محددة للمؤسسة التعليمية في تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم المطبقة. .2

 لطلبة التخصررصرراتو نصررف شررهرية أيدة ألجراء تطبيقات عملية شررهرية اتفاقيات مع الجهات المسررتف .3

 المختلفة في ميدان العمل.

 االنشطة التعليمية في كل مقرر من مقررات البرنامج االكاديمي.  عنبرنامج سنوي  .4

نظمرررة التعلم أجهزة وقررراعرررات ذكيرررة وأالتعلم االلكتروني من مختبرات و توافر متطلبرررات .5

 االلكتروني االخرى

 ذوي االحتياجات الخاصة.من لية واضحة مصادق عليها حول طرائق تدريس الطلبة آ .6

 ليات تعزيز التعلم الذاتي للطلبة.آل وب  خطة سنوية حول س   .7

 

 :االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الرابع 

 جرى للطلبة. لية محددة لطبيعة التقييمات التي ت  آ .1

 .نظام الكتروني احصائي في المؤسسة التعليمية لتحليل نتائج االمتحانات  .2

 .لتقييم المنهج من قبل الطلبة والخريجين وسوق العمل استبيانات مدروسة .3

 ها .وتحديث المناهج الدراسيةلية محددة إلجراءات تطوير آ .4

 خطة محددة للتحول ال  التعلم االلكتروني. .5

 

 :االدلة والوثائق المطلوبة للعنصر الخامس 

 المطبق فيها مع المعايير العالمية. مدى توافق مخرجات البرنامج االكاديميعن دراسات تقويمية  .1

 اتصاالت موثقة في المؤسسة التعليمية مع االقسام العلمية المناظرة في الجامعات العالمية. .2

 اتفاقيات مع االقسام المناظرة في الجامعات العالمية الرصينة لتقويم المناهج وتطويرها. .3

ليات تقويم وتطوير آمية لمناقشررررة ج في الجامعات العالوثائق مختلفة باسررررتضررررافة خبراء المناه .4

 والمناهج. األكاديميالبرنامج 


