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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :مقدمة
بمـا يمثلـه مـن مكانـة ، يمثل التعليم العالي أهـم المرتكـزات الرئيسـة لريـادة التنميـة الشـاملة 

باإلضـافة إلـى دوره فـي الوصـول ، ر الفكرية والعلمية والمهنية لمنظمـات المجتمـع في إعداد األط
 0إلى المعرفة وتطويرها واستخدامها وٕاجراء البحوث العلمية وخدمة المجتمع 

وتســـعى جامعاتنــــا العربيــــة إلــــى تــــوفير كـــل مقومــــات التطــــوير المســــتمر للتعلــــيم لمواكبــــة  
البحوث وخدمة المجتمع وتطوير األداء الجـامعي واالرتقـاء  التطورات العلمية والتكنولوجية وٕاجراء

بخريجي الجامعة إلـى مسـتوى التميـز والقـدرة التنافسـية العاليـة ، عمـًال بـالمفهوم الحـديث فـي إدارة 
 0الجودة الشاملة 

ولمـا كـان مفهـوم ضــمان جـودة التعلـيم بكافــة مسـتوياته يحظـى بأهميــة متزايـدة علـى كافــة  
والتربوية والتعليميـة المحليـة والدوليـة علـى حـد سـواء ، وتعمـل جامعاتنـا العربيـة  األصعدة اإلدارية

المفهــوم ، مثلمــا انتشــرت فــي العــالم مراكــز ومؤسســات  علــى إنشــاء مؤسســات تعنــى بتحقيــق هــذا
وصـــوًال إلـــى جـــودة المخرجـــات ، تعتمـــد معـــايير علميــة تراعـــي مـــا تقـــدره لعملهــا  ، عامــة وخاصـــة

للتأكـد مـن تـوفير المقومـات األساسـية ألداء ، تـائج أعمالهـا فـي فتـرات متعاقبـة التعليمية ومتابعة ن
دور المؤسســـات التعليميـــة ومســـاعدتها لرفـــع مســـتوى أدائهــــا وتأهيلهـــا لتأخـــذ موقعهـــا فـــي ميــــدان 

 0المنافسة العالمية 
وانطالقــًا مــن توجــه اتحــاد الجامعــات العربيــة منــذ نهايــة التســعينات مــن القــرن الماضـــي  

ء هذا الموضوع جل اهتمامـه ، فإنـه يسـعدنا أن نضـع هـذا الـدليل فـي أيـدي األسـاتذة رؤسـاء إليال
ــــين أن يحظــــى باهتمــــامهالجامعــــات  ــــس العربيــــة ، آمل م وان يكــــون نقطــــة انطــــالق لفعاليــــات مجل

 لـــدوره عمـــًال بقـــرارات مـــؤتمرات ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد فـــي اتحـــاد الجامعـــات العربيـــة وتفعـــيالً 
 0تالية المتاالتحاد 

لقــــد جــــاء هــــذا الــــدليل ، بمحتوياتــــه ، منظومــــة عمــــل متكاملــــة لتقيــــيم جــــودة أداء مؤسســــاتنا      
،  جهـودهم ي ناقشـت محتوياتـهراء والمشاركين في ورشة العمل التونحن إذ نشكر للخب 0التعليمية

 0ة ع اهتمامنا في طبعاته القادمتكون موضم سهى يقين تام من أن مالحظاتهم وارآءإننا علف
 واهللا ولي التوفيق ،،،،                     

 صالح هاشم 0د0أ                                                                  
  األمين العام                            

                       رئــــيس مجلـــــس إدارة مجلــــس ضـــــمان    
 الجودة واالعتماد للجامعات العربية
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 :تقديم  1/1
ان بانشـــاء يشـــهد العـــالم العربـــي توســـعا كبيـــرا فـــي إنشـــاء مؤسســـات التعلـــيم العـــالي ســـواء كـــ      

جامعـــات حكوميـــة او خاصـــة جديـــدة ، او بتحويـــل فـــروع الجامعـــات الـــى جامعـــات مســـتقلة ، او 
بأنشـاء كليــات ومعاهــد اقليميــة ذات اهـداف محــددة ، وظهــور انــواع وانمـاط جديــدة مــن مؤسســات 
وبـــــرامج وتخصصـــــات علميـــــة ومهنيـــــة فـــــي التعلـــــيم العـــــالي كالجامعـــــات المفتوحـــــة واالفتراضـــــية 

 .ة وغيرها وااللكتروني
ولقد شجع االستثمار في قطاع التعليم الى التسرع في انشاء كليـات ومعاهـد وجامعـات قبـل       

ان تســتوفي بعــض مــن هــذه الكليــات والمعاهــد والجامعــات كافــة مقوماتهــا ، او يتــوفر فيهــا علــى 
اجزة عـــن ممـــا جعلهـــا عـــ. االقـــل الحـــد االدنـــى مـــن االمكانـــات البشـــرية والفنيـــة والماديـــة الالزمـــة 

ــــى ثقــــة المجتمــــع والجهــــات المختصــــة فــــي االعتــــراف بشــــهاداتها  تحقيــــق اهــــدافها والحصــــول عل
ـــذاتي ووضـــوح االنظمـــة . ومعادلتهـــا كمـــا ان بعـــض الجامعـــات العربيـــة تحتـــاج الـــى االســـتقالل ال

والتعليمــات وعــدم تضــاربها، ويعــاني بعضــها مــن تعــدد المســتويات او الحلقــات االداريــة والهرميــة 
ة التقــارير والضـبط ، فــالقرارات يـتم اتخاذهــا علـى اعلــى مسـتوى فــي قمـة الهــرم االداري ، فـي كتابـ

في حين ان هناك اهماال لدور القيادات الوسطى والتنفيذية، وان طاقـات الجامعـات تصـرف علـى 
االمور الروتينية مـع الضـعف فـي السـيطرة االداريـة علـى اداء العـاملين مـن اكـاديميين واداريـين ، 

 .الي معرفة مستوى االداء ، وغالبا ماتعتمد اساليب غير سليمة لمقاومة االصالح والتغيير وبالت
ان التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصـادية واالجتماعيـة ادت الـى بـزوغ بيئـة تنافسـية 
عالميـــة جديـــدة ، وتتطلـــب هـــذه البيئـــة التنافســـية مــــن مخرجـــات نظـــم التعلـــيم فـــي العـــالم العربــــي 

ء الــى المعــايير العالميــة ، االمــر الــذي اليعــد خيــارا او طموحــا يســعى اليــه قــدر مــا أصــبح االرتقــا
 .ضرورة البد من تحقيقها 

ان مفهـــومي ضــــمان الجـــودة واالعتمــــاد اكتســــبا اهتمامـــا متزايــــدا علـــى كافــــة المســــتويات 
ودة االداريــة والتربويــة والتعليميــة ، ووجـــدت فــي كثيــر مــن الـــدول مؤسســات ومراكــز خاصــة بـــالج

واالعتمـاد وتطبيقاتهمــا فــي المؤسسـات التعليميــة ومتابعــة نتائجهـا فــي فتــرات متعاقبـة وذلــك للتاكــد 
مـــن تـــوفر المقومـــات االساســـية الداء دور تلـــك المؤسســـات ، ومســـاعدتها كـــي ترفـــع أداءهـــا إلـــى 

 .أقصى الدرجات حتى تقف في مضمار المنافسة العالمية 
إعـداد الهيكـل التنظيمـي وتحديـد مهـام وحـدات المكتـب وقد قامت االمانة العامة لالتحاد ب

مجلـــس إدارة التنفيـــذي لمجلـــس ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد فـــي الجامعـــات العربيـــة ، حيـــث ناقشـــه 
مجلـــس ضــــمان الجــــودة واالعتمــــاد فــــي اتحـــاد الجامعــــات العربيــــة باجتماعــــه األول يــــوم الثالثــــاء 

/ صـــالح هاشـــم األمـــين العـــام لالتحـــاد فـــي عمـــان برئاســـة األســـتاذ الـــدكتور  4/9/2007الموافـــق 
ـــدكتور فيصـــل عبـــد اهللا الحـــاج األمـــين العـــام  رئـــيس مجلـــس اإلدارة وحضـــور كـــل مـــن األســـتاذ ال
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مــــدير المكتــــب التنفيــــذي لمجلــــس إدارة مجلــــس ضــــمان الجــــودة واالعتمــــاد ، / المســـاعد لالتحــــاد 
لمجلــس التنفيــذي  واعضـاء المجلــس ، حيــث اقــرالمجلس الهيكــل التنظيمـي ومهــام وحــدات المكتــب

 . ضمان الجودة واالعتماد في الجامعات العربية
ولمتابعــة تنفيــذ هــذه التوصــية شــكل االمــين العــام التحــاد الجامعــات العربيــة لجنــة استشــارية مــن 

واقـــرت تشـــكيل لجنـــة مـــن كـــل مـــن  8/10/2007االمانـــة العامـــة لالتحـــاد والخبـــراء اجتمعـــت فـــي 
عــداد الــدليل االرشــادي لضــمان الجــودة واالعتمــاد للجامعــات االســاتذة المدرجــة اســماؤهم ادنــاه ال

 :العربية االعضاء في االتحاد 
مــدير المكتــب التنفيــذي لمجلــس ضــمان الجــودة / األســتاذ الــدكتور فيصــل عبــد اهللا الحــاج   -1

 .واالعتماد 
ة عضــو اللجنــة االستشــاري/ خبيــرة القيــاس والتقــويم / األســتاذ الــدكتورة سوســن شــاكر مجيــد - 2

 .للمجلس 
عضـــــو اللجنــــــة / مستشـــــار االمـــــين العـــــام لالتحـــــاد / األســـــتاذ اليـــــاس ســـــليمان جريســـــات   -3

 .االستشارية للمجلس 
وقد تم احالـة الـدليل إلـى اللجنـة االستشـارية حيـث ناقشـته علـى مـدى شـهري شـباط وآذار  

جعلتــه فــي شــكله م ، ممــا أدى إلــى إثــراء الــدليل وتعميقــه واجــراء التعــديالت المناســبة التــي 2008
 .الحالي 

وقد اسـتعانت اللجنـة فـي اعـداد هـذا الـدليل باالدلـة المنهجيـة لضـمان الجـودة واالعتمـاد فـي 
 :المؤسسات الدولية االتية 

 
- British Accreditation council for independent further and higher 

Education, Quality Assurance and Accreditation hand book, UK , 
2007-2008. 

 
- Australian  Universities Quality Agency, 2007. 
 
- University Evaluation Standards, National Institution for Academic 

degrees and university Evaluation, England, 2005 . 
  
- National Assessment and Accreditation council ( India) , Guideline 

for UGC assistance for assessment and accreditation for higher 
education institutions, 2005. 

 
- University standards and explanation Japan university accreditation 

association (JUAA) , 2004. 
 :مفاهيم ومصطلحات اساسية  1/2
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  Instituteالمؤسسة  -1

تقــدم بـرامج دراســية التقـل مــدتها  فـي هــذا الـدليل كــل مؤسسـة تعلــيم عـالٍ  يقصـد بهــا
عــــن ثــــالث ســــنوات او مــــا يعادلهــــا مــــن الســــاعات المعتمــــدة بعــــد ) الغــــراض هــــذا الــــدليل(

 .نح درجة علميةالحصول على الشهادة الثانوية العامة او مايعادلها وتهدف الى م
 
  Qualityالجودة  -2
لغــة مــن كلمــة اجــاد اي اتــى بالجيــد مــن قــول او عمــل واجــاد ) معجــم الوســيط ( عرفهــا    

 . الشيء صيره جيدا ، والجيد نقيض الرديء ، وجاد الشيء جوده بمعنى صار جيدا
 . وعرفت بانها المطابقة لمتطلبات او مواصفات معينة 

 American National Standards Instituteللمعــايير وعرفهـا المعهــد االمريكـي 
ـــــي تجعلـــــه قـــــادرا علـــــى الوفـــــاء  ـــــتج او الخدمـــــة الت بانهـــــا جملـــــة الســـــمات والخصـــــائص للمن

 .باحتياجات معينة 
 
  Total Qualityالجودة الشاملة  -3

يقصـد بهـا فـي التربيــة مجموعـة مـن الخصـائص او الســمات التـي تعبـر بدقـة وشــمولية 
ة وحالتهــا بمــا فــي ذلــك كــل ابعادهــا ، مــدخالت وعمليــات ، ومخرجــات ، عــن جــوهر التربيــ

وتغذيـة راجعــة والتفــاعالت المتواصــلة التــي تـؤدي الــى تحقيــق االهــداف المنشــودة والمناســبة 
 .للجميع 

 
   Total Quality Managementمفهوم ادارة الجودة الشاملة   -4

ة االدارة العليــا للمؤسســة للنشــاطات هــي منحــى تنظيمــي لــالدارة والمراقبــة يقــوم علــى قيــاد
المختلفــة المتعلقــة بالتحســين المســتمر للجــودة ، كمــا يقــوم علــى اشــراك جميــع العــاملين فــي 

 .المؤسسة في تلك االنشطة 
 
  Quality Controlضبط الجودة  -5

ويقصـــد بـــه نظـــام يحقـــق مســـتويات مرغوبـــة فـــي المنـــتج عـــن طريـــق فحـــص عينـــات مـــن 
 .المنتج 
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االشـراف علــى العمليــات االنتاجيـة لتحقيــق انتـاج ســلعة بأقــل " م اخـرى بانــه وتعرفـه معــاج
وتعـــد خطـــوة اساســـية . ة لنوعيـــة االنتـــاج المطلوبـــة طبقـــا للمعـــايير الموضـــوع تكلفـــة وبـــالجودة

 .تسبق ضمان الجودة 
 :وهى تشمل بالنسبة للعملية التعليمية 
 .مراقبة العملية التعليمية فى كل مراحلها -1
 .من اسباب االداء المتدنى وغير المقبول فى العملية التعليميةالحد  -2

 
 Quality Assuranceضمان الجودة  -6

هــي عمليــة ايجــاد اليــات واجــراءات تطبــق فــي الوقــت الصــحيح والمناســب للتأكــد مــن ان 
 .حقق ، بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية تالجودة المرغوبة ست

ســيلة للتاكـد مــن ان المعــايير االكاديميـة المســتمدة مـن رســالة الجهــة كمـا وعرفــت بانهـا الو 
عالميـا ،  المعنية قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مـع المعـايير المنـاظرة لهـا سـواء قوميـا او 

وان مســتوى جــودة فــرص الــتعلم واالبحــاث والمشــاركة المجتمعيــة  مالئمــة وتســتوفي توقعــات 
 .هذه الجهات  مختلف انواع المستفيدين من

 
  Quality Auditمراجعة الجودة  -7

مالئمــة والتأكــد مــن و هــي احــد ادوار االدارة العليــا فــي القيــام بتقييمــات اعتياديــة منتظمــة 
دقـــة وفعاليـــة وكفـــاءة وتناســـب نظـــام ادارة الجـــودة بمـــا يتفـــق وسياســـة الجـــودة واالهـــداف التـــي 

لمصـالح ، كمـا تشـتمل المراجعـة علـى تسـتجيب الحتياجـات التغييـر وتطلعـات االطـراف ذات ا
ويســـتخدم تقريـــر التـــدقيق مـــن بـــين مصـــادر المعلومـــات . تحديـــد الحاجـــة التخـــاذ االجـــراءات 

 . االخرى لمراجعة نظام الجودة
 
  Accreditationاالعتماد  -8

هـي مجموعـة االجـراءات والعمليـات التـي تقـوم بهـا هيئـة االعتمـاد مـن اجـل ان تتاكـد مـن 
تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة المعتمـدة لـدى مؤسسـات التقـويم ، وان  ان المؤسسة قد

برامجهــــا تتوافــــق مــــع المعــــايير المعلنــــة والمعتمــــدة وان لــــديها انظمــــة قائمــــة لضــــمان الجــــودة 
وهــو . والتحســين المســتمر النشــطتها االكاديميــة وفقــا للضــوابط المعلنــة التــي ينشــرها المكتــب 

 وٕاقــرار بـــأنبيــة لكــي تحصــل علــى صــفة متميــزة وهويــة منفــردة تاكيــد وتمكــين للجامعــات العر 
 .الخطوات المتخذة لتحسين الجودة خطوات ناجحة 
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  Institutional Accreditationالمؤسسي  االعتماد -9
هــو اعتمــاد المؤسســة ككــل وفقــا لمعــايير محــددة حــول كفايــة المرافــق والمصــادر ويشــمل 

االكاديميـة والطالبيـة المسـاندة والمنـاهج ومسـتويات  ذلك العاملين بالمؤسسـة وتـوفير الخـدمات
وعـادة مـاتقوم . انجاز الطلبة واعضاء هيئة التـدريس وغيرهـا مـن مكونـات المؤسسـة التعليميـة 

بـه احــدى هيئــات االعتمــاد اسـتنادا الــى معــايير محــددة ثــم تقـرر نتيجتهــا ان تلــك المؤسســة قــد 
فاالعتمـاد اذن . لي معتمدة لفتـرة زمنيـة محـددة استوفت الحد االدنى من المعايير فتصبح بالتا

شــهادة تثبــت ضــمان الجــودة وهــي مهمــة ضــرورية للمؤسســة فــي عالقاتهــا مــع الطلبــة واالهــل 
 .واالساتذة والجهة المانحة وسوق العمل والمجتمع المحلي 

 
 Programming Accreditation) التخصصي ( االعتماد البرامجي  -10

ســـة مـــا والتاكـــد مـــن جـــودة هـــذه البـــرامج ومـــدى تناســـبها لمســـتوى هـــو تقيـــيم البـــرامج بمؤس
 . الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية المحددة 

 
  Performance Evaluationتقويم االداء  -11

ان كـــان فـــردا او مؤسســـة او ( العمليـــة التـــي يـــتم مـــن خاللهـــا اخضـــاع اداء المقـــوم هـــو 
يه الكميــة والنوعيـــة وذلــك انطالقــا مــن المعنــى الــذي اعتمـــده للحكــم والتقــدير بصــورت) نظامــا 

المقــوم فــي فهــم االداء وفــي ضــوء االهــداف المعتمــدة  مــن خــالل اســتخدام بعــض المقـــاييس 
 .المرجعية التي تساعد على فهم وادراك العالقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم

الـــــراهن لـــــالداء االكـــــاديمي  فتقـــــويم االداء الجـــــامعي يقـــــوم علـــــى عمليـــــة تحليـــــل الوضـــــع
والمؤسســي للكشــف عــن نــواحي القــوة والضــعف وتحديــد االنحرافــات واوجــه القصــور المختلفــة 
وتشــخيص المشــكالت التــي تــؤثر ســلبا علــى هــذا االداء وذلــك بهــدف اتخــاذ القــرار المناســب 

بفاعليـة  المؤسسـةوبالتـالي تحقيـق رسـالة بشأنها لالرتقاء بمستوى االداء االكاديمي والمؤسسي 
  0وكفاءة 
 

  Performance Indicatorsمؤشرات االداء  -12
ع االداء بمــــرور الوقـــــت هــــي مجموعــــة مــــن المقــــاييس الكميـــــة والنوعيــــة تســــتخدم لتتبــــ

مــدى تلبيتــه لمســتويات االداء المتفــق عليهــا وهــي تعتبــر نقــاط الفحــص التــي علــى  لالســتدالل
 .تراقب التقدم نحو تحقيق المعايير 
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  Standardيار المع -13
ــــة والتقــــدير  ويقصــــد . جــــاء فــــي المعجــــم الــــوجيز ان المعيــــار هــــو مااتخــــذ اساســــا للمقارن

المواصــفات الالزمــة للتعلــيم الجــامعي الجيــد الــذي يمكــن قبولــه "بالمعيــار فــي هــذا الــدليل هــو 
وهـي الضــمان لجودتـه ، وزيــادة فعاليتـه ، وقدرتــه علـى المنافســة فـي الســاحة التربويـة العالميــة 

." 
والمعيــار هــو مقيــاس مرجعــي يمكــن االسترشــاد بــه عنــد تقــويم االداء الجــامعي فــي دولــة 

وقـد تكـون المعـايير . عربية معينة وذلك من خالل مقارنتـه مـع المسـتويات القياسـية المنشـودة 
عبـــارة عـــن مســـتويات تضـــعها احـــدى الجهـــات الخارجيـــة ، او مســـتويات انجـــاز فـــي مؤسســـة 

 .ارنة اخرى يتم اختيارها للمق
 

 المعايير االكاديمية للجامعات العربية -14
هي معايير محددة توضع من قبل لجان استشـارية متخصصـة فـي مكتـب ضـمان الجـودة 
في االتحاد وتكـون مسـتمدة مـن مراجـع خارجيـة اقليميـة او عالميـة وتتضـمن الحـد االدنـى مـن 

وتســـتوفي رســـالة واهـــداف المعرفــة والمهـــارات المفتـــرض ان يكتســـبها الخريجـــون مـــن البرنـــامج 
 .المؤسسة 

 
 )  Rankingالترتيب (التصنيف  -15

هـــو الدرجـــة الكليـــة التـــي تحصـــل عليهـــا المؤسســـة مـــن خـــالل جمـــع المؤشـــرات المختلفـــة 
. ق االوزان ومن ثم تستخرج النتيجة الكليـة للمؤسسـة المعنيـة يوتخضع لعمليات حسابية وتطب

مؤسسـات المتقدمـة للحصـول علـى شـهادة الجـودة ويتم تحديد ترتيب المؤسسـة مـن بـين عـدد ال
 .واالعتماد

 
 ISOااليزو  -16

 النظيــــــــر، او)  Equal( والتــــــــي تعنــــــــي )  ISOS( هــــــــي اختصــــــــار للكلمــــــــة اليونانيــــــــة 
 International( للمنظمــة الدوليــة للتقيــيس االيــزو وتعنــي ايضــا اختصــارا     .المتســاوي

Standardization Organization ISO  . (منتشــرة علــى نطــاق عــالمي  وهــي منظمــة
ومهمتهـا اصـدار المواصـفات الدوليـة فــي ) اعضـاء االيـزو(   تمثـل هيئـات المقـاييس الوطنيـة 

 .المجاالت كافة الصناعية ، التعليمية ، الصحية ، البيئية وغيرها 
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االطار التنظيمي والمؤسسي لضمان الجودة واالعتمـاد فـي الجامعـات العربيـة  -2
 :اعضاء االتحاد 

 
 :المكتب التنفيذي لضمان الجودة واالعتماد   2/1

ــــذها المكتــــب  ــــات التــــي يقــــوم بتنفي ــــاول هــــذا الجــــزء الهيكــــل التنظيمــــي والمهــــام والواجب يتن
 :يتكون المكتب التنفيذي من . جودة واالعتماد في االتحاد التنفيذي لضمان ال

 .رئيس مجلس االدارة    -أ
 .مدير المكتب التنفيذي - ب
 .االستشاريون - ج
 .وحدة الجودة واالعتماد والمعلومات  -د
 .وحدة الشؤون االدارية والمالية والعالقات العامة واإلعالم- هـ
 

 :مهام مدير المكتب التنفيذي
 .يذ السياسات التي يقرها مجلس االدارة تنف  -
االشــــراف علــــى اعمــــال وحــــدات المكتــــب التنفيــــذي ومتابعــــة وضــــع وتنفيــــذ خطــــط   -

 . عملها
 .عن سير اعمال المكتب التنفيذيلرئيس مجلس اإلدارة تقديم تقارير دورية   -

ة بمـنح شـهادات الجـودة واالعتمـاد للجامعـات العربيـلـرئيس مجلـس اإلدارة التنسـيب - 
 . المطبقة للمعايير العربية لضمان الجودة واالعتماد

 
 :االستشاريون  

ـــــيس مجلـــــس اإلدارة استشـــــاريون مـــــن  ـــــذي بالتشـــــاور مـــــع رئ يختـــــار مـــــدير المكتـــــب التنفي
االكاديميين ذوي الخبرة واالختصاص في شـؤون الجـودة واالعتمـاد والقيـاس والتقـويم ومهمـتهم 

 .يتعلق بضمان الجودة واالعتماد تقديم المشورة للمكتب التنفيذي فيما 
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 :حددت مهامها بمايلي و وحدة الجودة واالعتماد والمعلومات 
اقتـراح االســتراتيجيات والخطــط والسياســات التنفيذيــة لضــمان الجــودة واالعتمــاد للجامعــات   -1

 .العربية وبرامجها االكاديمية
والمقارنــات التطويريـة للمؤسســات وضـع منظومـة األطــر المرجعيـة والمواصــفات المعياريـة   -2

التعليمية والجامعات والكليات واالقسام المتناظرة وبرامجها بالتعـاون مـع جمعيـات الكليـات 
 .المتناظرة وفق تخصصاتها مع االستفادة من خبرات الهيئات المعنية

 وضع المؤشرات المعيارية للجودة التـي تسترشـد بهـا الجامعـات العربيـة مـن اجـل الوصـول  -3
 .الى مستوى تحقيق االعتماد

 .وضع المعايير والمؤشرات الخاصة لضمان الجودة واالعتماد ألنماط التعليم المختلفة- 4

وضع معايير االختيار والتدريب للجان ضمان الجودة واالعتماد والقواعـد المنظمـة للعمـل   -5
0 

لمنظمــة لعملهــم ووضــع وضــع أدلــة ارشــادية ألســاليب تطبيــق الجــودة واالعتمــاد والقواعــد ا  -6
  0االرشادات الالزمة لعمليات التقويم الذاتي التي تباشرها المؤسسات الجامعية

الجامعـــات العربيـــة تصـــميم الملفـــات واالســـتمارات والجـــداول لتقـــويم االداء وتوزيعهـــا علـــى    -7
 .إلستيفاء البيانات المطلوبة  

ت والكليــات واالقسـام فـي الجامعــات وضـع البيانـات واالحصـاءات التفصــيلية عـن الجامعـا   -8
 .العربية بما يضمن االستفادة منها في كتابة التقارير المتعلقة بالجودة واالعتماد 

 .تصميم وٕاختيار قواعد البيانات التي تحقق األهداف المرجوة     -9
مختلفـة تحليل المعلومـات بـالطرق العلميـة المناسـبة للجامعـات العربيـة بكلياتهـا واقسـامها ال  -10

 . من اجل كتابة التقارير
ح تشـــكيل فـــرق التقـــويم الميـــداني ومتابعـــة زياراتهـــا للمؤسســـات الجامعيـــة المســــتوفية ااقتـــر   -11

لشـروط التقــدم للسـير فــي اجـراءات االعتمــاد واسـتكمال المعلومــات واعـداد التقــارير بنتــائج 
 . الفحص الميداني 

تماد المقدمة مـن فـرق التقـويم فـي الجامعـات العربيـة متابعة إعداد تقارير جودة االداء واالع  -12
 .ومتابعتها بصفة دورية

إنشـــاء مكتبـــة متخصصـــة وتجميـــع المعلومـــات عـــن نظـــم الجـــودة واالعتمـــاد المعتمـــدة فـــي   -13
 0المؤسسات الجامعية والمتخصصة من مختلف المصادر العربية واالقليمية والدولية 

ات التــي لـــم تحقــق المســتويات المطلوبـــة مــن الجــودة فـــي تقــديم المشــورة والتوجيـــه للجامعــ  -14
العناصــر المطلــوب اعتمادهــا ومايجــب علــى الجامعــة القيــام بــه مــن اجــل تحقيــق مســتوى 

 .الجودة المطلوب بالتوافق التام مع معايير االعتماد 
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إنشاء الموقع االلكتروني لمجلس ضـمان الجـودة واالعتمـاد والسـعي لتحديثـه بشـكل مسـتمر   -15
0 

 
 :ما يلي حددت مهامها بو وحدة الشؤون اإلدارية والمالية والعالقات العامة واإلعالم 

وضـــع خطـــط عمـــل إعالميـــة  لالعـــالم عـــن جهـــود اتحـــاد الجامعـــات العربيـــة فـــي مجـــال    -1
 .الجودة واالعتماد وتعميم ثقافة الجودة 

ودوليـــا لضـــمان الجــــودة التوصـــية لعقـــد اتفاقيـــات مشــــتركة بـــين الهيئـــات المماثلـــة إقليميــــا    -2
الشـــبكات المتخصصـــة بهـــدف االعتـــراف المتبـــادل بـــين مجلـــس ضـــمان مـــع واالعتمـــاد و 

 .االقليمي والدولي  المستويينالجودة واالعتماد والمجالس المماثلة له على 
متابعــة المــؤتمرات والنــدوات وورش العمــل الدوليــة واالقليميــة وتنظــيم المــؤتمرات والنــدوات    -3

 .التدريبية  وورش العمل

متابعــة إصــدار مجلــة الجــودة واالعتمــاد التــي تعنــى بنشــر المواضــيع ذات العالقــة بجــودة   -4
 .البرامج والمؤسسات 

 . إصدار النشرات والكتيبات واألقراص المدمجة التي تعنى بالجودة واالعتماد    -5
يــة والمــوارد البشــرية مــع تــولي جميــع االعمــال الخاصــة بالشــؤون الماليــة واالداريــة والقانون    -6

 وضع  الخطط السنوية الالزمة الدارة اعمال المكتب التنفيذي 
اقتــراح مقــدار الرســوم التـــى تتحملهــا الجامعــات العربيــة  طالبـــة الجــودة واالعتمــاد واعتمـــاد    -7

 .ضوابط خاصة لتحديدها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح الهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي)  1( الشكل 
 ودة واالعتماد في االتحادلضمان الج
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 رئيس مجلس االدارة    

 

 
 

 
 
 

  
 :مؤسسات التعليم العالي مسوغات تطبيق الجودة واالعتماد في  2/2

ظهور الحاجة في المجتمع الجـامعي الـى التكامـل واالنسـجام بـين مسـتوياته المختلفـة   -1
 ).ولياء االموراالدارة الجامعية ، اعضاء هيئة التدريس ، الطلبة ، ا( 

غمـوض االهـداف لـدى العـاملين فـي الجامعـات وفـي مؤسسـات التعلـيم العـالي بشــكل - 2
 .عام

تــدني مســتوى خريجـــي التعلــيم العـــالي وضــعف ادائهـــم فــي المراحـــل التعليميــة نتيجـــة - 3
 .ضعف المحتوى العلمي المقدم اليهم 

المؤسســــة  تشــــخيص نقــــاط القــــوة والضــــعف فــــي مجــــاالت اداء التوصــــل الــــى ســــبل- 4
الجامعيـة كافـة ، وفـي جميـع عناصـرها لكـي تـتمكن مـن التطـوير وتحسـين مخرجاتهــا 

 .بما يضمن لها الحصول على شهادة الجودة واالعتماد 
حاجـــة الجامعـــات الـــى مصـــداقية المســـتفيدين مـــن خـــدماتها وتقيـــيم انتاجيتهـــا وقـــدرتها - 5

 .على العطاء 
حاســبي لضـــمان زيـــادة انتاجيــة العـــاملين فيهـــا تطــوير النظـــام االداري والتنظيمـــي والم  -6

 .وتحقيق السمعة الجيدة والرضا لدى المستفيد 

وحدة الجودة واالعتماد 
وحدة الشؤون االدارية  والمعلومات

 والمالية
 والعالقات العامة واإلعالم

 
 مدير المكتب التنفيذي 

 

 
 االستشاريون
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 .بين المجتمع المحلي والجامعات تدني مستوى التعاون والتنسيق - 7
 .حاجة الجامعة الى مساحة اكبر في اتخاذ القرار ، وتدعيم تمويل المشروعات - 8

 
 :تطبيق الجودة واالعتمادالمباديء التي ترتكز عليها عملية  2/3

لطالـــب ، المجتمـــع ، ا( التركيـــز علـــى المســـتفيد فـــي مخاطبـــة االحتياجـــات االساســـية - 1
 ) .سوق العمل 

 ). توحيد الرؤى واالهداف واالستراتيجيات في المجتمع التعليمي( القيادة - 2
ارتبـــاط  تعزيـــز المشـــاركة الفعالـــة ومراعـــاة المســـاواة لجميـــع مـــن لهـــم( اشـــراك االفـــراد - 3

ــــيم  بــــالتعليم دون تفرقــــة واتاحــــة الفرصــــة الن يســــتخدموا كامــــل قــــدراتهم لصــــالح التعل
 ) .والمجتمع بأسره 

ــــــات   -4 ــــــتج او ( التركيــــــز علــــــى العملي ــــــى جانــــــب المن ــــــات والطــــــرق ال االهتمــــــام بالعملي
 ).المخرجات 

 .التطوير والتحسين المستمر - 5
 .االستقاللية  -6
اتبــاع مــدخل لمختلــف المشــاركين مــن مــراجعين ( المســتفيد  المنــافع المتبادلــة ورضــا- 7

عـــام مـــن شـــأنه تعظـــيم الفائـــدة مـــن تطـــوير ونقـــل المعرفـــة بشـــكل وطـــالب والمجتمـــع 
 ).  والمهارات

 
 :مقومات نجاح تطبيق الجودة واالعتماد في الجامعات العربية  2/4

مؤسسة ويتحقق ذلـك مـن ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي بين العاملين في ال تعزيز  -1
خـــالل نشـــر الـــوعي المجتمعـــي العـــام بقيمـــة الجـــودة والســـعي نحـــو تحقيقهـــا فـــي حيـــاة 

 .االفراد والرغبة في تحقيق ارفع مستويات االداء 
ن مختلــف العــاملين بالمؤسســة نشــر ثقافــات اخــرى مســاندة يلــزم تاكيــدها واشــاعتها بــي- 2

والعقــاب ، ثقافــة الصــدق مــع الــذات،  ثقافــة التواصــل المعرفــي ، ثقافــة الثــواب: منهــا 
 .ثقافة العمل المنتج واالنجاز ، ثقافة الجدارة واالهلية 

اعتمــاد معيـــار الكفــاءة والخبـــرة واإلخــالص فقـــط فــي اختيـــار قيــادات العمـــل لضـــمان   -3
 .تحقيق جودة األداء 

قـدرة وضع خطة تدريبيـة لتوعيـة العـاملين فـي داخـل المؤسسـة علـى التقـويم الـذاتي وال- 4
 .على مراجعة النفس والرغبة الجادة في ذلك 
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اشراك عمداء الكليات ورؤساء االقسام والمراكز في اختيـار العمليـات المـراد تحسـينها - 5
. 

 :التعرف على اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة من خالل - 6
 .استطالع اراء العاملين نحو تطبيق الجودة - 
 .جامعة وامكانية التطبيق دراسة وضع العاملين في ال- 
 دراسة اللوائح التنظيمية والقواعد االساسية المنظمة العمال الجامعة - 
 .دراسة االمكانيات المادية والبشرية للجامعة - 
 

 :مؤسسات التعليم العاليالنتائج المتوقعة من تطبييق الجودة  في  2/5

  .رؤية ، ورسالة ، وأهداف ، واضحة ومحددة للمؤسسة   -1

الخطـــة إالســـتراتيجية للمؤسســـة والخطـــط الســـنوية للوحـــدات متـــوفرة ومبنيـــة علـــى أســـس   -2
 .علمية ، ووضوح الوصف الوظيفي لكل وحدة ولكل موظف

الهيكليـة واضـحة ومحـددة وشـاملة ومتكاملـة ومسـتقرة للمؤسسـة وأدوار واضـحة ومحـددة - 3
 . في النظام اإلداري للمؤسسة 

اكاديميـة ، بحثيـة ، خدميـة (جميع مجاالت العمل في المؤسسـة معايير الجودة محددة ل- 4
 ) إلخ....، ادارية ، ، مالية

ــــة وانتمــــاء والتــــزام ومشــــاركة العــــاملين واعضــــاء هيئــــة التــــدريس - 5 ارتفــــاع ملحــــوظ لدافعي
 . والطلبة 

ارتفــاع مســتوى أداء جميــع اإلداريــين والمشــرفين والعــاملين واعضــاء هيئــة التــدريس فــي - 6
 . ة المؤسس

تــوفر جــو مــن التفــاهم والتعــاون والعالقــات اإلنســانية الســليمة بــين جميــع العــاملين فــي - 7
 .المؤسسة 

 . ترابط وتكامل عال بين االكاديمين واالداريين في المؤسسة والعمل بروح الفريق  -8

 . احترام وتقدير مرض للمؤسسات محليًا  واقليميا وعالمياً - 9
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ن والعـاملين واعضـاء هيئـة التـدريس المعـارف والمهـارات الالزمـة امتالك جميـع االداريـي- 10
 . Quality Assuranceلتطبيق ضمان الجودة 

لمــا يعتــرض العمــل مــن مشــكالت وامــتالك العــاملين واعضــاء  ومتواصــلحــل مســتمر - 11
 . هيئة التدريس للمهارات الالزمة لحل المشاكل بطريقة علمية سليمة

 . منتجات وبنفقات أقلجودة عالية للخدمة وال- 12

 .االستخدام األمثل لالتصال والتواصل- 13

 .دوليا لالستفادة منهامتابعة اعضاء هيئة التدريس للبحوث وتجارب الجودة عربيا و  -14

 :تشكيل فريق تطبيق الجودة  2/6
ـــــولى ) وحـــــدة ضـــــمان الجـــــودة واالعتمـــــاد ( تشـــــكل ادارة المؤسســـــة وحـــــدة تســـــمى - 1 ، تت

 .تطبيق الجودة والتنسيق مع الجهات ذات العالقة مسؤولية متابعة 
، هلينعلـى ادارة المؤسســة اختيـار مجموعــة مـن االداريــين واعضـاء هيئــة التـدريس المــؤ   -2

واصــحاب الخبــرة والقــدرة ، ليعملــوا علــى شــكل فريــق تحــت ادارة مقــوم مؤهــل وصــاحب 
 .خبرة وكفاءة ويلتزم الفريق بدليل ضمان الجودة واالعتماد

جـب ان يخضــع معظــم اعضــاء الفريــق الــى دورة تدريبيــة مناســبة توضــح لهــم المفــاهيم ي  -3
 .االساسية واجرءات تطبيق العمل 

الفريـــق الحـــق فـــي الحصـــول علـــى اي معلومــات فـــي نطـــاق عملـــه ويجـــب عـــدم  لــرئيس  -4
 اإلدارات التابعـة لهـاالمؤسسـة او إدارة حجب اي بيانات او حقـائق عنـه سـواء مـن قبـل 

. 
 :يلتزم اعضاء الفريق بقواعد الميثاق االخالقي للمقومين من حيث  ان  -5

اداء العمـــل باتقـــان وامانـــة واحتـــرام االخـــرين الن عمليـــة تقـــويم جـــودة المؤسســــة    -أ 
كمــا يجــب اعطــاء الثقــة . تسـبب الكثيــر مــن الضــغوط والقلــق علــى العــاملين فيهــا

ولة قـــدر االمكـــان للعـــاملين فـــي المؤسســـة والتعـــاون معهـــم ومـــع الجهـــات المســـؤ 
 .النجاح العملية 

ان تتم العملية دون تحيز او محاباة او قناعات سابقة عن المؤسسة وانمـا تكـون - ب 
االحكـــام مبنيـــة علـــى ادلـــة دقيقـــة وواضـــحة ومتعـــددة المصـــادر وتتبـــع المعـــايير 

 .المحددة في دليل تطبيق الجودة 
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مـــات التـــي يطلـــع عليهـــا الحـــرص علـــى خصوصـــية االفـــراد واحتـــرام ســـرية المعلو  -ج  
 .اعضاء الفريق اثناء عملية تقويم جودة المؤسسة 

 .يقوم الفريق باداء العمل بما يحقق مصلحة المؤسسة وبما هو افضل  -د   
يحـدد الفريــق الوقــت الـالزم لعمليــة تقــويم جــودة المؤسسـة ، الن المؤسســات تختلــف فــي - 5

لتــدريس فيهــا ، بحيــث يضــمن ذلــك احجامهــا واعــداد طالبهــا وبرامجهــا واعضــاء هيئــة ا
 :اداء جميع متطلبات عملية تقويم الجودة التي تشمل 

 .االستعداد والتهيئة للتقويم   -
 .تحليل المعلومات والبيانات االولية - 
 .زيارة المؤسسة ومقابلة االداريين والعاملين - 
 .مناقشة المسؤولين في بعض جوانب التقارير - 
 .كتابة التقارير - 

 
 :مؤسسات التعليم العالياالساليب المتبعة في تطبيق جودة االداء في  2/7
   Self-Assessmentاسلوب التقويم الذاتي  -1

وهـــي عمليـــة تقـــوم بهـــا وحـــدة ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد فـــي المؤسســـة نفســـها علـــى  
ضـــوء الضــــوابط والمعــــايير المحــــددة فــــي دليـــل التقــــويم الــــذاتي والخــــارجي واالعتمــــاد العــــام 

( ويمكـن ان يكـون التقـويم الـذاتي . للجامعات العربية المعد من قبل االمانة العامة لالتحـاد 
 ).للمؤسسة ، او الوحدة ، او قسم دراسي ، او منهج دراسي معين 

   External Assessmentاسلوب التقويم الخارجي -2
واالعتمــاد  وهـي عمليـة تقــوم بهـا جهــة خارجيـة يكلفهـا المكتــب التنفيـذي لضــمان الجـودة

فــــي االتحــــاد او وزارة التعلــــيم العــــالي ، او ايــــة جهــــة خارجيــــة اخــــرى ، وتعمــــل علــــى تقـــــويم 
يكـــون ويمكـــن ان . المؤسســـة فـــي ضـــوء ضـــوابط ومعـــايير تحـــدد مـــن قبـــل الجهـــات الخارجيـــة

 ).او الوحدة ، او قسم دراسي ، او منهج دراسي معين للمؤسسة ،(التقويم الخارجي 
   Benchmarkingمرجعية اسلوب المقارنات ال-3

وهي عملية مستمرة ومنتظمة تجرى لمقارنة نتائج اداء عمل المؤسسة مـع نتـائج العمـل 
نفســـه فـــي مؤسســـة اخـــرى مـــن االختصـــاص نفســـه مـــع االخـــذ باالعتبـــار االنشـــطة والعمليـــات 

 .الداخلية والوظائف التي تقوم بها المؤسسة 
   Peer-Evaluationتقويم االقران -4
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يــة مشــاركة ومســاهمة اســاتذة الجامعــات والبــاحثين والممارســين المهنيــين فــي ويعنــي عمل
بشأن اقتـراح بـرامج أكاديميـة جديـدة ، اصدار االحكام او اعطاء النصائح او اصدار القرارات 

 .شكال التقويم الداخلي أحد أيعد هو ، و أو االستمرار في القائم منها أو تعديلها 
 
   Total Qualityالجودة الشاملة -5

ويقصـــد بهـــا تقـــويم جـــودة المؤسســـة كمنظومـــة متكاملـــة شـــاملة كـــل مكوناتهـــا وابعادهـــا  
وهــي عمليــة مراقبــة مســتمرة لمــدخالت وعمليــات ومخرجــات المؤسســة ومســتوى . ومجاالتهــا  

. الجودة الذي حققته او تعمل علـى تحقيقـه مقارنـة بالمسـتويات الوطنيـة او العربيـة او الدوليـة 
م اســلوب معالجــة الــنظم كــانموذج تقــويمي يتميــز بالتفصــيل والحســاب الــدقيق وغالبــا مايســتخد

ـــــرات الداخلـــــة فـــــي النظـــــام مـــــن مـــــدخالت  ـــــع العناصـــــر والمتغي ( وعمليـــــات )  Input( لجمي
Process   ( ومخرجات )Output  . ( 

 
   Accreditationاالعتماد -6

رنـامج االكـاديمي مقابـل هو رتبة اكاديميـة او وضـع اكـاديمي علمـي يمـنح للمؤسسـة او الب
اســــتيفاء المؤسســــة معــــايير الجــــودة الوطنيــــة او العربيــــة او الدوليــــة وفــــق مــــايتفق عليــــه مــــع  

ويعــد االعتمــاد خطــوة اساســية للمؤسســة للســير نحــو التميــز فــي ، مؤسســات التقــويم التربويــة 
عتـراف بهـا اطار توافقها وانسـجامها مـع افضـل المعـايير العالميـة المعروفـة ، وتيسـير سـبل اال

 . من قبل االوساط االكاديمية والمهنية الدولية والقدرة على التنافس مع زميالتها
 

 :مراحل عملية تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة من قبل فريق العمل  2/8
 :تمر عملية تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة بالمراحل التالية 

 :م جودة اداء المؤسسة مرحلة ماقبل تطبيق تقوي: المرحلة االولى   -أ
 :يقوم الفريق بما يلي 

كليـات ، اقســام ، ( جمـع البيانـات والمعلومـات عـن المؤسســة مـن الجهـات المختصـة  -1
 ) .وغيرها ....مراكز بحثية ، وحدات ادارية 

 :ابالغ المؤسسة ومخاطبتها قبل عملية تطبيق الجودة وذلك لعمل االتي  -2
الفريــــق لشـــرح عمليــــة تطبيــــق  رئـــيسؤسســــة مـــن قبــــل زيــــارة مبدئيـــة للمالترتيـــب ل  -

 .الجودة وضمان متطلباتها 
 :تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة قبل واثناء تطبيق الجودة وتشمل - 

 .الخطط  *
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 .محاضر االجتماعات  *
وغيرهــا .. ..اعضــاء هيئــة التــدريس ، الطلبــة ، المــوارد ( االحصــاءات عــن  *

.( 
 .راسية نماذج من الخطط الد *
 .دراسات وابحاث تقويمية  *
وغيرهــا مــن ....ســجالت الحضــور والغيــاب للطلبــة واعضــاء هيئــة التــدريس  *

 .البيانات والمعلومات 
ــــرئيس -3 ــــارة يمكــــن ل ــــاديين ، والمســــؤولين  خــــالل الزي ــــى القي الفريــــق ان يتعــــرف عل

االداريــين ، واعضــاء هيئـــة التــدريس ، والطلبــة ، وعلـــى المؤسســة ان تخصـــص 
 .الجتماعات الفريق  اً مناسب اً كانم

ان يتفـق الفريـق علـى تحديــد المسـؤوليات لكـل عضــو وحصـوله علـى المعلومــات - 4
 . المتعلقة بذلك ومن ثم التاكيد على الميثاق االخالقي وشروط االحكام

 :اثناء تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة: المرحلة الثانية  -ب 
عــن كــل عمليــة وهــو مســؤول عــن ادارة وتنظــيم الفريــق هــو المســؤول  ان رئــيس  -1

للفريــق ، لـــذلك يجــب عليـــه التأكــد مـــن تــوفر الشـــروط المطلوبـــة  العمــل اليـــومي 
 0المجمعة ، ويتولى كتابة التقرير النهائي وانها مبنية على االدلة 

 :الفريق ان  يجب على رئيس- 2
 .يلها يتأكد من ثبات واتساق اجراءات المقومين في جمع االدلة وتسج *
 .غيرها اذا لزم االمر لها ويلمسؤوليات على اعضاء الفريق ويعديوزع ا *
ويؤكــد علــى التزامــه بالئحــة إذا لــزم األمــر فــي عمــل الفريــق يراقــب ويتــدخل  *

 .ضمان الجودة 
يقــوم بالمالحظــة المباشــرة مــع الفريــق لجميــع جوانــب جــودة االداء المؤسســي  *

 .واجراء المقابالت الالزمة 
تســجيلها فــي ســجل االدلــة مــع اعضــاء ويتــابع قش االدلــة وكيفيــة جمعهــا ينــا *

 .الفريق 
يقابـــل ويجتمــــع مــــع رئـــيس المؤسســــة بشــــكل منـــتظم لحــــل اي صــــعوبات او  *

 .مشاكل تتعلق بالجودة 
خالل عمل المقومين يجب جمع ادلة اساسـية تبنـى عليهـا االحــكام تشـمل االتـي  -3

: 
 .بيانات احصائية - 
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 .ختبارات عينة من اال- 
 .السجالت- 
 .الخطط - 
 .نظم ولوائح العمل   -

 .ملفات اعضاء هيئة التدريس - 
 .خطط المناهج - 
 .سجالت المكتبة والمختبرات - 
 .الكشوفات المالية والموازنات - 
 .عينات من اعمال الطلبة وانجازاتهم - 
 .المناقشات والمقابالت مع الطلبة والمدرسين واالداريين - 
 .وغيرها.....لمالحظة المباشرة للدروس واالنشطة وسير العمل اليومي ا- 
 

 :بعد االنتهاء من عملية تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة:  المرحلة الثالثة  -ج
أحـــد أعضـــائه مـــع رئـــيس المؤسســـة لمناقشـــة بعـــض النتـــائج  وأالفريـــق  يلتقـــي رئـــيس

الفريـــق بكتابـــة  مـــا ويقـــوم رئـــيسك. صـــحيح ايـــة بيانـــات ولالجابـــة علـــى االستفســـارات او ت
 :التقرير وبالشكل االتي 

(    من عملية تطبيـق ضـمان الجـودة يتضمن التقرير الذي يعد ويكتب بعد االنتهاء - 1
مــــلء كافـــــة المعلومـــــات التـــــي تتضـــــمنها االســــتمارات الكميـــــة والنوعيـــــة الـــــواردة مـــــن  

فــي صـــورة ولغـــة خالصــة االحكـــام ) المكتــب التنفيـــذي لضــمان الجـــودة فــي االتحـــاد 
واضــحتين بحيــث يمكــن للجهــات المختصـــة التعــرف بســهولة علــى جوانــب الضـــعف 

 .والقوة في اداء المؤسسة 
 :البد ان يكون التقرير - 2

 .واضح اللغة والتعبير للقاريء - 
 .مركزا على الجانب النوعي وليس الكمي فقط - 
 .مركزا على المعايير والمحكات - 
 .مختصرا ومحددا - 
 .تويا على بعض االمثلة التوضيحية من االدلة مح- 

 :الوثائق المطلوب تقديمها الى المكتب التنفيذي لضمان الجودة  -3
 .تقرير التقويم   -أ
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مكتملــة مــن حيــث ) المقــاييس الكميــة والنوعيــة ( اســتمارات المكتــب التنفيــذي - ب
 .البيانات والتقديرات 

 .ت استمارات ونماذج اخرى مكتملة البيانا- ح
 :ان يحتوي تقرير تقويم جودة اداء المؤسسة على معلومات دقيقة حول - 4

 .عدد المقومين - 
 .عدد ايام عملية التقويم - 
عــدد الســـاعات التـــي قضــت فـــي مالحظـــة وحــدات المؤسســـة ، واللقـــاءات مـــع - 

المســؤولين ، والمقــابالت ، والمالحظــات المختصــرة حــول االســتمارات وطريقــة 
 . الملء

 
 :خطوات الحصول على شهادة الجودة   2/9

 :تتم عملية الحصول على شهادة الجودة على مراحل وهي كمايلي 
تقـــوم المؤسســـة الراغبـــة فـــي الحصـــول علـــى شـــهادة الجـــودة باعـــداد دراســـة تفصـــيلية   -1

وشــاملة عــن اوضــاعها الحاليــة بشــكل متكامــل ، وحســب متطلبــات المكتــب التنفيــذي 
، وتـــدعم هـــذه الدراســـة بكافـــة الوثـــائق الضـــرورية علـــى لضـــمان الجـــودة فـــي االتحـــاد 

شـــكل مالحــــق وجــــداول وبيانــــات توضــــح مصـــداقية الدراســــة ، كمــــا تحتــــوي الدراســــة 
وتقـدم هـذه الدراسـة .الذاتية على التصورات المستقبلية ذات المـدى القريـب والمتوسـط 

 .للمكتب التنفيذي للجودة لكي تشكل القاعدة واالساس في عملية التقويم 
 
تقـــدم المؤسســــة طلبــــا الـــى المكتــــب التنفيــــذي لضــــمان الجـــودة فــــي اتحــــاد الجامعــــات    -2

 .العربية تعبر فيه عن رغبتها في اتخاذ االجراءات للحصول على شهادة الجودة 
او ايـــة دراســـة تقويميـــة ســـابقة ( وتقـــوم بتزويـــد المكتـــب بصـــورة مـــن دراســـة الجـــدوى 

 .ة لالسترشاد بها في تقويم االداء التي اجريت عند انشاء المؤسس) للمؤسسة 
 
تقوم المؤسسة بتزويـد المكتـب التنفيـذي لضـمان الجـودة فـي االتحـاد بالوثـائق الالزمـة   -3

 : ومنها
 .اهداف ورسالة المؤسسة  -
 .نموذج من اهداف ورسالة احد البرامج االكاديمية  -
 .التوصيف المهني المتفق عليه للعاملين بالمؤسسة  -
 .التنظيمي للمؤسسة الهيكل  -
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 .نماذج من محاضر جلسات المؤسسة والوحدات واالقسام  -
 .لوائح الداخلية ال -
 .السيرة الذاتية لرئيس المؤسسة  -
 .نماذج من السيرة الذاتية لرؤساء الوحدات والكليات واالقسام  -
 .نماذج من السيرة الذاتية العضاء هيئة التدريس  -
 .ميزانية المؤسسة  -
 .المكتبة ومراكز مصادر التعلم  ثائق محتوياتو  -
 .نماذج من توصيف المقررات بالتفصيل  -
 .نماذج من اختبارات الطلبة الفصلية والنهائية واوراق االجابات  -
 .نماذج من االدلة االرشادية للمؤسسة  -
 .نماذج من الخطط العامة للبرامج  -
 .نماذج من ملفات الطلبة  -
 .ارير التقويمية للمؤسسة نماذج من التق -
 .الخ ....نماذج من العقود واالتفاقيات واالستشارات المهنية  -
 .التقرير السنوي للمؤسسة وتقارير الوحدات التابعة لها  -

 :يقوم المكتب التنفيذي في االتحاد بارسال نماذج من   -4
ـــــع عناصـــــر المؤسســـــة ومجاالتهـــــا ومن  -أ هـــــا اســـــتمارات المؤشـــــرات الكميـــــة لجمي

مســـاحة (  الجوانـــب االحصـــائية المتعلقـــة بـــالبنى التحتيـــة للمؤسســـة مـــن حيـــث
، ، القاعـــات الدراســية ، المختبـــرات المؤسســة ، حــدائقها ، الســـاحات الرياضــية

مثـــل (والمؤشـــرات الكميـــة المتعلقــة بـــاالجهزة والمعـــدات ) وغيرهـــا ... المعامــل 
، ومؤشــرات كميـــة متعلقـــة ) وغيرهـــا ....المكتبــة واالجهـــزة الحاســوبية والتقنيـــة 

بالموظفين ، والمسـتخدمين ، واعضـاء هيئـة التـدريس ، والطلبـة ، واالبحـاث ، 
 .وغيرها .....واالنشطة 

مقـاييس المؤشــرات النوعيـة لــبعض عناصـر المؤسســة ومجاالتهـا مثــل مقــاييس   -ب
 :تقويم جودة 

 .رؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططها  -
 .دية والتقنية الموارد المالية والما -
 اراء الطلبة بجودة عملية التعليم والتعلم -
 ).لوريوس ، والدراسات العليا اعلى مستوى البك(برامج المؤسسة -
 .المناهج الدراسية والمقررات   -
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 .اراء الطلبة واعضاء هيئة التدريس بجودة الخدمات الجامعية  -
 .الخدمات المقدمة للمجتمع  -
 .لبرنامج وتقدير كلفة الطالب الكفاءة الداخلية ل -
 .اداء القيادات الجامعية  -
 .االبحاث العلمية ونشرها  -
 .الدورات التدريبية  -
 .المجالت العلمية المحكمة  -
 .وغير ذلك من المقاييس ......رضا المستفيد والمجتمع عن المؤسسة  -

رسـلة اليهـا مـن المكتـب تقوم المؤسسـة بمـلء المؤشـرات الكميـة والمقـاييس النوعيـة الم  -5
التنفيـذي لضـمان الجـودة فـي االتحـاد ويـتم اعادتهـا خـالل الفتـرة الزمنيـة التـي يحـددها 

 .المكتب
ومـن ثـم يقـوم بعمليـة )  5، 4( الوثائق الوارد ذكرها في كافة يدرس المكتب التنفيذي   -6

مليـــات ، المـــدخالت ، والع(  تقــويم كفـــاءة جـــودة اداء نظـــام المؤسســة وفقـــا لمجاالتهـــا
 ). 3) (  2) (  1( والمحددة في الجداول ) والمخرجات 

 

 عناصر المدخالت)  1( جدول 

 عناصر المدخالت التسلسل عناصر المدخالت التسلسل

 المكتبات ومصادر التعلم .9 القيادة االدارية .1

 الموارد المالية .10 الرؤية واالهداف .2

 ارد البشرية والماديةالمو  .11 الهيكل االداري والتنظيمي .3

 الطلبة وانظمة القبول .12 الكادر االداري .4

 خدمات الطلبة .13 انظمة  العمل .5

 خدمات اعضاء هيئة التدريس .14 الخطط التفصيلية .6

اعضاء هيئة التدريس مؤهالتهم  .15 توصيف العمل .7
 وكفاءاتهم

الوحدات االدارية والكليات  .8
 واالقسام

القاعات ، ( لتحتية البنى ا .16
المختبرات ، الساحات الرياضية 

 )وغيرها ...

25% 

 عناصر العمليات)  2( جدول 
 

 عناصر العمليات التسلسل عناصر العمليات التسلسل
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ســـــــــــالمة اجـــــــــــراءات تطبيــــــــــــق   .1
 االنظمة والتعليمات

 تنفيذ الدورات التدريبية والتاهيلية .11

ــــــــة المخصصــــــــة  .2 المــــــــوارد المالي
ــة لالغــرا الصــيانة ، (ض المختلف

شــراء االجهــزة ، البحــث العلمــي 
 )وغيرها ...

تقـــويم اداء االداريـــين واعضـــاء هيئـــة  .12
 التدريس

 تقويم نماذج من اختبارات الطلبة .13 سالمة استخدام االجهزة .3

االلتــــــــــــزام  (متابعـــــــــــة الطلبــــــــــــة  .4
 ) والضبط وغيرها

ــــررات الدراســــية   .14 ــــاهج والمق ــــويم المن تق
 ثها او تطويرهاوتحدي

ـــــة  .5 متابعـــــة شـــــؤون اعضـــــاء هيئ
 التدريس

 .العبء التدريسي  .15

ــــــــــاهج  .6 تــــــــــوفير المقــــــــــررات والمن
 الدراسية

 صيانة المباني واالجهزة وغيرها .16

اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة فــــي  .7
 العمل االداري والمكتبة وغيرها

 متابعة شؤون طلبة الدراسات العليا .17

التاجيــل والرســوب  تقــويم اســباب .8
 للطلبة

 متابعة الخريجين .18

ـــــويم اجـــــازات اعضـــــاء هيئـــــة  .9 تق
 التدريس

 تقويم  طرائق التدريس .19

 الحرية االكاديمية .20 المجالت العلمية .10

                                                 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصر المخرجات)  3( جدول 
 

 عناصر المخرجات التسلسل رجاتعناصر المخ التسلسل

 .المشاريع العلمية .11 . التبادل الثقافي .1
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 .العقود البحثية .12 .التاليف والترجمة للكتب .2

 .االستشارات العلمية .13 .البحث العلمي .3

 .المعارض الفنية والعلمية وغيرها .14 .براءات االختراع .4

ــــــــــــة  .5 ــــــــــــة العربي الجــــــــــــوائز العلمي
 .والعالمية

ــــــــــــة لمؤسســــــــــــات  .15 ــــــــــــدورات التدريبي ال
 .المجتمع

المـــــــــــنح البحثيـــــــــــة والزمـــــــــــاالت  .6
 .الدراسية

 .الترقيات العلمية .16

المـــــــــؤتمرات والنـــــــــدوات خـــــــــارج  .7
 .المؤسسة

 .المستوى النوعي للخريجين .17

ـــــــــــدوات وورش  .8 المـــــــــــؤتمرات والن
  العمل المنفذة داخل المؤسسة

ــــــى  .18 نســــــبة الخــــــريجين الحاصــــــلين عل
 .عملال

ـــــــــة لمؤسســـــــــات  .9 اللجـــــــــان العلمي
 .الدولة

 المجالت الثقافية  .19

ســــــــــــمعة المؤسســــــــــــة ورضـــــــــــــا  .10
 .المستفيد

  

                                                 50% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  4( كما ويتم تقويم جودة عناصر النظام وفق المحاور الرئيسة الموضحة في الجدول 
 

 ناصر نظام المؤسسةع)  4( جدول 
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 (%)  الوزن عناصر نظام المؤسسة التسلسل

 5 .رؤية ورسالة واهداف المؤسسة .1

 10 .القيادة والتنظيم االداري .2

 10 .الموارد المالية والمادية والبشرية .3

 15 .اعضاء هيئة التدريس .4

 10 .الطلبة .5

 4 .الخدمات الطالبية .6

 16 .راسية البرامج والمناهج الد .7

 16 .البحث العلمي  .8

 6 .خدمة المجتمع .9

 5 .التقويم .10

 3 .االخالقيات الجامعية .11

 100 .المجموع 

 
يقـــوم المكتـــب بتطبيـــق المعـــايير القياســـية مـــن خـــالل اعطـــاء االوزان لمجـــاالت النظـــام ،  -7

لقطـع المحـددة وعناصره لكي يتم تحديد مستوى اداء المؤسسة ومدى وصولها الـى عتبـة ا
، اي بمعنــــى اخــــر مســــتوى % ) 65( مــــن المكتــــب التنفيــــذي لضــــمان الجــــودة والبالغــــة 

وفــي ضــوء ذلــك يتخــذ المكتــب القــرار بمــنح الشــهادة او . الحصــول علــى شــهادة الجــودة 
 .عدمه على ضوء التزام المؤسسة بالمعايير القياسية المحددة من قبله 

 
يحــــدد المكتــــب التنفيــــذي لضــــمان الجــــودة واالعتمــــاد مســــتويات جــــودة اداء المؤسســــات   -8

 ) . 5( والبرامج كما هو موضح في الجدول 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مجها االكاديمية وحدود النسب لهامستويات جودة اداء المؤسسة وبرا) 5(جدول 
 

 حدود النسبة مستوى جودة اداء المؤسسة

 كثرفا% 90 )مرضي جدا ( متميز 
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 %90القل من % 80 )مرضي ( جيد جدا 

 %80القل من % 70 )مقبول ونسبة جوانب القوة مقبولة ( جيد 

 %70القل من % 60 )نسبة جوانب الضعف بارزة وبحاجة الى تعديل( مقبول الى حدما 

 % 60القل من % 50 )غير مقبول ( ضعيف 

 %50اقل من  )غير مقبول اطالقا ( ضعيف جدا 

 
ق للمؤسسة ان تعترض على تقرير المكتب التنفيذي لضـمان الجـودة مـع تعليـل الـرد يح  -9

 .ان تطلب االمر ذلك 
 

ــــة لكــــل عنصــــر مــــن عناصــــر   -10 ــــة والنوعي ــــائق والمؤشــــرات الكمي فــــي ضــــوء فحــــص الوث
المؤسسة وتحديد المستوى التقويمي للمؤسسة يوصـي المكتـب التنفيـذي لمجلـس ضـمان 

 :رات االتية الجودة باتخاذ احد القرا
 منح شهادة الجودة   -أ

 بدون شروط او توصيات  -
 .مع بعض التوصيات  -
 .مع بعض التوصيات وطلب تقرير متابعة خالل فترة معينة  -

 :تاجيل منح شهادة الجودة   -ب
بســبب وجــود جوانــب مــن الضــعف فــي اداء المؤسســة يمكــن اصــالحه خــالل 

 .فترة من الزمن 
 .ى شهادة الجودة  مع بيان االسباب رفض طلب الحصول عل  -ج
سنوات وعلى المؤسسة ان تبـادر الـى بر مدة سريان شهادة الجودة خمس تعت  -د

 .تقديم طلب اعادة الحصول على شهادة الجودة قبل نهاية الفترة بعام واحد 
 
 

 
 
 :رسوم الحصول على شهادة الجودة واالعتماد  2/10

جلــس ضــمان الجــودة واالعتمــاد فــي ن مدارة ضــماإول لمجلــس أقــر االجتمــاع األ
ــــة العامــــة التحــــاد الجامعــــات العربيــــة المنعقــــد فــــي عمــــان األ رســــوم  4/9/2007مان

 :الحصول على شهادة الجودة واالعتماد بما يلي 
 .عشرة اآلف دوالر رسم التقييم المؤسسي للجامعة )  10000( مبلغ    -1
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 .نامج الواحد خمسة اآلف دوالر لتقييم البر )  5000( مبلغ   -2
 .الرسوم اعاله وفق مايراه تقدير ولمجلس ضمان الجودة واالعتماد اعادة      

 
 :المزايا التي تحصل عليها المؤسسة بعد الحصول على شهادة الجودة  2/11

 :تحصل المؤسسة الحاصلة على شهادة الجودة على المزايا التالية 
دة فـي الـدورة التاليـة للمـؤتمر العـام تكريم الجامعات الحاصلة على شهادة الجـو    -أ

 .التحاد الجامعات العربية وتوزيع الشهادات عليهم 
 .تقديم درع االتحاد الخاص بالجودة   -ب
االعــالم عــن حصــول الجامعــة علــى شــهادة الجــودة علــى الموقــع االلكترونــي   -ج

 .لالتحاد واصداراته 
دة الشـكر والتقـدير للتميـز فـي منح الكليات واالقسـام المتميـزة فـي الجامعـة شـها  -د

 . االداء
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة واالعتماد خطوات الوصول الى تحقيق الحصول على شهادة  الجود
 للمؤسسة الجامعية

القيادة 
واالدارة 
والرؤية 
واالهداف 
 الواضحة
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التصميم 
والضبط 
 والمراقبة

القياس والتحليل 
 والتقويم
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المادية 
 والبشرية
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 القسم الثالث
 

 إدارة تطبيق الجودة 
 في مؤسسات التعليم العالي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : العاليإدارة تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم   -3
 :متطلبات عامة ينبغي ان تقوم بها المؤسسة  3/1

تطبيــق الجــودة الشـــاملة  تقــوم المؤسســة  بوضــع نظــام تــوثيقي يســاهم فـــي     
 :والمحافظة على تحسين الفعالية لنظام ادارة الجودة بشكل يحقق االتي

 .لتطبيق نظام ادارة الجودة تحديد العمليات واالجراءات الالزمة  -1
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 .العمل وتعاقبها وتفاعلها وب تسلسل العمليات واالجراءات ونظاماسل  -2

 .فعالياتها تحديد طرق ضمان ضبط العمليات والتأكد من  -3

 .المناسبة لها توفير المعلومات وتحليلها واساليب القياس  -4

لهــــا لالســـتمرار فــــي التحســــين  توثيـــق وتحديــــد النتـــائج المتحققــــة والمخطــــط  -5
 .المستمر للعمليات

 
 دليل الجودة 3/2 

 :عليه ويتضمن مايلي بوضع دليل الجودة والمحافظة تقوم المنظمة 

 .بما في ذلك التفاصيل والمبررات اجراءات العمل الخاصة بالمؤسسة  -

االشارة الى مرجعيـة االجـراءات المسـتندة الـى اللـوائح والـنظم الخاصـة بالجامعـة او   -
 .الكلية او المعهد او المركز

 .عملية التفاعل بين  اجراءات نظام ادارة الجودة وضمن مخططات ايضاً  وصف  -

 :ضبط الوثائق في المؤسسة  3/3

 :مايلي  تتم عملية ضبط الوثائق من خالل
 .واصدارها التأكد من مالئمة الوثائق قبل اعتمادها   -1

 .عند الضرورة واعادة اعتمادها )تنقيح، تعديل(مراجعة وتحديث الوثائق    -2

 .على الوثائق التعديالت الحاصلة التأكد من تحديد ماهية  -3

 .التمييز من خالل الترميز الدقيق ن الوثائق واضحة وسهلةأالتأكد من    -4

 .وضبط اسلوب توزيعها التأكد من تمييز الوثائق خارجية المصدر- 5

 .الملغاة منع االستخدام غير المقصود للوثائق- 6
 
 

 

 : المؤسسةضبط السجالت في  3/4

كافــة ســجالت الجــودة وصــيانتها وتحــديثها  يجــب علــى المؤسســة المصــادقة علــى
فــي حالــة مقــروءة ويســهل )  المســتندات ( لضـمان اســتمرارية التحســين وكــذلك بقــاء الوثــائق 

) اعمارهـا(تحديـد فتـرة حفـظ المسـتندات  كمـا البـد مـن. تحديدها والحصول عليها واستردادها
فأنــه ) االنترنــت(الشــبكة االلكترونيــة  كانــت هــذه المســتندات عبــر ومــدة الــتخلص منهــا واذا
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ها ومــدة االحتفــاظ الشــبكة وتــاريخ انشــائ يحــدد لهــا نمــوذج يوضــح موقــع تلــك المســتندات فــي
ادارة الجــودة الشـاملة وتحديـد االشــخاص  ومـن الواجـب تحديــد مسـؤولية اسـتخدام دليـل. بهـا

هــذا الــدليل حيــث تخــتم جميــع صــفحات  فــيالمســؤولين عــن أي تعــديل او اضــافة او تغييــر 
ق نظــام االدلــة االسترشــادية لتطبيــ وال مــانع فــي توزيــع عــدد مــن) يقــة مراقبــةوث(الــدليل بخــتم 

وثــائق غيــر مراقبــة ومــا يترتــب عليهــا مــن تعــديل  عليهــا بأنهــاادارة الجــودة علــى ان يؤشــر 
 .اليعد معتمداً 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : دارةاإل مسؤولية 3/5

 :المؤسسة ان تلتزم بمايلي على 

 رؤية ورسالة واهداف المؤسسة : المحور االول 
Vision-Mission & Goals of the institution  

سـة فتحـدد الموقـع التصور العقلـي للحالـة المسـتقبلية للمؤس) Vision(يقصد  بالرؤية     
ــة ســواء فــي المجتمــع المحلــيوأبــالــذي تتــوخى ان تن او العــالمي او  ه فــي العمليــة التعليمي
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 . بالنسبة لغيرها من مؤسسات مناظرة وكذلك خططها المستقبلية
فتعنى ماتسـتهدف المؤسسـة القيـام بـه مـن مهـام، وينبغـي ان ) Mission(اما الرسالة     

تحــدد بدقــة خصائصــها المميــزة مبينــة دورهــا فــي اشــباع حاجــات المجتمــع الــذي تخدمــه ، 
ت الخـريج الـذي تعـده، واالطـار الثقـافي واالخالقــي وخصـائص الطالـب الـذي تقبلـه ومواصـفا

 . الذي تتحرك فيه واالولويات التي تحظى باهتمامها
واالهــداف  مــن إنشــاء المؤسســة فهــو المرمــى او الغايــة او القصـد)  Goal(امـا الهــدف    

للمجتمـع مـن حيـث العامة للمؤسسة هي الغايـات النهائيـة التـي تسـعى المؤسسـة لتحقيقهـا 
ــل خر  نهائيــة لمجمــل االنشــطة التعليميــة التــي يمــر بهــا المحصــلة ال يجيهــا باعتبــارهمتأهي

 .الطلبة منذ التحاقهم بالمؤسسة الى حين تخرجهم منها 

 :على المؤسسة ان

 .توفر وثيقة واضحة تعبر عن رؤية المؤسسة واهدافها التربوية العامة والخاصة -
 .امعة واهدافها تتاكد من مصادقة مجلس المؤسسة على رؤية الج -
تتاكد من ان نص الرسالة واالهـداف واضـحة وشـاملة ومنشـورة ومعلنـة ومعروفـة للمجتمـع ،  -

 .واعضاء هيئة التدريس ، واالداريين ، والطلبة 
 تراجع رسالتها واهدافها بصورة منتظمة وتنقحها من اجل التحسين والتطوير  -
 .ط واتخاذ القرار المؤسسي تستند الى رسالتها واهدافها في عملية التخطي -
 .تتاكد من ان االهداف متضمنة النتائج المتوقعة من الخريجين  -
 .توضح في رسالتها اشكال العالقة بينها والمؤسسات المناظرة المحلية والعالمية -
توفر خطط العمل المسـتقبلية القريبـة والمتوسـطة والبعيـدة المـدى وتوضـح فيهـا كيفيـة تحقيـق  -

البـــاحثون ، افـــراد الطلبـــة ،اعضـــاء هيئـــة التدريس،( شـــباع حاجـــات االفـــراد فيهـــا اهـــدافها وا
 ) . وغيرهم ...المجتمع 

 .توفر عمليات المراجعة للخطط وتعديلها وتحسينها باستمرار استجابة للمتغيرات -
تحرص على اشـراك اعضـاء هيئـة التـدريس ورؤسـاء الوحـدات والـدوائر فـي اعـداد   الخطـط  -

 .ة والسنوية االستراتيجي
 .تحرص بان يكون هيكلها التنظيمي مرنا الستيعاب المتغيرات المحتملة  -

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 وثيقة رسالة المؤسسة واهدافها -
التخطـيط للمـوارد الماديـة والبشـرية ، البحـث العلمـي ، ( نماذج مـن خطـط العمـل فـي مجـال  -
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 )وغيرها ...التدريب ،خدمة المجتمع 
 

 

 القيادة والتنظيم االداري:المحور الثاني 
Leadership and Managerial organization 

ــــادة واضــــحة وذات هياكــــل اداريــــة واضــــحة      تتمتــــع المؤسســــة بنظــــام اداري وقي
 . المستويات والمسؤوليات سواء على المستوى العام او على مستوى الوحدات

العناصــر ينبغــي علــى المؤسســة ويــتم تقــويم جــودة هــذا المجــال فــي ضــوء عــدد مــن 
 .توفيرها 

 :على المؤسسة ان 

تتاكــد مــن ان مجلــس المؤسســة هــو الــذي يرســم السياســات التــي تنســجم مــع رســالتها   -
 ضمانا لجودة البرامج والخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والموارد الالزمة لدعمها 

 .ة في عملية اتخاذ القرار تتاكد بان سياستها واجراءتها تضمن الوضوح والشفافي -
تتاكــــد مــــن ان الهيكــــل التنظيمــــي بــــه درجــــة مــــن المرونــــة تســــمح بتغييــــر االولويــــات  -

 .ومراجعة السياسات تبعا لمتطلبات المؤسسة 
توفر وصفا دقيقا للهيكل التنظيمي ، وتعريفا واضحا للواجبـات االكاديميـة والمسـؤولية  -

. 
فـردة او جماعيـة مـع ضـمان احتـرام الخصوصـية تتيح للطلبة تقديم شكواهم بصـورة من -

 .والسرية وتقديم الحلول في وقت مناسب ودون تاخير 
العميـــد ، نائـــب ( تـــوفر االجـــراءات المعتمـــدة فـــي التعيـــين للمناصـــب االداريـــة العليـــا  -

 .وضوابط التعيين ، ومدة التعيين ) العميد ، رؤساء االقسام 
) رئــيس الجامعــة ، العميــد ( ين االدارة العليــا تعمـل علــى تــامين وجــود عالقــة فعالــة بــ -

 .واعضاء هيئة التدريس 
تحقيـق االهــداف وتحسـين الخطـط والتعامــل مـع مشــاكل ل تـوفر الكـادر االداري الكفــوء -

 .الطلبة 
 . واليات للتدقيق الداخلي لنتائج الخطط والتحسين المستمر  اً توفر نظام -
ـــــ - ـــــدريس ف   ي مناقشـــــة مشـــــكالت القســـــم مـــــع ذوي تهـــــيء االجـــــواء العضـــــاء هيئـــــة الت

 .االختصاص قبل العرض على مجلس القسم 
تشــرك االســاتذة واالداريــين فــي ابــداء الــراي بخصــوص سياســات المؤسســة والتخطــيط  -

 .والميزانية ذات العالقة بمجاالت مسؤولياتهم واختصاصاتهم
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شــجع االســاتذة تخلــق بيئــة مالئمــة لممارســة التفــويض والتحــديث والتميــز المؤسســي وت -
والمـــوظفين واالداريـــين علـــى المبـــادرة بتحســـين الممارســـات والبـــرامج والخـــدمات ذات 

 .الصلة 
وعمليـــــات  ةيــــتم تقــــويم دور القيـــــادة والســــلطة االداريــــة للمؤسســـــة والهياكــــل التنظيميــــ -

 .صناعة القرار وبصورة منتظمة 
ا واقليميـا ودوليـا عبـر تضمن جـودة العالقـات مـع المؤسسـات التعليميـة والتربويـة عربيـ -

 .تفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية وتسخيرها لخدمة الموظفين والطلبة 
تتاكــد مــن قيــام مجلــس المؤسســة بمراجعــة اللــوائح واالنظمــة االداريــة بصــورة مســتمرة  -

وتتخــذ االجــراءات الكفيلــة بتطــوير اشــكال التواصــل مــع الوحــدات واالقســام االخــرى 
 .المشكالت العالقة ومتابعة ادائها وتحسينه  لمساعدتها على حل

تــوفر نظامــا خاصــا للحــوافز والمكافــات الماديــة والمعنويــة تقــديرا لجهــود العــاملين فــي  -
 .المؤسسة 

تقــــوم بمراجعــــة االنظمــــة والتعليمــــات لضــــمان ادارة المؤسســــة واســــتقاللها فــــي اطــــار  -
 .المسآلة والشفافية 

تشـــجع علـــى التميـــز فـــي االداء وتعمـــق االحســـاس  تـــوفر بيئـــة العمـــل المناســـبة التـــي -
 .باخالقيات العمل 

توفر الرعاية لالنشطة االجتماعية والثقافية والرياضـية التـي توثـق العالقـات االنسـانية  -
 . داخل المؤسسة والمجتمع 

تتبنــى اســاليب تقــويم اداء اعضــاء هيئــة التــدريس مــن منظــور رئيســه المباشــر واقرانــه  -
 .والطلبة 

 .ستخدم الموارد البشرية والمادية بدرجة عالية من الفاعلية والكفاءة واالنتاجية ت -
تـــوفر الصـــالحيات لـــرئيس المؤسســـة للقيـــام بواجبـــه فـــي الرقابـــة الفاعلـــة علـــى ميزانيـــة  -

 .المؤسسة ونفقاتها 
تـــوفر الصـــالحيات لـــرئيس المؤسســـة للقيـــام بمهامـــه فـــي اصـــدار التوجيهـــات الالزمـــة  -

 .التعليم والتعلم على مستوى المؤسسة لتحسين بيئة 
 .تتيح العضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة المساهمة في صنع القرار -
 . تحرص على التخطيط لالجتماعات بناءا على جدول اعمال مقترح -
ســهل التفـاهم معهـا ، ويتسـم اســلوبها بالتشـجيع للعمـل كفريــق تتعامـل باسـلوب علمـي ي -

 .واحد 
 .لدقة في العمل وفق ضوابط ولوائح معتمدة تتحرى ا -
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 .تتصف التقارير السرية باالنصاف  -
تــوفر الضــمانات والكفــاالت القانونيــة لحفــظ حقــوق العــاملين واعضــاء هيئــة التــدريس  -

 .والطلبة 
تفوض الصالحيات االدارية لعمداء الكليـات ورؤسـاء االقسـام وفـق اللـوائح والضـوابط  -

 .للعمل كفريق واحد
 .تهتم بامن وسالمة العاملين والطلبة واعضاء هيئة التدريس -
تعتمــد المقــاييس العلميــة واالدوات الموضــوعية لقيــاس مــدى التحقــق مــن تعلــم الطلبــة  -

وتحديـــد جـــودة عمليـــات التعلـــيم واجـــراء التغيـــرات المطلوبـــة لتحســـين مخرجـــات تعلـــم 
 .الطلبة 

لقضــايا المتعلقــة بــالجودة للجهــات ذات تســتخدم نتــائج عمليــة التقــويم الموثقــة البــالغ ا -
 .العالقة 

تقـــيم بشـــكل دوري مـــدى فاعليـــة االليـــات فـــي تحســـين البـــرامج االكاديميـــة والمقـــررات  -
التعليميــة والبحثيــة والخــدمات الطالبيــة والمكتبــة والخــدمات المســاندة للــتعلم  وخدمــة 

 .المجتمع 

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .داري للمؤسسةالهيكل التنظيمي واال -
 .نماذج من محاضر االجتماعات -
 .تعليمات اختيار القيادات -
 .نماذج من تعليمات العمل والصالحيات  -

 
 
 
 

 الموارد: المحور الثالث 
 (Material and technical resources)الموارد المادية والفنية . ا      

ة مهامهــا ســواء كانــت يقصــد بــذلك تــوفر كافــة االمكانــات الالزمــة الداء المؤسســ
ــات ماديــة او فنيــة ويــتم تقــوي مــن  م هــذه االمكانــات فــي ضــوء تــوفر عــددٍ امكان

 . العناصر
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 :على المؤسسة ان تتخذ االجراءات التالية 

تخطـــط وتنشـــيء وتصـــون وتطـــور مواردهـــا الماديـــة علـــى نحـــو يضـــمن االســـتغالل   -
 .وخدماتها الفعال والجودة المستمرة المطلوبة لدعم برامج المؤسسة 

تـــوفر مـــوارد ماديـــة امنـــة وكافيـــة تســـاهم فـــي دعـــم وضـــمان ســـالمة وجـــودة البـــرامج   -
المبــــاني ، المختبــــرات ، الــــورش الفنيــــة ، الســــاحات الرياضـــــية ، ( والخــــدمات مثــــل 

 ) .وغيرها ... المكاتب ، التجهيزات ، المكتبات ، المطاعم
تقــدم فيهــا البــرامج والمقــررات  تضــمن تصــميم المــوارد الماديــة فــي كــل المواقــع التــي  -

 .والخدمات وتخضعها للصيانة الشاملة والمستمرة 
تضــمن التكامــل بــين تخطــيط المــوارد الماديــة والتخطــيط المؤسســي بوجــه عــام وتقــوم   -

المؤسســة علـــى نحــو منـــتظم بتقيـــيم االســتغالل الفاعـــل للمـــوارد الماديــة وتســـتفيد مـــن 
 .نتائج التقييم في تحسين ادائها

وفر العــدد الكــافي مــن العــاملين الفنيــين والمهنيــين فــي االدارات المســاندة والخدميــة تــ  -
 .ومن ذوي الخبرة والكفاءة 

تــوفر قاعــدة بيانــات عــن المــوارد الماديــة واالحتياجــات االساســية ذات الصــلة ببــرامج   -
 .وخدمات المؤسسة 

، ومســــارح  تــــوفر مســــتلزمات االنشــــطة الالصــــفية مــــن مكتبــــة محوســــبة ، وقاعــــات  -
 .وغيرها 

تــوفر نظــام معلومــات متكامــل يتســم بالكفايــة والفاعليــة فــي تــوفير المعلومــات الدقيقــة   -
 .والسريعة لمتخذي القرار 

 .توفر المكاتب واالماكن الالئقة باعضاء هيئة التدريس والعاملين  -
 .توفر شروط االمن والسالمة في كافة مرافق المؤسسة   -

 
 
 

 :وب توفيرها االدوات المطل
 .الخطة االنشائية لتطوير وصيانة المؤسسة  -
 .نماذج من الدراسات التقويمية للموارد المادية  -
 .ميزانية المؤسسة في مجال الموارد المادية  -
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 الموارد البشرية:محور . ب
Human Resources 

 :على المؤسسة ان 

جــــراءات المتعلقــــة باختيــــار المــــوظفين تحــــدد بشــــكل علنــــي وواضــــح المعــــايير والمــــؤهالت واال  -
 .والعاملين واعضاء هيئة التدريس بما يتواءم ورسالة واهداف المؤسسة 

تحـــدد المهـــام والواجبـــات المناطــــة بكـــل موظـــف حســـب تخصصــــه ومؤهالتـــه العامـــة وتضــــع   -
 .الشخص المناسب في المكان المناسب 

 .بصورة دورية ومنتظمة  تقيم فاعلية مواردها البشرية عن طريق تقويم ادائهم  -
 . تحتفظ بقواعد مكتوبة تحدد االخالقيات المهنية لجميع الموظفين العاملين فيها  -
 .توفر سياسات موثقة تحقق العدالة في كافة اجراءات التوظيف   -
 .تهيء الشروط المطلوبة المن وسرية السجالت الشخصية للموظفين   -
تحقـق مـن مــدى تـوفر العدالـة والتنــوع فيهـا وذلـك انســجاما تقـيم باسـتمرار سـجالت التوظيــف وت  -

 .مع رؤيتها ورسالتها 
توفر فرص التنميـة المهنيـة المسـتمرة  وورش العمـل واالنشـطة التدريبيـة لجميـع العـاملين وفـق   -

احتياجــاتهم بمــا ينســجم مــع رســالة المؤسســة وفــي ضــوء احتياجــات التــدريس والــتعلم التــي تــم 
 .تحديدها مسبقا 

 تقوم باستمرار برامج التنمية المهنية وتستخدم نتائج التقويم إلغراض التجويد   -
تهيـــئ اإلحصـــائيات المطلوبـــة عـــن أعـــداد المـــوظفين ، مـــؤهالتهم ، خبـــراتهم ، ســـيرهم الذاتيـــة   -

 .وغيرها ...
 .توفر نظاما للتامين الصحي والتعويض للعاملين  -

 
 
 
 
 

 :األدوات المطلوب توفيرها 
 .ومعايير التوظيف شروط  -
 .المهام والواجبات المناطة بكل وحدة من وحدات المؤسسة  -
 .استمارة تقويم أداء الموظفين  -



 43 

 .الخطة التدريبية للموظفين  -
 .اإلحصائيات المتعلقة باالكاديمين والعاملين  -

 
 

 الموارد التقنية: محور.ج
Technical resources 

 :على المؤسسة ان 

خدمات المساندة للتعلم وتستخدم مواردهـا التكنولوجيـة لـدعم البـرامج التعليميـة توفر ال  -
 .واالنشطة الفكرية والثقافية والعلمية  

تــــوفر تـــــدريبا عـــــالي الجــــودة للمختصـــــين فـــــي مجــــال االســـــتثمار الفاعـــــل لتكنولوجيـــــا  -
المعلومات واالشـراف علـى تقـديمها والمحافظـة علـى كفـاءة تشـغيلها بمـا يتماشـى مـع 

 .مصلحة الطلبة والموظفين واعضاء هيئة التدريس
تخطــط علــى نحــو منــتظم البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا والمعــدات وتخضــعها للصــيانة   -

 .وترفع من كفائتها بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة 
 .توفر االعتمادات المالية الكافية لتغطية موزانة المواد التقنية   -
 ة المتطورة والمتنوعة ذات الصلة بالبرامج والعملية التعليمية توفر الموارد التقني  -
تــوفر الحريــة لطلبتهــا واعضــاء هيئــة التــدريس والمــوظفين فــي االســتفادة مــن المكتبــة   -

 .وخدمات مساندة التعلم 
توثـق عالقاتهـا باقامـة اتفاقيـات التعـاون مـع المؤسسـات االخـرى فـي مجـال اســتغالل   -

 .دة التعليم وتقييم تلك الخدمات المكتبات وخدمات مسان
تــوفر المكتبــات المــزودة بمصــادر المعلومــات الحديثــة المرتبطــة بشــبكات المعلومــات   -

ـــــة ، والوســـــائل الســـــمعية والبصـــــرية ، ووســـــائل االتصـــــال الحديثـــــة  ـــــة والعالمي المحلي
 .كاالنترنت ومعامل الكومبيوتر وغيرها 

واالماكن والمقاعد الكافية والمريحة  توفر االجواء الصحية كالتهوية والتدفئة  -
 .للمطالعة والدراسة 

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .خطة الموارد التقنية والمخصصات المالية المرصودة لها  -
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 الموارد المالية:محور .د
Financial resources 

 :على المؤسسة ان 

تصــون اكفــاء يتولــون مهمــة تنفيــذ خطــة تــوفر وحــدة ادارة المــوارد الماليــة يــديرها موظفــون مخ  -
 .المؤسسة المالية 

تضــع المؤسســة الخطــوط العريضــة والعمليــات المتصــلة بــالتخطيط المــالي وتنميــة الميزانيــة ،   -
 .ومنح كل الدوائر والكليات واألقسام فرصا مناسبة للمشاركة في تنمية سياستها المالية 

دى تــوفر المــوارد الماليــة ووتيــرة نموهــا ومتطلبــات يعكــس التخطــيط المؤسســي تقييمــا واقعيــا لمــ  -
 .االنفاق السنوي 

تقــيم خططهــا الماليــة الســنوية تقييمــا واقعيــا لضــمان تــوفر المــوارد الماليــة والحفــاظ علــى وتيــرة   -
 .نموها ومتطلبات االنفاق السنوي 

ـــــى اســـــتقرارها ا -  ـــــان للحفـــــاظ عل ـــــاطي مـــــالي يكفي لمـــــالي تمتلـــــك المؤسســـــة ســـــيولة نقديـــــة واحتي
 . واحتياجاتها الطارئة 

 .تستخدم المؤسسة الموارد المالية الكافية لدعم برامج وخدمات تعلم الطلبة   -
تــوفر المؤسســة اليــات رقابــة ماليــة منتظمــة ومعلنــة لكافــة فعالياتهــا وانشــطتها وصــوال التخــاذ   -

 .القرارات المالية المناسبة 
بمـا فيهـا االنشـطة المسـاعدة ، وصـناديق المسـاعدات تستثمر المؤسسة جميع مواردها الماليـة   -

 .المالية الخارجية بشكل سليم يتماشى مع رؤية المؤسسة 

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .الخطة المالية  -
 .الموازنة المالية وتوزيعها على ابواب االنفاق  -
 .توفير تقارير الرقابة المالية  -
 

 
 

 لتدريساعضاء هيئة ا: المحور الرابع
Academic Staff 

على المؤسسة ان تتخذ االجراءات التالية لتوفير اعضاء هيئة تدريس بما يناسب 
 :مختلف التخصصات كفاءة وعددا وتشمل 
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تهـــا مـــن اعضـــاء هيئـــة التـــدريس مســـتندة الـــى رؤيتهـــا وضـــع رؤيـــة واضـــحة الحتياجا  -
 .ورسالتها واهدافها

والمتفــرغين للعمــل اء هيئــة التــدريس المــؤهلين توفرالعــدد الكــافي مــن االســاتذة واعضــ  -
 .كليًا أو جزئياً 

المعرفـة بالمـادة الدراسـية ، ( تحدد بوضوح معايير اختيار عضو هيئة التدريس مثل   -
، وتحـدد ) الـخ ...التدريس الفعال ، والقـدرة علـى االسـهام فـي تنفيـذ رسـالة المؤسسـة 

الجامعـات المعتمـدة والمعتـرف بهـا  الدرجات العلمية التي قـد تـم الحصـول عليهـا مـن
 .دوليا ، واجراءات التوظيف والنشر في الصحف الرسمية 

تحدد اللجان المهنية المختصة الختيار اعضاء هيئة التدريس المرشـحين للعمـل فـي   -
 .المؤسسة 

 .توفر التشريعات الالزمة لشروط التوظيف العامة في المؤسسة   -
ائل الحديثـــــة المســـــتخدمة لفـــــرز المرشـــــحين وتقـــــويم جـــــان التوظيـــــف الوســـــللتهيـــــيء   -

 .مؤهالتهم من اجل اتخاذ القرارات المناسبة 
تعـــد االحصـــاءات حـــول اعـــداد اعضـــاء هيئـــة التـــدريس ، والهيئـــة المعاونـــة موزعـــة   -

 .الخ ...حسب المؤهالت االكاديمية ، الدرجات العلمية ، الخبرة 
مواصــفاتهم مـــن اجــل تحقيـــق رســـالة تــدقق فـــي مــدى كفايـــة اعضــاء هيئـــة التـــدرس و   -

البـــرامج التعليميـــة ، االبحـــاث العلميـــة ، المشـــاركة ( المؤسســـة واهـــدافها فـــي مجـــال 
الفـائض / المجتمعية ، مواكبة التطوير والتجديد في عمليـة التـدريس ، نسـبة الـنقص 

 ).في اعضاء هيئة التدريس في كل تخصص 
التـدريس ، وتـوفر البـرامج التدريبيـة وتحـدد  توفر سياسة واليات للتنميـة المهنيـة لهيئـة  -

 .فاعلية االساليب ، بما يتماشى مع الخطط المستقبلية 
 .تمتلك ادوات تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس على المالك الدائم والمؤقت   -
تضـــع معــــايير واضــــحة ودقيقــــة لمعــــايير تقــــويم اداء اعضــــاء هيئــــة التــــدريس ومنهــــا    -

المعرفــة فــي مجــال االختصــاص ، اســتخدام طــرق التــدريس  التــدريس الفعــال، عمــق
المتنوعة ، ادارة وقت الحصة الدراسية ، استخدام وسائل التقـويم المناسـبة ،  البحـث 
العلمــــي ، التــــاليف والنشــــر والترجمــــة ، الجــــوائز العلميــــة ، انشــــطة خدمــــة المجتمــــع 

 .السترشاد فرق التقويم بها) . الخ ......
رســـمية حـــول نتـــائج تقـــويم اداء اعضـــاء هيئـــة التـــدريس ، وتعليمـــات تعـــد التقـــارير ال  -

 .االعتراض على التقويم 
تضــع التعليمــات المحــددة لســاعات التــدريس العضــاء هيئــة التــدريس وفــق الــدرجات   -
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 .العلمية 
تخصص المكافات التشجيعية للمبدعين في مجال التدريس والبحث العلمـي المتميـز   -

 .لجامعة ورسالتها بما يتوافق مع رؤية ا
 . توفر الجامعة برامج التطوير المهني والتعليم المستمر العضاء هيئة التدريس فيها -
 .توفر اجازات التفرغ العلمي العضاء هيئة التدريس  -

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .شروط ومعايير اختيار عضو هيئة التدريس -
 .سخطط التنمية المهنية العضاء هيئة التدري -
 .ادوات التقويم الداء اعضاء هيئة التدريس ونماذج كتابة تقارير التقويم  -
 .االحصاءات عن اعضاء هيئة التدريس -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شؤون الطلبة: المحور الخامس
Students Affairs 

تقبل المؤسسة الطلبـة الـذين تتوافـق مـؤهالتهم مـع اهـدافها ورسـالتها وبرامجهـا      
ياتها االكاديميــة وســمعتها فــي المجتمــع وتــوفر لهــؤالء الطــالب وتتمشــى مــع مســتو 

البيئة المناسبة لنموهم العلمـي وتـزودهم بالمعلومـات والقـيم والمهـارات الالزمـة الداء 
 .ادوارهم المستقبلية في المجتمع
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 :على المؤسسة ان تتخذ االجراءات التالية 

 .واالعادة والجزاءات السلوكية فيهاتوفر انظمة ونماذج القبول وااللتحاق والتحويل   -
تحـــتفظ بملـــف خـــاص لكـــل طالـــب يحتـــوي معلومـــات عـــن ســـلوكه ونشـــاطه ومســـتواه   -

 .االكاديمي واالجتماعي 
 . تحدد االعداد المطلوب قبولها في البرنامج بما يتناسب وطبيعة البرنامج وامكاناته  -
ا ووجـــدانيا وبـــدنيا للـــتعلم     ليـــة للتاكـــد مـــن مـــدى اســـتعداد الطلبـــة علميـــا وذهنيـــآوجـــود  -

 ).اختبارات القبول(
تضمن جودة اختبارات القبول عن طريق تامين سريتها والتاكـد مـن سـالمة اجـراءات   -

بنائهــــا وتطبيقهــــا وتصــــحيحها وتفســــير نتائجهــــا وتوزيــــع الطلبــــة توزيعــــا عــــادال علــــى 
 .التخصصات بناءا على نتائجها فيها ومراعاة رغباتهم

سة الى تفعيل العالقة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع قبـل الخـروج الـى تسعى المؤس  -
 .سوق العمل 

تشــــارك لجــــان الطلبــــة فــــي صــــناعة القــــرارات وحــــل المشــــكالت المتعلقــــة بالشـــــؤون   -
 .الطالبية والجوانب االكاديمية 

 راء الطلبــة فــي التســهيالت الماديــة المقدمــة لهــم والالزمــة للعمليــة التعليميــةآ تســتطلع  -
 . وبشكل دوري

تـــوفر احصـــاءات عـــن اعـــداد الطلبـــة مـــوزعين حســـب ، النـــوع ، المرحلـــة الدراســـية ،   -
 .الخ .....البرامج الدراسية ، الحالة االجتماعية واالقتصادية ، 

 .تنسق مع مؤسسات الدولة واسواق العمل لتوفر فرص العمل لخريجيها   -
ي جميــع جوانــب الحيــاة االجتماعيــة تــوفر الفــرص للطلبــة لتمكيــنهم مــن المشــاركة فــ  -

 .واالكاديمية في المؤسسة 
 .تستطلع اراء الطلبة في جودة التعليم والتعلم واداء اعضاء هيئة التدريس  -
ــــولين واالمكانــــات  - ــــة المقب تتاكــــد مــــن مــــدى قــــدرة الجامعــــة االســــتيعابية العــــداد الطلب

 .المتاحة 
اللتــزام بالنزاهــة االكاديميــة واالمانــة تضــع التعليمــات الواضــحة للطلبــة لحــثهم علــى ا  -

 .في السلوك والتصرف الجامعي 

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .انظمة وتعليمات القبول والتسجيل واالنتقال والتحويل والجزاءات -
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 .انظمة وتعليمات االمتحانات -
 ).اليدوي وااللي ( نماذج من سجالت الطلبة وتوثيقها  -
 .قبول ، وقياس الكفاءة نماذج اختبارات ال -
نمــاذج اســتبانات اســتطالع اراء الطلبــة فــي جــودة التعلــيم واداء اعضــاء هيئــة التــدريس  -

 .والخدمات 
 .احصاءات عن الطلبة  -

 

 الخدمات الطالبية: المحور السادس 
Student services 

 :على المؤسسة ان 

لبـــــرامج المناســـــبة لدراســـــة تلـــــك تحـــــدد االحتياجـــــات االساســـــية للطلبـــــة وتـــــوفر الخـــــدمات وا  -
 ) .بناءا على نتائج االستقصاءات العلمية ( االحتياجات 

توفر الكتيبات التعريفية واالرشـادية للخـدمات الطالبيـة المقدمـة علـى ان تتضـمن معلومـات   -
المؤسســــة ، الرســــالة ، البــــرامج الدراســــية وانواعهــــا ، المقــــررات ، الــــدرجات ( دقيقــــة بشــــأن 

شهادات ، اسماء اعضاء هيئة التـدريس ، االداريـين ، اعضـاء مجلـس الجامعـة العلمية ، ال
، متطلبــات القبــول والتســجيل ، الرســوم الدراســية ، قواعــد مــنح الــدرجات العلميــة ، االنظمــة 

 ) .االكاديمية ، وكافة السياسات التي تهم الطلبة 
لــى النمــو والنجـــاح تخصــص وحــدة لالرشــاد النفســي والتربــوي مـــن اجــل مســاعدة الطلبــة ع  -

 .وتهيئة االساتذة لممارسة الوظائف االرشادية 
) يــة ، الثقافيــة ، الرياضــية وغيرهــاالفنيــة ، العلم(لمؤسســة وحــدات التنميــة الطالبيــة تــوفر ا  -

والتــــي تــــؤدي الــــى صــــقل شخصــــية الطالــــب الجــــامعي ، ورفــــع مســــتوى تحصــــيله الدراســــي 
 .واشراكه في الحياة الجامعية والمجتمعية

 .توفر السكن االمن والمريح للطلبة في المدن الجامعية   -
 .توفر اماكن خاصة ومريحة للطالبات في االقسام والكليات المختلفة  -
 .توفر صندوق للقروض والمساعدات المالية والعينية للطلبة المحتاجين   -
نشــــــطة اال(فــــــي الخـــــدمات التكميليــــــة فـــــي المؤسســــــة   بشـــــكل دوري راء الطلبــــــةآ تســـــتطلع  -

 ).السكن الداخلي ، المطاعم ، مواقف السيارات وغيرها، الرياضية
 .لمساعدة الطلبة على التفاعل مع زمالئهم والبيئة االكاديمية الالزمة خدمات التوفر   -
مسـاعدتهم علـى االنخـراط بالحيـاة لتوفر الخدمات لدعم الطلبة ذوي االحتياجـات الخاصـة و   -



 49 

 .االكاديمية والتفاعل معها 
 .توفر الحوافز المادية والمعنوية للطلبة المتميزين   -
 
 
 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .نماذج لبعض الدراسات العلمية للتعرف على احتياجات الطلبة  -
 .الدليل االرشادي للمؤسسة -
 .مهام وواجبات وحدة االرشاد النفسي والتربوي  -
 .لتنمية البداعاتهم مهام وواجبات وحدات الخدمات الطالبية وا -
  .لوائح الجزاءات الطالبية -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور السابع 
 البرامج االكاديمية. ا

Academic Programs 
هــي مجموعــة البــرامج الدراســية والمقــررات التــي تســاعد علــى تحقيــق رســالة المؤسســة     

 وتترجم اهدافها مراعية معايير الجودة 

 :راءات التالية على المؤسسة ان تتخذ االج
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تحــدد مــدى ارتبــاط البــرامج الدراســية والمقــررات مــع الفلســفة العامــة للدولــة ، ورؤيــة ورســالة   -
 .الخ ...واهداف المؤسسة ، حاجات الطلبة والمجتمع ، وتنميتها لشخصية الطلبة 

 :وضع خطة تفصيلية للبرنامج الدراسي من حيث   -
 .التحديد الواضح لالهداف * 
 .الدقيق لطبيعة المقررات الوصف * 
 .التكامل مع خطط االقسام االخرى في المؤسسة * 
، ) النظــام المتبــع ، فصـلي ، ســنوي ، ســاعات معتمــدة( التعريـف الكامــل لمكونــات البرنـامج * 

مـــدة الدراســـة ، عـــدد الســـاعات المعتمـــدة ، نـــوع الشـــهادة التـــي تمـــنح للخـــريج ، التخصـــص 
االكــاديمي ، متطلبــات الجامعــة ، متطلبــات الكليــة ،  الــرئيس والتخصــص الفرعــي ، العــبء

 .متطلبات القسم ، المتطلبات االختيارية 
تــوفر الكتيبــات واالدلــة الالزمــة التــي تعــرض بوضــوح اللــوائح التــي تحكــم البــرامج التعليميــة  -

 .واجراءات القبول واالنسحاب 
تهم وعـدد الطلبـة المسـجلين عداد الخـريجين فـي العـام الدراسـي وتقـديراأتوفر احصاءات عن  -

 .في البرنامج 
تمتلـــك ملفـــات متكاملـــة لكـــل مقـــرر مـــن المقـــررات يتضـــمن بيانـــات مفصـــلة عنـــه مـــن حيـــث  -

 :العناصر االتية 
اســم المقــرر ، الفصــل الدراســي الــذي يقــدم فيــه ، عــدد : معلومــات عامــة عــن المقــرر مثــل * 

 .وغيرها ...الساعات النظرية ، والعملية المعتمدة 
 

 .وصف مختصر للمقرر* 
 .مخرجات تعلم المقرر * 
 .المفردات التي يشتمل عليها المقرر * 
 .الكتب المعتمدة في دراسة المقرر * 
 .نظام التقويم للمقرر * 
تتاكــد المؤسســـة مــن وضـــوح االدوار والمســؤوليات المختلفـــة لالجهــزة المشـــاركة فــي تصـــميم  -

ـــــة االقســـــام ، مجـــــال( ومراجعـــــة برامجهـــــا ومنهـــــا  س االقســـــام ، الكليـــــات ، اللجـــــان القطاعي
 ).وغيرها ....

توفر المناهج الدراسية المتطورة التـي تواكـب تطـورات العصـر وتتاكـد مـن جودتهـا والتحسـين  -
فضـال ) لوريوس ، الماجسـتير ، الـدكتوراه االبكـ( المستمر لها ويشـمل ذلـك بـرامج ومقـررات 

 ..عن برامج التعليم المستمر وسواها 
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عــداد الخـريجين القــادرين علــى تحمـل المســؤولية والعمــل إمــة البـرامج لمتطلبــات ح مالءتوضـ -
ضـمن الفريــق والتعامـل مــع الوسـائل التكنولوجيــة الحديثـة المتطــورة وفـق متطلبــات التغيــرات 

 .العالمية 
 .مة البرامج الحتياجات المجتمع، وسوق العمل ، ومتطلبات التنمية المعرفية توضح مالء  -
دد ارتبـــاط المنـــاهج والمقـــررات مــع متطلبـــات التـــرخيص المهنـــي وذلــك فـــي المهـــن التـــي تحــ  -

 تستوجب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات اخرى خارج المؤسسة 
تحدد مدى مالئمة المقررات وعدد الوحدات لكل مقرر لمتطلبـات مـنح الدرجـة العلميـة وفقـا   -

 .طاعية للمعايير واالنماط التي تحددها اللجان الق
، للطلبــة المتفـــوقين ، شــروط القبـــول تحــدد المؤسســـة البــرامج والمقـــررات االضــافية المقدمـــة  -

 .ومحتويات البرنامج ، ومستوى االقبال على االلتحاق به 
) معتــرف بهــا ( تحــدد المؤسســة بــرامج اكاديميــة عاليــة الجــودة فــي مجــاالت دراســية قائمــة  -

 .الى درجات علمية او برامج جديدة ات تعلم تؤديوجديدة ، وتتوج هذه البرامج بمخرج
ن مخرجــات البرنــامج متوافقــة مــع المعــايير العالميــة فــي التعلــيم العــالي أتتاكــد المؤسســة مــن  -

والمجــــال المهنــــي مــــن خــــالل تقيــــيم المخرجــــات التعليميــــة والبــــرامج والمقــــررات والشــــهادات 
 ئات االستشاريةباالستعانة بخبرات اعضاء هيئة التدريس ومساندة الهي

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .الخطة التفصيلية للبرنامج  -
 .االدلة االرشادية الجراءات التسجيل في البرنامج  -
 ملفات المقررات الدراسية -
 .تقارير التحسين والتطوير للمناهج  -
 تقييم الخريجين -

 طرائق التدريس ومصادر التعلم. ب
Teaching methods and learning sources 

تحتفظ المؤسسة بمركز مصادر التعلم يشتمل على االمكانيات واالجهزة والتقنيات    
دوات الزمة للنمو العلمي لكل من الطلبة وهيئة أالحديثة والكتب وغير ذلك من 

التدريس وتسهم في تطوير طرائق التدريس المستخدمة ويتم تقويم ذلك في ضوء 
 عدد من العناصر

 :ن أسة على المؤس

تتــوفر لـــديها الرؤيـــة الخاصــة بمســـتوى المعلومـــات والمعــارف المطلـــوب توفيرهـــا بمـــا   -
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 .يتناسب مع رسالتها ورؤيتها المستقبلية
 .تحدث وتنوع االجهزة واالدوات بما يتماشى مع متطلبات كل مجال معرفي   -
وبــالمحتوى  ن الوســائط التعليميــة المســتخدمة تــرتبط باهــداف المؤسســة ،أتتاكــد مــن   -

ن تكـون عمليـة وغيـر أالتعليمي ، وتراعي الفروق الفردية ، وتثير حواس المتعلمين و 
 .وغيرها ...مكلفة ، وقابلة لالستخدام ، ويمكن الحصول عليها 

توفر االبحاث التقويميـة عـن الطرائـق المسـتخدمة فـي تـدريس الطلبـة مـن حيـث قـدرة   -
ة ، وعــــرض المعلومــــات ، واســــتخدام اعضــــاء هيئــــة التــــدريس علــــى القــــاء المحاضــــر 

الوســــائط التعليميــــة فــــي المحاضــــرة ، واشــــراك الطلبــــة باالعمــــال الصــــفية ، وتقــــديم 
 .وغيرها ...التغذية الراجعة لتحسين عملية التعلم 

تــوفر التــدريب المناســب لتنميــة وتطــوير مهــارات وقــدرات اعضــاء هيئــة التــدريس فــي  -
 .عملية التدريس

 ورش الفنية لتلبية احتياجات الدروس العملية واالبحاث العلميةتوفر المعامل وال  -
 .توفر الكفاءات العلمية والفنية العاملة في المعامل والورش   -
تــوفر القاعــات الدراســية ، والمقاعــد ، والبيئــة الفيزيقيــة المناســبة مــن تهويــة واضــاءة   -

 .ومساحة كافية للقاعات الدراسية 
صة والحديثة بما يحقق الوفاء بحاجات طالبها وهيئة توفر المكتبات المتخص  -

 .التدريس فيها نوعا وكما وحداثة 
 .توفر البرامج التدريبية الستخدام مصادر التعلم للطالب والمدرسين   -
، الحاسوب ، االنترنت( ادر التعلم توفر الضوابط االخالقية الستخدام مراكز مص  -

 ).غيرها و ...البريد االلكتروني ، المحادثة 

 
 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .الخطط التدريبية العضاء هيئة التدريس -
 .قوائم االجهزة واالدوات المتوفرة واالحتياجات المستقبلية  -
 االبحاث التقويمية لطرائق التدريس -

 
 

 الكتاب الجامعي .ج
University Book 
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 على المؤسسة أن 

صـحيح ، ودقيـق ، بوصفه أحد مصادر التعلم امعي تتاكد من ان محتوى الكتاب الج -
 .جزاء الكتاب وافكاره محتوى أ، وحديث المعلومات ، مع وجود الترابط بين 

البحــث العلمــي ، ن محتــوى الكتــاب يثيــر دافعيــة الطلبــة ، ويحفــزهم علــى أتتاكــد مــن  -
 .وغيرها ..التفكير الناقد واالبداعي  فية ويثير لديهم الرغب

 .وجود التناسب بين حجم الكتاب ، وعدد الساعات المقررة له تتاكد من  -
تــتفحص الكتــاب الجــامعي مــن حيــث اســلوبه فــي العــرض ، مناســبته للمســتوى العقلــي  -

 .والدوريات وغيرها والحقائق بالمراجع، والمصادر ، للطلبة ، توثيق المعلومات
ــــ أن تتاكــــد مــــن - ــــدة مــــن حي ث الشــــكل ، الكتــــاب الجــــامعي معــــد ومصــــمم بطريقــــة جي

 .وغيرها ... الطباعة ، الورق ، الرسوم واالشكال 

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 

 .سس اختيارهوأباعتباره أحد مصادر التعلم  دراسات تقويمية عن الكتاب الجامعي -

 
 
 
 
 
 
 

 البحث العلمي :المحور الثامن 
Scientific Research 

 :ن أعلى المؤسسة 

 . ضع خطة للبحث العلمي وادارة شؤونهتوفر وحدة تتولى و  -
تـــوفر اجــــواء البحـــث العلمــــي وتشـــجع اعضــــاء هيئــــة التـــدريس علــــى تنفيـــذ البحــــوث العلميــــة  -

 .المتصلة بحاجات المجتمع وسوق العمل 
بحاث العلمية الميدانيـة ذات المـردود المـادي واالقتصـادي للمجتمـع المحلـي تمنح األولوية لأل -

 .ومؤسساته 
 .تنظيمية داعمة للبحث والنشر والتطوير  بيئة توفر -
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 .تشجع اعضاء هيئة التدريس على المساهمة في انشطة البحث التطبيقية -
توفر الفرص لمسـاهمة اعضـاء هيئـة التـدريس فـي المـؤتمرات والنـدوات العلميـة وورش العمـل  -

 .العلمية 
تلفـة بـالمجتمع  المحلـي تساهم من خالل فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات االنتاج المخ -

. 
 .تحرص على تكوين العالقات مع مؤسسات البحث العلمي العربية والعالمية  -
ــــى االقســــام  - ــــدعم البحــــث العلمــــي ونشــــره وتــــوزع ذلــــك عل تخصــــص موازنــــة ماليــــة خاصــــة ل

 .والوحدات المختصة بذلك 
ر تضــــع سياســــة تشــــجع فيهــــا البحــــث العلمــــي مــــن خــــالل اصــــدار المجــــالت المحكمــــة ونشــــ -

 . المؤلفات العلمية ومنح اجازات التفرغ العلمي وغيرها

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .خطة البحث العلمي -
 .عداد البحوث المنشورة ومجاالتهااحصائيات بأ -
 .الموازنة المالية المخصصة للبحث العلمي -
 . نماذج من المجالت العلمية المحكمة التي تصدرها -

 
 
 

 خدمة المجتمع :المحور التاسع 
Community Service 

 :ن أعلى المؤسسة 

 توفر خطة لخدمة المجتمع وتعمل على توفير الظروف المناسبة لتطبيقها   -
تخصـــــص وحـــــدة علميـــــة الدارة وتعزيـــــز العالقـــــة مـــــع مؤسســـــات المجتمـــــع المحلـــــي   -

 .واالقليمي وسوق العمل 
تعلــيم المســتمر والمكاتـــب تنشــيء مراكــز متخصصــة لخدمــة المجتمــع مثــل مراكــز ال  -

االستشــارية والعيــادات الطبيــة والمراكــز الزراعيــة والبيطريــة ومراكــز خدمــة المجتمــع 
 .وغيرها....الريفي التي تستهدف المرأة بشكل خاص 

تســهم فــي اقامــة المعــارض والنــدوات العلميــة والثقافيــة والتنمويــة والتدريبيــة وتصـــدر   -
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والبـرامج الحاسـوبية وتقـدم الدراسـات واالستشـارات  المجـالت الثقافيـة وتطـور التقنيـات
 .لمؤسسات المجتمع العام والخاص 

 تستحدث التخصصات الجديدة لمواكبة المستجدات العلمية وتلبية حاجات المجتمع   -
 .التنموية االقتصادية واالجتماعيةتسهم مع مؤسسات المجتمع في تنفيذ المشاريع   -
ط قوية مع مؤسسات المجتمع المحلي والعربـي والعـالمي تحتفظ بعالقات عمل ورواب  -

 .من خالل توثيق عالقاتها مع المنظمات واالتحادات والروابط العلمية المختلفة
تبـرم االتفاقيـات العلميـة والبحثيـة وتبـادل الزيـارات مـع المؤسسـات المماثلـة فـي العــالم   -

 . 

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .خطة خدمة المجتمع   -
 .نماذج من االتفاقيات والعقود المبرمة مع مؤسسات المجتمع   -
 .نشطة المنفذة مع مؤسسات المجتمع احصائيات بأعداد األ   -

 
 
 
 
 
 

 التقويم :المحور العاشر 
Evaluation 

وهي عملية تقوم بها المؤسسة لتحديد نقاط القوة والضعف في ادائها االكاديمي 
 يرها والمالي واالداري والفني وغ

 :ن أعلى المؤسسة 

 .توفر االنظمة المحددة والمعلنة والعادلة لتقويم الطلبة  -
تفحص عددا  من نماذج االسئلة وبيـان مـدى ارتباطهـا باالهـداف التعليميـة للمؤسسـة  -

، وتمثيلهـا لمحتـوى الكتـاب ، وقياسـها لمســتويات عقليـة متنوعـة ، وتعليمـات االجابــة 
قــــي مـــن الســــهل الـــى الصــــعب ، وان تراعـــي الفــــروق واضـــحة ، وترتــــب بشـــكل منط

 .وغيرها ....الفردية 
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 .تتبع النظم الحديثة في التقويم ورصد النتائج  -
جـــــراء االمتحانــــات ورصـــــد النتــــائج ، ومـــــدى تاكــــد مــــن كفـــــاءة النظــــام المتبـــــع فــــي إت -

 .االستفادة منها في عملية التقويم 
والكـادر الــوظيفي فـي صـياغة خطــط  عضــاء هيئـة التـدريستوظـف نتـائج تقـويم أداء أ -

 .المؤسسة ورسم برامجها المستقبلية 
تقــارن مســتوى جــودة المؤسســة مــع مســتوى الجــودة الــذي حققتــه المؤسســات المنافســة  -

 .في ضوء متطلبات المواصفات العالمية 
تعتمد اساليب فعالة للتقويم المستمر بهـدف التعـرف علـى االنجـازات التـي تـم تحقيقهـا  -

 .ال الجودة في مج
ــــامج  - تعتمــــد الدراســــات التقويميــــة لتحديــــد وتحليــــل المشــــكالت التــــي تعــــوق تنفيــــذ البرن

 .واقتراح الحلول 
 .توجد الية لتقويم الخريجين ومدى نجاحهم في مجاالت العمل بعد التخرج  -
وجـــود اليـــة الســـتعراض وثـــائق التخـــرج فـــي البـــرامج الدراســـية والتحليـــل الناقـــد لمـــدى  -

 .للمعارف والمهارات المطلوبة للتخصص  مواءمتها
تـــوفر البيانـــات االحصـــائية عــــن المخرجـــات الطالبيـــة فــــي مختلـــف انـــواع البــــرامج ،  -

ونسب النجاح في المواد الدراسية المختلفـة والمسـتويات الدراسـية ، فضـال عـن نسـب 
 .الرسوب والفصل والتاجيل ، والرسوب بالغياب والمواد الدراسية 

 بكافة االنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم االمتحانات واعتماد نتائجها  تعلم طلبتها -
تنفــــذ المؤسســــة اجــــراءات تقــــويم المخرجــــات باســــتخدام اختبــــارات الكفــــاءة الغــــراض  -

 .المساءلة والتحسين 
تـوفر اجـراءات واضــحة تضـمن تزويـد الطلبــة بتغذيـة راجعـة حــول مسـتوى ادائهـم مــن  -

 .التطوير اجل تعزيز التعليم وتسهيل 
 .تجري عمليات التقويم الذاتي لكل مجاالت ومرافق المؤسسة  -

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .نظام االمتحانات -
 .نماذج من اسئلة االمتحانات  -
 .احصائيات عن النجاح والرسوب  -
 .دراسات تقويمية عن اداء المؤسسة -
 .الية متابعة الخريجين  -
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 Academic Ethics االخالقيات الجامعية:المحور الحادي عشر 
 

تطبــق المؤسســـة بكافـــة وحــداتها فـــي اطـــار اخالقـــي ذي مرجعيــة قيميـــة اســـالمية واضـــحة 
 من العناصر  اً وينبغي على المؤسسة ان توفر عدد

 :على المؤسسة ان 

تضـــمن نزاهتهـــا مـــن خـــالل نشـــر المعلومـــات الصـــحيحة والموثوقـــة بشـــان رؤيـــة المؤسســـة   -
واهــــدافها والبــــرامج والمقــــررات والــــدرجات االكاديميــــة والرســــوم الدراســــية والوضــــع ورســــالتها 

المـــالي ومتطلبـــات القبـــول والتخـــرج واعضـــاء مجلـــس االمنـــاء ومجـــالس الجامعـــة والكليـــات 
 .واالقسام واعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة 

لالطبـــاء ، المعلمـــين ، (  تـــوفر  ميثاقـــا اخالقيـــا عامـــا للمؤسســـة ، ومواثيـــق اخالقيـــة مهنيـــة  -
 ) .وغيرهم ...االعالميين ، 

 .توفر نظاما للثواب والعقاب في ضوء معايير محددة   -
 .تهيء اجواء من الشفافية في التعامالت االدارية والمالية   -
 .تؤكد على االبعاد االخالقية في المقررات الدراسية   -
 .التقويم تؤكد على االبعاد االخالقية في جميع نظم   -
 .تضع الضوابط االخالقية الستخدام التقنيات الحديثة   -
تــــوفر نظامــــا يكفــــل تكــــافؤ الفــــرص والعدالــــة ســــواء فــــي التعيــــين او االختبــــار او المــــنح او   -

 الحوافز 
 .تتاكد من مراعاة الخطط البحثية لالخالقيات العلمية الواجبة  -
 .تراعي االبعاد االخالقية في خدمة المجتمع  -
 .توفر قواعد تكفل حق التظلم لكل فرد -
 .تضمن المؤسسة الحرية االكاديمية وحرية التعبير عن االراءالعضاء هيئة التدريس -
تستخدم اسـلوب تقـويم اعضـاء هيئـة التـدريس مـن قبـل الطلبـة للتعـرف عـن مـدى موضـوعية  -

 .االساتذة في الطرح والمناقشة 

 

 :االدوات المطلوب توفيرها 
 .من المواثيق االخالقية  نماذج -



 58 

 .ضوابط التعيين والترقية -
 ).لوائح المحاسبة االدارية ( ضوابط الثواب والعقاب  -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : المصادر
، الــدليل االرشــادي لتطبيــق نظــام ادارة الجــودة الشــاملة  جامعــة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود -1

 .في الجامعة ، االصدار االول ، السعودية 
، الــدليل االرشــادي لتطبيــق نظــام ادارة الجــودة الشــاملة فــي )  2007( غــازي ، عــامر احمــد  -2

جامعة بابـل ، المواصـفة االساسـية لتطبيـق معـايير الجـودة تمهيـدا لالعتمـاد االكـاديمي ، بابـل 
 .، العراق 

، الجـــــودة واالعتمــــــاد االكــــــاديمي )  2007( مجيـــــد ، سوســــــن شـــــاكر ، الزيــــــادات ، محمــــــد  -3
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