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  ٣  

  مقدمة
يوي الذي يضطلع بھ املركز  دعم مؤسسات التعليم العا تأكيداً  اديمي للدور ا ا األ رامج عزز ة و و

؛ أعد املركز  ادي ودة واالعتماد األ يفاء معاي ضمان ا ا ع اس ي قدر م الذا س التقو امج لوثيقة مقاي ل
الوروس ) اديمية ( ملرحلة الب دف إ  األ ودة  تقديم املساعدة ال  ن عن ضمان ا امج ذه للمسؤول ال

ودة  امجيةإلجراء التقييم بطرقة موضوعية بناًء ع معاي ضمان ا ا املركز، كما يمكن االس ال تفادة ال أعد
ذه الوثيقة أيضًا  ودةدعم ، و داخليةالتخطيط، واملراجعة ال  مجالمن  ن ا اتيجيات تحس ج املل  اس

اديمية    .مؤسسات التعليم العا  األ
ي ملعاي ضمان  م ذا س تقو ذه الوثيقة مقاي ودة واالعتمادوتوفر  ادي  ا اماأل شمل ، و ال ال 

  املعاي التالية:
دافالرسالة  .١   واأل
نامج وضمان جودتھ .٢   إدارة ال
  التعليم والتعلم .٣
  الطالب .٤
  يئة التدرس  .٥
اتمصادر التعلم  .٦   واملرافق والتج

  
ن املستمر ل ودة والتحس اديمية باولضمان ا امج األ  نامج ووحداتھالقوم يملؤسسات التعليمية، البد أن ل

يئة التدرس  ات الدالة ع جودة األداء، فيقوم أعضاء  ي بناًء ع ا م الذا عمليات التقو تلفة  ا
تلفة   شطة ا نامج واملوظفون املسؤولون عن األ ات،ال ذه ا م مستوى األداء حسب  نادًا ع و  بتقو اس

د مناسبة، مع دعم ذلك بمؤشرات األداء ن وشوا را أخرى ذات مستوى  برامجواملقارنات املرجعية مع  أدلة و
ي بالرأي املستقل عن طرق  عاٍل  م الذا ذا التقو دعم  ة. وُ مية الكب االت ذات األ ودة، وخاصة  ا من ا

م  ن من خارج املؤسسة؛ لتعزز مصداقية التقو ن مستقل   .ودقتھ وموضوعيتھمقوم أو مقوم
م  س ن  ذه الوثيقةو كة ب ي وضع لغة مش سو ادي م نامج األ ن  ال نواملراجع ارجي الوط واملركز  ا

، يتمثل  ادي م واالعتماد األ يد  داءاأل  محددات  وصفللتقو اديميةا امج األ ألداء املر تحديد ا، ليتم لل
ذه الوثيقةكما  ،ذلكبناًء ع غ املر  وأ ل  معرفة املطلوب بدقة تحت عالتعليم العا  برامج ساعد 

ا معيار، واألداء املتوقع ابطرقة وصفية متدرجة  م ل عل ،  س ا ا ا ا تفيد باإلضافة إ أتحديد مستوا
ن خالل عمليات املراجعة، للتعرف بدقة ع أداء  ن املستقل ن واملقوم ارجي ن ا امجاملراجع ل ب ال سبة ل ال

ن جودة األداء مجا عت بمثابة املرشد واملوجھ لعمليات التخطيط لتحس ذه الوثيقة  ًا فإن  االت ، وأخ ل من ا
س. ذه املقاي ار وفق  ي وا م الذا   بناًء ع التقو



  

  ٤  

  معناصر التقو
ادي للوصول إ أع درجات الدقة  التقيي م واالعتماد األ  ،مرغبة من املركز الوط للتقو

ات  ل ا م ل ا عمليات التقو ند إل ســــــــ ل معيار الواردةوضــــــــع املركز عناصــــــــر محددة   ناءً و ، تحت 

ك ع  يفاء عناصر ا ذه العناصر مدى اس ودة (التخطيط والتطبيق و ل ن) وال واملراجعةغالق دائرة ا تحس

ل فعال،  ودة، شـــ ون التقييم ملســـتوى ا كمع األخذ  االعتبار ي ت أي  املمارســـات ال وجودو ، طبيعة ا تث

اديمية  كث من ما وصلت إليھ يناغم ذلكل  األداء ، واإلبداع التممن وجوه  امج األ  ؤسساتم ال

  .صبو أن تصل إليھتوما  التعليم العا

ات م و تكون عناصر التقتو  :للمح ل مما ي   من 

 .وناتھ ك وم  مدى توفر عناصر ا

  ل عنصر. مستوى  جودة التطبيق ل

 .انتظام التطبيق والتقييم وتوفر األدلة 

 ن املستمر ومستوى النتائج  ضوء املؤشرات واملقارنة املرجعية  التحس

   ك.عناصر ممارسات التم واإلبداع   ا

مات  ب أن ُتب تقو نامجو د واملؤشرات ال تدل ع يع ما  ال ستوى مملكھ من األدلة والشوا

س ع االنطباعات غ املدعومة باألدلة.  ودة، ول    ا

  

ات األساسية:   ا

ات  ات، تمثل مح ات، فقد تم تحديد مجموعة من ا مية القصوى لبعض ا  ة،أساسينظرًا لأل

ات ال بد  ذه ا ت بھ، و ط الذي كت ق ا ا، وُغمَّ عالمة النجمة (*)  آخر ت  الوثيقة  ِ
ّ وقد ُم

ي لدى  ا الذا ون تقييم نامجأن ي   .٥نقاط من  ٣يقل عن  عند التقدم لالعتماد ال ال

  

  

   



  

  ٥  

مخطوات    التقو
م  من خاللجودة األداء م و يتم تق كتقو م ، ثم أوالً  ا   :ما يوفق  املعيار،تقو

  

طوة األو ك :ا م ا   تقو

ك ع بون ابتداًء و  نامجتحديد مدى انطباق ا   :نيارا باستخدام أحد ال

يار   نطبقاألول: ال ي ا

نامج أي أن  ك طبيقغ مطالب بتال تھ لطبيع ؛ا ال كذلك فو ، شطتھتھ وألعدم مناس ان ا  يحسب الذا 

ك م املعيار.ضمن  ا ات الداخلة  تقو   ا

  

ي يار الثا  ينطبق : ا

ك  شطة أي أن ا نامجلھ عالقة بطبيعة وأ م و  ،ال ال كذلك فيتم توفره،من امل ان ا ذا  م و  كا تقو

كم ع جودة األداء للمحك من خالل )، ٥إ  ١(من خما  باستخدام مقياس مكن ا : ماو   ي

 

  :مرغ أداء أ. 

ن:  شمل املستو :)٢، ١( و التا ا    ، وتفصيل

 : )مستوغ املستوى األول (

كعنصر ال يتوفر أي  ا، من عناصر ا ك ع اإلطالق ال(أو)  أو يتوفر قليل م أو) ( ،تطبق عناصر ا

  .نادراً  أو) تطبق( ،بمستوى ضعيف جداً  تطبق

ي (املستوى    : )جزئياً  مستوالثا

كتوفر ت ك  أو) أن(، معظم عناصـــــــــــر ا ل غ  أو) تطبق( بمســـــــــــتوى ضـــــــــــعيفتطبق عناصـــــــــــر ا شـــــــــــ

ــــافيــــة تتوفر أو) ال( منتظم،غ  ولكنــــھ يوجــــد تقييم أو يوجــــد أو) ال(، منتظم عض وقــــد  ،أدلــــة  توجــــد 

دودة  اإلجراءات نا   .للتحس

  

  :مرأداء ب. 

ات الثالث: ( شمل املستو ا ٥ ،٤ ،٣و :)، وتفصيل  التا

 :(  املستوى الثالث (مستو

كت ا تطبق و  ،توفر جميع عناصـــــر ا ل منتظم، و  ،جيدبمســـــتوى جميع كما  ،وجد تقييم منتظمو شـــــ

ن ونتائج منتظمة  إجراءاتتوجد و  ،افيةتوفر أدلة ت   جيدة.للتحس



  

  ٦  

ع (مستو    ): بإتقاناملستوى الرا

ك، وتطبقتوفر جميع عناصـــــــــــــر ت ا ا ل منتظم، و  ،متقنبمســـــــــــــتوى  جميع م وجد تقييم منتظو شـــــــــــــ

ــافيـــة ومتنوعـــةتوفر أدلـــة ت ، كمـــاوفعـــال ن ونتـــائج منتظمـــة  إجراءاتتوجـــد ، و ـ مرتفعـــة مقـــارنـــة للتحســـــــــــــ

  .بالنتائج السابقة

  

 :( امس (مستو بتم   املستوى ا

كت اوتطبق  ،توفر جميع عناصـــــــــــــر ا ل و  ،متممســـــــــــــتوى ب جميع  ظمتقييم منتوجد و  منتظم،شـــــــــــــ

ن ونتائجمنتظمة  إجراءاتتوجد و ، وتراكمية شـــــــــــــاملةمتنوعة و توفر أدلة ت، كما ومتم وفعال  للتحســـــــــــــ

ة مقارنة ب اديميةمتم امج األ وجداملؤســـــــــــســـــــــــات األخرى   املناظرة ال اصـــــــــــر عنممارســـــــــــات إبداع   ، و

ك.   ا

   



  

  ٧  

  

ك م ع مستوى ا يص العناصر املستخدمة للتقو مكن ت : و دول التا   وفقًا ل
  

ات التق   مو مستو
  

م   عناصر التقو

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

مستو   بتم مستو  بإتقان مستو  مستو  جزئياً  مستو  غ 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

ك عناصر  توفر  مدى  ا
 ومكوناتھ

    ال يتوفر أي
من عناصر 

ك   ا
  أو يــــــتــــــوفــــــر

ا،    قليل م

 تـتـوفـر مـعظم 
عـــــــــــنـــــــــــاصــــــــــــــــــــــر 

ك   ا

 تــــوفــــر جــــمــــيــــع تــــ
ك   عناصر ا

 تــــــوفــــــر جــــــمــــــيــــــع تــــــ
ك   عناصر ا

 توفر جميع عنــــــاصـــــــــــر ت
ك    ا

ل التطبيق جودة مستوى   ل
  عنصر

   قال تــــــطــــــبــــــ 
عـــــنــــــاصـــــــــــــــر 
ك ع  ا

أو  اإلطــالق
تــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــق 
بمســــــــــــتوى 
ضــــــــــــــعـــيـــف 

  جدًا.

  تطبق عناصــر
ــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــــ ا
بـــــــمســــــــــــــــــتـــــــوى 

  ضعيف

  تطبق عنــــاصـــــــــــر
ك  بمستوى ا
  جيد

  تــطــبــق عــنــــــاصــــــــــــر
ك  بمســـــــــــتوى ا
  متقن

  ــك  تطبق عنــاصـــــــــــر ا
  متممستوى ب

 والتقييم التطبيق انتظام
  األدلة وتوفر 

   تطبق نادرًا    ل شــــــــ تطبق 
  غ منتظم

  دال يــــــــوجــــــــأو 
تــــــــقــــــــيــــــــيــــــــم أو 
 يوجـــــد ولكنــــھ
  غ منتظم

  تـــــــتـــــــوفــــــر ال أو 
افية   أدلة 

  تــــطــــبــــق جــــمــــيــــع
ل  شــ العناصــر 

 منتظم، 
  ــوجــــــد تــقــيــيــم و

  منتظم
  وفـــــــر أدلـــــــة تـــــــتـــــــو

  افية

  تــــــطــــــبــــــق جــــــمــــــيــــــع
ل  شـــــــ العناصـــــــر 

 منتظم، 
  ــــوجــــــد تــــقــــيــــيــــم و

 منتظم وفعال
 تـــــــــوفـــــــــر أدلــــــــة وتـــــــــ

  افية ومتنوعة

  تطبق جميع العناصــــــــــر
ل منتظم  ش

  تقييم منتظموجــــــد و 
 ومتم وفعال

 متنوعــــــة توفر أدلــــــة وت
  وتراكمية شاملةو 

ن  ومستوى  املستمر  التحس
 ضوء املؤشرات  النتائج

  واملقارنة املرجعية

  

------------  

  ـعـض تـوجــــــد 
 اإلجـــــــــــــــــــــــراءات
ـــــــــــــــدودة  ـــــــــــــــ ا

ن   للتحس

  إجراءاتتوجــــد 
مــــــــــنــــــــــتــــــــــظــــــــــمــــــــــة 
ـــــــن  لـــــــلـــــــتـــــــحســــــــــــــــــ

  ونتائج جيدة

  إجــــراءاتتــــوجــــــد 
ـــــــــــنــــــــــــتــــــــــــظــــــــــــمــــــــــــة  مـ
ن ونتائج  للتحســـــــ
مرتفعـــــة مقـــــارنـــــة 
  بالنتائج السابقة 

  إجــــــــــــــراءاتتــــــــــــــوجــــــــــــــد 
ــن مــنــتــظــمــــــة  لــلــتــحســــــــــــ

ة مقــــارنــــة ونتــــائج  متم
ـــــاديــمــيــــــة بــــــ ـ امــج األ ــ الــ
  املؤسسات األخرى ب

 عناصر ممارسات   اإلبداع
ك   ا

  
------------  ------------  ------------  ------------  

 ـــــــــــ  يـــــــــــوجـــــــــــد إبـــــــــــداع 
عنــــاصـــــــــــر ممــــارســـــــــــــــات 

ك   ا

  

  

   



  

  ٨  

  

اصة ب س التقدير ا ممثال ملقاي ات تقو   ا

ك األول:املثال    )١٠-٢-٣ (ا

عزز  ناســــــــــــب مع طبيعتھ ومســـــــــــتواه، و نامج بما ي اتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم  ال نوع اســـــــــــ ت

ي. إجراءالقدرة ع  ارات التفك العليا والتعلم الذا ساب الطالب مل   البحوث العلمية، وتضمن اك

  األداء وصف  ستوى امل

)١(  

  غ مستو

نـــامج تال  اتيجيـــات وجـــد  ال ع إجراء  القـــدرة لتنميـــةللتقييم لتعليم والتعلم وطرق لاســــــــــــ
ســــــــابالبحوث العلمية،  ارات التفك العليا والتعلم  واك ي،الطالب مل ا غ أو توجد ول الذا ك

نامج طبيعةمع مناســــبة أو ال تتفق  ل نادومســــتواه،  ال شــــ ا تطبق  ليًا أو أ ا ال تطبق  ر أو أو أ
  بمستوى ضعيف جداً 

)٢(  

  مستو جزئياً 

نــامج  اتيجيــات يوجــد  ال قــدرة ع ال لتنميــةمحــدودة  للتقييملتعليم والتعلم وطرق لاســــــــــــ
ســـــــــابإجراء البحوث العلمية،  ارات التفك العليا والتعلم  واك يالطالب مل ناســـــــــب يأو  ،الذا

نامج ومستواه، ا فقط مع طبيعة ال ا تطبق  أو  عض ل غ أ ش ، نتظمم بمستوى ضعيف أو 
ا. ر ناك إجراءات محدودة لتطو ا بصورة غ منتظمة، و عض   أو ال تخضع للتقييم أو يقيم 

)٣(  

  مستو

نامج  يوجد  اتيجيات ال ناســـــــــب م، متنوعة للتقييملتعليم والتعلم وطرق لاســـــــــ ع طبيعتھ ت
ا بمســـــــــتوى جيد  ،ومســـــــــتواه ل منتظم بما وتطبق جميع شـــــــــ عزز القدرة ع إجراء البحوث و
ضــــــــــــمنالعلمية،  ي و ارات التفك العليا والتعلم الذا ســــــــــــاب الطالب مل افية وتتوفر أدل. اك ة 

ر بصورة دورة. ا للتقييم والتطو   ع ذلك. وتخضع معظم

)٤(  
  مستو بإتقان

نـــامج  يوجـــد  اتيجيـــات ال نـــاســــــــــــــب ، تومطورة للتقييم متنوعـــةلتعليم والتعلم وطرق لاســــــــــــ
ا مع طبيعتھ ومســــــتواه ا بمســــــتوى بجودة عالية،  جميع ل منتظم ب عالوتطبق جميع شــــــ ما و

ضــــــــــــمنعزز القـــدرة ع إجراء البحوث العلميـــة،  ـــارات التفك العليـــا  و ســـــــــــــــاب الطالب مل اك
ي ر . والتعلم الــــذا ــــا للتقييم والتطو ـــافيــــة ومتنوعــــة ع ذلــــك. وتخضــــــــــــع جميع ـ وتتوفر أدلــــة 

نبصورة    .دورة مع وجود نتائج مرتفعة للتحس
)٥(  

  بتممستو 
كممارسات بداع  أي تم و    عناصر ا

  

   



  

  ٩  

ي:املثال    )١-٠-٦( الثا

دمات املقدمة لدعم  ة تضـــمن كفاية ومناســـبة مصـــادر التعلم وا ـــ جراءات وا نامج ســـياســـات و يطبق ال

  علم الطالب.

  األداء وصف  ستوى امل

)١(  

  مستوغ 
نامج ال يوجد لدى  ا لتوف إجراءات  و أأي سياسات ال غ ة و محدودمصادر التعلم أو لديھ لك

ل نادر أو بمستوى ضعيف جداً  ش ا تطبق  ليًا أو أ ا ال تطبق  ة أو أ   افية أو غ وا

)٢(  

  مستو جزئياً 

نامج  جراءات يوجد لدى ال  اأو أ مقبولة،بصــــــــورة مصــــــــادر التعلم  لتوف معظمســــــــياســــــــات و
ل غ منتظمتطبق  شــــ ا بصــــورة غ  أو ال ، بمســــتوى ضــــعيف أو  عضــــ  تخضــــع للتقييم أو يقيم 

ا. ر ناك إجراءات محدودة لتطو   منتظمة، و

)٣(  

  مستو

نامج  جراءاتيوجد لدى ال ا مناســـــــبة تضـــــــمن كفاية مصـــــــادر التعلم ســـــــياســـــــات و ا بم وجميع
ــــد  افر ا علم الط املقبول يضــــــــــــمن تو م ، و البلــــدعم  نــــامجل ــــا بصــــــــــــورة جيــــدة  ال بتطبيق

ر بصورة دورة. ومنتظمة، ا للتقييم والتطو افية ع ذلك. وتخضع معظم    وتتوفر أدلة 

)٤(  
  مستو بإتقان

نامج  جراءاتيوجد لدى ال ا مناســــــــبة تضــــــــمن كفاية مصــــــــادر التعلم ســــــــياســــــــات و  بما وجميع
افر  م ، و ا بجودة عاليةيضــمن تو نامجل ا  ال ل منتظم ، وتبتطبيق شــ توفر بمســتوى عا و

ر بصــــورة دورة مع وجود نتائج  ا للتقييم والتطو افية ومتنوعة ع ذلك. وتخضــــع جميع أدلة 
ن   .مرتفعة للتحس

)٥(  
  بتممستو 

كممارسات بداع  أي تم و    عناصر ا

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  ١٠  

طوة  ما    املعيار  الثانية: تقو

ون  م ع مســــــــتوى املعيار  ي ل وذلك من خالل  ،امالً التقو اتجمع نقاط التقييم ل وى ع حســــــــب مســــــــت ا

ودة ف ات املنطبقة ع يحســــــــــب املتوســــــــــط بقســــــــــمة م ، ثماا ذه النقاط ع عدد ا نامججموع  تم و ،ال

ساب مستوى األداء للمعيار وفقًا  :اح دول التا   ل

  املتوسط
  املعيارمستوى /درجة

م   ستوى امل درجة التقو
  بتم مستو نقاطخمس  فأك ٤٫٥

  بإتقان  مستو نقاطأرع ٤٫٥ إ أقل من ٣٫٥من
   مستو نقاطثالث ٣٫٥ إ أقل من ٢٫٥من
  مستو جزئياً  نقطتان ٢٫٥من إ أقل  ١٫٥من

  غ مستو واحدةنقطة  ١٫٥اقل من 
  

  األقل ع )نقاط (ثالثمستو مستوى حصل ع يلالعتماد ما لم  برنامجأنھ ال يقبل تقدم أي بعلمًا 

ل محك من ال معيار،    .ساسيةاأل ات و 

   



  

  ١١  

  مثال توضي لكيفية حساب املتوسط لتقييم املعيار:

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

نامج ١-٢               إدارة ال

١-١-٢  
لية نامج من قبل مجالس متخصـــــــــــــصـــــــــــــة (مجلس ال مجلس ، يدار ال

ام وصالحيات محددة.   القسم) ذات م
            

٢-١-٢  
اديمية واإلدارة ة األ نامج ا ة لتحقيق املناســــــــب يتوفر  قيادة ال

دافھ. تھ رسال   وأ
            

٣-١-٢  
نـــامج يتوفر  ـــام لـــدى ال لـــة للقيـــام بـــامل وادر املؤ ـــا من ال العـــدد ال

ام وصالحيات محددة. م م نية والفنية، ول  اإلدارة وامل
            

ئة   ٤-١-٢ نامج ع توف مناخ تنظي و اديمية دعمل إدارة ال              اعمة.أ

٥-١-٢  
تلفة  ن الفروع ا امل واملشــــــاركة الفعالة ب يوجد آليات مناســــــبة للت

نامج الواحد.  لل
            

٦-١-٢  

نامج م ال بتطبيق الضـــــــــــــوابط املؤســـــــــــــســـــــــــــية للشـــــــــــــراكة التعليمية  يل
 امج، بما نجودة جميع جوانب ال والبحثية (إن وجدت) بما يضمن 

صـــيل معاي تحو والتدرس  التعليمية املواداملقررات الدراســـية و ذلك 
دمات املقدمة.  الطالب وا

           

٧-١-٢  
نامج م قيِّ ي ل ات التعليمية والبحثيةالشـــــــــرا  فاعليةال ، منتظم شـــــــــ

تخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.  و
           

٨-١-٢  
نامج  ع إدارة ال تمعية تتا نفيذ دوره  خطة الشـــــــــــــراكة ا امھ ب ال

 . ضوء مؤشرات محددةللمؤسسة 
           

٩-١-٢  
نــــــامج  ع إدارة ال نفيــــــذ دوره  خطــــــة البحــــــث العل تتــــــا امــــــھ ب ال

 .محددةأداء  ضوء مؤشرات للمؤسسة 
           

١٠-١-٢  
اٍف  نامج  يتوفر قدر  ن ع ال سمح للقائم من املرونة والصالحيات 

ر والتغيبــ اســـــــــــــتجــابــة للمســـــــــــــتجــدات ولنتــائج  ؛الالزم إحــداث التطو
م الدوري نامج ومقرراتھ الدراسية. عمليات التقو   لل

           

١١-١-٢  
ة  ا نامج آليات تضمن ال يع العدالة واملساواة  جمو تطبق إدارة ال

ــا ــة، و  ممــارســـــــــــــــا ــاديميــة واإلدار  ن شـــــــــــــطري الطالب والطــالبــاتاأل
 .والفروع (إن وجدت)

           

١٢-١-٢  
اء   ن وا ني شــارة تضــم أعضــاء من امل نة اســ نامج  ل ال شــ

ن أدائھ. ره وتحس مة  تقييمھ وتطو نامج، للمسا  تخصص ال
           

١٣-١-٢  
ر  نميــة وتطو نــامج ب م إدارة ال نيــة للتل ــارات والقــدرات امل وادر امل

ديثة.  الفنية واإلدارة املساندة ملواكبة التطورات ا
           

١٤-١-٢  
نامج معلومات موثوقة  يح إدارة ال نامج، وصف الومعلنة تتضمن ت

نجازاتھ ناسب مع احتياجات املستفيدين وأدائھ و  .بما ي
           

رة. ع  ١٥-١-٢ حات التطو نامج املبادرات واملق             إدارة ال

١٦-١-٢  

نــــامج نظــــامــــا فعــــاًال لت  يئــــة التــــدرسأداء القيــــادات و م وقيطبق ال
ـــة ومعلنـــة ـــــــــــــ ن وفق معـــاي وآليـــات وا تضـــــــــــــمن العـــدالـــة  ،واملوظف

م  تقديم التغذية واملســـــاءلة والشـــــفافية ســـــتفاد من نتائج التقو ، و
ر.الراجعة  ن والتطو  والتحس

           



  

  ١٢  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١٧-١-٢  
نــــــامج بتفعيــــــل قيم األمــــــانــــــة العلميــــــة وحقوق امللكيــــــة  م إدارة ال تل

ــة وقواعــد املمــارســـــــــــــــات األخالقيــة والســـــــــــــلوك م الفكر ع جمي  القو
شطة  االت واأل اديمية والبحثية ا دمية.و األ  اإلدارة وا

           

١٨-١-٢  
نـــامج األنظمـــة  واللوائح واإلجراءات املعتمـــدة من قبـــل تطبق إدارة ال

ليــة ــاوى، والقضـــــــــــــــايــا  ،املؤســـــــــــــســـــــــــــــة / ال بمــا  ذلــك التظلم، والشـــــــــــــ
ية.  التأدي

           

١٩-١-٢  
ـــدافـــھ مع  ـــا لتحقيق رســــــــــــــــالتـــھ وأ ـــل املـــا ال نـــامج التمو يتوفر لل

ات اإلنفاق.  وجود آليات لتحديد أولو
           

نامج  ٢-٢               ضمان جودة ال

١-٢-٢  
نامج نظامًا ف ااتطبق إدارة ال دار ودة و ســـــــق ،عًال لضـــــــمان ا مع  ي

. ودة املؤس   نظام ا
            

٢-٢-٢  
يئــــة التــــدرس واملوظف ط التخطي عمليــــات  بن والطال و شـــــــــــــــــارك 

ودةو   وصنع القرار. ضمان ا
            

٣-٢-٢  
س  ســــة تق نامج مؤشــــرات أداء رئ  ،دقةب نامجال أداء عتمد إدارة ال

ا سق لتوف بيانات منتظمة ع  .وت
            

٤-٢-٢  

نامج  م  بتحليليقوم ال ًابيانات التقو شـــــــــرات (مثل: بيانات مؤ ســـــــــنو
األداء واملقــــــارنــــــة املرجعيــــــة، ومــــــدى تقــــــدم الطالب، ومعــــــدالت إتمــــــام 

نــــــامج، وتقييمــــــات الطالب  ــــــدمــــــاتللال راء آ، و نــــــامج واملقررات وا
ـــات  ن وج رج ـــا  عمليـــات التخطيط )، التوظيفا ســـــــــــــتفـــاد م و

ر واتخاذ القرارات.  والتطو

            

٥-٢-٢  
مًايُ  نامج تقو ًا جري ال ل ثالث/خمس ســـــــــــــنوات) شـــــــــــــامالً  دور ع ( د و

ــودة ــ ــر حــول املســــــــــــــتــوى الــعـــــــام لــ مــع تــحـــــــديـــــــد نــقـــــــاط الــقــوة  ،تــقـــــــار
اوالضعف،  ع تنفيذ تا ن، و ضع خططًا للتحس  .و

            

  الك للمعيارالتقييم 
ات   ٧٣ مجموع تقييم ا
ات املنطبقة   ٢٤  عدد ا
  ٣٫٠٤  متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار   ٣  درجة التقو
  

وانب ال تحتاج نتحديد جوا ات التإ ب القوة وا ن وأولو نتحس   :حس

ي  م الذا س التقو ي  فقراتتضمنت وثيقة مقاي سو نامج تلزم م ل معيار بناًء   مواطن القوةبتحديد ال

ات ذات األداء العا   نامجع ا نال عي وانب ال تحتاج  ، باإلضافة إ ضرورة  ن (تحإ ا مواطن س

ن.الضعف) ًا لبناء خطط التحس ر ون أساسًا جو ن، لت ات التحس ك ع أولو   ، ثم التوجيھ إ ال



  

  ١٣  

  
  الرأي املستقل:

ي  اشتملت م الذا س التقو ام وثيقة مقاي م دعم عمليات الع فقرة خاصة بالرأي املستقل؛ لال تقو

ي ب ع بامن خارج املؤسسة، مستقل  تقييمالذا ي الذي قامت بھ ُ م الذا كم ع دقة وموضوعية نتائج التقو

د و و  ع األدلةاملؤسسة، بناًء  ن، املتوفرة، مع كتابمؤشرات األداء الشوا رفاق تقرر و ة التوصيات الالزمة للتحس
  . عن ذلك مفصل

    



  

  ١٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي  م الذا س التقو اديمقاي نامج األ   لل
   



  

  ١٥  

داف - ١   الرسالة واأل
ة للتخطيط   ون موج ا، وت لية / القســم، وتدعم تطبيق ســقة مع رســالة املؤســســة وال ة ومناســبة وم ــ نامج رســالة وا ون لدى ال صــنع و يجب أن ي

نامج وخططھ، وتراجع بصورة دورة. داف ال ا أ رتبط    القرار، و

م ات التقو   مستو
ات   ا

ينطبق   ال 

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١-٠-١  
ة ومناســــــــــــبة ومعتمدة  ــــــــــــ نامج رســــــــــــالة وا يوجد لدى ال
لية/ القســــــــم،  ســــــــقة مع رســــــــالة املؤســــــــســــــــة وال ومعلنة، م

ات الوطنية تمع والتوج افق مع احتياجات ا   *.وتتو

            

٢-٠-١  
ــــــداف  ســـــــــــــق مع أ نــــــامج برســــــــــــــــــالتــــــھ وت ــــــداف ال ترتبط أ
ليـــة، وتتم بـــالوضــــــــــــوح والواقعيـــة وقـــابليـــة  املؤســــــــــــســـــــــــــــة/ال

  القياس.

            

٣-٠-١  
شــــــــــــطتــھ   ــدافــھ جميع عمليــاتــھ وأ نــامج وأ توجــھ رســــــــــــــالــة ال

(مثــــــل: التخطيط، واتخــــــاذ القرارات، وتخصـــــــــــــيص املوارد، 
طة الدراسية). ر ا  وتطو

            

٤-٠-١  
شــــــــغيلية  نامج واحتياجات تنفيذه بخطط  داف ال ترتبط أ

لية. سقة مع خطط املؤسسة / ال  مناسبة م
            

٥-٠-١  
ع دافھ من خالل  ُيتا نامج مدى تحقق أ القائمون ع ال

تــــــخــــــذ اإلجــــــراءات الــــــالزمــــــة  مــــــؤشــــــــــــــــــرات أداء مــــــحــــــددة، وتــــــُ
ن.  *للتحس

            

٦-٠-١  
مشـــــــــــــاركـة ـة و ـدافـھ بصــــــــــــورة دور نـامج وأ ُتراجع رســـــــــــــالـة ال

ا بناء ع ذلك. ر تم تطو   املستفيدين، و
            

  التقييم الك للمعيار
ات    مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
  *محك أسا  

  جوانب القوة:
١.   
٢.   

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا
١.   
٢.   

ن: ات التحس   أولو
١.   
٢.   

  :الرأي املستقل



  

  ١٦  

نامج وضمان جودتھ - ٢   إدارة ال
نامج قيادة فّعالة تقوم بتطبيق  ون لدى ال عة وتفعيل نظم يجب أن ي األنظمة والســــــــــياســــــــــات واللوائح املؤســــــــــســــــــــية، وتقوم بالتخطيط والتنفيذ واملتا

ة والشفافية والعدالة واملناخ التنظي الداعم للعمل. ا ر املستمر ألدائھ  إطار من ال ودة ال تحقق التطو   ا

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

نامج  ١-٢               إدارة ال

١-١-٢  
لية،  نامج من قبل مجالس متخصـــــصـــــة (مجلس ال يدار ال

ام وصالحيات محددة.   مجلس القسم) ذات م

            

٢-١-٢  
ة املناسبة  اديمية واإلدار ة األ نامج ا يتوفر  قيادة ال

دافھ.  لتحقيق رسالتھ وأ

            

٣-١-٢  

لــــــة  ــــــا من الكوادر املؤ نــــــامج العــــــدد ال يتوفر لــــــدى ال
ــــــام  م م نيــــــة والفنيــــــة، ول ــــــة وامل ــــــام اإلدار للقيــــــام بــــــامل

 * وصالحيات محددة.

            

٤-١-٢  
نامج ع  اديميعمل إدارة ال ئة أ ة توف مناخ تنظي و

 داعمة.

            

٥-١-٢  
ن الفروع  امل واملشـــاركة الفعالة ب يوجد آليات مناســـبة للت

نامج الواحد. تلفة لل   ا

            

٦-١-٢  

نامج بتطبيق الضــــــــــــوابط املؤســــــــــــســــــــــــية للشــــــــــــراكة  م ال يل
التعليميــة والبحثيــة (إن وجــدت) بمــا يضــــــــــــمن جودة جميع 

نـــامج، بمـــا  ذلـــك املقررات الـــدراســــــــــــيـــة واملواد جوانـــب  ال
دمات  التعليمية والتدرس ومعاي تحصــــــــــــيل الطالب وا

 املقدمة.

            

٧-١-٢  
ل شــــ ات التعليمية والبحثية  نامج فاعلية الشــــرا م ال يقّيِ

تخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.  منتظم، و

            

٨-١-٢  
امـھ نـامج ال ع إدارة ال نفيـذ دوره  خطـة الشــــــــــــراكـ تتـا ة ب

تمعية للمؤسسة  ضوء مؤشرات محددة  .ا

            

٩-١-٢  
نفيــــذ دوره  خطــــة البحــــث  امــــھ ب نــــامج ال ع إدارة ال تتــــا

 .العل للمؤسسة  ضوء مؤشرات أداء محددة

            

١٠-١-٢  

ن  ســـــــــــمح للقائم اٍف من املرونة والصـــــــــــالحيات  يتوفر قدر 
نــامج  ر والتغي الالزم؛ اســــــــــــتجــابــة ع ال بــإحــداث التطو

نــــامج  م الــــدوري لل للمســــــــــــتجــــدات ولنتــــائج عمليــــات التقو
 ومقرراتھ الدراسية.

            

١١-١-٢  

ــــــة والعــــــدالــــــة  ا نــــــامج آليــــــات تضـــــــــــــمن ال تطبق إدارة ال
ن  ة، و اديمية واإلدار ا األ واملســـــــــــــاواة  جميع ممارســـــــــــــا

 (إن وجدت).شطري الطالب والطالبات والفروع 

            



  

  ١٧  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١٢-١-٢  

ن  ني شارة تضم أعضاء من امل نة اس نامج  ل ال ش
مـــة  تقييمـــھ  نـــامج، للمســـــــــــــــا اء  تخصــــــــــــص ال وا

ن أدائھ. ره وتحس  * وتطو

            

١٣-١-٢  

ــــــارات والقــــــدرات  ر امل نميــــــة وتطو نــــــامج ب م إدارة ال تل
ة املســـــــاندة  وادر الفنية واإلدار نية لل طورات ملواكبة التامل

ديثة.  ا

            

١٤-١-٢  

نــــــامج معلومــــــات موثوقــــــة ومعلنــــــة تتضــــــــــــمن  يح إدارة ال ت
ناسب مع احتياجات  نجازاتھ بما ي نامج، وأدائھ و وصف ال

 املستفيدين.

            

رة.  ١٥-١-٢ حات التطو نامج املبادرات واملق              ع إدارة ال

١٦-١-٢  

نــامج نظــامــا  يئــةيطبق ال م أداء القيــادات و فعــاًال لتقو
ة ومعلنة،  ـــــــ ن وفق معاي وآليات وا التدرس واملوظف
ستفاد من نتائج  تضمن العدالة والشفافية واملساءلة، و
ـــن  ـــ تـــقــــــديـــم الـــتـــغــــــذيــــــة الـــراجـــعــــــة والـــتـــحســـــــــــــــ ـــم  الـــتـــقـــو

ر.  *والتطو

            

١٧-١-٢  

نــامج بتفعيــل قيم األمــانــة العلميــة وحقوق  م إدارة ال تل
امللكية الفكرة وقواعد املمارســـــــات األخالقية والســـــــلوك 
اديمية والبحثية  شــــــطة األ االت واأل م  جميع ا القو

دمية.  * واإلدارة وا

            

١٨-١-٢  

نــامج األنظمــة واللوائح واإلجراءات املعتمــدة  تطبق إدارة ال
اوى،  لية، بما  ذلك التظلم، والش من قبل املؤسسة / ال

ية.  والقضايا التأدي

            

١٩-١-٢  
ــــــا لتحقيق رســــــــــــــــــالتــــــھ  ــــــل املــــــا ال نــــــامج التمو يتوفر لل

ات اإلنفاق. دافھ مع وجود آليات لتحديد أولو  وأ

            

نامج  ٢-٢              ضمان جودة ال

١-٢-٢  
ا، دار ودة و نامج نظامًا فاعًال لضــــــــــــمان ا تطبق إدارة ال

ودة  سق مع نظام ا .ي  املؤس

            

٢-٢-٢  
يئـــــة التـــــدرس واملوظفون والطالب  عمليـــــات  شــــــــــــــــارك 

ودة وصنع القرار.  التخطيط وضمان ا

            

٣-٢-٢  
س أداء  ســــــــــــــــة تق نــــامج مؤشــــــــــــرات أداء رئ عتمــــد إدارة ال

ا. سق لتوف بيانات منتظمة ع نامج بدقة، وت  ال

            

٤-٢-٢  
نـــــامج بتحليـــــل بيـــــانـــــات  ـــــًا (يقوم ال م ســــــــــــنو  ل:مثـــــالتقو

بيانات مؤشــــــــــــرات األداء واملقارنة املرجعية، ومدى تقدم
            



  

  ١٨  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

نــــــامج، وتقييمــــــات الطالب  الطالب، ومعــــــدالت إتمــــــام ال
ــــدمــــات،  نــــامج واملقررات وا ــــات لل ن وج رج وآراء ا

ر التوظيف ا  عمليات التخطيط والتطو ستفاد م )، و
 * واتخاذ القرارات.

٥-٢-٢  

ــــــل ثالث/خمس ــــــًا شــــــــــــــــــامًال ( مــــــًا دور نــــــامج تقو ُيجري ال
ودة، مع  عـــد تقـــارر حول املســــــــــــتوى العـــام ل ســــــــــــنوات) و
ن،  ضـــــــــع خططًا للتحســـــــــ تحديد نقاط القوة والضـــــــــعف، و

ا. ع تنفيذ تا  و

            

  التقييم الك للمعيار
ات    مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

  جوانب القوة:

١ .  

٢ . 

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا

١.  

٢.  

 

ن ات التحس   :أولو

١.  

٢.  

 

  املستقل:الرأي 

  



  

  ١٩  

  التعليم والتعلم - ٣
ســقة مع متطلبات اإلطار  نامج محددة بدقة، وم ن ومخرجات التعلم  ال رج ون خصــائص ا الت (ســقف) ومع املعاييجب أن ت  الســعودي للمؤ

اتيجي يئة التدرس اســـــــــــــ نية، وأن تطبق  ـــــــــــــ مع املتطلبات امل جب أن يتوافق املن الدرا نية، ومتطلبات ســـــــــــــوق العمل.  و اديمية وامل عليم ااأل ت 

م مدى  تلفة، كما يجب أن يتم تقو م متنوعة وفعالة تالئم مخرجات التعلم ا علم وطرق تقو تحقق مخرجات التعلم من خالل وســــــــــــــائل متنوعة، و

ن املستمر. ستفاد من النتائج  التحس   و

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

ن ومخرجات التعلم  ١-٣ رج               خصائص ا

١-١-٣  

ـجـيــــــھ نــــــامـج خصــــــــــــــــــائـص خـر ـ ومـخـرجــــــات الـتـعـلــم  يـحــــــدد الـ
دفة  تواءم مع خصـــــــــــــائص املســــــــــــ ســــــــــــق مع رســـــــــــــالتھ و بما ي

ا،  عال ا و تم اعتماد ، و ــــــ ن ع املســــــتوى املؤســــــ رج ا
ًا.   وتراجع دور

            

٢-١-٣  

ــن ومــخــرجــــــات الــتــعــلــم مــع  ــجــ ــر ــ افــق خصــــــــــــــــــائــص ا تــتــو
الت (ســــقف) ومع   املعايمتطلبات اإلطار الســــعودي للمؤ

نية ومتطلبات سوق العمل. اديمية وامل  * األ

            

٣-١-٣  
تلفـــــة (إن نـــــامج مخرجـــــات التعلم للمســــــــــــــــارات ا ُيحـــــدد ال

 وجدت).

            

٤-١-٣  

نامج آليات وأدوات مناســــــــــــبة لقياس خصـــــــــــــائص  يطبق ال
ا وفق  يفا ن ومخرجات التعلم والتحقق من اســــــــــــ رج ا

ات أداء وخطط تقييم   * محددة.مستو

            

              املن الدرا  ٢-٣

١-٢-٣  
نامج بالســـياســـات واملعاي واإلجراءات املؤســـســـية   م ال يل

. عديل املن الدرا ر و  تصميم وتطو

            

٢-٢-٣  

نـامج ومخرجـاتــھ  ـداف ال ــــــــــــ تحقيق أ يرا املن الـدرا
نيـــة   جـــال مالتعليميـــة والتطورات العلميـــة والتقنيـــة وامل

راجع بصورة دورة.  * التخصص، و

            

٣-٢-٣  

ن املتطلبــــات العــــامــــة  طــــة الــــدراســــــــــــيــــة التوازن ب تحقق ا
ــــــة  ــــوانــــــب الــــنــــظــــر ــــ ــــن ا ــــ ومــــتــــطــــلــــبــــــات الــــتــــخصــــــــــــــــص، و
ن املقررات  ـــــامــــــل ب ـ ع والت والتطبيقيــــــة، كمــــــا ترا التتــــــا

 * الدراسية.

            

٤-٢-٣  
نـــامج تحـــديـــد طـــة الـــدراســــــــــــيـــة لل ات متطلبـــ ُيرا  بنـــاء ا

روج (إن وجدت).  نقاط ا

            

٥-٢-٣  

نـــامج تحـــديـــد املتطلبـــات طـــة الـــدراســــــــــــيـــة لل ُيرا  بنـــاء ا
تلفة (إن وجدت) طبقًا للممارســــــــــــات  افية للمســــــــــــارات ا ال

امج املناظرة.  العاملية وال

            



  

  ٢٠  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٦-٢-٣  
شـــطة صـــفية وغ صـــفية  ـــ أ املة متيتضـــمن املن الدرا

م   تحقيق مخرجات التعلم. س

            

٧-٢-٣  

ترتبط مخرجــات التعلم  املقررات مع مخرجــات التعلم  
نـــــامج  علم ال نـــــامج (مصــــــــــــفوفـــــة توزع مخرجـــــات   عال

 * ).املقررات

            

٨-٢-٣  

اتــيــجــيــــــات الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم، وطــرق الــتــقــيــيــم  ــ تــتــوافــق اســـــــــــــ
دفة ع  مســــــــــــتوى املســــــــــــتخدمة مع مخرجات التعلم املســــــــــــ

نامج واملقررات.  ال

            

٩-٢-٣  
ع  ـــ اتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب، و تتمركز اســـ

شط.  التعلم ال

            

١٠-٢-٣ 

نامج  اتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم  ال نوع اس ت
عزز القدرة ع اجراء  ناســــــــــب مع طبيعتھ ومســــــــــتواه، و بما ي

ارات التفك البحوث العلمية، وتضـــــــمن  ســـــــاب الطالب مل اك
ي.  العليا والتعلم الذا

            

١١-٢-٣ 

ة امليــــــدانيــــــة مع  شـــــــــــــطــــــة ا تتوافق مخرجــــــات التعلم أل
اتيجيات التدرب  تم تحديد اســــــــــــ نامج، و علم ال مخرجات 

ذهوالتقييم وأماكن التدرب املناسبة  رجات.ا لتحقيق 

            

١٢-٢-٣ 

ـــــل من املشــــــــــــرف عرَّف  نـــــامج  ُ ة امليـــــدانيـــــة من ال ع ا
ـــدفـــة، وطبيعـــة  ي بمخرجـــات التعلم املســــــــــــ واملشــــــــــــرف امليـــدا
عــــــة، وتقييم  مــــــا (اإلشــــــــــــراف، املتــــــا ــــــل م لــــــة إ  ــــــام املو امل
عــــــة  تم متــــــا ة امليــــــدانيــــــة)، و ر ا م وتطو الطالب، وتقو

ا وفق آليات محددة. ما  ام  ال

            

١٣-٢-٣  

نــــــامج من ي طــــــة الــــــدراســــــــــــيــــــة تــــــأكــــــد ال تطبيق موحــــــد ل
نـــامج واملقررات ال تقـــدم  أك من موقع  وتوصــــــــــــيف ال

تلفة).  * (أقسام الطالب والطالبات و الفروع ا

            

             جودة التدرس وتقييم الطالب  ٣-٣

١-٣-٣  

اتيجيات التعليم  يئة التدرس باســــــ ام  نامج ال ع ال يتا
نــــــامج والتعلم وطرق التقييم  الواردة  توصـــــــــــــيفــــــات ال

   * واملقررات من خالل آليات محددة.

            

٢-٣-٣  

اتيجيـــــات يئـــــة التـــــدرس ع اســــــــــــ ـــــب الالزم ل م التـــــدر ُيقـــــدَّ
نامج  ددة  توصــــــــــــيف ال التعليم والتعلم وطرق التقييم ا
ديثة واملتطورة،  واملقررات، واالســــــــــــتخدام الفعال للتقنية ا

م ع استخدام تا ا. و  ل

            



  

  ٢١  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ال 
  ينطبق

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٣-٣-٣  

ـــل مقرر بمعلومـــات شــــــــــــــاملـــة د الطالب  بـــدايـــة تـــدرس  ُيزوَّ
اتيجيــــات التعليم  عنــــھ، تتضــــــــــــمن: مخرجــــات التعلم، واســــــــــــ
م خالل  ـــــا، ومـــــا يتوقع م والتعلم وطرق التقييم، ومواعيـــــد

 دراسة املقرر.

            

٤-٣-٣  
ل دوري للتحقق من فاعلية شـ م املقررات  اتيُتقوَّ  تجيااسـ

ا.  التعليم والتعلم وطرق التقييم، وتقدم تقارر حول

            

٥-٣-٣  
نــــــامج آليــــــات لــــــدعم وتحف التم  التــــــدرس  يطبق ال

يئة التدرس. ار لدى  يع اإلبداع واالبت  و

            

٦-٣-٣  

ــة ومعلنــة للتحقق من جودة  ــــــــــــ نــامج إجراءات وا يطبق ال
ــــــا (مثــــــل املواصــــــــــــفــــــات، والتنوع  طرق التقييم ومصــــــــــــــــــداقي

ــرجــــــات الــتــعــلــم ــ ــع الــــــدرجــــــات ودقــــــة والشــــــــــــــمــولــيــــــة  ، وتــوز
يح) والتأكد من مستوى تحصيل الطالب.  الت

            

٧-٣-٣  
ســــــتخدم إجراءات فّعالة للتحقق من أن األعمال والواجبات

م.ال يق ا الطالب  من إنتاج  دم

            

٨-٣-٣  
م  م م ونتــــائج تقو غــــذيــــة راجعــــة للطالب عن أدا م  ُتقــــدَّ

م. ن أدا م فيھ من تحس  وقت يمك

            

  التقييم الك للمعيار
ات    مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

 جوانب القوة:
١ .  
٢ .  

ن: وانب ال تحتاج للتحس  ا
١.  
٢.  
  

ن: ات التحس  أولو
١.  
٢.  
  

 املستقل:الرأي 



  

  ٢٢  

  الطالب – ٤
ون معاي وشــــــــــروط قبول  نامج ومتطلبات  الطالب يجب أن ت اصــــــــــة بال ون املعلومات ا عدالة. وأن ت ا  ة ومعلنة، وأن يتم تطبيق ــــــــــ نامج وا ال

نامج تقديم خدمات التوجيھ واإلرشــــــــــــــاد الفاع م، كما يجب ع ال م وواجبا عرف الطالب بحقوق جب أن يتم  ة لـإكمال الدراســــــــــــــة فيھ متوفرة، و

شطة غ الصفية واإلثرائية لطال  عة خرجيھ.واأل ا ومتا شطة املقدمة لطالبھ، وتحسي دمات واأل م جودة جميع ا نامج ع تقو عمل ال   بھ، وأن 

م ات التقو   مستو
ات   ا

ينطبق   ال 

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١-٠-٤  
نامج   معتمدة ومعلنة لقبول  معاي وشروطيوجد لدى ال

نــامج وُتطبق  نــاســـــــــــــب مع طبيعــة ال يــل الطالب، ت ــــــــــــ و
  عدالة.

            

٢-٠-٤  
نــــــامــج مــع املــوارد  ــ ــ الــ ــن  تــتــالءم أعــــــداد الــطــالب املــقــبــولــ

يئــة التعليميــة -القــاعــات الــدراســــــــــــيــة -املتــاحــة لــھ (مثــل: ال
زة). -املعامل   األج

            

٣-٠-٤  
نــــــامج  املعلومــــــات األســــــــــــــــــاســــــــــــيــــــة للطالب، مثــــــل: يوفر ال

ـــاليف املـــاليـــة (إن  ـــدمـــات، والت متطلبـــات الـــدراســـــــــــــــة، ا
 وجدت)، بوسائل متنوعة.

            

٤-٠-٤  
نـــامج ســــــــــــيـــاســـــــــــــــات يطبق جراءات ال  ومعتمـــدة عـــادلـــة و

علمھ الطالب سابقًا.  لالنتقال إليھ ومعادلة ما 
            

٥-٠-٤  
يئة شـــــــــــــاملة للطالب  نامج  دد، بما يضــــــــــــمن يقدم ال ا

م. انيات املتاحة ل دمات واإلم امل ألنواع ا م ال م  ف
            

٦-٠-٤  
م وقواعــــــد م وواجبــــــا نــــــامج الطالب بحقوق عّرِف ال
ـــــاوى والتــــــأديــــــب،  ـ جراءات التظلم والشــــــــــــ الســــــــــــلوك، و

عدالة. ا  طبق   *بوسائل متنوعة، و

            

٧-٠-٤  
نامج لإلرشــــــــاد والتوجيھ خدمات فعالة  يتوفر لطالب ال

، من خالل كوادر  ــــــــــــ واالجتما ادي وامل والنف األ
افية. لة و  * مؤ

            

٨-٠-٤  
ــن ــ ــو ــ الــطــالب املــو طــبــق آلــيــــــات مــالئــمــــــة لــلــتــعــرف عــ تــُ

نــامج، وتتوفر برامج  ين  ال ن واملتع ن واملتفوق واملبــدع
م. ل فئة م  مناسبة لرعاية وتحف ودعم 

            

٩-٠-٤  
شــــــــــــطــة ال صــــــــــــفيــة  العــديــد من  نــامج أ تتوفر لطالب ال
نــــــامج  تخــــــذ ال م، و ــــــارا م وم ــــــاالت لتنميــــــة قــــــدرا ا

م.  اإلجراءات املناسبة لدعم وتحف مشارك

            

١٠-٠-٤  
شـــــــــــــطــــــة إضــــــــــــــــــافيــــــة  جيــــــھ أ نــــــامج وخر يتوفر لطالب ال
ـــنـــيــــــًا، بـــمــــــا يـــتـــفـــق مـــع مـــخـــرجــــــات الـــتـــعـــلـــم  ـــم مـــ ـــر لـــتـــطـــو

دفة، وتطورات  سوق العمل.املس

            

١١-٠-٤  
عــــــة تقــــــدم الطالب نــــــامج إجراءات فعــــــالــــــة ملتــــــا ُيطبق ال

م ملتطلبات التخرج. يفا  والتحقق من اس
            



  

  ٢٣  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ينطبق   ال 

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١٢-٠-٤  

ن  ج ر نــــــامج آليــــــة فعــــــالــــــة للتواصــــــــــــــــــل مع ا يطبق ال
م  شــــــــــــطتھ، واســــــــــــتطالع آرا م  مناســــــــــــباتھ وأ شــــــــــــراك و
وفر قواعــد بيــانــات  م، و م، ودعم ا واالســــــــــــتفــادة من خ

م.  محدثة وشاملة ع

            

١٣-٠-٤  
ــدمــات م كفــايــة وجودة ا الــة لتقو

َّ
ــــــــــــــــــــــــــ ُتطبق آليــات فعـ

ا،  م ع واالســــــــــتفادة من املقدمة للطالب وقياس رضــــــــــا
ن.  *النتائج  التحس

            

١٤-٠-٤  
ــاصــــــــــــــة لطالبــھ (مثــل: ذوي  نــامج االحتيــاجــات ا يرا ال

ن). اصة، الطالب الدولي  االحتياجات ا
            

١٥-٠-٤  
نــــامج آليــــات فعــــالــــة لضــــــــــــمــــان انتظــــام طالبــــھ   يطبق ال
ة  شــــــــطة املقررات وا ضــــــــور واملشــــــــاركة الفعالة  أ ا

 امليدانية.

            

١٦-٠-٤  
ــان ذات  ــالس وال يوجــد تمثيــل منــاســــــــــــــب للطالب  ا

 الصلة.
            

  التقييم الك للمعيار
ات    مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

 جوانب القوة:
١ .  
٢ .  

وانب ال  ن:ا  تحتاج للتحس
١.  
٢.  
  

ن: ات التحس  أولو
١.  
٢.  
  

 املستقل:الرأي 
   



  

  ٢٤  

  يئة التدرس – ٥
م. كمــا يجــب أن  ة الالزمــة للقيــام بمســـــــــــــؤوليــا ن ذوي الكفــاءة وا ل يئــة التــدرس املؤ ــافيــة من  نــامج األعــداد ال يئــة تيجــب أن يتوفر  ال ون 

ــاديميــة  نــامج واألداء التــدرس ع درايــة بــالتطورات األ ر ال تمع، وتطو شـــــــــــــطــة البحــث العل وخــدمــة ا شـــــــــــــــارك  أ م، و نيــة  تخصـــــــــــــصـــــــــــــــا وامل

ر. ستفاد من النتائج  التطو م وفق معاي محددة، و م أدا ، وأن يتم تقو   املؤس

م ات التقو   مستو
ات   ا

ينطبق   ال 

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١-٠-٥  
جراءات منــاســــــــــــبــة الختيــار  نــامج ســــــــــــيــاســــــــــــــات و يطبق ال
م. ين م بقاء املتم نامج واس يئة التدرس  ال   أعضاء 

            

٢-٠-٥  

يئــــــة  ـــــا من أعضــــــــــــــــــاء  ـ نــــــامج العــــــدد ال افر  ال يتو
ا (مثل: اقع ال يقدم ف طري ش التدرس،  جميع املو

  * الطالب والطالبات، والفروع).

            

٣-٠-٥  

يئـة التـدرس الكفـاءة الالزمـة (مثـل:  يتوفر  أعضـــــــــــــاء 
ة الالزمة)،  نية وا ادات والرخص امل الت والشــــ املؤ

ا.  *وفاعلية التدرس، وُتطبق آليات مناسبة للتحقق م

            

٤-٠-٥  

ــــدد  يئــــة التــــدرس ا يئــــة املنــــاســــــــــــبــــة ل نــــامج ال يوفر ال
م  نـــامج، وحقوق م لطبيعـــة ال م ن لضــــــــــــمـــان ف واملتعـــاون

م العمل.   م، و م ومسؤوليا ام  وم

            

٥-٠-٥  
عَض نية  امج امل ن  ال يئة التدرس أو املتعاون تضـــــــــم 

ارة العالية  مجال ة وامل ن من ذوي ا ني  نامج.الامل

            

٦-٠-٥  

اديمية (مثل:  شـــــــطة أ يئة التدرس بانتظام  أ شـــــــارك 
املشــــــــــــــــــاركــــــة  املؤتمرات وِحَلق النقــــــاش، واملشــــــــــــروعــــــات 
م  البحثية، وتحكيم الرســــــــائل والبحوث) بما يضــــــــمن دراي
م  عد مشــــارك م. و بأحدث التطورات  مجال تخصــــصــــا

م العل من  نتــاج شــــــــــــطــة و ــذه األ م   ــات تقييم مح
م.   وترقيا

            

٧-٠-٥  

شـــــــطة البحث  يئة التدرس بكفاءة  أ شـــــــارك أعضـــــــاء 
شــــــــــــطة أحد  ذه األ م   عد مشــــــــــــارك ، و واإلنتاج العل

م. م وترقي ات تقييم  مح

            

٨-٠-٥  

تمعية،  شـــــــــــطة الشـــــــــــراكة ا يئة التدرس  أ شـــــــــــارك 
شــــــــــــطة أحد  ذه األ م   عد مشــــــــــــارك م و ات تقييم مح

م.  وترقي

            

٩-٠-٥  

ر امل  يئــــــة التــــــدرس برامج  التطو يتلقى أعضــــــــــــــــــاء 
ر  م  تطو ســــــــــــ م و ، وفق خطة تل احتياجا ادي واأل

م.  أدا

            



  

  ٢٥  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ينطبق   ال 

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١٠-٠-٥  
نامج  ر ال م وتطو شـــــــــطة تقو يئة التدرس  أ شـــــــــارك 

 واملؤسسة.

            

١١-٠-٥  
الــــة

َّ
ــــدمــــات تطبق آليــــات فعــــــــــــــــــــــــــــ م كفــــايــــة وجودة ا لتقو

ا. م ع يئة التدرس وقياس مدى رضا  املقدمة ل

            

١٢-٠-٥  

يئـــــة التـــــدرس بـــــانتظـــــام وفق معـــــاي محـــــددة م أداء  ُيقيَّ
ستفاد من النتائج  م، و ومعلنة، وتقدم التغذية الراجعة ل

ن األداء.   تحس

            

  التقييم الك للمعيار
ات    مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
 *محك أسا  

 جوانب القوة:

١ . 

٢ .  

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا

١. 

٢.  

  

ن: ات التحس   أولو

١. 

٢.  

  

  الرأي املستقل:

   



  

  ٢٦  

ات – ٦ افق والتج   مصادر التعلم واملر
نظيم  ميع املستفيدين ب نامج ومقرراتھ الدراسية، وتتاح  افية لتلبية احتياجات ال ات  ون مصادر التعلم واملرافق والتج  ناسب، كماميجب أن ت

ا. قيمون فعالي ا بناًء ع االحتياجات، و يئة التدرس والطالب  تحديد ك  ش   يجب أن 

م ات التقو   مستو
ات   ا

ينطبق   ال 

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١-٠-٦  

ة تضـــمن كفاية  ـــ جراءات وا نامج ســـياســـات و يطبق ال
علم  دمات املقدمة لدعم  ومناســـــــــــبة مصـــــــــــادر التعلم وا

  الطالب.

            

٢-٠-٦  
الـــــة إلدارة نـــــامج إجراءات فعـــــَّ املصـــــــــــــــــادر واملواد يطبق ال

  املرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم والتعلم.

            

٣-٠-٦  

ــا من املصــــــــــــــادر املتنوعــة ال  يتوفر بــاملكتبــة العــدد ال
نـــاســــــــــــــب مع احتيـــاجـــات  ـــا، بمـــا ي ـــل الوصــــــــــــول إل ســــــــــــ
نــــــامــج وأعــــــداد الــطــالب، وتــتــــــاح لشــــــــــــــطــري الــطــالب  ــ الــ

تم  ــافيـــة ومنـــاســــــــــــبـــة، و ـ ـــوالطـــالبـــات  أوقـــات  ا تحـــدي
 * بصورة دورة.

            

٤-٠-٦  

نامج  ونية متخصصة (مثل: املراجع يتوفر لل مصادر إلك
مجيــــــات)، وقواعــــــد  الرقميــــــة، الوســــــــــــــــــائط املتعــــــددة، ال

يح للمســــــــــــتفيدين  ونية مناســــــــــــبة ت معلومات وأنظمة إلك
الت العلمية  الوصــــــــــــول إ املعلومات واملواد البحثية وا

ا.  من داخل املؤسسة أو خارج

            

٥-٠-٦  

ات  ـــ ـــ ات والـــتـــجـــ ـــ ـــتـــ ـــ نــــــامـــج املـــعــــــامــــــل وا ـــ يـــتـــوفـــر لـــلـــ
افية  ية والتقنية واملواد املالئمة للتخصص وال اسو ا

ــــدافــــھ،  إلجراء البحوث والــــدراســــــــــــــــات العلميــــة وفقــــًا أل
ا. ا وتحدي  * وتطبق آليات مناسبة لصيان

            

٦-٠-٦  

نــــــامج   ن  ال يئــــــة التــــــدرس والطالب واملوظف يتوفر ل
ال ملصادر  ن لالستخدام الفعَّ يئة والدعم الف املناسب ال

  ووسائل التعلم.

            

٧-٠-٦  
نـــامج القـــاعـــات  الـــدراســــــــــــيـــة واملرافق املنـــاســــــــــــبـــة تتوفر لل

 الحتياجاتھ.

            

٨-٠-٦  
نية  ة والسالمة العامة وامل تتوفر جميع متطلبات ال

شطة التعليمية والبحثية. ات واأل افق والتج  *  املر

            

٩-٠-٦  
ئة والتخلص من فاظ ع الب ُتطبق معاي الســـــــــالمة وا

طرة بكفاءة   وفاعلية.النفايات ا

            

١٠-٠-٦  
ـــن  ــــــل مـــن الـــفـــنـــيـــ ـــ واملـــؤ ــــــا نــــــامـــج الـــعــــــدد الـــ ـــ يـــتـــوفـــر لـــلـــ

ات.  ت يئة املعامل وا شغيل و ن   تص  وا

            



  

  ٢٧  

م ات التقو   مستو
ات   ا

ينطبق   ال 

مر   مر  غ 

غ 
  مستو

  مستو 
  جزئياً 

  مستو  مستو
  بإتقان  

  مستو 
  بتم 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١١-٠-٦  

ـــدمـــات املنـــاســــــــــــبـــة  ات وا نـــامج املرافق والتج تتوفر لل
يئــة التــدرس  ــاصـــــــــــــة من الطالب و لــذوي االحتيــاجــات ا

ن.  واملوظف

            

١٢-٠-٦  

نــــامج  ئــــة املنــــاســــــــــــبــــة يتوفر لل ــــدمــــات والب التقنيــــات وا
عـــــد وفق املعـــــاي  ونيـــــًا أو عن  للمقررات ال تقـــــدم إلك

ا. اصة   ا

            

١٣-٠-٦  

م فاعلية وكفاءة مصـــــــــــــادر التعلم  نامج ع تقو عمل ال
ســـــــــــــتفــــــاد من ذلــــــك   ــــــا، و ات بــــــأنواع واملرافق والتج

ن  .التحس

            

  التقييم الك للمعيار
ات    مجموع تقييم ا
ات املنطبقة     عدد ا
    متوسط تقييم املعيار

م اإلجما للمعيار     درجة التقو
  

 *محك أسا  
 جوانب القوة:

١ . 

٢ .  

ن: وانب ال تحتاج للتحس   ا

١. 

٢.  

  

ن: ات التحس   أولو

١. 

٢.  

  

 الرأي املستقل:


