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 اإلطار المؤسسي لعملية التقويم الذاتي والخارجي: االول  الجزء
 للجامعات العربية أعضاء االتحاد

 
 
 : تقديم    1-1
شهد التعليم العالي في الوطن العربي تطورات كبيرة تمثلت في التوسع في انشاء الجامعات  

لي ، وظهور انماط وازدياد عدد الطالب ، واقبال القطاع الخاص على االستثمار في التعليم العا
وبمالحظة هذه التطورات إستشعر اتحاد  0جديدة للتعليم كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد 

الجامعات العربية الحاجة الماسة لضبط جودة التعليم العالي ضمانًا لنوعيته في ظل الظروف والنظم 
التفكير في عملية تقويم التعليمية الجديدة وسياسة العولمة واالسواق المفتوحة ، استدعى ذلك 

ذاتي وخارجي مستمرة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها في الوطن العربي تقوم بها المؤسسات 
التعليمية ذاتها ومؤسسات مهنية مؤهلة للقيام بعملية التقويم الخارجي وعلى أساس طوعي ، على 

ستوى تنظيمها وكفاءة أن تستند تلك العملية على معايير وضوابط محددة يتضح من خاللها م
أدائها ومصداقيتها ، مما يمكنها من أداء رسالتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق 
هذه المعايير ، ويدعم مركزها العلمي التنافسي بين الجامعات على المستوى العالمي ، ويضمن لها 

 .   ثقة المجتمع والمؤسسات التعليمية األخرى
انة العامة لالتحاد بإعداد مشروع يحقق هذه الغاية أقره مجلس اتحاد وقد قامت األم 

، 1999مارس /المنعقدة في جامعة عمان االهلية في شهر آذار) 32(الجامعات العربية في دورته 
وحظي بموافقة الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في مؤتمرهم 

   0 1999الرياض في شهر ايار  السابع المنعقد في
وتأسيسًا على ما سبق قامت األمانة العامة لالتحاد بمعاونة مختصين في هذا الموضوع  

بوضع دراسة إلنشاء هيئة علمية لتقويم واعتماد الجامعات العربية وبرامجها ، تكون تابعة لألمانة 
ثين المنعقدة في جامعة أسيوط في العامة ، تم عرضها على مجلس االتحاد في دورته الرابعة والثال 

، حيث أقر المجلس إنشاء مكتب لتنسيق تقويم واعتماد الجامعات العربية  2001مارس / آذار 
 0وبرامجها في األمانة العامة لالتحاد 

، قــام األمــين العــام لالتحــاد بتشــكيل هيئــة الخبــراء التــي تضــمنها الهيكــل وعمــًال بــذلك القــرار  
وحـددت مهـام مكتـب التنسـيق  26/9/2001جتمعت هذه الهيئة في عمـان بتـاريخ اإلداري للمكتب، وا
 0في شكل توصيات 



ولمتابعة تنفيذ هذه التوصيات شكل األمين العام التحاد الجامعات العربية لجنة متابعة من  
 0األمانة العامة لالتحاد لمتابعة العمل 

اللجنة بمختصين في التعليم العالي تمشيًا مع القرارات المشار إليها في أعاله استعانت  
وقامت باعداد دليل التقويم الذاتي والخارجي لتقويم الجامعات العربية وتم تعميمه على الجامعات 

 .  2003العربية االعضاء في االتحاد عام 
وفي الوقت الذي واصلت فيه االمانة العامـة لالتحـاد جهودهـا بالتنسـيق مـع المنظمـات العربيـة       

ولية المعنية النشاء هيئة عربية مستقلة تعنى بضمان جودة  التعليم وتميـز مخرجاتـه ، وبـالنظر والد
لتطور مفهوم الجودة واالعتمـاد واكتسـابهما االهتمـام المتزايـد عربيـا وعالميـا وعلـى كافـة المسـتويات 

ــة  ــة والتربويــة والتعليمي جلــس ضــمان فقــد اعــدت االمانــة العامــة لالتحــاد مشــروع انشــاء م. االداري
لمجلس االتحاد كما اقـر نظامـه االسـاس فـي دورة المجلـس  39الجودة واالعتماد تم اقراره في الدورة 

الهيكل التنظيمـي وتحديـد مهـام وحـدات المكتـب وقام مجلس االدارة باقرار  2007لالتحاد التالية عام 
األول يـــوم الثالثـــاء باجتماعـــه لمجلـــس ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد فـــي الجامعـــات العربيـــة التنفيـــذي 
رئـيس / في عمـان برئاسـة األسـتاذ الـدكتور صـالح هاشـم األمـين العـام لالتحـاد  4/9/2007الموافق 

مجلس اإلدارة وحضور كل من األستاذ الدكتور فيصل عبد اهللا الحـاج األمـين العـام المسـاعد لالتحـاد 
 . ، واعضاء المجلس  مدير المكتب التنفيذي لمجلس إدارة مجلس ضمان الجودة واالعتماد/ 

ولمتابعة تنفيذ هذه التوصية شكل االمين العام التحاد الجامعات العربية لجنة استشـارية مـن االمانـة 
واقرت تشكيل لجنة من كـل مـن االسـاتذة المدرجـة  8/10/2007العامة لالتحاد والخبراء اجتمعت في 

جي للجامعــات العربيــة االعضــاء فــي اســماؤهم ادنــاه العــادة النظــر فــي دليــل التقــويم الــذاتي والخــار 
 .االتحاد 

مدير المكتب التنفيذي لمجلس ضـمان الجـودة واالعتمـاد / االستاذ الدكتور فيصل عبد اهللا الحاج .1 
. 
عضــو اللجنــة االستشــارية / مستشــار االمــين العــام لالتحــاد / االســتاذ اليــاس ســليمان جريســات .2

 .للمجلس 
ـــدكتورة سوســـن شـــاكر م.3 عضـــو اللجنـــة االستشـــارية / خبيـــرة القيـــاس والتقـــويم / جيـــد االســـتاذ ال

 .للمجلس 
، ممــا ......وقـد تـم احالـة الـدليل المعـدل علـى اللجنـة االستشـارية وتمـت مناقشـته فـي عمـان لاليـام 

ادى الى اقرار التعديالت التي ادخلت عليه بمـا جعلـه اكثـر مرونـة وتـوفيرا المكانـات تطبيقـه مـن قبـل 
 . الجامعات والجهات الخارجية التي تشكل لهذا الغرض  وحدات الجودة في

 
 :المكتب التنفيذي لضمان الجودة واالعتماد  1-2



يتنــاول هــذا الجــزء الهيكــل التنظيمــي والمهــام والواجبــات المنوطــة بالمكتــب التنفيــذي لضــمان الجــودة 
 :يتكون المكتب التنفيذي من . واالعتماد في االتحاد 

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

 :مهام مدير المكتب التنفيذي
 .تنفيذ السياسات التي يقرها مجلس االدارة  -
 .ابعة وضع وتنفيذ خطط عملها االشراف على اعمال وحدات المكتب التنفيذي ومت -
 .تقديم تقارير دورية عن سير اعمال المكتب التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة  -
ــة لضــمان - ــة المطبقــة للمعــايير العربي التنســيب بمــنح شــهادات الجــودة واالعتمــاد للجامعــات العربي

 .الجودة واالعتماد ورفعها إلى رئيس مجلس اإلدارة 
 :االستشاريون  

ير المكتـب التنفيـذي بالتشـاور مـع رئـيس مجلـس اإلدارة استشـاريون مـن االكــاديميين ذوي يختـار مـد
الخبرة واالختصاص في شؤون الجودة واالعتماد والقياس والتقـويم ومهمـتهم تقـديم المشـورة للمكتـب 

 التنفيذي فيما يتعلق بضمان الجودة واالعتماد 
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 :إجراءات عملية التقويم :  1-3

 :كز عملية التقويم على ركيزتين أساسيتين هما التقويم الذاتي والتقويم الخارجي ترت
ـــذاتي   -أ ـــذاتي فـــي الجامعـــة الراغبـــة فـــي تقـــويم برامجهـــا : التقـــويم ال وتقـــوم بـــه وحـــدة التقـــويم ال

األكاديميـة أو هيكلهـا األكــاديمي بشـكل عــام ، علـى ضـوء الضــوابط والمعـايير المعتمــدة لـدى مجلــس 
 .لس ضمان الجودة واالعتماد في الجامعات العربيةادارة مج

وحدة الجودة واالعتماد 
وحدة الشؤون االدارية  والمعلومات

 والمالية
 والعالقات العامة واإلعالم

 
 مدير المكتب التنفيذي 

 

 
 االستشاريون



ــيم العــالي او مجلــس ادارة : التقــويم الخــارجي   -ب ــة تشــكلها وزارة التعل ــة جهــة خارجي ــه اي تقــوم ب
ــائج  ــى نت الجــودة واالعتمــاد فــي االتحــاد او الجامعــة ، ويشــمل التقــويم الشــامل للجامعــة معتمــدًا عل

 . وردت في هذا الدليل  وفق الخطوات التي 0تقويمها   الذاتي 
 

 :تشكيل فريق تطبيق الجودة 
، تتـولى مسـؤولية متابعـة ) وحـدة ضـمان الجـودة واالعتمـاد ( تشكل ادارة المؤسسة وحدة تسـمى -1

 .تطبيق الجودة والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
القــدرة ، تختــار مجموعــة مــن االداريــين واعضــاء هيئــة التــدريس المــؤهلين ، واصــحاب الخبــرة و  -2

ليعملوا على شكل فريـق تحـت ادارة مقـوم مؤهـل وصـاحب خبـرة وكفـاءة ويلتـزم الفريـق بـدليل التقـويم 
 .الذاتي والخارجي لالتحاد

تعقد المؤسسـة دورة تدريبيـة مناسـبة العضـاء الفريـق توضـح وتنـاقش معهـم المفـاهيم االساسـية -3
 .واجرءات تطبيق العمل 

علــى ايــة معلومــات فــي نطــاق عملــه ويجــب عــدم حجــب اي  لمــدير الفريــق الحــق فــي الحصــول-4
 .بيانات او حقائق عنه

 :ان يلتزم اعضاء الفريق بقواعد الميثاق االخالقي للمقومين من حيث -5
اداء العمل باتقان وامانة واحترام االخـرين الن عمليـة تقـويم جـودة المؤسسـة تسـبب الكثيـر . ا       

كمــا يجـب اعطــاء الثقــة للعـاملين فــي المؤسســة والتعــاون . يهــامـن الضــغوط والقلــق علـى العــاملين ف
 .معهم ومع الجهات المسؤولة قدر االمكان النجاح العملية 

ان تتم العمليـة دون تحيـز او محابـاة او قناعـات سـابقة عـن المؤسسـة وانمـا تبنـى االحكـام   .ب      
 .دة في دليل تطبيق الجودة على ادلة دقيقة وواضحة ومتعددة المصادر وتتبع المعايير المحد

احترام سرية المعلومات الشخصية والرسـمية التـي يطلـع عليهـا اعضـاء الفريـق اثنـاء عمليـة .ج     
 .تقويم جودة المؤسسة 

 .يلتزم فريق العمل برسالة المؤسسة واهدافها وتطوير ادائها نحو االفضل .د     
تي والخــارجي للمؤسســة  ، آخــذا بعــين االعتبــار يحــدد الفريــق الوقــت الــالزم لعمليتــي التقــويم الــذا-5

حجمهــا واعــداد طالبهــا وبرامجهــا واعضــاء هيئــة التــدريس فيهــا ، بحيــث يضــمن ذلــك تحقيــق جميــع 
 :متطلبات عملية التقويم التي تشمل 

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



 .كتابة التقارير -
 

 :مراحل تطبيق عمليتي تطبيق التقويم الذاتي والخارجي للمؤسسة من قبل فريق العمل 
ابـالغ المؤسســة ومخاطبتهـا قبــل عمليتـي تطبيــق التقــويم الـذاتي والخــارجي للمؤسسـة وذلــك لعمــل .1

 :االتي 
 .زيارة مبدئية لمدير الفريق للمؤسسة لشرح عملية تطبيق االدوات -
 . تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة وفق ماجاء باالستبانات الواردة في الدليل -
يتعرف مدير الفريق خالل زيارته للجامعة على القياديين ، والمسؤولين االداريين ، واعضـاء هيئـة .3

 .ى المؤسسة ان تخصص مكانا مناسبا الجتماعات الفريق التدريس ، والطلبة ، وعل
يحدد الفريق مسؤولية كل من اعضائه مع التاكيد على اهمية االلتـزام بالميثـاق االخالقـي وشـروط .4

 . االحكام
مدير الفريق هو المسؤول عن كل عملية وعن ادارة وتنظـيم العمـل اليـومي للفريـق ، والتأكـد مـن . 5

 .ة واستنادها على االدلة المجمعة واعداد التقرير بشكله النهائيتوفر الشروط المطلوب
 :على مدير الفريق ان .6
 .يتأكد من ثبات واتساق اجراءات المقومين في جمع االدلة وتسجيلها *
 .توزيع المسؤوليات على اعضاء الفريق وتعديلها وتغييرها وفق مقتضيات العمل *
 .مراقبة ومتابعة عمل الفريق*
 .جوانب االداء المؤسسي واجراء المقابالت الالزمة  متابعة*
 .مناقشة االدلة وكيفية جمعها وتسجيلها في سجل االدلة مع اعضاء الفريق *
 .مقابلة رئيس المؤسسة بشكل منتظم وحل اي صعوبات او مشاكل تتعلق بالتقويم *
حسب األرقام المعطاة عند ملء االستبانات يجب االجابة على جميع األسئلة والنماذج معبأة . 7

ويحق للفريق ان يضيف اية معلومات أو موضوعات لم . لكل موضوع كما هو مبين في الدليل 
 0يتناولها الدليل وترى أهمية عالقتها بالجامعة وفعالياتها بشكل مستقل 

جواز تعديل الجداول أو تصميم غيرها وبيان تفاصيل الخطط الدراسية للحصول على الدرجات .8
 0ية وفق ما هو معمول به في المؤسسة العلم

توضع الوثائق كمالحـق فـي مجلـد خـاص ، وتحمـل كـل وثيقـة رقـم الفقـرة المتعلقـة بهـا مـن فقـرات .9
   0وترفق بالتقرير ) استبانات التقويم ( الجزء الثالث 

 
 :كتابة التقرير 1-4



) الخــارجي ( يم الــذاتي يتضــمن التقريــر الــذي يعــد ويكتــب بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تطبيــق التقــو .1
للمؤسســـة  خالصـــة االحكـــام فـــي صـــورة ولغـــة واضـــحتين بحيـــث يمكـــن للجهـــات المختصـــة التعـــرف 

 .بسهولة على جوانب الضعف والقوة في اداء المؤسسة 
 :البد ان يكون التقرير .2
 .واضح اللغة والتعبير للقاريء -
 .مركزا على الجانب النوعي والكمي -
 .مختصرا ومحددا -
 .تويا على بعض االمثلة التوضيحية من االدلة مح-
 :ان يحتوي تقريرا التقويم الذاتي والخارجي للمؤسسة على معلومات دقيقة حول .3
 .المؤسسة ، تاسيسها ، ادارتها ، مؤهالتهم العلمية ، المجالس التنفيذية وغيرها*
 :الدليل وهي ان يكتب التقرير بشكل متسلسل وفق تسلسل االستبانات التي وردت في *
 الرسالة واالهداف.ا

 ) .النظام التسييري ( االدارة .ب
 .البنى االساسية .ج
 .الموارد المالية واالنفاق المالي .د
 .اعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم .هـ
 .الطلبة .و
 .البرامج والتخصصات االكاديمية وتقويم الطلبة .ز
 .البحث العلمي .ح
 .خدمة المجتمع .ط
 .ومصادر المعلومات المكتبات .ي
 .العالقات الثقافية والعالقات العامة وشؤون الخريجين .ك
ينبغـي تحديـد عـدد المقـومين ، عـدد ايـام عمليـة التقـويم ، عـدد السـاعات التـي قضـت فـي مالحظـة *

ــــــــــــــابالت وغيرهــــــــــــــا   ــــــــــــــاءات مــــــــــــــع المســــــــــــــؤولين ، والمق  .وحــــــــــــــدات المؤسســــــــــــــة ، واللق
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصر تقويم الجامعات العربية أعضاء االتحاد: الجزء الثاني
 

 : تعريفات عامة  2-1
كافـــة أنـــواع الدراســـات أو التأهيـــل أو التـــدريب علـــى البحـــوث التـــي تقـــدمها علـــى : التعلـــيم العـــالي 

ـــرف الســـلطات  ـــة أخـــرى تعت ـــات أو مؤسســـات تعليمي ـــد الثـــانوي جامع المســـتوى بع
 0لجامعي المختصة في الدولة بأنها مؤسسات للتعليم ا

 
مؤسســة تعلــيم عــال وبحــث علمــي ذات شخصــية اعتباريــة مســتقلة معتــرف بهــا مــن قبــل : الجامعــة 

الدولة القائمة فيها ، تعنى بالتعليم بعد الثانوي وتقدم برامج ال تقـل مـدة الدراسـة فيهـا عـن 
 أربع سنوات أو ما يعادلها من ساعات معتمدة للمرحلـة الجامعيـة األولـى مـع مراعـاة الـنظم



البكــالوريوس ( ، وتمــنح احــدى الــدرجات الجامعيــة ) مســار بولونيــا ( المعمــول بهــا دوليــا 
 0) والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها 

ويشمل هذا التعريف مؤسسات التعليم العالي التي ال تحمل اسم الجامعة وتتوفر فيها 
 0الشروط الخاصة بالجامعة 

 
وحدات الجامعة ، وهي كيان علمي مستقل تضم مجموعـة أقسـام وحدة أكاديمية رئيسة من :  الكلية 

علمية يتناسب عددها مع طبيعة التخصصـات العلميـة فـي الكليـة وتخـرج كـوادر علميـة فـي 
 0هذه التخصصات 

 
ــاء الجــامعي مختصــة بحقــل مســتقل مــن حقــول المعرفــة ،  :القسم  وحــدة أكاديميــة أساســية فــي البن

 .ولى مهمة تنظيم وتنفيذ البرامج الدراسية والبحثيةويشكل القسم جزءًا من كلية ويت
 

مــع مراعـاة االخــتالف فـي التســميات (أعضـاء هيئــة التـدريس فــي الجامعـة : أعضـاء هيئـة التــدريس 
 :هم ) بالجامعات

 0األساتذة   -
 0األساتذة المشاركون   -
 0األساتذة المساعدون   -
حسب التسميات المطبقـة فـي الجامعـات   -حملة الدكتوراه او الماجستير ( المدرسون   -

 0) العربية 
عضو هيئة التدريس الذي يخصص كامل وقته للعمـل فـي : عضو هيئة التدريس المتفرغ  -

 0) مع مراعاة اختالف التسميات في الجامعات العربية ( الجامعة 
الشـخص المســجل لنيـل درجــة علميـة وفــق األنظمـة المعمــول بهـا فــي : الطالـب الجــامعي  -

 0عة المعنية الجام
 

انتظام الطالب فـي الدراسـة لمـدة سـاعة أسـبوعيًا علـى مـدى فصـل دراسـي كامـل :  الساعة المعتمدة 
ســاعة زمنيــة فصــلية  16وبعبــارة أخــرى دوام الطالــب لمــدة ) اســبوعيًا  15-17(

  0في مادة معينة والنجاح فيها حسب المعايير التي تطبقها الجامعة 
حد االساليب المتبعة فـي تقـويم جـودة اداء المؤسسـات الجامعيـة وتقـوم بـه هو ا:  التقويم الذاتي    

وحدة ضـمان الجـودة فـي المؤسسـة علـى ضـوء الضـوابط والشـروط المحـددة فـي 



( ويمكـن ان يكـون التقـويم الـذاتي . الدليل المعد من قبل االمانة العامة لالتحاد 
 ) .ة بأكملها لوحدة ، او قسم دراسي ، او منهج دراسي معين او المؤسس

وهو احد االساليب المتبعة في تقويم جودة اداء المؤسسات الجامعيـة وتقـوم بـه : التقويم الخارجي   
جهــة خارجيــة تكلفهــا وزارة التعلــيم العــالي ، او الجامعــة ، او ايــة جهــة خارجيــة 
اخـرى وتعمــل علـى تقــويم المؤسســة فـي ضــوء الضــوابط والمعـايير التــي تحــددها 

لوحـدة ، او قسـم دراسـي ( ية ويمكـن ان يكـون التقـويم الخـارجي الجهات الخارج
 ) .، او منهج دراسي معين او المؤسسة بأكملها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : عناصر تقويم المؤسسة الجامعية  -2
 
 :رسالة الجامعة ، أهدافها ، مهامها ، برامجها واستراتيجيتها :   2-1
رامجهـــا واســـتراتيجيتها لفتـــرة مســـتقبلية يكـــون للجامعـــة رســـالة مكتوبـــة تتضـــمن أهـــدافها وب 

وتكـــون الرســـالة واالســـتراتيجية واضـــحتين تـــم وضـــعهما بمشـــاركة الجهـــات المعنيـــة فـــي  0معقولـــة 
الجامعــة والمجتمــع واعتمادهمــا مــن الجهــات المختصــة فيهــا وتــم تعميمهمــا علــى كافــة األجهــزة ذات 

جامعة التغيرات المتوقعة في البيئـة المباشـرة تراعي رسالة ال 0العالقة بالتنفيذ والمتابعة في الجامعة 
وغيــر المباشــرة للجامعــة وأن يــنعكس النشــاط االســتراتيجي علــى الهيكــل التنظيمــي للجامعــة مــع أخــذ 

 :المباديء التالية باالعتبار 
 0توجيه العملية التعليمية نحو تنمية اإلنسان وتقدم المجتمع      - أ

 0التقنية الحديثة حسن اإلدارة وتوظيف الموارد واستخدام  - ب



إسهام العملية التعليميـة فـي تحقيـق أهـداف التعلـيم المسـتمر وتنميـة أشـكال ومسـتويات - ج 
 0أخرى من التعليم 

 0مراعاة تقدم البحث العلمي ونشر وتطبيق نتائجه    -د
مراعــاة نوعيــة الحيــاة الجامعيــة فيمــا يتعلــق بأعضــاء هيئــة التــدريس واإلداريــين والطلبــة    -هـــ

 0ئة الجامعة الداخلية وبي
 0بيان كيفية توفير الموارد المالية لسنوات االستراتيجية وبرامجها   -و 
وجــود آليـــة مســتمرة لمراجعـــة االســـتراتيجية وبرامجهــا وٕاجـــراء التعديــدالت التنظيميـــة فـــي   -ز 

 0الوقت المناسب 
 

 :الموارد المادية :   2-2
 :األرض :  2-2-1
ومنشـآت تتناسـب مسـاحاتها ومواصـفاتها مـع أنشـطتها العلميـة  تكون للجامعـة أرض ومبـانِ  

والثقافيــة والرياضــية والمجتمعيــة وغيرهــا ، وأعــداد الطلبــة وطبيعــة تخصصــاتهم والتطــور المســتقبلي 
 0للجامعة 

 
 :مباني إدارة الجامعة :    2-2-2
فـــي تخصــص مســاحات وأمــاكن خاصـــة لرئاســة الجامعــة ومــا يتبعهـــا ، ولــإلدارات الرئيســة  

ــة  الجامعــة مثــل شــؤون الطلبــة والتســجيل ، وشــؤون العــاملين والعالقــات العامــة والثقافيــة والخارجي
وتكـون   0والتخطيط والمتابعة والرقابة المالية والقانونيـة والمسـتودعات والخـدمات المختلفـة وغيرهـا 

 0مالئمة لألغراض المخصصة لها 
 
 :قاعات التدريس :   2-2-3

عــددًا كافيــًا والئقــًا مــن قاعــات التــدريس وقاعــات المحاضــرات العامــة  تخصــص الجامعــة      
المجهزة تتناسب مع أعداد الطلبة ومهام الجامعـة وخطـة عملهـا والبيئـة الموجـودة فيهـا ، 
وتتــوافر فيهــا اإلضــاءة والتهويــة وأســاليب العــرض ، وتــوفر الراحــة للطلبــة وأعضــاء هيئــة 

 0بما يحقق االستفادة القصوى لهم  التدريس وتتيح الفرصة للتفاعل بينهم 
 
 :مدرج نشاطات وندوات :   2-2-4

 0يشتمل على كافة متطلبات استخدامه) مسرح ( توفر الجامعة مدرج نشاطات  
 



 :المختبرات :   2-2-5
توفر الجامعة المختبرات التدريسية الالزمة للتخصصات التي تقدمها وتزودها بـاألجهزة  - أ

 0نوعًا ويلحق بها مختبرات تحضيرية وفق المناهج المقررة واألدوات الالزمة كمًا و 
بــرات حاســوب لالســتعمال العــام متصــلة بشــبكة للغــات ، ومخت"  تــوفر الجامعــة مختبــرا - ب

 0االنترنت ، عالوة على المختبرات الخاصة بالكليات العلمية 
ات توفر الجامعة المعامـل البحثيـة فـي الكليـات العمليـة ولكـل تخصـص مـزودة بـالتجهيز  - ج

  0الالزمة إلجراء بحوث أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم 
 0تزود الجامعة المختبرات بالتجهيزات الالزمة للسالمة العامة  -د

 
 :المشاغل :  2-2-5

ـــي   - أ ـــاني المناســـبة والمشـــاغل الالزمـــة للتخصصـــات الت ـــة الســـاحات والمب تـــوفر الجامع
 0تدرسها 

د الطلبــة وطبيعــة التخصــص وبمــا  تكــون مســاحة المشــاغل وعــددها متناســبًا مــع عــد - ب
  0يحقق الفائدة منها 

 
 :مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين :   2-2-6

 0توفر الجامعة مكاتب وأماكن الئقة ألعضاء هيئة التدريس تمكنهم من أداء عملهم  - أ
أو بنى مناسبة لعميـد الكليـة والجهـاز اإلداري المعـاون لـه وقاعـة / تخصص مساحات  - ب

 0الجتماعات مجلس الكلية ومكاتب لرؤساء األقسام وقاعة اجتماعات لكل قسم 
 
 :مباني المكتبة :   2-2-7

تتناسـب مسـاحاتها ) المكتبـة المركزيـة وفروعهـا ( تخصص الجامعة مبـاني للمكتبـة  
وتجهيزاتهــا مــع المواقــع الجغرافيــة وأعــداد الطلبــة وهيئــة التــدريس والبــاحثين وروادهــا مــن 

واعــداد الكتــب والمراجــع ، وأن تحتــوي علــى التجهيــزات الالزمــة ألداء عملهــا وأن  المجتمــع
 0تكون مكيفة ومؤثثة بشكل كاٍف ومناسب 

 
 :مكاتب وحدة القبول والتسجيل :   2-2-8

يراعــى فــي مبنــى القبــول والتســجيل تخصــيص مســاحات كافيــة الســتيعاب مــوظفي        
ا يتطلبــه عمــل الوحــدة مــن عمليــات فنيــة وٕاداريــة القبــول والتســجيل واســتقبال الطلبــة ، ومــ

 0ومستودعات للملفات والوثائق وغيرها ، ومساحات مناسبة 



 
 :اإلدارات والخدمات األخرى :   2-2-9
توفر الجامعة المباني الالزمة لالدارات والخدمات األخرى مثل المسـتودعات والصـيانة        

 0والنقل وغيرها 
 

 :طة الطالبية مرافق األنش:  22-2-10
 .توفر الجامعة المساحات المناسبة للمرافق الرياضية والثقافية والالمنهجية األخرى

 
 :الشروط العامة في المباني والمرافق :  2-2-11
ــاني الجامعــة ومرافقهــا العــدد الكــافي والمناســب مــن دورات الميــاه   ــوافر فــي مب يراعــى أن يت

ضاء هيئـة التـدريس ، والمشـارب الصـحية ووسـائل الصـرف والمغاسل للذكور واإلناث من الطلبة وأع
الصــحي ومواقــف للســيارات مــع مراعــاة شــروط الســالمة العامــة والصــحة العامــة مــن إضــاءة وتهويــة 

 0وتبريد وال سيما ما يتعلق بالمواد الخطرة والقابلة لالشتعال أو التسرب أو االنفجار وغير ذلك 
 
 :الموارد المالية :   2-3

ــولى مســؤولية  تكــون   -أ ــاء تت ــة مــن مــوظفين مختصــين اكف للجامعــة وحــدة إدارة مالي
 0تنفيذ خطة الجامعة المالية وموازنتها السنوية 

 . يكون للجامعة نظام مالي ومحاسبي يحقق أهداف الجامعة المالية والرقابية   -ب
تضـــمن الجامعــــة تـــوفير مــــوارد ثابتـــة ومســــتدامة علـــى المســــتويين االســــتراتيجي   -ج

لمرحلي لتمويـل أنشـطتها البحثيـة والتعليميـة واإلداريـة ، وتحقيقـًا لـذلك ال بـد مـن وا
أن يكون للجامعة خطة طويلة األجل وموازنة سنوية لتأمين الموارد المالية لتغطيـة 

 0نفقاتها بمشاركة المسؤولين المعنيين في المستويات المختلفة بالجامعة 
الماليـــة وتضـــمن المحافظـــة علـــى مـــوارد تســـن الجامعـــة تشـــريعات تـــنظم الشـــؤون   -د

الجامعــة العينيــة والنقديــة وســالمة طــرق الصــرف وفــق أفضــل الطــرق المحاســبية 
المعتمدة ، مـع وجـود تـدقيق ومراقبـة داخليـة وخارجيـة مسـتمرتين وفـق التشـريعات 

 0المعمول بها 
تعــد  يكــون للجامعــة خطــة ماليــة منطلقــة مــن اســتراتيجيتها العامــة وموازنــة ســنوية  -هـ

ـــًا إلعـــدادها  ـــك األجهـــزة وقت بمشـــاركة الجهـــات المعنيـــة فـــي الجامعـــة ، وتعطـــى تل
ــود واضــحة تبــين  ــى بن ــدخل واالنفــاق إل ومناقشــتها وٕاثرائهــا ، تقســم فيهــا وجــوه ال



مساهمة كـل بنـد فـي جـانبي المـوارد والنفقـات وتعكـس األنشـطة الجاريـة والتنمويـة 
 0والتطويرية للجامعة 

 
 ) :لنظام التسييري ا( اإلدارة :  2-4

يكــون للجامعــة بنيــة تنظيميـــة أكاديميــة وٕاداريــة وفنيــة وماليـــة تتناســب مــع أهـــدافها       
ومهامهــا وتتضــمن هــيكال تنظيميــًا واضــحًا ومفصــال وأدلــة للوصــف الــوظيفي لكافــة وظائفهــا 

األعمـال  وأقسامها وٕاداراتها، وأدلة للقوانين والنظم والصالحيات واإلجراءات المتبعة فـي كافـة
 :اإلدارية والفنية والمالية في الجامعة ، مع مراعاة الشروط التالية 

تتمتع الجامعـة بشخصـية اعتباريـة أكاديميـة ذات اسـتقالل مـالي وٕاداري واعـراف وتقاليـد  - أ
علمية في إدارتها لشؤونها ، ويتحقق ذلك بوجود مجلـس علـى قمتهـا لرسـم السياسـة 

يجية الرئيســة ، تمثــل فيــه جهــات التمويــل والمجتمــع العامــة واتخــاذ القــرارات االســترات
 0واالكاديميون والمؤسسات والشخصيات التي يمكن أن تنتفع الجامعة بوجودهم 

ـــق بـــاألمور  - ب المشـــاركة الفعليـــة لألكـــاديميين بكافـــة مســـتوياتهم فـــي صـــنع القـــرار المتعل
 0األكاديمية واإلدارية التي تخصهم وكلياتهم وأقسامهم 

ية األكاديمية ألعضاء هيئـة التـدريس فـي أدائهـم لواجبـاتهم والتعبيـر عـن ضمان الحر   -ج
 0آرائهم بحرية تامة 

تكــون الجامعــة كيانــًا متفــاعًال مــع مجتمعهــا ، فتحــرص علــى فــتح قنــوات للتعامــل مــع    -د
مؤسســات المجتمــع وأصــحاب الــرأي والخبــرة وأعطــائهم فرصــة المشــاركة عــن طريــق 

ن الجامعيـــة ، وتعمـــل علـــى التواصـــل مـــع المجتمعـــات تمثـــيلهم فـــي المجـــالس واللجـــا
والتعـــرف علـــى قضـــاياها ودراســـتها مـــن أجـــل تقـــديم الحلـــول الالزمـــة لهـــا ، وتشـــجع 

 0مشاركة الطلبة في اتخاذ القرارات في الشؤون التي تخصهم 
يكون للجامعة تشريعات خاصة بتعيين العاملين فيها وتقويم أدائهم وترقيتهم وتـأهيلهم   -هـ

مــع التركيــز علــى وضــع تشــريعات خاصــة ) بيــان حقــوقهم وواجبــاتهم ( ســبتهم ومحا
 0بالقياديين فيها 

تحـــرص الجامعـــة علـــى تـــوفير االمكانـــات الالزمـــة لتنميـــة مهـــارات وقـــدرات العـــاملين     -و
اإلداريين والفنيين لديها بما فيهـا القيـادات اإلداريـة خدمـة للعمليـة التعليميـة وتحقيقـًا 

 0أكمل وجه ألهدافها على 
تتشكل البنية األكاديمية في الجامعة من مجالس األقسام ومجالس الكليـات ومجـالس     -ز

 0الجامعات ومجالس األمناء أو ما يماثلها 



يكـــون لكـــل قســـم أكـــاديمي ولكـــل كليـــة مجلـــس يعكـــس تشـــكيلهما المشـــاركة الفعليـــة    -ح
 0ألعضاء هيئة التدريس في كل منهما 

س الكليــة مشــاركته الفعالــة بدرجــة أو أخــرى فــي الخطــط الدراســية تتضــمن مهــام مجلــ   -ط
وتحديــد شــروط قبـــول الطلبــة وتنظـــيم الدراســة واالمتحانــات ومـــنح الــدرجات العلميـــة 
وشؤون أعضاء هيئة التدريس وتنظيم البحث العلمي وٕادارة شؤون الكليـة وغيـر ذلـك 

 0من األمور التي تخص الكلية 
المشــاركة الفعالــة فــي الخطــط الدراســية وتحديــد شــروط  تتضــمن مهــام مجلــس القســم   -ي

قبــول الطلبــة وتنظــيم الدراســة واالمتحانــات ومــنح الــدرجات العلميــة وشــؤون أعضــاء 
هيئة التدريس وتنظيم البحث العلمي وٕادارة شئون القسـم وغيـر ذلـك مـن األمـور التـي 

 0تخص القسم 
خـدمات المختلفـة التـي تـدعم العمليـة يكون لدى الجامعة نظم تحكم األعمال الفنيـة وال   -ك

نظم المحاسبة والمالية والمراقبة والتدقيق والمستودعات والمشـتريات : التعليمية مثل 
ـــنظم المســـاعدة للعمليـــات  واللـــوازم ونظـــم الصـــيانة والخـــدمات والنقـــل وغيرهـــا مـــن ال

 0)التعليم ، البحث العلمي،خدمة المجتمع(األساسية 
ــدعمها ويضــمن تــوفر الجامعــة نظــام    -ل معلومــات متطــور يخــدم اســتراتيجية الجامعــة وي

 . تدفق المعلومات إلى اإلدارات المعنية في أسرع وقت وأيسر وسيلة
توفر الجامعة نظامًا متطورًا للسجالت والوثائق األكاديمية واإلداريـة والماليـة والطالبيـة    -م

0 
عزيــز العالقــات االجتماعيــة بــين تحــرص الجامعــة علــى تــوفير كــل االمكانــات والســبل لت   -ن

العـــاملين فـــي الجامعـــة مـــن أكـــاديميين وٕاداريـــين وغيـــرهم كاقامـــة النـــوادي واألنشـــطة 
 0االجتماعية 

 
 :البرامج والتخصصات األكاديمية وتقويم الطلبة :  2-5

 
 :تراعي الجامعة االعتبارات التالية في برامجها وتخصصاتها :   2-5-1

واســـتراتيجيتها وتحقيقهـــا لهـــذه األهـــداف ، وحاجـــات  ارتباطهـــا بأهـــداف الجامعـــة - أ
 0المجتمع ومتطلبات خطط التنمية الشاملة 

 0مراعاة التكامل البنائي بين برامج الجامعة وتخصصاتها     -ب



مراعاة التكامل في تكوين شخصية الطالب من خالل أسلوب التـدريس الـذي يركـز - ج
ند الطالب باتباع اسـلوب الـتعلم الـذاتي على تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية ع

 0وحل المشكالت 
 0قدرة الجامعة المالية والبشرية على تنفيذ البرامج والتخصصات     - د
 0مواكبة متطلبات العصر والحرص على نوعية األداء والتقويم المستمر    -هـ
 

 : مكونات الخطة الدراسية للدرجات العلمية :  2-5-2
واضحة بخصوص مكونات الخطة الدراسية لكـل درجـة علميـة ولكـل يكون للجامعة تعليمات 

تخصص ، تتضمن تحديدًا واضحًا ألهداف كل تخصص بحيـث تعكـس الخطـة تلـك األهـداف 
مـــع بيـــان المتطلبـــات العامـــة المشـــتركة لجميـــع الطلبـــة والمتطلبـــات علـــى مســـتوى الكليـــة 

رامج التعليميـة ومتطلبـات والمتطلبات على مستوى التخصص ، والمتطلبـات االختياريـة والبـ
الرســـائل الجامعيـــة والبحـــوث التطبيقيـــة ، علـــى أن تكـــون الخطـــة الدراســـية واضـــحة وفـــي 

 :متناول كل عضو هيئة تدريس وطالب وأن تراعى الشروط التالية في تلك الخطط 
ســاعة  120ال يقــل عــدد الســاعات المعتمــدة للحصــول علــى درجــة البكــالوريوس عــن    - أ

لهــا ، أو أربــع ســنوات دراســية للجامعــة التــي تأخــذ بالنظــام الدراســي معتمــدة أو مــا يعاد
التخصصـات التـي تتطلـب مـددًا أو / ويؤخـذ فـي االعتبـار األنظمـة التعليميـة  0السنوي 

 . ساعات معتمدة أكثر أو أقل وتنسجم مع المتطلبات العالمية
والفصـــل     تـــنص الخطـــة الدراســـية علـــى شـــروط االنتظـــام فـــي الدراســـة وشـــروط اإلنـــذار   - ب

 0والتحويل من تخصص آلخر أو من جامعة إلى أخرى 
 0تحديد الحدين الزمنيين األدنى واألعلى لنيل الدرجة   - ج
 0تحقيق التكامل والترابط والتدرج في مواد الخطة وضبط التداخل في موادها    -د
 0التوازن بين موضوعات التخصص والموضوعات العامة  -هـ
نظريـة والعمليـة فــي كـل موضـوع حســب التخصـص وتـوفير فــرص التـوازن بـين المــواد ال  - و

 0التدريب التي تتيحها الجهات المتخصصة 
توضـيح شـروط ومتطلبـات االلتحـاق بالدراســات العليـا وتحديـد أسـاليب الدراسـة وشــروط   - ز

 0منح الشهادة على أن تتوافق مع المستويات العالمية 
كــالتعليم المفتــوح والتعلــيم عــن بعــد ( م شــروط االلتحــاق باألنمــاط الحديثــة مــن التعلــي  -س

 0ان وجدت ومتطلبات الحصول على الدرجات العلمية ) وغيرها 

 0اساليب تقويم الطلبة وٕاجراءاتها وتوقيتاتها   -ح
 .ضمان سهولة ايصال المادة العلمية للطالب   -ط



 .نشر جدول بمواعيد اللقاءات في الفروع واالقسام والمراكز  -ي
 

 :تقويم ال:  2-5-3 
يكــون للجامعــة نظــم وبــرامج لمراجعــة وتطــوير الخطــة الدراســية والتقــويم المســتمر لــألداء  

 0تراعى فيها مواكبة متطلبات العصر والحرص على نوعية األداء 
 
 :أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم :   2-6

 :أعضاء هيئة التدريس :   2-6-1
وط تعييـــنهم وتثبيـــتهم وتـــرقيتهم يكـــون للجامعـــة نظـــام للهيئـــة التدريســـية يحـــدد شـــر 

وتحـرص الجامعــة بقـدر اإلمكـان علـى وجـود نســبة  0ومكافـآتهم وكافـة حقـوقهم وواجبـاتهم 
ــة  معقولــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس برتبــة أســتاذ وتراعــي التــوازن بــين الرتــب األكاديمي

وتكــون للجامعـــة خطــة مســـتقبلية لتـــوفير  0األخــرى فـــي األقســام وعلـــى مســتوى الجامعـــة 
عضاء الهيئة التدريسية تضمن وجود العدد الكافي منهم في كل تخصـص وحسـب حاجـات أ

ذلــك التخصــص ، علــى أن تتضــمن الخطــة بــرامج محــددة للتطــوير المهنــي ألعضــاء هيئــة 
ــابعتهم للجديــد مــن المعــارف ،  ــة والمهنيــة ومت ــة والبحثي التــدريس وتطــور كفــاءاتهم العلمي

 :وعلى أن تراعي الخطة ما يلي 
بمبــدأ الكفــاءة والتنــافس عنــد تعيــين أعضــاء هيئــة التــدريس مــع مراعــاة حاجــة   األخــذ - أ

 0القسم 
يؤخذ باالعتبار تخصيص جزء من وقت عضو هيئة التدريس ، باإلضافة إلـى التـدريس  - ب

 0، للبحث العلمي واألنشطة األخرى الالمنهجية وخدمة المجتمع 
 0يس وجود نظم وبرامج لتقويم أداء أعضاء هيئة التدر    -ج
، وان ال يتجـاوز ) أو مـا يعادلهـا ( يكون أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه    -د

 0% 20حملة درجة الماجستير عن 
يكون معدل عدد الطلبة إلى أعضاء هيئـة التـدريس المتفـرغين فـي األقسـام المتعـارف   -هـ

 :عليها أكاديميًا 

 1:  35 ماعية في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجت   -

 1:  25    كليات العلوم والزراعة   -
   1:  20 كليات الهندسة والصيدلة والطب والطب البيطري   -

 والتمريض والمهن الطبية المساندة             



يكون نصاب عضو هيئة التدريس المتفرغ وفق التعليمات المحددة مـن قبـل الجهـات    -و
الحدود المعمـول بهـا فـي معظـم الجامعـات العربيـة المختصة في الجامعة مع مراعاة 

. 
تــوفير العــدد الكــافي والمؤهــل مــن اعضــاء هيئــة التــدريس والمســاعدين لكــل تــرخيص _  ز

 :يقدم ليشمل 
( اعضاء هيئة تـدريس العـداد المنـاهج والمـواد الدراسـية وتدريسـها بمـا اليقـل عـن -      

 .من حملة شهادة الدكتوراه لكل قسم )  3
 ) .طالب  200مرشد لكل ( اعضاء هيئة تدريس لالشاد االكاديمي  -      
 .لكل مركز ) بكلوريوس ( مساعد تدريس او فني واحد  -      
 .لجنة من اعضاء هيئة التدريس لتنظيم وادارة االمتحانات  -      

 االســـتفادة مـــن الكفـــاءات الفكريـــة والمهنيـــة والتطبيقيـــة المتميـــزة فـــي المجتمـــع ومـــن  -ز
  0الخارج سواء في التدريس أو التفاعل مع المجتمع 

ــوفير بــرامج لتحفيــز أعضــاء هيئــة التــدريس للبحــث العلمــي والتميــز فــي التــدريس  - ي ت
وخدمة المجتمع ومكافأة المتميزين منهم وفق منهج تقويم مستمر ومتكامل ، وتـوفير 

 0ئل الممكنة الظروف المناسبة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير أنفسهم وبكافة الوسا
 .اسس ومعايير التحويل في الجامعات وبين الكليات وبين االقسام :   2-6-2

 
  ) :مشرفو المختبرات أو المعيدون والمدرسون والمساعدون(مساعدو هيئة التدريس :   2-6-3

تحــرص الجامعــة علــى إعــداد بــرامج الختيــار أفضــل الخــريجين مــن الجامعــة أو مــن      
أعضـــاء هيئـــة تـــدريس علـــى أن تختبـــر فـــيهم اســـتعداداتهم وقـــدراتهم خارجهـــا لتكـــوينهم ك

ــدراتهم التحصــيلية ومهــاراتهم التدريســية ، وذلــك ضــمن احتياجــات  ــة إلــى جانــب ق البحثي
التخصصـــات واســـتكمال الجامعـــة لهيكلهـــا العلمـــي علـــى أن تتضـــمن تشـــريعات الجامعـــة 

ــة التــدريس ومشــرفي المختبــرات  ــين مســاعدي أعضــاء هيئ ــأهيلهم أســلوب تعي ــين وت الفني
وتدريبهم وتنظيم عملهم خـالل مرحلـة اعـدادهم مـع بيـان الواجبـات المنوطـة بهـم مـن قبـل 

 0القسم المختص 
 
 :فنيو المختبرات والمشاغل :    2-6-4

تــوفر الجامعــة عــددًا كافيــًا مــن الفنيــين فــي المختبــرات التابعــة للكليــات العلميــة ولكــل  - أ
 0التخصصات ذات الصبغة العملية 

 0شترط في فني المختبر أن يكون مؤهًال التأهيل المناسب ألداء عمله ي - ب



 
 :الطلبة :   2-7
 :أسس القبول :  2-7-1 

 0يكون للجامعة جهاز يتولى عمليتي قبول وتسجيل الطلبة  - أ
تكــون للجامعــة الئحــة منشــورة توضــح أســس قبــول الطلبــة الــذين يلتحقــون  - ب

ــــة ومعــــايير ا ــــى الدرجــــة الجامعي ختيــــارهم للدراســــة فــــي بهــــا للحصــــول عل
التخصصات العلمية فيها ، على أن يكون الحصول على الثانوية العامـة أو 
ــة الجامعيــة ، مــع مراعــاة  مــا يعادلهــا شــرطًا للدراســة لنيــل الــدرجات العلمي
التنـــافس علـــى أســـاس درجـــات الطالـــب فـــي الثانويـــة العامـــة أو امتحانـــات 

 0لتحاق  بها القبول وامتحانات القدرات بين الراغبين في اال 
الدراسـة المسـائية ، البـرامج ( بيان شروط القبول للدراسة في البـرامج الخاصـة  - ج

لاللتحــاق بالجامعــة ،  وأن تــنص الالئحــة علــى بيــان ) الــخ  000الموازيــة 
 : سياسات قبول الطلبة في البرامج الخاصة والفئات األخرى كالفئات التالية 

ذوي االحتياجــات الخاصــة ، والطلبــة  الطلبــة العــرب واألجانــب ، والطلبــة مــن
   0من المناطق النائية أو الفقيرة ، والطلبة المتميزون علميًا أو  مهنيًا 

 
 
 :األنشطة والخدمات الطالبية :  2-7-2

تنشـــيء الجامعـــة جهـــازًا يتـــولى شـــؤون الطـــالب وتهـــيء الظـــروف المناســـبة  - أ
لطلبـة مـن ممارسـة لنشوء الهيئات الطالبية وتضع اللـوائح الكفيلـة بتمكـين ا

األنشــطة الثقافيــة والرياضــية والفنيــة والعلميــة واالجتماعيــة التــي تقــوم بهــا 
 0تلك الهيئات 

تــوفر الجامعــة نظامــًا متطــورًا محوســبًا للســجالت والوثــائق الطالبيــة وســيرهم   - ب
 0األكاديمية واالجتماعية 

ـــوائح والتشـــريعات ال  -ج ـــة الل ـــة تتضـــمن كاف ـــة أدل خاصـــة تـــوفر الجامعـــة للطلب
بالخطط الدراسية في الجامعة واألنشطة والقواعد التي تحكم سلوك   الطلبـة 

0 
ـــة كالخـــدمات الصـــحية واالرشـــاد   -د ـــوفر الجامعـــة الخـــدمات األساســـية للطلب ت

النفســي واالجتمــاعي وخــدمات الرعايــة االجتماعيــة للمحتــاجين ، كمــا ترعــى 
 0المبدعين والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 



ر الجامعـة جهـازًا متخصصـًا يتــولى مهمـة متابعـة شـؤون خريجييهـا فــي تـوف  -هــ
مواقــع تواجــدهم وفــق بــرامج تكفــل التواصــل والتفاعــل بــين الجامعــة وهــؤالء 

 0الخريجين 
 
 :البحث العلمي :   2-8
 :خطة البحث العلمي :  2-8-1 

يتضــــمن الهيكــــل التنظيمــــي للجامعــــة وجــــود وحــــدة تتــــولى تنســــيق وضــــع  - أ
طط الجامعة البحثية وتنفيـذها وتمويلهـا وٕادارة شـؤون البحـث استراتيجية وخ

العلمــي بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى عقــود بحثيــة مــع الجهــات ذات العالقــة 
 0المحلية والدولية 

يكـون للجامعـة خطـة للبحــث العلمـي لكافـة تخصصــات الجامعـة منبثقـة مــن   -ب
( التنمية فيهـا   استراتيجيتها ترتبط باستراتيجية البحث العلمي للدولة وخطة

ـــي وضـــع هـــذه االســـتراتيجية  ومناقشـــتها واقرارهـــا  0)إن وجـــدت  تشـــارك ف
الكليـــات واألقســــام والمراكـــز المتخصصــــة وأجهــــزة التخطـــيط والتمويــــل فــــي 

 Centers ofوتنشيء الجامعة مراكز بحثيـة متميـزة  الجامعة والمجتمع ، 

excellence )  (للعمــل  تعتمــد علــى فــرق بحثيــة فــي تخصصــات مختلفــة
علــى حــل المشــكالت البيئيــة وتقــديم الخــدمات للمجتمــع واإلرتقــاء بمســتوى 
البحــث العلمــي فــي الجامعــة بشــكل عــام وتتعــاون مــع مثيالتهــا مــن المراكــز 

 0داخليًا وخارجيًا 
تتضــمن الخطــة سياســات لتشــجيع البحــث العلمــي وتــوفير البيئــة المناســبة    -ج

ــة ا ــدريس وعالقــات العمــل فيمــا مــن حيــث المهــام المنوطــة بأعضــاء هيئ لت
بيــنهم والطــرق واإلجــراءات المتبعــة لــدعم البحــث العلمــي وتشــجيع تكــوين 
الفـرق البحثيـة ، علـى أن تعكـس مخصصـات البحـث العلمـي مســتوى األداء 

 0الجامعي
تقــوم الجامعــة بتأســيس عالقــات مــع مؤسســات دعــم البحــث العلمــي محليــًا  - د

البحثية وان تحدد جهـة مختصـة فـي وعالميًا بما يتناسب وخطتها وأنشطتها 
الجامعـة للقيـام بهـذا العمـل تكـون ذات ارتبـاط مباشـر برئاسـة الجامعـة ،مـن 
مهامهـــا معرفـــة التخصصـــات ونوعيـــة المشـــروعات التـــي تـــدعمها الجهـــات 
المحليــة والدوليــة ، وتوقيــت اإلعــالن عــن هــذه المشــروعات وشــروط التقــدم 



ــدريس وارشــاده م بكيفيــة الحصــول علــى هــذه لهــا واعــالم أعضــاء هيئــة الت
 0المنح 

 
 : تمويل وتشجيع البحث العلمي :  2-8-2

تخصــيص المــوارد الماليــة الكافيــة الغــراض البحــث العلمــي وبشــكل يتناســب     -أ
 . مع موازنة الجامعة

تــوزع موازنــة البحــث العلمــي فــي الجامعــة علــى األقســام والمراكــز العلميــة    -ب
ــى أســس موضــوعية تراعــي االنجــاز الفعلــي لكــل قســم فــي  التابعــة لهــا عل

الســنوات الماضــية مــن البحــوث المنجــزة والمنشــوره وحجــم القســم وطبيعــة 
 0تخصصه ، وأهمية الموضوعات التي تتناولها البحوث 

تكـــون للجامعـــة سياســـة تبـــين األســـاليب التـــي تســـتخدمها لتشـــجيع البحـــث   -ج
لفـات العلميـة وعقــد العلمـي، كالـدعم المــالي ، وٕاصـدار الـدوريات ونشــر المؤ 

 0المؤتمرات العلمية ومنح إجازات التفرغ العلمي وغير ذلك 
 

 
 :خدمة المجتمع :  2-9

يكون للجامعة خطة لخدمة المجتمع تجسد عالقة الجامعـة بـالمجتمع وتزيـد مـن قنـوات    -أ
التواصــل بــين كافــة مؤسســاته ومؤسســات الجامعــة ، تشــارك فــي صــياغتها ومناقشــتها 

جهات المختصة في الجامعة والمجتمع وتعمل على تـوفير الظـروف المناسـبة وٕاقرارها ال
 0للجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطة لتحقيق مبدأ االعتماد الذاتي 

تنشيء مراكز متخصصة مثل مراكـز األبحـاث ومراكـز خدمـة المجتمـع ومراكـز التطـوير    -ب
اصــة تتناســب وطبيعــة المهنــي ألعضــاء هيئــة التــدريس وتعطيهــا أوضــاعًا تنظيميــة خ

 0مهامها وتوفر لها الجامعة السبل الالزمة لالعتماد المالي  الذاتي 
 :تسترشد الجامعة في خدماتها للمجتمع بالوسائل المتعارف عليها مثل   -ج
ـــدوات الثقافيـــة العامـــة ،   ـــة والصـــناعية ومعـــارض الكتـــب ، والن إقامـــة المعـــارض الفني

ٕاعـادة تأهيـل العـاملين والمـوظفين وتـدريب و تمـع ،والمشاركة في مشـروعات تنميـة المج
في القطاعـات المختلفـة فـي المجتمـع وتقـديم االستشـارات والدراسـات لمؤسسـات العمـل 

 0والخدمات وٕاصدار مجالت ثقافية ، وتطوير التقنيات وبرامج التدريب عليها 
 
 :المكتبات ومصادر المعلومات :  2-10



ـــة تتناســـب مح  -أ ـــة مكتب توياتهـــا مـــع طبيعـــة عملهـــا ومهامهـــا وموقعهـــا تكـــون للجامع
الجغرافي والتخصصات القائمـة فيهـا ، ودورهـا فـي تنميـة المجتمـع ومواكبـة التطـورات 
المســتمرة فــي حقــول المعرفــة المختلفــة ونظــم المعلومــات واالتصــاالت ، وتكــون لهــا 
 سياســة معتمــدة للحصــول علــى مصــادر المعلومــات وٕاثرائهــا وتجديــدها باإلضــافة إلــى
الئحة خاصة بشروط اإلعارة واالسـتفادة منهـا ألعضـاء هيئـة التـدريس والطلبـة وأفـراد 

 0المجتمع ومؤسساته 
تــنظم مجموعــات المكتبـــة بسلســلة مـــن اإلجــراءات الفنيــة تشـــمل تســجيلها وٕادخالهـــا   -ب

وفهرســتها وتصــنيفها وٕاعــداد الفهــارس الالزمــة لهــا وفــق أحــدث مــا تطبقــه المكتبــات 
ظمــة وقواعــد ومعــايير دوليــة ، وكــذلك بــإجراءات حفظيــة عــن طريــق الجامعيــة مــن أن

 0تجليدها وترميزها وصيانتها وترجمتها 
تشــترك المكتبــة بــالمجالت العلميــة المتميــزة عربيــا وعالميــا وفــي التخصصــات الدقيقــة   -ج

للوصول إلـى مصـادر ) االنترنت ( فضال عن توفير امكانات شبكة المعلومات الدولية 
  0 المعلومات

تـــــوفر المكتبـــــة المراجـــــع األساســـــية الالزمـــــة للبحـــــث والدراســـــة كالمعـــــاجم اللغويـــــة   -هـ
ـــة ) الموســـوعات ( ودوائـــر المعـــارف )  القـــواميس( ومعـــاجم التـــراجم والســـير ، واألدل

 0الخ باللغات العربية واألجنبية  000والكتب ، واألطالس والببليوغرافيات 
  0ض واالستنساخ توفر المكتبة أجهزة ووسائل العر   -و
تحرص إدارة المكتبة علـى تعزيـز عالقـات التعـاون مـع المكتبـات ومصـادر المعلومـات   -ز

 0والمؤسسات الداخلية والخارجية 
تقـدم المكتبـة الخـدمات المعلوماتيـة مـن مراجـع وٕارشـاد واعـارة وحجـز وتصـوير وطلـب   -ح

ن ، وتيسـير االنتفـاع مـن مصورات للمواد غير المتوفرة في المكتبة للباحثين والدارسـي
 0هذه الخدمات بالطرق المختلفة 

تحوسب المكتبة أنشطتها لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيـا المعلومـات ، علـى - ط 
 0كافية للطالب ) شاشات ( أن تخصص أجهزة حاسوب شخصية أو مطارف 

ًا الحتياجـات العمـل تعين الجامعة عددًا كافيًا من الموظفين المؤهلين في المكتبة وفقـ - ي
0 

 
 :العالقات الثقافية والعالقات العامة وشؤون الخريجين :   2-11

جتمـــع المحلـــي والمؤسســـات تحـــرص الجامعـــة فـــي التعـــرف علـــى صـــورتها لـــدى الم   -أ
المعنيــة محليــًا واقليميــًا ودوليــًا عــن طريــق الدراســات واالســتطالعات ، والعمــل علــى 



اتخــاذ اإلجــراءات العمليــة لتوضــيح وتحســين تلــك الصــورة ونقــل انشــطتها إلــى هــذه 
 0الجهات 

تحرص الجامعـة علـى تعزيـز عالقاتهـا الثقافيـة والعلميـة مـع الجامعـات والمؤسسـات   -ب
خـــرى محليـــًا واقليميـــًا وعالميـــًا فـــي التخصصـــات والمســـتويات المختلفـــة بموجـــب األ

اتفاقيات تحقق أهدافها وتخدم مجتمعها ، وعلى أن تكلف جهة معينة ضمن الهيكـل 
 0التنظيمي للجامعة للقيام بهذه المهمة وبمستوى تنظيمي مناسب 

معنيــين فــي الجامعــة يــتم تعمــيم اتفاقيــات التعــاون علــى أعضــاء هيئــة التــدريس وال  -ج
 0لتحقيق أهداف االتفاقيات واإلفادة منها على الوجه األفضل 

تعمــل الجامعــة علــى توثيــق ارتباطاتهــا وعضــويتها فــي المنظمــات العربيــة واالقليميــة   -د
 0والدولية واالتحادات والروابط العلمية المختلفة 

لــك عــن طريــق توثيــق تعمــل الجامعــة علــى متابعــة خريجيهــا فــي مختلــف مــواقعهم وذ -هـــ
 0المعلومات الخاصة بهم قبل وبعد التخرج ومتابعة ذلك 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث 
 ) 1( استبانة 

 :رسالة الجامعة ، أهدافها ، مهامها ، برامجها ، واستراتيجيتها  -1
 

ــين ال  -أ ــى ان تعــرف بهــا فــي المجتمــع وب جامعــات مــا الرســالة التــي تعمــل الجامعــة عل
 يرجى بيان ذلك  األخرى داخل الدولة وخارجها ؟ 

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

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

 
 .كيف يتم وضع الرسالة واعتمادها وتعميمها ؟ وضح ذلك  - ب

 -
 -
 -
 -

 .ماالجهات التي تتابع تنفيذ الرسالة  ؟ وضح ذلك    -ج
       _ 
        -



        -
        -

كيف تتم متابعة تطوير رسالة الجامعة وفق التغيـرات الهامـة فـي البيئـة ؟ وضـح ذلـك   -ج
. 
       _ 
        -
        -
        -

 .ما هي األهداف التي تعمل الجامعة على تحقيقها انطالقًا من رسالتها ؟ عدد ذلك     -د
       _ 
        -
        -
        -

 
 (     ) .كال (    ) راتيجية مكتوبة ؟ نعم هل توجد للجامعة است -هـ

 كيف تم وضع االستراتيجية واعتمادها وتعميمها ؟   -1
       _ 
        -
        -
        -

 .وما هي الجهات التي تتابع  تنفيذها ؟ وضح ذلك 
 -
 -
 -
 -
 
كيــف تــتم متابعــة تطويراالســتراتيجية وفــق التغيــرات الهامــة فــي البيئــة ؟ وضــح   -2

 .ذلك 
       _ 
        -



        -
        -

 
 :هل تراعي االستراتيجية المباديء الرئيسة االتية  -3

 (    ) .كال (     ) نعم : تنمية اإلنسان  -
 (    ) .كال (     ) نعم : تقدم المجتمع  -
 (    ) .كال (     ) نعم : حسن اإلدارة   -
 (    ) .كال (     ) نعم : توظيف الموارد  -
 (    ) .كال (     ) نعم : اف التعليم المستمرأهد -
 (    ) .كال (     ) نعم : نوعية الحياة الجامعية  -
 (    ) .كال (     ) نعم : تقدم البحث العلمي  -

  
ــتم مراجعــة االســتراتيجية وٕاجــراء التعــديالت  -4 ــة التــي مــن خاللهــا ت مــا هــي اآللي

 وضح ذلك الالزمة لها ؟ 

       _ 

        -
        -

        -
 

 
 

إلى أي درجة تعتبر الجامعة أن رسالتها ومهمامها وأهـدافها واسـتراتيجيتها واضـحة لكـل  - و
 )  : 1( من الجهات الموضحة في الجدول 

 ) 1( جدول                                      

0Bالجهــــــــة 
 غير واضحة قليلة متوسطة كبيرة

     المجتمع

ـــــــدريس  ـــــــة الت ـــــــي أعضـــــــاء هيئ ف
 الجامعة 

    

     الجهاز اإلداري في الجامعة 



     الطلبة 

     الجامعات األخرى

كيف يتم التأكد مـن وضـوح رسـالة الجامعـة وأهـدافها للجهـات الموضـحة فـي الجـدول  - ز
 0وضح ذلك . أعاله  

       _ 

        -
        -
        -

 
 :هل للجامعة خطط في مجاالت   -ح

 . وضح ذلك(    ) كال (     ) م نع: التعليم  -1
 -
 -
 -
 -
 .وضح ذلك(    ) كال (     ) نعم : البحث العلمي  -2

 -
 -
 -
 -
 .وضح ذلك(    ) كال (     ) نعم : خدمة المجتمع وتنميته  -3

 -
 -
 -
 -
 .وضح ذلك(    ) كال (     ) نعم : التدريب-4

 -
 -
 -



 -
 .وضح ذلك)    ( كال (     ) نعم : تطوير البنى التحتية -5

 -
 -
 -
 -

( حسب األولوية التي تحظى بها )  2( رتب المهام التالية والوضحة في الجدول     -ط
 0) لألولوية الثالثة ) 3(لألولوية األولى    و ) 1(ضع 

 ) 2( جدول 

 االولوية المهمة 

1 2 3 

    التعليم

    البحث العلمي

ــــــــــــع  خدمــــــــــــة المجتم
 وتنميته

   

    التدريب

    تطوير البنى التحتية

 
 .ما مبررات هذا الترتيب ؟ وضح ذلك  

       _ 
        -
        -
        -

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الموارد المادية)  2( استبانة 
 

 :الموارد المادية 
 :  األرض    -1

( ما مساحة األرض المقامة عليها الجامعة بكامل انشاءاتها وفـي مختلـف مواقعهـا     - أ
 ):المربع بالمتر 

 
 )إرفق ما يثبت ذلك : ( هل األرض المقامة عليها الجامعة مخصصة  - ب

 من الدولة  -
 مملوكة للجامعة   -
 مؤجرة  -

 
 :االبنية   -2

 ما عدد األبنية المقامة على أرض الجامعة وما مساحات كل منها ؟ - أ
 المساحة بالمتر المربع                      اسم البناية

- 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -



(  ومامعـدل مســاحة القاعــة الواحـدة بــالمتر المربــع (  ) ماعـدد القاعــات التــدريس ؟   -ب
.( 
ومامعــــدل مســــاحة المعمــــل (  ) ماعــــدد المعامــــل والمختبــــرات الطالبيــــة والبحثيــــة ؟  -ج

 (  ).والمختبر الواحد بالمتر المربع 
 ).  (ومامعدل مساحة المدرج الواحد بالمتر المربع (  ) ماعدد المدرجات ؟  -د

ـــالمتر (  ) ماعـــدد المكاتـــب االداريـــة ؟  -هــــ ومامعـــدل مســـاحة المكتـــب االداري الواحـــد ب
 (  ).المربع 

(  ) ماعـــدد المرافـــق واالنشـــطة الطالبيـــة والخدميـــة والثقافيـــة والرياضـــية والصـــحية  -و
 (     ) .ومامعدل مساحة الواحد منها بالمتر المربع 

ألغــراض المخصصــة لهــا وكفــاءة اســتخدامها ، مامــدى مالءمــة المبــاني والمنشــآت ل -ز
 :وتوافر الشروط العامة فيها 

(     غيــر مالئمــة اطالقــا (    ) مالئمــة الــى حــدما وبحاجــة الــى تطــوير (     ) مالئمــة جــدا 
. ( 
 
 :حدد المباني والمنشآت التي بحاجة الى تطوير -ح

 -
 -
 -
 -
 -
 ؟هل للجامعة خطة انشائية تلبي احتياجات التوسع -ط

 (     )كال (      ) نعم 
 (      )ماالميزانية المقدرة للخطة االنشائية ؟ قدر ذلك بالدوالر  -ي
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 الموارد المالية )  3( استبانة 
 ) : 3( األجهزة التي تتولى الشؤون المالية والرقابية في الجامعة يتم تحديدها كما الجدول -1

 ) 3( جدول 

المهام التي تنفذها بشكل  الرقابيةاسم الوحدة المالية و 
 مختصر

 عدد الموظفين

   

   

   

   

   

 

ما هو النظام المالي والمحاسبي المعمول به في الجامعة ؟ وما مدى تحقيقه   -2
ألهداف الجامعة واألهداف المالية والرقابية المحددة نظامًا ؟ يرجى توضيح ذلك مع 

 0ارفاق النظام 

 -

 -



 -

 -

وارد المالية ومصادر التمويل التي تعتمد عليها الجامعة لتغطية نفقاتها ما الم- 3
 السنوية ، وما نسبتها في موازنة الجامعة السنوية في الوقت الحاضر ؟ 

 الموارد المالية ونسبة مساهمتها في موازنة الجامعة)  4( جدول 

             

الرقم 
 المتسلسل

 

 الموارد

 مصدر التمويل

حكومي ، ( 
 )ص خا

المبلغ  
 بالدوالر

 النسبة المئوية للموارد

 قياسا لموازنة الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

هل للجامعة خطة مالية لتأمين الموارد الالزمة لها ولتغطية نفقاتها السنوية المنتظرة  -4
 .ترفق رجاءا 0، وانشطتها ؟

 

 .وضح ذلك0الية ؟ما اإلجراءات التي تتخذها الجامعة لضمان نجاح خطتها الم  -5

 -

 -

 -

 -

 

ما موقف الجامعة من نسبة اإلنفاق ؟ وهل للجامعة أية خطة لمراجعة نسب االنفاق   -و
 0؟ وضح  ذلك

 -

 -

 -

 -

كيف توزع الجامعة موازنتها السنوية على األقسام والكليات والمراكز وما األسس التي تتبع  -ز
 . في ذلك ؟  وضح ذلك 

( لسنوية على أوجه اإلنفاق المختلفة الموضحة في الجدول  وزع موازنة الجامعة ا   -ح
 0باألرقام والنسب ؟)  5



 

 

 توزيع موازنة الجامعة حسب أوجه اإلنفاق)  5( جدول 

المبلغ  وجـــــه االنفاق
 بالدوالر

النسبة المئوية في 
 %الموازنة 

 

الرواتب واألجور : الفصل األول  -1
 :واالستحقاقات 

 . ن في الجهاز األكاديميرواتب العاملي  -

رواتب العاملين في الجهاز اإلداري والخدمات  -
 .المساعدة

 .استحقاقات  العاملين  -

التشغيل والصيانة :  الفصل الثاني  -2
 :  والخدمات العامة 

 :نفقات الصيانة والتشغيل   -

صيانة المباني  -1
 0واألجهزة والمعدات 

تجهيزات ومواد   -2
 0ولوازم 

كتب ودوريات  -3
 0راجع وم

 نفقات إدارية  -4

مؤتمرات ندوات  -5
 0وورش عمل 

 0البحث العلمي  -6

  



 0التدريب  -7

 0خدمات طالبية  -8

نفقات أخرى  -9
 0متنوعة 

 :التنمية والتطوير : الفصل الثالث  -3

 0تطوير اإلدارة  - أ
 0المشاريع الجديدة  - ب
 0المشاريع المستمرة  -ج

 

 

 0لموقرة يمكن تعديل النموذج وفق ما هو معمول به في جامعتكم ا •
يرجى ارفاق نسخة من الموازنة السنوية العامة للسنوات الخمس الماضية  •

  0للجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )النظام التسييري ( االدارة )  4( استبانة 
 

ــًا فــي الجامعــة ؟ يرفــق  -1 ــة واألكاديميــة والماليــة القائمــة حالي مــا البنيــة التنظيميــة اإلداري
 ؟)داري واألكاديمي والمالي اإل( الهيكل التنظيمي 

 -
 -
 -
 -
 ) : 6( هل تشتمل البنية التنظيمية على المتطلبات التالية في الجدول  -2 

 كال نعم  المتطلب

   التخطيط االستراتيجي

   خدمة المجتمع

   المتابعة

االمــن ، النقــل ، ( الخــدمات المســاعدة 
 ) .الخ ...السالمة العامة 

  

 
 يل على هذه البنية التنظيمية في السنوات الخمس األخيرة ؟هل جرى أي تعد  -3

 .في حالة االجابة بنعم يرجى بيان موجبات التعديل (      ) . كال (    ) نعم 



 -
 -
 -
 -
 ما هو التنظيم األكاديمي في الجامعة ؟ يرجى بيان ذلك    -4

 -
 -
 -
 -
 
ــع بهــا المســتويات المختلفــة، ك   -5 مجــالس األقســام ، ومجــالس ماالصــالحيات التــي تتمت

الكليات ومجلس الجامعة ومجلس األمناء واللجان المتخصصة المرتبطة بهـا كاللجـان 
 الخ ؟ ترفق الصالحيات لكل منها 00الثقافية والبحث العلمي ، وشؤون الطالب 

 . هل يشارك أعضاء هيئة التدريس في صنع القرارات في الجامعة؟   -6
 .وضح االساليب (     ) ، كال (   )  انا ،  احي(    )  نعم        

 -
 -
 -
 -
 
ماطبيعة الحرية األكاديمية التي يمارسها اعضاء هيئة التدريس فـي أدائهـم لواجبـاتهم    -7

 .وضح ذلك بالتفصيل 0اوالتعبير عن آرائهم ؟ 
 -
 -
 -
 -
 إلــى أي درجــة توضــح نظــم الجامعــة وتعليماتهــا الغايــات والمهمــات األساســية للعمــل- 8

اإلداري فيهـــا ؟ يرجـــى إرفــــاق األدلـــة التنظيميـــة وأدلــــة اإلجـــراءات اإلداريـــة ، ونظــــم 
 0توصيف الوظائف والنظم المتعلقة بالعاملين واللوائح ذات العالقة 

 -



 -
 -
 -
 (     ) . كال (    ) هل للجامعة تشريعات خاصة لتعيين العاملين فيها ؟نعم    -9
 

جامعـة فـي تحديـد أعـداد العـاملين فـي المراكـز اإلداريـة ما األسس التـي تسـتخدمها ال   -10
 وضح ذلك0واألكاديمية المختلفة في الجامعة ؟ وكيفية اختيارهم ؟

 -
 -
 -
 -
 

مااالســـلوب الـــذي يـــتم فيـــه اختيـــار األشـــخاص للمراكـــز القياديـــة اإلداريـــة العليـــا فـــي - 11
 وضح ذلك0الجامعة ؟

 -
 -
 -
 -
 

يــار األشــخاص للمراكــز القياديــة األكاديميــة العليــا فــي مااالســلوب الــذي يــتم فيــه اخت   -12
 .وضح ذلك0الجامعة ؟

 -
 -
 -
 -
 

للعــاملين فــي الجامعــة مــن أكــاديميين  ) المحاســبة ( هــل للجامعــة نظــام للمســاءلة    -13
 0وٕاداريين ؟ يرفق النظام 

هــل للجامعــة نظــام لتقـــويم أداء العــاملين فــي الجامعــة مـــن أعضــاء هيئــة التـــدريس   -14
 0واإلداريين ؟ يرفق النظام 



ما اإلجراءات التي تتخذها الجامعة لضمان استفادة العاملين من تقويم أدائهم ؟وضـح   -15
 .ذلك 

 -
 -
 -
 -
مــا األدوات التكنولوجيــة الحديثــة التــي تســتخدمها الجامعــة فــي تنظــيم العمــل اإلداري   -16

 .فيها وترشيده ؟ بين ذلك
 -
 -
 -
 -
 

 وضح ذلك0تي تستخدم الجامعة فيها هذه التكنولوجيا الحديثة ؟ما المجاالت ال  -17
 -
 -
 -
 -
 

مــــا اإلجــــراءات التــــي تســــتخدمها الجامعــــة لتــــدريب العــــاملين فيهــــا علــــى اســــتخدام   -18
 وضح ذلك 0التكنولوجيا الحديثة في إنجاز مهماتهم ؟

 -
 -
 -
 -
العمـل واإلبـداع فيـه  هل يوجد في الجامعة نظام حوافز لتشجيع العـاملين علـى اتقـان   -19

 0؟ يرفق النظام 
ما الطريقة التي تستخدمها الجامعة في اختيار العاملين الـذين يمنحـون هـذه الحـوافز   -20

 .وضح ذلك  0التشجيعية ؟
 -



 -
 -
 -
هل للجامعة سياسة واضحة حول تـدريب العـاملين اإلداريـين لرفـع كفايـاتهم فـي إنجـاز  -21

ه السياسة ؟ وما هذه البرامج خالل السـنوات الخمـس المهمات المنوطة بهم ، وما هذ
 وضح ذلك0األخيرة ؟

 -
 -
 -
 -
 

ما الطريقة التي تستخدمها الجامعة في التعرف إلى الحاجات التدريبية للعاملين فيهـا   -22
 .وتحديدها ؟ وضح ذلك 

 -
 -
 -
 -
 
 

ا موضـحة فـي هل تتـوافر فـي الجامعـة العناصـر الكفيلـة بتـوفير بيئـة مناسـبة للعمـل كمـ-23
 ) : 7( الجدول 

 ) 7( جدول 

 كال نعم مدى توفره/ العنصر

   النظافة العامة

   الحياة االجتماعية

   تنظيم الحدائق

   تنظيم المكاتب

مــا التعويضــات أو االســتحقاقات التــي تمنحهــا الجامعــات للعــاملين فيهــا وللــذين تنتهــي -24
 خدماتهم ؟



الســـــتحقاق الممنـــــوح مـــــع إرفـــــاق الوثـــــائق ا/ علـــــى التعـــــويض  Xضـــــع العالمـــــة ( 
 ) التوضيحية

 .الضمان االجتماعي وتعويض نهاية الخدمة (        )        
 تأمين صحي (        )  
 تأمين على الحياة (        )  
 بدل مواصالت (        )  
 قروض سكنية (        )  
 توفير السكن (        )  
 ي الجامعة قبول األبناء ف(        )  
 نادي الموظفين (        )  
 السوق التعاوني (        )  
 مطاعم الجامعة (        )  
 صندوق التكافل االجتماعي(        )  
 )حدد(أخرى (        )  
 

ما الطريقة التي تستخدمها الجامعة في تأمين حاجتها من المواد والتجهيـزات الالزمـة   -25
؟ وهل تستخدم الجامعة نظامًا محوسبًا في حصـر مـا لـديها مـن  لتسيير العمل اإلداري

 وضح ذلك 0هذه التجهيزات والمواد واألدوات ؟
 -
 -
 -
 -
 

كيـف يـتم صـنع القــرارات اإلداريـة فـي الجامعــة ؟ وضـح ذلـك مــع بيـان الجهـات التــي    -26
 تتولى  ذلك 

 -
 -
 -
 -
 0يان الجهات التي تتولى ذلككيف يتم صنع القرارات األكاديمية في الجامعة ؟ ب   -27



 -
 -
 -
 -
هــل يوجــد لــدى الجامعــة نظــام معلومــات واتصــاالت متطــور يلبــي حاجــات التخطــيط   -28

 االستراتيجي والمتابعة واتخاذ القرار واالتصاالت الداخلية والخارجية ؟ يرجى التوضيح 
 -
 -
 -
 -
 -
 .جامعة ؟ وضح ذلك ما مدى مشاركة الطلبة والمجتمع في صنع القرارات في ال   -29
 -
 -
 -
 -
 

مــااإلجراءات التــي تتخــذها الجامعــة لتحســين العالقــات االجتماعيــة بــين العــاملين فــي  -30
 وضح ذلك0الجامعة من أكاديميين وٕاداريين ؟

 -
 -
 -
 -
 

مـا هـي الـنظم الفنيـة المتبعـة فـي اإلدارات الفنيـة وٕادارات الخـدمات كالنقـل والصــيانة  -31
 ترفق رجاءا 0الخ ؟ 000واألمن والسالمة العامة 

 -
 -

 البرامج والتخصصات األكاديمية وتقويم الطلبة)  5( استبانة 
   



 ماالنظام المتبع في الجامعة ؟   -1
 (    ).كال(    ) نعم : نظام الساعات المعتمدة -
 (    ).كال(    ) نعم : النظام الفصلي -
 (    ).كال(    ) نعم : النظام السنوي -

 
 : التخصصات التي توفرها الجامعة على مستوى ما عدد  -2
 (   )عدد التخصصات : الدرجة الجامعية األولى في الكليات والمعاهد والمراكز المختلفة  -
 (    ) .عدد تخصصات الدكتوراه (    ) عدد تخصصات الماجستير : الدراسات العليا  -

 

 تطرحها الجامعةالتخصصات والبرامج والدرجات العلمية التي )  8( جدول 

 :يرجى بيانها بتوضيح كل درجة علمية تمنح وفق الجدول التالي 

1B2 المؤسسةBالتخصص 

الدبلوم  البكالوريوس التخصص/ القسم المركز/المعهد / الكلية
 العالي 

 الدكتوراه الماجستير

 
 
 
 
 
 
 

 

     

ـــديل الجـــدول: ملحوظـــة  ـــزم األمـــر أو تع ـــق ونظـــم   يمكـــن االســـتعانة بجـــداول إضـــافية إذا ل بمـــا يتف
 0جامعتكم

 
 
ما هي تعليمات الجامعة بخصوص مكونات الخطة الدراسية لكل درجة علميـة  ولكـل تخصـص ؟  -3

 وضح ذلك ؟



 -
 -
 -
 -
 
 هل تضع الجامعة معايير بالنسب والساعات لمكونات الخطة الدراسية لكل تخصص ؟وضح ذلك  -4

 -
 -
 -
 -
لبكـالوريوس يرجـى توضـيحها بشـكل تفصـيلي كمـا هـو مامكونات الخطة الدراسـية علـى مسـتوى ا -5

 ) . 9( مثبت في الجدول 

  

 مكونات الخطة الدراسية على مستوى البكالوريوس)  9( جدول 
 

 

11Bمكونات الخطة الدراسية للتخصص 

3Bتوزيع النسب او الساعات المعتمدة 

كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

4B كليات
 أخرى

 ت جامعةمتطلبا
 
  
 

 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 
 

 متطلبات قسم 

     



 
 
 

 متطلبات حرة
 
  
 

 أخرى
 

 

 
 مجموع الساعات المطلوبة للتخرج 

  

     

 
مــن ضــمن المجمــوع المــذكور أعــاله ، مـــا 

ـــــة  المختبـــــرات ( عـــــدد الســـــاعات التطبيقي
) والمشـــاغل والتـــدريب العملـــي والميـــداني 

  ونسبتها من الخطة ؟
 

     

 
مامكونات الخطة الدراسية على مستوى الدبلوم العالي يرجـى توضـيحها بشـكل تفصـيلي كمـا هـو  -6

 ) . 10( مثبت في الجدول 
 
 
 
 

 مكونات الخطة الدراسية على مستوى الدبلوم العالي)  10( جدول 
 

 
5Bتوزيع النسب او عدد الساعات المعتمدة 



12Bمكونات الخطة الدراسية للتخصص 
 كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

6B كليات
 أخرى

 متطلبات جامعة
 

 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 متطلبات قسم

 
 متطلبات حرة 

 
 أخرى

 
 مشروع تخرج

 

     

      مجموع الساعات المطلوبة للتخرج  

مــن ضــمن المجمــوع المــذكور أعــاله ، مـــا 
ـــــة  تبـــــرات المخ( عـــــدد الســـــاعات التطبيقي

) والمشـــاغل والتـــدريب العملـــي والميـــداني 
 ونسبتها من الخطة ؟ 

     

 
 

مامكونــات الخطــة الدراســية علــى مســتوى الماجســتير يرجــى توضــيحها بشــكل تفصــيلي كمــا هــو  -7
 ) . 11( مثبت في الجدول 

 
 

 مكونات الخطة الدراسية على مستوى الماجستير)  11( جدول 
 



 

13Bتخصصمكونات الخطة الدراسية لل 

7B الساعات المعتمدة/ توزيع النسب 

كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

8B كليات
 أخرى

 متطلبات جامعة
  
 
 

 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 
 

 متطلبات قسم
 
 
  

 متطلبات حرة
 
 
  

 أخرى
 
 
 

 رسالة
 

 

     

      مجموع الساعات المطلوبة للتخرج  

     مـــوع المـــذكور أعـــاله ،مـــا مـــن ضـــمن المج



ـــــة  المختبـــــرات ( عـــــدد الســـــاعات التطبيقي
) والمشـــاغل والتـــدريب العملـــي والميـــداني 

 ونسبتها من الخطة ؟ 

 
مامكونات الخطة الدراسـية علـى مسـتوى البكـالوريوس يرجـى توضـيحها بشـكل تفصـيلي كمـا هـو  -8

 ) . 12( مثبت في الجدول 
 ية على مستوى الدكتوراهمكونات الخطة الدراس)  12( جدول 

 

 

14Bمكونات الخطة الدراسية للتخصص 

9B الساعات المعتمدة/ توزيع النسب 

كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

10B كليات
 أخرى

 متطلبات جامعة 
 

 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 متطلبات قسم

  
 متطلبات حرة 

 
 أخرى

 
 رسالة

 

     

      ات المطلوبة للتخرج  مجموع الساع

مــن ضــمن المجمــوع المــذكور أعــاله ، مـــا 
ـــــة  المختبـــــرات ( عـــــدد الســـــاعات التطبيقي

) والمشـــاغل والتـــدريب العملـــي والميـــداني 
 ونسبتها من الخطة ؟ 

     



يرجى تصميم الجداول بما يتفق وما هـو معمـول بـه فـي جـامعتكم لمكونـات الخطـط الدراسـية 
ا بالنســـبة للجامعـــات التـــي تعتمـــد النظـــام الســـنوي وال تتبـــع نظـــام الســـاعات للـــدرجات العلميـــة ، أمـــ

المعتمدة ، تصمم الجامعة جداول تتناسـب مـع طبيعـة مكونـات الخطـة الدراسـية بحيـث تعبـر عـن كـل 
بالساعات الزمنية الفعلية التي تعطيها الطالب في قاعة التدريس خـالل فتـرة دراسـته ) متطلب(مكون 

 0دة العلمية للحصول على الشها
 
 
األسس التي تراعيها األقسام في إعداد الخطة الدراسية للتخصصات التي تقـدمها / ما المعايير  -9 

 .وضح ذلك 0؟ 
 هل تلزم تشريعات الجامعة القسم بوضع وصف دقيق لمحتوى المواد التعليمية ؟ -10

 (    ) .كال (    ) نعم 
 لمواد التعليمية ؟وضح ذلك كيف يقاس التزام القسم بتطبيق محتوى ا -11

 -
 -
 -
 -

 هل محتوى المواد التعليمية متاح لالطالع عليها ؟  -12
 (     ) .كال (    ) نعم 

 
ما الطريقة واإلجراءات التي تستخدمها مجالس الكليات في إقرار الخطة الدراسية للتخصصات  -13

 .؟ وضح ذلك 
 -
 -
 -
 -

لكليات في إقـرار الخطـة الدراسـية للتخصصـات ؟ عـدد ذلـك ما المعايير التي تأخذ بها مجالس ا -15
. 

 -
 -



 -
 -
 
 

ما الطريقة واإلجراءات التي تستخدمها الجامعة فـي إقـرار الخطـة الدراسـية  للتخصـص فـي كـل  -16
مــن األنمـــاط النظاميــة التقليديـــة وأنمــاط التعلـــيم الحديثــة كـــالتعليم المفتــوح والتعلـــيم عــن بعـــد 

 .وضح ذلك لكل نمط 0؟
 -
 -
 -
 -
 

مــا الطريقــة التــي تتخــذها الجامعــة لضــبط التــداخل فــي أوصــاف المــواد وتحقيــق التــرابط بينهــا  -17
 والتدرج في دراستها وتحديث محتواها ؟ وضح ذلك 

 -
 -
 -
 -
 (   ) .كال (   ) هل تقوم الجامعة دوريًا بمراجعة التخصصات والبرامج التي توفرها ؟ نعم  -18
ي تمــت مراجعتهــا ولمــاذا  ؟ وماالجهــة التــي قامــت بالمراجعــة  ؟ بيــان مــا هــي التخصصــات التــ -19

 ) 13( ذلك بالجدول 
 
 
 

 ) 13( جدول 

اسم التخصص الذي تم 
 مراجعته

بيان الجهة التي قامت  سبب المراجعة
 بالمراجعة

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
مــع بيــان هـل تــم الغــاء أو فــتح تخصصــات خــالل الســنوات الخمســة األخيــرة ؟ يرجــى التوضــيح  -20

 0األسباب والمبررات 

التخصصات التي 
 تم الغاؤها

التخصصات التي 
 تم فتحها

 االسباب والمبررات اسم القسم اسم الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
    

 :ما هي شروط التخرج التي تحددها الخطة الدراسية في الجامعة بخصوص  -21



التعلـيم عـن بعـد (   ) التعلـيم المفتـوح (   ) ي التعليم التقليد: عددالساعات التي يدرسها الطالب .ا 
 (     ).اية انماط اخرى يذكر النمط وعدد الساعات (    ) 

ــب . ب ــة التــي يحرزهــا الطال ــدي : مــا معــدالت المــواد والمعــدالت التراكمي ــيم التقلي التعلــيم (   ) التعل
 (     ).دد الساعات اية انماط اخرى يذكر النمط وع(    ) التعليم عن بعد (   ) المفتوح 

التعلـيم : ما نسب انتظام الطلبة في الدراسة والحدين الزمنيين األدنى واألعلى للتخـرج وغيـر ذلـك . ج
ايـة انمـاط اخـرى يـذكر الـنمط وعـدد (    ) التعليم عن بعد (   ) التعليم المفتوح (   ) التقليدي 
 (     ).الساعات 

 -
 -
 -
 -
 
 

ن فـي التخصصـات المختلفــة الـذين تقـدر الجامعــة أن فـرص العمـل متاحــة مـا نسـبة الطلبـة الخــريجي -22
 ؟ 14لهم مباشرة بعد تخرجهم وضح ذلك في الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 14( جدول 

نسبة الحصول على فرص  نسبة الخريجين المتوقعة اسم التخصص
 العمل

 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 

 ضاء هيئة التدريس ومساعدوهمأع) 6(استبانة 
 :أعضاء هيئة  التدريس  -1

الرجـاء إعـداد دليـل حـديث بأعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـة توضـح فيـه أســماء    -أ
أعضــاء هيئــة التــدريس مــع بيــان رتــبهم األكاديميــة والجامعــات التــي تخرجــوا منهــا 

 0وسنة التخرج والتخصص العلمي الدقيق لكل منهم 
 
 



 خصائص أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الكليات)  15( جدول 
 .....................القسم /الكلية

الرتبة  االسم القسم
 الجامعية

الشهادة  الجنسية
الجامعية 
 وتاريخها

التخصص  مصدرها
 الدقيق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :ية ولكل قسم  يرجى توزيع الجدول اعاله وفق الجداول التخصصية االت  -ب
 0توزيع أعضاء هيئة التدريــس حسب رتبهم العلمية المختلفة 

 ) 16( جدول 

 استاذ استاذ مشارك استاذ مساعد مدرس مساعد الرتب العلمية

     متفرغ

     غير متفرغ

  



توزيع أعضاء هيئة التدريس من حيث البلدان التي حصلوا منها على شهاداتهم )  17( جدول 
 0والشهادات األدنى ) الدكتوراه(العليا 

بلد الحصول 
 على الشهادة

بلدان اوروبا  بلد عربي
والواليات 
 المتحدة

 اخرى دول شرق اسيا

     شهادة الدكتوراه

شهادة 
 الماجستير

    

شهادة الدبلوم 
 العالي

    

 0توزيع أعضاء هيئة التدريس حســـب النوع والفئة العمرية)  18( جدول 

ــــــل  50 سنة فاكثر 60 عمرال/ النوع  ســــــنة الق
 سنة 60من 

ــــــل  40 ســــــنة الق
 سنة  50من 

 سنة  40اقل من 

     ذكور 

     اناث

     

 
 
 
 

النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس ، موزعًا حسب الرتب األكاديمية )  19( جدول 
 المعمول بها في الجامعة

 التدريسية عدد الساعات النصاب التدريسي  حسب المرتبة العلمية

  استاذ

  استاذ مشارك

  استاذ مساعد

  مدرس



وزع ساعات العمل األسبوعي في المتوسط ألعضـاء هيئـة التـدريس حسـب رتـبهم  - 2/ج
 :العلمية كما مبينة في الجدول 

 
 توزيع ساعات العمل األسبوعي ألعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة)  20( جدول 
 ......................كلية 

 استاذ استاذ مشارك استاذ مساعد مدرس النشاط

     التدريس الفصلي

     ارشاد الطلبة األكاديمي 

     لقاءات مكتبية مع الطلبة 

     اإلشراف على الرسائل 

     البحث العلمي 

     عضوية اللجان 

     خدمة المجتمع 

     المجموع الكلي 

 
ميات الرتب العلمية حسـبما هـو معمـول بـه فـي جـامعتكم وتكـرار الجـدول الرجاء تعديل مس: مالحظة 

 0بعدد الكليات 
وضـح ذلـك  ما األسس التـي تعتمـدها الجامعـة فـي اختيـار عضـو هيئـة التـدريس وتثبيتـه وترقيتـه ؟-
التعليمات المتبعة في الجامعة والمتعلقة بتعيين وتثبيـت وترقيـة أعضـاء هيئـة / يرجى إرفاق النظام و 

 0دريس الت
 -
 -
 -
 -
مــا النظــام واإلجــراءات التــي تطبقهــا الجامعــة فــي اختيــار عضــو هيئــة التــدريس ، ومــا درجــة األخــذ -

 0يرجى اإليضاح  بمبدأ الكفاءة والتنافس ؟
 -
 -
 -



ما هو النظام والمعايير المتبعة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس ، وما نسبة االعتمـاد علـى كـل -
التـدريس ، نشـر البحــوث العلميـة المحكمـة، مــدة الخدمـة ، خدمـة المجتمــع ، : مـن العناصـر التاليــة 
 0يرفق النظام  األنشطة الجامعية ؟

 -
 -
 -
 -
 
هل يرتبط تقـويم تـدريس عضـو هيئـة التـدريس بتثبيتـه وترقيتـه ؟ ومـا هـي اإلجـراءات التـي تطبقهـا -

 الجامعة لضمان استفادة عضو هيئة التدريس من تقويم تدريسه ؟
 -
 -
 -
 -
 

مـــا هـــي سياســـة الجامعـــة لتشـــجيع التقـــويم الـــذاتي ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومـــدى تطبيقهـــا ،  -
 .والوسائل واألساليب التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس لتطوير أنفسهم ؟ وضح ذلك 

 -
 -
 -
 
 
 :االتي )  21( وضح االنشطة التي يمارسها اعضاء هيئة التدريس توضح بالجدول  - 

 ) 21( جدول 

عـــدد اعضـــاء هيئـــة  اسم النشاط 
 التدريس المشاركين

 النسبة

   االنتساب للجمعيات العلمية

   حضور المؤتمرات والندوات العربية

   حضور المؤتمرات والندوات الدولية واالقليمية



   المشاركة بالبحوث في المؤتمرات والندوات

   البحوث المنشورة في المجالت العربية والدولية

   بحوث المقبولة للنشر في المجالت العربية والدوليةال

   الجوائز العلمية التي حصل عليها

   الكتب المؤلفة والمنشورة

   الكتب المترجمة والمنشورة

   االشراف على رسائل الماجستير

   االشراف على رسائل الدكتوراه

   الدورات التدريبية التي شارك بها داخل وخارج الجامعة

   اللجان العلمية

   االستشارات العلمية

 
 
ما هو النظام الخاص بالتعامل مـع أعضـاء هيئـة التـدريس الـذين يظهـرون تميـزًا فـي -

 التعليم أو البحث العلمي او خدمة المجتمع ؟ وضح ذلك 
 -
 -
 -
كيف تتعامل الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس الذين ال يتقدمون للتثبيت أو الترقيـة -

 دة زمنية معقولة ؟وضح ذلك ضمن م
 -
 -
 -
 -
 هل تتم االستفادة من أعضاء هيئة التدريس عند بلوغهم سن التقاعد؟يرجى التوضيح  -

 -
 -
 -
 -



 
 :مساعدو هيئة التدريس   -2
هــل للجامعــة خطــة فــي تحديــد احتياجــات أقســامها مــن مســاعدي أعضــاء هيئــة التــدريس ؟ يرجــى -

 .ارفاق ذلك
 (    ) كال (  ) نعم                       

ــدريس حســب  -  ــة الت ــين مســاعدي أعضــاء هيئ ــار وتعي ــذي تطبقــه الجامعــة فــي اختي مــا النظــام ال
 التخصص والقسم ؟وضح ذلك 

 -
 -
 -
 -
 
 :ما هي سياسة الجامعة فيما يتعلق بمساعدي أعضاء هيئة التدريس في ما يتعلق باآلتي -
 .جيًا ؟ وضح ذلك تأهيلهم وتدريبهم وابتعاثهم داخليًا وخار . ا

 -
 -
 -
 

 0الواجبات والمهام المنوطة بهم وكيفية تقويم أدائهم .ب
 -
 -
 -
 
 0الحقوق والمزايا التي توفرها الجامعة لهم .ج

 -
 -
 -
 
مــا هــي سياســة الجامعــة إزاء مســاعدي هيئــة التــدريس الــذين يفشــلون فــي الحصــول علــى الدرجــة .د

 العلمية العليا ؟



 -
 -
 -
 -
 
 :برات والمشاغل فنيو المخت  -3
 ارفق ذلك0هل للجامعة خطة في تحديد احتياجات أقسامها من فني المختبرات والمشاغل ؟-

 (   ) .كال (   ) نعم 
ما هي سياسة الجامعة في تعيين فني المختبرات والمشاغل وتأهيلهم وتدريبهم وتطويرهم وتقويم -

 .أدائهم ؟ وضح ذلك 
 -
 -
 ؟ وضح ذلك 0تبرات والمشاغل ما هي حقوق وواجبات فنيي المخ-

 :الحقوق 
 -
 -

 :الواجبات
 

 الطلبة)   7(  استبانة 
 

 :القبول والتسجيل 
ما هو الجهاز الذي يتولى عمليتي القبول والتسجيل للطلبـة فـي الجامعـة والمهـام   -

 التي يقوم بها ؟ وضح ذلك
- 

 -
 -
 -
 ما عدد موظفي الجهاز واختصاصاتهم ؟ -

  (     )عددالموظفين 
 تذكر رجاءا: االختصاصات 



 -
 -
 -
 -
 
 :ما األسس التي تطبقها الجامعة في قبول الطلبة وتسجيلهم للدرجة الجامعية األولى -

 0معدل الثانوية العامة (    ) 
 0)  في المدرسة الثانوية ( العالمات الدراسية (    ) 
 0اختبارات خاصة بالقبول (    ) 
 0) ذكورًا وٕاناثًا ( المساواة االجتماعية (    ) 
 أخرى (    ) 

هل هناك استثناءات لهذه األسس فيما يتعلق بالفئات التالية مع إرفاق نصـوص هـذه االسـتثناءات -
 :والنسب واألعداد لكل فئة 

 0الطلبة العرب . ا
 -
 -
 0الطلبة األجانب . ب
 -
 -
 0الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة .ج

 -
 -
 0ئية أو الفقيرة الطلبة من المناطق النا. د

 -
 -
 0الطلبة على نفقتهم الخاصة وفق برامج قبول معينة .هـ

 -
 -



 0ما هي أدنى المعدالت للقبول في التخصصات المختلفة للسنوات الخمس االخيرة   -

 -
 -
 -
 -
 -
 
 
مـــا هـــي اإلجــــراءات التـــي تتخــــذها الجامعـــة أو تنــــوي اتخاذهـــا لجــــذب الطلبـــة ذوي المســــتويات  -

 0الية للدراسة فيها ؟ وضح ذلك التحصيلية الع
 -
 -
 -
 -
عـدد طلبــة الجامعــة خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة مــوزعين علــى األقســام فــي الكليــات المختلفــة  -

 0وحسب الجنس ؟
 

 ) 22( جدول 
 :.....................القسم :...........الكلية 

 نسبة التطور عدد الطلبة السنة

  االناث الذكور

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام ( الخامسة 
 )التقويم 

   

 .يرتب جدول خاص لكل قسم في كل كلية : مالحظة 
 



عدد الطلبة الذين قبلتهم الجامعة سنويًا خالل السنوات الخمس األخيرة موزعين حسب الجنس ؟ -
0 

 ) 23( جدول 

 :.....................القسم :...........الكلية 

 نسبة التطور عدد الطلبة المقبولين السنة

  االناث الذكور

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام التقويم ( الخامسة 
( 

   

 

عدد خريجي الجامعة سنويًا خالل السنوات الخمس األخيرة موزعين حسب الكليات واألقسام   -
 0وحسب الجنس ؟

 ) 24( جدول 

 :.....................القسم ......:.....الكلية 

 نسبة التطور عدد الطلبة الخريجين السنة

  االناث الذكور

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام التقويم ( الخامسة 
( 

   

 

 نسب الرسوب والتسرب بين الطلبة للسنوات الخمس األخيرة ؟-



 ) 25( جدول 
 :.....................سم الق:...........الكلية 

 نسبة التطور نسب  السنة

  الرسوب النجاح

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام التقويم ( الخامسة 
( 

   

 

 .ما االجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من نسب الرسوب ؟ وضح ذلك -

 -

 -

 -

 

الطلبة والفترات التي تتم بموجبها إجراءات هذه  ما هي إجراءات ومراحل وخطوات عملية تسجيل-
 وضح ذلك 0العملية ؟

 -

 -

 -

 -

 

 ما المعلومات التي تجمعها الجامعة عن الطلبة الذين يقبلون فيها ؟ وضح ذلك  -
 -



 -

 -

 

 ما الوسائل واألدوات التي تستخدمها في ذلك ؟ -

 -

 -

 -

 -

 .جى توضيح ذلك هل هناك نظام محوسب للسجالت والوثائق الطالبية ، ير -

 -

 -

 -

 -

 

 .هل هناك جهاز لمتابعة الخريجين وما هي الشؤون التي يتوالها ؟يرجى توضيح ذلك -

 -

 -

 -

 

 :األنشطة والخدمات الطالبية 

وضح 0ما هو الجهاز الذي يرعى شؤون الطلبة في الجامعة ؟ وما هي اختصاصاته ومهامه ؟-
 ذلك 

 -

 -



 -

 -

 نشطة والهيئات الطالبية ؟ ومدى تطبيقها ؟ما هي لوائح الجامعة بخصوص األ -

 -

 -

 -

 -

 

ما هي األدلة التي توفرها الجامعة للطلبة والتي تتضمن الخطط األكاديمية واللوائح والتعليمات -
الخاصة باألنشطة الطالبية والحياة الجامعية ، وخدمات اإلرشاد والتوجيه وأساليب تقويم الطلبة ، 

 0كهم ومحاسبتهم وغير ذلك ؟ ترفق الوثائق ومتابعة الخريجين وضبط سلو 

 -

 -

 -

 

ما اإلجراءات التي تتخذها الجامعة لتوفير الخدمات كالسكن والرعاية الصحية واإلرشاد النفسي -
واالجتماعي وخدمات الرعاية االجتماعية للمحتاجين وذوي االحتياجات الخاصة والمبدعين منهم ؟ 

 .وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث العلمي)  8(  ستبانة ا

ما هو الجهاز الذي يتولى تنسيق البحث العلمي في الجامعة وما مهامه وعالقته بالكليات  -1
واألقسام والمراكز المختلفة وارتباطه برئاسة الجامعة ، وعالقته مع مؤسسات دعم البحث العلمي 

 محليًا وعالميًا وضح ذلك ؟

 -

 -

 -

 -

 

 0خاصة بالبحث العلمي ؟ ترفق الخطة ما هي خطة الجامعة ال -

 -



 -

 -

 -

 0الجهات التي شاركت في صياغة هذه الخطة وٕاقرارها ؟ وٕاجراءات  ذلك /ما الجهة-

 -

 -

 -

 -

السياسات : ما هي العناصر األساسية التي تشتمل عليها خطة البحث العلمي من حيث  -
 0واإلجراءات وأسس المفاضلة بين البحوث وتوزيعها وتمويلها ؟

 

 -

 -

 -

 -

 

 إلى أي حد تتفق هذه الخطة وسياسة البحث العلمي للدولة ؟  -

 -

 -

 -

 -

 ما هي خطة الجامعة لمتابعة تنفيذ خطتها البحثية ؟-

 -



 -

 -

 -

 

كيف تقوم الجامعة خطتها البحثية وما الجهة التي تتولى ذلك والمدة التي يجري فيها التقويم  -
 0؟

 -

 -

 -

 

 0نوات الخمس األخيرة وموجبات ذلك ؟هل تم تطوير الخطة في الس-

 -

 -

 -

 -

 

ما مقدار ونسبة ما خصصته الجامعة للبحث العلمي في السنوات الخمس األخيرة من موازنتها -
السنوية وتوزيعها على مجاالت البحث العلمي المختلفة والمرتكزات واألسس التي اعتمدتها الجامعة 

 ) 26( ل في تخصيص هذه النسبة ؟ توضيح ذلك في الجدو

 ) 26( جدول 

الميزانية للبحث %  السنة
 العلمي

االسس التي اعتمدتها الجامعة في تخصيص 
 هذه النسبة

   االولى



   الثانية

   الثالثة

   الرابعة

   )عام التقويم (الخامسة

 

هل هناك عالقة بين مخصصات البحث العلمي للقسم وانتاجيته العلمية من بحوث منشورة -
 وضح ذلك 0اجستير ودكتوراه ؟ورسائل م

 -

 -

 -

 -

 

حدد استعمال الجامعة لكل من األساليب التالية لتنشيط البحث العلمي مع ارفاق الوثائق  -
 :التوضيحية 

ومامتوسط الدعم للبحث (     ) . كال (    ) نعم : الدعم المالي للبحوث   -
 ) $ (      الواحد 

ومامتوسط الدعم للدورية (     ) . كال )   (  نعم : إصدار الدوريات العلمية   -
 ) $ (      الواحدة 

 

ومامتوسط الدعم (     ) . كال (    ) نعم : المؤلفات العلمية المتخصصة   -
 ) $ (      للمؤلف الواحد 

 

ومامتوسط (     ) . كال (    ) نعم : عقد المؤتمرات العلمية المتخصصة   -
 ) $   (    الدعم للمؤتمر الواحد 



 

دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات متخصصة خارج / تسهيل   -
ومامتوسط الدعم للمشاركة الواحدة في (     ) . كال (    ) نعم : البلد 

 ) $ (      المؤتمر 

 

(     ) . كال (    ) نعم : الدوريات العلمية المتخصصة / توفير المراجع    -
 ) .$ (      والدوريات في السنة الواحدة  ومامتوسط الدعم للمراجع

 

(     ) كال (    ) نعم : توفير اإلتصال بقواعد وشبكات المعلومات في الخارج   -
 ) .$ (      ومامتوسط الدعم لتوفير االتصال 

 

(     ) . كال (    ) نعم : توفير الخدمات الحاسوبية في معالجة البيانات   -
 ) $ (      ات ومامتوسط لتوفير الخدم

 

(     ) . كال (    ) نعم : اشراك أعضاء هيئة التدريس في عقود بحثية   -
 ) $ (      ومامتوسط الدعم لمشاركة عضو هيئة التدريس في العقد الواحد 

 

ومامتوسط الدعم الجازة (     ) كال (    ) نعم : منح إجازات التفرغ العلمي   -
 ) $   (    التفرغ العلمي الواحدة 

 

ومامتوسط الدعم (     ) كال (    ) نعم : توفير أدوات ومعدات للبحث العلمي   -
 ) $ (      لتوفير االدوات والمعدات 

 

ومامتوسط الدعم (     ) كال (    ) نعم : تسهيل التفرغ الجزئي للبحث العلمي   -
 ) $ (      لتسهيل التفرغ الجزئي للبحث العلمي 

 



 0) حددها ( ى أساليب أخر   -

  

ما عدد البحوث التي قامت الجامعة بدعمها في السنوات الخمس األخيرة مع بيان عنوان البحث -
 0الباحثين ومبلغ الدعم لكل بحث / والباحث 

 ) 27( جدول 

عدد البحوث  السنة
 التي تم دعمها

اجمالي مبلغ  اسماء الباحثين اسماء البحوث
 الدعم

     االولى

     الثانية

     الثالثة

     الرابعة

عام ( الخامسة
 ) التقويم 

    

 

ما عدد البحوث العلمية التي قام أعضاء هيئة التدريس بنشرها في المجالت العلمية المختلفة   - 
 ) : 28( وماعدد المؤلفات العلمية موزعة على التخصصات العلمية المبينة في الجدول 

 ) 28( جدول 

التي تم عدد البحوث  التخصصات
نشرها في المجالت 
العلمية الصادرة عن 

 الجامعة

عدد البحوث التي 
تم نشرها في 
المجالت العلمية 

 العربية والعالمية

عدد المؤلفات 
من قبل اعضاء 

 هيئة التدريس

عدد المؤلفات 
 التي تم نشرها

     الطبية

     الهندسية



     العلمية

     التربوية

     االنسانية

 

عقود البحثية التي عقدتها الجامعة مع مؤسسات أو جهات محلية وأجنبية مع بيان تلك ما ال-
الجهات وموضوع العقود وقيمة كل عقد وعدد الباحثين من الجهتين المتعاقدتين ؟ وما مقدار ما 

 ) 29(تحصلت عليه الجامعة من هذه العقود ؟موضحا في الجدول 

 

 

 

 ) 29(جدول 

اسماء الجهات 
تعاقد التي تم ال

 معها

( نوع الجهة 
محلية ، عربية ، 

 )اجنبية 

عدد الباحثين  موضع العقد
 المتعاقدين

نسبة الجامعة  قيمة العقد
 من العقد

      
      
      
      
      

 

 

 الدوريات التي تصدرها الجامعة واألبحاث التي نشرت في الدوريات من داخل الجامعة وخارجها -

 ) 30( جدول 

ء الدوريات اسما
التي تصدرها 

 الجامعة

االبحاث  التخصص
المنشورة من 

 داخل الجامعة

االبحاث % 
المنشورة من 

 داخل الجامعة 

االبحاث 
المنشورة من 

 خارج الجامعة

االبحاث % 
المنشورة من 

 خارج الجامعة



      
      
      
      
      

 

 

عقدتها الجامعة أو شاركت في عقدها في السنوات  ما المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التي
 0الخمس األخيرة ، مع بيان مجاالت هذه المؤتمرات وتواريخ عقدها ومكانها 

 ) 31( جدول 

اسماء المؤتمرات والندوات العلمية 
 المتخصصة التي عقدتها الجامعة

 مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد مجال المؤتمر 

    
    
    
    
    

 

هل تطبق الجامعة سياسة التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس ؟ يرفق كشف بأسماء أعضاء -
هيئة التدريس الذين استفادوا من هذه االجازه في السنوات الخمس األخيرة ومجاالت تخصصاتهم 

 0والجهات التي أمضوا فيها إجازاتهم ؟

 ) 32(جدول 

اسماء  اعضاء هيئة التدريس الذين 
 من التفرغ العلمي استفادوا

مجال 
 التخصص 

الجهة التي 
قضوا فيها 

 تفرغهم 

عدد مرات 
 التفرغ 

    



    
    
    
    
    
    

 

 

ما قواعد وشبكات المعلومات التي توفرها الجامعة ألعضاء هيئة التدريس ؟ ولطلبة الدراسات -
 وضح ذلك0العليا ؟ ومدى استخدام أعضاء هيئة التدريس لهذه القواعد ؟ 

ما مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لهذه القواعد ، مع المؤشرات -
 0الموضحة لذلك ؟

 (     ) لم يستخدم (       ) استخدام مؤقت (     ) استخدام بشكل مستمر 

 -

 -

 -

 

 0هل استقبلت الجامعة أعضاء هيئة تدريس زائرين وما البحوث التي أنجزوها ؟-

 ) 33( جدول 

 اسم البحث المنجز اسم الجامعة االم مجال التخصص اسماء  اعضاء هيئة التدريس الزائرين

    
    
    
    
    
    



    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمة المجتمع)  9( استبانة 



 

 وضح ذلك ما هي الجهة التي تتولى مسؤولية تنسيق أنشطة خدمة المجتمع في الجامعة ؟  -

 -

 -

 -

 -

  

 ما خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ، ترفق الخطة ؟ -

 -

 -

 -

 

 0الجهات التي شاركت في صياغة هذه الخطة وٕاقرارها وٕاجراءات ذلك ؟/ ما الجهة -

 -

 -

 -

 -

 

 0هل جرى تعديل هذه الخطة في السنوات الخمس األخيرة وموجبات ذلك ؟ -

 -

 -

 -

 -



مة المجتمع ومراكز للتطوير المهني ، ماهي مهامها ودورها في ربط هل للجامعة مراكز لخد-
  0الجامعة بالمجتمع ؟

 -

 -

 -

 -

ما هي اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال خدمة المجتمع في السنوات الخمس األخيرة في  -
 المجاالت الموضحة في الجدول مع إرفاق الوثائق التوضيحية ؟

 ) 33( جدول 

السنة  االولى السنة السنة
 الثانية

السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة
الخامسة عام 

 التقويم

  اسم النشاط

معارض فنية 
 وصناعية

     

      معارض كتب

      دورات للمجتمع

      ندوات ثقافية

      مشاريع تنموية

      تاهيل الموظفين

استشارات 
 للمؤسسات

     

اصدار مجالت 
 ثقافية

     



      تطوير التقنيات

معالجة مشكالت 
 اجتماعية

     

      اخرى

 

 

 

بيان بالمشروعات التي ساهمت الجامعة في تطويرها أو إنشائها وكانت ذات مردود إيجابي واضح -
 وضح ذلك 0على المجتمع في السنوات الخمس األخيرة ؟

 -

 -

 -

 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوماتالمكتبات ومصادر الم)  10( استبانة 



ما هو التنظيم اإلداري للمكتبة واللوائح الخاصة باالقتناء واألبحاث والتبادل والتعاون وغيرها ؟  -
 وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 0ما هي اإلجراءات الفنية المتعلقة باالقتناء والفهرسة والتصنيف واإلعارة والتبادل وغير ذلك ؟-
 وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 

ومواقعها ومساحة كل منها والخدمات التي تقدمها ألعضاء  بيان توزيع المكتبات الجامعية-
 0هيئة التدريس والطلبة 

 ) 34( جدول 

اسم 
 المكتبة

معدل عدد  مساحتها موقعها
 ²م/ الطلبة 

مجموع 
الكتب 
 فيها

عدد 
 المقاعد

معدل عدد 
الطلبة 
للمقعد 
 الواحد

الخدمات التي 
تقدمها 

 للمستفيدين

        
        
        
        
        
        



 

هل توفر المكتبة صيانة مستمرة لمقتنياتها وما هي النظم والقواعد والمعايير التي تطبقها   -
 المكتبة في ترميم وحفظ وصيانة مقتنياتها ؟ 

 -

 -

 -

 -

 

 ما مدى توفر الخدمات التالية ألعضاء هيئة التدريس وللطلبة ؟  -
 ) 35( جدول 

 العدد نوع الخدمات

  حواسيبال

  قواعد المعلومات الحاسوبية

  االقراص الحاسوبية

  االفالم واالشرطة

  شبكة االنترنت

 

كيف تحدد الجامعة حاجاتها للكتب والمراجع العلمية والدوريات ومصادر المعلومات ؟ ودور  -
 أعضاء هيئة التدريس في ذلك ؟ وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 



يات التي تشتمل عليها المكتبات الجامعية حسب عدد الكتب والمراجع العلمية والدور  -
 ) . 36( التخصصات  ومامعدل عدد الكتب لكل طالب وضح ذلك بالجدول 

 ) 36( جدول 

معدل عدد الكتب  الدوريات المراجع العلمية عدد الكتب التخصصات
 لكل طالب

     الطبية

     الهندسية

     التربوية

     االنسانية

     العلمية

     رىاخ

     المجموع

 

ما متوسط عدد الكتب والدوريات التي حصلت عليها المكتبات خالل السنوات الخمس األخيرة في -
 ) 37(كل تخصص ؟ وضح ذلك بالجدول

 

 

 

 

 

 

 

 ) 37(جدول 



 متوسط عدد الكتب والدوريات  التخصصات

السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى
لخامسة عام ا

 التقويم 

      الطبية

      الهندسية

      التربوية

      االنسانية

      العلمية

      اخرى

 

ماهي المجموعات الخاصة األخرى التي تحتفظ بها المكتبة كالخرائط الجغرافية والجيولوجية -
 والوثائق اإليداعية والمجموعات المتخصصة وغير ذلك ؟ وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 

 .زائر يوميا (        ) ما متوسط عدد الزائرين اليومي للمكتبة ؟ -

 .ساعة (       ) ما معدل الساعات التي تفتح فيها المكتبة أسبوعيًا ؟ - 

 .العالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات األخرى  -   

 

 ) 38( جدول 



 العدد نوع العالقة التي تربط المكتبة

  محليا

  عربيا

  ليادو 

 

 0ما عدد الموظفين والعاملين في مكتبات الجامعة وبيان مؤهالتهم ؟   -ق

 وضح ذلك  0ما اإلجراءات التي تقوم بها الجامعة لتطوير كفايات العاملين في المكتبة ؟-

 -

 -

 -

 -

 

 وضح ذلك0ما الخدمات المساعدة التي توفرها المكتبة للمستفيدين من خدماتها ؟ -

 -

 -

 -

 -

 

 مات التي تقدمها المكتبة للمجتمع المحلي كاإلعارة والمطالعة وغير ذلك ؟ وضح ذلك ما الخد-

 -

 -

 -

 -



 

المصنفات التي تفقد كل عام ونسبتها من مجموع مقتنيات المكتبة / ما هي عدد الكتب -
 0للسنوات الخمس األخيرة  موزعة حسب التخصصات ؟

 ) 39( جدول 

 عدد الكتب المفقودة  التخصصات

السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية نة االولىالس
الخامسة عام 

 التقويم 

      الطبية

      الهندسية

      التربوية

      االنسانية

      العلمية

      اخرى

الكتب % 
 المفقودة 

     

 

 

 

 
 

 

 

 جينالعالقات الثقافية والعالقات العامة وشؤون الخري)  11( استبانة 

 



  0ما هي األجهزة التي تتولى مسؤولية هذه األنشطة ومهامها ؟-1      

 ) 40( جدول 

 عدد العاملين المهام الموكلة اليه اسم الجهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ما هو النظام المتبع في الجامعة لتحديد مهام العالقات العامة وما هي اإلجراءات التي  -2
ا لدى المجتمع وٕاجراءاتها لرسم الصورة المناسبة ؟وضح تتخذها الجامعة للتعرف إلى صورته

 .ذلك 

 -

 -

 -

 -

  

ما اتفاقات التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات المختلفة محليًا وعالميًا -3
 0وموضوع كل اتفاقية وتاريخها 

 ) 41( جدول 



اسم الجامعة او المؤسسة 
 التي ابرمت اتفاقية معها

وضوع م تاريخ االتفاقية
 االتفاقية

محلية : بيان مكان المؤسسة 
 ، عربية ، عالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ما المشروعات واألنشطة التي تم تنفيذها والتي اشتملت عليها هذه االتفاقيات سواء ما  -4
( تعلق منها بأعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو العاملين ؟ في الجامعة بيان ذلك بالجدول

42 .( 
 ) 42( جدول 

عضو ( المشمولين بالنشاط او المشروع نوع النشاط او اسم الجامعة او 



المؤسسة التي ابرمت 
 اتفاقية معها

المشروع المتفق 
 عليه

 )هيئة تدريس ، الطلبة ، العاملين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 بيان عضوية الجامعة ومؤسساتها في المنظمات واالتحادات المحلية واإلقليمية والدولية ؟ -5

 ) 43( جدول 

 اسم المنظمة او االتحاد اسم الجامعة والمؤسسة

 دولي اقليمي محلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 .مااالساليب التي تتبعها الجامعة لمتابعة شؤون خريجيها ؟ يرجى بيان ذلك  -6
 -

 -

 -

 -

 -

 

هل تستأنس الجامعة برأي جهات العمل والجامعات التي يواصل خريجوها دراساتهم فيها ؟  -7
 0وكيف يتم ذلك ؟ 00لك للتعرف إلى مستوى أداء الخريجين وذ

- 

 -



 -

 -
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