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 :تقديم

تشـــهد مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي مصـــر سياســـات جـــادة لتطـــوير التعلـــيم بهـــا، لـــذا حرصـــت 
على أن يكون لهـا دور فاعـل فـي تقـديم الـدعم الفنـي  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ة المؤسسـات التعلــيم العــالي، وكــذلك ا تيفاء المؤسسة التعليمي دى اس ق من م اد لتحق ة لالعتم لمتقدم

  .معايير التقويمل

ـــذا تقـــدم الهيئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة التعلـــيم واالعتمـــاد إصـــدار الـــدليل اإلرشـــادي لتـــوفير " ل
والـــذي يوضـــح ، "ان جـــودة التعلـــيم واالعتمـــاد لمؤسســـات التعلـــيم العـــاليالمتطلبـــات الالزمـــة لضـــم

للمؤسســات الممارســات المختلفــة التــى يمكــن اتباعهــا لتطبيــق معــايير الجــودة  فــي محــوري القــدرة 
  المؤسسية والفاعلية التعليمية 

مانًا تطـوير أدائهـا؛  ضـالتعليميـة علـى تقـويم مكوناتهـا، و  اتهذا الدليل يساعد المؤسسـكما أن 

  .المنشود لحصولها على االعتماد لجودتها، وتمهيداً 

  

  رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

  مجدى عبد الوهاب قاسم. د.أ                                  
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 :مقدمة

  :الالزمة لجودة مؤسسات التعليم العالي ر المقوماتلمتطلبات توفيدليل إرشادي  هذا الدليل

والعــاملين بهــا،  الجامعيــة، يهــدف هــذا الــدليل إلــى تعريــف القــائمين علــى إدارة المؤسســات التعليميــة
فيمـــا يتصـــل بقـــدرتها ) الجامعيـــة(والمســـتفيدين منهـــا بمـــا يجـــب أن تتصـــف بـــه المؤسســـة التعليميـــة 

  .من الفاعلية دقق المستوى المنشو لكي تح ؛ووظيفتها التعليمية ،ةيالمؤسس

  :ويقع هذا الدليل في جزءين

 علــى المواصــفات العامــة للمؤسســة التــي  بالقــدرة المؤسســية، و يركــز الجــزء األول يخــتص
كيفيــة االســتدالل  -فــي عبــارات محــددة  -و يصــف  .تعكــس قــدرتها علــى القيــام بوظائفهــا

الل عــدد واف مــن البنــود تشــتمل وذلــك مــن خــ) الجامعيــة(علــى قــدرة المؤسســة التعليميــة 
علـــــى  التخطـــــيط االســـــتراتيجي، والهيكـــــل التنظيمـــــي، والقيـــــادة و الحوكمـــــة، والمصـــــداقية 
واألخالقيــات، والجهــاز اإلداري ، والمــوارد الماليــة والماديــة، والمشــاركة المجتمعيــة وتنميــة 

 .البيئة، والتقويم المؤسسي

  متطلبـات الجـودة للعمليـة التعليميـة ركـز علـى بالفعاليـة التعليميـة و ي الجزء الثانيويخـتص
يصــف مقومــات الفعاليــة للعمليــة التعليميــة مــن حيــث  و .المؤسســة باعتبارهــا أهــم وظــائف

ساليب التعلـيم والـتعلم ووسـائطهما، ا األكاديمية، وأمالطالب، والبرامج والمقررات، ومعاييره
 التعليميـــــة و واألنشـــــطة ،العلمـــــيالبحـــــث معـــــاونيهم، و أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس و أداء و 
بمواصــفات جــودة نظــام المؤسســة التعليميــة  هــذا الجــزء ويختــتم .علميــة، والدراســات العليــاتال

  .لتقويم مدى فعالية العملية التعليمية

تقــويم مكوناتهــا، وتطــوير فــإن هــذا الــدليل يســاعد المؤسســة التعليميــة علــى  ،وبصــفة عامــة
  .وهو المأمول ،على االعتمادها لحصو ل  تمهيدا ، وجودتهالضمانا  أدائها؛ 

  ،،،واهللا الموفق         



  ولالجزء األ -عاليلمؤسسات التعليم ال لضمان جودة التعليم واالعتماد لتوفير المتطلبات الالزمة الدليل االرشادى
  

    

 

8 
 

  

  



  الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                                        
  

    

9 

 

 
 
 

  
 
 

  
  
  

  القـدرة المؤسسيـة: أوالً 



  ولالجزء األ -عاليلمؤسسات التعليم ال لضمان جودة التعليم واالعتماد لتوفير المتطلبات الالزمة الدليل االرشادى
  

    

 

10 
 



  الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                                        
  

    

11 

  القدرة المؤسسية
  :مقدمة

تعنــي امــتالك المؤسســة لمقومــات بشــرية وماديــة ) الجامعيــة(القــدرة فــي المؤسســة التعليميــة 
  .ءة وفعاليةومالية تسمح لها القيام بوظائفها الحالية والمستقبلية بكفا

ــيم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع البــد أن تتبنــي  والمؤسســة التعليميــة القــادرة علــى التعل
  .تنظيما جيدًا يعلي شأن العمل الجماعي المنظومي من خالل قيادة واعية وعاملين أكفاء

محـــــدد األدوار  تنظيميـــــاً  هـــــيكالً و  ،جيـــــداً  إســـــتراتيجياً  تخطيطـــــاً  والقـــــدرة المؤسســـــية تتطلـــــب
، مــوارد ماليــة وماديــة، و منظمــاً  إداريــاً  جهــازاً ختصاصــات، وقيــادة واعيــة لمتطلبــات التطــوير، و واال

   .فهم للمتطلبات، ومعرفة بالمصادر، وشراكة مجتمعية مستدامة على للتقويم قائماً  نظاماً و 

وال تكتمل للمؤسسة التعليمية قدرتها المنشودة دون أن يتوفر بها مناخ يشـجع العـاملين بهـا 
   .الخاصة بكل مهنة أو منصبالقيات العامة، و األخالقيم و ى االلتزام بعل

إن القــدرة المؤسســية مطلــب رئيســي لتحقيــق الجــودة الشــاملة للمؤسســة التعليميــة، وتمكــين 
  .يتهاؤ المؤسسة من أداء رسالتها، وتحقيق ر 

  : المجاالت

  التخطيط اإلستراتيجي: المجال األول
  ميالهيكل التنظي: المجال الثاني
  القيادة والحوكمة: المجال الثالث
  المصداقية واألخالقيات: المجال الرابع

  الجهاز اإلداري: المجال الخامس
  الموارد المالية والمادية: المجال السادس
  البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية: المجال السابع
  التقويم المستمر وٕادارة الجودة الشاملة: المجال الثامن
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  المجال األول
  التخطيط اإلستراتيجي
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  :مقدمة
 التخطـــيط االســـتراتيجي هـــو نشـــاط تقـــوم بـــه المؤسســـة بغـــرض التوصـــل إلـــى خطـــة طويلـــة  
لمؤسســة أو الخطــة االســتراتيجية، يطلــق عليهــا إســتراتيجية ا، و )خمــس ســنوات علــى األقــل(األجــل 

 .أهدافها االستراتيجية خالل هذه الفترةها النهائية، و غايتورسالتها و  التي تتضمن رؤية المؤسسةو 

وتحديـد  ،وضـع القـائمتنتهج المؤسسة التخطيط االسـتراتيجي القـائم علـى التحليـل الـوافى للو 
التـي تمكنهـا مـن تحقيـق رســالتها  هــداف االسـتراتيجيةوتضـع األ ،الفجـوة بينـه وبـين الرؤيـة المنشـودة

  . رؤيتهاو 
ســــــتراتيجية للمؤسســــــة بإســــــتراتيجية الجامعــــــة باعتبــــــار أن رتبط الخطــــــة اإليجــــــب أن تــــــو 

المؤسسات التعليميـة التابعـة للجامعـات هـي جـزء منهـا تكمـل بعضـها بعضـًا لتحقيـق رؤيـة الجامعـة 
ويضمن ذلك التوافق مساندة الجامعة للمؤسسـة فـي تطبيـق خطتهـا . ورسالتها وأهدافها االستراتيجية

  .االستراتيجية
اتيجية المؤسســة شخصــيتها المســتقلة وخصائصــها ومســئولياتها يجــب ان تعكــس اســتر كمــا 
  .المجتمعية

 :ستراتيجية للمؤسسة والسياسات واألنشطة الداعمة لهاالخطة اال

  فيــذ فــي حــدود المــوارد المتاحــة قابلــة للتنبالمؤسســة خطــة اســتراتيجية موثقــة وواقعيــة و توجــد
 :تشمل العناصر التاليةو 

o  وضع المؤسسة االستراتيجي:  

   :حلل المؤسسة وضعها االستراتيجي من خاللت
  ًتحديد المنافسين من المؤسسات المناظرة محليًا وٕاقليميًا ودوليا. 

 تحديد مواطن القوة والضعف في المنافسين. 

 قليمية والعالميةتحديد التحديات المحلية واإل. 

 تحديد مالمح الوضع االستراتيجي للمؤسسة في ضوء ذلك. 

o سسة للمؤ  التحليل البيئيSWOT : 

 ــــة ي ــــل واف للبيئــــة الداخلي ــــوم المؤسســــة بتحلي ــــوة تق ــــه عوامــــل الق ســــتخلص من
ك تحليـــــل للبيئـــــة الخارجيـــــة لتحديـــــد الفـــــرص المتاحـــــة وكـــــذلل والضـــــعف بهـــــا

 .المتوقعةوالتهديدات القائمة و 
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 يبنــي علــى  حقــائق الدراســة الذاتيــة ف  التحليــل البيئــي بالموضــوعية  و يتصــ
عناصــرها التعليميـة والبحثيـة والمجتمعيـة و سـة وجـه نشـاط المؤسأيشـمل جميـع 

 .المختلفة والعوامل الخارجية والمستجدات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

  عضـــاء هيئـــة تـــدريسأ(يشـــارك فـــي الدراســـة ممثلـــون عـــن األطـــراف المعنيـــة /
 ).المجتمع المدنىجهات العمل و  ىممثل/ داريينإ/ طالب

 دارية تعتمدها من الجهة اإلج التحليل  و توثق  المؤسسة نتائ 

 تعلن النتائج  لكافة األطراف المعنية. 

o  الرؤية والرسالة: 

 علـى نتـائج دراسـة الفجـوة  تحديث الرؤية والرسالة بنـاءً / تقوم المؤسسة بتحديد
 ).التحليل البيئى( 

 يشارك في وضع الرسالة كافة االطراف المعنية. 

 بحيــــث تعكــــس دورهــــا  تتأكــــد المؤسســــة مــــن وضــــوح ودقــــة صــــياغة الرســــالة
التعليمــي ومســئوليتها المجتمعيــة وتطلعاتهــا فــي البحــث العلمــي بمــا يتفــق مــع 

 .االتجاهات واألولويات القومية

 دارية المتخصصةق واعتماد الرسالة من المجالس اإلتقوم المؤسسة بتوثي. 

 عضـاء أالطـالب و تخدام كافة الوسـائط الممكنـة بـين تنشرالمؤسسة رسالتها باس
ــــة ال ــــع األطــــراف المعنيــــة تــــدريس واإلهيئ داريــــين والعــــاملين بهــــا وكــــذلك جمي

 .المهنية والمجتمعية األخرى

  ًالمســـئولين، /مســـئولتحديـــد ال(  تحـــدد المؤسســـة آليـــة لمراجعـــة الرســـالة دوريـــا
 .)مرجعيات التحديثو ، الفترة الزمنيةو 

o  األهداف اإلستراتيجية: 

  بحيث تكوند المؤسسة أهدافها االستراتيجية تحد: 

 محددةو   واضحة. 

 قابلة للتحقيق والقياس. 

 مرتبطة بفترة زمنية 

  تهدف لتحقيقهامشتقة من الرسالة و. 

 ليــــة مبنيـــة علــــى الدراســــة الوافيــــة لوضـــع المؤسســــة التنافســــي والتحــــديات الحا
 ).دراسة الفجوة /التحليل البيئى(والمستقبلية 
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 يجية تمهيـــــداً تســـــتطلع المؤسســـــة رأى األطـــــراف المعنيـــــة فـــــي األهـــــداف االســـــترات 
 .العتمادها

 تقوم المؤسسة بتوثيق واعتماد األهداف من المجالس االدارية المتخصصة. 

  تنشرالمؤسسة أهـدافها االسـتراتيجية باسـتخدام كافـة الوسـائط الممكنـة بـين  الطـالب
واعضــاء هيئــة التــدريس واالداريــين والعــاملين بهــا وكــذلك جميــع األطــراف المعنيــة 

 .األخرىالمهنية والمجتمعية 

 المسـئولين، /تحدد المؤسسة آليـة لمراجعـة األهـداف دوريـا متضـمنة تحديـد المسـئول
 .مرجعيات التحديثوالفترة الزمنية، و 

o  السياسات: 

 ليم والبحــــث العلمــــي وخدمــــة تضــــع المؤسســــة سياســــات محــــددة تتعلــــق بــــالتع
التوســـع فـــي التعلـــيم المفتـــوح، التنافســـية فـــي تقـــديم الخـــدمات : ، مثـــلالمجتمـــع

بع الخــــاص، سياســــة اإلتاحــــة أو تحديــــد عــــدد الطــــالب الوحــــدات ذات الطــــبا
 .المقبولين 

   تعتبـــر هـــذه السياســـات المرشـــد التخـــاذ القـــرارات فـــي كـــل مجـــال مـــن هـــذه و
  .المجاالت

 توثق المؤسسة سياساتها وتعلنها على األطراف المعنية. 

 تتحقق المؤسسة من أن السياسات تخدم االهداف االستراتيجية. 

 لمؤسسة اآلليات الالزمة لضمان تطبيق السياساتتضع ا. 

 تقوم المؤسسة بمراجعة سياستها بصفة دورية. 

o الخطة التنفيذية: 

 يــــق الغايــــات النهائيــــة لــــى تحقإنشــــطة التــــي تهــــدف ة كافــــة األتتضــــمن الخطــــ
 .ستراتيجية للمؤسسةواألهداف اال

 وظـائف  تحدد الخطة األولويـات فـي االنشـطة بنـاًء علـى أهميتهـا وأثرهـا علـى
المؤسســـــة ومـــــدى تـــــوافر التمويـــــل وٕامكانيـــــة التطبيـــــق مـــــع مراعـــــاة التسلســـــل 

 .المنطقي لألنشطة

  تي اآلتحدد الخطة بوضوح لكل نشاط: 

 الهدف من النشاط. 
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  آليات ووسائط التنفيذ.  
  المسئوليات.  
  الجدول الزمني.  
  مؤشرات التقييم.  
 المخرجات.  
  المخصصات المالية التقديرية. 

 طر المتوقعةإدارة المخا. 

 يشارك في وضع الخطة وتنفيذها األطراف المعنية المختلفة. 

 تتصف الخطة بالمرونة والقابلية للتعديل وفقًا للمستجدات والتغيرات. 
 

  قيـاس مــدى تتـوافر بالمؤسســة آليـات واضـحة وموثقــة ل: متابعـة الخطــة االسـتراتيجيةتقـويم و
ذلـــك مـــن خـــالل نظـــام ة التنفيذيـــة، و تحقـــق وتنفيـــذ الرســـالة واالهـــداف والسياســـات والخطـــ

 .متابعة األداء بالمؤسسةلجودة و ا
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  المجال الثاني
 الهيكل التنظيمي
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 :مقدمة

مؤسســة وعالقتهــا ببعضــها الــبعض، الهيكــل التنظيمــي للمؤسســة يشــمل المكونــات اإلداريــة لل  
  .بما يليهبما سبقه و ) ارة أو وحدة أو مكتبقسم أو إد(يتحدد فيه تبعية كل مكون و 

المســــئوليات لكــــل مكـــــون إداري يـــــمي للمؤسســــة فــــي تحديــــد األدوار و يســــاعد الهيكــــل التنظو   
بوضـوح، ويفضـل أن يعَبر عن الهيــكل التنظيمـي للمؤسســة بمخطـط تفصـيلي يبـين التـدرج اإلداري 

  . من مكتب القائد اإلداري للمؤسسة إلى نهاية المخطط بدءاً 
المهــام المطلوبــة مــن كــل مــي توصــيف وظيفــي لكــل مكــون و التنظييلحــق بمخطــط الهيكــل و   

  .وظيفة تابعة للمكون
نشــطتها بمــا يضــمن تحقيــق أنــوع ل التنظيمــى للمؤسســة مــع حجــم و ن يتناســب الهيكــأيجــب و   

  .رسالتها وأهدافها
  

 :خصائص الهيكل التنظيمي للمؤسسة  - 2-1

o بالمؤسسة مخطط للهيكل التنظيمي يشمل يتوافر: 

 مجلس المؤسسة.  

 ن عن قطاعات الخدمات المؤسسية المختلفةينوابه المسئوليس و الرئ. 

 اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة. 

  الوحدات التابعة لكل نائباإلدارات و.  

  المكاتب التابعة لكل إدارة أو وحدةاألقسام و.  

 العناصر البشرية بكل قسم أو مكتب. 

  ـــــة و ـــــين العالخطـــــوط األفقي ـــــي تب ـــــالرأســـــية الت ـــــين القي ادات واإلدارات القـــــات ب
 .األقسام والعناصر البشريةو 

o يتوافربالمؤسسة توصيف للهيكل التنظيمي يتضمن: 

 تحديد مهام مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه. 

 تحديد مهام الرئيس و كل نائب من نوابه. 

 التوصيف الوظيفي لكل مكون إداري. 

 ف لوصــــ عنصــــر بشــــري عــــن طريــــق بطاقــــات موثقــــة المهــــام الوظيفيــــة لكــــل
 .الوظائف القيادية واالكاديمية واالدارية والفنية

  ارير واتخاذ القراراتتقديم التقالتسلسل اإلداري في المكاتبات و. 

  داراتها المختلفةإ و ) المؤسسة األم(العالقات مع الجامعة. 
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  مختلفـة لتغطيـة أنشـطتها ال ن يكـون تشـكيل الهيكـل مالئمـاً أتحرص المؤسسـة علـى
 .األهدافالة و بما يضمن تحقيق الرس

  تعمـــل المؤسســــة علـــى تمثيـــل الجهـــات المســــتفيدة والطــــالب فـــى اللجـــان المدرجـــة
 .بالهيكل التنظيمى 

  تقـــــوم المؤسســـــة بتوثيـــــق واعتمـــــاد مخطـــــط الهيكـــــل التنظيمـــــى وتوصـــــيفه وتشـــــكيل
 مجالسه ولجانه

 ـــر اســـتجا ـــة للتغيي ـــة فـــي تشـــكيل الهيكـــل والقابلي ـــائج تراعـــي المؤسســـة  المرون بة لنت
 ).استحداث لجان أو وحدات إدارية جديدة(خرى ويم والمستجدات األالتق

 

   :صات واألدوارالسلطات والمسؤوليات واالختصا -2-2

o يظهر الهيكل التنظيمى للمؤسسة اآلتى: 

 دوار بوضوح ديد  المسئوليات واالختصاصات واألتح. 

 التحقق من تناسب السلطات مع المسئوليات. 

 والالمركزيــة فــى األداء بمــا يتوافــق مــع  تشــجيع مبــدأ التفــويض فــي الســلطات
 .االختصاصات

  االختصاصاتمراعاة عدم التداخل في االدوار و. 

 تناسب الوظائف مع المؤهالت والخبرات. 

 فقي والرأسي بين عناصرهالتعاون المتبادل األ. 
  

 :اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية  -2-3

 دارت المخصصـــة لـــدعم مـــن اإل كافيـــاً  اً يتضـــمن الهيكـــل التنظيمـــى للمؤسســـة عـــدد
 .العملية التعليمية

 ادارة / التـــــدريب الميـــــدانى/رعايـــــة الشــــــباب / إدارة شـــــئون التعلـــــيم والطـــــالب: مثـــــل
  .)إلخ. الدراسات العليا/ الخريجين
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  دارات لزيــادة دعــم العمليــة التعليميــة إتطــور المؤسســة الهيكــل التنظيمــى باســتحداث
رابطـــة و ، مثـــل مكتـــب الخـــدمات الطالبيـــة( دات ســـتجحســـب احتياجاتهـــا ووفقـــا للم

 ....)مكتب شكاوى الطالب الخو ، ولياء األمورأمكتب خدمة و ، ريجينالخ

  لــــــالدارات ) البشـــــرية والماديـــــة ( تتأكـــــد المؤسســـــة مــــــن تـــــوافر مقومـــــات الكفــــــاءة
  .المخصصة لدعم العملية التعليمية المتضمنة بهيكلها التنظيمى

 : دارات النوعية اإل -2-4

o ـــة يجـــ ب أن يتضـــمن الهيكـــل التنظيمـــى للمؤسســـة إنشـــاء إدارات نوعي
  : تتناسب مع متطلبات الجودة الشاملة مثل

o  وحدة توكيد الجودة: 

  داريـــة بالمؤسســـة المعنيـــة بتحســـين هـــم الوحـــدات اإلأتعـــد وحـــدة توكيـــد الجـــودة مـــن
  :تعزيز جودة األداء لكافة قطاعات المؤسسة عن طريقو 
  اد المؤسسةفر أنشر ثقافة الجودة بين.  

  الوحدات األخرى آلليات نظم الجودةمتابعة تطبيق األقسام و . 

 في مجال الجودة اإلداريالجهاز هيئة التدريس و ء تنمية القدرات العضا. 

  و للفاعلية التعليميةأالتقويم المستمر سواء للقدرة المؤسسية. 
  
 ة تنظيميـــة ذو تبعيـــ يجـــب أن يتـــوافر لوحـــدة الجـــودة هيكـــل تنظيمـــي معتمـــد وموثـــق

  :بالخصائص التالية  واضحة في هيكل المؤسسة يتميز

  دارة معتمـــــد وموثـــــق ينعقـــــد بصـــــورة دوريـــــة وتحـــــتفظ الوحـــــدة إوجـــــود مجلـــــس
 .بمحاضر اجتماعاته وتقارير لمتابعة تطبيق قرارته

  عضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس أمختلـــــف فئـــــات وجـــــود لجـــــان عمـــــل تضـــــم ممثلـــــي
ممثلـــين عـــن و  ،لفـــة مـــن الطـــالبممثلـــي الفـــرق الدراســـية المختو  ،معـــاونيهمو 

 . اإلداريين، ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة للوحدة

  تحـدد بدقـة السـلطات تـنظم العمـل و وموثقـة  دارية ومالية معتمدةإوجود الئحة
 .والمسئوليات
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  يحــدد الهيكــل التنظيمــي للمؤسســة عالقــة الوحــدة بمركزالجــودة بالجامعــة بمــا يســهم
 :ذلك عن طريقودعمها فنيًا ويساند أنشطتها، و  ي تفعيل دورهاف

 مراجعة المركز لخطط الوحدة لضمان توافقها مع أهداف الجامعة.    
  عن نشاطها للمركز سنوياً  اً تقديم الوحدة تقرير. 

  مــن ينــوب عنــه فــي االجتماعــات والــدورات التدريبــة  وأمشــاركة مــدير الوحــدة
 .جامعةالتي ينظمها مركز الجودة بال

  ــــرات و ــــادل الخب ــــات تنظــــيم تب ــــدة مــــع وحــــدات الجــــودة بالكلي الممارســــات الجي
 . خرى بالجامعةاأل

 

  دارة الوحـــدة بعـــرض ومناقشـــة قضـــايا الجـــودة فـــي مجلـــس الكليـــة ومجـــالس إتقـــوم
 .األقسام

o  وحدة األزمات والكوارث: 

  المظـــــاهرات، (لجنـــــة تخـــــتص بمواجهـــــة األزمـــــات / تنشـــــئ المؤسســـــة وحـــــدة
ر إانهيـو الـزالزل، و الحرائـق، (الكوارث و ...)  التغيرات المفاجئة،و ، اباتاإلضر و 

 ...).المباني،

 ،والمحافظـــة،  تنســـق هـــذه الوحـــدة نشـــاطها مـــع الجهـــه المماثلـــة لهـــا بالجامعـــة
 .الجهات المجتمعيةو 

  فراد الوحدة وتنمية قدراتهم في هذا المجالأيتم تدريب. 

 المخـــاطر المتوقعـــة وخطـــط زمـــات و ع الوحـــدة ســـيناريوهات للكـــوارث واألتضـــ
 .للتعامل معها

  يــتم تــدريب أفــراد المؤسســة المعنيــين علــى تنفيــذ الخطــط الموضــوعة لمواجهــة
 .األزمات والكوارث وقياس فاعليتها

  داء عملهاأتتوافر للوحدة الموارد المادية والبشرية التي تمكنها من.  
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  المجال الثالث
 القيادة والحوكمة
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  :مقدمة 
ة هى القدرة علـى تحفيـز العـاملين لمواجهـة الصـعاب وحـل المشـاكل لتحقيـق األهـداف القياد

دارة يتطلب التوجيـه األمثـل لكـل المـوارد المتاحـة ونجاح القيادة واإل. لى الرؤية المشتركةإوالوصول 
  .بشرية ومالية ومادية لتحقيق رسالتها وخدمة أهدافها :بالمؤسسات

لعملهـــــا بحيـــــث تشـــــرك جميـــــع العـــــاملين  ة الجماعيـــــة أساســـــاً دار والقيـــــادة الفعالـــــة تعتمـــــد اإل
بداعيــة لألفــراد وتحفــزهم علــى طــالق الطاقــات اإلفــى فــرق ولجــان عمــل تتــيح الفرصــة إل بالمؤسســة

  .االبتكارمن خالل العمل الجماعى
لــى التميــز، وأن تكــون قــادرة علــى وضــع إفكــر التطــوير والســعي  ن تتبنــى القيــادةأيجــب و 

داء أطــــار زمنــــي مالئــــم يضــــمن كفــــاءة وفاعليــــة إلــــذلك واتخــــاذ القــــرارات فــــي السياســــات الالزمــــة 
  . المؤسسة

  
  : األكاديمية  اختيار القيادات -2-3

 معـــايير موضـــوعية الختيـــار القيـــادات األكاديميـــة تتســـم بالشـــفافية  مؤسســـةال تعتمـــد
 :وتتضمن ،وتحقق تكافؤ الفرص

 دارية والقياديةالقدرات اإل. 

 النشاط العلمي. 

 لتام بمجاالت تخصص المؤسسةلمام ااإل. 

 المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية. 

  الجامعـة/ على مسـتوى المؤسسـة(المساهمات في مجاالت الجودة والتطوير/ 
 ).المستوى القومي

 السجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاهه. 

  وسينءالتعاون والعالقة الجيدة مع الزمالء والرؤساء والمر. 

  جـــراءات التطـــوير فـــى المؤسســـة إ طـــة مكتوبـــة تعكـــس رؤيتـــه لســـبل و تقـــديم خ
 .ونمط القيادة الذى سيقوم باتباعه

 

  ــــة التــــدريس فــــى المعــــايير المقترحــــة ــــوم المؤسســــة باســــتطالع رأى أعضــــاء هيئ تق
 .واالستجابة القتراحاتهم بحيث تحظى المعايير بموافقة األغلبية 
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 يارالقـــــادة األكـــــاديميين مـــــن تحـــــرص المؤسســـــة علـــــى توثيـــــق واعتمـــــاد معـــــايير اخت
 .المجالس المختصة

  تلتزم المؤسسة بآليات محددة لتعيين القيادات األكاديمية يكون من بينها:  

 اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة. 

 نجازاته السابقةإ ه و تتقدم المرشح بملف عن خبراته وأنشط.  

 استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس في اختيار قياداتهم  اإلكاديمية  . 

 إعالن مبررات االختيار داخل المؤسسة.  
 

 تىر القائد األكاديمى في وظيفته اآليشترط الستمرا: 

 يتحـــدد علـــى أساســـه نجـــاز اإلداريف ســـنوي لإلنوي أو ملـــتقـــديم  تقريـــر ســـ ،
 .مدى تنفيذه لخطة التطوير التي تقدم بها

  ــــدريس عــــن أداء القائــــد  بنســــبة تعتمــــدها المؤسســــة رضــــا أعضــــاء هيئــــة الت
 ).تطالع سنوياس(

 

 :نمط القيادة  -3-2

   تتبنــى المؤسســة نمــط قيــادة ديمقراطــي تدعمــه القيــادة العليــا يشــجع علــى المشــاركة
 .وٕابداء الرأي

  ـــوم المؤسســـة بتشـــكيل فـــرق عمـــل ـــادة فـــى مجـــاالت / تق ـــدعم القي لجـــان مســـاعدة ل
 .الخدمات المؤسسية المختلفة وتفوضها السلطات المناسبة

 ـــى مشـــ ـــة فـــي تحـــرص المؤسســـة عل ـــين مـــن الطـــالب والجهـــات المجتمعي اركة ممثل
 .اللجان ذات العالقة

  تحــــرص القيــــادة علــــى تــــوفير قنــــوات اتصــــال فعالــــة مــــع أعضــــاء هيئــــة التــــدريس
 .ومعاونيهم والطالب واإلداريين بالكلية

   ـــك ـــة اتخـــاذ القـــرارات وذل تتأكـــد المؤسســـة مـــن أن سياســـاتها تضـــمن شـــفافية عملي
 .قة وتوفير الوسائل المناسبة لمراقبة تطبيقهابجعل السياسات معلنة وموث



  الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                                        
  

    

29 

  تحتفظ المؤسسة بنماذج للممارسات المميزة فى نمط القيادة والتى أدت الـى تحقيـق
 . نجازات ملموسة فيهاإ

مساهمة المجالس الرسمية في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقـة بـالتعليم  -2-4
 :والتعلم 

 قضــــايا التعلــــيم والــــتعلم واتخــــاذ لجــــان رســــمية لدراســــة / تشــــكل  المؤسســــة مجــــالس
. دائهــا لــدورها التعليمــى و متابعــة تنفيــذ تلــك القــراراتأالقــرارات التــي تكفــل فاعليــة 

  .ويكون ذلك على مستوى البرامج التعليمية بمراحلها المختلفة

 رات في محاضرها الرسميةرااللجان بتوثيق تلك الدراسات والق/تقوم هذه المجالس. 

 :ات اإلدارية للقيادات األكاديميةهار التدريب وتنمية الم -2-5

 كاديميــــة الحاليــــة والمســــتقبلية تحــــدد المؤسســــة  االحتياجــــات التدريبيــــة للقيــــادات األ
وبنـــاء علـــى دراســـة  ،وفقـــًا لألســـاليب العلميـــة) المرشـــحة لشـــغل المناصـــب القياديـــة(

  .الفجوة بين مستويات األداء الحالى للقيادات والمستوى المرجو 

 طــة التــدريب بنــاء علــى االحتياجــات التــي تــم تحديــدها تتضــمن تضــع المؤسســة خ
 .عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذها

  دارة للقيــام بالتــدريب اإلتســتعين المؤسســة بخبــراء ومتخصصــين فــى مجــال القيــادة و
 .، وتوفر المخصصات المالية الالزمة لذلكالمطلوب

 المحتـوى والتنظـيم وتعـدد  :مـن حيـثى جودة البرامج التدريبية تحرص المؤسسة عل
لظــروف العمــل حتــى تكــون جاذبــة للفئــة  مــة التوقيــت والمــدةءوتنــوع الوســائل ومال

 .المستهدفة

  فـادة منهـا فـى تطـوير أدائهـم تلتزم القيادات االكاديمية بحضورالبرامج التدريبية واإل
 .عتبار كأحد معايير التجديد للوظيفة القياديةعلى أن يؤخذ ذلك في اال

  تقوم المؤسسة بتقييم فعاليـة البـرامج التدريبيـة وفقـا لمؤشـرات محـددة ومعتمـدة تحـدد
  .على أساسها درجة رضا المتدربين ومستوى االستفادة 
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  ًــــاء ــــة بن ــــة الراجعــــة  مــــن  تراجــــع المؤسســــة محتويــــات البــــرامج التدريبي ــــى التغذي عل
 .دائهمأثرها على أالمشاركين و 

  تحتفظ المؤسسة بوثائق تبين:  

 عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة. 

  نســــبة الحاصــــلين علــــى دورات وبــــرامج تدريبيــــة إلــــى إجمــــالي عــــدد القيــــادات
 .األكاديمية

 نتائج تقييم البرامج التدريبية. 

 جراءات التى اتخذت لتطوير البرامجاإل. 

  ًعلــى االحتياجــات الفعليــة والمســتجدات  تراجــع المؤسســة خطــط التــدريب دوريــا بنــاء
 .داريةاال

 :نظم المعلومات والتوثيق الرسمية  -2-6

 وقراراتهــا بصــفة مســتمرة  أنشــطتهامؤسســة علــى توثيــق جميــع سياســاتها و تحــرص ال
 .بوسائل متنوعةو 

  تنشــئ المؤسســة قواعــد للبيانــات و المعلومــات لمختلــف اإلدارات واألنشــطة، علــى
 .أن تتصف هذه القواعد بالدقة والشمولية والقابلية للتحديث

 ــــى اإلدارة تســــعى ا ــــة و تحويلهــــا إل ــــى تطــــوير نظــــم المعلومــــات اإلداري لمؤسســــة إل
 .لتيسير حفظ واستدعاء وتداول الوثائق MISاإللكترونية 

  تـــوفر المؤسســـة المصـــادر الخاصـــة بـــنظم المعلومـــات اإلداريـــة والقانونيـــة الالزمـــة
 .لدعم القرارات مثال ذلك القوانين واللوائح والخبرات السابقة ذات العالقة

  ـــرارات لألقســـام ـــاءة نظـــام المعلومـــات بهـــا فـــي وصـــول الق ـــيم المؤسســـة مـــدى كف تق
المعنيــة بدقــة و ســرعة و متابعــة إجــراءات تنفيــذها و الصــعوبات التــي قــد تعتــرض 

 .التطبيق التخاذ ما يلزم حيالها
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 دعم القيادات األكاديمية لنظم الجودة الداخلية للمؤسسة  -2-7

 لتعليمية على دعم نظـم الجـودة الداخليـة ويشـمل تعمل القيادة األكاديمية للمؤسسة ا
   :ذلك

o الدعم المادي: 

 نشاء وحدة توكيد الجـودة بمـا والتجهيزات المناسبة إل الئمتوفير المكان الم
 .يدعم نظم الجودة الداخلية

  عداد الكوادر المؤهلة لتنفيذ متطلبات نظم الجودة وتنميـة قـدرات إ اختيار و
 .العاملين بها

  ـــة ومناســـبة لتتســـهيالت تـــوفير ـــذ أنشـــطةكافي ـــد الجـــودة   نفي دوات، أ(توكي
 ...).وسائل االتصاالت، و 

 حوافزمن مصروفات و   توفير مخصصات مالية مناسبة. 

o  الدعم المعنوي: 

   مــنح المشــاركين فــى أنشــطة تطــوير المؤسســة لضــمان الجــودة خطابــات
 .فادة وشهادات تقديرإ

  مؤسســة لضــمان الجــودة شــادة بجهــود المشــاركين فــى أنشــطة تطــوير الاإل
 .فى االجتماعات واللقاءات المختلفة

  دارة نظـــم الجـــودة لتطبيـــق ومتابعـــة إعطـــاء صـــالحيات للقـــائمين علـــى إ
 .سياسات التحسين والتعزيز

o داري الدعم اإل: 

   لــى إدارة نظــم الجــودة إتحويــل اقتراحــات التحســين المناســبة الصــادرة مــن
  .واإلدارية دارية ملزمة لألقسام األكاديميةإقرارت 

  متابعة تنفيذ األقسام للقرارات وتطبيق نظام مناسب للحوافز. 

 :دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة  -2-8

 واقعيـة لتنميـة المـوارد  ة عن طريق فرق العمـل المختصـة خطـةتضع قيادة المؤسس
ـــة تحـــرص فيهـــا  ـــذاتي و الذاتي ـــوع مصـــادر التمويـــل ال ـــى تن ـــذ، لآتحـــدد عل يـــات التنفي
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، وتعلنهـــــا لجميـــــع أفـــــراد المؤسســـــة داءمؤشـــــرات األمســـــئولية التنفيـــــذ والمتابعـــــة و و 
 . والجهات المعنية

  ت اإلنتاجيــــة توطيــــد العالقــــات مــــع القطاعــــا /يجــــادإلــــى إتســــعى قيــــادة المؤسســــة
 نشـاءإ/ فتح  قنوات اتصال فعالة تمكنها من عقـد اتفاقيـاتوالخدمية في المجتمع و 

 .يم استشارات لهذه القطاعاتتقد/  مشروعات

  تراجــع المؤسســة خطــة تنميــة المــوارد الذاتيــة دوريــا فــي ضــوء العوائــد التــي حققتهــا
 .للمستجدات نشطة تبعاً أو حذف أضافة إ نشطة الفعالة و لتوجيه الجهود لتعزيز األ

  تحفزقيادة المؤسسة أعضـاء هيئـة التـدريس لبـذل الجهـود لتنميـة المـوارد الذاتيـة مـن
نتاجية، وذلك عن طريـق  تعظـيم إ /بحثية /طيط وتنفيذ مشروعات خدميةخالل تخ

منهم فـي هـذا  اءللنشط  استفادتهم من عائد العقود الذاتية ، وتقديم التقدير الرسمي
  .المجال

 عضـاء هيئـة التـدريس لتمكـنهم مـن جلـب تقدم قيادة المؤسسة التسهيالت الالزمة أل
عــادة إ و  /واتصــاالت وســائل تــنقالت/ يــةدار إ جرائيــة و إتســهيالت (در التمويــل مصــا

 )........ /عباء الوظيفيةتوزيع األ

  تحـرص قيـادة المؤسســة علـى تفعيــل دور الوحـدات ذات الطـابع الخــاص فـي تنميــة
 :الذاتية  من خالل الموارد

 تنويع الوحدات تبعا الحتياجات المجتمع.  

   مكانيات الوحداتإدعم. 

 ية للوحداتدار عطاء المرونة واالستقاللية اإلإ. 

  ًعلــى مســتوى األداء وحجــم  توزيــع الحــوافز علــى العــاملين بالوحــدات بنــاء
 .نجازاإل

  عالم عن الخدمات المختلفـة المقدمـة عالن واإلالقيام بأنشطة متنوعة لإل
 .من الوحدات بهدف زيادة حجم التسويق

 :التقييم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة  -2-9
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 دوات أذلـــك باســـتخدام القيـــادات األكاديميـــة، و  يم كفـــاءةتضـــع المؤسســـة آليـــات لتقيـــ
 .مقننة تحدد المؤشرات الكمية والنوعية للتقييم

  اإلداريـــيناألعضـــاء و المعـــاونين والطـــالب و (تشـــرك المؤسســـة األطـــراف المعنيـــة  (
 .في عملية تقييم القيادات األكاديمية

  إجـراءات اإلفــادة  تقتـرحالقيـادات األكاديميـة، وتناقشـها و تعلـن المؤسسـة نتـائج تقيـيم
 .منها

 لنتـــائج التقيـــيم  اإلداري وفقـــاً اديميـــة للمؤسســـة أداءهــا القيـــادي و تطــور القيـــادات األك
 .المستمر
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  المجال الرابع
  المصداقية واألخالقيات
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  :مقدمة
ـــــــزام بالمصـــــــداقية و  ـــــــا رئيســـــــيايعـــــــد االلت ـــــــات متطلب ـــــــع  األخالقي ـــــــي جمي ـــــــوفر ف يجـــــــب أن يت

فـــــــي عالقاتهـــــــا بغيرهـــــــا مـــــــن ، مؤسســـــــات التعلـــــــيم العـــــــالىجـــــــراءات العمـــــــل داخـــــــل إ العناصـــــــر و 
ـــــــراد و  ـــــــع األف ـــــــي المجتمـــــــع بجمي ـــــــأثيرًا ف ـــــــر ت المؤسســـــــات األخـــــــرى، باعتبارهـــــــا المؤسســـــــات األكث
  .طبقاته

فـــــــــى االقتصـــــــــاد والحيـــــــــاة  المـــــــــؤثرةالقـــــــــوى  ىحـــــــــدإن مؤسســـــــــات التعلـــــــــيم العـــــــــالى هـــــــــى إ
ـــــى العـــــالم ممـــــا يضـــــع عليهـــــا مســـــئولي ـــــة ف ـــــة االجتماعي ـــــالقيم  ات أخالقي ـــــزام ب ويحـــــتم عليهـــــا االلت

جتماعيـــــــــة القويمـــــــــة ويتطلـــــــــب المصـــــــــداقية فـــــــــى اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات والســـــــــعى نحـــــــــو تحقيـــــــــق اإل
  . األهداف

ليــــــه المؤسســــــة إالقــــــيم واألخالقيــــــات فــــــى التعلــــــيم العــــــالى ليســــــت أمــــــرا تلجــــــأ و المصــــــداقية و 
يظهـــــر فـــــى القـــــرارت ولكنهـــــا جـــــزء اليتجـــــزأ مـــــن النظـــــام المؤسســـــى  ،فقـــــط عنـــــد ظهـــــور المشـــــاكل

ـــــــةاإل ـــــــين اإل ،داري ـــــــات ب ـــــــى العالق ـــــــى المؤسســـــــةدارة و وف ـــــــف العـــــــاملين ف ـــــــين العـــــــاملين ،مختل  وب
علـــــى التفاعـــــل و  ،وبـــــين الطـــــالب ،، وكـــــذلك يـــــنعكس جليـــــا علـــــى التعامـــــل مـــــععضـــــهم الـــــبعضب

  .  بين المؤسسة والمجتمع المحيط بها

ــــــــيم العــــــــالى يجــــــــب أنو  ن المصــــــــداقيةإ ــــــــى التعل ــــــــات ف ــــــــيم واألخالقي ــــــــب  الق تشــــــــمل الجوان
دارة واتخــــــــاذ القــــــــرارات وحقــــــــوق وواجبــــــــات أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس والطــــــــالب الخاصــــــــة بــــــــاإل

يكفـــــل ألعضـــــاء و  ،وذلـــــك بمـــــا يحقـــــق رســـــالة المؤسســـــة ويحـــــافظ علـــــى قـــــيم المجتمـــــع ،العـــــاملينو 
  .هيئة التدريس والطالب الحرية األكاديمية فى التعليم والتعلم والبحث العلمى
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  :مؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشرالتزام ال -4-1

  تلتـــزم المؤسســـة باتبـــاع حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة والنشـــر فـــى كافـــة جوانـــب العمليـــة
للقــوانين  المقدمــة مــن المؤسســة وذلــك تطبيقــاً  ثيــة والخــدمات األخــرىالتعليميــة والبح

  :ويشمل هذا الجوانب اآلتية ،المحلية واألعراف الدولية

  األصلية فى جميع الكتب والمراجع والـدوريات ) تالطبعا(استخدام النسخ
  .العلمية فى المكتبة وكافة األقسام التعليمية الموجودة بها

  وذلــك فــى جميــع ) األصــلية(اســتخدام بــرامج الحاســبات اآلليــة المرخصــة
. داريــةاألجهــزة الموجــودة بمعامــل الحاســبات للطلبــة واألقســام العلميــة واإل

بـــرام إأو / لمبرمـــة بـــين وزارة التعلـــيم العـــالى واالســـتفادة مـــن االتفاقيـــات اب
نتــــاج البــــرامج األساســــية  لتشــــغيل إاتفاقيــــات مــــع الشــــركات التــــى تقــــوم ب

الحواسب وكذلك البرامج الالزمة للعملية التعليمية للحصول علـى البـرامج 
  .المطلوبة بأسعار مناسبة

  ق داخليــة لتقنــين عمليــة التصويرالضــوئى بمــا ال يخــل بحقــو لــوائح ضــع و
الملكيــــة الفكريــــة لمــــؤلفى الكتــــب والمراجــــع والمــــواد العلميــــة األخــــرى مــــن 

 . أعضاء هيئة التدريس بها وخارجها

  تقوم المؤسسة بنشر الوعى بالقواعد والقوانين المنظمة للحفاظ علـى حقـوق الملكيـة
وذلـك عـن  ،داريـينواإل ،والطـالب ،والمعـاونين ،الفكرية بين أعضـاء هيئـة التـدريس

معلومـــات وعقـــد النـــدوات والنشـــر لع المطبوعـــات المشـــتملة علـــى هـــذه اطريـــق توزبـــ
 .كترونى وغيرها من الوسائل المتاحةلعلى الموقع األ

 عضــــاء هيئــــة التــــدريس باســــتخدام المــــواد العلميــــة فــــى العمليــــة المؤسســــة أل تســــمح
  :على سبيل المثال ويتضمن هذا ،التعليمية

 ية والدوريات العالمية التـى مكانية طبع وتصوير أجزاء من المراجع العلمإ
أو تكــون المؤسســة حاصــلة علــى / تكــون متــوافرة فــى مكتبــة المؤسســة و
  .حق استخدامها من الناشر أو المؤلف
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 مكانية عرض المواد التعليمية المنقولة من الكتـب أو المراجـع أو المواقـع إ
فــــى قاعــــات التــــدريس  أو البــــرامج اإلذاعيــــة أو التلفزيونيــــة، االلكترونيــــة

   .طلبة اذا كان االستخدام لألغراض للتعليمية فقطلل

  جــراء إ عــداد و األخالقيــات الخاصــة بإتضــع المؤسســة القواعــد الواضــحة التــى تحــدد
 بحيــث تمنــع منعــاً  الطــالب،ومعــاونيهم و  عضــاء هيئــة التــدريسألاألبحــاث العلميــة 

بحــاث عتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة أو نقــل أو اقتبــاس أفكــار أو أإأى  باتــاً 
  : ويستلزم هذا ،آلخرينا

 والهيئــة المعاونــة علــى  ،وأعضــاء هيئــة التــدريس ،القيــام بتــدريب الطــالب
األمانــة العلميــة وميثــاق الشــرف الخــاص لبحــث العلمــى الســليمة و أســس ا

  .بهذه العملية

  بالمؤسســـة لمراجعـــة كافـــة األبحـــاث ) لجنـــة أو مجلـــس( تخصـــيص جهـــة
ــــاحثين جراؤهــــا بالمؤسســــة والتأكــــإالتــــى ســــيتم  ــــزام الب د مــــن اصــــالتها والت

بالقواعد المهنية  التى حـددتها المؤسسـة لضـمان دقـة البحـث وتوافقـه مـع 
   .األخالقيات والقيم المنصوص عليها

 جــراءات التــى ســتتخذها المؤسســة فــى حالــة ثبــوت عــدم احتــرام تحديــد اإل
   .حقوق الملكية الفكرية أو عدم األمانة العلمية ألحد الباحثين بها

 شـراف علـى البحـث العلمـى بفحـص أى شـكاوى ام الجهة المنوط بها اإلقي
عـــدم احتـــرام حقـــوق تـــرد للمؤسســـة بشـــأن وجـــود شـــبهة عـــدم األمانـــة أو 
ــــع األمــــر إل ــــق فيهــــا ورف ــــة، والتحقي ــــة الفكري دارة المؤسســــة التخــــاذ الملكي

االجـــــراءات الالزمـــــة ســـــواء علــــــى مســـــتوى الطـــــالب أو أعضـــــاء هيئــــــة 
 .المعاونين /التدريس

  : الممارسات العادلة وعدم التمييز -4-2
  :ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين 4-2-1

 توزيــع لــى أساســها التعيينــات والترقيــات و تعلــن المؤسســة القواعــد العامــة التــى يــتم ع
التفاصــيل (أعبــاء العمــل بكافــة جوانبــه علــى أعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملين بهــا 

  .وذلك بكافة طرق النشر المتاحة) جاالت الخاصة بكل فئةفى الم
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 داريــة حســب القواعــد والقــوانين التــى أقرتهــا التقــدم للوظــائف اإلو  /يــتم االعــالن عــن
لمقبــولين طبقــا المؤسســة ومجالســها المعنيــة ويــتم البــت فــى طلبــات التقــدم واختيــار ا

 ).والخامس الثانى والثالث :تالتفاصيل فى المجاال( لالجراءات المعلنة

 داريـــة أعضـــاء هيئـــة تراعـــى المؤسســـة أن تشـــمل الوظـــائف القياديـــة األكاديميـــة واإل
ال إال يــــتم تفضــــيل أحــــدهما علــــى اآلخــــر وأ ،التــــدريس والمــــوظفين مــــن الجنســــين
  .بالكفاءات وتوافر الشروط المطلوبة

 عالنهــا بعــد إضــافية والحــوافز يــتم يكــون للمؤسســة قواعــد موثقــة لتوزيــع األجــور اإل
وافقـــة المجـــالس المعنيـــة عليهـــا لكـــل مـــن لهـــم صـــلة بـــاألمر مـــن أعضـــاء هيئـــة م

 .داريين والعاملين فيهالتدريس والهيئة المعاونة واإل

 وأســباب  ،ســماء الحاصــلين علــى الحــوافز الخاصــة واالســتثنائيةأعــالن عــن يــتم اإل
 وتحديـد طريقـة البـت ،تاحة الفرصة للتظلماتإالحصول عليها لكل المتنافسين مع 

  .عالن النتائج لذوى الشأنإ و  ،فيها

  تقــــوم المؤسســــة بتحديــــد قواعــــد ثابتــــة للحصــــول علــــى كافــــة االمتيــــازات الخاصــــة
ومنهـا علـى سـبيل المثـال الحصـول علـى  ،بأعضاء هيئة التدريس والهيئـة المعاونـة

المنح والبعثات وحضـور المـؤتمرات والـدورات التدريبيـة واالشـتراك فـى المشـروعات 
ستشـــارات والترشـــيح للجوائزالمحليـــة نتـــدابات واإللمحليـــة والعالميـــة واإلمـــع الهيئـــات ا

عالن هذه القواعـد للجميـع بكافـة طـرق النشـر المتاحـة بعـد إتم يو . والعالمية وغيرها
عالن عن أسماء الحاصلين على مـا سـبق ويتم اإل. اعتمادها من المجالس المعنية

 .لم ومعرفة نتيجته لمن يتقدم بهذكره فى المجالس المعنية مع االحتفاظ بحق التظ

  :الشكاوى والمقترحات 4-2-2

 هيئــة أعضــاء  أحــد) أو ضــد(الشــكاوى المقدمــة مــن  لتلقــى اً تضــع المؤسســة نظامــ
أوالعاملين أو القيادات بها وتضع آلية واضـحة للتعامـل مـع هـذه الشـكاوى  التدريس

 : اموالبت فيها مع االحتفاظ بحق التظلم للمتضرر، ويتضمن هذا النظ

  ــــــد أحــــــد وجــــــود طــــــرق مخ ــــــل تحدي ــــــديم الشــــــكوى مث ــــــة وواضــــــحة لتق تلف
ـــة للتحـــدث  ـــد إالشخصـــيات القيادي ـــه أو عـــن طريـــق البري ـــة ل ـــه أو الكتاب لي



  الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                                        
  

    

41 

ــــديها (االلكترونــــى  ــــيس ل ــــدة والتــــى ل ــــار الشخصــــيات المحاي ــــتم اختي ى أي
 .)طراف الشكوىأتضارب فى المصالح مع 

 ة وجدية الشكوىتحديد الوثائق المطلوب تقديمها لضمان مصداقي. 

 تحديد فترة زمنية للتحقيق فى الشكوى واالستجابة لها. 

 خطار صاحب الشكوى بالنتيجةإعالن عن الطرق التى يتم بها اإل.  

 كفالة حق التظلم للمتضرر. 

 جراءات التصــــحيح التــــى تــــم اتخاذهــــا فــــى إتحــــتفظ المؤسســــة بالوثــــائق الخاصــــة بــــ
عادلـــة فـــى أى مـــن ر الات غيـــجـــود أى شـــكل مـــن أشـــكال الممارســـحـــاالت ثبـــوت و 

 .النقاط السابق ذكرها

  : ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب -4-2-3

  تقــــوم المؤسســــة بــــاعالن القواعــــد والسياســــات التــــى تتبعهــــا لضــــمان العدالــــة وعــــدم
  :التمييز بين الطالب فى جميع جوانب  العملية التعليمية على سبيل المثال

 الدراســية الواحــدة علــى أمــاكن التــدريس يــتم توزيــع الطــالب فــى المرحلــة، 
بطريقـة  محـددة  رشادواإل ،والدعم األكاديمى ،وساعات الريادة ،والمعامل
  .وبدون أى استثناءات قد تضر بفرد أو مجموعة ،ومعلنة

 تحدد المؤسسسة للطالب منذ بداية العام الدراسى طـرق التقيـيم المختلفـة، 
عـالن عنـه بواسـطة أى فـرد تـم اإلوال تسمح بتعـديل مـا  ،وتوزيع الدرجات

  .بعد إعالن المبرراتال إقسم  أو

  تضـــع المؤسســـة قواعـــد موثقـــة ومعلنـــة الختيـــار الطـــالب المشـــاركين فـــى
امتيـــازات  والتـــى تتضـــمن أيـــة ،الرياضـــية والـــرحالتاألنشـــطة الترفيهيـــة و 

مثـــل الســـفر للـــداخل أو الخـــارج أو الحصـــول علـــى جـــوائز أو العمـــل فـــى 
  ,ما شابهو  ،فترة األجازة

 عالن عن أسـماء الطـالب الـذين تـم مـنحهم جـوائز ماديـة أو عينيـة يتم اإل
ومبـــررات الحصـــول عليهـــا ألقـــرانهم مـــن  ،فـــى مختلـــف أنشـــطة المؤسســـة

  .الطلبة 
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  تضــع المؤسســة آليــة للتحقــق مــن أى معلومــات تــرد لهــا عــن ممارســات تتســم بعــدم
لة مــن يقــوم بهــا ءلمســا جــراءات محــددةإالمســاواة بــين أى مــن فئــات الطلبــة وتتخــذ 

  .تحتفظ بالوثائق الدالة على ذلك، و وضمان عدم تكرارها

  :تلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب واالستجابة لها -4-2-4

  تحــدد المؤسســة الجهــة المســئولة عــن تلقــى شــكاوى الطــالب فــى المراحــل الدراســية
 .مكتب أو لجنة مثل المختلفة،

 يمكن للطالب التقـدم بشـكواه عـن طريقهـا بحيـث  تقوم المؤسسة بتحديد الطرق التى
ويراعــى تعــدد الطــرق للتســهيل  ،األذىأو  تضــمن لــه الســرية وعــدم التعــرض للعقــاب

 ).المقابلة الشخصيةو ، البريد االلكترونىو الكتابة، ( ب على الطال

  يقــوم أعضــاء اللجنــة المنــوط بهــا األمــر بــالتحقيق فــى الشــكوى وتقــديم تقريــر عنهــا
 .المختص للبت فيهالى الوكيل إ

  فـى جـراءات التـى تـم تقريرهـا واإلالشـكوى بالنتيجـة  أو أصـحاب عـالم صـاحبإيتم
 .خالل مدة محددة تلتزم بها الجهة الموكل لها األمر

  تحتفظ المؤسسة بالوثـائق الخاصـة بالشـكاوى المقدمـة مـن الطـالب وكيفيـة التعامـل
ــــاء ع ــــوم بمراجعــــة النظــــام المتبــــع وتطــــويره بن ــــى آراء الطــــالب ولجــــان معهــــا وتق ل

 . المراجعة الخارجية

  :عدم التعارض فى المصالح 4-2-5

 مــنح الحــوافز أو االمتيــازات علــى حســن اختيــار أعضــاء لجــان المؤسســة  تحــرص
ألي الترقيات أو التعيـين فـى الوظـائف القياديـة، بحيـث ال يكـون لجان المختلفة أو 

 conflict of(لمصـالح أى مصالح مشـتركة أو تعـارض فـى ا من أعضاء اللجنة

interest (مما يمكنها من اتخاذ القرار العادل ،مع المرشحين.  

  تقوم المؤسسة عند تشـكيل لجـان االمتحانـات فـى كافـة البـرامج والمقـررات الدراسـية
وكـــذلك فـــى تشـــكيل لجـــان المقـــابالت الشخصـــية  ،واللجـــان العلميـــة لتقيـــيم األبحـــاث
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ير مباشرة أو من يثبت عنـه وجـود تالقـى أو باعفاء كل من له عالقة مباشرة أو غ
 .تعارض فى المصالح مع أحد األطراف المتداخلة فى األمر

  :االلتزام باألخالق المهنية للمؤسسة التعليمية 4-3
  ميثاق أخالقيات المهنة 4-3-1

  مـع رؤيـة ورسـالة  أخالقيات المهنة بحيـث يكـون نابعـاً ) دليل( تعد المؤسسة ميثاق
  .ق والتقاليد الحميدة فى المجتمعفقا مع القيم الدينية واألخالمتواالمؤسسة، و 

  علـى تأكيـد وترسـيخ قـيم الحـق والعدالـة والصـدق والشـفافية ) الـدليل(يهدف الميثـاق
فى كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من المؤسسة شـاملة العمليـة التعليميـة والبحـث 

دارة، أعضـــاء هيئـــة واإل العلمـــى والخـــدمات المجتمعيـــة وذلـــك علـــى مســـتوى القيـــادة
  .والطالب ،والعاملين ،والمعاونين ،التدريس

  الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة (الرئيســـية فـــى العمليـــة التعليميـــة يكفـــل الميثـــاق للمحـــاور
طـــار مـــن االلتـــزام الخلقـــى إالحريـــة الفكريـــة واألكاديميـــة فـــى ) التـــدريس والمعـــاونين

والحريـــــات الشخصـــــية واألدبـــــى وبمـــــا ال يســـــمح بالتعـــــدى علـــــى الحقـــــوق الفكريـــــة 
  .لآلخرين

 يتضمن الميثاق اآلتى:  

   توطيــد العالقــة األكاديميــة واألســرية بــين أعضــاء هيئــة بنــود تشــجع علــى
التدريس والطالب فى نطاق من االحترام المتبادل والحفاظ على التقاليـد 

   .الجامعية وحقوق األفراد داخل نطاق المجموعة

   مـن مناخ اء هيئة التدريس لخلق دارة وأعضتيسير التواصل بين اإلسبل
لــى إالتــرابط والتــآلف يحفــز الجميــع علــى التعــاون وبــذل الجهــد للوصــول 

   .أحسن النتائج

   ـــــى اتخـــــاذإجـــــراءات ـــــة ف ـــــراد  الشـــــفافية والديمقراطي ـــــرارات وعـــــدم االنف   الق
  .بالسلطة

   والحـوافز ،العدالـة التامـة والعالنيـة فـى توزيـع األعبـاءممارسات تحقيـق، 
  .والمميزات ،والجوائز
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   التزام القيادات وأعضاء هيئـة التـدريس وجميـع العـاملين بالمؤسسـة كيفية
لــيهم مــن أعمــال علــى الوجــه إنجــاز مــا يوكــل إبأوقــات العمــل الرســمية وب

  .األمثل

   عـدم التمييـز بـين العـاملين أو الطـالب علـى أسـاس مـن النـوع ممارسـات
  .ير عادلة أخرىأو اللون أو المستوى االجتماعى أو أى معايير غ

  اســـــتغالل الموقـــــع الـــــوظيفى فـــــى الحصـــــول علـــــى امتيـــــازات أو  خطـــــورة
  .سيين أو الطالب بأى شكل من األشكالءو ممارسة الضغوط على المر 

   التزام أعضـاء هيئـة التـدريس فـى كافـة تعـامالتهم بـاألخالق والقـيم آليات
  .بالمهنية الحميدة باعتبارهم القدوة والمثل الذى يحتذى به الطال

   تشــجيع الطــالب علــى تــوخى األمانــة واالبتعــاد عــن كافــة مظــاهر وســائل
الغـــش فـــى االمتحانـــات وكافـــة األعمـــال التـــى يكلفـــون بهـــا ويـــتم تقيـــيمهم 
عليهــــا مثــــل األبحــــاث والمشــــروعات وخالفــــه وتــــوعيتهم بأهميــــة التحلــــى 

    .بالقيم واألخالقيات  المهنية القويمة

 ـــيم وأخال جـــراءات التـــى قيـــات المهنـــة واإلتحديـــد أشـــكال االنحـــراف عـــن ق
تتخــذها المؤسســة فــى حالــة ثبــوت هــذا ويجــب التنويــه فــى هــذا الصــدد 
ـــة مثـــل الـــدروس  ـــة علـــى المؤسســـات التعليمي ـــبعض الممارســـات الدخيل ل

  .ناتيفى التعيدم توخى العدالة فى االمتحانات و عو الخصوصية ، 

 لحفـاظ علـى توصيف القيم واألخالقيات المنظمة لعمليـة البحـث العلمـى وا
حقــوق الملكيــة الفكريــة ويفضــل أن يخصــص لهــذا المجــال الهــام  ميثــاق 
منفصـــل أو ملحـــق خـــاص يـــدرج بـــه كـــل األمـــور ذات العالقـــة بتنظـــيم 

أو ) plagiarism(عمليــة البحــث العلمــى وضــمان نقائهــا مــن االنتحــال 
  .عدم األمانة العلمية

  قشـته وتنقيحـه ثـم اعتمـاده علـى المجـالس المعنيـة لمنا) الـدليل( يتم عرض الميثاق
  .وتوثيقه

  ًعلـــى التغذيـــة الراجعـــة مـــن كافـــة  تـــتم مراجعـــة الميثـــاق بصـــفة دوريـــة لتحديثـــه بنـــاء
  .األطراف المعنية والممارسات التطبيقية له
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  :اتاحة المعلومات الكافية عن المؤسسة -4-3-2

 مجـاالت  جـراءات واللـوائح المنظمـة لكافـةتقوم المؤسسة بـاالعالن عـن القواعـد واإل
العمل بها للفئات المعنية باألمر باستخدام وسائل النشر المتاحـة والمناسـبة للمعلـن 

ملصــقات و مجــالت، كتيبــات و  ،مطبوعــات :، علــى ســبيل المثــالم والمعلــن عنــهلهــ
  .لكترونية وغيرها من الوسائلإرسائل  ،لكترونى على موقع الكليةإنشر و  ،حائطية

 عــالن عــن نتــائج اختبــارات القبــول واالمتحانــات تنــتهج المؤسســة الطــرق الســابقة لإل
  .وخالفه

  ـــة بأمرهـــا فـــى المجتمـــع مثـــل ممثلـــى جهـــات العمـــل ـــيح المؤسســـة للفئـــات المعني تت
والتقابات المهنية وممثلى المجتمع المـدنى وأوليـاء األمـور التعـرف علـى السياسـات 

ــــة ،العامــــة لهــــا ــــرامج التعليمي ــــة ،والب ــــة ،والنشــــاطات البحثي نجــــازات إلوا ،والمجتمعي
  .وذلك باستخدام طرق االعالن المناسبة ،المختلفة

 وطـــرق النشـــر  ،وتحـــديث المعلومـــات التـــى قامـــت بنشـــرها ,تقـــوم المؤسســـة بتطـــوير
وكــذلك  ،للتغيــرات التــى تطــرأ علــى هــذه المعلومــات بــأول تبعــاً  التــى اســتخدمتها أوالً 

  . على آراء المعلن لهم بناءً 
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 ال الخامسالمج

  الجهاز اإلداري



  ولالجزء األ -عاليلمؤسسات التعليم ال لضمان جودة التعليم واالعتماد لتوفير المتطلبات الالزمة الدليل االرشادى
  

    

 

48 
 



  الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                                        
  

    

49 

  :مقدمة
، وحسـن للقيـام بـاألدوار، وتحقيـق األهـدافيمثل الجهاز اإلداري للمؤسسة التعليمية السند الرئيسـي 

   .مؤكد في تحقيق معايير جودة المؤسسةداريين بأدوارهم يسهم بشكل قيام اإل

 :، وترقيتهااختيار القيادات اإلدارية، وتعيينها-5-1

 ة معـــايير حاكمـــة لعمليـــة قبـــول الترشـــيح  لتـــولي مناصـــب القيـــادات تعتمـــد المؤسســـ
  :اإلدارية ويكون من ضمنها

  التقدم بخطة لتطـوير الموقـع المنشـود، بحيـث تطـرح هـذه الخطـة كبرنـامج
 عمل محدد بإجراءات وتوقيتات يلتزم بها في حالة التعيين

 ـــرات إداريـــة  ســـابقة و ـــى دورات أو شـــهادات / وجـــود خب أو الحصـــول عل
  .معتمدة في اإلدارة

  القيادات األدارية يكون من بينهاتلتزم المؤسسة بآليات محددة الختيار وتعيين:  

 اإلعالن عن الوظيفة داخل المؤسسة 

  نجازاته السابقة ذات العالقةإ تقدم المرشح بملف عن خبراته و.  

  استطالع رأى العاملين في اختيار قياداتهم  اإلدارية . 

 يار داخل المؤسسةإعالن مبررات االخت. 

 تىيشترط الستمرار القائد اإلداري في وظيفته اآل: 

 نجاز اإلداري ، يتحدد علـى أساسـه قديم  تقرير سنوي أو ملف سنوي لإلت
 .مدى تنفيذه لإلجراءات التي طرحها في خطته

 اســــتطالع (القائــــد بنســــبة تعتمــــدها المؤسســــة  المرؤســــين عــــن أداء رضــــا
 ).سنوي

 تدريب المستمر للعاملينتوافر برامج ال  -5-2

   يوجد بالمؤسسة قسم للتنمية البشرية.  

   تضــــــــع المؤسســــــــة خطــــــــة زمنيــــــــة  للتــــــــدريب المســــــــتمر لرفــــــــع كفــــــــاءة
 .العاملين بها مبنية على دراسة االحتياجات
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 ة المســـتمرة مـــن تحـــرص إدارة الكليـــة علـــى تـــوفير وســـائط التـــدريب والتنميـــة المهنيـــ
ويــتم االســتعانة بهــا فــي اإلعــداد لــورش وبــرامج حاســوبية  كتــب وأبحــاث ومجــالت

 العمل

  تــــنظم الكليــــة  دورات تدريبيــــة منتظمــــة فــــي مختلــــف النــــواحي اإلداريــــة واســــتخدام
 .ثة وتكنولوجيا المعلومات وغيرهاالتقنيات الحدي

 ي الدورات التدريبيـة المتاحـة، عدد كبير من العاملين والقيادات اإلدارية يشاركون ف
  .ي خطة التدريب المؤسسيةيتم تحديد هذا العدد فو 

 واألقســـام المتميـــزة فـــي  إلـــى المراكـــز التدريبيـــة يـــتم إيفـــاد عـــدد محـــدد مـــن العـــاملين
 .المماثلة لتبادل الخبرات المؤسسات

  .كفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة -3 -5

 ـــة للعـــاملين بالجهـــاز اإلتوجـــد بالمؤسســـة قاعـــدة ب األعـــداد دارى تشـــمل يانـــات كامل
  .والمؤهالت والتخصصات والكفاءات والخبرات

 ين بنــاء هــا اإلداريــة علــى العــاملئتضــع المؤسســة آليــة واضــحة وشــفافة  لتوزيــع أعبا
االحتياجـات والمعلومـات المتـوفرة بقاعـدة البيانـات لتحقيـق أفضـل أداء على دراسـة 

 .ممكن

 تتضـــمن آليـــات تياجاتهـــا المســـتقبلية مـــن العـــاملينتضـــع الكليـــة خطـــة زمنيـــة الح ،
لكيفيـــة مواجهـــة العجـــز فـــي التخصصـــات والمـــؤهالت وكيفيـــة التعامـــل مـــع الزيـــادة 

 .فيها

 ون مركزيــة يتــوفر بالكليــة قنــوات شــرعية للتواصــل بــين األقســام اإلداريــة المختلفــة د
  .األقسام  مما يسمح بالتكامل بين

 بين مــن مــدر ) لمعــايير معتمــدة وفقــاً (توجــد بالمؤسســة وحــدة للتــدريب الــذاتي، تختــار
يلتقــي فيــه العــاملون حــول موضــوع  تحــدد موعــدًا دوريــاً بــين العــاملين بالمؤسســة، و 

  .جديد أو مشكلة أو تجربة ناجحة أو نقاش مهني مثمر
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 .مالئمة ظروف العمل للمتطلبات الوظيفية -5-4

  تحـــرص المؤسســـة علـــى تقـــدير المســـاحة المخصصـــة لكـــل قســـم إداري وفقـــا لعـــدد
 .االثاثات الخاصة به العاملين فيه وحجم

   تهيئ المؤسسـة المسـاحة المكانيـة المناسـبة لألقسـام اإلداريـة بحيـث يسـمح المكـان
 .للعاملين والمترددين بالتحرك داخل القسم بسالسة وفقا للمعيار الحاكم لذلك

 توفر المؤسسة األثاث واألجهزة واألدوات الالزمة النجاز العمل بكفاءة. 

  ضا العاملين عن ظروف العملتتحقق نسبة مقبولة من ر.  

 تراجــع المؤسســة ســنويًا االحتياجــات الماديــة لألقســام وتــدرجها فــي خطتهــا الســنوية، 
  .وتوفرها من بداية العام ،وتقدر الميزانية الالزمة لها

 .نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين -5-5

 يتضـمن  العـامليناإلدارية و  ألداء جميع القيادات يتوفر بالكلية نظام للتقويم الشامل
  .محددةمعايير واضحة و 

  تعمم المؤسسة معايير التقيـيم علـى جميـع األقسـام واألفـراد مـن بدايـة العـام، وتـنظم
 .لقاًء لشرحها، والتعريف بالممارسات التي تفي بها وبأعلى المستويات

  ية توجــد آليــات تلــزم كــل طــرف بتقــويم أداء رئيســه ، وتقــويم أداء مرءوســيه فــي ســر
  .تساعد على الصدق في التقويم

 تستخدم أدوات للتقويم تضمن موضوعيته واستخراج نتائجه بدقة  . 

  ًيحرص جميع األعضاء على استيفاء هذا األمر سنويا. 

  تســـــمح نظـــــم التقـــــويم بتحقيـــــق العدالـــــة، وتتســـــم بالشـــــفافية، ويـــــتم اإلطـــــالع عليهـــــا
 .ومناقشتها ووضع خطط للتطوير بناء على نتائجها

 ل نتــائج التقــويم لكــل فــرد بشــكل ســري، و تعقــد المؤسســة لقــاء ســنويا لعــرض ترســ
يمكـن أن و  .واقتراح سـبل التحسـين ،وتتم مناقشته ،نتائج التقويم اإلجمالي لإلدارات

يــتم ذلــك مــن خــالل تصــميم المؤسســة لنظــام إلكترونــي يســمح بتمريــر األحكــام مــن 
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المباشــــر لضــــمان ســــرية  لــــى الــــرئيس األعلــــى دون المــــرور بــــالرئيسإالمرءوســــين 
 .التقييم، والحرية الكاملة في إبداء الرأي

  يتـــوفر بالمؤسســـة أدلـــة علـــى االســـتفادة مـــن نتـــائج التقـــويم، ووضـــع خطـــة لتحســـين
 .اإلدارات التي لم تصل إلى المستويات المقبولة بناء على نتائج التقويم

  .نوعية لتقييم مستوى األداءوجود معايير كمية و  -5-6

 ويم مـــن معـــايير تشـــتمل علـــى جميـــع عناصـــر التوصـــيف لكـــل وظيفـــة، يصـــمم التقـــ
  .موزعة في مجاالت

  تــوفر الكليــة وصــفا دقيقــا لمســتويات األداء فــي كــل وظيفــة أو درجــة(Rubrics) 
تـؤدى إلـى اسـتنباط  ،كـل محـك يتضمن محكـات لـألداء، ووصـف دقيـق لمسـتويات

 .بمستوى أداء أقرانهصائية تعبر عن مستوى أداء كل فرد، ومقارنته إح دالالت

  تسمح أدوات التقويم  أيضا بالتعبير بطريقة كيفية عن مسـتوى األداء والملحوظـات
 .عليه

  يتوفر بكل قسم نسخة من هذا الوصف منذ بداية العـام، ويـتم التعامـل معهـا طـوال
 .العام وصوًال إلى أعلى المستويات لكل معيار

 .مستوى رضا القيادات اإلدارية والعاملين-5-7

  يتـــوفر بالمؤسســـة مقـــاييس لمـــدى الرضـــا عـــن العمـــل  لكـــل مـــن القيـــادات اإلداريـــة
 . والعاملين، ويتم تطبيقها سنويا واستخالص نتائجها

  يوجـــد بالمؤسســـة آليـــات لالســـتفادة مـــن نتـــائج تطبيـــق مقـــاييس الرضـــا عـــن العمـــل
 .ومعالجة أوجه القصور

 المسـتفيدين درجـة رضـا / رضـا المـرءوس/ تخصص المؤسسة لمعيار رضا الـرئيس
  .أساسية في أداة تقويم األداء
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  المجال السادس
 الماديةو الموارد المالية 
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  :المقدمة
الموارد المالية والمادية هي الداعم الرئيسي للمؤسسة فـي تحقيـق أنشـطتها، ودعـم جهودهـا   
  .هاوظائفلتطوير 
مؤسسة من جانب الدولـة إلـى جانـب مـا ويقصد بالموارد المالية الميزانية السنوية المقررة لل  

  .تستطيع المؤسسة الحصول عليه من موارد أخرى ذاتية ومجتمعية
ويقصـــد بـــالموارد الماديـــة مـــا يتـــوفر للمؤسســـة مـــن مبـــاني وأجهـــزة وأدوات ومرافـــق وأمـــاكن   

  .الالزمة تصالاالووسائل  المجتمعيةاألكاديمية و  للتعليم والبحث العلمي وممارسة األنشطة
ـــدفق مســـتمر، ومتابعـــة دائمـــة حتـــى تضـــمن وال   ـــة معـــًا تحتـــاج إلـــى ت ـــة والمادي مـــوارد المالي

  .المؤسسة توافرها وكفايتها وصالحيتها لتحقيق رسالة المؤسسة وغاياتها وأهدافها االستراتيجية
ويتوقـع فـي ظـل المتغيـرات الحاليــة والمسـتجدات المسـتقبلية أن تـدير المؤسسـة نفســها إدارة   

لهـــا تعظـــيم مواردهـــا، وحســـن اســـتخدامها وســـالمة توظيفهـــا لمـــا يحقـــق صـــالح  اقتصـــادية تضـــمن
  .المؤسسة والعاملين بها

ـــــات واألهـــــداف  6/1 ـــــق الرســـــالة والغاي ـــــة الســـــنوية لتحقي ـــــة المـــــوارد المالي كفاي
  .االستراتيجية

  لتنفيــــذ األنشــــطة الســــنوية الالزمــــة المــــوارد الماليــــة تعمــــل المؤسســــة علــــى تــــوفير
  .االستراتيجية دون تباطؤ أو تعثرالمتضمنة في خطتها 

  تواجه المؤسسة ما قد يصادفها مـن صـعوبات فـي التمويـل المـالي المطلـوب لتنفيـذ
  .بعض أهدافها بالبحث عن مصادر أخرى غير ميزانيتها السنوية المعتمدة

  تشــجع المؤسســة أقســامها المختلفــة ووحــداتها الخاصــة بالقيــام بأنشــطة ومشــروعات
  .مصدرًا إضافيًا لزيادة الميزانية السنوية للمؤسسةتعد ذات عائد مادي 

 أي فــــائض عــــن ميزانيتهــــا الســــنوية بإيجابيــــة تضــــمن تنفيــــذ  عتتعامــــل المؤسســــة مــــ
  .أنشطة إضافية تزيد فعاليتها وتسرع في تنفيذ خطتها االستراتيجية

  المباني وطبيعة نشاط المؤسسة 6/2

  ذلك من حيث، و فاءةبك للقيام بأنشطتها المختلفةالمؤسسة  منشآتتكفي: 
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  غيرهــــا مــــن المنشــــآت الالزمــــة للعمليــــة القاعــــات والمــــدرجات والمعامــــل و
 .التعليمية

  السيمنارات(القاعات المخصصة للجلسات العلمية(. 

 المعامل الخاصة باألبحاث العلمية لتحقيق خطة البحث العلمي. 

  معاونيهممكاتب أعضاء هيئة التدريس و. 

 داريةمكاتب األقسام و الوحدات اإل. 

 يتناسب مـع أنشـطتها  تجيد المؤسسة استغالل كافة المساحات المتوفرة بمبانيها بما
  .احتياجاتهاو 

 لتعليميـــة والبحثيـــة تســـعى المؤسســـة إلـــى أن تكـــون المســـاحات الخاصـــة باألنشـــطة ا
  .الخدمية مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل نشاطاإلدارية و و 

 ســمح للمتواجــدين بهــا مــن الطــالب والعــاملين يوجــد بالمؤسســة مســاحات خضــراء ت
  .واألعضاء والمترددين بالجلوس والتحرك في بيئة نظيفة وصحية

 المؤسســــة ألفرادهــــا ومبانيهــــا األمــــن والســــالمة باســــتخدام أجهــــزة ومعــــدات  ضــــمنت
خزانــات ذار الحريــق، وطفايــات الحرائــق، و ، مثــل أنظمــة إنــمخصصــة لهــذا الغــرض

  .المياه

 هــــاأجهــــزة األمـــن والســـالمة بكفايـــة وصـــالحية ل دوري مــــن تتأكـــد المؤسســـة بشـــك 
  .لمواجهة أية كوارث ااستعداد

 السـريع مـن النفايـات تضع نظاما للتخلص اآلمن و و  ،فقهاالمؤسسة بنظافة مرا تلتزم
  .المخلفاتو 

 بمـــا  اإلضـــاءة،و  حســـن التهويـــةتحـــرص المؤسســـة علـــى أن تكـــون منشـــآتها تتميـــز ب
  .س العملأا وصحيًا أثناء تواجدهم على ر مناخًا ايجابي لعاملينيوفر ل

 علـــى االســـتمرار فـــي  –مـــن خـــالل خطـــة مدروســـة ومعتمـــدة –ســـة تحـــرص المؤس
ــــامتابعــــة المرافــــق واألجهــــزة وصــــيانتها ــــرميم ، و القي م بمــــا تتطلبــــه مــــن أعمــــال الت

 .الحماية من المخاطر المحتملةواإلحالل والتجديد و 
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  بيةأماكن وتسهيالت ممارسة األنشطة الطال 6/3

 قاعــة نــدوات –مالعــب: رســة األنشــطة الطالبيــة مثــللمماالمؤسســة أمــاكن  تــوفر– 
، والطالبــــات تســــمح للطــــالب.... مخــــيم كشــــفي –مســــرح –م وقاعــــات فنــــونمراســــ

ســــتعداد الجيــــد للمســــابقات تعــــة وتنميــــة القــــدرات والمواهــــب واإلبقضــــاء أوقــــات مم
  .الداخلية والخارجية بصورة كافية ومالئمة

  علـــى تحـــديث أمـــاكن ممارســـة األنشـــطة الطالبيـــة ، وتزويـــدها تحـــرص المؤسســـة
 .ة الالزمة، وصيانتها بصفة دوريةباألدوات واألجهز 

  األجهزة والمعدات والمعامل 6/4

  يتوفر بالمؤسسة األجهزة والمعدات الالزمة للمعامـل والمختبـرات بصـورة كافيـة كمـا
  .ونوعاً 

 ة ومختبراتهــــا بالكفــــاءة فــــي تتصــــف األجهــــزة والمعــــدات المتــــوفرة بمعامــــل المؤسســــ
األداء والحداثــة فــي النوعيــة، والجــودة فــي المواصــفات بمــا يســاعد فــي أداء رســالة 

  .المؤسسة التعليمية والبحثية

  تتعاقد المؤسسـة مـع شـركات ومكاتـب خاصـة بصـيانة األجهـزة والمعـدات التعليميـة
 .والبحثية وتستفيد من هذه التعاقدات

  الحاسبات اآللية  6/5

 اء جهـزة الحاسـوب الالزمـة ألدأداريـة اإلقسامها األكاديميـة و أؤسسة لجميع الم توفر
 .سرعةمهامها بدقة و 

 والبحثيـــة  فـــي باالحتياجـــات التعليميـــةتخصـــص المؤسســـة معامـــل للحاســـب اآللـــي ت
 .يس ومعاونيهمر دعضاء هيئة التأللطالب و 

 خــاص تفــي يتــوفر بالمؤسســة معامــل للحاســب األلــى تتبــع الوحــدات ذات الطــابع ال
  .االحتياجات التدريبية للعاملين والمستفيدين من المؤسسةب
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  يتـــوفر بمعامـــل الحاســـب اآللـــي للمؤسســـة عـــددًاَ◌ كافيـــًا مـــن األجهـــزة مقارنـــة بعـــدد
 .و المستفيدينأ الطالب

 لــى وتزويــدها بــالبرامج جهــزة الحاســب اآلأبتحــديث  -بصــفة دوريــة -تقــوم المؤسســة
 .المطورة وصيانتها

  تصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلوماتوسائل اال  6/6

  تشجع المؤسسة إنشـاء نـوادي تكنولوجيـا المعلومـات علـى مسـتوى األقسـام والشـعب
  .الدراسية واألسر الطالبية

  يحـــوى كـــل مـــا ) تنترنـــاأل(شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة يوجـــد للمؤسســـة موقـــع علـــى
 مســئولون جــديو . يحتاجــه المتصــفح عــن المؤسســة ، ويــتم تحديثــه بصــورة مســتمرة

 .بالمؤسسة إلدارة هذا الموقع

  تحـرص المؤسســة علـى تطــوير نظــم تكنولوجيـا المعلومــات بهــا لتناسـب مــع أنشــطة
 .المؤسسة وأدوارها

  مستوى استخدام الموارد 6/7

  تنشئ المؤسسة نظامًا للمراجعة والمراقبة المسـتقلة والدوريـة لطـرق وآليـات اسـتخدام
  .احة والمتجددةمواردها المالية والمادية المت

  يتضمن نظـام التقـويم الشـامل والمسـتمر للمؤسسـة إجـراءات محـددة وقابلـة للتطبيـق
  .مستوى كفاءة استخدام موارد المؤسسة مدى و لتحديد
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  المجال السابع
  البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية
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  :مقدمة

ئيســـة الثالثـــة  لمؤسســـات التعلـــيم تمثـــل المشـــاركة  الفعالـــة فـــي تنميـــة المجتمـــع الوظيفـــة الر 
  .البحث العلميلي بجانب التعليم و العا

الموازنـة بـين يجب أن تكون المشاركة المجتمعية للمؤسسة ضمن إطار خطة قائمة علـى و 
احتياجــات المجتمــع بحيــث تضــمن االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة لتحقيــق إمكانيــات المؤسســة و 

  .أعلى عائد ممكن
ن تعــود الفائــدة علــى كــال الطــرفين أالمجتمــع ركة الفاعلــة بــين المؤسســة و المشــا وتســتهدف

  .دوارها وتحقق للمجتمع التنمية المنشودةأداء أبصورة متوازنة تساعد المؤسسة على 
  

 تنمية البيئةخدمة المجتمع و برامج و خطة  -7-1

  ذلـك لخدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة، و تشـارك المؤسسـة فـي صـياغة خطـة الجامعـة
  . ي ضوء األولويات القوميةف

 لتحديــد احتياجــات مؤسســات المجتمــع ذات العالقــة،  تقــوم المؤسســة بعمــل دراســات
 .بالخدمات التي يمكن أن تقدمها للمجتمعالمرتبطة لقياس المؤشرات و 

  تتضمنتنمية البيئةلخدمة المجتمع و  تضع المؤسسة خطة ،: 

  دراسة االحتياجات.  

  ةالمخرجات المتوقعو األهداف.  

  استراتيجيات تطبيقها األنشطة و. 

  الزمنيالجدول الميزانية المتوقعة و . 

  مؤشرات النجاح. 

 الصعوبات المتوقعة و طرق تذليلها. 

  تنميـــة البيئـــة باألنشـــطة التعليميـــة التـــي تبط خطـــة المؤسســـة لخدمـــة المجتمـــع و تـــر
وم بهــا ي يقــكــذلك باألنشــطة البحثيــة التــالطــالب فــي مقــرراتهم الدراســية، و  ينفــذها

  .معاونوهمأعضاء هيئة التدريس و 
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  األكاديميــة ووحــداتها اإلداريــة تعلنهــا لجميــع أقســامها توثــق المؤسســة هــذه الخطــة و
 . لمنظمات المجتمع ذات العالقةوطالبها و 

  تنمية البيئةالتنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع و االعتبارات  -7-2
 مهمتهاتكون  ةوادر المؤهلكتخصص المؤسسة وحدة إدارية مزودة بال: 

 توفير المستلزمات المطلوبة للقيام باألنشطة المجتمعية. 

 تنمية البيئةفيذ خطة المؤسسة لخدمة المجتمع و متابعة تن. 

 تذليل أي عقبات تواجه عملية التنفيذ. 

 المؤسسة ق األنشطة المجتمعية التي تقدمهايتوث. 

 كفـاءة الخـدمات مـدىالمعبرة عن  بإجراءات دورية لرصد المؤشرات تقوم المؤسسة 
 .المستفيدين عنهارضا  مدىو  ،االمقدمة منه المجتمعية

  تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع -7-3

 مثيـــل المناســـبة فـــي عضـــوية تمـــنح المؤسســـة منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــرص الت
  .تنمية البيئةمجالسها المعنية بخدمة المجتمع و لجانها و 

 ذات العالقـــة فـــى األهليـــة لحكوميـــة و ة علـــى إشـــراك المنظمـــات اتحـــرص المؤسســـ
 .وضع الخطةإجراء الدراسات و 

 المؤسســة المنظمــات الحكوميــة واألهليــة المرتبطــة بمجــال عملهــا فــي تنفيــذ  تشــرك
 .طة المجتمعيةكافة األنش

  تنميــــة البيئــــة فــــي ضــــوء نتــــائج تقــــويم ر المؤسســــة خطتهــــا لخدمــــة المجتمــــع و تطــــو
 .تقوم بها المؤسسة منظمات المجتمع لألنشطة المجتمعية التي

  أعضاء هيئة التدريس في برامح خدمة المجتمعمساهمة الطالب و  -7-4 
 ي تنفيــذ خطــة الطــالب علــى المســاهمة فــجع المؤسســة أعضــاء هيئــة التــدريس و تشــ

تضـع الحـوافز التـي تشـجعهم علـى تحقيـق إنجـازات فـي هـذا و  ،األنشطة المجتمعية
 .المجال
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 أعضـاء هيئـة التـدريس الطـالب و  قوم بهـايلتي توثق المؤسسة األنشطة المجتمعية ا
وضـع خطـط و  ،االسـتعانة بهـا فـي تقيـيم األثـر وتبًوبها في قاعدة بيانات يمكن بها،

  .جديدة

  قياس تأثير المؤسسة على المجتمع -7-5
  أدوات لقياس مدى استفادة المنظمات المجتمعية مـن خطـة خدمـة يتوفر بالمؤسسة

رضــا المســتفيدين عــن الخــدمات المجتمعيــة التــي مــدى و  ،المجتمــع و تنميــة البيئــة
  .تقدم لهم

  تقوم المؤسسة بتقيـيم مـردود األنشـطة المجتمعيـة التـي تقـوم بهـا بشـكل دوري، مثـل
  .تفيدينرأي المسعدد االستشارات المهنية و و العمل، عدد فرص 

 تحســــين الخــــدمات ائج قيــــاس األثــــر فــــي تطــــوير خطتهــــا و تســــتخدم المؤسســــة نتــــ
 .المقدمة
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  المجال الثامن
  التقويم المستمر وٕادارة الجودة الشاملة
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  مقدمة 
نقــاط يســتهدف تحديــد نقــاط القــوة و  تشــخيص: عــالجالتقــويم عمليــة تشــخيص و 

ات الالزمـة يسـتهدف تحديـد اإلجـراء عـالجالضعف ألي نشاط أو عمل أو مؤسسـة، و
ق هــــذه اإلجــــراءات بغــــرض يــــتطبمعالجــــة جوانـــــب الضـــــعف و لتــــدعيم جوانــــب القــــوة و 

  . التطويرالتحسين و 
يســــــتغرق جميــــــع جوانــــــب العمــــــل  شــــــامالالتقــــــويم الفعــــــال البــــــد أن يكــــــون و 

يشــترك  تعاونيــاال ينتهــي حتــى يبــدأ مــن جديــد وهكــذا، و مســتمراعناصرالمؤسســة، وو 
  .العمل بنتائجها تصــميم أدواتــه وتطبيقهــا و  جميع المنتســبين للمؤسســة في

أكثـر حاجـة إلـى وجـود نظـام  -والسـيما الجامعيـة منهـا –التعليمية والمؤسسات 
  ) .خارجيا(جهات من خارجها / ستعانة بأفرادباال، و )ذاتياً (تقويمها نابـعا منهـا ل

هـــا القيــام بوظائفهـــا فــي التعلـــيم إن التقــويم الفعـــال للمؤسســة التعليميـــة يضــمن ل
  .الماديةاصرها البشرية و اءة وجودة لكل عنخدمة المجتمع بكفوالبحث العلمي و 

جـودة الشـاملة ويعتبر وجود نظام للتقويم المستمر مطلبا رئيسيا من متطلبـات ال
 .األدوار المنوطة بهاساعد إدارتها في تطوير عناصرها و يألي مؤسسة تعليمية 

  

   استمرارية التقويم الذاتي لألداء الكلى للمؤسسة  -8-1
  يشمل جميـع الخـدمات المقدمـة مـن المؤسسـة يتوفر بالمؤسسة نظام للتقويم المستمر

، يســتمد )وخدمــة البيئــةتنميــة المجتمــع و ، البحــث العلمــىو علــيم بجميــع مراحلــه، الت( 
 :عناصره من

  عــن ) المســتفيدين و , الخــريجين و , للعــاملين ( اسـتطالعات الــرأي الدوريــة
 .طريق استمارات االستبيـان و المقابالت وحلقات النقاش

  واللجانتقارير األقسام. 

 وجـه أدارى للمؤسســة موضـحا بـه مـدى االسـتفادة  مـن إلالتقرير المالى وا
 .االنفاق المختلفة فى مجاالت التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع

  تقارير المراجعة الداخلية الفصلية والسنوية الصادرة عن وحدة الجودة 

 تقارير المراجعة الخارجية. 
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 وتقـــدم لهـــم , املين بهـــا علـــى تقـــويم أدائهـــم بأنفســـهم تشـــجع المؤسســـة األقســـام والعـــ

ـــدعم الفنـــي الـــالزم لـــذلك و تعتمـــد نتـــائج هـــذا التقـــويم ضـــمن  األدوات المعينـــة و ال
 .جهودها لتحديد االحتياجات التدريبية و البرامج التطويرية

  تــم رصــده مــن نتــائج اســتطالعات  بتحليــل مــا -بصــفة دوريــة –تقــوم وحــدة الجــودة
جـداول تسـاعد / و تضعها في قـوائم  تعالجها إحصائياً ير المختلفة، و الرأي والتقار 
  .على تفسيرها

  تعبــر عــن النتــائج الكميــة و تفســرها وذلــك  ) نوعيــة ( تعــد  الوحــدة  تقــارير كيفيــة
  .عام / كل فصل 

   مناقشة مؤشرات التقويم الذاتي لألداء الكلى للمؤسسةمراجعة و   -8-2
  ســبين تفســيراتها علــى جميــع المنتيم الــذاتي ألدائهــا و مؤشــرات التقــو تنشــر المؤسســة

الورقيـــة (ممكنـــة الطـــالب بجميـــع الطـــرق الاألعضـــاء والمعـــاونين واإلداريـــين و : لهـــا
 .اقتراحاتهم في التعامل مع هذه المؤشراتوتتلقى تعليقاتهم و ) وااللكترونية

   ًهيئـة التـدريس عضـاء لمناقشة نتائج التقويم الذاتى مـع أ سنوياً  تعقد المؤسسة لقاء
رصـد مـا طـرح خاللهـا تسجيلها و توثيق هذه اللقاءات و  يتميين و اإلدار و المعاونين و 

 .آراء لالستفادة بها فى وضع الخطة التنفيذية للتحسين والتطويرمن نتائج و 

 تقـــوم المؤسســـة بتوثيـــق نتـــائج التقـــويم الـــذاتي واقتراحـــات هيئـــة التـــدريس والعـــاملين، 
لكترونيــة تســهل إ رقيــة و واالحتفــاظ بهــا فــى ملفــات و ادهــا الخطــط التنفيذيــة، واعتمو 

  .التعامل معهاالوصول إليها و 

ـــذاتي المســـتمر علـــى إدارة الجـــودة الشـــاملة   -8-3 ـــويم ال انعكاســـات نتـــائج التق
   للمؤسسة
  مشـــروعاتها الملحـــة حســـبما أفـــرزت تعـــد المؤسســـة قائمـــة بمشـــكالتها واحتياجاتهـــا و

بتصــــميم خطتهــــا التنفيذيــــة التــــى تســــاعدها علــــى مؤشــــرات التقــــويم الــــذاتى، وتقــــوم 
 :وذلك من خالل ،تحقيق أهدافها االستراتيجية ورسالتها وتطوير األداء المؤسسى

  اتخاذ قرارات تصحيحية لمسارات البرامج الحالية.   
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   طرحها للتنفيذ تصميم برامج ومشروعات متميزة و. 

  التعامل الفعال مع مقاومة التغيير . 

  اكبر للتوظيف البحث عن فرص.  

  إدارة مشروعات التطوير.  

   دارة المواردإحسن. 

 

 تنميــة لدراســات العليــا والبحــث العلمــي و االمؤسســة قــرارات تتصــل بــالتعليم و  تصــدر
جــراءات التحســين إالبيئــة وخدمــة المجتمــع مدعومــة بنتــائج التقــويم الــذاتي متضــمنة 

مــن تــوفير مقومــات الجــودة والتعزيــز المدرجــة فــى الخطــة التنفيذيــة والتــى تمكنهــا 
  .الشاملة
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  الفاعلية التعليمية: ثانياً 
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  الفاعلية التعليمية
  :مقدمة

ــيم هــو الوظيفــة الرئيســية للمؤسســة التعليميــة، وهــو الهــدف األساســي مــن    إن التعل
شائها، ويمثل نجاح  المؤسسة في تحقيـق هـذا الهـدف المحـك األساسـي السـتمرارها وتبؤهـا مكانـة إن

  .متميزة بين نظرائها في المجتمع المحلي والدولي

والتعلـــيم هـــو ســـبيل المؤسســـة لتخـــريج مهنيـــين أكفـــاء يمكـــنهم مـــن الحصـــول علـــى   
المسـتمر بمسـتواهم المهنـي بمـا واالرتقـاء  ,وظائف مناسبة، وأداء مهام الوظيفة على أفضل مستوى

  .يساهم في االرتقاء بالمجتمع المحيط

والمؤسسة التعليمية الفاعلة البد أن تتأكد من سالمة مدخالتها، وكفـاءة عملياتهـا،   
  .وجودة مخرجاتها

ــــى المؤسســــة التعليميــــة أن تتبنــــى السياســــات وتتخــــذ    ــــك يجــــب عل ــــى ذل وبنــــاء عل
لعملية التعليمية بمختلف عناصرها التـي تشـمل دعـم ورعايـة التي تضمن جودة وفعالية ا اإلجراءات

علـــى أساســـها البـــرامج والمقـــررات، ووضـــع اســـتراتيجيات  الطـــالب، وتبنـــي معـــايير أكاديميـــة تتحـــدد
وتــوفير أنمــاط الــتعلم المختلفــة واإلمكانــات الماديــة والبشــرية التــي تيســر العمليــة التعليميــة، واختيــار 

  .ب والبرنامجالطرق المناسبة لتقييم الطال

كمــــا يجــــب أن تعمــــل المؤسســــة علــــى تنميــــة قــــدرات أعضــــاء هيئتهــــا التدريســــية،   
وتيســير البحــث العلمــي والدراســات العليــا، وتعتمــد نظامــا شــامال ومســتمرًا لتقــويم كــل ذلــك للوصــول 

  .إلى الفعالية المنشودة للعملية التعليمية

  : المجاالت
  الطالب: المجال األول
  معايير األكاديميةال: المجال الثاني
  الدراسية المقررات/البرامج التعليمية: المجال الثالث
  التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم والمكتبة: المجال الرابع

  أعضاء هيئة التدريس: المجال الخامس
  .العلمية البحث العلمي واألنشطة: المجال السادس
  الدراسات العليا: المجال السابع

  التعليمية التقييم المستمر للفاعلية: امنالمجال الث
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  المجال األول
 البــالط
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  :مقدمة

. يمثــــل الطــــالب محورالعمليــــة التعليميــــة وهــــم األســــاس الهتمامــــات  المؤسســــات التعليميــــة
بعـــد التخـــرج اليـــرتبط فقـــط بمســـتوى التحصـــيل الدراســـي بـــل يعتمـــد علـــى  المهنـــياألداء  إنوحيـــث 

للشخصـية؛ لـذا يجـب اال يقتصـر دور  والثقـافي واالجتمـاعيامـل مثـل البنـاء النفسـي العديد من العو 
مفهـــوم البنـــاء المتكامـــل لشخصـــية الطالـــب  ىلـــإبـــل يتعـــداه  ,المؤسســــة علـــى التعلـــيم وتيســـير الـــتعلم

ومساعدته على تخطي أي عقبات تواجهه؛ ألن ذلك سينعكس علـي عمليـة تعلمـه وتقدمـه الدراسـي 
  .ائه المهنى المستقبلى من ناحية أخرىمن ناحية وعلى أد

ن تــوفر للطــالب بــرامج وأنشــطة مســاندة وداعمــة لكــل أوبنــاء عليــه يتوجــب علــى المؤسســـة 
  .من العملية التعليمية وبناء الشخصية المتكاملة

لـــذا يجـــب علـــى المؤسســــة  ؛ويتفـــاوت الطـــالب فـــي مـــدى احتيـــاجهم ألنـــواع الـــدعم المختلفـــة
عتبـار تصـميم الخطـط والبـرامج الخاصـة بهـذا المجـال بحيـث تأخـذ فـي االمراعاة هذا التفـاوت عنـد 

  .وتمشيا مع متطلبات المهنة الدراسيلتقدمه  الخاصة لكل طالب ضماناً  االحتياجات

ثنـــاء أويشـــمل هـــذا المجـــال جميـــع الخـــدمات التـــي يجـــب علـــى المؤسســـة تقـــديمها للطـــالب 
  .دراستهم بها وكذلك بعد تخرجهم

 :)االستمرارية والتقدم بالدراسة(واالحتفاظ بالطالب  سياسات القبول 1-1

 يتماشى مع  يكون لدى المؤسسة المرونة الكافية لتعديل سياسة القبول بما
 :الرسالة والغايات واألهداف االستراتيجية لها ويتم ذلك كما يلى

  تشكل المؤسسة لجنة لوضع ومراجعة سياسة القبول بمـا فيهـا الشـروط العامـة
  .تخصص /ل برنامجوالخاصة بك

  ،ـــة ـــين مـــن ادارة الكلي ـــرامج،  ومنســـقيتضـــم اللجنـــة ممثل ـــيالب الجهـــات  وممثل
 .المؤسسة يالمستفيدة بما فيهم خريج

 تقوم الجنة بمراجعة دورية لسياسات القبول.   
 وعرضها على المستفيدين ,يتم عمل التعديالت الالزمة.  

 تعتمد التعديالت من المجالس المختلفة. 
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 ســــة سياســــة القبــــول وطريقــــة وشــــروط  توزيــــع الطــــالب علــــى تعلــــن المؤس
ن أوتحــرص علــى  ,التخصصــات المختلفــة قبــل موعــد القبــول بوقــت كــاف

 .يكون هناك شفافية تامة وعدالة فى التنفيذ

  تقوم المؤسسة بتحديد أعداد الطالب المطلوبة فـى بدايـة كـل عـام وتراعـى
 :عند تحديدها حجم وموارد المؤسسة التعليمية مثل

 سعة المدرجات والمعامل والورش.  
  المتاحة الميدانيحجم وأعداد قاعات الدرس وأماكن التدريب. 

 مالئمة عدد األجهزة بالمعامل. 

 عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة . 

 عدد الموظفين والفنيين ذوى العالقة بالعملية التعليمية . 

 سياسة القبول مثل تستخدم المؤسسة جميع الطرق المتاحة لإلعالن عن: 

 كتيبات وملصقات.   

 أدلة الطالب. 

 برامج تعريفية. 

  للمؤسسة االلكترونيالموقع. 

 وسائل أخرى. 

 وااللتحــاق  ,تــوفر المؤسســة المعلومــات الكافيــة والمتطلبــات الالزمــة للتقــدم
ـــالبرامج المختلفـــة، وتـــوفر العناصـــر البشـــرية الالزمـــة لمســـاعدة الطـــالب  ب

  .المطلوبة تاإلجراءانهاء إعلى 

  تضــع المؤسســـة سياســـة واضـــحة للتحـــويالت تتمشـــى مـــع السياســـة العامـــة
 :وموضح بها ,وتتميز بالعدالة والبعد عن االستثناءات ,العاليللتعليم 

 الشروط العامة للتحويل. 

 األوراق الالزمة لعملية التحويل.  
 الرسوم المالية المطلوبة. 

 ستستغرقه عملية فحص األوراق يالوقت الذ . 
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 ريقة معرفة الطالب بالموافقة على التحويل من عدمهط. 

  تضـــــع المؤسســـــة سياســـــة خاصـــــة لقبـــــول الطـــــالب الوافـــــدين تتمشـــــى مـــــع
 .   ، وتتيح الفرصة لتنمية مواردها الذاتيةيالسياسة العامة للتعليم العال

 وذلــك لجـــذب  ؛توجــد لـــدى المؤسســة آليـــة لتســويق البـــرامج المختلفــة لـــديها
  .للدراسة والتدريب بها) الوافدين(د طالب من مختلف البال

  تقـــوم المؤسســـة بعمـــل حصـــر ســـنوى مـــن خـــالل قواعـــد البيانـــات للطـــالب
وتطــــور علــــى أساســــه آليــــات  ,وتحــــدد المعــــدل الســــنوى للزيــــادة ,الوافــــدين

 .التسويق والترويج

 تقوم المؤسسة برعاية الطالب الوافدين من خالل: 

  كاديميا واجتماعياأتحديد مشرفين لدعمهم . 

 التأكد من مناسبة أماكن اإلقامة.  
 تيسيير سبل التواصل مع ذويهم. 

 توفير نظام للتقدم بالشكاوى واتخاذ الالزم حيالها . 

 تاحة برامج لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بهاإ. 

  :الطالبي واإلرشادتوافر الدعم  2- 1

 مـن  يتقوم المؤسسـة بدراسـة احتياجـات الطـالب للـدعم االجتمـاعي والمـاد
  . خالل عمل استمارات استبيان، ومقابالت شخصية

  تقـــوم المؤسســـة بوضـــع خطـــة خـــدمات لـــدعم الطـــالب بنـــاء علـــى دراســـة
 :وتحدد بها ,االحتياجات

 طريقة التقدم لطلب الدعم.  
 وسائل الدعم. 

 كيفية تطبيقه. 

 المسئول عنه. 

 طريقة التقدم بأى شكاوى خاصة بخدمات الدعم.  
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  الطالبــى وتعتمــدها وتعلنهــا بجميــع الوســائل توثــق المؤسســة خطــة الــدعم
 .الممكنة

  تقـــوم المؤسســـة بعمـــل قيـــاس لرضـــا الطـــالب عـــن وســـائل الـــدعم المتاحـــة
 .وتطور الخطة طبقا لنتائج هذا القياس ,بصفة دورية

 يوجد بالمؤسسة نظام موثق لإلرشاد األكاديمى محدد به: 

  األكاديمي اإلرشادمجموعات  فيعدد الطالب. 

 مــن حيــث المرحلــة الدراســية،  يع الطــالب علــى المرشــد األكــاديمكيفيــة توزيــ
  . المستوى األكاديميو التخصص، و 
  للمرشد األكاديمي الوظيفيالتوصيف. 

 وسائل تقديم التغذية الراجعة من المرشد األكاديمي. 

 عن طريق يكاديمتقوم المؤسسة بعمل توعية للطالب بنظام اإلرشاد األ: 

 دليل الطالب . 

  ديةإرشاندوات. 

  للمؤسسة االلكترونيالموقع . 

 األكــاديميرشــاد تقــوم المؤسســة بعمــل قيــاس لرضــا الطــالب عــن نظــام اإل 
 .وتطور النظام طبقا لنتائج هذا القياس بصفة دورية

 بنــاء علــى  األكــاديميرشــاد تقــوم المؤسســة بعمــل مراجعــة ســنوية لخطــة اإل
س رضــا الطــالب التغذيــة الراجعــة مــن المرشــدين األكــاديميين، ونتــائج قيــا

 .عنها

  ذا كانـــت سياســـة إ(توجـــد بالمؤسســـة خـــدمات لـــذوى االحتياجـــات الخاصـــة
 :تتضمن) القبول بها تسمح بذلك

 تسهيالت إنشائية.  
 رعاية صحية ونفسية. 

  ماديدعم. 
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 وسائل لدمجهم فى األنشطة االجتماعية والرياضية المختلفة. 

 لمناقشـــة كفايـــة  عقـــد لقـــاءات دوريـــة مـــع الطـــالب ذوى االحتياجـــات الخاصـــة
 . وكفاءة الخدمات المتاحة واقتراحاتهم للتحسين

 مختلف المواد الدراسية والبـرامج  فيللمتفوقين  تقوم المؤسسة بعمل حصر
يـــتم مـــن  والتـــي ,النتـــائج وٕاحصـــاءاتوالتخصصـــات مثـــل قواعـــد البيانـــات 

 .اإلجماليوتحديد نسبتهم من  ,خاللها حصر دورى للمتفوقين

  ســـائل الكتشـــاف الطـــالب المتميـــزيين والمبـــدعين فـــى تســـتخدم المؤسســـة و
مجــاالت الدراســة واألنشــطة العلميــة األخــرى المختلفــة علــى ســبيل المثــال 

 فـــيالطـــالب  إنتـــاجعـــن طريـــق تقـــارير المرشـــدين األكـــاديميين، وفحـــص 
  .والمشاريع وخالفه الذاتيأنشطة التعلم 

 ثليوجد بالمؤسسة وسائل دعم ورعاية المتفوقين والمبدعين م: 

 شهادات تقدير.  
 ماليةالجوائز ال. 

 حضور ندوات ومؤتمرات. 

 مع البالد األخرى الطالبيتبادل ال. 

 تدريبيةالبرامج ال. 

 منح المؤسسات الخاصة ورجال األعمال للرعاية المتكاملة  .  

  تقـــوم المؤسســـة بعمـــل قيـــاس لمـــدى رضـــا الطـــالب المتفـــوقين والمتميـــزين
ويـتم عمـل تعـديل فـى هـذه الوسـائل  ,هموالمبدعين لوسائل الدعم المقدمة ل

 .بناء على نتائج القياس

  توفر المؤسسة وحدة أو عيادة طبية تقوم بتقديم الخدمات الطبية للحـاالت
 :ويراعى فيها ,الطارئة للطالب

 توافر األدوات واألدوية الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة.  
  التعامل مع مختلف الطالب فيالعدالة .  
  بساطة اإلجراءات الالزمة للكشف والعالجسهولة و. 
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  توجد بالمؤسسة سياسة واضحة ومعلنة لتحويـل الطـالب الـى المستشـفيات
 .حالة االحتياج لذلك في

  تقوم المؤسسة  بقياس رضـا الطـالب عـن الخـدمات الصـحية المقدمـة لهـم
برنــامج  يوتأخــذ نتــائج هــذا القيــاس فــى عمــل التعــديالت الالزمــة فــ ,ســنويا
 .ة الصحية للطالبالرعاي

  تـــوفر المؤسســـة أدلـــة للطـــالب يـــتم تحـــدثيها ســـنويا وتشـــتمل علـــى جميـــع
 :المعلومات الالزمة عن

  خريطتها، ورسالتها، وأهدافها وخطتها االستراتيجية(المؤسسة(  
  والتنظيمي اإلداريالهيكل. 

 البرامج التعليمية ونظم التعليم 

  للطالب واإلرشادوسائل الدعم. 

 المتاحة الخدمات الصحية. 

 متاحة بالمؤسسة أخرىي خدمات أ. 

 يأمـاكن التـدريب الميـدان إلـى تسعى المؤسسة لتوفير وسائل لنقل الطالب 
  :تكون مالئمة من حيث

 كفاية العدد بالنسبة ألعداد الطالب.  
 مستويات السالمة واألمان. 

  للطــالب تتســم بالوضــوح  المــاليجــراءات للــدعم إ توجــد بالمؤسســة سياســة و
  :ومحدد بها ,ومعلنة لجميع األطراف والشفافية
 شروط منح الدعم. 

 حجم الدعم المخصص.  
 وخالفه -مالبس –كتب  – ينقد(نواع الدعم أ.( 

 عنه نو المسئول. 

 للتأكــــد مــــن  ي؛تقــــوم المؤسســــة بعمــــل متابعــــة دوريــــة لعمليــــة الــــدعم المــــاد
 .سالمة تنفيذها
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  ـــدعم المـــادى بصـــفة دور ـــة تقـــوم المؤسســـة بقيـــاس رضـــا الطـــالب عـــن ال ي
 .الماديوتستخدم النتائج فى عمل التعديالت الالزمة على برنامج الدعم 

 عفــــاء مــــن الرســــوم تتــــوافر بالمؤسســــة مــــنح دراســــية للطــــالب تتضــــمن اإل
طــالب للتــدريب أو الدراســة خــارج  وٕارســالالدراســية أو الخــدمات األخــرى، 

 .المؤسسة وخالفه

 هم مـــن العـــدد تقـــوم المؤسســـة باكتشـــاف الطـــالب المتعثـــرين وتحديـــد نســـبت
 :جمالى عن طريقاإل

 البنائية(التكوينية /االمتحانات التوجيهية .( 

  األكاديميمالحظات المرشد. 

  فـــي(للطالـــب  يوكـــذلك الســـجل الدراســـ ,النتـــائج وٕاحصـــاءاتقواعـــد البيانـــات 
  ). حالة وجوده

  تقــوم المؤسســة بتصــميم بــرامج لرعايــة الطــالب المتعثــرين دراســيا وتلحقهــم
بعة المستمرة لتطبيق هذه البـرامج، وعمـل تقيـيم دورى لقيـاس بها، مع المتا

 .مدى قدرتها على تحسين مستوى الطالب المتعثرين وسبل تطويرها

 :األنشطة الطالبية 3- 1

 وغيــر المصــاحبة للمنــاهج  تشــجع المؤسســة األنشــطة الطالبيــة المصــاحبة
ولـذلك يجـب  curricular & extracurricular activities.الدراسـية

  :ن يتوفر بها أنشطة طالبية فعلية فى العديد من المجاالت مثلأ
 األنشطة االجتماعية والرحالت العلمية والترفيهية.  
  العامةأنشطة الجوالة والخدمة. 

 األنشطة الرياضية. 

 أنشطة األسر الطالبية. 

 األنشطة الفنية. 

 األنشطة الثقافية. 

 األنشطة العلمية والتكنولوجية. 
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 أنشطة أخرى.  

 المؤسســـــة فتـــــرات لممارســـــة األنشـــــطة الطالبيـــــة فـــــى الجـــــداول  تخصـــــص
الدراســية وتتــيح الفرصــة الســتخدام األمــاكن الخاصــة بهــا أثنــاء األجــازات 

 . والعطالت

  يوجد بالمؤسسة قاعدة بيانات توضح نسبة الطالب والطالبـات المشـاركين
والعمـــل علـــى زيـــادة نســـبة  ,للطـــالب اإلجمـــاليلـــى العـــدد إفـــى كـــل نشـــاط 

 . ركة كل عامالمشا

  تحـــتفظ المؤسســـة بوثـــائق لمختلـــف األنشـــطة التـــى أقامتهـــا أو التـــى شـــارك
تــم  التــيفيهــا طالبهــا علــى المســتوى المحلــى واألقليمــى والــدولى والمراكــز 

 .الحصول عليها

 األنشــطة الطالبيــة بمختلــف  يتقــوم المؤسســة بتقــدير الطــالب المتفــوقين فــ
 :مثل, الوسائل الممكنة

 مكافآت مالية.  
 داياه. 

 شهادات تقدير. 

 حضور دورات تدريبية. 

 رحالت. 

  طالبيتبادل. 

  يشــارك أعضــاء هيئــة التــدريس مــن مختلــف الــدرجات فــى اإلشــراف علــى
وتحديـد نسـبتها  ,وتقوم المؤسسـة بتوثيـق هـذه المشـاركة ,األنشطة الطالبية

ن تكون المشاركة مـن كـل مـن الـذكور واإلنـاث ألى اإلجمالي مع مراعاة إ
 .هيئة التدريس ومعاونيهم من أعضاء

  تقــوم المؤسســة بتقــدير أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم المشــاركين فــى
ويشـمل ذلـك  ,شراف على األنشـطة الطالبيـة بمختلـف الوسـائل الممكنـةاإل
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الترشـيح للمـؤتمرات  ياألفضلية فـو التكريم فى المحافل الرسمية للمؤسسة، 
 . والدورات التدريبية ، وخالفه

  سسة بتفعيل دور اتحاد الطالب فى تنفيذ األنشـطة الطالبيـة مـن تقوم المؤ
 :حيث

 التخطيط لألنشطة.  
 والدعاية لألنشطة داخل جموع الطالب اإلعالن. 

 القيام بالخطوات التنفيذية. 

  التعــــاون مــــع االتحــــادات الطالبيــــة فــــى الكليــــات المنــــاظرة والمختلفــــة وعمــــل
 .أنشطة مشتركة

  االتحاد واقتراحاتهم للتطويراستطالع رأى الطالب فى أنشطة. 

 وزيادة نسبة مشاركة الطالب فيها ,وضع خطة لتطوير األنشطة المختلفة. 

  ممثلين من الطالب فى بعض لجانهـا أو مجالسـها  بإشراكتلتزم المؤسسة
 الخ.... وحدة الجودة، و لجنة المناهج، و مثل لجنة التعليم، 

 :خدمات الخريجين 4- 1

 دة ومقننـــة ومعلنـــة  لقيـــاس التوجـــه الـــوظيفى توجـــد بالمؤسســـة وســـائل محـــد
عقـــد و اســـتمارات اســـتبيان لرغبـــاتهم،  :مثـــل ,للطـــالب علـــى وشـــك التخـــرج

 يعمــــل اســــتفتاء علــــى الموقــــع االلكترونــــو اجتماعــــات للســــنوات النهائيــــة، 
 .للمؤسسة وخالفه

 الكلية يتضمن خريجيالمؤسسة نظاما لمتابعة  تنشئ:  
  البيانــات الالزمــة عــن كــل خــريج وســبل قاعــدة بيانــات للخــريجين يســجل فيهــا

 . االتصال به

 اكتســبوها  التــيمــة المهــارات ءومــدى مال ,وســائل متابعــة أوضــاعهم الوظيفيــة
 .خالل الدراسة لمتطلبات الوظيفة

 متابعة احتياجاتهم من التدريب والدراسات العليا . 

 الحصول على اقتراحاتهم لتطوير برامج المؤسسة. 
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  وجدت إن(يجين التواصل مع رابطة الخر.( 

 لنظام المتابعة تحرص المؤسسة على التحديث والتحسين المستمر . 

  ًــــنظم المؤسســــة مــــؤتمرا ســــنويا للتوظيــــف يســــمح للمؤسســــات  معرضــــاً  / ت
لــديها مــن فــرص عمــل والشــروط الالزمــة لاللتحــاق  الشــركات بعــرض مــاو 

بهــــــا وييســــــر لطــــــالب الســــــنوات النهائيــــــة التواصــــــل مــــــع هــــــذه الشــــــركات 
 .  ت بعد تخرجهموالمؤسسا

 تعد المؤسسة كتيبا للخريجين يتضمن: 

 أسماء الخريجين والتقدير العام لكل منهم. 

  األنشطة الطالبية المختلفة فيأسماء الطلبة المتميزين.  
 القدرات والمهارات التى اكتسبوها خالل فترة الدراسة. 

 مميزات خاصة لعملية تعلمهم يةأ.  
 المستمر المهنيلعليا والتعليم البرامج المتاحة لهم بالدراسات ا. 

  تســـــعى المؤسســـــة لعمـــــل حفـــــل ســـــنوى للخـــــريجين يحضـــــره ممثلـــــون عـــــن
  .ويتم فيه تكريم المتفوقين والمتميزين ,المستفيدين وأصحاب األعمال
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  الثانيالمجال 
 المعايير األكاديمية
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 : مقدمة 

ياسية عـن الكفـاءات التـى يجـب أن يكتسـبها الطـالب للحصـول تعبر المعايير األكاديمية الق
علــــى المــــؤهالت الدراســــية المختلفــــة التــــى تمنحهــــا  المؤسســــات التعليميــــة، وتتحــــدد هــــذه المعــــايير 

تتبـــع المجـــالس المهنيـــة أو القطاعـــات   -محليـــة أو دوليـــة -بواســـطة لجـــان أكاديميـــة متخصصـــة 
الجــودة واالعتمــاد، وتمثــل المعــايير األكاديميــة القياســية  وتعتمــدها الهيئــة القوميــة لضــمان ,التعليميــة
الحــد األدنــى مــن الكفــاءات التــى يجــب أن يكتســبها الطــالب مــن خــالل  البــرامج  NARSالقوميــة 

 .التعليمية التى  تقدمها المؤسسة

   :اختيار والتزام المؤسسة بالمعايير األكاديمية القياسية 1- 2

 عـــايير األكاديميـــة القياســـية يأخـــذ فـــى تحـــدد المؤسســـة نظامـــا الختيـــار الم
االعتبــــار توافقهــــا مــــع رســــالتها واحتياجــــات المجتمــــع، ومصــــالح الطــــالب 

االختيـار ويمكن أن يتم هذا عن طريـق اسـناد مهمـة . وٕامكانيات المؤسسة
لى لجان تخطيط وتصـميم البـرامج إأو تحديد المعايير األكاديمية القياسية 

 ).، دراسات علياليسانس/ بكالوريوس( :التعليمية

 تحــــدث اللجنــــة المعــــايير األكاديميــــة القياســــية عــــن طريــــق تبنــــى / تختــــار
االتصـال  عن طريق المعايير القومية، والبحث عن معايير قياسية عالمية

  .  مؤسسات تعليمية عالمية مناظرة/ بهيئات

 بخــالف المعــايير  ذا قامــت المؤسســة باختيــار معــايير أكاديميــة مرجعيــةإ
فيجــــب أن تكــــون هــــذه ) درة عــــن هيئــــة أو مؤسســــة عالميــــةصــــا(القوميــــة 

التعلــيم  مــن الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة) معتــرف بهــا(المعــايير معتمــدة 
 .واالعتماد

  بــاألمرطــراف المعنيــة شــتراك ممثلــين لجميــع األاتحــرص المؤسســة علــى 
 .منها األفضلواختيار  ,فى دراسة المعايير المختلفة المتاحة
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 تبنتهــــا علــــى  يالمعــــايير القياســــية األكاديميــــة التــــ تقــــوم المؤسســــة بعــــرض
 . المعهد وذلك العتمادها /مجلس الكلية

  تلتـزم المؤسسـة بتطـابق الكفـاءات التـى يكتسـبها خريجوهـا مـع المواصــفات
  .التى تنص عليها المعايير األكاديمية القياسية

 ثتحدد اللجنة المختصة الفترات الزمنية التى سيتم فيهـا مراجعـة و تحـدي /
تحـديث البـرامج / تغيير المعايير األكاديميـة القياسـية والتـى سـيتبعها تغييـر

  .التعليمية

من الهيئة ) المعترف بها(المعايير األكاديمية القياسية للمؤسسة والمعتمدة  2- 2
  :القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

  :طراف  المعنيةجهود المؤسسة للتوعية بالمعايير األكاديمية ومدى تفهم األ    

 القياسـية بنشـرها بـين  األكاديميـةدارية للمعايير تقوم المؤسسة بعد اعتماد هيئتها اإل
أعضــاء هيئـــة التــدريس والعـــاملين بالكليـــة والطــالب والتعريـــف بــدورها فـــى العمليـــة 

 :ويمكن أن يتم هذا عن طريق. التعليمية

  يس، عقـــد مجموعـــات مناقشـــة يحضـــرها عـــدد ممثـــل ألعضـــاء هيئـــة التـــدر
وثالثـــة مـــع ممثلـــى جهـــات العمـــل يـــتم فيهـــا تنـــاول  ,وأخـــرى مـــع الطـــالب

ــــذى تؤديــــه  ــــدور ال الهــــدف مــــن تحديــــد المعــــايير األكاديميــــة القياســــية وال
 . لضمان فعالية العملية التعليمية وجودة مخرجاتها

 مثلــة المعــايير األكاديميــة المقترحــة ويــتم أترفــق بــه  للــرأيعــداد اســتطالع إ
ـــة لكـــل فئـــات المعنيـــين بـــاألمر ارســـاله الـــى عينـــا أعضـــاء هيئـــة (ت ممثل

النقابــات المهنيــة و جهــات عمــل الخــريجين،  يممثلــو الطــالب، و التــدريس، 
  .)وخالفه

  نشــر المعــايير علــى جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس والمعــاونيين والطــالب
الخطابــات الرســمية الــى  إرســال(وذلــك باســتخدام وســائل النشــر المتاحــة 

 ,يلكترونــللمؤسســة وبالبريــد اإل يلكترونــلــى الموقــع اإلالنشــر عو ، األقســام
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كتيــــب دليــــل البــــرامج التعليميــــة  فــــي وٕادراجهــــاوعقــــد حلقــــات للمناقشــــة، 
  ).بالمؤسسة الخ

 رســــالتها فــــي ضــــوء المعــــايير المختــــارة، وتقــــوم بتعــــديل الرســــالة  تراجــــع المؤسســــة
  .لتتماشى مع المعايير إذا احتاج األمر ذلك

o  زمة للوفاء بالمعايير المتبناةال ال اإلجراءاتاتخاذ:  
  تقــوم المؤسســة بمراجعــة دقيقــة للبــرامج التعليميــة التــى تقــدمها فــى ضــوء مــا تــنص

 . عليه المعايير األكاديمية القياسية

  تجرى المؤسسة كافة التعديالت الالزمة فى البـرامج والمقـررات الدراسـية بمـا يشـمل
وطــرق  ,يات ووســائل التعلــيم والــتعلمتحديــد النتــائج التعليميــة المســتهدفة، اســتراتيج

 .تقييم اكتساب الطالب للنتائج التعليمية

  تتخذ المؤسسة التدابير الالزمة لضمان وضوح األهـداف والنتـائج التعليميـة للبـرامج
لى اكتساب الطالب عنـد إالمادية والبشرية بما يؤدى  اإلمكاناتوتوافر  ,والمقررات

تتوافـــق مـــع المعـــايير األكاديميـــة  يوكيات التـــالتخـــرج للمعلومـــات والمهـــارات والســـل
  .المتبناة

  :توافق البرامج مع المعايير األكاديمية 3- 2
  ــــوم المؤسســــة بتوصــــيف ــــالرجوع ) أو مراجعــــة توصــــيف(تق ــــع برامجهــــا ب ــــى إجمي ل

ــ اعتمــدتها، والتأكــد بــأن كافــة بنــود توصــيف البرنــامج قــد  يالمعــايير األكاديميــة الت
لـى تحقيـق المعـايير األكاديميـة والتحقـق مـن إيقهـا تمت صياغتها بحيـث يـؤدى تطب

ويمكـــن أن يـــتم ذلـــك عـــن طريـــق تصـــميم . اكتســـاب الخـــريجين للكفـــاءات المطلوبـــة
 إلــىتــؤدى  يلمطابقــة المعــايير األكاديميــة بمخرجــات الــتعلم  التــ  matrixقالــب 

  . البرنامج فيتحقيقها 

  ـــة ـــائج التعليمي ـــتعلم(يـــتم صـــياغة النت كمـــا (تحـــدد المعلومـــات بدقـــة ل)  مخرجـــات ال
والمهـــارات العامـــة والخاصـــة بالمهنـــة والســـلوكيات التـــى يجـــب أن يكتســـبها ) ونوعـــا

الطالــب بنهايــة البرنــامج لتحقــق بهــا المواصــفات والكفــاءات المــذكورة فــى المعــايير 
ــــتعلم للبرنــــامج علــــى  األكاديميــــة ويمكــــن تصــــميم قالــــب آخــــر لتوزيــــع مخرجــــات ال

 .يشتمل عليها التيالمقررات 
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  ـــتعلم التـــى تيســـر للطـــالب اكتســـاب كافـــة ـــيم وال تحـــدد المؤسســـة اســـتراتيجيات التعل
 .التعليمية المستهدفة) المخرجات(النتائج 

  تســتخدم المؤسســة وســائل الــتعلم المختلفــة الحديثــة وتقــوم بتطــوير األنــواع التقليديــة
 .وتحديثها بحيث تساعد المعلم والطالب على تحقيق أهداف البرنامج ومخرجاته

 وسائل مختلفة  للتقييم تتطابق مـع النتـائج التعليميـة التـى  إدراجالمؤسسة من  تتأكد
  . تقيسها وذلك لضمان  القياس الدقيق  لمدى تحقيق البرنامج للمعايير األكاديمية

  ـــرامج التعليميـــة التـــى تقـــدمها  بإنشـــاءتقـــوم المؤسســـة نظـــام  للمراجعـــة الداخليـــة للب
  :يتضمن

  ات ومطابقتهـــا للنتـــائج المســـتهدفة للبرنـــامج الـــذى متابعـــة توصـــيف المقـــرر
 . تتبعه

  مراجعـــــة تنفيـــــذ االســـــتراتيجيات التعليميـــــة واســـــتخدام الوســـــائل التعليميـــــة
المنصوص عليها فى البرامج والمقررات والتى تيسر اكتسـاب المخرجـات 

  . التعليمية للبرامج

 ها ودرجـة متابعة عملية تقييم الطالب للتأكـد مـن ثبـات نتائجهـا ومصـداقيت
االعتمـــــاد عليهـــــا، ويمكـــــن اســـــتخدم نمـــــوذج لمطابقـــــة تحقيـــــق المقـــــررات 
ــــامج  ــــتعلم المنصــــوص عليهــــا فــــى توصــــيف البرن المختلفــــة لمخرجــــات ال

 فــي وٕادراجــهونســبة تحقيــق المخرجــات لكــل مقــرر وأســباب عــدم التحقيــق 
 .تقرير البرنامج

 ى تحسـين وتعزيـز تضع المؤسسة نظاما لالسـتفادة مـن تقـارير المراجعـة الداخليـة فـ
 .البرامج التعليمية بما يكفل تحقيق المعايير األكاديمية

  مــن خــارج الجامعــة ليقــوم بمراجعــة ) أكثــر أو( خــارجيتســتعين المؤسســة بمراجــع
 .مدى تحقيق المعايير األكاديمية والتأكد من ,البرنامج واالمتحانات

 ومتابعــة  ,يارجتحــدد المؤسســة وســائل لضــمان االســتفادة مــن تقريــر المراجــع الخــ
  استجابة األقسام القائمة على تصميم وتنفيذ المقررات لتوصياته
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  المجال الثالث
  الدراسية المقررات /البرامج التعليمية
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  :مقدمة

تمثـــل البـــرامج التعليميـــة ومـــا تحويـــه مـــن مقـــررات دراســـية المحـــور األساســـي ألي مؤسســـة 
سســة التعليميــة هــي إعــداد المهنيــين، وال يــتم اإلعــداد دون تعليميــة حيــث إن الوظيفــة الرئيســية للمؤ 

  .وجود برامج ومقررات

ويعد الحرص على تطوير البرامج التعليمية واالرتقاء بالمقررات الدراسـية هـدفًا أساسـيًا ألي 
  .مؤسسة تسعى إلى توفير مقومات الجودة الشاملة ألدوارها

 :نميةيمية واحتياجات المجتمع والتالبرامج التعل 1- 3

  تتواصــل المؤسســة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي لرصــد احتياجاتهــا ومشــكالتها
تطـــوير البـــرامج التعليميـــة للوفـــاء بهـــذه االحتياجـــات ويمكـــن أن تتضـــمن  /وتصـــميم

 .جميع المقررات، ويدعم نواتجها مهنيًا يربطمقررًا تكامليا 

  ليميـــــةعقطـــــاع الخـــــدمات الت(تقـــــوم المؤسســـــة بدراســـــة احتياجـــــات ســـــوق العمـــــل- 
المحلـــى ...) لــخإمؤسســـات الخــدمات الصـــحية  -المصــالح –المصـــانع –الشــركات
 .أو مقررات وفقا لهذه الدراسة /حذف برامج و /إضافة /وتطوير والخارجي

  تســتطلع المؤسســة آراء الجهــات المســتفيدة مــن خريجيهــا، وغيرهــا مــن المؤسســات
تشــكيل فــرق عمــل  المجتمعيــة، عنــد تصــميم برامجهــا وتطويرهــا، وذلــك عــن طريــق

 .مشتركة من أطراف عدة للقيام بذلك

  المـدارس  (تتضمن البرامج قضاء الطالب ساعات أسبوعية بالميــادين ذات الصـــلة
المحــــاكم لطلبــــة كليــــة  –المصــــانع لطلبــــة كليــــة الهندســــة  –لطلبــــة كليــــة التربيــــة 

أثنـاء ويقومـون ) الحقوق، وحدات الرعاية الصحية والمستشـفيات لطلبـة كليـة الطـب
الدراســـة بعمـــل مشـــروعات خدميـــة لهـــذا الميـــدان، وتقـــديم مـــا يـــدل عليـــه للمؤسســـة 

  ).ملفات إنجاز أعمال مجتمعية(

  الدوليــة عنــد تطــوير برامجهــا و تســتجيب المؤسســة للمتغيــرات والمســتجدات المحليــة
العلمية، وذلك بإضافة موضـوعات جديـدة أو حـذف موضـوعات مقـررة لـم تعـد لهـا 

 .ضرورة
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 :يم البرامج التعليميتصم 2- 3

  تصمم المؤسسة برامجها التعليمية بحيـث تتوافـق مـع رسـالة المؤسسـة وتتطـابق مـع
 .المعايير األكاديمية القياسية التي تبنتها  لكل برنامج تعليمي

 تشتق أهداف البرامج التعليمية من األهداف االستراتيجية للمؤسسة. 

 مطابقـا  واضـحاً  لكـل برنـامج تحديـداً  تحدد المؤسسة المخرجات التعليمية المستهدفة
المهـــارات و المعرفـــة والفهـــم،  :ألهــداف البرنـــامج، وتصـــنف المخرجـــات إلــى جوانـــب

 .القيم والسلوكياتو المهارات العامة، و المهارات المهنية والعملية، و العقلية، 

  تطـــور المؤسســـة مقرراتهـــا الدراســـية بعمـــل مصـــفوفة تتضـــمن المخرجـــات التعليميـــة
تحـــدد علـــى أساســـها و لبرنـــامج ومســـميات المقـــررات الدراســـية الحاليـــة، المســـتهدفة ل

مدى وفـاء هـذه المقـررات بالمخرجـات التعليميـة المسـتهدفة و تحديـد مـا يضـاف أو 
  .يحذف أو يعدل منها

  تحــدد البــرامج التعليميــة الــوزن النســبي لكــل مقــرر داخــل البرنــامج بمــا يتناســب مــع
 .يير األكاديميةنوعية الخريج المطلوب، ويحقق المعا

 يتم تصميم المقررات الدراسية بحيث: 

  ـــة ـــة للمقـــرر مـــن مصـــفوفة المخرجـــات التعليمي تشـــتق المخرجـــات التعليمي
 .للبرنامج

  تحـــدد أســـاليب ووســـائل التعلـــيم والـــتعلم تبعـــا لالســـتراتيجيات المحـــددة فـــى
 .توصيف البرنامج

  علـــى دراج وحـــدات تعليميـــة تســـاعد إاختيـــار محتـــوى المقـــرر  فـــييراعـــى
تنمية مهارات التحليل والتفكير الناقـد واالبتكـارى مثـل دراسـة الحالـة وحـل 

 .    التقارير وٕاعدادالبحوث  وٕاجراءالمشكالت 

  تستمد وسـائل تقيـيم أداء الطـالب المسـتخدمة فـى توصـيف المقـررات مـن
وثيقــة توصــيف البرنــامج، وتصــنف طبقــا للمخرجــات التعليميــة المســتهدفة 

  . تناسبها التيجموعة من المخرجات بالوسيلة بحيث تقاَبل كل م
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  يشــــارك أعضــــاء المؤسســــة حســــب تخصصــــاتهم فــــي تصــــميم البــــرامج والمقــــررات
  . الدراسية، وبنائها

   طبيعــة : تتضــمن) توصــيف البرنــامج(يوجــد بالمؤسســة وثيقــة لكــل برنــامج دراســي
وكيفيـة  ,سـتهدفةوالمخرجـات التعليميـة الم ,ومعاييره القياسية ,البرنامج واستراتيجياته

 .تصميم مادته التعليمية، وكيفية تدريسه، ووسائطه، وكيفية تقويم التحصيل

  تراجــع المؤسســة تصــميم وبنــاء برامجهــا ومقرراتهــا الدراســية للتأكــد مــن تطابقهــا مــع
 .تنفيذها وٕامكانيةالمعايير األكاديمية، 

 نيةدارية المعيتم اعتماد توصيف البرامج والمقررات من المجالس اإل. 

 عالن وثـائق توصـيف البـرامج والمقـررات لكافـة األطـراف المعنيـةإتقوم المؤسسة بـ, 
شــــمل الطــــالب وأعضــــاء هيئــــة التــــدريس والعــــاملين وجهــــات العمــــل والنقابــــات تو 

ودليــــل البــــرامج والموقــــع  ,ويــــتم ذلــــك عــــن طريــــق كتيــــب دليــــل الطــــالب .المهنيــــة
 . االكترونى للكلية والمطويات والمطبوعات األخرى

  تعقـــد المؤسســـة لقـــاءات لتعريـــف الطـــالب بـــالبرامج األكاديميـــة والمقـــررات الدراســـية
طبيعتهـا والمخرجـات التعليميـة المسـتهدفة والمـادة العلميـة، : التى تشملها مـن حيـث

المهـام  باإلضـافة إلـىوطرق التدريس، والمصادر التعليمية المتاحة، وطرق التقويم 
 .المطلوبة من الطالب

  :)نجاح واستمرارية البرامج الدراسية(امج الدراسية تقدم البر  3- 3

  تقــوم المؤسســة بدراســة مــدى إقبــال الطــالب علــى البــرامج الدراســية وتحديــد البــرامج
ــــول  ــــى االلتحــــاق بهــــا، ودراســــة األســــباب ووضــــع الحل ــــل الطــــالب عل ــــي ال يقب الت

 .المناسبة

 ة المختلفـة ونسـبة تتابع المؤسسة أنماط التغير في نسب النجاح في البرامج الدراسي
 واتخـــاذالخـــريجين إلـــى عـــدد الملتحقـــين بالبرنـــامج، وذلـــك لتحديـــد البـــرامج المتعثـــرة 

 .اإلجراءات الالزمة حيالها
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  :مراجعة وتحديث البرامج والمقررات الدراسية 4- 3

  ـــــرامج والمقـــــررات بغـــــرض المراجعـــــة ـــــيم الب تســـــتخدم المؤسســـــة أدوات قياســـــية لتقي
 .والتحديث

 اءات دورية مـع منسـقي البـرامج والمقـررات وتوثـق هـذه اللقـاءات، تنظم المؤسسة لق
  .وتتلقى تقارير المنسقين وتشكل لجان لدراستها والعمل بما فيها

 تحرص المؤسسة على مراجعة و تعديل مقرراتها سنويا، و يتم ذلك وفقا لما يلي: 

 نتائج تحصيل الطالب. 

  راء الطالب في المقرراتآنتائج استطالع. 

 ومقترحات أعضاء هيئة التدريس المسئولين عن المقررات مالحظات. 

 تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية. 

  تحـــرص المؤسســـة علـــى تحـــديث برامجهـــا ومقرراتهـــا كـــل أربـــع أو خمـــس ســـنوات
 :حسب مدة البرنامج، و يتم ذلك وفقا لما يلي

 المستجدات العلمية في مجاالت التخصص. 

  المــــؤثرة فــــي احتياجــــات المجتمــــع وســــوق  العالميــــةالمتغيــــرات المحليــــة و
 . العمل

  راء الخريجينآنتائج استطالع . 

  راء مستقبلي الخدمةآنتائج استطالع . 

 مالحظات ومقترحات مسئولي جهات العمل. 
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  المجال الرابع
 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم والمكتبة
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  :مقدمة

ـــةيعتبـــر هـــذا المجـــال حجـــر الزا ـــة فـــي تحســـين جـــودة المؤسســـات التعليمي ويغطـــى كـــل  ,وي
والبيئـة المحفـزة لهمـا مـع التركيـز علـى طـرق الـتعلم التفـاعلى التـى  ,التعليم والتعلم تيمايخص عملي

  . تحفز الطالب على تنمية مهارات التفكير عموما، والمهارات الذهنية العليا منها خصوصا

التعلــيم التــي تعتمــد أساســا علــى المعلــم إلــى عمليــة يهــتم هــذا المجــال باالنتقــال مــن عمليــة و 
يتضــمن هــذا المجــال أيضــا و وتركــز علــى عمليــة الــتعلم الــذاتي،  ,الــتعلم التــي يكــون قوامهــا الطالــب

  .اإلرشادات الخاصة بعملية تقويم الطالب بكل جوانبها

  :التعليم والتعلم إستراتيجية 1- 4
 علمتضع المؤسسة استراتيجية لعملية التعليم والت: 

o تعكس رسالة وقيم المؤسسة المستمدة من رسالة الجامعة. 

o تعكس نقاط القوة والتميز في عملية التعليم والتعلم بالمؤسسة. 

o تصف نظام التعليم المتبع: 

  معتمد على المواد ومعتمد على المعلم. 

 معتمد على حل المشكالت، ومعتمد على الطالب. 

   ل الــتعلم التــي تتــيح للطــالب وتحــدد فــي مناهجهــا وســائ(متوجــه للمجتمــع
من الناحية النظريـة مـع التطبيـق العملـي عـن  ,دراسة المشاكل المجتمعية

ــــة كمــــا تحــــدد نظــــم لتقيــــيم  ــــدريب داخــــل المؤسســــات المجتمعي ــــق الت طري
 ).الطالب علي ممارساتهم الفعلية داخل المؤسسات المجتمعية

   التقليديــة ا التكامــل مــن خــالل الطــرق ذطبــق هــيبــه تكامــل بــين المــواد و
 .  للتدريس أو من خالل التعلم عن طريق حل المشكالت

 غيره من النظم المستخدمة. 

o  االســـتخداميحـــدد بهـــا آليـــات التطبيـــق متضـــمنة تـــدريب المعلمـــين والطـــالب علـــى 
 .األمثل للنظام
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o يحدد بها آليات المراجعة الدورية. 

  تقليديـة  أنمـاط تعلـم غيـر اسـتخدام اإلسـتراتيجيةتراعى المؤسسة عند وضع
تعظــم عمليــة الــتعلم المعتمــدة علــى الطالــب، وقــادرة علــى تحقيــق مخرجــات 
التعلم المستهدفة، وتساعد الطالب على التحليل والتفسير ووضـع األولويـات 

% 30والتفكير الناقـد وحـل المشـاكل، علـى أن تمثـل األنمـاط غيـر التقليديـة 
 فـــيهـــذه الطـــرق  وتوثـــق ,علـــى األقـــل مـــن الـــوزن الكلـــى لألنمـــاط التعليميـــة

 .توصيف المقررات

  ـــيم ـــة لعمليـــة التعل ـــون مـــن األطـــراف المعني يشـــارك فـــى إعـــداد الخطـــة ممثل
أعضــاء هيئــة تــدريس، طلبــة، ممثُلــون مــن المجتمــع، ممثلــون مــن النقابــات (

وتعلن لجميع أفراد  ,ثم توثق وتعتمد من المجالس المعنية) والهيئات المعنية
 .المؤسسة

 ي؛سم تقديم خطة تدريسية فى بداية العـام الدراسـتطلب المؤسسة من كل ق 
 .التعليم و التعلم إستراتيجيةلتتأكد من أن هذه الخطة تعكس 

  تحــدد المؤسســة نظامــا لالســتفادة مــن نتــائج التغذيــة المرتجعــة مــن الطــالب
وأيضا مـن نتـائج االمتحانـات فـى المراجعـة الدوريـة  ,وأعضاء هيئة التدريس
 .لتعلم وتطويرهاالستراتيجية التعليم وا

  :الذاتيالممارسات الفعلية للتعلم  2- 4

  ،الـــدوريات، و تقـــوم المؤسســـة بتـــوفير مصـــادر للـــتعلم الـــذاتى للطـــالب مثـــل الكتـــب
واالتصال بشبكة المعلومـات الدوليـة،  ,معامل الحاسب اآلليو األقراص المدمجة، و 
ى مثــــل وحـــدات الوســــائل الســــمعية والبصـــرية، باإلضــــافة إلــــى التســـهيالت األخــــر و 

ــــاحف، والأمــــاكن الســــتعارة المــــواد التعليميــــة،  معامــــل و ، اإليضــــاحيةلوحــــات والمت
  .وخالفه ,قاعات مطالعةو لغات، ال
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 لتنميــة مهــارات  متنوعــة تحتــوى المقــررات الدراســية وطــرق التــدريس علــى مجــاالت
ومهــــارات العــــرض،  ,روعاتوتنفيــــذ المشــــ ,حــــل المشــــكالت :الــــتعلم الــــذاتى مثــــل

 .ندوات وخالفهوالميدانية، الزيارات الو دوار، األعرض و 

  تستخدم المؤسسة وسائل تحفز الطالب على الـتعلم ذاتيـًا تتضـمن تخصـيص وقـت
  . كاف في الجداول الدراسية ووزن مناسب في التقييم وخالفه

  :سياسة المؤسسة فى التعامل مع مشكالت التعلم 3- 4

 ة لمشـاكل التعلـيم والـتعلم تضع المؤسسة سياسة تتميز بالمرونـة واالسـتجابة السـريع
  :مثل

 تتبـــع المؤسســـة سياســـة تقســـيم الطـــالب : الكثافـــة العدديـــة الزائـــدة للطـــالب
 –محاضــرة (يتناســب عــددها مــع نــوع النشــاط التعليمــي  ,علــى مجموعــات

/ دروس عمليـــــــة –محموعـــــــات عمـــــــل صـــــــغيرة  –مجموعـــــــات مناقشـــــــة 
بشــرية موزعــة وتســتخدم البنيــة التحتيــة لهــا والعناصــر ال) ورش /إكلينيكيــة

  .التوزيع األمثل) يوم دراسى كامل(على كل الوقت المتاح 

 تقــوم المؤسســة بعمــل دراســة وافيــة ألســباب وحجــم : الــدروس الخصوصــية
يمكــن أن يــتم ذلــك عــن طريــق . (وتضــع الحلــول المناســبة لهــا ,المشــكلة

ثم يـتم تنفيـذ  ,لتحديد أسباب وحجم المشكلة ؛دراسات واستبيانات للطالب
توزيـــــع الســـــاعات المكتبيـــــة علـــــى أعضـــــاء هيئـــــة  :حلـــــول مثـــــلبعـــــض ال
أو عمـــل محاضـــرات اختياريـــة حســـب رغبـــة  ,للطلبـــة وٕاعالنهـــاالتـــدريس 

جــراءات المناســبة مــع مــن يثبــت أنــه يقــوم بإعطــاء الطــالب مــع اتخــاذ اإل
 ).الدروس الخصوصية

  تضـــــع المؤسســـــة ضـــــوابط للكتـــــاب الجـــــامعى مثـــــل: الجـــــامعيالكتـــــاب: 
 ,مجموعــة مــن األســاتذة المتخصصــين فــى المجــال المراجعــة عــن طريــق

بـدعم  لسـعر المناسـباوتحديـد  ,النشـر فـيالقانونيـة  اإلجـراءات إتبـاعمع 
جــراءات الالزمــة مــع مــن يثبــت أنــه كمــا تتخــذ المؤسســة اإل. مــن الجامعــة

 .يقوم بالضغط على الطالب لشراء كتاب بعينه
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 ن االنتــدابات ذات تتأكــد المؤسســة مــن أ: انتــدابات أعضــاء هيئــة التــدريس
وأن المنتدبين يقومون بتأديـة المطلـوب مـنهم مـن خـالل  ,فائدة ومصداقية

ــــدابات . اســــتمارات استقصــــاء للطــــالب كمــــا تحــــدد المؤسســــة نســــبة االنت
الســنوية مــن أعضــاء هيئـــة التــدريس العــاملين بهـــا بحيــث ال تخــل بســـير 

 .العملية التعليمية بها

 ط لتنميــة مواردهــا مــن خــالل تقــوم المؤسســة بعمــل خطــ: ضــعف المــوارد
وحـــدات ذات طــابع خـــاص ودعـــوة  وٕانشـــاء ,بحثيـــة أو خدميــة اتعو مشــر 

علـــى ســـبيل المثـــال الحصـــول علـــى  دعـــم  ,ذلـــك وغيـــر ,رجـــال األعمـــال
 تطـــــــوير التعلـــــــيم العـــــــالي روعاتللبـــــــرامج التعليميـــــــة عـــــــن طريـــــــق مشـــــــ

)HEEP(, ياالتحـــــــــاد األوروبـــــــــ روعاتومشـــــــــ )(TEMPUS,  وعقـــــــــد
 أوواســتحداث بـرامج جديــدة  ,ب طــالب مـن دول خارجيـةاتفاقيـات الجتـذا
 .برامج متميزة

 تقــــوم المؤسســــة بعمـــل تحــــديث وفحــــص : نقـــص أعضــــاء هيئــــة التـــدريس
لقاعــدة البيانــات بطريقــة دوريــة بحيــث يــتم معرفــة أى نقــص فــى أعضــاء 
هيئــة التــدريس أوًال بــأول فــى أى مــن األقســام وتقــوم المؤسســة باالســتجابة 

يتحقـق ذلـك عـن طريـق قيـام المؤسسـة  أنويمكـن ( صالسـريعة لهـذا الـنق
ضــــافية بــــأجر إبتكليــــف األعضــــاء المتواجــــدين بالقســــم بالعمــــل ســــاعات 

أو االســـتعانة بأعضـــاء مـــن أقســـام أخـــرى داخـــل المؤسســـة فـــى  إضـــافي
 ) .تدريس المواد المشتركة أو باالنتداب من مؤسسات أخرى

 ضـــور لح يتقـــوم المؤسســـة بعمـــل حصـــر دور : ضـــعف حضـــور الطـــالب
عـن طريـق  -وجد إن-وغياب الطالب وفحص أسباب ضعف الحضور 

 .استمارات االستبيان وحل المشاكل المتسببة فى الغياب أوًال بأول

  ):يتوظيف /تأهيلي/ يميدان(تدريب الطالب  4- 4

  وجـــود خطـــة موثقـــة لتـــدريب الطـــالب لتحقيـــق المخرجـــات المســـتهدفة مـــن عمليـــة
خطـــة للتـــدريبات الميدانيـــه  إلعـــدادوعـــة عمـــل تقـــوم المؤسســـة بتحديـــد مجم: الـــتعلم

 .  وعرضها على مجلس الكلية العتمادها  ,المدرجة فى برامجها
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 تقــــوم األقســــام المشــــاركة فــــى التــــدريب : توصــــيف موثــــق لبــــرامج تــــدريب الطــــالب
عـــداد توصـــيف دقيـــق  يشـــتمل علـــى أهـــداف التـــدريب ووســـائله وطـــرق إالميـــدانى ب

 .التقويم

 التــــدريب تتضـــمن تحديـــد أســـلوب لإلشـــراف المســــتمر  شـــراف علـــىوجـــود آليـــة لإل
بــأول مــع أى  ويــتم التعامــل أوالً  ,وٌيقــدم تقريــر دورى مــن المشــرفين ,والمســؤلين عنــه

 . أو تقديم التقارير اإلشرافقصور فى 

  يـــتم  تقـــويم عمليـــة التـــدريب والقـــائمين عليهـــا مـــن خـــالل اســـتمارات اســـتبيان ومـــن
ا ثبــت وجــود إذبنــاء علــى تقيــيم األداء (التــدريب خــالل الزيــارات التفقديــة  ألمــاكن 

مثـل تغييـر المشـرفين أو حجـب  الالزمـة اإلجـراءات اتخـاذشراف يـتم قصور في اإل
 ).اإلضافيخصم من األجر الالمكافآت أو 

 تحقيـــق المخرجـــات المســـتهدفة للتعلـــيم مـــن خـــالل  ييـــتم تقيـــيم لفاعليـــة التـــدريب فـــ
 .م عن طريق استمارات تقييم معدة سلفاً تحليل نتائج الطالب الذين يتم تقييمه

  توجــــد للمؤسســــة سياســــات لتحــــديث نظــــام التــــدريب الميــــدانى  بنــــاء علــــى التغذيــــة
مثـل (تحليـل نتـائج الطـالب، والمسـتجدات األخـرى و الراجعة من األطراف المعنية، 

 ضـــافة أوإعمـــل دراســـة لالحتياجـــات يـــتم علـــى أساســـها وضـــع مقترحـــات تتضـــمن 
 ).  الوسائل وطرق التقييم وخالفه فيتغيير و تدريب،  أماكن/ حذف مجاالت

 :نظام تقويم الطالب 5 - 4

  تمثـــل عمليـــة تقـــويم الطـــالب فـــى التعلـــيم العـــالي أحـــد الوســـائل الهامـــة للتأكـــد مـــن
. تحقيق المعايير األكاديمية للبرنامج كمـا أنهـا تحفـز الطـالب علـى الدراسـة والـتعلم

إلضــافة إلــى مــنح الطالــب الشــهادة أو الدرجــة ويهــدف التقيــيم بوســائله المختلفــة، با
  : تحسين العملية التعليمية عن طريقو العلمية، 

  ًإرشـــاد الطــــالب إلــــى نقــــاط القــــوة والضــــعف فــــي تحصــــيلهم الدراســــي أوال 
 .بأول

 ــــة المقــــرر ــــدريس بمــــدى فاعلي ــــة الت ــــف أعضــــاء هيئ ــــتعلم  ,تعري وطــــرق ال
 .المستخدمة فيه
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  لممارسة عملهم في المجتمعالتأكد من كفاءة الطالب عند التخرج.  

  تقــــيس طــــرق التقيــــيم المســــتخدمة المخرجــــات التعليميــــة المســــتهدفة والتــــي تشــــمل
 . المعلومات والمهارات والسلوكيات بنسب محددة وموثقة

 ــــوع اإلرشــــادي ــــويم كــــال مــــن الن ــــوجيهي/ يشــــمل التق / واإلشــــهادي formative الت
  ).(summative التجميعي

 عملية تقويم الطالب فيفة تتبع المؤسسة أنماطا مختل. 

  بالنسبة لتقييم المعلومات: 

  االمتحانــات التحريريــة المشــتملة علـــى األســئلة المقاليــة، األســئلة المقاليـــة
 .وغيره تكملةالو  ,التطابقو المعدلة، االختيار من متعدد، 

 متحانات الشفوية الموضوعيةاال. 

 بالنسبة للمهارات العملية والسلوكيات : 

 لعمليـة الموضـوعيةاالمتحانـات اObjective structured practical 

exams عـــــن طريـــــق المالحظـــــة المباشـــــرة باســـــتخدام قـــــوائم تقيـــــيم  

checklist ) التعــــرف علــــى عينــــات أو نتــــائج، /إجــــراء تجــــارب معمليــــة
 ).role play-تمثيل أدوارو 

  ،قوائم تقييم التدريب الميداني والمشاريع الطالبية وغيرهو سجل أنشطة.  

 المؤسسة على نظام التقييم المستمر الـى جانـب التقيـيم النهـائى ويشـمل ذلـك  تعتمد
امتحانات دورية يتلقى الطالب عنهـا تغذيـة راجعـة لمتابعـة مسـتوى أداء الطلبـة أوال 

 .  بأول

 توصيف البرامج والمقررات يتوثق المؤسسة طرق التقييم المستخدمة ف . 

 م والخروج منها بمعلومـات التخـاذ قـرارات يتم تحليل نتائج الطالب لمتابعة إنجازاته
 .دخال تعديالت أو تطويرات على مقرراتها ووسائل التقييمإبشأن 
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  توجـــد لجـــان لإلشـــراف علـــى االمتحانـــات للبـــرامج المختلفـــة معتمـــدة مـــن المجـــالس
وتقـــوم بعمـــل اجتماعـــات دوريـــة موثقـــة  ,الـــوظيفيومحـــدد لهـــا التوصـــيف  ,المعنيـــة

 فــيتتبعهــا  التــياالمتحانــات والوســائل  إعــداديفيــة بمحاضــر وتصــدر إرشــادات لك
الحفــاظ علــى الســرية والضــوابط الخاصــة بتغطيــة االمتحانــات للمخرجــات التعليميــة 

 validity and)(االمتحانــات  المســتهدفة وكيفيــة التأكــد مــن مصــداقية وثبــات

reliability   

 عـن المراجعـات  تستخدم المؤسسة نظـام الممتحنـين الخـارجيين ويوجـد لـديها تقـارير
 :قام بها الممتحنون الخارجيون للتأكد من يالت

 يتحقـق  أنويمكـن (طابقة االمتحـان مـع المخرجـات التعليميـة المسـتهدفة م
ذلك من خالل جدول موضح به المخرجات التعليمية المسـتهدفة والطـرق 

  ).االمالئمة لتقويم كل منه

 مة الدرجات الموضوعةءمال . 

 مة وقت االمتحانءمال. 

 وضوح االمتحان ولغته. 

 عدالة الدرجات المعطاه للطالب وتوافق الدرجات بين المصححين. 

  لإلجابةوجود نموذج. 

 تضع المؤسسة ضوابط لالمتحانات من حيث :  

 بدايــة العــام الدراســى بنظــام التقيــيم وتوزيــع الــدرجات  يإعــالم الطــالب فــ
ظـام نسية و وطريقة حساب التقديرات فى مختلف المقررات والسنوات الدرا

 .التظلم

  الدراسيبداية العام  فيإعالن مواعيد االمتحانات للطالب.  

  أخذ رأى الطالب فى مواعيد االمتحانات وعمل التعديل الـالزم بنـاء علـى
 .رغباتهم واحتياجاتهم

  ثنـين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس علـى اتتكون لجنة االمتحان الشفوي من
 .ضوعية والعدالة بين الطالباألقل وتوضع األسئلة بنظام يضمن المو 
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 عالن عن نتائج االمتحانات فى فترة ال تزيـد عـن شـهرين بعـد االنتهـاء اإل
 .من االمتحانات

 تضع المؤسسة ضوابط لعملية التصحيح من حيث: 

  ضـــرورة وجـــود نمـــوذج إجابـــة موضـــحا بـــه توزيـــع الـــدرجات علـــى األســـئلة
 .وأجزائها

 متحانيــة الواحــدة علــى أن يشــترك أكثــر مــن أســتاذ فــي تصــحيح الورقــة اال
بتصـحيح نفـس السـؤال فـي جميـع ) أو مجموعـة محـددة(يقوم أستاذ واحـد 

ويســتحب . لتحقيــق قواعــد التوســط والعدالــة) حســب عــدد الطلبــة(األوراق 
 .تم مراجعة تصحيح كل سؤال بواسطة أستاذ آخر إن أمكنتأن 

  يـــتم بنـــاء تقـــدير الـــدرجات فـــي االمتحانـــات العمليـــة بواســـطة قـــوائم التقيـــيم
 .على أوزان نسبية محددة سلفا لكل بند من بنود القائمة متفق عليها

  تشكيل لجنـة لفحـص تظلمـات الطـالب أوًال بـأول مـن وكيـل الكليـة للتعلـيم
والطــالب وثالثــة مــن األســاتذة المشــهود لهــم بالنزاهــة والحيــدة مــع رئــيس 

فــى  ويــتم فحــص التظلمــات ,بهــا الطالــب يالكنتــرول الخــاص بالســنة التــ
ويحضــر الطالــب عمليــة  ,مــدة ال تزيــد عــن عشــرة أيــام مــن تــاريخ الــتظلم

 .طالع على درجاته والتأكد منهافحص األوراق لإل

  :الجامعي الدراسيالكتاب  6- 4

  ،يعتمد التعلـيم الجـامعي فـي األسـاس علـى تعـدد و تنـوع مصـادر المعرفـة للطـالب
 -المحليـــــة والعالميـــــة  -و لهـــــذا يجـــــب أن يتـــــوافر للطالـــــب العديـــــد مـــــن المراجـــــع 

  .طالع عليها مما يساعد على تحقيق المخرجات العامة للتعليم الجامعيلإل

  فـــــى حالـــــة وجـــــود كتـــــب دراســـــية جامعيـــــة صـــــادرة عـــــن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس
بالمؤسســـة، يجـــب أن تشـــكل لجنـــة فـــى كـــل قســـم لفحـــص الكتـــب المؤلفـــة واعتمـــاد 

  .محتواها العلمى

 ء الكتــب الجامعيــة الصــادرة فــي المؤسســة لــيس يــتم التأكيــد علــى الطــالب بــأن شــرا
 .ويتم التأكد من هذا عن طريق استقصاء آراء الطالب ,إجبارياً 
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   المصححين لكتبهم انحيازيتضمن تقرير الممتحن الخارجى إفادة عن عدم. 

  :المصادر المتاحة للتعليم والتعلم 7- 4
  :المكتبة

 يكون للمكتبة مبنى خاص أو طابق منفصل.  

 كتبة كافية للطالب بحيث ال تكون مزدحمةمساحة الم. 

  ــــة ــــة للطــــالب لممارســــة عملي بهــــا تجهيــــزات مناســــبة لنشــــاط المكتبــــة وأمــــاكن كافي
 .طالعاإل

 بها نظام يساعد الطالب على البحث عن الكتب والدوريات المطلوبة. 

  كتاب وتحدث بانتظام 20.000عدد الكتب المتاحة بالمكتبة ال يقل عن .  

 وتحـدد توقيـت عمـل المكتبـة. للطـالب اً معلنـ ,مًا الدارة المكتبةتضع المؤسسة نظا, 
 .على األقل يجب أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساءً  والذي

  محــــددًا بــــه فتــــرة االســــتعارة وغرامــــات  ,لطــــالبليوجــــد نظــــام لالســــتعارة الخارجيــــة
 . التأخير وتعمل المؤسسة على توافر نسخ كافية من الكتب والمراجع لالستعارة

 توفر المؤسسة خدمة االنترنت بالمكتبة وخدمات المكتبة الرقمية . 

 تتمتع المكتبة بالنظام والنظافة واإلضاءة والتهوية الجيدة. 

 ومحـدد لهـم األدوار ومـؤهالتهم  ,عدد العـاملين بالمكتبـة كـاف للتعامـل مـع الطـالب
تدريبيــة ن علـى دورات يحاصـليكونـون  أو/ وخبـراتهم تسـمح لهـم بالعمـل بالمكتبــة و

 .فى مجال التخصص وأيضا فى تكنولوجيا المعلومات

  يوجد بالمكتبـة سـجالت للمتـرددين وتقـوم المؤسسـة بعمـل حصـر لنسـبة المسـتفيدين
عـــدد الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــة  إجمـــالي إلـــىمـــن خـــدمات المكتبـــة 

 %.50ويجب أال تقل النسبة عن  ,المعاونة
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 ستقصـــاء لمعرفـــة رأى المســـتفيدين مـــن خـــدمات تقـــوم المؤسســـة بعمـــل اســـتمارات ا
 .المكتبة بصفة دورية

 صـندوق وضع ( .تضع المؤسسة نظاما لتلقى شكاوى الطالب من خدمات المكتبة
ـــة، االشـــك ، أو يتقـــديم الشـــكوى للمشـــرف األكـــاديمأو وى والمقترحـــات داخـــل المكتب

عـة حـل المشـاكل ويتم متاب) لى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبإالتوجه مباشرة 
والتأكـــد مـــن ذلـــك عـــن طريـــق اجتماعـــات مـــع الطـــالب مقـــدمى  ,مـــع ادارة المكتبـــة

ومن خالل اسـتمارات استقصـاء رضـا الطـالب عـن  ,الشكاوى على المدى القصير
  .خدمات المكتبة على المدى الطويل

  :قاعات الدرس والمعامل

 لـى كـل الوقـت توفر المؤسسة معامل وقاعـات كافيـة وتسـتخدمها بجـداول موزعـة ع
  .التوزيع األمثل) كامل ييوم دراس(المتاح 

  كــون تتتناســب قاعــات المحاضــرات والفصــول الدراســية مــع اعــداد الطــالب بحيــث
 .هناك مسافات كافية لحركة الطالب

  علـى  متـرانتتناسب مساحات المعامل مع اعداد الطالب بحيث يكـون لكـل طالـب
 .األقل

  ضــــــاءة الجيــــــدة بقاعــــــات الـــــــدرس اإلتحــــــرص المؤسســــــة علــــــى تــــــوافر التهويـــــــة و
 .والمحاضرات والمعامل

  توجــــد وســــائل ســــمعية بصــــرية كافيــــة بقاعــــات المحاضــــرات مثــــل جهــــاز كمبيــــوتر
ميكروفـــون، و ســـبورة، و ) (Data Show, Projectorsوأجهــزة عـــرض مختلفــة 

 .جانب وجود األثاث الالزم إلىوسماعات 

 كافية فى مجـال عمـل المعمـللهم خبرة  ,يوجد عدد كافى من الفنيين فى المعامل, 
ويــــتم تقيــــيم كفــــاءتهم مــــن خــــالل رأى أعضــــاء هيئــــة التــــدريس العــــاملين فــــى هــــذه 

  .وتحسين أدائهم من خالل دورات تدريبية منتظمة ,المعامل
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  المجال الخامس
  أعضاء هيئة التدريس
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  :مقدمة

وبنــاء علــى ذلــك  ؛التعليميــةيمثــل أعضــاء هيئــة التــدريس أحــد المحاورالرئيســية فــي العمليــة 
فيجـــب أن يكـــون لـــدى كـــل عضـــو فـــى هيئـــة التـــدريس كافـــة المعلومـــات والمفـــاهيم الخاصـــة بمـــادة 

امتالكـه للقـدرات والمهـارات األساسـية والكفـاءات الالزمـة لتسـهيل اكتسـاب  إلىضافة تخصصه باإل
تعليميــــة مختلفــــة  الطــــالب للمعــــارف والمهــــارات والســــلوكيات للبــــرامج الدراســــية، مســــتخدما وســــائط

  .تتناسب مع استراتيجيات المؤسسة للتعلم

جـــراءات تعيـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس تضـــمن إويتعـــين علـــى المؤسســـة أن تتأكـــد مـــن أن 
  .توافر الحد األدنى من الكفاءة المطلوبة

كمـــا يجـــب أن تقـــوم المؤسســـة بتـــوفير الفـــرص والوســـائل المتعـــددة والكافيـــة ألعضـــاء هيئـــة 
  . ن لديها لتنمية قدراتهم التعليمية ومهاراتهم المهنيةالتدريس العاملي

  :كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس لتحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم 1- 5

  يجب أن تتوافر لـدى المؤسسـة إحصـاءات كاملـة عـن عـدد أعضـاء هيئـة التـدريس
يميـة التـى ونسبتهم إلى أعداد الطالب فـى كافـة البـرامج التعل ,أقسامها المختلفة يف

 .تقدمها

  تحــــدد المؤسســــة تحديــــدا دقيقــــا موثقــــا مــــؤهالت أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بكوادرهــــا
المختلفة والهيئة المعاونـة ومـدى تناسـب الكفـاءات مـع احتياجـات البـرامج التعليميـة 

  .الالزم لتحقيق رسالة المؤسسة اإلطار يوالخدمات المجتمعية ف يوالبحث العلم

 ــديها مــع أعــداد  تقــوم المؤسســة بدراســة مــدى تناســب األعــداد والكفــاءات المتــوفرة ل
كـــل برنـــامج واحتياجـــات العمليـــة التعليميـــة اســـتنادا للمعـــايير العالميـــة  يالطـــالب فـــ

 . كل مؤسسة فيالمتعارف عليها بالنسبة لطبيعة الدراسة والبرامج 

  تحدد المؤسسة احتياجاتها المطلوبـة مـن األعـداد والتخصصـات المختلفـة ألعضـاء
 . أجرتها التيعلى الدراسة  ئة التدريس والهيئة المعاونة بناءً هي

 أو  /يجب أن تكون لدى المؤسسة سياسـة واجـراءات محـددة للتعامـل مـع الـنقص و
 :أعداد هيئة التدريس فى أقسامها المختلفة، وتتضمن فيالزيادة 
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 تحديد احتياجات هيئة التدريس من التدريب والدراسات . 

  ف عليها وموثقة داخـل األقسـام للتعامـل مـع حـاالت وجود اجراءات متعار
الــنقص الطــارىء فــى أعــداد هيئــة التــدريس مثــل العمــل لســاعات إضــافية 

أعضــاء هيئــة التــدريس مــن التخصصــات ذات العالقــة  وانتــداببمكافــأة، 
 .  من داخل أو خارج المؤسسة، أو أي إجراءات أخرى

 ة  االعارات واألجازاتوضع قواعد لالنتدابات الداخلية والخارجية ونسب . 

  الجديدة تللتعييناإعداد خطة زمنية. 

  يجــب أن يتــوافر لــدى المؤسســة آليــة لتحديــد األعبــاء التدريســية ومهــام دعــم وٕارشــاد
، وٕاجرائهــا علــى األبحــاث العلميــة اإلشــراف، ومهــام اإلداريــةالطــالب، والمســئوليات 

عضــو مــن اعضــاء وغيــر ذلــك مــن أنشــطة تطــوير التعلــيم وضــمان الجــودة، لكــل 
 .هيئة التدريس والفئة المعاونة

 شــراف ألعضــاء هيئــة يقــوم رؤســاء األقســام بإســناد المهــام التدريســية والبحثيــة واإل
ضــافية التــدريس تبعــا لخطــة موثقــة مبنيــة علــى عــدد ســاعات العمــل األساســية واإل

ويــرتبط اســتيفاء عضــو هيئــة التــدريس . المنصــوص عليهــا فــى القــوانين التنظيميــة
ويــتم . والمكافــآت األخــرى يضــافعبــاء الموكلــة إليــه باعتمــاد صــرف األجــر اإللأل

اعــالن الخطــة المــذكورة والقواعــد المنظمــة لتنفيــذها فــى مجــالس األقســام وتوثيقهــا 
 .وتوفير نسخ كافية منها ألعضاء هيئة التدريس والمعاونيين فى كل قسم

  ذوي الخبـرات المختلفـة مـن تستعين المؤسسة باألساتذة المتفرغين وغيـر المتفـرغين
ــــة ومختلــــف األنشــــطة األخــــرى  أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بهــــا فــــي العمليــــة التعليمي

 . للمؤسسة

  :موضوعية وشفافية تطبيق معايير التعيين 2- 5

  تســـعى المؤسســـة لوضـــع قواعـــد وشــــروط لتعيـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئــــة
واحتياجاتهـــا الفعليـــة، المعاونـــة تتســـم بالموضـــوعية وتتناســـب مـــع رســـالة المؤسســـة 

 .وتعلن لجميع المستفيدين
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  يـــتم طلـــب الوظـــائف الجديـــدة لكـــل قســـم طبقـــا للخطـــة الزمنيـــة المعتمـــدة وال يســـمح
وجــــود المبــــررات الكافيــــة وذلــــك بعــــد موافقــــة المجــــالس اإلداريــــة  فــــيال إبتعــــديلها 
 .المعنية

 تعيـين أعضـاء  تلتزم المؤسسة بالشـفافية فـى تطبيـق القـوانين واللـوائح المنظمـة عنـد
 . هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 مقابلــة شخصــية كشــرط للقبــول فــى الوظيفــة / تضــمنت الشــروط إجــراء امتحــان إذا
/ فعلى المؤسسة وضع الضوابط الكافية لضمان العدالة التامة فـى اجـراء االمتحـان

 .وكذلك النتائج التفصيلية للمتقدمين ,المقابلة، وٕاعالن القواعد المنظمة لها

  ًللتعامــــل مــــع الشــــكاوى والتظلمــــات الخاصــــة بالتعيينــــات،  تضــــع المؤسســــة نظامــــا
 .يضمن سرعة وجدية البت فيها وٕاعالن نتائجها

الهيئة / سياسات وبرامج لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس 3- 5
  : المعاونة

 تضــع المؤسســة آليــة للتعــرف علــى االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التــدريس 
  :عن طريق تحديد األولويات فى كل من المجاالت اآلتية

  ًرفــع الكفــاءة التعليميــة ألعضــاء هيئــة التــدريس والفئــة المعاونــة وذلــك بنــاء 
علــى نتــائج اســتبيانات الطــالب، واســتجابة للمتغيــرات المحليــة والعالميــة، 

  .وتطبيقا لسياسات التحسين والتعزيز

 خصــص علــى أن تتوافــق مــع  التطــوير المهنــى المســتمر فــى مجــاالت الت
والخـدمات المجتمعيـة، واهتمامـات  ياحتياجات الكلية لتنمية البحث العلم

 .أعضاء هيئة التدريس

  تقوم المؤسسة بوضـع خطـة زمنيـة لتنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس بنـاء علـى
الدراســـة التـــى أتمتهـــا لتحديــــد االحتياجـــات فـــى كـــل مــــن مجـــال الكفـــاءة التعليميــــة 

  .ضوء خطة الجامعة والبرامج المتاحة بها فيالمستمر  المهنيوالتطوير 

 تحدد المؤسسة فى الخطة الزمنية للتدريب: 
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   التـينسبة أعضاء هيئة التـدريس فـى الـدرجات المختلفـة والفئـة المعاونـة 
 .سيتم تدريبها سنوياً 

  ستعقد سنوياً  التيعدد الدورات والمؤتمرات والندوات. 

 تشملها الدورات والمؤتمرات والندوات الموضوعات الرئيسية التى 

  القائمين على التنسيق لهذه األنشطة. 

  ــــديها مــــن كفــــاءات ومــــا هــــو متــــوفر مــــن تعمــــل المؤسســــة علــــى االســــتفادة ممــــا ل
الـذين يقومـون بتلبيـة ) TOT(مشروعات محليـة وعالميـة لبنـاء فريـق مـن المـدربين 

هـــو متـــوافر بالجامعـــة احتياجـــات المؤسســـة التدريبيـــة الخاصـــة باالضـــافة الـــى مـــا 
 .وتزود بهم  مراكز تطوير التعليم

  تنشــىء المؤسســة نظامــا لتحديــد مــدى نجــاح الخطــة التدريبيــة علــى المــدى القصــير
 :وذلك عن طريق ,والبعيد

 استبيان رأى أعضاء هيئة التدريس بعد التدريب . 

  الطــــالب(اســــتبيان رأى المســــتفيدين مــــن الخدمــــة الناتجــــة عــــن التــــدريب, 
 ).فئات المجتمعو قائمة على شئون األبحاث العلمية، ال ةواإلدار 

 تقارير المراجعة الداخلية والخارجية. 

  تقييم االحتياجات التدريبية وتحديث الخطـة بنـاء علـى التقيـيم  بإعادةتقوم المؤسسة
  . السابق

  :الهيئة المعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 4- 5

 ء أعضاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـة تتضـمن تتبنى المؤسسة سياسة لتقييم أدا
  :العناصر اآلتية

 ـــة التـــدريس ـــة بالجـــدول الدراســـ/ مـــدى التـــزام عضـــو هيئ ـــة المعاون  ,يالهيئ
 ...لخإالتواجد بالمعامل والمكتبة و  ,الساعات المكتبيةو  ساعات الريادة،و 

  كفاءة األداء من الناحية التعليمية . 
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 امل االجتماعى والنفسى معهـم واالشـتراك درجة التفاعل مع الطالب والتع
  .األكاديمي واإلرشادالخدمات الطالبية المختلفة بجانب الدعم  يف

 ــــدريس ــــة الت ــــ/ درجــــة مشــــاركة عضــــو هيئ ــــة ف األنشــــطة  يالهيئــــة المعاون
 ...لخإالمشروعات البحثية و  ,المـشروعات القوميةو , المجتمعية

  ط والسياســـات مشـــاركة عضـــو هيئـــة التـــدريس فـــى وضـــع وتطـــوير الخطـــ
 .التعليمية والبحثية بالمؤسسة

 نسبة المشاركة فى النشاطات العلمية والمجتمعية داخل وخارج البالد.  

 المشاركة الفعالة فى أنشطة الجودة وتطوير العملية التعليمية. 

  جــراءات عــداد وتنفيــذ اإلإ) لجنــة أو وحــدة(المؤسســة الجهــة المنــوط بهــا  إدارةتحــدد
 .الكلية مباشرة إدارةلية تقييم األداء على أن تتبع التقنية الخاصة بعم

 يتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس عن طريق: 

  اســتطالع رأى الطــالب شــامال الناحيــة التعليميــة وأســلوب التعامــل والــدعم
تقيـيم  فـيعلى أن يكـون لـرأى الطـالب نسـبة مـؤثرة . يوالنفس ياالجتماع
 .األداء

  ــــة والمر دارة الكلإ رأى رؤســــاء األقســــام و ــــر ءو ي ســــين مــــن األكــــاديميين وغي
 .األكاديميين

 نجازات المقدم من عضو هيئة التدريس مدعما بالوثائقسجل اإل. 

  عناصـر وجهـة وأدوات تقيـيم األداء ألعضـاء هيئـة التـدريس  بإعالنتقوم المؤسسة
 .والهيئة المعاونة  بكل الوسائل المتاحة

  ونـة بطريقـة شخصـية بنتيجـة التقيـيم أعضـاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعا إعـالميتم
 .  ه مقارنة بالمتوسط العام لألداءئداأالمفصلة وكذلك معدل 

 المؤسســة نظامــا يســمح لعضــو هيئــة التــدريس التقــدم باعتراضــه علــى نتيجــة  تنشــئ
ويتضـــمن النظـــام وســـائل عادلـــة  ,تبـــرر االعتـــراض التـــيالتقيـــيم مـــع تقـــديم الوثـــائق 
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الالزمــة تبعــا  اإلجــراءاتواتخــاذ  ,مــدى صــحتهومحــددة لبحــث االعتــراض وتقريــر 
 .لذلك

 يـــتم علـــى أساســـها الترقـــى للوظـــائف  يتســـتخدم نتـــائج التقيـــيم كأحـــد المعـــايير التـــ
وكـذلك أفضـلية الحصـول علـى االمتيـازات  ,داريـةاألكاديمية والتعيـين بالوظـائف اإل

لخـارج المـؤتمرات بالـداخل وا وحضـور ,المتاحة من المؤسسة مثل المهمات العلمية
 . اللوائح والقوانين المنظمة إطار يفو وغيرها، 

  :الهيئة المعاونة عن عملهم بالمؤسسة/ رضا أعضاء هيئة التدريس 5- 5

  تســـعى المؤسســـة الـــى تـــوفير ســـبل للرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة ألعضـــاء هيئـــة
الدولــة بهــدف / مــا قــد يتــوافر عــن طريــق المؤسسســة األم إلــىضــافة التــدريس باإل
 .مع مترابط ومتكافل داخل المؤسسةخلق مجت

 المؤسســــة نظامــــا يــــتم عــــن طريقــــه بحــــث مشــــاكل أعضــــاء هيئــــة التــــدريس  تنشــــئ
  .جراءات المناسبةالمتعلقة بالعمل واتخاذ اإل

  تقــوم المؤسســة باســتطالع آراء أعضــاء هيئــة التــدريس بصــفة دوريــة لقيــاس مــدى
 :رضاهم عن عملهم بشأن

 عالقتهم مع اإلدارة. 

 سى وتناسبه مع الكادر الوظيفي ومتطلبات العمل األخرىالعبء التدري. 

 سير العملية التعليمية ونظام ضمان جودتها وعالقتهم بالطالب. 

  توفرها المؤسسة التيامكانات البحث العلمى والنشاطات العلمية. 

 ـــاءة وفاعليـــة الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة والخـــدمات األخـــرى التـــ  يكف
 .توفرها المؤسسة لهم

 العمل والتسهيالت المتاحة به مكان. 

 كفاءة وعدالة النظام الخاص بالتعامل مع شكواهم.  

  تستخدم المؤسسة وسائل مختلفة فى استطالع رأى أعضاء هيئة التـدريس لضـمان
 .دقة البيانات والمعلومات الناتجة عنه
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 حصـــــــائية الالزمـــــــة الســـــــتخالص النتـــــــائج مـــــــن تجـــــــرى المؤسســـــــة التحلـــــــيالت اإل
جـراءات  الالزمـة وتقـوم حدد النقاط التى تحتـاج للتحسـين وتقتـرح اإلوت ,االستطالع

 .بعرضها على أعضاء هيئة التدريس لمناقشتها قبل التنفيذ

  مــن المجــالس المختصــة بعــد موافقــة أعضــاء هيئــة التــدريس  اإلجــراءاتيــتم اعتمــاد
 .  عليها
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  المجال السادس
  ميةالعل البحث العلمي واألنشطة
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  :مقدمة

ـــذي يجـــر  أو /بغـــرض إضـــافة معـــارف و يالبحـــث العلمـــي هـــو النشـــاط البحثـــي األصـــيل ال
تطــوير أو ابتكــار تكنولوجيــات تعــود بالمنفعــة علــى المجتمــع فــى شــكل خلــق فــرص عمــل، أو حــل 
مشكالت صحية أو بيئية أو إجتماعيـة أو اقتصـادية، أو رفـع لمؤشـرات مسـتوى المعيشـة، أو زيـادة 

  . أو دفع التنمية في مختلف المجاالت ,ميالدخل القو 

أحــد المعــايير األساســية للمفاضــلة بــين الكليــات وتحديــد الترتيــب علــى  يويعــد البحــث العلمــ
ــ والــدولي يالمســتويين القــوم نشــاء مجــاالت محــددة هــو الوســيلة إل يكمــا أن نمــو البحــث العلمــى ف

  . centers of excellenceمراكز بحثية مميزة فى هذه  المؤسسات 

   : يسياسات المؤسسة فى مجال البحث العلم 6-1

 يقوم البحث العلمى فى المؤسسة على خطة مكتوبة وموثقة.  

 يوجد هيكل تنظيمى للتخطيط  للبحث العلمي واإلشراف عليه.  

 المؤسسة كيانا مستقال لتحديد ومراجعة أخالقيات البحث العلمي ئتنش.  

  البحـث  فـيتكـار والتميـز واالسـتمرارية الدافعيـة لالب إلثـارةجراءات إتوجد بالمؤسسة
  .العلمي

  بــين األقســام داخــل المؤسســة، ) البينيــة(جــراء البحــوث المشــتركة إتــدعم المؤسســة
 .ومع المؤسسات األخرى

  تـــوافر قاعـــدة بيانـــات لكافـــة أنشـــطة البحـــث العلمـــى واألنشـــطة العلميـــة األخـــرى, 
أعضـــــاء هيئـــــة  وحضـــــور ,وتتضـــــمن األبحـــــاث المنشـــــورة، والمشـــــروعات البحثيـــــة

والــدورات التدريبيــة بحيــث تســهل تكــوين وتنميــة الفــرق البحثيــة  المــؤتمرات العلميــة،
  .من مختلف األقسام األكاديمية بالمؤسسة

  :خطة البحث العلمي 2- 6

 ومرتبطـة  ,توجد بالمؤسسة خطة معتمدة للبحث العلمي مستمدة مـن خطـة الجامعـة
، يوالتقنـــــ يلتطـــــور العلمـــــبالتوجهـــــات القوميـــــة وبمشـــــكالت المجتمـــــع المحلـــــي، وا
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ويشــارك فــي وضــعها األقســام المختلفــة بالمؤسســة باإلضــافة إلــى ممثلــين لألطــراف 
  :المعنية والمستفيدة، ويكون موضحا بها

 األولويات البحثية المحددة وفقا لدراسة االحتياجات.  

 اإلمكانيات والخبرات المتوافرة في المؤسسة.  

 مصادر التمويل المتاحة. 

  عن الخطة بشكل واضحيتم اإلعالن:  

 األقســام المختلفــة  يداخــل المؤسســة بــين جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس فــ
  .والباحثين والطالب والعاملين باستخدام كافة الوسائط الممكنة

  خارج المؤسسة لدى الهيئات الحكوميـة واألهليـة والخاصـة التـي يمكـن أن
  .تشارك أو تمول أو تستفيد من الخطة

 يـة ببنـاء خططهـا البحثيـة علـى أسـاس األولويـات البحثيـة الـواردة تقوم األقسـام العلم
خطــــــة المؤسســــــة، علــــــى أن تتســــــم الخطــــــة بالمرونــــــة التــــــي تســــــمح بالوفــــــاء  يفــــــ

 . باالهتمامات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس

  :كفاءة وجودة العملية البحثية 3- 6

 تقنيــــات تــــوفر المؤسســــة البنيــــة األساســــية متضــــمنة المعامــــل والــــورش واألجهــــزة وال
 .بحوث علمية عالية الجودة إلجراءالحديثة ومصادر المعلومات الالزمة 

  العلميتتأكد المؤسسة من اتباع الباحثين بها  للمنهجية العلمية للبحث. 

  توجــــد بــــرامج دوريــــة لتنميــــة مهــــارات منهجيــــة البحــــث العلمــــي واإلحصــــاء وكتابــــة
صــغارالباحثين والهيئــات البحــوث والمشــروعات المقدمــة إلــى الجهــات المانحــة لــدى 

  .المعاونة

 يشارك كل أعضاء هيئة التدريس بشكل متكامل في تنفيذ أهداف الخطة البحثية . 

 بحيــث يســهل  يتوثــق هــذه المشــاركات فــي قاعــدة البيانــات الخاصــة بالبحــث العلمــ
 .طالع عليها ويتم تحدثيها دورياً اإل
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 هـــا إمكانيـــات معظـــم توجـــد مـــدارس بحثيـــة واضـــحة تتميـــز بهـــا المؤسســـة تتكامـــل في
األقســام والوحــدات األكاديميــة، ويكــون لهــا قنــوات اتصــال مــع مراكــز بحثيــة متميــزة 

 .بالخارج بشكل يسمح بتنمية الخبرات والمهارات باستمرار

  لـى دعـم وتنميـة بعـض المـدارس البحثيـة لـديها بحيـث يمكـن أن إتسعى المؤسسات
 . تصبح مراكز تميز

 األصــالة بحيــث يمكــن نشــره فــي دوريــات دوليــة يتصــف البحــث العلمــي للمؤسســة ب
، باإلضـافة إلـى الـدوريات )impact factorلهـا معامـل تـأثير (ذات سـمعة عاليـة 

 .المحلية المتخصصة والتي تكون مدرجة في محركات البحث الدولية

  النشــاط البحثــي لهــا فــي األوســاط  تــأثيرتوجــد بالمؤسســة آليــة لقيــاس وتوثيــق مــدى
ـــة، مثـــل عـــدد  ـــى البحـــوث العلمي ـــة إل ـــدوريات الدوليـــة والمحلي مـــرات اإلشـــارة فـــي ال

 ).(citation  الصادرة منها

  توجـد بالمؤسســة آليـة لقيــاس مــردود البحـوث العلميــة الصــادرة منهـا علــى مؤسســات
 . المجتمع اإلنتاجية أو الخدمية، سواًء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة

  ث التطبيقبـــــــة أو مخرجـــــــات جـــــــراءات لتســـــــويق نتـــــــائج البحـــــــو إتعتمـــــــد المؤسســـــــة
 .المشروعات للجهات المستفيدة داخل وارج الوطن

  توجــد آليــة واضــحة ومعلنــة لتحفيــز ودعــم البــاحثين المتميــزين مثــل مكافــآت مجزيــة
 .للنشر الدولي وتمويل حضور المؤتمرات والدورات التدريبية المحلية والدولية

  سســة علــى تقــدير خــاص تحصــل بعــض البحــوث أو المــدارس البحثيــة التابعــة للمؤ
فـــي شـــكل جـــوائز مقدمـــة فـــي مـــؤتمرات أو جـــوائز دولـــة أو جـــوائز تمنحهـــا هيئـــات 

 . محلية أو دولية وذلك لتميزها واتصافها بقدر عال من االبتكار واإلبداع العلمي

 

  :مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية 4- 6
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 تطوير العمليـة التعليميـة عـن طريـق توجه المؤسسة جانبا من النشاط البحثي فيها ل
دراســـة أســـاليب غيـــر تقليديـــة فـــي الـــتعلم والتقـــويم وتطبيقهـــا وقيـــاس تأثيرهـــا علـــى 

 .األنشطة التعليمية

  يتضـــمن المـــنهج التعليمـــي للطلبـــة وحـــدات تعليميـــة تشـــمل دراســـة أســـاليب البحـــث
 .العلمي وٕاجراء أنشطة بحثية تكسبهم مهارات البحث العلمي في مرحلة مبكرة

 روعاتيشـــارك الطـــالب فـــي األنشـــطة البحثيـــة الجاريـــة كاألبحـــاث العلميـــة والمشـــ 
 .البحثية والندوات والمؤتمرات التي تنظمها المؤسسة

  ــــوطن لتقــــديم ــــى حضــــور مــــؤتمرات داخــــل وخــــارج ال ــــة عل تشــــجع المؤسســــة الطلب
 .األبحاث التي شاركوا فيها

 ائج بعــــض البحــــوث تطــــور المؤسســــة محتويــــات مناهجهــــا التعليميــــة باســــتخدام نتــــ
 .رولها معامل تأثي ,التطبيقية والمنشورة في دوريات علمية محكمة

  :تمويل البحث العلمي 5- 6

  تــدبر المؤسســة مــن مواردهــا الذاتيــة ومــن مؤسســات أهليــة أو خاصــة دعمــا كافيــا
 .لميزانية البحوث باإلضافة إلى المخصصات الحكومية

 ة أهليـــة أو خاصـــة لتمويـــل تـــرتبط المؤسســـة بشـــراكة اســـتراتيجية مـــع جهـــات مانحـــ
 .البحوث ذات االهتمامات المشتركة

 المؤسســة دعمــا كافيــًا لتمويــل صــغار البــاحثين إلــى أن يحققــوا ســجًال بحثيــًا  تــوفر
 .يمكنهم من الحصول على دعم مباشر من الجهات المانحة

  تعتمـــد المؤسســـة معاييرحاكمـــة لتوزبـــع ميزانيـــة البحـــث العلمـــي علـــى المشـــروعات
 .ت األولوية في الخطةالبحثية ذا

  تـــتمكن الفـــرق البحثيـــة فـــي المؤسســـة مـــن الحصـــول علـــى تمويـــل لمشـــروعاتهم مـــن
 .  هيئات مانحة محلية أو دولية

  العائد مـن بحوثهـا ومشـروعاتها العلميـة  –وفقا الجراءات محددة  -تتابع المؤسسة
 .وتراجع تمويلها وفقًا لهدا العائد
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 خصصات المالية للبحث العلمي بشكل دورييعلن العائد المادي والمجتمعي للم. 

  :أنشطة علمية أخرى 6- 6

 تحكـــيم دوريـــات / يشـــارك بعـــض أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي المؤسســـة فـــي تحريـــر
 .علمية محلية أو دولية

  يشــــارك بعــــض أعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــي المؤسســــة كمتحــــدثين رئيســــيين فــــي
أو إقليميــة أو مــؤتمرات أو نــدوات أو ورش عمــل بــدعوة مــن هيئــات علميــة محليــة 

 .دولية

  يوجــد بالمؤسســة أعضــاء مــن هيئــة التــدريس حاصــلون علــى أو تــم قبــول ترشــيحهم
 .لجوائز قومية أو دولية

  بنضــم معظــم أعضــاء هيئــة التــدريس بالمؤسســة إلــى عضــوية جمعيــات علميــة فــي
 .مجال تخصصهم

  يشارك بعض أعضاء هيئـة التـدريس فـي إدارة جمعيـات علميـة أو منظمـات مهنيـة
 .مية أو دوليةقو 

 وتســــعى إلدراجهــــا فــــي  ,تصــــدر المؤسســــة دوريــــة علميــــة محكمــــة بشــــكل منــــتظم
 .محركات البحث المتخصصة على الشبكة الدولية للمعلومات

  تــرتبط المؤسســة مــع المؤسســات المماثلــة فــي مصــر والخــارج باتفاقيــات علميــة أو
 .ثقافية لضمان استمرارية تبادل الخبرات

 ظم بممثلــــين لهــــا فــــي المــــؤتمرات والنــــدوات العلميــــةتشــــارك المؤسســــة بشــــكل منــــت: 
 . المحلية والدولية

  تقــوم األقســام العلميــة والوحــدات البحثيــة بالمؤسســة ســنويُا بتنظــيم عــدد مناســب مــن
 .المؤتمرات والندوات العلمية بالتعاون مع الجمعيات العلمية المحلية والدولية

  ًموضــوعات حيويــة تتعلــق بأنشــطة  يــدور حــول ســنوياً  علميــاً  تعقــد المؤسســة مــؤتمرا
 .المؤسسة ومشكالت المجتمع والمستجدات العلمية
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  المنطقـــــة بغـــــرض تنفيـــــذ  فـــــيتتعـــــاون المؤسســـــة مـــــع مؤسســـــات القطـــــاع الخـــــاص
 .وخلق فرص عمل ,مشروعات بحثية تساهم في حل مشاكلها الفنية

   ًللبحوث سنوياً  علمياً  تعقد المؤسسة مؤتمرا.  
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  ابعالمجال الس
  الدراسات العليا
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  :الدرجات الممنوحة والقواعد المنظمة لها 7-1
 تطـــور المؤسســـة قاعـــدة بيانـــات بالـــدرجات العلميـــة التـــي تمنحهـــا  /تعـــد

 .سنويا

  تحـــتفظ المؤسســـة ببيانـــات الشـــهادات التـــي قامـــت بمنحهـــا فـــي الخمـــس
 .سنوات األخيرة ألعضاء هيئة التدريس والمسجلين من الخارج

 ـــــوا ئح  للدراســـــات العليـــــا تكـــــون مشـــــتقة مـــــن لـــــوائح تضـــــع المؤسســـــة ل
 :الجامعة، وتحدد بوضوح

o  متطلبات القبول وتشمل: 

   قواعـــد اختيـــار الطلبـــة التـــي تضـــمن قبـــول الطلبـــة المـــؤهلين والحاصـــلين
 . على القدر الكافى من المهارات التي تتيح لهم تحقيق أهداف البرنامج

 أوقات فتح باب القبول كل عام. 

o  عـــن أســماء المقبـــولين فـــي برامجهــا وٕاخطـــار غيـــر المقبـــولين طريقــة اإلعـــالن
  .بأسباب عدم قبولهم

o  مقررات كل برنامج . 

o استراتيجيات ووسائل  التعليم والتعلم. 

o منسقى البرامج والمقررات وكيفية التواصل معهم . 

o  النتائج وٕاعالننظام التقييم وتوزيع الدرجات ومواعيد االمتحانات. 

  :مية في الدراسات العلياكفاءة العملية التعلي 2- 7

  ًينظمهــــا، ويعلــــن  التــــيللبــــرامج  معتمــــداً و  يــــوفر كــــل قســــم مخــــتص توصــــيفا موثقــــا
 .التوصيف للطلبة المتقدمين لاللتحاق بها

 والتفكيـــر  ,تتضـــمن أهـــداف البـــرامج تنميـــة مهـــارات الـــتعلم الـــذاتي، والبحـــث العلمـــي
 .الناقد، وتحفز اإلبداع واالبتكار لدى الطالب
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  سسة أن يتناسب أعداد ومؤهالت أعضاء هيئـة التـدريس القـائمين علـى تراعي المؤ
 .ومتطلبات البرامج ضمانا لتحقيق األهداف ,البرامج مع أعداد الطلبة المقبولين

   تـــوفر المؤسســـة اإلمكانيـــات الماديـــة الالزمـــة لكـــل برنـــامج دراســـات عليـــا بحيـــث
ر الـــتعلم يضـــمن تحقيـــق األهـــداف المطلوبـــة منـــه، وعلـــى وجـــه الخصـــوص مصـــاد

الــذاتي مثــل الكتــب والمراجــع والمكتبــة الرقميــة والشــبكة الدوليــة للمعلومــات ومعامــل 
باإلضــافة إلــى إمكانــات البحــث العلمــي مــن معامــل وأجهــزة ومــواد  ,الحاســب اآللــي
  .كيميائية وخالفه

  تضـــع المؤسســـة نظامـــا لتقيـــيم كفـــاءة كـــل برنـــامج بشـــكل دوري، ويتضـــمن متابعـــة
 :العناصر اآلتية

 داد المتقدمينأع . 

 أعداد الطلبة الوافدين . 

 أعداد الناجحين . 

 تقييم الطلبة للبرامج . 

 تقارير المراجعة الداخلية والخارجية .  

  ،ـــــى احتياجـــــات المجتمـــــع ـــــاء عل ـــــى أن تطـــــور برامجهـــــا بن تحـــــرص المؤسســـــة عل
 :ويمكن أن يتم هذا عن طريق. والتطورات العلمية ذات العالقة

 قييماستخدام نتائج نظام الت. 

 استطالع رأى المستفيدين . 

 دراسة متطلبات سوق العمل. 

  متابعة التطورات العالمية فى مجاالت التخصص المختلفة واستحداث مـا
 . يلزم من برامج

 تسعى المؤسسة إلنشاء برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعات أجنبية متميزة .  

 داء المتميـــز، واإلقبـــال أو أدبيـــة للبـــرامج ذات األ/تمـــنح المؤسســـة حـــوافز ماديـــة و
  . الكبير من الطلبة المصريين والوافدين
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  :نظام اإلشراف األكاديمي 3- 7

 الرســائل العلميــة بحيــث يوجــد لكــل  ىتحـدد المؤسســة نظامــا للتســجيل واإلشــراف علـ
 ,طالب مشرف واحد أو أكثر على قدر مناسـب مـن الخبـرة فـي التخصـص المعنـي

لـــب، بحيـــث تكـــون مســـئوليات كـــل أو التخصصـــات المرتبطـــة بموضـــوع بحـــث الطا
 .مشرف محددة ومعروفة للطالب وللمشرفين اآلخرين

 تضع المؤسسة نظاما لمتابعة المقيدين بالدراسات العليا يضمن: 

  ًأن ينال كل طالب إشرافا أكاديميا كافيا. 

 هاء من الرسالةتإلزام الباحث والمشرفين بوقت محدد لالن. 

 طريــــق تقــــديم تقريــــر دوري مــــن  المتابعــــة المســــتمرة لتقــــدم الطالــــب عــــن
 .المشرفين

 ووضع الحلول المناسبة لها ,التعرف على المشاكل أوال بأول .  

  :تقويم طالب الدراسات العليا 4- 7

 تتنــــوع وســـــائل التقــــويم وتكـــــون مناســــبة لقيـــــاس المخرجــــات التعليميـــــة المســـــتهدفة, 
المهــارات  إلــى وبخاصــة قــدرات الــتعلم الــذاتي والتفكيــر الناقــد واالبتكــار، باإلضــافة

 .العملية والمهنية في التخصص المعني

  ًباإلضافة إلى التقويم النهائي يشمل التقويم تقويما مستمرا. 

  تشـــكل المؤسســـة لجـــان ممتحنـــين إلعـــداد االمتحـــان ومراجعـــة واعتمـــاد النتـــائج بمـــا
 :يضمن

  توصيفها فيتوافق االمتحانات مع محتوى المقررات والطرق المحددة. 

 نوعهـا واشـتمالها علـى حـل المشـكالت العمليـة المتوافقـة وضوح األسئلة وت
 .مع مستوى الدرجة العلمية التي سيحصل عليها

 دقة وعدالة التصحيح والدرجات الممنوحة. 
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  يشــترك فــي التقــويم ممتحنــون مــن خــارج المؤسســة علــى قــدر مناســب مــن الكفــاءة
 .والخبرة

 سسة مواعيد وجدول االمتحان قبله بوقت كافؤ تعلن الم. 

 تم أعمــال التصــحيح وٕاعــالن النتــائج بعــد إنتهــاء أعمــال االمتحانــات بفتــرة مناســبة تــ
  .أول الدراسة فيطبقا للمواعيد التى حددتها المؤسسة وأعلنتها للطالب 

  :مستوى رضاء طالب الدراسات العليا 5- 7

  تقيس المؤسسة مدى رضاء الطلبة وخريجـى البـرامج عـن البـرامج بشـكل دورى مـع
 . الرأياستبيانات  وذلك عن طريق ة،ضمان سرية العملي

  وتستخدم نتائج هذا التقييم في تحديد وعالج المشاكل، وتحسين الجودة.  
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  المجال الثامن
  التعليمية التقييم المستمر للفاعلية
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   :المقدمة

قيـيم يتطلب التأكد من كفاءة العملية التعليمية للمؤسسة وفعاليتها وجـود منظومـة متكاملـة للت
  . المستمر لعناصر هذه العملية

والتقييم يعنى تقدير مدى تحقيـق العمليـة التعليميـة ألهـدافها وتحديـد مـواطن القـوة والضـعف 
  .في ذلك

بـــل دوام القيـــام بـــإجراءات  ؛واســـتمرارية التقيـــيم تعنـــى عـــدم توقـــف هـــذه العمليـــة أو انتهائهـــا
   .تستغرق جميع عناصرها

يميــة يســتهدف المقــررات الدراســية مــن حيــث المحتويــات، وطــرق وتقيــيم فاعليــة العمليــة التعل
ــيم والــتعلم، واالمتحانــات وأداء المعلــم، وعالقاتــه المهنيــة بطالبــه  ووســائط تدريســها، ومصــادر التعل

  . وزمالئه

وال يتوقــــف تقيــــيم العمليــــة التعليميــــة علــــى مــــا يــــدور داخــــل القاعــــة الدراســــية أو المؤسســــة 
  . رصد أثرها الممتد في المجتمع و في المستقبل المهني للخريجين بل يتخطاها إلى ,التعليمية

والتقيــيم المســتمر لفعاليــة العمليــة التعليميــة يتطلــب متابعــة الخــريجين والمتعــاملين معهــم فــي 
ومـا تبقـى لـديهم  ,مجال وظائفهم المستقبلية ودراسة ما اكتسبوه من معارف ومهارات أثنـاء إعـدادهم

ومـــا تحتاجـــه بـــرامج اإلعـــداد مـــن تطـــوير للوفـــاء باحتياجـــاتهم  ,لمهـــاراتمـــن هـــذه المعـــارف وتلـــك ا
  .المهنية المستقبلية وفقا للمتغيرات والمستجدات في المجتمع والعالم

   :التقييم الشامل لفاعلية العملية التعليمية 1- 8

 يوجد بالمؤسسة نظام لتقويم العملية التعليمية يتضمن: 

 التخطيط لعملية التقويم . 

  ات التقويم و تقنينهاتصميم أدو . 

 اإلشراف على تطبيق األدوات. 

 رصد النتائج وتحليلها. 

 إعداد التقارير المفسرة لهذه النتائج. 
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 تعتمد المؤسسة منظومة لتقويم العملية التعليمية تشمل: 

  تقــويم الطــالب للمقــررات الدراســية، وألعضــاء هيئــة التــدريس، ولمصــادر
 .ناتالتعليم والتعلم المتاحة، واالمتحا

 تقويم األساتذة لمكونات البرنامج. 

  اســتبيان آراء رؤســاء األقســـام فــي أداء األعضــاء ومعـــاونيهم فــي العمليـــة
 . التعليمية

 تحليل نتائج االمتحانات وتفسيرها وتقديم مقترحات بشأنها . 

  اســـتطالع آراء الخـــريجين فـــي مـــدى تحقيـــق العمليـــة التعليميـــة لمتطلبـــات
 .سوق العمل

 دين للبرامج التعليمية وأداء خريجيهاتقويم المستفي . 

  بجميـــع الوســـائل الممكنـــة، عـــن  -فـــي بدايـــة كـــل عـــام جـــامعي  –تعلـــن المؤسســـة
وكيفيـة إعـالن  ,منظومة التقويم بهـا وأدواتهـا وبنـود كـل أداة وأطـراف عمليـة التقـويم

 . النتائج وطرق االستفادة منها

  التقــويم بنتائجــه بشــكل تقــوم المؤسســة بوضــع نظــام إلعــالم كــل طــرف مــن أطــراف
 .مناسب يضمن التعامل مع النتائج بإيجابية ويدفع إلى اإلفادة منها

  وأطــــراف عمليــــة التقــــويم  ,حضــــرها القيــــادات األكاديميــــةتتعقــــد المؤسســــة لقــــاءات
 . وبيان مواطن القوة والضعف ,لعرض النتائج العامة

 ــــ ــــة ف ــــيم الشــــامل للعمليــــة التعليمي ــــائج التقي ي تصــــميم خطــــط تســــتخدم المؤسســــة نت
 . للتحسين والتطوير

   :النظام الداخلي إلدارة الجودة للعملية التعليمية 2- 8

 تتولى وحدة الجودة اإلشراف على تطبيق نظام التقويم الشامل للعملية التعليمية. 

  تقــــوم وحــــدة الجــــودة بالمتابعــــة الدوريــــة لمخرجــــات نظــــام التقــــويم الشــــامل للعمليــــة
 :التعليمية من خالل
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 ر البرامج والمقرراتدراسة تقاري. 

 عقد لقاءات مع منسقي البرامج والمقررات. 

 فحص نتائج استمارات التقويم المختلفة. 

 متابعة تنفيذ خطط التحسين. 

   :المساءلة والمحاسبة 3- 8

 المتميــزين فــي األداء التدريســي مــن أعضــائها ومعــاونيهم  –ســنوياً  –تمــنح المؤسســة
 .تهم في هذا التميزجوائز ومكافآت وتوفر لهم ما ييسر استمراري

  تقـــرر المؤسســـة ســـنويا إجـــراءات مناســـبة للتعامـــل مـــع ذوى األداء التدريســـي غيـــر
المرضــــى مــــن أعضــــائها ومعــــاونيهم مثــــل جلســــات الحــــوار والمناقشــــة، الــــدورات 

 .واالمتيازات األدبية والمادية ,وورش العمل، ربط األداء بالمكافآت ,تدريبية

 ت األداء فـــي العمليـــة التعليميـــة لألعضـــاء يتـــوفر بالمؤسســـة بيانـــات عـــن مســـتويا
والمعــاونين، يــتم مراجعتهــا وتحــديثها بصــفة دوريــة، ويــتم االســتناد إليهــا عنــد توزيــع 

  .التعليمية والدراسية المهام واالمتيازات
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