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  تقديم
 

تزايد أهتمام الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية فى السنوات األخيرة بقضية التعليم باعتباره 
ومن هنا آانت هناك جهود مخططة وهادفة ومستمرة لتطوير . مصر قاطرة التنمية المستدامة فى

عتبر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أحد الرآائز الرئيسية للخطة القومية وت. التعليم
الصالح التعليم فى مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات 

وعن تنمية المعايير القومية التى تتواآب مع المعايير القياسية الدولية العادة هيكلة  التعليمية والمجتمع،
المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذى يؤدى الى آسب ثقة المجتمع 

فى ضوء و. فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر
ذلك تسعى الهيئة الى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التى 
تؤآد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها 

ست جهة رقابية، فانها ونظرا ألن الهيئة لي. وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على االعتماد
تحرص على تقديم آافة أشكال النصح واالرشاد والتوجيه لهذه المؤسسات وما تقدمه من برامج تعليمية 
على النحو الذى يساعدها  على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها وفقا لمعايير موضوعية وواقعية 

  .للتقويم الذاتى واالعتماد
توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة والتى يمكن أن  ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة على

تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتى، ومن ثم اتخاذ الخطوات الالزمة للتقدم والحصول على 
ومن هنا فانه يسعد الهيئة أن تقدم لمؤسسات التعليم العالى وجامعة االزهر فى مصر اصدارها . االعتماد

ة اصداراتها الخاصة باالعتماد، والمتمثل فى دليل اعتماد البرنامج التعليمى المقدم الثانى ضمن سلسل
ويشتمل هذا الدليل على معلومات متنوعة وهامة يأتى فى مقدمتها ما يتعلق باالطار . من هذه المؤسسات

تعليمى المحددة العام لعملية التقويم واالعتماد، ومحاور ومعايير ومؤشرات التقويم واالعتماد للبرنامج ال
من الهيئة، ونموذج الدارسة الذاتية للبرنامج، والممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد 

  .للبرنامج التعليمى، وأخيرا بعض النماذج المطلوب استكمالها فى المراحل المختلفة للتقويم واالعتماد
ليمى ثمرة الجهود الجادة والمخلصة التى بذلها ويعتبر هذا الدليل المتكامل العتماد البرنامج التع

آما آان .  مجموعة من الخبراء واالستشاريين من القيادات االآاديمية المتخصصين فى تطوير التعليم
الراء ممثلى المستفيدين النهائيين من طالب وأعضاء هيئة تدريس واطراف مجتمعية ذات العالقة 

  .فى اعداد هذا الدليل فى صورته النهائية واالهتمام بتطوير التعليم عظيم األثر
  و ما التوفيق اال من عند اهللا سبحانه و تعالى،

  
  مجدي عبد الوهاب قاسم      . د.ا

  رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية
  لضمان جودة التعليم و االعتماد
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  شكر وتقدير 

  

وجامعة األزهر الراغبة فى التقدم  يعتبر هذا الدليل المرشد الرئيسى لمؤسسات التعليم العالى     

للهيئة العتماد واحد أو أكثر من البرامج التعليمية التى تقدمها، حيث يتضمن معلومات كافية ودقيقة 

جراء الدراسة الذاتية للبرنامج المعدة من قبل الهيئة، اتتعلق باالطار العام لعملية التقويم واالعتماد، و

مؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمى المحددة من والممارسات التطبيقية لمعايير و

  . قبل الهيئة

وال يسع الهيئة فى هذا المقام اال أن تتقدم بخالص الشكر التقدير للدعم والتأييد غير المحدود الذى     

الى حظيت به الهيئة منذ انشائها من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات التعليم الع

الحكومية والخاصة وجامعة األزهر، والذي كان له خير عون لتحقيق رسالتها وتحمل مسئولياتها فى 

كما تقدر الهيئة كافة الجهود السابقة التى بذلت فى مجال تطوير . مسيرة تطوير التعليم فى مصر

  .تها انشاء الهيئةالتعليم العالى وتحسين جودة األداء فى مؤسسات التعليم العالى، التى كان من ثمرا

كما ال يسع الهيئة اال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التى ساهمت فى هذا    

العمل، وأخذت على عاتقها مسئولية تصميم واعداد واخراج هذا الدليل الذى سوف يساعد بدرجة 

لتعليمية، والتقدم كبيرة مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزهر على تحسين جودة برامجها ا

وتخص الهيئة بالشكر فريق اعداد هذا الدليل من خبراء ومستشارى الهيئة، . العتمادها من قبل الهيئة

مراجعة وأعضاء مجلس االدارة، وكافة ممثلي األطراف المجتمعية التى ساهمت بالرأى أو النقد فى 

  .        صورته النهائية ووصوله الىهذا الدليل 
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  فريق اعداد الدليل

  
 
 
                                للتعليم العالى نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة           برقاوى هشام أشرف . د.أ

  نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة للتعليم األزهرى              نصار أحمد حمدى . د.أ

    ومستشار جامعة المنوفية –عميد كلية التجارة     ادريس عبد الرحمن ثابت . د.أ

  رئيس مجلس ادارة الهيئة                                                          
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  : مقدمة

هناك اتفاق عام بين جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بجودة التعليم العالى، وكذلك         

هو فى حقيقة األمر فى تطوير هذا النوع من التعليم على أن البرنامج التعليمى الخبراء المتخصصين 

المعارف المسؤول األول عن تقديم ، حيث انه التعليم العالى  جوهر الفاعلية التعليمية فى مؤسسات

حقيق مخرجات التعلم المستهدفة تالمهنية ذات العالقة بالتخصص لوالمتخصصة والمهارات الذهنية 

كما أن التحديات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية فى البيئة . لمعايير اكاديمية معتمدةوفقا و

فى ظل العولمة المعاصرة فرضت على البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالى والخارجية المحيطة 

دى الى زيادة جودة فاعليته التعليمية بما يؤلتحسين وضمان استمرارية حتمية السعى الجاد والمخطط 

من الموارد البشرية، والتخطيط  حتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولىالتنبؤ باقدرته على 

  . لتوفير التخصصات المختلفة من هذه الموارد  ذات المهارات  المتميزة والمستهدفة 

م العالى فى مصر وضمان الجودة فى مؤسسات التعلي نونظرا ألهمية البرامج التعليمية فى عملية تحسي

كان هناك حرص كبير من جانب الهيئة على مساعدة تلك المؤسسات على التطوير المستمر لبرامجها 

من خالل اجراء التقويم الذاتى الدارة هذه البرامج ولمواردها المالية  التعليمية على اختالف تخصصاتها

ا وتصبح مؤهلة الى االعتماد من قبل والمادية ولفاعليتها التعليمية حتى تنهض بمستوى جودة مخرجاته

ومن ناحية اخرى . ، وتحقق االستمرارية فى تحسين جودة أدائها وفقا للمعايير القومية والدوليةالهيئة

وبغرض تشجيع التنافسية بين البرامج التعليمية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى المناظرة، وكذلك 

 التعليم العالى وعليمية المختلفة فى نفس المؤسسة فان يمكن لمؤسسات التنافسية الداخلية بين البرامج الت

  . جامعة األزهر أن تتقدم العتماد واحد أو أكثر من برامجها التعليمية من قبل الهيئة

المرشد األساسى لتقويم واعتماد البرامج التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى  ويعتبر الدليل الحالى

زهر، حيث تعكس محتوياته دور الهيئة فى معاونة هذه المؤسسات فى تحسين ومؤسسات جامعة األ

ويحتوى هذا الدليل على كافة المعلومات الخاصة باالطار العام لعملية . وضمان جودة برامجها التعليمية

اعتماد البرنامج التعليميى، ومحاور ومعايير التقويم واالعتماد للبرنامج والمحددة من قبل الهيئة، 

لنموذج الخاص بالدراسة الذاتية للبرنامج، والممارسات التطبيقية  لمحاور ومعايير التقويم واالعتماد، وا

  . وأخيرا بعض النماذج المطلوب استيفائها الستكمال البيانات الالزمة عن أداء البرنامج
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  الجزء األول

  منهجية اعداد دليل تقويم واعتماد البرنامج التعليمى

  

  

 .مقدمة •

  أهداف دليل تقويم واعتماد البرنامج •

  القطاعات المستهدفة •

 .أنواع وطرق جمع البيانات •

 .استطالع اراء المستفيدين النهائيين •

 .المراجعة والتدقيق •

  .التجربة االستطالعية •
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  :مقدمة

ة ضمان اعتمدت المنهجية المتبعة فى اعداد هذا الدليل على األسلوب الوصفى الشامل لعملي

الجودة واالعتماد للبرامج التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى وجامعة األزهر بجمهورية مصر 

وفى ضوء ذلك يتضمن هذا الدليل كافة المعلومات التى تحتاج اليها هذه المؤسسات وتتعلق . العربية

للهيئة للحصول على باالطار العام لعملية تقويم واعتماد البرنامج، واليات وقواعد وشروط التقدم 

االعتماد للبرنامج، وخطوات اعداد الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامج باعتبارها نقطة االنطالق 

ونظرا ألن الدراسة الذاتية تتطلب بعض . األولى فى سلسلة اجراءات عملية اعتماد من قبل الهيئة

نماذج الخاصة بالتوصيف المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالتقويم واالعتماد، وكذلك بعض ال

والتقويم فان تقرر أن يشتمل هذا الدليل على تعريف وتفسير لبعض المصطلحات األساسية 

ومجموعة من النماذج الوصفية الواجب استخدامها الستكمال البيانات المطلوبة لعملية التقويم 

  . واالعتماد

  أهداف الدليل ) ١(          

  :هداف التاليةيسعى هذا الدليل الى تحقيق األ

تعريف وتوعية مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة وجامعة األزهر بدور الهيئة فى  •

ضمان جودة البرامج التعليمية التى تقدمها هذه المؤسسات واعتمادها وتحقيق التطوير 

  . المستمر لهذه البرامج

والمتعلقة بمراحل واليات  توفير المعلومات الكافية والدقيقة لكافة مؤسسات التعليم العالى •

  .وقواعد وشروط عملية تقويم واعتماد البرامج التعليمية

تحديد االطار العام لعملية التقويم واالعتماد للبرامج التعليمية من خالل المحاور الرئيسية  •

التى تستند اليها هذه العملية، وما يتضمنه كل محور من معايير ومؤشرات وعناصر 

  .كمتطلبات أساسية للتقدم والحصول على االعتماد وخصائص يجب تحقيقها

معاونة مختلف مؤسسات التعليم العالى والقيادات االكاديمية للبرامج التى تقدمها فى اجراء  •

 .الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامج من خالل نموذج شامل تقدمه الهيئة لهذا الغرض
ها فى التطوير المستمر وتحسين جودة معاونة كافة مؤسسات التعليم العالى لتعزيز مجهودات •

 . برامجها التعليمية من خالل المعلومات المتاحة من الهيئة فى هذا المجال
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  القطاعات المستهدفة) ٢(

  

  :يمكن االستفادة من هذا الدليل عن طريق القطاعات التالية

 .مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة •
 .جامعة األزهر •
 .اديمية للبرامج التعليمية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالىالقيادات االك •
 .أعضاء هيئة التدريس •
 . الطالب •
 .المراجعون المعتمدون من قبل الهيئة •
  .اللجان المتخصصة التابعة للهيئة والمعنية بالتقويم واالعتماد •

  .وزارة التعليم العالى •

  .ضايا تطوير التعليماألطراف المجتمعية المختلفة ذات العالقة والمهتمة بق •

    

  هيكل الدليل) ٣(

  

يتكون هيكل الدليل من ثالث أجزاء أساسية بخالف الجزء األول السابق والخاص بالمنهجية 

  :وتتمثل هذه االجزاء فى التالى. المتبعة فى اعداده، وباالضافة الى المالحق

  :تقويم واعتماد البرنامجعملية  ٣/١

ل االطار العام لعملية تقويم واعتماد البرنامج، واليات وقواعد يتضمن الجزء االثانى من الدلي

وشروط تقويم واعتماد البرنامج، ونتائج عملية التقويم واالعتماد، ومرحلة ما بعد القويم، 

  .والتظلمات، واخيرا قواعد تجديد االعتماد

  :نموذج اعداد الدراسة الذاتية للبرنامج التعليميى ٣/٢

الثالث جوهر الدليل حيث يشتمل على نموذج اعداد الدراسة الذاتية للبرنامج  يمثل الجزء          

التعليمى وفقاً للقواعد المحددة من الهيئة، والذي يتضمن ارشادات عامة العداد هذه الدراسة، 

والبيانات الوصفية الخاصة بالبرنامج، ومحاور التقويم واالعتماد وما ينطوي عليه كل محور 

صر وخصائص والتي يجب قياسها وفقاً لقواعد التقويم واالعتماد المحددة من مؤشرات وعنا

  .من قبل الهيئة
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  :الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير تقويم واعتماد البرنامج ٣/٣

يتضمن الجزء الرابع من هذا الدليل المماراسات التطبيقية لمحاور ومعايير تقويم  

كل معيار من مؤشرات وعناصر وخصائص يجب  واعتماد البرنامج التعليمى وما يتبع

وصفها والتدليل عليها بدقة عند اعداد الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامج المطلوب 

  .اعتماده من قبل الهيئة

  ):المفاهيم الألساسية والمصطلحات والنماذج(المالحق  ٣/٤

مفاهيم األساسية يتتضمن الملحق األول لهذا الدليل تفسير مختصر لمجموعة من ال       

والمصطلحات المستخدمة فى أجزائه المختلفة وخاصة ما يتعلق منها بمحاور ومعايير 

ويتضمن الملحق الثانى . التقويم واالعتماد وما يتبعها من مؤشرات وعناصر وخصائص

بعض النماذج المطوب استيفائها الستكمال البيانات المطلوبة ةفقا لنموذج الدراسة الذاتية 

  .من قبل الهيئة المحدد

  

  أنواع وطرق جمع البيانات )٤(

  

 . تطلب اعداد هذا الدليل نوعين من البيانات هما البيانات الوثائقية والبيانات الميدانية    
  : البيانات الوثائقية ٤/١

اشتملت البيانات الوثائقية على مختلف البيانات المتاحة والمنشورة أو غير المنشورة وتتعلق 

ضمان جودة التعليم العالى واعتماد البرامج التعليمية سواء على المستوى المحلي  بعملية وأبعاد

  :وتتلخص المصادر الرئيسية لهذا النوع من البيانات فيما يلي. أو االقليمى أو الدولي

القرارات الجمهورية والقوانين الصادرة بشأن انشاء وتأسيس الهيئة والئحتها  •

  .التنفيذية

االعتماد لمؤسسات التعليم العالي، والبرامج التعليمية الصادرة أدلة ضمان الجودة و •

  .من هيئات وجهات محلية ووأقليمية ودولية

 .تقارير رسمية منشورة •
 .دراسات وبحوث سابقة ذات عالقة بجودة التعليم •
مراجع عربية وأجنبية متخصصة في مجاالت االدارة االستراتيجية، ووقياس وتقييم  •

  .مية، وعلم النفس، وغيرهاجودة الخدمات التعلي
 

وتمثلت طرق جمع هذه البيانات في الدراسة والفحص وتحليل المضمون لكافة البيانات  

  .الواردة في هذه المصادر
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  :الميدانيةالبيانات  ٤/٢      

تمثل النوع الثاني من البيانات المطلوبة إلعداد هذا الدليل في البيانات الميدانية والتي          

تقدمها مؤسسات التعليم  التيلق بمحاور ومعايير التقويم واالعتماد للبرامج التعليمية تتع

كما اشتملت هذه البيانات على المؤشرات . العالي بغض النظر عن اسم وطبيعة البرنامج

. التعليميالبرنامج  فيوالعناصر والخصائص المرتبطة بكل معيار، والمطلوب قياسها 

وقد تم استخدام عدة طرق لجمع . لتطبيقية لمحاور ومعايير التقويمإلى الممارسات ا إضافة

  :هذا النوع من البيانات، والتي تمثلت في التالي 

تم استخدام هذه الطريقة بشكل مكثف وبغرض تنمية  :الذهنيالعصف  

المؤشرات والعناصر والخصائص التابعة لكل معيار من معايير التقويم 

يات وأنشطة العصف الذهني مجموعة من وقد شارك في عمل. واالعتماد

الخبراء المتخصصين في جودة التعليم العالي من قيادات أكاديمية وأعضاء هيئة 

  .التدريس

  

كما تم استخدام هذه الطريقة بغرض تنمية مزيد  :المتعمقةالمقابالت الجماعية  

من الخصائص المطلوب قياسها لتحقيق متطلبات معايير ومؤشرات وعناصر 

المناسبة  واإلضافاتالتعديالت  إجراءوقد تم . يم واالعتماد للبرامج التعليميةالتقو

وقد شارك في هذه المقابالت . لما سبق تصميمه وتنميته من هذه الخصائص

مجموعات متنوعة من القيادات األكاديمية في الجامعات المصرية الحكومية 

العديد  فيلين للطالب والخاصة، والخبراء المتخصصين في تطوير التعليم، وممث

مصر، وغيرهم من  في العاليتقدمها مؤسسات التعليم  التيمن البرامج التعليمية 

  .األطراف المجتمعية ذوي االهتمام والعالقة بقضايا تطوير التعليم في مصر
 

وأخيراً تم استخدام هذه الطريقة من خالل توجيه الدعوة  :الرسميةالزيارات  

لدوليين المتخصصين في ضمان جودة التعليم الرسمية لبعض الخبراء ا

واالعتماد من هيئات دولية مناظرة لمراجعة المعايير والمؤشرات والعناصر 

والخصائص التي تم تنميتها بغرض استخدامها في عملية تقويم واعتماد البرامج 

وقد تم بالفعل االستفادة من التقارير المقدمة من هؤالء الخبراء في . التعليمية

 .المناسبة واإلضافاتالتعديالت  اءإجر
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  استطالع رأي المستفيدين النهائيين) ٥(

  

المسودة النهائية للدليل قامت الهيئة بعرض محاور التقييم واالعتماد للبرامج  إعدادبعد االنتهاء من 

التعليمية وما يتبعهما من معايير ومؤشرات وعناصر وخصائص على مجموعات من المستفيدين 

 العاليتطبيقها في مؤسسات التعليم  إمكانيةيين بغرض التعرف على انطباعاتهم وآرائهم نحو النهائ

وقد شملت . وتحديد مدى شمولية وموضوعية عناصر الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامج المختلفة،

 ميةعلى ممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكو نهذه المجموعات من المستفيدين النهائيي

وقامت الهيئة بتوثيق نتائج هذا االستطالع . والخاصة، والنقابات المهنية، واإلعالميين، والطالب

  .التعديالت المناسبة إجراءواستخدامه في 

  

  قالمراجعة والتدقي) ٦(    

  

عمليات المراجعة والتدقيق  إجراءهذا الدليل في صورته النهائية ضرورة  وإخراج إعدادتتطلب 

وتمت عملية المراجعة والتدقيق أكثر من مرة حيث شارك فيها . وياته وفي مراحله المختلفةلكافة محت

الهيئة، ومراجعين  إدارةعدة أطراف من بينها الفريق المسئول عن هذا الدليل، وأعضاء مجلس 

  .خارجيين، ومتخصصين في اللغة العربية

  

  التجربة االستطالعية) ٧(

  

ماد البرامج التعليمية الذي تضمنه هذا الدليل على مجموعة مختارة سيتم تطبيق نموذج تقويم واعت

تقدمها هذه   التيمن مؤسسات التعليم العالي وذلك لتحديد وتحليل الفجوة بين القدرات الحالية للبرامج 

المؤسسات وبين معايير ومؤشرات وعناصر التقويم واالعتماد التي أقرتها الهيئة، ومن ثم تزويد هذه 

وستكون هذه . ت بنتائج التقويم األولية، مع منحها فترة زمنية الحقة للتقدم رسمياً لالعتمادالمؤسسا

التجربة فرصة جيدة للتحقق من مدى مالئمة نموذج االعتماد وسهولة تطبيقه على األنواع المختلفة 

  .من البرامج التعليمية
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  الثانيالجزء 

  التعليمي عملية تقويم واعتماد البرنامج

  

  

  

  

 .مقدمة •

 .اإلطار العام لعملية التقويم واالعتماد •

   .التقدم العتماد البرنامجوقواعد وشروط  آليات •

 .نتائج عملية التقويم واالعتماد •

 .مرحلة ما بعد التقويم •

 .التظلمات •

 .تجديد االعتماد •
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 :مقدمة

مج التعليمية المقدمة من البراتقويم واعتماد عملية من هذا الدليل على  الثانييشتمل الجزء 

وتعتبر محتويات هذا الجزء على درجة كبيرة . مصر فيوجامعة األزهر  العاليمؤسسات التعليم 

من قبل أو أكثر  تعليميلبرنامج التقدم العتماد  فيترغب  التيمن األهمية خاصة للمؤسسات 

ة هذه المؤسسات سواء الهيئة، حيث هناك مجموعة من الشروط الواجب استيفائها للتحقق من أهلي

   .٢٠٠٦لسنة  ٨٢كانت خاضعة أو غير خاضعة للقانون رقم 

، التعليميالعام لعملية التقويم واالعتماد الخاصة بالبرنامج  اإلطارويتناول هذا الجزء بالتحديد 

، ومرحلة ما بعد القويم، ونظام التظلمات التعليميالتقدم العتماد البرنامج  وشروطواليات وقواعد 

  .التعليميالهيئة، وقواعد تجديد االعتماد للبرنامج  إلىن قبل المؤسسات التعليمية م

  اإلطار العام لعملية تقويم واعتماد البرنامج) ١(

  

من قبل الهيئة على أربعة أبعاد رئيسية  التعليميالعام لعملية تقويم واعتماد البرنامج  اإلطاريحتوى 

تحكم معايير التقويم واالعتماد  التيماد، والقيم الجوهرية متطلبات التأهل للتقدم لطلب االعت هي

أخيرا ضوابط و، أقرتها الهيئة التيالمحاور األساسية للتقويم واالعتماد و. حددتها الهيئة التي

  .االعتماد

  

  المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد أهلية   ١/١                          

  

  :٢٠٠٦لسنة  ٨٢ة للقانون رقم المؤسسات التعليمية الخاضع :أوال

لواحد أو من الهيئة  االعتمادمصر التقدم بطلب  في العاليمؤسسة من مؤسسات التعليم  ألييمكن 

بشرط أن يتوافر لديها األهلية الكافية لذلك، وذلك من خالل تقدمها  التيأكثر من البرامج التعليمية 

 :الشروط التالية استيفاء

لى الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل كمؤسسة للتعليم أن تكون المؤسسة حاصلة ع •

  .العالي

لى ع مرة واحدةالمطلوب اعتماده  التعليميالبرنامج أن تكون قد منحت شهادة دراسية في  •

   .األقل

 . موثقة إستراتيجيةخطة من المجلس الحاكم ، و ن يكون لديها رسالة محددة ومعتمدةأ  •

  .التابعة لها المؤسسة مباشرة على طلب التقدم لالعتماد الجهةتقديم ما يفيد موافقة  •
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 االعتماد الجوهرية لمعاييرالقيم  ١/٢  

 
 : ٢٠٠٦لسنة  ٨٢المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم : ثانياً

العاملة وغير العاملة بمصر  ٢٠٠٦لسنة  ٨٢للقانون رقم  ةغير الخاضعيحق للمؤسسات التعليمية 

تكون  أنعلي برامجها التعليمية ، من أكثر لواحد أو بطلب التقويم و االعتماد للهيئة تتقدم  أن

المعنية  الجهةصادر من  األولفي الشرط  إليهمستوفية للشروط السابقة مع كون  الترخيص المشار 

  .لكل حالة

  

  

  

  

المعرفة  إنتاجتعتبر مؤسسات التعليم العالي عماد تقدم الدول من حيث الدور المنوط بها في 

تقدم اقتصاد الدولة و حل مشاكل المجتمع و كذلك تخريج  إلىوممارسة البحث العلمي الهادف 

الدور  إطاروفي . قادرين  معرفيا و مهاريا على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي أفراد

الحيوي لمؤسسات التعليم العالي  في بناء و تطوير و تقدم المجتمع و كذلك  التحديات التي 

معايير االعتماد على ستند ت أنكفاءة و فاعلية فقد راعت الهيئة ب الدور تواجهها في القيام بهذا

  :القيم الجوهرية التالية

  .و الحفاظ على هوية األمة القومياالنتماء  ◊

  .العمل من خالل قيم تحكمها النزاهة و الموضوعية ◊

 .االلتزام بأخالقيات المهنة ◊

 .تنمية وحماية البيئة ◊

 .لعالميةا للتنافسية وإعدادهالطالب مهارات تنمية  ◊

 . استناد عملية اتخاذ القرارات على المعلومات الموثقة ◊

 .دعم خطط التنمية القومية فيالمساهمة الفعالة  ◊

  .النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية ◊

 .الشراكة الفعالة مع جميع األطراف ذات الصلة واالهتمام ◊

 .مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ◊

  .لمستمر كأساس للتطويرالتقييم الذاتي ا ◊

 .السعي الجاد للتميز ◊
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    عتماد البرنامجالالمحاور األساسية  ١/٣
 

  

للبرامج التعليمية عملية التقويم واالعتماد  فيبالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالمياً     

يجب أن يحتوي  الذي، إال أن جميع هذه المداخل تتفق على المضمون العالي مؤسسات التعليم في

البرنامج على  إدارةعليه التقويم واالعتماد والذي يركز بصفة أساسية على ضرورة التحقق من 

وفى نفس الوقت التحقق من  وأهدافه المخططة، األداء بكفاءة لتحقيق رسالته يمكنه من   الذيالنحو 

نمية معارف ومهارات لتاألساسي  هتمثل نشاط والتيللبرنامج مستوى فاعلية العملية التعليمية 

بمواصفات تتفق  خريجينتوفير  إلىقياسية تتفق ورسالته، وتؤدى  أكاديميةالطالب وفقا لمعايير 

  .لمجتمع ككلا في النهائيين المستفيدينتوقعات ومتطلبات سوق العمل وتقابل 

ار طبيعة نظام االعتب فيوفى ضوء ما تقدم واستناداً إلى العديد من التجارب العالمية مع األخذ      

مؤسسات التعليم  فيمصر فإنه تقرر أن تعتمد عملية التقويم واالعتماد للبرامج التعليمية  فيالتعليم 

البرنامج، والفاعلية التعليمية  إدارةمصر على محورين أساسين هما  فيوجامعة األزهر  العالي

لتى حددتها الهيئة لعملية ويتضمن كل محور من هذين المحورين مجموعة من المعايير ا. للبرنامج

  .التقويم واالعتماد

اليقين بعدم  فيإن الدافع األساسي وراء الفصل بين المحورين السابقين للتقويم واالعتماد يتمثل 

ومؤهلة واعية  وإدارية أكاديميةقيادة رسالة محددة وعلى األداء بكفاءة بدون توافر برنامج قدرة ال

على تحقيق برنامج ومن ناحية أخرى فان قدرة ال. ية داعمةوبدون موارد مالية وتسهيالت ماد

يجب أن  التيبدون تحقيق مستويات عالية من الفاعلية التعليمية أن تتم ال يمكن  رسالته وأهدافه

تحديد دقيق لمواصفات الخريج المستهدفة وفقا  فيمتمثلة معايير موضوعية وعملية  إلىتستند 

معتمدة، وتصميم للبرنامج ومقرراته بما يتفق مع هذه  أكاديميةيير العمل، وتبنى معا  الحتياجات سوق

المعايير، وتوفير أنماط وأساليب حديثة ومالئمة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات التعلم المستهدفة، 

جدارة عالية، وتقويم مستمر  ذوىومعاونيهم للطالب، وأعضاء هيئة تدريس  وماديودعم اكاديمى 

  .تعلم، وخطط مدروسة للتعزيز والتطويرلمخرجات ال وموضوعي
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  ضوابط االعتماد  ١/٤

  

على  العالي مؤسسات التعليم فيبرامج التعليمية تعتمد عملية االعتماد التي تقوم بها الهيئة لل

مجموعة من الضوابط التي يجب دراستها بعناية وأخذها في االعتبار عند التقدم بطلب االعتماد، 

  :التاليوذلك على النحو 

قدرته على تحقيق متطلبات التأكد من عند  التعليميبرنامج يمنح االعتماد من قبل الهيئة لل •

 ).للبرنامج ، والفاعلية التعليميةالبرنامج إدارة(المحاور الرئيسية للتقويم واالعتماد 
في حالة عدم قدرته على تحقيق بعض المعايير الخاصة برنامج يحجب االعتماد عن ال •

ية التعليمية والمتعلقة بالمعايير األكاديمية، وتصميم البرامج والمقررات، والتعليم بالفاعل

  . والتعلم، حيث تعتبر من المعايير الحاكمة في عملية التقويم واالعتماد

برنامج المؤسسة بالنتيجة النهائية والتي تتضمن مجاالت القوة في ال إخطارتتولى الهيئة  •

مع التأكيد على االستعداد التام للهيئة لتقديم مختلف صور  والمجاالت المطلوب تحسينها،

البرنامج معايير تقويم واعتماد الوفاء بالنصح واإلرشاد والتوجيه لمعاونة المؤسسة في 

  .المحددة من قبل الهيئة

  

  التقدم العتماد البرنامجومتطلبات  آليات) ٢(

  

  

  :مقدمة

 العاليتقدمها مؤسسات التعليم  التيبرامج التعليمية من عملية تقويم واعتماد الالجزء هذا يتناول 

الدراسة الذاتية،  وإعدادطلب التقدم لالعتماد من الهيئة،  فيالتقويم لالعتماد متمثلة ومتطلبات  آليات

التابع وواجبات المنسق المعين من قبل المؤسسة وأدوار والزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين، 

  .  للبرنامج السنويالخاضع لالعتماد، والتقرير  ليميالتعلها البرنامج 
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  العتماد البرنامج طلب التقدم ٢/١                             

  

  :الخطوات الخاصة بطلب التقدم العتماد البرنامج من قبل المؤسسة يليفيما 

 )٢ملحق رقم في ال ١أنظر النموذج رقم (البرنامج التعليمي تتقدم المؤسسة بطلب اعتماد  •

كانت المؤسسة  إذافي حالة ما ( األكاديمية/ معتمدا من مجلسها الحاكم ومن مجلس الجامعة

أنظر (، وكذلك البيانات الوصفية الكافية عن البرنامج المعني  )أو أكاديمية تابعة لجامعة

  .)٢رقم  قالملح في ٢النموذج رقم 

للشروط المؤهلة  ىغير مستوفبرنامج ال يتم رفض طلب التقدم لالعتماد إذا تبين للهيئة أن •

بعد  إالللتقدم لالعتماد والمشار إليها سابقاً، وفى هذه الحالة ال يجوز للمؤسسة إعادة التقدم 

  .رفض الطلب من تاريخانقضاء ستة أشهر على األقل 

ب للشروط المؤهلة للتقدم لطلالبرنامج تقوم الهيئة بمخاطبة المؤسسة رسميا في حالة استيفاء  •

االعتماد وذلك بما يفيد قبول الطلب خالل مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ التقدم و 

 الهيئة ووفقا للنموذج المعد لذلك من قبل للبرنامج دراسة ذاتية ال بإعدادتحثها على البدء 

  .من هذا الدليللث الموضح في الجزء الثا

 إدارةالتي يحددها مجلس للبرنامج ود تؤدي رسوم التقويم واالعتما أنيتعين على  المؤسسة  •

من  األكثرالهيئة  و المعلن عنها على موقعها االلكتروني في خالل ثالثون يوما على 

  . بقبول الطلب إخطارها

  

  للبرنامج إعداد الدراسة الذاتية ٢/٢
 
ريق المراجعين لف األساسيالمؤهل لالعتماد المرجع  التعليميتعتبر الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامج   

مهام المراجعة والتقويم للمحاور والمعايير المحددة من قبل الهيئة للبرنامج  إليهمالمعتمدين والذين ستسند 

  :يليالدراسة الذاتية للبرنامج ما  إعدادلذلك يراعى عند . أثناء الزيارة الميدانية
 

 إعدادفريق يتولى عتماد للتقويم واال المؤهل التعليميالتابع لها البرنامج لمؤسسة اتشكل   •

  .للبرنامج الدراسة الذاتية

ذات الصلة داخل الدراسة الذاتية بدقة ومصداقية وبمشاركة جميع األطراف  إعداديتم   •

  .والوثائق المدعمة للبيانات الواردة بالدراسة األدلةتوفير ضرورة مع المؤسسة  وخارج

سخ مطبوعة ونسخة ثالث ن(ة للهيئة الدراسة الذاتيالتابع لها البرنامج تقدم المؤسسة   •

معتمدة من مجلسها الحاكم ومشفوعة بخطاب من وخالل المدة المنصوص عليها ) الكترونية

  .رئيس المجلس يفيد بأن كافة البيانات الواردة بالدراسة صحيحة



  19

من  الثالثالدراسة الذاتية وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة وموضح في الجزء  إعداديتم   •

  .ذا الدليله

يتم جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة الذاتية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في   •

  .من هذا الدليل لثالجزء الثا

يتم تجميع كافة النماذج المستوفاة لتوصيف البرامج والمقررات الدراسية في ملحق منفصل   •

  .عن الدراسة الذاتية

  

  جعين المعتمدينالزيارات الميدانية للمرا ٢/٣
 
  

  : مواعيد الزيارات الميدانية: أوال

o  التنسيق مع المؤسسة خالل فترة ، وذلك بالمعتمدين تقوم الهيئة بتحديد موعد لزيارات المراجعين

وتخطر الهيئة طلب المؤسسة للتقدم العتماد البرنامج المعنى من تلقي الهيئة  ال تتعدى ستة أشهر

  .خالل عملية التقويم إتباعهام التي سيت باإلجراءاتالمؤسسة 

o بعد زيارة فريق المراجعين للبرنامج المعنى وذلك تقوم الهيئة بزيارات ميدانية غير مجدولة  قد

  .المعتمدين وقبل صدور قرار االعتماد
 
    :الجدول الزمني للزيارة الميدانية: ثانيا

همة المؤسسات التعليمية في العام لزيارة المراجعة  بهدف تيسير م اإلطاريحدد  الزمني الجدول

أنظر النموذج (للزيارة وتمكين فريق المراجعين من استخدام الوقت المتاح للزيارة بكفاءة  اإلعداد

علماً بأن نموذج الجدول الزمني المقترح قابل للتعديل ليالئم الظروف  ،)٢رقم  قالملح في ٣ رقم

زيارة التمهيدية التي يقوم بها رئيس فريق الخاصة بكل مؤسسة ويتم االتفاق على أي تعديل خالل ال

  .للبرنامجالمراجعة 

من فريق   األقلالمقابالت الموضحة الحقاً تتم  بحضور فردين على  أن إلى اإلشارةويجدر 

المراجعة منهم رئيس الفريق، بينما يستطيع باقي أفراد الفريق القيام باألنشطة األخرى مثل المالحظة 

  . الل ذلك الوقتوالمراجعة الوثائقية خ
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  :إعداد وتنظيم الزيارة الميدانية: ثالثاً 

التنسيق ضرورة واالعتماد برنامج الخاضع للتقويم والتنظيم للزيارة الميدانية لل اإلعدادمرحلة طلب تت

  .برنامجالزيارة التمهيدية لل وإجراءللزيارة، 

  

  :تنسيق للزيارة الميدانيةال) أ(

واالعتماد البرنامج المعنى بالتقويم  فيالمشاركين هيئة التدريس  أعضاء تقوم المؤسسة بتكليف احد 

عملية المراجعة  فيويلعب المنسق دوراً هاماً . بدور المنسق فيما يتعلق بالزيارة الميدانية للقيام

ية الترتيبات الالزمة للزيارة الميدان إجراء فيحيث يساعد  برنامج،والتقويم أثناء الزيارة الميدانية لل

المعنية  واألطراف، ويسهل عملية االتصال بين هذا الفريق من الهيئة لفريق المراجعين المعتمدين

المحدد  الزمني، ويساعد فريق المراجعين على تنفيذ مهامهم وفقا للجدول برنامجال في األخرى

ق واألدلة عرض الوثائ فيللزيارة الميدانية، ويزود الفريق بالمعلومات المطلوبة، وأخيرا يساعد 

ويجب أن تتوافر فيه الخصائص .  تتطلبها عملية المراجعة التيوتنظيم المقابالت واالجتماعات 

  :والشروط التالية

 .يتمتع بشخصية قيادية و القدرة علي العمل بمهارة مع الفريق •

  . واحترام الرأي األخر اآلخرينيتميز بالقدرة علي كسب تعاون  •

  .المؤسسةمتع بعالقات طيبة مع أفراد يت •

 .يتصف بمهارات االتصال واإلنصات الفعال •

  . اآلخرينقدرة على التنسيق والتعامل مع اليتصف ب •

 .لديه المعرفة الكافية بنوع وطبيعة المؤسسة التعليمية وكافة األنشطة التي تمارسها •

  .ومعايير وعناصر التقويمبرنامج الجودة بال إدارةالمعرفة الكافية بنظام  •

 فيالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بعملية المراجعة  في واألمانةقية يتمتع بالمصدا •

 .مراحلها المختلفة

  

  :اآلتي فيومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل 

  .المشاركة في اإلعداد للزيارة والتأكد من أن الجدول الزمني المقترح لها مالئم •

  .وفرة لفريق المراجعين الزائرالتأكد من أن األدلة الداعمة المالئمة مت •

  .حضور االجتماع التمهيدي الذي يسبق الزيارة الميدانية •

 .توفير المستندات والدالئل المختلفة التي تتطلبها عملية المراجعة والتقويم •

 ةتنسيق وتنظيم  المقابالت واالجتماعات مع كافة األطراف المعنية في عملية المراجع •

 .والتقويم
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زيارات ألغراض المالحظة لالماكن  المختلفة التي تتطلبها عملية المراجعة تنسيق وتنظيم ال •

......  التسهيالت الداعمة للتعليم/ المرافق/ األبنية/ قاعات المحاضرات/ الفصول(والتقويم 

  ).وغيرها

وفقا لخطة الزيارة  المراجعين،فريق  يوميا معحضور االجتماعات والمقابالت المحددة له  •

  .الميدانية

رد على استفسارات المراجعين  أو ـتوفير كافة البيانات المتعلقة باألنشطة األكاديمية، وال •

  .المعنيين بموضوع االستفسار واألفرادالتنسيق مقابالت المطلوبة بين المراجعين 

 ٤ انظر النموذج رقم( إعداد تقرير المؤسسة عن أداء فريق المراجعين المعتمدين من الهيئة  •

  .)٢م ملحق رقال في

  

  :يلييلتزم بما أن وأخيراً فإنه يجب على المنسق 

  .المعتمدين التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين •

  .تكهنات بشأن النتائج المحتملة للمراجعة بأيعدم القيام  •

  .معلومات عن نتائج التقويم سواء خالل أو بعد عملية المراجعة بأييجب أال يفضي  •

والمقابالت وعدم المشاركة في بعض المقابالت  لالجتماعاتبالجداول المخططة  تزاماالل •

 لفريق الجتماعات المغلقةاأو  المجتمعية ، األطراف أو مع الطالب يقوم بها المراجعين التي

  .التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين.المراجعة
 

   :ةيديارة التمهيالز -)ب(

التابع لها البرنامج المعنى بالتقويم واالعتماد مع المؤسسة المعتمدين قائد فريق المراجعين نسق ي

  :تمهيدية لها، والتي تهدف إلى تحقيق ما يلي موعداً لزيارة

  

خاضع للتقويم الالبرنامج  إلدارة العمليالتمهيد للزيارة الميدانية لفريق المراجعين والتدريب  •

  .رات الميدانية وكسب التعاون لهذه الزياراتعلى الزيا عتمادواال

الترتيبات / الجدول الزمني/ إجراءات الزيارة(التأكيد على ترتيبات الزيارة الميدانية  •

 ).أخرى/ اللوجستية

إفادة المؤسسة عن مدى كفاية المعلومات التقويمية والوثائق التي تضمنتها الدراسة الذاتية  •

 .ثائق إضافيةوطلب أية معلومات أو وللبرنامج 

  .التأكيد على توفير الوثائق  الداعمة أثناء الزيارة الميدانية •
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  :الميدانيةالفترة الزمنية وأنشطة الزيارة : رابعاً

  :الزمنيةالفترة ) أ (

 .تستغرق الزيارة الميدانية ثالثة أيام متتالية •
و البرنامج لحجم  طلب مد فترة الزيارة الميدانية تبعاالمعتمدين يمكن لفريق المراجعين  •

  .متطلبات عملية المراجعة
زيارات غير مجدولة بعد الزيارة الميدانية األولى وقبل صدور تقرير  إجراءيمكن  •

. عملية التقويم الستكمالرأى فريق المراجعة الحاجة لذلك  إذاالمعتمدين المراجعين 

 . تستغرق الزيارة الواحدة من هذه الزيارات الالحقة يوما واحدا فقطو
  

 :األنشطة ) ب( 

الجهاز / أعضاء هيئة التدريس/ تنظيم اجتماعات ومقابالت علنية ومغلقة مع ممثلين للطالب •

) باالتفاق خالل الزيارة التمهيدية(األطراف المجتمعية يكون بعضها معد لها مسبقاً / اإلداري

  .ريق المراجعينيتم الترتيب له قبلها بفترة وجيزة بناء على طلب ف أن األخرويمكن للبعض 
طلبها وتحليل مضمونها وتدوين  فيطالع المراجعين على الوثائق المقدمة أو التي يرغبون ا •

 ). الوثائقيالفحص (هذا الصدد  فيمالحظاتهم 
/ مثال ذلك مالحظة قاعات التدريس(األدلة أسلوب المالحظة لجمع  يستخدم المراجعون •

  ).وغيرها/ ق العامةالمراف/ المكتبة/ المعامل/ أساليب التدريس
يعقد المراجعون اجتماعات مغلقة يومياً لتقويم تقدم سير عمل الفريق ومراجعة األدلة ونتائج  •

من جانب  إليهاالمقابالت والمالحظة، ومناقشة ومقارنة المالحظات والنتائج التي تم التوصل 

 .الحاجةويمكن دعوة المنسق لحضور هذه االجتماعات إذا دعت . الفريق فيكل عضو 
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  برنامجألداء ال السنويالتقرير  ٢/٤

  

الخاص  السنويالتقرير  بإعدادتقوم المؤسسة التابع لها البرنامج الخاضع للتقويم واالعتماد 

قيام المؤسسة بعرض نتائج المراجعة لألنشطة  فيوالذي تتلخص فكرته األساسية  بالبرنامج 

 التيبالمقارنة باألنشطة واألعمال  الماضيةلدراسية االسنة  فيتم تنفيذها  التيواألعمال 

تضمنتها من قبل خطة البرنامج  والخطة التنفيذية الخاصة بهذه السنة من أجل تحقيق رسالة 

ذلك تصميم الخطة التنفيذية الالزمة لألنشطة والمهام المطلوب القيام بها  يلي. البرنامج وأهدافه

  .تحقيق رسالة وأهداف البرنامج في االستمرارالسنة الدراسية القادمة من أجل  في

للبرنامج وفقا لوضع البرنامج بالنسبة لالعتماد  السنويهذا التقرير  إعدادوتختلف طريقة    

   :هذا الصدد فيمن قبل الهيئة، حيث يجب أن نفرق بين حالتين رئيسيتين 

 السنويالتقرير  إعداديث يتم حالة عدم اعتماد البرنامج من الهيئة، ح فيوتتمثل : الحالة األولى

ضوء تقرير عدم االعتماد الصادر من الهيئة ، ويتعلق بنتائج الزيارات الميدانية  فيللبرنامج 

بالبرنامج الخاص  السنويالتقرير  فيهذه الحالة تذكر المؤسسة  ففي. للمراجعين المعتمدين

وردت  التيوتحسين نقاط الضعف  تم تنفيذها لتعزيز نقاط القوة ولمعالجة التيوالمهام  األنشطة

  ).٢الملحق رقم  في ٥انظر النموذج رقم ( الماضيالعام تقرير المراجعين المعتمدين عن  في

وتتمثل فى وضع البرنامج بعد الحصول على االعتماد وتسعى المؤسسة التابع  :الحالة الثانية

عن البرنامج يجب  السنوي ةؤسستقرير المففي هذه الحالة فان . لها البرنامج إلى تجديد اعتماده

  .أن يغطى بالتفصيل جميع المعايير والمؤشرات والعناصر الحاكمة الستمرار االعتماد
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  نتائج عملية التقويم) ٣(

  

  

محل التقويم بنتائج عملية التقويم خالل التابع لها البرنامج المؤسسة التعليمية  بإخطارتقوم الهيئة 

وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمناً إحدى  التقويم،من عملية ستين يوماً من انتهائها 

  ):٢الملحق رقم  في ٦أنظر النموذج رقم (االت التالية الح

  :منح االعتماد) أ(

الهيئة شهادة االعتماد، وتقوم برنامج لمعايير المحددة من قبل الهيئة يمنح حالة استيفاء ال في 

المعتمدة برامج سجل ال إلىبرنامج والمؤسسة التابعة سم الا بإضافةعن هذا المنح  باإلعالن

 العاليوزارة التعليم  بإخطارقيام الهيئة  إلى إضافة، بسجالت الهيئة وبموقعها االلكتروني

  .االطالع عليه للكافة إتاحةالمعنية بنسخة من القرار مع  األخرىوالجهات 

  :عدم االعتماد) ب(

لمعايير البرنامج  عدم استيفاء األوليعملية التقويم خالل من للهيئة تبين ما إذا في حالة 

الوزير  إلىهذه البرامج ، فإن قرار الهيئة يكون بعدم االعتماد ويحال أمر  االعتماد

تقريراً من الهيئة يوضح المعايير والمؤشرات والعناصر  اإلحالةويتضمن قرار . المختص

، ومستوى العجز في استيفائه عتمادلم يحصل على اال الذيبرنامج طبقها اليالتي لم 

 .القيام به حتى يتسنى له الحصول على االعتمادبرنامج ا يجب على اللمتطلبات االعتماد وم

صدر قرار الهيئة بعدم  الذيمؤسسة التابع لها البرنامج ال يجوز للفانه ما سبق  إلىضافة إ

أو السلطة العليا  هاالتابعة لبعد موافقة الجهة  إالالتقدم بطلب االعتماد  إعادةاعتماده 

من تاريخ قرار الهيئة بعدم  األقليكون ذلك بعد مرور عام كامل على  أنالمختصة على 

  .االعتماد

  

في حالة عدم استيفاء المؤسسة التعليمية لبعض معايير الجودة غير ومن ناحية أخري فإنه 

يحدد نقاط القوة بالبرنامج ، وكذلك  الحاكمة في البرنامج ، فإن الهيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل

الجوانب التي لم تستوف من المعايير وكيفية التحسين للوصول إلي مستوي الجودة المطلوب ، وتمنح 

يوم علي األكثر للرد علي ما جاء بخطاب الهيئة المرسل للمؤسسة ، وعلي المؤسسة  ١٥المؤسسة 

أشهر من  ٩صور في البرنامج وبما ال يتجاوز تحديد المدة التي تراها الزمة الستيفاء جوانب الق

/ اعتماد (تاريخ اإلخطار وتقوم الهيئة بعدها بإعادة إجراء عملية التقويم وإصدار قرارها النهائي 

  .   مهلة أخري البرنامج، وال يجوز منح المؤسسة التابع لها )عدم اعتماد البرنامج
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  يممرحلة ما بعد التقو) ٤(

  

برنامج تمنحه الهيئة لل الذيالقواعد المنظمة لمرحلة ما بعد االعتماد يتضمن هذا الجزء 

وتتلخص . وفقا لنتائج التقويمومؤسسات جامعة األزهر  العاليمؤسسات التعليم  في التعليمي

  :التالي فيهذه القواعد 

المعتمد خالل فترة صالحية الشهادة إلجراءات المتابعة والمراجعة برنامج خضع الي •

التابع لها، التي تقدمها المؤسسة للبرنامج ون خالل التقارير الذاتية السنوية الدورية م

  .االعتمادمن استمرارية مقومات  للتأكدما تقوم به الهيئة من زيارات وكذلك من خالل  

تم اعتماده فقد احد  الذيبرنامج أن الجعة والفحص اوالمرإذا تبين من أعمال المتابعة  •

بما  ،أنشطته في تعديالتأجرى اى  أومخالفات  هارتكب ايد او لالعتمالزمة الشروط الم

 الحقالهيئة  إدارةان لمجلس فاالعتماد ومؤشرات وعناصر لمعايير  ايجعله غير مستوفي

  .االعتماد بحسب جسامة المخالفة إلغاء أووقف  في

الحية أن تطلب من الهيئة إعادة النظر في ص والجهة المعنية التعليم العالييحق لوزارة  •

  .في حال مخالفته لمعايير االعتمادبرنامج ال

تغيير حدوث في حالة الممنوحة للبرنامج شهادة االعتماد   إلغاءادارة الهيئة لمجلس يحق  •

عن البرنامج المستندات التي قدمتها المؤسسة  أوالبيانات  أنثبت  إذاأدائه، أو  في جوهري

عن صل على االعتماد برنامج حال أنو أ، للحصول على االعتماد غير صحيحةالتابع لها 

  .و التدليسأطريق الغش 

للبرنامج التابع لها وذلك المؤسسة بقرار إيقاف أو إلغاء االعتماد  بإخطارتقوم الهيئة  •

، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار

  .سباب القرارأ اإلخطاريتضمن  أنعلى 

االعتماد طبقاً لإلجراءات  إلغاءالتظلم من قرار وقف أو التابع لها البرنامج يحق للمؤسسة  •

 . إخطارهاالقانونية المنظمة لذلك خالل ثالثين يوماً من 

التي  األسباب بإزالةبرنامج ثبت له قيام ال إذا اإليقافقرار  بإلغاءالهيئة  إدارةيقوم مجلس  •

  .قام عليها هذا القرار

في المدة القانونية العتماد البرنامج  اإللغاءة من قرار الوقف أو ما لم تتظلم المؤسس  •

تقوم  أنفانه يتعين على الهيئة برنامج المحددة أو جاءت نتيجة التظلم في غير صالح ال

عن  اإلعالنبذات طريقة  إلغاءهاأو برنامج عن قرار وقف شهادة اعتماد ال باإلعالن

 .قرار االعتماد
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  تجديد االعتماد) ٦(

 

  التظلمات ) ٥(

  

أن تتظلم من هذا االعتماد لم تمنحه الهيئة  الذيالتابع لها البرنامج ق المؤسسة التعليمية من ح

الملحق رقم في  ٧ أنظر النموذج رقم( التالي فيولكن وفقا للقواعد المنظمة لذلك والمتمثلة  ،القرار

٢:(  

لهيئة من قرار رفض ا إدارةرئيس مجلس  إلىن تتظلم التابع لها البرنامج أللمؤسسة التعليمية ) أ( 

قرار وقف من و له، أرفض تجديد االعتماد من قرار و ، أشهادة االعتمادالبرنامج المعنى  منح

يتم تقديم التظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ  أنشريطة ) سحب االعتماد( إلغائها أوشهادة االعتماد 

  .الهيئة للمؤسسة بالقرار موضوع التظلم إخطار

ة المتظلمة بتسديد رسوم التظلم المحددة سلفا من الهيئة والمعلن على موقعها تلتزم المؤسس) ب( 

  .االلكتروني

الهيئة وبرئاسة  إدارةالتظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس  فييتولى النظر ) جـ( 

 أعمالممن لم يسبق لهم المشاركة في معتمدين من الهيئة احد نوابه و عضوية ثالثة مراجعين 

 األقلمؤسسة المتظلمة و عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على برنامج التابع للتقويم ال

  )١٣ادة م ةالتنفيذيالالئحة (

عضاءها في خالل تسعين يوما على أ أراء بأغلبيةتصدر لجنة التظلمات توصيتها في التظلم ) د(

الذي يصدر قرارا نهائيا مسببا الهيئة  إدارةمجلس  إلىمن تاريخ التظلم و ترفع تقريرها  األكثر

  .في خالل ثالثين يوما من صدورهلها البرنامج  المؤسسة التابعبه  تخطر

  .إليهاتلتزم الهيئة برد رسوم التظلم  التابع لها البرنامج في حالة قبول تظلم المؤسسة ) هـ( 

    

  

خمس سنوات و يتم  لمدة التعليمية شهادة االعتماد التي تمنحها الهيئة للبرنامج تسري صالحي

  :يليو القواعد المطبقة لالعتماد أول مرة مع االلتزام بما  اإلجراءاتتجديدها بذات 

من السنة  األولتتقدم المؤسسة التابع لها البرنامج بطلب تجديد االعتماد له خالل الشهر  •

 .من مدة سريان االعتماد السابق األخيرة

 .والصادر من الهيئةتقرير العتماد البرنامج  أخريرفق بالطلب  •

التقييم واالعتماد المحددة من الهيئة والمعلنة  إعادةتسدد المؤسسة التابع لها البرنامج رسوم  •

 .على موقعها االلكتروني
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  الجزء الثالث

  الدراسة الذاتية الخاصة بالبرنامجنموذج 

  

  

  

 .الدراسة الذاتية للبرنامج بإعدادخاصة  إرشادات •

  .الوصفية للبرنامجالبيانات  •

  .محاور ومعايير تقويم واعتماد البرنامج •

  .قويم واعتماد البرنامجؤشرات تم •

  .عناصر وخصائص معايير تقويم واعتماد البرنامج •

  .الممارسات التطبيقية •
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  :قدمةم

يتضمن الجزء الثالث من هذا الدليل النموذج المتكامل والمعد من قبل الهيئة للدراسة الذاتية 

مؤسسة من مؤسسات التعليم  أليالمطلوب تقويمه واعتماده والتابع  التعليمياصة بالبرنامج لخا

 الثانيالجزء  فيكما سبق توضيحه هليته وذلك بعد التحقق من أ، مصر فيوجامعة األزهر  العالي

 القسم األول ويحتوى على. ويشتمل نموذج الدراسة الذاتية على قسمين رئيسيين. من هذا الدليل

محاور ومعايير التقويم واالعتماد على ويحتوى  الثانيوالقسم . التعليميالبيانات الوصفية للبرنامج 

 فيوالتقويم سوف تخضع للقياس  والتيوما يرتبط بهما من مؤشرات وعناصر وخصائص 

   . البرنامج

  إرشادات خاصة بإعداد الدراسة الذاتية للبرنامج )١(

  

عملية  فيالخطوة األولى واألكثر أهمية  التعليميصة بالبرنامج الخا الدراسة الذاتية إعداديمثل 

يوصف  والذيللبرنامج  الذاتي التقويمتعبر عن أسلوب  إنهاالتقويم واالعتماد للبرنامج، حيث 

يتميز بها وكذلك مجاالت  التيذلك من عناصر القوة  فيللبرنامج بما  الحاليويشخص الوضع 

تتضمن  التيالخطة المستقبلية  إلى إضافة. وفعاليته إدارتهبا على تؤثر سل  التيالضعف والتحديات 

الممكنة لمعالجة عناصر الضعف ومواجهة التحديات،  وتمكنه من تحسين  واألنشطةالتصرفات 

  .محليا ودوليا التنافسيلتحقيق رسالته وأهدافه بكفاءة وفعالية، وبما يدعم وضعه  أدائهوتطوير 

أو واحد  أن يكون هدف المؤسسة من إعداد الدراسة الذاتية لبرنامج وفى ضوء ذلك فانه يجب    

 التيأكثر من برامجها التعليمية هو القياس والتشخيص والتوصيف الصريح والدقيق لعناصر القوة 

تحد من كفاءة وفعالية مدخالته وعملياته  التيالمعنى، وكذلك القيود  التعليميلبرنامج يتميز بها ا

الواقع الوثيقة األساسية لعملية  فيهي  للبرنامجلذا فان الدراسة الذاتية .لسوق العمل الفنية ومخرجاته

  .التقويم واالعتماد

ومن ناحية أخرى فان الدراسة الذاتية هي التي سوف تستخدم بواسطة فريق المراجعين 

للمعلومات  رئيسيالمرغوب اعتماده، وذلك لمصدر  التعليميالمعتمدين من الهيئة لتقويم البرنامج 

المسؤولة عن البرنامج مطالبة بتقديم كافة التفاصيل الحقيقية  اإلدارةلذلك فان . عن البرنامج المعنى

كما يجب التأكيد على أن التقويم ككل ألي برنامج . البرنامج بأداءالمتعلقة بجميع الجوانب الخاصة 

  . بعناية ودقة إعدادهايعتمد بصفة أساسية على هذه الوثيقة ومن ثم يجب  تعليمي
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تضافر جهود وتعاون جميع األطراف  التعليمييتطلب اإلعداد الجيد للدراسة الذاتية للبرنامج 

ذات العالقة بالبرنامج من داخل وخارج المؤسسة، وكذلك االلتزام الكامل للمؤسسة ككل والقيادات 

ألطراف ذات المصلحة كما ال يجب فقط تعريف وتوعية كافة ا. للبرنامج واإلدارية األكاديمية

وفى الواقع فان . اإلمكانبقدر  إعدادها فيبالدراسة الذاتية للبرنامج، بل وأيضا يجب أن يشتركوا 

  :وهي التعليميهناك عدة التزامات أساسية إلعداد الدراسة الذاتية الناجحة للبرنامج 

  .بذل الجهد والوقت الكافيين •

  .جمشاركة جميع األطراف ذات العالقة بالبرنام •

  .للمؤسسة ألداء هذه المهمة األكاديميةدعم القيادة  •

  .المصداقية العالية والشفافية •

 .الدعم الوثائقي لما تضمنته الدراسة •

 .وتكنولوجيا المعلوماتجمع وتحليل البيانات باستخدام األساليب العلمية  •

 .عرض البيانات بشكل مقنع وجذاب •

من الدراسة الذاتية للبرنامج ) مسودة(ئية ومما جدير باإلشارة أنه يجب كتابة نسخة مبد  

المطلوب اعتماده من قبل الهيئة، ومناقشتها مع كافة األطراف ذات الصلة بالبرنامج داخل  التعليمي

  . وخارج المؤسسة
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  برنامجالبيانات الوصفية عن ال) ٢(

  

  

 التعليميبرنامج ة باليجب أن يشتمل القسم األول من الدراسة الذاتية على البيانات الوصفية الخاص

  .وذلك على النحو الموضح أدناهالمطلوب تقويمه واعتماده من قبل الهيئة، 

  

  

  البيانات الوصفية

 

  : بيانات عن المؤسسة: أوال

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

  معهد عالي                 معهد متوسط        ة        كلـي: نوع المؤسسة 

  :................................المؤسسةاألكاديمية التابعة لها /الجامعةاسم 

     أهلية خاصة                      حكومية               : األكاديمية /نوع الجامعة 

      ..………………: ةالمدينـ -…………………: المحافظة -: الجغرافيالموقع  

  .…………………….……………….……………..……:  تاريخ التأسيس 

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

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

  .............................................................:المعهد/ الكليةعميد  

  :ت عن البرنامج االكاديمىبيانا: ثانيا

 :بيانات عامة  ) أ(
  :.....................................................عدد البرامج في المؤسسة 

  ................................................. المتقدم لالعتماد اسم البرنامج 

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

  المرحلة الجامعية األولى                                                 :   نوع البرنامج 

  :دراسات عليا                     

    دكتوراه  ماجستير   

  ...............................................: المدير االكاديمى للبرنامج
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  .........................................................:البرنامجمنسق  

  :عدد الطالب المقيدين في البرنامج 

   إجمالي إناث         ذكور

  اجمالى: البرنامج  فيعدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين  

 معار           منتدب   دائم        

   إجمالى  :ريس وفقا لدرجاتهم العلميةتوزيع أعضاء هيئة التد 

 أستاذ مساعدتاذأس        درسم

 متفرغأستاذ غير       أستاذ متفرغ

    إجمالى :عدد أعضاء الهيئة المعاونة  

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

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

    إجمالى   :عدد العاملين بالجهاز اإلداري  

  :بيانات تتعلق بالعملية التعليمية) ب(

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

  معتمدة نقاط          الساعات المعتمدة          الدراسيالفصل  :البرنامج فينظام الدراسة  

  مختلط                  عن بعد                      تقليدي: نمط التعليم 

  :   ............ %األخير الدراسيالعام  فياجمالى الطالب  إلى الناجحوننسبة  

  :بالمؤسسة االتصالوسائل    

                                                          البريديالعنوان  - 

)              E‐Mail(  اإللكترونيالعنوان  -                   اإللكترونيالموقع  - 

  فاكس - تليفون                                                -
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  التعليمى محاور ومعايير تقويم واعتماد البرنامج) ٢(

  

للهيئة م أن تتقدالحكومية أو الخاصة أو التابعة لجامعة األزهر يمكن لمؤسسة التعليم العالي 

التي تقدمها سواء كانت موجهة لطالب المرحلة التعليمية العتماد واحد أو أكثر من البرامج 

اعتماد مؤسسات تقويم ووبنفس الطريقة الخاصة ب. الجامعية األولى أو لطالب الدراسات العليا

مع سيين رئيتتلخص في محورين  التعليميالبرنامج التعليم العالي، فإن معايير تقويم واعتماد 

وجود اختالف رئيسي في نوعية وتفاصيل هذه المعايير وما يتبعها من مؤشرات وعناصر 

تتمثل في  التعليميبالبرنامج وفي ضوء ذلك فإن محاور التقويم واالعتماد الخاصة . وخصائص

  :التالي

  :إدارة البرنامج:المحور األول 

محددة  وأهدافتوافر رسالة  فيمثل تت التي التعليميإدارة البرنامج األول بالمحور تعلق ي

ذات كفاءة متميزة، وموارد مالية وتسهيالت  وإدارية أكاديميةومعتمدة ومعلنة للبرنامج، وقيادات 

 . البرنامج وأهداف رسالةلتحقيق مادية داعمة 

  :الفاعلية التعليمية للبرنامج: المحور الثاني 

البرنامج على أداء العملية التعليمية بفاعلية درة ق أي. بالفاعلية التعليمية الثانيالمحور تعلق وي

، ومن ثم المساهمة في والمعلنة دةمالمعت وعلى النحو الذي يمكنه من تحقيق رسالته وأهدافه

متطلبات مع  تتفق التيمن البرنامج و ) مواصفات الخريج(تحقيق مخرجات  التعلم المستهدفة 

لعل من أهم ما يميز الفاعلية التعليمية للبرنامج هو و. المجتمع فياحتياجات التنمية سوق العمل و

  .يعد من المعايير الحاكمة العتماده والذيوجود نظام شامل لتقويم مخرجات التعلم، 

  
  المعايير  محاور التقويم واالعتماد  م
  : إدارة البرنامج - ١

  
  .رسالة وأهداف البرنامج 
  .قيادة وتنظيم البرنامج 
  .ت المادية الداعمةالموارد المالية والتسهيال 

  : الفاعلية التعليمية للبرنامج - ٢
  

  .المعايير األآاديمية للبرامج 
  . تصميم البرنامج 
  .لتعليم والتعلما 
  .الطالب 
  .أعضاء هيئة التدريس 
  .تقويم مخرجات التعلم 
 .التعزيز و التطوير 
  .مؤشرات نجاح البرنامج 
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  التعليمى ؤشرات تقويم واعتماد البرنامجم) ٣(

  
ضمن هذا الجزء مجموعة المعايير الخاصة بكل محور من محاور تقويم واعتماد البرنامج يت

  .التعليمى وآذلك المؤشرات الخاصة بكل معيار من هذه المعايير
 

  إدارة البرنامج ) ١(
 م  المعايير  المؤشرات

  الرسالة -
  األهداف -
  السمات المميزة للبرنامج -

١/١  رسالة وأهداف البرنامج  

  آاديمية للبرنامجالقيادة األ -
  الهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري -
  نظم المعلومات والتوثيق -

  ١/٢  قيادة وتنظيم البرنامج

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

  الموارد المالية والتسهيالت
  المادية الداعمة  

١/٣ 

  
  للبرنامجالفاعلية التعليمية ) ٢(

  المؤشرات   المعايير   م
  المعايير األآاديمية للبرامج  ٢/١

  
  .مواصفات الخريج -
  األآاديميةتبنى المعايير  -

  البرنامج  تصميم  ٢/٢
  

  .هيكل البرنامج -
 .تصميم البرنامج فيالمشارآة  -
 .المقررات الدراسية -
  .مراجعة وتطوير البرنامج -

  الطالب  ٢/٣
  

  .القبول وإجراءاتسياسات  -
 .األآاديمي اإلرشاد -
  .و المادي األآاديميالدعم  - 
  .عن البرامج رضا الطالب - 

  أعضاء هيئة التدريس  ٢/٤
  

  .المعاونة الهيئة/فاية وآفاءة أعضاء هيئة التدريسآ -
  .المعاونة الهيئة/أداء أعضاء هيئة التدريس تقويم -
  .رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -

  تعلمالتعليم وال  ٢/٥
  

 .سياسات التعليم والتعلم -
 .التعلم الذاتى -
  .الطالب التدريب وتنمية مهارات -

  تقويم مخرجات التعلم  ٢/٦
  

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

  خطة التعزيز والتطوير -  التعزيز و التطوير  ٢/٧
  .ادارة الجودة فى البرنامج -

 اساليب التقويم غير المباشرة -  نجاح البرنامج مؤشرات  ٢/٨
اساليب تقويم التمييز ودعم القدرة التنافسية  -

  .للبرنامج
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  عناصر وخصائص معايير تقويم واعتماد البرنامج) ٤(

  

العناصر والخصائص الخاصة بمعايير تقويم واعتماد  تفصيلييتضمن هذا الجزء بشكل 

  .محور على حدة ، وذلك بالنسبة لكلالتعليميالبرنامج 

 

  إدارة البرنامج: المحور األول 

 :رسالة و أهداف البرنامج -١

  :الرسالة  ١/١

  :صياغة الرسالة ١/١/١ 

  ما هي رسالة البرنامج؟ -

  هل تتفق رسالة البرنامج مع رسالة المؤسسة المعتمدة؟ -

  :اعتماد ونشر الرسالة ١/١/٢

  هل تم اعتماد الرسالة؟ كيف ومتى؟ - 

  الرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ أذكر هذه الوسائل؟ هل تم نشر -

  :مراجعة وتحديث الرسالة ١/١/٣

وما هو تاريخ  للمراجعة الدورية الرسالة؟ أذكر هذه اآلليات؟رسمية محددة هل توجد آليات  -

  اخر مراجعة؟

          

  :األهداف ١/٢

  :صياغة األهداف ١/٢/١

  البرنامج؟ ما هي أهداف -

  ؟المخططةهل شارك فريق إعداد برنامج في تحديد وصياغة أهدافه  -

  :اعتماد ونشر األهداف ١/٢/٢

  هل تم اعتماد أهداف البرنامج؟  -

  هل تم نشر األهداف داخل وخارج المؤسسة؟ أذكر وسائل النشر؟ -
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  :السمات المميزة للبرنامج ١/٣

  :امجأنواع السمات المميزة للبرن ١/٣/١

/ سوق العمل احتياجاتتوافقه مع / ندرة التخصص(  التي يتميز بها البرنامج؟ الخصائص ما هي -

/ فرص عمل متاحة/ تزايد اإلقبال عليه من الطالب /  بالوضع التاريخي للمؤسسة ارتباطه

 تفضيالت الطالب الوافدين/ الموقع الجغرافي للمؤسسة/ المشاركة مع جامعات محلية أو عالمية 

  ).وغيرها 

  :لبرنامجوتنظيم اقيادة  -٢

  :القيادة األكاديمية للبرنامج ٢/١

  :)كلية أو رئيس قسم أو مسئول أكاديمي وكيل(البرنامج نسق م ٢/١/١

  ما هي معايير اختيار منسق البرنامج ؟ -

  ما هي الجهة التي وضعت  معايير اختيار منسق البرنامج؟ -

  هل هذه المعايير معتمدة و معلنة  ؟ -

 : المجالس واللجان الرسمية للبرنامج :  ٢/١/٢

  ما نوع المجالس واللجان الرسمية للبرنامج؟  -

 ما هي طبيعة تشكيل كل من المجالس واللجان المعنية؟   -

  ما هي دورية انعقاد كل من المجالس واللجان المعنية؟  -

  ما هي طبيعة وحدود مسئوليات المجالس؟  -

في اتخاذ ) مجلس الكلية/ مجالس األقسام (مية بالمؤسسة ما هي طبيعة مساهمات المجالس الرس -

تقييم األداء / توصيف وتقارير المقررات / اختيار أعضاء التدريس ( القرارات الخاصة بالبرنامج

  ؟) وغيرها ..... نتائج االمتحانات/ 

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

  :تقييم أداء القيادة األكاديمية: ٢/١/٣

  هل يوجد نظام معتمد لتقييم أداء القيادة األكاديمية ؟  -
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  :*الهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري ٢/٢

  .الهيكل التنظيمي ٢/٢/١

  هيكل تنظيمي إلدارة البرنامج ؟هل هناك  -

  على عالقات سلطة واضحة؟ التنظيميالهيكل  ينطويهل  -

  ا الهيكل معتمد ومعلن؟هل هذ -

  :الجهاز االدارى ٢/٢/٢  

  ؟أعضاء الجهاز االدارى للبرنامج وكفاءة ما مدى كفاية -

  :ان وجدتاإلدارات الداعمة للبرنامج  ٢/٢/٣

  ما هي اإلدارات المتخصصة والتي تقدم خدمات الدعم للبرنامج؟  -

   ما هي اختصاصات هذه اإلدارات؟ -

  للبرنامج؟دعم االكاديمى واللوجستى الالزمه تقديم خدمات ال في اإلداراتمدى تساهم هذه  أي إلى  -

  :نظم المعلومات والتوثيق:  ٢/٣

  :قواعد البيانات: ٢/٣/١

  هل هناك قواعد بيانات للبرنامج؟  -

   هل يتم تحديث هذه القواعد ؟  -

  هل يتم إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج علي موقع المؤسسة؟  -

  :لوماتحفظ المع: ٢/٣/٢

 هل يوجد نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق؟   -

  إلي أي مدي يدعم هذا النظام البرنامج في تحقيق أهدافه؟  -
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 :لمادية الداعمةاالتسهيالت والموارد المالية -٣

  :الموارد المالية: ٣/١

  :مصادر وحجم التمويل ٣/١/١

  ما هي مصادر التمويل المتاحة للبرنامج ؟ -

  التمويل المتاح سنويا كاف لتحقيق رسالة وأهدافه ؟حجم هل  -

 :اإلنفاقبنود  ٣/١/٢

  ما هي اإلجراءات المتبعة لتحديد أوليات بنود الميزانية المخصصة للبرنامج ؟ -

  

  :التسهيالت المادية الداعمة ٣/٢

  :قاعات التدريس ٣/٢/١

  قاعات التدريس الحتياجات البرنامج؟ ما مدى كفاية -

  للعملية التعليمية ؟ما مدي مالئمة القاعات  -

  :المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة ٣/٢/٢

  /محطات تجارب/ فنادق /مستشفيات/ ورش(الداعمة الفنية ما مدى كفاية المعامل والتسهيالت  -

  لتحقيق أهداف البرنامج؟) وغيرها / آليةمعامل حاسبات 

  مالئمة المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة لطبيعة البرنامج؟ما مدى  -

 إطفاء أجهزة/ العالمات اإلرشادية (تتوافر الوسائل المناسبة لتحقيق األمن والسالمة؟ هل  -

  ).تقدم المؤسسة شهادة تفيد مراجعة المعامل و القاعات من جانب الدفاع المدني أنيجب )(الحريق

  :لصحياالمناخ  ٣/٢/٣

/ اإلضاءة الطبيعية/ التهوية(؟ المخصصة للبرنامج هل يتوافر المناخ الصحي في المباني والمعامل -

  ).الخ..النظافة

   :المكتبة: ٣/٢/٤

كتب / اشتراك في دوريات الكترونية متخصصة/ اإلنترنت(تكنولوجيا المعلومات  هل -

  لمختلفة المستهدفة؟المستخدمة فى المكتبة متاحة للفئات ا) الخ... الكترونية 

  هل تتوافر المراجع والدوريات العربية واالجنبية ذات العالقة بالبرنامج؟  -

  ؟المراجع والدورياتهذه ما مدى حداثة   -

  ما هي نسبة المستفيدين من خدمات المكتبة إلى العدد اإلجمالى لطالب البرنامج؟  -
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  :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ٣/٣

  :اآلليةالحاسبات  ٣/٣/١

  نسبة الحاسبات اآللية المتاحة لطالب البرنامج ؟ هيما   -

  البرنامج؟  فيهل هذه النسبة مالئمة لخدمة أغراض التعليم والتعلم  -

  لتحسينها؟م اتخاذها ت التي اإلجراءات هيأسباب ذلك؟ وما  هيكانت هذه النسبة غير مالئمة، فما  إذا -

 :كنولوجيا المعلوماتوسائل االتصاالت وت ٣/٣/٢

  ما هي أنواع وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المتاحة لطالب البرنامج؟ -

  ما هو مدى إتاحة خدمة االنترنت لطالب البرنامج؟ -

  
 

  الفاعلية التعليمية: المحور الثاني 

 :المعايير األكاديمية للبرنامج -١

  :مواصفات الخريج ١/١

  :الخريجمواصفات تحديد : ١/١/١

  ما هي مواصفات خريج البرنامج ؟ -

  هل تم تحديد مواصفات الخريج طبقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع؟ -

  طبيعة المشاركة في تحديد وإقرار مواصفات خريج البرنامج؟أنواع و هيما  -

 :مراجعة وتحديث مواصفات الخريج ١/١/٢

  ؟ المجتمعيةهل يتم مراجعة مواصفات الخريج وفقا للتغيرات  -

  ما هي دورية مراجعة مواصفات الخريج؟ -

  تحديث مواصفات الخريج؟ فيهل تم استخدام نتائج المراجعة  -
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   :تبنى البرنامج للمعايير األكاديمية ١/٢

 :القومية المعايير األكاديمية: ١/٢/١

  البرنامج؟ فيهل تتبنى المؤسسة المعايير القومية  -

  داف البرنامج؟هل تتفق هذه المعايير مع رسالة وأه -

  ذات الصلة بالبرنامج؟ األطرافعية بهذه المعايير لكافة هل تم التو -

  البرنامج؟ فيمدى االلتزام بالمعايير القومية ما  -

  البرنامج؟ في األكاديميةرسمية تستخدم لضمان االلتزام بتطبيق المعايير  إجراءاتهل هناك  -

  ):يير القوميةحالة عدم تبنى المعا في( معايير أخرى معتمدة ١/٢/٢

 تم متىو  المعاييرالمؤسسة للبرنامج؟ أذكر هذه تتبناها  التيالمعتمدة  األخرىهي المعايير ما  -

  ؟اعتمادها من الهيئة

  هل تتفق هذه المعايير مع رسالة وأهداف البرنامج؟ -

  ذات الصلة بالبرنامج؟ لتوعية بهذه المعايير لكافة األطرافهل تم ا -

  البرنامج؟ فيمعايير مدى االلتزام بهذه الما  -

  البرنامج؟ في األكاديميةرسمية تستخدم لضمان االلتزام بتطبيق المعايير  إجراءاتهل هناك  -
 

  :تصميم البرنامج -٢

  :هيكل البرنامج ٢/١

  : مكونات البرنامج ٢/١/١

  ما هي مكونات هيكل البرنامج؟  -

المخططة  واصفات الخريجتحقق م) نسب العلوم المختلفة (هل مكونات هيكل البرنامج الحالي   -

  ؟للبرنامج

  :توصيف البرنامج ٢/١/٢

 البرنامج بناء على احتياجات مجتمعية فعلية؟ اختيارهل تم  -

  هل يوجد توصيف معتمد للبرنامج؟  -

  هل تم إعداد مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج؟  -

  المتبناة؟هل تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية  -

  كيف يتم التأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج؟  -
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  :المشاركة في تصميم البرنامج ٢/٢

  :أنواع المشاركة ٢/٢/١

  في تصميم البرنامج ؟ذات الصلة شاركت األقسام العلمية هل  -

  العلمية؟ األقسامبالتحديد هذه  هيما  -

  في تصميم البرنامج؟الصلة ذات األطراف المجتمعية هل شاركت  -

  بالتحديد هذه األطراف؟ هيما   -

  :وسائل المشاركة ٢/٢/٢

  المختلفة السابقة؟ تحقيق المشاركة من جانب األطراف فيتم استخدامها  التيالوسائل  هيما  -

  المشاركة؟ فيمدى فعالية الوسائل المستخدمة  هيما  -

  :االستفادة من نتائج المشاركة ٢/٢/٣

  تصميم البرنامج؟ فيمجاالت االستفادة من مشاركة األطراف المختلفة السابقة  هيما  -

  

  :المقررات الدراسية ٢/٣

  :توصيف المقررات ٢/٣/١

  هل يوجد توصيف معتمد للمقررات الدراسية؟ -

  هل يتضمن التوصيف مصفوفة للمعارف والمهارات الخاصة بكل مقرر دراسى؟ -

   ؟األكاديمية للبرنامج لمعاييروفقا لرف والمهارات األساسية حقق المعايالمقررات توصيف هل -

  :المقررات ٢/٣/٢

  هل تتفق محتويات المقررات مع مخرجات التعلم المستهدفة لهذه المقررات؟ - 

خالل السنوات  لبرنامجلالمقررات الدراسية  فيالممارسات التطبيقية التطوير وما هي مجاالت  - 

   ؟الخمس الماضية

  :ويم المقرراتتق ٢/٣/٣

  دراسي؟ نهاية كل فصل فيالطالب في المقررات الدراسية  ألراءهل يجري استطالع  - 

  موضوعية؟ هذا االستطالع بطريقةهل يتم تحليل نتائج  -

  مجاالت االستفادة الفعلية؟ هينتائج هذا االستطالع ؟ ما هل يتم االستفادة من  - 
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  :مراجعة وتطوير البرنامج ٢/٤

  :مراجعة البرنامج ٢/٤/١

  هل يتم مراجعة البرنامج دوريا؟  -

  متى تتم مراجعة البرنامج؟  -

  هل يتم االستعانة بمراجعين خارجيين في التخصص لمراجعة هيكل ومحتويات البرنامج؟  -

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

 ؟مجاالت االستفادة من نتائج المراجعة هيما  -

  :تطوير البرنامج ٢/٤/٢

  تطوير البرنامج؟  الحديثة عند عتبار المعارف المعاصرة والبحوثاال فيهل يتم األخذ  -

العالمية هل يمثل التطوير في المعارف الخاصة بالبرنامج قيمة مضافة تواكب التطورات  -

 في البرامج المناظرة؟ ةالحديث

  التطوير ؟ متى تم احدث تطوير للبرنامج؟ وما هي مجاالت هذا -

  التطوير؟ساهمت في  التياألطراف المختلفة  هيما  -

  التطوير؟ عمليةفي هذه األطراف ما مدى مساهمات  -

 ؟المتبعة لتطوير البرنامج اإلجراءات هيما  -

  

  الطــالب -٣

  :سياسات وإجراءات القبول ٣/١

  :االلتحاق والتحويل ٣/١/١

  ولين بالبرنامج ؟أعداد الطالب المقبواجراءات تحديد ما هي سياسة   -

  هل توجد معايير وإجراءات معتمدة ومعلنة للقبول بالبرنامج؟  -

  إلعالن؟اهل يتم إعالن قوائم المقبولين بالبرنامج للطالب؟ما هي وسائل وتوقيتات  -

 هل توجد معايير وإجراءات معتمدة للتحويالت من وإلي البرنامج؟   -

 ت بالمرونة ؟ هل تتميز سياسات وإجراءات القبول أو التحويال  -

من مؤسسات  لعند التحويالبرنامج  فيهل تسمح سياسة القبول الحالية باستمرارية الدراسة   -

  مناظرة أخرى ؟
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  :والتحويالت مراجعة سياسات القبول ٣/١/٢

  فحص تظلمات الطالب ؟لقبول وهل هناك نظام   -

  ذلك؟ يفالوسائل المستخدمة  هيوما  هل هذا النظام معلن على الطالب؟  -

 الطالب بنتائج التظلم؟ ومناقشة ما هي إجراءات إخطار   -

  ؟القبول والتحويالت وإجراءاتهل توجد مراجعـة دورية سياسات   -

القبول  وإجراءاتفي تحديث سياسات وتظلمات الطالب هل يتم االستفادة من نتائج المراجعة  -

  ؟والتحويالت

   :اإلرشاد األكاديمي ٣/٢

 :الكاديمىا اإلرشادنظام  ٣/٢/١

  هل يوجد نظام لإلرشاد األكاديمي للطالب المسجلين بالبرنامج ؟ -

  ؟البرنامج الب فيما هي الوسائل التي يتبعها المرشد األكاديمي لمتابعة مستوى تقدم الط -

 :االكاديمى اإلرشادتقويم نظام  ٣/٢/٢

  اإلرشاد األكاديمي ؟وجد نظام معتمد لتقييم فاعلية هل ي  -

/ الهيئة المعاونة / هيئة التدريس / الطالب ( م معلن لألطراف ذات العالقةلنظاهذا اهل   -

 ؟) وحدة إدارة الجودة/ اإلدارات الداعمة 

   :والمادى الدعم األكاديمي ٣/٣

  :للطالب المتميزين ٣/٣/١

  هل توجد برامج لدعم الطالب المتميزين دراسيا ؟ أذكر هذه البرامج؟ -

  ديد الطالب المتميزين في الدراسة؟ما هي اآلليات المتبعة في تح  -

  :للطالب المتعثرين ٣/٣/٢

  هل توجد برامج لدعم الطالب المتعثرين دراسيا ؟ أذكر هذه البرامج؟ -

  الدراسة؟ فيتحديد الطالب المتعثرين  فياآلليات المتبعة  هيما   -

  :للطالب ذوى االحتياجات الخاصة ٣/٣/٣

  ت الخاصة؟ أذكر هذه البرامج؟هل توجد برامج لدعم الطالب ذوى االحتياجا -

  .المتبعة لتحديد الطالب ذوى االحتياجات الخاصة اآلليات هيما  -

 هل تتوافر التسهيالت المادية للطالب ذوى االحتياجات الخاصة؟ أذكر هذه التسهيالت؟  -
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  :الطالب عن البرنامج رضا ٣/٤

  :الطالب رضاأساليب قياس  ٣/٤/١

اإلرشاد / سياسة القبول والتحويل (فاعلية البرنامج التعليمي  الطالب نحو هل يتم قياس رضا -

األنشطة الطالبية / التسهيالت المادية للتعليم / أساليب التعليم والتعلم /  الدعم الطالبي / األكاديمي 

  وغيرها ؟/ ....... طرق التقويم / أسلوب المعاملة / التدريب الميداني / 

  لك؟ما هى األساليب المستخدمة فى ذ -

  :الطالب نتائج قياس رضا ٣/٤/٢

  الطالب؟ ما هى أهم نتائج قياس رضا -

  هل تم االستفادة من نتائج القياس؟ ما هى مجاالت االستفادة؟ -
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  :أعضاء هيئة التدريس -٤

   :الهيئة المعاونة/ كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ٤/١

  :الكفاية ٤/١/١

  الهيئة المعاونة كاف لتغطية متطلبات العملية التعليمية للبرنامج ؟/ ء هيئة التدريسهل عدد أعضا - 

  الهيئة المعاونة؟/ هل هناك فائض أم عجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس  -

الهيئة / الفائض فى أعضاء هيئة التدريس/ هل تم اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع العجز -

  .اذكر ذلك ؟المعاونة

  هو متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج؟ ما   -

  هل عدد أعضاء هيئة التدريس كاف للقيام بأعباء اإلرشاد والدعم األكاديمي؟  -

  :الكفاءة ٤/١/٢

  التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج ؟ ةما مدى مالئم  -

ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس للمقررات الخاصة  ما مدي تنوع المدارس العلمية  -

  بالبرنامج ؟

هل هناك معايير معتمدة ومعلنة الختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في البرنامج ؟  -

  )  مع إشارة خاصة لتلك البرامج التي يتم تدريسها بلغات غير العربية(

االسترشاد بالسيرة (مع قطاعات المجتمع و سوق العمل ؟  تفاعل أعضاء هيئة التدريسما مدي  -

  )ترخيص بمزاولة المهنة في التخصص/ الذاتية 

  :الهيئة المعاونة/ تنمية  قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ٤/١/٣

الهيئة المعاونة في وأعضاء هيئة التدريس ومهارات لتنمية قدرات معتمدة هل هناك خطط  -

  لتعلم الحديثة؟أساليب التعليم وا

خالل هيئة التدريس ومعاونيهم ا أعضاء التى حصل عليهما نوعية وأعداد الدورات التدريبية  -

  السنوات الخمس الماضية؟ 

  .هل توجد آليات لتقييم فعالية ومردود التدريب؟ اذكر هذه اآلليات -

  :التحفيز و المحاسبة :٤/١/٤

ألكاديمية والتنفيذية للبرنامج وعلى أعضاء هيئة ما هي سياسة التحفيز المطبقة علي اإلدارة ا -

 ؟دريس ومعاونيهمالت

  البرنامج؟ان كانت االجابة بنعم هل هناك آليات لتفعيل نظم المسائلة والمحاسبة في -
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  :الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريسأداء  ويمتق ٤/٢

  :آليات ومعايير التقويم: ٤/٢/١

  .الهيئة المعاونة؟ اذكر ذلك/ أداء أعضاء هيئة التدريس هناك آليات معتمدة لتقييم هل -

  .هل آليات تقييم األداء مفعلة في التطبيق العملي؟ إن لم يكن، وضح المبررات -

/ التدريس (الهيئة المعاونة ؟ / هي المعايير المستخدمة في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ما -

إلي غير / التدريب والزيارات الميدانية / ات توصيف وتطوير المقرر/ اإلرشاد والدعم الطالبي

  .)ذلك

  :أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم رضا ٤/٢/٢

  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ هل يتم قياس رضا -

  ماهى مجاالت االستفادة؟  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ يتم االستفادة من نتائج قياس رضاهل  -

  

  :التعليم والتعلم -٥

    :التعليم والتعلم سياسات :٥/١

  :توافر سياسات للتعليم والتعلم  ٥/١/١

  ؟؟ أذكر هذه السياساتالبرنامج تتفق وطبيعةهل توجد سياسات معتمدة للتعليم والتعلم  -

  :مراجعة سياسات التعليم والتعلم: ٥/١/٢

اء ونتائج استقص/ التعليم والتعلم دورياً في ضوء نتائج االمتحانات  هل يتم مراجعة سياسات -

  ؟والألطراف المجتمعية ذات العالقة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم/ أراء للطالب

 في طرق التعليم والتعلم؟ التطورات هل تتم مراجعة السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم في ضوء -

  :المؤثرة في فاعلية التعلممشاكل الالتعامل مع سياسات  ٥/١/٣

التعليم والتعلم ؟  إدارة البرنامج فى التعامل مع مشكالتما هى اإلجراءات المتبعة من جانب   -

  )الكتاب الجامعى/ الدروس الخصوصية / الكثافة العددية للطالب (

  

  :التعلم الذاتي  ٥/٢

  : ألساليب التعلم الذاتي يةالممارسات التطبيق: ٥/٢/١

  .ر أمثلةهل تحتوى المقررات الدراسية على مجاالت معينة لتنمية التعلم الذاتي؟ اذك -

  .هل تحتوى طرق التدريس على أساليب معينة لتنمية التعلم الذاتي؟ اذكر أمثلة -

  هل يتم تحفيز الطالب على التعلم الذاتي؟ وما هى الوسائل المستخدمة للتحفيز؟ -
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  :تدريب وتنمية مهارات الطالبال ٥/٣

  : التدريب الميداني ٥/٣/١

  ب البرنامج؟للتدريب الميداني لطالمعتمدة هل يوجد خطة  -

  ما هي أنواع برامج التدريب الميداني للطالب؟    -

  هل تم تصميم وتوصيف هذه البرامج التدريبية وفقاً لالحتياجات الفعلية للطالب؟ -

  ما مدي التنوع في جهات التدريب ؟ -

هل هناك آليات معتمدة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب؟ اذكر هذه اآلليات؟ مثال ذلك  -

مراجعة تقارير جهات / نماذج لكتابة تقارير عن المتدربين ومتاحة لجهات التدريب وجود(

  ).الخ/ .... اتخاذ إجراءات تصحيحية/ التدريب

  ؟)نظام الدرجات(نتائج التدريب في عملية تقويم الطالب يتم األخذ بهل  -

 ؟علمللتما هو مدى فاعلية التدريب الميداني للطالب في تحقيق المخرجات المستهدفة  -

  

  :المهارات المستهدفة لطالب البرنامج: ٥/٣/٢

  عامة  مهنية ذهنية  الخصائص

ما هي مجاالت تنمية المهارات التي تخدم 

  مواصفات الخريج؟

      

        ما هي أنواع المهارات المستهدفة؟

ما هي الوسائل المستخدمة في تنمية المهارات 

  المستهدفة؟  

      

لمهارات كيف يتم قياس اكتساب الطالب ل

  *المستهدفة؟

      

فحص / تمثيل أدوار/ حاالت تطبيقية/ تقييم األداء في التدريب الميداني/ امتحانات عملية*
  .وتستخدم نتائج االمتحانات في تكوين ملف الطالب. غيرها و/ إكلينيكي
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  :تقويم مخرجات التعلم  -٦ 

 :نظام وأساليب التقويم  ٦/١

    :نظام التقويم ٦/١/١

  مخرجات تعلم الطالب؟  لتقويم هل يوجد نظام -

  هل النظام معتمد و معلن؟ -

  اإلعالن عن هذا النظام؟ اساليبما هي  -

  ما هي األطراف المعنية بتطبيق النظام ؟  -

  :أساليب التقويم ٦/١/٢

  ؟ما هي أساليب قياس المهارات المختلفة المستهدفة من البرنامج  -

  مستمر لقياس المخرجات المستهدفة؟هل يتم تطبيق أساليب التقويم ال  -

  ما هى أساليب التقويم المستمر المطبقة بالفعل؟  -

  الخارج ؟/ هل يتم استخدام لجان الممتحنين من الداخل  -

  هل تغطي األنواع المختلفة لالختبارات المخرجات التعليمية المستهدفة؟  -

العملية، /الشفوية/ نتائج االختبارات التحريرية(هل هناك ملف لمتابعة أداء الطالب   -

لك من األنشطة إكلينيكي، وغير ذ/ الحقلي/نتائج التدريب الصيفي/ مشروع التخرج

  )األكاديمية

منسق / مرشد أكاديمي (هل هناك جهة أو شخص مسئول عن إنشاء واستيفاء الملف؟   -

 )غيرها.... إدارة شئون الطالب /وكالة الكلية / البرنامج 

  أداء الطالب بصفه دوريه؟هل يتم تحليل بيانات ملف   -
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  :مراجعة واستثمار نتائج نظام التقويم ٦/٢

  :المراجعة المستمرة ٦/٢/١

  التعلم ؟ نظام تقويم مخرجاتهل يتم مراجعة وتحليل نتائج  -

 ما هي الدالالت الناتجة عن المراجعة؟  -

  هل يتم عرض ومناقشة النتائج علي المجالس المختصة ؟    -

  م المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من أساليب ونتائج التقويم ؟ما هو النظا -

  هل هذا النظام معتمد ومعلن على الطالب؟  -

 :  استثمار نتائج التقويم ٦/٢/٢

ما هي أوجه االستفادة من نتائج تقويم مخرجات تعلم الطالب وتظلماتهم في عملية تطوير   -

  .كالبرنامج وأساليب التعليم والتعلم؟ دلل علي ذل

  البرنامج؟مج في التعديالت المقترحة لتطويرهل يتم مشاركة األطراف ذات العالقة بالبرنا  -

    لبرنامج؟ اهل ساهمت التعديالت المقترحة في دعم   -

  

  :التعزيز والتطوير -٧

  : خطة التعزيز والتطوير ٧/١

  :إجراءات ومصادر معلومات الخطة ٧/١/١

  ؟ توجد خطة لتعزيز وتطوير البرنامج هل  -

  هل هذه خطة معتمدة ومعلنة؟ -

  ما هي مصادر المعلومات التي تم استخدامها في تصميم الخطة؟ -

  ما هي األطراف التي شاركت في إعداد خطة التطوير؟ -

  هل يتم االستعانة بمراجع خارجي في إعداد خطة التطوير ؟ -

  :مجاالت التعزيز والتطوير ٧/١/٢

  التي تضمنتها الخطة؟  ما هي المجاالت األساسية للتعزيز والتطوير -

  ما هي أهداف التعزيز والتطوير في المجاالت المحددة ؟ -

  هل تم إتباع إجراءات إدارة وتعزيز الجودة في البرنامج؟  -

  الدراسية؟امج والمقررات نبردورية للتقارير الالجودة علي مراجعة الجراءات تشتمل إهل  -

 تطوير البرنامج؟  ما هي نماذج الممارسات التطبيقية الفعالة لتعزيز و -

  ما هي األساليب المتبعة لتقييم مردود عملية التعزيز والتطوير في التطبيق العملي؟ -
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  :  إدارة الجودة في البرنامج ٧/٢

  :عناصر الجودة في البرنامج ٧/٢/١

  بمفاهيم وعناصر الجودة بالبرنامج ؟ل تم توجيه برامج هادفة للتوعية ه -

   ؟بصفة مستمرةجودة البرنامج  لمستويهل تتم عملية تقويم  -

  ما هي عناصر الجودة التي يتميز بها البرنامج مقارنة بالبرامج األخرى بالمؤسسة؟  -

  ؟لجودة األداءتقييم المستمر الفي البرنامج هي المؤشرات المختلفة التي يعتمد عليها ما   -

  ما هى إلجراءات المتبعة للمحافظة والتعزيز لعناصر التميز بالبرنامج؟  -

  ؟للمؤسسة الكلي داء للبرنامج علي نظام األ الذاتيانعكاس نتائج التقويم ما مدي   -

  

  :مؤشرات نجاح البرنامج -٨

  : غير مباشرة أساليب التقويم ٨/١

  ما هى معدالت التحويل من البرنامج ؟ وما هي الدالالت المنطوية عليها؟  -

  ا؟ما هى معدالت التخرج؟ وما هى الدالالت المنطوية عليه  -

  ما هى معدالت التوظيف من خريجى البرنامج؟  -

  ما هى أنواع المؤسسات التى تقبل على توظيف خريجي البرنامج؟  -

 هل يتم استطالع اتجاهات واراء المستفيدين ذوي العالقة؟ وهل يتم االستفادة من نتائج  -

  هذا االستطالع؟

  :امجدعم القدرة التنافسية للبرن/ أساليب تقويم إضافية للتميز ٨/٢

  معدالت التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج  -

 .مكون التدريب الميداني في البرنامج   -

اعداد  مشروعات بما (توافر مقررات مهارية لتنمية القدرات االبتكارية فى التطبيق العملي   -

  ).في ذلك مشروع التخرج

   بهااستقصاء مستوى كفاءة الخريجين فى المنظمات التي يعملون   -

 معدل الحاصلين على شهادات الممارسة المهنية من خريجي البرنامج  -

  ). /MBA/ CPA/ RN/ PE:مثال ذلك (  
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  الجزء الرابع

  الممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير تقويم واعتماد البرنامج

  

  

  

  .أهداف الممارسات التطبيقية •

  .التقويمالممارسات التطبيقية لمحاور ومعايير  •
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  أهداف الممارسات التطبيقية) ١(   

  

  

يقدم هذا الجزء من الدليل صورة تفصيلية للممارسات التطبيقية الخاصة بمحاور ومعايير التقويم 

واالعتماد للبرنامج التعليمى، وما يتبع هذه المعايير من عناصر وخصائص يجب أن تتضمنها 

والغرض الرئيسى من عرض هذه الممارسات هو . وب اعتمادهالدراسة الذاتية للبرنامج المطل

معاونة ادارة البرنامج فى تطبيق تموذج الدراسة الذاتية السابق االشارة اليه والمحدد من قبل 

ومن ناحية اخرى فانه يجب أن تسعى الممارسات التطبيقية للدراسة الذاتية من قبل ادارة . الهيئة

  :لتاليةالبرنامج الى تحقيق األهداف ا

  .التوصيف الدقيق والواضح للوضع الحالى للبرنامج التعليمى •

  .الكشف عن مجاالت القوة ومجاالت الضعف فى أداء البرنامج •

توفير كافة المعلومات الدقيقة والواضحة عن الخصائص المختلفة التى تصف عناصر  •

  .ومؤشرات معايير التقويم واالعتماد التى حددتها الهيئة

معلومات المتاحة بالدالئل الكافية والمقنعة متمثلة فى الوثائق والمستندات دعم وتعزيز ال •

 .الرسمية

  

  حاور ومعاييرممارسات التطبيقية  لمال) ٢(

  للبرنامج التعليمىالتقويم واالعتماد 

    

  :دارة البرنامجا: اوال

  : رسالة وأهداف البرنامج -١

رسالة مكتوبة ومعتمدة ومنشورة يسعى الى  يكون للبرنامج التعليمى الخاضع للتقويم واالعتماد

كما . تحقيقها فى األجل الطويل، وأهداف محددة وواقعية ومعتمدة تساعد على تحقيق رسالته

يجب ان يتم مراجعة وتحديث رسالة وأهداف البرنامج من خالل اليات محددة ورسمية وذلك فى 

  .ظل التغيرات فى البيئة الداخلية والخارجية للبرنامج
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  :وتتمثل الممارسات التطبيقية للمعيار الخاص برسالة وأهداف البرنامج في االتي

  :الرسالة ١/١

  : صياغة الرسالة ١/١/١

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

  :فى هذا الصدد ما يلى

برنامج فى وضع ومناقشة مشاركة مختلف األطراف داخل المؤسسة وذوى العالقة بال •

 .وصياغة الرسالة

تنمية ونشر الوعي بين الطالب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين  •

  .رسالةالب بالبرنامج 

مشاركة مختلف األطراف خارج المؤسسة وذوى العالقة بالبرنامج فى وضع  •

 .ومناقشة وصياغة الرسالة

 .ابع لهاتوافق رسالة البرنامج مع رسالة المؤسسة الت •

  .أن تكون الرسالة مكتوبة •

  :اعتماد ونشر الرسالة ١/١/٢

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

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

  .اعتماد الرسالة من خالل المجالس الحاكمة •

  .سالةتوثيق تاريخ اعتماد الر •

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

  :األهداف  ١/٢

  :صياغة األهداف ١/٢/١

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

مشاركة مختلف األطراف داخل المؤسسة وذوى العالقة بالبرنامج فى وضع ومناقشة  •

 .األهدافوصياغة 

 بالبرنامج تنمية ونشر الوعي بين الطالب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين  •

  .أأهداف المخططةب

مشاركة مختلف األطراف خارج المؤسسة وذوى العالقة بالبرنامج فى وضع ومناقشة  •

  .وصياغة االهداف

 .توافق أهداف البرنامج مع رسالتة •

   .أن تكون  أهداف البرنامج مكتوبة •
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  :اعتماد ونشر األهداف ١/٢/٢

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

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

  .اعتماد األهداف من خالل المجالس الحاكمة •

  .توثيق تاريخ اعتماد االهداف •

 .تين العربية واالجنبية من خالل وسائل نشر متنوعةنشر اهداف البرنامج باللغ •

  

  :مراجعة وتحديث األهداف ١/٢/٣

تحرص ادارة البرنامج على المراجعة الدورية ألهداف البرنامج وتعمل على تحديثها 

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

  .راجعةوجود اليات رسمية محددة للم •

  .وجود جدول زمنى يحدد مواعيد المراجعة •

 .تحديث ألهداف البرنامج بم يتواكب مع تعديل الرسالة •

  .  توضيح مجاالت ومبررات التحديث أو عدم التحديث •

  

  :السمات المميزة للبرنامج ١/٣

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

ويراعى فى هذا الصدد ما . اظرة أوغير مناظرة وذلك بما يدعم مركزه التنافسىسواء كانت من

  :يلى

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

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

تاحة، والمشاركة مع جامعات محلية أو اإلقبال عليه من الطالب ، وفرص عمل م

  .عالمية ، والموقع الجغرافي للمؤسسة، وتفضيالت الطالب الوافدين وغيرها

  ؟واالقليمى القومي على المستوىأن يكون للبرنامج وضعاَ تنافسياً متميزاً  •
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  :قيادة وتنظيم البرنامج -١

وضوعية ها وتقييم أداءها وفقا لمعايير ميكون للبرنامج قيادة اكاديمية تتصف بالكفاءة ويتم اختيار

كما يكون للبرنامج مجلس رسمى بجانب المجالس واللجان الرسمية االخرى ذات الصلة . وشفافة

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

لمعلومات وأخيرا تتوافر للبرنامج قواعد بيانات حديثة، ويتم نشر ا. واالدارات الداعمة للبرنامج

   .الكافية عنه من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات

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

    : اختيار القيادات األكاديمية للبرنامج ٢/١

لمي ذو تقوم المؤسسة باختيار منسق البرنامج سواء كان وكيال للكلية أو رئيس القسم الع  

موضوعية والشفافية العالقة أو منسقا أكاديميا للبرنامج بناء على معايير موثقة ومعلنة تتصف بال

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى. تحقق تكافؤ الفرصموثقة و

توافر معايير لالختيار تعتمد على الكفاءة العلمية، والتخصص، والمهارات االدارية  •

والمشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية، والمساهمات في والقيادية، ومهارات االبتكار، 

مجاالت الجودة والتطوير، والسجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاهه، والتعاون 

  .والعالقةات الجيدة الزمالء والرؤساء والمرؤوسين

  .تحديد الجهة التى قامت بتحديد هذه المعايير •

 .س الحاكمةتكون هذه المعايير معتمدة من المجال •

 .تكون هذه المعايير معلنة للجميع من خالل أكثر من وسيلة •

  

ومن ناحية اخرى فانه يجب أن يكون هناك نظام موضوعى لتقييم أداء القيادات االكاديمية 

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى. للبرنامج

  .نظام معتمد لتقييم أداء القيادة األكاديمية ودجو •

  .لجميع أعضاء هيئة التدريس معلنأن يكون هذا النظام  •

علي مؤشرات قياس تحدد مدي نجاح القيادة في تحقيق رسالة أن يعتمد هذا النظام  •

  .البرنامج وأهدافه المخططة

  

وأخيرا فانه يجب أن يكون للبرنامج مجالس ولجان رسمية حاكمة تناقش وتقر وتتابع وتقيم 

  :يلى ويراعى فى هذا الصدد ما. أنشطته وقراراته المختلفة
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  .وجود مجالس حاكمة للبرنامج •

  . وجود لجان استشارية تعاون المجالس الحاكمة للبرنامج •

  .وجود قواعد محددة ورسمية لتشكيل هذه المجالس واللجان •

  .تحديد دقيق لسلطات ومسؤوليات هذه المجالس واللجان •

  .انعقاد كل من مجالس ولجان البرنامج بصفة دورية •

ه المجالس واللجان فى ادراة نشاط البرنامج وفى القرارات توافر مساهمات ملموسة لهذ •

  .التى يتم اتخاذها

  .تحديد واضح ألدوار وسلطات هذه المجالس واللجان •

 . وجود لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير البرنامج •

  

  :الهيكل التنظيمى والجهاز االدارى ٢/٢

ة والمسؤوليات، ويظهر يكون للبرنامج التعليمى هيكل تنظيمى مبسط يحدد عالقات السلط

كما يجب أن تساهم ادارات الخدمات فى المؤسسة التابع . القيادات االكاديمية واالدارية للبرنامج 

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى. لها البرنامج فى دعم البرنامج بكفاءة

  .توافر هيكل تنظيمى مبسط للبرنامج •

  .يكون الهيكل معتمد ومعلن •

  ات سلطة واضحة؟ينطوى الهيكل على عالق •

  .يوضح الهيكل ادارات الخدمات الداعمة للبرنامج •

اختيار اعضاء الجهاز االدارى للبرنامج وفقا معايير موضوعية تستند أساسا على م يت •

  .الكفاءة

  .يتم تدريب أعضاء الجهاز االدارى لتنمية قدراتهم ومهارتهم الفنية والسلوكية •

  .اعمة للبرنامجتحديد دقيق الدوار وسلطات االدارات الد •

تحديد مدى كفاءة مساهمات االدارات الداعمة فى تقديم خدمات الدعم االكاديمى  •

 .واللوجستى الالزمة للبرنامج

  

  :نظم المعلومات والتوثيق ٢/٣

تعتمد ادارة البرنامج على نظم معلومات حديثة بغرض االحتفاظ والتوثيق واالستدعاء والنشر 

البرنامج لتكون متاحة للمستفدين النهائيين وكافة االطراف االخرى لكافة المعلومات التى تتعلق ب

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى. ذات الصلة واالهتمام بالبرنامج
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انشاء قواعد للبيانات تشمل مختلف نشاطات البرنامج ابتداء من أعداد واسماء الطالب  •

سبين الى أعداد ونسب وهيكل ومحتويات ومقررات البرنامج وعدد ونسب الناجحيين والرا

  .اضافة الى أعداد واسماء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وما شابه ذلك. الخريجيين

 .التحديث المستمر لقواعد البيانات •

  .اتاحة كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج على موقع المؤسسة التابع لها  •

 .يكون للبرنامج نظاما خاصا به لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق •

 .المساهمة الفعالة  لنظام حفظ وتداول الوثائق فى تحقيق زيادة كفاء أداء البرنامج •

  

  

  :التسهيالت المادية الداعمةوالموارد المالية  -٣

ال يمكن للبرنامج التعليمى أن يحقق رسالته وأهدافه المخططة بدون توافر الموارد المالية 

تتوافر للبرنامج مصادر التمويل المناسبة وحجم  لذلك فانه يجب أن. والتسهيالت المادية الداعمة

كما يجب أن تكون هناك اجراءات واضحة لتحديد . التمويل الكافى لممارسة الفاعلية التعليمية

أولوليات االنفاق من بنود الموازنه المخصصة له، وطرق كمية ونوعية تتصف بالموضوعية 

فان تنفيذ البرنامج بكفاءة يتطلب بعض التسهيالت ومن ناحية اخرى . والشفافية لتقييم عوائد االنفاق

المادية الداعمة مثل قاعات التدريس والمعامل واالجهزة والمواد الخام والورش وحقول التجارب 

اضافة الى كل ما سبق فان كفاءة البرنامج تتوقف على مدى توافر واستغالل البنية التحتية . وغيرها

  . لتكنولوجيا المعلومات

  

لممارسات التطبيقية للبرنامج التعليمى فى مجال الموارد المالية والتهيالت المادية فى  وتتمثل ا

  :االتى

  :الموارد المالية ٣/١

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى

توافر مصادر لتمويل البرنامج سواء كانت هذه المصادر متمثلة فى موازنة الدولة فى  •

ة الجامعة الخاصة، أو فى مصادر تمويل ذاتى الجامعات والمعاهد الحكومية ، أو فى موازن

تمويل من صناعة ذات (أو الخارجى ) مصروفات االلتحاق بالبرنامج(سواء كان داخليا  

  ).وغيرها/ تبرعات/ عالقة

 .كفاية حجم التمويل المخصص للبرنامج لنحقيق رسالته وأهدافه •

 .المخصصة للبرنامجالنفاق أوبنود التحديد أوليات بنود الميزانية رسمية جراءات توافر ا •
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  .ما تم تخصيصه من بنود الميزانية المعتمدةوبنود اإلنفاق الفعلي بين تطابق تحقيق ال •

المؤسسة لتقييم عوائد / البرنامج يتم تطبيقها بالفعل من جانب ادارة البرنامج طرق توافر  •

  ؟)نوعية –كمية (اإلنفاق علي البرنامج 

  

        :ةالتسهيالت المادية الداعم ٣/٢ 

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى 

  .كفاية قاعات التدريس الحتياجات البرنامج •

  .مالئمة القاعات ألعداد الطالب •

  /محطات تجارب/ فنادق /مستشفيات/ ورش(الداعمة الفنية كفاية المعامل والتسهيالت  •

  .لتحقيق أهداف البرنامج) وغيرها / معامل حاسبات الية

  .هيالت الفنية الداعمة لطبيعة البرنامجمالئمة المعامل والتس •

   .لممارسة األنشطة األكاديمية لطالب البرنامجادية المتاحة الموالتسهيالت األماكن كفاية  •

اجهزة اطفاء / العالمات اإلرشادية (توافر الوسائل المناسبة لتحقيق األمن والسالمة  •

  ).الحربق

 اإلضاءة/ التهوية(؟ ة للبرنامجالمخصص توافر المناخ الصحي في المباني والمعامل •

  ).الخ..النظافة / الطبيعية

  

  

  

  

  :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ٣/٣

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى

  .لطالب البرنامجكافية الحاسبات اآللية التوافر  •

  . لبرنامجضرورة مالئمة نسبة الحاسبات االلية المتاحة للطالب لخدمة أغراض التعليم والتعلم فى ا •

 .دراسة أسباب عدم تحقيق النسبة المالئمة للحاسبات االلية واتخاذ االجراءات المناسبة لتحسينها •

  .وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لطالب البرنامجتوافر  •

  .إتاحة خدمة االنترنت لطالب البرنامج •
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  :الفاعلية التعليمية للبرنامج: ثانيا

  :للبرنامجالمعايير ااالكاديمية  -١

. تتطلب معايير ضمان الجودة واالعتماد ضرورة وجود معايير اكاديمية للبرنامج التعليمى

كما أن هذه المعايير االكاديمية يجب أن تستند فى المقام األول الى تحديد دقيق لمواصفات الخريج 

ئيسيين بالنسبة ويجب أن تدرك المؤسسة التابع لها البرنامج أن هناك بديلين ر. من هذا البرنامج

البديل األول ويتمثل فى استخدام المعايير االكاديمية القومية المعدة . للمعايير االكاديمية للبرنامج

والبديل الثانى يتمثل فى تبنى البرنامج لمعايير اكاديمية اخرى ولكن بشرط . من قبل الهيئة

للتقويم واالعتماد وفقا للبديل وفى كلتا الحالتين فان البرنامج سوف يخضع . اعتمادها من الهيئة

  . الذى تم اختياره 

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

  :مواصفات الخريج ١/١

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى      

 .ضرورة وجود صورة دقيقة ووواضحة لمواصفات الخريج من البرنامج •

مواصفات الخريج طبقا لالحتياجات الفعلية لسوق العمل واحتياجات  أن يتم تحديد •

 .المجتمع بصفة عامة

المشاركة المتنوعة فى تحديد مواصفات خريج البرنامج، والتى تعكس اسهامات كافة  •

األطراف ذات الصلة واالهتمام بالبرنامج مثل القيادات االكاديمية وأعضاء هيئة 

  .منظمات سوق العمل، واألطراف المجتمعية االخرىالتدريس بالمؤسسة، والطالب، و

 .المراجعة الدورية لمواصفات الخريج •

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

  . استخدام نتائج المراجعة لمواصفات الخريج فى تحديث هذه المواصفات •

  :اسية تبنى البرنامج للمعايير االكاديمية القي ١/٢

   :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى      

المعايير االكاديمية القومية أو معايير (نوع المعايير االكاديمية التى تتبناها ادارة البرنامج  •

  ).اخرى معتمدة

  .سالته وأهدافهبرنامج وبين بنتها اليالمعايير األكاديمية التي ضرورة تحقيق التوافق بين  •

بادارة توعية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين على دارة البرنامج تعمل ا •

  .بالمعايير األكاديمية المتبناهالبرنامج 

الخاصة بالبرنامج وضمان االلتزام تطبيق المعايير األكاديمية لجراءات رسمية ر اتواف •

  .بها
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  :تصميم البرنامج -٢

ومن ثم فانه يجب االهتمام يعتبر تصميم البرنامج التعليمى جوهر عملية الفاعلية التعليمية، 

بمكونات البرنامج على النحو الذى يساعد على تحقيق مواصفات الخريج المخططة، ويحب أن يكون 

هناك توصيف واضح ومعتمد للبرنامج مع وجود مصفوفة للمعارف والمهارات، ويجب التأكد من أن 

كما يجب . و ك للبرنامج. للبرنامجمخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج تتفق والمعايير االكاديمية 

أن يشارك فى تصميم البرنامج األقسام العلمية ذات الصلة والطالب وكافة األطراف المجتمعية ذات 

اضافة الى ما سبق فان المقرارت الخاصة بالبرنامج يجب أن يتم توصيفها بدقة مع اظهار . الصلة

وأخيرا فان ادارة البرنامج مسؤولة عن . البواضح للمعارف والمهارات التى تسعى الى اكسابها للط

المراجعة الدورية لهيكل ومكونات البرنامج وعن تحديثه مع تحقيق المشاركة الفعالة من جانب كافة 

  .األطراف ذات العالقة

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

  : هيكل البرنامج ٢/١

  :يراعى فى هذا الصدد ما يلىو     

  .احتياجات مجتمعية فعليةيتم تصميم البرنامج بناء على  •

   .هيكل البرنامجيتم تحديد مكونات  •

  .المخططة للبرنامج كونات هيكل البرنامج مواصفات الخريجيجب أن تحقق م •

ذج اجراء التوصيف الدقيق للبرنامج واعتماده من المجالس الحاكمة ذات الصلة أنظر النمو •

 ).٢فى الملحق رقم  ٨رقم 

  ).٢فى الملحق رقم  ٩أنظر النموذج رقم ( إعداد مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج •

  .توافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية المتبناةالتحقق من  •

 .لتأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامجوجود اليات رسمية ل •
 

  :المشاركة في تصميم البرنامج ٢/٢

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى     

  .يجب أن تشارك االقسام العلمية ذات الصلة فى تصميم البرنامج •

  .يجب أخذ اراء الطالب فى مكونات البرنامج •

  .يجب دعوى األطراف المجتمعية ذات الصلة للمشاركة فى تصميم البرنامج •

  .متنوعة وفعالةتحقيق المشاركة من خالل وسائل  •

من مشاركة األطراف المختلفة السابقة فى تصميم  ضرورة تحديد مجاالت االستفادة •

 البرنامج؟
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  :المقررات الدراسية ٢/٣

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى     

أنظر النموذج (التى يشتمل عليها البرنامج  وصيف معتمد للمقررات الدراسيةت يكون هناك  •

  ).٢ فى الماحق رقم ١٠رقم 

 ١١أنظر النموذج رقم (يجب اعداد مصفوفة المعارف والمهارات الخاصة بكل مقرردراسي  •

 ).٢فى الملحق رقم 

الخاصة   مع مصفوفة المعارف والمهاراتالدراسية التى تتفق المقررات يجب تحديد . •

  برنامج؟بال

كاديمية األ لمعاييروفقا لالمقررات المعارف والمهارات األساسية يجب أن يحقق توصيف  •

   .للبرنامج

  .المقررات مع مخرجات التعلم المستهدفة لهذهتتفق محتويات المقررات يتم التحقق من أن  •

حاالت الالمشكالت ووللتفكير االبتكارى مجاالت يجب أن تتضمن المقررات الدراسية  •

  .التطبيقية

سى، ويتم يحب أن يتم تقييم المقررات الدراسية عن طريق الطالب فى نهاية كل فصل درا •

تحليل بيانات هذا التقويم بطريقة موضوعية، ويتم  االستفادة منه فى تطوير محتويات هذه 

المقررات، أو طرق تدريسها، أو االمتحانات الخاصة بها، أو التسهيالت المادية الداعمة 

  ).٢فى الملحق رقم  ١٢أنظر النموذج رقم (للعملية التعليمية أو غيرها 

  

  :البرنامج مراجعة وتطوير ٢/٤

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى    

  .مراجعة البرنامج دورياتكون ادارة البرنامج مسؤولة عن  •

  .مراجعة البرنامجيجب أن يكون هناك جدول زمنى مخطط ل •

هيكل ومحتويات  االستعانة بمراجعين خارجيين في التخصص لمراجعةتقوم ادارة البرنامج ب •

  .البرنامج

، مع ضرورة تحديد مجاالت ئج المراجعة في تحديث وتطوير البرنامجاالستفادة من نتايجب  •

  .االستفادة من هذه النتائج

األخذ فى االعتبار المعارف المعاصرة والبحوث الحديثة تسعى ادارة البرنامج الفعالة الى  •

  .عند تطوير البرنامج

يجب أن يمثل التطوير في المعارف الخاصة بالبرنامج قيمة مضافة تواكب  •

  .لتطورات العالمية الحديثة في البرامج المناظرة ا

  .وأهداف التطوير فى البرنامجمجاالت يجب تحديد  •
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  .ألقسام العلمية ذات الصلة في هذا التطويرفاعلة لمساهمات يجب أت تكون هناك  •

فى مجاالت التطوير المقترحة، األطراف المختلفة من المستفيدين يجب اراء واتجاهات  •

  .بال مقترحاتهم لتطوير البرنامجاضافة الى استق

  .رسمية يتم اتباعها عند القيام بعملية التطويراجراءات ضرورة وجود  •

  

  :الطالب -٣

كما أنهم الحكم األول لمستوى جودة . يعتبر الطالب المستفيديين النهائيين من الخدمة التعليمية

يعتمد على سياسات واضحة  لذلك فان البرنامج التعليمى الناجح هو الذى. العملية التعليمية

وموضوعية ومعلنة لقبول الطالب وتحويالتهم ، ويتضمن نظاما فعال لالرشاد والدعم االكاديمى 

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

  

  :يلىوتتمثل الممارسات  التطبيقية للبرنامج التعليمى فى مجال الطالب فيما 

  :سياسات واجراءات القبول ٣/١

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى     

  .وجود سياسة واجراءات واضحة لتحديد أعداد الطالب المقبولين فى البرنامج •

  .توافر معايير موضوعية ومعتمدة للقبول فى البرنامج •

ائل المختلفة اتخاذ القرارات الالزمة لالعالن عن معايير القبول وقواعد المقبولين فى الوس •

  .وفى المواعيد المناسبة

  .توافر معايير واجراءات معتمدة للتحويالت من والى البرنامج •

  .توافر المرونة الكافية لكل من سياسات واجراءات القبول والتحويالت •

  .السماح باستمرارية الدراسة فى البرنامج عند التحويل من مؤسسات مناظرة •

  .واجراءات القبول والتحويالتضرورة المراجعة الدورية لسياسات  •

  .وجود نظام معلن لقبول وفحص تظلمات الطالب •

 .ضرورة اخطار ومناقشة الطالب بنتائج التظلم •

ضرورة االستفادة من نتائج المراجعة ونتائج تظلمات الطالب فى تحديث سياسات  •

  .واجراءات القبول والتحويرلت

  :االرشاد االكاديمى ٣/٢

  :د ما يلىويراعى فى هذا الصد     

  .وجود نظام لالرشاد االكاديمى للطالب المسجلين بالبرنامج •

استخدام الوسائل المالئمة من جانب المرشد االكاديمى لمتابعة مستوى تقدم الطالب فى  •

  .البرنامج
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 .ضرورة وجود نظام معتمد لتقويم اإلرشاد األكاديمي المعمول به •

افة األطراف ذات العالقة وهي الطالب، يجب أن يكون نظام التقويم المستخدم معلناً لك •

اعضاء هيئة التدريس، أعضاء الهيئة المعاونة، اإلدارات الداعمـة وخاصة اإلدارات 

 . المعنية بالتعليم، ووحدة إدارة الجودة بالمؤسسة

 .الحرص على تعديل أو تطوير نظام االرشاد االكاديمى المطبق فى ضوء نتائج التقويم  •

  

  :مى والمادىالدعم االكادي ٣/٣

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى         

  .وجود برامج لدعم الطالب المتميزين دراسيا •

  .وجود برامج لدعم الطالب ذوى المتعثرين دراسيا •

  .وجود برامج لدعم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة •

  .وجود اليات واضحة ومعتمدة ومعلنة لتحديد الطالب المتفوقين والمتعثرين دراسيا  •

  .ية للطالب ذوى االحتياجات الخاصةتوافر التسهيالت المادية الكاف •

  :رضاء الطالب عن البرنامج ٣/٤

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى            

أنظر (الحرص على قياس وتقييم رضاء الطالب عن الممارسات الفعلية للبرنامج   •

 ).٢فى الملحق رقم  ١٣النموذج رقم 

  .وضوعية والمالئمة لقياس وتقييم رضاء الطالباستخدام الوسائل الم. •

  .تحديد أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات الخاصة بقياس وتقييم رضاء الطالب •

ضرورة االستفادة من نتائج قياس وتقييم رضاء الطالب عن البرنامج، مع تحديد واضح  •

  .لمجاالت االستفادة

  :أعضاء هيئة التدريس -٤

ريس ومعاونيهم أحد األركان األساسية فى العملية التعليمية حيث يعتبر أعضاء هيئة التد

لذلك  فانه يجب عند الممارسة الفعلية للبرنامج التعليمي . يقومون بتقديم الخدمة التعليمية للطالب

مراعاة كفاية اعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتغطية متطلبات العملية التعليمية، 

ومن ناحية أخري يجب األخذ . الفائض/ ات المناسبة للتعامل مع حاالت العجزواتخاذ االجراء

في االعتبار مستوي كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من حيث مدى مالئمة تخصصاتهم 

العلمية، وتنوع مدارسهم العلمية، واختيارهم وفقاً لمعايير موضوعية وخاصة ما يتعلق بتفاعلهم 

إضافة إلي ذلك يجب الحرص علي تنمية قدرات . لمختلفة وسوق العملمع قطاعات المجتمع ا

ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ووجود آليات معتمدة ومعلنه لتقييم أدائهم واتخاذ 
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وأخيرا يجب أن تحرص ادارة البرنامج على قياس رضاء . اإلجراءات المناسبة لرفع كفائتهم

  .أعضاء هيئة التندريس ومعاونيهم

وتتمثل الممارسات التطبيقية لبرنامج التعليمي فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس 

  :ومعاونيهم في األتي

  :الهيئة المعاونة/ كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ٤/١

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى         

عملية التعليمية الهيئة المعاونة مع المتطلبات الفعلية لل/ تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس •

  .للبرنامج

تحديد حاالت الفائض أوالعجز واتخاذ االجراءات الرسمية والمعتمدة للتعامل معها علي  •

 .النحو الذي يساعد علي نجاح العملية التعليمية

 .تحديد متوسط العبئ التدريس ألعضاء هيئة التدريس •

رشاد والدعم األكاديمي توفير العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء اإل •

  .للطالب

الحرص علي مالئمة التخصصات العلمية للمقررات الدراسية التي يحتوي عليها  •

 .البرنامج

 .االهتمام بتنوع المدارس العلمية لتدريس المقررات الدراسية للبرنامج •

وجود معايير معتمدة ومعلنه الختيار أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تدريس  •

  .الدراسية سواء كانت باللغة العربية أو باللغات األجنبية األخرىالمقررات 

االهتمام بتفاعل أعضاء هيئة التدريس المشاركين في العملية التعليمية للبرنامج مع  •

طالب  قطاعات المجتمع ذات العالقة بالبرنامج والمنظمات المتوقع منها تدريب 

  .البرنامج وإتاحة فرص العمل لخريجي البرنامج

جود خطة معتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في و •

وضرورة تحديد نوعية وأعداد الدورات التدريبية . المجاالت الحديثة التعليم والتعلم

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

 .الماضية

تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل آليات ضرورة تقييم فاعلية ومردود  •

  .رسمية وموثقة

  :الهيئة المعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ٤/٢

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى        

 .الهيئة المعاونة/ وجود آليات معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس •

 .تفعيل هذه اآلليات •
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ومعلنة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مثل الكفاءة  وجود معايير موضوعية •

  .تدريب الطالب و ما شابة ذلك/ اإلرشاد األكاديمي/ في التدريس

  :الهيئة المعاونة/ رضا أعضاء التدريس ٤/٣

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى            

دريس والهيئة المعاونة من تقوم ادارة البرنامج بقياس مستوى رضا كل من أعضاء هيئة الت •

  ).٢فى الملحق رقم  ١٤أنظر النموذج رقم (خالل أسلوب االستقصاء 

تحرص ادارة البرنامج على تحليل البيانات التى يتم تجميعها عن مستوى رضاء أعضاء  •

  .هيئة التدريس ومعاونيهم

ريس تسعى ادارة البرنامج الى االستفادة من نتائج استقصاء رضاء أعضاء هيئة التد •

  .ومعاونيهم

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

   .ومعاونيهم

  : التعليم والتعلم -٥

يمثل التعليم والتعلم العمليات الفنية األساسية ألي برنامج تعليمي، و من ثم فإن هذا المعيار 

األمر الذي يتطلب معه في . لبرنامجيحظي بأهمية خاصة في مجال التقويم واالعتماد ل

الممارسات التطبيقية ضرورة توافر سياسات معتمدة للتعليم والتعلم ليشارك فيها جميع 

األطراف ذات العالقة، مع ضرورة مراجعة هذه السياسات بشكل دوري في ضوء نتائج 

ورات االمتحانات وأراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك في ضوء التط

كما يجب أن تشير الممارسات التطبيقية الى األنماط المستخدمة في . العلمية والمجتمعية

البرنامج للتعليم والتعلم والمصادر المختلفة المتاحة للتعلم الذاتي، واإلجراءات المتبعة للتعامل 

  .مع مشاكل التعليم والتعلم

تعلق بأعضاء هيئة التدريس وتتمثل الممارسات التطبيقية للبرنامج التعليمي فيما ي

  :ومعاونيهم في األتي

  :سياسات التعليم والتعلم ٥/١

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى          

 .وجود سياسات معتمدة للتعليم والتعلم خاصة بالبرنامج •

 .مشاركة فعالة لألطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة في وضع هذه السياسات •

ة لهذه السياسات في ضوء نتائج االمتحانات واستقصاءات المراجعة الدورية والدقيق •

الطالب، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واألطراف المجتمعية ذات العالقة، وأخيراً 

  .في ضوء التطورات العلمية والمجتمعية
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  :أساليب التعليم والتعلم ٥/٢

 .تحديد انماط التعليم والتعلم المطبقة بالفعل في البرنامج •

 .انماط التعليم والتعلم المطبقة مع المخرجات المستهدفة من التعلم للبرنامج مالئمة •

المراجعة المستمرة للممارسات الفعلية ألنماط التعليم والتعلم المطبقة مع االستفادة من  •

 .نتائج هذه المراجعة

 القياس الموضوعي والشامل لمردود أنماط التعليم والتعلم المطبقة، ومساهمتها في تحقيق •

  .رسالة وأهداف البرنامج
 
  :التعلم الذاتى ٥/٣

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى         

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

 .األكاديمية للبرنامج

لم تحديد مدى احتواء المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج علي مجاالت متنوعة للتع •

  .الذاتي

 .تحديد مدى اشتمال طرق تدريس البرنامج علي مجاالت متنوعة للتعلم الذاتي •

 .توافر نظم معلنة لتحفيز الطالب علي التعلم الذاتي •

توافر إجراءات واضحة ومعتمدة للتعامل مع مشكالت التعليم والتعلم مثل الكثافة العددية  •

  .وجدللطالب، والدروس الخصوصية، والكتاب الجامعي إن 

  :تدريب وتنمية مهارات الطالب  ٥/٤

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى         

 .وجود خطة معتمدة للتدريب الميداني لطالب البرنامج •

 .تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للطالب •

تصميم برامج التدريب الميداني بما يتفق مع االحتياجات الفعلية لتنمية القدرات  •

  .ية والمهنية للطالبوالمهارات الفن

وجود آليات معتمدة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب مثل النماذج الخاصة بتقارير  •

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

 .التحقق من فاعلية التدريب الميداني للطالب في تنمية المخرجات المستهدفة للتعلم •

/ الدوريات االلكترونية المتخصصة / االنترنت ( تاحة واستخدام تكنولوجيا المعلومات إ •

 .في المكتبة) كتب الكترونية 

 .توافر المراجع والدوريات العربية واألجنبية الحديثة وذات العالقة بالبرنامج •

  .نامجمن المكتبة من طالب البر نالحرص علي زيادة نسبة المستفيدي •
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  :ت التعلمتقويم مخرجا -٦

لقد أصبح نظم تقويم مخرجات تعلم الطالب أحد المعايير الهامة العتماد البرامج التعليمية المعاصرة 

لذلك يجب أن تشير الممارسات . علي المستوي الدولي وذلك لضمان جودة خريجى البرامج التعليمية

رجات مع توضيح وافي التطبيقية لمخرجات التعلم إلي وجود نظام معتمد ومعلن لتقويم هذه المخ

/ أسليب قياس المهارات المستهدفة/ أنواع مخرجات التعلم المستهدفة/ أهدافه (ألهم مالمح هذا النظام

وتنقسم أساليب التقويم لمخرجات التعلم للبرنامج إلي نوعين أساسيين هما أساليب التقويم ). وغيرها

ضافة إلى بعض أساليب التقويم اإلضافية إ. األكاديمية المباشرة، وأساليب التقويم غير المباشرة

  .إلغراض التميز ودعم القدرة التنافسية للبرنامج

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

  : نظام وأساليب التقويم ٦/١

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى      

  .تعلم من خالل وسائل متنوعةوجود نظام معتمد ومعلن لتقويم مخرجات ال •

تحديد دقيق للمالمح األساسية لهذا النظام بحيث تشتمل علي أهدافه المخططة، وأنواع  •

مخرجات التعلم المستهدفة، وطرق حساب درجات التقويم ، وملف الطالب الذى يحتوى 

 .على أنشطة الطالب ونتائج التقويم

 .مشاركة األطراف ذات الصلة فى تصميم هذا النظام •

 :تحديد وتطبيق األساليب المباشرة للتقويم األكاديمى من خالل ما يلى  •

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

 .استخدام لجان الممتحنين من داخل وخارج البرنامج -

  .تغطية األنواع المختلفة لالختبارات للمخرجات التعليمية المستهدفة -

جود ملف للطالب لمتابعة أدائه بحيث يتضمن نتائج االختبارات التحريرية والشفوية و -

والعملية ومشروع التخرج، ونتائج التدريب الصيفى أو الحقلى أو االكلينيكى، وغير ذلم 

 .من األنشطة االخرى

 تحديد مسؤلية اعداد واستيفاء ملف الطالب سواء كان المرشد االكاديمى أو منسق البرنامج -

  .او وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب، أو أى جهة أخرى

تحليل بيانات ملف الطالب بصفة دورية واالستفادة من نتائج التحليل فى توجيه وتطوير  -

توجيهه  لمساراكاديمي مالئمة / مساعدة الطالب فى حالة تعثره دراسيا(أدائه األكاديمى 

 ).الى غير ذلك/ لية أو خارجيةترشيحه لمنحة دراسية داخ/ لقدراته ومهاراته
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 :تحديد وتطبيق أساليب التقويم غير مباشرة، وذلك من خالل ما يلى •

 .معدالت التحويل من البرنامج مع االشارة الى الدالالت المنطوية على ذلك -

 .معدالت التخرج السنوية والدالالت المنطوية على ذلك -

  .لمنطوية على ذلكمعدالت التوظف من خريجى البرنامج والدالالت ا -

 .حصر وتصنيف للمؤسسات التى تقبل على توظيف خريجى البرنامج -

 .استطالع اراء واتجاهات المستفيدين ذوى العالقة بالبرنامج، واالستفادة من نتائج ذلك -

  

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

  :يلىمن خالل ما 

 .معدالت التسجيل فى الدراسات العليا من خريجى البرنامج -

 .وجود عنصر التدريب الميدانى فى هيكل البرنامج -

 .وجود مقررات مهارية لتنمية القدرات االبتكارية للطالب فى التطبيق العملى -

 .متابعة مستوى كفاءة خريجى البرنامج فى المنظمات التى يعملون بها -

مثال ذلك (شهادات الممارسة المهنية من خريجى البرنامج  معدالت الحاصلين على -

MBA/ CPA/ PE/ RN)      .( 

  

  :مراجعة واستثمار نتائج نظام التقويم ٦/٢

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى 

  .مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب وفقا لألساليب المباشرة وغير المباشرة والمتميزة •

  .على المجالس المختصة وذات الصلة بالبرنامجعرض ومناقشة نتائج التحليل  •

 .وجود نظام موضوعى ومعلن للتعامل مع تظلمات الطالب •

  .استثمار نتائج تقويم الطالب وتظلماتهم فى تطوير البرنامج وأسليب التعلبم والتعلم •

  .مشاركة كافة األطراف ذات العالقة بالبرنامج فى التعديالت المقترحة لتطوير البرنامج •

  .همة الفعلية للتعديالت المقترحة فى دعم القدرة التنافسية للبرنامجالمسا •
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  :خطة التطوير والتعزيز -٧

استجابة للتغيرات فى البيئة الداخلية والخارجية للبرنامج وكذلك نتائج مراجعة أبعاد الفاعلية 

ز البرنامج يشترك التعليمية للبرنامج فانه من الضرورى وجود خطة معتمدة ومعلنة لتطوير وتعزي

كما هذه الخطة البد وأن تحتوى على اجراءات واضحة الدارة . فيها كافة األطراف ذات العالقة

وتعزيز الجودة فى البرنامج، مع الحرص على تقييم مردود الممارسات الفعلية للتطوير والتعزيز 

ن أن تحقق األثر المطلوب واخيرا فان عملية التطوير والتعزيز للبرنامج ال يمك. الخاصة بالبرنامج

بدون توافر سياسات تتعلق بالتحفيز االيجابى والسلبى، وجدية المسألة والمحاسبة التى تعتمد على 

  .تفعيل مستمر نظم المسالة والمحاسبة الحالية الدارة البرنامج

  :وتتمثل الممارسات التطبيقية للبرنامج فى مجال التعزيز والتطوير فيما يلى

  :وير والتعزيزخطة التط ٧/١

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى        

وجود خطة معتمدة ومعلنة لتطوير وتعزيز البرنامج مع استخدام مصادر مختلفة  •

  ).٢فى الملحق رقم  ١٥أنظر النمذج رقم (للمعلومات عند تصميم هذه الخطة 

التطوير   المشاركة الفعالة لألطراف المختلفة ذات العالقة بالبرنامج فى تصميم خطة •

  .والتعزيز

  .االستعانة بمراجع خارجى عند اعداد وتصميم الخطة •

  .التحديد الدقيق لمجاالت التطوير والتعزيز •

  .التحديد الدقيق ألهداف التطوير والتعزيز فى كل مجال من المجاالت المقترحة •

لتقارير اتباع االجراءات المناسبة لتعزيز ادارة الجودة فى البرنامج بما فى ذلك مراجعة ا •

  .الدورية للبرنامج والمقررات الدراسية

  .تقييم مردود عملية التطوير والتعزيز فى التطبيق العملى •

  :ادارة الجودة فى البرنامج ٧/٢

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى       

  .وجود برامج هادفة للتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة فى البرنامج •

 .دة فى البرنامجاستمرارية عملية تقويم مستوى الجو •

 .تحديد عناصر الجودة التى يتميز بها البرنامج مقارنة بالبرامج االخرى فى نفس المؤسسة •

  .تنمية واستخدام المؤشرات المناسبة للتقويم المستمر للجودة فى البرنامج •

ة والرسمية للمحافظة على عناصر الجودة فى البرنامج أو انخاذ االجراءات المالئم •

  .تعزيزها

 .اثر نتائج التقويم الذاتى للبرنامج على األداء الكلى للمؤسسة توضيح •
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  :التحفيز والمسائلة ٧/٣

  :ويراعى فى هذا الصدد ما يلى 

وجود سياسة واضحة وموثقة للتحفيز االيجابى والسلبى ألداء أعضاء االدارة االكاديمية  •

  .والتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

لسياسة التحفيز االيجابى والسلبى ألداء أعضاء االدارة االكاديمية والتنفيذية تطبيق فعلى  •

  .للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

مراجعة وتفعيل الوائح والقوانين الخاصة بالتحفيز والمحاسبة ألعضاء االدارة االكاديمية  •

  ..والتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

لجهات المسؤولة عن اجراءات المسألة والمحاسبة ألعضاء االدارة االكاديمية تحديد ا •

  .والتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

تحديد القنوات الرسمية التى يتم من خاللها فحص التقارير الخاصة بأداء االدارة  •

  .االكاديمية للبرنامج

الية نظم المسائلة والمحاسبة لالدارة االكاديمية تحديث االليات المستخدمة حاليا لزيادة فع •

  .واتلتنفيذية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
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  المالحق

  

  

  

  .المفاهيم األساسية والمصطلحات): ١(الملحق رقم  •

  .النماذج): ٢(الملحق رقم  •
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  ١الملحق رقم 

 مصطلحاتالمفاهيم األساسية وال

  

عند استخدام هذه المفاهيم والمصطلحات تؤكد الهيئة على المعاني الموضحة أمام كل منها، والهيئة 

على دراية بأن بعض هذه المفاهيم والمصطلحات قد يكون ورد بمعاني مختلفة في مراجع أو أدلة 

مصطلحات عند وتؤكد الهيئة على ضرورة االلتزام بالمعاني الموضحة لهذه المفاهيم وال. أخرى

  .استخدامها في المراحل المختلفة لعملية التقويم واالعتماد

 :مؤسسة التعليم العالي •

لجامعة األزهر تابعة لجامعة حكومية أو خاصة أو  أكاديمية / معهد عالى/ ى كلية أ

/ دبلوم(أو درجة أعلى ) بكالويوس أو ليسانس(ج تعليمية تتعلق بمؤهل علمى عالى تقدم برام

  ).دكتوراه أو االجازة العليا/ رماجستي

  

  :البرنامج التعليمي  •

ويهدف الى الحصول على درجة علمية معينة يتم تنفيذه فى مؤسسات التعليم العالى 

المناهج والمقررات ويتضمن ، ) دكتوراه/ ماجستير/ ليسانس/ مثال ذلك بكالويوس(

ة لتحقيق أهداف تعليمية واالنشطة التي تكسب الطالب المعرفة والمهارات والقيم الالزم

وعادة تقدم مؤسسة التعليم العالى برنامج تعليمى  .مخططة، وفي تخصص دراسي محدد

  .واحد أكثر

  

  :رسالة البرنامج •

عبارات يتم صياغتها بدقة تعكس أسباب انشاء البرنامج وتحدد ما يمكن تقديمه للمجتمع 

االخرى، وتوضح جوهر وسوق العمل، وتعرض الغرض الذى يجعله مختلف عن البرامج 

. عملياته فى التعليم والتعلم، والقطاعات المستهدفة، والموارد البشرية والمادية التى يتميز بها

وربما تتضمن رسالة البرنامج القيم والفلسفة التى تحكم اداء البرنامج وتعامل ادارته مع 

  .االخرين

  

  :هداف البرنامجا •

لى تحقيقها والتى يجب أن تكون ومحددة بدقة النتائج النهائية التى يسعى البرنامج ا

   . وواضحة ومفهومة وواقعية ومرنة وقابلة للقياس
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 : السياسات  •

ذات العالقة بالبرنامج التعليمى مرشد التخاذ القرارات في مجاالت األنشطة المختلفة 

جب اسة ويالحظ أن السي. مثل سياسة القبول والتحويالت، وسياسة التعليم، والسياسة المالية

  .ومفهومة ومرنة أن تكون السياسات مكتوبة ومعتمدة

  

  :المجالس الحاكمة •

المعهد، ولجنة / مثال مجلس الكلية(وللبرنامج التعليمى المجالس الرسمية للمؤسسة 

) مجلس ادارة البرنامج /  االشراف على برنامج الدراسة باللغة االنجليزية أو الفرنسية

وضع المستمدة من الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولها حق  التي تتمتع بالسلطة الشرعيةو

اعتماد السياسات والبرامج التعليمية والمقررات والموازنات، واتخاذ القرارات التنفيذية و

مجلس مثال ذلك (كما تتضمن المجالس الرسمية للجهة التابعة لها المؤسسة . ذات العالقة

  ).األكاديمية/ الجامعة

  

  :ضمان جودة التعليم •

لعملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية متوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية ا

على النحو الذى يتوافق مع اعتمادها من مجالسها الحاكمة، قد تم تحديدها وتعريفها والتى 

، وان مستوى جودة فرص أو المعايير العالمية المعتمدة NARSاالكاديمية القياسية المعايير 

والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة أو تفوق توقعات كافة  التعلم

  .أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التى تقدمها المؤسسة التعليمية

  

  :االعتماد •

العتراف الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة التعليمية ا

، أو القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليميةالكفاءة فى اثبات أن لديها  إذا تمكنت من

معتمدة من القومية أو أى معايير اخرى ولكن وفقاً للمعايير تمنحه للبرنامج التعليمى وذلك 

من األنظمة المتطورة التى تضمن التحسين يكون لدى المؤسسة أو البرنامج الهيئة، وقبل 

  .لجودةوالتعزيز المستمر ل

  

  ): NARS(المعايير األكاديمية القومية القياسية  •

المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة والتي أعدتها الهيئة باالستعانة بخبراء 

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

  .تحقيقه لالعتماد
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 :المعايير المعتمدة •

) أو البرنامج التعليمى فى المؤسسة(المعايير األكاديمية القياسية والتي تتبناها المؤسسة 

وتعتمد من الهيئة بشرط أن يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية 

  .NARS القياسية

  

  :معايير التقويم واالعتماد •

أو البرامج  د مؤسسات التعليم العاليالمعايير المعدة من قبل الهيئة لتقويم واعتما

الخبراء والتى تم تصميمها ومراجعتها عن طريق فريق من ، التعليمية فى هذه المؤسسات

تتمحور معايير و. مختلف قطاعات المستفيدين ىوممثلمن القيادات االكاديمية المتخصصين 

. لفاعلية التعليمية للبرنامجتعليمى فى كل من ادارة البرنامج، والالتقويم واالعتماد للبرنامج ا

اآلداة الرئيسية التي يتم االستعانة بها في مرحلة التقويم معايير التقويم واالعتماد تعتبر و

  .واالعتماد

  

  :ادارة البرنامج  •

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

توافر رسالة واضحة وأهداف محددة، وقيادة اكاديمية ل على األداء بكفاءة من خالبرنامج ال

مالية وتسهيالت مادية داعمة كافية ومالئمة، موارد وادارية واعية وتنظيم واضح ومالئم، و

  . وتكنولوجيا المعلومات للطالب

  

  :للبرنامج الفاعلية التعليمية •

اعلية عملية التعليم فويقصد به تمثل المحور الثانى لتقويم واعتماد البرنامج التعليمى، 

والتعلم فى البرنامج وفقا للمعايير االكاديمية المتبناه والتى تحقق رسالة وأهداف البرنامج 

اكاديمية محددة ويتطلب ذلك تبنى معايير .توقعات المستفديين النهائيينويقابل  المخططة

تائج التعلم ومعتمدة، وتصميم جيد للبرنامج ومقرراته الدراسية على النحو الذى يحقق ن

المستهدفة من البرنامج، واتباع سياسات واساليب فعالة للتعليم والتعلم، واتباع سياسات 

موضوعية ومعلنة لقبول الطالب مع تقديم االرشاد االكاديمى المناسب وكافة أشكال الدعم 

االخرى للطالب، والتقويم المستمر لمخرجات التعلم، واستخدام أعضاء هيئة تدريس ذوى 

  .رات عالية، وتوافر خطط هافة للتعزيز والتطويرجدا
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 :للبرنامج التقويم الذاتى •

المسؤولين عن ادارة ق األداء الكلى للبرنامج التعليمى عن طريالعملية الخاصة بتقويم 

الضعف فى القوة ووذلك للكشف عن مجاالت البرنامج من القيادات االكاديمية واالدارية، 

  .فاعليته التعليميةادارة هذا البرنامج وفى 

  

  : للبرنامج الدراسة الذاتية •

، وتعتمد أساسا على توصيف للبرنامج التعليمى أحد الوسائل األساسية للتقويم الذاتى      

فى امكانياته  وتحديد مجاالت القوة والضعفللبرنامج ، وتشخيص الوضع الراهن فى 

اضافة الى . لتى يستخدمها وغيرهاومصادر التعلم ا ،وادارته وتصميمه وعملياته التعليمية

، مجاالت التحسين والتطوير الممكنةدقيق لتحديد ذلك فان هذه الدراسة البد وأن تتضمن 

  .ومقترحات ووسائل ومسؤوليات التعزيز والتطوير
 

  : البرنامج تقويم واعتماد معايير •

تقويم مجموعة من المعايير المعدة من قبل الهيئة وتتعلق بالمحورين األساسيين ل

الفعالية دارة البرنامج، ووهما االبرامج التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى واعتماد 

   للبرنامج التعليمية

  

  :وعناصر وخصائص التقويم واالعتماد  مؤشرات •

من معايير التقويم واالعتماد المحددة من قبل الهيئة يتضمن مجموعة من  معياركل 

يتضمن مجموعة من العناصر ذات  مؤشرلمقصود، وكل المؤشرات التي تعبر عن المعيار ا

المطلوب قياسها أثناء عملية  الخصائصيتضمن مجموعة من  عنصرالعالقة، وأخيراً كل 

  .للبرنامج التقويم واالعتماد

  

  :لسمات المميزة للبرنامجا •

مجموعة من الصفات التى ينفرد بها البرنامج وتميزه عن غيره من البرامج المناظرة 

ويطلق على مثل هذه . حية، وعن البرامج االخرى فى نفس المؤسسة من ناحية اخرىمن نا

  .الصفات المميزات التنافسية
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  : للبرنامجالوضع التنافسي •

أو حتى ( المناظرة برامج التعليمية المقارنة بغيره من البرنامج التعليمى بيعكس وضع ال

ت وعناصر التفوق والتميز مما يساعد من حيث مجاال) غير المناظرة فى المؤسسة الواحدة

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

  

  :فى البرنامجادارة الجودة  •

الليات واالجراءات والقواعد واالنشطة التى تستخدم لضمان تحقيق مستويات أتتعلق ب

بمعاايير ادارة البرنامج وفاعليته  عالية من الجودة فى البرنامج، والتى تتعلق بصفة أساسية

  .التعليمية

  

  :طراف المجتمعية األ •

كافة االفراد والمؤسسات والجهات التي لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما أو تتحمل 

وجود وتنفيذ البرنامج التعليمى، والذين يشملون بالنسبة للبرنامج  مخاطر ناتجة عن 

اء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالمؤسسة، واولياء االمور، واعض ،لطالبالتعليمية ا

البرنامج، ومنظمات األعمال والمنظمات الحكومية، وافراد وممثلي النقابة المهنية المرتبطة ب

  . شكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافياًالذين  ومؤسسات المجتمع المدني

  

  :المراجع الخارجى •

فى مجال التخصص يتم دعوته من قبل  أحد األعضاء األكاديمين من ذوى الخبرة

اه والمعايير االكاديمية التى يطبقها، ومحتو هلمراجعة هيكلالتابع لها البرنامج المؤسسة 

التى  ائج المستهدفة للتعلم، وطرق ومصادر التعلم الذاتىومدى قدرته على تحقيق النت

من األنشطة الب، وغيرها ، وتسهيالت التعليم والتعلم المتاحة،و تقويم أعمال الطالمستخدمة

  .ذات العالقة بادارته وفعاليته التعليمية

  

  :المراجعون المعتمدون •

فريق من أعضاء هيئة التدريس أو الخبراء فى مجال تطوير التعليم العالى من خارج 

المؤسسة الخاضعة للتقويم واالعتماد، وذو عالقة بتخصصات البرامج التى تقدمها المؤسسة 

من قبل الهيئة واعتمادهم متعارضة، حيث يتم اختيارهم وتعينهم وتدريبهم وليس لهم مصالح 

  .للقيام بعملية المراجعة والتقويم أثناء الزيارات الميدانية للمؤسسة
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  :المنسق  •

أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقوم المؤسسة بترشيحه ليتولى التنسيق إلجراء عملية 

وذلك قبل وأثناء وبعد الزيارة الميدانية لفريق  للبرنامج التعليمىالمراجعة والتقويم 

  .المراجعين المعتمدين

  

  :الزيارة الميدانية •

غراض كان البرنامج وذلك أللممن قبل الهيئة زيارة يقوم بها المراجعون المعتمدون 

يتم خاللها المراجعة والتدقيق لجميع المعايير والمؤشرات والعناصر حيث التقويم واالعتماد، 

كما هى واردة فى الدراسة فى البرنامج تعلقة بمحاور التقويم واالعتماد مص الوالخصائ

  .التابع لها البرنامج وتتم االزيارة الميدانية بالتنسيق مع المؤسسة. الذاتية

  

  :برنامجالتقرير السنوي لل •

يوضح برنامج التعليمى الخاضع للتقويم واالعتماد، حيث لعن اتقرير يقدم سنويا للهيئة 

مجاالت تحسين ، وعام الدراسى السابق مباشرةى البرنامج فج التقويم الذاتى ألداء النتائ

، وأى ممارسات اخرى تعزيز نقاط القوةفى البرنامج ، ومجاالت الضعف ومعالجة أوجه 

  .السابقة فى ضوء تقارير المراجعين المعتمدين لتطوير اداء البرنامج 

  

  : الذاتي التعلم •

تمرار في تنمية قدراته ومهاراته المعرفية والذهنية والمهنية قدرة الطالب على االس

  .ذاتياً، وذلك بخالف الطرق النمطية في التعلم

  

  :التعلم  انماط •

التعلم عن والطرق المختلفة التي تتم من خاللها عملية التعلم  ومنها التعلم وجها لوجه، 

  .التعلم االلكترونيوبعد، 

  

  :مخرجات التعلم المستهدفة  •

تائج المستهدفة من التعلم وهي المعرفة والفهم والمهارات التي تسعى إلى تحقيقها الن

 المؤسسة من خالل برامجها المختلفة والمرتبطة برسالتها، وتعكس المعايير األكاديمية

  .، وقابلة للقياس، وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالبالمتبناه
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 :الطالبأداء  تقويم •

االمتحانات تقرها المؤسسة  التي من بينهاالمباشرة وغير المباشرة موعة من الطرق مج

الذهنية هم ومهاراتالمعرفية قدرات (لقياس مدى انجاز وتحقيق نتائج التعلم المستهدفة 

   .من برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معين) المهنيةالعملية وو

  

  :مواصفات الخريج •

لتى يحددها البرنامج التعليمى فى الخريج، والتى يسعى الى مجموعة من الصفات ا        

تحقيقها بالفعل من خالل ما يقدمه للطالب من معارف وفهم ومهارات ذهنية وعملية ومهنية 

  .وتحويلية وعامة، وذلك فى ضوء احتياجات ومتطلبات سوق العمل

  

  :ملف الطالب •

رة دراسته فى البرنامج، حيث سجل يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالطالب أثناء فت

يتضمن البيانات الخاصة بالمقررات التى انتهى من دراستها، والدرجات التى حصل عليها، 

والمقررات التى تعثر فيها دراسيا، وأنواع الدعم التى حصل عليها،  ونماذج التظلمات التى 

  .  ةأنه بمثابة صورة كاملة لحالة الطالب الدراسي. سبق التقدم بها وغيرها

  :سوق العمل  منظمات •

لتي تتيح فرص ، والمنظمات األهلية اوالشركات العامة والخاصة ،المؤسسات الحكومية

 .التوظف لخريجي المؤسسة
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  )٢(الملحق رقم 

  النماذج

  

  طلب اعتماد البرنامج) : ١(نموذج رقم  •

  البيانات الوصفية للبرنامج) : ٢(نموذج رقم  •

 .الجدول الزمنى للزيارة الميدانية) : ٣(نموذج رقم  •

  .تقرير المؤسسة عن أداء المراجعين) : ٤(نموذج رقم  •

 .التقرير السنوى ألداء البرنامج) : ٥(نموذج رقم  •

 .نتائج عملية تقويم واعتماد البرنامج):  ٦(نموذج رقم  •

 .نموذج التظلمات) : ٧(نموذج رقم  •

  توصيف برنامج تعليمى) : ٨(نموذج رقم  •

  مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج) : ٩(موذج رقم ن •

  توصيف مقرر دراسى ) : ١٠(نموذج رقم  •

 .مصفوفة المعارف والمهارات لمقرر دراسى) : ١١(نموذج رقم  •

 .تقويم مقرر دراسى) : ١٢(نموذج رقم  •

 .ارشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا الطالب): ١٣(نموذج رقم  •

 ات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا أعضاء ارشاد): ١٤(نموذج رقم •

 .الهيئة المعاونة/ هيئة التدريس                           

 .الخطة التنفيذية لتعزيز وتطوير البرنامج) : ١٥(نموذج رقم  •
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  الهيئة القومية  

  لضمان جودة التعليم واالعتماد  

  

  )١(نموذج رقم 

  طلب التقدم لالعتماد برنامج تعليمي

  

  :المؤسسة التعليمية سم ا
.......................................................................

.  

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

....  

  :نوع المؤسسة 
 معهد متوسط □  معهد عالي         □معهد متخصص    □كلية □:حكومي□

  معهد متوسط □معهد عالي           □كلية   □: خاص  □

األكاديمية  / الجامعة

  :التابعة لها 

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

.  

  :الممثل الرسمي للمؤسسة

  

  : االسم

  :الوظيفة 

  ..............) ..................عمل : (تليفون 

  ) .............................المحمول(        

  ) ...............................المنزل(        

  : ............................................فاكس

  :بريد الكتروني

تاريخ الترخيص بالعمل 

  :كمؤسسة للتعليم العالي 

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

  :رقم الترخيص 

  

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

هل للمؤسسة مجلس 

  رسمي حاكم  معتمد ؟

  نعم    □

  ال   □

هل للمؤسسة خطة 

  استراتيجية ؟

  )ترفق الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة(نعم    □

  ال   □
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  :إقرار 

  .أقر أن كافة البيانات الواردة أعاله صحيحة

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

  :التوقيع 

  

  :يرفق بالطلب المستندات التالية: مرفقات 

  .للتقدم بطلب االعتماد) األكاديمية/الجامعة(ما يفيد موافقة الجهه التابع لها البرنامج  -٣

 .لمؤسسةالخطة االستراتيجية ل -٤

 .الرسالة المعتمدة من المجلس الحاكم للمؤسسة -٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيانات تمال بواسطة الهيئة

بقاعدة البرنامج / كود المؤسسة 

  :بيانات الهيئة
  

   تاريخ تقديم طلب االعتماد للبرنامج

  توقيع المستلم  :اسم المستلم

خاتم 
 المؤسسة
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  ...........اكاديمة/ جامعة

  .........معهد/ كلية

  

  )٢(نموذج 

  البيانات الوصفية للبرنامج

  

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

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

 :   نوع البرنامج •

  )دكتوراه/ ماجستير(دراسات عليا                               المرحلة الجامعية األولى  

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

  :عدد الطالب المقيدين في البرنامج •

 : الساعات المعتمدة                :الفصل الدراسى: نظام الدراسة فى البرنامج •

  مختلط                 بعدعن تقليدى                   : نمط التعليم  •

  : ...............................................المدير االكاديمى للبرنامج •

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

 :عدد المقررات الدراسية •

  :وسائل اإلتصال بالمؤسسة •

                               .العنوان البريدى •

  .الموقع اإللكترونى •

  )E‐Mail( العنوان اإللكترونى  •

  .فاكس -                                    .تليفون - •
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  الهيئة القومية        

  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  )٣(نموذج رقم 

  المعتمدين الجدول الزمني لزيارة فريق المراجعين

  

 :راجعين للمؤسسةوصول فريق الم: وم األول يال

التابع لها  )  المعهد/ الكلية (اجتماع للمراجعين مع عميد المؤسسة  ٩:٤٥-٩:٠٠

البرنامج التعليمى المطلوب اعتماده  و بحضور الوكيل المختص 

ومدير البرنامج ومدير مركز الجودة بالجامعة، ومدير وحدة ادارة 

 .الجودة بالمؤسسة

مج المستهدف رئيس وفريق المراجعة وبحضور يصاحب مدير البرنا ١٠:٤٥-١٠:٠٠

المنسق إلى الغرفة الرئيسية المخصصة لفريق المراجعة للتعريف 

 .بنماذج الوثائق  المطلوبة

  :ينقسم فريق المراجعين الى فريقين للقيام على التوازي باالتي ١٤:٣٠-١١:٠٠

  فحص الوثائق المطلوبه  -

 .الكنترولولمكان المخصص للبرنامج التعليمى زيارة ا -

 استراحة  ١٥:٠٠-١٤:٣٠

اجتماع مغلق للمراجعين المعتمدين لمناقشة نتائج المالحظة والفحص  ١٦:٣٠-١٥:٠٠

 .الوثائقي لليوم االول

اجتماع فريق المراجعين المعتمدين مع المنسق للتاكيد على جدول  ١٧:٠٠-١٦:٣٠

 .اليوم الثاني و طلب أي  مستندات اضافية او ايضاحات
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 :األنشطة المخططة: اليوم الثاني

 مقابلة رئيس المؤسسة ٩:١٥-٩:٠٠

مقابلة مع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة المشاركين  - ١١:٠٠-٩:١٥

  :فى البرنامج ، حيث يتم مناقشة الجوانب الرئيسية التالية 

  .المعايير األكاديمية للبرنامج  ومدى الوعي بها •

  .ة بالبرنامجالمقررات الدراسية الخاص •

  .أساليب التعليم والتعلم المستخدمة فى البرنامج •

  .خصائص وأدوار القيادة االكاديمية للبرنامج •

 .أستكمال أعمال الفحص الوثائقي: بالتوازي  -

 .مقابلة مع القيادات والعاملين في الجهاز االداري للبرنامج ١٢:٣٠-١١:٠٠

 .قين بالبرنامجمقابلة مع عينة من الطالب الملتح ١٤:٠٠-١٢:٣٠

زيارة المكتبة ومالحظة الفصول الدراسية و بعض : بالتوازي ١٤:٠٠-١١:٠٠

 .االنشطة التعليمية المختارة

 .استراحة ١٤:٣٠-١٤:٠٠

اجتماع مغلق للمراجعين المعتمدين لمناقشة نتائج المالحظة والفحص  ١٦:٣٠-١٤:٣٠

 .الوثائقي لليوم الثاني

لمراجعين المعتمدين مع المنسق للتاكيد على جدول اجتماع فريق ا ١٧:٠٠-١٦:٣٠

 .اليوم التالي و طلب أي مستندات اضافية او ايضاحات

 .مقابلة مع عينة من خريجى البرنامج  ١٧:٣٠-١٧:٠٠

 .مقابلة مع األطراف المجتمعية ذات العالقة بالبرنامج ١٨:٣٠-١٧:٣٠
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 :األنشطة المخططة: اليوم الثالث

 .ابلة رئيس المؤسسةمق ٩:١٥-٩:٠٠

 او ثلي الطالب من الفرق الدراسيةمقابلة جميع المراجعين لمم ١١:٠٠ -٩:١٥

  .المستويات المختلفة فى البرنامج

تفقد اماكن ممارسة األنشطة الطالبية، معامل الكمبيوتر، أماكن اخرى   ١٢:٣٠-١١:٠٠

 .تقترحها المؤسسة

اجعين المعتمدين مع بعض اعضاء هيئة اجتماعات فردية مغلقة  للمر ١٤:٣٠-١٢:٣٠

 .الهيئة المعاونة والطالب، التدريس

اجتماع عام بنهاية الزيارة الميدانية مع رئيس المؤسسة والوكالء  ١٥:٠٠-١٤:٣٠

ومدير  البرنامج، ومدير  وحدة ادارة الجودة بالمؤسسة وغيرهم ممن 

 .يدعوهم رئيس المؤسسة لتقديم تقرير شفهي عام عن الزيارة

 المغادرة ١٥:٠٠
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  ............أكاديمية / جامعة 

  ..................معهد / كلية 
 

  )٤(نموذج رقم 

  تقرير المؤسسة التعليمية عن آداء فريق المراجعين المعتمدين

  

 ارشادات خاصة باستيفاء النموذج

  .لمؤسسةيتم  استيفاء هذا النموذج بواسطة منسق الزيارة و يعتمد من رئيس ا -

  .يقدم هذا التقرير خالل اسبوع على االكثر من تاريخ انتهاء الزيارة -

على المقياس  ٣في حالة  تقييم المؤسسة الحد الخصائص المدرجة بالنموذج  بدرجة اقل من  -

تعليقات (المستخدم يجب ذكر االسباب التي تبرر ذلك في الجزء المخصص بالنموذج 

 ).اضافية 

  

  :اسم المؤسسة 

 :البرنامج الخاضع للتقويماسم 

الجهة التابعة لها المؤسسة 

 ) :األكاديمية/ الجامعة(

  :تاريخ  الزيارة 

 / / إلي       / /           من   
 

 :اسم رئيس فريق المراجعة 

 ١ :اعضاء فريق المراحعة 

٢  

٣  

٤  

٥  
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لميدانية للبرنامج التابع لمؤسستكم فيما يلي مجموعة من الخصائص المتعلقة بفريق الزيارة ا

الموقرة ، برجاء تحديد انطاعاتكم بصراحة تامة عن كل خاصية وذلك باستخدام المقياس الموضح 

إلى ) ٣(، والرقم "ضعيف"إلى ) ٢(، والرقم "ضعيف جداً"يشير إلى ) ١(أدناه، علماً بأن الرقم 

 ".ممتاز"إلى ) ٥(، وأخيراً إلى الرقم "جيد"إلى ) ٤(، والرقم "متوسط"

  المقياس  عناصر التقويم

٥  ٤  ٣  ٢ ١  

تنسيق موعد وجدول الزيارة باالتفاق مع 

 المؤسسة

    

التزام الفريق بالمواعيد المحددة  في جدول  -

  الزيارة

    

      مدى استعداد الفريق للزيارة -

  :رئيس الفريق 

  .االلتزام بالجدول الزمني للزيارة -

  .قدير ألعضاء المؤسسةاإلحترام والت -

 .اإلنصات آلراء اآلخرين -

  .القدرة على التفاعل والتواصل -

    

  :اعضاء فريق المراجعة

  .االلتزام بالجدول الزمني للزيارة  -

  .اإلحترام والتقدير ألعضاء المؤسسة -

 .اإلنصات آلراء اآلخرين -

  .القدرة على التفاعل والتواصل -

    

  

  

  

  

  



  87

  مبررات/تعليقات اضافية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 بيانات تمال بواسطة الهيئة

البرنامج  بقاعدة بيانات / كود المؤسسة

 :الهيئة

تاريخ تقديم تقرير المؤسسة عن تقييم 

 الزيارة
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  ...................اكاديمية/ جامعة

          ..:.....................معهد/كلية

  )٥( موذج رقم ن

  التقرير السنوى ألداء البرنامج

      

  الضعف/مجاالت القوة

  )تقرير المراجعين المعتمدين(

انشطة و مهام 

التعزيز لمجاالت 

  القوة

انشطة و مهام 

المعالجة و التحسين 

  لنقاط الضعف

  مؤشرات المتابعة و تقييم ااداء  مسؤولية التنفيذ  التوقيت  اليات التنفيذ

  :الت القوةمجا)١(

١/١ -  

١/٢ -  

١/٣ - 

       

  :مجاالت الصعف)٢(

٢/١ -  

٢/٢ -  

٢/٣ -  

٢/٤ -  

٢/٥ -  

       

  

...................:المعهد/ عميد الكلية                              : .......................البرنامجمدير    
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  الهيئة القومية  

  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  

  )٦(نموذج رقم 

  تائج التقويم واالعتماد للبرنامجتقرير ن

  )نهائي /أولي(

  : .....................اسم المؤسسة 

  :   /   /تاريخ صدور التقرير

  :    /   /تاريخ الزيارة الميدانية للمراجعة 

  مقدمة: أوال

التي قامت بها الهيئة القومية  لضمان جودة التعليم و االعتماد قويم هدفت عملية المراجعة والت

الى التحقق من ان مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج .................... لبرنامج التعليمي ل

تتفق مع رسالته ومعاييره األكاديمية ، وأن الطالب في مقدمة اهتماماتها ، وتتوافر بالبرنامج الموارد 

  .واألمكانيات واإلدارة  تمكنه من تحقيق واستمرارية الفاعلية التعليمية

قد اعتمدت الهيئة خالل عملية التقويم على تحليل دقيق للدراسة الذاتية للبرنامج والوثائق المرفقة ، و

  . باالضافة الى الزيارة الميدانية التي قام بها فريق المراجعين المعتمدين  للبرنامج

  ):نقاط القوة والضعف في البرنامج(ذي  يالملخص التنف: ثانيا

التابع ............. والوثائق الداعمة والزيارة الميدانية  لمراجعة برنامج  بعد فحص الدراسة الذاتية

  : والزيارة الميدانية خلصت الهيئة إلي ما يلي........... لمؤسسة 

  : أهم مجاالت القوة في معايير تقويم البرنامج 

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

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

..................................................................................................  
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  :تمامأهم مجاالت التي تستوجب مزيد من األه

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

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

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

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

  :الممارسات المتميزة للبرنامج

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

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

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

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

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

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

  :تماد للبرنامجفي حالة منح االع) أ(

  ....................التابع لمؤسسة................. .............................يمنح برنامج

  /    /  إلي      /   /        من    شهادة االعتماد من قبل الهيئة ، 

  

  :في حالة عدم اعتماد البرنامج) بـ(

التابع ......................................................................عدم صالحية برنامج

  .لالعتماد من قبل الهيئة.............................................................لمؤسسة
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  النص األساسي للتقرير :ثالثا

  :بيانات أساسية عن البرنامج ومنهجية زيارة فريق المراجعين .١

 بيانات أساسية   . أ

افة البيانات األساسية الخاصة بوصف البرنامج ، والتي في مقدمتها اسم يتم استيفاء ك(

 ...............................)  البرنامج ، تاريخ تطبيق البرنامج ، عدد 

فترة الزيارة ، المجموعات المستهدفة في المقابالت ، عدد (ملخص الزيارة الميدانية   . ب

   .......................المقابالت ، الوثائق التي تم فحصها 

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

تكتب فقرات تتناول كل مؤشر وما يتبعه من عناصر وخصائص تتعلق برسالة وأهداف 

في حالة وجود   .البرنامج التي وجدت مالئمة  مع إعطاء تقويم مصحوباً باألدلة الداعمة

أنه يجب أن  يذكر اسم الخاصية أو الخصائص والعنصر نقاط ضعف في احد العناصر ف

التابع والتي تتطلب مزيد من االهتمام و التحسين حتى تصبح مستوفيةً لمعايير التقويم 

  :    االعتماد المعدة من قبل الهيئة  وهي

  :ادارة البرنامج: أوال

  رسالة وأهداف البرنامج •

  القيادة والتنظيم •

  .داعمةالموارد المالية والمادية ال •

  الفاعلية التعليمية:ثانيا 

  المعايير االكاديمية •

  تصميم البرنامج •

  التعليم والتعلم •

  بالطال •

  أعضاء هيئة التدريس •

  تقويم مخرجات التعلم •

  يرالتعزيز والتطو •
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   :القرار .٣

  بناءاً على ما سبق فانه تقرر ما ياتي 

 ......................ةالتابع للمؤسس................... اسم البرنامج (ال يمنح / يمنح 

شهادة االعتماد كبرنامج تعليمي  في ..............................................)  ...

  .برامج الدراسات العليا/ المرحلة الجامعية االولى 

في حالة عدم تأهل البرنامج لألعتماد ، تقوم الهيئة بإفادة المؤسسة التابع لها البرنامج  .٤

  : ا يليمب

  ة العجز في استيفاء معايير التقويم واالعتماد للبرنامجدرج - 

 المعايير التي لم يطبقها البرنامج  - 

اد في ها الحصول علي شهادة االعتمما يحب علي المؤسسة القيام به حتي يتسني ل - 

 البرنامج المعني التابع لها 
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  الهيئة القومية

  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  )٧(نموذج رقم 

  التظلمات

  :اسم المؤسسة المتظلمة

 :اسم البرنامج 

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

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

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

................. 

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

 معهد فني    □      معهد عال   □ كلية   □ : خاص □ 

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

اسم ممثل المؤسسة في 

 * :موضوع التظلم
........................................................................

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

بيانات االتصال بممثل 

 :المؤسسة 

  ...........................:المحمول......................:.عمل:تليفون

.....................................بريد الكتروني................فاكس

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

  م االعتماد       عد □:القرار موضوع التظلم 

 سحب االعتماد □

تاريخ ابالغ المؤسسة 

 :بالقرارموضوع التظلم 

        /     / 

 : التظلم) بأسبا(سبب 

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

يجب تقديم التظلم في خالل ثالثون يوماً على االكثر من ابالغها رسميا بالقرار موضوع  - 

  .التظلم

في حالة وجود وثائق تدعم تظلم المؤسسة يتم ارفاق صورة من الوثائق مع  اتاحة االصل  - 

  .لالطالع

عار السداد على المؤسسة المتظلمة تسديد رسوم التظلم المحددة في حساب الهيئة وارفاق اش - 

 .بالطلب

يوما  من  ١٢٠تلتزم الهيئة باخطار المؤسسة بالقرار النهائي في موضوع التظلم خالل  - 

 .  تاريخ تقديم التظلم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

على ممثل المؤسسة التاكد من استالم االيصال الدال على استالم الهيئة لطلب التظلم  - 

  .والمستندات المرفقة

 .اذا جاء القرار في صالح المؤسسة فانه يتم رد الرسوم المسددة اليهافي حالة ما  - 
 

 

  

  

  

  

 بيانات تمال بواسطة الهيئة

  :الهيئةالمؤسسة المتظلمة بقاعدة بيانات  كود

 :كود البرنامج بقاعدة بيانات الهيئة

 تاريخ استالم التظلم

 توقيع المستلم :اسم المستلم
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  ..........: .........كاديمية ا/ جامعة

  : .......................معهد /كلية

  )٨(نموذج رقم 

  ........................توصيف برنامج 

  ........)عام(

  

  :معلومات أساســبة 

  :    إسم البرنامــــج  -١

  ) مشترك )    ( ثنائى )     ( أحادى ( :                    طبيعة البرنامج  -٢

  :   القسم المسئول عن البرنامج

  :         /       / ـرار البرنامج تاريخ إق

  :معلومات متخصصة   -ب

  : األهــــداف العامة للبرنامج   -١

١/١.......................................................................................  

١/٢.......................................................................................   

١/٣.......................................................................................   
 

  : المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج   -٢

 :ـة والفهم المعرف.  ٢/١

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

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

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

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

  :ـة القدرات الذهني.  ٢/٢

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

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

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

  ........................................................................................د
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  :ارات المهـ.  ٢/٣

  :مهارات مهنية وعملية  -٢/٣/١

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

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

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

  :مهارات عامــة  - ٢/٣/٢

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

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

  :المعايير األكاديمية للبرنامج  -٣

٣/١ ...................................................................................  

٣/٢ ...................................................................................  

٣/٣ ..................................................................................  

  

  :العالمات المرجعية  -٤

٤/١   .................................................................................  

٤/٢   .................................................................................  

٤/٣   ...............................................................................  

  

  :هيكل ومكونات البرنامج  -٥

  :  ..............................مـدة البرنامـــج   -أ 

  .....: ...............................هيكل البرنامج   - ب
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 نظري              عملي                اجمالي    الوحداتعدد /عدد الساعات
    اختياري  الزامي               انتقالي             

                                                                                   

  %                       عدد                                          

                                          :يةـلوم األساسمقررات الع □

  

  %                       عدد                                                             

                  :واإلنسانيةمقررات العلوم اإلجتماعية  □

  

  %                       عدد                                                                          

                :صـمقررات علوم التخ □

  

  

  %                       عدد                                                                          

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

  

     :الميدانىالتدريب  □

  

  ) :         فى نظام الساعات المعتمدة ( مستويات البرنامج   -ج

  :موزعة كالتالى ( وحدة ..... يلزم إجتياز :  السنة األولى  / توى األول المس         

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

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

  وهكذا حتى المستوى  األخير...... ................... إختيارى..... إنتقائى ... ..إلزامى    
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  :مقررات البرنامــج . د 

  :إلزامى   -أ 

أو رقم كود 

 المقرر
 ـم المقررإسـ

عدد 

 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات اإلسبوعية

 والمستوى

الفصل 

 الدراسى  عملى تماريننظرى

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

  :  إنتقائى   -ب

كود أو رقم 

 المقرر
 م المقررإسـ

عدد 

الوحدات

الفرقة  عدد الساعات اإلسبوعية

 والمستوى

الفصل 

 الدراسى  عملىتماريننظرى

      
     
     

  

   : إختيارى  -ج

كود أو رقم 

 المقرر
 لمقررـم اإس

عدد 

الوحدات

الفرقة  عدد الساعات اإلسبوعية

 والمستوى

الفصل 

 الدراسى  عملىتماريننظرى
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  :محتويات المقررات    -٥

  :    كود أو رقم المقرر  

  :إسم المقرر 

  :المحتويات  

  ) طبقاً لما هو مذكور فى الالئحة (                     

  :متطلبات اإللتحاق بالبرنامج    -٦

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

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

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

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

  :القواعد المنظمة إلستكمال البرنامج    -٧

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

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

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

  

  

  :وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج   -٨

 

  الوسيلة
 

  

 المستهدفة التعلم مخرجات

١-  

٢-  

٣-  

٤-  

٥- 

٦- 

٧- 

 راجع إستمارات توصيف المقررات  
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  :طرق  تقويم البرنامج   -٩

  

  القائم بالتقويم
 

  

  الوسيلة
 

  

 العينة

  طالب الفرقة النهائية -١

  ـونالخريجــ -٢

  الأصحاب األعمـ-٣

 مقيم خارجى أو ممتحن خارجى -٤

  طرق أخرى  -٥

  

  :التوقيع                :مدير البرنامج

/  /     :ريخالتا       
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  ........اكاديمية/ جامعة

  :...............معهد/ كلية

  )٩(نموذج رقم 

  مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج التعليمي

المقررات الدراسية
 ـارفالمعــ

 

 مهارات ذهنية

 

 مهارات عامة مهارات مهنية

     
   

     
     

   
     

   
   

     
   

     
     

  

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

  : .........................أكاديمية / جامعة 

  : ...............................معهد / كلية 

    : ....................................برنامج
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  )١٠(نموذج رقم 

  توصيف مقرر دراسى

  

  بيانات المقرر  -١

 : المستوى / الفرقة  : إسم المقرر :  ودى الرمز الك

 : التخصص 
 

 نظرى               عملى       :    عدد الوحدات الدراسية 

 

 هدف المقرر  -٢

 :المستهدف من تدريس المقرر -٣
          

 المعلومات والمفاهيم -أ
      

 

  
 

  المهارات الذهنية  -ب
                  

  

  
 

المهارات المهنية الخاصة -جـ

  بالمقرر 
                     

  ـة المهارات العام  -د 
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 ـررمحتوى المق -٤

 أساليب التعليم والتعلم -٥

 

 

  

 

أساليب التعليم والتعلم للطالب -٦

 ذوى االحتياجات الخاصة

 

  

 

 :   ـالبتقويم الط -٧

 :اليب المستخدمةاألس -أ

               

      

     :التوقيت -ب

  

 

 :توزيع الدرجات -جـ

 



 
 

104

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨

                           مذكرات -أ

      

       كتب ملزمة -ب

      
 

  كتب مقترحة -جـ

   

      

 

...دوريات علمية أو نشرات  –د 

  إلخ

 

      

  

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

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



 
 

105

  

  .................: ...معهد / كلية : ....................    أكاديمية / جامعة 

  : ...........................برنامج

  

  )١١(نموذج 

  مصفوفة  المعارف والمهارات للمقرر الدراسي

  المحتويات الرئيسية

 للمقرر

  

أسبوع 

  الدراسة

 

  ـارفالمعـ

 

  مهارات ذهنية

 

 مهارات عامة مهارات مهنية

      
 

      
 

      
      

 
      
      

 
  ............................................مدير البرنامج                    ..................................... : أستاذ المقرر      

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

  مسمى المقرر

  كود المقرر
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  ............اكاديمية/ جامعة

  ....................معهد/ كلية

  ..........................برنامج

  

  )١٢(نموذج رقم 

  تقويم مقرر دراسى

          

  معلومات أساسية  -١

 : التخصص  - :إسم المقرر - : الرقم الكودى للمقرر -

 ساعة.........المحاضرة: عدد الوحدات  - :الدراسىالفصل -:الدراسيةالسنة/ المستوى -

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

  

  آراء عامة حول المقرر الدراسى -٣

 مشوق١ ٢ ٣ ٤ ٥ غير مشوق  - 

 يرتبط بالتخصص١ ٢ ٣ ٤ ٥ ال يرتبط بالتخصص  - 

 حديثةيتضمن معلومات ١ ٢ ٣ ٤ ٥ حديثةال يتضمن معلومات   - 

 يوفر أمثلة عملية١ ٢ ٣ ٤ ٥ ال يوفر أمثلة عملية  - 

 يقابل توقعاتى١ ٢ ٣ ٤ ٥ ال يقابل توقعاتى  - 

 مفيد فى التطبيق العملى١ ٢ ٣ ٤ ٥العملىغيرمفيد فى التطبيق  - 

 مفهوم١ ٢ ٣ ٤ ٥ غير مفهوم  - 

 عموما جيد١ ٢ ٣ ٤ ٥ عموماً ضعيف  - 
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  :مخرجات التعلم المستهدفة  - ٣

 العبــــــــــارة

غير موافق 

  تماماً

)١( 

 موافقغير

)٢( 

إلى حد 

  ما

)٣( 

  موافق

)٤( 

موافق 

  تماماً

)٥( 

    المقرر له أهداف واضحة ومعلنة  - 

م المقرر يزودنى بالمعرفة المفيدة والفه  - 

 المتعمق للموضوع

   

    المقرر يحفزنى على التفكير  - 

أكسبني  المقرر بعض المهارات المهنية   - 

 التي تفيد في الحياة العملية 

   

  :المحاضـــرات  -٤

 العبــــــــــارة

غير موافق 

  تماماً

)١( 

 موافقغير

)٢( 

إلى حد 

  ما

)٣( 

  موافق

)٤( 

موافق 

  تماماً

)٥( 

م المحاضرات وفقاً لمواعيد يتم تقدي  - 

 الجداول المحددة والمعلنة

   

تساهم المحاضرات فى تفهم موضوع   - 

 المقرر

   

تغطى المحاضرات كل الموضوعات   - 

 التى إشتملت عليها قائمة محتوياته

   

    يتم تقديم المحاضرات بأسلوب مشوق  - 

تضمنت المحاضرات المشاركة من   - 

 جانب الطالب

   

    إشتملت المحاضرات على حاالت عملية  - 

مقدار المعلومات المقدمة فى   - 

 المحاضرات مناسب

   

يعتبر ) أو المذكرة ( كتاب المقرر   - 

 مناسب
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    :المحاضــــر  -٥

 العبــــــــــارة

غير موافق 

  تماماً

)١( 

 موافقغير

)٢( 

إلى حد 

  ما

)٣( 

  موافق

)٤( 

موافق 

  تماماً

)٥( 

    يلتزم دائماً المحاضر بمحتويات المقرر  - 

يلتزم دائماً المحاضر بمواعيد بدء   - 

 وإنتهاء المحاضرة

   

أشعر بأن المحاضر دائماً مستعد جيداً   - 

 للمحاضرة

   

يعالج المحاضر موضوعات المقرر   - 

 بعمق

   

يشجع المحاضر الطالب على األسئلة   - 

 هة نظرهموالتعبير عن وج

   

يستثمر المحاضر وقت المحاضرة فى   - 

 التدريس الفعلى

   

يبدو المحاضر ذو معرفة عالية   - 

 بموضوع المقرر

   

    يحافظ المحاضر على جذب إنتباهى  - 

    يعامل المحاضر الطالب بإحترام  - 

   يقدم المحاضر أمثلة وحاالت عملية فعالة  - 
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  :عضو الهيئة المعاونة  - ٦

 العبــــــــــارة

غير موافق 

  تماماً

)١( 

 موافقغير

)٢( 

إلى حد 

  ما

)٣( 

  موافق

)٤( 

موافق 

  تماماً

)٥( 

    يعتبر دور عضو الهيئة المعاونة فعال  - 

عضو الهيئة المعاونة دائماً على إستعداد   - 

 للرد على أى إستفسارات

   

ة ملماً يبدو عضو الهيئة المعاون  - 

 بموضوعات المقرر

   

يوفر عضو الهيئة المعاونة لنا التطبيقات   - 

 الكافية

   

يقدم عضو الهيئة المعاونة المساعدة لكل   - 

 طالب عند الحاجة لذلك 

   

  

  

  :نظـــــــام التقويم  -٧

 العبــــــــــارة

غير موافق

  تماماً

)١( 

 موافقغير

)٢( 

إلى حد

  ما

)٣( 

  موافق

)٤( 

موافق 

  تماماً

)٥( 

    يعتبر جدول اإلمتحانات مناسب  - 

يتم اإلعالن عن مواعيد اإلمتحانات   - 

 مبكراً

   

يعتبر عدد إمتحانات أعمال الفصل   - 

 مناسب

   

    تتصف اإلمتحانات بالموضوعية  - 

    الوقت المخصص لإلمتحانات مناسب   - 

    لمقررتغطى اإلمتحانات محتويات ا  - 

   تركز اإلمتحانات على الجوانب الفكرية   - 
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 والعملية فى المقرر

تعتبر اللغة المستخدمة فى اإلمتحانات   - 

 واضحة ومفهومة

   

    ال تتضمن اإلمتحانات أخطاء مطبعية  - 

    يتصف توزيع الدرجات المقررة بالعدالة  - 

  

  :الورش/ المعامل   -٨

 ــارةالعبــــــــ

غير موافق 

  تماماً

)١( 

 موافقغير

)٢( 

إلى حد 

  ما

)٣( 

  موافق

)٤( 

موافق 

  تماماً

)٥( 

يتوافر بالكلية معامل كافية لتحقيق   - 

 أهداف العملية التعليمية

   

يوجد بالمعامل األجهزة والمعدات   - 

 الحديثة

   

يتصف تصميم المعامل  بالجاذبية   - 

 والمالئمة

   

    فنيون بالمعامل بالكفاءة العاليةيتصف ال  - 

تعتبر المساحة المتاحة للمعامل مناسبة   - 

 لعدد الطالب

   

تعتبر الورش المتاحة مجهزة بالمعدات   - 

 الحديثة

   

تتناسب مساحة الورش مع أعداد   - 

 الطالب

   

يتصف الفنيون العاملون بالورش   - 

 بالكفاءة العالية
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  :مدرجـات وقاعات التدريسال  -٩

 العبــــــــــارة

غير مالئم 

  تماماً

)١( 

  مالئمغير

)٢( 

إلى حد

  ما

)٣( 

 مــالئم

)٤( 

مالئم  

  تماماً

)٥( 

    الموقــــــــــع  - 

    الحجــــــــــم  - 

    البنشات/ عدد المقاعد  - 

السبورة ( تسهيالت التدريس المتاحة   - 

 ...)تور، داتاشوالبيضاء، البروجك

   

    الهـــــــدوء   - 

    اإلضــــــــاءة  - 

    النظـــــــافة  - 

  :أخـــــــــرى  -١٠

 ما الذى تحبه أو التحبه فى هذا المقرر؟  -١٠/١

أحب فى هذا المقرر 

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

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

ال أحب فى هذا المقرر 

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

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

فى رأيك كيف يمكن تحسين أو تطوير هذا المقرر؟        -١٠/٢

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

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

  الص الشكر على تعاونكمخ

  .....    ........................منسق البرنامج

  ..............................                 مدير البرنامج
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  القوميةالهيئة 

  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  )١٣(نموذج رقم 

  ارشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا الطالب

تقدم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعض االرشادات الواجب أخذها في االعتبار عند 

أن تستخدم القائمة التى  تصميم قوائم استقصاء رضاء الطالب عن البرنامج، ويمكن الدارة البرنامج 

  .تراها مناسبة بشرط أن تحتوي القائمة على المحتويات الرئيسية الموضحة في هذا النموذج

  .والتحويالت سياسات القبول •

  االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات •

  طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم •

 .أسلوب معاملة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم •

  .للبرنامج البيئة التعليمية •

  التدريب الميداني •

  المختبرات والمعامل وقاعات التدريس •

  توجهات وفاعلية التعلم الذاتيأسليب التعليم والتعلم و  •

  األرشاد األكاديمي •

  األعمال الفصلية •

  الدروس الخصوصية •

  ).ان وجد( الكتاب الجامعي •

  الكثافة العددية •

  المستهدفة  األسليب المستخدمة في تقويم مخرجات التعليم والتعلم  •

  األنشطة الطالبية •

  المنح الدراسية •

  .لتفوق والتميزتشجيع ا •

  اتاحة المعلومات •

  سياسات عدم التمييز والعدالة •
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  التسهيالت المتاحة بالمكتبة •

  .واألنشطة الخاصة بالبرنامج لية المشاركة في اللجانعفا •

  .دارة البرنامجمصداقية ا •

  الشكاوى والمقترحات •

 .ين دراسياللمتعثرالخدمات المقدمة  •

 .الخاصة االحتياجات لذوي المقدمة الخدمات •
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  الهيئة القومية  

  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  )١٤(نموذج رقم 

  رشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا

  الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريس

بعض االرشادات الواجب أخذها في االعتبار عند  تقدم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

تصميم قوائم استقصاء رضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن البرنامج، ويمكن الدارة البرنامج  

أن تستخدم القائمة التى تراها مناسبةً بشرط أن تحتوي على المحتويات الرئيسية الموضحة في هذا 

  .النموذج

 .ية للبرنامجالقيادة االكاديممصداقية  •

  .للبرنامج نمط القيادة األكاديمية •

  .الحاكم للبرنامجمجلس الفاعلية  •

  األعباء التدريسية •

  اتاحة المعلومات •

 .تكنولوجيا المعلومات •

 .التسهيالت المادية الداعمة االخرى/ المعامل/ قاعات التدريس •

 .التحفيز المادى •

  مناخ االبتكار والتطوير •

  رات أعضاء هيئة التدريسالدورات التدريبية لتنمية قد •

  معايير تقويم األداء •

  المتطلبات الوظيفية  •

  المكتبة •

  ظروف العمل  •

 .         الشكاوى والمقترحات •

 تنوع المدارس العلمية في البرنامج •
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  : .........................أكاديمية / جامعة 

  : ..............................معهد / كلية 

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

  )١٥(نموذج رقم 

  الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز البرنامج التعليمى

مجاالت

التطوير 

 والتعزيز

التطوير مقترحات 

 والتعزيز
 مسؤولية التنفيذ التوقيت آليات التنفيذ

  مؤشرات المتابعة 

 وتقييم األداء

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

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

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

 

 

  :المراجع العربية 

  .بشأن تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها ١٩٦١لسنة  ١٠٣قانون رقم  •

  .١٩٦٣لسنة  ٦١الصادر بالقانون رقم  قانون الهيئات العامة •

 .في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ١٩٧٠لسنة  ٥٢القانون رقم  •

 .١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  •

 .١٩٨١لسنة  ١٣٩قانون التعليم الصادر بالقانون رقم  •

 .بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ١٩٩٢لسنة  ١٠١القانون رقم  •

مشروع ضمان الجودة واالعتماد ، دليل االعتماد وضمان الجودة في التعليم  -زارة التعليم العالي و •

  .٢٠٠٥جمهورية مصر العربية، ديسمبر  -العالي 

 . بانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ٢٠٠٦لسنة  ٨٢القانون رقم  •
 

  :المراجع األجنبية 

• ABET, Criteria for Accrediting Engineering Programs, Baltimore, (2008 – 2009), 
Maryland, USA. 

• Collaborative provision audit: Supplement to the Handbook for Institutional Audit: 
England – December, 2004. 

• Certo, S. and Trevis. C., Modern Management, Pearson Prentice Hall, 2008, New 
Jersey. 

• Establishment of A Quality System in Three Selected Universities in Egypt (Helwan, 
Menoufiya, and Tanta) with two European Partners (Bolton University – UK and 
Vaxjo University- Sweeden, 2006).   

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

http://www.cclum.edu/info/assessmentl/ 
• Handbook for Academic Review (QAA 2000): Users Guide to the Academic Review 

of Subjects in Higher Education Institutions in the Transitional Period, 2002-2005. 
• Handbook for Institutional Audit. 2002, England. 
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• National Assessment and Accreditation Council, Manual for Self-Study 
Affiliated/Constituent Colleges, April 2007, Nagarbhavi, Bangalore. 

 
• Stassen, M.L.A., Doherty, K. 7 Poe M., Program-based Review and Assessment 

tools and Techniques for program Improvement, (2001): 
http://www.umass.edu/oapa/assessment/publucations/online_handbooks/program_ba
sed.pdf 

• The Finnish Higher Education Evaluation, Audits of Quality Assurance Systems of 
Finnish Higher Education Institutions, Audit Manual 2005-2007, April 2006, 
Finland. 

• The Handbook for a Pilot Study of an Integrated Quality and Enhancement Review, 
2006. 

• The Handbook for Integrated Quality and Enhancement Review (IQER) 2008. 
• Thomas, L., Wheelen, J., and Hunger, D., Strategic Management, Prentice-Hall, 

2005, New Jersey. 
• Wagner, T. et. al., Change Leadership: A Practical Guide to Transforming our 

Schools, Jossey-Bass, John Wiley & Sons, 2006, San Francisco. 
• Western Association of Schools and Colleges (WASC), Handbook of Accreditation, 

The Univeristy of Michigan, School of Public Health, Jan. 2001, Mechigan, U.S.A. 
 
 

 االتصاالت الرسمية

• Nick Harris, Quality Assurance and Accreditation, Report of Visit, March 2008, 
U.K. 

 

 

 

 

 


