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 كلية الرتبية باجملمعة    
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  :ةـــمقدم

حظيت عمليات إصالح التعليم العايل باهتمام كبري يف معظم دول   
لتطوير وغدت اجلودة الشاملة الركيزة األساسية لنموذج ا، العامل

ملسايرة التغيريات العاملية والتغلب على  ؛م هوالتجديد هلذا القطاع امل
 
 
هما مشكالته احمللية ، وأصبح ينظر للجودة وإصالح التعليم العايل على أن

 إ :وجهان لعملة واحدة ، حبيث ميكن القول
 
اجلودة الشاملة هي التحدي  ن

 .األمم يف العقود القادمة تواجههاحلقيقي الذي 
 
 

:م الجودةمفاهي  
 

 بتوصيفات ومفاهيم  متعددة منها :  Quality عرفت اجلودة 

 

   مراقبة أو ضبط اجلودة             Quality Control              

    توكيد أو ضمان اجلودة           Quality Assurance    

 حتسني اجلودة                    Quality  Improvement          

  إدارة اجلودة الشاملة   Total Quality Management  

        اعتماد اجلودة         Quality  Accreditation          

        معايري اجلودة                      Quality Standards 
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  بجودة البرنامج؟ ماذا تعني الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
 

  املقبولة للممارسات اجليدة عامليًا  باملعايرياألداء مقارنة
 .اخلاصة بتطوير تعلم الطلبة وإدارة الربامج التعليمية 

  األهدافومدى مناسبة باألهداف، األداء مقارنة . 

  أداء الربنامج حيكم عليه مبدى ارتباطه ملا يريد الربنامج
 .(حتقيقه )األهداف واألولويات

 محكات ضمان جودة البرنامج

 

 كات:أهم هذه احمل

  .وجود رسالة وأهداف حمددة للربنامج 

  حتديد نواتج التعلم املستهدفة التي ينبغي أن حيققها الطلبة
  .يف الربنامج 

  ،تدريس، وطرق تقويم، حمددة  سرتاتيجياتاوأنشطة تعليمية
 بدقة، ومتسقة مع نواتج التعلم.

 قيادة الربنامج بطريقة فعالة ومسؤولة. 
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 Quality Standards                 الجودةمعايير           

A. األكادميية    املعايري                  Academic  Standards  

  بيان باملستوي املتوقع الذي(
ولة بشأن درجة ؤمسوضعته هيئة 

 ؛أو هدف معني املراد الوصول إليه
لتحقيق القدر املنشود من اجلودة أو 

  التميز (

 على الطالب بلوغه للحوول على يتعنيجناز الذي )مستوي اإل 
شهادة أكادميية ) درجة علمية ( وينبغي أن تكون املعايري 

 موضوعة على أساس اإلطار العام للمؤهالت الوطنية (.

  املستوي النموذجي املطلوب لألداء أو هو اإلطار املرجعي (
الذي يقوم على أساسه األداء الفعلي وحيدد مدى ابتعاده أو 

 .ن املعيار (اقرتابه م
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B.   مؤشرات األداء أو مؤشرات االجنازPerformance  Indicators  

  )قياسات
 
ر معلومات وبيانات إحوائية تسمح باملقارنة وحتديد التقدم توف
 حنو اهلدف.

 من أمثلة املؤشرات : 

 . نسبة الطالب لألساتذة يف اإلمجال ويف اجملاالت الدراسية املختلفة 

  للخرجيني .نسبة التوظيف 

 راء الطالب يف جمال اخلدمات الطالبية .آ 

 . نسبة األساتذة الذين لديهم منح مالية لتمويل البحوث 

 نسبة األساتذة الذين لديهم حبوث حمكمة خالل العام املاضي.  

 . نسبة التخرج الفعلية / مقارنة بالنسبة املتوقعة 

 نسبة األساتذة احلاصلني على جوائز حملية وعاملية. 
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C.   املقارنة املرجعية                                        Benchmarking  

ونعني بها التقويم املستمر للجامعة ولنظمها اإلدارية واألكادميية   
نها تتيح هلا التعرف على ألمقارنة باملستويات الوطنية أو الدولية ؛  ذلك 

هم يف وضع أفضل ،  جوانب القوة والضعف فيها مقارنة باملنافسني ومن
وحتسني جودة نظمها وخدماتها وخمرجاتها  ،وهذا يكفل هلا التعلم منهم

  . وفقًا لذلك

 وتنقسم هذه الطرق إىل ثالثة أمناط هي :

              Internal Benchmarking               مؤشرات داخلية

 

تعد من أسهل املؤشرات؛ حيث تقوم املؤسسة مبقارنة كل إدارة أو قسم   
 ،مهام معينةفيها باإلدارات أو األقسام األخرى  يف املؤسسة نفسها يف ضوء 

 ويتم مجع املعلومات املطلوبة بأدوات قياس متعددة .

 Competition- Based Benchmarking        مؤشرات تنافسية 

  
املؤسسات  غريها منو رنة بني مؤسسات التعليم العايل حيث تكون املقا   

حمليًا أو عامليًا ، ومجع البيانات واملعلومات يتم  املناظرة واملنافسة هلا
 بأساليب غري مباشرة .
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   Functional / Generic  Benchmarkingمؤشرات وظيفية وعامة

التدريس أو البحث تقوم املؤسسة هنا مبقارنة وظائفها التي تريد مثل:  
العلمي ..اخل بالوظائف ذاتها يف مؤسسات التعليم العايل الرائدة ؛ وذلك من 
أجل االرتقاء بهذه الوظائف وتطويرها وجتويدها؛ وليس من أجل املنافسة ، كما 
يشمل هذا النوع مقارنة إجراءات املشرتكة بني مجيع أنواع املؤسسات؛ مثل: 

 .واستخدام التقنيات احلديثة وما شابه ذلك  ،االلتزام بالنظام واألجور
 

 :العالقة بين معايير جودة المؤسسة ومعايير جودة البرنامج

  وضعت اهليئة الوطنية   
ً
لكل من املؤسسة والربنامج ، وهلا   اأحد عشر معيار

تعطى فكرة عامة  يامة مع اختالف بعض املمارسات التنفس النشاطات الع
أن هناك بعض  وفكرة خاصة عن الربامج من جانبعن املؤسسة من جانب ، 
وال تؤخذ فى االعتبار   سيازها على مستوى املؤسجناالنشطة العامة الىت يتم إ

 .عند تقويم الربنامج
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الرسالة والغايات 
 واألهداف

 إدارة الربنامج

إدارة ضمان 
 جودةالربنامج

 التعلم والتعليم

إدارة شئون الطلبة 
 واخلدمات املساندة

 املرافق والتجهيزات موادر التعلم

التخطيط واإلدارة 
 املالية

عمليات توظيف 
أعضاء هيئة 
التدريس 
 والعاملني

 البحث العلمي

عالقة املؤسسة 
 التعليمية باجملتمع
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 معايير الهيئة الوطنية  لجودة البرنامج
 

 املعيار األول: الرسالة والغايات واألهداف

الربنامج متسقة مع جيب أن تكون رسالة  
رسالة املؤسسة و تدعم تطبيقها على غايات 
ومتطلبات الربنامج، وجيب أن حتدد بوضوح 
وبشكل مناسب األهداف واألولويات األساسية 
 للربنامج، وأن تكون مؤثرة يف توجيه

  .التخطيط والعمل فيه

 

 يشمل هذا املعيار املعايري الفرعية  اآلتية:  
 

 
 

مناسبة 
 رسـالة
.  الربنامج  

صياغة 
 رسـالة
 الربنامج 

الرسالة وضع 
. ومراجعتها  

استخدام 
. الرسالة  

العالقة بني 
الرسالة 
والغايات 
.واألهداف  
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 الثاني: إدارة الربنامج املعيار

جيب أن تقوم إدارة الربنامج بقيادة الربنامج   
الة تعكس توازنًا مناسبًا بني حتقيق 

 
قيادة فع

املساءلة أمام اإلدارة العليا واجمللس اإلداري األعلى  
وبني حتقيق املرونة التي تسمح بالوفاء 

وجيب  .باملتطلبات اخلاصة بالربنامج املعني
الطلبة، واجلهات املهنية، وممثلي الوناعة، وأعضاء هيئة  :لعالقة، مثلاشرتاك ذوي ا

التدريس، يف وضع غايات الربنامج وأهدافه ومراجعتها وتعديلها بناء على نتائج 
ًا للطالبات جيب أن تكون املوارد امج التي تضم قسمًا للطالب وقسمويف الرب .املراجعة

ال بينهما، ومشاركة كاملة يف متكافئة يف القسمني، وجيب أن  يكون هنا
 
ك اتوال فع

 .عمليات التخطيط وصنع القرار

  يشمل هذا املعيار املعايري الفرعية اآلتية: 

 

 القيادة

عمليات 
 التخطيط

العالقة بني 
أقسام الطالب 
 والطالبات

 النزاهة  

السياسات 
واللوائح 

التنظيمية  
. الداخلية  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uWqqOICPkHwCoM&tbnid=eTQ_Q58MCbvRwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ceor.kau.edu.sa/Pages-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A94.aspx&ei=RGEnUbRxsqrQBeb2gIAJ&authuser=1&psig=AFQjCNHnr8RbM6sUjncTDZjSCKrMy1VwdA&ust=1361621674044313


 

 
 معايري جودة الربنامج ومؤشرات األداء""  الرتبية باجملمعة كلية ملركز اجلودة لكرتونيةاإلصدارات سلسلة اإل

 

 11الصفحة 

 

 املعيار الثالث:  إدارة ضمان جودة الربنامج

 
 

م هيئة التدريس وغريهم من املوظفني بالربنامج أداءهم   
 
جيب أن تقو

بتحسني أدائهم  وحتسني اجلودة يف الربنامج  بشكل دوري وأن يلتزموا
رر دراسي، وأن تعد خطط وكذلك تقويم للجودة يف كل مق .بشكل عام
جيب أن يستند تقويم اجلودة إىل األدلة كما  .يتم تنفيذهاللتحسني و

والرباهني وأن يتضمن النظر يف مؤشرات أداء حمددة ومناسبة ومعايري 
وجيب أن يتمركز االهتمام  .طابع التحديمقارنة مرجعية خارجية حتمل 

 
 
م الطالب يف كل مقرر دراسي والتي تسهم بدورها يف حول نواتج تعل

  .حتقيق األهداف العامة للربنامج

 يشمل هذا املعيار املعايري الفرعية اآلتية: 

 

 

االلتزام 
بتحسني اجلودة 
.يف الربنامج  

نطـاق عـمليات 
.ضمان اجلودة  

إدارة عمليات 
ضمـان 
 اجلـودة

استخـدام 
مؤشرات 

األداء واملعايري 
.املرجعية  

التحقق 
املستقـل من 
.التقويم   
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 التعلم والتعليم  املعيار الرابع:

جيب أن تكون نواتج التعلم حمددة   
ومتسقة مع متطلبات املؤهالت بدقة، 

  الوطنية، وذلك يف مجيع الربامج العل
مية، وجيب أن يتم تقويم مستويات 
التعلم والتحقق منها من خالل عمليات 
مالئمة، وأن تتم مقارنتها مبعايري 

وجيب أن يكون  .قياسية مرجعية خارجية مناسبة وذات مستوى رفيع
بة، ولديهم اخلربة الالزمة أعضاء هيئة التدريس مؤهلني بوورة مناس

تدريسية  اسرتاتيجياتللقيام مبسؤولياتهم التدريسية، وأن يطبقوا 
مالئمة للنواتج التعليمية املختلفة، وأن يشرتكوا يف األنشطة املناسبة 

وجيب أن يتم تقويم جودة التدريس  .لتحسني كفاءاتهم التدريسية
خالل استطالعات آراء  وفاعلية الربنامج من خالل تقوميات الطلبة، ومن

اخلرجيني وأصحاب األعمال، مع أهمية استخدام األدلة والنتائج 
وجيب أن تكون  .املستخلوة من هذه  املوادر أساسًا خلطط التحسني

بد من ب وأقسام الطالبات متماثلة، والاملستويات املطلوبة يف أقسام الطال
يتضمن التقويم توفري املوارد بشكل متكافئ يف الشطرين، وجيب أن 

 .وأقسام الطالبات ،بياناتٍ مستقلة لكل من أقسام الطالب
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 يشمل معيار التعليم والتعلم  املعايري الفرعية اآلتية:  

 

  

 نواتج التعلم 
عمليات تطوير 

. الربنامج  

عمليات تقويم 
 ومراجعة الربنامج

 تقويم الطلبة

املساعدات 
 التعليمية للطلبة 

 جودة التدريس

دعم التحسني  يف 
 جودة التدريس

مؤهالت وخربة 
أعضاء هيئة 
 التدريس

اخلربة أنشطة 
 امليدانية

ترتيبات الشراكة 
مع املؤسسات 

 األخرى
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 املعيار اخلامس: إدارة شئون الطلبة واخلدمات املساندة

الة، وعادلة، ومتجاوبة مع   
 
جيب أن تكون عمليات قبول الطلبة فع

وجيب أن تكون  .احتياجات الطالب املتقدمني للقبول يف الربنامج
املعلومات اخلاصة مبتطلبات الربنامج وشروط القبول فيه ومتطلبات 

عند  إكمال الربنامج متوفرة بسهولة للطلبة الذين يتقدمون للربنامج
وحل  ،جيب أن يتم وصف آليات التظلم واالستئنافكما حتياج هلا ، اال

وجيب تقديم  .وضوح، وأن يتم إعالنها، وتطبيقها  بعدالةالنزاعات ب
خدمات اإلرشاد املهني املتعلقة بالوظائف املتولة مبجاالت الدراسة يف 

  .الربنامج

 يشمل هذا املعيار املعايري الفرعية اآلتية: 

 

قبول 
. الطلبة  

سجالت 
 الطلبة

إدارة 
شئون 
. الطلبة  

خدمات 
التوجيه 
 واإلرشاد
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 املعيار السادس: موادر التعلم
جيب أن تكون موادر التعلم واخلدمات اخلاصة بها   

كافية لتلبية احتياجات الربنامج ومقرراته 
ل إليها بسهولة عند حاجة وميكن الوصو الدراسية،
جيب أن تقوم هيئة التدريس كما . هإليهاالطلبة 

ر التعلم قبل   بتقديم معلومات باحتياجات مواد
استخدامها بوقت كاف ليتم توفريها، وجيب أن يشرتك أعضاء هيئة التدريس والطلبة يف 

راعى التباين، وفقًا لطبيعة الربنامج تقويم 
ُ
ما يتم توفريه من هذه املوادر. وجيب أن ي

وأساليب التدريس، يف االحتياجات اخلاصة باملواد املرجعية وقواعد البيانات اإللكرتونية، 
 ووحدات احلاسب الطرفية، واملساعدة التقنية املطلوبة لتشغيل هذه التجهيزات. 

 ري اآلتية: يشمل هذا املعيار املعاي

 
  

التخطيط 
. . والتقويم  

. التنظيم  

دعم 
 املستخدمني 

املوارد 
 واملرافق 
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 املعيار السابع: املرافق والتجهيزات
 

جيب أن تتوافر مرافق وجتهيزات مناسبة للوفاء باحتياجات التعليم   
والتعلم يف الربنامج. وجياب أن تتم متابعة مدى استخدام املرافق 

جيب أن يتم تقويم املرافق والتجهيزات بانتظام لتحديد كما والتجهيزات، 
 . كفايتها من خالل املشاورات مع هيئة التدريس واملوظفني والطلبةمدى 

 يشمل هذا املعيار املعايري الفرعية اآلتية: 

 

 

السياسة 
العامة 
 والتخطيط

جودة وكفاية 
 املرافق

اإلدارة والشؤون 
اإلدارية  للمرافق 
 والتجهيزات

 تقنية املعلومات
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 املعيار الثامن: التخطيط واإلدارة املالية
جيب أن تكون املوارد املالية كافية   

لضمان تقديم الربنامج بفعالية. 
وجيب أن تكون متطلبات الربنامج 
ن 
 
معروفة مقدمًا، وبوقت كاف، ميك

خطة ميزانية من إدراجها ضمن 
جيب أن كما املؤسسة التعليمية. 

تسمح عمليات إعداد امليزانية بالتخطيط على املدى البعيد لفرتة ال تقل 
  ثالث سنوات. وجيب أن تتوفر املرونةعن 

 
الة الكافية مبا يضمن اإلدارة الفع

للميزانية واالستجابة لألحداث غري املتوقعة، وجيب أن تكون تلك املرونة 
 موحوبة بدرجة مناسبة من املساءلة وآليات تقديم التقارير.

 : يشمل هذا املعيار املعايري الفرعية اآلتية

 
 

 

  

التخطيط املايل وإعداد 
. اإلدارة املالية امليزانية  
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 التاسع: عمليات توظيف أعضاء هيئة التدريس والعاملنياملعيار 

جيب أن تكون لدى هيئة التدريس وغريهم من املوظفني يف الربنامج   
املؤهالت واخلربات الالزمة للقيام مبهامهم التدريسية ومسؤولياتهم 
األخرى، وجيب التحقق من تلك املؤهالت واخلربات قبل التعيني. وجيب أن 

عطى أعضاء
ُ
وعن هيئة التدريس اجلدد فكرة واضحة عن الربنامج  ي

عملهم. وجيب أن يتم تقويم أداء البدء يف مسؤولياتهم التدريسية قبل 
مجيع أعضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني تقوميًا دوريًا، وأن يتم 
تقدير األداء املتميز، مع تقديم الدعم للتنمية املهنية وتطوير األداء 

 عضاء هيئة التدريس.التدريسي أل

 اآلتية:  املعايري الفرعيةيشمل هذا املعيار 
 

                    

التوظيف 
 والتعيني 

التطوير 
الوظيفي 
 والشخوي
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 املعيار العاشر: البحث العلمي
للبحث العلمي  اسرتاتيجيةينبغي أن يضع الربنامج   

تتفق مع طبيعة املؤسسة التعليمية ورسالتها. 
وينبغي على مجيع أعضاء هيئة التدريس الذين 
يدرسون يف برامج التعليم العايل أن يشاركوا يف أنشطة 
البحث العلمي بوورة كافية ومناسبة، مبا يضمن 

على دراية باملستجدات يف جمال ختوواتهم،  بقاءهم 
مع أهمية أن ينعكس ذلك على أدائهم التدريسي.كما 
جيب أن يشارك أعضاء هيئة التدريس القائمون 

بالتدريس يف برامج الدراسات العليا، أو اإلشراف على أحباث طلبة الدراسات العليا، مشاركة 
أيضًا أن تتوافر التجهيزات واملرافق  نشطة يف البحث العلمي يف جماالت ختوواتهم. وجيب

الالزمة لدعم أنشطة البحوث اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا للوفاء بهذه 
املتطلبات يف اجملاالت ذات العالقة بالربنامج. وجيب أن تقدر اإلجنازات البحثية ألعضاء هيئة 

 . يتهموأن ينعكس ذلك على حمكات تقوميهم وترق ،التدريس

 

:يشمل هذا املعيار املعايري الفرعية  اآلتية  

   

املرافق والتجهيزات 
. البحثية  

مشاركة هيئة التدريس 
والطلبة يف البحث 

 العلمى 
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 :املعيار احلادي عشر: عالقة املؤسسة التعليمية باجملتمع

جيب أن تكون للربنامج إسهامات جوهرية  
مناسبة يف خدمة اجملتمع الذي توجد به 

يف  -املؤسسة التعليمية، وأن  تتم االستعانة 
 وخربتهم التدريسبعلم أعضاء هيئة  -ذلك

اجملتمع لتلك  احتياجاتمع مراعاة 
اخلربات. وتشمل اإلسهامات يف خدمة 

اجملتمع كالً من األنشطة نتيجة مبادرات منهم، إضافة إىل الربامج 
الرمسية التي تنظمها املؤسسة التعليمية أو املسؤولون عن إدارة 

ملؤسسة الربامج. وجيب  توثيق هذه األنشطة واإلعالن عنها داخل ا
التعليمية ويف اجملتمع، وأن تقابل بالتقدير إسهامات أعضاء هيئة 
التدريس يف خدمة اجملتمع. وينبغي أن تتضمن إسهامات الربنامج يف 

أو اجملتمعات  ،أو املنظمات ،خدمة اجملتمع أنشطة وخدمات ملساعدة األفراد
مات ال تدرج ضمن اإلسهارج املؤسسة التعليمية. ويراعى أاحمللية خا

 ، مثل: املساعدات املالية، أو 
ٌ
املتوقعة من املؤسسة حتت هذا املعيار أمور

األنشطة غري الوفية للطلبة املسجلني، أو تقديم برامج أكادميية تنتهي 
 
 
ما ميكن أن تتضمن املشاركة يف املشاريع البحثية والتطويرية، مبؤهالت، وإن
  ويف برامج

 
 م جمانًا أو مبقابل. التعليم اجملتمعي التي تقد
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 : عيار املعايري الفرعية  اآلتيةهذا امليشمل 
 

 

  

السياسات حول عالقات  التفاعل مع اجملتمع
 اجملتمع
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  للربنامج واملؤسسة التعليمية  KPI’Sاألداء الرئيسة مؤشرات 
 

  

 مستوى البيانات
 املعيار رئيسةمؤشرات األداء ال

التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم يف -1 برنامج، كلية، مؤسسة
املؤسسة  )متوسط تقديرات الطالب على مقياس سنوي 

 تقديري من مخس نقاط لطلبة السنة النهائية(

إدارة ضمان  -3
 اجلودة وحتسينها

نسبة املقررات التي جيرى فيها تقويم للطالب خالل -2 برنامج، كلية، مؤسسة
 .السنة

ملعايري نسبة الربامج التي بها توديق مستقل  -3 برنامج، كلية، مؤسسة
)مستويات( حتويل الطلبة خالل السنة  بواسطة أناس 

 .من داخل املؤسسة
نسبة الربامج التي بها توديق مستقل ملعايري -4 برنامج، كلية، مؤسسة

)مستويات( حتويل الطلبة  خالل السنة  بواسطة أناس 
 .خارج املؤسسة

 برنامج، كلية، مؤسسة
البيانات منفولة للطالب 

 ثم جمتمعةوالطالبات 

نسبة الطالب هليئة التدريس )بدوام كامل أو ما -5
 .يعادله(

 التعلم والتعليم -4

 برنامج، كلية، مؤسسة
البيانات منفولة للطالب 
 والطالبات ثم جمتمعة

تقدير الطالب العام  جلودة املقررات )متوسط  -6
تقديرات الطالب على مقياس تقديري من مخس نقاط 

 للمقررات(للتقييم الكلي 
 برنامج، كلية، مؤسسة

البيانات منفولة للطالب 
 والطالبات ثم جمتمعة

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون مؤهالت -7
 .دكتوراه موادق عليها

نسبة الطالب الداخلني بالربامج الذين أكملوا بنجاح -8 برنامج، كلية، مؤسسة
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البيانات منفولة للطالب 
 والطالبات ثم جمتمعة

 .السنة األوىل

 برنامج، كلية، مؤسسة
البيانات منفولة للطالب 
 والطالبات ثم جمتمعة

نسبة الطالب الداخلني يف برامج  البكالوريوس الذين -9
 .أكملوا  يف احلد األدنى من املدة

 برنامج، كلية، مؤسسة
للطالب البيانات منفولة 

 والطالبات ثم جمتمعة

نسبة الطالب الداخلني يف برامج الدراسات العليا -11
 .الذين أكملوا  يف الوقت احملدد

 برنامج، كلية، مؤسسة
البيانات منفولة للطالب 
 والطالبات ثم جمتمعة

نسبة اخلرجيني من برامج البكالوريوس الذين يف -11
سجلوا يف  -توظفوا   ب -أشهر من التخرج:  أ ستةمدة 

 دراسة

 .مل يبحثوا عن توظيف أو دراسة - ج
إدارة شؤون  -5 نسبة الطالب للكادر اإلداري-12 مؤسسة

الطالب واخلدمات 
 املساندة

نسبة امليزانية التشغيلية )بدون املبالغ ملكافآت -13 مؤسسة
 الطالبيةالطالب والسكن( املخووة لتقديم اخلدمات 

تقويم الطالب لإلرشاد املهني واألكادميي )متوسط -14 مؤسسة
التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد النفسي واملهني 
على مقياس تقديري سنوي من مخس نقاط لطلبة 

 .السنة النهائية (
 موادر التعلم -6 .عدد عناوين الكتب يف املكتبة نسبة لعدد الطالب-15 مؤسسة
 عدد االشرتاكات يف املوادر على شبكة اإلنرتنت -16 مؤسسة

 .نسبة لعدد الربامج املوجودة
عدد االشرتاكات يف الدوريات  نسبة لعدد الربامج -17 مؤسسة

 .املطروحة
تقييم الطالب خلدمات املكتبة )متوسط التقديرات  -18 مؤسسة

ملدى مناسبة خدمات املكتبة على مقياس تقديري 
 .لطلبة السنة النهائية(سنوي من مخس نقاط 

اإلنفاق السنوي على تقنية املعلومات نسبة لعدد -19 مؤسسة
 .الطالب

املرافق  -7
 والتجهيزات

 .عدد أجهزة احلاسب املوفرة لكل طالب-21 مؤسسة
مؤسسة  )البيانات 
منفولة للطالب 

التجهيزات من املعدل العام ملدى مناسبة املرافق و-21
 .هيئة التدريسخالل استطالع آراء 
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 والطالبات ثم جمتمعة(

 .نرتنترض النطاق الرتددي لكل مستخدم لإلع -22 مؤسسة

 
املوروفات الكلية التشغيلية لكل طالب  )بدون -23 مؤسسة

 املبالغ ملكافآت الطالب والسكن(
التخطيط واإلدارة  -8

 املالية
 

غادروا اجلامعة يف نسبة هيئة التدريس الذين -24 كلية، مؤسسة
 .السنة السابقة ألسباب عدا التقاعد بسبب السن

 عمليات التوظيف -9

نسبة هيئة التدريس املشرتكني يف أنشطة التطوير -25 كلية، مؤسسة
 .املهني السنة املاضية

نسبة هيئة التدريس املشرتكني يف التطوير املهني -26 كلية، مؤسسة
 .السنة املاضية

عدد ما نشر يف جمالت علمية حمكمة يف السنة -27 كلية، مؤسسة
السابقة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما 

 .يعادله

 البحث العلمي -11

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين -28 كلية، مؤسسة
 .لديهم على األقل حبث واحد حمكم يف السنة السابقة

التقارير املقدمة للمؤمترات  عدد أوراق العمل أو -29 كلية، مؤسسة
خالل السنة املاضية لكل  من أعضاء هيئة التدريس 

 .بدوام كامل أو ما يعادله
دخل البحث من موادر خارجية يف السنة السابقة -31 كلية، مؤسسة

 .نسبة لعدد  أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل
 

على نسبة التمويل التشغيلي الكلي املوروفة -31 كلية، مؤسسة
 .األحباث

نسبة أعضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني -32 كلية، مؤسسة
 .الذين قدموا أنشطة خلدمة اجملتمع

عالقات مع ال -11
 اجملتمع

عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة لعدد  -33 كلية، مؤسسة
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 معايري جودة الربنامج ومؤشرات األداء""  الرتبية باجملمعة كلية ملركز اجلودة لكرتونيةاإلصدارات سلسلة اإل

 

 25الصفحة 

 شروط التأهل للتقدم بطلب االعتماد الرباجمي
 

  أن يكون الربنامج من الربامج املخولة املؤسسة جيب
بتقدميها وفقًا للمسوغات النظامية )املؤسسة خمولة نظامًا 
مبنح الشهادة يف التخوص املعني وفقًا ملضمون قرار إنشاء 

 املؤسسة أو الرتخيص للمؤسسات األهلية(.

   جيب أن يكون مدير اجلامعة )أو عميد الكلية( التي
امج قد أقر تقدم الربنامج بطلب ينتمي إليها الربن

 االعتماد. 

   أن عد من قبل اهليئة هلذا الغرض. ومبوجب النموذج املتوصيف الربنامج أن يكون قد مت
 ة ذات العالقة يف املؤسسة التعليمية.يف معتمدًا من قبل اللجنة الرئيسيكون التوص

   
 
املعد من قبل اهليئة الربنامج مبوجب النموذج توصيف مجيع مقررات  أن يكون قد مت

 هلذا الغرض.

 متطلبات الربنامج باإلضافة إىل اللوائح ف واضح حملتوى مقررات الربنامج وأن يتوفر وص
 ،املنظمة لشؤون الطلبة امللتحقني بالربنامج مبا فيها املتطلبات العامة للمؤسسة التعليمية

 .املتطلبات اخلاصة بالربنامج املعنيو

  
 
لكل مقرر من مقرراته بالويغ املعتمدة من قبل اهليئة،  لربنامج ور تقرير سنوي لأن يتوف

لسنة ثانية عند زيارة التقويم و، و ذلك لسنة واحدة على األقل عند التقدم بطلب االعتماد 
 اخلارجي.

  
 
% على األقل من مقررات 51ر نتائج استطالع آراء الطلبة لتقويم الربنامج و أن تتوف

 
 
ارير تلك االستطالعات ملدة سنتني على األقل عند إعداد تقرير ر تقالربنامج. و أن تتوف

 الدراسة الذاتية.
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 26الصفحة 

   
 
 أن يكون الربنامج قد خر

 
فر التغذية الراجعة من خرجيي ج دفعة واحدة على األقل وأن تتو
 
 
  ما االعتماد الكامل (.الربنامج )هذا الشرط ال ينطبق يف حالة االعتماد املؤقت وإن

 بالنسبة للربامج امل 
 
تشكيل  وممة لتأهيل الطلبة يف ختوص مهني جيب أن يكون قد مت

 للربنامج من قبل الكلية أو القسم.  إشرافيهجلنة 

  كون أغلبية أعضاء اللجنة من ذوي اخلربة يف التخوص من خارج املؤسسة. وال بد يجيب أن
 أن تتضمن مهام تلك اللجنة مراجعة بيانات تقويم الربنامج و تقديم املشورة حول . 

 ن الربامج املشابهة يف مؤسسات أوجيب أن تكون املؤسسة قد اختارت برناجما أو أكثر م 
 رجعية لتقويم جودة الربنامج. كليات أخرى لغرض املقارنة امل

  .عليها 
ً
 جيب أن يكون الربنامج قد أعد قائمة مبؤشرات األداء التي ستتم املقارنة بناء

  
 
م الربنامج تقريرًا موجزًا يوضح مدى استيفاء الربنامج ملتطلبات اإلطار جيب أن يقد

ملعتمدة ات االوطني للمؤهالت ) مسمى الشهادة التي ينتهي بها الربنامج و عدد الساع
ال تدخل ضمنها ساعات السنة التحضريية، كما تشمل نواتج التي يتضمنها الربنامج و

 التعلم يف كل جمال من جماالت التعلم و دالئل حتويل نواتج التعلم يف تلك اجملاالت(. 

 عن ثالثة جنوم يف كل  جيب أن يكون الربنامج قد أنهى الدراسة الذاتية مبقاييس ال تقل
 و معيار فرعي من املعايري املتوافقة مع طبيعة الربنامج.  ،يسمعيار رئ

 


