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مقدمة:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يمثل التعليم العالي أهم المرتكزات الرئيسة لريادة التنمية الشاملة  ،بما يمثلـ مـ

مكانة في إعداد األطر الفكرية والعلمية والمهنية لمنظمات المجتمع  ،باإلضافة إلى دوره في
الوصول إلى المعرفة وتطويرها واستخدامها وإجراء البحوث العلمية وخدمة المجتمع 0

وتسعى جامعاتنا العربية إلى توفير كل مقومات التطوير المستمر للتعلـيم لمواكبـة

التطورات العلمية والتكنولوجية وإجراء البحوث وخدمة المجتمع وتطـوير األداء الجـامعي
واالرتقاء بخريجي الجامعة إلى مستوى التميز والقدرة التنافسية العالية  ،عمـً بـالمفهوم

الحديث في إدارة الجودة الشاملة 0

ولما كا مفهوم ضما جودة التعليم بكافة مستويات يحظى بأهمية متزايدة على كافة

األصعدة اإلدارية والتربوية والتعليمية المحلية والدولية على حد سواء  ،وتعمـل جامعاتنـا

العربية على إنشاء مؤسسات تعنى بتحقيق هذا المفهوم  ،مثلما انتشرت في العـالم مراكـز
ومؤسسات عامة وخاصة  ،تعتمد معايير علمية تراعي ما تقدره لعملها  ،وصوال إلى جودة

المخرجات التعليمية ومتابعة نتائج أعمالها في فترات متعاقبة  ،للتأكد م توفير المقومـات
األساسية ألداء دور المؤسسات التعليمية ومساعدتها لرفع مستوى أدائهـا وتأهيلهـا لتأخـذ

موقعها في ميدا المنافسة العالمية 0

وانطًقا م توج اتحاد الجامعات العربية منذ نهاية التسعينات م القر الماضـي

إليًء هذا الموضوع جل اهتمام  ،فإن يسعدنا أ نضع هذا الدليل في أيدي األساتذة رؤساء

الجامعات العربية  ،آملي أ يحظى باهتمامهم وا يكو نقطة انطًق لفعاليـات مجلـ

ضما الجودة واالعتماد في اتحاد الجامعات العربية وتفعيً لدوره عمً بقرارات مؤتمرات

االتحاد المتتالية 0

لقد جاء هذا الدليل  ،بمحتويات  ،منظومة عمل متكاملة لتقييم جـودة أداء مؤسسـاتنا

التعليمية 0ونح إذ نشكر للخبراء والمشاركي في ورشة العمل التـي ناقشـت محتوياتـ
جهودهم  ،فإننا على يقي تام م أ مًحظاتهم وارآءهم ستكو موضع اهتمامنا في طبعات

القادمة 0
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 1/1تقديم :
يشهد العالم العربي توسعا كبيرا في إنشاء مؤسسات التعليم العالي سواء كا بانشـاء

جامعات حكومية او خاصة جديدة  ،او بتحويل فروع الجامعات الى جامعات مسـتقلة  ،او
بأنشاء كليات ومعاهد اقليمية ذات اهداف محددة  ،وظهور انواع وانماط جديدة م مؤسسات
وبرامج وتخصصات علمية ومهنية في التعليم العالي كالجامعات المفتوحـة واالفتراضـية

وااللكترونية وغيرها .

ولقد شجع االستثمار في قطاع التعليم الى التسرع في انشاء كليات ومعاهد وجامعـات

قبل ا تستوفي بعض م هذه الكليات والمعاهد والجامعات كافة مقوماتها  ،او يتوفر فيهـا
على االقل الحد االدنى م االمكانات البشرية والفنية والمادية الًزمة  .مما جعلها عـاجزة
ع تحقيق اهدافها والحصول على ثقة المجتمع والجهات المختصة في االعتراف بشهاداتها

ومعادلتها .كما ا بعض الجامعات العربية تحتاج الى االستقًل الذاتي ووضـوح االنظمـة
والتعليمات وعدم تضاربها ،ويعاني بعضها م تعـدد المسـتويات او الحلقـات االداريـة

والهرمية في كتابة التقارير والضبط  ،فالقرارات يتم اتخاذها على اعلى مستوى فـي قمـة
الهرم االداري  ،في حي ا هناك اهماال لدور القيادات الوسطى والتنفيذيـة ،وا طاقـات

الجامعات تصرف على االمور الروتينية مع الضعف في السيطرة االدارية على اداء العاملي

م اكاديميي واداريي  ،وبالتالي معرفة مستوى االداء  ،وغالبا ماتعتمد اساليب غير سليمة

لمقاومة االصًح والتغيير .

ا التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية ادت الى بـزو بيئـة

تنافسية عالمية جديدة  ،وتتطلب هذه البيئة التنافسية م مخرجات نظم التعلـيم فـي العـالم

العربي االرتقاء الى المعايير العالمية  ،االمر الذي اليعد خيارا او طموحا يسعى الي قدر ما
أصبح ضرورة البد م تحقيقها .

ا مفهومي ضما الجودة واالعتماد اكتسبا اهتماما متزايدا على كافـة المسـتويات

االدارية والتربوية والتعليمية  ،ووجدت في كثير م الدول مؤسسات ومراكز خاصة بالجودة
واالعتماد وتطبيقاتهما في المؤسسات التعليمية ومتابعة نتائجها في فترات متعاقبة وذلك للتاكد
م توفر المقومات االساسية الداء دور تلك المؤسسات  ،ومساعدتها كي ترفع أداءها إلـى

أقصى الدرجات حتى تقف في مضمار المنافسة العالمية .

وقد قامت االمانة العامة لًتحاد بإعداد الهيكل التنظيمي وتحديد مهام وحدات المكتب

التنفيذي لمجل
مجل

ضما الجودة واالعتماد في الجامعات العربية  ،حيث ناقش مجلـ

إدارة

ضما الجودة واالعتماد في اتحاد الجامعات العربية باجتماع األول يـوم الثًثـاء

الموافق  2007/1/2في عما برئاسة األستاذ الدكتور صالح هاشم األمي العام لًتحـاد /
7

رئي

مجل

اإلدارة وحضور كل م األستاذ الدكتور فيصل عبد اهلل الحاج األمـي العـام

المساعد لًتحاد  /مدير المكتب التنفيذي لمجل
واعضاء المجل

 ،حيث اقرالمجل

إدارة مجل

ضما الجـودة واالعتمـاد ،

الهيكل التنظيمي ومهام وحدات المكتب التنفيذي لمجل

ضما الجودة واالعتماد في الجامعات العربية.

ولمتابعة تنفيذ هذه التوصية شكل االمي العام التحاد الجامعات العربية لجنة استشارية مـ

االمانة العامة لًتحاد والخبراء اجتمعت في  2007/10/2واقرت تشكيل لجنة م كل مـ

االساتذة المدرجة اسماؤهم ادناه العداد الدليل االرشادي لضما الجودة واالعتماد للجامعات

العربية االعضاء في االتحاد :

 -1األستاذ الدكتور فيصل عبد اهلل الحاج  /مدير المكتب التنفيذي لمجل
واالعتماد .

 -2األستاذ الدكتورة سوس شاكر مجيد  /خبيـرة القيـا
االستشارية للمجل

 -3األستاذ اليا

.

ضما الجـودة

والتقـويم  /عضـو اللجنـة

سليما جريسات  /مستشار االمي العـام لًتحـاد  /عضـو اللجنـة

االستشارية للمجل

.

وقد تم احالة الدليل إلى اللجنة االستشارية حيث ناقشت على مـدى شـهري شـباط

وآذار 2002م  ،مما أدى إلى إثراء الدليل وتعميق واجراء التعديًت المناسبة التي جعلتـ

في شكل الحالي .

وقد استعانت اللجنة في اعداد هذا الدليل باالدلة المنهجية لضما الجودة واالعتماد في

المؤسسات الدولية االتية :

British Accreditation council for independent further and higher
Education, Quality Assurance and Accreditation hand book, UK ,
2007-2008.

-

Australian Universities Quality Agency, 2007.

-

University Evaluation Standards, National Institution for Academic
degrees and university Evaluation, England, 2005 .

-

National Assessment and Accreditation council ( India) , Guideline
for UGC assistance for assessment and accreditation for higher
education institutions, 2005.

-

University standards and explanation Japan university accreditation
association (JUAA) , 2004.

-

2

 2/1مفاهيم ومصطلحات اساسية :
 -1المؤسسة Institute
يقصد بها في هذا الدليل كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم برامج دراسية التقل مدتها
(الغراض هذا الدليل) ع ثًث سنوات او ما يعادلها م السـاعات المعتمـدة بعـد
الحصول على الشهادة الثانوية العامة او مايعادلها وتهدف الى منح درجة علمية.

 -2الجودة Quality
عرفها ( معجم الوسيط ) لغة م كلمة اجاد اي اتى بالجيد م قول او عمل واجـاد

الشيء صيره جيدا  ،والجيد نقيض الرديء  ،وجاد الشيء جوده بمعنى صار جيدا.
وعرفت بانها المطابقة لمتطلبات او مواصفات معينة .

وعرفها المعهد االمريكي للمعايير American National Standards Institute

بانها جملة السمات والخصائص للمنتج او الخدمة التي تجعلـ قـادرا علـى الوفـاء
باحتياجات معينة .
 -3الجودة الشاملة Total Quality
يقصد بها في التربية مجموعة م الخصائص او السمات التي تعبر بدقة وشمولية
ع جوهر التربية وحالتها بما في ذلك كل ابعادها  ،مدخًت وعمليات  ،ومخرجات ،
وتغذية راجعة والتفاعًت المتواصلة التي تؤدي الـى تحقيـق االهـداف المنشـودة

والمناسبة للجميع .
 -4مفهوم ادارة الجودة الشاملة Total Quality Management
هي منحى تنظيمي لًدارة والمراقبة يقوم علـى قيـادة االدارة العليـا للمؤسسـة
للنشاطات المختلفة المتعلقة بالتحسي المستمر للجودة  ،كما يقوم على اشـراك جميـع

العاملي في المؤسسة في تلك االنشطة .
 -5ضبط الجودة Quality Control

ويقصد ب نظام يحقق مستويات مرغوبة في المنتج ع طريق فحص عينـات مـ

المنتج .

1

وتعرف معاجم اخرى بان " االشراف على العمليات االنتاجية لتحقيق انتاج سلعة بأقل

تكلفة وبالجودة المطلوبة طبقا للمعايير الموضوعة لنوعية االنتاج  .وتعد خطوة اساسـية
تسبق ضما الجودة .

وهى تشمل بالنسبة للعملية التعليمية:

 -1مراقبة العملية التعليمية فى كل مراحلها.
 -2الحد م اسباب االداء المتدنى وغير المقبول فى العملية التعليمية.
 -6ضمان الجودة Quality Assurance
هي عملية ايجاد اليات واجراءات تطبق في الوقت الصحيح والمناسب للتأكد م ا

الجودة المرغوبة ستتحقق  ،بغض النظر ع كيفية تحديد معايير هذه النوعية .

كما وعرفت بانها الوسيلة للتاكد م ا المعايير االكاديمية المستمدة م رسالة الجهة

المعنية قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لهـا سـواء قوميـا او

عالميا  ،وا مستوى جودة فرص التعلم واالبحـاث والمشـاركة المجتمعيـة مًئمـة
وتستوفي توقعات مختلف انواع المستفيدي م هذه الجهات .
 -7مراجعة الجودة Quality Audit
هي احد ادوار االدارة العليا في القيام بتقييمات اعتيادية منتظمة ومًئمة والتأكد م
دقة وفعالية وكفاءة وتناسب نظام ادارة الجودة بما يتفق وسياسة الجودة واالهداف التـي

تستجيب الحتياجات التغيير وتطلعات االطراف ذات المصالح  ،كما تشـتمل المراجعـة
على تحديد الحاجة التخاذ االجراءات  .ويستخدم تقرير التـدقيق مـ بـي مصـادر

المعلومات االخرى لمراجعة نظام الجودة .
 -8االعتماد Accreditation

هي مجموعة االجراءات والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد م اجل ا تتاكد م

ا المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقـويم ،
وا برامجها تتوافق مع المعايير المعلنة والمعتمدة وا لديها انظمة قائمة لضما الجودة
والتحسي المستمر النشطتها االكاديمية وفقا للضوابط المعلنة التي ينشرها المكتب  .وهو

تاكيد وتمكي للجامعات العربية لكي تحصل على صفة متميزة وهوية منفردة وإقرار بأ
الخطوات المتخذة لتحسي الجودة خطوات ناجحة .
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 -9االعتماد المؤسسي Institutional Accreditation
هو اعتماد المؤسسة ككل وفقا لمعايير محددة حول كفاية المرافق والمصادر ويشمل

ذلك العاملي بالمؤسسة وتوفير الخـدمات االكاديميـة والطًبيـة المسـاندة والمنـاهج
ومستويات انجاز الطلبة واعضاء هيئة التدري

وغيرها م مكونات المؤسسة التعليمية .

وعادة ماتقوم ب احدى هيئات االعتماد استنادا الى معايير محددة ثم تقرر نتيجتها ا تلك

المؤسسة قد استوفت الحد االدنى م المعايير فتصبح بالتالي معتمدة لفترة زمنية محددة .
فاالعتماد اذ شهادة تثبت ضما الجودة وهي مهمة ضرورية للمؤسسة في عًقاتها مع

الطلبة واالهل واالساتذة والجهة المانحة وسوق العمل والمجتمع المحلي .

 -11االعتماد البرامجي ( التخصصي ) Programming Accreditation
هو تقييم البرامج بمؤسسة ما والتاكد م جودة هذه البرامج ومدى تناسبها لمسـتوى

الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية المحددة .
 -11تقويم االداء Performance Evaluation

هو العملية التي يتم م خًلها اخضاع اداء المقوم ( ا كا فـردا او مؤسسـة او
نظاما ) للحكم والتقدير بصورتي الكمية والنوعية وذلك انطًقا م المعنى الذي اعتمـده
المقوم في فهم االداء وفي ضوء االهداف المعتمدة م خًل استخدام بعض المقـايي

المرجعية التي تساعد على فهم وادراك العًقة بي مختلف العناصر الخاصة بالتقويم.

فتقويم االداء الجامعي يقوم على عملية تحليل الوضع الـراه لـًداء االكـاديمي

والمؤسسي للكشف ع نواحي القوة والضعف وتحديد االنحرافـات واوجـ القصـور
المختلفة وتشخيص المشكًت التي تؤثر سلبا على هذا االداء وذلك بهدف اتخاذ القـرار

المناسب بشأنها لًرتقاء بمستوى االداء االكاديمي والمؤسسي وبالتالي تحقيـق رسـالة

المؤسسة بفاعلية وكفاءة 0

 -12مؤشرات االداء Performance Indicators
هي مجموعة م المقايي

الكمية والنوعية تستخدم لتتبع االداء بمـرور الوقـت

لًستدالل على مدى تلبيت لمستويات االداء المتفق عليها وهي تعتبر نقاط الفحص التـي
تراقب التقدم نحو تحقيق المعايير .
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 -13المعيار Standard
جاء في المعجم الوجيز ا المعيار هو مااتخذ اساسا للمقارنة والتقـدير  .ويقصـد

بالمعيار في هذا الدليل هو "المواصفات الًزمة للتعليم الجامعي الجيد الذي يمك قبولـ

وهي الضما لجودت  ،وزيادة فعاليت  ،وقدرت على المنافسة فـي السـاحة التربويـة

العالمية ".

مرجعي يمك االسترشاد ب عند تقويم االداء الجامعي في دولة

والمعيار هو مقيا

عربية معينة وذلك م خًل مقارنت مع المستويات القياسية المنشـودة  .وقـد تكـو

المعايير عبارة ع مستويات تضعها احدى الجهات الخارجية  ،او مستويات انجاز فـي
مؤسسة اخرى يتم اختيارها للمقارنة .
 -14المعايير االكاديمية للجامعات العربية
هي معايير محددة توضع م قبل لجا استشارية متخصصة فـي مكتـب ضـما
الجودة في االتحاد وتكو مستمدة م مراجع خارجية اقليمية او عالمية وتتضم الحـد

االدنى م المعرفة والمهارات المفترض ا يكتسبها الخريجو م البرنامج وتسـتوفي
رسالة واهداف المؤسسة .
 -15التصنيف (الترتيب )Ranking
هو الدرجة الكلية التي تحصل عليها المؤسسة م خًل جمع المؤشـرات المختلفـة
وتخضع لعمليات حسابية وتطبيق االوزا وم ثم تستخرج النتيجـة الكليـة للمؤسسـة

المعنية  .ويتم تحديد ترتيب المؤسسة م بي عدد المؤسسات المتقدمة للحصـول علـى
شهادة الجودة واالعتماد.
- 16االيزو ISO
هي اختصار للكلمة اليونانيـة (  ) ISOSوالتـي تعنـي (  ) Equalالنظيـر ،او
المتساوي.

وتعني ايضا اختصارا للمنظمة الدولية للتقيي

االيزو (

International

 . ) Standardization Organization ISOوهي منظمة منتشرة على نطاق عالمي

تمثل هيئات المقايي

الوطنية

(اعضاء االيزو) ومهمتها اصدار المواصفات الدولية في

المجاالت كافة الصناعية  ،التعليمية  ،الصحية  ،البيئية وغيرها .
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القسم الثاني
االطار التنظيمي والمؤسسي
لضمان الجودة واالعتماد

في الجامعات العربية اعضاء االتحاد
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 -2االطار التنظيمي والمؤسسي لضمان الجودة واالعتماد في الجامعات العربية
اعضاء االتحاد :
 1/2المكتب التنفيذي لضمان الجودة واالعتماد :
يتناول هذا الجزء الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات التي يقوم بتنفيـذها المكتـب

التنفيذي لضما الجودة واالعتماد في االتحاد  .يتكو المكتب التنفيذي م :

أ-

رئي

ب-

مدير المكتب التنفيذي .

د-

وحدة الجودة واالعتماد والمعلومات.

ج-

مجل

االدارة .

االستشاريو .

وحدة الشؤو االدارية والمالية والعًقات العامة واإلعًم.

هـ-

مهام مدير المكتب التنفيذي:
-

تنفيذ السياسات التي يقرها مجل

-

االشراف على اعمال وحدات المكتب التنفيذي ومتابعة وضع وتنفيـذ خطـط

-

-

االدارة .

عملها.

تقديم تقارير دورية لرئي

التنسيب لرئي

مجل

اإلدارة ع سير اعمال المكتب التنفيذي.

مجل

اإلدارة بمنح شهادات الجـودة واالعتمـاد للجامعـات

العربية المطبقة للمعايير العربية لضما الجودة واالعتماد .

االستشاريون :
يختار مدير المكتب التنفيذي بالتشاور مع رئي

مجلـ

اإلدارة استشـاريو مـ

االكاديميي ذوي الخبرة واالختصاص في شؤو الجودة واالعتماد والقيـا

ومهمتهم تقديم المشورة للمكتب التنفيذي فيما يتعلق بضما الجودة واالعتماد .
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والتقـويم

وحدة الجودة واالعتماد والمعلومات وحددت مهامها بمايلي :
-1

اقتراح االستراتيجيات والخطط والسياسات التنفيذيـة لضـما الجـودة واالعتمـاد

-2

وضع منظومة األطر المرجعية والمواصفات المعياريـة والمقارنـات التطويريـة

للجامعات العربية وبرامجها االكاديمية.

للمؤسسات التعليمية والجامعات والكليات واالقسام المتناظرة وبرامجها بالتعاو مـع

جمعيات الكليات المتناظرة وفق تخصصاتها مع االسـتفادة مـ خبـرات الهيئـات
-3
-2

-5
-6

المعنية.

وضع المؤشرات المعيارية للجودة التي تسترشد بها الجامعات العربيـة مـ اجـل

الوصول الى مستوى تحقيق االعتماد.

وضع المعايير والمؤشرات الخاصة لضما الجودة واالعتماد ألنماط التعليم المختلفة.

وضع معايير االختيار والتدريب للجا ضما الجودة واالعتماد والقواعد المنظمـة

للعمل 0

وضع أدلة ارشادية ألساليب تطبيق الجودة واالعتماد والقواعـد المنظمـة لعملهـم

ووضع االرشادات الًزمة لعمليات التقويم الذاتي التي تباشرها المؤسسات الجامعية0

-7

تصميم الملفات واالستمارات والجداول لتقويم االداء وتوزيعها على الجامعات العربية

-2

وضع البيانات واالحصاءات التفصيلية ع الجامعات والكليات واالقسام في الجامعات

-1

تصميم وإختيار قواعد البيانات التي تحقق األهداف المرجوة .

إلستيفاء البيانات المطلوبة .

العربية بما يضم االستفادة منها في كتابة التقارير المتعلقة بالجودة واالعتماد .

-10

تحليل المعلومات بالطرق العلمية المناسبة للجامعات العربيـة بكلياتهـا واقسـامها

-11

اقتراح تشكيل فرق التقويم الميداني ومتابعة زياراتها للمؤسسات الجامعية المسـتوفية

المختلفة م اجل كتابة التقارير.

لشروط التقدم للسير في اجراءات االعتماد واستكمال المعلومات واعـداد التقـارير

بنتائج الفحص الميداني .

 -12متابعة إعداد تقارير جودة االداء واالعتماد المقدمة م فرق التقويم فـي الجامعـات
العربية ومتابعتها بصفة دورية.

 -13إنشاء مكتبة متخصصة وتجميع المعلومات ع نظم الجودة واالعتماد المعتمـدة فـي
المؤسسات الجامعية والمتخصصة م مختلف المصادر العربية واالقليمية والدولية 0
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-12

تقديم المشورة والتوجي للجامعات التي لم تحقق المستويات المطلوبة م الجودة في

العناصر المطلوب اعتمادها ومايجب على الجامعة القيام ب م اجل تحقيق مسـتوى
الجودة المطلوب بالتوافق التام مع معايير االعتماد .

 -15إنشاء الموقع االلكتروني لمجل
مستمر 0

ضما الجودة واالعتماد والسـعي لتحديثـ بشـكل

وحدة الشؤون اإلدارية والمالية والعالقات العامة واإلعالم وحددت مهامها بما يلي :
-1
-2

-3

وضع خطط عمل إعًمية لًعًم ع جهود اتحاد الجامعات العربية فـي مجـال
الجودة واالعتماد وتعميم ثقافة الجودة .

التوصية لعقد اتفاقيات مشتركة بي الهيئات المماثلة إقليميا ودوليا لضـما الجـودة

واالعتماد ومع الشبكات المتخصصة بهدف االعتراف المتبادل بي مجلـ
الجودة واالعتماد والمجال

ضـما

المماثلة ل على المستويي االقليمي والدولي .

متابعة المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية واالقليميـة وتنظـيم المـؤتمرات

والندوات وورش العمل التدريبية .

-2

متابعة إصدار مجلة الجودة واالعتماد التي تعنى بنشر المواضيع ذات العًقة بجودة

-5

إصدار النشرات والكتيبات واألقراص المدمجة التي تعنى بالجودة واالعتماد.

-6
-7

البرامج والمؤسسات .

تولي جميع االعمال الخاصة بالشؤو المالية واالدارية والقانونية والموارد البشـرية
مع وضع الخطط السنوية الًزمة الدارة اعمال المكتب التنفيذي

اقتراح مقدار الرسوم التى تتحملها الجامعات العربية طالبة الجودة واالعتماد واعتماد
ضوابط خاصة لتحديدها.
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الشكل (  ) 1يوضح الهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي
لضمان الجودة واالعتماد في االتحاد

رئيس مجلس االدارة

االستشاريون

مدير المكتب التنفيذي

وحدة الجودة واالعتماد
والمعلومات

وحدة الشؤون االدارية
والمالية
والعالقات العامة واإلعالم

 2/2مسوغات تطبيق الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي :
 -1ظهور الحاجة في المجتمع الجامعي الى التكامـل واالنسـجام بـي مسـتويات
المختلفة ( االدارة الجامعية  ،اعضاء هيئة التدري

 ،الطلبة  ،اولياء االمور).

 -2غموض االهداف لدى العاملي في الجامعات وفي مؤسسات التعليم العالي بشكل
عام.

 -3تدني مستوى خريجي التعليم العالي وضعف ادائهم في المراحل التعليمية نتيجـة
ضعف المحتوى العلمي المقدم اليهم .

 -2التوصل الى سبل تشخيص نقاط القوة والضعف فـي مجـاالت اداء المؤسسـة
الجامعية كافة  ،وفي جميع عناصرها لكي تـتمك مـ التطـوير وتحسـي

مخرجاتها بما يضم لها الحصول على شهادة الجودة واالعتماد .
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 -5حاجة الجامعات الى مصداقية المستفيدي م خدماتها وتقييم انتاجيتها وقـدرتها
على العطاء .

 -6تطوير النظام االداري والتنظيمي والمحاسبي لضما زيادة انتاجية العاملي فيها
وتحقيق السمعة الجيدة والرضا لدى المستفيد .

 -7تدني مستوى التعاو والتنسيق بي المجتمع المحلي والجامعات .
 -2حاجة الجامعة الى مساحة اكبر في اتخاذ القرار  ،وتدعيم تمويل المشروعات .
 3/2المباديء التي ترتكز عليها عملية تطبيق الجودة واالعتماد:
 -1التركيز على المستفيد في مخاطبة االحتياجات االساسية ( الطالب  ،المجتمـع ،
سوق العمل ) .

 -2القيادة ( توحيد الرؤى واالهداف واالستراتيجيات في المجتمع التعليمي).
 -3اشراك االفراد ( تعزيز المشاركة الفعالة ومراعاة المساواة لجميع م لهم ارتباط
بالتعليم دو تفرقة واتاحة الفرصة ال يستخدموا كامل قدراتهم لصالح التعلـيم

والمجتمع بأسره ) .

 -2التركيز على العمليات ( االهتمام بالعمليات والطـرق الـى جانـب المنـتج او
المخرجات ).

 -5التطوير والتحسي المستمر .
 -6االستقًلية.

 -7المنافع المتبادلة ورضا المستفيد ( اتباع مدخل لمختلف المشاركي م مراجعي

وطًب والمجتمع بشكل عام م شأن تعظيم الفائدة م تطوير ونقل المعرفـة

والمهارات ).

 4/2مقومات نجاح تطبيق الجودة واالعتماد في الجامعات العربية :
 -1تعزيز ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي بي العاملي في المؤسسة ويتحقق ذلك
م خًل نشر الوعي المجتمعي العام بقيمة الجودة والسعي نحو تحقيقها في حياة

االفراد والرغبة في تحقيق ارفع مستويات االداء .

 -2نشر ثقافات اخرى مساندة يلزم تاكيدها واشاعتها بي مختلف العاملي بالمؤسسة
منها  :ثقافة التواصل المعرفي  ،ثقافة الثواب والعقاب  ،ثقافة الصدق مع الذات،
ثقافة العمل المنتج واالنجاز  ،ثقافة الجدارة واالهلية .
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 -3اعتماد معيار الكفاءة والخبرة واإلخًص فقط في اختيار قيادات العمل لضـما
تحقيق جودة األداء .

-2

وضع خطة تدريبية لتوعية العاملي في داخل المؤسسة علـى التقـويم الـذاتي

والقدرة على مراجعة النف

والرغبة الجادة في ذلك .

 -5اشراك عمداء الكليات ورؤساء االقسام والمراكز في اختيار العمليـات المـراد
تحسينها .

 -6التعرف على اتجاهات العاملي نحو تطبيق الجودة م خًل :
 -استطًع اراء العاملي نحو تطبيق الجودة .

 -دراسة وضع العاملي في الجامعة وامكانية التطبيق .

 دراسة اللوائح التنظيمية والقواعد االساسية المنظمة العمال الجامعة دراسة االمكانيات المادية والبشرية للجامعة . 5/2النتائج المتوقعة من تطبييق الجودة في مؤسسات التعليم العالي:
 -1رؤية  ،ورسالة  ،وأهداف  ،واضحة ومحددة للمؤسسة .
 -2الخطة إالستراتيجية للمؤسسة والخطط السنوية للوحدات متوفرة ومبنية على أس
علمية  ،ووضوح الوصف الوظيفي لكل وحدة ولكل موظف.
 -3الهيكلية واضحة ومحددة وشاملة ومتكاملة ومستقرة للمؤسسـة وأدوار واضـحة
ومحددة في النظام اإلداري للمؤسسة .

 -2معايير الجودة محددة لجميع مجاالت العمل في المؤسسـة (اكاديميـة  ،بحثيـة ،
خدمية  ،ادارية  ، ،مالية....إلخ)
 -5ارتفاع ملحوظ لدافعية وانتماء والتزام ومشاركة العاملي واعضاء هيئة التـدري
والطلبة .

 -6ارتفاع مستوى أداء جميع اإلداريي والمشرفي والعاملي واعضاء هيئة التدري
في المؤسسة .
-7

توفر جو م التفاهم والتعاو والعًقات اإلنسانية السليمة بي جميع العاملي فـي

المؤسسة .
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 -2ترابط وتكامل عال بي االكاديمي واالداريي في المؤسسة والعمل بروح الفريق.
 -1احترام وتقدير مرض للمؤسسات محليا واقليميا وعالميا.
 -10امتًك جميع االداريي والعاملي واعضاء هيئة التدري

الًزمة لتطبيق ضما الجودة .Quality Assurance

المعـارف والمهـارات

 -11حل مستمر ومتواصل لما يعترض العمل م مشكًت وامتًك العاملي واعضاء
هيئة التدري

للمهارات الًزمة لحل المشاكل بطريقة علمية سليمة.

 -12جودة عالية للخدمة والمنتجات وبنفقات أقل.
 -13االستخدام األمثل لًتصال والتواصل.
 -12متابعة اعضاء هيئة التدري

للبحوث وتجارب الجودة عربيا ودوليا لًستفادة منها.

 6/2تشكيل فريق تطبيق الجودة :
 -1تشكل ادارة المؤسسة وحدة تسمى ( وحدة ضما الجودة واالعتمـاد )  ،تتـولى
مسؤولية متابعة تطبيق الجودة والتنسيق مع الجهات ذات العًقة .

 -2على ادارة المؤسسة اختيار مجموعة م االداريـي واعضـاء هيئـة التـدري

المؤهلي  ،واصحاب الخبرة والقدرة  ،ليعملوا على شكل فريق تحت ادارة مقـوم
مؤهل وصاحب خبرة وكفاءة ويلتزم الفريق بدليل ضما الجودة واالعتماد.

 -3ي جب ا يخضع معظم اعضاء الفريق الى دورة تدريبية مناسـبة توضـح لهـم
المفاهيم االساسية واجرءات تطبيق العمل .

 -2لرئي

الفريق الحق في الحصول على اي معلومات في نطاق عمل ويجب عـدم

حجب اي بيانات او حقائق عن سواء م قبل إدارة المؤسسة او اإلدارات التابعـة

لها .

 -5ا يلتزم اعضاء الفريق بقواعد الميثاق االخًقي للمقومي م حيث :

أ -اداء العمل باتقا وامانة واحترام االخري ال عملية تقويم جودة المؤسسـة
تسبب الكثير م الضغوط والقلق على العاملي فيها .كما يجب اعطاء الثقة

للعاملي في المؤسسة والتعاو معهم ومع الجهات المسؤولة قدر االمكـا
النجاح العملية .
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ب -ا تتم العملية دو تحيز او محاباة او قناعات سابقة ع المؤسسـة وانمـا
تكو االحكام مبنية على ادلة دقيقة وواضحة ومتعـددة المصـادر وتتبـع

المعايير المحددة في دليل تطبيق الجودة .

ج -الحرص على خصوصية االفراد واحترام سرية المعلومات التي يطلع عليها
اعضاء الفريق اثناء عملية تقويم جودة المؤسسة .

د -يقوم الفريق باداء العمل بما يحقق مصلحة المؤسسة وبما هو افضل .

 -5يحدد الفريق الوقت الًزم لعملية تقويم جودة المؤسسة  ،ال المؤسسات تختلف في
احجامها واعداد طًبها وبرامجها واعضاء هيئة التدري

اداء جميع متطلبات عملية تقويم الجودة التي تشمل :

فيها  ،بحيث يضم ذلك

 -االستعداد والتهيئة للتقويم .

 -تحليل المعلومات والبيانات االولية .

 زيارة المؤسسة ومقابلة االداريي والعاملي . مناقشة المسؤولي في بعض جوانب التقارير . -كتابة التقارير .

 7/2االساليب المتبعة في تطبيق جودة االداء في مؤسسات التعليم العالي:
 -1اسلوب التقويم الذاتي Self-Assessment

وهي عملية تقوم بها وحدة ضما الجودة واالعتماد في المؤسسة نفسها علـى

ضوء الضوابط والمعايير المحددة في دليل التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العـام
للجامعات العربية المعد م قبل االمانة العامة لًتحاد  .ويمك ا يكو التقويم الذاتي

( للمؤسسة  ،او الوحدة  ،او قسم دراسي  ،او منهج دراسي معي ).

-2اسلوب التقويم الخارجي External Assessment

وهي عملية تقوم بها جهة خارجية يكلفها المكتب التنفيذي لضما الجودة واالعتماد
في االتحاد او وزارة التعليم العالي  ،او اية جهة خارجية اخرى  ،وتعمل علـى تقـويم

المؤسسة في ضوء ضوابط ومعايير تحدد م قبل الجهات الخارجية .ويمك ا يكـو
التقويم الخارجي (للمؤسسة ،او الوحدة  ،او قسم دراسي  ،او منهج دراسي معي ).

-3اسلوب المقارنات المرجعية Benchmarking

وهي عملية مستمرة ومنتظمة تجرى لمقارنة نتائج اداء عمل المؤسسة مع نتـائج

العمل نفس في مؤسسة اخرى م االختصاص نفس مـع االخـذ باالعتبـار االنشـطة
والعمليات الداخلية والوظائف التي تقوم بها المؤسسة .
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-4تقويم االقران Peer-Evaluation
ويعني عمل ية مشاركة ومساهمة اساتذة الجامعات والباحثي والممارسي المهنيي في

اصدار االحكام او اعطاء النصائح او اصدار القرارات بشأ اقتراح بـرامج أكاديميـة
جديدة  ،أو االستمرار في القائم منها أو تعديلها  ،وهو يعد أحد أشكال التقويم الداخلي .
-5الجودة الشاملة Total Quality
ويقصد بها تقويم جودة المؤسسة كمنظومة متكاملة شاملة كل مكوناتها وابعادهـا
ومجاالتها  .وهي عملية مراقبة مستمرة لمدخًت وعمليـات ومخرجـات المؤسسـة
ومستوى الجودة الذي حققت او تعمل على تحقيق مقارنة بالمستويات الوطنية او العربية

او الدولية  .وغالبا مايستخدم اسلوب معالجة النظم كانموذج تقويمي يتميـز بالتفصـيل

والحساب الدقيق لجميع العناصر والمتغيرات الداخلة في النظام م مدخًت ( ) Input

وعمليات (  ) Processومخرجات ( . ) Output
-6االعتماد Accreditation

هو رتبة اكاديمية او وضع اكاديمي علمي يمنح للمؤسسة او البرنـامج االكـاديمي
مقابل استيفاء المؤسسة معايير الجودة الوطنية او العربية او الدولية وفق مايتفق علي مع

مؤسسات التقويم التربوية  ،ويعد االعتماد خطوة اساسية للمؤسسة للسير نحو التميز في
اطار توافقها وانسجامها مع افضل المعايير العالمية المعروفة  ،وتيسير سبل االعتـراف

بها م قبل االوساط االكاديمية والمهنية الدولية والقدرة على التناف

مع زميًتها.

 8/2مراحل عملية تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة من قبل فريق العمل :
تمر عملية تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة بالمراحل التالية :

أ -المرحلة االولى  :مرحلة ماقبل تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة :
يقوم الفريق بما يلي :

 -1جمع البيانات والمعلومات ع المؤسسة م الجهات المختصة ( كليات  ،اقسام ،
مراكز بحثية  ،وحدات ادارية ....وغيرها ) .

 -2ابً المؤسسة ومخاطبتها قبل عملية تطبيق الجودة وذلك لعمل االتي :
 الترتيب لزيارة مبدئية للمؤسسة م قبل رئيالجودة وضما متطلباتها .

الفريق لشرح عملية تطبيـق

 تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة قبل واثناء تطبيق الجودة وتشمل :22

* الخطط .

* محاضر االجتماعات .
* االحصاءات ع ( اعضاء هيئـة التـدري
..وغيرها ).

 ،الطلبـة  ،المـوارد ..

* نماذج م الخطط الدراسية .
* دراسات وابحاث تقويمية .

* سجًت الحضور والغياب للطلبة واعضاء هيئة التدري

....وغيرهـا

م البيانات والمعلومات .

 -3خًل الزيارة يمك لرئي

الفريق ا يتعرف على القياديي  ،والمسـؤولي

االداريي  ،واعضاء هيئة التدري

 ،والطلبة  ،وعلى المؤسسة ا تخصص

مكانا مناسبا الجتماعات الفريق .

 -2ا يتفق الفريق على تحديد المسـؤوليات لكـل عضـو وحصـول علـى
المعلومات المتعلقة بذلك وم ثم التاكيد على الميثاق االخًقـي وشـروط

االحكام.

ب  -المرحلة الثانية  :اثناء تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة:
 -1ا رئي

الفريق هو المسؤول ع كل عملية وهـو مسـؤول عـ ادارة

وتنظيم العمل اليومي للفريق  ،لذلك يجب علي التأكد م تـوفر الشـروط

المطلوبة وانها مبنية على االدلة المجمعة  ،ويتولى كتابة التقرير النهائي 0
 -2يجب على رئي

الفريق ا :

* يتأكد م ثبات واتساق اجراءات المقومي في جمع االدلة وتسجيلها .

* يوزع المسؤوليات على اعضاء الفريق ويعدلها ويغيرها اذا لزم االمر .
* يراقب ويتدخل في عمل الفريق إذا لزم األمر ويؤكد على التزام بًئحة
ضما الجودة .

* يقوم بالمًحظة المباشرة مع الفريـق لجميـع جوانـب جـودة االداء
المؤسسي واجراء المقابًت الًزمة .

* يناقش االدلة وكيفية جمعها ويتابع تسجيلها في سجل االدلة مع اعضـاء
الفريق .

* يقابل ويجتمع مع رئي

المؤسسة بشكل منتظم لحل اي صـعوبات او

مشاكل تتعلق بالجودة .
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 -3خًل عمل المقومي يجب جمع ادلة اساسية تبنى عليها االحــكام تشـمل
االتي :

 -بيانات احصائية .

 عينة م االختبارات . السجًت. -الخطط .

 -نظم ولوائح العمل .

 ملفات اعضاء هيئة التدري -خطط المناهج .

.

 سجًت المكتبة والمختبرات . -الكشوفات المالية والموازنات .

 عينات م اعمال الطلبة وانجازاتهم . المناقشات والمقابًت مع الطلبة والمدرسي واالداريي . المًحظة المباشـرة للـدرو.....وغيرها.

واالنشـطة وسـير العمـل اليـومي

ج -المرحلة الثالثة  :بعد االنتهاء من عملية تطبيق تقويم جودة اداء المؤسسة:
يلتقي رئي

الفريق أو أحد أعضائ مع رئي

المؤسسة لمناقشة بعض النتـائج

ولًجابة على االستفسارات او تصحيح اية بيانات  .كما ويقوم رئي

الفريق بكتابة

التقرير وبالشكل االتي :

 -1يتضم التقرير الذي يعد ويكتب بعد االنتهاء م عملية تطبيق ضما الجـودة
( ملء كافة المعلومات التي تتضمنها االستمارات الكمية والنوعية الواردة مـ

المكتب التنفيذي لضما الجودة في االتحاد ) خًصة االحكام في صورة ولغـة
واضحتي بحيث يمك للجهات المختصة التعرف بسهولة على جوانب الضعف

والقوة في اداء المؤسسة .

 -2البد ا يكو التقرير :

 واضح اللغة والتعبير للقاريء . -مركزا على الجانب النوعي ولي

 مركزا على المعايير والمحكات . مختصرا ومحددا .22

الكمي فقط .

 -محتويا على بعض االمثلة التوضيحية م االدلة .

 -3الوثائق المطلوب تقديمها الى المكتب التنفيذي لضما الجودة :
أ-

تقرير التقويم .

ب -استمارات المكتب التنفيذي ( المقايي
البيانات والتقديرات .

الكمية والنوعية ) مكتملة م حيث

ح -استمارات ونماذج اخرى مكتملة البيانات .

 -2ا يحتوي تقرير تقويم جودة اداء المؤسسة على معلومات دقيقة حول :
-

عدد المقومي .

-

عدد الساعات التي قضت في مًحظة وحدات المؤسسة  ،واللقاءات مـع

-

عدد ايام عملية التقويم .

المسؤولي  ،والمقابًت  ،والمًحظات المختصرة حـول االسـتمارات

وطريقة الملء.

 9/2خطوات الحصول على شهادة الجودة :
تتم عملية الحصول على شهادة الجودة على مراحل وهي كمايلي :

 -1تقوم المؤسسة الراغبة في الحصول على شهادة الجودة باعداد دراسة تفصـيلية
وشاملة ع اوضاعها الحالية بشكل متكامل  ،وحسب متطلبات المكتب التنفيذي

لضما الجودة في االتحاد  ،وتدعم هذه الدراسة بكافة الوثائق الضرورية علـى
شكل مًحق وجداول وبيانات توضح مصداقية الدراسة  ،كما تحتوي الدراسـة

الذاتية على التصورات المستقبلية ذات المدى القريب والمتوسط .وتقـدم هـذه

الدراسة للمكتب التنفيذي للجودة لكي تشكل القاعدة واالسا

في عملية التقويم .

 -2تقدم المؤسسة طلبا الى المكتب التنفيذي لضما الجودة فـي اتحـاد الجامعـات
العربية تعبر في ع رغبتها في اتخاذ االجراءات للحصول على شهادة الجودة .

وتقوم بتزويد المكتب بصورة م دراسة الجدوى ( او اية دراسة تقويمية سابقة

للمؤسسة ) التي اجريت عند انشاء المؤسسة لًسترشاد بها في تقويم االداء .

 -3تقوم المؤسسة بتزويد المكتب التنفيذي لضما الجودة فـي االتحـاد بالوثـائق
الًزمة ومنها:

 اهداف ورسالة المؤسسة .25

 نموذج م اهداف ورسالة احد البرامج االكاديمية . التوصيف المهني المتفق علي للعاملي بالمؤسسة . -الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

 نماذج م محاضر جلسات المؤسسة والوحدات واالقسام . -اللوائح الداخلية .

 -السيرة الذاتية لرئي

المؤسسة .

 نماذج م السيرة الذاتية لرؤساء الوحدات والكليات واالقسام . نماذج م السيرة الذاتية العضاء هيئة التدري -ميزانية المؤسسة .

.

 وثائق محتويات المكتبة ومراكز مصادر التعلم . -نماذج م توصيف المقررات بالتفصيل .

 نماذج م اختبارات الطلبة الفصلية والنهائية واوراق االجابات . نماذج م االدلة االرشادية للمؤسسة . نماذج م الخطط العامة للبرامج . -نماذج م ملفات الطلبة .

 -نماذج م التقارير التقويمية للمؤسسة .

 نماذج م العقود واالتفاقيات واالستشارات المهنية ....الخ . -التقرير السنوي للمؤسسة وتقارير الوحدات التابعة لها .

 -2يقوم المكتب التنفيذي في االتحاد بارسال نماذج م :
أ-

استمارات المؤشرات الكمية لجميع عناصر المؤسسة ومجاالتهـا ومنهـا

الجوانب االحصائية المتعلقة بالبنى التحتية للمؤسسة م حيث ( مسـاحة

المؤسسة  ،حدائقها  ،الساحات الرياضية  ،القاعات الدراسية  ،المختبرات،
المعامل  ...وغيرها ) والمؤشرات الكمية المتعلقة بـاالجهزة والمعـدات

(مثل المكتبة واالجهزة الحاسوبية والتقنية ....وغيرها )  ،ومؤشرات كمية
متعلقة بالموظفي  ،والمستخدمي  ،واعضاء هيئة التدري

واالبحاث  ،واالنشطة .....وغيرها .

ب -مقايي
مقايي

 ،والطلبـة ،

المؤشرات النوعية لبعض عناصر المؤسسـة ومجاالتهـا مثـل

تقويم جودة :

 رؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططها . الموارد المالية والمادية والتقنية .26

 -اراء الطلبة بجودة عملية التعليم والتعلم

 برامج المؤسسة(على مستوى البكالوريو -المناهج الدراسية والمقررات .

 اراء الطلبة واعضاء هيئة التدري -الخدمات المقدمة للمجتمع .

 ،والدراسات العليا ).

بجودة الخدمات الجامعية .

 الكفاءة الداخلية للبرنامج وتقدير كلفة الطالب . -اداء القيادات الجامعية .

 االبحاث العلمية ونشرها . -الدورات التدريبية .

 المجًت العلمية المحكمة . -رضا المستفيد والمجتمع ع المؤسسة ......وغير ذلك م المقايي

 -5تقوم المؤسسة بملء المؤشرات الكمية والمقايي

.

النوعية المرسـلة اليهـا مـ

المكتب التنفيذي لضما الجودة في االتحاد ويتم اعادتها خًل الفترة الزمنية التي

يحددها المكتب.

 -6يدر

المكتب التنفيذي كافة الوثائق الوارد ذكرها في (  ) 5 ،2وم ثم يقـوم

بعملية تقويم كفاءة جودة اداء نظام المؤسسة وفقـا لمجاالتهـا ( المـدخًت ،

والعمليات  ،والمخرجات ) والمحددة في الجداول ( .) 3 ( ) 2 ( ) 1
جدول (  ) 1عناصر المدخالت
التسلسل

عناصر المدخًت

التسلسل

عناصر المدخًت

.1

القيادة االدارية

.1

المكتبات ومصادر التعلم

.2

الرؤية واالهداف

.10

الموارد المالية

.3

الهيكل االداري والتنظيمي

.11

الموارد البشرية والمادية

.2

الكادر االداري

.12

الطلبة وانظمة القبول

.5

انظمة العمل

.13

خدمات الطلبة

.6

الخطط التفصيلية

.12

.7

توصيف العمل

.15

.2

الوحدات االدارية والكليات

.16

خدمات اعضاء هيئة التدري
اعضاء هيئة التدري

مؤهًتهم

وكفاءاتهم
واالقسام

البنى التحتية ( القاعات ،

المختبرات  ،الساحات الرياضية
...وغيرها )

%25
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جدول (  ) 2عناصر العمليات
التسلسل
.1

عناصر العمليات

التسلسل

ســًمة اجــراءات تطبيــق .11

عناصر العمليات
تنفيذ الدورات التدريبية والتاهيلية

االنظمة والتعليمات
.2

الموارد الماليـة المخصصـة .12

تقويم اداء االداريي واعضاء هيئة

لًغراض المختلفة (الصيانة ،

التدري

شراء االجهزة  ،البحث العلمي

...وغيرها )
.3

سًمة استخدام االجهزة

.2

متابعــة الطلبــة ( االلتــزام .12

تقويم المناهج والمقررات الدراسية

والضبط وغيرها )

وتحديثها او تطويرها

متابعة شؤو اعضـاء هيئـة .15

العبء التدريسي .

.5

تقويم نماذج م اختبارات الطلبة

.13

التدري
.6

توفير المقـررات والمنـاهج .16

صيانة المباني واالجهزة وغيرها

.7

استخدام التقنيات الحديثة فـي .17

متابعة شؤو طلبة الدراسات العليا

الدراسية

العمــل االداري والمكتبــة
وغيرها
.2

متابعة الخريجي

تقويم اسباب التاجيل والرسوب .12
للطلبة

.1

تقويم اجازات اعضاء هيئـة .11

.10

.20

تقويم طرائق التدري

التدري

المجًت العلمية

الحرية االكاديمية

%25
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جدول (  ) 3عناصر المخرجات
عناصر المخرجات

التسلسل

عناصر المخرجات

التسلسل
.1

التبادل الثقافي.

.11

المشاريع العلمية.

.2

التاليف والترجمة للكتب.

.12

العقود البحثية.

.3

البحث العلمي.

.13

االستشارات العلمية.

.2

براءات االختراع.

.12

المعارض الفنية والعلمية وغيرها.

.5

الجــوائز العلميــة العربيــة .15

ـات
ـة لمؤسسـ
ـدورات التدريبيـ
الـ

والعالمية.

المجتمع.

ـاالت .16
ـة والزمـ
ـنح البحثيـ
المـ

الترقيات العلمية.

.6

الدراسية.
.7

المؤتمرات والندوات خـارج .17

المستوى النوعي للخريجي .

.2

المؤتمرات والنـدوات وورش .12

نسبة الخريجي الحاصـلي علـى

العمل المنفذة داخل المؤسسة

العمل.

ـات .11
ـة لمؤسسـ
ـا العلميـ
اللجـ

المجًت الثقافية

.1

المؤسسة.

الدولة.
.10

ســمعة المؤسســة ورضــا

المستفيد.

%50

21

كما ويتم تقويم جودة عناصر النظام وفق المحاور الرئيسة الموضحة في الجدول ( ) 2
جدول (  ) 4عناصر نظام المؤسسة
عناصر نظام المؤسسة

التسلسل

الوز ()%

.1

رؤية ورسالة واهداف المؤسسة.

5

.2

القيادة والتنظيم االداري.

10

.3

الموارد المالية والمادية والبشرية.

10

.2

اعضاء هيئة التدري .

15

.5

الطلبة.

10

.6

الخدمات الطًبية.

4

.7

البرامج والمناهج الدراسية .

16

.2

البحث العلمي .

16

.1

خدمة المجتمع.

6

.10

التقويم.

5

.11

االخًقيات الجامعية.

3

المجموع.

100

 -7يقوم المكتب بتطبيق المعايير القياسية م خًل اعطاء االوزا لمجاالت النظـام ،
وعناصره لكي يتم تحديد مستوى اداء المؤسسة ومدى وصولها الى عتبـة القطـع

المحددة م المكتب التنفيذي لضما الجودة والبالغة (  ،) % 65اي بمعنـى اخـر

مستوى الحصول على شهادة الجودة  .وفي ضوء ذلك يتخذ المكتب القـرار بمـنح
الشهادة او عدم على ضوء التزام المؤسسة بالمعايير القياسية المحددة م قبل .
 -2يحدد المكتب التنفيذي لضما الجودة واالعتماد مستويات جـودة اداء المؤسسـات
والبرامج كما هو موضح في الجدول ( . ) 5
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جدول ( )5مستويات جودة اداء المؤسسة وبرامجها االكاديمية وحدود النسب لها
مستوى جودة اداء المؤسسة

حدود النسبة

متميز ( مرضي جدا )

 %91فاكثر

جيد جدا ( مرضي )

 %81القل من %91

جيد ( مقبول ونسبة جوانب القوة مقبولة )

 %71القل من %81

مقبول الى حدما ( نسبة جوانب الضعف بارزة وبحاجة الى تعديل)

 %61القل من %71

ضعيف ( غير مقبول )

 %51القل من % 61

ضعيف جدا ( غير مقبول اطالقا )

اقل من %51

 -1يحق للمؤسسة ا تعترض على تقرير المكتب التنفيذي لضما الجودة مع تعليـل
الرد ا تطلب االمر ذلك .
 -10في ضوء فحص الوثائق والمؤشرات الكمية والنوعية لكل عنصر مـ عناصـر
المؤسسة وتحديد المستوى التقويمي للمؤسسة يوصي المكتب التنفيـذي لمجلـ

ضما الجودة باتخاذ احد القرارات االتية :

أ -منح شهادة الجودة

 بدو شروط او توصيات -مع بعض التوصيات .

 -مع بعض التوصيات وطلب تقرير متابعة خًل فترة معينة .

ب -تاجيل منح شهادة الجودة :

بسبب وجود جوانب م الضعف في اداء المؤسسة يمك اصًح خـًل

فترة م الزم .

ج -رفض طلب الحصول على شهادة الجودة مع بيان االسباب .

د-

تعتبر مدة سريان شهادة الجودة خمس سنوات وعلى المؤسسة ان تبـادر
الى تقديم طلب اعادة الحصول على شهادة الجودة قبل نهاية الفترة بعـام

واحد .
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 11/2رسوم الحصول على شهادة الجودة واالعتماد :
أقر االجتماع األول لمجل

إدارة ضما مجل

ضما الجودة واالعتماد في

األمانة العامة التحاد الجامعات العربية المنعقد في عمـا  2007/1/2رسـوم
الحصول على شهادة الجودة واالعتماد بما يلي :

 -1مبلغ (  ) 10000عشرة اآلف دوالر رسم التقييم المؤسسي للجامعة .
 -2مبلغ (  ) 5000خمسة اآلف دوالر لتقييم البرنامج الواحد .
ولمجل

ضما الجودة واالعتماد اعادة تقدير الرسوم اعًه وفق مايراه .

 11/2المزايا التي تحصل عليها المؤسسة بعد الحصول على شهادة الجودة :
تحصل المؤسسة الحاصلة على شهادة الجودة على المزايا التالية :

أ-

تكريم الجامعات الحاصلة على شهادة الجودة في الدورة التالية للمـؤتمر

العام التحاد الجامعات العربية وتوزيع الشهادات عليهم .

ب -تقديم درع االتحاد الخاص بالجودة .

ج -االعًم ع حصول الجامعة على شهادة الجودة على الموقع االلكترونـي
د-

لًتحاد واصدارات .

منح الكليات واالقسام المتميزة في الجامعة شهادة الشكر والتقدير للتميـز

في االداء.
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خطوات الوصول الى تحقيق الحصول على شهادة الجودة واالعتماد
للمؤسسة الجامعية

القيادة
واالدارة
والرؤية
واالهداف
الواضحة

متطلبات
المؤسسة
المدخالت

القياس والتحليل
والتقويم
والتحسين

الموارد
المادية
والبشرية

سمعة
المؤسسة
ورضا
المستفيد
المخرجات

التصميم
والضبط
والمراقبة

العمليات

المصدرISO 9000-2001 :
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القسم الثالث
إدارة تطبيق الجودة

في مؤسسات التعليم العالي
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 -3إدارة تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي :
 1/3متطلبات عامة ينبغي ان تقوم بها المؤسسة :

تقوم المؤسسة بوضع نظام توثيقي يساهم في تطبيق الجودة الشـاملة

والمحافظة على تحسي الفعالية لنظام ادارة الجودة بشكل يحقق االتي:

 -1تحديد العمليات واالجراءات الًزمة لتطبيق نظام ادارة الجودة.

 -2اسلوب تسلسل العمليات واالجراءات ونظام العمل وتعاقبها وتفاعلها.
 -3تحديد طرق ضما ضبط العمليات والتأكد م فعالياتها.
 -2توفير المعلومات وتحليلها واساليب القيا

المناسبة لها.

 -5توثيق وتحديد النتائج المتحققة والمخطط لها لًسـتمرار فـي التحسـي
المستمر للعمليات.

 2/3دليل الجودة
تقوم المنظمة بوضع دليل الجودة والمحافظة علي ويتضم مايلي:

 اجراءات العمل الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك التفاصيل والمبررات. االشارة الى مرجعية االجراءات المستندة الى اللوائح والنظم الخاصة بالجامعةاو الكلية او المعهد او المركز.

 وصف عملية التفاعل بيايضا.

اجراءات نظام ادارة الجودة وضـم مخططـات

 3/3ضبط الوثائق في المؤسسة :
تتم عملية ضبط الوثائق م خًل مايلي :

 -1التأكد م مًئمة الوثائق قبل اعتمادها واصدارها.
 -2مراجعة وتحديث الوثائق (تنقيح ،تعديل) عند الضرورة واعادة اعتمادها.
 -3التأكد م تحديد ماهية التعديًت الحاصلة على الوثائق.

 -2التأكد م أ الوثائق واضحة وسهلة التمييز م خًل الترميز الدقيق.
 -5التأكد م تمييز الوثائق خارجية المصدر وضبط اسلوب توزيعها.
 -6منع االستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة.
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 4/3ضبط السجالت في المؤسسة :
يجب على المؤسسة المصادقة على كافة سجًت الجودة وصيانتها وتحـديثها
لضما استمرارية التحسي وكذلك بقاء الوثائق ( المستندات ) فـي حالـة مقـروءة
ويسهل تحديدها والحصول عليها واستردادها .كما البد م

تحديد فترة حفظ المستندات

(اعمارها) ومدة التخلص منها واذا كانت هذه المستندات عبـر الشـبكة االلكترونيـة
(االنترنت) فأن يحدد لها نموذج يوضح موقع تلك المستندات في الشبكة وتاريخ انشائها
ومدة االحتفاظ بها .وم الواجب تحديد مسؤولية استخدام دليل ادارة الجـودة الشـاملة
وتحديد االشخاص المسؤولي ع أي تعديل او اضافة او تغيير في هذا الدليل حيـث

تختم جميع صفحات الدليل بختم (وثيقة مراقبة) وال مانع في توزيع عدد مـ االدلـة
االسترشادية لتطبيق نظام ادارة الجودة على ا يؤشر عليها بأنها وثائق غير مراقبـة
وما يترتب عليها م تعديل اليعد معتمدا.
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 5/3مسؤولية اإلدارة :

على المؤسسة ان تلتزم بمايلي :
المحور االول  :رؤية ورسالة واهداف المؤسسة
Vision-Mission & Goals of the institution
يقصد بالرؤية ( )Visionالتصور العقلي للحالة المستقبلية للمؤسسة فتحدد الموقع

الذي تتوخى ان تنبوأه في العملية التعليمية سواء في المجتمع المحلـي او العـالمي او
بالنسبة لغيرها من مؤسسات مناظرة وكذلك خططها المستقبلية.

اما الرسالة ( )Missionفتعنى ماتستهدف المؤسسة القيام به من مهام ،وينبغي ان

تحدد بدقة خصائصها المميزة مبينة دورها في اشباع حاجات المجتمع الـذي تخدمـه ،

وخصائص الطالب الذي تقبله ومواصفات الخريج الذي تعده ،واالطار الثقافي واالخالقي

الذي تتحرك فيه واالولويات التي تحظى باهتمامها.

اما الهدف ( )Goalفهو المرمى او الغاية او القصد من إنشاء المؤسسة واالهداف

العامة للمؤسسة هي الغايات النهائية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها للمجتمع من حيـث

تأهيل خريجيها باعتبارهم المحصلة النهائية لمجمل االنشطة التعليمية التي يمـر بهـا
الطلبة منذ التحاقهم بالمؤسسة الى حين تخرجهم منها .
على المؤسسة ان:
 توفر وثيقة واضحة تعبر ع رؤية المؤسسة واهدافها التربوية العامة والخاصة. -تتاكد م مصادقة مجل

المؤسسة على رؤية الجامعة واهدافها .

 تتاكد م ا نص الرسالة واالهداف واضحة وشاملة ومنشـورة ومعلنـة ومعروفـةللمجتمع  ،واعضاء هيئة التدري

 ،واالداريي  ،والطلبة .

 تراجع رسالتها واهدافها بصورة منتظمة وتنقحها م اجل التحسي والتطوير تستند الى رسالتها واهدافها في عملية التخطيط واتخاذ القرار المؤسسي . -تتاكد م ا االهداف متضمنة النتائج المتوقعة م الخريجي .

 -توضح في رسالتها اشكال العًقة بينها والمؤسسات المناظرة المحلية والعالمية.

 توفر خطط العمل المستقبلية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى وتوضح فيهـا كيفيـةتحقيق اهدافها واشباع حاجات االفراد فيها ( اعضاء هيئة التدري ،الطلبة ،الباحثو ،

افراد المجتمع ...وغيرهم ) .

 توفر عمليات المراجعة للخطط وتعديلها وتحسينها باستمرار استجابة للمتغيرات. تحرص على اشراك اعضاء هيئة التدريالخطط االستراتيجية والسنوية .

ورؤساء الوحدات والـدوائر فـي اعـداد
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 تحرص با يكو هيكلها التنظيمي مرنا الستيعاب المتغيرات المحتملة .االدوات المطلوب توفيرها :

 -وثيقة رسالة المؤسسة واهدافها

 نماذج من خطط العمل في مجال ( التخطيط للموارد المادية والبشرية  ،البحث العلمي ،التدريب ،خدمة المجتمع ...وغيرها )

المحور الثاني :القيادة والتنظيم االداري
Leadership and Managerial organization
تتمتع المؤسسة بنظام اداري وقيادة واضحة وذات هياكـل اداريـة واضـحة

المستويات والمسؤوليات سواء على المستوى العام او على مستوى الوحدات.

ويتم تقويم جودة هذا المجال في ضوء عدد من العناصر ينبغي علـى المؤسسـة

توفيرها .

على المؤسسة ان :
 -تتاكد م ا مجل

المؤسسة هو الذي يرسم السياسات التي تنسجم مع رسالتها

ضمانا لجودة البرامج والخدمات التعليمية المقدمة للطلبـة والمـوارد الًزمـة

لدعمها

 -تتاكد با سياستها واجراءتها تضم الوضوح والشفافية في عملية اتخاذ القرار .

 تتاكد م ا الهيكل التنظيمي ب درجة م المرونة تسـمح بتغييـر االولويـاتومراجعة السياسات تبعا لمتطلبات المؤسسة .

 توفر وصفا دقيقا للهيكل التنظيمي  ،وتعريفـا واضـحا للواجبـات االكاديميـةوالمسؤولية .

 تتيح للطلبة تقديم شكواهم بصورة منفـردة او جماعيـة مـع ضـما احتـرامالخصوصية والسرية وتقديم الحلول في وقت مناسب ودو تاخير .

 توفر االجراءات المعتمدة في التعيي للمناصب االدارية العليا ( العميد  ،نائـبالعميد  ،رؤساء االقسام ) وضوابط التعيي  ،ومدة التعيي .

 تعمل على تامي وجود عًقة فعالة بي االدارة العليا ( رئيواعضاء هيئة التدري

.
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الجامعة  ،العميد )

 توفر الكادر االداري الكفوء لتحقيق االهداف وتحسي الخطـط والتعامـل مـعمشاكل الطلبة .

 توفر نظاما واليات للتدقيق الداخلي لنتائج الخطط والتحسي المستمر . تهيء االجواء العضاء هيئة التدرياالختصاص قبل العرض على مجل

في مناقشة مشـكًت القسـم مـع ذوي

القسم .

 تشرك االساتذة واالداريي في ابداء الـراي بخصـوص سياسـات المؤسسـةوالتخطيط والميزانية ذات العًقة بمجاالت مسؤولياتهم واختصاصاتهم.

 تخلق بيئة مًئمة لممارسة التفويض والتحديث والتميز المؤسسي وتشجع االساتذةوالموظفي واالداريي على المبادرة بتحسي الممارسات والبرامج والخـدمات

ذات الصلة .

 يتم تقويم دور القيادة والسلطة االدارية للمؤسسة والهياكل التنظيميـة وعمليـاتصناعة القرار وبصورة منتظمة .

 تضم جودة العًقات مع المؤسسات التعليمية والتربوية عربيا واقليميا ودوليـاعبر تفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية وتسخيرها لخدمة الموظفي والطلبة .

 -تتاكد م قيام مجل

المؤسسة بمراجعة اللوائح واالنظمـة االداريـة بصـورة

مستمرة وتتخذ االجراءات الكفيلة بتطوير اشكال التواصل مع الوحدات واالقسام

االخرى لمساعدتها على حل المشكًت العالقة ومتابعة ادائها وتحسين .

 توفر نظاما خاصا للحوافز والمكافات المادية والمعنوية تقديرا لجهود العاملي فيالمؤسسة .

 تقوم بمراجعة االنظمة والتعليمات لضما ادارة المؤسسة واستقًلها في اطـارالمسآلة والشفافية .

 توفر بيئة العمل المناسبة التي تشجع على التميز في االداء وتعمـق االحسـاباخًقيات العمل .

 توفر الرعاية لًنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية التـي توثـق العًقـاتاالنسانية داخل المؤسسة والمجتمع .

 -تتبنى اساليب تقويم اداء اعضاء هيئة التدري

م منظور رئيس المباشر واقران

والطلبة .

 تستخدم الموارد البشرية والمادية بدرجة عالية م الفاعلية والكفاءة واالنتاجية . توفر الصًحيات لرئيالمؤسسة ونفقاتها .

المؤسسة للقيام بواجب في الرقابة الفاعلة على ميزانية
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 -توفر الصًحيات لرئي

المؤسسة للقيام بمهام في اصدار التوجيهات الًزمـة

لتحسي بيئة التعليم والتعلم على مستوى المؤسسة .

 -تتيح العضاء هيئة التدري

والعاملي والطلبة المساهمة في صنع القرار.

 -تحرص على التخطيط لًجتماعات بناءا على جدول اعمال مقترح.

 تتعامل باسلوب علمي يسهل التفاهم معها  ،ويتسم اسلوبها بالتشجيع للعمل كفريقواحد .

 تتحرى الدقة في العمل وفق ضوابط ولوائح معتمدة . -تتصف التقارير السرية باالنصاف .

 توفر الضمانات والكفاالت القانونية لحفظ حقوق العاملي واعضاء هيئة التدريوالطلبة .

 تفوض الصًحيات االدارية لعمداء الكليات ورؤسـاء االقسـام وفـق اللـوائحوالضوابط للعمل كفريق واحد.

 تهتم بام وسًمة العاملي والطلبة واعضاء هيئة التدري . -تعتمد المقايي

العلمية واالدوات الموضوعية لقيا

مدى التحقق م تعلم الطلبة

وتحديد جودة عمليات التعليم واجراء التغيرات المطلوبة لتحسي مخرجات تعلم

الطلبة .

 تستخدم نتائج عملية التقويم الموثقة البً القضايا المتعلقة بالجودة للجهات ذاتالعًقة .

 تقيم بشكل دوري مدى فاعلية االليات في تحسي البرامج االكاديمية والمقرراتالتعليمية والبحثية والخدمات الطًبية والمكتبة والخدمات المساندة للتعلم وخدمة

المجتمع .

االدوات المطلوب توفيرها :

 الهيكل التنظيمي واالداري للمؤسسة. نماذج من محاضر االجتماعات. -تعليمات اختيار القيادات.

 -نماذج من تعليمات العمل والصالحيات .
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المحور الثالث  :الموارد

ا .الموارد المادية والفنية )(Material and technical resources

يقصد بذلك توفر كافة االمكانات الالزمة الداء المؤسسة مهامها سواء كانـت

امكانات مادية او فنية ويتم تقويم هذه االمكانات في ضوء تـوفر عـدد مـن

العناصر.

على المؤسسة ان تتخذ االجراءات التالية :
 تخطط وتنشيء وتصو وتطور مواردها المادية على نحو يضم االسـتغًلالفعال والجودة المستمرة المطلوبة لدعم برامج المؤسسة وخدماتها .

 توفر موارد مادية امنة وكافية تساهم في دعم وضما سًمة وجودة البـرامجوالخدمات مثل ( المباني  ،المختبرات  ،الورش الفنية  ،الساحات الرياضـية ،

المكاتب  ،التجهيزات  ،المكتبات  ،المطاعم ...وغيرها ) .

 تضم تصميم الموارد المادية في كل المواقع التي تقدم فيها البرامج والمقرراتوالخدمات وتخضعها للصيانة الشاملة والمستمرة .

 تضم التكامل بي تخطيط الموارد المادية والتخطيط المؤسسي بوج عام وتقومالمؤسسة على نحو منتظم بتقييم االستغًل الفاعل للموارد المادية وتستفيد مـ

نتائج التقييم في تحسي ادائها.

 ت وفر العدد الكافي م العاملي الفنيي والمهنيي في االدارات المساندة والخدميةوم ذوي الخبرة والكفاءة .

 توفر قاعدة بيانات ع الموارد المادية واالحتياجـات االساسـية ذات الصـلةببرامج وخدمات المؤسسة .

 توفر مستلزمات االنشطة الًصفية م مكتبة محوسبة  ،وقاعـات  ،ومسـارحوغيرها .

 توفر نظام معلومات متكامل يتسم بالكفاية والفاعلية في توفير المعلومات الدقيقةوالسريعة لمتخذي القرار .

 -توفر المكاتب واالماك الًئقة باعضاء هيئة التدري

والعاملي .

 -توفر شروط االم والسًمة في كافة مرافق المؤسسة .
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االدوات المطلوب توفيرها :

 -الخطة االنشائية لتطوير وصيانة المؤسسة .

 نماذج من الدراسات التقويمية للموارد المادية . -ميزانية المؤسسة في مجال الموارد المادية .

ب .محور :الموارد البشرية
Human Resources
على المؤسسة ان :
 تحدد بشكل علني وواضح المعايير والمؤهًت واالجراءات المتعلقة باختيار المـوظفيوالعاملي واعضاء هيئة التدري

بما يتواءم ورسالة واهداف المؤسسة .

 تحدد المهام والواجبات المناطة بكل موظف حسب تخصص ومؤهًت العامـة وتضـعالشخص المناسب في المكا المناسب .

 تقيم فاعلية مواردها البشرية ع طريق تقويم ادائهم بصورة دورية ومنتظمة . تحتفظ بقواعد مكتوبة تحدد االخًقيات المهنية لجميع الموظفي العاملي فيها. -توفر سياسات موثقة تحقق العدالة في كافة اجراءات التوظيف .

 -تهيء الشروط المطلوبة الم وسرية السجًت الشخصية للموظفي .

 تقيم باستمرار سجًت التوظيف وتتحقق م مدى توفر العدالة والتنـوع فيهـا وذلـكانسجاما مع رؤيتها ورسالتها .

 توفر فرص التنمية المهنية المستمرة وورش العمل واالنشطة التدريبية لجميع العـامليوفق احتياجاتهم بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وفي ضوء احتياجات التـدري

والـتعلم

التي تم تحديدها مسبقا .

 -تقوم باستمرار برامج التنمية المهنية وتستخدم نتائج التقويم إلغراض التجويد

 تهيئ اإلحصائيات المطلوبة ع أعداد الموظفي  ،مؤهًتهم  ،خبراتهم  ،سيرهم الذاتية...وغيرها .

 -توفر نظاما للتامي الصحي والتعويض للعاملي .
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 -شروط ومعايير التوظيف .

األدوات المطلوب توفيرها :

 المهام والواجبات المناطة بكل وحدة من وحدات المؤسسة . استمارة تقويم أداء الموظفين . -الخطة التدريبية للموظفين .

 -اإلحصائيات المتعلقة باالكاديمين والعاملين .

ج.محور :الموارد التقنية
Technical resources
على المؤسسة ان :
 توفر ال خدمات المساندة للتعلم وتستخدم مواردها التكنولوجيـة لـدعم البـرامجالتعليمية واالنشطة الفكرية والثقافية والعلمية .

 توفر تدريبا عالي الجودة للمختصي في مجال االسـتثمار الفاعـل لتكنولوجيـاالمعلومات واالشراف على تقديمها والمحافظة على كفاءة تشغيلها بما يتماشـى

مع مصلحة الطلبة والموظفي واعضاء هيئة التدري .

 تخطط على نحو منتظم البنية التحتية للتكنولوجيا والمعدات وتخضعها للصـيانةوترفع م كفائتها بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة .

 -توفر االعتمادات المالية الكافية لتغطية موزانة المواد التقنية .

 توفر الموارد التقنية المتطورة والمتنوعة ذات الصلة بالبرامج والعملية التعليميةوالموظفي في االستفادة م المكتبة

 توفر الحرية لطلبتها واعضاء هيئة التدريوخدمات مساندة التعلم .

 توثق عًقاتها باقامة اتفاقيات التعاو مع المؤسسات االخرى في مجال استغًلالمكتبات وخدمات مساندة التعليم وتقييم تلك الخدمات .

 توفر المكتبات المزودة بمصادر المعلومات الحديثة المرتبطة بشبكات المعلوماتالمحلية والعالمية  ،والوسائل السمعية والبصرية  ،ووسائل االتصـال الحديثـة

كاالنترنت ومعامل الكومبيوتر وغيرها .

 توفر االجواء الصحية كالتهوية والتدفئة واالماك والمقاعد الكافية والمريحةللمطالعة والدراسة .
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االدوات المطلوب توفيرها :

 -خطة الموارد التقنية والمخصصات المالية المرصودة لها .

د.محور :الموارد المالية
Financial resources
على المؤسسة ان :
 توفر وحدة ادارة الموارد المالية يديرها موظفو مختصو اكفاء يتولو مهمـة تنفيـذخطة المؤسسة المالية .

 تضع المؤسسة الخطوط العريضة والعمليات المتصلة بالتخطيط المالي وتنمية الميزانية ،ومنح كل الدوائر والكليات واألقسام فرصا مناسبة للمشاركة في تنمية سياستها المالية .

 -يعك

التخطيط المؤسسي تقييما واقعيا لمدى توفر المـوارد الماليـة ووتيـرة نموهـا

ومتطلبات االنفاق السنوي .

 تقيم خططها المالية السنوية تقييما واقعيا لضما توفر الموارد المالية والحفاظ على وتيرةنموها ومتطلبات االنفاق السنوي .

 تمتلك المؤسسة سيولة نقدية واحتياطي مالي يكفيا للحفاظ علـى اسـتقرارها المـاليواحتياجاتها الطارئة .

 تستخدم المؤسسة الموارد المالية الكافية لدعم برامج وخدمات تعلم الطلبة . توفر المؤسسة اليات رقابة مالية منتظمة ومعلنة لكافة فعالياتها وانشطتها وصوال التخاذالقرارات المالية المناسبة .

 تستثمر المؤسسة جميع مواردها المالية بمـا فيهـا االنشـطة المسـاعدة  ،وصـناديقالمساعدات المالية الخارجية بشكل سليم يتماشى مع رؤية المؤسسة .

االدوات المطلوب توفيرها :
 -الخطة المالية .

 الموازنة المالية وتوزيعها على ابواب االنفاق . -توفير تقارير الرقابة المالية .
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المحور الرابع :اعضاء هيئة التدريس
Academic Staff
على المؤسسة ان تتخذ االجراءات التالية لتوفير اعضاء هيئة تدريس بما يناسب
مختلف التخصصات كفاءة وعددا وتشمل :

 وضع رؤية واضحة الحتياجاتها م اعضاء هيئة التدريورسالتها واهدافها.

 توفرالعدد الكافي م االساتذة واعضاء هيئة التدريللعمل كليا أو جزئيا.

 تحدد بوضوح معايير اختيار عضو هيئة التـدريالدراسية  ،التدري

مستندة الى رؤيتهـا

المـؤهلي والمتفـرغي
مثـل ( المعرفـة بالمـادة

الفعال  ،والقدرة على االسهام في تنفيذ رسـالة المؤسسـة

...الخ )  ،وتحدد الدرجات العلمية التي قد تم الحصول عليها مـ الجامعـات
المعتمدة والمعترف بها دوليا  ،واجراءات التوظيـف والنشـر فـي الصـحف

الرسمية .

المرشحي للعمـل

 تحدد اللجا المهنية المختصة الختيار اعضاء هيئة التدريفي المؤسسة .

 توفر التشريعات الًزمة لشروط التوظيف العامة في المؤسسة . تهييء للجا التوظيف الوسائل الحديثة المستخدمة لفـرز المرشـحي وتقـويممؤهًتهم م اجل اتخاذ القرارات المناسبة .

 -تعد االحصاءات حول اعداد اعضاء هيئة التدري

 ،والهيئة المعاونة موزعـة

حسب المؤهًت االكاديمية  ،الدرجات العلمية  ،الخبرة ...الخ .

 -تدقق في مدى كفاية اعضاء هيئة التدر

ومواصفاتهم م اجل تحقيق رسـالة

المؤسسة واهدافها في مجال ( البرامج التعليمية  ،االبحاث العلمية  ،المشـاركة
المجتمعية  ،مواكبة التطوير والتجديد في عملية التـدري

الفائض في اعضاء هيئة التدري

في كل تخصص ).

 -توفر سياسة واليات للتنمية المهنية لهيئة التدري

 ،نسـبة الـنقص /

 ،وتوفر البـرامج التدريبيـة

وتحدد فاعلية االساليب  ،بما يتماشى مع الخطط المستقبلية .

 -تمتلك ادوات تقويم اداء اعضاء هيئة التدري

على المًك الدائم والمؤقت .

 تضع معايير واضحة ودقيقة لمعايير تقويم اداء اعضاء هيئة التـدريالتدري

ومنهـا

الفعال ،عمق المعرفة في مجال االختصاص  ،استخدام طرق التدري
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المتنوعة  ،ادارة وقت الحصة الدراسية  ،استخدام وسائل التقـويم المناسـبة ،
البحث العلمي  ،التاليف والنشر والترجمة  ،الجوائز العلمية  ،انشـطة خدمـة

المجتمع ......الخ )  .السترشاد فرق التقويم بها.

 -تعد التقارير الرسمية حول نتائج تقويم اداء اعضاء هيئة التدري

 ،وتعليمـات

العضاء هيئة التدري

وفق الدرجات

االعتراض على التقويم .

 تضع التعليمات المحددة لساعات التدريالعلمية .

 -تخصص المكافات التشجيعية للمبدعي في مجال التـدري

والبحـث العلمـي

المتميز بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها .

 توفر الجامعة برامج التطوير المهني والتعليم المستمر العضاء هيئـة التـدريفيها.

 -توفر اجازات التفر العلمي العضاء هيئة التدري

.

االدوات المطلوب توفيرها :

 -شروط ومعايير اختيار عضو هيئة التدريس.

 -خطط التنمية المهنية العضاء هيئة التدريس.

 ادوات التقويم الداء اعضاء هيئة التدريس ونماذج كتابة تقارير التقويم . -االحصاءات عن اعضاء هيئة التدريس.
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المحور الخامس :شؤون الطلبة
Students Affairs
تقبل المؤسسة الطلبة الذين تتوافـق مـؤهالتهم مـع اهـدافها ورسـالتها

وبرامجها وتتمشى مع مستوياتها االكاديمية وسمعتها في المجتمع وتوفر لهؤالء
الطالب البيئة المناسبة لنموهم العلمي وتزودهم بالمعلومات والقـيم والمهـارات

الالزمة الداء ادوارهم المستقبلية في المجتمع.

على المؤسسة ان تتخذ االجراءات التالية :
 توفر انظمة ونماذج القبول وااللتحاق والتحويل واالعادة والجزاءات السـلوكيةفيها.

 تحتفظ بملف خاص لكل طالب يحتوي معلومات ع سلوك ونشاط ومسـتواهاالكاديمي واالجتماعي .

 تحدد االعداد المطلوب قبولها في البرنامج بمـا يتناسـب وطبيعـة البرنـامجوامكانات .

 وجود آلية للتاكد م مدى استعداد الطلبة علميا وذهنيا ووجدانيا وبـدنيا للـتعلم(اختبارات القبول).

 تضم جودة اختبارات القبول ع طريق تامي سريتها والتاكـد مـ سـًمةاجراءات بنائها وتطبيقها وتصحيحها وتفسير نتائجها وتوزيع الطلبـة توزيعـا

عادال على التخصصات بناءا على نتائجها فيها ومراعاة رغباتهم.

 تسعى المؤس سة الى تفعيل العًقة بي الطلبة ومؤسسات المجتمع قبل الخـروجالى سوق العمل .

 تشارك لجا الطلبة في صناعة القرارات وحل المشكًت المتعلقـة بالشـؤوالطًبية والجوانب االكاديمية .

 تستطلع آراء الطلبة في التسهيًت المادية المقدمة لهم والًزمة للعملية التعليميةوبشكل دوري .

 توفر احصاءات ع اعداد الطلبة موزعي حسب  ،النوع  ،المرحلة الدراسية ،البرامج الدراسية  ،الحالة االجتماعية واالقتصادية ..... ،الخ .

 -تنسق مع مؤسسات الدولة واسواق العمل لتوفر فرص العمل لخريجيها .

 توفر الفرص للطلبة لتمكينهم م المشاركة في جميع جوانب الحياة االجتماعيةواالكاديمية في المؤسسة .

 تستطلع اراء الطلبة في جودة التعليم والتعلم واداء اعضاء هيئة التدري .27

 تتاكد م مدى قدرة الجامعة االستيعابية العداد الطلبـة المقبـولي واالمكانـاتالمتاحة .

 تضع التعليمات الواضحة للطلبة لحثهم على االلتزام بالنزاهة االكاديمية واالمانةفي السلوك والتصرف الجامعي .
االدوات المطلوب توفيرها :

 انظمة وتعليمات القبول والتسجيل واالنتقال والتحويل والجزاءات. -انظمة وتعليمات االمتحانات.

 نماذج من سجالت الطلبة وتوثيقها ( اليدوي وااللي ). -نماذج اختبارات القبول  ،وقياس الكفاءة .

 نماذج استبانات استطالع اراء الطلبة في جودة التعليم واداء اعضاء هيئة التـدريسوالخدمات .

 احصاءات عن الطلبة .المحور السادس  :الخدمات الطالبية
Student services
على المؤسسة ان :
 تحدد االحتياجات االساسية للطلبة وتوفر الخدمات والبرامج المناسـبة لدراسـة تلـكاالحتياجات ( بناءا على نتائج االستقصاءات العلمية ) .

 توفر الكتيبات التعريفية واالرشادية للخدمات الطًبيـة المقدمـة علـى ا تتضـممعلومات دقيقة بشأ ( المؤسسة  ،الرسالة  ،البرامج الدراسية وانواعها  ،المقررات ،

الدرجات العلمية  ،الشهادات  ،اسماء اعضاء هيئة التدري
مجل

 ،االداريـي  ،اعضـاء

الجامعة  ،متطلبات القبول والتسجيل  ،الرسوم الدراسية  ،قواعد منح الدرجات

العلمية  ،االنظمة االكاديمية  ،وكافة السياسات التي تهم الطلبة ) .

 تخصص وحدة لًرشاد النفسي والتربوي م اجل مساعدة الطلبة على النمو والنجاحوتهيئة االساتذة لممارسة الوظائف االرشادية .

 توفر المؤسسة وحدات التنمية الطًبية (الفنية  ،العلمية  ،الثقافية  ،الرياضية وغيرها)والتي تؤدي الى صقل شخصية الطالب الجامعي  ،ورفع مستوى تحصـيل الدراسـي

واشراك في الحياة الجامعية والمجتمعية.
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 توفر السك االم والمريح للطلبة في المد الجامعية . -توفر اماك خاصة ومريحة للطالبات في االقسام والكليات المختلفة.

 توفر صندوق للقروض والمساعدات المالية والعينية للطلبة المحتاجي . تستطلع آراء الطلبة بشكل دوري في الخدمات التكميلية فـي المؤسسـة (االنشـطةالرياضية ,السك الداخلي  ،المطاعم  ،مواقف السيارات وغيرها).

 توفر الخدمات الًزمة لمساعدة الطلبة على التفاعل مع زمًئهم والبيئة االكاديمية . توفر الخدمات لدعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ولمسـاعدتهم علـى االنخـراطبالحياة االكاديمية والتفاعل معها .

 -توفر الحوافز المادية والمعنوية للطلبة المتميزي .

االدوات المطلوب توفيرها :

 نماذج لبعض الدراسات العلمية للتعرف على احتياجات الطلبة . -الدليل االرشادي للمؤسسة.

 -مهام وواجبات وحدة االرشاد النفسي والتربوي .

 مهام وواجبات وحدات الخدمات الطالبية والتنمية البداعاتهم . -لوائح الجزاءات الطالبية.
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المحور السابع

ا .البرامج االكاديمية
Academic Programs
هي مجموعة البرامج الدراسية والمقررات التي تساعد على تحقيق رسالة المؤسسة

وتترجم اهدافها مراعية معايير الجودة

على المؤسسة ان تتخذ االجراءات التالية :
 تحدد مدى ارتباط البرامج الدراسية والمقررات مع الفلسفة العامة للدولـة  ،ورؤيـةورسالة واهداف المؤسسة  ،حاجات الطلبة والمجتمع  ،وتنميتهـا لشخصـية الطلبـة

...الخ .

 -وضع خطة تفصيلية للبرنامج الدراسي م حيث :

* التحديد الواضح لًهداف .

* الوصف الدقيق لطبيعة المقررات .

* التكامل مع خطط االقسام االخرى في المؤسسة .
* التعريف الكامل لمكونات البرنامج ( النظام المتبع  ،فصلي  ،سنوي  ،ساعات معتمدة)
 ،مدة الدراسة  ،عدد الساعات المعتمدة  ،نوع الشهادة التي تمنح للخريج  ،التخصص

الرئي

والتخصص الفرعي  ،العبء االكاديمي  ،متطلبات الجامعة  ،متطلبات الكلية ،

متطلبات القسم  ،المتطلبات االختيارية .

 توفر الكتيبات واالدلة الًزمة التي تعرض بوضوح اللوائح التي تحكم البرامج التعليميةواجراءات القبول واالنسحاب .

 توفر احصاءات ع أعداد الخريجي في العام الدراسـي وتقـديراتهم وعـدد الطلبـةالمسجلي في البرنامج .

 تمتلك ملفات متكاملة لكل مقرر م المقررات يتضم بيانات مفصلة عن مـ حيـثالعناصر االتية :

* معلومات عامة ع المقرر مثل  :اسم المقرر  ،الفصل الدراسي الذي يقدم في  ،عـدد
الساعات النظرية  ،والعملية المعتمدة ...وغيرها .

* وصف مختصر للمقرر.
* مخرجات تعلم المقرر .

* المفردات التي يشتمل عليها المقرر .
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* الكتب المعتمدة في دراسة المقرر .
* نظام التقويم للمقرر .

 تتاكد المؤسسة م وضوح االدوار والمسؤوليات المختلفة لًجهزة المشاركة في تصميماالقسام  ،الكليـات  ،اللجـا القطاعيـة

ومراجعة برامجها ومنها ( االقسام  ،مجال

....وغيرها ).

 توفر المناهج الدراسية المتطورة التي تواكب تطورات العصر وتتاكـد مـ جودتهـاوالتحسي المستمر لها ويشمل ذلك برامج ومقررات ( البكـالوريو

الدكتوراه ) فضً ع برامج التعليم المستمر وسواها ..

 ،الماجسـتير ،

 توضح مًءمة البرامج لمتطلبات إعداد الخريجي القادري علـى تحمـل المسـؤوليةوالعمل ضم الفريق والتعامل مع الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة المتطـورة وفـق

متطلبات التغيرات العالمية .

 توضح مًء مة البرامج الحتياجات المجتمع ،وسـوق العمـل  ،ومتطلبـات التنميـةالمعرفية .

 تحدد ارتباط المناهج والمقررات مع متطلبات الترخيص المهني وذلك في المه التيتستوجب ممارستها الحصول على ترخيص م جهات اخرى خارج المؤسسة

 تحدد مدى مًئمة المقررات وعدد الوحدات لكل مقرر لمتطلبات منح الدرجة العلميـةوفقا للمعايير واالنماط التي تحددها اللجا القطاعية .

 تحدد المؤسسة البرامج والمقررات االضافية المقدمة للطلبة المتفوقي  ،شروط القبول،ومحتويات البرنامج  ،ومستوى االقبال على االلتحاق ب .

 تحدد المؤسسة برامج اكاديمية عالية الجودة في مجاالت دراسية قائمة ( معترف بها )وجديدة  ،وتتوج هذه البرامج بمخرجات تعلم تؤدي الى درجـات علميـة او بـرامج

جديدة.

 تتاكد المؤسسة م أ مخرجات البرنامج متوافقة مع المعايير العالمية في التعليم العاليوالمجال المهني م خًل تقييم المخرجات التعليمية والبرامج والمقررات والشـهادات

باالستعانة بخبرات اعضاء هيئة التدري

ومساندة الهيئات االستشارية

االدوات المطلوب توفيرها :

 -الخطة التفصيلية للبرنامج .

 االدلة االرشادية الجراءات التسجيل في البرنامج . -ملفات المقررات الدراسية

 تقارير التحسين والتطوير للمناهج .51

 تقييم الخريجينب .طرائق التدريس ومصادر التعلم
Teaching methods and learning sources
تحتفظ المؤسسة بمركز مصادر التعلم يشتمل على االمكانيات واالجهزة

والتقنيات الحديثة والكتب وغير ذلك من أدوات الزمة للنمو العلمي لكل من الطلبة

وهيئة التدريس وتسهم في تطوير طرائق التدريس المستخدمة ويتم تقويم ذلك في
ضوء عدد من العناصر
على المؤسسة أن :
 تتوفر لديها الرؤية الخاصة بمستوى المعلومات والمعارف المطلوب توفيرها بمايتناسب مع رسالتها ورؤيتها المستقبلية.

 -تحدث وتنوع االجهزة واالدوات بما يتماشى مع متطلبات كل مجال معرفي .

 تتاكد م أ الوسائط التعليمية المستخدمة ترتبط باهداف المؤسسة  ،وبالمحتوىالتعليمي  ،وتراعي الفروق الفردية  ،وتثير حوا

المتعلمي وأ تكو عمليـة

وغير مكلفة  ،وقابلة لًستخدام  ،ويمك الحصول عليها ...وغيرها .

 توفر االبحاث التقويمية ع الطرائق المستخدمة في تدريقدرة اعضاء هيئة التدري

الطلبة مـ حيـث

على القاء المحاضـرة  ،وعـرض المعلومـات ،

واستخدام الوسائط التعليمية في المحاضرة  ،واشراك الطلبة باالعمال الصفية ،

وتقديم التغذية الراجعة لتحسي عملية التعلم ...وغيرها .

 توفر التدريب المناسب لتنمية وتطوير مهارات وقدرات اعضاء هيئة التـدريفي عملية التدري .

 -توفر المعامل والورش الفنية لتلبية احتياجات الدرو

العملية واالبحاث العلمية

 -توفر الكفاءات العلمية والفنية العاملة في المعامل والورش .

 توفر القاعات الدراسية  ،والمقاعد  ،والبيئة الفيزيقية المناسبة م تهوية واضاءةومساحة كافية للقاعات الدراسية .

 توفر المكتبات المتخصصة والحديثة بما يحقق الوفاء بحاجات طًبها وهيئةالتدري

فيها نوعا وكما وحداثة .

 -توفر البرامج التدريبية الستخدام مصادر التعلم للطًب والمدرسي .

 توفر الضوابط االخًقية الستخدام مراكز مصادر التعلم ( الحاسوب ،االنترنت ،البريد االلكتروني  ،المحادثة ...وغيرها ).
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االدوات المطلوب توفيرها :

 -الخطط التدريبية العضاء هيئة التدريس.

 قوائم االجهزة واالدوات المتوفرة واالحتياجات المستقبلية . -االبحاث التقويمية لطرائق التدريس

ج .الكتاب الجامعي
University Book
على المؤسسة أن
 تتاكد م ا محتوى الكتاب الجامعي  ،بوصف أحد مصادر الـتعلم صـحيح ،ودقيق  ،وحديث المعلومات  ،مع وجود الترابط بي محتوى أجـزاء الكتـاب

وافكاره .

 تتاكد م أ محتوى الكتاب يثير دافعية الطلبة  ،ويحفزهم على البحث العلمي ،ويثير لديهم الرغبة في التفكير الناقد واالبداعي ..وغيرها .

 -تتاكد م وجود التناسب بي حجم الكتاب  ،وعدد الساعات المقررة ل .

 تتفحص الكتاب الجامعي م حيث اسلوب في العرض  ،مناسبت للمستوى العقليللطلبة  ،توثيق المعلومات والحقائق بالمراجع ،والمصادر ،والدوريات وغيرها .

 تتاكد م أ الكتاب الجامعي معد ومصمم بطريقة جيدة مـ حيـث الشـكل ،الطباعة  ،الورق  ،الرسوم واالشكال  ...وغيرها .
االدوات المطلوب توفيرها :
 -دراسات تقويمية عن الكتاب الجامعي باعتباره أحد مصادر التعلم وأسس اختياره.
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المحور الثامن  :البحث العلمي
Scientific Research
على المؤسسة أن :
 توفر وحدة تتولى وضع خطة للبحث العلمي وادارة شؤون . توفر اجواء البحث العلمي وتشجع اعضاء هيئة التدريالمتصلة بحاجات المجتمع وسوق العمل .

على تنفيذ البحـوث العلميـة

 تمنح األولوية لأل بحاث العلمية الميدانية ذات المردود المـادي واالقتصـادي للمجتمـعالمحلي ومؤسسات .

 توفر بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر والتطوير . -تشجع اعضاء هيئة التدري

على المساهمة في انشطة البحث التطبيقية.

 توفر الفرص لمساهمة اعضاء هيئة التدريالعمل العلمية .

في المؤتمرات والندوات العلميـة وورش

 تساهم م خًل فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات االنتـاج المختلفـة بـالمجتمعالمحلي .

 -تحرص على تكوي العًقات مع مؤسسات البحث العلمي العربية والعالمية .

 تخصص موازنة مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره وتوزع ذلك علـى االقسـاموالوحدات المختصة بذلك .

 تضع سياسة تشجع فيها البحث العلمي م خًل اصدار المجـًت المحكمـة ونشـرالمؤلفات العلمية ومنح اجازات التفر العلمي وغيرها.

االدوات المطلوب توفيرها :
 -خطة البحث العلمي.

 احصائيات بأعداد البحوث المنشورة ومجاالتها. -الموازنة المالية المخصصة للبحث العلمي.

 -نماذج من المجالت العلمية المحكمة التي تصدرها.
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المحور التاسع  :خدمة المجتمع
Community Service
على المؤسسة أن :
 -توفر خطة لخدمة المجتمع وتعمل على توفير الظروف المناسبة لتطبيقها

 تخصص وحدة علمية الدارة وتعزيز العًقة مع مؤسسات المجتمـع المحلـيواالقليمي وسوق العمل .

 تنشيء مراكز متخصصة لخدمة المجتمع مثل مراكز التعليم المستمر والمكاتباالستشارية والعيادات الطبية والمراكز الزراعية والبيطريـة ومراكـز خدمـة

المجتمع الريفي التي تستهدف المرأة بشكل خاص ....وغيرها.

 تسهم في اقامة المعارض والندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية وتصدرالمجًت الثقافية وتطور التقنيـات والبـرامج الحاسـوبية وتقـدم الدراسـات
واالستشارات لمؤسسات المجتمع العام والخاص .

 تستحدث التخصصات الجديدة لمواكبة المسـتجدات العلميـة وتلبيـة حاجـاتالمجتمع

 تسهم مع مؤسسات المجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية واالجتماعية. تحتفظ بعًقات عمل وروابط قوية مع مؤسسات المجتمـع المحلـي والعربـيوالعالمي م خًل توثيق عًقاتها مع المنظمات واالتحادات والروابط العلميـة

المختلفة.

 تبرم االتفاقيات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات مع المؤسسات المماثلـة فـيالعالم .

االدوات المطلوب توفيرها :
 -خطة خدمة المجتمع .

 نماذج من االتفاقيات والعقود المبرمة مع مؤسسات المجتمع . -احصائيات بأعداد األنشطة المنفذة مع مؤسسات المجتمع .
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المحور العاشر :التقويم
Evaluation
وهي عملية تقوم بها المؤسسة لتحديد نقاط القوة والضعف في ادائها االكاديمي
والمالي واالداري والفني وغيرها
على المؤسسة أن :
 توفر االنظمة المحددة والمعلنة والعادلة لتقويم الطلبة . تفحص عددا م نماذج االسئلة وبيا مـدى ارتباطهـا باالهـداف التعليميـةللمؤسسة  ،وتمثيلها لمحتوى الكتاب  ،وقياسها لمسـتويات عقليـة متنوعـة ،

وتعليمات االجابة واضحة  ،وترتب بشكل منطقي م السهل الى الصعب  ،وا
تراعي الفروق الفردية ....وغيرها .

 تتبع النظم الحديثة في التقويم ورصد النتائج . تتاكد م كفاءة النظام المتبع في إجراء االمتحانات ورصـد النتـائج  ،ومـدىاالستفادة منها في عملية التقويم .

 -توظف نتائج تقويم أداء أعضاء هيئة التدري

والكادر الوظيفي في صياغة خطط

المؤسسة ورسم برامجها المستقبلية .

 تقار مستوى جودة المؤسسة مع مستوى الجودة الذي حققت المؤسسات المنافسةفي ضوء متطلبات المواصفات العالمية .

 تعتمد اساليب فعالة للتقويم المستمر بهدف التعرف على االنجـازات التـي تـمتحقيقها في مجال الجودة .

 تعتمد الدراسات التقويمية لتحديد وتحليل المشكًت التي تعوق تنفيـذ البرنـامجواقتراح الحلول .

 -توجد الية لتقويم الخريجي ومدى نجاحهم في مجاالت العمل بعد التخرج .

 وجود الية الستعراض وثائق التخرج في البرامج الدراسية والتحليل الناقد لمدىمواءمتها للمعارف والمهارات المطلوبة للتخصص .

 توفر البيانات االحصائية ع المخرجات الطًبية في مختلف انواع البـرامج ،ونسب النجاح في المواد الدراسية المختلفة والمستويات الدراسية  ،فضً عـ

نسب الرسوب والفصل والتاجيل  ،والرسوب بالغياب والمواد الدراسية .

 تعلم طلبتها بكافة االنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم االمتحانات واعتماد نتائجها56

 تنفذ المؤسسة اجراءات تقويم المخرجات باستخدام اختبارات الكفاءة الغـراضالمساءلة والتحسي .

 توفر اجراءات واضحة تضم تزويد الطلبة بتغذية راجعة حول مستوى ادائهـمم اجل تعزيز التعليم وتسهيل التطوير .

 تجري عمليات التقويم الذاتي لكل مجاالت ومرافق المؤسسة .االدوات المطلوب توفيرها :
 -نظام االمتحانات.

 -نماذج من اسئلة االمتحانات .

 -احصائيات عن النجاح والرسوب .

 دراسات تقويمية عن اداء المؤسسة. -الية متابعة الخريجين .

المحور الحادي عشر :االخالقيات الجامعية Academic Ethics
تطبق المؤسسة بكافة وحداتها في اطار اخالقي ذي مرجعية قيمية اسـالمية واضـحة

وينبغي على المؤسسة ان توفر عدداً من العناصر
على المؤسسة ان :

 تضم نزاهتها م خًل نشر المعلومات الصحيحة والموثوقة بشا رؤية المؤسسـةورسالتها واهدافها والبرامج والمقررات والدرجات االكاديميـة والرسـوم الدراسـية
والوضع المالي ومتطلبات القبول والتخرج واعضاء مجل

والكليات واالقسام واعضاء هيئة التدري

االمناء ومجال

والموظفي والطلبة .

الجامعـة

 توفر ميثاقا اخًقيا عاما للمؤسسة  ،ومواثيق اخًقية مهنية ( لًطباء  ،المعلمـي ،االعًميي ... ،وغيرهم ) .

 -توفر نظاما للثواب والعقاب في ضوء معايير محددة .

 تهيء اجواء م الشفافية في التعامًت االدارية والمالية . تؤكد على االبعاد االخًقية في المقررات الدراسية . تؤكد على االبعاد االخًقية في جميع نظم التقويم .57

 تضع الضوابط االخًقية الستخدام التقنيات الحديثة . توفر نظاما يكفل تكافؤ الفرص والعدالة سواء في التعيي او االختبـار او المـنح اوالحوافز

 تتاكد م مراعاة الخطط البحثية لًخًقيات العلمية الواجبة . تراعي االبعاد االخًقية في خدمة المجتمع . -توفر قواعد تكفل حق التظلم لكل فرد.

 تضم المؤسسة الحرية االكاديمية وحرية التعبير ع االراءالعضاء هيئة التدري . -تستخدم اسلوب تقويم اعضاء هيئة التدري

م قبل الطلبة للتعرف ع مدى موضوعية

االساتذة في الطرح والمناقشة .
االدوات المطلوب توفيرها :

 نماذج من المواثيق االخالقية . -ضوابط التعيين والترقية.

 -ضوابط الثواب والعقاب ( لوائح المحاسبة االدارية ).
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