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 لمؤسسات التعليم العالى الذاتي يموالتقعمليـة 

 اصة بالهيئةوفقا للقواعد الخ
 

 
ة      ذاتى للمؤسس ويم ال ة التق ى عملي ة عل ة الذاتي ن الدراس انى م م الث تمل القس يجب أن يش
ذى يتضمن محاور           ة وال ل الهيئ ذلك من قب د ل المتقدمة لإلعتماد ، وذلك وفقًا للنموذج المع

 .التقويم واإلعتماد والمعايير والمؤشرات والعناصر والخصائص الخاصة بكل محور
 

 الذاتى لتقويم امعايير اور ومح) أ ( 

 :القدرة المؤسسية: أوًال 

 .التخطيط اإلستراتيجي  -١
 . الهيكل التنظيمي  -٢
 .القيادة والحوآمة  -٣
  .المصداقية واألخالقيات  -٤
  .الجهاز اإلداري  -٥
 .الماديةوالموارد المالية   -٦
  .البيئة المشارآة المجتمعية وتنمية  -٧
 .ؤسسى وادارة الجودةيم المالتقو  -٨

 
 : الفاعلية التعليمية: ثانيًا 

 .والخريجون الطالب -١
  .المعايير األآاديمية -٢
  .الدراسية المقررات/البرامج التعليمية -٣
  .التسهيالت المادية و التعليم والتعلم -٤
  .أعضاء هيئة التدريس -٥
  .واألنشطة العلمية األخرى البحث العلمي -٦
  .الدراسات العليا -٧
  .التعليمية التقييم المستمر للفاعلية -٨

 



 مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم الذاتى) ب(
  

 
  :التخطيط اإلستراتيجي –١
 : الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة والسياسات واألنشطة الداعمة ١/١
 :)SWOT(باستخدام أسلوب  عليميةللمؤسسة الت التحليل البيئي ١/١/١

 أذآر إستراتيجية المؤسسة ؟ ؟ للمؤسسة إستراتيجيةهل توجد  -
 ستراتيجية المؤسسة؟إتشتمل عليها  التيما هى العناصر األساسية  -
 أذآر تاريخ االعتماد؟ ؟ معتمدة وموثقة اإلستراتيجيةهل هذه  -
 فى التحليل البيئى قبل تصميم االستراتيجية؟هل تم تغطية آل من البيئة الداخلية والخارجية  -
 .أم االثنين معا يأم نوع يما هو مستوى التحليل المستخدم؟ مثال ذلك آم -
 ما هو مستوى المشارآة فى التحليل البيئى من جانب مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة؟ -
 الفرص والتهديدات؟ /هل تم اعداد مصفوفة مجاالت القوة والضعف -
 ؟هل تم عرض ومناقشة التحليل البيئى مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ أذآر هذه األطراف -

 

 : والرسالة الرؤية ١/١/٢
 ما هى رؤية ورسالة المؤسسة؟ -
 هل تم االعتماد على التحليل الببيئى عند صياغة الرؤية والرسالة؟ -
 هل تتصف رؤية ورسالة المؤسسة بالواقعية؟   -
 ما هو مستوى المشارآة فى صياغة الرؤية والرسالة من جانب مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة؟ -
هل تم عرض ومناقشة الرؤية والرسالة  مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ أذآر هذه  -

 األطراف ؟
 هل تم اعتماد وتوثيق الرؤية والرسالة؟ آيف ومتى؟ -
 لرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ أذآر هذه الوسائل؟هل تم نشر الرؤية وا -
 هل توجد اليات محددة للمراجعة الدورية للرؤية والرسالة؟ أذآر هذه االليات؟ -
 .عدم التحديث/ هل تم مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة؟ أذآر مبررات التحديث -

 

 :النهائية واألهداف اإلستراتيجية اياتالغ ١/١/٣
 ماهى الغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة؟ -
 الغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة؟هل تم االعتماد على التحليل الببيئى عند صياغة  -
 عية؟  الواقالغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة بهل تتصف  -
 ما هو مستوى المشارآة فى صياغة الغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة من جانب -

 مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة؟   
 هل تم عرض ومناقشة الغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة  مع األطراف المختلفة داخل -
 .طرافوخارج المؤسسة؟  أذآر هذه األ  
 هل تم اعتماد وتوثيق الغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة؟  آيف ومتى؟ -
 هل تم نشر الغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة  من خالل الوسائل المختلفة داخل -

 وخارج المؤسسة؟ أذآر هذه الوسائل؟    

  القدرة المؤسسيةالقدرة المؤسسية: :أوًال أوًال



 لغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة ؟ أذآرهل توجد اليات محددة للمراجعة الدورية ا -  
 هذه االليات؟   
عدم / هل تم مراجعة وتحديث الغايات النهائية واألهداف االسترااتيجية للمؤسسة؟  أذآر مبررات التحديث -

 .التحديث
 

 :السياسات  ١/١/٤
 /ميضحا أنواعها؟ مثال ذلك سياسات التعلوات مسؤسسة؟ أذآر هذه السياهل هناك سياسات خاصة بالم - 

 .الخ/  ...سياسات المالية/ تنمية البيئة/ خدمة المجتمع/ البحث العلمى   
 هل تم صياغة تستخدم هذه السياسات بالفعل آمرشد التخاذ القرارات فى المؤسسة؟ -
 ختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ هل تم عرض ومناقشة هذه السياسات مع األطراف الم -

 .أذآر هذه األطراف    
 هل تم اعتماد وتوثيق هذه السياسات؟ آيف ومتى؟ -
 هل تم نشر هذه السياسات من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ أذآر هذه الوسائل؟ -
 هل توجد اليات محددة للمراجعة الدورية لهذه السياسات؟ أذآر هذه االليات؟ -
 متى تم القيام باخر مراجعة هذه السياسات؟   -
 .عدم التحديث/ هل تم تحديث هذه السياسات؟ أذآر مبررات التحديث -

 
 
 
 

:المؤسسة تنفيذية لتطبيق إستراتيجيةال الخطة ١/١/٥

 
 

 لتطبيق استراتيجية المؤسسة؟  Action plan هل توجد خطة تنفيذية  -
 تنفيذية الغايات واألهداف االستراتيجية للمؤسسة؟هل تغطى الخطة ال -
 هل تتضمن الخطة التنفيذية نظام األولويات لألنشطة والمهام المطلوب تنفيذها؟ -
 هل هناك اليات لتنفيذ هذه األنشطة والمهام؟ -
 هل هناك تحديد دقيق لمسؤليات تنفيذ األنشطة والمهام التى تتضمنها الخطة؟ -
 لجدول الزمنى للتنفيذ؟هل تتضمن الخطة ا -
 هل يوجد بالخطة مؤشرات للتقييم؟ -
 هل تتضمن الخطة تصرفات أو قرارات تتعلق بادارة المخاطر؟ -
 هل تم ترجمة الخطة التنفيذية الى موازنة مالية تقديرية؟ -

 
 
 
 
 

 :ارتباط الخطة اإلستراتيجية بإستراتيجية الجامعة ١/٢
 

 رتباط بين استراتيجة المؤسسة واستراتيجية الجامعة؟ أذآر أهم مجاالت االرتياط؟هل روعى اال -

 :مؤسسة ودورها في المجتمعالسمات المميزة لل  ١/٣
 

 لمؤسسة؟تبرز بوضوع السمات المميزة ل اإلستراتيجيةهل  -
 المجتمع المحيط؟ فيز بوضوح دور المؤسسة تبر اإلستراتيجيةهل  -

:سسة االستراتيجيوضع المؤ ١/٤
 

 الدولة؟/ للمؤسسة مقارنة بالمؤسسات المناظرة فى األقليم الحالي التنافسيحدد مالمح الوضع  -
 ما بفيد عن وضع المؤسسة التنافسى المتوقع فى األجل الطويل؟ وما هى اإلستراتيجيةهل تتضمن  -
         مبررات ذلك؟  

 

 
 
 



 :الهيكل التنظيمي -٢
 :هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد ٢/١

 ؟لماذا.. إذا آان الهيكل التنظيمى الحالى والمعتمد غير مالئم  -  
اذآر ذلك بوضوح مع  ؟وحدات جديدة فى الهيكل حتى ولو لم تعتمد بعد/ أقسام/ تم إستحداث إداراتهل  -

 تحديد لمبررات التحديث؟
 التى تم إتباعها فى ذلك؟ اذآر اإلجراءات ؟هل تم إعتماد وتوثيق هذا التحديث -
 

  
  

 :واالختصاصات واألدوار السلطات والمسؤوليات ٢/٢

 
 

 ؟هل يتصف الهيكل التنظيمى الحالى للمؤسسة بوضوح خطوط السلطة -
 ؟ هناك تحديد دقيق للمسئوليات سواء للقيادات األآاديمية أو التنفيذية بالمؤسسةهل  -
 اذآر األسباب التى أدت إلى ذلك؟ ؟اتفى حالة عدم وضوح السلطات والمسئولي -
 إذا آان هناك مرآزية فى السلطات ؟يعتمد هيكل المؤسسة على التفويض فى السلطاتهل  -
 اذآر األسباب؟   
 اذا لم يتوافر ذلك ؟هل يتم وضع الفرد المناسب فى المكان المناسب فى المؤسسة بصفة عامة -

 ).الخ / .. عدم توافر الكفاءات /مثال ذلك عجز فى التخصصات( اذآر األسباب     

 
 
 

:اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية  ٢/٣
  

 

مثال إدارة شئون التعليم ( هل اإلدارات المتخصصة والتى تقدم خدمات الدعم فى المؤسسة آافية  -
 ؟)الخ/ .. اإلدارة المالية والحسابات/ الدراسات العليا / والطالب

مثال ذلك نقص ( واذا لم تتصف بذلك اذآر المبررات  ؟تصف هذه اإلدارات بالكفاءة فى األداءتهل  -
 ).الخ/ .. عدم توافر التسهيالت/ البطالة المقنعة/ عدم التدريب/ الخبرة

 

 

:إدارة األزمات والكوارث  ٢/٤
  

 

 ها فى حالة حدوثاذآـر اآلليات الممكن إتبــاع ؟آيف يتم التعامل مع األزمات والكوارث -
 أزمات أو آوارث؟   
   ؟) أى تابعة لمن(وما هى تبيعتها التنظيمية  ؟هناك جهة محددة ومسئولة عن ذلكهل  -

:وحدة توآيد الجودة  ٢/٥
 ؟هل توجد بالمؤسسة وحدة لتوآيد الجودة -  

 ؟يوجد هيكل تنظيمى معتمد وموثق للوحدةهل  -
 ؟هل للوحدة الئحة معتمدة وموثقة -
 ؟هناك تحديد دقيق لسلطات ومسئوليات هذه الوحدةهل  -
 ؟ما هى تبعية هذه الوحدة فى الهيكل التنظيمى للمؤسسة -
 ؟ما هى عالقة هذه الوحدة بمرآز الجودة بالجامعة -
 ما هو تشكيل مجلس إدارة هذه الوحدة؟ وهل هذا التشكيل معتمد وموثق؟عى -
 محددة ومعلنة؟ هل ينعقد مجلس إدارة الوحدة بشكل منتظم وفى مواعيد -
هل تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة على مستوى المجالس  -

 الرسمية؟
 ما هى الوسائل المتاحة للوحدة لممارسة أنشطتها الخاصة بتوآيد الجودة فى المؤسسة؟ -

 

  
  
  
  

 :التوصيف الوظيفي ٢/٦   
 ف المؤسسة األآاديمية والتنفيذية؟ هل هناك توصيف وظيفى لجميع وظائ - 

 هل بطاقات الوصف الوظيفى موثقة؟ -
  هل يتصف التوصيف الوظيفى بالشمولية لتغطية جميع فئات الوظائف بالمؤسسة؟    -       

 

 



 :القيادة والحوآمة -٣
 :اختيار القيادات  األآاديمية ٣/١
 :معايير االختيار ٣/١/١

 

 .مثال ذلك األقدمية والكفاءة ؟دمة عادة فى إختيار القيادات األآاديميةما هى المعايير المستخ -
 هل هذه المعايير موثقة؟ -
 هل هذه المعايير معلنة؟ آيف؟ -

 ).مبرارات ( هل هذه المعايير تتصف بالشفافية؟     -      
 

 :المشارآة وإبداء الرأي في االختيار ٣/١/٢
 ؟جانب أعضاء هيئة التدريس عند إختيار القيادات األآاديميةهل هناك عادة مشارآة وإبداء رأى من  -

 فى حالة وجود مشارآة اذآر الوسائل المستخدمة فى ذلك؟
 ؟)إن وجدت(ما هو مدى فاعلية هذه المشارآة   -

 :نمط القيادة ٣/٢
من وجهة نظر أعضاء هيئة ) غير ديموقراطي/ ديموقراطي (ما هو نمط القيادة في المؤسسة  -

 اذآر نتائج إستقصاء هذه األطراف في هذا الصدد؟ ؟العاملين/ الطالب/ دريس ومعاونيهمالت
 اذآر بعض الممارسات الفعلية التى تبرر نمط القيادة السائد؟ -

 : بالتعليم والتعلم مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة فيمساهمة المجالس الرسمية  ٣/٣
ة بالمؤسسة فى المناقشة وإتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم ما هى درجة مساهمة المجالس الرسمي -

 .اذآر نماذج لبعض القرارات المتميزة لمساهمات هذه المجالس في هذا الصدد ؟والتعلم

 :تدريب لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األآاديميةال ةخط ٣/٤
:خطة التدريب ٣/٤/١

  ؟ات اإلدارية للقيادات األآاديميةهل هناك خطة للتدريب وتنمية المهار -
 هل تضمنت هذه الخطة اإلحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات األآاديمية؟ -
 .أذآر اآلليات التي تم إتباعها في تحديد االحتياجات التدريبية -
 الدورات التدريبية السنوية التى تضمنتها الخطة؟/ ما هو عدد البرامج  -

:برامجآليات تنفيذ ال ٣/٤/٢
 

 الدورات التدريبية للقيادات األآاديمية؟/ ما هى اآلليات المستخدمة لتنفيذ البرامج -
 هل هذه اآلليات معتمدة وموثقة؟ -
هل هذه اآلليات معلنة؟ آيف؟ -

:المخصصات المالية للتدريب ٣/٤/٣
 

فية فما هي المبررات وما هل تعتبر المخصصات المالية المتاحة للتدريب آافية ؟ وإذا آانت غير آا -
 هي المجهودات التي بذلت لتنميتها ؟

:مؤشرات تقييم التدريب ٣/٤/٤
 الدورات التدريبية التي تم تنفيذها فى الفترات السابقة للقيادات األآاديمية؟/ ما هو عدد البرامج -
 ما هي أنواع هذه البرامج؟ -
 ت سنويًا؟الدورا/ ما هي نسبة الحاصلين على هذه البرامج -

 :نظم المعلومات والتوثيق الرسمية ٣/٥
 هل هناك قواعد بيانات للمؤسسة؟ -
 هل هناك نظم للمعلومات اإلدارية ودعم القرارات؟ -
 .هل يوجد نظام لحفظ وتداول وإستدعاء الوثائق؟ اذآر هذا النظام -

 



:لمؤسسةبادعم القيادات األآاديمية إلدارة الجودة   ٣/٦
: لنظم الجودة الداخلية الماديدعم ال ٣/٦/١

 

 هل هناك مكان مخصص للوحدة المعنية بإدارة الجودة بالمؤسسة؟ -
 هل تتوافر التجهيزات الكافية والمالئمة للوحدة لممارسة أنشطتها؟ -
 هل يتوافر للوحدة الكوادر البشرية المؤهلة والكافية؟ -
 أنشطتها؟ هل هناك مخصصات مالية آافية للوحدة لممارسة -

  :  المعنويالدعم  ٣/٦/٢
هل يتم التحفيز المعنوى لمدير الوحدة والعاملين بها من خالل التقدير واإلعتراف بإنجازاتها؟ اذآر  - 

 .الوسائل المتبعة فى ذلك
إلتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا الجودة؟ اذآر نماذج فعلية ) تفويض ( هل يتم تمكين مدير الوحدة  -

 .كلذل
 

 

 مبتنفيذ سياسات  وإجراءات نظ لاللتزامالتوجيه والمتابعة لألقسام األآاديمية واإلدارية  ٣/٦/٣
 :الداخلية الجودة        

هل هناك آليات للتوجيه والمتابعة لألقسام األآاديمية واإلدارية لإللتزام بتنفيذ سياسات وإجراءات  - 
 يات؟نظم الجودة بالمؤسسة؟ اذآر هذه اآلل

  هل هذه اآلليات معتمدة وموثقة ومطبقة؟ -
 :دور القيادات األآاديمية في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة  ٣/٧
 : نمية الموارد الذاتيةخطة لت ٣/٧/١

 هل هناك خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة؟ - 
 فى حالة وجود خطة موثفة؟ هل تتصف بالواقعية ؟  -
  ي مصادر التمويل الذاتي التي تتضمنها الخطة؟ما ه -

 : المجتمع فيوالخدمية  اإلنتاجيةلعالقات والتفاعل مع القطاعات تعدد ا ٣/٧/٢
 هل هناك قنوات إتصال مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع المحيط بالمؤسسة؟ -  

 ما هى هذه القطاعات بالتحديد؟ -
 ).الخ.. إستشارات / مشروعات / مثال ذلك إتفاقيات( لتفاعل مع هذه القطاعات إذآر نماذج فعلية ل -

 

  

 : تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتنمية الموارد الذاتية ٣/٧/٣
 ما هي وسائل تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتشجيعهم على تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة؟ -

 :تنمية الموارد الذاتية فيذات الطابع الخاص  تفعيل مساهمات الوحدات ٣/٧/٤
 هل يوجد بالمؤسسة وحدات ذات طابع خاص؟ - 

 آيف يتم دعم إمكانيات الوحدات ذات الطابع الخاص التى توجد بالمؤسسة؟  -
 هل هذه الوحدات محررة من الروتين اإلدارى؟ -
 اإلنجاز؟آيف يتم ربط المكافآت فى هذه الوحدات بمستويات اإلنتاج أو  -
 .هل هناك برامج للترويج والتسويق لمنتجات أو خدمات هذه الوحدات؟ اذآر أمثلة على ذلك -

 
 

 
 :التقييم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة ٣/٨
  : مؤسسةبالدور القيادة األآاديمية في استمرارية وتعزيز التطوير  ٣/٨/١

 .المؤسسة؟ اذآر عدد وأنواع وأهداف هذه المشروعات هل تقوم القيادة بتوفير مشروعات لتطوير - 
 ما هو مستوى دعم القيادات األآاديمية لمتابعة وإستمرارية مشروعات التطوير؟ -
  .ما هو مدى إستفادة المؤسسة من مشروعات التطوير؟ اذآر مجاالت االستفادة -

 : تقييم آفاءة إدارة المؤسسة والقيادات األآاديمية ٣/٨/٢
 هل توجد آليات لتقييم آفاءة إدارة المؤسسة والقيادات األآاديمية؟ اذآر هذه اآلليات؟ - 

 ).آمية ونوعية(اذآر المؤشرات المستخدمة في التقييم  -
  هل تم االستفادة من نتائج هذا التقييم ؟ اذآر أهم مجاالت اإلستفادة؟ -



 :ةيمؤسسالدور المشارآة الطالبية في اتخاذ القرارات  ٣/٨/٣
هل تستعين إدارة المؤسسة بآراء الطالب فى إتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية وغيرها؟  - 

/ الباب المفتوح/ مثال ذلك صناديق المقترحات والشكاوى(اذآر الوسائل المستخدمة في ذلك؟ 
 )الخ.. لقاءات وندوات 

 : المصداقية واألخالقيات -٤
:حقوق الملكية الفكرية والنشرالتزام المؤسسة ب ٤/١

 ما هو مدى إلتزام المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشر؟ -  
 ما هى اإلجراءات التى تتبعها المؤسسة للمحافظة على حقوق التأليف والنشر؟ -
هل هناك مجهودات مبذولة فى المؤسسة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر؟ اذآر الوسائل  -

 مستخدمة فى ذلك؟ال

 
 : الممارسات العادلة وعدم التمييز  ٤/٢
 : الطالب /العاملين /ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس ٤/٢/١
 /الطالب/ هل توجد آليات محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التميز بين أعضاء هيئة التدريس -   

 .العاملين
 االليات؟هل يتم تطبيق هذه  -

 :للشكاوى والمقترحات المصداقية في الوعود المقدمة استجابة ٤/٢/٢

 
ة ذات             -  ه المؤسسة إستجابة لشكاوى األطـراف المختلف ى تقدم ما هو مدى مصداقية الوعود الت

ة   )األطراف المجتمعية/ العاملين/ الطالب/ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم( العالقة  ر أمثل  ؟ اذآ
 .ت فعليةلممارسا

 : إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة ٤/٢/٣
قرارات تصحيحية فى المؤسسة لمعالجة أى ممارسات غير عادلة؟ اذآر / هل تم إتخاذ إجراءات  - 

 نماذج فعلية؟
 

 :بين األطراف المختلفة في المؤسسة  عدم التعارض في المصالح ٤/٢/٤
 مبررات ذلك؟ هيطراف المختلفة فى المؤسسة؟ ما هل هناك تعارض فى المصالح بين األ - 

 

 :االلتزام باألخالقيات المهنية للمؤسسة التعليمية  ٤/٣
 :دليل أخالقيات المهنة بالمؤسسة ٤/٣/١
 هل يوجد بالمؤسسة دليل لألخالقيات المهنية؟ -    

 هل هذا الميثاق موثق ومعلن؟ -
 : الممارسات األخالقية للوظيفة ٤/٣/٢
 هل يوجد دليل موثق للممارسات األخالقية للوظيفة فى المؤسسة؟ -   

هل هذا الدليل متاح لجميع األطراف؟ -
 : عن المؤسسة في الوسائل المختلفةمتاحة المعلومات ال  ٤/٤
 هل تغطي المعلومات المتاحة مختلف أنشطة المؤسسة؟ - 

 ات؟ما هى الوسائل المستخدمة فى نشر هذه المعلوم -
 هل يتم التحديث المستمر في هذه المعلومات؟ -
 هل يتم متابعة صحة المعلومات واإلعالنات المنشورة عن المؤسسة؟ -

 : الجهاز اإلداري -٥
: وتعيين وترقية القيادات اإلدارية اختيارمعايير  ٥/١

 ات؟ر؟ أذآر المبربالموضوعية اإلداريةقية القيادات رهل تتصف المعايير الحالية الختيار وت - 
 للوظائف الحالية؟ اإلداريةمدى هذه المعايير مالئمة لتخصصات الكوادر  أي إلى -



 هل يتم استخدام معيار الكفاءة آأساس الختيار وترقية القيادات االدارية؟ -
 هل هذه المعايير معلنة؟ -

: برامج  التدريب المستمر للعاملين  ٥/٢
 .أذآر هذه اآلليات ت التدريبية للعاملين بالمؤسسة؟االحتياجايتم تحديد  هل -
 هناك خطة متكاملة للتدريب؟ هل  -
  ؟  البرامج أو الدورات التدريبية المتاحة للعاملين سنويًاوأنواع ما هو عدد  -
/ مهارات سلوآية/ التدريبية التي تم تنفيذها؟ مثال ذلك مهارات ادارية البرامج الدوراتهو عدد وأنواع  ما -

 الخ/ .....مهارات فنية متخصصة
 

 : آفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة  ٥/٣
 المتاحة فى المؤسسة؟ ) العاملين(آيف يتم االستفادة من الموارد البشرية  -  

 :ظروف العمل وفقًا للمتطلبات الوظيفية  ٥/٤
ات ال  -     ا لمتطلب ل وفق روف العم توى ظ ر مس زات اذآ ل، والتجهي اآن العم ة أم ث مالئم ن حي ة م  وظيف

اآس / هاتف (والتسهيالت المتاحة، والمناخ الصحي ووسائل االتصال المتاحة     د الكتروني  / ف ا شابه   / بري وم
 ).ذلك

 :نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين  ٥/٥
 ملين؟ما مدى مصداقية النظم الحالية المستخدمة فى تقييم أداء العا -  

 هل تستخدم المؤسسة وسائل اخرى مبتكرة لتقييم أداء العاملين؟ أذآر هذه الوسائل؟ -
   : المكافآت بمستويات األداء/ ربط الحوافز  ٥/٦
 المكافات المقدمة للعاملين بمستويات األداء؟ آيف؟/ هل يتم ربط الحوافز -  
 : مستوى رضاء القيادات اإلدارية والعاملين  ٥/٧
 ما هى الوسائل المتبعة لقياس وتقييم مستوى الرضا الوظيفى للعاملين؟  -  

ما هو مستوى الرضا الوظيفى للعاملين فى المؤسسة؟ وما هى الجوانب التى تتعلق بالوظيفة و يشعرون  -
 عدم الرضا ؟/ نحوها بالرضا

 مثلة فعليةما هي القرارات المتخذة لزيادة مستوى الرضا الوظيفى للعاملين؟ أذآر أ   -

 :الموارد المالية والمادية -٦
 :واألهداف اإلستراتيجية آفاية الموارد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات  ٦/١

دافها اإلستراتيجية؟     -        ا وأه هل الموارد المالية المتاحة سنويا للمؤسسة آافية لتحقيق رسالتها وغاياته
 اب ذلك؟وفى حالة عدم آفايتها ما هي أسب

: وطبيعة نشاط المؤسسة المباني  ٦/٢
 :المباني آفاية ومالئمة  ٦/٢/١

 ؟لطبيعة نشاط المؤسسة المبانيما مدى آفاية ومالئمة مساحة  - 
 ما هي أنواع التجهيزات والمعدات المتاحة لتحقيق األمن والسالمة في مباني المؤسسة؟ -
 ؟هل هذه التجهيزات والمعدات صالحة للعمل -
 هل تتوافر القدرات والمهارات الستخدام هذه التجهيزات والمعدات عند الضرورة؟ -
 هل تتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمان والسالمة ألفراد المؤسسة؟ -

 : المؤسسة لمباني الصحيالنظافة والمناخ  ٦/٢/٣
التى تتخذها المؤسسة للمحافظة على نظافة هل تتصف مبانى المؤسسة بالنظافة؟ وما هى االجراءات  - 

 المباني؟
 .الخ/ ..االضاءة الطبيعية/ هل يتوافر المناخ الصحى فى ميانى المؤسسة؟ مثال ذلك التهوية -

 
 



 : المرافق العامة والخاصة ٦/٢/٤
الخ؟  /...ياهالم/ الكهرباء/دورات المياه/هل المرافق العامة والخاصة آافية وصالحة؟ مثال ذلك المصاعد -

 .ما هى المبررات فى حالة عدم آفايتها
 ؟ هل تتم صيانة هذه المرافق بصفة مستمرة -

 :دعم وصيانة البنية التحتية ٦/٢/٥
نة خالل السنوات لدعم والصيانة البنية التحتية بالمؤسسة؟ أذآر مجاالت اهل هناك خطة موثقة لدعم وصيا -

 .الخمس األخيرة
: رسة األنشطة الطالبيةتسهيالت مما  ٦/٣

 .أذآر األماآن والتسهيالت المتاحة لممارسة األنشطة الطالبية -
 ما مدى مالئمة هذه األماآن والتسهيالت للممارسة األنشطة الطالبية؟ -
  هل يتم تحديث هذه األماآن والتسهيالت؟ أذآر المجهودات التى بذلت فى هذا الصدد؟ -

: لمعاملاألجهزة والمعدات وا  ٦/٤
 ما مدى آفاية األجهزة والمعدات والمعامل ؟ -
 ما مدى حداثة هذه األجهزة والمعدات والمعامل؟ -
 هل يتم صيانة األجهزة والمعهدات والمعامل بصفة منتظمة؟ -

: عدد الطالب إلجمالينسبة الحاسبات اآللية   ٦/٥
 ى اجمالى عدد الطالب؟أذآر نسبة الحاسبات االلية المتاحة بالمؤسسة ال -
  فى حالة انخفاض هذه النسبة، ما هى المجهودات المبذولة لتحسينها؟ -

:الحديثة وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتوسائل   ٦/٦
 ما هى أنواع وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المتاحة فى المؤسسة؟ -
 تحديث هذا الموقع بصفة دورية؟هل للمؤسسة موقع على شبكة االنترنت؟ هل يتم  -
 هل موقع المؤسسة على االنترنت باللغة العربية واللغة األجنبية؟ -
 ما هو مدى إتاحة خدمة االنترنت بالمؤسسة؟ -

:استخدام المواردآفاءة مستوى   ٦/٧
   :توافر انظمه للمراجعة والرقابة المستقلة والدورية على استخدام الموارد ٦/٧/١

 يوجد أنظمة موثقة للمراجعة والرقابة الدورية على استخدام موارد المؤسسة المادية والمالية؟هل   -  
 موثقة لتقويم مستوى آفاءة استخدام الموارد المادية والمالية للمؤسسة؟ آلياتهل تتوافر  -

 
 : البيئة المشارآة المجتمعية وتنمية -٧
: خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١

 :  وجود آليات لتحديد االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيط ٧/١/١
 هل توجد خطة موثقة ومعتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة ؟ -  

 .هل يتم تطبيق هذه الخطة بالفعل؟ أذآر ممارسات فعلية لتطبيق الخطة أو مبررات عدم التطبيق -
 المجتمع المحيط ؟ هل بنيت الخطة على آليات واضحة لتحديد احتياجات -
 هل تعتمد هذه الخطة على األولويات القومية الحتياجات المجتمع ؟ -

 
 :لتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئةابرامج  ٧/١/٢

 حدد أنواع برامج التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟ -  
 )العاملين/ تدريس ومعاونيهمأعضاء هيئة ال/ الطالب(حدد البرامج والقطاعات المستهدفة بالتوعية؟  -
هل يتم مستوى رضاء األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدمها المؤسسة؟ وما  -

 هي الوسائل المستخدمة في ذلك ؟



 
 : االعتبارات التنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ٧/٢

وآيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؟ إن لم توجد ما هي هل يوجد بالمؤسسة وحدة إدارية تابعة ل -
 خطة المؤسسة في هذا الصدد؟

 هل سلطات واختصاصات ومسؤوليات العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة محددة وواضحة؟ -
 هل تقوم المؤسسة بتوثيق الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟ -

 
: فاعل المؤسسة مع منظمات المجتمعت  ٧/٣

 :مجالس المؤسسة فيمشارآة األطراف المجتمعية  ٧/٣/١
هل تشارك االطراف المجتمعية المختلفة فى مجالس المؤسسة؟ وما هى أشكال ومستويات هذه  -

 المشارآة؟
 :مشارآة األطراف المجتمعية فى أنشطة المؤسسة ٧/٣/٢   

عية المختلفة في عيد الخرجين وملتقى التوظف؟هل تشارك األطراف المجتم -       

هل تشارك األطراف المجتمعية المختلفة في إعداد البرامج التعليمية ؟ -        
هل تشارك األطراف المجتمعية المختلفة فى تدريب الطالب فى أماآن العمل؟ -        
خريجي المؤسسة؟هل تساهم األطراف المجتمعية المختلفة فى توفير فرص العمل ل -        

 :عالقات مع األطراف المستفيدةالتصاالت واال ٧/٣/٣
هل هناك اتصاالت وعالقات مستمرة بين المؤسسة وآافة األطراف المجتمعية ذات العالقة؟ أذآر أهم أشكال  -       

 االتصاالت والعالقات؟ 
 :  )مستفيدةالجهات ال/  نوع /عدد(سسة المتخصصة للمؤاالستعانة بالخدمات  ٧/٣/٤

 .أذآر أنواع هذه الخدمات والقطاعات المستفيدة
/ نوع االستشارة العدد سنويًا النشاط

 البرنامج 
 القطاعات المستفيدة

 االستشارات -
 الدورات التدريبية/البرامج -
 أخرى  -

   

 

 

:الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئة  ٧/٤
/ تنمية وعي/ لتنمية وحماية البيئة؟ مثال ذلك إجراءاتمارسات الفعلية بالم الخاصةنماذج أذآر بعض ال -       

 .)الخ.. /ندوات/ مطبوعات/ إرشاد
 ما هي نتائج هذه الممارسات في التطبيق العملي؟ -        

 :الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى برامج خدمة المجتمع اتمساهم  ٧/٥
 التدريس ومعاونيهم فى برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئةهل توجد مساهمات للطالب وأعضاء هيئة  -

 .أذآر هذه المساهمات ؟ المحيطة
 
 
 
 
 

 :مستوى الخريج/ رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء المؤسسةمستوى   ٧/٦
 

 ا؟هل تم قياس وتقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن أداء المؤسسة ومستوى خريجيه -
 ما هى االليات التى تم استخدامها فى ذلك؟ -
    آيف تم االستفادة من النتائج التى تم الحصول عليها من هذا القياس والتقييم؟ -

 
 
 
 
 



 :وإدارة الجودة ؤسسي التقويم الم -٨
 :استمرارية التقويم الذاتى لألداء الكلى للمؤسسة ٨/١

 .مؤسسة بصفة مستمرةهل تتم عملية التقويم الذاتى لألداء الكلى لل -
 ).مع نهاية العام  الدراسى/ مع نهاية الفصل الدراسى(متى تتم عملية التقويم الذاتى لألداء الكلى للمؤسسة  -
 ما هى طبيعة المؤشرات المستخدمة فى التقويم الذاتى للمؤسسة؟ -

 .وعىآمى               نوعى               آمى ون                               
 هل يتم عادة مقارنة نتائج التقويم الذاتى للمؤسسة عبر فترات زمنية مختلفة؟ -
 هل تتم عملية التقويم الذاتى للمؤسسة من خالل وحدة توآيد الجودة بالمؤسسة؟ -

 
 :مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى لألداء الكلي للمؤسسة ٨/٢ 

 ية التقويم الذاتى للمؤسسة؟هل يتم عادة مراجعة مؤشرات نتائج عمل -
 :هل يتم عادة مناقشة مؤشرات نتائج التقويم الذاتى للمؤسسة مع -

 .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -           
 .الطالب -           
 .العاملون -           
 .األطراف المجتمعية ذات العالقة -           

 
 :الذاتى لألداء الكلى للمؤسسةنتائج التقويم الملخص التنفيذى ل ٨/٣

 )يضم في الملحق( نتائج التقويم الذاتي لألداء الكلى للمؤسسة؟لهل هناك ماخص تنفيذى  -     
 
 :نتائج التقويم الذاتى لألداء الكلى للمؤسسة عل ادارة الجودةلانعكاس  ٨/٤

 ويم الذاتى؟هل تم اتخاذ قرارات تصحيحية لألداء الكلى للمؤسسة فى ضوء نتائج التق -
هل حدث تغير ملموس فى األداء الكلى للمؤسسة نتيجة االستفادة من نتائج التقويم الذاتي؟ أذآر أمثلة لممارسات  -

 .فعلية تؤيد ذلك
 هل أمكن تحديد مجاالت مستقبلية للتعزيز والتنطوير فى ضوء نتائج التقويم الذاتى لألداء الكلى -
 للمؤسسة؟        
 .صميم برامج ومشروعات لتعزيز إدارة الجودة في المؤسسة؟ أذآر أنواعها وأهدافهاهل تم ت -      

أعضاء الهيئة / ما هي أنواع المقاومة لنتائج التقويم الذاتى لألداء الكلى للمؤسسة من جانب أعضاء هيئة التدريس -
 العاملين؟/ المعاونة

لبرامج ومشروعات التعزيز والتطوير؟ أذآر هذه البرامج هل تم توجيه برامج هادفة للتوعية وآسب الدعم والتأييد  -
 .والقطاعات الموجهة لها

 هل مصلحة الطالب تأتى فى مقدمة اهتمامات المؤسسة؟ -
 هل طرأ تحسن على الوضع التنافسى للمؤسسة؟ -
 هل تزايد اقبال المنظمات فى سوق العمل على خريجى المؤسسة؟ -
 ريجين فى المنظمات التي يعملون بها؟ هل يتم استقصاء مستوى آفاءة الخ -
 

 

 



 

 
 

 :الطالب والخريجون -١

 :سياسات القبول ١/١
 :تكيف سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية ١/١/١

 هل تتوافق سياسات القبول الحالية مع الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية؟ -
 .هل آانت هناك محاوالت لمعالجة التعارض؟ أذآرها باختصار  -
 هل توجد مراجعـة دورية لهذه السياسات؟ وهل هذه المراجعة موثقة؟  -

 

 :شفافية وإعالن سياسات القبول وتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة ١/١/٢
 لمختلفة بالشفافية؟إلى أى مدى تتصف سياسات القبول وتوزيع الطالب على التخصصات ا  -
مثال ذلك موقع المؤسسة (هل سياسات القبول معلنة؟ما هي وسائل اإلعالن المستخدمة؟  -

 )أخرى/ إدارة شئون الطالب/ دليل الطالب/ على اإلنترنت
 أذآر آليات قياس آراء الطالب قبل التوزيع على التخصصات المختلفة؟  -
 الب الجدد؟هل يتم إعداد وتنظيم برامج تعريفية للط  -
 ما هو مدى مالئمة البرامج الدراسية لرغبات الطالب؟ دلل على ذلك؟  -

 :المعلومات المتاحة عن سياسات وإجراءات القبول بالبرامج الدراسية  ١/١/٣
 هل هذه المعلومات المتاحة آافية ؟  -
 هل هذه المعلومات المتاحة دقيقة وواضحة ؟  -
 .بات البرامج التعليمية؟ دلل على ذلكما هو مدى تفهم الطالب لمتطل  -

 :تتناسب أعداد الطالب المقبولين مع موارد المؤسسة ١/١/٤
 هل تتصف المؤسسة بزيادة آثافة الطالب؟                        -
 :مثال ذلك. في حالة الكثافة الطالبية، حدد مستوى هذه الكثافة  -

     ٢٠٠٠ - ١٠٠١من              ١٠٠٠  - ٥٠١طالب          من  ٥٠٠أقل من     
  ٢٠٠٠أآثر من     

أماآن ( هل يتالءم مستوى آثافــة الطالب المقبولين مع المـــوارد المتاحة حاليًا للمؤسسة  -
وما شابه ذلك؟اذآر االجراءات المتبعة لمعالجة هذا / األجهزة والمعدات/ المعامل/ الدراسة
 الخلل؟

 
 :سياسات التحـويل  ١/١/٥

 هل سياسات التحويل معلنة؟  -
 هل يتم التحويل فى الوقت المناسب بما ال يؤثر سلبًا على الدراسة؟  -
 ما هى نسبة التحويالت من وإلى المؤسسة سنويًا؟  -

 %إلى المؤسسة          %                       من المؤسسة                            
 :تحويل من المؤسسة؟ مثال ذلكما هى األسباب الرئيسية لل  -

 البعد الجغرافى من مكان اإلقامة -المقررات                 / صعوبة البرامج -       
 .ارتفاع مصروفات الدراسة -البحث عن الشهرة أو التميز                -       
 .المقررات مع ميول وقدرات الطالب/عدم تطابق البرامج -       
 .................................................................................... :أخرى       

 
 

  الفاعلية التعليميةالفاعلية التعليمية: :ثانيًاثانيًا



 
 :الطـــــــالب الوافــــــــدين  ١/١/٦

%ما هى نسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالى للطالب؟                        -  
%دين مقارنة بالعام الماضى؟    ما هو متوسط معدل الزيادة فى عدد الطالب الواف  -  
. أذآر وسائل الترويج التي تستخدمها المؤسسة لجلب الطالب الوافدين -  
.هل تنفذ المؤسسة برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدين؟أذآرها  -  

 
 

 :قياس رضاء الطـــــــالب عن سياسات القبول  ١/١/٧
الب عن سياسات القبول؟هل يتم إجراء إستقصاء لقياس رضاء الط  -  
.هل تتم اإلستفادة من نتائج هذا االستقصاء؟اذآر أهم مجاالت هذه االستفادة  -  

 

 :الدعـم الطالبى ١/٢
 :تحديد خصائص وإحتياجات الطالب ١/٢/١

واحتياجات ) الخ/ ...الدخل/ المنطقة الجغرافية/ العمر/ نوع(هل يتم عادة دراسة خصائص  -
فحص / قوائم االستقصاء: ئل المستخدمة في ذلك ؟ مثال ذلكالطالب؟ ما هي الوسا

 .أخرى/ بحوث اجتماعية/ ملفات الطالب
 

 :خطة الدعم الطالب ١/٢/٢
 ؟)أخرى/النفسية/ العينية/ الخدمات المادية: عناصر الخطة (هل هناك خطة للدعم الطالبي   -
 هل الخطة معتمدة؟  -
 م؟هل تتضمن الخطة أولويات لخدمات الدع  -
 هل الخطة مطبقة بالفعل؟  -

 :إدارة وإجراءات الدعم المالى  ١/٢/٣
 هل هناك سياسة واضحة للدعم المالى للطالب؟  -
 هل هذه السياسات معلنة للطالب؟  -
آتب / سداد مصروفات/ نقدي: ما هو شكل الدعم المالى المقدم للطالب؟ مثال ذلك  -

 )أخرى/ إعانة عينية/ دراسية
 .معايير موضوعية وعادلة لتوزيع الدعم المالي؟ أذآرهاهل هناك   -
 ما هى نسبة الطالب الذين تحصلون على الدعم المالى إلى إجمالى الطالب؟             -

 

 :الرعاية الصحية  ١/٢/٤
 هل هناك عيادة للطالب داخل المؤسسة؟ هل هي مجهزة للحاالت الطارئة؟  -
 المرضية للطالب؟ آيف تتعامل المؤسسة مع الحاالت  -

 

 :برامج دعم ورعاية المتفوقين والمبدعين  ١/٢/٥
هل هناك آليات موثقة لتحديد المتفوقين والمبدعين؟  -  
ما هى نسبة المتفوقين علميًا العام الماضى إلى إجمالى الطالب؟                           -  
ب الدعم؟هل هناك دعم وتحفيز للمتفوقين والمبدعين؟ أذآر أسالي  -  

 :رعاية الطالب المتعثرين دراسيًا  ١/٢/٦
 هل هناك آليات موثقة لتحديد المتعثرين دراسيًا ؟  -
 هل هناك برامج لرعاية الطالب المتعثرين في الدراسة؟  -
 ما هي نسبة المستفيدين من هذا البرنامج إلى إجمالي الطالب؟    -
 :ب؟ مثال ذلكما هي أشكال الرعاية المقدمة لهؤالء الطال  -

 ): .......................حدد(محاضرات إضافية        مجموعات تقوية        أخرى      
 هل يتم قياس فاعلية برنامج رعاية الطالب المتعثرين دراسيًا على مستوى المؤسسة؟ -

 



 :خدمات الدعم المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة  ١/٢/٧
يم خدمات الدعم لذوى اإلحتياجات الخاصة؟هل هناك آليات موثقة لتقد  -  

هل يتم بالفعل تقديم خدمات الدعم لذوى االحتياجات الخاصة؟ ما هي أنواع هذه الخدمات؟   -
 )أخرى/رعاية صحية ونفسية/ دعم أآاديمي/ تسهيالت إنشائية: مثال ذلك

 

 :المنــح الدراســــية  ١/٢/٨
نويًا؟هل تقدم المؤسسة منح دراسية للطالب س  -  

 ما هي المعايير المستخدمة لحصول الطالب على هذه المنح؟ -
 ما هو عدد الطالب المستفيدين بالمنح الدراسية العام الماضي؟                          -
 

 

 :دليل الطالب  ١/٢/٩
 هل هناك دليل للطالب؟ وهل يتم تحديثه سنويًا؟ وآيف يحصل الطالب عليه؟  -

 

 :إنتقال الطالبوسائل   ١/٢/١٠
 هل طبيعة المؤسسة وموقعها أو توزيعها الجغرافى يحتم وجود وسائل إنتقال للطالب؟  -
هل توفـــر المؤسسة وســـــــائل إنتقال مالئمـــــــــة للطالب؟ " نعم " إذا آانت اإلجابة   -

     وهل هى مجانية أم برســــــوم؟
 

 :اإلرشاد األآاديمــى  ١/٢/١١
تستخدم المؤسسة نظام اإلرشاد األآاديمى؟هل   -  
:فى حالة إستخدام هذا النظام  -  
هل يتم توعية وإعالم الطالب بنظام اإلرشاد األآاديمى؟  -  
ما هى اإلجراءات التنظيمية المتبعة لمراجعة الخطة الدراسية وفقًا لنظام اإلرشاد   -

 األآاديمى؟
ما هى آليات إختيار وتعيين المرشد األآاديمى؟هل يوجد مرشد أآاديمى واحد أو أآثر ؟ و  -  
ما هى طرق إعالم الطالب بنظام اإلرشاد األآاديمى؟  -  
حل / ساعات مكتبيـــة/ توجيه الطالب(هل يؤدى اإلرشاد األآاديمى دوره بفعاليــة؟   -

؟/..مشاآل     

 :األنشطة الطالبيــة ١/٣
 ارستها فى المؤسسة؟ما هى أنواع األنشطة الطالبية التى يتم مم  -
 ما هى نسبة الطالب المشارآين فى األنشطة المختلفة؟  -
/ هل حصلت المؤسسة على مراآـــــز متقـدمة فى األنشطة الطالبيـة على المستوى المحلى  -

 الدولى؟
 ؟)علمى/ معنوى/ مادى(هل هناك برامج لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الطالبية   -
بة مشارآة أعضاء هيئة التدريس فى اإلشراف على األنشطة الطالبية موزعة وفقًا ما هى نس  -

 والدرجة األآاديمية؟) إناث/ ذآور(للنوع 
 ما هو مدى مساهمة إتحاد الطالب فى تنفيذ األنشطة الطالبية بالمؤسسة؟  -
 هل يشارك الطالب فى لجان المؤسسة المختلفة؟  -

 



 :خدمات الخريجين ١/٤
ناك آليات موثقة لقياس التوجه الوظيفى للخريجين؟هل ه  -  

هل لدى المؤسسة برامج إلعداد الخريجين لسوق العمل؟  -  
 فى حالة وجود هذه البرامج، ما هى نسبة المستفيدين إلى إجمالى الخريجين سنويًا؟  -
 هل هناك قواعد بيانات للخريجين؟  -
 هل يتم إصدار آتيب للخريجين سنويًا؟  -
 هناك رابطة للخريجين؟هل   -
 :هل هناك عالقة مستمرة بين المؤسسة وخريجيها عبر السنوات الماضية، مثال ذلك  -

 .عيد الخريجين        صندوق الخريجين لدعم أنشطة المؤسسة             أخرى     
 

 

 :المعايير األآاديمية -٢

 : يير اخرى معتمدةاو معا) NARS(معايير القياسية القوميةلالمؤسسة ل تبني ١/٢
 ما هى المعايير القياسية التى تبنتها المؤسسة؟  -

هل تم اتخاذ إجراءات رسمية لتبنى المعايير األآاديمية للمؤسسة؟ اذآر القـــــــرارات التى تم  -
آما يجب ). مجلس آلية/ مجالس أقسام علمية(إتخاذها فى هذا الشأن من المجالس المعنية 

.الة على ذلك فى المالحقوضع المستندات الد  
 

 

  للمعايير األآاديمية  الممارسات التطبيقية   ٢/٢               
 ما مدى تفهم المؤسسة للمعايير األآاديمية؟   -
 .ما هي الجهود والوسائل التي بذلت للتوعية بالمعايير؟ اذآر هذه الجهود والوسائل  -   
 األآاديمية ورسالة المؤسسة؟ما مدى التوافق بين المعايير   -   
هل تم إتخاذ إجراءات مناسبة وموثقة للوفاء بمتطلبات المعايير األآاديمية التى تبنتها   -

 المؤسسة؟

 

:توافق البرامج التعليمية مع المعايير األآاديمية ٢/٣  
 

 .هل روعيت المعايير األآاديمية عند تصميم البرامج التعليمية؟ دلل على ذلك  -
 هناك تقارير موثقة للمراجعة الداخلية والخارجية للتأآد من توافق البرامج مع المعايير؟هل   -
 .هل تم االستفادة من تقارير المقيم الخارجي في هذا الصدد؟ دلل على ذلك  -

 
 
 

 :المقررات الدراسية/ البرامج التعليمية -٣

 :البرامج التعليمية وإحتياجات المجتمع والتنمية  ٣/١
 

 :مالئمة البرامج التعليمية إلحتياجات سوق العمل  ٣/١/١
هل تتالئم البرامج التعليمية المفعلة فى المؤسسة مع إحتياجات سوق العمل؟   -  

 

 :مرونة البرامج التعليمية استجابة للتغيير   ٣/١/٢
طط هل تتصف البرامج التعليمية بالمرونة على النحو الذى يسمح باإلستجابة إلى التغيير وخ  -

 التنمية المحلية والقومية؟
 أذآر التعديالت فى البرامج التي تمت ؟ وما هى مبررات ذلك؟  -
هل تم إستحداث برامج أو مقررات دراسية جديدة؟ اذآر هذه البرامج أو المقررات الدراسية   -

 ومبررات إستحداثها ؟
 
 



 :تصميم البرامج التعليمية  ٣/٢
 لن للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية؟هل هناك توصيف واضح وموثق ومع -
 ما هو مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع رسالة وغايات المؤسسة؟  -
 ما هو مدى مطابقة مصفوفة المخرجات التعليمية المستهدفة ألهداف البرنامج التعليمى؟ -
/ حل المشكالت (العامة حدد مساهمات محتويات البرنامج الدراسي فى تنمية المهارات الذهنية و -

 ؟)اإلدارة، وغيرها/ مهارات الحاسب/ العمل في فريق/ التفكير الناقد واإلبتكاري
 ما هى أشكال مشارآة األطراف المعنية المختلفة فى تصميم وتطوير البرامج التعليمية؟ -

 

 :مستوى تقدم البرامج الدراسية  ٣/٣
دراسي  خالل الخمس سنوات الماضية مع تفسير  أذآر تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج -

 . الدالالت المنطوية على ذلك
امج دراسي      ) أو المستويات (أذآر تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسية    - ل برن ة فى آ المختلف

 خالل الخمس سنوات الماضية؟ ما هي الدالالت التي يمكن أن تفسر ذلك؟
ام  - ل برن ن آ ريجين م بة الخ ور نس ر تط ي  أذآ ا ه نوات الماضية؟ م الل الخمس س ج دراسي خ

 الدالالت التي يمكن أن تفسر ذلك؟
 ما هي أوجه اإلستفادة من المؤشرات والدالالت السابقة؟ -

 

 :مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية  ٣/٤
ة        - رامج التعليمي ة فى الب ة الدوري ة للمراجع ررات الدراسية؟  / هل هناك اجراءات موثق ر   المق أذآ

 .هذه اإلجراءات
ة      - راءات المراجع ا اج ن خالله تم م ى ت تويات الت ى المس ا ه ة (م ام العلمي ة/ األقس دة / الكلي وح

 )مجلس الكلية / الجودة
ارجيين    - ين الخ راجعين والممتحن ارير الم ن تق تفادة م دى اإلس و م ا ه ـرارات أو ( م ر القـــــ اذآ

 ؟)االجراءات التي تم إتخاذها
 خدام التقارير السنوية للبرامج والمقررات فى التحديث والتطوير؟هل يتم إست -
ر  / ما هي التصرفات التي تم اتخاذها سواء في حالة تحديث - عدم تحديث البرامج والمقررات؟ أذآ

امج ك في جدول يوضح اسم البرن ررات ذل ررات التحديث/مب ال التحديث، ومب رر ومج دم /المق ع
 .التحديث

 
 
 
 :لم والتسهيالت المادية للتعلمالتعليم والتع -٤

  :إستراتيجية التعليم والتعلم  ٤/١
 :توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم  ٤/١/١

 هل توجد إستراتيجية للتعليم والتعلم فى المؤسسة معتمدة وموثقة؟   -
 هل شارك فى إعدادها آافة األطراف المعنية داخل وخارج المؤسسة؟  -
 معلنة؟ اذآر وسائل اإلعالن المستخدمة؟هل هذه اإلستراتيجية   -
 

 :أنماط التعلم   ٤/١/٢
 .هل يوجد بالمؤسسة أنماط للتعلم غير التقليدية؟ اذآر هذه األنماط  -
 ما مدى مالئمة المخرجات المستهدفة لنمط التعلم المستخدم؟  -
 

 

 :المراجعة الدورية إلستراتيجية التعليم والتعلم  ٤/١/٣
نتائج اإلستقصاء / ة إستراتيجية التعليم والتعلم دوريًا فى ضوء نتائج اإلمتحاناتهل يتم مراجع  -

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟/ الموجه للطالب
 ما هي مجاالت اإلستفادة من نتائج هذه المراجعة؟   -

 
 
 



 :الممارسات الفعلية للتعلم الذاتى  ٤/٢
 لمؤسسة؟ اذآر هذه المصادر؟ ما هى المصادر المختلفة للتعلم الذاتى با  -
 هل هناك محاوالت لتنمية هذه المصادر؟ اذآر أمثلة لذلك؟  -
 .هل تحتوى المقررات الدراسية على مجاالت معينة لتنمية التعلم الذاتى؟ اذآر أمثلة  -
 .هل تحتوى طرق التدريس على أساليب معينة لتنمية التعلم الذاتى؟ اذآر أمثلة  -
 لطالب على التعلم الذاتى؟ وما هى الوسائل المستخدمة للتحفيز؟هل يتم تحفيز ا  -
 

 :سياسات المؤسسة فى التعامل مع مشاآل التعليم ٤/٣
ما هى السياسات المتبعة من جانب المؤسسة فى التعامل مع مشكالت التعليم التى تواجهها؟   -

 :ومن بين هذه المشكالت ما يلى
 .الكثافة العددية الزائدة للطالب  -
 .الدروس الخصوصية  -
 .الكتاب الجامعى  -
 .إنتدابات أعضاء هيئة التدريس  -
 .ضعف الموارد  -
 .زيادة أعضاء هيئة التدريس/نقص  -
 .ضعف حضور الطالب  -
 .أخرى  -

 
 :برامج التدريب الميدانى للطالب ٤/٤

 هل يوجد بالمؤسسة برامج معتمدة للتدريب الميدانى للطالب؟   -
ة وجود هذه البرامج، هل يتم تصميم وتوصيف هذه البرامج التدريبية وفقًا لإلحتياجات فى حال  -

 الفعلية للطالب؟
 ما مدى جدية اإلشراف على التدريب الميدانى؟  -
 ما هو مستوى مشارآة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى اإلشراف على تدريب الطالب؟  -
ائج      - ويم نت دة لتق ات معتم ك          هل هناك آلي ال ذل ات؟ مث ذه اآللي ر ه دانى للطالب؟ اذآ دريب المي الت

دريب    ( دربين ومتاحة لجهات الت ارير عن المت ة تق اذج لكتاب ارير جهات  / وجود نم ة تق مراجع
 ).الخ/ .... اتخاذ اجراءات تصحيحية/ التدريب

 ؟)نظام الدرجات(هل تؤخذ نتائج التدريب في عملية تقويم الطالب   -
 ية التدريب الميدانى للطالب فى تحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم؟ما هو مدى فاعل  -
 

 
 :نظام تقويم الطالب  ٤/٥

 .أذآر أساليب تقويم الطالب  -
 ما هى درجة اإلعتماد على التقويم المستمر باإلضافة إلى التقويم النهائى؟  -
ارات الخاصة بالتعليم فى ما هو مدى اإلستفادة من نتائج تقويم الطالب فى عملية اتخاذ القر  -

 تطوير البرامج التعليمية؟
 هل يتم مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب؟  -
 هل يتم اتخاذ قرارات واجراءات تصحيحية فى ضوء مراجعة النتائج؟  -
 هل يتم استخدام لجان الممتحنين؟  -
 .حهل يتم عقد لجان الممتحنين فى المواعيد المناسبة وفقًا لنص اللوائ  -
 هل تستخدم المؤسسة نظام الممتحنين الخارجيين؟  -
 هل يتم اإلعالن عن جداول اإلمتحانات فى المواعيد المناسبة؟  -
 نتائج اإلمتحانات؟/ ما هو النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من اإلمتحانات  -
 

 
 ):إن وجد(الكتاب الدراسى الجامعى   ٤/٦

 تمد من القسم العلمى؟هل الكتاب المستخدم مع  -
 هل يتم استخدام مصادر إضافية للتعلم بخالف الكتاب الجامعى؟  -

 

 



 :المصادر المتاحة للتعليم والتعلم  ٤/٧
 :المكتبـــــــــة  ٤/٧/١

 وضح التناسب بين مساحة المكتبة وأعداد الطالب بالمؤسسة؟   -
 هل التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة؟  -
ة متخصصة  / اإلنترنت(هل تكنولوجيا المعلومات   - ة   / اشتراك في دوريات الكتروني آتب الكتروني

 المستخدمة فى المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة؟) إلخ... 
/ النظافة/ مواعيد العمل: مثال ذلك. أذآر المؤشرات المستخدمة بالفعل لرفع آفاءة أداء المكتبة  -

إلخ... نظام اإلستعارة / سهولة البحث/ التنظيم والترتيب  
 هل يتوافر األعداد والمؤهالت المناسبة من العاملين بالمكتبة ؟  -
 ما مدى تنوع وحداثة المراجع والدوريات؟   -
دريس   / طالب( ما هى نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى   - ة ت / أعضاء هيئ

 ؟)أعضاء الهيئة المعاونة
 هل هناك سجالت للمترددين على المكتبة؟  -
 .هل يتم قياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتبة؟ اذآر الوسائل المتبعة فى ذلك  -

 
 

 :قاعات الدراسة والمعامل  ٤/٧/٢
 الجداول الدراسية؟ / ما مدى تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب  -
 الجداول الدراسية؟/ المعامل مع أعداد الطالبما مدى تناسب   -
ما مــــــدى مالئمة قاعات المحاضـــــرات والفصول الدراسية والمعامــــــل للعملية التعليمية   -

 ؟)التجهيزات األخرى/ وسائل اإليضاح/ التهوية/ اإلضاءة(
 هل أعداد الفنيين فى المعامل آافيًا؟  -
 مل بالكفاءة والمهارات العالية؟هل يتصف الفنيين فى المعا  -
 اذا آان هناك جوانب قصور في المعايير السابقة، ما هي خطة المؤسسة للتغلب عليها؟  -
 

 
مستوى رضاء الطالب عن سياسات المؤسسة  بالنسبة للتعليم والتعلم والتسهيالت  ٤/٨
 .المادية

 

 :أعضاء هيئة التدريس -٥

 :يسآفاية وآفاءة أعضاء هيئة التدر ٥/١
 الهيئة المعاونة إلى الطالب تتفق مع المعدالت المعترف بها؟/ هل نسبة أعضاء هيئة التدريس  -
 الهيئة المعاونة؟/ هل هناك فائض أم عجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس  -
 ؟)أعباء اإلشراف العلمى/ أعباء التدريس(الفائض / هل توجد آليات معينة لتحديد العجز  -
الهيئة / الفائض فى أعضاء هيئة التدريس/ اجراءات معينة للتعامل مع العجز هل تم إتخاذ  -

 .المعاونة ؟ اذآر ذلك
 ما مدى مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التى يشارك فى تدريسها؟  -
 فائض في بعض التخصصات، هل يوجد مخطط للتعامل مع ذلك؟/ فى حالة وجود عجز  -

 
 :الهيئة المعاونة/ تعيين أعضاء هيئة التدريس قواعد  ٥/٢

 هل يتم التعيين وفقًا لإلحتياجات الفعلية للمؤسسة؟  -
 هل قواعد التعيين معلنة؟  -

 

 

 
 
 
 



 :الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  ٥/٣
 .لياتهل هناك آليات موثقة لتحديد اإلحتياجات التدريبية؟ اذآر هذه اآل  -
 هل يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى اإلحتياجات التدريبية لكل فئة؟  -
 ما هى نسبة المتدربين سنويًا من آل فئة إلى العدد اإلجمالى؟  -
 .هل توجد آليات لتقييم فعالية ومردود التدريب؟ اذآر هذه اآلليات  -

 

 

 :الهيئة المعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  ٥/٤
 .الهيئة المعاونة؟ اذآر ذلك/ هل هناك آليات موثقة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  -
 الفئات المختصة بالتقييم ؟/ما هي الجهات  -
 .هل آليات تقييم األداء مفعلة في التطبيق العملي؟ إن لم يكن، وضح المبررات  -
دريس ما هى المعايير التى يتم على أساسها تقييم أداء أعضاء هيئة   - ال    / الت ة؟ مث ة المعاون الهيئ

ك  ة (ذل ة والعالمي ى األنشطة القومي ارآة ف ة / المش ة للمؤسس ة البحثي ى الخط ارآة ف دى / المش م
 ).المشارآة في أنشطة الجودة بالمؤسسة/ اإلنتظام في األنشطة التعليمية

 

 :الهيئة المعاونة/ الوظيفى ألعضاء هيئة التدريسمستوى   ٥/٥
الهيئة المعاونة؟ ما هى الوسائل / مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريسهل يتم تقييم   -

 المستخدمة فى ذلك؟
 هل يتم اإلستفادة بالفعل من هذا النوع من التقييم؟ وما هى مجاالت اإلستفادة؟  -

 
 

 :البحث العلمى واالنشطة العلمية االخرى  -٦
 :خطة البحث العلمى ٦/١

 بحث العلمى بالمؤسسة وفقًا الحتياجات المجتمع؟هل توجد خطة موثقة لل -
 ما مدى إرتباط خطة البحث العلمى بالمؤسسة بالتوجهات القومية للبحث العلمى؟  -
 ما مدى إرتباط خطة البحث العلمى بالمؤسسة بخطة الجامعة فى هذا المجال؟  -
 المادية للمؤسسة؟ما مدى توافق خطة البحث العلمى بالمؤسسة مع اإلمكانيات البشرية و  -

 
 :ملية البحثيةآفاءة الع ٦/٢

 ما هى نسبة أعضاء هيئة التدريس المشارآين فى البحث العلمى ؟  -
 ما هو عدد األبحاث المنشورة محليًا ودوليًا بالنسبة للعدد اإلجمالى ألعضاء هيئة التدريس؟  -
 هل توجد قواعد بيانات للبحوث العلمية بالمؤسسة؟  -
 المؤسسة البحوث العلمية المشترآة بين األقسام العلمية؟هل تشجع   -
 هل يوجد بحوث علمية مشترآة مع مؤسسات علمية دولية؟  -
ة الخاصة بالمؤسسة؟         - ة التطبيقي هل تستفيد المؤسسات اإلنتاجية والخدمية من البحوث العلمي

 .دلل على ذلك
ة؟     هل تستخدم أنشطة البحث العلمى بالمؤسسة فى معالجة م    - شكالت المجتمع وأغراض التنمي

 .دلل على ذلك
 .هل هناك وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين؟ اذآر الوسائل  -
 ماهى برامج المؤسسة لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة؟   -
ة           - ى جوائز الدول دريس سبق حصولهم عل ة ت ة  / هل تضم المؤسسة أعضاء هيئ / جوائز عالمي

تراعات أو غيرها؟ اذآر أنواع هــذه الجوائز ومجاالت البحث التى ترتبط بها هذه براءات اإلخ
 .الجوائز

 :مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية  ٦/٣
 العملية التعليمية؟/ هل تم اإلستفادة من نتائج البحث العلمى بالمؤسسة فى المقررات الدراسية  -
 .ب فى المؤتمرات والندوات العلمية ؟ اذآر أمثلةهل يتم مشارآة الطال  -
 . هل يتم مشارآة الطالب فى المشاريع البحثية ؟ اذآر أمثلة  -
 

 



 :تمويل البحث العلمى  ٦/٤
 ما مدى آفاية الموازنة المخصصة سنويًا للمؤسسة ألغراض أنشطة البحث العلمى؟   -
 للبحث العلمى؟ ما هى هذه المصادر؟ هل تستخدم المؤسسة مصادر معينة للتمويل الذاتى  -

 وما هى نسبة التمويل الذاتى إلى التمويل الحكومى للبحث العلمى على مستوى المؤسسة ؟
المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى ) عوائد(هل يتم قياس وتقييم مردود   -

 بالمؤسسة؟
 

 

 :أنشطة علمية أخــــرى  ٦/٥
موسة فى أنشطة علمية أخــرى محليًا أو إقليميًا أو دوليًا ؟ هل للمؤسسة مساهمات مل  -

التمثيل فى / تحكيم الدوريات علمية محلية أو دولية/ إصدار دورية علمية :    مثال ذلك
 .الخ/ ... منظمات أوجمعيات قومية أو دولية

دولية؟ / هل شارآت المؤسسة فى مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية  -
 .الجهات الممولة/ ر أنواع هذه المشروعات البحثية اذآ

هل توجد إتفاقيات ثقافية مفعلة بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العالى والبحثى الدولية؟   -
 .اذآر هذه اإلتفاقيات

هل قامت المؤسسة بالتنظيم والمشارآة فى المؤتمرات والندوات العلمية المحلية أو   -
 .ذآر عدد وأنواع هذه المؤتمرات أو الندوات أو ورش العملاإلقليمية أو الدولية؟ ا

هل هناك دعم ملموس من جانب مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاجية والخدمية ألنشطة   -
 .البحث العلمى بالمؤسسة؟ اذآر أمثلة

 

 

 

 :الدراسات العليــــا -٧
 :الدرجــات الممنوحة ٧/١

 الدراسات العليا؟ ما هى األساليب المتبعة للتعريف ببرامج  -
ما هو عدد الدبلومات والدرجات العلمية التى منحتها المؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة؟   -

 من ومن الخارج؟
ما هى نسبة الدرجات العلمية التى منحتها المؤسسة للدارسين من أعضاء الهيئة المعاونة  -

 والمسجلين من الخارج؟
 

 :راسات العلياالعملية التعليمية فى الد  ٧/٢
 :اللوائح والبرامج  ٧/٢/١

هل هناك مراجعة دورية وتحديث للوائح الدراسات العليا بالمؤسسة؟ وما هى اإلجراءات المتبعة   -
 فى ذلك؟

ما هى مالمح النظام المتبع فى تدريس برامج الدراسات العليا؟ مثال ذلك إختيار القائمين   -
 .وغيرها/التعلم الذاتى/ طرق التدريس/ تتوافر التجهيزات والتسهيال/ بالتدريس

 ما هو معدل تزايد أعداد الطالب المقيدين فى برامج الدراسات العليا؟ وما هى دالالت ذلك؟  -
 ما هى نسبة الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد الطالب فى الدراسات العليا؟ وما هى دالالت ذلك؟  -
 

 :برامج الماجستير ٧/٢/٢
 ف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسية؟ هل هناك توصي -
 فى المؤسسة مع إحتياجات المجتمع والتطورات األآاديمية الحديثة؟ لماجستير هل تتناسب برامج ا -
 هل تم تبني وتطبيق معايير قياسية أآاديمية لدرجة الماجستير ؟ -
 )رقم ؟؟ في الملحقأنظر النموذج (هل تمت مراجعة البرامج بواسطة مراجعين خارجيين ؟ -
 ما مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة؟ -
 ما مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج ؟ -
 ما مدى مالئمة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات؟ -
 صص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسها؟ما مدى مالئمة التخ -

 



 :برامج الدآتوراه ٧/٢/٣
 هل هناك توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسية؟   -
 فى المؤسسة مع إحتياجات المجتمع والتطورات األآاديمية الحديثة؟ الدآتوراه هل تتناسب برامج   -
 ايير قياسية أآاديمية لدرجة الدآتوراه ؟هل تم تبني وتطبيق مع -
 )أنظر النموذج رقم ؟؟ في الملحق(هل تمت مراجعة البرامج بواسطة مراجعين خارجيين ؟ -
 ما مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة؟ -
 كل برنامج ؟ما مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستهدفة ل -
 ما مدى مالئمة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات؟ -
 ما مدى مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسها؟ -

 
 :نظام التسجيل واإلشراف العلمى  ٧/٣

 يا بغرض تطويرها؟هل يتم مراجعة إجراءات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العل  -
 آيف تتم إجراءات التسجيل يدويًا أم إلكترونيًا ؟  -
 هل هناك قواعد بيانات لطالب الدراسات العليا والمسجلين للدرجات العلمية بالمؤسسة ؟  -
ما هى اإلجراءات  المطبقة لمتابعة المقيدين بالدراسات العليا والمسجلين لدرجات علمية   -

 . ت التى قد تواجههم ؟ اذآر هذه اإلجراءاتوالعمل على حل المشكال
 هل تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقًا للتخصص؟  -
هل هناك إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات   -

 ؟)مثال ذلك السيمنارات( العلمية 
تعقد النماذج / ات منح الدرجات من حيث طول اإلجراءات هل هناك صعوبات فى إجراء  -

وغيرها؟ وما هى المحاوالت التى بذلت لمعالجة هذه / سلسلة اإلعتمادات/ المستخدمة
 الصعوبات إن وجدت؟

 
 

 :تقويم طالب الدراسات العليا  ٧/٤
 ما هى أساليب تقويم طالب الدراسات العليا ؟   -
 لقياس المخرجات التعليمية المستهدفة ؟حدد مدى توافق طرق التقويم   -
 هل يتم إستخدام نظام الممتحنين الخارجيين؟  -
 ما مدى توافق اإلمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب ؟  -
 هل يتم اإلعالن عن نتائج اإلمتحانات فى المواعيد المناسبة ؟  -
 .اآلليات هل هناك آليات للتعامل مع تظلمات الطالب ؟ اذآر هذه  -
 

 

 :مستوى رضاء طالب الدراسات العليا   ٧/٥
 .هل يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضاء طالب الدراسات العليا ؟ اذآر هذه الوسائل  -
هل يتم بالفعل تحليل نتائج تقييم رضاء الطالب واإلستفادة منها فى تطوير برامج الدراسات   -

 .العليا ؟ اذآر أمثلة
توضع فى نموذج الدراسات (ف المقررات الطرق المختلفة فى التقويم؟ هل يتضمن توصي  -

 )العليا
توضع فى نموذج الدراسات (هل يتم اإلعالن عن جداول اإلمتحانات فى المواعيد المناسبة ؟  -

 )العليا
توضع فى نموذج الدراسات (ما مدى تناسب جداول اإلمتحانات إلحتياجات ورغبات الطالب؟  -

 )العليا
 

 
 
 



 :التقويم المستمر للفاعلية التعليمية -٨
 :شمولية وإستمرارية التقويم ٨/١

 ما هى الخطة التى تتبعها المؤسسة فى عملية التقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية ؟  -
 هل هذه الخطة مطبقة بالفعل ؟  -
 اقى المستفيدين؟ دلل على ذلكهل تم مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األآاديمية واإلدارية وب  -
 هل توجد خطط تنفيذية للتحسين والتعزيز فى ضوء نتائج التقويم الشامل للفاعلية التعليمية؟  -
 .هل هناك ممارسات فعلية للتحسين والتطوير فى الفاعلية التعليمية ؟ اذآر أمثلة  -
 

 

 :النظام الداخلى الدارة الجودة ٨/٢    
 

 
 

ام داخ  - د نظ ل يوج ة   ه تعلم بالمؤسس يم وال ودة التعل ل إلدارة ج ي متكام ارير  (ل ة لتق ة الدوري المتابع
 ؟)البرامج والمقررات، وملفات المقررات، وخطط معالجة وتصحيح الجوانب السلبية

ادة              - ادة القي ررات وإف رامج والمق ارير الب يم لتق ة وتقي ى اجراءات مراجع ام الجودة عل هل يشتمل نظ
 األآاديمية ؟

م استخدام األدوات واألساليب المناسبة لجمع وتحليل البيانات التي تحقق فاعلية هذا نظام هل يت -
 الجودة ؟

إلى أي مدى ساهم هذا نظام الجودة في نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -
 والطالب والعاملين ؟

 ي التقييم المستمر آلداءه؟ما هي المؤشرات المختلفة التي يعتمد عليها نظام الجودة ف -
 

 
 
 

 :المسائلة والمحاسبة  ٨/٣
هل يتم مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بالمسائلة والمحاسبة فيما يخص تحسن الفعالية   -

 التعليمية؟
هل هناك آليات مستحدثة لتفعيل نظم المسائلة والمحاسبة فى المؤسسة فيما يخص تحسن   -

 .ة ؟ اذآر إن وجدتالفعالية التعليمي
 

 
 

 

 

 

 

 


