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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  التقديم
سبق لألمانة العامة التحاد الجامعات العربية أن أصدرت مجموعة من األدلة 

للجامعات العربية التي تتبنى التعليم التقليدي. وطبقت هذه   الخاصة بالتقويم المؤسسي
األدلة على بعض جامعاتنا العربية لتقويم جودة األداء األكاديمي للمؤسسة التعليمية ككل 
من حيث المدخالت والعمليات والمخرجات بهدف الكشف عن جوانب القوة لديها لتعزيزها 

ونظرًا لالنتشار الواسع والملموس للتطوير.  وجوانب الضعف لتالفيها ووضع رؤى مستقبلية
للتعليم اإللكتروني وأزدياد عدد الجامعات العربية التي تتطرح برامج تعليم مفتوح وتعليم 

بادر اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة بالعمل على  عن ُبعد
التي تتبنى نظام التعليم بالجامعات لمعايير الجودة واالعتماد الخاص  إصدار هذا الدليل 
 .عن ُبعدالمفتوح والتعليم 

 وال يسع األمانة العامة لالتحاد إال أن تتقدم بالشكر والتقدير لكل من :
 جامعة القدس المفتوحة،أ.د. يونس عمرو رئيس  .1
  جامعة القدس المفتوحةفريق  .2

لعمل على مواءمة أدلة االتحاد في دليل واحد يختص بمعايير الجودة واالعتماد ل
 .عن ُبعدلجامعات وبرامج التعليم المفتوح والتعليم 

والشكر والتقدير أيضًا إلى الزميلين اللذين ساهما باإلعداد واإلشراف على هذا 
 الدليل ليخرج بصورته الحالية، وهما:

  ،يعقوب غيث/ مستشار مجلس ضمان الجودة واالعتماداألستاذ الدكتور عبدالسالم  .1
 .جامعة القدس المفتوحة بعمانمكتب  الدكتور رشدي القواسمة/ مدير .2

 ،،،واهلل ولي التوفيق           
 أ. د. محمد رأفت محمود            أ. د. سلطان أبوعرابي                                 

 األمين العام المساعد             ين العام                     األم                    
مدير مجلس ضمان الجودة واالعتماد  رئيس مجلس إدارة مجلس ضمان الجودة واالعتماد               
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 مقـدمـةال
والبحث مما ال شك فيه أن شهادات ضمان الجودة واالعتماد في مجال التعليم العالي 

العربية والدولية، سواء كانت تقليدية أو  ةالعلمي تحتل الصدارة لدى المؤسسات األكاديمي
 ، ال بد أن تخضع المؤسسة األكاديمية لتقويم شاملةمفتوحة. وللحصول على هذه الشهاد

مستند إلى عدد من معايير الجودة لقياس مدى التزامها  في الجانبين اإلداري واألكاديمي
 ذا يتطلب وضع مؤشرات واضحة ومحددة تقيس مدى تحقق هذه المعايير.بها. وه

تأتي هذه الوثيقة كلبنة من نظام يتواءم مع نظام الجودة واالعتماد الذي أعده اتحاد و 
الجامعات العربية العتماد الجامعات التقليدية في الوطن العربي، بحيث يالئم الجامعات 

وكان االتحاد قد أصدر عددًا من األدلة  .عن ُبعدلتعليم وا التي تتبنى نظام التعليم المفتوح
التي أصبحت نظامًا العتماد الجامعات التقليدية، والتي في ضوئها تم تطوير النظام 

 ، وهذه األدلة هي:عن ُبعدوالتعليم  الخاص بالتعليم المفتوح
 .2008دليل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء االتحاد،  .1

 التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العام للجامعات العربية أعضاء االتحاد، دليل .2
2008. 

دليل المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد للجامعات  .3
 .2009العربية أعضاء االتحاد، 

دليل المعايير واألوزان للمؤشرات الكمية والنوعية لضمان الجودة واالعتماد  .4
 .2011ات العربية، للجامع

، بصورة مختلفة فقد تم تنظيمه  عن ُبعدوالتعليم  الخاص بالتعليم المفتوح الدليل هذا أما
مواءمة أدلة االتحاد في دليل معايير الجودة واالعتماد لجامعات وبرامج التعليم  تحيث تم

واألدوات  من محاور التقويم كل محوروأوزان إلبراز متطلبات  عن ُبعدالمفتوح والتعليم 
 . لجودة كل محور باإلضافة إلى المؤشرات الكمية والنوعية ،اله الالزمة

 أما العناصر )المحاور( الرئيسة المستخدمة في هذا الدليل، فهي:
 رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها وخططها. .1
 القيادة والتنظيم اإلداري. .2
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 الموارد المادية والبشرية والتقنية والمالية. .3
 الجامعية. األخالقيات .4
 .أعضاء هيئة التدريس .5
 شؤون الطلبة. .6
 القبول والتسجيل. .7
 البرامج األكاديمية وطرائق التدريس. .8

 البحث العلمي. .9

 التعليم المستمر وخدمة المجتمع. .10

 التقويم. .11
تم بموجب ذلك بناء المؤشرات النوعية لكل عنصر، حيث تضمنت المؤشرات وقد 

وعلى أعضاء فريق  بدائل أمام كل عبارة لإلجابة. ثعددًا من العبارات، ووضعت ثال
التقويم قراءة كل عبارة بدقة واإلجابة باختيار البديل المناسب. كما تم تحديد المؤشرات 
الكمية لكل عنصر من العناصر، وعلى أعضاء الفريق ملء المعلومات والبيانات الموجودة 

  على شكل جداول بكل دقة وأمانة.
مكونات نظام الجودة واالعتماد للجامعات العربية المفتوحة ( 1الملحق ) يبين 
في هذا النظام،  ويوضح العالقة بينها وبين  األحد عشر المحاوركل محور من وأوزان 
 ( كيفية احتساب العالمة الكلية للمؤسسة التعليمية من المؤشرات.2يبين الملحق )و أوزانها. 

 لمصطلحات الواردة في هذا الدليل.( للمفاهيم وا3لملحق )إلى اويمكن الرجوع 
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 رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وخططها . المحور األول:1

 متطلباتال 1-1
على ف .التي تسعى لها رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخططهاتحدد الجامعة بوضوح 

 الجامعة أن:
  ة الجامعة ورسالتها وأهدافها.ؤيتوفر وثيقة واضحة تعبر عن ر 
  األطراف المعنية في وضع رؤيتها ورسالتها وأهدافها.تشرك 
  ورسالتها وأهدافها. تهاعلى رؤي مختصةلس الامجالتتأكد من مصادقة 
 .تتأكد من أن نص الرؤية والرسالة واألهداف واضح وشامل ومنشور 
  التحسين والتطوير.  دوريًا بغرضتراجع رؤيتها ورسالتها وأهدافها وتنقحها 
 ورسالتها وأهدافها في عملية التخطيط واتخاذ القرار. تستند إلى رؤيتها 
  النتائج المتوقعة من الخريجين. نتضمتتتأكد من أن األهداف 
 أشكال العالقة بينها وبين المؤسسات المناظرة. إلى في رسالتها شيرت 
 توفر خطط العمل القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى. 
 كيفية تحقيق أهدافها.  خططها توضح في 
  حسب المستجدات.لخطط وتعدلها وتحسنها باستمرار ااجع تر 
  في إعداد  األكاديمية واإلدارية ورؤساء الوحدات يةهيئة التدريسالتشرك

 .تنفيذيةوال ستراتيجيةاالالخطط 

 ةاألدوات المطلوب   1-2
 .وثيقة رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها 
  المادية والبشرية، )الموارد المختلفة مجاالت النماذج من خطط العمل في

 .(..الخ،والبحث العلمي، والتدريب، وخدمة المجتمع
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 لمؤشرات النوعية لجودة رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وخططهاا   1-3

 تهارسالو  الجامعة ةرؤيمؤشرات جودة  1-3-1

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم 1المجال
 ما

 ال

    .فلسفتها التعليميةتعّبر رؤية الجامعة بوضوح عن  1 م
 ع

ذات شارك في صياغة رؤية الجامعة جميع األطراف  2
 .العالقة

   

    .على رؤيتهاالجامعة  المختصة في لسامجال تصادق 3 ع
    .معلنةالجامعة  ةرؤي 4 م
    .دورياً تراجع الجامعة رؤيتها وتنقحها  5 ع
    .تتضمن رؤية الجامعة خدمة المجتمع 6 م
    .ترّكز رؤية الجامعة على بناء مجتمع متعلم 7 ع
 م

تؤسس رؤية الجامعة لتضمين الجودة في جميع  8
 .المدخالت الجامعية

   

 م
تؤسس رؤية الجامعة لتضمين الجودة في جميع العمليات  9

 .الجامعية
   

 م
تؤسس رؤية الجامعة لتضمين الجودة في جميع  10

 .مخرجات الجامعة
   

    .رؤيتهاتنسجم مع الجامعة رسالة واضحة  بنىتت 11 م
    .إلى أهداف محددة تهاترجمت الجامعة رسال 12 ع
    .رسالتهاعلى الجامعة  المختصة في لسامجال تصادق 13 ع
    .معلنةالجامعة  ةرسال 14 م
    .دورياً  تراجع الجامعة رسالتها وتنقحها 15 ع

العالقة بينها وبين أشكال إلى  الجامعة ةتشير رسال 16 م
 .ةناظر المؤسسات الم

   

                                                 

 .(مخرجات :  : عمليات، خ مدخالت، ع : م في جميع الجداول الخاصة بالمؤشرات النوعية ) (1)
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    .الجامعة خدمة المجتمع ةتتضمن رسال 17 م

 18 م
تدعو رسالة الجامعة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا 

 .المعلومات في التعليم
   

    .الجودةمبادئ تتضمن رسالة الجامعة التزامًا ب 19 م

 أهداف الجامعةمؤشرات جودة   1-3-2

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ما

 ال

    .سالتهار تنسجم مع واضحة  أهدافاً الجامعة بنى تت 1 م

ذات  شارك في صياغة أهداف الجامعة جميع األطرافي 2 ع
 .العالقة

   

    .تسترشد الجامعة في صياغة أهدافها بآراء الخبراء 3 م
    .أهدافهاعلى الجامعة  المختصة في لسامجالصادق ت 4 ع
    .المكتوبة للمعنيينالجامعة أهدافها  تعلن 5 م
    .استمرارهدافها وتنقحها بأتراجع الجامعة  6 ع
    .تتضمن أهداف الجامعة خدمة المجتمع 7 م
    .أهداف الجامعة قابلة للقياس 8 م
    .تتضمن أهداف الجامعة النتائج المتوقعة من الخريجين 9 م
    .يأهداف الجامعة على تشجيع البحث العلمتركز  10 م
    .الحرية الفكريةتركز أهداف الجامعة على تشجيع  11 م

التكنولوجيا  على تعزيز استخدامأهداف الجامعة  ركزت 12 م
 .حديثةال

   

سوق تعنى أهداف الجامعة بالربط بين التعليم األكاديمي و  13 م
 .العمل

   

ق حديثة في ائعلى إدخال طر تركز أهداف الجامعة  14 م
 .التعلمالتعليم و 

   

    .تهتم أهداف الجامعة بتحقيق الجودة في كل المجاالت 15 م
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 مؤشرات جودة التخطيط في الجامعة 1-3-3

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ما

 ال

    .إلدارة التعليم المفتوح ستراتيجيةاخطة لجامعة تتوفر في ا 1 م

 م
2 

السمات المميزة لجامعات التعليم  ستراتيجيةتبرز الخطة اال
 .المفتوح

   

 3 ع
 الجهات المختصة فيمن ِقبل  ستراتيجيةاالتعتمد الخطة 

 .الجامعة
   

 4 ع
جميع الكليات والوحدات ستراتيجية الخطة االشمل ت

 .اإلدارية
   

 5 م
بالمرونة الستيعاب ستراتيجية االالخطة تتصف 
 .المستجدات

   

    .المراحل الزمنية للتنفيذ ستراتيجيةة االخطالتتضمن  6 م

 7 م
منبثقة من خطتها لجامعة خطط عمل تنفيذية تتبنى ا

 .ستراتيجيةاال
   

    .للجامعة ستراتيجيةاالتغطي الخطط التنفيذية األهداف  8 م

 9 م
تتضمن الخطط التنفيذية نظام األولويات للمهمات 

 .ةالمطلوب
   

    .دورية صورةب هاوتعدلخططها التنفيذية تراجع الجامعة  10 ع

 11 ع
التنفيذية مسؤوليات تنفيذ  هاخططالجامعة في تحدد 
 .بدقة المهمات

   

    .تتضمن الخطط التنفيذية جداول زمنية للتنفيذ 12 م
    .للمتابعة والتقويمأداء الخطط التنفيذية مؤشرات  تحتوي 13 م

    .التنفيذية هامالية لخطط ةموازنخصص الجامعة ت 14 ع

 15 ع   
في  الجهات المختصةالخطط التنفيذية من قبل  تعتمد

 .الجامعة
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 16 ع
 يالتدريس فتحرص الجامعة على إشراك أعضاء هيئة 

 .عملية التخطيط
   

    .إلى مشاريع تطبيقية ها التنفيذيةخططالجامعة تحول  17 ع

 وأهدافها وخططها الجامعة ورسالتها الكمية لجودة رؤية المؤشرات   1-4

 خطط الجامعة جودة مؤشرات 1-4-1

 غير متوافرة متوافرة ي:أتما يلكل م الجامعة خططا   ضعت

   الطلبة قبول

   المناهج وأساليب التدريس

   البحث العلمي

   التدريب والتعليم المستمر

   خدمة المجتمع
   نشاءاتالمباني واإل

   الموارد المادية 

   البشريةموارد ال

   التقنيةالموارد 
   الماليةالموارد 

   االبتعاثالتدريب و  
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 . المحور الثاني: القيادة والتنظيم اإلداري2

 متطلباتال 2-1
تتمتعععععع الجامععععععة بنظعععععام إداري وقيعععععادة واضعععععحة وذات هياكعععععل إداريعععععة واضعععععحة 

المسعععععتوى الععععععام أم علعععععى مسعععععتوى الوحعععععدات. المسعععععتويات والمسعععععؤوليات سعععععواء علعععععى 
وتقعععععّوم جعععععودة هعععععذا المحعععععور فعععععي ضعععععوء ععععععدد معععععن العناصعععععر ينبغعععععي علعععععى الجامععععععة 

 على الجامعة أن:ف. توفيرها
  تتأكععععد مععععن أن مجلععععس الجامعععععة هععععو الععععذي يرسععععم السياسععععات التععععي تنسععععجم مععععع

رسعععععععععالتها ضعععععععععمانًا لجعععععععععودة البعععععععععرامج والخعععععععععدمات التعليميعععععععععة المقدمعععععععععة للطلبعععععععععة 
 والموارد الالزمة لدعمها. 

  جراءاتهعععععععا تضعععععععمن الوضعععععععوح والشعععععععفافية فعععععععي عمليعععععععة تتأكعععععععد بعععععععأن سياسعععععععتها وا 
 اتخاذ القرار.

 والوضوح. ةع بالمرونتتأكد من أن الهيكل التنظيمي يتمت 
 .توفر وصفًا دقيقًا للوظائف، وتعريفًا واضحًا للواجبات والمسؤوليات 
  تتععععيح للطلبععععة تقععععديم شععععكواهم بصععععورة منفععععردة أو جماعيععععة، مععععع ضععععمان احتععععرام

 وتقديم الحلول في وقت مناسب ودون تأخير. ،الخصوصية والسرية
 معتمدة وضوابط للتوظيف. توفر إجراءات 
 عالقة فعالة بين القيادة اإلدارية والموظفين. تعمل على تأمين 
  تععععععوفر الكععععععادر اإلداري الكفععععععؤ لتحقيععععععق األهععععععداف وتحسععععععين الخطععععععط والتعامععععععل

 مع مشاكل الطلبة.
  .توفر نظامًا وآليات للتقويم الداخلي والتأكد من فعاليته 
  واإلداريععععععععععين فععععععععععي وضععععععععععع سياسععععععععععات الجامعععععععععععة  يةهيئععععععععععة التدريسععععععععععال تشععععععععععرك

 والتخطيط.
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 مالئمععععععة للتميعععععععز المؤسسععععععي، وتشعععععععجع المععععععوظفين علعععععععى المبعععععععادرة  تععععععوفر بيئعععععععة
 لتحسين الممارسات والبرامج والخدمات.

  تضععععععمن جععععععودة العالقععععععات مععععععع المؤسسععععععات التعليميععععععة والتربويععععععة ذات العالقععععععة
 بتفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية.

  تتأكععععد مععععن قيععععام مجلععععس الجامعععععة بمراجعععععة اللععععوائح واألنظمععععة اإلداريععععة بصععععورة
مسعععععتمرة، وتتخعععععذ اإلجعععععراءات الكفيلعععععة بتطعععععوير أشعععععكال التواصعععععل معععععع الوحعععععدات 
واألقسععععام األخععععرى لمسععععاعدتها علععععى حععععل المشععععكالت العالقععععة، ومتابعععععة أدائهععععا 

 وتحسينه.
  تععععععوفر نظامععععععًا خاصععععععًا للحععععععوافز والمكافععععععآت الماديععععععة والمعنويععععععة تقععععععديرًا لجهععععععود

 .هاالعاملين في
  المساءلة والشفافية.ُتراجع األنظمة والتعليمات في إطار 
  تعععععوفر بيئعععععة العمعععععل المناسعععععبة التعععععي تشعععععجع علعععععى التميعععععز فعععععي األداء، وتعمعععععق

 اإلحساس بأخالقيات العمل.
  تعععععععععوفر الرعايعععععععععة لألنشعععععععععطة االجتماعيعععععععععة والثقافيعععععععععة والرياضعععععععععية التعععععععععي توثعععععععععق

 العالقات اإلنسانية داخل الجامعة والمجتمع. 
 مساءلة والشفافية.إطار ال يتتبنى أساليب تقويم أداء الموظفين ف 
 .تستخدم الموارد البشرية والمادية بدرجة عالية من الفاعلية والكفاءة 
  تعععععوفر الصععععععالحيات للقيععععععادة اإلداريعععععة للقيععععععام بواجباتهععععععا ومهماتهعععععا فععععععي الرقابععععععة

 الفاعلة.
 للقيام بمهماتها في إصدار التوجيهات الالزمة  توفر الصالحيات للقيادة اإلدارية

 والتعلم. لتحسين بيئة التعليم
 .تتيح للموظفين فرص المساهمة في صنع القرار 

  فرص المساهمة في صنع القرار. للطلبةتتيح 
 .تتحرى الدقة في العمل وفق ضوابط ولوائح معتمدة 
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 .توفر الضمانات والكفاالت القانونية لحفظ حقوق الموظفين 

  الطلبةتوفر الضمانات والكفاالت القانونية لحفظ حقوق. 
  الصالحيات اإلدارية للقيادة اإلدارية وفق اللوائح والضوابط.تفوض 
 توفير األمن والسالمة للموظفين والطلبة. تحرص على 
  تعتمد المقاييس العلمية واألدوات الموضوعية للتحقق من مدى جودة مخرجات

 العملية التعليمية.
 ودة لجهات تستخدم نتائج عملية التقويم الموثقة لتحويل القضايا المتعلقة بالج

 االختصاص.
 دمات الدراسية والمكتبة تقّوم مدى فاعلية آليات تحسين الكليات والمناهج والخ

 المساندة دوريًا.والخدمات 

 ةاألدوات المطلوب 2-2
  للجامعةالهيكل التنظيمي. 
 .نماذج من محاضر االجتماعات 
 اختيار القيادات اإلدارية. نظم 
 .نماذج من تعليمات العمل والصالحيات 
 .المواصفات الوظيفية 

 لقيادة والتنظيم اإلداريالمؤشرات النوعية لجودة ا 2-3

 اإلدارية ةجودة القياد مؤشرات 2-3-1

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ال ما

تمتلك القيادة اإلدارية خصائص قيادية تتناسب  1 م
 ومتطلبات نظام إدارة الجودة.

   

   تهتم اإلدارة العليا بتوفير األجواء العلمية المالئمة داخل  2 م
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 الجامعة إلنجاح العملية التعليمية.

تهتم القيادة اإلدارية بالعالقات اإلنسانية إلنجاح العملية  3 ع
 التعليمية.

   

    تستخدم القيادة اإلدارية الموارد البشرية استخدامًا أمثل. 4 م
    اإلدارية الموارد المادية استخدامًا أمثل.تستخدم القيادة  5 م
    تستخدم القيادة اإلدارية الموارد التقنية استخدامًا أمثل. 6 م

تعمل القيادة اإلدارية على تلبية احتياجات الجامعة من  7 ع
 التخصصات العلمية الجديدة.

   

    تدعم القيادة اإلدارية آليات النهوض بالبحث العلمي. 8 م

تعتمد الجامعة معايير موثقة ومعلنة الختيار القيادات  9 ع
 اإلدارية.

   

األطراف المجتمعية  يتأخذ القيادة اإلدارية بآراء ممثل 10 ع
 ومقترحاتهم في تطوير أداء الجامعة.

   

عالقة العمل بينها  القيادة اإلدارية على توطيدتحرص  11 ع
 وبين قطاعات الجامعة المختلفة.

   

تهتم القيادة اإلدارية بتعزيز التفاعل مع مؤسسات  12 ع
 المجتمع المحلي.

   

 13 ع
تحرص القيادة اإلدارية على ضمان جودة العالقات مع 

 المؤسسات التعليمية والتربوية ذات العالقة. 
   

    تهتم القيادة اإلدارية بآراء ممثلي الطلبة في الجامعة. 14 ع

على حل المشكالت التي تواجه تحرص القيادة اإلدارية  15 ع
 وحدات الجامعة المختلفة.

   

تحرص القيادة اإلدارية على األخذ بشكاوى الموظفين  16 ع
 وآرائهم ومقترحاتهم.

   

    تعمل القيادة اإلدارية على متابعة أداء الجامعة ميدانيًا. 17 ع

تحرص القيادة اإلدارية على تمثيل الطلبة في اللجان  18 ع
 العالقة.ذات 
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    تشجع القيادة اإلدارية مبادرات تحسين األداء في العمل. 19 ع

جراءات منصوص عليها لصنع القرار  20 م تتوافر تعليمات وا 
 في مجالس الجامعة.

   

تتوافر في الجامعة نظم معلومات محوسبة تلبي  21 م
 احتياجات الجامعة. 

   

وتنمية المهارات تتوافر في الجامعة خطة للتدريب  22 م
 القيادية.

   

بتوطيد عالقات التفاعل االجتماعي القيادة اإلدارية تهتم  23 ع
 بين موظفي الجامعة.

   

    تدعم القيادة اإلدارية آليات التعليم المفتوح في الجامعة. 24 ع

تقوم القيادة اإلدارية بتعديل الهيكل التنظيمي تلبية  25 ع
 المفتوح.الحتياجات بيئة التعليم 

   

تتوافر لدى الجامعة المخصصات المالية الكافية لتنفيذ  26 م
 خطة تدريب القيادات اإلدارية.

   

القيادة اإلدارية خبرة تالئم بيئة التعليم تتوافر لدى  27 م
 المفتوح والتعلم المدمج.

   

 جودة الهيكل التنظيمي واإلداريمؤشرات  2-3-2

المقياسعبارات  الرقم المجال  نعم 
إلى حد 

 ال ما

يتالءم الهيكل التنظيمي مع رسالة الجامعة  1 ع
 وأهدافها.

   

    يتسم الهيكل التنظيمي للجامعة بالمرونة. 2 م

توفر الجامعة وصفًا دقيقًا للوحدات اإلدارية في  3 م
 الهيكل التنظيمي.

   

    الهيكل التنظيمي للجامعة معتمد من قبل مجلسها. 4 م
   يتوافر في الهيكل التنظيمي وحدة تنظيمية إلدارة  5 م
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 .ةالجود

يوجد أنظمة وتعليمات معتمدة لدى دوائر الجامعة  6 م
 كافة.

   

    تراجع الجامعة اللوائح واألنظمة اإلدارية دوريًا. 7 ع

يوجد في الجامعة وصف وظيفي لجميع الوظائف  8 م
 فيها.

   

تحديدًا للمسؤوليات يتضمن الهيكل التنظيمي  9 م
 .ةوالصالحيات لجميع الوحدات اإلداري

   

تمنح القيادة اإلدارية تفويضًا للصالحيات لمسؤولي  10 ع
 الوحدات اإلدارية المختلفة.

   

تشارك وحدة إدارة الجودة في عرض قضايا الجودة  11 ع
 ومناقشتها في مجالس الجامعة.

   

بتنفيذ سياسات نظم الجودة تلتزم الوحدات اإلدارية  12 ع
جراءاتها.  وا 

   

 13 ع
تتمتع وحدة الجودة في الجامعة بنظام متابعة فعال 
جراءات  للتحقق من تنفيذ العمل وفق سياسات وا 

 الجودة.

   

 14 ع
تتخذ اإلجراءات الكفيلة بتطوير أشكال االتصال 
والتواصل مع الوحدات واألقسام المختلفة في 

 الجامعة.

   

توفر المعلومات الالزمة للموظفين لتمكينهم من  15 م
 أداء واجباتهم بفاعلية.

   

    تهتم القيادة اإلدارية بشكاوى الموظفين واقتراحاتهم. 16 ع

توفر الجامعة نظامًا للتعامل مع الشكاوى  17 م
 واالقتراحات.

   

توفر الجامعة نظامًا للتامين الصحي لموظفيها  18 م
 كافة.
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توفر الجامعة لموظفيها نظام تعويض نهاية  19 م
 الخدمة.

   

توزع الجامعة الموارد البشرية على الوحدات  20 ع
 اإلدارية وفق االحتياجات. 

   

    تطبق الجامعة نظامًا فعااًل لتقويم األداء. 21 ع

تتوافر في الجامعة لوائح وتعليمات للتعاطي مع  22 م
 المخاطر واألزمات.

   

    توفر الجامعة بيئة مناسبة لجودة العمل. 23 م

توفر الجامعة نظامًا يربط الحوافز والمكافآت  24 م
 بمستويات األداء.

   

    توفر الجامعة نظامًا إداريا محوسبًا. 25 م
 

 

 الجانب اإلداري والتنظيميالكمية لجودة المؤشرات  2-4
 التشكيالت اإلدارية جودة مؤشرات 2-4-1

 ال نعم :الجامعة التشكيالت اإلدارية اآلتيةتمتلك 
   مجلس األمناء
   مجلس الجامعة

   أكاديميمجلس 
   مجالس كليات
   مجالس أقسام

 
 أنظمة الجامعة ولوائحها جودة مؤشرات 2-4-2

 غير متوافرة متوافرة األنظمة والتعليمات
   الجامعةنظام 

   توصيف الوظائف
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   الموارد البشرية
   هيئة التدريس

   الضبط الطالبي
   تهملاءمسو موظفين لامحاسبة 

   تقويم أداء اإلداريين واألكاديميين
   الحوافز والتشجيع
   واإلدارية الترقيات العلمية

   أنظمة مالية ومحاسبية متطورة
   البحث العلمي
   البعثات العلمية
   الدراسات العليا
   المراكز العلمية

   الدرجات العلمية منح

   والشهادات الفخرية العلمية منح الدرجات

   الخدمات العامة في المكتبة

   تاستخدام اإلنترن

   تدريب الطلبة

   حقوق الملكية الفكرية

   الجمعيات العلمية

   قبول الطلبة

   نشر اإلنتاج الثقافي
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 الجامعةمؤشرات جودة االمتيازات التي تقدمها   2-4-3
 غير متوافرة متوافرة نوع االمتياز

   العتأمين الصحي
   قروض سكنية
   بدل مواصالت

   منح األبناء والزوجات
   صندوق التكافل االجتماعي

   تعويض نهاية الخدمة )التقاعد(

 
 المحور الثالث: الموارد المادية والبشرية والتقنية والمالية .3

 المتطلبات   3-1
 ية:آلتى الجامعة أن تتخذ اإلجراءات الع        
  تخطععط لمواردهععا الماديععة وتنشععئها وتصععونها وُتطورهععا علععى نحععو يضععمن

 الجودة واالستغالل األمثل لدعم برامجها وخدماتها.
  تعععوفر معععوارد ماديعععة كافيعععة تسعععاهم فعععي ضعععمان سعععالمة البعععرامج والخعععدمات

 وجودتها. 

  للموارد المادية.توفر االعتمادات المالية الكافية 
  ،تضععمن تععوفير المععوارد الماديععة فععي كععل المواقععع التععي تقععدم فيهععا خععدماتها

 وصيانتها دوريًا.
 التخطععيط المؤسسععي بوجععه بععين تخطععيط المععوارد الماديععة و  تضععمن التكامععل

عام، وتقوم بتقويم االسعتغالل األمثعل للمعوارد الماديعة، وتسعتفيد معن نتعائج 
 التقويم في تحسين أدائها.

  فر قاعععدة بيانععات للمععوارد الماديععة واالحتياجععات األساسععية ذات الصععلة تععو
 ببرامجها وخدماتها.
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  ،تعععوفر مسعععتلزمات األنشعععطة الالمنهجيعععة معععن مكتبعععة محوسعععبة، وقاععععات
 ومسارح وغيرها.

 .توفر المكاتب واألماكن الالئقة بموظفيها 

 ةاألدوات المطلوب 3-1-1
 وصيانتها. الخطة اإلنشائية لتطوير الموارد المادية 
 .نماذج من الدراسات التقويمية للموارد المادية 
 .الموازنة المخصصة للموارد المادية 

  
 جودة الموارد الماديةالمؤشرات النوعية ل 3-1-2

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ال ما

 لتطوير مواردها المادية لضمانتخطط الجامعة  1 ع
 .األمثلاالستغالل 

   

مادية تضمن الجامعة التكامل بين تخطيط الموارد ال 2 م
 .والتخطيط المؤسسي بوجه عام

   

وبالمواصفات توفر الجامعة الموارد المادية الكافية  3 م
 .المناسبة

   

    لجامعة مستلزمات األنشطة الالمنهجية.توفر ا 4 م

    األمن والسالمة في مرافقها كافة. توفر الجامعة شروط 5 م

لموارد المادية توفر الجامعة قاعدة بيانات ل 6 م
 ألساسية.واالحتياجات ا

   

    توفر الجامعة إجراءات فاعلة للتخزين. 7 م

للموارد  الكافية توفر الجامعة االعتمادات المالية 8 م
 .المادية
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    توفر الجامعة المكاتب واألماكن الالئقة بموظفيها. 9 م

أبنيتها بما يتناسب مع األغراض تصمم الجامعة  10 ع
 المخصصة لها.

   

    تتناسب أبنية الجامعة مع القدرة االستيعابية للطلبة. 11 ع

 جودة الموارد الماديةالمؤشرات الكمية ل 3-1-3

 الجامعة عائدية أبنية جودة مؤشرات 3-1-3-1
 (      مستأجرة  )  عدد األبنية ال مملوكة )      ( عدد األبنية ال       

 للكليات األبنية ومالءمتها جودة مؤشرات  3-1-3-2

 غير مالئمة مالئمة مالئمة جدا   الكلية الرقم
     
     
     
     
     

  الجامعةالتي تقدمها لخدمات ا جودة مؤشرات  3-1-3-3

 متوافرة في الجامعة الخدمات
غير 
 متوافرة

 المالحظات

    صيانة األبنية                       
    صيانة المستلزمات التعليمية واألجهزة
    صيانة التقنيات الحاسوبية واإللكترونية
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 الموارد البشرية  3-2

 المتطلبات 3-2-1
 على الجامعة أن:

 وواضح المعايير والمؤهالت واإلجراءات المتعلقة باختيار  تحدد بشكل علني
 الموظفين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بما يتواءم وهيكلها التنظيمي.

 .تحدد المهمات والواجبات المنوطة بكل وظيفة 
 .م فاعلية مواردها البشرية دوريًا  تقوِّ
 موظفين العاملين تحتفظ بتعليمات مكتوبة تحدد األخالقيات المهنية لجميع ال

 فيها. 
 .توفر سياسات موثقة تحقق العدالة في إجراءات التوظيف كافة 
 الشروط المطلوبة ألمن السجالت الشخصية للموظفين وسريتها. ئتهي 
  توفر فرص التنمية المهنية واألنشطة التدريبية لجميع الموظفين وفق

 احتياجاتهم.
 م باستمرار برامج التنمية المهنية واأل  التدريبية. ةنشطتقوِّ
  .توفر قاعدة بيانات معلنة خاصة بجميع موظفيها 

    األمن الجامعي                                         
    خدمات الدفاع المدني                           

    ة )طبية(صحيخدمات مركز 
    وحدة اإلنترنت

 (  )    يرجى ذكر العدد   مصلى
 (  )    يرجى ذكر العدد   استراحة وكافيتيريا

 (  )    يرجى ذكر العدد   مرافق صحية للطلبة
 (  )    يرجى ذكر العدد   للعاملينمرافق صحية 
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 لمطلوبةاألدوات ا 3-2-2
 .شروط التوظيف ومعاييره 
 الوصف الوظيفي( المهمات والواجبات المنوطة بكل وظيفة(. 
 .استمارة تقويم أداء الموظفين 
 .الخطة التدريبية للموظفين 
 .قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين 

  

 جودة الموارد البشريةالمؤشرات النوعية ل 3-2-3

حد  إلى نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ال ما

توفر الجامعة نظامًا معلنًا يتضمن شروط  1 م
جراءاته.  التوظيف وا 

   

تستند الجامعة إلى المواصفات الوظيفية في  2 م
 التعيين.

   

تخضع الجامعة أي مرشح للتوظيف للمقابلة  3 ع
 التعيين.قبل 

   

توفر الجامعة سياسات موثقة تحقق العدالة  4 م
 في إجراءات التوظيف كافة.

   

تحدد الجامعة المهمات والواجبات المنوطة  5 م
 بكل وظيفة.

   

م الجامعة فاعلية مواردها البشرية بصورة  6 ع تقوِّ
 دورية.

   

تهيئ الجامعة الشروط المطلوبة ألمن  7 ع
 للموظفين وسريتها.السجالت الشخصية 

   

    توفر الجامعة فرص التنمية المهنية المستمرة. 8 ع
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م الجامعة برامج التنمية المهنية باستمرار. 9 ع     تقوِّ

تحدد الجامعة حاجتها من الكوادر البشرية  10 م
 .بموجب معايير معتمدة

   

 11 م
من  لتوفر الجامعة العدد الكافي والمؤه

الفنيين والمهنيين في اإلدارات المساندة 
 والخدمية.

   

    توفر الجامعة قاعدة بيانات شاملة للموظفين. 12 م

تتبع الجامعة خطط توظيف مالئمة للتعليم  13 ع
 المفتوح.

   

تستخدم الجامعة الموارد البشرية الكافية  14 ع
 والمؤهلة لدعم مبادرات التعلم المدمج.

   

 الموارد التقنية   3-3

 المتطلبات 3-3-1
 على الجامعة أن:

  توفر الخدمات المساندة للتعلم، وتستخدم مواردها التكنولوجية لدعم البرامج التعليمية
 واألنشطة الفكرية والثقافية والعلمية.

  توفر تدريبًا عالي الجودة للمتخصصين في مجال االستثمار الفاعل لتكنولوجيا
على تقديمها، والمحافظة على كفاءة تشغيلها، بما يتماشى مع  المعلومات، واإلشراف

 مصلحة الطلبة والموظفين.
  تخطط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمعدات وتخضعها للصيانة وترفع من

 كفاءتها بما يتماشى مع احتياجات الجامعة.
 ة.توفر االعتمادات المالية الكافية لتغطية موازنة الموارد التقني 
  .توفر الموارد التقنية المتطورة والمتنوعة ذات الصلة بالبرامج والعملية التعليمية 
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 وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في االستفادة من المكتبة  توفر الحرية للطلبة
 .وخدمات مساندة التعلم

  توثق عالقاتها بإقامة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات األخرى في مجال استغالل
 بات وخدمات مساندة التعليم وتقويم تلك الخدمات.المكت

  توفر المكتبات المزودة بمصادر المعلومات الحديثة المرتبطة بشبكات المعلومات
 ،المحلية والعالمية، والوسائل السمعية والبصرية، ووسائل االتصال الحديثة كاإلنترنت

 ومختبرات الحاسوب.
 واألماكن والمقاعد الكافية والمريحة  التكييفو  توفر األجواء الصحية كالتهوية والتدفئة

 للمطالعة والدراسة.

 ةاألدوات المطلوب 3-3-2
 .خطة الموارد التقنية والمخصصات المالية المرصودة لها 

 
 جودة الموارد التقنيةالمؤشرات النوعية ل 3-3-3

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشرات جودة   3-3-3-1

المقياسعبارات  الرقم المجال  نعم 
إلى حد 

 ما
 ال

توفر الجامعة الخدمات التكنولوجية المساندة  1 م
 للتعلم.

   

 2 ع
توفر الجامعة تدريبًا عالي الجودة 
للمتخصصين في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات.

   

تخطط الجامعة للبنية التحتية لتكنولوجيا  3 ع
 المعلومات والمعدات، وتخضعها للصيانة.
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الجامعة االعتمادات المالية الكافية  توفر 4 م
 لتغطية موازنة الموارد التقنية.

   

توفر الجامعة الموارد التقنية المتطورة  5 م
 لخدمة العملية التعليمية.

   

توفر الجامعة التقنيات واألجهزة التعليمية  6 ع
 المطلوبة في عملية التدريس.

   

 تستخدم الجامعة التقنيات الحديثة في 7 م
 األعمال اإلدارية والمكتبية.

   

    يوجد في الجامعة مركز حاسوب. 8 م

تخزن المعلومات الخاصة بالطلبة ودرجاتهم  9 م
 في الحاسوب.

   

    تتوافر في الجامعة دائرة تلفزيونية مغلقة. 10 م
    تتوافر في الجامعة قاعات عرض متكاملة. 11 م

وسائط تعليمية تتوافر في الجامعة مكتبة  12 م
 متعددة.

   

 13 م
تمتلك الجامعة نظامًا آمنا يمكن للطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس من تبادل 

 المعلومات عبر اإلنترنت.

   

كافية على خوادم الجامعة  ةتتوفر مساح 14 م
 لتخزين المعلومات ومخرجات التعلم.

   

 نظم المعلوماتمؤشرات جودة   3-3-3-2

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

    تتوافر في الجامعة وسائل اتصال حديثة. 1 م
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يتوافر لدى الجامعة موقع إلكتروني على  2 م
 شبكة اإلنترنت.

   

تنشر الجامعة معلومات كافية عنها على  3 ع
 موقعها اإللكتروني.

   

تحرص الجامعة على تحديث معلوماتها  4 ع
 دوريًا.

   

تغطي المعلومات المتاحة مختلف أنشطة  5 ع
 الجامعة.

   

صمم موقع الجامعة اإللكتروني بأكثر من  6 م
 لغة.

   

تتيح الجامعة خدمة اإلنترنت للموظفين  7 م
 والطلبة.

   

تصل الخدمات التقنية إلى الموظفين  8 م
 المختلفة. ةالمواقع الجغرافي يوالطلبة ف

   

موقع  ىالطلبة علتعلن سياسات قبول  9 م
 الجامعة اإللكتروني.

   

تصنف الجامعة بياناتها وفق نماذج  10 م
 إحصائية فعالة.

   

توفر الجامعة خطة تكنولوجية موثقة تبين  11 م
 وحمايتها. تإجراءات أمن للمعلوما

   

 12 م
توفر الدعم الفني الالزم للبنية التحتية 

التعليم التكنولوجية الخاصة بتنفيذ برامج 
 المدمج.
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 اتخدمات المكتبمؤشرات جودة   3-3-3-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

يتمتع العاملون في المكتبة بالعلم والمعرفة  1 م
 المهنية.

   

تستخدم الجامعة تقنيات معلومات حديثة  2 ع
 في المكتبة في إطار شبكة اإلنترنت.

   

المكتبة باحتياجات تفي مقتنيات  3 م
 المستفيدين وتتالءم معها.

   

تعلن الجامعة للمستفيدين من المكتبة عن  4 ع
 المواد والخدمات الجديدة.

   

تتوافر في المكتبة النشرات التعريفية حول  5 ع
 آليات االستخدام.

   

يوجد في المكتبة نظام للشكاوى  6 م
 والمقترحات.

   

آلية لتبادل اآلراء مع تتوافر في المكتبة  7 ع
 المستفيدين.

   

ترتبط المكتبة بصورة مباشرة مع مكتبات  8 ع
 الجامعات ومراكز البحث العلمي األخرى.

   

 متوفر الجامعة ربطًا مباشرًا بين نظا 9 ع
 المكتبة المحوسب وأعضاء هيئة التدريس.

   

يتوافر في المكتبة نظام اتصال فعال مع  10 ع
 الخارج.

   

يتوافر في المكتبة نظام التصنيف وفق  11 م
 مكتبة الكونجرس للكتب األجنبية.

   



 
38 

يتوافر في المكتبة نظام تصنيف ديوي  12 م
 العشري المعدل للكتب العربية.

   

    تحتفظ المكتبة بفهرس بطاقات شامل. 13 م

 Onlineتحتفظ المكتبة بفهرس إلكتروني  14 ع
 يسهل استخدامه من قبل المستفيدين.

   

ُتزود المكتبة بالمقتنيات من المراجع  15 ع
 والدوريات في مجال التخصص بإستمرار.

   

 16 م
توفر المكتبة المراجع الببلوغرافية 
والمستخلصات والكشافات في مجال 

 التخصص.

   

تتوافر في المكتبة قاعات مخصصة  17 م
 للمطالعة والبحث.

   

تطبق المكتبة أنظمة ضبط اللتزام الهدوء  18 ع
 .المطالعةفي قاعات 

   

مواعيد العمل في المكتبة مناسبة  19 ع
 للمستفيدين.

   

    تتوافر في المكتبة لوحات إرشادية . 20 م

ترتب المقتنيات واألنظمة المستخدمة في  21 ع
 المكتبة بحيث يسهل العودة إليها.

   

 22 ع
عالقاتها وتقَومها مع توثق الجامعة 

المؤسسات األخرى في مجال المكتبات 
 والخدمات المساندة للتعليم باستمرار.

   

    ترتبط المكتبة بقواعد معلومات خارجية. 23 ع
    تخزن الكتب والدوريات في الحاسوب. 24 ع
    تتوافر في الجامعة مكتبة افتراضية. 25 م



 
39 

المهني توفر الجامعة فرص التطوير  26 م
 لطواقم المكتبات.

   

 27 م

توفر الجامعة المصادر والمراجع 
والمجالت األكاديمية العالمية ومجالت 

هيئة التدريس عبر  ءالتعليم المفتوح ألعضا
 اإلنترنت.

   

تستخدم المكتبة نظامًا محوسبًا إلعارة  28 م
 الكتب والدوريات.

   

 
 الموارد المالية   3-4

 المتطلبات 3-4-1
 على الجامعة أن:

  وبما يتوافق مع الهيكل  ،دارة الموارد المالية ضمن هيكلية محددةإلتوفر وحدة
 التنظيمي.

  تضع الخطوط العريضة والعمليات المتصلة بالتخطيط المالي وتنمية مواردها
 المالية.

  ِّوالحفاظ وم خططها المالية السنوية تقويمًا واقعيًا لضمان توافر الموارد المالية، تق
 على وتيرة نموها ومتطلبات اإلنفاق السنوي.

 يكفيان للحفاظ على استقرارها المالي  تحافظ على سيولة نقدية واحتياط مالي
  .واحتياجاتها الطارئة

 .تضع الموارد المالية الكافية لدعم برامج تعلم الطلبة 
  .توفر آليات رقابة مالية منتظمة ومعلنة لفعالياتها وأنشطتها كافة 
  تستثمر جميع مواردها المالية بما فيها األنشطة المساعدة، وصناديق المساعدات

 المالية الخارجية بشكل سليم يتماشى مع رؤية الجامعة.
 .توفر إجراءات محاسبية مكتوبة ومعتمدة ومتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية 
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  التخزينتوفر أدلة عمل توضح اإلجراءات والطرق الصحيحة في الشراء و. 

 بةاألدوات المطلو  3-4-2
 .الخطة المالية 
 .الموازنة المالية وتوزيعها على أبواب اإلنفاق 
 .تقارير الرقابة المالية 

  الموارد المالية ةالمؤشرات النوعية لجود 3-4-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

يديرها توفر الجامعة وحدة إلدارة الموارد المالية  1 م
 موظفون متخصصون.

   

 2 م
تضع الجامعة الخطوط العريضة والعمليات 
المتصلة بالتخطيط المالي وتنمية الموارد 

 المالية.

   

م الجامعة خططها المالية السنوية. 3 ع     تقوِّ

 4 م
تمتلك الجامعة سيولة نقدية واحتياطيًا ماليًا 
يكفيان للحفاظ على استقرارها المالي 

 واحتياجاتها الطارئة.

   

توفر الجامعة الموارد المالية الكافية لدعم برامج  5 م
 التعليم.

   

توفر الجامعة آليات رقابة مالية منتظمة ومعلنة  6 م
 لفعالياتها وأنشطتها كافة.

   

تستثمر الجامعة جميع مواردها المالية بشكل  7 ع
 سليم يتماشى مع رؤية الجامعة.

   

   تستخدم الجامعة الوسائل الحديثة في التنبؤ  8 م
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 المالية. اباحتياجاته

توفر الجامعة إجراءات محاسبية مكتوبة  9 م
 ومعتمدة.

   

تتوافق اإلجراءات المحاسبية في الجامعة مع  10 م
 المعايير المحاسبية الدولية.

   

توفر الجامعة نظم اإلجراءات والطرق  11 م
 الصحيحة في الشراء.

   

تجري الجامعة تحلياًل ماليًا لبياناتها الكمية من  12 ع
 خالل محللين ماليين.

   

 13 ع

تجري الجامعة الدراسات التحليلية المقارنة 
لمعرفة تكاليف التعليم المفتوح قياسًا إلى التعليم 

 التقليدي.

   

 14 م
تخصص الجامعة في موازنتها موارد مالية 

 بالتعليم.لجميع البنود المتعلقة 
   

 15 م
تعتمد مبادرات التعلم المفتوح على مصادر 

 جديدة للتمويل.
   

 

 . المحور الرابع : األخالقيات الجامعية4

 متطلباتال 4-1
كافة إطارًا اإلدارية تطبق الجامعة في وحداتها يقصد باألخالقيات الجامعية أن 

لى الجامعة فع .عددًا من العناصرأخالقيًا ذا مرجعية قيمية واضحة، وينبغي أن توفر 
 أن:
  تضمن نزاهتها من خالل نشر المعلومات الصحيحة والموثوقة بشأن رؤية الجامععة

والبععرامج والمقععررات، والععدرجات األكاديميععة، والرسععوم الدراسعععية،  ،ورسععالتها وأهععدافها
س لععلتخععرج، وأعضععاء مجلععس األمنععاء، ومجوالوضععع المععالي، ومتطلبععات القبععول، وا
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األقسععام، وأعضععاء هيئععة التععدريس، والمععوظفين، رؤساءمعععة، وعمععداء الكليععات، و الجا
 والطلبة.

  ةعامة ومهنيخالقية أتوفر مواثيق. 
 .توفر نظامًا للثواب والعقاب في ضوء معايير محددة 
 .تهيء أجواء من الشفافية في التعامالت اإلدارية والمالية 
  اسية.تؤكد على األبعاد األخالقية في المقررات الدر 
  .تؤكد على األبعاد األخالقية في جميع نظم التقويم 
 .تضع الضوابط األخالقية الستخدام التقنيات الحديثة 
  توفر نظامًا يكفعل تكعافؤ الفعرص والعدالعة، سعواء فعي التعيعين أم فعي االختبعار أم فعي

 المنح والحوافز. 
 .تتأكد من مراعاة الخطط البحثية لألخالقيات العلمية الواجبة 
 راعي األبعاد األخالقية في خدمة المجتمع.ت 
 .توفر قواعد تكفل حق التظلم لكل فرد 
 .تضمن الحرية األكاديمية وحرية التعبير عن اآلراء ألعضاء هيئة التدريس 
  تستخدم أسلوب تقويم أعضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة، للتعرف إلى مدى

 في الطرح والمناقشة. لهيئة التدريسيةموضوعية ا

 ةاألدوات المطلوب  4-2
 .نماذج من المواثيق األخالقية 
 .ضوابط التعيين والترقية 
 .)ضوابط الثواب والعقاب )لوائح المحاسبة اإلدارية 

 

 

 ألخالقيات الجامعيةلجودة االمؤشرات النوعية   4-3
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 الجامعية تمؤشرات جودة األخالقيا 4-3-1

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

 1 ع
تلتزم الجامعة بالمصداقية والنزاهة في جميع 
سياساتها وقراراتها ومعامالتها الداخلية 

 والخارجية.

   

 2 م
تمتلك الجامعة التعليمات الواضحة للطلبة 
لحثهم على االلتزام بالنزاهة األكاديمية 

 واألمانة في السلوك والتصرف الجامعي.

   

 3 م

الصحيحة تنشر الجامعة المعلومات 
والموثوقة بشأن أهداف الجامعة ورسالتها 
والبرامج والمقررات والدرجات األكاديمية 
والرسوم الدراسية والوضع المالي ومتطلبات 

 القبول.

   

توفر الجامعة ميثاقًا أخالقيًا عامًا للعاملين  4 م
 فيها.

   

    توفر الجامعة نظاما للثواب والعقاب.  5 م

أجواًء من الشفافية في  تهيئ الجامعة 6 ع
 التعامالت اإلدارية والمالية.

   

تؤكد الجامعة على األبعاد األخالقية في  7 ع
 المقررات الدراسية.

   

تؤكد نظم التقويم في الجامعة على األبعاد  8 ع
 األخالقية.

   

توفر الجامعة نظام الضوابط األخالقية  9 م
 الستخدام التقنيات الحديثة.
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توفر الجامعة نظامًا يكفل تكافؤ الفرص  10 م
 والعدالة للعاملين فيها.

   

تتأكد الجامعة من مراعاة الباحثين  11 ع
 لألخالقيات البحثية المطلوبة.

   

تراعي الجامعة األبعاد األخالقية في خدمة  12 ع
 المجتمع.

   

توفر الجامعة قواعد تكفل لكل فرد حق  13 م
 التظلم.

   

الجامعة لضمان العدالة وعدم التمييز تسعى  14 ع
 بين الطلبة من حيث فرص التعليم والتقويم.

   

تحرص الجامعة على ضمان العدالة وعدم  15 ع
 التمييز بين الموظفين.

   

توفر الجامعة أجواء الحرية األكاديمية  16 م
 ألعضاء هيئة التدريس.

   

المهنية  تاإلدارية األخالقيا ةتراعي القياد 17 ع
 في التعامل مع الموظفين.

   

توفر الجامعة الضمانات القانونية لحفظ  18 م
 حقوق الموظفين.

   

 م
توفر الجامعة الضمانات القانونية لحفظ  19

 حقوق الطلبة.
   

تهتم الجامعة بأمن الموظفين والطلبة  20 ع  
 وسالمتهم.

   

الممارسات تتخذ الجامعة إجراءات لتصحيح  21 ع  
 غير العادلة فور اكتشافها.

   

   تكشف الجامعة الممارسات اإلدارية  22 ع   
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 الخاطئة.
 م

يوجد في الجامعة آليات معلنة لتلقي  25
 الشكاوى والمقترحات واالستجابة لها.

   

 ع
26 

تحرص الجامعة على متابعة القرارات 
خطار  المتخذة في شأن الشكاوى وا 

 المتابعة.المشتكين بنتيجة 

   

 ع
تتحرى الجامعة المصداقية في اإلعالنات  27

 والمعلومات المنشورة.

   

 ع
تلتزم الجامعة بحقوق الملكية الفكرية  28

 والنشر.

   

 

 المستفيد امؤشرات رض 4-3-2

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

تقيس الجامعة مستوى الرضا الوظيفي لقياداتها  1 ع
 اإلدارية وموظفيها.

   

تقيس الجامعة رضا سوق العمل والمجتمع المدني  2 ع
 عن مستوى خريجي الجامعة.

   

يستفاد من نتائج التقويم في تحسين الوضع  3 خ
 التنافسي للمؤسسة.

   

    يتزايد إقبال سوق العمل على خريجي الجامعة. 4 خ

المؤسسات ُيستقصى مستوى كفاءة الخريجين في  5 ع
 التي يعملون بها.
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تطرح الجامعة برامج لتحسين مهارات الخريجين  6 م
 لمتطلبات سوق العمل.

   

م الجامعة مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء  7 ع تُقوِّ
 هيئة التدريس.

   

تتناسب الرسوم الدراسية مع الخدمات المقدمة  8 ع
 للطلبة.

   

وتسلسل اإلجراءات في العمل تتبع الجامعة المرونة  9 ع
 اإلداري.

   

تحافظ الجامعة على سرية المعلومات والوثائق  10 ع
 الخاصة بالمستفيدين.

   

    تتعامل الجامعة مع الشكاوى المقدمة لها بجدية. 11 ع

يتولى موظفو الجامعة اإلجابة على االستفسارات،  12 ع
 وحل ما يواجهون من مشكالت بمهنية عالية.

   

الخدمات المقدمة من الجامعة توقعات تحقق  13 ع
 الطلبة.

   

    تلبي الجامعة حاجات أعضاء هيئة التدريس. 14 ع

في  وخدمة الجمهور يتعامل موظفو العالقات العامة 15 خ
 الجامعة مع المراجعين باحترام. 

   

    تتمتع الجامعة بسمعة طيبة لدى المجتمع. 16 خ

على شهادة الجودة والتميز في حصلت الجامعة  17 م
 أدائها من منظمات عربية أو دولية.
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 لتعليم المفتوحا نالطلبة عرضا مؤشرات  4-3-3

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ال ما

يتالئم التعليم المفتوح مع احتياجات الطلبة  1 خ
 وظروفهم.

   

الفعلي إلى يوفر التعليم المفتوح فرصة للحضور  2 م
 قاعات الدرس.

   

يشعر الطلبة بالرضا عن إجراءات القبول والتسجيل  3 خ
 عبر اإلنترنت.

   

 4 خ
يشعععععععر الطلبععععععة بالرضععععععا عععععععن الععععععدعم المععععععالي )مععععععنح 

 ومساعدات( المقدم من الجامعة.
   

بالرضععا ععن النظعام المتبععع فعي التعامععل يشععر الطلبعة  5 خ
 مع الشكاوى.

   

المفتعععوح للطلبععععة فرصعععة االطعععالع علععععى  ح التعلعععيميتعععي 6 ع
 أساليب التعليم المختلفة.

   

يسععاهم التعلععيم المفتععوح فعععي تنميععة الععتعلم الععذاتي لعععدى  7 م
 الطلبة.

   

المفتععوح أسععلوب الععتعلم النشععط بععداًل مععن  ميعععزز التعلععي 8 خ
 الحفظ والتلقين.

   

يطور التعليم المفتوح مهارات التفكير والتواصل  9 خ
 والتحليل لدى الطلبة.

   

مبدأ التكافؤ في فرص  ةيحقق التعليم المفتوح للطلب 10 م
 التعلم.

   

التعلم للجميع بغض  ةيتيح التعليم المفتوح فرص 11 م
 النظر عن العمر.

   

مقررات مدمجة )كتب،  ةيوفر التعليم المفتوح للطلب 12 م
 أشرطة، أقراص مدمجة، محملة على اإلنترنت(.
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    ُيعد التعليم المفتوح أقل كلفة من التعليم التقليدي. 13 م

يوفر التعليم المفتوح للطلبة فرصة االتصال  14 ع
 والتواصل وتبادل الخبرات مع زمالئهم.

   

استخدام األساليب  ةيتيح التعليم المفتوح للطلب 15 ع
 والتقنيات التي تتناسب وطبيعة العملية التعليمية.

   

الختيار  ةتوفر الجامعة اإلرشاد األكاديمي للطلب 16 ع
 المساقات والتخصصات.

   

 
 هيئة التدريس أعضاء: لخامسا محورال .5

 المتطلبات 5-1
 

على الجامعة أن تتخذ اإلجراءات اآلتية لتوفير أعضاء هيئة تدريس بما يناسب 
 وتشمل: ،مختلف التخصصات كفاءة

  أعضاء هيئة التدريس مستندة إلى رؤيتها ضع رؤية واضحة لمتطلباتها من و
 ورسالتها وأهدافها.

  توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بالدوام الكلي والدوام الجزئي
 لدعم البرامج والخدمات التربوية.

  ،تحدد بوضوح معايير اختيار عضو هيئة التدريس مثل: )المعرفة بالمادة الدراسية
والقدرة على اإلسهام في تنفيذ رسالة الجامعة...الخ(، وتحدد  والتدريس الفعال،

الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من الجامعات المعتمدة والمعترف بها 
جراءات التوظيف والنشر في   .عالموسائل اإلدوليًا، وا 

  تحدد اللجان المختصة الختيار أعضاء هيئة التدريس المرشحين للعمل في
 الجامعة.

 الالزمة لشروط التوظيف في الجامعة. األنظمة والتعليماتر توف 
  ُالدرجات المؤهالت األكاديمية، و تشمل عضاء هيئة التدريس، قواعد البيانات ألعد ت

 .الخبرة، وغيرها، و العلمية
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  س من أجل تحقيق رسالة الجامعة يتدقق في مدى كفاية أعضاء هيئة التدر
ية، واألبحاث العلمية، والمشاركة المجتمعية، وأهدافها في مجاالت )البرامج التعليم

ومواكبة التطوير والتجديد في عملية التدريس، ونسبة النقص/ والفائض في 
 أعضاء هيئة التدريس في كل تخصص(.

 .توفر سياسة وآليات للتنمية المهنية لهيئة التدريس 
 وعمق  ومنها: )التدريس الفعال، تمتلك أدوات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس

دارة وقت  المعرفة في مجال االختصاص، واستخدام طرق التدريس المتنوعة، وا 
الحصة الدراسية، واستخدام وسائل التقويم المناسبة، والبحث العلمي، والتأليف 

 ....الخ(. وأنشطة خدمة المجتمع،والنشر والترجمة، والجوائز العلمية، 
  ُأعضاء هيئة التدريس، وتعليمات عد التقارير الرسمية حول نتائج تقويم أداء ت

 االعتراض على التقويم.
  تضع التعليمات المحددة لساعات التدريس ألعضاء هيئة التدريس وفق الدرجات

 العلمية.
  وخدمة تخصص المكافآت التشجيعية للمبدعين في مجال التدريس والبحث العلمي

 بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها. المجتمع
 زات التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس.إجا تطبق نظام 

 األدوات المطلوبة 5-2    
  اختيار عضو هيئة التدريس.شروط ومعايير 
 .خطط التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس 
 .أدوات التقويم ألداء أعضاء هيئة التدريس، ونماذج كتابة تقارير التقويم 
 .اإلحصاءات عن أعضاء هيئة التدريس 
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 هيئة التدريس أعضاءالمؤشرات النوعية لجودة  5-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

للجامعة رؤية واضحة حول حاجاتها  1 م
 من أعضاء هيئة التدريس.

   

توفر الجامعة العدد الكافي من  2 م
 أعضاء هيئة التدريس المؤهلين.

   

تعتمد الجامعة معايير واضحة  3 م
 أعضاء هيئة التدريس.الختيار 

   

تتوافر لجان مختصة الختيار أعضاء  4 م
 هيئة التدريس. 

   

تعلن الجامعة التعليمات الخاصة  5 م
 بشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس.

   

توفر الجامعة قاعدة بيانات حول  6 ع
 أعضاء اهيئة التدريس.

   

تعتمد الجامعة آليات محددة لتنمية  7 ع
 أعضاء هيئة التدريس.قدرات 

   

 8 ع
توفر الجامعة التدريب الكافي ألعضاء 
هيئة التدريس في مجال تكنولوجيا 

 الحاسوب والمعلومات واالتصاالت.

   

 9 ع
تخصص الجامعة مكافآت مادية أو 
معنوية للمتميزين من أعضاء هيئة 

 التدريس. 

   

تقدم الجامعة وسائل الدعم ألعضاء  10 م
 لتطوير تدريسهم. هيئة التدريس
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تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس  11 ع
 على البحث العلمي.

   

تمنح الجامعة إجازات التفرغ العلمي  12 م
 ألعضاء هيئة التدريس.

   

تتيح الفرصة لمشاركة أعضاء هيئة  13 ع
 التدريس في اللجان العلمية.

   

تدعم الجامعة ماديا نشاطات البحث  14 ع
 ألعضاء هيئة التدريس.العلمي 

   

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس  15 ع
 للحصول على المنح الدراسية.

   

تحفز الجامعة أعضاء هيئة التدريس  16 ع
 للمساهمة في خدمة المجتمع.

   

 17 ع
تتيح الجامعة الفرصة ألعضاء هيئة 
التدريس لتبادل اآلراء والنقاش لتطوير 

 أدائهم.

   

تؤمٍّن الجامعة ألعضاء هيئة التدريس  18 م
 .المفتوحالدوريات التي تتعلق بالتعليم 

   

 19 ع
تتيح الجامعة الفرصة أمام أعضاء 
هيئة التدريس لتوظيف التكنولوجيا في 

 التعليم.

   

 20 م
توفر الجامعة إمكانية التواصل 
اإللكتروني ما بين الهيئة التدريسية 

 والطلبة.
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 21 ع
الجامعة آليات محددة لتحديد تعتمد 

النصاب األكاديمي ألعضاء هيئة 
 التدريس.

   

 22 م
تنشر الجامعة المعلومات المتعلقة 
بالمساقات الدراسية ألعضاء هيئة 

 التدريس على موقعها االلكتروني.

   

 23 م
تعلن الجامعة الساعات المكتبية 
األسبوعية ألعضاء هيئة التدريس 

 على موقعها االلكتروني. 

   

 24 ع
تقدم الجامعة المساندة ألعضاء هيئة 
التدريس تكنولوجيًا، وعلميًا، وتطويريًا، 

 وتدريبيًا.

   

 هيئة التدريس أعضاءجودة المؤشرات الكمية ل 5-4    

 االجتماعيهيئة التدريس حسب النوع  أعضاءتوزيع  5-4-1

 % العدد النوع االجتماعي
   الذكور   
    ناثاإل   

   المجموع
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  المتفرغين حسب الرتب العلمية هيئة التدريس توزيع أعضاء 5-4-2

 % العدد *هيئة التدريس المتفرغون أعضاء

   أستاذ
    مشارك أستاذ
   مساعد  أستاذ
   مدرس
   ، شرف ...الخ(.مثل كرسي اليونسكو، متميز) أخرىرتب 

   المجموع
   يمكن استخدام الرتب األكاديمية المعتمدة في المؤسسة التعليمية*

 الرتب العلميةغير المتفرغين حسب  هيئة التدريس توزيع أعضاء 5-4-3

 % العدد هيئة التدريس غير المتفرغين أعضاء
   أستاذ
    مشارك أستاذ
   مساعد  أستاذ

   مدرس(
   ، شرف ...الخ(.كرسي اليونسكو، متميز) :مثل أخرىرتب 

   المجموع
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 شؤون الطلبة: سادسال محورلا. 6

 المتطلبات 6-1
 على الجامعة أن:

 كاديمية مستعينة دارية واألساسية للطلبة من الخدمات اإلتحدد االحتياجات األ
 بأساليب علمية.

  هدافها ومجالسها الرسمية وكلياتها أالتعريفية بالجامعة ورسالتها و توفر الكتيبات
 دارية.التدريس وأسماء مديري الدوائر اإلعضاء هيئات أوأسماء 

 كاديمية التي تقدمها للطلبة.رشادية للخدمات غير األتوفر الكتيبات التعريفية واإل 
 والتسجيل واالمتحانات  القبولرشادية المتعلقة بأنظمة فية واإليات التعر بيتوفر الكت

 نذار والفصل ومنح الدرجات العلمية.عادة واإلواإل
  بالدراسة بنظام التعليم المفتوح رشادية المتعلقةفية واإليتوفير الكتيبات التعر. 
 رشاد النفسي والتربوي لمساعدة الطلبة على النمو نفسيًا وعلميًا ء وحدة لإلىتنش

 بالشكل السليم.
 شراكهم في الحياة ا  لصقل شخصية الطلبة و  الالمنهجيةدات للنشاطات وح توفر

 الجامعية المجتمعية.
 طالبيةتوفر صندوقًا للمساعدات المالية والقروض ال. 
  في  همندماجالللطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مساندة توفر ما يلزم من خدمات

 الحياة الجامعية.
 .توفر حوافز مادية ومعنوية للطلبة المتميزين 
 داريةإحول ما يقدم لهم من خدمات  راء الطلبة من وقت آلخرتستطلع آ 

 .كاديميةأو 
  نشاء مجالس الطلبة.إتدعم 
 .تتابع شؤون الخريجين 
 .توفر آليات كافية للتواصل السريع بين الطلبة وكليات الجامعة ودوائرها 
  و المقترحات.أ ىوسائل مناسبة لتقديم الشكاو للطلبة توفر 
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  تُنظم برنامجًا( توجيهيًاOrientation)  .للطلبة الجدد في بداية كل فصل دراسي 

 ةدوات المطلوباأل 6-2
 

 رشادي للجامعة.الدليل اإل 

 وتفاصيل الخدمات  ،/ كتيبات تُبين وحدات الخدمات المتوافرة في الجامعةوثائق
 التي تقدمها.

 .وثائق/ كتيبات التعريف بالجامعة وهيئاتها المتنوعة 

 شؤون الطلبة النوعية لجودةالمؤشرات  6-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

 1 م
لدى الجامعة دراسات تحدد االحتياجات  

األساسية للطلبة من الخدمات والبرامج 
 الدراسية، وغيرها.

   

توفر الجامعة الكتيبات التعريفية واإلرشادية  2 م
 بالخدمات الطالبية المقدمة لهم.

   

توفر الجامعة وحدة لإلرشاد النفسي  3 م
 والتربوي للطلبة.

   

 4 م
توفر الجامعة وحدات للتنمية الطالبية: 
)الفنية، والعلمية، والثقافية، والرياضية، 

 وغيرها(.

   

توفر الجامعة صندوقًا للقروض  5 م
 المحتاجين. للطلبةوالمساعدات المالية 

   

على  للطلبةتوفر الجامعة التدريب الكافي  6 م
استخدام مهارات اإلنترنت، وتكنولوجيا 
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االتصال لتحقيق التفاعل مع زمالئهم 
 والبيئة األكاديمية.

 7 م
توفر الجامعة الخدمات الالزمة لدعم الطلبة 
ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتهم على 
 االنخراط بالحياة األكاديمية والتفاعل معها.

   

    للطلبة المتميزين.توفر الجامعة حوافز  8 م

تأخذ الجامعة بآراء الطلبة في تطوير ما  9 ع
 تقدمه لهم من خدمات الكترونية.

   

 10 ع
تجري الجامعة دراسات تستطلع فيها آراء 

 الطلبة حول مالءمة التعليم المدمج لهم.
   

 11 م
تمتلك الجامعة قاعدة بيانات شاملة للطلبة 

 للخريجين فيها.
   

 12 م
الجامعة برامج تعليمية عالجية للطلبة، تقدم 

الذين يعانون من ضعف في تخصصاتهم 
 .أو مهاراتهم

   

تجري الجامعة اختبارات للطلبة لتحديد  13 ع
 المستوى في لغة الدراسة.

   

توفر الجامعة آليات للتواصل السريع بين  14 م
 الطلبة والجامعة لإلجابة عن استفساراتهم.

   

    الجامعة الحقائب التعليمية للطلبة.توفر  15 ع

توفر الجامعة الوسائل الالزمة للطلبة لتقديم  16 م
 ما يرونه من شكاوي ومقترحات.

   

    توفر الجامعة قاعدة بيانات لشؤون الطلبة. 17 م
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 شؤون الطلبةجودة المؤشرات الكمية ل 6-4
 ال نعم فرة في الجامعةاالمتو  األقسام الخدمية
   األنشطة الثقافية

   األنشطة االجتماعية
   األنشطة الفنية

   اإلرشاد والتوجيه التربوي
   متابعة الخريجين

   الرعاية الصحية للطلبة
   صندوق التكافل االجتماعي

   المراكز الترفيهية
   مختبر الحاسوب

   نترنتوحدة اإل
 
القبول والتسجيل: سابعلا محورال .7  

 متطلباتال 7-1    
تها وأهدافها وقيمها وبرامجها تقبل الجامعة الطلبة الذين تتواءم مؤهالتهم مع رسال

دارية جيدة تضمن القة، وتوفر لهم بيئة أكاديمية وا  نظمتها ذات العأمكانياتها و ا  كاديمية و األ
 فعلى الجامعة أن:. هداف الموضوعةتحقيق األ

  عادة والتمويل والفصل والعقوبات واإل النجاحتوفر أنظمة معتمدة للقبول والتسجيل و
 والنماذج الخاصة بذلك. الفنية كاديمية والسلوكية، كما توفر اللجاناأل

  ًمكانيات إعداد الممكن قبولها في كليات الجامعة بما تتناسب مع األ تحدد سنويا
 الكليات والجامعة.

 وعن سلوكه  ،تحتفظ بملف خاص لكل طالب يحتوي على المعلومات الالزمة عنه
 كاديمي.ونشاطه ومستواه األ



 
58 

 لاللتحاق بالجامعة مناسبة للتأكد من مدى استعداد الطلبة ةتضع آلي. 

  مر ذا لزم األإ)استدراكية( تضمن مساعدة الطلبة على تقديم مقررات عالجية
 لاللتحاق بتخصصات معينة هم غير مؤهلين لها عند التقدم للجامعة.

  لطلبة المسجلين في الجامعة والمتقدمين لها في سنة عداد اأحصائيات عن إتوفر
 معينة موزعين حسب متغيرات متعددة حسب مايلزم.

 األدوات المطلوبة 7-2
 أنظمة القبول والتسجيل واالنتقال والتحويل والجزاءات وتعليماتها. 

 .أنظمة االمتحانات وتعليماتها 
 .نماذج من سجالت الطلبة وتوثيقها 
  القبول، وقياس الكفاءة.نماذج اختبارات 
 داء أعضاء هيئة تعليم، وأنماذج استبانات استطالع آراء الطلبة في جودة ال

  .والخدماتالتدريس 
 .إحصاءات عن الطلبة      

 
 القبول والتسجيلالمؤشرات النوعية لجودة  7-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

  1 م
للقبول تتوافر في الجامعة نماذج 

 والتسجيل.

   

تنشر الجامعة متطلبات االلتحاق   2 م
 عبر موقعها اإللكتروني.

   

  3 م
تقدم الجامعة التعريف الشامل بها 

 للطلبة المتقدمين إليها.

   

  4 م
تقدم الجامعة التعريف بالمستقبل 
 المهني للتخصصات التي تطرحها.
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  5 ع
تقدم الجامعة للطالب المقبولين فيها 

وافية حول أسلوب التعليم فكرة 
 المفتوح.

   

  6 ع
تزود الجامعة الطلبة بدليل يتضمن 
معلومات عن سياسات القبول 

جراءاتها.  والتسجيل وا 

   

  7 ع
توفر الجامعة االستشارة التعليمية 
للطلبة حول التخصصات الدراسية 

 المناسبة لهم.

   

تعتمد الجامعة معايير في قبول   8 م
 التعليم المفتوح.الطلبة وفق مرونة 

   

  9 م
تعتمد الجامعة اختبارات قبول للطلبة 

 .مللتأكد من استعداداته

   

  10 م

تحدد الجامعة أعداد الطلبة  
المقبولين في كل تخصص بما 

 يتالءم واإلمكانات المتوافرة.

   

  11 ع
تسعى الجامعة لجذب الطلبة  

 المتميزين لاللتحاق بها.

   

  12 ع
الخلفية األكاديمية تدقق الجامعة في 

للطالب عند التحويل إلى برامج 
 جديدة.

   

  13 م
تزود الجامعة الطلبة  بعالماتهم 

 بالوسائل اإللكترونية.

   

  14 م
تحتفظ الجامعة بملف أكاديمي لكل 

 طالب )حول وضعه األكاديمي(.
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  15 ع
تستطلع الجامعة آراء الطلبة  في 

 جودة التعليم والتعلم.

   

  16 ع
الجامعة آراء الطلبة  حول تستطلع 

 أداء أعضاء هيئة التدريس.

   

توفر الجامعة قاعدة بيانات عن   17 م
 طالبها.

   

  18 م
توفر الجامعة اإلرشاد الذاتي للطلبة 

 عبر موقعها اإللكتروني.
   

  19 م
توفر الجامعة للطلبة إمكانية 

 التسجيل عبر موقعها اإللكتروني.
   

 

 لجودة القبول والتسجيل الكميةالمؤشرات  7-4

 مجموع الطلبة موزعين حسب النوع االجتماعي 7-4-1

 النوع االجتماعي
مجموع الطلبة في 

 الجامعة
مجموع الطلبة العرب 
 واألجانب في الجامعة

%  

    ذكور
    إناث

    المجموع الكلي 

 هيئة التدريس أعضاءمقارنة بعدادهم ومتوسط أ طلبةالع مجمو  7-4-2

 المؤشرات في عام التقويمالعدد 

 مرحلة البكالوريوسفي  الطلبةمجموع  
 :من رتبةالمتفرغون مجموع أعضاء هيئة التدريس  
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  أستاذ مشارك 
  أستاذ مساعد 
  مدرس 

 :من رتبةغير المتفرغين مجموع أعضاء هيئة التدريس  
  أستاذ مشارك 
  أستاذ مساعد 
  مدرس 

 مجموع الفنيين في المختبرات 
 اإلداريين مجموع 
 مجموع عمال الخدمات 

 

يرجى ) شؤون خريجيهالمتابعة الجامعة ساليب التي تتبعها األ 7-4-3
 .(بيان ذلك

- 
- 
-  

 الجامعة خريجو يواصلالتي آراء جهات العمل والجامعات  7-4-4
 دراساتهم فيها

خريجوها دراساتهم  يواصلالتي والجامعات  ،الجامعة برأي جهات العمل تستأنس هل
 ؟وكيف يتم ذلك ؟مستوى أداء الخريجين لىعلتعرف بغرض ا فيها

- 
- 
- 
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 طرائق التدريسالبرامج األكاديمية و : ثامنالمحور ال.  8

البرامج األكاديمية والمناهج  ، وهي:تم تقسيم هذا المحور إلى ثالثة محاور فرعية    
، والكتاب 2-8ومصادر التعلم في البندطرائق التدريس و ، 1-8  البندالدراسية في 

 .3-8الجامعي في البند
 

 المناهج الدراسيةو ةاألكاديميالبرامج  8-1

الدراسية التي تساعد على تحقيق رسالة الجامعة،  والمقررات هي مجموعة البرامج     
 وتترجم أهدافها مراعية معايير الجودة.

 المتطلبات 8-1-1
 لى الجامعة أن:ع
  الدراسية مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها. والمقررات تحدد مدى ارتباط البرامج 
 :تضع خطة تفصيلية للبرنامج الدراسي من حيث 

 .التحديد الواضح لألهداف 
 .الوصف الدقيق لطبيعة المقررات 
 .التكامل مع خطط األقسام األخرى في الجامعة 
 لدراسي المتبع: )فصلي، أو سنوي، التعريف الكامل لمكونات البرنامج للنظام ا

أو ساعات معتمدة(، ومدة الدراسة، وعدد الساعات المعتمدة، ونوع الشهادة 
التي تمنح للخريج، والتخصص الرئيس والتخصص الفرعي، والعبء 
األكاديمي، ومتطلبات الجامعة، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات القسم، 

 والمتطلبات االختيارية.
 ألدلة الالزمة التي تعرض بوضوح اللوائح التي تحكم البرامج توفر الكتيبات وا

 الدراسية.
 بحيث تتضمن بيانات  الدراسية تمتلك ملفات متكاملة لكل مقرر من المقررات

 مفصلة من حيث العناصر اآلتية:
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  معلومات عامة عن المقرر مثل: اسم المقرر، والفصل الدراسي الذي يطرح
 ...وغيرها. ،النظريةوالعملية المعتمدةفيه، وعدد الساعات 

 .وصف مختصر للمقرر 
 .مخرجات تعلم المقرر 
 .نظام التقويم للمقرر 

  من وضوح األدوار والمسؤوليات المختلفة للوحدات المشاركة في تصميم تتأكد
ومنها: ) األقسام، ومجالس األقسام، والكليات ،  ،برامجها وتنفيذها ومراجعتها

 ..وغيرها(... المختصةواللجان 
 توفر مناهج دراسية تواكب تطورات العصر، وتتأكد من جودتها والتحسين المستمر 

 .لها
  توضح مالءمة البرامج لمتطلبات إعداد الخريجين القادرين على تحمل المسؤولية

والعمل ضمن الفريق، والتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة المتطورة وفق 
 ة.متطلبات التغيرات العالمي

  توضح مالءمة البرامج الحتياجات المجتمع، وسوق العمل، ومتطلبات التنمية
 المعرفية. 

   .تحدد ارتباط المناهج والمقررات مع متطلبات الترخيص المهني حيث يلزم 
  تحدد مدى مالءمة المقررات لمتطلبات منح الدرجة العلمية وفقا لمعايير محددة

 .المختصةتحددها اللجان 
  البرامج والمقررات اإلضافية المقدمة للطلبة المتفوقين، وشروط القبول، تحدد

 ومحتويات البرنامج، ومستوى اإلقبال على االلتحاق به.
  تتأكد من أن مخرجات البرنامج متوافقة مع المعايير العالمية في التعليم العالي

 والمجال المهني.

 األدوات المطلوبة 8-1-2
 الدراسي. الخطة التفصيلية للبرنامج 
 .األدلة اإلرشادية إلجراءات التسجيل في البرنامج الدراسي 
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 .ملفات المقررات الدراسية 
 الدراسية تقارير التحسين والتطوير للمناهج. 

 دراسيةالبرامج األكاديمية والمناهج الالمؤشرات النوعية لجودة  8-1-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ال ما

 م
1 1

. 
برامج الجامعة ومقرراتها الدراسية مع رسالتها تتواءم 

 وأهدافها.
   

 م
2 2

. 
تتواءم برامج الجامعة وتخصصاتها مع احتياجات 

 الطلبة والمجتمع.
   

 م
3 3

. 
تقوم الجامعة بالتعريف الكامل بمكونات كل برنامج 
 من حيث النظام الدراسي المتبع )ساعات معتمدة(.

   

 م
4 4

. 
للطالب دراسة مقررات تتيح الخطة الدراسية  

 اختيارية.
   

 م
5 5

. 
تمتلك الجامعة ملفات متكاملة لكل مقرر من 

 المقررات الدراسية. 
   

 م
6 6

. 

تتوافر في الجامعة حقيبة تعليمية لكل مقرر دراسي 
تتضمن: )توصيف المادة، ونسخة من واجبات 
الطلبة، والتمارين، والمشروعات، واالختبارات، 

 ..وغيرها(.وتوزيع الدرجات 

   

 ع
7 7

. 

تتابع الجامعة األدوار والمسؤوليات المختلفة 
للوحدات المشاركة في تصميم برامجها ومراجعتها، 
ومنها: ) األقسام، ومجالس األقسام، والكليات، 

 واللجان العلمية ....وغيرها(.

   

 م
8 8

. 

توفر الجامعة المناهج الدراسية المتطورة التي 
الحديث، وتتأكد من تواكب تطورات العصر 

 جودتها.

   

 ع
9 9

. 
تتحقق الجامعة من استيفاء المناهج والمقررات 

 لمتطلبات الترخيص المهني.
   

1 10 م

0
   تحدد الجامعة  المقررات الدراسية، ومتطلبات 
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الحصول على الدرجة العلمية وفقا للمعايير  .
 المعتمدة محليًا وعالميًا.

 ع
11 1

1

. 

برامجها والمعايير تراعي الجامعة بين مخرجات 
  المحلية والعالمية في التعليم العالي.

   

 ع
12 1

2

. 

تراعي الجامعة في تصميم برامجها الدراسية 
 مالحظات وآراء المتخصصين والخبراء.

   

 ع
13 1

3

. 

تراجع الجامعة التخصصات والبرامج التي تنفذها 
 بصورة دورية.

   

 ع
14 1

4

. 

العملية تحفز الجامعة استخدام االنترنت في 
 التعليمية.

   

 م
15 1

5

. 

يتوافر في الجامعة نظام معتمد لتقويم نتائج التدريب 
 الميداني للطلبة.

   

 م
16 1

6

. 

تضع الجامعة قائمة بأسماء الكتب والمراجع 
 المعتمدة كمصدر لكل مقرر.

   

 م
17 1

7

. 

يتماشى المنهاج الدراسي في الجامعة ومحتوياته مع 
 العمل.المهارات المطلوبة لسوق 

   

 م
18 1

8

. 

تعمل المناهج الدراسية المقررة في الجامعة على 
 تنمية التفكير العلمي.

   

 م
19 1

9

. 

تعمل المناهج الدراسية المقررة في الجامعة على 
 تنمية التعلم الذاتي.

   

 ع
20 2

0

. 

ُتصمم البرامج التدريبية في الجامعة وفقا لمخرجات 
 التعليم المستهدفة.

   

 م
21 2

1

. 

الجامعة الطلبة بإعداد مشروع تخرج في تكلف 
 نهاية المرحلة الجامعية.
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 م
22 2

2

. 

توفر الجامعة للطلبة برامج زيارات ومشاهدات 
 ميدانية وفق مقرراتهم الدراسية.

   

 م
23 2

3

. 

    تتبنى الجامعة أنماطًا أخرى من التعليم.

 م
24 2

4

. 

تحدد الجامعة بوضوح المعارف والمهارات الالزمة 
 .لالنخراط في نشاطات التعليم المفتوحللطلبة 

   

 م
25 2

5

. 

تتابع الجامعة ردود أعضاء هيئة التدريس على 
 الرسائل اإللكترونية للطلبة.

   

 م
26 2

6

. 

تلتزم الجامعة عند تصميم المادة التعليمية بوضوح 
 األهداف والمحتوى.

   

 ع
27 2

7

. 

تلتزم الجامعة عند تصميم المادة التعليمية بوضوح 
 التقويم.آليات 

   

 ع
28 2

8

. 

تلتزم الجامعة عند تصميم المادة التعليمية 
 باألسلوب التفاعلي.

   

 ع
29 2

9

. 

تلتزم الجامعة عند تصميم المادة التعليمية بقابلية 
 المراجعة والتطوير للوسائل والوسائط المساندة.

   

 م
30 3

0

. 

توجد في الجامعة سياسات محددة وواضحة 
 التدريسية.لضمان جودة طرح المواد 

   

 ع
31 3

1

. 

تقوم الجامعة بتطوير وتعديل المواد التعليمية بشكل 
 دوري.

   

 م
32 3

2

. 

تمكن الجامعة الطلبة من الحصول على مصادر 
 التعلم بسهولة ويسر عبر موقعها اإللكتروني.
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 المؤشرات الكمية لجودة البرامج األكاديمية والمناهج الدراسية 8-1-4

 المتبع في الجامعةاألكاديمي نظام ال 8-1-4-1
 آخر)    (،النظام السنوي(،  )   النظام الفصلي(،  )   الساعات المعتمدة(    ). 

  (عدد الكليات   ). 

  الدرجة الجامعية األولى التي توفرها الجامعة على مستوى التخصصاتعدد)     (. 

 عدد الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة العلمية 8-1-4-2

الساعات عدد 
 المعتمدة

 الدرجة العلمية الكلية  التخصص

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 التي يدرسها الطالب المعتمدة عدد الساعات 8-1-4-3
 في التعليم المفتوح )           (    في التعليم التقليدي )       (، 

 التعلمالتدريس ومصادر  طرائق 8-2
 

على اإلمكانات واألجهزة  مصادر التعلم بحيث يشتملل اً الجامعة مركز  توفر
والتقنيات الحديثة والكتب، وغير ذلك من مطبوعات وأدوات الزمة للنمو العلمي لكل من 

 الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتسهم في تطوير طرائق التدريس المستخدمة.
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 المتطلبات 8-2-1
 على الجامعة أن:

 لبات كل مجال معرفي.تحدِّث األجهزة واألدوات وتنوِّعها بما يتماشى مع متط 
  تتأكد من أن الوسائط التعليمية المستخدمة ترتبط بأهداف الجامعة، وبالمحتوى

 التعليمي، وتراعي أساليب التوجهات التربوية الحديثة .
 .توفر األبحاث التقويمية عن الطرائق المستخدمة في تدريس الطلبة 
  التدريس وقدراتهم وتطويرها توفر التدريب المناسب لتنمية مهارات أعضاء هيئة

 في عملية التدريس.
 والورش الفنية لتلبية احتياجات الدروس العملية واألبحاث العلمية. ختبراتتوفر الم 
 .توفر الكفاءات العلمية والفنية العاملة في المعامل والورش 
  ضاءة توفر القاعات الدراسية، والمقاعد، والبيئة الفيزيقية المناسبة من تهوية وا 

 مساحة كافية للقاعات الدراسية. و 
  توفر المكتبات المتخصصة والحديثة بما يحقق الوفاء بحاجات طلبتها وهيئة

 التدريس فيها نوعًا وكمًا وحداثة.
 .توفر البرامج التدريبية الستخدام مصادر التعلم للطلبة 
 توفر المعايير األخالقية الستخدام مراكز مصادر التعلم )الحاسوب، واإلنترنت ،

 والمحادثة ...وغيرها(.
 .توفر مراكز خاصة لتطوير التعليم المفتوح 

 األدوات المطلوبة 8-2-2
 .الخطط التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة 
 .قوائم األجهزة واألدوات المتوافرة واالحتياجات المستقبلية 
 .أبحاث تقويمية لطرائق التدريس 
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 التعلمالتدريس ومصادر المؤشرات النوعية لجودة طرائق  8-2-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ال ما

  1 م
يتوافر في الجامعة مراكز متخصصة لمتابعة تطوير 

 طرائق التدريس.
   

  2 ع
تقوم الجامعة بتحديث األجهزة واألدوات، وتنويعها بما 

 يتماشى مع متطلبات العملية التعليمية.
   

  3 ع
تتأكد الجامعة من أن الوسائط التعليمية المستخدمة 

 ترتبط بأهداف المقررات الدراسية.
   

  4 ع
توفر الجامعة أبحاثًا تقويمية عن الطرائق المستخدمة 

 في تدريس الطلبة.
   

  5 ع
تعمل الجامعة على تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس وتطويرها باستمرار.
   

  6 ع
دورات وورش عمل متنوعة في كافة تعقد الجامعة 

 التخصصات العملية ألعضاء هيئة التدريس.
   

  7 ع
توفر الجامعة الكفاءات العلمية والفنية والمتخصصين 

نتاج المواد التعليمية.   في تكنولوجيا المعلومات وا 
   

  8 ع
تقوم الجامعة بتدريب أعضاء هيئة التدريس على 

 المفتوح.كيفية التدريس وفق نظام التعليم 
   

  9 ع
تتيح أساليب التعليم المفتوح في الجامعة  فرصة 

 التفاعل بين الطلبة أنفسهم.
   

  10 ع
تنوع الجامعة في المواد التعليمية لضمان التعلم عالي 

 الجودة لطلبتها.
   

  11 م
يتوفر في الجامعة  فرق عمل متخصصة في التعليم 

 اإللكتروني.
   

  12 ع
الكترونيًا ووجاهيًا  تتواصل الجامعة مع الطلبة

 لتوضيح برامجها وطبيعة المقررات.
   

   تشمل عملية التعليم المفتوح في الجامعة النمط غير   13 م
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المتزامن من خالل استخدام وسائل اتصال 
متخصصة كالبريد اإللكتروني، أو المنتديات 

 المفتوحة.

  14 ع
ُتصحح الواجبات والبحوث واالختبارات الفصلية بشكل 

 تبعًا لنماذج معدة من قبل أساتذة المقرر.دقيق 
   

  15 ع
تستخدم الجامعة في تصميم مقرراتها االلكترونية  

النص والصورة والصوت ومقتطفات الفيديو وبرمجة 
 المحاكاة وغيرها.

   

  16 ع
ُتستطلع آراء الطلبة بخصوص تطوير البرنامج 

 التعليمي. 
   

  17 ع
أنماط التعلم ُتستطلع آراء الطلبة بخصوص تطوير 

 المختلفة.
   

  18 م
تصعمم الجامعععة برامجهعا الدراسععية لتعتالءم مععع مختلععف 

 أنماط التعلم.
   

 
 البحث العلمي: تاسعالمحور ال .9

 متطلباتال 9-1
 على الجامعة أن:

 .دارة شؤونه  توفر وحدة تتولى وضع خطة للبحث العلمي وا 
 األولوية لألبحاث العلمية ذات المردود المادي واالقتصادي للمجتمع  يتعط

 المحلي ومؤسساته.

 العلمي ونشره وتطويره. توفر بيئة تنظيمية داعمة للبحث 

  تشجع أعضاء هيئة التدريس على المساهمة في أنشطة البحث األساسي
 والتطبيقي.

  الندوات العلمية توفر الفرص لمشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات و
 وورش العمل العلمية.
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  تشجع استخدام فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة بالمجتمع
 المحلي.

  تحرص على تكوين عالقات تعاون وشراكة مع مؤسسات البحث العلمي المحلية
 العربية والعالمية.

 تخصص موازنة مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره وتطويره. 

  البحث العلمي على األقسام والوحدات المتخصصة في الجامعة.توزع موازنة 

 . تضع سياسة محددة وواضحة وُمعلنة للبحث العلمي 

 الصادر من الجامعة وخارجها. ةث العلميو تصدر مجالت محكمة لنشر البح 

 .تشجع نشر المؤلفات العلمية ذات القيمة العالية بناء على نظام خاص بذلك 

 كاديميين فيها إجازات للتفرغ العلمي وفق نظام خاص بذلك.تمنح األ 

 دوات المطلوبةاأل 9-2
 .خطة البحث العلمي 

 .نظام التفرغ العلمي المطبق في الجامعة 

 .إحصائيات بأعداد البحوث المنشورة ومجاالتها 

 .الموازنة المالية المخصصة للبحث العلمي 

 ا الجامعة.نماذج من المجالت العلمية المحكمة التي تصدره 

 
 المؤشرات النوعية لجودة البحث العلمي  9-3

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ال ما

  1 م
يتوافر في الجامعة وحدة تتولى وضع خطة 

دارة شؤونه.  للبحث العلمي وا 
   

  2 م
تتفق خطة البحث العلمي مع رسالة الجامعة 

 وأهدافها
   

   تعتمد الجامعة آليات واضحة معلنة لتنفيذ   3 م
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 خطتها البحثية.

مكاناتها   4 ع تتواءم خطة الجامعة البحثية وا 
 البشرية والمادية.

   

    توفر الجامعة  قواعد بيانات للبحوث العلمية.  5 م

  6 ع
توفر الجامعة  بيئة مناسبة للبحث العلمي 
لتشجيع هيئة التدريس على تنفيذ البحوث 

 العلمية المخطط لها.

   

تتعاون الجامعة مع المؤسسات العلمية   7 ع
 والدولية في إجراء البحوث المشتركة.

   

  8 ع
تستخدم الجامعة أنشطتها في البحث العلمي 
في معالجة مشكالت المجتمع وأغراض 

 التنمية.

   

  9 ع
تمنح الجامعة األولويات لألبحاث العلمية ذات 
المردود المادي واالقتصادي للمجتمع المحلي 

 ومؤسساته 

   

  10 ع
تساهم مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاجية 
 والخدمية في دعم األنشطة العلمية بالجامعة.

   

  11 ع
تشجع الجامعة البحوث المبتكرة التي تفتح 

 الجديدة.اآلفاق العلمية، أو التطبيقية 
   

  12 م
توفر الجامعة بيئة تنظيمية داعمة للبحث 

 والنشر والتطوير.
   

  13 ع
تعتمد الجامعة وسائل لتحفيز الباحثين 

 ورعايتهم ودعمهم.
   

  14 ع
تتيح الجامعة الفرص ألعضاء هيئة التدريس 
للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 

   



 
73 

 وورش العمل العلمية.

من خالل فرق العمل البحثية  تساهم الجامعة  15 ع
 في إجراء البحوث التطبيقية واألساسية.

   

  16 م
توفر الجامعة برامج لتنمية المهارات البحثية ) 
برامج تنمية مهارات منهجية البحث العلمي( 

 لألكاديميين.

   

  17 ع
تشجع الجامعة طلبتها على المشاركة في 

 المشاريع البحثية.
   

  18 م
ميزانية مالية لدعم البحث تخصص الجامعة 

 العلمي ونشره وتطويره.
   

    ُتصدر الجامعة مجالت ُمحكمة.  19 م
    تعمل الجامعة على نشر المؤلفات العلمية.  20 م
    يوجد نظام في الجامعة للتفرغ العلمي.  21 م

  22 م
توجد اتفاقيات بحثية مفعلة بين الجامعة  

 ومؤسسات التعليم العالي والبحثي الدولية.
   

  23 م
تبرم الجامعة عقودًا بحثية مع مؤسسات 

 المجتمع المحلي.
   

  24 م
توفر الجامعة األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء 

 البحوث العلمية.
   

  25 ع
توفد الجامعة أعضاء هيئة التدريس للجامعات 
العربية واألجنبية كأساتذة زائرين من أجل 

 تبادل الخبرات.

   

  26 ع
أعضاء هيئة التدريس من تستقبل الجامعة 

الجامعات العربية واألجنبية كأساتذة زائرين 
 إليها.
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  27 ع
تسعى الجامعة للحصول على المنح 

 والزماالت البحثية ألعضاء هيئة التدريس.
   

    يشارك الطلبة في المؤتمرات والندوات العلمية.  28 ع

  29 ع
يشارك الطلبة في المسابقات البحثية محليًا 

 ودوليًا.
   

 
 لبحث العلمي جودة الات الكمية المؤشر  9-4

 خالل الخمس سنوات األخيرة مؤشرات جودة البحوث العلمية 9-4-1

 العدد المؤشرات الرقم المجال

البحوث العلمية المنشورة في المجالت العلمية المحكمة   1 خ
 .الصادرة عن الجامعة وخارجها

 

  2 خ
في المجالت البحوث المختبرية أو الحقلية المنشورة 

 .العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعة  وخارجها
 

   .المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعة  3 خ
   .الدوريات العلمية الصادرة عن الجامعة  4 خ

  5 خ
المؤلفات العلمية ألعضاء هيئة التدريس الصادرة عن 

  .الجامعة
 

  6 خ
الصادرة عن الكتب المنهجية ألعضاء هيئة التدريس 

  .الجامعة
 

  7 خ
الكتب المترجمة ألعضاء هيئة التدريس الصادرة عن 

  .الجامعة
 

  8 خ
مع مؤسسات  ود البحثية التي أبرمتها الجامعةالعق

 .أخرى
 

  .ة التدريس المرتبطون بعقود بحثيةأعضاء هيئ  9 خ
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   .أعضاء هيئة التدريس الزائرون من خارج الجامعة  10 خ

التدريس الموفدون إلى المؤسسات األخرى أعضاء هيئة   11 خ
 كأستاذ زائر.

 

  12 خ
عدد المنح البحثية التي حصل عليها أعضاء هيئة 

 .التدريس
 

  13 خ
ن على المنح د أعضاء هيئة التدريس الحاصليعد

 .البحثية
 

  .طلبةللالبعثات والمنح الدراسية عدد ا  14 خ

  15 خ
والمنح ن على الزماالت والبعثات الحاصلي طلبةالعدد 

 .الدراسية
 

  16 خ
عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية 
التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة  

 .وداخلها

 

ن قي المؤتمرات عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركي  17 خ
 .والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية

 

  18 خ
ت الدراسية العمل والحلقاعدد المؤتمرات والندوات وورش 

 .طلبةالتي شارك بها ال
 

  19 خ
ن في المؤتمرات والندوات وورش المشاركي طلبةالعدد 

 العمل والحلقات الدراسية.
 

في  طلبةاث العلمية التي شارك بها العدد األبح  20 خ
 .المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية

 

  .مع مؤسسات الدولة عدد المشاريع البحثية المشتركة  21 خ
  .براءات االختراع  22 خ
  .أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على براءات االختراع  23 خ
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 الجوائز العلميةمؤشر  9-4-2

 اسم الجائزة
 الجهة العلمية المانحة 

 ()محليا وعربيا  ودوليا  
مجال 

 التخصص

 اسم عضو 
هيئة 

 التدريس

تاريخ الحصول 
 عليها 

  سنوات األخيرة( 5)

     
     
     
     

 

 مرات والندوات العلمية المتخصصةالمؤت 9-4-3

المؤتمرات والندوات العلمية  أسماء
خالل  الجامعةالمتخصصة التي عقدتها 
 عام التقويم

 مجال المؤتمر
تاريخ 
 االنعقاد

 مكان االنعقاد
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 . الجامعةالمجالت المحكمة التي تصدرها  9-4-4

أسماء المجالت التي تصدرها 
 الجامعة 

 الرقم المعياري التخصص

   

   

   

 محلية الجهات ال أومؤسسات المع  البحثية العقود 9-4-5
  الدولية وأيمية قلاإل وأ

التي  اسم الجهة
 تم التعاقد معها

 نوع الجهة 

يمية، قل)محلية، إ
 (دولية

موضوع 
 العقد

عدد 
الباحثين 
 المتعاقدين

قيمة 
 العقد

     

     

     

 س السابقةالسنوات الخم يبدعمها ف الجامعةالتي قامت  البحوث 9-4-6

عدد البحوث  السنة
 ةمو دعالم

 أسماء
 البحوث

 أسماء
 الباحثين

جمالي مبلغ إ
 الدعم

    لىو األ

 

   
  الثانية
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  الثالثة

 

   

  الرابعة

 

   

  ()عام التقويم الخامسة

 

   

 مخصصات البحث العلمي من موازنة الجامعة 9-4-7

 خارجيةالمؤسسات المع بالشراكة البحوث العلمية المنجزة  9-4-8
 العدد البحوث العلمية المنجزة

  .المنشورة في مجالت دولية متخصصةالبحوث العلمية 
  .محلية محكمة وأالبحوث العلمية المنشورة في مجالت عربية 

  .المساهمة في الجمعيات العلمية
الفنية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس  وأاالستشارات العلمية 

 .لمؤسسات الدولة
 

 هيئة التدريسالتي يساهم بها أعضاء لثقافية أو اإلعالمية النشاطات ا
 .المواسم الثقافية وفي وسائل اإلعالم أ

 

  التي يساهم بها أعضاء هيئة التدريسالنشاطات اإلنتاجية والتطويرية 

 الميزانية للبحث العلمي % السنة

  األولى
  الثانية

  الثالثة
  الرابعة

  الخامسة )عام التقويم(
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 وأالخدمي في القطاع العام  وأنتاجي أو الصناعي في المجال اإل
 .الخاص

الخارجية )القطاع العام أو   المشاريع المشتركة مع المؤسسات
 .(الخاص أو المختلط

 

  .االيفادات التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس
  .االيفادات التي شارك بها اإلداريون

  .ألعضاء هيئة التدريسالتي تقدمها الجامعة المنح الدراسية 
 

 التعليم المستمر وخدمة المجتمع: عاشرالمحور ال .10

 المتطلبات 10-1
 على الجامعة أن:

 وتعمل على توفير الظروف المناسبة المحلي توفر خطة لخدمة المجتمع ،
 لتطبيقها. 

  العالقة مع مؤسسات المجتمع وتعزيز تنشىء مراكز متخصصة لخدمة المجتمع
 .المحلي والدولي

  تسهم في إقامة المعارض والندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية، وتصدر
الثقافية وتطور التقنيات والبرامج الحاسوبية، وتقدم الدراسات  المجالت
 .رات لمؤسسات المجتمعواالستشا

  وتلبية حاجات  برامج تدريب وتطوير لمواكبة المستجدات العلميةتستحدث
 المجتمع. 

 التنموية تسهم مع مؤسسات المجتمع في تنفيذ المشاريع. 
 توثيق عالقاتها مع المنظمات واالتحادات والروابط العلمية المختلفة. تعمل على 
 ت مع المؤسسات المناظرةبادل الزياراتتبرم االتفاقيات العلمية والبحثية، وت. 
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 األدوات المطلوبة 10-2
 .خطة خدمة المجتمع 
 .نماذج من االتفاقيات والعقود المبرمة مع مؤسسات المجتمع 
  مؤسسات المجتمع.لخدمة  التي تنفذهاقاعدة بيانات لألنشطة 

 

 المؤشرات النوعية لجودة التعليم المستمر وخدمة المجتمع 10-3

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

  1 م
تتوافر في الجامعة خطة معتمدة لخدمة 

 المجتمع وتنميته.
   

  2 م
تتوافر في الجامعة مراكز متخصصة 

 لخدمة المجتمع.
   

  3 ع
تسعى الجامعة إلى تعزيز العالقة مع 

 مؤسسات المجتمع.
   

    تسهم الجامعة في إقامة المعارض.  4 ع
 ع

5  
تسهم الجامعة في إقامة الندوات العلمية 

 والثقافية.
   

 ع
6  

تسهم الجامعة في إقامة الندوات التنموية 
 والتدريبية.

   

    تهتم الجامعة بإصدار المجالت الثقافية.  7 ع
 ع

8  
تقدم الجامعة االستشارات لمؤسسات 

 المجتمع.
   

 ع
تستحدث الجامعة برامج تدريبية لتلبية   9

 حاجات المجتمع.
   

   تسهم الجامعة بالشراكة مع مؤسسات   10 ع
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 المجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية.
 ع

تحتفظ الجامعة بعالقات عمل مع   11
 مؤسسات المجتمع المحلي.

   

 ع
12  

توثيق عالقاتها مع  تحرص الجامعة على
 المنظمات واالتحادات والروابط العلمية.

   

 ع
13  

تبرم الجامعة اتفاقيات علمية أو بحثية مع 
 .المؤسسات المتناظرة

   

 ع

14  
تتبادل الجامعة الزيارات مع المؤسسات 
المتناظرة التي أبرمت معها اتفاقيات علمية 

 أو بحثية.

   

 ع
إلبراز تهتم الجامعة باإلعالم كوسيلة   15

 أنشطتها وتحسين صورتها.
   

 ع

16  
تحرص الجامعة على مشاركة المجتمع في 
المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي 

 تعقدها.

   

 ع
17  

تعمل الجامعة على دراسة احتياجات 
 المجتمع.

   

 ع
18  

تطرح الجامعة برامج التعليم المستمر 
 والتدريب لتلبية متطلبات سوق العمل.

   

 ع

19  
تجري الجامعة استطالعات رأي مؤسسات 
المجتمع حول مخرجات برامج التعليم 

 المستمر.

   

 ع

20  
تقوم الجامعة بقياس مستوى رضا األطراف 
المجتمعية عن الخدمات التي تقدمها 

 الجامعة للمجتمع.
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 ع
21  

توثق الجامعة الخدمات واألنشطة المقدمة 
 لخدمة المجتمع وتنميته.

   

 ع
22  

األطراف المجتمعية في إعداد برامج تشارك 
 التعليم المستمر والتدريب.

   

 ع

23  
تشارك األطراف المجتمعية في توفير 
فرص العمل للمستفيدين من برامج التعليم 

 المستمر.

   

 

 التقويم: الحادي عشر محورال .11

 المتطلبات 11-1
في أدائها األكاديمي التقويم هو عملية تقوم بها الجامعة لتحديد نقاط القوة والضعف 

 على الجامعة أن:ف واإلداري والمالي والفني وغيرها.
  طلبةلتقويم ال وعادلة ةأنظمة فاعلتوفر. 
  ،تفحص عددًا من نماذج األسئلة لبيان مدى ارتباطها باألهداف التعليمية للجامعة

وتمثيلها لمحتوى الكتاب، وقياسها لمستويات عقلية متنوعة، وأن تكون تعليمات 
اإلجابة واضحة، ومرتبة بشكل منطقي من السهل إلى الصعب، وأن تراعي 

 وغيرها. .... ،الفروق الفردية
 .تتبع النظم الحديثة في التقويم ورصد النتائج 
  تتأكد من كفاءة النظام المتبع في إجراء االمتحانات ورصد النتائج ، ومدى

 االستفادة منها في عملية التقويم.
 في صياغة خطط  ء أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداريداتوظف نتائج تقويم أ

 الجامعة، ورسم برامجها المستقبلية.
 مؤسسات تقارن بين مستوى جودة الجامعة وبين مستوى الجودة الذي حققته ال

 في ضوء متطلبات المواصفات العالمية. المناظرة
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 ت التي حققت في تعتمد أساليب فعالة للتقويم المستمر بهدف التعرف إلى اإلنجازا
 مجال الجودة.

  تعتمد الدراسات التقويمية لتحديد المشكالت التي تعوق تنفيذ البرنامج وتحليلها
 واقتراح الحلول.

 .توجد آلية لتقويم الخريجين ومدى نجاحهم في مجاالت العمل بعد التخرج 
 دى د آلية الستعراض وثائق التخرج في البرامج الدراسية، والتحليل الناقد لمتوج

 مواءمتها للمعارف والمهارات المطلوبة للتخصص.
 في مختلف أنواع البرامج، ونسب  طلبةتوفر البيانات اإلحصائية عن مخرجات ال

عن نسب  النجاح في المواد الدراسية المختلفة والمستويات الدراسية ، فضالً 
 الرسوب والفصل والتأجيل، والرسوب بالغياب والمواد الدراسية.

  ُاألنظمة واللوائح كافة المتعلقة بتنظيم االمتحانات واعتماد نتائجها. با علم طلبتهت 
 بتغذية راجعة حول مستوى أدائهم،  طلبةتوفر إجراءات واضحة تضمن تزويد ال

 من أجل تعزيز التعليم وتسهيل التطوير.
 .تجري تقويمًا موضوعيًا ألعضاء هيئة التدريس 

 األدوات المطلوبة 11-2
 .نظام االمتحانات 
  سئلة االمتحانات.أنماذج من 
 .إحصائيات عن النجاح والرسوب 
  داء الجامعة.أدراسات تقويمية عن 
 .نظام التقويم ألعضاء هيئة التدريس 
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 التقويمالمؤشرات النوعية لجودة  11-3

 ةتقويم المؤسسمؤشرات جودة  11-3-1

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

  1 م
فر في الجامعة مركز للخدمات ايتو 

 االستشارية في مجال القياس والتقويم. 

   

  2 ع

تجري الجامعة تقويمًا ذاتيًا شاماًل 
د جوانب القوة والضعف يألدائها لتحد

 فيه.

   

  3 ع
في تتولى وحدة ضمان الجودة 

 عملية التقويم الذاتي.الجامعة 

   

  4 ع
تناقش الجامعة نتائج التقويم في األداء 

 الكلي للجامعة مع ذوي العالقة.

   

  5 ع
نتائج عملية التقويم  رفعتقوم الجامعة ب

 للجهات ذات العالقة.

   

  6 ع

تقارن الجامعة بين مستوى جودة 
أدائها وبين مستويات الجودة التي 

في ضوء  ظرةحققتها المؤسسات المنا
 متطلبات الجودة.

   

  7 ع
تقوم الجامعة بتقويم المجالت العلمية 

 الصادرة عنها.

   

    .تقوم الجامعة بتقويم مناهجها الدراسية  8 ع
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 تقويم الطلبةمؤشرات جودة  11-3-2

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

  1 ع
تصمم الجامعة االختبارات لقياس 

 تحصيل الطلبة.

   

  2 ع
تتوافق أساليب تقويم الطلبة مع 

 محتوى المقررات المعلنة لهم.

   

    تتصف أساليب تقويم الطلبة بالتنوع.  3 ع

  4 ع
يستفاد من التغذية الراجعة عند تقويم 
 الطلبة لتحسين مستواهم األكاديمي.

   

  5 ع
جراءات  تتخذ الجامعة قرارات وا 
 تصحيحية في ضوء مراجعة النتائج.

   

 

  

 دارة االمتحاناتإتقويم مؤشرات جودة  11-3-3

المقياسعبارات  الرقم المجال  نعم 
إلى حد 

 ما
 ال

  1 ع
تلتزم الجامعة باإلعالن عن جداول 

 االمتحانات في المواعيد المناسبة.

   

  2 ع
تراعي الجامعة الجدولة الزمنية لجداول 

 الطلبة. لظروف االمتحانات وفقاً 

   

  3 ع
تعلن الجامعة عن نتائج االمتحانات في 

 مواعيد مناسبة.
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  4 ع
للتعامل مع تظلمات تضع الجامعة آلية 

 .الطلبة من نتائج االمتحانات

   

  5 ع

تستخدم الجامعة المعلومات المستخلصة 
من نتائج تقويم الطلبة لمستوى المقررات 

 والبرامج في اتخاذ القرارات التصحيحية.

   

  6 ع
 يتجري الجامعة تقويمًا لحاالت تدن

 التحصيل.

   

    ستنكاف.تجري الجامعة تقويمًا لحاالت اال  7 ع

  8 ع
بين مستوى طلبتها  ةقارنمالجامعة تجري 

 ومستوى أقرانهم في جامعات أخرى.

   

 تقويم فاعلية التعليممؤشرات جودة  11-3-4

 نعم عبارات المقياس الرقم المجال
إلى حد 

 ما
 ال

  1 ع
تضع الجامعة خطة تنفيذية لتطوير 

 الفاعلية التعليمية وتعزيزها.

   

  2 ع

إجراءات موثقة  في الجامعة توجد
لتطوير الفاعلية التعليمية في ضوء 

 نتائج التقويم الشامل.

   

  3 ع
في الجامعة  هناك ممارسات فعلية

 .هاتطوير و  الفاعلية التعليميةلتحسين 

   

  4 ع
نتائج التقويم مع  الجامعة تناقش

 القيادات اإلدارية واألكاديمية.

   

  5 ع
تسمح الجامعة لألطراف المعنية 
المختلفة بالمشاركة في عملية التقويم 
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 تقويم أداء أعضاء هيئة التدريسمؤشرات جودة  11-3-5

إلى حد  نعم عبارات المقياس الرقم المجال
 ال ما

  1 م
بتقويم  اً خاص اً توفر الجامعة نظام
 أعضاء هيئة التدريس.

   

  2 ع
تضع الجامعة معايير موضوعية 

 لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.

   

  3 ع
تعلن الجامعة تلك المعايير لألطراف 

 المعنية.

   

  4 ع
تعمل الجامعة على تقويم أداء عضو 

 هيئة التدريس من منظور الطلبة.

   

  5 ع

تعمل الجامعة على تقويم أداء عضو 
هيئة التدريس من منظور رئيسه 

 المباشر.

   

  6 ع
تعمل الجامعة على تقويم أداء عضو 

 هيئة التدريس من منظوره الذاتي.

   

  7 ع

أداء توظف الجامعة نتائج تقويم 
 داريأعضاء هيئة التدريس والكادر اإل

 في صياغة خطط الجامعة.

   

 الشامل للفاعلية التعليمية.

  6 ع
تتخذ الجامعة إجراءات تصحيحية 
 سريعة في الحاالت التي تستلزم ذلك.

   

  7 ع
تتخذ إدارة الجامعة القرارات المناسبة 

 .هاتطوير و  الفاعلية التعليميةلتحسين 
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  8 ع
تقوم الجامعة بربط الحوافز بمستويات 

 األداء ألعضاء هيئة التدريس.

   

  9 ع
ُتعلم الجامعة أعضاء هيئة التدريس 

 دائهم وتناقشهم فيها.أبنتائج تقويم 

   

  10 ع
تتابع الجامعة ترقية أعضاء هيئة 

 فيها.التدريس 

   

  11 ع
تجري الجامعة تقويمًا ألسباب هجرة 

 أعضاء هيئة التدريس منها.
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 المالحق.12
 

 (: مكونات نظام الجودة واالعتماد وأوزان المحاور1الملحق)
 

القيادة  2  

التنظيم  و

 اإلداري

 5%  

الرؤية والرسالة   1

 واألهداف والخطط

 8% 

األخالقيات   4

 الجامعية

 8%  

الموارد المادية   3

والبشرية والتقنية 

 والمالية

 15%  

الجانب 

اإلداري  

36% 

أعضاء هيئة   5

 التدريس

 8%  

شؤون   6

 الطلبة

 8%  

البرامج األكاديمية   8

 والمناهج

 16% 

الجانب 

األكاديمي 

 64%  

البحث   9

 العلمي

 8%  

التعليم المستمر   10

 وخدمة المجتمع

 8%  

التقويم  11  

 8%  

 درجة الجامعة المفتوحة من

 100% 

القبول   7

 والتسجيل

 8% 
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من المؤشرات الكلية للمؤسسة العالمةساب (: كيفية ح2الملحق)  
من خالل االستبانات والمؤشرات  مؤسسات التعليميةيمكن قياس جودة فعاليات ال

على حٍد سواء، حيث يستعان بالتحليل اإلحصائي الوصفي لالستبانات ، والعبارات 
الوصفية الرصينة للمؤشرات ، وفيما يلي سيتم التركيز على المجاالت وعدد المقاييس لكل 

الزمة إثر مجال منها وعدد عبارات كل مقياس في تحديد أوزان هذه المجاالت والتحليالت ال
 .التاليذلك . ويتضح ذلك من خالل الجدول 

ري
الدا

د ا
لبع

ا
 

عدد  عنوان المجال الرقم
 عدد الفقرات /العبارات المقاييس

1 
رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها 

 وخططها
3 19 +15 +17 51 

 52 25+  27 2 القيادة والتنظيم اإلداري 2

 14+ 14+ 11 6 وارد بأنواعهاالم 3
+12 28+15 
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 61  16+  17+  28 3 األخالقيات الجامعية 4

 258  14 المجموع

مي
ادي

ألك
د ا

لبع
ا

 
 24 24 1 أعضاء هيئة التدريس 1

 17 17 1 شؤون الطلبة 2

 19 19 1 القبول والتسجيل 3

 50  18+  32 2 التدريس البرامج األكاديمية وطرائق 4

 29 29 1 البحث العلمي 5

 27 27 1 التعليم المستمر وخدمة المجتمع 6

 39 11+7+8+ 5+  8 (1) 5 *التقويم  7

 205  8 المجموع

 اعتبار عدد المقاييس الخاصة بهذا البند لغايات االحتساب بمقياس واحد تم*
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عالمة لجميع المجاالت األحد عشر، فُيقترح أن يكون للبعد اإلداري  100وبفرض 
𝟒وزنًا بنسبة عدد مجاالته، أي 

𝟏𝟏
% تقريبًا، وبذلك يكون وزن البعد  %36 =  100×  

 % تقريبًا. 64األكاديمي 
أما كيفية توزيع نسبة البعد اإلداري على مجاالته، فُيقترح أن يكون ذلك بنسبة 

المقاييس في كل مجال. وعليه تكون حصة كل مجال من مجاالت البعد اإلداري عدد 
 كاآلتي:

 % تقريباً  8% =  36×  3/14  رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها
 % تقريباً  5% =  36×  2/14           القيادة والتنظيم اإلداري

 % تقريباً  15% =  36×  6/14    الموارد بأنواعها
 % تقريباً  8% =  36×  3/14   امعيةاألخالقيات الج

 % تقريبا   36                    المجموع                 
 وكذا القول بالنسبة ألوزان مجاالت البعد األكاديمي:

 % تقريباً  8% =  64×  1/8    أعضاء هيئة التدريس
 % تقريباً  8% =  64× 1/8            شؤون الطلبة

 % تقريباً  8% =  64×  1/8    والتسجيلالقبول 
 % تقريباً  16% =  64×  2/8   البرامج األكاديمية ومناهج التدريس

 % تقريباً  8% =  64×  1/8    البحث العلمي
 % تقريباً  8% =  64×  1/8  التعليم المستمر وخدمة المجتمع   

 % تقريباً  8% =  64×  1/8     التقويم*
 % تقريبا   64   المجموع                   

 . 5بداًل من  1اعتبار عدد المقاييس الخاصة بهذا البند لغايات االحتساب بمقياس تم*
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 (: المفاهيم والمصطلحات3الملحق)
 

  الجودةQuality: 
وأجاد الشيء صيره  .أي أتى بالجيد من قول أو عمل ،لغة من أجاد الجودة

 . ، وجاد الشيء جوده بمعنى صار جيداً جيداً 
وعرفت بأنها المطابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة. وعرفها المعهد 

أو الخدمة التي  ،األمريكي للمعايير بأنها جملة السمات والخصائص للمنتج
 على الوفاء باحتياجات معينة. تجعله قادراً 

  الجودة الشاملةTotal Quality: 
تعبر بدقة  يقصد بها في التربية مجموعة من الخصائص أو السمات التي

 ،مدخالت من وشمولية عن جوهر التربية وحالتها بما في ذلك كل أبعادها
والتفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى  ،وتغذية راجعة ،ومخرجات ،وعمليات

 تحقيق األهداف المنشودة والمناسبة للجميع.
  إدارة الجودة الشاملةTotal Quality Management : 

والمراقبة يقوم على قيادة اإلدارة العليا للمؤسسة هي منحى تنظيمي لإلدارة 
كما يقوم على إشراك  ،للنشاطات المختلفة المتعلقة بالتحسين المستمر للجودة

 .جميع العاملين في المؤسسة في تلك األنشطة
  ضبط الجودةQuality Control: 

ويقصد به نظام يحقق مستويات مرغوبة في المنتج عن طريق فحص 
وتعرفه معاجم أخرى بأنه "اإلشراف على العمليات اإلنتاجية  نتج.عينات من الم

للمعايير الموضوعية  لتحقيق إنتاج سلعة بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة طبقاً 
 .عد خطوة أساسية تسبق ضمان الجودةيو  ".لنوعية اإلنتاج

 
 



 
93 

  ضمان الجودةQuality Assurance: 
جراءات تطبق في الوقت الصحيح والمناسب  هي عملية إيجاد آليات وا 

بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه  لضمان تحقيق الجودة المرغوبة،
لتأكد من أن المعايير األكاديمية المستمدة من بوسيلة اكما وعرفت . النوعية

عايير المناظرة لها رسالة الجهة المعنية قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع الم
ن مستوى جودة فرص التعلم واألبحاث والمشاركة أ، و أو عالمياً  سواء قومياً 

المجتمعية تعد مالئمة وتستوفي توقعات مختلف أنواع المستفيدين من هذه 
 الجهات.

 الجودة  مراجعةQuality Audit: 
للمالئمة دوار اإلدارة العليا في القيام بتقييمات اعتيادية منتظمة أحد أهي 

والتأكد من دقة وفعالية وكفاءة وتناسب نظام إدارة الجودة بما يتفق وسياسة 
الجودة واألهداف التي تستجيب الحتياجات التغيير وتطلعات األطراف ذات 

ويستخدم  .على تحديد الحاجة التخاذ اإلجراءات تدقيقشتمل ال. كما يالمصالح
 خرى لمراجعة نظام الجودة.تقرير التدقيق من بين مصادر المعلومات األ

  االعتمادAccreditation: 
جل أهي مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد من 

تأكد من أن المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى ال
ها ن لديأو  ،ن برامجها تتوافق مع المعايير المعلنة والمعتمدةأو  ،مؤسسات التقويم

أنظمة قائمة لضمان الجودة والتحسين المستمر ألنشطتها األكاديمية وفقا 
وهو تأكيد وتمكين للجامعات العربية لكي  هيئة.نشرها التللضوابط المعلنة التي 

ودة تحصل على صفة متميزة وهوية منفردة في أن الخطوات المتخذة لتحسين الج
 .خطوات ناجحة
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 )االعتماد األكاديمي )المؤسسيInstitutional Accreditation : 
ككل وفقا لمعايير محددة حول كفاية المرافق  التعليمية المؤسسةهو اعتماد 

وتوفير الخدمات األكاديمية  ،ويشمل ذلك العاملين بالمؤسسة ،والمصادر
نجاز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إوالطالبية المساندة والمناهج ومستويات 

تقوم به إحدى هيئات االعتماد  وعادة ما .سة التعليميةوغيرها من مكونات المؤس
ن تلك المؤسسة قد استوفت الحد أثم تقرر نتيجتها  ،إلى معايير محددة استناداً 

فاالعتماد إذن  .فتصبح بالتالي معتمدة لفترة زمنية محددة ،األدنى من المعايير
في عالقاتها  التعليمية وهي مهمة ضرورية للمؤسسة ،شهادة تثبت ضمان الجودة

 .مع الطلبة واألهل واألساتذة والجهة المانحة وسوق العمل والمجتمع المحلي
 عتماد البرامجي )التخصصي( االProgramming Accreditation: 

ومدى ، والتأكد من جودتها ما تعليمية بمؤسسةاألكاديمية هو تقييم البرامج 
  .المعايير العالمية المحددةتناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع 

  تقويم األداءPerformance Evaluation : 
أو  وم )إن كان فرداً نه العملية التي يتم من خاللها إخضاع أداء المقَ إ

من  وذلك انطالقاً  ،( للحكم والتقدير بصورتيه الكمية والنوعيةمؤسسة أو نظاماً 
األهداف المعتمدة  من  في فهم األداء وفي ضوء موِ المعنى الذي اعتمده المقَ 

دراك العالقة  خالل استخدام بعض المقاييس المرجعية التي تساعد على فهم وا 
على عملية  يقومُ  مؤسسيفتقويم األداء ال بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم.

تحليل الوضع الراهن لألداء األكاديمي والمؤسسي للكشف عن نواحي القوة 
أوجه القصور المختلفة وتشخيص المشكالت التي والضعف وتحديد االنحرافات و 

وذلك بهدف اتخاذ القرار المناسب بشأنها لالرتقاء  ،على هذا األداء تؤثر سلباً 
  .بمستوى األداء األكاديمي والمؤسسي للنهوض برسالة المؤسسة بفاعلية وكفاءة
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  مؤشرات األداءPerformance Indicators: 
والنوعية تستخدم لتتبع األداء بمرور  هي مجموعة من المقاييس الكمية

نقاط  . وهي ُتعدالوقت لالستدالل عن مدى تلبيته لمستويات األداء المتفق عليها
 .الفحص التي تراقب التقدم نحو تحقيق المعايير

  المعيارStandard: 
في هذا الدليل  . وُيقصد به للمقارنة والتقدير اتخذ أساساً  هو مالغة المعيار 

وهي الضمان  ،الالزمة للتعليم الجامعي الجيد الذي يمكن قبوله المواصفات"
 ."وزيادة فعاليته، وقدرته على المنافسة في الساحة التربوية العالمية ،لجودته

والمعيار هو مقياس مرجعي يمكن االسترشاد به عند تقويم األداء الجامعي في 
لقياسية المنشودة. وذلك من خالل مقارنته مع المستويات ا ،دولة عربية معينة

وقد تكون المعايير عبارة عن مستويات تضعها إحدى الجهات الخارجية، أو 
 نجاز في مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة.إمستويات 

  المعايير األكاديمية للجامعات العربيةAcademic Standards for 

Arab Universities: 
متخصصة في مكتب هي معايير محددة توضع من قبل لجان استشارية 

ستمدة من مراجع خارجية إقليمية وتكون م ،في االتحاد واالعتماد ضمان الجودة
وتتضمن الحد األدنى من المعرفة والمهارات المفترض أن يكتسبها  ،عالميةو 

 .األكاديمي وتستوفي رسالة وأهداف المؤسسة التعليمية الخريجون من البرنامج
  المدخالتInputs: 

الحجم الكلي للموارد المخصصة لغرض معين والتي تستعمل من أجل تشغيل 
  نظام ما وتشمل: الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية والمعلومات والوقت. 

  العملياتProcesses: 
سلسلة من األنشطة واالتصاالت المترابطة مصممة لتحقيق هدف محدد. 

المدخالت المحددة وتحولها إلى مخرجات وتأخذ العملية واحدًا أو أكثر من 
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محددة. وقد تشتمل العملية على األدوار والمسؤوليات واألدوات وآليات التحكم 
اإلدارية الضرورية لتوصيل المخرجات على نحو موثوق فيه. وتتضمن العملية 
تعريف السياسات والمواصفات واإلرشادات واألنشطة وتعليمات العمل إذا دعت 

 .الحاجة لذلك
  المخرجاتOutputs: 

الجوانب المنتجة من النظام والتي تحكمها العالقات البنيوية بين مافيه من 
 متغيرات وبين قيم متغيرات المدخالت.

  اإلجراءاتProcedures: 
مجموعة من القواعد الالزمة لتنفيذ العمل، أو هي مجموعة من التعليمات 

از عمل معين أو سلسلة من المكتوبة التي تصف الخطوات المتفق عليها إلنج
 األعمال.

 التقويم النوعي Qualitative Evaluation : 
وتستخدم فيه أدوات وأساليب عديدة منها المناقشات والمقابالت والمالحظات 
 .وفحص السجالت واألعمال ودراسة الحاالت والمقاييس واالستبانات وغيرها

التقويم، فريق واألدلة التي تتجمع لدى أعضاء  وعلى ضوء المعلومات والبيانات
صل إليها باإلجابة على الفريق بتلخيص النتائج واألحكام التي تو هذا يقوم 

ركيز هنا ينصب س المكتوبة والتي تبين جودة أداء المؤسسة. والتعبارات القيا
فعند إصدار الحكم  على جودة المدخالت)م(، والعمليات)ع(، والمخرجات)خ(.

 أن يستعين المقوم بخبرته وبالمعايير واألدوات المختلفة.البد 
 التقويم الكمي Quantitative Evaluation :  

ويتيح التقويم  التقويم على وضع األحكام بصورة رقمية.فريق يركز أعضاء 
من ناحية كل على حدة التعليمية  الكمي النظر بدقة إلى عناصر أداء المؤسسة

والتكامل  جودة المدخالت والعمليات والمخرجات. ىلوبالتالي التركيز ع كمية،
تباع المعايير الموضوعة واستخدام األدلة او  بين التقويمين النوعي والكمي،
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 التعليمية حكام النهائية عن المؤسسةألواألدوات والمناقشات الجماعية توضح ا
مكانية حصولها على شهادة ضمان الجودة واالعتماد.  من حيث جودة أدائها وا 

 الرؤيةVision : 
، فتحدد للمؤسسة التعليميةتعني التصور العقلي للحالة المستقبلية الرؤية 

 وجتمع المحلي أسواء في الم الموقع الذي تتوخى أن تتبوأه في العملية التعليمية
 بالنسبة لغيرها من مؤسسات مناظرة، وكذلك خططها المستقبلية. والعالمي أ

 الرسالةMission : 
القيام به من مهمات، وينبغي أن  التعليمية المؤسسة ما تستهدفالرسالة هي 

تحدد بدقة خصائصها المميزة مبينة دورها في إشباع حاجات المجتمع الذي 
تخدمه، وخصائص الطالب الذي تقبله ومواصفات الخريج الذي تعده، واإلطار 

 الثقافي واألخالقي الذي تتحرك فيه واألولويات التي تحظى باهتمامها. 
 هدفالGoal : 

هي  التعليمية لمؤسسةلواألهداف العامة  .هو المرمى أو الغاية أو القصد الهدف     
لتحقيقها في خريجيها باعتبارها محصلة نهائية  المؤسسةالغايات النهائية التي تسعى 

إلى حين  المؤسسةبلمجمل األنشطة التعليمية التي يمر بها الطلبة منذ التحاقهم 
 ومتابعتهم بعد التخرج.، تخرجهم منها
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 . المراجع والمصادر13
 

دليل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية (، 2008اتحاد الجامعات العربية )
 ، مجموعة خبراء، عمان، األردن.أعضاء االتحاد

دليل التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العام (، 2008اتحاد الجامعات العربية )
 ، مجموعة خبراء، عمان ، األردن.العربية أعضاء االتحادللجامعات 

دليل المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية لضمان (، 2009اتحاد الجامعات العربية )
 ، عمان ، األردن.الجودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء االتحاد

، عن ُبعدلتعلم الممارسات الجيدة في التعليم المفتوح وا(، 2008وونغ، أنجلينا. ت. )
التركيز على اإلدارة والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والخدمات الطالبية في المناطق 

 ، جامعة القدس المفتوحة.والمراكز التعليمية

إدارة الخدمات الطالبية بمؤسسات التعليم (، 2009الجهيني، محمد بن فالح مبروك )
نموذج مقترح لتلبية احتياجات بوية، من وجهة نظر خبراء اإلدارة التر  عن ُبعدالعالي 

طلبة الجامعة العربية المفتوحة، رسالة دكتوراه في اإلدارة التربوية والتخطيط ، جامعة 
 أم القرى، مكة المكرمة، السعودية. 

عن معايير الجودة والنوعية في التعليم المفتوح والتعلم (، 2004الحنيطي، عبد الرحيم )
  األردن.، جامعة فيالدلفيا، ُبعد
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