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 القسم األول

 أحكام أساسية  

 تقديم   .1

حتى من غير المتوقع أن تحقق المؤسسة أعلى مستويات التقدير في كل نواحي نشاطاتها. و

م معايير إن التطلع إلى ذلك هو أمر غير واقعـي. لذلك نؤكد أن هذه الوثيقة تهدف إلى تقدي

ن للمس وصفية لألداء في أشكال مختلفة من النشاطات المتعلقة بالتعليم العالي  بحيث يمك

 ه القطاعات أن تكون لديهم أسس واضحة تعتمد معايير الممارسات الجيدةؤولين عن هذ

يمي للبارمج لتحقيق متطلبات الجودة في التعليم العالي تمهيداً  للحصول على االعتماد األكاد

ضع الخطط التعليمية. كما يمكن أن تساعد هذه المعايير في التقويم المؤسسي الذاتي،  وفي و

نب القوة افة إلى مساعدة المؤسسة التعليمية ككل على التعرف على جوالتحسين األداء، باإلض

ولوية النسبية والضعف النسبي، وعلى العمل على تحسين جوانب النشاط التي تم إعطاؤها األ

 ضمن رسالة المؤسسة.  

   

 مجال تطبيق المعايير   .2

خاصة،  وٕا رة، العامة والتطبق هذه المعايير على جميع المؤسسات التعليمية، الكبيرة والصغي

مادية ن كانت تلك المؤسسات تختلف في تنفيذها للمهام باختالف حجمها، ٕوٕامكانياتها ال

يمكن ووالبشرية،  والظروف التي تعمل فيها، واألولويات المحددة في رؤيتها  ورسالتها. 

المعايير  ة(. أمااستثناء أي معيار ال يتعلق بعمل المؤسسة )ال ينطبق على طبيعة عمل المؤسس

ير في التي تنطبق على عمل المؤسسة فيتم تقييمها بناء على مؤشرين هما وجود هذه المعاي

 المؤسسة  ومدى تطبيقها بفاعلية.  

ة ككل عند التقويم لالعتماد المؤسسي فان األداء في كل هذه المجاالت على مستوى المؤسس

 يؤخذ في االعتبار.  

العتماد كما شاطات المؤسسة التعليمية في أهميتها بالنسبة للحكم بابالتأكيد، ال تتساوى كل ن

نا على تؤخذ بعين االعتبار ظروف كل مؤسسة، واستارتيجياتها الخاصة بالتطوير ) يُعتمد ه

 رؤية الكلية ورسالتها(. 

ً  في بعض المؤسسات، خاصة تلك  فعلى سبيل المثال يحتل البحث العلمي مكان اً رفيعا

لتي تسعى لالعتارف بها على مستوى العالم، في مثل هذه الحالة يعد إسهام المؤسسات ا

أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي، ومدى هذا اإلسهام أماًًر بالغ األهمية. بالمقابل هناك 

مؤسسات أخرى تركز على نوعية بارمج التعليم في المرحلة الجامعية األولى في مثل هذه 



بحث العلمي باألهمية نفسها على الرغم من أهمية اشتارك أعضاء المؤسسات،  وال يعد ال

هيئة التدريس في النشاطات البحثية لضمان أن يكون تدريسهم متابعاً آلخر التطو ارت في 

مجال تخصصهم. وفي جميع األحوال تحظى جودة معيار التعلم والتعليم بأهمية قصوى ألنه 

يمية )وخاصة في جامعاتنا السورية(. لذلك يعد يشكل عادة الوظيفة األساس ألي مؤسسة تعل

األداء الجيد المتعلق بهذا المعيار أماًًر جوهرياً بالنسبة لقار ارت االعتماد األكاديمي وضمان 

 الجودة.  

الخاضع  أما بالنسبة لتقويم البارمج فكل معيار ينظر إليه بما يتناسب مع طبيعة البرنامج

على البارمج  طة التي تدار مركزيا في المؤسسة ولها تأثير كبيرللتقويم. يؤخذ باالعتبار األنش

االعتبار  مثل: تعيين أعضاء هيئة التدريس, وجودة الخدمات المكتبية، فتؤخذ هذه األنشطة في

البارمج  عند التقويم البارمجى  ٕو ان لم يكن لمس ؤول البارمج سيطرةعليها. ويجب أن تحقق

حقيق تإضافة إلى  NARSق مع المعايير األكاديمية الوطنية معايير تحصيل الطالب التي تتس

 رسالة البرنامج وأهدافه التي وضعتها المؤسسة.  

 . مصطلحات أساسية  3

 المؤسسة . 1  

ا )ألغارض يقصد بها في هذا الدليل كل مؤسسة ٍتعليم  ٍعال  تقدم بارمج دارسية ال تقل مدته

دة الثانوية الساعات المعتمدة بعد الحصول على الشها هذا الدليل( عن سنتين أو ما يعادلها من

 العامة أو ما يعادلها وتهدف إلى منح درجة علمية.   

 الجودة. 2   

. أي ISO 9000:2005هي درجة تحقيق مجموعة خصائص الكيان المتأصلة للمتطلبات 

لوفاء اعلى بتعبير آخر هي جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قاد اًًر 

 American National Standardsباحتياجات الزبون )المعهد األمريكي للمعايير 

Institute  .) 

 ضمان الجودة . 3  

ودة عملية إيجاد آليات ٕوٕاجارءات تطبق في الوقت الصحيح والمناسب للتأكد من أن الج

 المرغوبة ستتحقق، بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه الجودة.   

 التدقيق  -4

مدى  عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول على دليل التدقيق وتقييمه بموضوعية لتحديد

 تلبية معايير التدقيق". 

  



داالعتما. 5    

ن أن هو مجموعة اإلجارءات والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد من أجل أن تتأكد م

ن المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم،  وأ

لجودة بارمجها تتوافق مع المعايير المعلنة والمعتمدة  وأن لديها أنظمة قائمة لضمان ا

 كتب.   نشطتها األكاديمية وفقاً  للضوابط المعلنة التي ينشرها الموالتحسين المستمر أل

 االعتماد المؤسسي. 6  

لك هو اعتماد المؤسسة ككل وفقا لمعايير محددة حول كفاية المارفق والمصادر ويشمل ذ

تويات انجاز العاملين بالمؤسسة وتوفير الخدمات األكاديمية والطالبية المساندة والمناهج ومس

أن تلك  بة وأعضاء هيئة التدريس وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية التي تشير إلىالطل

 المؤسسة قد استوفت الحد األدنى من المعايير.   

االعتماد البرامجي التخصصي.7  

وى الشهادة هو تقييم البرنامج في مؤسسة ما والتأكد من جودة هذه البارمج ومدى تناسبها لمست

 مع المعايير العالمية المحددة.    الممنوحة بما يتفق

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني قسمال

 آليات الحصول على االعتماد  

  .تقوم جودة عناصر النظام وفق المحاور الرئيسة واألو ازن المقابلة لكل منها .1

   

 *: أوزان مقترحة لتتناسب مع طبيعة أولويات البرامج األكاديمية.   

 %.   65الحد األدنى ألية مؤسسة للحصول على الشهادة هو  .2

 .   رامجتحدد جودة أداء المؤسسات والب .3

يحق للمؤسسة أن تعترض على تقرير لجان التدقيق وترفع االعتراض إلى مجلس  .4

 ضمان الجودة مع ذكر مبرارت االعتراض.   

نصر من عناصر في ضوء فحص الوثائق والمؤشارت الكمية والنوعية لكل ع .5

 المؤسسة وتحديد المستوى التقويمي للمؤسسة توصي لجان التدقيق لمجلس ضمان الجودة

 باتخاذ أحد القرارات اآلتية:   

 منح شهادة الجودة    -أ

 بدون شروط أو توصيات    -

 مع بعض التوصيات.    -

 مع بعض التوصيات وطلب تقرير متابعة خالل فترة معينة.    -

 منح شهادة الجودة:   تأجيل  -ب

 بسبب وجود جوانب من الضعف في أداء المؤسسة يمكن إصالحه خالل فترة من الزمن.   

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

طلب  تعتبر مدة سريان شهادة الجودة خمس سنوات وعلى المؤسسة أن تبادر إلى تقديم -د

 إعادة الحصول على شهادة الجودة قبل نهاية الفترة بعام واحد.   

    

 

 

 

 



 القسم الثالث  

 معايير االعتماد  

 يجب أن تحقق المؤسسات التي تريد الحصول على االعتماد المعايير اآلتية:   

  

 لبات عامة:   . متط1

لى تحسين يجب أن تضع المؤسسة نظام اً توثيقي اً يساهم في تحقيق معايير الجودة  ويحافظ ع

 فعالية نظام إدارة الجودة يشمل:  

 تحديد العمليات واإلجارءات الالزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة.   -1

 أسلوب تسلسل العمليات واإلجارءات ونظام العمل وتعاقبها وتفاعلها.   -2

 تحديد  طرائق ضمان ضبط العمليات والتأكد من فعالياتها.   -3

 توفير المعلومات وتحليلها وأساليب القياس المناسبة لها.   -4

 توثيق وتحديد النتائج المتحققة والمخطط لها لالستمارر في التحسين المستمر -5

 للعمليات.  

 . دليل الجودة  2

باستمرار ويجب أن   يجب أن تضع المنظمة دليالً  للجودة  وتحافظ عليه وتحدثه 

 يتضمن ما يلي:  

 إجارءات العمل الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك التفاصيل والمبر ارت.   -

عة أو اإلشارة إلى مرجعية اإلجارءات المستندة إلى اللوائح والنظم الخاصة بالجام -

 الكلية أو المعهد أو المركز.  

وضع مخططات توضح التفاعل بين إجارءات نظام إدارة الجودة مع وصف هذا  -

 التفاعل بين اإلجارءات والعمليات المختلفة.  

 . ضبط الوثائق في المؤسسة  3

 تتم عملية ضبط الوثائق من خالل ما يلي:   

 التأكد من مالئمة الوثائق قبل اعتمادها ٕوٕاصدارها.   .1

 مارجعة وتحديث الوثائق )تنقيح، تعديل( عند الضرورة ٕوٕاعادة اعتمادها.   .2

 التأكد من تحديد ماهية التعديالت الحاصلة على الوثائق.   .3



 التأكد من أن الوثائق واضحة وسهلة التمييز من خالل الترميز الدقيق.   .4

 التأكد من تمييز الوثائق خارجية المصدر وضبط أسلوب توزيعها.   .5

 منع االستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة.   .6

 ومن الواجب تحديد مسؤولية استخدام دليل الجودة وتحديد األشخاص المسؤولين عن أي

مارقبة(  ثيقةتعديل أو إضافة أوتغيير في هذا الدليل حيث تمهر جميع صفحات الدليل بخاتم )و

ؤشر عليها وال مانع من توزيع عدد من األدلة االرشادية لتطبيق نظام إدارة الجودة على أن ي

 بأنها وثائق غير مضبوطة وما يترتب عليها من تعديل ال يعد معتمداً .   

 . ضبط السجالت في المؤسسة 4

ا لضمان يجب على المؤسسة المصادقة على سجالت الجودة كافة وصيانتها وتحديثه

ليها استماررية التحسين وكذلك بقاء السجالت في حالة مقروءة ويسهل تحديدها والحصول ع

 واستردادها. كما البد من تحديد فترة حفظ المستندات  وطريقة التخلص منها.   

تاريخ في حال استخدام السجالت االلكترونية يحدد لها نموذج يوضح موقع تلك المستندات و

 الحتفاظ بها وطريقة فعالة للمحافظة عليها.   إنشائها ومدة ا

 . مسؤولية اإلدارة:  5

 تلتزم بما يلي:   على المؤسسة أن

 .   توفر وثيقة واضحة تعبر عن رؤية المؤسسة وأهدافها التربوية العامة والخاصة -

 تتأكد من مصادقة مجلس المؤسسة على رؤية الجامعة وأهدافها.    -

الرس الة واأله داف واض حة وش املة ومنش ورة ومعلن ة تتأك د م ن أن ن ص  -

 ومعروف ة للمجتم ع، وأعض اء هيئ ة التدريس، واإلداريين، والطلبة.   

 تارجع رسالتها وأهدافها بصورة منتظمة وتنقحها من أجل التحسين والتطوير    -

 تستند إلى رسالتها وأهدافها في عملية التخطيط واتخاذ القارر المؤسسي.    -

 تتأكد من أن األهداف متضمنة النتائج المتوقعة من الخريجين.    -

 لعالمية.   توضح في رسالتها أشكال العالقة بينها  وبين المؤسسات المناظرة المحلية وا -

ض والمتوس طة والبعي دة الم دى وتو ت وفر خط ط العم ل المس تقبلية القريب ة -

تدريس، ح فيه ا كيفي ة تحقي ق أه دافها ٕوٕاش باع حاجات األفارد فيها ) أعضاء هيئة ال

 الطلبة، الباحثون، أفارد المجتمع. . . وغيرهم (.   

 ت.   توفر عمليات المارجعة للخطط وتعديلها وتحسينها باستمارر استجابة للمتغيار -



شارك أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوحدات والدوائر في إعداد تحرص على إ -

 الخطط اإلستارتيجية والسنوية.   

 تحرص على أن يكون هيكلها التنظيمي  مرناً الستيعاب المتغيارت المحتملة.   -

 توفيرها:   األدوات المطلوب

 وثيقة رسالة المؤسسة وأهدافها   -

لعلمي، خطيط للموارد المادية والبشرية، البحث انماذج من خطط العمل في مجال ) الت -

 التدريب، خدمة المجتمع. . . وغيرها (. 

   

ماناً  تتأكد من أن مجلس المؤسسة هو الذي يرسم السياسات التي تنسجم مع رسالتها ض -

 لجودة البرامج والخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والموارد الالزمة لدعمها   

 قارر.   تها ٕوٕاجارءاتها تضمن الوضوح والشفافية في عملية اتخاذ التتأكد بأن سياس -

مارجعة وتتأكد من أن الهيكل التنظيمي فيه درجة من المرونة تسمح بتغيير األولويات  -

 السياسات تبعاً  لمتطلبـات المؤسسة.   

ً  للواجبات األكاد - ً  واضحا ً  للهيكل التنظيمي، وتعريفا ً  دقيقا مية يتوفر وصفا

 والمسؤولية.   

تتيح للطلبة تقديم شكواهم بصورة منفـردة أو جماعيـة مـع ضـمان احتـارم  -

 الخصوصـية والسـرية وتقـديم الحلـول فـي وقت مناسب ودون تأخير.   

ائب العميد، توفر اإلجارءات المعتمدة في التعيين للمناصب اإلدارية العليا ) العميد، ن -

 ابط التعيين، ومدة التعيين.   رؤساء األقسام ( وضو

ميد ( تعمل على تأمين وجود عالقة فعالة بين اإلدارة العليا ) رئيس الجامعة، الع -

 وأعضاء هيئة التدريس.   

ل توفر الكادر اإلداري الكفء لتحقيق األهداف وتحسين الخطط والتعامل مع مشاك -

 الطلبة.   

 نتائج الخطط والتحسين المستمر.   توفر نظاماً  وآليات للتدقيق الداخلي ل -

تهيئ األجواء ألعضـاء هيئـة التـدريس لمناقشـة مشـكالت القسـم مـع ذوي  -

 االختصـاص قبـل العـرض علـى مجلـس القسم.   

تشرك األساتذة واإلداريين في إبداء الرأي بخصوص سياسات المؤسسة والتخطيط  -

 تهم واختصاصاتهم.   والميزانية ذات العالقة بمجاالت مسؤوليا



ساتذة تخلـق بيئة مالئمة لممارسة التفـويض والتحديث والتميز المؤسسي وتشـجع األ -

 صلة.   والموظفين واإلداريين على المبادرة بتحسين الممارسات والبرامج والخدمات ذات ال

صناعة  ياتيتم تقويم دور القيادة والسلطة اإلدارية للمؤسسة والهياكل التنظيمية وعمل -

 القارر وبصورة منتظمة.   

ولي  تضمن جودة العالقات مع المؤسسات التعليمية والتربوية عربي  ٕوٕاقليمي  ود -

 عبر تفعيل االتفاقيات الثنائية والجماعية وتسخيرها لخدمة الموظفين والطلبة.   

رة تمتتأكد من قيام مجلس المؤسسة بمراجعة اللوائح واألنظمة اإلدارية بصورة مس -

وتتخذ اإلجارءات الكفيلة بتطوير أشكال التواصل مع الوحـدات واألقسـام األخـرى 

 لمسـاعدتها علـى حـل المشـكالت العالقـة ومتابعـة أدائهـا وتحسينه.   

د العاملين في توفر نظاماً  خاصاً  للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقدي اًًر لجهو -

 المؤسسة.   

 تقوم بمارجعة األنظمة والتعليمات لضمان إدارة المؤسسة واستقاللها في إطار -

 المساءلة والشفافية.   

أخالقيات بتوفر بيئة العمل المناسبة التي تشجع على التميز في األداء وتعمق اإلحساس  -

 العمل.   

ت اإلنسانية توفر الرعاية لألنشطة االجتماعية والثقافية  والرياضية التي توثق العالقا -

 داخل المؤسسة والمجتمع.   

رنه تتبنى أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس من منظور رئيسه المباشر وأقا -

 والطلبة.   

 تاجية.   لكفاءة واإلنتستخدم الموارد البشرية والمادية بدرجة عالية من الفاعلية وا -

نية توفر الصالحيات لرئيس المؤسسة للقيام بواجبه في الرقابة الفاعلة على مياز -

 المؤسسة ونفقاتها.   

توفر الصالحيات لرئيس المؤسسة للقيام بمهامه في إصدار التوجيهات الالزمة  -

 لتحسين بيئة التعليم والتعلم على مستوى المؤسسة.   

 يئة التدريس والعاملين والطلبة المساهمة في صنع القارر.   تتيح ألعضاء ه -

 تحرص على التخطيط لالجتماعات بناًء  على جدول أعمال مقترح.    -

 يق واحد.   تتعامل بأسلوب علمي يسهل التفاهم معها، ويتسم أسلوبها بالتشجيع للعمل كفر -

 تتحرى الدقة في العمل وفق ضوابط ولوائح معتمدة.    -



 تتصف التقارير السرية باإلنصاف.    -

يس توفر الضمانات والكفاالت القانونية لحفظ حقوق العاملين وأعضاء هيئة التدر -

 والطلبة.   

وابط تفوض الصالحيات اإلدارية لعمداء الكليات ورؤساء األقسام وفق اللوائح والض -

 للعمل كفريق واحد.   

 أعضاء هيئة التدريس.   تهتم بأمن وسالمة العاملين والطلبة و -

طلبـة تعتمد المقاييس العلمية واألدوات الموضوعية لقياس مدى التحقق من تعلـم ال -

 م الطلبة.   وتحديـد جـودة عمليـات التعلـيم ٕوٕاجارء التغيارت المطلوبة لتحسين مخرجات تعل

ات ذات ة للجهتستخدم نتائج عملية التقويم الموثقة إلبالغ القضايا المتعلقة بالجود -

 العالقة.   

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 الهيكل التنظيمي واإلداري للمؤسسة.    -

 نماذج من محاضر االجتماعات.    -

 تعليمات اختيار القيادات.    -

 نماذج من تعليمات العمل والصالحيات.   -

   

االسـتثمار تخطط وتنشئ وتصون وتطـور مواردهـا الماديـة علـى نحـو يضـمن  -

 الفعـال والجـودة المسـتمرة المطلوبـة لدعم بارمج المؤسسة وخدماتها.   

توفر موارد مادية آمنة وكافية تساهم في دعم وضمان سالمة وجودة البرامج  -

والخدمات مثل )المباني، المختبرات، الورش الفنية، الساحات الرياضية، المكاتب، 

    التجهيازت، المكتبات، المطاعم.(.

مج والمقـر تضمن تصميم المـوارد الماديـة فـي كـل المواقـع التـي تقـدم فيهـا البـار -

 ارت والخـدمات وتخضـعها للصـيانة الشاملة والمستمرة.   

 تضمن التكامل بين تخطيط الموارد المادية والتخطيط المؤسسي بوجه عام وتقوم -

تائج التقييم فاعل للموارد المادية وتستفيد من نالمؤسسة على نحو من تظم بتقييم االستثمار ال

 في تحسين أدائها.   

الخدمية ومن توفر العدد الكافي من العاملين الفنيين والمهنيين في اإلداارت المساندة و -

 ذوي الخبرة والكفاءة.   



مج توفر قاعدة بيانات عن الموارد المادية واالحتياجات األساس ذات الصلة ببار -

 المؤسسة.   وخدمات 

    توفر مستلزمات األنشطة الالصفية من مكتبة محوسبة، وقاعات، ومسارح وغيرها. -

دقيقة توفر نظام معلومات متكامل يتسم بالكفاية والفاعلية في توفير المعلومات ال -

 والسريعة لمتخذي القارر.   

 توفر المكاتب واألماكن الالئقة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.    -

 توفر شروط األمن والسالمة في كافة مارفق المؤسسة.   -

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 الخطة اإلنشائية لتطوير وصيانة المؤسسة.    -

 نماذج من الد ارسات التقويمية للموارد المادية.    -

 ة في مجال الموارد المادية.  مي ازنية المؤسس -

   

 تحدد بشكل علني وواضح المعايير والمؤهالت واإلجـارءات المتعلقـة باختيـار -

 .   المـوظفين والعـاملين وأعضـاء هيئـة التدريس بما يتواءم ورسالة وأهداف المؤسسة

 تحدد المهام والواجبات المناطة بكل موظف حسب تخصصه ومؤهالته العامة وتضع -

 الشخص المناسب في المكان المناسب.   

 .   تحتفظ بفاعلية مواردها البشرية عن طريق تقويم أدائهم بصورة دورية ومنتظمة -

 ها.   تحتفظ بقواعد مكتوبة تحدد األخالقيات المهنية لجميع الموظفين العاملين في -

 توفر سياسات موثقة تحقق العدالة في كافة إجارءات التوظيف.    -

 تهيئ الشروط المطلوبة ألمن وسرية السجالت الشخصية للموظفين.    -

لك تقيم باستمرار سجالت التوظيف وتتحقق من مدى توفر العدالة والتنوع فيها وذ -

 انسجاماً  مع رؤيتها ورسالتها.  

لعاملين اتوفر فرص التنمية المهنية المستمرة وورش العمل واألنشطة التدريبية لجميع  -

لتي تم اوفق احتياجاتهم بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وفي ضوء احتياجات التدريس والتعلم 

 تحديدها مسبقا.   

  ة.  تقوم باستمرار برامج التنمية المهنية وتستخدم نتائج التقويم إلغراض الجود -



لذاتية. تهيئ اإلحصائيات المطلوبة عن أعداد الموظفين، مؤهالتهم، خبارتهم، سيرهم ا -

 . . وغيرها.   

 توفر نظاما للتامين الصحي والتعويض للعاملين.   -

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 شروط ومعايير التوظيف.    -

 المهام والواجبات المناطة بكل وحدة من وحدات المؤسسة.    -

 استمارة تقويم أداء الموظفين.    -

 الخطة التدريبية للموظفين.    -

 اإلحصائيات المتعلقة باألكاديميين والعاملين.   -

   

التعليمية  تـوفر الخدمات المساندة للتعلم وتستخدم مواردها التكنولوجية لدعم البرامج -

 واألنشطة الفكرية والثقافية والعلمية.   

ً عالي الجودة للمختصين في مجال االسـتثمار الفاعـل لتكنولوجي - ـا توفر تدريبا

 المعلومـات واإلشـارف علـى تقـديمها 

ة والمحافظة على كفاءة تشغيلها بما يتماشى مع مصلحة الطلبة والموظفين وأعضاء هيئ

 التدريس.   

نة تخضـعها للصـياتخطط على نحو منتظم البنية التحتية للتكنولوجيا والمعدات و -

 وترفـع مـن كفاءتهـا بمـا يتماشـى مع احتياجات المؤسسة.   

 توفر االعتمادات المالية الكافية لتغطية مو ازنة المواد التقنية.    -

 تعليمية.   توفر الموارد التقنية المتطورة والمتنوعة ذات الصلة بالبارمج والعملية ال -

تبة يئة التدريس والموظفين في االستفادة من المكتوفر الحرية لطلبتها وأعضاء ه -

 وخدمات مساندة التعلم.   

ل توثق عالقاتها بإقامة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات األخرى في مجال استغال -

 المكتبات وخدمات مساندة التعليم وتقييم تلك الخدمات.   

 لمرتبطـة بشـبكاتتـوفر المكتبـات المـزودة بمصـادر المعلومـات الحديثـة ا -

لحديثة االمعلومـات المحليـة والعالميـة، والوسـائل السمعية والبصرية، ووسائل االتصال 

 كاالنترنت  ومخابر الكمبيوتر وغيرها.   



حة للمطالعة توفر األجواء الصحية كالتهوية والتدفئة واألماكن والمقاعد الكافية والمري -

 والدارسة.  

 ها:   األدوات المطلوب توفير

 خطة الموارد التقنية والمخصصات المالية المرصودة لها.   -

   

تنفيذ  توفر وحدة إدارة الموارد المالية يديرها موظفون مختصون أكفاء يتولون مهمة -

 خطة المؤسسة المالية.   

تضع المؤسسة الخطوط العريضة والعمليات المتصلة بالتخطيط المالي وتنمية  -

    ل األقسام فرصاً  مناسبة للمشاركة في تنمية سياستها المالية.الميازنية، ومنح ك

ً  لمدى توفر الموارد المالية ووتير - ً  واقعيا ة نموها يعكس التخطيط المؤسسي تقييما

 ومتطلبات اإلنفاق السنوي.   

الحفاظ على تقّيم خططها المالية السنوية تقييما واقعيا لضمان توفر الموارد المالية و -

 رة نموها ومتطلبات اإلنفاق السنوي.   وتي

مالي تمتلك المؤسسة سيولة نقدية واحتياطي مالي يكفيان للحفاظ على استقاررها ال -

 واحتياجاتها الطارئة.   

   تستخدم المؤسسة الموارد المالية الكافية لدعم بارمج وخدمات تعلم الطلبة.  -

صوالً  ولنة لكافة فعالياتها وأنشطتها توفر المؤسسة آليات رقابة مالية منتظمة ومع -

 التخاذ القرارات المالية المناسبة.   

 تستثمر المؤسسة جميع مواردها المالية بما فيها األنشطة المساعدة، وصناديق -

 المساعدات المالية الخارجية بشكل سليم يتماشى مع رؤية المؤسسة.  

 األدوات المطلوب توفيرها:   

  الخطة المالية.   -

 الموازنة المالية وتوزيعها على أبواب اإلنفاق.    -

 توفير تقارير الرقابة المالية.    -

   

 

  



 األدوات المطلوب توفيرها:  

 أنظمة وتعليمات القبول والتسجيل واالنتقال والتحويل والج ازءات.    -

 أنظمة وتعليمات االمتحانات.    -

 نماذج من سجالت الطلبة وتوثيقها ) اليدوي واآللي (.    -

 نماذج اختبا ارت القبول، وقياس الكفاءة.    -

لتدريس نماذج استبانات استطالع أ ارء الطلبة في جودة التعليم وأداء أعضاء هيئة ا -

 والخدمات.   

 إحصاءات عن الطلبة.   -

   

ـة تلـك تحدد االحتياجات األساس للطلبة وتوفر الخـدمات والبـارمج المناسـبة لدارس -

 االحتياجـات ) بنـاًء  علـى نتـائج االستقصاءات العلمية (.   

من توفر الكتيبات التعريفية واإلرشادية للخدمات الطالبية المقدمة على أن تتض -

 أن ات دقيقة بشممعلو

شهادات، ات، الدرجات العلمية، الرمج الدارسية وأنواعها، المقرار)المؤسسة، الرسالة، الب

تسجيل، الجامعة، متطلبات القبول والس أسماء أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، أعضاء مجل

سات التي تهم نح الدرجات العلمية، األنظمة األكاديمية، وكافة السياالرسوم الدارسية، قواعد م

 الطلبة (.   

إلرشاد النفسي والتربوي من أجـل مسـاعدة الطلبـة علـى النمـو تخصص وحدة ل -

 والنجـاح وتهيئـة األسـاتذة لممارسـة الوظائف اإلرشادية.   

، الرياض ت وفر المؤسس ة وح دات التنمي ة الطالبي ة )الفني ة، العلمي ة، الثقافي ة -

رفع مستوى تحصيله ية وغيره ا( والت ي ت ؤدي إل ى ص قل شخصية الطالب الجامعي، و

 الدارسي ٕوٕاشاركه في الحياة الجامعية والمجتمعية.   

 توفر السكن اآلمن والمريح للطلبة في المدن الجامعية.    -

 توفر صندوق للقروض والمساعدات المالية والعينية للطلبة المحتاجين.    -

)األنشطة  ء الطلبة بشكل دوري في الخدمات التكميلية في المؤسسةارتستطلع آ -

 داخلي، المطاعم، مواقف السياارت وغيرها(.   الرياضية, السكن ال

 كاديمية.   توفر الخدمات الالزمة لمساعدة الطلبة على التفاعل مع زمالئهم والبيئة األ -



ط توفر الخدمات لدعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  ولمساعدتهم على االنخار -

 معها.    لبالحياة األكاديمية والتفاع

 توفر الحوافز المادية والمعنوية للطلبة المتميزين.   -

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 نماذج لبعض الد ارسات العلمية للتعرف على احتياجات الطلبة.    -

 الدليل اإلرشادي للمؤسسة.    -

 مهام وواجبات وحدة اإلرشاد النفسي والتربوي.    -

 مات الطالبية والتنمية إلبداعاتهم.   مهام وواجبات وحدات الخد -

 لوائح الج ازءات الطالبية.   -

   

رؤية ومج الدارسية والمقرارت مع الفلسفة العامة للدولة، ارمدى ارتباط الب تحديد -

 لخ.   ة، حاجات الطلبة والمجتمع، وتنميتها لشخصية الطلبة. . . اورسالة وأهداف المؤسس

 الدارسي من حيث:    وضع خطة تفصيلية للبرنامج -

 التحديد الواضح لألهداف.    *

 الوصف الدقيق لطبيعة المقر ارت.    *

 التكامل مع خطط األقسام األخرى في المؤسسة.    *

 التعري ف الكام ل لمكون ات البرن امج ) النظ ام المتب ع، فص لي، س نوي، س *

لخريج، لاعات معتم دة(، م دة الدارس ة، ع دد الساعات المعتمدة، نوع الشهادة التي تمنح 

التخصص الرئيس والتخصص الفرعي، العبء األكاديمي، متطلبات الجامعة، متطلبات 

 ات االختيارية.   الكلية، متطلبات القسم، المتطلب

ت وفير الكتيب ات واألدل ة الالزم ة الت ي تع رض بوض وح الل وائح الت ي  -

 تحك م الب ارمج التعليمي ة ٕوٕاج ارءات القب ول واالنسحاب.   

ة توفير إحصاءات عن أعداد الخريجين في العام الدارسي وتقديارتهم وعدد الطلب -

 المسجلين في البرنامج.   

يث ملفات متكاملة لكل مقرر من المقر ارت يتضمن بيانات مفصلة عنه من ح امتالك -

 العناصر اآلتية:   



ـدد عمعلومات عامة عن المقرر مثل: اسم المقرر، الفصل الدارسي الذي يقدم فيـه،  *

 السـاعات النظريـة، والعمليـة المعتمدة. . . وغيرها.   

 وصف مختصر للمقرر.    *

 مقرر.   مخرجات تعلم ال *

 المفردات التي يشتمل عليها المقرر.    *

 الكتب المعتمدة في دارسة المقرر.    *

 نظام التقويم للمقرر.    *

التأكد من وضوح األدوار والمسؤوليات المختلفة لألجهزة المشاركة في تصميم  -

. وغيرها  ..  ومارجعة بارمجها ومنها )األقسـام، مجالس األقسام، الكليات، اللجان القطاعية.

   .) 

ودتها توفير المناهج الدارسية المتطورة التي تواكب تطو ارت العصر  والتأكد من ج -

لدكتو والتحسين المستمر لهـا ويشـمل ذلك بارمج ومقر ارت ) البكالوريوس، الماجستير، ا

 اره ( فضال عن بارمج التعليم المستمر وسواها. .   

 لتطلب ات إع داد الخ ريجين الق ادرين عل ى تحم توض يح مالءم ة الب ارمج لم -

تطورة المس ؤولية والعم ل ض من الفري ق والتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة الم

 وفق متطلبات التغيارت العالمية.   

توضيح مالءمة البارمج الحتياجات المجتمع، وسوق العمل، ومتطلبات التنمية  -

 المعرفية.   

تب اط المن اهج والمق ر ارت م ع متطلب ات الت رخيص المهن ي تحدي د ار -

وذل ك ف ي المه ن الت ي تس توجب ممارس تها الحصول على ترخيص من جهات 

 أخرى خارج المؤسسة   

ح تحدي د م دى مالئم ة المق ر ارت وع دد الوح دات لك ل مق رر لمتطلب ات م ن -

 م اط التي تحددها اللجان القطاعية.   الدرج ة العلمي ة وفق ا للمع ايير واألن

وط تحدي د الب ارمج والمق ر ارت اإلض افية المقدم ة للطلب ة المتف وقين، ش ر -

 القب ول، ومحتوي ات البرن امج، ومس توى اإلقبال على االلتحاق به.   

ت تحدي د ب ارمج أكاديمي ة عالي ة الج ودة ف ي مج االت دارس ية قائم ة ) مع -

و ه ا ( وجدي دة، وتت وج ه ذه الب ارمج بمخرجات تعلم تؤدي إلى درجات علمية أرف ب

 بارمج جديدة.   



لعالي والمجال التأكد من أن مخرجات البرنامج متوافقة مع المعايير العالمية في التعليم ا -

ة ستعانالمهني من خـالل تقيـيم المخرجات التعليمية والبارمج والمقر ارت والشهادات باال

 بخبارت أعضـاء هيئـة التـدريس ومسـاندة الهيئـات االستشارية 

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 الخطة التفصيلية للبرنامج.    -

 األدلة اإلرشادية إلج ارءات التسجيل في البرنامج.    -

 ملفات المقر ارت الد ارسية   -

 تقارير التحسين والتطوير للمناهج.    -

 ن تقييم الخريجي -

   

   

  

تت وفر ل ديها الرؤي ا الخاص ة بمس توى المعلوم ات والمع ارف المطل وب  -

 توفيره ا بم ا يتناس ب م ع رس التها ورؤيته ا المستقبلية.   

 تحدث وتنوع األجهزة واألدوات بما يتماشى مع متطلبات كل مجال معرفي.    -

ب وتتأك د م ن أن الوس ائط التعليمي ة المس تخدمة ت رتبط بأه داف المؤسس ة،  -

ملية عالمحتوى التعليم ي، وتارع ي الف روق الفردية، وتثير حواس المتعلمين  وأن تكون 

 وغير مكلفـة، وقابلـة لالسـتخدام، ويمكـن الحصـول عليهـا. . . 

 وغيرها.   

يـث طارئـق المسـتخدمة فـي تـدريس الطلبـة مـن حتوفر األبحاث التقويمية عن ال -

دام قـدرة أعضـاء هيئـة التـدريس علـى إلق اء المحاض رة، وع رض المعلوم ات، واس تخ

يم التغذية الوس ائط التعليمي ة ف ي المحاض رة، ٕوٕاش ارك الطلب ة باألعم ال الصفية، وتقد

 االرجعة لتحسين عملية التعلم. . . وغيرها.   

 توفر التدريب المناسب لتنمية وتطوير مهاارت وقدارت أعضاء هيئة التدريس في -

 عملية التدريس.   

 لمية  توفر المعامل والورش الفنية لتلبية احتياجات الدروس العملية واألبحاث الع -

 توفر الكفاءات العلمية والفنية العاملة في المعامل والورش.    -



ساحة كافية والمقاعد، والبيئة المناسبة من تهوية ٕوٕاضاءة ومتوفر القاعات الدارسية،  -

 للقاعات الدارسية.   

تدريس توفر المكتبات المتخصصة والحديثة بما يحقق الوفاء بحاجات طالبها وهيئة ال -

 فيها نوعا وكما وحداثة.   

 توفر البارمج التدريبية الستخدام مصادر التعلم للطالب والمدرسين.    -

، البريد ر الضوابط األخالقية الستخدام ماركز مصادر التعلم ) الحاسوب، االنترنتتوف -

 االلكتروني، المحادثة. . 

 . وغيرها (.  

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 الخطط التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.    -

 قوائم األجهزة واألدوات المتوفرة واالحتياجات المستقبلية.    -

 التقويمية لط ارئق التدريس األبحاث  -

   

   

   

تتأك د م ن أن محت وى الكت اب الج امعي، بوص فه أح د مص ادر ال تعلم ص حيح،  -

    ودقي ق، وح ديث المعلوم ات، م ع وجود التاربط بين محتوى أجازء الكتاب وأفكاره.

لمـي، تتأكد من أن محتوى الكتاب يثير دافعية الطلبـة، ويحفـزهم علـى البحـث الع -

 ويثيـر لـديهم الرغبـة فـي التفكيـر الناقد واإلبداعي. . وغيرها.   

 تتأكد من وجود التناسب بين حجم الكتاب، وعدد الساعات المقررة له.    -

الع رض، مناس بته للمس  ت تفحص الكت اب الج امعي م ن حي ث أس لوبه ف ي -

ات توى العقل ي للطلب ة، توثي ق المعلوم ات والحقائق بالمارجع، والمصادر، والدوري

 وغيرها.   

عـة، تتأكد من أن الكتاب الجامعي معد ومصمم بطريقة جيدة من حيـث الشـكل، الطبا -

 الـورق، الرسـوم واألشـكال. 

 . . وغيرها.  

 األدوات المطلوب توفيرها:  



   د ارسات تقويمية عن الكتاب الجامعي باعتباره أحد مصادر التعلم وأسس اختياره. -

   

 توفر وحدة تتولى وضع خطة للبحث العلمي ٕوٕادارة شؤونه.    -

مية توفر أجواء البحث العلمي وتشجع أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العل -

 ات المجتمـع  وسوق العمل.   المتصـلة بحاجـ

لمجتمع لتمنح األولوية لألبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي واالقتصادي  -

 المحلي ومؤسساته.   

 توفر بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر والتطوير.    -

 تشجع أعضاء هيئة التدريس على المساهمة في أنشطة البحث التطبيقية.    -

رش لفرص لمساهمة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمارت والندوات العلمية ووتوفر ا -

 العمل العلمية.   

مع تساهم من خالل فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة بالمجت -

 المحلي.   

 تحرص على تكوين العالقات مع مؤسسات البحث العلمي العربية والعالمية.    -

مالية خاصة لدعم البحث العلمي  ونشره وتوزع ذلك على األقسام تخصص موازنة  -

 والوحدات المختصة بذلك.   

م تض ع سياس ة تش جع فيه ا البح ث العلم ي م ن خ الل إص دار المج الت المحك -

 ة ونش ر المؤلف ات العلمي ة وم نح إجاازت التفرغ العلمي وغيرها.  

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 البحث العلمي.   خطة  -

 إحصائيات بأعداد البحوث المنشورة  ومجاالتها.    -

 الموازنة المالية المخصصة للبحث العلمي.    -

 نماذج من المجالت العلمية المحكمة التي تصدرها.   -

   

 توفر خطة لخدمة المجتمع وتعمل على توفير الظروف المناسبة لتطبيقها    -

وتعزيز العالقة مع مؤسسات المجتمع المحلي واإلقليمي  تخصص وحدة علمية إلدارة -

 وسوق العمل.   



تنش ئ مارك ز متخصص ة لخدم ة المجتم ع مث ل مارك ز التعل يم المس تمر  -

ز خدمة والمكات ب االستش ارية والعي ادات الطبي ة والماركز الز ارعية والبيطرية ومارك

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

ريبي ة تس تحدث إقام ة المع ارض والن دوات العلمي ة والثقافي ة والتنموي ة والتد -

 وتص در المج الت الثقافي ة وتط ور التقنيات والبارمج الحاسوبية وتقدم الدارسات

 واالستشاارت لمؤسسات المجتمع العام والخاص.   

    المستجدات العلمية وتلبية حاجات المجتمعتستحدث التخصصات الجديدة لمواكبة  -

 ية.   تسهم مع مؤسسات المجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية واالجتماع -

ـي تـرتبط بعالقـات عمـل وروابـط قويـة مـع مؤسسـات المجتمـع المحلـي والعرب -

 ة المختلفة.   والروابط العلميوالعـالمي مـن خـالل توثيـق عالقاتهـا مع المنظمات واالتحادات 

 ي العالم.  فتبرم االتفاقيات العلمية والبحثية وتبادل الزياارت مع المؤسسات المماثلة  -

 الخطط واالحصاءات المطلوب توفيرها:    -

 خطة خدمة المجتمع.    -

 إحصائيات االتفاقيات والعقود المبرمة مع مؤسسات المجتمع.    -

 إحصائيات بأعداد األ نشطة المنفذة مع مؤسسات المجتمع.   -

   

   

   

   

   

   

 توفر األنظمة المحددة والمعلنة والعادلة لتقويم الطلبة.    -

يميـة تفحص عـدداً  مـن نمـاذج األسـئلة وبيـان مـدى ارتباطهـا باألهـداف التعل -

 للمؤسسـة، وتمثيلهـا لمحتـوى الكتـاب، 

ـي مـن وقياسها لمستويات عقلية متنوعة، وتعليمـات اإلجابـة واضـحة، وترتـب بشـكل منطق

 السـهل إلـى الصـعب، وأن تارعي الفروق الفردية. . . . وغيرها.   

 تتبع النظم الحديثة في التقويم ورصد النتائج.    -



ستفادة ج، ومدى االتتأكد من كفاءة النظام المتبع في إجارء االمتحانات ورصد النتائ -

 منها في عملية التقويم.   

توظ ف نت ائج تق ويم أداء أعض اء هيئ ة الت دريس والك ادر ال وظيفي ف ي  -

 ص ياغة خط ط المؤسس ة ورس م بارمجه ا المستقبلية.   

ذي  ودة ال توى الج ع مس ة م ودة المؤسس توى ج ارن مس تق -

 ات المواصفات العالمية.    ء متطلبو ي ض ة ف ات المنافس ه المؤسس حققت

حقيقها تعتمد أساليب فعالة للتقويم المستمر بهدف التعرف على االنجاازت التي تم ت -

 في مجال الجودة.   

مج واقتارح تعتمد الدارسات التقويمية لتحديد وتحليل المشكالت التي تعوق تنفيذ البرنا -

 الحلول.   

 دى نجاحهم في مجاالت العمل بعد التخرج.   توجد آلية لتقويم الخريجين وم -

وج ود آلي ة الس تعارض وث ائق التخ رج ف ي الب ارمج الدارس ية والتحلي ل  -

 الناق د لم دى مواءمته ا للمع ارف والمه اارت المطلوبة للتخصص.   

نسـب وتوفر البيانات اإلحصائية عن المخرجات الطالبية في مختلف أنواع البـارمج،  -

سوب لنجـاح فـي المـواد الدارسـية المختلفة والمستويات الدارسية، فضال عن نسب الرا

 والفصل والتأجيل، والرسوب بالغياب والمواد الدارسية. 

 د نتائجها   تعلم طلبتها بكافة األنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم االمتحانات واعتما◌  -

ستخدام اختباارت الكفاءة ألغارض تُنفذ المؤسسة إجارءات تقويم المخرجات با -

 المساءلة والتحسين.   

هـم توفر إجارءات واضحة تضمن تزويـد الطلبـة بتغذيـة ارجعـة حـول مسـتوى أدائ -

 مـن أجـل تعزيـز التعلـيم وتسـهيل التطوير.   

 تجري عمليات التقويم الذاتي لكل مجاالت ومارفق المؤسسة.   -

    األدوات المطلوب توفيرها:

 نظام االمتحانات.    -

 نماذج من أسئلة االمتحانات.    -

 إحصائيات عن النجاح والرسوب.    -

 د ارسات تقويمية عن أداء المؤسسة.    -

 آلية متابعة الخريجين.   -



   

سسـة تضمن نازهتها من خالل نشر المعلومات الصحيحة والموثوقـة بشـان رؤيـة المؤ -

دارس ية ورسـالتها وأهـدافها والبـارمج والمق ر ارت وال درجات األكاديمي ة والرس وم ال

والوض ع الم الي ومتطلب ات القب ول والتخ رج وأعض اء مجل س األمناء ومجالس 

 وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.   الجامعة والكليات واألقسام 

ء، المعلمين، توفر ميثاقاً  أخالقياً  عاماً  للمؤسسة، ومواثيق أخالقية مهنية ) لألطبا -

 اإلعالميين. . . وغيرهم(.   

 توفر نظاماً  للثواب والعقاب في ضوء معايير محددة.    -

 والمالية.   تهيء أجواء من الشفافية في التعامالت اإلدارية  -

 تؤكد على األبعاد األخالقية في المقر ارت الدارسية.    -

 تؤكد على األبعاد األخالقية في جميع نظم التقويم.    -

 توفرالضوابط األخالقية الستخدام التقنيات الحديثة.    -

 لمنح أونظاماً يكفل تكافؤ الفرص والعدالة سواء في التعيين أو االختبار أو ا  توفر  -

 الحوافز   

 تتأكد من مارعاة الخطط البحثية لألخالقيات العلمية الواجبة.    -

 تارعي األبعاد األخالقية في خدمة المجتمع.    -

 توفر قواعد تكفل حق التظلم لكل فرد.    -

 دريس.   تضمن المؤسسة الحرية األكاديمية وحرية التعبير عن اآلارء ألعضاء هيئة الت -

وب تق ويم أعض اء هيئ ة الت دريس م ن قب ل الطلب ة للتع رف تس تخدم أس ل -

 ع ن م دى موض وعية األس اتذة ف ي الط رح والمناقشة.  

 األدوات المطلوب توفيرها:   

 نماذج من المواثيق األخالقية.    -

 ضوابط التعيين والترقية.    -

 ضوابط الثواب والعقاب ) لوائح المحاسبة اإلدارية (.   -
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