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  برنامجالبيانات الوصفية عن ال

  
  

برنامج يجب أن يشتمل القسم األول من الدراسة الذاتية على البيانات الوصفية الخاصة بال
  .وذلك على النحو الموضح أدناهه واعتماده من قبل الهيئة، التعليمى المطلوب تقويم

  
  

   الوصفية البيانات

 

  : بيانات عن المؤسسة: أوال

  .................................................................................: المؤسسة اسم 

  متوسط معهد                 عالي معهد                آليـــة: المؤسسة نوع 

  ...............................................: المؤسسة لها التابعة األآاديمية/الجامعة اسم 

         خاصة               حكومية:    األآاديمية/الجامعة نوع 

      ..………………: المدينـــة ‐ …………………: المحافظة ‐ : الجغرافى الموقع 

  .…………………….……………….……………..……:  أسيسالت تاريخ 

 .…………………….…………………….………..………:  الدراسة مدة   

  .…………………….…………………….…….……..……:  الدراسة لغة 

  ............................................................................ :المعهد/ الكلية عميد 

  :مىاالآادي البرنامج عن بيانات: ثانيا

  :بيانات عامة) أ(

  ....................................................................................... البرنامج اسم 

  ................................................. للبرنامج الفعلى التطبيق تاريخ 

                                                   األولى الجامعية المرحلة:   البرنامج نوع 

  )دآتوراه/ ماجستير( عليا دراسات                     
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 ...............................................: للبرنامج االآاديمى المدير  

  .........................................................:البرنامج منسق 

  :البرنامج في المقيدين بالطال عدد 

   إجمالي إناث        ذآور

   

  اجمالى:  البرنامج فى المشارآين التدريس هيئة أعضاء عدد 
  

  معار           منتدب         دائم

   إجمالى  :العلمية لدرجاتهم وفقا التدريس هيئة أعضاء توزيع 

 أستاذ مساعدأســـتاذ       مــدرس

 متفرغغيرأستاذ      متفرغ أستاذ

    إجمالى :المعاونة الهيئة أعضاء عدد  

  : ...... : .......للطالب التدريس هيئة أعضاء نسبة 

  : ...... : .......للطالب المعاونــة الهيئة أعضاء نسبة 

    إجمالى   :اإلداري بالجهاز العاملين عدد  

  :ملية التعليميةبيانات تتعلق بالع) ب(
  

  :................الدراسية المقررات عدد 

 : المعتمدة الساعات                   الدراسى الفصل: البرنامج فى الدراسة نظام 

  االآترونى                  مفتوح                      تقليدى: التعليم نمط 

  ............ %   :االخير الدراسى لعاما فى الطالب اجمالى الى الناحجون نسبة 

  :بالمؤسسة اإلتصال وسائل   

                                                         البريدى العنوان ‐   

                       )E‐Mail(  اإللكترونى العنوان ‐                              اإللكترونى الموقع ‐ 
 فاآس ‐                                              تليفون  ‐  
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  التعليمى محاور ومعايير تقويم واعتماد البرنامج) ٢(
  إدارة البرنامج  )١( 

 م  المعايير  المؤشرات
  الرسالة -
  األهداف -
  السمات المميزة للبرنامج -

١/١  رسالة وأهداف البرنامج  

  اختيار القيادة األآاديمية للبرنامج -
  مي والجهاز اإلداريالهيكل التنظي -
  نظم المعلومات والتوثيق -

 ١/٢  قيادة وتنظيم البرنامج

 . الموارد المالية -
  .التسهيالت المادية الداعمة -
  .البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات -

  الموارد المالية والتسهيالت
  المادية الداعمة  

١/٣

  
  

  الفاعلية التعليمية للبرنامج) ٢(
   ؤشراتالم  عايير الم  م
  المعايير األآاديمية للبرامج  ٢/١

  
  .مواصفات الخريج -
  تبنى المعايير االآاديمية -

   البرنامج صميمت  ٢/٢
  

  .هيكل البرنامج -
 .المشارآة فى تصميم البرنامج -
 .المقررات الدراسية -
  .مراجعة وتطوير البرنامج -

  الطالب  ٢/٣
  

  .سياسات واجراءات القبول -
 .االرشاد االآلديمى -
  .الدعم االآاديمى - 
  .رضاء الطالب - 

  أعضاء هيئة التدريس  ٢/٤
  

الهيئة / آفاية وآفاءة أعضاء هيئة التدريس -
  .المعاونة

  .تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس -
  .رضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -

  التعليم والتعلم  ٢/٥
  

  .سياسات التعليم والتعلم -
 .أساليب التعليم والتعلم -
 .تعلم الذاتىال -
  .التدريب وتنمية مهارات الطالب -

  تقويم مخرجات التعلم  ٢/٦
  

  .نظام وأساليب التقويم - 
  .مراجعة واستثمار نتائج نظام التقويم - 

  خطة التعزيز والتطوير -  التعزيز و التطوير  ٢/٧
 .ادارة الجودة فى البرنامج -
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  برنامجعناصر وخصائص معايير تقويم واعتماد ال) ٤(
  

 تقويم بمعايير الخاصة والخصائص العناصر تفصيلى بشكل الجزء هذا يتضمن
  .حدة على محور لكل بالنسبة وذلك التعليمى، البرنامج واعتماد

 
 

  إدارة البرنامج: المحور األول 
  
  
  

  :رسالة و أهداف البرنامج -١

  :الرسالة  ١/١
  

  :صياغة الرسالة ١/١/١ 
  ما هي رسالة البرنامج؟ -
ا هو مستوى المشارآة في صياغة الرسالة من جانب مختلف األطراف داخل م -

  وخارج المؤسسة؟
  هل تتفق رسالة البرنامج مع رسالة المؤسسة المعتمدة؟ -

  

  :اعتماد ونشر الرسالة ١/١/٢
  هل تم اعتماد الرسالة؟ آيف ومتى؟ -      

مؤسسة؟ أذآر هذه هل تم نشر الرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج ال -
  الوسائل؟

  

  :مراجعة وتحديث الرسالة ١/١/٣
  للمراجعة الدورية الرسالة؟ أذآر هذه اآلليات؟رسمية محددة هل توجد آليات  -
  متى تمت أخر مراجعة للرسالة؟ -
  أذآرهل تم إتخاذ إجراءات معينة في ضوء النتائج الخاصة بمراجعة الرسالة ؟  -         
   .مبرراتال         
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  :األهداف  ١/٢

  
  :صياغة األهداف ١/٢/١

  ما هي أهداف البرنامج؟ - 
  .هل شارك فريق إعداد برنامج في تحديد وصياغة أهدافه المخططة  -
  
  :اعتماد ونشر األهداف ١/٢/٢

  هل تم اعتماد أهداف البرنامج؟  -
  هل تم نشر األهداف داخل وخارج المؤسسة؟ أذآر وسائل النشر؟ -
  :مراجعة وتحديث األهداف ١/٢/٣
  ؟ أذآر هذه اآلليات؟ألهداف البرنامجل توجد آليات محددة للمراجعة الدورية ه -
  .عدم التحديث/ هل تم مراجعة وتحديث أهداف البرنامج؟ أذآر مبررات التحديث - 
  
  

  :السمات المميزة للبرنامج ١/٣

  :للبرنامج السمات المميزة أنواع ١/٣/١
توافقه مع إحتياجات  /ندرة التخصص(  التي يتميز بها البرنامج؟ صائصالخ ما هي -

/ تزايد اإلقبال عليه من الطالب /  إرتباطه بالوضع التاريخي للمؤسسة/ سوق العمل
الموقع الجغرافي  /المشارآة مع جامعات محلية أو عالمية / فرص عمل متاحة

  ).وغيرها تفضيالت الطالب الوافدين / للمؤسسة
  
  :الوضع التنافسى ١/٣/٢
 الخصائص في دعم الوضع التنافسي للبرنامج على المستوىمساهمة هذه مدى ما  -

  ؟القومي
ى   - امج عل ي للبرن ع التنافس م  الوض ي دع ائص ف ذه الخص اهم ه دى تس ى إي م إل

 ؟االقليمىالمستوى   
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  :لبرنامجوتنظيم اقيادة  -٢
  :آاديمية للبرنامجالقيادة األ ٢/١

  

  :)وآيل آلية أو رئيس قسم أو مسئول أآاديمي( البرنامج نسق م ٢/١/١
  ما هي معايير اختيار منسق البرنامج ؟ -
  ما هي الجهة التي وضعت  معايير اختيار منسق البرنامج؟ -
  هل هذه المعايير معتمدة و معلنة  ؟ -

  
 : المجالس واللجان الرسمية للبرنامج :  ٢/١/٢

  ع المجالس واللجان الرسمية للبرنامج؟ما نو  -
 ما هي طبيعة تشكيل آل من المجالس واللجان المعنية؟   -

  ما هي دورية انعقاد آل من المجالس واللجان المعنية؟  -
  ما هي طبيعة وحدود مسئوليات المجالس؟  -
) مجلس الكلية/ مجالس األقسام (ما هي طبيعة مساهمات المجالس الرسمية بالمؤسسة  -

توصيف وتقارير / اختيار أعضاء التدريس ( تخاذ القرارات الخاصة بالبرنامجفي ا
  ؟) وغيرها ..... نتائج االمتحانات / تقييم األداء / المقررات 

 مسئولياتها هي ما لجنة هناك آان إذا البرنامج؟ وتطوير مراجعةل لجنة توجد هل -
    وسلطاتها؟  

   
   
   
   
  

  
  
  

  
  :آاديميةتقييم أداء القيادة األ: ٢/١/٣

  هل يوجد نظام معتمد لتقييم أداء القيادة األآاديمية ؟ -
  هل هذا النظام معلن ؟ -
هل يعتمد نظام التقييم علي مؤشرات قياس تحدد مدي نجاح القيادة في تحقيق  -

  رسالة البرنامج وأهدافه المخططة؟
  

  

  :الهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري ٢/٢

  .الهيكل التنظيمي ٢/٢/١
  كل تنظيمي إلدارة البرنامج ؟هيهل هناك  -
  ينطوى الهيكل التنظيمى على عالقات سلطة واضحة؟هل  -
  هل هذا الهيكل معتمد ومعلن؟ -

  
  :الجهاز االدارى ٢/٢/٢     

  ما مدى آفاية أعضاء الجهاز االدارى للبرنامج -       
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  .ما هى معايير اختيار أعضاء الجهاز االدارى للبرنامج -       
  تم تدريب أعضاء الجهاز االدارى لتنمية مهاراتهم الفنية والسلوآية؟هل ي -       
  
  :اإلدارات الداعمة للبرنامج  ٢/٢/٢
  

  ما هي اإلدارات المتخصصة والتي تقدم خدمات الدعم للبرنامج؟  -

   ما هي اختصاصات هذه اإلدارات؟ -

ستى الالزمة الى أى مدى تساهم هذه االدارات فى تقديم خدمات الدعم االآاديمى واللوج  -
  للبرنامج؟

  
  :نظم المعلومات والتوثيق:  ٢/٣

  

  :قواعد البيانات: ٢/٣/١
  هل هناك قواعد بيانات للبرنامج؟  -
   هل يتم تحديث هذه القواعد ؟  -
  هل يتم إتاحة آافة المعلومات الخاصة بالبرنامج علي موقع المؤسسة؟  -

  :حفظ المعلومات: ٢/٣/٢
 تدعاء الوثائق؟ هل يوجد نظام لحفظ وتداول واس  -
  إلي أي مدي يدعم هذا النظام البرنامج في تحقيق أهدافه؟  -

   
  
  

  

  :لمادية الداعمةاالتسهيالت والموارد المالية -٣
 

  :الموارد المالية: ٣/١
  

  :مصادر وحجم التمويل ٣/١/١
  ما هي مصادر التمويل المتاحة للبرنامج ؟ -
  وأهدافه ؟التمويل المتاح سنويا آاف لتحقيق رسالة حجم هل  -

  

 :بنود االنفاق ٣/١/٢
  ما هي اإلجراءات المتبعة لتحديد أوليات بنود الميزانية المخصصة للبرنامج ؟ -
لتحقيق  ما مدي تطابق بنود اإلنفاق الفعلي مع ما تم تخصيصه من بنود الميزانية المعتمدة -

  ؟ أهداف البرنامج
وائد اإلنفاق علي البرنامج ــــــالمؤسسة لتقييم ع/ ما هي الطرق التي يطبقها البرنامج   -

  ؟)نوعية –آمية (
  

  
  
  

  :التسهيالت المادية الداعمة ٣/٢
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  :قاعات التدريس  ٣/٢/١
  

  ما مدى آفاية قاعات التدريس الحتياجات البرنامج؟ -
  ؟ للعملية التعليمية ما مدي مالئمة القاعات  -
  

  :المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة ٣/٢/٢
محطات / فنادق /مستشفيات/ ورش(الداعمة الفنية ة المعامل والتسهيالت ما مدى آفاي -

  لتحقيق أهداف البرنامج؟) وغيرها / معامل حاسبات الية  /تجارب
  مالئمة المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة لطبيعة البرنامج؟ما مدى  -
األآاديمية لطالب  لممارسة األنشطةادية المتاحة الموالتسهيالت األماآن ما مدى آفاية  -

   البرنامج ؟
اجهزة / العالمات اإلرشادية (تتوافر الوسائل المناسبة لتحقيق األمن والسالمة؟ هل  -

  ).اطفاء الحربق
  

  :المناخ الصحى ٣/٢/٣
اإلضاءة / التهوية(؟ المخصصة للبرنامج هل يتوافر المناخ الصحي في المباني والمعامل -

  ).الخ..النظافة / الطبيعية
  
  :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ٣/٣

  

  :الحاسبات االلية ٣/٣/١
  نسبة الحاسبات اآللية المتاحة لطالب البرنامج ؟ما هى   -
  هل هذه النسبة مالئمة لخدمة أغراض التعليم والتعلم فى البرنامج؟  -
  ى تماذا آانت هذه النسبة غير مالئمة، فما هى أسباب ذلك؟ وما هى االجراءات الت -
  لتحسينها؟اتخاذها  

  
  
  
  
  
  

      

  :وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٣/٣/٢

  ما هي أنواع وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المتاحة لطالب البرنامج؟ -
  ما هو مدى إتاحة خدمة االنترنت لطالب البرنامج؟ -
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  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني 

 :آاديمية للبرنامجالمعايير األ -١
  :مواصفات الخريج ١/١

  :مواصفات الخريجتحديد : ١/١/١
  

  ما هي مواصفات خريج البرنامج ؟ -
  هل تم تحديد مواصفات الخريج طبقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع؟ -
  طبيعة المشارآة في تحديد وإقرار مواصفات خريج البرنامج؟هى أنواع وما  -

  

  :لخريجمراجعة وتحديث مواصفات ا ١/١/٢
 

  هل يتم مراجعة مواصفات الخريج وفقا للتغيرات فى متطلبات سوق العمل؟  -
  ما هي دورية مراجعة مواصفات الخريج؟ -
  ما هي وسائل مراجعة مواصفات الخريج ؟ -
  هل تم استخدام نتائج المراجعة فى تحديث مواصفات الخريج؟ -

 
   :تبنى البرنامج للمعايير األآاديمية ١/٢

  

  :القومية ر األآاديميةالمعايي: ١/٢/٢
 

  هل تتبنى المؤسسة المعايير القومية فى البرنامج؟ -
  هل تتفق هذه المعايير مع رسالة وأهداف البرنامج؟ -
  هل تم التوعية بهذه المعايير لكافة االطلراف ذات الصلة بالبرنامج؟ -
  مدى االلتزام بالمعايير القومية فى البرنامج؟ما  -
اك اجراءات رسمية تستخدم    - ى     هل هن ة ف ايير االآاديمي ق المع زام بتطبي لضمان االلت

  البرنامج؟
  
  ):فى حالة عدم تبنى المعايير القومية( معايير أخرى معتمدة ١/٢/٢

  

  المؤسسة للبرنامج؟ أذآر هذه المعايير؟االخرى المعتمدة التى تتبناها هي المعايير ما  -
  هل تتفق هذه المعايير مع رسالة وأهداف البرنامج؟ -
  توعية بهذه المعايير لكافة االطلراف ذات الصلة بالبرنامج؟هل تم ال -
  مدى االلتزام بهذه المعايير فى البرنامج؟ما  -
ى        - ة ف ايير االآاديمي ق المع زام بتطبي اك اجراءات رسمية تستخدم لضمان االلت هل هن

  البرنامج؟
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  :تصميم البرنامج -٢
  

  :هيكل البرنامج ٢/١
  

  : مكونات البرنامج ٢/١/١
  

  ل تم تصميم البرنامج بناء على احتياجات مجتمعية فعلية؟ه  -
  ما هي مكونات هيكل البرنامج؟   -
الي       - امج الح ل البرن ات هيك ل مكون ة   (ه وم المختلف ب العل فات  ) نس ق مواص تحق

  ؟المخططة للبرنامج الخريج
  
  :توصيف البرنامج ٢/١/٢

 

  هل يوجد توصيف معتمد للبرنامج؟  -
  رف والمهارات للبرنامج؟هل تم إعداد مصفوفة المعا  -
  هل تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األآاديمية المتبناة؟  -
  آيف يتم التأآد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج؟  -

  
  :المشارآة في تصميم البرنامج ٢/٢

  

  :أنواع المشارآة ٢/٢/١
  

  تصميم البرنامج ؟ فيذات الصلة شارآت األقسام العلمية هل  -
  ما هى بالتحديد هذه االقسام العلمية؟ -
  في تصميم البرنامج؟ذات الصلة األطراف المجتمعية هل شارآت  -
  ما هى بالتحديد هذه األطراف؟  -
  هل تم أخذ أراء الطالب فى تصميم البرنامج ؟ -

  

  :وسائل المشارآة ٢/٢/٢
  

  المشارآة من جانب األطرافما هى الوسائل التى تم استخدامها فى تحقيق  -
  المختلفة السابقة؟ 
  ما هى مدى فعالية الوسائل المستخدمة فى المشارآة؟ -

  

  :االستفادة من نتائج المشارآة ٢/٢/٣
  ما هى مجاالت االستفادة من مشارآة األطراف المختلفة السابقة فى تصميم البرنامج؟ -

  
  :المقررات الدراسية ٢/٣

  

  :توصيف المقررات ٢/٣/١
  هل يوجد توصيف معتمد للمقررات الدراسية؟ -
  هل يتضمن التوصيف مصفوفة للمعارف والمهارات الخاصة بكل مقرر دراسى؟ -
ا ل حقق المعارف والمهارات األساسية يالمقررات توصيف هل  - ايير وفق ة   لمع األآاديمي

   ؟للبرنامج
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  :تحديد المقررات ٢/٣/٢

 
م  -  ل ت د ه ررات تحدي ا يتالمق ق بم ارات ف ارف والمه فوفة المع ع مص ة م الخاص

  برنامج؟بال
  هل تتفق محتويات المقررات مع مخرجات التعلم المستهدفة لهذه المقررات؟ -     
   لبرنامج؟لالممارسات التطبيقية فى المقررات الدراسية التطوير وما هي مجاالت  -   
  
  :تقويم المقررات ٢/٣/٤

  الدراسية من وجهة نظر الطالب فى نهاية آل فصلهل يتم تقويم المقررات  -       
  دراسى؟          

  هل يتم تحليل نتائج هذا التقويم بطريقة موضوعية؟ -       
  هل يتم االستفادة من نتائج هذا التقويم؟ ما هى مجاالت االستفادة الفعلية؟ -       

  
  :مراجعة وتطوير البرنامج ٢/٤

  

  :مراجعة البرنامج ٢/٤/١
  م مراجعة البرنامج دوريا؟هل يت -
  متى تتم مراجعة البرنامج؟  -
ات     - ل ومحتوي ة هيك ي التخصص لمراجع ارجيين ف راجعين خ تعانة بم تم االس ل ي ه

  البرنامج؟
   االستفادة من نتائج المراجعة في تحديث وتطوير البرنامج؟هل تم   -
  ما هى مجاالت االستفادة من نتائج المراجعة؟ -

  
  :تطوير البرنامج ٢/٤/٢

  هل يتم األخذ فى االعتبار المعارف المعاصرة والبحوث الحديثة عند تطوير البرنامج؟  -
  هل يمثل التطوير في المعارف الخاصة بالبرنامج قيمة مضافة تواآب التطورات العالمية -
 الحديثة في البرامج المناظرة؟ 
  متى تم احدث تطوير للبرنامج؟ وما هي مجاالت هذا التطوير ؟ -
  التطوير؟ساهمت في األطراف المختلفة التى  ما هى -
  التطوير؟ عمليةفي هذه األطراف ما مدى مساهمات  -
  ما هى االجراءات المتبعة لتطوير البرنامج؟ -

  
  

  البــالط  -٣
  :سياسات وإجراءات القبول ٣/١

  

  :االلتحاق والتحويل ٣/١/١
  

  برنامج ؟أعداد الطالب المقبولين بالواجراءات تحديد ما هي سياسة   -
  هل توجد معايير وإجراءات معتمدة ومعلنة للقبول بالبرنامج؟  -
  إلعالن؟اهل يتم إعالن قوائم المقبولين بالبرنامج للطالب؟ما هي وسائل وتوقيتات   -
 هل توجد معايير وإجراءات معتمدة للتحويالت من وإلي البرنامج؟   -
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 نة ؟ هل تتميز سياسات وإجراءات القبول أو التحويالت بالمرو  -
 لعند التحويفى البرنامج هل تسمح سياسة القبول الحالية باستمرارية الدراسة   -
  من مؤسسات مناظرة أخرى ؟    

  
  
  :والتحويالت مراجعة سياسات القبول ٣/١/٢
  

  فحص تظلمات الطالب ؟لقبول وهل هناك نظام   -
  وما هى الوسائل المستخدمة فى ذلك؟ هل هذا النظام معلن على الطالب؟  -
 الطالب بنتائج التظلم؟ ومناقشة ما هي إجراءات إخطار  -
  ؟القبول والتحويالت هل توجد مراجعـة دورية سياسات واجراءات  -
في تحديث سياسات وتظلمات الطالب هل يتم االستفادة من نتائج المراجعة  -

  ؟القبول والتحويالت واجراءات
  
  
  

   :اإلرشاد األآاديمي ٣/٢
  

  :ديمىنظام االرشاد االآا ٣/٢/١
 

  هل يوجد نظام لإلرشاد األآاديمي للطالب المسجلين بالبرنامج ؟ -
            ما هي الوسائل التي يتبعها المرشد األآاديمي لمتابعة مستوى تقدم الطالب في  -
  ؟.البرنامج   

  
  :تقويم نظام االرشاد االآاديمى ٣/٢/٢

 
  اإلرشاد األآاديمي ؟وجد نظام معتمد لتقييم فاعلية هل ي  -
الهيئة المعاونة / هيئة التدريس / الطالب ( هذا النظام معلن لألطراف ذات العالقة  هل   -

  ؟ )وحدة إدارة الجودة/ اإلدارات الداعمة / 
 
   :والمادى الدعم األآاديمي ٣/٣

  

  :للطالب المتميزين ٣/٣/١
  

  هل توجد برامج لدعم الطالب المتميزين دراسيا ؟ أذآر هذه البرامج؟  -
  اآلليات المتبعة في تحديد الطالب المتميزين في الدراسة؟ما هي   -

  

  :للطالب المتعثرين ٣/٣/٢
  

  هل توجد برامج لدعم الطالب المتعثرين دراسيا ؟ أذآر هذه البرامج؟  -
  ما هى اآلليات المتبعة فى تحديد الطالب المتعثرين فى الدراسة؟  -

  

  :للطالب ذوى االحتياجات الخاصة ٣/٣/٣
  

 البرامج؟ هذه أذآر الخاصة؟ االحتياجات ذوى الطالب لدعم مجبرا توجد هل ‐  
  .ما هى االليات المتبعة لتحديد الطالب ذوى االحتياجات الخاصة -
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 هل تتوافر التسهيالت المادية للطالب ذوى االحتياجات الخاصة؟ أذآر هذه التسهيالت؟  -
  
  
  
  :رضاء الطالب عن البرنامج ٣/٤

  :البأساليب قياس رضاء الط ٣/٤/١
سياسة القبول (التعليمي  لبرنامجفاعلية انحو هل يتم قياس رضاء الطالب  -

/ أساليب التعليم والتعلم /  الدعم الطالبي / اإلرشاد األآاديمي / والتحويل 
أسلوب / التدريب الميداني / األنشطة الطالبية / التسهيالت المادية للتعليم 

  ؟رها وغي/ ....... طرق التقويم / المعاملة 
  ما هى األساليب المستخدمة فى ذلك؟ -

  

  :نتائج قياس رضاء الطالب ٣/٤/٢
  ما هى أهم نتائج قياس رضاء الطالب؟ -
  هل تم االستفادة من نتائج القياس؟ ما هى مجاالت االستفادة؟ -

  
  

  
  :أعضاء هيئة التدريس -٤

  

   :الهيئة المعاونة/ آفاية وآفاءة أعضاء هيئة التدريس ٤/١
  

  :الكفاية: ٤/١/١
  

الهيئة المعاونة آاف لتغطية متطلبات العملية التعليمية / هل عدد أعضاء هيئة التدريس - 
  للبرنامج ؟

  الهيئة المعاونة؟/ هل هناك فائض أم عجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس  -
/ الفائض فى أعضاء هيئة التدريس/ هل تم اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع العجز  -

  .اذآر ذلك ة المعاونة ؟الهيئ
  ما هو متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج؟   -
  هل عدد أعضاء هيئة التدريس آاف للقيام بأعباء اإلرشاد والدعم األآاديمي؟  -
  
  :الكفاءة: ٤/١/٢

دى مالئم   - ا م ة     ةم ررات الخاص دريس للمق ة الت اء هيئ ة ألعض ات العلمي التخصص
  بالبرنامج ؟

ررات      - دريس للمق ائمين بالت دريس الق ة الت ة ألعضاء هيئ دارس العلمي وع الم دي تن ا م م
  الخاصة بالبرنامج ؟

ي  - دريس ف ائمين بالت دريس الق ة الت ار أعضاء هيئ ة الختي دة ومعلن ايير معتم اك مع هل هن
  )  مع إشارة خاصة لتلك البرامج التي يتم تدريسها بلغات غير العربية(البرنامج ؟ 

اد  (تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع و سوق العمل ؟      ما مدي  - االسترش
  )ترخيص بمزاولة المهنة في التخصص/ بالسيرة الذاتية 

  

  :الهيئة المعاونة/ تنمية  قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ٤/١/٣
ط    - اك خط ل هن دة ه درات  معتم ة ق ارات لتنمي دريس   ومه ة الت اء هيئ ة الهيوأعض ئ

  المعاونة في أساليب التعليم والتعلم الحديثة؟
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ة      - دورات التدريبي داد ال ة وأع ا نوعي دريس      م ة الت اء هيئ ا العض ل عليه ى حص الت
  خالل السنوات الخمس الماضية؟ ومعاونيهم 

  .هل توجد آليات لتقييم فعالية ومردود التدريب؟ اذآر هذه اآلليات -
  :الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريسأداء تقييم  ٤/٢
  

  :آليات ومعايير التقويم: ٤/٢/١
  

  .الهيئة المعاونة؟ اذآر ذلك/ هل هناك آليات معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  -
  .هل آليات تقييم األداء مفعلة في التطبيق العملي؟ إن لم يكن، وضح المبررات  -
اء        - يم أداء أعض ي تقي تخدمة ف ايير المس ي المع ا ه دريس م ة الت ة ؟  / هيئ ة المعاون الهيئ

ررات   / اإلرشاد والدعم الطالبي/ التدريس ( ارات   / توصيف وتطوير المق دريب والزي الت
  )إلي غير ذلك/ الميدانية 

  
  :يمونتائج التق: ٤/٢/٢
  

ائج التق  - ق نت تم توثي ل ي دريس وه ة الت ع أعضاء هيئ تها م ة / يم ومناقش ة المعاون الهيئ
  ج؟المشارآين في البرنام

  .اذآر أمثله لذلكهل يتم االستفادة من نتائج التقويم؟  - 
  

  :رضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ٤/٢/٣
  

  هل يتم قياس رضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ -      
  هل يتم تحليل البيانات الخاصة بقياس رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ -      
  دة من نتائج قياس رضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟هل يتم االستفا -      

  ماهى مجاالت االستفادة؟   -
  

  
  
  :التعليم والتعلم - ٥
    :سياسات التعليم والتعلم:  ٥/١

   
  

  :توافر سياسات للتعليم والتعلم  ٥/١/١
  

  هل توجد سياسات معتمدة للتعليم والتعلم خاصة بالبرنامج؟ أذآر هذه السياسات  -
  ارآت األطراف ذات العالقة في وضع هذه السياسات؟هل ش -
  
  :مراجعة سياسات التعليم والتعلم: ٥/١/٢

  

ات       - ائج االمتحان ًا في ضوء نت ائج  / هل يتم مراجعة سياسات  التعليم والتعلم دوري ونت
الب  اء أراء للط اونيهم  / استقص دريس ومع ة الت اء هيئ ة   أعض راف المجتمعي والألط

  ؟ذات العالقة
ل ت -  ة    ه ورات العلمي ي ضوء التط تعلم ف التعليم وال ات الخاصة ب ة السياس تم مراجع

  والمجتمعية؟
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  :أساليب التعليم والتعلم ٥/٢  

  :أنماط التعليم والتعلم: ٥/٢/١
  

  ما هي أنماط التعليم والتعلم المطبقة بالبرنامج؟  -
  رنامج ؟ما مدى مالئمة نمط التعلم المستخدم لمخرجات المستهدفة من الب -
   :مراجعة وتقييم أنماط التعليم والتعلم: ٥/٢/٢

  

  هل تتم مراجعة الممارسات الفعلية ألنماط التعليم والتعلم المطبقة؟ -
  .ما مدي االستفادة من نتائج مراجعة أنماط التعليم والتعلم ؟ أذآر مجاالت االستفادة -
  داف البرنامج ؟يق أهقهل يتم قياس مردود أنماط التعليم والتعلم علي تح -

  
  :التعلم الذاتي  ٥/٣

  

  :مصادر التعلم الذاتي: ٥/٣/١
  

  ما هي المصادر المختلفة للتعلم الذاتي بالبرنامج ؟ اذآر هذه المصادر  -
  هل تكفي مصادر التعلم الذاتي المتاحة احتياجات الطالب ؟  -
  هل تساهم هذه المصادر في تحقيق المعايير األآاديمية للبرنامج ؟  -

  

  : ألساليب التعلم الذاتي  يةالممارسات التطبيق: ٥/٣/٢
  

  .هل تحتوى المقررات الدراسية على مجاالت معينة لتنمية التعلم الذاتي؟ اذآر أمثلة  -
  .هل تحتوى طرق التدريس على أساليب معينة لتنمية التعلم الذاتي؟ اذآر أمثلة  -
  هى الوسائل المستخدمة للتحفيز؟ هل يتم تحفيز الطالب على التعلم الذاتي؟ وما  -

  

  :التعامل مع مشاآل التعليم والتعلم ٥/٣/٣
  

  راءات المتبعة من جانب إدارة البرنامج فى التعامل مع مشكالتــما هى اإلج -
 )الكتاب الجامعى/ الدروس الخصوصية / الكثافة العددية للطالب (التعليم والتعلم ؟   

  

  :تدريب وتنمية مهارات الطالب ٥/٤
  : التدريب الميداني ٥/٤/١

  

  للتدريب الميداني لطالب البرنامج؟معتمدة هل يوجد خطة  - 
  ما هي أنواع برامج التدريب الميداني للطالب؟     - 
  هل تم تصميم وتوصيف هذه البرامج التدريبية وفقًا لالحتياجات الفعلية للطالب؟ - 
  ما مدي التنوع في جهات التدريب ؟ - 
ات؟          هل هناك -  ذه اآللي داني للطالب؟ اذآر ه دريب المي ائج الت ويم نت آليات معتمدة لتق

ك   ال ذل دريب       (مث ات الت ة لجه دربين ومتاح ن المت ارير ع ة تق اذج لكتاب ود نم / وج
  ).الخ/ .... اتخاذ إجراءات تصحيحية/ مراجعة تقارير جهات التدريب

  ؟)نظام الدرجات(نتائج التدريب في عملية تقويم الطالب يتم األخذ بهل  - 
  ما هو مدى فاعلية التدريب الميداني للطالب في تحقيق المخرجات المستهدفة  -  

  للتعلم؟    
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  :تنمية المهارات المستهدفة لطالب البرنامج: ٥/٤/٢

  عامة  مهنية  ذهنية  الخصائص
ما هي مجاالت تنمية المهارات التي تخدم   

  مواصفات الخريج؟
      

        ات المستهدفة؟ما هي أنواع المهار
ة      ي تنمي تخدمة ف ائل المس ي الوس ا ه م

  المهارات  المستهدفة؟  
      

ارات     آيف يتم قياس اآتساب الطالب للمه
  *المستهدفة؟

      

/ فحص إآلينيكي/ تمثيل أدوار/ حاالت تطبيقية/ تقييم األداء في التدريب الميداني/ امتحانات عملية*
  في تكوين ملف الطالب وتستخدم نتائج االمتحانات. غيرها و

  
  
   :المكتبة: ٥/٤/٣

ات   - ا المعلوم ل تكنولوجي ت(ه ة متخصصة / اإلنترن ات الكتروني ي دوري تراك ف / اش
  المستخدمة فى المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة؟) الخ... آتب الكترونية 

  نامج؟هل تتوافر المراجع والدوريات العربية واالجنبية ذات العالقة بالبر  -
  ؟المراجع والدورياتهذه ما مدى حداثة   -

  ما هي نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى لطالب البرنامج؟ -       
 

  
  :تقويم مخرجات التعلم  -٦    

  

  :نظام وأساليب التقويم  ٦/١
  
  :  نظام التقويم ٦/١/١

  

  هل يوجد نظام لتقييم مخرجات تعلم الطالب؟   -

  هل النظام معتمد و معلن؟  -

  ما هي أسليب اإلعالن عن هذا النظام؟  -

تهدفة    / أهدافه(ما هي مالمح هذا النظام   - تعلم المس واع مخرجات ال اليب  /  أن أس
تهدفة   ارات المس اس المه ويم   /  قي ات التق اب درج رق حس ف   / ط وافر مل ت

 )للطالب يحتوي علي جميع أنشطة الطالب ونتائج التقويم

  المعنية بتطبيق النظام ؟  ما هي األطراف -
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  ): المباشرة(أساليب التقويم األآاديمية  ٦/١/٢

  

 ؟ما هي أساليب قياس المهارات المختلفة المستهدفة من البرنامج  -  
  هل يتم تطبيق أساليب التقويم المستمر لقياس المخرجات المستهدفة؟  -
  ما هى أساليب التقويم المستمر المطبقة بالفعل؟  -
  الخارج ؟/ استخدام لجان الممتحنين من الداخلهل يتم   -
  هل تغطي األنواع المختلفة لالختبارات المخرجات التعليمية المستهدفة؟  -
العملية، /الشفوية/ نتائج االختبارات التحريرية(هل هناك ملف لمتابعة أداء الطالب   -

نشطة لك من األإآلينيكي، وغير ذ/ الحقلي/نتائج التدريب الصيفي/ مشروع التخرج
  )األآاديمية

/ مرشد أآاديمي (هل هناك جهة أو شخص مسئول عن إنشاء واستيفاء الملف؟   -
 )غيرها.... إدارة شئون الطالب /وآالة الكلية / منسق البرنامج 

  هل يتم تحليل بيانات ملف أداء الطالب بصفه دوريه؟  -
  

  : غير مباشرة أساليب التقويم ٦/١/٣
  برنامج ؟ وما هي الدالالت المنطوية عليها؟ما هى معدالت التحويل من ال  -
  ما هى معدالت التخرج؟ وما هى الدالالت المنطوية عليها؟  -
  ما هى معدالت التوظيف من خريجى البرنامج؟  -
  ما هى أنواع المؤسسات التى تقبل على توظيف خريجي البرنامج؟  -
تم ا  - ل ي ة؟ وه تفيدين ذوي العالق ات واراء المس تطالع اتجاه تم اس ل ي ن ه تفادة م الس

  نتائج هذا االستطالع؟
  
  :دعم القدرة التنافسية للبرنامج/ أساليب تقويم إضافية للتميز ٦/١/٤

  

  معدالت التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج  -
 .مكون التدريب الميداني في البرنامج   -
ي         - ق العمل ى التطبي ة ف درات االبتكاري ة الق ة لتنمي ررات مهاري وافر مق داد  (ت اع

  ).مشروعات بما في ذلك مشروع التخرج
   استقصاء مستوى آفاءة الخريجين فى المنظمات التي يعملون بها  -
امج        - ي البرن ن خريج ة م ة المهني هادات الممارس ى ش لين عل دل الحاص ك  ( مع ال ذل مث

:MBA/ CPA/ RN/ PE/ .(  
  

  :مراجعة واستثمار نتائج نظام التقويم ٢/ ٦
  
  :ستمرةالمراجعة الم ٦/٢/١

  

  هل يتم مراجعة وتحليل نتائج نظام تقويممخرجات التعلم ؟ -
 ما هي الدالالت الناتجة عن المراجعة؟  -
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  هل يتم عرض ومناقشة النتائج علي المجالس المختصة ؟    -
  ما هو النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من أساليب ونتائج التقويم ؟ -
  الب؟هل هذا النظام معتمد ومعلن على الط  -

  
  : استثمار نتائج التقويم ٦/٢/٢

  

اتهم       - م الطالب وتظلم ما هي أوجه االستفادة من نتائج تقويم مخرجات تعل
  في عملية تطوير البرنامج وأساليب التعليم والتعلم؟ دلل علي ذلك

ديالت المقترحة      - هل يتم مشارآة األطراف ذات العالقة بالبرنامج في التع
  لتطوير البرنامج؟

     للبرنامج؟ التنافسية لقدرة دعم في المقترحة التعديالت متساه هل  -

 

  

  :التعزيز والتطوير -٧
   

  : خطة التعزيز والتطوير ٧/١
  

  :إجراءات ومصادر معلومات الخطة ٧/١/١
  توجد خطة لتعزيز وتطوير البرنامج ؟ هل  -
  هل هذه خطة معتمدة ومعلنة؟ -
  ا في تصميم الخطة؟ما هي مصادر المعلومات التي تم استخدامه -
  ما هي األطراف التي شارآت في إعداد خطة التطوير؟ -
  هل يتم االستعانة بمراجع خارجي في إعداد خطة التطوير ؟ -

  

  :مجاالت التعزيز والتطوير ٧/١/٢
  ما هي المجاالت األساسية للتعزيز والتطوير التي تضمنتها الخطة؟  -
  االت المحددة ؟ما هي أهداف التعزيز والتطوير في المج -
  هل تم إتباع إجراءات إدارة وتعزيز الجودة في البرنامج؟  -
امج والمقررات نبردورية للتقارير الالجودة علي مراجعة الجراءات تشتمل إهل  -

  الدراسية؟
 ما هي نماذج الممارسات التطبيقية الفعالة لتعزيز وتطوير البرنامج؟   -
  دود عملية التعزيز والتطوير في التطبيق العملي؟ما هي األساليب المتبعة لتقييم مر -
   

  
  :  إدارة الجودة في البرنامج ٧/٢

  

  :عناصر الجودة في البرنامج ٧/٢/١
 ؟ بالبرنامج الجودة وعناصر بمفاهيم للتوعية هادفة برامج توجيه تم له ‐  
  ؟مستمرة بصفة البرنامج جودة لمستوي تقويم عملية تتم هل ‐  
 بالمؤسسة؟ األخرى بالبرامج مقارنة البرنامج بها يتميز التي ودةالج عناصر هي ما ‐  
  ؟لجودة األداءتقييم المستمر الفي البرنامج هي المؤشرات المختلفة التي يعتمد عليها ما  -
  ما هى إلجراءات المتبعة للمحافظة والتعزيز لعناصر التميز بالبرنامج؟ -
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  ؟للمؤسسة الكلي داء امج علي نظام األللبرن الذاتيانعكاس نتائج التقويم ما مدي  -
  
  
  
  
  
  
  

  :والمحاسبةالتحفيز  ٧/٢/٢
ما هي سياسة التحفيز اٌإليجابي والسلبي المطبقة علي اإلدارة األآاديمية والتنفيذية  -

  ؟.للبرنامج وعلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
بة فيما يخص ـمحاسوالتحفيز هل يتم مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بال -

  ؟.اإلدارة األآاديمية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
ما هي الجهات المسئولة عن إجراءات المسائلة والمحاســــــبة لإلدارة األآاديمية  -

  ؟.للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
لخاصة بأداء اإلدارة ما هي القنوات الرسمية التي يتم من خاللها فحص التقارير ا -

  ؟ .األآاديمية  وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
  إدارة البرنامج؟ هل هناك آليات مستحدثة لتفعيل نظم المسائلة والمحاسبة في -
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  الجزء الرابع

  الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير تقويم واعتماد البرنامج  
  

  
  
  

  .أهداف الممارسات التطبيقية •
  .الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير التقويم •
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  التطبيقية الممارسات أهداف) 1(
  
  

يقدم هذا الجزء من الدليل صورة تفصيلية للممارسات التطبيقية الخاصة بمحاور ومعايير 
ذه المعايير من عناصر وخصائص يجب أن التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمى، وما يتبع ه

والغرض الرئيسى من عرض هذه . تتضمنها الدراسة الذاتية للبرنامج المطلوب اعتماده
الممارسات هو معاونة ادارة البرنامج فى تطبيق تموذج الدراسة الذاتية السابق االشارة اليه 

ارسات التطبيقية للدراسة ومن ناحية اخرى فانه يجب أن تسعى المم. والمحدد من قبل الهيئة
  :الذاتية من قبل ادارة البرنامج الى تحقيق األهداف التالية

  
  .التوصيف الدقيق والواضح للوضع الحالى للبرنامج التعليمى •
  .الكشف عن مجاالت القوة ومجاالت الضعف فى أداء البرنامج •
ف عناصر توفير آافة المعلومات الدقيقة والواضحة عن الخصائص المختلفة التى تص •

  .ومؤشرات معايير التقويم واالعتماد التى حددتها الهيئة
دعم وتعزيز المعلومات المتاحة بالدالئل الكافية والمقنعة متمثلة فى الوثائق والمستندات  •

 .الرسمية
  

  
  

    ومعايير حاورلم  التطبيقية ممارساتال) 2(
  التعليمى للبرنامج واالعتماد التقويم

 
    

  :امجدارة البرنا: اوال

  : البرنامج وأهداف رسالة ‐ 1

 يسعى ومنشورة ومعتمدة مكتوبة رسالة واالعتماد للتقويم الخاضع التعليمى للبرنامج يكون
. رسالته تحقيق على تساعد ومعتمدة وواقعية محددة وأهداف الطويل، األجل فى تحقيقها الى
 ورسمية محددة لياتا خالل من البرنامج وأهداف رسالة وتحديث مراجعة يتم ان يجب آما
 .للبرنامج والخارجية الداخلية البيئة فى التغيرات ظل فى وذلك
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  :االتي في البرنامج وأهداف برسالة الخاص للمعيار التطبيقية الممارسات وتتمثل

  

  

  

  :الرسالة 1/1

  : الرسالة صياغة 1/1/1

 ويراعى .التنفيذ عند فهمها سهولة معه يمكن جيد بشكل البرنامج رسالة صياغة يتم

 :يلى ما الصدد هذا فى  

 وضع فى بالبرنامج العالقة وذوى المؤسسة داخل األطراف مختلف مشارآة •

 .الرسالة وصياغة ومناقشة

 والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة واعضاء الطالب بين الوعي ونشر تنمية •

 .رسالةالب  بالبرنامج  

 وضع فى برنامجبال العالقة وذوى المؤسسة خارج األطراف مختلف مشارآة •

 .الرسالة وصياغة ومناقشة

 .لها التابع المؤسسة رسالة مع البرنامج رسالة توافق •

 .مكتوبة الرسالة تكون أن •

  
  

  :الرسالة ونشر اعتماد 1/1/2

 ضرورة مع الصلة ذات الحاآمة المجالس خالل من معتمدة البرنامج رسالة تكون

 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى: المختلفة النشر وسائل خالل من نشرها  

 .الحاآمة المجالس خالل من الرسالة اعتماد •  

 .الرسالة اعتماد تاريخ توثيق •  

 .متنوعة نشر وسائل خالل من واالجنبية العربية باللغتين الرسالة نشر •

  
  :الرسالة وتحديث مراجعة 1/1/3

 لمواآبة تحديثها على وتعمل للرسالة الدورية المراجعة على البرنامج ادارة تحرص

 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى. والخارجية الداخلية البيئة فى والتطورات التغيرات  
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 .للمراجعة محددة رسمية اليات وجود •  

 .المراجعة لمواعيد معتمد زمنى جدول وجود •

 .  التحديث عدم أو التحديث ومبررات مجاالت الى االشارة مع الرسالة تحديث •

   
   

  :األهداف  1/2

  :األهداف صياغة 1/2/1

 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى. ومفهوم دقيق بشكل البرنامج أهداف صياغة يتم  

 وضع فى بالبرنامج العالقة وذوى المؤسسة داخل األطراف مختلف مشارآة •

 .األهداف وصياغة ومناقشة

 والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة واعضاء الطالب بين الوعي ونشر تنمية •

 .المخططة أأهدافب  بالبرنامج  

 وضع فى بالبرنامج العالقة وذوى المؤسسة خارج األطراف مختلف مشارآة •

 .االهداف وصياغة ومناقشة  

 .رسالتة مع البرنامج أهداف توافق •

 . مكتوبة البرنامج أهداف  تكون أن •  

  
  :األهداف ونشر اعتماد 1/2/2

 ضرورة مع الصلة ذات الحاآمة المجالس خالل من معتمدة البرنامج أهداف تكون

 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى: المختلفة النشر وسائل خالل من نشرها  

 .الحاآمة المجالس خالل من األهداف اعتماد •  

 .االهداف اعتماد تاريخ توثيق •  

 .متنوعة نشر وسائل خالل من واالجنبية العربية باللغتين البرنامج اهداف نشر •

  
  :األهداف وتحديث مراجعة 1/2/3

 تحديثها على وتعمل البرنامج ألهداف الدورية راجعةالم على البرنامج ادارة تحرص

 :يلى  هذا فى ويراعى. والخارجية الداخلية البيئة فى والتطورات التغيرات لمواآبة  

 .للمراجعة محددة رسمية اليات وجود •  
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 .المراجعة مواعيد يحدد زمنى جدول وجود •  

 .الرسالة تعديل مع يتواآب بم البرنامج ألهداف تحديث •

 .  التحديث عدم أو التحديث ومبررات تمجاال توضيح •  

  

  :للبرنامج المميزة السمات 1/3

 االخرى البرامج من غيره عن تميزه التى الخصائص أو السمات بعض للبرنامج تكون

 الصدد هذا فى ويراعى. التنافسى مرآزه يدعم بما وذلك مناظرة أوغير مناظرة آانت سواء

 :يلى ما  

 التخصص، ندرة مثل البرامج من غيره عن برنامجال بها يتميز معينة سمات توافر •

 وتزايد للمؤسسة، التاريخي بالوضع وإرتباطه ، العمل سوق إحتياجات مع وتوافقه

 أو محلية جامعات مع والمشارآة متاحة، عمل وفرص ، الطالب من عليه اإلقبال

 .وغيرها الوافدين الطالب وتفضيالت للمؤسسة، الجغرافي والموقع ، عالمية  

 ؟واالقليمى القومي المستوى علىيكون للبرنامج وضعَا تنافسيًا متميزًا  أن •  

   

  :البرنامج وتنظيم قيادة ‐١

 لمعايير وفقاها أداء وتقييم هااختيار يتمتتصف بالكفاءة و اآاديمية قيادة للبرنامج يكون

 االخرى الرسمية واللجان المجالس بجانب رسمى مجلس للبرنامج يكون آما. وشفافة موضوعية

 السلطات بدقة يحدد واضح تنظيمى هيكل للبرنامج ويكون. لها التابع المؤسسة فى الصلة ذات

 للبرنامج الداعمة واالدارات والمسؤوليات  ويتم حديثة، بيانات قواعد للبرنامج تتوافر وأخيرا.

  .المعلومات تكنولوجيا وسائل خالل من عنه الكافية المعلومات نشر  

  :االتى في والتنظيم القيادة مجال فى التعليمى للبرنامج يقيةالتطب الممارسات وتتمثل

    : للبرنامج األآاديمية القيادات اختيار 2/1

وآيال للكلية أو رئيس القسم العلمي ذو  آان سواءمنسق البرنامج  باختيار المؤسسة تقوم  
 موضوعيةبال تتصف ومعلنة موثقة معايير على بناءأآاديميا للبرنامج  منسقا أوالعالقة 
 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى. الفرص تكافؤ تحققو موثقة والشفافية  

 االدارية والمهارات والتخصص، العلمية، الكفاءة على تعتمد لالختيار معايير توافر •
 والمساهمات الطالبية، والخدمات األنشطة في والمشارآة االبتكار، ومهارات والقيادية،
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 والنزاهه، بااللتزام يشهد الذي الوظيفي السجلو والتطوير، الجودة مجاالت في
 .والمرؤوسين والرؤساء الزمالء الجيدة والعالقةات والتعاون  

 .المعايير هذه بتحديد قامت التى الجهة تحديد •  
 .الحاآمة المجالس من معتمدة المعايير هذه تكون •
 .وسيلة من أآثر خالل من للجميع معلنة المعايير هذه تكون •

   

 االآاديمية القيادات أداء لتقييم موضوعى نظام هناك يكون أن يجب فانه ىاخر ناحية ومن
 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى. للبرنامج  

 .األآاديمية القيادة أداء لتقييم معتمد نظام ودجو •  
 .التدريس هيئة أعضاء لجميع معلن النظام هذا يكون أن •  
 رسالة تحقيق في قيادةال نجاح مدي تحدد قياس مؤشرات علي النظام هذا يعتمد أن •

 .المخططة وأهدافه البرنامج  
   

 وتقيم وتتابع وتقر تناقش حاآمة رسمية ولجان مجالس للبرنامج يكون أن يجب فانه وأخيرا
 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى. المختلفة وقراراته أنشطته  

 .للبرنامج حاآمة مجالس وجود •  
 . امجللبرن الحاآمة المجالس تعاون استشارية لجان وجود •  
 .واللجان المجالس هذه لتشكيل ورسمية محددة قواعد وجود •  
 .واللجان المجالس هذه ومسؤوليات لسلطات دقيق تحديد •  
 .دورية بصفة البرنامج ولجان مجالس من آل انعقاد •  
 القرارات وفى البرنامج نشاط ادراة فى واللجان المجالس لهذه ملموسة مساهمات توافر •

 .اتخاذها يتم التى  
 .واللجان المجالس هذه وسلطات ألدوار اضحو تحديد •  
 . البرنامج وتطوير لمراجعة متخصصة لجنة وجود •

   

  :االدارى والجهاز التنظيمى الهيكل 2/2

 ويظهر والمسؤوليات، السلطة عالقات يحدد مبسط تنظيمى هيكل التعليمى للبرنامج يكون
  للبرنامج واالدارية االآاديمية القيادات  المؤسسة فى الخدمات ادارات تساهم أن يجب آما.
 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى. بكفاءة البرنامج دعم فى البرنامج لها التابع  

 .للبرنامج مبسط تنظيمى هيكل توافر •  
 .ومعلن معتمد الهيكل يكون •  
 واضحة؟ سلطة عالقات على الهيكل ينطوى •  
 .للبرنامج الداعمة الخدمات ادارات الهيكل يوضح •  
 على أساسا تستند موضوعية معايير وفقا للبرنامج االدارى جهازال اعضاء اختيار ميت •

 .الكفاءة  
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 .والسلوآية الفنية ومهارتهم قدراتهم لتنمية االدارى الجهاز أعضاء تدريب يتم •  
 .للبرنامج الداعمة االدارات وسلطات الدوار دقيق تحديد •  
 آاديمىاال الدعم خدمات تقديم فى الداعمة االدارات مساهمات آفاءة مدى تحديد •

 .للبرنامج الالزمة واللوجستى
  
  
  :نظم المعلومات والتوثيق ٢/٣

 واالستدعاء والتوثيق االحتفاظ بغرض حديثة معلومات نظم على البرنامج ادارة تعتمد
 وآافة النهائيين للمستفدين متاحة لتكون بالبرنامج تتعلق التى المعلومات لكافة والنشر

 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى. بالبرنامج مامواالهت الصلة ذات االخرى االطراف  

 الطالب واسماء أعداد من ابتداء البرنامج نشاطات مختلف تشمل للبيانات قواعد انشاء •
 أعداد الى والراسبين الناجحيين ونسب وعدد البرنامج ومقررات ومحتويات وهيكل
 الخريجيين ونسب  وما نيهم،ومعاو التدريس هيئة أعضاء واسماء أعداد الى اضافة.
 .ذلك شابه  

 .البيانات لقواعد المستمر التحديث •
 . لها التابع المؤسسة موقع على بالبرنامج الخاصة المعلومات آافة اتاحة •  
 .الوثائق واستدعاء وتداول لحفظ به خاصا نظاما للبرنامج يكون •

 .البرنامج أداء آفاء زيادة تحقيق فى الوثائق وتداول حفظ لنظام  الفعالة المساهمة •
  
  
  :التسهيالت المادية الداعمةوالموارد المالية  -٣

 المالية الموارد توافر بدون المخططة وأهدافه رسالته يحقق أن التعليمى للبرنامج يمكن ال
 الداعمة المادية والتسهيالت  وحجم المناسبة التمويل مصادر للبرنامج تتوافر أن يجب فانه لذلك.

 لتعليميةا الفاعلية لممارسة الكافى التمويل  لتحديد واضحة اجراءات هناك تكون أن يجب آما.
 بالموضوعية تتصف ونوعية آمية وطرق له، المخصصة الموازنه بنود من االنفاق أولوليات
 االنفاق عوائد لتقييم والشفافية  بعض يتطلب بكفاءة البرنامج تنفيذ فان اخرى ناحية ومن.
 وحقول والورش الخام والمواد واالجهزة والمعامل سالتدري قاعات مثل الداعمة المادية التسهيالت
 وغيرها التجارب  واستغالل توافر مدى على تتوقف البرنامج آفاءة فان سبق ما آل الى اضافة.
 . المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية  

 المادية والتهيالت المالية الموارد مجال فى التعليمى للبرنامج التطبيقية الممارسات وتتمثل
  :االتى  فى

  :المالية الموارد 3/1

 :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى  

 فى الدولة موازنة فى متمثلة المصادر هذه آانت سواء البرنامج لتمويل مصادر توافر •
 تمويل مصادر فى أو الخاصة، الجامعة موازنة فى أو ، الحكومية والمعاهد الجامعات
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 صناعة من تمويل( الخارجى أو) برنامجبال االلتحاق مصروفات(  داخليا آان سواء ذاتى
 ).وغيرها/ تبرعات/ عالقة ذات  

 .وأهدافه رسالته لنحقيق للبرنامج المخصص التمويل حجم آفاية •

 .للبرنامج المخصصة االنفاق أوبنود الميزانية بنود أوليات لتحديد رسمية جراءاتا توافر •

 .المعتمدة الميزانية بنود من تخصيصه تم ماو الفعلي اإلنفاق بنود بين تطابقال تحقيق •  

 عوائد لتقييم المؤسسة/  البرنامج البرنامج ادارة جانب من بالفعل تطبيقها يتم طرق توافر •
 ؟)نوعية – آمية( البرنامج علي اإلنفاق  
  
  

  :التسهيالت المادية الداعمة ٣/٢ 
        

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى 
  .آفاية قاعات التدريس الحتياجات البرنامج •
  .مالئمة القاعات ألعداد الطالب •
  /محطات تجارب/ فنادق /مستشفيات/ ورش(الداعمة الفنية آفاية المعامل والتسهيالت  •

  .لتحقيق أهداف البرنامج) وغيرها / معامل حاسبات الية
  .مالئمة المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة لطبيعة البرنامج •
   .لممارسة األنشطة األآاديمية لطالب البرنامجة ادية المتاحالموالتسهيالت األماآن آفاية  •
المة    • ن والس ق األم بة لتحقي ائل المناس وافر الوس ادية (ت ات اإلرش اء  / العالم زة اطف اجه

  ).الحربق
ل   • اني والمعام ي المب اخ الصحي ف وافر المن امج ت ة(؟ المخصصة للبرن اءة/ التهوي  اإلض

  ).الخ..النظافة / الطبيعية
  
  
  :لتكنولوجيا المعلوماتالبنية التحتية  ٣/٣
  

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى
  .لطالب البرنامجكافية الحاسبات اآللية التوافر  •
تعلم فى     • يم وال ضرورة مالئمة نسبة الحاسبات االلية المتاحة للطالب لخدمة أغراض التعل

  . البرنامج
اذ االجراء          • ة واتخ ة للحاسبات االلي ات المناسبة  دراسة أسباب عدم تحقيق النسبة المالئم

 .لتحسينها
  .وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لطالب البرنامجتوافر  •
 .إتاحة خدمة االنترنت لطالب البرنامج •
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  :الفاعلية التعليمية للبرنامج: المحور الثانى
  
  :المعايير ااالآاديمية للبرنامج -١

  
آما . يير اآاديمية للبرنامج التعليمىتتطلب معايير ضمان الجودة واالعتماد ضرورة وجود معا

أن هذه المعايير االآاديمية يجب أن تستند فى المقام األول الى تحديد دقيق لمواصفات الخريج 
ويجب أن تدرك المؤسسة التابع لها البرنامج أن هناك بديلين رئيسيين بالنسبة . من هذا البرنامج

يتمثل فى استخدام المعايير االآاديمية القومية المعدة البديل األول و. للمعايير االآاديمية للبرنامج
والبديل الثانى يتمثل فى تبنى البرنامج لمعايير اآاديمية اخرى ولكن بشرط . من قبل الهيئة

وفى آلتا الحالتين فان البرنامج سوف يخضع للتقويم واالعتماد وفقا للبديل . اعتمادها من الهيئة
  . الذى تم اختياره 

  :االتى فى الكاديمية المعايير مجال فى التعليمى للبرنامج التطبيقية مارساتالم وتتمثل

  :الخريج مواصفات 1/1
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى      

 .البرنامج من الخريج لمواصفات ووواضحة دقيقة صورة وجود ضرورة •

 تواحتياجا العمل لسوق الفعلية لالحتياجات طبقا الخريج مواصفات تحديد يتم أن •
 .عامة بصفة المجتمع

 آافة اسهامات تعكس والتى البرنامج، خريج مواصفات تحديد فى المتنوعة المشارآة •
 هيئة وأعضاء االآاديمية القيادات مثل بالبرنامج واالهتمام الصلة ذات األطراف
 المجتمعية واألطراف العمل، سوق ومنظمات والطالب، بالمؤسسة، التدريس
 .االخرى  

 .الخريج لمواصفات يةالدور المراجعة •

 .الخريج لمواصفات المراجعة بعملية القيام فى ودقيقة متنوعة وسائل استخدام •

 . المواصفات هذه تحديث فى الخريج لمواصفات المراجعة نتائج استخدام •  
   

  :القياسية  االآاديمية للمعايير البرنامج تبنى 1/2

   :يلى ما الصدد هذا فى ويراعى      
 أو القومية االآاديمية المعايير( البرنامج ادارة تتبناها التى آاديميةاال المعايير نوع •

 ).معتمدة اخرى معايير  
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 سالته وبين برنامجال بنتهاي التي األآاديمية المعايير بين التوافق تحقيق ضرورة •
 .وأهدافه  

 بادارة والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء توعية على البرنامج دارةا تعمل •
 .المتبناه األآاديمية بالمعايير مجالبرنا  

 وضمان بالبرنامج الخاصة األآاديمية المعايير تطبيقل رسمية راءاتــــجا توافــــر •
 .بها االلتزام  

   

  
  :تصميم البرنامج -٢

يعتبر تصميم البرنامج التعليمى جوهر عملية الفاعلية التعليمية، ومن ثم فانه يجب االهتمام 
نحو الذى يساعد على تحقيق مواصفات الخريج المخططة، ويحب أن بمكونات البرنامج على ال

يكون هناك توصيف واضح ومعتمد للبرنامج مع وجود مصفوفة للمعارف والمهارات، ويجب 
و ك . التأآد من أن مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج تتفق والمعايير االآاديمية للبرنامج

م البرنامج األقسام العلمية ذات الصلة والطالب وآافة آما يجب أن يشارك فى تصمي. للبرنامج
اضافة الى ما سبق فان المقرارت الخاصة بالبرنامج يجب أن . األطراف المجتمعية ذات الصلة

وأخيرا . يتم توصيفها بدقة مع اظهار واضح للمعارف والمهارات التى تسعى الى اآسابها للطالب
ة الدورية لهيكل ومكونات البرنامج وعن تحديثه مع فان ادارة البرنامج مسؤولة عن المراجع

  .تحقيق المشارآة الفعالة من جانب آافة األطراف ذات العالقة

  :االتى في البرنامج تصميم مجال فى التعليمى للبرنامج التطبيقية الممارسات وتتمثل

  : هيكل البرنامج ٢/١
  
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى     
  .احتياجات مجتمعية فعليةناء على يتم تصميم البرنامج ب •

   .هيكل البرنامجيتم تحديد مكونات  •
  .المخططة للبرنامج كونات هيكل البرنامج مواصفات الخريجيجب أن تحقق م •
ر          • لة أنظ ة ذات الص الس الحاآم ن المج اده م امج واعتم دقيق للبرن يف ال راء التوص اج

 ).٢فى الملحق رقم  ٨النموذج رقم 
  ).٢فى الملحق رقم  ٩أنظر النموذج رقم ( والمهارات للبرنامج إعداد مصفوفة المعارف •
  .توافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األآاديمية المتبناةالتحقق من  •
  .لتأآد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامجوجود اليات رسمية ل •

 
 

  :المشارآة في تصميم البرنامج ٢/٢
  
  :هذا الصدد ما يلى ويراعى فى     

  .يجب أن تشارك االقسام العلمية ذات الصلة فى تصميم البرنامج •
  .يجب أخذ اراء الطالب فى مكونات البرنامج •
  .يجب دعوى األطراف المجتمعية ذات الصلة للمشارآة فى تصميم البرنامج •
  .تحقيق المشارآة من خالل وسائل متنوعة وفعالة •
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تفادة  • االت االس د مج ى تصميم   م ضرورة تحدي ابقة ف ة الس راف المختلف ارآة األط ن مش
  البرنامج؟

  
  
  
  
  
  :المقررات الدراسية ٢/٣
  
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى     

اك   • ون هن ية  ت يك ررات الدراس د للمق يف معتم امج    وص ا البرن تمل عليه ى يش ر (الت أنظ
  ).٢فى الماحق رقم  ١٠النموذج رقم 

م   (الخاصة بكل مقرردراسي يجب اعداد مصفوفة المعارف والمهارات  • أنظر النموذج رق
 ).٢فى الملحق رقم  ١١

ارات    الدراسية التى تتفق    المقررات يجب تحديد . • ارف والمه الخاصة    مع مصفوفة المع
  برنامج؟بال

األآاديمية  لمعاييروفقا لالمقررات المعارف والمهارات األساسية يجب أن يحقق توصيف  •
   .للبرنامج

ن أن   • ق م تم التحق ررات محتي ات المق ق وي ذه  تتف تهدفة له تعلم المس ات ال ع مخرج  م
  .المقررات

ررات الدراسية     • ارى   مجاالت  يجب أن تتضمن المق ر االبتك حاالت  الالمشكالت و وللتفكي
  .التطبيقية

ة آل فصل دراسى،             • ق الطالب فى نهاي ررات الدراسية عن طري يم المق يحب أن يتم تقي
ة      ويم بطريق ذا التق ات ه ل بيان تم تحلي وير       وي ى تط ه ف تفادة من تم  االس وعية، وي موض

ا، أو التسهيالت         ات الخاصة به ررات، أو طرق تدريسها، أو االمتحان محتويات هذه المق
 ).٢فى الملحق رقم  ١٢أنظر النموذج رقم (المادية الداعمة للعملية التعليمية أو غيرها 

  
  
  :مراجعة وتطوير البرنامج ٢/٤
  
  :يلىويراعى فى هذا الصدد ما     

  .مراجعة البرنامج دورياتكون ادارة البرنامج مسؤولة عن  •
  .مراجعة البرنامجيجب أن يكون هناك جدول زمنى مخطط ل •
امج ب • وم ادارة البرن ة تق ص لمراجع ي التخص ارجيين ف راجعين خ تعانة بم ل  االس هيك

  .ومحتويات البرنامج
امج يجب  • وير البرن ديث وتط ي تح ة ف ائج المراجع ن نت تفادة م د ، االس ع ضرورة تحدي م

  .مجاالت االستفادة من هذه النتائج
ى      • ة ال امج الفعال عى ادارة البرن وث       تس رة والبح ارف المعاص ار المع ى االعتب ذ ف األخ

  .الحديثة عند تطوير البرنامج
ب       • افة تواآ ة مض امج قيم ة بالبرن ارف الخاص ي المع وير ف ل التط ب أن يمث يج

  .مناظرة التطورات العالمية الحديثة في البرامج ال
  .وأهداف التطوير فى البرنامجمجاالت يجب تحديد  •
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  .ألقسام العلمية ذات الصلة في هذا التطويرفاعلة لمساهمات يجب أت تكون هناك  •
تفيدين   يجب اراء واتجاهات  • فى مجاالت التطوير المقترحة،     األطراف المختلفة من المس

  .اضافة الى استقبال مقترحاتهم لتطوير البرنامج
  .رسمية يتم اتباعها عند القيام بعملية التطويراجراءات جود ضرورة و •

  
  

  
  
  
  

  :الطالب -٣
آما أنهم الحكم األول لمستوى جودة . يعتبر الطالب المستفيديين النهائيين من الخدمة التعليمية

لذلك فان البرنامج التعليمى الناجح هو الذى يعتمد على سياسات واضحة . العملية التعليمية
ومعلنة لقبول الطالب وتحويالتهم ، ويتضمن نظاما فعال لالرشاد والدعم االآاديمى وموضوعية 

  .والمادى، ويرعى الطالب المتميزين، ويحرص على تحقيق مستويات عالية من الرضا للطالب
  

  :وتتمثل الممارسات  التطبيقية للبرنامج التعليمى فى مجال الطالب فيما يلى
  
  :سياسات واجراءات القبول ٣/١
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى     

  .وجود سياسة واجراءات واضحة لتحديد أعداد الطالب المقبولين فى البرنامج •
  .توافر معايير موضوعية ومعتمدة للقبول فى البرنامج •
اتخاذ القرارات الالزمة لالعالن عن معايير القبول وقواعد المقبولين فى الوسائل  •

  .بةالمختلفة وفى المواعيد المناس
  .توافر معايير واجراءات معتمدة للتحويالت من والى البرنامج •
  .توافر المرونة الكافية لكل من سياسات واجراءات القبول والتحويالت •
  .السماح باستمرارية الدراسة فى البرنامج عند التحويل من مؤسسات مناظرة •
  .ضرورة المراجعة الدورية لسياسات واجراءات القبول والتحويالت •
  .نظام معلن لقبول وفحص تظلمات الطالب وجود •
 .ضرورة اخطار ومناقشة الطالب بنتائج التظلم •
ضرورة االستفادة من نتائج المراجعة ونتائج تظلمات الطالب فى تحديث سياسات  •

 .واجراءات القبول والتحويرلت
  
  :االرشاد االآاديمى ٣/٢
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى     

  .آاديمى للطالب المسجلين بالبرنامجوجود نظام لالرشاد اال •
استخدام الوسائل المالئمة من جانب المرشد االآاديمى لمتابعة مستوى تقدم الطالب فى  •

  .البرنامج
 .ضرورة وجود نظام معتمد لتقويم اإلرشاد األآاديمي المعمول به •
الب، يجب أن يكون نظام التقويم المستخدم معلنًا لكافة األطراف ذات العالقة وهي الط •

اعضاء هيئة التدريس، أعضاء الهيئة المعاونة، اإلدارات الداعمـة وخاصة اإلدارات 
 . المعنية بالتعليم، ووحدة إدارة الجودة بالمؤسسة

 .التقويم الحرص على تعديل أو تطوير نظام االرشاد االآاديمى المطبق فى ضوء نتائج  •
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  :الدعم االآاديمى والمادى ٣/٣
  :هذا الصدد ما يلىويراعى فى          

  .وجود برامج لدعم الطالب المتميزين دراسيا •
  .وجود برامج لدعم الطالب ذوى المتعثرين دراسيا •
  .وجود برامج لدعم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة •
  .وجود اليات واضحة ومعتمدة ومعلنة لتحديد الطالب المتفوقين والمتعثرين دراسيا  •
  .ة للطالب ذوى االحتياجات الخاصةتوافر التسهيالت المادية الكافي •

  

  :رضاء الطالب عن البرنامج ٣/٤
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى            

امج          • ة للبرن يم رضاء الطالب عن الممارسات الفعلي أنظر  (الحرص على قياس وتقي
 ).٢فى الملحق رقم  ١٣النموذج رقم 

  .رضاء الطالباستخدام الوسائل الموضوعية والمالئمة لقياس وتقييم . •
  .تحديد أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات الخاصة بقياس وتقييم رضاء الطالب •
ضرورة االستفادة من نتائج قياس وتقييم رضاء الطالب عن البرنامج، مع تحديد  •

 .واضح لمجاالت االستفادة
  

  :أعضاء هيئة التدريس -٤
ساسية فى العملية التعليمية حيث يعتبر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أحد األرآان األ

لذلك  فانه يجب عند الممارسة الفعلية للبرنامج . يقومون بتقديم الخدمة التعليمية للطالب
التعليمي مراعاة آفاية اعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتغطية متطلبات العملية 

ومن ناحية أخري . الفائض/ العجزالتعليمية، واتخاذ االجراءات المناسبة للتعامل مع حاالت 
يجب األخذ في االعتبار مستوي آفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من حيث مدى 
مالئمة تخصصاتهم العلمية، وتنوع مدارسهم العلمية، واختيارهم وفقًا لمعايير موضوعية 

ذلك يجب  إضافة إلي. وخاصة ما يتعلق بتفاعلهم مع قطاعات المجتمع المختلفة وسوق العمل
الحرص علي تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ووجود آليات معتمدة 

وأخيرا يجب أن تحرص ادارة . ومعلنه لتقييم أدائهم واتخاذ اإلجراءات المناسبة لرفع آفائتهم
  .البرنامج على قياس رضاء أعضاء هيئة التندريس ومعاونيهم

برنامج التعليمي فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس وتتمثل الممارسات التطبيقية ل
  :ومعاونيهم في األتي

  
  :الهيئة المعاونة/ آفاية وآفاءة أعضاء هيئة التدريس ٤/١
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى         

الهيئة المعاونة مع المتطلبات الفعلية للعملية / تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس •
  .التعليمية للبرنامج

ديد حاالت الفائض أوالعجز واتخاذ االجراءات الرسمية والمعتمدة للتعامل معها تح •
 .علي النحو الذي يساعد علي نجاح العملية التعليمية

 .تحديد متوسط العبئ التدريس ألعضاء هيئة التدريس •
توفير العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء اإلرشاد والدعم  •

  .األآاديمي للطالب
الحرص علي مالئمة التخصصات العلمية للمقررات الدراسية التي يحتوي عليها  •

 .البرنامج
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 .االهتمام بتنوع المدارس العلمية لتدريس المقررات الدراسية للبرنامج •
وجود معايير معتمدة ومعلنه الختيار أعضاء هيئة التدريس المشارآين في تدريس  •

  .عربية أو باللغات األجنبية األخرىالمقررات الدراسية سواء آانت باللغة ال
االهتمام بتفاعل أعضاء هيئة التدريس المشارآين في العملية التعليمية للبرنامج مع  •

طالب  قطاعات المجتمع ذات العالقة بالبرنامج والمنظمات المتوقع منها تدريب 
  .البرنامج وإتاحة فرص العمل لخريجي البرنامج

ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وجود خطة معتمدة لتنمية قدرات  •
وضرورة تحديد نوعية وأعداد الدورات التدريبية . المجاالت الحديثة التعليم والتعلم

الهيئة المعاونة في السنوات الخمس / المختلفة التي حصل عليها عضو هيئة التدريس
 .الماضية

اونيهم من خالل ضرورة تقييم فاعلية ومردود تدريب أعضاء هيئة التدريس ومع •
  .آليات رسمية وموثقة

  
  :الهيئة المعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ٤/٢
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى        

 .الهيئة المعاونة/ وجود آليات معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس •
 .تفعيل هذه اآلليات •
يئة التدريس ومعاونيهم مثل وجود معايير موضوعية ومعلنة لتقييم أداء أعضاء ه •

  .تدريب الطالب و ما شابة ذلك/ اإلرشاد األآاديمي/ الكفاءة في التدريس
  

  :الهيئة المعاونة/ رضا أعضاء التدريس ٤/٣
  

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى            
تقوم ادارة البرنامج بقياس مستوى رضا آل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  •

  ).٢فى الملحق رقم  ١٤أنظر النموذج رقم (خالل أسلوب االستقصاء من 
تحرص ادارة البرنامج على تحليل البيانات التى يتم تجميعها عن مستوى رضاء أعضاء  •

  .هيئة التدريس ومعاونيهم
تسعى ادارة البرنامج الى االستفادة من نتائج استقصاء رضاء أعضاء هيئة التدريس  •

  .ومعاونيهم
البرنامج مجاالت االستفادة من نتائج قياس رضاء أعضاء هيئة التدريس  تحدد ادارة •

  .ومعاونيهم
  
  
  : التعليم والتعلم -٥

يمثل التعليم والتعلم العمليات الفنية األساسية ألي برنامج تعليمي، و من ثم فإن هذا 
لب معه األمر الذي يتط. المعيار يحظي بأهمية خاصة في مجال التقويم واالعتماد للبرنامج

في الممارسات التطبيقية ضرورة توافر سياسات معتمدة للتعليم والتعلم ليشارك فيها جميع 
األطراف ذات العالقة، مع ضرورة مراجعة هذه السياسات بشكل دوري في ضوء نتائج 
االمتحانات وأراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وآذلك في ضوء التطورات 

آما يجب أن تشير الممارسات التطبيقية الى األنماط المستخدمة في . العلمية والمجتمعية
البرنامج للتعليم والتعلم والمصادر المختلفة المتاحة للتعلم الذاتي، واإلجراءات المتبعة 

  .للتعامل مع مشاآل التعليم والتعلم
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يس وتتمثل الممارسات التطبيقية للبرنامج التعليمي فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدر

  :ومعاونيهم في األتي
  

  :سياسات التعليم والتعلم ٥/١
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى          

 .وجود سياسات معتمدة للتعليم والتعلم خاصة بالبرنامج •
 .مشارآة فعالة لألطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة في وضع هذه السياسات •
ء نتائج االمتحانات واستقصاءات المراجعة الدورية والدقيقة لهذه السياسات في ضو •

الطالب، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واألطراف المجتمعية ذات العالقة، 
  .وأخيرًا في ضوء التطورات العلمية والمجتمعية

  

  :أساليب التعليم والتعلم ٥/٢
 .تحديد انماط التعليم والتعلم المطبقة بالفعل في البرنامج •
 .م المطبقة مع المخرجات المستهدفة من التعلم للبرنامجمالئمة انماط التعليم والتعل •
المراجعة المستمرة للممارسات الفعلية ألنماط التعليم والتعلم المطبقة مع االستفادة  •

 .من نتائج هذه المراجعة
القياس الموضوعي والشامل لمردود أنماط التعليم والتعلم المطبقة، ومساهمتها في  •

  .جتحقيق رسالة وأهداف البرنام
 

  :التعلم الذاتى ٥/٣
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى         

تحديد المصادر المستخدمة للتعلم الذاتي للبرنامج، ومدى مساهمتها في تحقيق  •
 .المعايير األآاديمية للبرنامج

تحديد مدى احتواء المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج علي مجاالت متنوعة  •
  .للتعلم الذاتي

 .اشتمال طرق تدريس البرنامج علي مجاالت متنوعة للتعلم الذاتيتحديد مدى  •
 .توافر نظم معلنة لتحفيز الطالب علي التعلم الذاتي •
توافر إجراءات واضحة ومعتمدة للتعامل مع مشكالت التعليم والتعلم مثل الكثافة  •

  .العددية للطالب، والدروس الخصوصية، والكتاب الجامعي إن وجد
  
  :ة مهارات الطالب تدريب وتنمي ٥/٤

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى         
 .وجود خطة معتمدة للتدريب الميداني لطالب البرنامج •
 .تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للطالب •
تصميم برامج التدريب الميداني بما يتفق مع االحتياجات الفعلية لتنمية القدرات  •

  .والمهارات الفنية والمهنية للطالب
وجود آليات معتمدة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب مثل النماذج الخاصة  •

بتقارير جهات التدريب، ومراجعتها وتحليلها واالستفادة منها في تطوير التدريب 
 .الميداني

 .التحقق من فاعلية التدريب الميداني للطالب في تنمية المخرجات المستهدفة للتعلم •
الدوريات االلكترونية / االنترنت ( جيا المعلومات إتاحة واستخدام تكنولو •

 .في المكتبة) آتب الكترونية / المتخصصة 
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 .توافر المراجع والدوريات العربية واألجنبية الحديثة وذات العالقة بالبرنامج •
  .من المكتبة من طالب البرنامج نالحرص علي زيادة نسبة المستفيدي •
  
  

  :تقويم مخرجات التعلم -٦
نظم تقويم مخرجات تعلم الطالب أحد المعايير الهامة العتماد البرامج التعليمية  لقد أصبح

لذلك يجب أن . المعاصرة علي المستوي الدولي وذلك لضمان جودة خريجى البرامج التعليمية
تشير الممارسات التطبيقية لمخرجات التعلم إلي وجود نظام معتمد ومعلن لتقويم هذه المخرجات 

أسليب قياس / أنواع مخرجات التعلم المستهدفة/ أهدافه (ألهم مالمح هذا النظام مع توضيح وافي
وتنقسم أساليب التقويم لمخرجات التعلم للبرنامج إلي نوعين ). وغيرها/ المهارات المستهدفة

إضافة إلى . أساسيين هما أساليب التقويم األآاديمية المباشرة، وأساليب التقويم غير المباشرة
  .ب التقويم اإلضافية إلغراض التميز ودعم القدرة التنافسية للبرنامجبعض أسالي

  :وتتمثل الممارسات التطبيقية للبرنامج فى مجال تقويم مخرجات التعلم فى االتى
  

  : نظام وأساليب التقويم ٦/١
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى      

  .ل متنوعةوجود نظام معتمد ومعلن لتقويم مخرجات التعلم من خالل وسائ •
تحديد دقيق للمالمح األساسية لهذا النظام بحيث تشتمل علي أهدافه المخططة،  •

وأنواع مخرجات التعلم المستهدفة، وطرق حساب درجات التقويم ، وملف الطالب 
 .الذى يحتوى على أنشطة الطالب ونتائج التقويم

 .مشارآة األطراف ذات الصلة فى تصميم هذا النظام •
 :ساليب المباشرة للتقويم األآاديمى من خالل ما يلىتحديد وتطبيق األ •

تصميم واستخدام أساليب موضوعية قياس المهارات المختلفة المستهدفة من  -
 .البرنامج

 .استخدام لجان الممتحنين من داخل وخارج البرنامج -
  .تغطية األنواع المختلفة لالختبارات للمخرجات التعليمية المستهدفة -
ابعة أدائه بحيث يتضمن نتائج االختبارات التحريرية وجود ملف للطالب لمت -

والشفوية والعملية ومشروع التخرج، ونتائج التدريب الصيفى أو الحقلى أو 
 .االآلينيكى، وغير ذلم من األنشطة االخرى

تحديد مسؤلية اعداد واستيفاء ملف الطالب سواء آان المرشد االآاديمى أو  -
  .البرنامج او وآيل الكلية لشؤون التعليم والطالب، أو أى جهة أخرى منسق

تحليل بيانات ملف الطالب بصفة دورية واالستفادة من نتائج التحليل فى توجيه  -
توجيهه  / مساعدة الطالب فى حالة تعثره دراسيا(وتطوير أدائه األآاديمى 

راسية داخلية أو ترشيحه لمنحة د/ لمساراآاديمي مالئمة لقدراته ومهاراته
 ).الى غير ذلك/ خارجية

  
 :تحديد وتطبيق أساليب التقويم غير مباشرة، وذلك من خالل ما يلى •

 .معدالت التحويل من البرنامج مع االشارة الى الدالالت المنطوية على ذلك -
 .معدالت التخرج السنوية والدالالت المنطوية على ذلك -
  .الالت المنطوية على ذلكمعدالت التوظف من خريجى البرنامج والد -
 .حصر وتصنيف للمؤسسات التى تقبل على توظيف خريجى البرنامج -
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استطالع اراء واتجاهات المستفيدين ذوى العالقة بالبرنامج، واالستفادة من  -
 .نتائج ذلك

  
تحديد وتطبيق أساليب التقويم االضافية وذلك للبرامج الراغبة فى التميز ودعم  •

  :الل ما يلىقدرتها التنافسية من خ
 .معدالت التسجيل فى الدراسات العليا من خريجى البرنامج -
 .وجود عنصر التدريب الميدانى فى هيكل البرنامج -
 .وجود مقررات مهارية لتنمية القدرات االبتكارية للطالب فى التطبيق العملى -
 .متابعة مستوى آفاءة خريجى البرنامج فى المنظمات التى يعملون بها -
مثال (لين على شهادات الممارسة المهنية من خريجى البرنامج معدالت الحاص -

 ).      (MBA/ CPA/ PE/ RNذلك 
  
  :مراجعة واستثمار نتائج نظام التقويم ٦/٢

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى
مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب وفقا لألساليب المباشرة وغير المباشرة  •

  .والمتميزة
  .تحليل على المجالس المختصة وذات الصلة بالبرنامجعرض ومناقشة نتائج ال •
 .وجود نظام موضوعى ومعلن للتعامل مع تظلمات الطالب •
استثمار نتائج تقويم الطالب وتظلماتهم فى تطوير البرنامج وأسليب التعلبم  •

  .والتعلم
مشارآة آافة األطراف ذات العالقة بالبرنامج فى التعديالت المقترحة لتطوير  •

  .البرنامج
  .المساهمة الفعلية للتعديالت المقترحة فى دعم القدرة التنافسية للبرنامج •

  
  :خطة التطوير والتعزيز -٧

استجابة للتغيرات فى البيئة الداخلية والخارجية للبرنامج وآذلك نتائج مراجعة أبعاد الفاعلية 
ز البرنامج التعليمية للبرنامج فانه من الضرورى وجود خطة معتمدة ومعلنة لتطوير وتعزي

آما هذه الخطة البد وأن تحتوى على اجراءات . يشترك فيها آافة األطراف ذات العالقة
واضحة الدارة وتعزيز الجودة فى البرنامج، مع الحرص على تقييم مردود الممارسات الفعلية 

ن أن واخيرا فان عملية التطوير والتعزيز للبرنامج ال يمك. للتطوير والتعزيز الخاصة بالبرنامج
تحقق األثر المطلوب بدون توافر سياسات تتعلق بالتحفيز االيجابى والسلبى، وجدية المسألة 

  .والمحاسبة التى تعتمد على تفعيل مستمر نظم المسالة والمحاسبة الحالية الدارة البرنامج
  :وتتمثل الممارسات التطبيقية للبرنامج فى مجال التعزيز والتطوير فيما يلى

  
  :طوير والتعزيزخطة الت ٧/١
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى        

وجود خطة معتمدة ومعلنة لتطوير وتعزيز البرنامج مع استخدام مصادر مختلفة  •
  ).٢فى الملحق رقم  ١٥أنظر النمذج رقم (للمعلومات عند تصميم هذه الخطة 

ة  التطوير المشارآة الفعالة لألطراف المختلفة ذات العالقة بالبرنامج فى تصميم خط •
  .والتعزيز

  .االستعانة بمراجع خارجى عند اعداد وتصميم الخطة •
  .التحديد الدقيق لمجاالت التطوير والتعزيز •
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  .التحديد الدقيق ألهداف التطوير والتعزيز فى آل مجال من المجاالت المقترحة •
اتباع االجراءات المناسبة لتعزيز ادارة الجودة فى البرنامج بما فى ذلك مراجعة  •

  .التقارير الدورية للبرنامج والمقررات الدراسية
  تقييم مردود عملية التطوير والتعزيز فى التطبيق العملى •

  

  :ادارة الجودة فى البرنامج ٧/٢
  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى       

  .وجود برامج هادفة للتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة فى البرنامج •
 .ودة فى البرنامجاستمرارية عملية تقويم مستوى الج •
تحديد عناصر الجودة التى يتميز بها البرنامج مقارنة بالبرامج االخرى فى نفس  •

 .المؤسسة
  .تنمية واستخدام المؤشرات المناسبة للتقويم المستمر للجودة فى البرنامج •
انخاذ االجـــــــراءات المالئمـــــــة والرسمية للمحافظة على عناصر الجودة فى  •

  .تعزيزها البرنامج أو
 .توضيح اثر نتائج التقويم الذاتى للبرنامج على األداء الكلى للمؤسسة •

  
  :التحفيز والمسائلة ٧/٣

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى
وجود سياسة واضحة وموثقة للتحفيز االيجابى والسلبى ألداء أعضاء االدارة  •

  .ماالآاديمية والتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه
تطبيق فعلى لسياسة التحفيز االيجابى والسلبى ألداء أعضاء االدارة االآاديمية  •

  .والتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
مراجعة وتفعيل الوائح والقوانين الخاصة بالتحفيز والمحاسبة ألعضاء االدارة  •

  ..نيهماالآاديمية والتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاو
تحديد الجهات المسؤولة عن اجراءات المسألة والمحاسبة ألعضاء االدارة االآاديمية  •

  .والتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
تحديد القنوات الرسمية التى يتم من خاللها فحص التقارير الخاصة بأداء االدارة  •

  .االآاديمية للبرنامج
اليا لزيادة فعالية نظم المسائلة والمحاسبة لالدارة تحديث االليات المستخدمة ح •

  .االآاديمية واتلتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
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  المالحق
  
  
  
  

  .المفاهيم األساسية والمصطلحات): ١(الملحق رقم  •
  .النماذج): ٢(الملحق رقم  •

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  ١الملحق رقم    

   المفاهيم األساسية والمصطلحات                       
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ا،        ل منه ام آ اني الموضحة أم ى المع عند استخدام هذه المفاهيم والمصطلحات تؤآد الهيئة عل
ة في           اني مختلف د يكون ورد بمع اهيم والمصطلحات ق ذه المف والهيئة على دراية بأن بعض ه

زام بال  . مراجع أو أدلة أخرى اهيم     وتؤآد الهيئة على ضرورة االلت ذه المف اني الموضحة له مع
  .والمصطلحات عند استخدامها في المراحل المختلفة لعملية التقويم واالعتماد

  : مؤسسة التعليم العالي •
ة  / معهد عالى/ ى آلية أ ة أو خاصة أو      أآاديمي ة حكومي ة لجامع دم    تابع ة األزهر تق لجامع
رام الى    ب ى ع ل علم ق بمؤه ة تتعل ا (ج تعليمي الويوس أو ليس ى  ) نسبك ة أعل وم(أو درج / دبل

  ).دآتوراه أو االجازة العليا/ ماجستير
  

  :البرنامج التعليمي  •
ة    يتم تنفيذه فى مؤسسات التعليم العالى  ة معين ال  (ويهدف الى الحصول على درجة علمي مث

وراه / ماجستير / ليسانس / ذلك بكالويوس ررات واالنشطة التي     ويتضمن  ، ) دآت اهج والمق المن
ب   ب الطال ي         تكس ة، وف ة مخطط داف تعليمي ق أه ة لتحقي يم الالزم ارات والق ة والمه المعرف

  .وعادة تقدم مؤسسة التعليم العالى برنامج تعليمى واحد أآثر .تخصص دراسي محدد
  

  :رسالة البرنامج •
ه للمجتمع         ا يمكن تقديم امج وتحدد م عبارات يتم صياغتها بدقة تعكس أسباب انشاء البرن

ل، وتعرض الغ    رامج االخرى، وتوضح جوهر         وسوق العم ه مختلف عن الب ذى يجعل رض ال
ا        ز به ة التى يتمي وارد البشرية والمادي تهدفة، والم . عملياته فى التعليم والتعلم، والقطاعات المس

ع         ه م ل ادارت امج وتعام م اداء البرن ى تحك فة الت يم والفلس امج الق الة البرن من رس ا تتض وربم
  .االخرين

  
  :هداف البرنامجا •

ائ ة           النت ددة بدق ون ومح ب أن تك ى يج ا والت ى تحقيقه امج ال عى البرن ى يس ة الت ج النهائي
   . وواضحة ومفهومة وواقعية ومرنة وقابلة للقياس

 
 : السياسات  •

ذات العالقة بالبرنامج التعليمى مثل مرشد التخاذ القرارات في مجاالت األنشطة المختلفة 
جب أن ويالحظ أن السياسة . السياسة الماليةسياسة القبول والتحويالت، وسياسة التعليم، و

  .ومفهومة ومرنة تكون السياسات مكتوبة ومعتمدة
  
  

  :الحاآمة المجالس •

ة االشراف   / مثال مجلس الكلية(وللبرنامج التعليمى المجالس الرسمية للمؤسسة  المعهد، ولجن
ية  ة أو الفرنس ة االنجليزي ة باللغ امج الدراس ى برن ا/  عل ع و) مج مجلس ادارة البرن ي تتمت الت

اد السياسات   وضع و بالسلطة الشرعية المستمدة من الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولها حق  اعتم
ة      ة ذات العالق رارات التنفيذي اذ الق ات، واتخ ررات والموازن ة والمق رامج التعليمي ا . والب آم
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  ).آاديميةاأل/ مجلس الجامعةمثال ذلك (تتضمن المجالس الرسمية للجهة التابعة لها المؤسسة 

  :ضمان جودة التعليم •
العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األآاديمية متوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية 

على النحو الذى يتوافق مع اعتمادها من مجالسها الحاآمة، قد تم تحديدها وتعريفها والتى 
، وان مستوى جودة فرص تمدةأو المعايير العالمية المع NARSاالآاديمية القياسية المعايير 

التعلم والبحث العلمي والمشارآة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة أو تفوق توقعات آافة 
  .أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التى تقدمها المؤسسة التعليمية

  
  :االعتماد •

للمؤسسة التعليمية إذا  العتراف الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادا
، أو تمنحه القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليميةالكفاءة فى تمكنت من اثبات أن لديها 

الهيئة، قبل معتمدة من القومية أو أى معايير اخرى ولكن وفقًا للمعايير للبرنامج التعليمى وذلك 
تضمن التحسين والتعزيز من األنظمة المتطورة التى يكون لدى المؤسسة أو البرنامج و

  .المستمر للجودة
  

  ): NARS(المعايير األآاديمية القومية القياسية  •
المعايير األآاديمية للبرامج التعليمية المختلفة والتي أعدتها الهيئة باالستعانة بخبراء 

وتمثل هذه المعايير الحد األدنى المطلوب . متخصصين وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين
  .ه لالعتمادتحقيق
  

  :المعايير المعتمدة •
) أو البرنامج التعليمى فى المؤسسة(المعايير األآاديمية القياسية والتي تتبناها المؤسسة 

وتعتمد من الهيئة بشرط أن يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األآاديمية القومية 
  .NARS القياسية

  

  :معايير التقويم واالعتماد •
أو البرامج التعليمية  معدة من قبل الهيئة لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العاليالمعايير ال

الخبراء المتخصصين والتى تم تصميمها ومراجعتها عن طريق فريق من ، فى هذه المؤسسات
تتمحور معايير التقويم واالعتماد و. مختلف قطاعات المستفيدين ىوممثلمن القيادات االآاديمية 

معايير تعتبر و. ليمى فى آل من ادارة البرنامج، والفاعلية التعليمية للبرنامجتعلللبرنامج ا
  .اآلداة الرئيسية التي يتم االستعانة بها في مرحلة التقويم واالعتمادالتقويم واالعتماد 

  

  :ادارة البرنامج  •
قدرة ويشير هذا المحور الى . يمثل المحور األول لتقويم واعتماد البرنامج التعليمى

توافر رسالة واضحة وأهداف محددة، وقيادة اآاديمية على األداء بكفاءة من خالل برنامج لا
مالية وتسهيالت مادية داعمة آافية ومالئمة، موارد وادارية واعية وتنظيم واضح ومالئم، و

  . وتكنولوجيا المعلومات للطالب
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  :للبرنامج الفاعلية التعليمية •
فاعلية عملية التعليم ويقصد به اد البرنامج التعليمى، تمثل المحور الثانى لتقويم واعتم

والتعلم فى البرنامج وفقا للمعايير االآاديمية المتبناه والتى تحقق رسالة وأهداف البرنامج 
اآاديمية محددة ويتطلب ذلك تبنى معايير .توقعات المستفديين النهائيينويقابل  المخططة

ه الدراسية على النحو الذى يحقق نتائج التعلم ومعتمدة، وتصميم جيد للبرنامج ومقررات
المستهدفة من البرنامج، واتباع سياسات واساليب فعالة للتعليم والتعلم، واتباع سياسات 
موضوعية ومعلنة لقبول الطالب مع تقديم االرشاد االآاديمى المناسب وآافة أشكال الدعم 

استخدام أعضاء هيئة تدريس ذوى االخرى للطالب، والتقويم المستمر لمخرجات التعلم، و
  .جدارات عالية، وتوافر خطط هافة للتعزيز والتطوير

  

  :للبرنامج التقويم الذاتى •
المسؤولين عن ادارة ق األداء الكلى للبرنامج التعليمى عن طريالعملية الخاصة بتقويم 

ادارة ضعف فى الالقوة ووذلك للكشف عن مجاالت البرنامج من القيادات االآاديمية واالدارية، 
  .فاعليته التعليميةهذا البرنامج وفى 

  

  : للبرنامج الدراسة الذاتية •
، وتعتمد أساسا على توصيف للبرنامج التعليمى أحد الوسائل األساسية للتقويم الذاتى      

فى امكانياته وادارته  وتحديد مجاالت القوة والضعفللبرنامج ، وتشخيص الوضع الراهن فى 
اضافة الى ذلك فان هذه . ومصادر التعلم التى يستخدمها وغيرها ،اته التعليميةوتصميمه وعملي

، ومقترحات ووسائل مجاالت التحسين والتطوير الممكنةدقيق لتحديد الدراسة البد وأن تتضمن 
  .ومسؤوليات التعزيز والتطوير

 

  : البرنامج تقويم واعتماد معايير •
اد      مجموعة من المعايير المعدة من قبل الهيئ ويم واعتم المحورين األساسيين لتق ق ب ة وتتعل
  للبرنامج الفعالية التعليميةدارة البرنامج، ووهما االبرامج التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى   

   

  : واالعتماد التقويم وخصائص وعناصر مؤشرات •
ل ار آ ن معي ايير م ويم مع اد التق ددة واالعتم ن المح ل م ة قب من الهيئ ة يتض ن مجموع  م

ر  التي لمؤشراتا ار  عن  تعب  ذات العناصر  من  مجموعة  يتضمن  مؤشر  وآل  المقصود،  المعي
ة، رًا العالق ل وأخي ر آ ة يتضمن عنص ن مجموع ائص م وب الخص ها المطل اء قياس ة أثن  عملي
 .للبرنامج واالعتماد التقويم  
   

  :لسمات المميزة للبرنامجا •
غيره من البرامج المناظرة من مجموعة من الصفات التى ينفرد بها البرنامج وتميزه عن 

ويطلق على مثل هذه . ناحية، وعن البرامج االخرى فى نفس المؤسسة من ناحية اخرى
  .الصفات المميزات التنافسية
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  : للبرنامج الوضع التنافسي •
ره من ال   برنامج التعليمى ب يعكس وضع ال ة بغي ة   المقارن رامج التعليمي اظرة  ب ى  ( المن أو حت
ا يساعد         ) مؤسسة الواحدة  غير المناظرة فى ال  ز مم وق والتمي من حيث مجاالت وعناصر التف

  .برامج المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشرعلى تحديد مكانته بين هذه ال
  

  :فى البرنامجادارة الجودة  •
الليات واالجراءات والقواعد واالنشطة التى تستخدم لضمان تحقيق مستويات أتتعلق ب

مج، والتى تتعلق بصفة أساسية بمعاايير ادارة البرنامج وفاعليته عالية من الجودة فى البرنا
  .التعليمية

  
  :طراف المجتمعية األ •

ل           ا أو تتحم لحة م روع أو مص ام مش ا اهتم ي له ات الت ات والجه راد والمؤسس ة االف آاف
ة       مخاطر ناتجة عن  امج  التعليمي ذين يشملون بالنسبة للبرن وجود وتنفيذ البرنامج التعليمى، وال

ي         ،لطالب ا املين بالمؤسسة، وممثل اونيهم، والع دريس ومع ة الت ور، واعضاء هيئ اء االم واولي
ة ب ة المرتبط ة المهني راد النقاب ة، واف ات الحكومي ال والمنظم ات األعم امج، ومنظم البرن
  . شكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافيًاالذين  ومؤسسات المجتمع المدني

  
  :المراجع الخارجى •

اء األآاديمين من ذوى الخبرة فى مجال التخصص يتم دعوته من قبل المؤسسة  أحد األعض
اه والمعايير االآاديمية التى يطبقها، ومدى قدرته على ومحتو هلمراجعة هيكلالتابع لها البرنامج 

ق النت ذاتى تحقي تعلم ال تعلم، وطرق ومصادر ال تهدفة لل تخدمة ائج المس ى المس هيالت الت ، وتس
تعل  يم وال ا    التعل الب، وغيره ال الط ويم أعم ة،و تق ه   م المتاح ة بادارت طة ذات العالق ن األنش م

  .وفعاليته التعليمية
  

  :المراجعون المعتمدون •
ارج     ن خ الى م يم الع وير التعل ال تط ى مج راء ف دريس أو الخب ة الت ن أعضاء هيئ ق م فري

د         رامج التى تق ة بتخصصات الب اد، وذو عالق ويم واالعتم مها المؤسسة  المؤسسة الخاضعة للتق
دريبهم      نهم وت ارهم وتعي تم اختي ادهم  وليس لهم مصالح متعارضة، حيث ي ة    واعتم ل الهيئ من قب

  .للقيام بعملية المراجعة والتقويم أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة
  
  
  

  :المنسق  •
ة             ولى التنسيق إلجراء عملي وم المؤسسة بترشيحه ليت ذي تق دريس ال ة الت أحد أعضاء هيئ

راجعين      للبرنامج التعليمى ة والتقويم المراجع ق الم ة لفري ارة الميداني د الزي وذلك قبل وأثناء وبع
  .المعتمدين
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  :الزيارة الميدانية •
غراض كان البرنامج وذلك أللممن قبل الهيئة زيارة يقوم بها المراجعون المعتمدون 

ر والمؤشرات والعناصر يتم خاللها المراجعة والتدقيق لجميع المعاييحيث التقويم واالعتماد، 
. آما هى واردة فى الدراسة الذاتيةفى البرنامج تعلقة بمحاور التقويم واالعتماد موالخصائص ال

  .التابع لها البرنامج وتتم االزيارة الميدانية بالتنسيق مع المؤسسة
  

  :برنامجالتقرير السنوي لل •
يوضح ويم واالعتماد، حيث برنامج التعليمى الخاضع للتقلعن اتقرير يقدم سنويا للهيئة 
مجاالت تحسين ، وعام الدراسى السابق مباشرةى البرنامج فنتائج التقويم الذاتى ألداء ال

، وأى ممارسات اخرى تعزيز نقاط القوةفى البرنامج ، ومجاالت الضعف ومعالجة أوجه 
  .السابقة فى ضوء تقارير المراجعين المعتمدين لتطوير اداء البرنامج 

  
  : لذاتيا التعلم •

ًا،      ة ذاتي ة والمهني ة والذهني قدرة الطالب على االستمرار في تنمية قدراته ومهاراته المعرفي
  .وذلك بخالف الطرق النمطية في التعلم

  
  :التعلم  انماط •

د،    والطرق المختلفة التي تتم من خاللها عملية التعلم  ومنها التعلم وجها لوجه،  تعلم عن بع ال
  .التعلم االلكترونيو

  
  :خرجات التعلم المستهدفة م •

النتائج المستهدفة من التعلم وهي المعرفة والفهم والمهارات التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة  
ة        ايير األآاديمي التها، وتعكس المع ة والمرتبطة برس ا المختلف اه  من خالل برامجه ة  المتبن ، وقابل

  .بللقياس، وآذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطال
  
  : الطالبأداء  تقويم •

ر المباشرة    مجموعة من الطرق  ا   المباشرة وغي ا المؤسسة     التي من بينه ات تقره االمتحان
ارات المعرفية قدرات (لقياس مدى انجاز وتحقيق نتائج التعلم المستهدفة  ة و هم ومه ة  الذهني العملي

   .من برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معين) المهنيةو
  
  
  

  :جمواصفات الخري •
ى                عى ال ى يس ريج، والت ى الخ ى ف امج التعليم ددها البرن ى يح فات الت ن الص ة م مجموع

ة               ة ومهني ة وعملي ارات ذهني م ومه ارف وفه ه للطالب من مع ا يقدم تحقيقها بالفعل من خالل م
  .وتحويلية وعامة، وذلك فى ضوء احتياجات ومتطلبات سوق العمل
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  :ملف الطالب •
ة المعلو  جل يتضمن آاف ث    س امج، حي ى البرن ته ف رة دراس اء فت ب أثن ة بالطال ات المتعلق م

ا،            درجات التى حصل عليه تها، وال المقررات التى انتهى من دراس يتضمن البيانات الخاصة ب
اذج التظلمات التى            ا،  ونم دعم التى حصل عليه واع ال يا، وأن ا دراس والمقررات التى تعثر فيه

  .  رة آاملة لحالة الطالب الدراسيةأنه بمثابة صو. سبق التقدم بها وغيرها

  : العمل سوق منظمات •
ة  ة والخاصة    ،المؤسسات الحكومي ة ا  والشرآات العام يح فرص    ، والمنظمات األهلي ي تت لت
 .التوظف لخريجي المؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    )٢(الملحق رقم 
  النماذج
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  البرنامج اعتماد طلب) : 1( رقم نموذج •
  للبرنامج الوصفية ناتالبيا) : 2( رقم نموذج •
 .الميدانية للزيارة الزمنى الجدول) : 3( رقم نموذج •
  .المراجعين أداء عن المؤسسة تقرير) : 4( رقم نموذج •
 .البرنامج ألداء السنوى التقرير) : 5( رقم نموذج •
 .البرنامج واعتماد تقويم عملية نتائج):  6( رقم نموذج •
 .التظلمات نموذج) : 7( رقم نموذج •
  تعليمى برنامج توصيف) : 8( رقم نموذج •
  للبرنامج والمهارات المعارف مصفوفة) : 9( رقم نموذج •
   دراسى مقرر توصيف) : 10( رقم نموذج •
 .دراسى لمقرر والمهارات المعارف مصفوفة) : 11( رقم نموذج •
 .دراسى مقرر تقويم) : 12( رقم نموذج •
 .الطالب ضار استقصاء قوائم بتصميم خاصة ارشادات): 13( رقم نموذج •
  أعضاء رضا استقصاء قوائم بتصميم خاصة ارشادات): 14(رقم نموذج •

 .المعاونة الهيئة/ التدريس هيئة                           
 .البرنامج وتطوير لتعزيز التنفيذية الخطة) : 15( رقم نموذج •

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القومية الهيئة  
  واالعتماد التعليم جودة لضمان  

  )1( رقم نموذج

  تعليمي برنامج لالعتماد التقدم طلب

  .............................................................................................  :اسم المؤسسة التعليمية 
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  .............................................................................................  :عنوان المؤسسة 

  :نوع المؤسسة 
  معهد متوسط □معهد عالي           □معهد متخصص     □آلية   □ :حكومي □
  معهد متوسط □معهد عالي           □آلية   □: خاص  □

األآاديمية  التابعة / الجامعة
  :لها 

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

  :الممثل الرسمي للمؤسسة 
  

  : االسم

  :الوظيفة 

  ) ................................عمل : (تليفون 
  ) .............................المحمول(          
  ) ...............................المنزل(          
  ...............: .............................فاآس

  :بريد الكتروني

تاريخ الترخيص بالعمل 
  :آمؤسسة للتعليم العالي 

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

  :رقم الترخيص 
  

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

هل للمؤسسة مجلس رسمي 
  حاآم  معتمد ؟

  نعم    □
  ال   □

هل للمؤسسة خطة 
  استراتيجية ؟

  )ترفق الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة(نعم    □
  ال   □

  :إقرار 
  .أقر أن آافة البيانات الواردة أعاله صحيحة

  
  : ...............................رئيس المؤسسة 

  :التوقيع 

  
  :يرفق بالطلب المستندات التالية: مرفقات 
  .للتقدم بطلب االعتماد) األآاديمية/الجامعة(ما يفيد موافقة الجهه التابع لها البرنامج  -
 .الخطة االستراتيجية للمؤسسة -
 .الرسالة المعتمدة من المجلس الحاآم للمؤسسة -

  

  ...........اآاديمة/ جامعة
  .........معهد/ آلية

  )2( نموذج

   للبرنامج الوصفية البيانات

  ............................................................................... البرنامج اسم •

    بيانات تمال بواسطة الهيئة
    :مج ابقاعدة بيانات الهيئةالبرنا/ آود المؤسسة 

    تاريخ تقديم طلب االعتماد للبرنامج
 توقيع المستلم  :اسم المستلم

 خاتم
 المؤسسة



  48

  ............................................................ للبرنامج الفعلى التطبيق تاريخ •

 :   البرنامج نوع •

  )دآتوراه/ ماجستير(                  عليا دراسات                األولى الجامعية المرحلة

  .…………………….…………………………..……:  الدراسة لغة •

  :البرنامج في المقيدين طالبال عدد •

 : المعتمدة الساعات                الدراسى الفصل: البرنامج فى الدراسة نظام •

  االآترونى                  مفتوح                   تقليدى:  التعليم نمط •

  : ...............................................للبرنامج االآاديمى المدير •

  : .........................................................البرنامج سقمن •

  :الدراسية المقررات عدد •

 

  :بالمؤسسة اإلتصال وسائل •

                              .البريدى العنوان •  

 .اإللكترونى الموقع •  

 )E‐Mail(  اإللكترونى العنوان •  

 .فاآس ‐                                     .تليفون ‐ •  

   

   

   

  
  القومية الهيئة        
  واالعتماد التعليم جودة لضمان

  )3( رقم نموذج

  المعتمدين المراجعين فريق لزيارة الزمني الجدول
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 : للمؤسسة المراجعين فريق وصول:  األول اليوم

اع 9:45‐9:00 راجعين اجتم ع للم د م ة عمي ة( المؤسس د/  الكلي ابع)  المعه ا الت امج  له ىا البرن  لتعليم
وب اده المطل ور و  اعتم ل بحض تص الوآي دير المخ امج وم دير البرن ز وم ودة مرآ  الج
 .بالمؤسسة الجودة ادارة وحدة ومدير بالجامعة،

يس المستهدف البرنامجمديريصاحب 10:45‐10:00 ق رئ ة وفري ى  المنسق وبحضور  المراجع ة  إل  الغرف
 .المطلوبة  الوثائق جبنماذ للتعريف المراجعة لفريق المخصصة الرئيسية

 :باالتي التوازي على للقيام فريقين الى المراجعين فريق ينقسم 14:30‐11:00  

  المطلوبه الوثائق فحص -  

 .والكنترول  التعليمى للبرنامج المخصص المكان زيارة -
استراحة 15:00‐14:30

 .االول لليوم الوثائقي الفحصو المالحظة نتائج لمناقشة المعتمدين للمراجعين مغلق اجتماع 16:30‐15:00

  أي طلب و الثانياليوم جدول على للتاآيدالمنسقمعالمعتمدينالمراجعينفريقاجتماع 17:00‐16:30
 .ايضاحات او اضافية مستندات

  

  

 :المخططة األنشطة: الثاني اليوم

المؤسسةرئيسمقابلة 9:15‐9:00

9:15‐ 11:00  حيث ، البرنامج فى المشارآين المعاونة الهيئة و سالتدري هيئة أعضاء مع مقابلة - 
 : التالية الرئيسية الجوانب مناقشة يتم  
 .بها الوعي ومدى  للبرنامج األآاديمية المعايير •  

 .بالبرنامج الخاصة الدراسية المقررات •  

 .البرنامج فى المستخدمة والتعلم التعليم أساليب •  

 .للبرنامج االآاديمية القيادة وأدوار خصائص •  

 .الوثائقي الفحص أعمال أستكمال:  بالتوازي ‐

  

  

 .للبرنامج االداري الجهاز في والعاملين القيادات مع مقابلة 12:30‐11:00

. بالبرنامج الملتحقين الطالب من عينة مع مقابلة 14:00‐12:30

 .المختارة يةالتعليم االنشطة بعض و الدراسية الفصول ومالحظة المكتبة زيارة:  بالتوازي 14:00‐11:00
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.استراحة 14:30‐14:00

 .الثاني لليوم الوثائقي والفحص المالحظة نتائج لمناقشة المعتمدين للمراجعين مغلق اجتماع 16:30‐14:30

 أي طلب و التالياليوم جدول على للتاآيدالمنسقمعالمعتمدينالمراجعينفريقاجتماع 17:00‐16:30
 .ايضاحات او اضافية مستندات

. البرنامج خريجى من عينة مع مقابلة 17:30‐17:00

 .بالبرنامج العالقة ذات المجتمعية األطراف مع مقابلة 18:30‐17:30

   

:المخططة األنشطة: الثالث اليوم

.المؤسسة رئيس مقابلة 9:15‐9:00

 فى لمختلفةا المستويات أو الدراسيةالفرقمنالطالبلممثليالمراجعينجميعمقابلة 11:00 ‐9:15
  .البرنامج

 .المؤسسة تقترحها اخرى أماآن الكمبيوتر، معامل الطالبية، األنشطة ممارسة اماآن تفقد  12:30‐11:00

ات 14:30‐12:30 ة اجتماع ة فردي راجعين  مغلق دين للم ع المعتم اء بعض م ة اعض دريس هيئ ة, الت  الهيئ
 .والطالب المعاونة

يس معالميدانيةلزيارةابنهايةعاماجتماع 15:00‐14:30 وآالء  المؤسسة رئ دير  وال امج،   وم دير  البرن   وم
ام  شفهي تقرير لتقديم المؤسسة رئيس يدعوهم ممن وغيرهم بالمؤسسة الجودة ادارة وحدة  ع
 .الزيارة عن

المغادرة 15:00
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  ............ أآاديمية/  جامعة

 .................. معهد/  آلية

  )4( رقم نموذج

   المعتمدين المراجعين فريق آداء عن التعليمية المؤسسة يرتقر

   

  النموذجباستيفاءخاصةارشادات

 .المؤسسة رئيس من يعتمد و الزيارة منسق بواسطة النموذج هذا استيفاء  يتم                         

 .الزيارة انتهاء تاريخ من االآثر على اسبوع خالل التقرير هذا يقدم -  
 االسباب  ذآر يجب المستخدم المقياس على 3 من اقل بدرجة  بالنموذج المدرجة الخصائص الحد المؤسسة متقيي  حالة في -

). اضافية تعليقات( بالنموذج المخصص الجزء في ذلك تبرر التي
  

 : المؤسسة اسم  

 :للتقويم الخاضع البرنامج اسم

 

 

/ الجامعة( المؤسسة لها التابعة الجهة
 ) :األآاديمية

 : الزيارة  يختار  

 /  /     إلي/ /                 من
 

 : المراجعة فريق رئيس اسم

1 : المراحعة فريق اعضاء

2  

3  

4  

5  

ي فيما ة الخصائص  من  مجموعة يل ق المتعلق ارة بفري ة الزي امج الميداني ابع للبرن وقرة   لمؤسستكم  الت د  برجاء  ، الم اتكم  تحدي  انطاع
داً  ضعيف " إلى يشير) 1( الرقم بأن علمًا أدناه، الموضح المقياس باستخدام وذلك اصيةخ آل عن تامة بصراحة رقم  ،"ج ى ) 2( وال  إل

 ".ممتاز" إلى) 5( الرقم إلى وأخيرًا ،"جيد" إلى) 4( والرقم ،"متوسط" إلى) 3( والرقم ،"ضعيف"

  المقياس التقويمعناصر

1 2  3  4  5  

    المؤسسةمعباالتفاق الزيارة وجدول موعدتنسيق
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    الزيارة جدول في  المحددة بالمواعيد الفريق التزام ‐

     للزيارة الفريق استعداد مدى ‐

 : الفريق رئيس  

 .للزيارة الزمني بالجدول االلتزام -  
 .المؤسسة ألعضاء والتقدير اإلحترام -  
 .اآلخرين آلراء اإلنصات -  
.والتواصل التفاعل على القدرة -

     

 :المراجعة فريق اعضاء  

 .للزيارة الزمني بالجدول االلتزام  -  
 .المؤسسة ألعضاء والتقدير اإلحترام -  
 .اآلخرين آلراء اإلنصات -  
.والتواصل التفاعل على القدرة -

     

  

  مبررات/ اضافية تعليقات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 الهيئة بواسطة تمال بيانات

:الهيئةبياناتبقاعدة البرنامج/ المؤسسة آود

الزيارةتقييمعنالمؤسسة تقرير تقديم تاريخ
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  )٥( نموذج رقم 

  ....................اآاديمية/ جامعة
  :.......................معهد/آلية

  البرنامج ألداء السنوى التقرير
 الضعف/ القوة مجاالت

 المراجعين تقرير(
 )لمعتمدينا

 القوة التعزيزلمجاالت ومهام أنشطة
 والتحسين         المعالجة ومهام أنشطة

 الضعف لنقاط
 التنفيذ مسؤولية التوقيت التنفيذ اليات

  المتابعة مؤشرات
 األداء وتقييم

:القوة مجاالت) 1(

١/١- 
1/2‐ 
1/3‐ 

 
 
:الضعف مجاالت) 2(

٢/١- 
2/2‐ 
2/3‐ 

٢/٤- 
2/5‐ 

 
 

   

  : ............................   المعهد/ الكلية عميد                              : .......................البرنامج مدير         
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  القومية الهيئة
  واالعتماد التعليم جودة لضمان

  
  )٦(نموذج رقم 

   للبرنامج واالعتماد التقويم نتائج تقرير

  )نهائي /أولي(

  : ..................... المؤسسة اسم

 :   /   /التقرير صدور تاريخ  

 :    /   / للمراجعة الميدانية الزيارة تاريخ  

  مقدمة: أوال

دفت ة ه ة عملي ويموالت المراجع ي ق ت الت ا قام ة به ة الهيئ مان  القومي ود لض يم ةج اد و التعل امج االعتم ي للبرن  التعليم
تعلم  مخرجات ان من التحقق الى....................  امج  من  المستهدفة  ال الته  مع  تتفق  البرن اييره  رس ة  ومع  وأن ، األآاديمي

ة  في الطالب ا  مقدم وافر  ، اهتماماته امج  وتت وارد  بالبرن ات  الم ه   واإلدارة واألمكاني ق  من  تمكن ة  واستمرارية  تحقي  الفاعلي
  .التعليمية

ى  باالضافة ، المرفقة والوثائق للبرنامج الذاتية للدراسة دقيق تحليل على التقويم عملية خالل الهيئة اعتمدت وقد ارة  ال  الزي
 . للبرنامج  المعتمدين المراجعين فريق بها قام التي الميدانية  

  ):البرنامج في والضعف القوة نقاط(  التنفيذي الملخص: ثانيا

...........  لمؤسسة التابع.............  برنامج لمراجعة  الميدانية والزيارة الداعمة والوثائق الذاتية الدراسة فحص عدب
 : يلي ما إلي الهيئة خلصت الميدانية والزيارة  

 :  البرنامج تقويم معايير في القوة مجاالت أهم  

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

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

 :األهتمام من مزيد تستوجب التي مجاالت أهم  

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

.................................................................................................................................................
............................................................................................  ..............   
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 :للبرنامج المتميزة الممارسات  

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

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

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

  : االتي قررت قد االعتماد و التعليم جودة لضمان القومية الهيئة فان تقدم ما على بناءًا و

  :للبرنامج االعتماد منح حالة في) أ(

 من االعتماد شهادة..   .......................... لمؤسسة التابع.............................................. برنامج يمنح
  /    /         إلي/   /            من ، الهيئة قبل

  

  :البرنامج اعتماد عدم حالة في) بـ(

 قبل من لالعتماد........................ لمؤسسة التابع............................................. برنامج صالحية عدم
  .الهيئة

  

  لتقريرل األساسي النص :ثالثا

  :المراجعين فريق زيارة ومنهجية البرنامج عن أساسية بيانات .١

  أساسية بيانات . أ

 تاريخ ، البرنامج اسم مقدمتها في والتي ، البرنامج بوصف الخاصة األساسية البيانات آافة استيفاء يتم(
 ...............................)   عدد ، البرنامج تطبيق

 الوثائق ، المقابالت عدد ، المقابالت في المستهدفة المجموعات ، الزيارة ترةف( الميدانية الزيارة ملخص . ب
   ....................... فحصها تم التي

 : وهي التقويم معايير من معيار آل في والضعف القوة نقاط أهم .٢

 وجدت التي البرنامج وأهداف برسالة تتعلق وخصائص عناصر من يتبعه وما مؤشر آل تتناول فقرات تكتب
  أن يجب فأنه العناصر احد في ضعف نقاط  وجود حالة في .الداعمة باألدلة مصحوبًا تقويم إعطاء مع  مالئمة
 تصبح حتى التحسين و االهتمام من مزيد تتطلب والتي التابع والعنصر الخصائص أو الخاصية اسم يذآر

    : وهي  الهيئة قبل من المعدة االعتماد التقويم لمعايير مستوفيًة  
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  :ادارة البرنامج: أوال

  رسالة وأهداف البرنامج •
  القيادة والتنظيم •
  .الموارد المالية والمادية الداعمة •

  

  الفاعلية التعليمية:ثانيا 

  المعايير االآاديمية •

  تصميم البرنامج •

  التعليم والتعلم •

  بالطال •

  أعضاء هيئة التدريس •

  تقويم مخرجات التعلم •

  يرالتعزيز والتطو •

 
  :القرار .٣  

   ياتي ما تقرر فانه سبق ما على ءًابنا

نح نح ال/  يم م( يم امج اس ابع...................  البرن ة الت ..............................................)   للمؤسس
  .العليا الدراسات برامج/  االولى الجامعية المرحلة في  تعليمي آبرنامج االعتماد شهادة

  

  : ا يليملألعتماد ، تقوم الهيئة بإفادة المؤسسة التابع لها البرنامج ب في حالة عدم تأهل البرنامج .٤

  درجة العجز في استيفاء معايير التقويم واالعتماد للبرنامج -

 المعايير التي لم يطبقها البرنامج  -

ما يحب علي المؤسسة القيام به حتي يتسني لها الحصول علي شهادة االعتـمـــــاد في البرنامج المعني  -
 ابع لها الت
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  القومية الهيئة
  واالعتماد التعليم جودة لضمان

  )7( رقم نموذج

  التظلمات
  

 : المتظلمة المؤسسة اسم  

 : البرنامج اسم

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

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

 ......................................................................................... : المؤسسة عنوان

 : المؤسسة نوع
    فني معهد □   عال معهد □ متخصص معهد □  آلية  □:     حكومي □  

    فني معهد □   الع معهد □ آلية  □:      خاص □ 

 ......................................................................................... : لها التابعة الجهة

موضوع في المؤسسة ممثل اسم
 * :التظلم

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

 ......................................................................................... : المؤسسة ممثل صفة

 : المؤسسة بممثل االتصال بيانات
 : ......................................... المحمول:  .......................عمل:  تليفون  

 : ................................... الكتروني بريد...........    .................. فاآس

 .........................................................................................: الميدانية الزيارة تاريخ

       االعتمادعدم□: التظلم موضوع القرار

 االعتماد سحب □

 المؤسسة ابالغ تاريخ
 : التظلم بالقرارموضوع

        /     /

 : التظلم) أسبات( سبب

 

 اية لطلب به باالتصال الهيئة ستقوم الذي وهو الهيئة  مع التظلم موضوع متابعة عن والمسئول المؤسسة قبل من المعين الشخص •
  . وثائق او ايضاحات
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  : هامة اعتبارات

 .التظلم موضوع بالقرار رسميا ابالغها من االآثر على يومًا ثالثون خالل في التظلم تقديم يجب -   
 .لالطالع االصل اتاحة  مع الوثائق من صورة ارفاق يتم المؤسسة تظلم تدعم وثائق وجود حالة في -   
 .بالطلب السداد اشعار وارفاق الهيئة حساب في المحددة التظلم رسوم تسديد المتظلمة المؤسسة على - 
 موصى  بخطاب  التظلم تقديم تاريخ من  يوما 120 خالل التظلم موضوع في النهائي بالقرار مؤسسةال باخطار الهيئة تلتزم - 

 .  الوصول بعلم عليه
 .المرفقة والمستندات التظلم لطلب الهيئة استالم على الدال االيصال استالم من التاآد المؤسسة ممثل على -   
 .اليها المسددة الرسوم در يتم فانه المؤسسة صالح في القرار جاء اذا ما حالة في - 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الهيئةبواسطة تمال بيانات

 :الهيئةبياناتبقاعدةالمتظلمةالمؤسسة آود

 :الهيئة بيانات بقاعدة البرنامج آود

التظلم استالم تاريخ

 المستلمتوقيع :المستلم اسم



 
 

59

  
  : ................... آاديميةا/ جامعة

  ............: ........... معهد/آلية

  )8( رقم ذجنمو

  ........................ برنامج توصيف
  ........)عام(

  
  : أساســبة معلومات

  :     البرنامــــج إسم ‐ ١
  )  مشترك)    (  ثنائى)     (  أحادى( :                     البرنامج طبيعة ‐ ٢

 :   البرنامج عن المسئول القسم  

 :         /       /  امجالبرن إقــــــــــــرار تاريخ  

  : متخصصة معلومات  ‐ ب
  :   للبرنامج العامة األهــــداف ‐ ١

1/1  ....................................................................................... . 

1/2  ....................................................................................... .  

1/3  ....................................................................................... .  

 
  :   البرنامج من المستهدفة التعليمية المخرجات ‐ ٢

 : والفهم المعرفـــــــــة.  2/1
  . .......................................................................................  أ

  . .....................................................................................  ب

  . ................................................................................  جـ

  . ...............................................................................    د

 : الذهنيــــــة القدرات.  2/2  

  . .......................................................................................  أ

  . .....................................................................................  ب

  . ................................................................................  جـ

  . .................................................................................. د
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 : المهــــــــــــارات.  2/3  

  : وعملية مهنية مهارات ‐2/3/1

  . .......................................................................................  أ

  . .....................................................................................  ب

  . ................................................................................  جـ

  
  

  : عامــة مهارات ‐  2/3/2

  . .......................................................................................  أ

  . .....................................................................................  ب

   
   

  : للبرنامج األآاديمية المعايير ‐3

3/1 .................................................................................... .  

3/2 .................................................................................... .  

3/3 .................................................................................... .  

  

  : المرجعية ماتالعال ‐4

4/1   .................................................................................. .  

4/2   .................................................................................. .  

4/3   .................................................................................. .  
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  : البرنامج ومكونات هيكل ‐5

 :  .............................. البرنامـــج مـدة  ‐  أ  

 : ............................... البرنامج هيكل -  ب  

  
  
  إجمالى                عملى                    نظرى  الوحدات عدد/  الساعات عدد □  

   
  إختيارى                 إنتقالى                     إلزامى                       

                                                                                    
 %                               عدد                                              

 :                                         األساســـــــــــــية لــــــــــومالع مقررات □  
   

 %                              عدد                                                               
 :                 واإلنسانية اإلجتماعية العلوم مقررات □  
   

 %                              عدد                                                               
 :                  التخصــــــــص علـــــــــــــــوم مقررات □  
   

 %                               عدد                                                              
 ...) :                 و آلى حاسب(  أخرى علوم من مقررات □  

   
 :     الميدانى التدريب □  

  

  ) :          المعتمدة الساعات نظام فى(  البرنامج مستويات  ‐ ج

 : آالتالى موزعة(  وحدة.....  إجتياز يلزم:    األولى السنة/  األول المستوى           

 .....  إختيارى.....  إنتقائى.....  إلزامى                                                  

 : آالتالى موزعة(  وحدة.....  إجتياز يلزم:   الثانية السنة/  األول المستوى            

 .....  إختيارى.....  إنتقائى.....  إلزامى                                                  

 األخير  المستوى حتى وهكذا.........................                                         
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  :مقررات البرنامــج . د 
  :إلزامى   -أ 
 رقم أو آود

 المقرر
 المقرر إســـــــــــــم

 عدد
 الوحدات

 الفرقة اإلسبوعية الساعاتعدد
 والمستوى

 الفصل
 عملى تمارين نظرى الدراسى

        

     

     

        

     

        

     

     

     

     

        

     

     

  
    :إنتقائى   -ب

 رقم أو آود
 المقرر

 المقرر إســـــــــــــم
 عدد

 الوحدات

 الفرقةاإلسبوعية الساعاتعدد
 والمستوى

 الفصل
 عملى تمارين نظرى الدراسى

      

     

     

   

   :إختيارى  -ج  
 رقم أو آود

 المقرر
 المقرر إســـــــــــــم

 عدد
 الوحدات

 الفرقةاإلسبوعية الساعاتعدد
 والمستوى

 الفصل
 عملى تمارين نظرى الدراسى
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  :محتويات المقررات    -٥

  :    آود أو رقم المقرر  

  :إسم المقرر 

  :المحتويات  

  ) طبقًا لما هو مذآور فى الالئحة (                     

  :متطلبات اإللتحاق بالبرنامج    -٦

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

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

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

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

  :القواعد المنظمة إلستكمال البرنامج    -٧

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

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

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

  :البرنامج  المستهدفة من  مخرجات التعلمتقييم وسائل  -٨
  

  الوسيلة  
 

  

 المستهدفة التعلم مخرجات

1‐   

2‐   

3‐   

4‐   

5‐  

6‐  

7‐  

 المقررات توصيفإستماراتراجع  



 
 

64

  

  :مج  طرق  تقويم البرنا -٩
  

  بالتقويم القائم
 

   

  الوسيلة
 

  

 العينة

   النهائية الفرقة طالب ‐1

   الخريجــــــــون ‐2

   األعمــــــــال أصحاب ‐3

   خارجى ممتحن أو خارجى مقيم ‐4

    أخرى طرق ‐5

   

:                                        التوقيع                  :                                         مدير البرنامج                               
  :        /       /التاريخ 
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........اآاديمية/ جامعة  

  :...............معهد/ آلية

  )9( رقم نموذج

 التعليمي للبرنامج والمهارات المعارف مصفوفة  

  المعــــــارف   الدراسية المقررات
 

  ات ذهنية مهار
 

 مهارات عامة  مهارات مهنية 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

  ..........................................البرنامج مدير

  



 
 

66

  

  : ......................... أآاديمية/  جامعة
  .....: .......................... معهد/  آلية

 : ........................................برنامج     
 

  )10( رقم نموذج
  توصيف مقرر دراسى

   

  بيانات المقرر  -١
 :  المستوى/  الفرقة :   المقرر إسم :   الكودى الرمز

 :  التخصص
  

 نظرى               عملى       :    عدد الوحدات الدراسية 

 

  المقرر هدف ‐2

  :المقررتدريس من ستهدفالم ‐3
          

    والمفاهيم المعلومات ‐ أ
      

  
  
  

 

 الذهنية المهارات ‐ ب

                  

 
  
  

 

 بالمقررالخاصةالمهنية المهارات ‐جـ
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 العامــــــة المهارات  ‐ د
                                

 
  
  

 

  

  

 ـــــررالمقـ محتوى ‐4

    

 

  

  

  

 

 والتعلم التعليم أساليب ‐5

 

 

  

 

 ذوى للطالب والتعلم التعليم أساليب ‐ 6
  الخاصة االحتياجات

  

 

  

  

  

 

 :  الطــــــــالب تقويم ‐7

 :المستخدمة األساليب ‐أ
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     :التوقيت ‐ ب

 :الدرجات توزيع ‐جـ

  

  

  

 :لمراجعواالدراسية الكتب قائمة ‐8

                         مذآرات ‐ أ

      

 

      ملزمة آتب ‐ ب

      
 

  مقترحة آتب ‐جـ

   

      

 

 إلخ...نشراتأوعلمية دوريات – د

 

      

  

  ..................: ...................... العلمي القسم مجلس رئيس: .....................................       المادة أستاذ

  .........................................................البرنامج مدير                                                           
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  ................: .............. معهد/  آلية: .........................      أآاديمية/  جامعة

  : ........................................برنامج

  )11( نموذج

  الدراسي للمقرر والمهارات المعارف  مصفوفة

  المحتويات الرئيسية
  للمقرر

  
أسبوع 
 الدراسة

 

  المعــــــارف 
 

  مهارات ذهنية 
 

 مهارات عامة  مهارات مهنية 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  : .....................................                                        المقرر أستاذ      

  .................................................البرنامجمدير : ...............................                                                         رئيس مجلس القسم العلمى       
  
  

 المقررمسمى

 المقررآود
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  ............اآاديمية/ جامعة
  ....................معهد/ آلية

.............................برنامج  

  
  )١٢(نموذج رقم 

  تقويم مقرر دراسى
          

  معلومات أساسية  -١
 :  التخصص  ‐ : المقرر إسم  ‐  : للمقرر الكودى الرقم  ‐ 

 ساعة...... ...المحاضرة:  الوحدات عدد ‐ :  الدراسى الفصل  ‐  : الدراسية السنة/ المستوى  ‐ 

        ساعة: .......................... التطبيقات  ‐ : المعاونة الهيئة عضو  ‐  : المحاضر  ‐ 

  
 

  آراء عامة حول المقرر الدراسى  -٢
 مشوق 5 1234 مشوق غير  ‐ 

 بالتخصص يرتبط 5 1234 بالتخصص يرتبط ال  ‐ 

 حديثة معلومات يتضمن 5 1234حديثة معلومات يتضمن ال  ‐ 

 عملية أمثلة يوفر 5 1234 عملية أمثلة يوفر ال  ‐ 

 توقعاتى يقابل 5 1234 توقعاتى يقابل ال  ‐ 

 العملى التطبيق فى مفيد 5 1234العملى بيقالتط فى مفيد غير  ‐ 

 مفهوم 5 1234 مفهوم غير  ‐ 

 جيد عموما 5 1234 ضعيف عمومًا  ‐ 
   
   
   

  :مخرجات التعلم المستهدفة  -٣

 العبــــــــــارة
 تمامًاموافقغير

)1( 
  موافقغير

)2( 
 ما حد إلى
)3( 

  موافق
)4( 

 تمامًا موافق
)5( 

     ومعلنة واضحة أهدافلهالمقرر ‐

    للموضوعالمتعمقوالفهم المفيدة بالمعرفة يزودنىالمقرر ‐

     التفكير على يحفزنىالمقرر ‐

الحياةفيتفيدالتيالمهنية المهارات بعض المقرر أآسبني ‐
  العملية
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  :المحاضـــرات  -٤

 العبــــــــــارة
 تمامًافقمواغير

)1( 
  موافقغير

)2( 
 ما حد إلى
)3( 

  موافق
)4( 

 تمامًا موافق
)5( 

    والمعلنةالمحددةالجداول لمواعيد وفقًا المحاضراتتقديميتم ‐

    المقررموضوع تفهم فى المحاضراتتساهم ‐

قائمةعليهاإشتملتالتىالموضوعات آل المحاضراتتغطى ‐
 محتوياته

    

    مشوق بأسلوب المحاضراتتقديميتم‐

    الطالبجانب من المشارآة المحاضراتتضمنت ‐

    عملية حاالت على المحاضراتإشتملت ‐

    مناسبالمحاضرات فى المقدمة المعلوماتمقدار ‐

    مناسب يعتبر)  المذآرة أو(  المقررآتاب ‐

    :المحاضــــر  -٥
 ــــــارةالعبــــ

 تمامًاموافقغير
)1( 

  موافقغير
)2( 

 ما حد إلى
)3( 

  موافق
)4( 

 تمامًا موافق
)5( 

    المقرر بمحتويات المحاضردائمًايلتزم ‐

    المحاضرةوإنتهاء بدء بمواعيد المحاضردائمًايلتزم ‐

    للمحاضرةجيدًا مستعد دائمًا المحاضربأنأشعر ‐

    بعمق المقرر موضوعات لمحاضرايعالج ‐

وجهةعنوالتعبيراألسئلة على الطالب المحاضريشجع ‐
 نظرهم

    

    الفعلىالتدريسفى المحاضرة وقت المحاضريستثمر ‐

    المقرربموضوع عالية معرفة ذو المحاضريبدو ‐

    إنتباهى جذب على المحاضريحافظ ‐

     بإحترام الطالب ضرالمحايعامل ‐

    فعالة عملية وحاالت أمثلة المحاضريقدم ‐
  

  :عضو الهيئة المعاونة  -٦

 العبــــــــــارة
 تمامًاموافقغير

)1( 
  موافقغير

)2( 
 ما حد إلى
)3( 

  موافق
)4( 

 تمامًا موافق
)5( 

    فعال المعاونة الهيئة عضودوريعتبر ‐

أىعلىللردإستعداد على دائمًا نةالمعاو الهيئةعضو ‐
 إستفسارات

    

    المقرربموضوعات ملمًا المعاونة الهيئةعضويبدو ‐

    الكافيةالتطبيقات لنا المعاونة الهيئةعضويوفر ‐

الحاجةعندطالبلكل المساعدة المعاونة الهيئةعضويقدم ‐
  لذلك
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  :منظـــــــام التقوي  -٧

 العبــــــــــارة
 تمامًاموافقغير

)1( 
  موافقغير

)2( 
 ما حد إلى
)3( 

  موافق
)4( 

 تمامًا موافق
)5( 

     مناسب اإلمتحانات جدوليعتبر ‐

    مبكرًا اإلمتحانات مواعيد عناإلعالنيتم ‐

    مناسب الفصل أعمال إمتحاناتعدديعتبر ‐

     عيةبالموضو اإلمتحاناتتتصف ‐

    مناسب لإلمتحانات المخصصالوقت ‐

    المقرر محتويات اإلمتحاناتتغطى ‐

    المقررفىوالعمليةالفكرية الجوانب على اإلمتحاناتترآز ‐

    ومفهومةواضحةاإلمتحانات فى المستخدمةاللغةتعتبر ‐

    مطبعية أخطاء اإلمتحاناتتتضمنال ‐

    بالعدالة المقررة الدرجات توزيعيتصف ‐
  

  :الورش/ المعامل   -٨

 العبــــــــــارة
 تمامًاموافقغير

)1( 
  موافقغير

)2( 
 ما حد إلى
)3( 

  موافق
)4( 

 تمامًا موافق
)5( 

    التعليميةالعمليةأهداف لتحقيق آافية معامل بالكليةيتوافر ‐

    الحديثة معداتوال األجهزة بالمعامليوجد ‐

    والمالئمة بالجاذبية  المعامل تصميميتصف ‐

    العالية بالكفاءة بالمعامل الفنيونيتصف ‐

    الطالبلعددمناسبة للمعامل المتاحة المساحةتعتبر ‐

    الحديثةبالمعدات مجهزة المتاحة الورشتعتبر ‐

    الطالب دأعدا مع الورش مساحةتتناسب ‐

    العاليةبالكفاءة بالورش العاملون الفنيونيتصف ‐
  

  :المدرجـات وقاعات التدريس  -٩

 العبــــــــــارة
 تمامًا مالئمغير

)1( 
  مالئم غير
)2( 

 ما حد إلى
)3( 

  مــالئم
)4( 

 تمامًا  مالئم
)5( 

     الموقــــــــــع ‐

     الحجــــــــــم ‐

     البنشات/ المقاعددعد ‐

البروجكتور،البيضاء،السبورة(  المتاحة التدريستسهيالت ‐
 ...)داتاشو

    

     الهـــــــدوء ‐

     اإلضــــــــاءة ‐

     النظـــــــافة ‐
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  :أخـــــــــرى  -١٠
المقرر؟ هذا فى التحبه أو تحبه الذى ما  ‐ 10/1

  ........................................................................................................................ قررالم هذا فى أحب

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

  

 المقرر هذا فى أحب ال

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

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

  

  المقرر؟ هذا تطوير أو تحسين يمكن آيف رأيك فى  ‐ 10/2

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

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

.. 
  

  
  خالص الشكر على تعاونكم

 
 

  ................................البرنامج مدير.............................                           البرنامج منسق
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  القومية الهيئة
  واالعتماد التعليم جودة لضمان

  )13( رقم نموذج

  الطالب رضا استقصاء قوائم بتصميم خاصة ارشادات

ار  في  أخذها الواجب االرشادات بعض واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة تقدم د  االعتب  تصميم  عن
ة  تستخدم  أن  البرنامج الدارة ويمكن البرنامج، عن طالبال رضاء استقصاء قوائم ى  القائم ا  الت  مناسبة  تراه
  .النموذج هذا في الموضحة الرئيسية المحتويات على القائمة تحتوي أن بشرط

 .والتحويالت القبول سياسات •  
 المحاضرات ومواعيد بمحتوى االلتزام •  
 التعليم وتكنولوجيا التدريس طرق •  
 .ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء معاملة أسلوب •
 .للبرنامج التعليمية البيئة •  
 الميداني التدريب •  
 التدريس وقاعات والمعامل المختبرات •  
 الذاتي التعلم وفاعلية توجهاتأسليب التعليم والتعلم و  •  
 األآاديمي األرشاد •  
 الفصلية األعمال •  
 الخصوصية الدروس •  
 ).وجد ان( الجامعي الكتاب •  
 العددية الكثافة •  
 مستخدمة في تقويم مخرجات التعليم والتعلم  المستهدفة األسليب ال •  
 الطالبية األنشطة •  
 الدراسية المنح •  
 .والتميز لتفوقا تشجيع •  
 المعلومات اتاحة •  
 والعدالة التمييز عدم سياسات •  
 بالمكتبة المتاحة التسهيالت •  
 .بالبرنامج الخاصة واألنشطة اللجان في المشارآة ليةعفا •  
 .البرنامج دارةا مصداقية •  
 والمقترحات شكاوىال •  
 .دراسياللمتعثرين  المقدمة الخدمات •
 .الخاصة االحتياجات لذوي المقدمة الخدمات •
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  القومية الهيئة
  واالعتماد التعليم جودة لضمان

  )14( رقم نموذج

  رضا استقصاء قوائم بتصميم خاصة رشادات

  المعاونة الهيئة/ التدريس هيئة أعضاء 

 تصميم عند االعتبار في أخذها الواجب االرشادات بعض واالعتماد التعليم دةجو لضمان القومية الهيئة تقدم
 تستخدم أن  البرنامج الدارة ويمكن البرنامج، عن ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء رضاء استقصاء قوائم
  .النموذج هذا في الموضحة الرئيسية المحتويات على تحتوي أن بشرط مناسبًة تراها التى القائمة

  .للبرنامج االآاديمية القيادة قيةمصدا •

  .للبرنامج األآاديمية القيادة نمط •

  .للبرنامج الحاآم مجلسال فاعلية •

  التدريسية األعباء •

  المعلومات اتاحة •

 .المعلومات تكنولوجيا •

 .االخرى الداعمة المادية التسهيالت/ المعامل/ التدريس قاعات •

 .المادى التحفيز •

  والتطوير االبتكار مناخ •

  التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية التدريبية الدورات •

  األداء تقويم معايير •

   الوظيفية المتطلبات •

  المكتبة •

   العمل ظروف •

 .         والمقترحات الشكاوى •

 تنوع المدارس العلمية في البرنامج •

   



 
 

76

  
  
  

  : ......................... أآاديمية/  جامعة
  ....: .......................... معهد/  آلية

  : ........................................برنامج
  )15( رقم نموذج

   التعليمى البرنامج وتعزيز لتطوير التنفيذية الخطة

 التطوير مجاالت
 والتعزيز

 التنفيذ مسؤولية التوقيت التنفيذ آليات والتعزيز التطوير مقترحات
   المتابعة مؤشرات
 األداء وتقييم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  : .....................البرنامج مدير           

  ... :...............المعهد/ الكلية عميد                                                                                                    
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  المراجع قائمة
 

 : العربية المراجع
  

 .يشملها التي والهيئات األزهر تنظيم بشأن 1961 لسنة 103 رقم قانون •  
 .1963 لسنة 61 رقم بالقانون الصادر العامة الهيئات قانون •  
 .الخاصة العالية المعاهد تنظيم شأن في 1970 لسنة 52 رقم القانون •
 .1972 لسنة 49 رقم قانونبال الصادر الجامعات تنظيم قانون •
 .1981 لسنة 139 رقم بالقانون الصادر التعليم قانون •
 .الخاصة الجامعات إنشاء بشأن 1992 لسنة 101 رقم القانون •
ي  الجودة  وضمان االعتماد دليل ، واالعتماد الجودة ضمان مشروع ‐ العالي التعليم وزارة • يم  ف  التعل

 .2005 ديسمبر العربية، مصر جمهورية ‐ العالي  
 . واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة بانشاء 2006 لسنة 82 رقم القانون •
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University- Sweeden, 2006).   

• Gary, J. and Alan, S., Organizational Behavior, Pearson Pretice-Hall, 2008, Toronto. 
• Guide for Student Learning Outcomes Assessment, Clumbia, College Chicago, 

http://www.cclum.edu/info/assessmentl/ 
• Handbook for Academic Review (QAA 2000): Users Guide to the Academic Review of 
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• The Handbook for Integrated Quality and Enhancement Review (IQER) 2008. 
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