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 مقدمة

 للدور الحيوي الذي يضطلع به املركز في دعم  
ً
وتعزيز  وبرامجها األكاديمية  مؤسسات التعليم العاليتأكيدا

 لبرامج قدرتها على استيفاء معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي؛ أعد املركز وثيقة مقاييس التقويم الذاتي 

 إلجراء التقييمالبرامج هذه للمسؤولين عن ضمان الجودة في تقديم املساعدة التي تهدف إلى  ،الدراسات العليا

التي أعدها املركز، كما يمكن االستفادة لبرامج الدراسات العليا  بطريقة موضوعية بناًء على معايير ضمان الجودة  

 في مجال
ً
هذه البرامج في   استراتيجيات تحسين جودةدعم  ، و داخليةالتخطيط، واملراجعة ال  من هذه الوثيقة أيضا

 .مؤسسات التعليم العالي 

، لبرامج الدراسات العليااألكاديمي    الجودة واالعتمادوتوفر هذه الوثيقة مقاييس تقويم ذاتي ملعايير ضمان  

 والتي تشمل املعايير التالية:

 واألهدافالرسالة  .1

 إدارة البرنامج وضمان جودته .2

 التعليم والتعلم .3

 الطالب .4

 هيئة التدريس أعضاء  .5

 مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات .6

 العلمية واملشاريعالبحوث  .7

البرنامج قوم يملؤسسات التعليمية، البد أن با لبرامج الدراسات العلياولضمان الجودة والتحسين املستمر 

املختلفة بعمليات التقويم الذاتي بناًء على املحكات الدالة على جودة األداء، فيقوم أعضاء هيئة التدريس   ووحداته

 على   بتقويم مستوى األداء حسب هذه املحكات،البرنامج  واملوظفون املسؤولون عن األنشطة املختلفة في  
ً
واستنادا

أخرى ذات مستوى  برامجواملقارنات املرجعية مع  أدلة وبراهين وشواهد مناسبة، مع دعم ذلك بمؤشرات األداء

من الجودة، وخاصة في املجاالت ذات األهمية الكبيرة. وُيدعم هذا التقويم الذاتي بالرأي املستقل عن طريق  عال  

 .ودقته تهيوموضوعمقوم أو مقومين مستقلين من خارج املؤسسة؛ لتعزيز مصداقية التقويم 

واملراجعين الخارجيين واملركز الوطني   البرنامج األكاديميفي وضع لغة مشتركة بين منسوبي    الوثيقةوتسهم هذه  

، ليتم تحديد األداء لبرامج الدراسات العلياللتقويم واالعتماد األكاديمي، يتمثل في وصف محددات األداء الجيد 

معرفة املطلوب بدقة تحت كل معيار،  في برامجالاملرض ي أو غير املرض ي بناًء على ذلك، كما تساعد هذه الوثيقة 

واألداء املتوقع منها بطريقة وصفية متدرجة تسهل عليها تحديد مستواها الحالي، باإلضافة إلى أنها تفيد املراجعين 

بالنسبة لكل مجال من  البرامجالخارجيين واملقومين املستقلين خالل عمليات املراجعة، للتعرف بدقة على أداء 

 فإن هذه الوثيقة تعتبر بمثابة املرشد واملوجه لعمليات التخطيط لتحسين جودة األداء بناًء على املجاالت ، وأخ
ً
يرا

 التقويم الذاتي والخارجي وفق هذه املقاييس.
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 معناصر التقوي

  ،رغبة من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي للوصول إلى أعلى درجات الدقة في التقييم

تحت كل معيار، وبناًء   الواردةوضععععععععع املركز عناصععععععععر محددة تسععععععععتند إليها عمليات التقويم لكل املحكات 

مدى استيفاء عناصر املحك لهذه العناصر وإغالق دائرة الجودة )التخطيط والتطبيق واملراجعة والتحسين(  على 

املحك، ووجود املمارسعععات التي تثأت أي   بشعععكل فعال، يكون التقييم ملسعععتوى الجودة، مع األخذ في االعتبار طبيعة

برامج الععدراسعععععععععععععععععات العليععا في التميز واإلبععداف في األداء ، لينععاغم ذلععك مععا وصعععععععععععععععلععت إليععه كثير من من وجوه 

 التعليم العالي وما تصبو أن تصل إليه. مؤسسات

 وتتكون عناصر التقويم للمحكات من كل مما يلي:

 ومكوناته.مدى توفر عناصر املحك  •

 مستوى جودة التطبيق لكل عنصر. •

 انتظام التطبيق والتقييم وتوفر األدلة. •

 التحسين املستمر ومستوى النتائج في ضوء املؤشرات واملقارنة املرجعية •

 املحك.ممارسات عناصر التميز واإلبداف في  •

بنى تقويمات 
ُ
واملؤشرات التي تدل على مستوى  والشواهدملكه من األدلة يعلى ما  البرنامجوينبغي أن ت

  الجودة، وليس على االنطباعات غير املدعومة باألدلة. 

 

 املحكات األساسية:

 لألهمية القصععوى لبعا املحكات، فقد تم تحديد مجموعة من املحكات، تمثل محكات أسععاسععية،  
ً
نظرا

ق الخط  م 
ُ
زت في الوثيقععة بعالمععة النجمععة )ر( في غخرهععا، وغ ت

يز الععذي كتأععت بععه، وهععذه املحكععات ال بععد وقععد ُم

 .5نقاط من  3أن يكون تقييمها الذاتي لدى البرنامج عند التقدم لالعتماد ال يقل عن 
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 التقويمخطوات 

  تقويم املحك من خاللجودة األداء يتم تقويم 
ا
 :ي، وفق ما يلتقويم املعيار الرئيس، ثم أول

 

 تقويم املحك  الخطوة األولى:

 ن:خياريال استخدام أحدتحديد مدى انطباق املحك على البرنامج بابتداًء بويكون 

 الخيار األول: ل ينطبق

غير مطالب بتطبيق املحك؛ لعدم مناسأته لطبيعته وأنشطته، وإذا كان الحال كذلك فال يحسب البرنامج أي أن 

 املحك ضمن املحكات الداخلة في تقويم املعيار.

 

 الخيار الثاني: ينطبق 

املحك  تقويموإذا كان الحال كذلك فيتم  توفره،ومن املهم  ،البرنامجأي أن املحك له عالقة بطبيعة وأنشطة 

 (، ويمكن الحكم على جودة األداء للمحك من خالل ما يلي:5إلى  1)خماس ي من  باستخدام مقياس

 

 :غير مرض يأ. أداء 

 (، وتفصيلها كالتالي:2، 1ويشمل املستويين: ) 

 املستوى األول )غير مستوفى(: 

)أو(   ،تطبق عناصعر املحك على اإلطالق ال)أو(  أو يتوفر قليل منها، من عناصعر املحكعنصعر ال يتوفر أي 

 تطبق 
ً
 )أو( تطبق  ،بمستوى ضعيف جدا

ً
 .نادرا

 :)
ا
 املستوى الثاني )مستوفى جزئيا

بشعععععععععععكل غير  )أو( تطبق بمسعععععععععععتوى ضععععععععععععيف، )أو( أن عناصعععععععععععر املحك تطبق توفر معظم عناصعععععععععععر املحكت

توجععععد بعا ، وقععععد أدلععععة كععععافيععععة تتوفر منتظم، )أو( الغير  ولكنععععه يوجععععد تقييم أو يوجععععد ، )أو( المنتظم

 .للتحسيناملحدودة  اإلجراءات

 

 :مرض يب. أداء 

 (، وتفصيلها كالتالي:5 ،4 ،3املستويات الثالث: )ويشمل 

 املستوى الثالث )مستوفى(: 

كما   ،يوجد تقييم منتظمو بشعععععكل منتظم، جيد، و بمسعععععتوى ، وتطبق جميعها توفر جميع عناصعععععر املحكت

 جيدة.للتحسين ونتائج منتظمة  إجراءاتتوجد كافية، و توفر أدلة ت
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رابع )مستوفى بإتقان(:   املستوى ال

يوجعد تقييم منتظم  و بشعععععععععععععكععل منتظم، متقن، و بمسعععععععععععععتوى املحععك، وتطبق جميعهععا توفر جميع عنععاصعععععععععععععر ت

مرتفععععة مقعععارنعععة  للتحسعععععععععععععين ونتعععائج منتظمعععة  إجراءاتتوجعععد كعععافيعععة ومتنوععععة، و توفر أدلعععة ، كمعععا توفععععال

 بالنتائج السابقة.

 

 املستوى الخامس )مستوفى بتميز(:  

  تقييم منتظميوجعد و ، منتظمبشعععععععععععععكعل متميز، و مسعععععععععععععتوى ، وتطبق جميعهعا بر جميع عنعاصعععععععععععععر املحعكتوفت

للتحسعععععععععععععين ونتعائج  منتظمعة  إجراءاتتوجعد وتراكميعة، و  شععععععععععععععاملعةمتنوععة و توفر أدلعة ، كمعا تومتميز وفععال

 املحك.ممارسات عناصر إبداف في  ويوجدؤسسات األخرى، البرامج األكاديمية باملمتميزة مقارنة ب
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 للجدول التالي:
ا
 ويمكن تلخيص العناصر املستخدمة للتقويم على مستوى املحك وفقا

 

 يمو مستويات التق

 

 عناصر التقويم

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

  مستوفى غير مستوفى
ا
يا ز مستوفى بإتقان مستوفى مستوفى جزئ  بتمي

1 2 3 4 5 

 املحك عناصر  توفر  مدى

 ومكوناته

يتوفر أي  ل   • 

من عناصر  

 املحك

أو يتتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتتتتر   •

 قليل منها، 

 تتتتتوفتر متعتت تتم •

عتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 املحك

تتتتتتوفتتتتتر جتتتتتمتتتتتيتتتتتع تتتتتت  •

 عناصر املحك

تتتتتتتوفتتتتتتر جتتتتتتمتتتتتتيتتتتتتع  تتتتتتت  •

 عناصر املحك

توفر جمتيتع عنتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتر  ت  •

 املحك 

 لكل التطبيق جودة مستوى 

 عنصر

  قل تتتتتتتتطتتتتتتتبتتتتتتت  • 

عتتتتتنتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتر  

املحك على  

أو  اإلطتتتال 

تتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتق  

بتمستتتتتتتتتتتتتتتوى  

ضتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتيتتتت  

.
ا
 جدا

تطبق عناصتتر  •

املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك 

بتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  

 ضعي 

تطبق عنتتتتاصتتتتتتتتتتتتر  •

بمستتوى  املحك 

 جيد

تتتطتتبتتق عتتنتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتر  •

بمستتتتتتتتتتتتوى  املحك 

 متقن

تطبق عنتتتاصتتتتتتتتتتتتر املحتتتك  •

 متميزمستوى ب 

 والتقييم التطبيق انت ام

 األدلة  وتوفر 

 •  
ا
تطبق بشتتتتتتتتتكل  • تطبق نادرا

 غير منت م

 دأو ل يتتتتتتتتوجتتتتتتتت  •

تتتتتتتتتتقتتتتتتتتتيتتتتتتتتتيتتتتتتتتتم أو 

 يوجتتتتتد ولكنتتتتته

 غير منت م

  تتتتتتتتتتتتتتتتوفتتتتتتتر ل أو  •

 أدلة كافية

تتتتتطتتتتبتتتتق جتتتتمتتتتيتتتتع  •

العناصتتر بشتتكل 

 منت م، 

يتتتوجتتتتتتد تتتتقتتتيتتتيتتتم  و  •

 منت م

وفتتتتتتتر أدلتتتتتتتة تتتتتتتت تتتتتتتت و  •

 كافية

تتتتتتتطتتتتتتبتتتتتتق جتتتتتتمتتتتتتيتتتتتتع  •

العناصتتتتتتتر بشتتتتتتتكل 

 منت م، 

يتتتتتوجتتتتتتد تتتتتتقتتتتتيتتتتتيتتتتتم و  •

 منت م وفعال

تتتتتتتتتتوفتتتتتتتتتر أدلتتتتتتتتتة وتتتتتتتتتت  •

 كافية ومتنوعة

تطبق جميع العناصتتتتتتتتتتتر   •

 بشكل منت م

 تتقتيتيتم متنتتت تميتوجتتتتتتد و  •

 ومتميز وفعال

متتتنتوعتتتتتتتة  تتوفتر أدلتتتتتتة وتت  •

 وتراكمية شاملةو 

 ومستوى  املستمر  التحسين

في ضوء املؤشرات  النتائج

 واملقارنة املرجعية 

 

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

تتتوجتتتتتتد بتتعتت   •

 اإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءات

املتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتدودة 

 للتحسين

 إجراءاتتوجتتتتد  •

متتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتة 

لتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتن 

 ونتائج جيدة

 إجتتتتراءاتتتتتتوجتتتتتتد  •

متتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتة 

للتحستتتتتتتتين ونتائج  

مرتفعتتتتتة مقتتتتتارنتتتتتة  

 بالنتائج السابقة 

 إجتتتتتتتتتتتتتتتراءاتتتتتتتتتتتتتتتتتوجتتتتتتتتتتتتتتتد  •

لتتلتتتتتحستتتتتتتتتتتتتتيتتن متتنتتتتت تتمتتتتتتة 

متميزة مقتتتتارنتتتتة ونتتتتتائج 

التتبتترامتتج األكتتتتتتاديتتمتتيتتتتتتتة  بتتتتتت 

 املؤسسات األخرى ب 

 ممارسات عناصر  في اإلبداع

 املحك 

 

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

إبتتتتتتتتتتتداع فتتتتتتتتتتتي  يتتتتتتتتتتتوجتتتتتتتتتتتد •

عنتتتتاصتتتتتتتتتتتتر ممتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتات 

 املحك
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 ملقاييس التقدير الخاصة بتقويم املحكاتمثال 

 (1-3-3املثال األول: )املحك 

تتنوع استتتتتتتتتتتتتراتي يتات التعليم والتعلم وطر  التقييم في البرنتامج بمتا يتنتاستتتتتتتتتتتتت  مع طبيعتته ومستتتتتتتتتتتتتوا ، وتعز  

 القدرة على إجراء البحوث العلمية، وتضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي.

 األداء وص  املستوى  

 (1) 

 غير مستوفى

القتتتدرة على إجراء  للتقييم لتنميتتتةلتعليم والتعلم وطر  لاستتتتتتتتتتتتتراتي يتتتات ل توجتتتد في البرنتتتامج 

، أو توجد ولكنها غير الذاتيالطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم    اكتستتتتتتتتابو البحوث العلمية،  

 أو أنها تطبق بشتتتتكل نادر أو مناستتتتبة أو ل تتفق مع طبيعة البرنامج ومستتتتتوا ،  
ا
أو أنها ل تطبق كليا

 
ا
 بمستوى ضعي  جدا

 (2) 

 
ا
 مستوفى جزئيا

القتتتدرة على  للتقييم محتتتدودة لتنميتتتةلتعليم والتعلم وطر  لاستتتتتتتتتتتتتراتي يتتتات يوجتتتد في البرنتتتامج 

، أو يتناستتتتتتتتتت  الذاتيالطالب ملهارات التفكير العليا والتعلم    اكتستتتتتتتتتتتابو إجراء البحوث العلمية،  

، بمستتوى ضتعي  أو بشتكل غير منت مأنها تطبق    أو بعضتها فق  مع طبيعة البرنامج ومستتوا ،  

 لتطويرها.أو ل تخضع للتقييم أو يقيم بعضها بصورة غير منت مة، وهناك إجراءات محدودة 

 (3) 

 مستوفى

للتقييم متنوعة، تتناستتتتتتتتت  مع طبيعته لتعليم والتعلم وطر   لاستتتتتتتتتتراتي يات  يوجد في البرنامج  

عز  القدرة على إجراء البحوث ومستتتتتتتتتتوا ، وتطبق جميعها بمستتتتتتتتتتوى جيد و شتتتتتتتتتكل منت م بما  

وتتوفر أدلتة كتافيتة . اكتستتتتتتتتتتتتاب الطالب ملهتارات التفكير العليتا والتعلم التذاتي  ويضتتتتتتتتتتتتمنالعلميتة، 

 على ذلك. وتخضع مع مها للتقييم والتطوير بصورة دورية.

 (4) 

 مستوفى بإتقان

للتقييم متنوعتتتة ومطورة، تتنتتتاستتتتتتتتتتتتتت  لتعليم والتعلم وطر  لاستتتتتتتتتتتتتراتي يتتتات يوجتتتد في البرنتتتامج 

لية، وتطبق جميعها بمستتتتتتتوى عال و شتتتتتتكل منت م بما جميعها مع طبيعته ومستتتتتتتوا  ب ودة عا

اكتستتتتتتتتتتتتتتتاب الطالب ملهتتتارات التفكير العليتتتا  ويضتتتتتتتتتتتتمنعز  القتتتدرة على إجراء البحوث العلميتتتة،  

وتتوفر أدلتتتتة كتتتتافيتتتتة ومتنوعتتتتة على ذلتتتتك. وتخضتتتتتتتتتتتتع جميعهتتتتا للتقييم والتطوير . والتعلم التتتتذاتي

 .بصورة دورية مع وجود نتائج مرتفعة للتحسين

 (5) 

 بتميزمستوفى 
 عناصر املحكممارسات إبداع في تميز و أي 
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 (1-7)املثال الثاني: 

 في خطة البحث العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة.  يلتزم البرنامج بتنفيذ دور 

 األداء وص  املستوى  

 (1) 

 غير مستوفى

، أو توجد ولكنها غير مناستتبة أو ل تتستتق مع   خطة تنفيذية للبحث العلميل توجد لدى البرنامج  

 أو أنها تطبق بشكل نادر أو بمستوى ضعي  الخطة الستراتي ية للجامعة،  
ا
أو أنها ل تطبق كليا

 
ا
 .جدا

 (2) 

 
ا
 مستوفى جزئيا

الخطتتتتتة مع  بعضتتتتتتتتتتتتهتتتتتايتستتتتتتتتتتتتق م تتتتتال البحتتتتتث العلمي في يوجتتتتتد لتتتتتدى البرنتتتتتامج خطتتتتتة تنفيتتتتتذيتتتتتة 

ضتتعي  وبمستتتوى  حددة،  مفي ضتتوء مؤشتترات أداء   بعضتتها  تنفيذويتم الستتتراتي ية للجامعة،  

أو ل تخضتع للتقييم أو يقيم بعضتها بصتورة غير منت مة، وهناك إجراءات ،  أو بشتكل غير منت م

 .تطويرهاتابعتها و محدودة مل

 (3) 

 مستوفى

م تتتتال البحتتتتث العلمي مبايتتتتة على الخطتتتتة في منتتتتاستتتتتتتتتتتتبتتتتة يوجتتتتد لتتتتدى البرنتتتتامج خطتتتتة تنفيتتتتذيتتتتة 

و شتتكل ،  وبمستتتوى جيدحددة، متنفيذها في ضتتوء مؤشتترات أداء  ويتم ،  الستتتراتي ية للجامعة

 لتقييم والتطوير بصورة دورية.لمتابعة واوتتوفر أدلة كافية على ذلك. وتخضع لمنت م، 

 (4) 

 بإتقانمستوفى 

م تتتتال البحتتتتث العلمي مبايتتتتة على الخطتتتتة في يوجتتتتد لتتتتدى البرنتتتتامج خطتتتتة تنفيتتتتذيتتتتة منتتتتاستتتتتتتتتتتتبتتتتة 

و شتتكل ،  عالوبمستتتوى  تنفيذها في ضتتوء مؤشتترات أداء محددة،  ويتم الستتتراتي ية للجامعة،  

وتتوفر أدلة كافية ومتنوعة على ذلك. وتخضتتع جميعها للتقييم والتطوير بصتتورة دورية منت م، 

 .نتائج مرتفعة للتحسينمع وجود 

 (5) 

 بتميزمستوفى 
 عناصر املحكممارسات إبداع في تميز و أي 
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 املعيار   الخطوة الثانية: تقويم

 املعيار مسعععععععععتوى  التقويم على يكون 
ً
على حسعععععععععب مسعععععععععتوى   املحكاتجمع نقاط التقييم لكل ، وذلك من خالل كامال

تم ، ويالبرنامججموف هذه النقاط على عدد املحكات املنطبقة على يحسعععععععععععب املتوسعععععععععععط بقسعععععععععععمة م ، ثماالجودة فيه

 للجدول التالي:
ً
 احتساب مستوى األداء للمعيار وفقا

 املتوس 
 املعيارمستوى /درجة

 املستوى  درجة التقويم 

 بتميز ىمستوف نقاط خمس فأكثر 4.5

 بإتقان ى مستوف نقاط أربع 4.5 إلى أقل من 3.5 من

  ىمستوف نقاط ثالث 3.5 إلى أقل من 2.5 من

  نقطتان 2.5إلى أقل من  1.5 من
ً
 مستوفى جزئيا

 غير مستوفى واحدة نقطة 1.5اقل من 

 

 بأنه 
ً
في مستوى مستوفى )ثالث نقاط( على األقل حصل على يلالعتماد ما لم  برنامجال يقبل تقدم أي علما

 األساسية.حكات وفي كل محك من امل، السبعةكل معيار من املعايير 
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 مثال توضيحي لكيفية حساب املتوس  لتقييم املعيار:

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
،  األقسعععام والكليةلس امجمثل:  متخصعععصعععة ) ولجان يدار البرنامج من قبل مجالس 

 ( ذات مهام وصالحيات محددة.ولجنة الدراسات العليا
      

2-1-2 
ععععععععععععععالقيعععادة البرنعععامج الخبرة األكعععاديميعععة واإلداريعععة  يتوفر في ععععععععععععبعععة لتحقيق رسع تعععه املنعععاسع

 وأهدافه.  
      

2-1-3 
الععدد الكعافي من الكوادر املؤهلعة للقيعام بعاملهعام اإلداريعة واملهنيعة  لعدى البرنعامج يتوفر 

 والفنية، ولهم مهام وصالحيات محددة.
      

       أكاديمية داعمة.تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة  2-1-4

2-1-5 

يلتزم البرنامج بتطبيق الضعععععععععععععوابط املؤسعععععععععععععسعععععععععععععية للشعععععععععععععراكة التعليمية والبحثية )إن 

ععععععععععععية امج، بما في ذلك نجودة جميع جوانب البر وجدت( بما يضعععععععععععععمن  املقررات الدراسع

 معايير تحصيل الطالب والخدمات املقدمة.و والتدريس  التعليمية املوادو 

      

2-1-6 
ت ي

، ويتخذ القرارات  بشكل منتظم  ات التعليمية والبحثيةالشراك   فاعليةالبرنامج م قيز

 املناسبة حيال ذلك.
      

2-1-7 
في التزامه بتنفيذ دوره في خطة الشععععععراكة املجتمعية للمؤسععععععسععععععة  تتابع إدارة البرنامج 

 .ضوء مؤشرات محددة
      

2-1-8 

ععععععععععععم  للقعائمين على البرنعامج  يتوفر قعدر كعاف   ععععععععععععالحيعات تسع إحعداث  بع من املرونعة والصع

  اسعععععععععتجابة للمسعععععععععتجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري ؛الالزم التطوير والتغيير

 للبرنامج ومقرراته الدراسية.

      

2-1-9 
  العدالة واملسععععععععاواة في جميع ممارسععععععععاتهاو تطبق إدارة البرنامج غليات تضععععععععمن ال زاهة 

 .والفروف )إن وجدت( بين شطري الطالب والطالباتاألكاديمية واإلدارية، و 
      

2-1-10 
يشعععععععكل البرنامج لجنة اسعععععععتشعععععععارية تضعععععععم أعضعععععععاء من املهنيين والخبراء في تخصععععععع   

 البرنامج، للمساهمة في تقييمه وتطويره وتحسين أدائه.
      

2-1-11 
تلتزم إدارة البرنعععععععامج بتنميعععععععة وتطوير املهعععععععارات والقعععععععدرات املهنيعععععععة للكوادر الفنيعععععععة  

 ملواكبة التطورات الحديثة.واإلدارية املساندة في مجال التخص  
      

2-1-12 
وصعععععععععععععف البرنعععامج، وأدائعععه  ومعلنعععة تتضعععععععععععععمن تتي  إدارة البرنعععامج معلومعععات موثوقعععة 

 .بما يتناسب مع احتياجات املستفيدين وإنجازاته
      

       إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية. عتشج 2-1-13

2-1-14 

هيئععة التععدريس واملوظفين وفق أداء القيععادات و م ويقيطبق البرنععامج نظععامععا فعععاال لت

، ويسعتفاد من واملسعاءلة تضعمن العدالة والشعفافية ،معايير وغليات واضعحة ومعلنة

 ين والتطوير.نتائج التقويم في تقديم التغذية الراجعة والتحس

      

2-1-15 

عععععععععععععععات األخالقيعععة  تلتزم إدارة البرنعععامج بتفعيعععل قيم األمعععانعععة العلميعععة وقواععععد املمعععارسع

اإلداريععععة  و األكععععاديميععععة والبحثيععععة جميع املجععععاالت واألنشعععععععععععععطععععة في  القويم والسعععععععععععععلو 

 والخدمية.

      

2-1-16 
املعتمععدة من قبععل املؤسعععععععععععععسععععععععععععععة   تطبق إدارة البرنععامج األنظمععة واللوائ  واإلجراءات 

 الكلية، بما في ذلك: التظلم، والشكاوى، والقضايا التأديأية.
      

2-1-17 
عععععععععععععععالتعععه وأهعععدافعععه مع وجود غليعععات   يتوفر للبرنعععامج التمويعععل املعععالي الكعععافي لتحقيق رسع

 لتحديد أولويات اإلنفاق.
      

       ضمان جودة البرنامج 2-2

2-2-1 
 لضععععععععمان الجودة وإدارتها، يتسععععععععق مع نظام الجودة تطبق إدارة 

ً
 فعاال

ً
البرنامج نظاما

 املؤسس ي.
      

2-2-2 
 ضععععععععمان الجودةالتخطيط و في عمليات  بن والطال و شععععععععار  هيئة التدريس واملوظفي

 وصنع القرار.
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 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

 مستوفى 

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

 مستوفى 

 بتميز 

1 2 3 4 5 

2-2-3 
وتنسعق لتوفير  ،بدقة نامجالبر أداء تعتمد إدارة البرنامج مؤشعرات أداء رئيسعة تقيس 

 .بيانات منتظمة عنها
      

2-2-4 

 بيانات التقويم  بتحليليقوم البرنامج 
ً
)مثل : بيانات مؤشععرات األداء واملقارنة  سععنويا

املرجعيععععععة، ومععععععدى تقععععععدم الطالب، ومعععععععدالت إتمععععععام البرنععععععامج، وتقييمععععععات الطالب  

ويسععععتفاد منها في (، الخريجين وجهات التوظيفغراء و ، برنامج واملقررات والخدماتلل

 عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات.

      

2-2-5 

 جري يُ 
ً
  البرنعامج تقويمعا

ً
  دوريعا

ً
عععععععععععععامال ويععد تقعارير حول   )كعل ثالث خمس سعععععععععععععنوات(شع

 للتحسين،  مع تحديد نقاط القوة والضعف،  ،املستوى العام للجودة
ً
ويضع خططا

 .ويتابع تنفيذها

      

 التقييم الكلي للمعيار

 66 م موع تقييم املحكات

 22 عدد املحكات املنطبقة 

 3.0 املعيار متوس  تقييم 

 3 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 

 :حسينتحسين وأولويات التإلى   القوة والجوان  التي تحتاج نتحديد جوا

في كل معيار بناًء  مواطن القوةبتحديد البرنامج تلزم منسوبي  فقراتتضمنت وثيقة مقاييس التقويم الذاتي 

مواطن تحسين )إلى الجوانب التي تحتاج  باإلضافة إلى ضرورة تعيين البرنامج،على املحكات ذات األداء العالي في 

 لبناء خطط التحسين.الضعف(
ً
 جوهريا

ً
 ، ثم التوجيه إلى التركيز على أولويات التحسين، لتكون أساسا

 

 الرأي املستقل:

على فقرة خاصة بالرأي املستقل؛ لدعم عمليات التقويم الذاتي البرامجي يم الذاتي اشتملت وثيقة مقاييس التقو 

، ُيعنى بالحكم على دقة وموضوعية نتائج التقويم الذاتي الذي قامت به بتقييم مستقل من خارج املؤسسة

وإرفاق تقرير للتحسين،  املتوفرة، مع كتابة التوصيات الالزمة  مؤشرات األداء  الشواهد و و   املؤسسة، بناًء على األدلة

 . عن ذلك مفصل
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 مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج األكاديمي

 )الدراسات العليا(
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 الرسالة واألهداف  - 1

يجب أن يكون لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومتسقة مع رسالة املؤسسة والكلية   القسم، وتدعم تطبيقها، وتكون موجهة  

 للتخطيط وصنع القرار، ويرتبط بها أهداف البرنامج وخططه، وتراجع بصورة دورية.

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

1-1 

يوجتتد لتتدى البرنتتامج رستتتتتتتتتتتتتالتتة وامتتتتتتتتتتتتحتتة ومنتتاستتتتتتتتتتتتبتتة ومعتمتتدة ومعلنتتة، 

وافق مع احتياجات  متستتقة مع رستتالة املؤستتستتة والكلية/ القستتم،  وتت

 *. املجتمع والتوجهات الوطنية

      

1-2 
ترتبط أهداف البرنامج برسععععععععالته وتتسععععععععق مع أهداف املؤسععععععععسععععععععة الكلية، 

 القياس.وتتميز بالوضوح والواقعية وقابلية 
      

1-3 
توجه رسالة البرنامج وأهدافه جميع عملياته وأنشطته )مثل: التخطيط،  

 اتخاذ القرارات، وتخصي  املوارد، وتطوير الخطة الدراسية(.و 

      

1-4 
ترتبط أهعداف البرنعامج واحتيعاجعات تنفيعذه بخطط تشعععععععععععععغيليعة منعاسعععععععععععععبعة  

 متسقة مع خطط املؤسسة   الكلية.
      

1-5 
ُيتتابع القتائمون على البرنتامج متدى تحقق أهتدافته من خالل مؤشتتتتتتتتتتتترات 

تخذ اإلجراءات الال مة للتحسين.
ُ
 *أداء محددة، وت

      

1-6 
ُتراجع رسععععععععالة البرنامج وأهدافه بصععععععععورة دورية وبمشععععععععاركة املسععععععععتفيدين، 

 ويتم تطويرها بناء على ذلك.
      

 التقييم الكلي للمعيار

  املحكاتم موع تقييم 

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوس  تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 رمحك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1.   

2.  

 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

1.   

2.  

 أولويات التحسين: 

1.   

2.  

 : الرأي املستقل
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 إدارة البرنامج وضمان جودته - 2

الة تقوم بتطبيق األنظمة والسععععععععععياسععععععععععات واللوائ  املؤسععععععععععسععععععععععية، وتقوم بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة وتفعيل نظم يجب أن يكون لدى البرنامج قيادة  فعز

 الجودة التي تحقق التطوير املستمر ألدائه في إطار من ال زاهة والشفافية والعدالة واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.
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       إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 

لس امجعع مثععل: متخصعععععععععععععصععععععععععععععة ) ولجععان يععدار البرنععامج من قبععل مجععالس 

( ذات مهام وصعععععععععععععالحيات  ولجنة الدراسعععععععععععععات العليا، األقسعععععععععععععام والكلية

 محددة.

      

2-1-2 
قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسعععععععععبة لتحقيق  يتوفر في

 وأهدافه. ته رسال
      

2-1-3 
العتدد الكتافي من الكوادر املؤهلتة للقيتام بتاملهتام  لتدى البرنتامج يتوفر 

 *اإلدارية واملهنية والفنية، ولهم مهام وصالحيات محددة.
      

       أكاديمية داعمة.تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة  2-1-4

2-1-5 

يلتزم البرنامج بتطبيق الضعععععععععععععوابط املؤسعععععععععععععسعععععععععععععيعة للشعععععععععععععراكة التعليميعة  

امج، بما في نجودة جميع جوانب البر والبحثية )إن وجدت( بما يضعمن 

معايير تحصعععيل  و والتدريس  التعليمية املواداملقررات الدراسعععية و ذلك 

 الطالب والخدمات املقدمة.

      

2-1-6 
ت ي

،  بشعععععععععكل منتظم ات التعليمية والبحثيةالشعععععععععراك  فاعليةالبرنامج م قيز

 ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.
      

2-1-7 
التزامعه بتنفيعذ دوره في خطعة الشعععععععععععععراكعة املجتمعيعة  تتعابع إدارة البرنعامج 

 .في ضوء مؤشرات محددةللمؤسسة 

      

2-1-8 

من املرونة والصعالحيات تسعم  للقائمين على البرنامج   يتوفر قدر كاف  

اسعععععععععععععتجععابععة للمسعععععععععععععتجععدات ولنتععائج   ؛الالزم إحععداث التطوير والتغييربعع 

 للبرنامج ومقرراته الدراسية. عمليات التقويم الدوري

      

2-1-9 

العدالة واملساواة في جميع و تطبق إدارة البرنامج غليات تضمن ال زاهة 

  بين شعععععععععععععطري الطالب والطععالبععاتاألكععاديميععة واإلداريععة، و  ممععارسعععععععععععععععاتهععا

 .والفروف )إن وجدت(

      

2-1-10 

البرنامج لجنة استتتشتتارية تضتتم أعضتتاء من املهنيين والخبراء   شتتكل 

في تخصتتتتتتتتتتتتص البرنتتامج، للمستتتتتتتتتتتتتاهمتتة في تقييمتته وتطوير  وتحستتتتتتتتتتتتين  

 *أدائه.

      

2-1-11 

تلتزم إدارة البرنععامج بتنميععة وتطوير املهععارات والقععدرات املهنيععة للكوادر 

التطورات  الفنيععة واإلداريععة املسعععععععععععععععانععدة في مجععال التخصععععععععععععع  ملواكبععة 

 الحديثة.

      

2-1-12 
وصف البرنامج،  ومعلنة تتضمن تتي  إدارة البرنامج معلومات موثوقة  

 .بما يتناسب مع احتياجات املستفيدين وأدائه وإنجازاته

      

       إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية. عتشج 2-1-13

2-1-14 
هيئتتة التتتدر س أداء القيتتادات و م ويقيطبق البرنتتامج ن تتامتتا فعتتال لت

تضتتتتتتتتتتتتمن العتدالتة  ،واملوظفين وفق معتايير ولليتات وامتتتتتتتتتتتتحتة ومعلنتة
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، و ستتتتتتتتتتتتتفتتتاد من نتتتتائج التقويم في تقتتتديم  واملستتتتتتتتتتتتتتاءلتتتة والشتتتتتتتتتتتتفتتتافيتتتة

 *والتحسين والتطوير.التغذية الراجعة 

2-1-15 

تلتزم إدارة البرنامج بتفعيل قيم األمانة العلمية وقواعد املمارسات  

األكاديمية  جميع املجالت واألنشطة في    القويم  األخالقية والسلوك

 *اإلدارية والخدمية.و والبحثية 

      

2-1-16 

واإلجراءات املعتمععععدة من قبعععل تطبق إدارة البرنعععامج األنظمععععة واللوائ  

املؤسعععععععععععععسععععععععععععععة   الكليععة، بمععا في ذلععك: التظلم، والشعععععععععععععكععاوى، والقضععععععععععععععايعا 

 التأديأية.

      

2-1-17 
يتوفر للبرنعععامج التمويعععل املعععالي الكعععافي لتحقيق رسععععععععععععععععالتعععه وأهعععدافعععه مع 

 وجود غليات لتحديد أولويات اإلنفاق.

      

       ضمان جودة البرنامج 2-2

2-2-1 
 لضععععععععمان الجودة وإدارتها، يتسععععععععق مع 

ً
 فعاال

ً
تطبق إدارة البرنامج نظاما

 نظام الجودة املؤسس ي.
      

2-2-2 
التخطيط  في عمليععععات  بن والطال و شععععععععععععععععار  هيئععععة التععععدريس واملوظفي

 وصنع القرار. ضمان الجودةو 
      

2-2-3 
 ،بدقة نامجالبر أداء تعتمد إدارة البرنامج مؤشعععععرات أداء رئيسعععععة تقيس  

 .وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها
      

2-2-4 

 بيتتتتتانتتتتتات التقويم  بتحليتتتتتليقوم البرنتتتتتامج 
ا
)مثتتتتتل : بيتتتتتانتتتتتات  ستتتتتتتتتتتتنويتتتتتا

مؤشتترات األداء واملقارنة املرجعية، ومدى تقدم الطالب، ومعدلت  

،  برنتتامج واملقررات والختتدمتتاتللإتمتتام البرنتتامج، وتقييمتتات الطالب 

و ستتتتتتتتتتتتتفتتتتتتاد منهتتتتتتا في عمليتتتتتتات  (، الخري ين وجهتتتتتتات التوظي لراء و 

واتخاذ القرارات.  *التخطي  والتطوير 

      

2-2-5 

 جري يُ 
ً
   البرنامج تقويما

ً
  دوريا

ً
ويعد   )كل ثالث خمس سعععععععععععععنوات(شعععععععععععععامال

مععع تععحعععععععديعععععععد نععقعععععععاط الععقععوة  ،تععقعععععععاريععر حععول املسععععععععععععععتععوى الععععععععععام لععلععجععودة

 للتحسين، ويتابع تنفيذهاوالضعف، 
ً
 .ويضع خططا

      

 التقييم الكلي للمعيار

  م موع تقييم املحكات

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوس  تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 رمحك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1 . 

2 . 
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 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

1. 

2. 

 

 : أولويات التحسين

1. 

2. 

 

 املستقل: الرأي 
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 التعليم والتعلم  - 3

ومع املعايير األكاديمية   اإلطار الوطني للمؤهالتيجب أن تكون خصعععععععائ  الخريجين ومخرجات التعلم في البرنامج محددة بدقة، ومتسعععععععقة مع متطلبات 

علم وطرق  واملهنية، ومتطلبات سعععععععععوق العمل.  ويجب أن يتوافق املن ي الدراسععععععععع ي مع املتطلبات املهنية، وأن تطبق هيئة التدريس اسعععععععععتراتيجيات تعليم وت

يم مدى تحقق مخرجات التعلم من خالل وسعععععععععععععائل متنوعة، ويسعععععععععععععتفاد من تقويم متنوعة وفعالة تالئم مخرجات التعلم املختلفة، كما يجب أن يتم تقو 

 النتائج في التحسين املستمر.

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

       ومخرجات التعلم ينخصائص الخري  3-1

 3-1-1 

بمععا ومخرجععات التعلم املسععععععععععععع هععدفععة  خريجيععهيحععدد البرنععامج خصععععععععععععععائ  

ويتناسععب مع مسععتوى املؤهل )دبلوم عالي، ماجسععتير،  يتسععق مع رسععالته 

ويتواءم مع خصعععععععععائ  الخريجين على املسعععععععععتوى املؤسعععععععععسععععععععع ي، دكتوراه(، 

. ،ويتم اعتمادها وإعالنها
ً
 وتراجع دوريا

      

3-1-2 

وافق خصتتتتتتتتتتتتائص الخري ين ومخرجتات التعلم مع متطلبتات  اإلطتار تت

ومع املعتتايير األكتتاديميتتة واملهنيتتة ومتطلبتتات ستتتتتتتتتتتتو    الوطني للمؤهالت

 *العمل.

      

       ُيحدد البرنامج مخرجات التعلم للمسارات املختلفة )إن وجدت(. 3-1-3

3-1-4 
ُيراعى في تحديد مخرجات التعلم تنمية الكفاءات والقدرات التنافسعععععععععية 

 التي تعكس التميز واالبداف واالبتكار لدى الخريجين.

      

3-1-5 
لقيتتتتتاج مخرجتتتتتات التعلم  لليتتتتتات وأدوات منتتتتتاستتتتتتتتتتتتبتتتتتةالبرنتتتتتامج  يطبق

 *تقييم محددة.  والتحقق من استيفائها وفق مستويات أداء وخط
      

       املنهج الدراس ي 3-2

3-2-1 
املؤسععععععسععععععية في تصععععععميم  واإلجراءات  يلتزم البرنامج بالسععععععياسععععععات واملعايير 

 وتعديل املن ي الدراس ي.

      

3-2-2 

تحقيق أهتداف البرنتامج ومخرجتاتته التعليميتة  يراعي املنهج التدراستتتتتتتتتتتت ي 

، ويراجع في م تتال التخصتتتتتتتتتتتتصواملهنيتتة التطورات العلميتتة والتقنيتتة و 

 *بصورة دورية.

      

3-2-3 

 تحقق الخطتة التدراستتتتتتتتتتتتيتة التوا ن بين الجوانت  الن ريتة والتطبيقيتة

التتتتتتتتتتتتابتتع والتتتتتكتتتتتتامتتتتتتل بتتيتتن  تتتراعتتي و ، ، والتتعتتمتتق التتعتتلتتمتتي التتبتتحتت تتي واملتتكتتون 

 *.واألنشطة العلمية املقررات الدراسية

      

3-2-4 
ُيراعى في بناء الخطة الدراسعععععععععععععية للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الخروج 

 )إن وجدت(.
      

3-2-5 
ُيراعى في بنععععاء الخطععععة الععععدراسعععععععععععععيععععة للبرنععععامج تحععععديععععد املتطلبععععات الكععععافيععععة  

 ملرجعيات محلية وعاملية.للمسارات املختلفة )إن وجدت( 
ً
 وفقا

      

3-2-6 

مع مخرجات واألنشتتتتتتتتتطة البحثية املقررات  فيمخرجات التعلم  رتب ت

تو  ع مخرجتتتتتات تعلم البرنتتتتتامج على صتتتتتتتتتتتتفوفتتتتتة م)في البرنتتتتتامج التعلم 

 *(.واألنشطة البحثية املقررات

      

3-2-7 
التقييم املسععععععععععتخدمة مع تتوافق اسععععععععععتراتيجيات التعليم والتعلم، وطرق 

 .املس هدفة على مستوى البرنامج واملقررات مخرجات التعلم
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3-2-8 

مع مخرجات تعلم البرنامج،  امليدانيةألنشطة  لتتوافق مخرجات التعلم 

ويتم تحديد اسععععععتراتيجيات التدريب والتقييم وأماكن التدريب املناسععععععبة  

 لتحقيق هذه املخرجات.

      

3-2-9 

 املشعععععععععععععرفكععععل من املشعععععععععععععرف على الخبرة امليععععدانيععععة من البرنععععامج و ف ُيعر  

ى كعععل بمخرجعععات التعلم املسععععععععععععع هعععدفعععة، وطبيععععة املهعععام املوكلعععة إلامليعععداني 

منهمعععععععا )اإلشعععععععععععععراف، املتعععععععابععععععععة، وتقييم الطالب، وتقويم وتطوير الخبرة 

 .امليدانية(، ويتم متابعة التزامهما بها وفق غليات محددة

      

3-2-10 
ُتحعععدد املكونعععات البحثيعععة ضعععععععععععععمن الخطعععة العععدراسعععععععععععععيعععة للبرنعععامج بصعععععععععععععورة 

 واضحة.  

      

       جودة التعليم وتقييم الطالب 3-3

3-3-1 

وطر  التقييم في البرنتتامج بمتتا  استتتتتتتتتتتتتراتي يتتات التعليم والتعلم تتنوع 

يتنتتتاستتتتتتتتتتتتتت  مع طبيعتتتته ومستتتتتتتتتتتتتوا ، وتعز  القتتتدرة على اجراء البحوث 

اكتستتتتتتتتتتتتتاب الطلبتتة ملهتتارات التفكير العليتتا والتعلم  العلميتتة، وتضتتتتتتتتتتتتمن

 * الذاتي.

      

3-3-2 

م هيئتة التتدر س بتاستتتتتتتتتتتتتراتي يتات التعليم والتعلم التز يتتابع البرنتامج ا

من خالل   امج واملقرراتنتتتتت وطر  التقييم الواردة في توصتتتتتتتتتتتتيفتتتتتات البر 

 *لليات محددة.

      

3-3 -3 

التدريس على اسعععععععتراتيجيات التعليم والتعلم م التدريب الالزم لهيئة قد  يُ 

وطرق التقييم املحععددة في توصعععععععععععععيف البرنععامج واملقررات، واالسعععععععععععععتخععدام  

 .واملتطورة، ويتابع استخدامهم لها حديثةالفعال للتقنية ال

      

3-3-4 

د الطالب في بداية تقديم املقرر أو األنشععععطة التعليمية )والتي تشععععمل  ُيزو 

البحثيعععة والتطبيقيعععة وامليعععدانيعععة( بمعلومعععات شعععععععععععععععاملعععة عنعععه،  األنشعععععععععععععطعععة 

تتضعععععععععععععمن: مخرجعععععات التعلم، واسعععععععععععععتراتيجيعععععات التعليم والتعلم، وطرق  

 التقييم ومواعيدها، وما يتوقع منهم خالل دراسة املقرر.

      

3-3-5 
بشعععععععععععععكل دوري للتحقق من فاعلية واألنشعععععععععععععطة التعليمية م املقررات قو  تُ 

 .يم، وتقدم تقارير حولهايالتقوالتعلم وطرق  التعليمات يستراتيجإ
      

3-3-6 
واإلشعراف العلمي يطبق البرنامج غليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس  

 لدى هيئة التدريس. بداف واالبتكاروتشجيع اإل 
      

3-3-7 
هيئة التدريس في إثراء املحتوى الدراسععععع ي يسعععععهم اإلنتاج العلمي ألعضعععععاء 

 في البرنامج.

      

3-3-8 

لعلعتعحعقعق معن جعودة طعرق  إجعراءات واضعععععععععععععحعععععععة ومعععلعنعععععععة العبعرنعععععععامعج طعبعق يع 

والشععععععععمولية ملخرجات والتنوف واصععععععععفات، مثل املومصععععععععداقي ها )التقييم 

لتأكد من مسععتوى تحصععيل ( واتصععحي دقة الو  ، وتوزيع الدرجاتالتعلم

 الب.الط

      

3-3-9 
الة للتحقق من أن األعمال والواجبات والبحوث  تسعععععععععتخدم إجراءات فعز

 من إنتاجهم.هي التي يقدمها الطالب 
      

3-3-10 
في وقععت يمكنهم  أدائهم ونتععائج تقويمهمعن  م تغععذيععة راجعععة للطالبُتقععد  

 تحسين أدائهم.فيه من 
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 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

3-3-11 
فرص متنوعععععة للتبععععادل  بععععإتععععاحععععةيشعععععععععععععجع البرنععععامج إثراء خبرات الطالب 

 الطالبي والزيارات وااللتحاق باملراكز البحثية والتدريأية املتميزة.

      

 التقييم الكلي للمعيار

  م موع تقييم املحكات

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوس  تقييم املعيار 

  للمعيار درجة التقويم اإلجمالي 

 رمحك أساس ي   
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 الطالب  – 4

ومتطلبععات إكمععال يجععب أن تكون معععايير وشعععععععععععععروط قبول الطالب واضعععععععععععععحععة ومعلنععة، وأن يتم تطبيقهععا بعععدالععة. وأن تكون املعلومععات الخععاصععععععععععععععة بععالبرنععامج 

عمل على الدراسععة فيه متوفرة، ويجب أن يتم تعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم، كما يجب على البرنامج تقديم خدمات  فاعلة لشرشععاد لطالبه، وأن ي

 تقويم جودة جميع الخدمات واألنشطة املقدمة لطالبه، وتحسينها ومتابعة خريجيه.

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي ير مرض يغ

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

4-1 
وتسعععععععععععععجيعل   معتمعدة ومعلنعة لقبول  مععايير وشعععععععععععععروطيوجعد لعدى البرنعامج 

 .، تتناسب مع طبيعة ومستوى البرنامج وُتطبق بعدالةالطالب
      

4-2 
املقبولين في البرنعععامج مع املوارد املتععععاحعععة لعععه )مثععععل: تتالءم أععععداد الطالب 

 األجهزة...( -املعامل-القاعات الدراسية -الهيئة التعليمية

      

4-3 
مثل: متطلبات الدراسععععععععععة،    طالب،يوفر البرنامج املعلومات األسععععععععععاسععععععععععية لل

 ، بوسائل متنوعة.)إن وجدت( الخدمات، والتكاليف املالية
      

4-4 
لالنتقعععال إليعععه   معتمعععدةو  ععععادلعععة وإجراءات سعععععععععععععيعععاسععععععععععععععععات البرنعععامج يطبق

.
ً
 ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا

      

4-5 
تهيئعة شعععععععععععععاملعة للطالب الجعدد، بمعا يضعععععععععععععمن فهمهم الكعامل  يقعدم البرنعامج

 ألنواف الخدمات واإلمكانيات املتاحة لهم.
      

4-6 

  
وواجتبتتتتتتااتهتم وقتواعتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتلتوك،  ف التبترنتتتتتتامتج التطتالب بتحتقتوقتهتم  تعتر 

، ويطبقهتا  بوستتتتتتتتتتتتتائتل متنوعتة وإجراءات الت لم والشتتتتتتتتتتتتكتاوى والتتأديت ،

 *.بعدالة

      

4-7 
ختتتدمتتتات فعتتتالتتتة ليرشتتتتتتتتتتتتتتاد والتوجيتتته األكتتتاديمي   يتوفر لطالب البرنتتتامج

 *.، من خالل كوادر مؤهلة وكافيةواملنهي والنفس ي والجتماعي
      

4-8 
إجراءات فععععععععالعععععععة ملتعععععععابععععععععة تقعععععععدم الطعالب والتعحعقعق من  البعرنعععععععامج يطعبعق 

 استيفائهم ملتطلبات التخرج.
      

4-9 

وإشععراكهم في مناسععباته   تواصععل مع الخريجين يطبق البرنامج غلية فعالة لل

ويوفر  ،ودعمهم ،السعععععععععتفادة من خبراتهموأنشعععععععععطته، واسعععععععععتطالف غرائهم وا

 قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم. 

      

4-10 
 
ُ
الة لتقويم طبق ت

 
جودة الخدمات املقدمة للطالب  كفاية و لليات فعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 *.، والستفادة من النتائج في التحسينوقياج رضاهم عنها

      

4-11 
، الطالب اإلعاقةيراعي البرنامج االحتياجات الخاصعععععععععععة لطالبه )مثل: ذوي 

 الدوليين(
      

4-12 
يطبق البرنامج غليات فعالة لضعععمان انتظام طالبه في الحضعععور واملشعععاركة  

 الفعالة في األنشطة التعليمية والبحثية.

      

       الصلة.يوجد تمثيل مناسب للطالب في املجالس واللجان ذات  4-13

 التقييم الكلي للمعيار

  م موع تقييم املحكات

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوس  تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 رمحك أساس ي   
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 أعضاء هيئة التدر س  – 5

جب أن يكونوا يجب أن يتوفر في البرنامج األعداد الكافية من أعضعععععععععععععاء هيئة التدريس املؤهلين ذوي الكفاءة والخبرة الالزمة للقيام بمسعععععععععععععؤولياتهم، كما ي

املجتمع، وتطوير البرنعامج واألداء  على درايعة بعالتطورات األكعاديميعة والبحثيعة واملهنيعة في تخصعععععععععععععصععععععععععععععاتهم، ويشععععععععععععععاركوا في أنشعععععععععععععطعة البحع  العلمي وخعدمعة 

 املؤسس ي، وأن يتم تقويم أدائهم وفق معايير محددة، ويستفاد من النتائج في التطوير.

 مستويات التقويم 

 املحكات 
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 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

5-1 
البرنععامج سعععععععععععععيععاسععععععععععععععات وإجراءات منععاسعععععععععععععبععة الختيععار أعضععععععععععععععاء هيئععة  يطبق 

 التدريس في البرنامج واستبقاء املتميزين منهم.
      

5-2 
، بما  شتتتتتتتتمل  هيئة التدر سأعضتتتتتتتتاء ر في البرنامج العدد الكافي من فيتو 

 *.ية في البرنامجلتخصص اكافة املجالت 

      

5-3 

يتوفر في أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتة التتتتتتدر س الكفتتتتتاءة الال متتتتتة )مثتتتتتل: املؤهالت 

، وفتتتاعليتتتة التتتتدر س  الال متتتة( والخبرة والشتتتتتتتتتتتتهتتتادات والرخص املهنيتتتة 

طبق لليات مناستتتتبة 
ُ
واإلشتتتتراف العلمي، والاشتتتتا  البح ، املستتتتتمر، وت

 *للتحقق منها.

      

5-4 

لضععععمان   لهيئة التدريس الجدد واملتعاونين يوفر البرنامج ال هيئة املناسععععبة 

وحجم  ،مسعععععععععععععؤوليعععععععاتهممهعععععععامهم و و  ، وحقوقهمفهمهم لطبيععععععععة البرنعععععععامج

 العمل.  

      

5-5 
في البرامج املهنيعععععة مهنيين من ذوي   أو املتععععععاونين  التعععععدريس تضعععععععععععععم هيئعععععة

 مجال البرنامج.الخبرة واملهارة العالية في 

      

5-6 

وبحثية  في أنشتتتتتتتتتتطة أكاديمية  نت امهيئة التدر س باأعضتتتتتتتتتتاء   شتتتتتتتتتتارك

ق النقا ، واملشتتتتتتتتتتتتروعات البحثية،  
ا
ل )مثل: املشتتتتتتتتتتتتاركة في املؤتمرات وح 

ضتتتتتتمن درايتهم بأحدث التطورات في وتحكيم الرستتتتتتائل والبحوث( بما ي

وإنتتاجهم  عد مشتتتتتتتتتتتتاركتهم في هذ  األنشتتتتتتتتتتتتطتةتو  ،تخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتااهم م تال

 * .وترقيااهم مهميمحكات تقي من العلمي 

      

5-7 
عد ت، و يةاملجتمع الشعععععععععععراكةيشعععععععععععار  أعضعععععععععععاء هيئة التدريس في أنشعععععععععععطة 

 .وترقياتهم مهميمشارك هم في هذه األنشطة أحد محكات تقي

      

5-8 
واألكععاديمي وجودة التطوير املنهي برامج في هيئععة التععدريس يتلقى أعضععععععععععععععاء 

 وفق خطة تلبي احتياجاتهم وتسهم في تطوير أدائهم. ،اإلشراف العلمي 
      

       وتطوير البرنامج واملؤسسة.تقويم أنشطة  شار  هيئة التدريس فيت 5-9

5-10 
العععة لتقويم  طبقت

 
لهيئعععة  جودة الخعععدمعععات املقعععدمعععة كفعععايعععة و غليعععات فعععععععععععععععععععععععععععععع

 وقياس رضاهم عنها. التدريس

      

5-11 
تقعععدم  و وفق مععععايير محعععددة ومعلنعععة،  هيئعععة التعععدريس بعععانتظعععام م أداءقي  يُ 

 التغذية الراجعة لهم، ويستفاد من النتائج في تحسين األداء.
      

 التقييم الكلي للمعيار

  م موع تقييم املحكات

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوس  تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 رمحك أساس ي   
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رافق والت هيزات  – 6  مصادر التعلم وامل

تكون مصععععععععععادر التعلم واملرافق والتجهيزات كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراته الدراسععععععععععية وأنشععععععععععطته ومشععععععععععاريعه البحثية، وتتاح لجميع يجب أن 

مون فعالي ها. ت
 املستفيدين بتنظيم مناسب، كما يجب أن يشتر  أعضاء هيئة التدريس والطالب في تحديدها بناًء على االحتياجات، ويقوز

 التقويم مستويات 

 املحكات 
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 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

6-1 

كفاية ومناسععععععععععبة  سععععععععععياسععععععععععات وإجراءات واضععععععععععحة تضععععععععععمن  يطبق البرنامج

ب لعدعم تعلم الطال  املقعدمعةوالخعدمعات   والبحع  العلمي  مصععععععععععععععادر التعلم

 العلمية والبحثية.وأنشط هم 

      

6-2 
الععة إلدارةالبرنععامج طبق ي املصععععععععععععععادر واملواد املرجعيععة الالزمععة  إجراءات فععع 

 ، والبح  العلمي.لدعم عمليات التعليم والتعلم

      

6-3 

املصتتتتادر املتنوعة التي  ستتتتهل الوصتتتتول   من الكافي العدد باملكتبة يتوفر 

ب، وتتتتتا   الطال  داعتتتداحتيتتتاجتتتات البرنتتتامج وأ مع بمتتتا يتنتتتاستتتتتتتتتتتتتت إليهتتتا، 

لشتتتتتتتتتتتطري الطالب والطالبات في أوقات كافية ومناستتتتتتتتتتتبة، ويتم تحدي ها  

 *بصورة دورية.

      

6-4 

املراجع الرقمية،   متخصتتتتتتصتتتتتتة )مثل: لكترونية مصتتتتتتادر إيتوفر للبرنامج 

وأنت تمتتتتتتةقتواعتتتتتتد و  التوستتتتتتتتتتتتتتتتتتائت  املتتتعتتتتتتددة، التبترمت تيتتتتتتات(،  متعتلتومتتتتتتات 

تتيح للمستتتتتتتتفيدين الوصتتتتتتتول إلى املعلومات واملواد  مناستتتتتتتبة إلكترونية 

 *داخل املؤسسة أو خارجها.من  البحثية واملجالت العلمية

      

6-5 

التقنيتتة  الحتتاستتتتتتتتتتتتوبيتتة و والت هيزات  ختبراتاملعتتامتتل و للبرنتتامج امليتوفر 

البحوث والتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتات   إلجراء كتتتتافيتتتتةالو للتخصتتتتتتتتتتتتص  الئمتتتتةواملواد امل

 ألهدافه، وتطبق لليات مناسبة لصيانتها وتحدي ها.
ا
 *العلمية وفقا

      

6-6 
العععععدعم في البرنعععععامج ال هيئعععععة و  ملوظفين او  بلطال اوفر لهيئعععععة التعععععدريس و تي 

ال ملصادر ووسائل التعلم. الفني   املناسبين لالستخدام الفع 

      

       ه.حتياجاتال ناسبة املرافق للبرنامج القاعات الدراسية واملتتوفر  6-7

6-8 
في العتامتة واملهنيتة الال متة جميع متطلبتات الحتتتتتتتتتتتتحتة والستتتتتتتتتتتتالمتة  تتوفر 

رافق والت هيزات   *.واألنشطة التعليمية والبحثيةامل
      

6-9 
ُتطبق معععععايير السعععععععععععععالمععععة والحفععععال على البيئععععة والتخل  من النفععععايععععات 

 الخطرة بكفاءة وفاعلية .

      

6-10 
برنامج العدد الكافي واملؤهل من الفنيين واملختصععععععععععين في تشععععععععععغيل لليتوفر 

 وتهيئة املعامل واملختبرات.
      

6-11 
من  اإلعاقةوالخدمات املناسعععبة لذوي  للبرنامج املرافق والتجهيزاتتتوفر 

 هيئة التدريس واملوظفين.ب و الطال 

      

6-12 
برنامج التقنيات والخدمات والبيئة املناسعبة للمقررات التي تقدم للوفر تي

 إ
ً
 املعايير الخاصة بها. فقأو عن بعد و  لكترونيا

      

6-13 
التعلم واملرافق يعمععععععل البرنععععععامج على تقويم فععععععاعليععععععة وكفععععععاءة مصعععععععععععععععععععادر 

 .والتجهيزات بأنواعها، ويستفاد من ذلك في التحسين 

      

 معيارالتقييم الكلي لل

  م موع تقييم املحكات

  عدد املحكات املنطبقة 
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 التقويم مستويات 
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ا
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 مستوفى مستوفى
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  متوس  تقييم املعيار 

  درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 
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 البحوث العلمية واملشار ع   – 7

اإلنتاج  يجب أن يلتزم البرنامج بدوره في تنفيذ الخطة املؤسععععععععععسععععععععععية للبح  العلمي، وأن يقوم بدور بارز في تشععععععععععجيع أعضععععععععععاء هيئة التدريس والطالب على 

نتائجها في مجالت علمية متخصعععععصعععععة، ويعمل على متابعة أنشعععععطة البح  العلمي. ويطبق غليات لتقويمها، ويعمل على تطويرها البحثي واالبتكار، ونشعععععر 

 وتحسينها.

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

7-1 
في ضعععععععععععوء  بتنفيذ دوره في خطة البح  العلمي للمؤسعععععععععععسعععععععععععة البرنامج  يلتزم

 .مؤشرات محددة
      

7-2 
يحعدد البرنعامج األولويعات البحثيعة بمعا يتنعاسعععععععععععععب مع رسعععععععععععععالعة املؤسعععععععععععععسعععععععععععععة 

 والتوجهات الوطنية وخطط التنمية.

      

7-3 
 حعفعزةاملع داععمعععععععة و الععععععع بعيعئعععععععة يعتعوفعر العععععععدععم املعععععععالعي والعتعجعهعيعزات العالزمعععععععة والع 

 لألنشطة البحثية في البرنامج.
      

7-4 
يوجد لدى البرنامج أنشععععععععطة إثرائية لتنمية مهارات البح  العلمي وتبادل  

 الخبرات ونتائج البح  العلمي.
      

       يحفز البرنامج تمويل البحوث من الجهات املانحة وجهات االستثمار. 7-5

7-6 
 املتميزةغليعة لعدعم التععاون في املجعال البحثي مع الجعامععات يوفر البرنعامج 

 البح  العلمي. مراكزو 
      

7-7 
وافقة  ُيطبق في البرنامج إجراءات أكاديمية وإدارية محددة وعادلة للم

 *على الرسائل العلمية واملشار ع البحثية في إطار  مني مناس .
      

7-8 
وإرشعععععادات واضعععععحة ومعلنة إلعداد البحوث يوجد لدى البرنامج تعليمات 

 والرسائل العلمية واملشاريع وتقييمها.
      

7-9 

كفاءة اإلشتتتتتراف العلمي   متابعة و  البرنامج لليات محددة تضتتتتتمن يطبق

وتستتتتتتتتتتتتتختتتدم التغتتتذيتتتة   ،على الرستتتتتتتتتتتتتتتائتتتل والبحوث العلميتتتة واملشتتتتتتتتتتتتتتتار ع

 *تحسين.الالراجعة في 

      

7-10 
البحوث ومناقشعععععة   تقييميراقب البرنامج عدالة وموضعععععوعية ومصعععععداقية 

 .وإجازتها الرسائل العلمية
      

7-11 
ُيراعى في ابحععاث الطالب األصعععععععععععععععالععة العلميععة واإلثراء املعرفي واالبتكععار بمععا 

 يتناسب مع مستوى املؤهل واملعايير العاملية.
      

7-12 
تلبيعععععة متطلبعععععات النشعععععععععععععر في املجالت ينمي البرنعععععامج قعععععدرات الطالب على 

 العلمية، ويحفزهم على ذلك.
      

       حوافز للطالب املتميزين. يقدم البرنامج  7-13

7-14 
يتتتابع البرنتتامج التزام البتتاحثين بضتتتتتتتتتتتتواب  واخالقيتتات البحتتث العلمي،  

 *وفق لليات مناسبة.
      

7-15 
وامللكية الفكرية وتسععععععععجيل براءات االختراف  النشععععععععرراعى البرنامج حقوق  يُ 

 لطالب.ألعضاء هيئة التدريس والنواتج البح  العلمي 
      

7-16 
يوفر البرنامج قاعدة بيانات محدثة لتوثيق اإلنتاج البحثي ألعضععععععععاء هيئة  

 التدريس والطالب، ويستفاد منها.
      

7-17 
العلمي لهيئععة التععدريس والطالب.يطبق البرنععامج غليععات لتسعععععععععععععويق اإلنتععاج 
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 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 

 ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 

 مستوفى

  مستوفى

 
ا
ا  جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان  

  مستوفى

 بتميز 

1 2 3 4 5 

7-18 
يطبق البرنامج غليات لتقويم أنشعععععععععطة البح  العلمي واملشعععععععععاريع، ويعمل   

  على تطويرها وتحسينها.

      

 التقييم الكلي للمعيار

  م موع تقييم املحكات

  عدد املحكات املنطبقة 

  متوس  تقييم املعيار 

  اإلجمالي للمعيار درجة التقويم 

 

 رمحك أساس ي   

 جوان  القوة: 

1 . 

2 . 

 الجوان  التي تحتاج للتحسين: 

1. 

2. 

 

 أولويات التحسين: 

1. 

2. 

 

 الرأي املستقل: 

 


