
AFI slr'el+l rLlt

!lri,{ii!,
:li

iri!:

!l
:l



 

 

 

 دليل 

 الدراسات العليا  برامج جودة ضمان 

 في الجامعات العربية

  
 اتحاد الجامعات العربية

 األمانة العامة
 األردن - عمان

 
 

  
 األولىالطبعة 

 م 1036هـ الموافق  3417



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  التقديم

 

في الوطن ستشعر اتحاد الجامعات العربية الحاجَة الماسَة لضبط جودة التعليم العالي ا
الظروف، والنظم التعليمية الجديدة، وسياسة العولمة، ضمانًا لنوعيته في ظل العربي 

، وأعَد له نظامًا 7002فأنشأ مجلسًا لضمان الجودة واالعتماد عام  ،واألسواق المفتوحة
 وضع إطارًا عامًا لضمان جودة البرامج األكاديميةأن  جلسمهذا ال منجزات ومن. خاصاً 

ونظرًا . بذلك ، وأصدر دلياًل خاصاَ للمرحلة الجامعية األولى العربية الجامعات في كليات
جمعية علمية للكليات المتناظرة عن االتحاد في الجامعات العربية  77النبثاق 

مجلس أن تقوم الالختالف طبيعة التخصصات في تلك الكليات فقد ارتأى األعضاء، و 
بحيث تمتاز  ،التابعة لها األكاديمية الخاصة بالبرامج بإعداد معاييرها علمية كل جمعية

للتقويم باالعتماد على  الرئيسيةتلك المعايير بالشمولية وتحتوي على كافة العناصر 
الجودة يمكن بضمان اإلطار العام الذي أقره المجلس، ومن ثم إصدار أدلة خاصة 

 لخاصةتلك األدلة ا بعض حتى اآلن ، وقد صدرتطبيقها على جميع برامجها األكاديمية
في كليات الجامعات العربية  ضمان جودة البرامج األكاديمية مثل دليل بالجمعيات

ودليل ضمان جودة برامج التمريض في كليات  ،لتخصصات تكنولوجيا المعلومات
البرامج األدلة على بعض  ويجري العمل حاليًا على تطبيق تلك ،الجامعات العربية
من حيث مدخالتها وعملياتها  فيها البرامججامعاتنا العربية لتقويم جودة األكاديمية في 

ومخرجاتها بهدف الكشف عن جوانب القوة لديها لتعزيزها، وجوانب الضعف لتالفيها 
التي لم عيات العلمية الجمعة متاببحاليًا ويقوم المجلس . ووضع رؤى مستقبلية لتطويرها

بها ليصار إلى صة اصدار األدلة الخإلأدلة خاصة ببرامجها األكاديمية  يصدر عنها
 .تطبيقها

 

، وحيث إن هجامعاتفي  انتشارًا واسعًا لبرامج الدراسات العلياحاليًا يشهد العالم العربي 
أخذ على عاتقه مهمة تطوير مؤسسات  قد في االتحاد مجلس ضمان الجودة واالعتماد



 

 

العربية واالرتقاء بها، وذلك من خالل نشر ثقافة الجودة في وبرامج التعليم العالي 
المعايير الدولية  المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتنمية المعايير العربية التي تتواكب مع

لتحسين جودة أداء العمليات ومخرجات المؤسسات التعليمية وبرامجها األكاديمية على 
قليميًا النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع به ا، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا وا 

مجلس الارتأى ، فقد ودوليًا، وكذلك تدريب الهيئتين التدريسية واإلدارية على مفاهيم الجودة
سات التعليمية في المؤسبرامج الدراسات العليا لتقويم جودة  اً عام اً إطار ضَع أيضًا أن ي

 .تهلضمان جود العربية
 

في الدراسات العليا برامج ويهدف هذا الدليل إلى وضع إطار عام لتقويم جودة 
الدليل بالشمولية بحيث احتوى على كافة هذا وقد تميز . سات التعليمية العربيةالمؤس

العناصر الرئيسية للتقويم البرامجي، وبالوضوح والموضوعية من خالل إمكانية قياس 
رامج خالل إمكانية تطبيقه على جميع بالمؤشرات الخاصة بعملية التقويم، وبالمرونة من 

جراءات التي تتم ضمن ونظرًا ألن عملية التقويم الذاتي تعد من أهم اإل. الدراسات العليا
برنامج الدراسات عملية التقويم والمراجعة، وهي أيضًا الخطوة األولى ضمن عملية تقويم 

فإن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة األقسام األكاديمية بمختلف  ،ومراجعته العليا
المؤسسات التعليمية لتقويم برامجها بشكل ذاتي، إضافة إلى إمكانية استخدامه من قبل 

الدراسات برامج ق التقويم الداخلية أو الخارجية باعتباره يوفر إطارًا عامًا لتقويم جودة فر 
 .العليا

 
وال يسع األمانة العامة لالتحاد إال أن تتقدم  بجزيل الشكر والتقدير إلى الزمالء الذين 

 :ساهموا باإلعداد واإلشراف على هذا الدليل، وهم
 .المملكة األردنية الهاشمية/ اتحاد الجامعات العربية/ محمد رأفت محمود  .د.أ .1

 .المملكة األردنية الهاشمية /الجامعة األردنية / عبدالرحيم الحنيطي.د.أ .7

 . اإلمارات العربية المتحدة/ هيئة االعتماد األكاديمي/الرب عماد الدين أبو .د.أ .3

 .األردنية الهاشميةالمملكة / اتحاد الجامعات العربية/ غيثيعقوب عبدالسالم  .د.أ .4
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 مقدمة (أولا 
تعد قضية ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية من القضايا المهمة والملحة 

الحاضر في ظل ما فرضه الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية التي  نافي وقت
 لزاماً صبح أذلك ل. في كافة المجاالت تدويل التعليم العاليباتجاه  هاتتجه جميع

 ااالرتقاء بمؤسساته في الوطن العربي والبحث العلمي على وزارات التعليم العالي
واعتماد معايير علمية رصينة  ،واالهتمام بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة ،التعليمية
 الدرجاتلجميع ها األكاديمية برامجومختلف  تلك المؤسساتوجودة  أداءلتقويم 
 .التي تقدمها العليا العلمية

أحد اتحاد الجامعات العربية ويعد مجلس ضمان الجودة واالعتماد في 
أخذ على عاتقه مهمة تطوير مؤسسات وبرامج  ساسية الذياألمجالس االتحاد 

هذا إصدار ويعد  .واالرتقاء بها التعليمية مستوياتهفي جميع  التعليم العالي العربية
الخاصة بالتقويم المؤسسي و  التي أصدرها مجموعة األدلةلجديدة  الدليل إضافة

االرتقاء بالتعليم ألهمية الدراسات العليا في  نظراً  للجامعات العربية والبرامجي
 .العالي وخاصة في مجال البحث العلمي

الدراسات العليا برامج ضمان جودة بالدليل على المعلومات الخاصة هذا يحتوي  
من األدنى التي تحدد الحد و  ،الجودة واالعتمادقبل مجلس ضمان  المحددة من

وبالشكل  ،مع المعايير الدولية تتماشىو  ،المتوقعة من الخريجين األداء المعايير
  .اوخصوصيته الذي يناسب البيئة العربية

  

 الدليل أهداف( ثانياا 
 :تيةاآل هدافتحقيق األإلى الدليل هذا يسعى 
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بدور مجلس وتوعيتها االتحاد  أعضاءالعربية  المؤسسات التعليميةتعريف  .1
مراحل جميع لاألكاديمية برامج الضمان الجودة واالعتماد في ضمان جودة 

 .(الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) الدراسات العليا
 ضمان جودةعملية  بمراحلالمتعلقة والدقيقة توفير المعلومات الكافية  .7

للمؤسسات التعليمية  ها،وشروط هاوقواعد هاوآليات الدراسات العليابرامج 
في الوطن  والبحث العلمي ولوزارات التعليم العالي ،االتحاد أعضاء العربية
  .العربي

من خالل الدراسات العليا امج نبر  ضمان جودةالعام لعملية  اإلطارتحديد  .3
يتضمنه كل محور  وما ،هذه العمليةإليها  التي تستند الرئيسية المحاور

للتقدم ساسية أمن مؤشرات وعناصر وخصائص يجب تحقيقها كمتطلبات 
 .الجودةشهادة ضمان على الحصول بطلب 

االتحاد وقيادات  أعضاء المؤسسات التعليمية العربيةمساعدة مختلف  .4
 ،ببرامجها دراسات التقويم الذاتي الخاصةجراء إفي  الدراسات العليابرامج 

 .للمعايير العربية والدولية وفقاً  دائهاأحتى تنهض بمستوى جودة 

المختلفة التي تقدمها الدراسات العليا برامج تشجيع التنافس بين   .5
برامج وكذلك التنافس الداخلي بين  ،ناظرةتالعربية المالمؤسسات التعليمية 

 التعليمية لمؤسساتلتلك ا ويمكن .المختلفة في المؤسسةالدراسات العليا 
 لبرنامج شهادة ضمان الجودة على  الحصول بطلباالتحاد التقدم  أعضاء

من قبل مجلس ضمان الجودة واالعتماد  األكاديميةمن برامجها  أكثر أو
 .التحادفي ا

طن العربي لتعزيز في الو  والبحث العلمي مساعدة وزارات التعليم العالي .6
التي  الدراسات العليابرامج تطوير وتحسين جودة جهودها الرامية إلى 
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من خالل المعلومات المتاحة من مجلس ضمان الجودة واالعتماد  تقدمها
 .في هذا المجال

 

 الدراسات العليابرامج لجودة  الرئيسية المحاور( ثالثاا 
 الجامعات باتحاد الجودة ضمان مجلس اعتمدها التيلمعايير لاإلطار العام  يتكون
 المبينة وهي ،ةيرئيسمن عشرة محاور عليا دراسات امج نبر ضمان جودة ل العربية
 (.1)الجدول في تالياً 

 

 
 علياالدراسات ال برنامج جودة محاور(: 1) الجدول

 أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المحور األول
 الدراسي المنهاج المحور الثاني
 التعليم والتعلم المحور الثالث
 أعضاء هيئة التدريس المحور الرابع

 المكتبة ومصادر التعلم المحور الخامس

 تقدم الطلبة وتقويم أدائهم المحور السادس

 والخدمات المساندةالمرافق  المحور السابع

 لدراسات العليابرنامج اإدارة  المحور الثامن
 البحث العلمي والتواصل الخارجي المحور التاسع

 إدارة الجودة وتحسينها المحور العاشر
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 دراسات عليالتقويم برنامج شروط التقدم بطلب ( رابعاا 

 الجودة ضمانمجلس  إلى  بطلب التقدم العربية التعليمية للمؤسسات يمكن
 من ،فيها لدراسات العلياا برامج من أي لتقويم العربية الجامعات باتحاد واالعتماد

 المبينة الشروط ضمن وذلكللبرنامج،  شهادة ضمان الجودة الحصول على  أجل
 :اآلتية
في  عضواً برنامج الدراسات العليا تكون المؤسسة التعليمية التابع لها  أن .1

 .اتحاد الجامعات العربية
يكون لبرنامج الدراسات العليا برنامج بكالوريوس مماثل ومعتمد  أن .2

باستثناء األكاديميات والمعاهد ذات الطبيعة الخاصة ، وأن يكون قد خرج 
 .فوجين على األقل

برنامج  منعلى األقل  فوجين خّرجت قدالتعليمية  المؤسسةتكون  أن .3
 .التقويم موضوعالدراسات العليا 

 حسبالتقويم  موضوعالدراسات العليا لبرنامج تقرير التقويم الذاتي  إعداد .4
رفاقه الدليل هذا من الثالث القسم في مفصل ماهو  .الطلب مع وا 

 مجلس حددها التي الدراسات العليا برنامج بتقويم الخاصة الرسوم دفع .5
 .واالعتماد الجودة ضمان

 شهادة ضمان الجودة لحصول على او  دراسات عليام برنامج ويتقآلية ( اا خامس
من قبل مجلس ضمان الجودة واالعتماد  شهادة ضمان الجودةمنح  عملية تعتمد
بعين  وأخذها بعناية دراستها يجب التي الضوابط من مجموعة تحاد علىاالفي 

 :وهي ،الحصول على الشهادة بطلب التقدم عند االعتبار
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 شهادة ضمان الجودة بطلب الحصول على التعليمية تتقدم المؤسسة  .1
 تقرير ومتضمناً معتمدًا من مجلس تلك المؤسسة، الدراسات العليا لبرنامج 
 .للبرنامج الذاتي التقويم

إذا الدراسات العليا لبرنامج  شهادة ضمان الجودة ُيرفض طلب التقدم ل .2
غير برنامج الدراسات العليا أن لمجلس ضمان الجودة واالعتماد تبين 

وفي هذه . في رابعاً إليها  للتقدم للشهادة المشار المؤهلةمستوف للشروط 
الحالة ال يجوز للمؤسسة إعادة التقدم من جديد إال بعد انقضاء ستة أشهر 

 .على األقل من تاريخ رفض الطلب
برنامج الدراسات يقوم المجلس بمخاطبة المؤسسة رسميًا في حال استيفاء  .3

، وذلك بما يفيد شهادة ضمان الجودة لمؤهلة للتقدم لطلب للشروط االعليا  
 .قبول الطلب خالل مدة ال تزيد على شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب

يعين مجلس ضمان الجودة واالعتماد فريقًا من المراجعين الخبراء، للقيام  .4
 .بزيارة التقويم الخارجي الميداني للبرنامج والمؤسسة التعليمية المقِدمة له

سيق مع إدارة المؤسسة التعليمية المقِدمة للبرنامج بتحديد يقوم المجلس بالتن  .5
، كما لبرنامج الدراسات العلياموعد للزيارة الميدانية وللمراجعة الخارجية 

يطلب من المؤسسة تحديد أسماء المسؤولين عن البرنامج للتواصل معهم 
 .وتنسيق أنشطة المراجعة الخارجية

لمجلس ضمان الجودة واالعتماد خالل يقدم فريق التقويم الخارجي تقريره   .6
 تقرير فريق المراجعة قطعياً  دوال يع. شهر من تاريخ انتهاء الزيارة الميدانية

 .إال بعد اعتماده من المجلس
يقوم مجلس ضمان الجودة واالعتماد بإخطار المؤسسة التعليمية التابع لها  .7

شهرين من انتهاء  محل التقويم بنتائج التقويم خالل برنامج الدراسات العليا
 :عملية التقويم، وذلك بكتاب يتضمن توصية بإحدى الحاالت اآلتية
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بعد  ضمان الجودة واالعتماد مجلس من شهادة ضمان الجودةمنح  (أ
 علىالتعليمية  في المؤسسةبرنامج الدراسات العليا من قدرة  التأكد
 على تقريربناًء الدراسات العليا لبرنامج جودة المحاور متطلبات  تحقيق

 المنح هذا عن باإلعالن ويقوم المجلس. فريق التقويم الخارجي وتوصية
لها إلى  التابعالتعليمية  والمؤسسةبرنامج الدراسات العليا  سما بإضافة
في  شهادة ضمان الجودةالحاصلة على األكاديمية برامج ال سجل

 .لكترونياإل وبموقعه المجلس سجالت
ضمان الجودة واالعتماد  من مجلس شهادة ضمان الجودة منح مشروط ل( ب

شريطة استكمال المؤسسة التعليمية لألمور الواردة في تقرير فريق 
التقويم الخارجي، حيث يتم إعطاء المؤسسة التعليمية فترة زمنية محددة 

برنامج الدراسات من قدرة  لتأكدل الستكمال النواقص قبل منح الشهادة 
جودة المحاور متطلبات  تحقيق علىالتعليمية  سةفي المؤسالعليا 

 المنح هذا عن باإلعالن ويقوم المجلس. لبرنامج الدراسات العليا
لها إلى  التابعالتعليمية  والمؤسسةبرنامج الدراسات العليا  سما بإضافة
في  شهادة ضمان الجودةالبرامج األكاديمية الحاصلة على  سجل

 .لكترونياإلوبموقعه  المجلس سجالت
 عدم حال فيبرنامج الدراسات العليا  عن شهادة ضمان الجودة حجب( ج

الدراسات برنامج بجودة الخاصة  المعايير بعض تحقيق على قدرته
والبحث العلمي  والتعليم والتعلم، ،المنهاج الدراسي تصميمك ،العليا

 عملية فياألساسية  المعايير مند هذه تع حيث والتواصل االخارجي،
  .ضمان الجودة

الممنوحة من مجلس ضمان الجودة واالعتماد  شهادة ضمان الجودة تكون . 8
 .صالحة لمدة خمس سنوات فقط
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 مجلس ضمان الجودة واالعتماد إخطار المؤسسة التعليمية بالنتيجة النهائية، يتولى
برنامج الدراسات العليا تضمن مجاالت القوة في ي تفصيلي وتزويدها بتقرير

 .والمجاالت المطلوب تحسينها
 
 برنامجل شهادة ضمان الجودة  على حصولال لخطواتملخصًا ( 1)ويبين الشكل  

 .دراسات عليا
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دراسات عليالبرنامج  شهادة ضمان الجودة لحصول على خطوات املخص  (:1) الشكل  

 الجودة ضمان شهادة على الحصول ترشيح طلب التعليمية المؤسسة ميتقد•
 مجلس إلى الذاتي التقويم تقرير متضمنا   فيها العليا الدراسات لبرنامج
   .العربية الجامعات اتحاد في واالعتماد الجودة ضمان

1 

  .الجودة ضمان شهادة لنيل للترشيح الطلب أهلية بدراسة المجلس يقوم •

 طلب بقبول المؤسسة بمخاطبة المجلس يقوم األهلية شروط انطباق بعد•
    .الترشيح

2 

 العليا الدراسات لبرنامج الخارجية المراجعة فريق بتشكيل المجلس يقوم•
 1 .(وعضوين مقرر) مراجعين ثالثة من عادة الفريق ويتكون

يحدد مقرر فريق المراجعة الخارجية مع إدارة الجامعة  ومجلس ضمان •
 :الجودة واالعتماد

 .موعدا  لزيارة فريق المراجعة للمؤسسة التعليمية -1
 .  جدول أعمال الزيارة -2
 .الترتيبات اللوجستية للزيارة -3

4 

 :زيارة المراجعة التقويمية لبرنامج الدراسات العليا•
 .تكون لمدة ثالثة أيام متتالية -1
تكون  حسب الجدول المتفق عليه مسبقا   بين  المقرر وضابط ارتباط  -2

 .الجامعة
 . تختتم بتقرير شفوي إلدارة المؤسسة التعليمية -3

5 

 العليا الدراسات برنامج عن تقريره  الخارجية المراجعة فريق يقدم•
 .االتحاد في واالعتماد الجودة ضمان مجلس إلى توصيته متضمنا  

 عليه والمصادقة التقرير مراجعة واالعتماد الجودة ضمان مجلس يتولى•
 التعليمات على بناء   واالعتماد الجودة بشهادة الخاصة اإلجراءات واتخاذ

   .العربية الجامعات اتحاد في بها المعمول واللوائح

6 

 دراسات عليالبرنامج  شهادة ضمان الجودة الحصول على خطوات ملخص 
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 الميدانية الزيارة( سادساا 
والمكلف من مجلس  ،من ثالثة أشخاص عادةً  المؤلفُ  المراجعةِ التقويم و  يقوم فريقُ 

تي التعليمية للتأكد من المعلومات ال للمؤسسة ميدانية بزيارة دضمان الجودة واالعتما
 الميدانية الزيارة برنامج ويتضمن .يمهو بغرض تقبرنامج الدراسات العليا عن  قدمتها
 وأعضاء القسم رئيس مقابلة: أهمها وجوانب، أمور عدة عادة فريقال بها يقوم التي
 من الدراسات العليا طلبة من عشوائية وعينة ،وفنيين إداريين وموظفين تدريس هيئة

 الشركات من العمل وأرباب نخريجيال من وعينة ،الدراسية المستويات مختلف
 المرافق على واإلطالع المحاضرات، بعض وحضور فيها، يعملون التي والمؤسسات
 في الواردة المختلفة واألدلة الوثائق تفحص إلى إضافة. التعلم ومصادر والتسهيالت

  .التقويم الذاتي تقرير
 
 والنتائجالخارجي  التقويم تقرير( سابعاا 

برنامج ية كتابة تقرير مراجعة شامل عن يعقب الزيارة الميدانية للمؤسسة التعليم 
 التي والنتائج األحكام من التقويم والمراجعة فريق ، لما توصل إليهالدراسات العليا

برنامج الدراسات العليا  في والتحسين التطوير ومجاالت وفرص القوة نقاط تبين
توصية فريق التقويم إلى مجلس  أيضاً  هذا التقرير يتضمنو  .الذي تم تقويمه

الدراسات برنامج اد التخاذ القرار المناسب بشأن ضمان الجودة واإلعتماد في االتح
 .قيد التقويمالعليا 
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 القسم الثاني
 الدراسات العليا  برامج ة لجودة يالرئيس المحاور 
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موضوعية والمرونة، يقدم هذا الدليل معايير دقيقة وواضحة، تتسم بالشمولية وال

في مؤسسات التعليم العالي العربية، آخذين  الدراسات العليابرامج لتقويم جودة 
ويتكون . بعين االعتبار البيئة والثقافة وواقع تلك المؤسسات في الوطن العربي

كما أسلفنا سابقًا من برامج الدراسات العليا اإلطار العام لمعايير ضمان جودة 
في سابقًا  تم بيانها التي وهي ،ة تضمن تميزها وجودتهايعشرة محاور رئيس

وينبثق عن كل محور من تلك المحاور مجموعة من العناصر (. 1)الجدول
ويمكن استخدام . الدراسات العلياامج نبر ؤشرات المستخدمة في تقويم جودة والم

ؤسسات محاور اإلطار العام لهذه المعايير لمساعدة األقسام األكاديمية في الم
بشكل ذاتي من خالل إعداد تقرير  اسات العليا فيهاالتعليمية في تقويم برامج الدر 

ومجاالت التحسين فيها، من أجل التقويم الذاتي لهذه البرامج وتحديد نقاط القوة 
التي تقدمها، إضافة إلى إمكانية استخداِم فرق التقويم  برامج الدراسات العلياتطوير 

 الدراسات العلياامج نبر يم تقويم الذاتي هذا كأساس لتقو الداخلية والخارجية تقرير ال
 . فيها مستقبالً 

 
الذي سيتم تقويمه  لبرنامج الدراسات العلياوتتم عملية إعداد تقرير التقويم الذاتي 

حيث إن كل محور من هذه المحاور يتكون . ومراجعته بناًء على المحاور الرئيسية
 :تفصيل ذلكوفيما يأتي . من مؤشرات دالة عليه وتساعد على قياسه وتقويمه

  

 أهداف البرنامج ومخرجات التعلم: األول المحور
 للقياس، قابلة  لبرنامج الدراسات العليا واضحة ومحددة  أهدافأن يكون هناك  يجب

 تحقيق برنامج الدراسات العليا ىمد لمعرفة والمراجعة يمو التق فريقُ  هاستخدمي
المؤشرات  الذاتي التقويمويجب أن يناقش تقرير . مهداف البرنامج ومخرجات التعلأل
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، وأن يشار في التقرير إلى الشواهد واألدلة والبيانات التي تثبت أدنى كحداآلتية 
 : ذلك
معلن  عنه بشكل واضح، و  ق  موثلبرنامج الدراسات العليا عام  هدف   وجود   -أ 

 .العمل سوقوبما يتوافق مع حاجات  ،معمم على الجهات المعنيةو 
لبرنامج تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام  أهداف وجود -ب 

 .الدراسات العليا
مع السياسة العامة للمؤسسة  برنامج الدراسات العليا أهداف انسجام -ج 

 .التعليمية
وخاصة  والتحققللقياس  قابلةارف ومهارات مخرجات تعلم من مع وجود -د 

 هدافوبما ينسجم مع األ ،موثقة ومعممة ،فيما يتعلق بالبحث العلمي
 .لبرنامج الدراسات العلياالمعلنة 

 المستوى على مرجعية أسس إلى أهداف البرنامج ومخرجات التعلم استناد -ه 
 .والعالمي واإلقليميالمحلي 

وأدوات لقياس مخرجات التعلم واالستفادة منها في مراجعة  آليات وجود   -و 
 .هوتقويم برنامج الدراسات العليا

 .التعلم لمخرجات الخريجين الطلبة تحقيق مدى -ز 
 ،وخريجين ،طلبةو  ،تدريسالهيئة  أعضاءالجهات المعنية من  مشاركة -ح 

برنامج الدراسات  أهدافمحلي في عملية تصميم المجتمع أفراد من الو 
 .ومراجعتهالعليا 

برنامج الدراسات  ألهداف والطلبةأعضاء هيئة التدريس  واستيعاب فهم -ط 
 .التعلمومخرجات  العليا
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 المنهاج الدراسي:  الثاني المحور
فاعلية المنهاج الدراسي في تحقيق  مدى الذاتي التقويم تقرير يناقش أن يجب

 واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة ،هومخرجاتبرنامج الدراسات العليا  أهداف
 :يأتيما  ،كحد أدنى التقرير يناقشها أن يجب التي األمور ومن. والبيانات الالزمة

ومخرجات برنامج الدراسات العليا  أهدافالخطة الدراسية مع  توافق -أ 
 .التعلم

 المقرراتتبين لبرنامج الدراسات العليا دراسية تفصيلية  خطة وجود -ب 
وتوضح عدد  ،ومجموع الساعات المعتمدة وتسلسلها وتصنيفها الدراسية

 .دراسي قررساعات الدراسة المتوقعة من الطالب لكل م
قليمية محلية مرجعيات إلى الدراسية الخطة استناد -ج   .وعالمية وا 
أن يكون الحد األدنى للمدة الزمنية سنة واحدة للدبلوم العالي   -د 

ساعة معتمدة للدبلوم  18وبواقع  ،والماجستير، وثالث سنوات للدكتوراة
كحد  ساعة معتمدة للدكتوراة 45ساعة معتمدة للماجستير و 33العالي و

 . أدنى
 .في التخصص األساسيةلحقول المعرفة  الدراسية الخطة تغطية -ه 
 :اآلتي تتضمن ،تفصيلية لكل مقرر دراسي دراسية خطة وجود -و 

 الدراسي للمقرر العام الوصف. 
 الدراسي للمقرروالمكون البحثي  والعملي النظري نسبة بيان. 
 التفصيلية واألهداف العام الهدف. 
 التعلم مخرجات. 
 التفصيلية للمقرر الدراسي المحتويات. 
 للمحاضرات الزمني الجدول. 
 والتقويمالتدريس  أساليب. 



 

 

25 

 والقراءات المطلوبة والمراجع بالكت. 
عالنه الدراسي المنهاج توثيق -ز   .ألصحاب العالقة هصيلابكافة تف وا 
حداثة المنهاج الدراسي واتساقه مع التوجهات الحديثة في التخصص  -ح 

 .العالقة بهوالبحث العلمي ذات 
 .مراجعة المنهاج الدراسي بشكل دوري -ط 
 .الدراسية للمقررات العلمي المحتوى معًا في عمقالو  شموليةال بين التوازن -ي 
أن يكون نسبة المكونات البحثية واضحة ومعلنة للطلبة ضمن الخطة  -ك 

 .الدراسية
 أو بما ،الوطنية أن يحقق البرنامج المستوى المناسب في إطار المؤهالت -ل 

 .هو متعارف عليه محليًا وعالمياً 
 

 التعليم والتعلم:  الثالث المحور
التعليم والتعلم في تحقيق فاعلية أساليب  مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب

ومن األمور . والبيانات الالزمة واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافةمخرجات التعلم، 
 :ما يأتي ،كحد أدنى التي يجب أن يناقشها التقرير

 .وخاصة البحث العلمي المقرر المنهاج يالئم بما التدريس أساليب تنوع -أ 
برنامج  أهدافأساليب التدريس والتعلم المستخدمة في تحقيق  فاعلية -ب 

 .ومخرجات التعلمالدراسات العليا  
 المقرر محتوى طبيعة يالئم بما والبحثية النظرية الجوانب تغطية مدى -ج 

 .الدراسي
هيئة  بأعضاء الخاص العلمي البحث بمخرجات التدريسية العملية إثراء -د 

 .التدريس ومدى مرونة المنهاج الدراسي لتحقيق ذلك
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التدريس والتعلم في إكساب وتطوير المهارات  أساليب مساهمة مدى -ه 
 .التي يتطلبها سوق العمل األساسية

 .والقدرة على إجراء البحوث العلمية الطلبة لدى الذاتي التعلم تعزيز -و 
 .هيئة التدريس وأعضاء الطلبة بين اإليجابي التفاعل -ز 
 .لديهم الواحد الفريق روح وتنمية الطلبة بين  اإليجابي التفاعل -ح 
 .التدريسية العملية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  استخدام -ط 
 على المترتبة واإلجراءاتنظام لتقويم العملية التدريسية بشكل دوري  وجود -ي 

 .ذلك
 

 هيئة التدريس أعضاء : الرابع المحور
الهيئة التدريسية لتحقيق  أعضاءفاعلية  مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب

  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافةومخرجات التعلم، برنامج الدراسات العليا   أهداف
 :ما يأتي ،كحد أدنى يجب أن يناقشها التقريرومن األمور التي . الالزمة والبيانات

 وتنوع والخبرةالرتبة من حيث  مناسبو  متفرغ تدريسي كادر توفر -أ 
عداد الطلبة نسبتهم أل حيث منو  ،والنشاط البحثي المستمر التخصصات
 . في البرنامج 

 المعرفية األساسيةهيئة التدريس لكافة المجاالت  أعضاء تغطية -ب 
 .للتخصص

 .هيئة التدريس الجدد عضاءأل األكاديميو والمهني  التربوي التأهيل -ج 
هيئة التدريس لمواكبة  عضاءالمستمر أل األكاديميوالتأهيل  التطوير -د 

 .التطورات الحديثة في مجال التخصص
 .المساندة واإلداريةهيئة التدريس والكوادر الفنية  أعضاءبين  التواصل -ه 
 .مناسبة للتعيين والترقية آليات وجود -و 
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 .الهيئة التدريسية دوريًا واالرتقاء بهم أعضاءنظام متكامل لتقويم  وجود -ز 
 .استمرارهم في عملهم ونسبة التدريسي الكادر ثبات مدى -ح 
المؤتمرات في  البرنامج طلبةو  الهيئة التدريسية أعضاءمشاركة  مدى -ط 

 .والنشاطات العلمية
ر المنهاج الهيئة التدريسية في تقويم وتطوي أعضاءحرية ومسئولية  مدى -ي 

 .الدراسي
الهيئة التدريسية للتطوير المهني والنشاط  ألعضاء والوقت البيئة توفر -ك 

 .البحثي
 .الكفاءة ذويهيئة تدريس من  أعضاء الستقطاب مناسبة آلية وجود -ل 
هيئة  ألعضاء متوفرة أخرى حوافز وأيةالعلمي  التفرغ إجازاتتفعيل  مدى -م 

 .تدريسال
واإلشراف بين  والبحث العلمي ألغراض التدريسمدى تبادل زيارة األساتذة  -ن 

 .الجامعات المحلية والعربية والعالمية
 

 المكتبة ومصادر التعلم:  الخامس المحور
المكتبة ومصادر التعلم  مةءومال فاعلية مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب

 والبيانات  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافةمن أجهزة وكتب ودوريات وغيرها، 
 :ما يأتي ،كحد أدنى ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقرير. الالزمة

 .للتخصص المناسبة والبرمجيات والمواد والتجهيزات األجهزة توفر -أ 
 .للتخصص التعلم مصادر مةءمال -ب 
 .التعليمية العملية في التعلم مصادر استخدام حسن -ج 
 ةالمعرف مجاالتوحداثتها وتغطيتها لجميع  وتنوعها والدوريات الكتب توفر   -د 

 .في التخصص
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 الفنية والكوادر والتجهيزات المعلومات أوعية حيث من متكاملة مكتبة توفر -ه 
 .التخصص لخدمة المتخصصة

 .التخصص مجال في اإللكترونية المعلوماتفي قواعد  االشتراك -و 
 .اإللكترونية المواد وتوفر التعليمي المحتوى إلدارة إلكترونينظام  وجود -ز 
 إلىنظام إلكتروني للبحث عن المعلومات في المكتبة باإلضافة  توفر -ح 

 .اإللكترونية المكتبات

 أدائهم  تقويمو  الطلبة تقدم:  السادس المحور
العلمي وفاعلية  وتحصيلهم الطلبة تقدم مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب
 تقديم إلى إضافةأساليب التقويم المستخدمة لقياس مخرجات التعلم،  مةءومال

كحد  ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقرير. الالزمة والبيانات  واألدلة الشواهد
 :ما يأتي ،أدنى
 الدرجة على للحصول تؤهلهم التي التعلم لمخرجات الطلبة تحصيل مدى -أ 

 .العلمية
 .همإنجاز درجة و الطلبة الخريجين في سوق العمل  نجاح مدى -ب 
 .دراسي مستوى لكل الالزمة المهارات كتسابهماو الطلبة  تقدم -ج 
 .لتظلم والشكاوىل الطلبة تمكن إجراءات توفر -د 
سواء على  الطلبة مستويات تحديد على المستخدمة التقويم أساليب قدرة -ه 

امتحان شامل، امتحان شفوي، عرض )مستوى المقررات أو بشكل عام 
 . ...(رسالة، مناقشة الرسالة،المشروع 

 .متها للتخصصءالطلبة ومال أداءأساليب تقويم  تنوع -و 
 .الراجعة التغذية من واالستفادة التعلم في التقويم أساليب مساهمة -ز 
 .التقويم أساليب في والعدالة الشفافية -ح 
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 .وخارجيين داخليين مينو مق أو ممتحنين وجود -ط 
 .التعلم مخرجات قياس على التقويم أساليب قدرة -ي 
مقدرة الطلبة على إجراء البحوث العلمية ونشرها في المؤتمرات والمجالت  -ك 

 .العلمية المتخصصة

 المرافق والخدمات المساندة:  السابع المحور
أن يناقش تقرير التقويم الذاتي مدى فاعلية المرافق والخدمات المساندة،  يجب
ومن األمور التي يجب أن . الالزمة والبيانات واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة

 :ما يأتي ،كحد أدنى يناقشها التقرير

 الالزمة والتجهيزات باألدوات مزودة مناسبة محاضرات قاعات توفر -أ 
 .للتخصص

 .هيئة التدريس ألعضاء مناسبة مكاتب توفر -ب 
 .إلجراء البحوث والدراسات العلمية مناسبة مختبرات توفر -ج 
 ،نشاطات قاعات معارض، مطاعم،مالعب، ) متكاملة مرافق توفر -د 

 (.الخ ...صاالت رياضية، مصليات،
عداد إل والطباعة المساندة اتخدمالب والطلبة التدريسية الهيئة تزويد -ه 

 .وأية خدمات أخرى ضرورية للتخصص ،البحوث
 من الطلبةكذلك و  واإلدارية والفنية التدريسية اتالهيئ استطاعة مدى -و 

 .الحاجة طبيعة حسب المساندة اإللكترونية المعلومات أنظمة استخدام
 .توجيهي للطلبة الجددو وجود برنامج تعريفي  -ز 
 .للطالب خارج نطاق المحاضرات وأرشادي وجود دعم أكاديمي -ح 
رشادات واضحة ومنشورة إلعداد الرسائل  -ط  وجود أنظمة وتعليمات وا 

 .الجامعية
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 لسوق المطلوبة بالمهارات وتأهيلهممكتب توظيف الخريجين  فاعلية -ي 
 .العمل

 .مكتب اإلرشاد األكاديمي والنفسي للطلبة فاعلية -ك 
 .والعاملين بةلطلاو  لألساتذة  عامة إنترنتبخدمة  الجامعي الحرم تغطية -ل 
 .الخاصة حتياجاتلذوي اال المساندة والخدمات المرافق مراعاة -م 
 .التدريس في القسم هيئةالالزمة ألعضاء  اإلداريةكافة الخدمات  توفر -ن 

 الدراسات العليا برنامج إدارة:  الثامن المحور
إلدارية في القسم الذي ا اآلليات فاعلية مدى الذاتي التقويم تقرير يناقش أن يجب

 والبيانات  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة ،الدراسات العليابرنامج يتبع له 
 :ما يأتي ،كحد أدنى ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقرير. الالزمة

ومدى  تهورسال تهرؤيو القسم  أهداف على تحتوي للقسم تعريفية نشرة وجود -أ 
 .االلتزام بها

دارية وبحثية  أكاديميةخبرة  وذ متفرغ برتبة أستاذ رئيس قسم وجود -ب  وا 
 . واالرتقاء به القسم دارةي مجال التخصص إلف مناسبة

 الدراسات العليابرنامج  لخدمة ةالمؤهلواإلدارية الفنية  الكوادر توفر -ج 

 .القسم فيلضمان حسن سير العمل و
الدراسات لجنة و  العلميبحث اللجنة ك مساندة ولجان قسم مجلس وجود -د 

 .قراراتها وتتابع أعمالها وتوثق بانتظام تجتمع العليا
 .البحث العلمي وتشكيل الفرق البحثية تشجع مناسبة عمل بيئة توفر -ه 
 .منهم الراجعة التغذية على والحصول ،القرار اتخاذ في الطلبة مشاركة -و 
  .ومناسب وكادر إداري كاف   سكرتاريا توفر -ز 
الفنية واإلدارية  للكوادر والمهنية الفنية والقدرات المهارات وتطوير تنمية -ح 

 .مواكبة التطورات الحديثةلفي مجال التخصص  المساندة
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 .للقسمة وتوثيق فاعل أرشفنظام توفر  -ط 
امتحان لغة، )في التخصص  قبول الطلبةمناسبة ومعلنة ل توفر شروط -ي 

 ...(.،أو التقديرالمعدل مقابلة، 
داري لتحقيق أهداف القسم -ك   .وجود استقالل أكاديمي وا 
برنامج الدراسات مناسبة لتحقيق أهداف  وآليات صرف ماليةتوفر موازنة  -ل 

 .القسم على مستوىالعليا 
وتشكيل لجان  يوجود أنظمة وتعليمات مناسبة لتعيين المشرف الرئيس -م 

 .اإلشراف
مدى المشاركة الخارجية على مستوى القسم والجامعة في عضوية لجان  -ن 

 .اإلشراف والمناقشة

 البحث العلمي والتواصل الخارجي:  التاسع المحور
صل الخارجي اأن يناقش تقرير التقويم الذاتي مدى فاعلية البحث العلمي والتو  يجب

  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة األكاديمي،للقسم الذي يتبع له البرنامج 
 :ما يأتي ،كحد أدنى ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقرير. الالزمة والبيانات

 .والطلبة هيئة التدريس ألعضاء العلمي البحث نشاط -أ 
وجود خطة استراتيجية لتطوير البحث العلمي وتشجيعه، وتوفير الموارد  -ب 

 .المالية المناسبة لتنفيذها
وجود أنظمة وتعليمات مناسبة لدعم البحث العلمي لألساتذة والطلبة  -ج 

 .وتوفير الدعم المالي المناسب لذلك
 .هيئة التدريس في خدمة المجتمع عضاءأمساهمة  مدى -د 
مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات  األكاديميونشاط القسم  عالقة -ه 

 .العالقة
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 ومراكزالتعليمية  المؤسساتالمحلي و  المجتمع معوتعاون  إتفاقيات أي -و 
 .األبحاث

 .ذات العالقة في المجالس واللجان المختلفة المؤسسات تمثيل -ز 
 .الطلبة الخريجين ووجود نادي خريجين لهم مع التواصل -ح 
 .العلمي للبحث ومحفزة داعمة بيئة توفر -ط 
 .التدريس هيئة عضاءالعلمي أل التفرغ إجازات تفعيل مدى -ي 
 القسم من التدريس هيئة ألعضاء العلمية اتالزيار  تبادل تفعيل مدى -ك 

ل  .يهوا 
 .المختلفة العلمي البحثنشاطات مشاركة الطلبة في  مدى -ل 
 . للطلبة المتميزينحوافز ومنح علمية  وجود -م 
مدى مراعاة حقوق الطبع والملكية الفكرية وتسجيل براءات االختراع  -ن 

 .لنواتج البحث العلمي لألساتذة والطلبة
تعمل ( Ethics Committee)وجود لجنة ألخالقيات البحث العلمي  -س 

 .بموجب أنظمة وتعليمات واضحة ومعلنة

 وتحسينها الجودة إدارة: العاشر المحور
 على وتحسينها الجودة إدارةأن يناقش تقرير التقويم الذاتي مدى فاعلية نظام  يجب

 تقديم إلى إضافةالتعليمية والقسم الذي يتبع له التخصص،  المؤسسة مستوى
كحد  ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقرير. الالزمة والبيانات واألدلة الشواهد
 :ما يأتي ،أدنى

مالئمة ومفعلة لالستمرار في تحسين وتطوير العملية  آليات وجود -أ 
 .والبحث العلمي التدريسية

 .وتحسين األداء فاعلة لضمان الجودة وحدة وجود -ب 
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 .التخصصات مستوى على الجامعة في منتظم ذاتي تقويم وجود -ج 
 .واإلجراءات وتحديد المسؤليات اآلليات لتوثيق جودةضمان  دليل وجود -د 
توفر دليل للدراسات العليا منشور ومعلن ألصحاب العالقة يحتوي على  -ه 

 . األنظمة والتعليمات ذات العالقة
المحلي  على المستويين المهنية االعتمادعالقة مع مؤسسات  وجود -و 

 . التخصص مجال في والعالمي
هيئة  عضاءالمستمر أل والتربوي والمهني األكاديميللتطوير  آليات وجود -ز 

 .الكوادر المساندةالتدريس و 
وجود سياسة واضحة ومفعلة ألعداد الطلبة في قاعة المحاضرات بما  -ح 

 .يتالءم وطبيعة التخصص
جراءات  آلياتتطبيق  مدى -ط   .الجودة تحسين في وفاعليتها الجودة إدارةوا 
 تقويمه عملية في العالقة ذات وللبيانات إجراءاتهتوثيق القسم لكافة  مدى -ي 

 .وتطويره
 .موثقة زمنية طوبخط والتحسين للتطوير التقويم نتائج استخدام مدى -ك 
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برنامج التي تتم ضمن عملية مراجعة  الذاتي من أهم اإلجراءاتم يو عملية التق تعد
جراءات، وتتضمن ولى في سلسلة هذه اإلفهي الخطوة األ ،هتقويمو الدراسات العليا 

على محاور  بناءً برنامج الدراسات العليا يم و قيام المؤسسة التعليمية نفسها بتق
الذي " لبرنامج الدراسات العلياتقرير التقويم الذاتي "الجودة المعتمدة، ثم تقوم بكتابة 

وفي الوقت الذي . من محاور الجودة محور لمؤشرات كل مفصالً  يتضمن تحليالً 
يشكل تقرير التقويم الذاتي وثيقة للمؤسسة، فإنه الوثيقة المرجعية األساسية التي 

يوفر إطارًا ق التقويم الخارجي خالل زيارته للمؤسسة، باعتباره يعتمد عليها فري
 .وفق أسس علمية وموضوعيةالدراسات العليا برامج عامًا لتقويم جودة 

 
 ،يتضمن تقرير التقويم الذاتي مناقشة لكل جانب من جوانب المستويات األكاديميةو 

لبرنامج الدراسات ومجاالت التحسين ومن جوانب نوعية فرص التعليم لنقاط القوة 
وآلية التعامل الدراسات العليا لبرنامج  مجاالت التحسين، بحيث يتم إظهار العليا

ظهرت في  مجاالت تحسينأي إلى معها والحلول التي وضعت لمعالجتها، إضافة 
هي الجوانب التي  ، وماتطبيقهاالمتخذة في لية اآلو للبرنامج مراحل تقويم سابقة 

من عملية  ين الهدف الرئيسإحيث  .في البرنامج األكاديمي تحسينإلى تحتاج 
ولن يتم هذا إال إذا تمت  .ن والتطوير واالرتقاء نحو األفضلالتقويم هو التحسي

على خطط الجامعة  هوانعكست نتائج ،عملية التقويم الذاتي بشكل موضوعي
 ،للتطوير واالستفادة من الفرص المتاحة ،لتعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات

 . والعمل بروح الفريق الواحد ،التعليمية متابعة من قيادة المؤسسةالحرص و الو 
 

االبتعاد عن السرد اإلنشائي، واالعتماد الشفافية والدقة و  ويراعى عند إعداد التقرير
الحقائق مع على أسلوب التحليل واستخالص النتائج المبنية على  يبشكل رئيس

الخارجي  والمراجعة الداعمة، حيث سيقوم فريق التقويم توفير األدلة والشواهد
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كما ينبغي توخي الدقة في . على هذا التقرير باالعتماد بشكل أساسي في عمله
بالتأكد من  يقومس فريق التقويم والمراجعة ألنالمعلومات الواردة في التقرير، 

، في التقرير المذكورة لميدانية ومراجعة األدلة والشواهدا تهمصحتها خالل زيار 
آخذين بعين االعتبار أن أية معلومات غير صحيحة ستنعكس سلبًا على نتيجة 

 .التقويم
  

 :يأتيما  بحد أدنى ويجب أن يتضمن تقرير التقويم الذاتي
 مقدمةال( أولا 

برنامج  وهي عبارة عن نبذة موجزة عامة عن الجامعة والكلية والقسم الذي يطرح 
، حيث يقوم فريق التقويم والمراجعة بتقويم مدى ترابط تقويمهالمراد  الدراسات العليا

مع رسالة وأهداف الكلية والجامعة، إضافة برنامج الدراسات العليا وانسجام أهداف 
 . مدى تحقيق هذه األهدافإلى 

 
 :ومن المعلومات التي يجب عرضها

  نبذة عن الجامعة -أ

 طلبتها وعدد األكاديمية برامجهاجميع و  وكلياتها الجامعة نشأة توضح فقرة
 .واإلدارية التدريسية هيئتيها وأعضاء

  رسالة الجامعة -ب

 .رؤيتها ورسالتهاو  أهداف الجامعةفقرة توضح 
  نبذة عن الكلية -ج

وأعضاء  ،وعدد طلبتها ،فقرة توضح نشأة الكلية وأقسامها وبرامجها األكاديمية
  .اوالكوادر المساندة له ،التدريسية اهيئته
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 نبذة عن برنامج الدراسات العليا -د
والكوادر  ،وأعضاء هيئته التدريسية ،وعدد طلبته ،فقرة توضح نشأة البرنامج

مثل آخر  ،أي معلومات أخرى لها عالقة بعملية التقويمإلى المساندة له، إضافة 
 .والجهة التي قامت بهلبرنامج لتقويم 

 
 تقويم البرنامج األكاديمي  (ثانياا 

، (1)في الجدول ر المبينة محاو وفق البرنامج الدراسات العليا تتم عملية تقويم 
على المؤشرات  بناءً  ،على حدةكل المحاور تلك من  محورحيث يتم تقويم كل ب

 :، وهيةيأجزاء رئيسخمسة يتناول تقويم المحور و . الدالة عليه
الدراسات برنامج مقِدم "طة التي يقوم بها القسم وصف اإلجراءات واألنش .1

 .لتحقيق جوانب المحور  "العليا

في برنامج الدراسات العليا مقدم القسم األكاديمي نقاط القوة التي يراها  .7
 .المحور

 .المحور فيبرنامج الدراسات العليا  مقدم يراها التي مجاالت التحسين .3

 جوانب المحور تي يمكن للقسم القيام بها لتحسينالسبل واإلجراءات ال .4
 .وتطويره

إشارة مرجعية إلى الشواهد واألدلة على اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها  .5
 .القسم

 
 التقرير مالحق( ثالثاا 

 مالحقساسية على شكل األيجب أن يرفق بتقرير التقويم الذاتي مجموعة الوثائق 
 :من هذه المالحقو تفصيلية وتوضيحية لما جاء في التقرير، 
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 الدراسات العليابرنامج  مواصفاتوثيقة  - أ

بشكل تفصيلي برنامج الدراسات العليا تقرير على مواصفات اليجب أن يحتوي 
 :ومن المعلومات التي يجب عرضها كحد أدنى .وواضح
 من حيث المعرفة والفهم، برنامج الدراسات العليا مخرجات التعلم الخاصة ب

الخاصة  البحثية، والمهارات والمهارات اإلدراكية والذهنية، والمهارات
، والمهارات العامة التي يجب أن يكتسبها الطالب، برنامج الدراسات العلياب

التعليم والتقويم  أساليبمع هذه المخرجات و  قررات الدراسيةوبيان عالقة الم
 .المستخدمة

  ،أساليب التدريس والتعلم التي تمكن الطالب من اكتساب مخرجات التعلم
 .مدى تقدم الطلبة أساليب القياس لمعرفةإلى إضافة 

 ظهر ت، بحيث بعضمع  بعضها قررات الدراسيةهيكلية المنهاج وعالقة الم
المطلوبة وعدد ساعاتها المعتمدة ونوع المتطلب  الدراسية قرراتجميع الم

، رسالة متطلب جامعة، متطلب كلية، متطلب تخصص، متطلب حر)
 .ختلفةوذلك لمستويات الدراسة الم( جامعية

  والمساندة التدريسية والكوادر بةمعلومات عن الطل  -ب
على معلومات تفصيلية عن الطلبة والكوادر التدريسية التقرير يجب أن يحتوي 

 :ومن المعلومات التي يجب عرضها كحد أدنى .والمساندة
  قبول الطلبةوشروط آلية. 
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  الدراسات برامج عدد الطلبة المقبولين في آخر خمس سنوات، لجميع
برنامج الدراسات العليا  ومن ضمنها التي يطرحها القسم،العليا 

 .المطلوب تقويمه

  لطلبة آلخر خمس سنوات، بحث يظهر فيه الدراسي لتقدم الجدول
 بيان تقدمهم في كل مرحلة مععدد الطلبة المقبولين في كل سنة 

ويقصد بتقدمهم هنا عددهم بعد  .من مراحل الدراسة (مستوى)
 .اجتيازهم للمرحلة الحالية

 بحث العلمية جدول معلومات أعضاء الهيئة التدريسية ومؤهالتهم ،
سم، والرتبة األكاديمية، وأعلى درجة علمية حصل يحتوي على اال

والتخصص العام،  ومكان الحصول عليها وتاريخه، عليها،
والعبء التدريسي، والسنة  والتخصص الدقيق، والمجاالت البحثية،

إضافة إلى اإلنتاج العلمي اَلخر ثالث  ،التي التحق فيها بالقسم
 .سنوات

 بحث يحتوي العلمية جدول معلومات الكوادر المساندة ومؤهالتهم ،
الحصول عليها ، ومكان حصل عليها سم، وأعلى درجة علميةعلى اال
 .، والسنة التي التحق فيها بالقسمهوتاريخ

 التعلممصادر   -ج
التي تم  التفصيلية بالمعلومات مفهرس جدول تقرير علىاليجب أن يحتوي 

برنامج اصة بعن التجهيزات الخ تحضيرها الطالع فريق المراجعة الخارجية
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والدوريات، والبنية التحتية لشبكة  ،والكتب المحاضرات، قاعاتالدراسات العليا، و 
 .وغيرها ومرافق البحث العلمي، اإلنترنت،

 
 المساندة الوثائق جدول - د

بالوثائق المساندة التي تم تجهيزها  مفهرس يجب أن يحتوي التقرير على جدول
تلك  أن تشملويمكن . الميدانية تهمأثناء زيار  فريق المراجعة الخارجيةالطالع  

على محاضر اجتماعات القسم، ومحاضر اجتماعات لجان القسم، وتقارير  الوثائق
تغذية الستبانات، و االالمقومين المحليين، وتقارير الممتحنين الخارجيين، ونتائج 

الدراسات العليا لبرنامج عتماد، والخطة الدراسية االراجعة من الطلبة، وتقارير ال
من أعمال الطلبة بعد تصحيحها، وعينة وعينة من امتحانات الطلبة  ،وآلية تحديثها

، وتقارير أرباب الدراسية ، وعينة من خطط المواداونحوه من تقارير وبحوث
، الدراسات العليا برنامج ي نشاطات علمية للقسم الذي يطرحأالعمل، وتقارير عن 

وآلية اعتماد  ،ودليل الطالب، والنشرات التعريفية بالقسم والتخصص، وآلية اإلرشاد
وأية وثائق ذات عالقة،  واالنتاج العلمي لألساتذة والطلبة خالل البرنامج، الدرجات،
 .وغيرها
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 المصطلحات
 

  الجودةQuality 
أي وأجوووواد الشوووويء . الجووووودة لغووووة موووون أجوووواد، أي أتووووى بالجيوووود موووون قووووول أو عموووول

وعرفووووت بأنهووووا المطابقووووة . صوووويره جيوووودًا، وجوووواد الشوووويء جوووووده بمعنووووى صووووار جيووووداً 
وعرفهوووووووا المعهووووووود األمريكوووووووي للمعوووووووايير بأنهوووووووا . لمتطلبوووووووات أو مواصوووووووفات معينوووووووة

جملوووووووة السووووووومات والخصوووووووائص للمنوووووووتج، أو الخدموووووووة التوووووووي تجعلوووووووه قوووووووادرًا علوووووووى 
 .الوفاء باحتياجات معينة

  ضبط الجودةQuality Control 
ة فووووووي المنوووووتج عوووووون طريووووووق فحووووووص ويقصووووود بووووووه نظووووووام يحقوووووق مسووووووتويات مرغوبوووووو

اإلشووووراف علووووى العمليووووات اإلنتاجيووووة لتحقيووووق "بأنووووه  أيضوووواً عوووورف يو . عينووووات منووووه
إنتووووووواج سووووووولعة بأقوووووووول تكلفوووووووة وبوووووووالجودة المطلوبووووووووة طبقوووووووًا للمعوووووووايير الموضوووووووووعية 

 .تسبق ضمان الجودةالتي ساسية األخطوة الويعد ". لنوعية اإلنتاج

  ضمان الجودة Quality Assurance 
، وطالب ،ومرافق ،هجهو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من منا

، وذلك نشطة التي ترتبط بالعملية التعليميةومختلف األ ،وأعضاء هيئة التدريس
 .وفق معايير محددة

 التقويمEvaluation  
وتحديد ما  ،داءالمؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة األ أداءتحليل 

 .قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتالفيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب

 التقويم النوعي Qualitative Evaluation  
 ،والمقوووووووووووابالت ،المناقشوووووووووووات :وتسوووووووووووتخدم فيوووووووووووه أدوات وأسووووووووووواليب عديووووووووووودة منهوووووووووووا

والمقووووووواييس  ،ودراسوووووووة الحووووووواالت ،وفحوووووووص السوووووووجالت واألعموووووووال ،والمالحظوووووووات
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ضووووووء المعلوموووووات والبيانوووووات واألدلوووووة التوووووي تتجموووووع  وفوووووي. وغيرهوووووا ،واالسوووووتبانات
لوووووودى أعضوووووواء فريووووووق التقووووووويم، يقوووووووم الفريووووووق بتلخوووووويص النتووووووائج واألحكووووووام التووووووي 

 أداءتوصووووول إليهوووووا باإلجابوووووة علوووووى عبوووووارات القيووووواس المكتوبوووووة التوووووي تبوووووين جوووووودة 
، التركيووووووووووز هنووووووووووا علووووووووووى جووووووووووودة الموووووووووودخالت، والعمليوووووووووواتينصووووووووووب و . المؤسسووووووووووة
فعنووووود إصووووودار الحكوووووم البووووود أن يسوووووتعين المقووووووم بخبرتوووووه وبالمعوووووايير  .والمخرجوووووات

 .واألدوات المختلفة

 التقويم الكمي Quantitative Evaluation  
ويتووووووويح . يركوووووووز أعضووووووواء فريوووووووق التقوووووووويم علوووووووى وضوووووووع األحكوووووووام بصوووووووورة رقميوووووووة

المؤسسوووووة كووووول علوووووى حووووودة مووووون  أداءالتقوووووويم الكموووووي النظووووور بدقوووووة إلوووووى عناصووووور 
ي التركيووووووووووووز علووووووووووووى جووووووووووووودة الموووووووووووودخالت والعمليووووووووووووات ناحيووووووووووووة كميووووووووووووة، وبالتووووووووووووال

 .والمخرجات
إن التكاموووووووول بووووووووين التقووووووووويمين النوووووووووعي والكمووووووووي، واتبوووووووواع المعووووووووايير الموضوووووووووعة 
واسوووووووتخدام األدلوووووووة واألدوات والمناقشووووووووات الجماعيوووووووة توضووووووووح األحكوووووووام النهائيووووووووة 
مكانيووووة حصووووولها علووووى شووووهادة ضوووومان  عوووون المؤسسووووة موووون حيووووث جووووودة أدائهووووا وا 

 .الجودة

 األكاديميبرنامج ال  Academic Program 
هو مجموعة من اآلليات لتحقيق مجموعة المعارف والمهارات والوجدانيات التي 
تقدمها الجامعة داخل جدرانها وخارجها لتحقيق مخرجات التعلم المنشودة من 

 .ما في فترة زمنية محدودة أكاديميبرنامج 

   برنامج الدراسات العلياGraduate Program 
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 ،عدة مستويات ، ولهبعد شهادة الليسانس أوالبكالوريوسبدأ ي نامج أكاديميبر 
  :وهي

 .الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه

  مواصفات البرنامجProgram Specifications 
 ىو تحمو  ،وبنيته ،كل غاياته وأهدافه العامةبتصميم البرنامج  تفاصيلد يتحد

 المتوخاة،ومخرجات التعلم  ،(.../قرراتالم/ الوحدات/ الحزم )جزائه المختلفة أ
 .لكل مكون من مكونات التقويم والوزن ،التقويمو  التعليم والتعلم أساليبو 

  مواصفات الخريجGraduate Specifications 
تشتمل على و  ،هي مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في الخريج

تؤهله للعمل والتعلم المستقبلي التي  المعلومات والمفاهيم والمهارات المكتسبة
 .والبحث األكاديمي بمستوى مالئم في مجال تخصصه

  ةالمتوخامخرجات التعلم Intended Learning Outcomes 
 Knowledge and Understanding المعرفة والفهم. 1

ن يكتسبها الطالب عند أهي المعلومات األساسية والمفاهيم التي يجب 
 .لغاية التخرج  أكاديميبرنامج  كمال إ
 

 Cognitive Skillsالمهارات العقلية . 2
مثل القدرة   أكاديميبرنامج  كماله هي المهارات التي يكتسبها الخريج إل

بداعي وتحديد وحل على المناقشة والتفكير االستداللي والناقد واإل
 .المشكالت

  Practical Skillsالمهارات المهنية والعملية . 3



 

 

47 

ن أفي تطبيقات مهنية يجب  قرر الدراسيالم القدرة على استخدامهي 
 .يكتسبها الطالب عند إكماله البرنامج األكاديمي

 General Skillsالمهارات العامة . 4
التي تتيح لهم االرتقاء  ،هي المهارات الواجب توافرها في الخريجين

 أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم طبقاً  ،بأدائهم أثناء ممارسة المهنة
ة، يوتضم هذه المهارات أربع مجموعات رئيس ،لمتطلبات سوق العمل

اللغة األجنبية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتواصل مع : هيو 
وتحدد المؤسسة التعليمية الحد األدنى الواجب استيفاؤه . اآلخرين، واإلدارة

 .المهارات طبقًا لرسالتها أثناء الدراسة من كل من هذه

  كاديميةأمؤهالتAcademic Qualifications  
تمنح عند استكمال الطالب لبرنامج الدراسة، مثل الشهادة أو الدبلوم أو درجة 

 .أو الماجستير أو الدكتوراه لوريوساالبك

 داءمؤشرات األPerformance Indicators  
 على مدىبمرور الوقت لالستدالل  داءتستخدم لتتبع األ ،مقاييس كيفية وكمية
نقاط الفحص التي تراقب التقدم نحو  دالمتفق عليها، وتع داءتلبية مستويات األ

 .تحقيق المعايير

  العتمادAccreditation 
هووووي مجموعووووة اإلجووووراءات والعمليووووات التووووي تقوووووم بهووووا هيئووووة االعتموووواد موووون أجوووول 

ط ومواصووووفات الجووووودة قوووود تحققووووت فيهووووا شوووورو  التعليميووووة التأكوووود موووون أن المؤسسووووة
المعتمووووودة لوووووودى مؤسسوووووات التقووووووويم، وأن برامجهوووووا تتوافووووووق موووووع المعووووووايير المعلنووووووة 
والمعتموووووووودة، وأن لووووووووديها أنظمووووووووة قائمووووووووة لضوووووووومان الجووووووووودة والتحسووووووووين المسووووووووتمر 
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وهوووووو تأكيووووود . للضووووووابط المعلنوووووة التووووي تنشووووورها الهيئووووة ألنشووووطتها األكاديميوووووة وفقوووواً 
ى صووووووفة متميووووووزة وهويووووووة منفووووووردة وتمكووووووين للجامعووووووات العربيووووووة لكووووووي تحصوووووول علوووووو

 .في أن الخطوات المتخذة لتحسين الجودة خطوات ناجحة

 العتماد المؤسسيInstitutional Accreditation  
لمعووووووووايير محووووووووددة حووووووووول كفايووووووووة المرافووووووووق  هووووووووو اعتموووووووواد المؤسسووووووووة ككوووووووول وفقوووووووواً 

والمصووووووادر، ويشوووووومل ذلووووووك العوووووواملين بالمؤسسووووووة، وتوووووووفير الخوووووودمات األكاديميووووووة 
والطالبيوووووووووة المسووووووووواندة والمنووووووووواهج ومسوووووووووتويات إنجووووووووواز الطلبوووووووووة وأعضووووووووواء هيئوووووووووة 

وعووووادة مووووا تقوووووم بووووه إحوووودى . التوووودريس وغيرهووووا موووون مكونووووات المؤسسووووة التعليميووووة
ايير محوووووووددة، ثوووووووم تقووووووورر نتيجتهوووووووا أن تلوووووووك هيئوووووووات االعتمووووووواد اسوووووووتنادًا إلوووووووى معووووووو

المؤسسووووووة قوووووود اسووووووتوفت الحوووووود األدنووووووى موووووون المعووووووايير، فتصووووووبح بالتووووووالي معتموووووودة 
 . لفترة زمنية محددة

 عتماد البرامجي ال Program Accreditation 
 ومدى تناسبه والتأكد من جودته ما، تعليمية بمؤسسة أكاديمي امجنبر  يمو هو تق

 .لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير المحددة

  العتماد المهنيProfessional Accreditation  
الفرد  إعدادضمان جودة إلى ات التي تهدف جراءمنظومة متكاملة من اإل هو

وجودة أدائه وتنميته مهنيًا بشكل مستمر من خالل اجتيازه لبرامج دراسية معينة، 
غيرها، بمستوى يساعد على  برامج القانون، أو التربية، أو الطب، أو: مثل

 .استيفائه لمتطلبات الترخيص وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة

  المعيارStandard 
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المواصفات الالزمة به هنا ويقصد . ساسًا للمقارنة والتقديرأالمعيار هو ما اتخذ 
ضمان جودته، وزيادة فعاليته، : للتعليم الجامعي الجيد الذي يمكن قبوله، وهي

والمعيار هو مقياس مرجعي  .وقدرته على المنافسة في الساحة التربوية العالمية
ة معينة وذلك من الجامعي في دولة عربي داءيمكن االسترشاد به عند تقويم األ

وقد تكون المعايير عبارة عن . خالل مقارنته مع المستويات القياسية المنشودة
خرى أنجاز في مؤسسة إأو مستويات  حدى الجهات الخارجية،إمستويات تضعها 

 .يتم اختيارها للمقارنة

  المدخالتInput 
 التي تستعمل من أجل تشغيل، لكلي للموارد المخصصة لغرض معينالحجم ا
 ،والمعلومات ،والتقنية ،والمالية ،والمادية ،الموارد البشرية: وتشمل ،نظام ما
  . ، إلخوالوقت

  العملياتProcesses 
. سلسووووولة مووووون األنشوووووطة واالتصووووواالت المترابطوووووة مصوووووممة لتحقيوووووق هووووودف محووووودد

وتأخوووووووووذ العمليوووووووووة واحووووووووودًا أو أكثووووووووور مووووووووون المووووووووودخالت المحوووووووووددة وتحولهوووووووووا إلوووووووووى 
العمليوووووووة علوووووووى األدوار والمسوووووووؤوليات واألدوات وقووووووود تشوووووووتمل . مخرجووووووات محوووووووددة

وآليووووووات الووووووتحكم اإلداريووووووة الضوووووورورية لتوصوووووويل المخرجووووووات علووووووى نحووووووو موثوووووووق 
وتتضووووووووووومن العمليووووووووووووة تعريوووووووووووف السياسووووووووووووات والمواصوووووووووووفات واإلرشووووووووووووادات . فيوووووووووووه

 .واألنشطة وتعليمات العمل إذا دعت الحاجة لذلك

  المخرجاتOutput 
تحكمهووووا العالقووووات البنيويووووة بووووين مافيووووه موووون الجوانووووب المنتجووووة موووون النظووووام التووووي 
 .متغيرات وبين قيم متغيرات المدخالت
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  اإلجراءاتProcedures 
مجموعووووة موووون القواعوووود الالزمووووة لتنفيووووذ العموووول، أو هووووي مجموعووووة موووون التعليمووووات 
المكتوبووووة التووووي تصووووف الخطوووووات المتفووووق عليهووووا إلنجوووواز عموووول معووووين أو سلسوووولة 

 .من األعمال

  المؤسسةInstitute 
حكوميووووة تقوووودم بوووورامج دراسووووية قصوووود بهووووا كوووول مؤسسووووة تعليميووووة حكوميووووة أو غيوووور يُ 

وتهووووووودف إلوووووووى مووووووونح درجوووووووة علميوووووووة، وكوووووووذلك الحوووووووال بالنسوووووووبة لمراكوووووووز ، منتظموووووووة
 .البحث العلمي ومؤسساته

 الرؤيةVision  
، فتحووووووودد الموقوووووووع ؤسسووووووةمالرؤيووووووة تعنوووووووي التصوووووووور العقلووووووي للحالوووووووة المسوووووووتقبلية لل

العمليوووووة التعليميوووووة سوووووواء فوووووي المجتموووووع المحلوووووي أو الوووووذي تتووووووخى أن تتبووووووأه فوووووي 
العووووووووووالمي أو بالنسوووووووووووبة لغيرهووووووووووا مووووووووووون مؤسسووووووووووات منووووووووووواظرة، وكووووووووووذلك خططهوووووووووووا 

 .المستقبلية

 الرسالةMission  
القيووووام بووووه موووون مهمووووات، وينبغووووي أن تحوووودد  مؤسسووووةالرسووووالة هووووي مووووا تسووووتهدف ال

بدقووووووة خصائصووووووها المميووووووزة مبينووووووة دورهووووووا فووووووي إشووووووباع حاجووووووات المجتمووووووع الووووووذي 
تخدموووووووه، وخصوووووووائص الطالوووووووب الوووووووذي تقبلوووووووه ومواصوووووووفات الخوووووووريج الوووووووذي تعوووووووده، 
واإلطووووووووار الثقووووووووافي واألخالقووووووووي الووووووووذي تتحوووووووورك فيووووووووه واألولويووووووووات التووووووووي تحظووووووووى 

 . باهتمامها

 الهدفGoal  
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هووووووي  مؤسسووووووةأو الغايووووووة أو القصوووووود، واألهووووووداف العامووووووة لل الهوووووودف هووووووو المرمووووووى
لتحقيقهوووووا فوووووي خريجيهوووووا باعتبارهوووووا محصووووولة  لهووووواالغايوووووات النهائيوووووة التوووووي تسوووووعى 

نهائيوووووووة لمجموووووووول األنشووووووووطة التعليميووووووووة التووووووووي يمووووووور بهووووووووا الطلبووووووووة منووووووووذ التحوووووووواقهم 
 .إلى حين تخرجهم منها، ومتابعتهم بعد التخرجمؤسسة  بال

 م م والتعليأساليب التعلTeaching and Learning Methods 
ساليب أو الطرق التي يستخدمها المدرسون لمساعدة الطالب في تحقيق هي األ

سلوب تحليل أ: مثلتهاأ، ومن الدراسي النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
سلوب التعلم الذاتي، وتمكين الطالب من أقرار، و إلى المعلومات والوصول 
جراءالعملية و اكتساب المهارات  إلى التجارب، وتحليل النتائج والوصول  ا 

 .استنتاجات محددة

 المؤهالت إطار Qualification Framework 
 أو أكاديمية لدرجات الالزم التعلم معايير أو ومستويات ةطبيعة وكمي تحدد ةوثيق
 .ةمهني
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