تقرير التقويم الذاتي للمؤسسة التعليمية
تعليقات تمهيدية
ٌعد التقوٌم الذاتً فحصا ً مستفٌضا ً لمجمل وظائف وانشطة المؤسسة التعلٌمٌة ،مع االخذ بعٌن االعتبار رسالة
وأهداف المؤسسة ،وكذلك معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد كما حددتها الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد
األكادٌمًٌ .نبغً أن ٌتم تدعٌم نتائج التقوٌم باألدلة ،مع تبرٌر التحلٌل واالستنتاجات بالبراهٌن ،واالخذ بنصائح
الغٌر من القادرٌن على تقدٌم تعلٌقات مستقلة.
ٌجب اعتبار تقرٌر التقوٌم الذاتً بمثابة تقرٌر بحث علمً عن مستوى جودة المؤسسة التعلٌمٌة .حٌث ٌنبغً أن
ٌشمل معلومات كافٌة لتعرٌف القارئ غٌر العارف بالمؤسسة التعلٌمٌة بطبٌعة عملٌات البحث وجمع األدلة التً
على أساسها بنٌت النتائج ،حتى تتولد الثقة بأن تلك النتائج على درجة من الثبات و المصداقٌة.
وٌنبغً أن تتوفر مستندات أخرى ،مثل دلٌل الجامعة االرشادي  ،وذلك بشكل منفصل؛ كما ٌنبغً توفر
استمارات مقاٌٌس التقٌٌم المأخوذة من وثٌقة "مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً" وإرفاقها بتقرٌر التقوٌم
الذاتً .وبنائا علٌه فال حاجة إلى تكرار التفاصٌل الكاملة لما تتضمٌنه تلك المستندات فً تقرٌر التقوٌم الذاتً.
بل ٌنبغً على التقرٌر إدراج كافة المعلومات الضرورٌة حتى ٌكون تقرٌراً متكامالً عن جودة المؤسسة.
ٌشتمل النموذج على عدد من األجزاء والعناوٌن الرئٌسة وذلك للمساعدة فً إعداد التقرٌر .وٌنبغً اتباع تلك
األجزاء والعناوٌن عند كتابة التقرٌر .لكن ٌمكن إرفاق معلومات اضافٌة بالتقرٌر .و البد من عرض األدلة فً
التقرٌر وذلك فً جداول أو على أٌة صورة عرض بٌانات ،وذلك لدعم النتائج ،مع تضمٌن أي بٌانات مقارنة
متى كان هذا مالئماً ،واإلشارة إلى التقارٌر أو االستبٌانات األخرى للمزٌد من التفاصٌل.
ٌقدم التقرٌر كوثٌقة واحدة مطبوعة على جهة واحدة من صفحات مرقمة  ،مزودة بفهرس للمحتوٌات .كما ٌرفق
به قائمة بالمختصرات المستخدمة.

نموذج تقرير التقويم الذاتي للمؤسسة

لالسترشاد بشأن إتمام هذا النموذج ،رجا ًء أنظر االجزاء  3.6و  3.3و  3.3من الفصل الثالث من الجزء الثانً
من هذا الدلٌل.
أ.

معلومات عامة
المؤسسة التعليمية
تاريخ التقرير

ب .ملف المؤسسة
البد من إعداد ملف للمؤسسة ٌشتمل على النقاط التالٌة:









موجز عن تارٌخ المؤسسة ،ومقاٌٌس و تنوع أنشطتها؛
وصف للهٌكل التنظٌمً واإلداري ،باستخدام رسم تخطٌطً ،وقائمة بالكلٌات واألقسام ،وبٌانات اتصال لشخصٌات
مهمة؛
قائمة بمواقع المبانً التعلٌمٌة ،مع تحدٌد البرامج المقدمة وأعداد الطالب بها؛
إجمالً أعداد األساتذة والعاملٌن والطلبة؛ وذلك بشكل اجمالً وتفصٌل هذه األعداد فً كل كلٌة وقسم وبرنامج؛
معلومات موجزة حول وضع المؤسسة من حٌث االعتماد األكادٌمً ،بما فً ذلك نتائج أٌة مراجعات سابقة للمؤسسة،
وأٌة اشتراطات تحققت؛
وصف ألٌة ترتٌبات ضمان جودة فً المؤسسة ،وأولوٌات التطوٌر ،وأٌة مسائل خاصة ذات تأثٌر على عملٌاتها؛
ملخص للخطة اإلستراتٌجٌة للمؤسسة (البد من توفر نسخة من الخطة اإلستراتٌجٌة الفعلٌة  ,وذلك للرجوع إلٌها عند
الحاجة ).
قائمة بالموضوعات ذات األهمٌة الخاصة للمؤسسة ،والتً تسعى المؤسسة لجمع التعلٌقات والنصائح بشأنها.
ب .عملية التقويم الذاتي

قدم وصفا ً موجزاً باإلجراءات والترتٌبات اإلدارٌة المتبعة فً التقوٌم الذاتً .أدرج رسما ً تخطٌطٌاً للتنظٌم .كما
ٌنبغً إرفاق المعلومات الخاصة بعضوٌة اللجان و/أو أطراف العمل و مرجعٌاتها .
ج.بيئة عمل التقويم الذاتي
 .1الوسط الخارجً
اذكر باٌجاز المالمح الهامة للوسط الخارجً الذي تعمل ضمنه المؤسسة ،بما فً ذلك التغٌرات التً حدثت مؤخراً
أو المتوقع حدوثها( .مثال :المستجدات االقتصادٌة المحلٌة والعالمٌة ،التغٌرات السكانٌة ،السٌاسات الحكومٌة،
والتطورات الجارٌة بالمؤسسات األخرى اضافة الى مقترحات حول برامج هذه المؤسسة).

د .الرسالة واألهداف والغايات اإلستراتيجية لتطوير مستوى الجودة
 .1رسالة المؤسسة

 .2موجز الخطة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر مستوى الجودةٌ( .نبغً إدراج أهم أهداف المؤسسة والغاٌات
اإلستراتٌجٌة لتطوٌر الجودة ،مع بٌان مؤشرات األداء  ،والمقاٌٌس المرجعٌة لتقٌٌم األداء التً تسعى المؤسسة
إلى تحقٌقها  ,وذلك لكل هدف من االهداف).
هـ .تركيز خاص في التقويم الذاتي (إن وجد)
بٌّن أي جوانب تحظى باهتمام خاص لدى المؤسسة فً هذا التقوٌم ( .قد تتعلق هذه بالردود على تغٌرات فً بٌئة
المؤسسة الداخلٌة او الخارجٌة ،أو بأولوٌات تطوٌر تبنتها المؤسسة تجاوبا ً مع تقوٌمات جودة داخلٌة ،أو بسٌاسات
حكومٌة ... ،الخ).
و .التقدم نحو تحقيق أهداف الجودة الرئٌسة (أنظر البند :د , 2أعاله)
وهو تقوٌم أداء المؤسسة فٌما ٌتعلق بالخطط أو أٌة مبادرات تطوٌر جودة فً الفترة التً تتم المراجعة عنها.
ٌمكن أن ٌتم هذا استجابة لتقوٌم ذاتً سابق ،أو توصٌات أو متطلبات أعقبت مراجعة خارجٌة ،أو ألسباب
أخرى .وٌنبغً تقدٌم تقارٌر موجزة حول كل مبادرة رئٌسٌة مع ذكراألهداف ،وبٌانات محددة تبٌن النتائج التً
تحققت ،وتعلٌق على أسباب النجاح أو الفشل فً تحقٌق النتائج المرغوبة.
 .1الهدف األول

النتٌجة التً تحققت (األداء قٌاساً بالمؤشرات والمقاٌٌس المرجعٌة)

التعلٌق

 .1الهدف الثانً

النتٌجة التً تحققت (األداء قٌاساً بالمؤشرات والمقاٌٌس المرجعٌة)

التعلٌق

(تابع على نفس المنوال لبقٌة األهداف االستراتٌجٌة لتطوٌر الجودة )

ز .التقييم قياسا ً بمعايير الجودة
البد من تقدٌم تقارٌر األداء عن كل من المعاٌٌر المحددة فً "معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات
التعليم العالي" ٌ .نبغً على التقارٌر ذكر نقاط القوة ونقاط الضعف كما هً فً التصنٌفات الواردة فً وثٌقة
"مقاييس التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي" .البد من اإلشارة ،حسبما ٌقتضً األمر ،إلى أدلة أخرى مثل
مؤشرات األداء و استطالع الرأي مع الطالب والخرٌجٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن ،وكذلك الجداول
التً توجز النتائج التً توصل إلٌها البحث .فً حال توفرت بٌانات عددٌة فالبد من إدراجها فً مرفقات
واإلشارة إلٌها فً نص التقرٌر .كما ٌنبغً اإلشارة إلى أولوٌات التطوٌر .فإذا تحددت أولوٌات التطوٌر اصالً
فً التخطٌط ،أو قد تم اصالً اتخاذ مبادرات فالبد من ذكرها و ذكر أٌة نتائج مبدئٌة تم التوصل الٌها.










لضمان الفهم التام لمحتوى التقرٌر من قبل من لٌس لهم دراٌة بالمؤسسة ،كالمراجعٌن الخارجٌٌن مثالً (سوا ًء
المحلٌٌن أو الدولٌٌن) ٌ ،نبغً تقدٌم مذكرة تفسٌرٌة موجزة تحوي معلومات أساسٌة أو توضٌحات أو عملٌات
ذات صلة بالمعٌار المعنً.
تتعلق بعض المعاٌٌر بوظائف تنفذها وحدة تنظٌمٌة مركزٌة لصالح المؤسسة ككل .ووظائف اخرى ال مركزٌة
تدٌرها الكلٌات أو األقسام أو غٌرها من الوحدات األكادٌمٌة أو اإلدارٌة فً مختلف أجزاء المؤسسة .فً حال
كانت هذه الوظائف غٌر مركزٌة ٌكون على التقرٌر تقدٌم صورة مجملة للمؤسسة ككل ،اضافة الى اإلشارة إلى
المجاالت التً ٌكون فٌها مستوى أداء الجودة جٌداً أو أقل من المرضً ( .أنظر المقترحات بشأن إعداد التقرٌر
حول الوظائف الالمركزٌة فً "الدلٌل : 2الترتٌبات الداخلٌة لضمان الجودة".
إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها فً مواقع مختلفة أو بالتعاون مع مراكز إدارٌة رئٌسة منفصلة (كأن تدرس
برامجها بشكل منفصل فً كل من مبانً الطالب ومبانً الطالبات ،أو فً مبنى جامعً ببلدة أو مدٌنة أخرى)
فٌنبغً ذكر التفاصٌل فً تقارٌر منفصلة لكل موقع ،ولكن ٌتم ذكر أٌة اختالفات هامة مع التعلٌق على أسباب
االختالفات وأٌة خطوات استجابة لما ٌنبغً فعله للتعامل مع هذه االختالفات .وفً حال كانت المؤسسة تمارس
نشاطها فً مواقع مختلفة ٌنبغً أن تشٌر إلى كٌفٌة تنفٌذ التقٌٌمات فً المواقع المختلفة.
لٌس من الضروري تقدٌم تقرٌر تفصٌلً حول كل بند فً كل جزء فرعً لكل معٌار .إذ أن استمارات مقاٌٌس
التقٌٌم الذاتً بعد استكمالها من شأنها ان تقدم هذه التغطٌة الشاملة .لكن ٌجب أن ٌشتمل التقرٌر على األقل على
(أ) البنود التً سجلت ضعفا ً فً األداء أو تباٌنا ً ملحوظا ً فً أقسام مختلفة( .ب) البنود التً كان بها األداء جٌداً
جداً وٌمكن تقدٌم الدلٌل بذلك.
(ج) البنود التً اختٌرت لتحظى باهتمام خاص كنتٌجة للتخطٌط االستراتٌجً أو لتقٌٌمات سابقة.
من العناصر الجوهرية في هذه التقارير تقديم معلومات معينة لدعم النتائج وإظهار االتجاهات السائدة ،و عمل
المقارنات مع مؤسسات أخرى تصلح لتكون مقاييس مرجعية في تقييم األداء .هذه البٌانات ٌمكن أن تتضمن
معلومات إحصائٌة ،وأرقام مأخوذة من نتائج االستبٌانات مع الطالب ,ونتائج الطالب (مع التحقق من المعاٌٌر)،
وعدد البحوث المح ّكمة المنشورة  ،ومعدالت استخدام الخدمات أو أي شًء ٌمكن أن ٌقدم دلٌال واضحا حول
المسألة التً ٌجري تقٌٌمها .اذ ال ٌكفً مجرد تأكٌد بسٌط بأن شٌئا ً ما جٌد ،أو ٌحتاج إلى تطوٌر.
أرفق مقاييس مرجعية للتقييم الذاتي المحددة في "معايير التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي".

 .1الرسالة واألهداف (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌتضمن بٌان رسالة المؤسسة تعرٌفا واضح ًاًً ًً و مالئم ًا ألهم اهداف البرنامج وأولوٌاته وأن ٌكون
مؤثر ًا فً توجٌه التخطٌط والتنفٌذ ضمن المؤسسة.
مذكرة تفسٌرٌة بشأن تطوٌر واستخدام الرسالة.

وصفا ً لعملٌة البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر حول الجزئٌات الفرعٌة للمعٌار
 .aمدى مالءمة الرسالة
 .bالفائدة من بٌان الرسالة

 .cمدى تطور ومراجعة الرسالة
 .dمدى االستفادة من بٌان الرسالة
 .eالعالقة بٌن الرسالة واألهداف العامة والخاصة

تقٌٌم جودة الرسالة واألهدافٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع تقدٌم تقرٌر موجز بنقاط القوة ،
والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 .2اإلدارة والسلطات (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ٌجب أن توفر الهٌئة االدارٌة قٌادة فعالة تحقق مصالح المؤسسة ككل وكذلك العمالء ،من خالل تبنً سٌاسة
تطوٌر وإجراءات مسائلة .و ٌقوم ادارٌون كبار بادارة أنشطة المؤسسة بفعالٌة فً إطار نظام واضح لتحدٌد
السلطات اإلدارٌة .إذا كانت هناك اجزاء خاصة بالطالب وأخرى خاصة بالطالبات فالبد من توفر مصادر
مقارنة فً كال ا لقسمٌن ،وٌجب أن ٌكون هناك اتصال فعال فٌما بٌنهما ،والمشاركة الكاملة فً التخطٌط
وعملٌات صنع القرار .وٌكون التخطٌط واإلدارة فً إطار سٌاسات واحكام تنظٌمٌة ثابتة تضمن تحمل
المسؤولٌة المالٌة واإلدارٌة ،وتفرض توازنا ً مناسبا ً بٌن التخطٌط المنسق والمبادرة المحلٌة.
مذكرة تفسٌرٌة بشأن جوانب السلطات واإلدارة ذات الصلة باألمور المشار إلٌها فً هذا المعٌار والتً لم تحدد
بعد فً ملف المؤسسة .وٌمكن أن تأخذ المذكرة شكل ملخص ٌشار فٌه الى الوثائق األخرى للمزٌد من التفصٌل.

وصف عملٌة البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر حول األجزاء الفرعٌة للمعٌار
 2.1الهٌئة االدارٌة
 2.2القٌادة
 2.3إجراءات التخطٌط
 2.4العالقة بٌن أقسام الطالب وأقسام الطالبات
 2.5نزاهة المؤسسة
 2.6السٌاسات والقوانٌن و االنظمة الداخلٌة
 2.3مناخ المؤسسة
 2.3الشركات الشقٌقة والكٌانات التابعة للمؤسسة (إن وجدت)

التقٌٌم االجمالً لجودة اإلدارة و السلطات فً المؤسسةٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع تقدٌم تقرٌر
موجز اعتمادا على تلك االدلة ٌتضمن نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 .3إدارة ضمان الجودة والتطوير (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

البد أن تشمل إجراءات ضمان الجودة كافة أقسام المؤسسة وأن تدرج بفعالٌة فً التخطٌط واإلدارة الطبٌعٌة.
تشمل معاٌٌر تقوٌم الجودة المدخالت والعملٌات والمخرجات التعلٌمٌة ،مع تركٌز خاص على المخرجات .وٌتم
تأسٌس العملٌات بحٌث ٌتم التأكٌد على التزام األساتذة وغٌرهم من العاملٌن والطالب بالتحسٌن ودوام تقٌٌم
أدائهم .والبد من تقوٌم الجودة وفقا ً لوجود ادلة على مؤشرات أداء ومعاٌٌر خارجٌة صعبة.
مذكرة تفسٌرٌةٌ :قدم شرح موجزعن ترتٌبات ضمان الجودة بما فٌها اللجان الرئٌسة والوحدات التنظٌمٌة
واالنشطة المنفذة داخل المؤسسة على مختلف المستوٌات (بما فً ذلك الكلٌات واألقسام) .أدرج قائمة بمؤشرات
األداء الرئٌسة المطبقة بالمؤسسة ،و المقاٌٌس المرجعٌة المختارة لقٌاس األداء.
وصف لعملٌة إعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر عن االجزاء الفرعٌة للمعٌار
 2.1التزام المؤسسة بتطوٌر الجودة
 2.2مجال عملٌات تطوٌر الجودة
 2.3إدارة عملٌات ضمان الجودة
 2.4استخدام المؤشرات و المقاٌٌس المرجعٌة
 2.5التأكد من تحقق المعاٌٌر من جهة مستقلة
التقٌٌم االجمالً إلدارة ضمان الجودة والتطوٌرٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع تقدٌم تقرٌر موجز
اعتمادا على تلك االدلة ٌتضمن نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ .

 .4التعلم والتعليم( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ٌتوجب أن تمتلك المؤسسة نظاما ً فعاالً ٌضمن أن كافة البرامج تستوفً أعلى معاٌٌر التعلم والتعلٌم وذلك من
خالل موافقات مبدئٌة ومراقبة األداء ،وتوفٌر خدمات دعم على مستوى المؤسسة بالكامل.
ٌجب أن تتحدد مخرجات تعلم الطالب بوضوح فً كل البرامج وبما ٌتمشى مع "اإلطار الوطنً للمؤهالت"
ومتطلبات "العمل أو الممارسة المهنٌة" ( بالنسبة للبرامج المهنٌة) .وٌجب تقٌٌم معاٌٌر التعلم والتحقق منها من

خالل عملٌات مناسبة ومقاٌٌس مرجعٌة حسب نقاط مرجعٌة خارجٌة ذات صلة .وٌجب أن ٌكون أعضاء هٌئة
التدرٌس من ذوي المؤهالت والخبرات المناسبة لمسؤولٌات التدرٌس الملقاة على عاتقهم ،واستخدام
استراتٌجٌات التدرٌس المتناسبة مع أنواع مختلفة من نتائج التعلم ،وأن ٌشاركوا فً األنشطة الرامٌة إلى تطوٌر
فعالٌة التعلٌم .وٌجب أن ٌتم تقٌٌم جودة التدرٌس ومدى فعالٌة البرامج من خالل تقٌٌم من قبل الطالب
والخرٌجٌن واستطالع الرأي على أصحاب العمل؛ و استخدام التغذٌة الراجعة من هذه المصادر كأساس
للتطوٌر.
وصف لعملٌة البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول الجزئٌات الفرعٌة للمعٌار
(فً الجزئٌة الفرعٌة ٌ 1.4قدم وصف إلجراءات المؤسسة الرقابٌة على جودة التعلم والتعلٌم  .وٌقدم فً كل
جزء فرعً آخر بٌان تفسٌري ٌصف ما تم عبر المؤسسة ككل .وفً حال لم تكن اإلجراءات المتعارف علٌها
متبعة ،فالبد من ذكر ذلك وتقدٌم تفسٌر ألهم التباٌنات وكٌفة مراقبة المؤسسة ككل لجودة األداء).
 1.4مراقبة المؤسسة لجودة التعلم والتعلٌم

 2.4مخرجات تعلم الطالب

 3.4اجراءات تطوٌر البرنامج

 4.4عملٌات تقٌٌم البرنامج و عملٌة المراجعة

 5.4تقوٌم الطالب

 6.4المساعدة التعلٌمٌة المقدمة للطالب

3.4جودة التدرٌس

 3.4الدعم المقدم من اجل تطوٌر جودة التدرٌس

4.4مؤهالت وخبرات طاقم التدرٌس

 1..4أنشطة الخبرة المٌدانٌة (التدرٌب المٌدانً)

11.4ترتٌبات الشراكة مع مؤسسات تعلٌمٌة أخرى (إن وجدت)

التقٌٌم اإلجمالً لجودة التعلم والتعلٌم .االشارة إلى األدلة التً تم الحصول علٌها وتقدٌم تقرٌر موجز بمدى
استٌفاء المؤسسة لمتطلبات معٌار التعلم .البد من تقدٌم أدلة على األداء (أو إٌجازها واإلشارة إلٌها فً مستندات
أخرى) بما فً ذلك مؤشرات األداء الرئٌسة ،وتقارٌر استطالع الرأي ،وغٌر ذلك من مصادر األدلة .وٌتم
التوصل إلى استنتاج عام ٌحوي موجزاً بنقاط القوة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 5اإلدارة الطالبية و خدمات الدعم الطالبي ( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
البد من أن تتصف إدارة القبول ونظام تسجٌل الطالب بالقوة وسرعة االستجابة ،مع الحفاظ على سرٌة
السجالت وفق السٌاسات المحددة .والبد من تعرٌف وفهم حقوق الطالب ومسئولٌاتهم ،مع ضرورة توفر
إجراءات شفافة وعادلة النضباط الطالب وتظلماتهم؛ وٌتوجب أن تكون آلٌات االرشاد والدعم األكادٌمً فً
متناول ٌد الطالب و متجاوبة مع احتٌاجاتهم  .وٌتوجب أن تتعدى خدمات دعم الطالب المتطلبات األكادٌمٌة
الرسمٌة لتشتمل أنشطة زٌادة عن المنهج  ,فتقدم أنشطة دٌنٌة ،ثقافٌة...،الخ تلبٌة الحتٌاجات التكوٌن البدنً
للطالب .
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشأن ترتٌبات اإلدارة الطالبٌة وخدمات الدعم الطالبً ،تشتمل على ذكر الوظائف التً
تدار مركزٌا ً وتلك التً تختص بها الكلٌات واألقسام .وبالنسبة لتلك التً تدار باألقسام أو الكلٌات ٌشار إلى أٌة
سٌاسات أو قوانٌن وأنظمة صدرت على مستوى المؤسسة ،وتوصف العملٌات المتبعة من قبل المؤسسة لمراقبة
مدى فعالٌة تقدٌم الخدمات.

وصف اإلجراءات المتبعة فً إعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر حول الجزئٌات الفرعٌة لهذا المعٌار

 1.5قبول الطالب

 2.5سجالت الطالب

 3.5اإلدارة الطالبٌة

 4.5التخطٌط لـ وتقٌٌم الخدمات الطالبٌة

 5.5الخدمات الطبٌة واالستشارٌة

 6.5األنشطة الطالبٌة الزائدة عن المنهج

التقٌٌم اإلجمالً لجودة اإلدارة الطالبٌة وخدمات الدعم الطالبً ٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها مع
تقدٌم تقرٌر ٌستند على تلك االدلة وٌتضمن موجزاً لنقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات
التنفٌذ.

 6مصادر التعلم( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

تشتمل مصادر التعلم على المكتبات وتوفٌر سبل اإلطالع على المراجع االلكترونٌة وغٌرها من المراجع ،والبد
من التخطٌط لتوفٌر متطلبات برامج المؤسسة وان تقدم بالمستوى المناسب .البد من ان تكون المكتبة وملحقاتها
من تقنٌة المعلومات متاحة بحٌث تدعم التعلم الذاتً ،مع تقدٌم المساعدة فً البحث عن المادة العلمٌة المطلوبة.
والبد من توفٌر تسهٌالت للدراسات الفردٌة والجماعٌة فً ظل مناخ ٌساعد على البحث الفعال .وٌجب أن تقٌّم
الخدمات وٌتم تطوٌرهااستجابة للتغذٌة الراجعة التً تؤخذ بصورة منهجٌة من األساتذة والطالب.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشأن إجراءات توفر مصادر التعلم بالمؤسسة .وٌجب أن ٌشمل هذا معلومات عن مدى
تقدٌم الخدمات المكتبٌة مركزٌا ً أو فً الكلٌات .وفً حال كانت تقدم فً أماكن مختلفة ،فالبد من توصٌف أي
تنسٌق إجمالً بالمؤسسة ومراقبة األداء.

ٌقدم وصف لعملٌة البحث وإعداد تقرٌر حول هذا المعٌار( .فً حال تقدٌم خدمات مكتبٌة فً مواقع مختلفة فالبد
من أن ٌكون البحث فٌما تم توفٌره بالمؤسسة ككل والتوصل إلى استنتاجات حول مجمل األداء والتباٌن بٌن

مختلف المواقع).
تقرٌر حول األقسام الفرعٌة للمعٌار
 1.6التخطٌط والتقٌٌم
 2.6التنظٌم
 3.6دعم المستخدمٌن
 4.6المصادر والمرافق

التقٌٌم اإلجمالً لمصادر التعلم المقدمةٌ .شارإلى األدلة التً تم الحصول علٌها حول المعٌار مع تقدٌم تقرٌر
ٌستند الى تلك االدلة وٌشتمل على موجز بنقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 7المرافق والتجهيزات( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب ان تصمم المرافق أو ٌتم تكٌٌفها بحٌث تستوفً متطلبات التدرٌس والتعلم بالبرنامج الذي تقدمه المؤسسة،
وال بد من توفٌر مناخ آمن وصحً لضمان جودة تعلٌم عالٌة .والبد من مراقبة استخدام المرافق وإجراء
استطالع الرأي مع المستخدمٌن للمساعدة فً التخطٌط للتطوٌر .والبد من توفٌر ما ٌلزم من فصول دراسٌة
ومختبرات ،واستخدام األساتذة والطالب لتقنٌات الحاسب اآللً وتجهٌزات البحث ،وتوفٌر ما ٌلزم للخدمات
المصاحبة مثل خدمات الطعام ،واألنشطة الخارجة عن المقررات ،وسكن الطالب.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشأن ادارة ترتٌبات التخطٌط والتطوٌر والصٌانة للمرافق والتجهٌزات .وٌنبغً أن ٌشمل
هذا وجود مرجعٌة من مستندات تخطٌط للمرافق تفصٌلٌة .

قم بوصف العملٌة المتبعة فً البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول الجزئٌات الفرعٌة لهذا المعٌار
 1.3السٌاسة والتخطٌط
 2.3الجودة وكفاٌة المرافق والتجهٌزات

 3.3اإلدارة والتنفٌذ
 4.3تقنٌة المعلومات
 5.3مساكن الطالب

التقٌٌم اإلجمالً للمرافق والتجهٌزات المقدمةٌ .شار إلى األدلة التً تم الحصول علٌها والى معاٌٌر امتٌاز
خارجٌة ,مع تقدٌم تقرٌر موجز بنقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 8التخطيط و اإلدارة المالية( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تكون الموارد المالٌة كافٌة للبرامج والخدمات المقدمة؛ وأن تتم ادارتها بكفاءة تمشٌ ًا مع متطلبات
البرنامج وأولوٌات المؤسسة .وٌنبغً اتباع نظام فعال فً وضع المٌزانٌة و التوكٌالت والمسؤولٌات المالٌة مع
تقدٌم مرونة كافٌة ،و تأمٌن مراقبة من قبل المؤسسة  ,وإدارة فعالة للمخاطر.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة تشرح خطط المٌزانٌة والتخطٌط المالً وعملٌات التموٌل المالً وترتٌبات التدقٌق المالً.
ٌنبغً أن ٌحوي التفسٌر قائمة بالتقارٌر المالٌة التً تم إعدادها .تقدم معلومات عن مستوٌات التوكٌالت
والمسؤولٌات المالٌة داخل المؤسسة مع اإلشارة إلى مستندات اخرى تحدد سٌاسات وقوانٌن و انظمة المؤسسة
فٌما ٌتعلق بتلك التوكٌالت والمسؤولٌات.
قم بوصف العملٌة المتبعة فً البحث وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول االجزاء الفرعٌة للمعٌار
 1.3التخطٌط المالً
 2.3اإلدارة المالٌة
 3.3مراجعة الحسابات وإدارة حاالت الطوارئ

التقٌٌم الجمالً لإلدارة والتخطٌط المالً  .البد أن ٌشٌر التقرٌر إلى األدلة ومعاٌٌراالمتٌاز ذات الصلة وان ٌقدم
تقرٌرا موجزا ٌتضمن نقاط القوة ً ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 9إجراءات التوظيف( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تكون لدى أعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من العاملٌن المؤهالت والخبرة الالزمة لممارسة مسئولٌاتهم
بكل فعالٌة؛ وٌنبغً اتباع استراتٌجٌات تطوٌر مهنً تضمن التطوٌر المستمر لخبرات أعضاء هٌئة التدرٌس
والعاملٌن .وٌنبغً تقٌٌم أداء جمٌع األساتذة والعاملٌن التعرف على األداء المتمٌز وتقدٌم الدعم لالرتقاء
بالمستوى حٌث الحاجة .وٌتوجب إتباع إجراءات فعالة وعادلة وشفافة عند حل أي نزاع ٌضم الكلٌة و اعضاء
هٌئة التدرٌس.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشأن عملٌات التوظٌف والتطوٌر المهنً لألساتذة وبقٌة العاملٌن .والبد أن ٌشتمل التفسٌر
على وصف لطبٌعة اشراك الكلٌات واألقسام فً اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس ،ووصف لسٌاسة المؤسسة
الخاصة بتطوٌر العاملٌن وترقٌاتهم ،والمؤشرات المستخدمة لمراقبة جودة إدارة المارد البشرٌة فً المؤسسة
ككل.

وصف العملٌة المتبعة فً إعداد تقرٌر عن هذا المعٌار.

تقرٌر حول الجزئٌات الفرعٌة للمعٌار
 1.4السٌاسة واالدارة الخاصة بالتوظٌف
 2.4التوظٌف
 3.4التنمٌة الذاتٌة والوظٌفٌة
 4.4االنضباط والشكاوى وتسوٌة المنازعات
التقٌٌم اإلجمالً لعملٌات التوظٌف فً المؤسسة .البد للتقرٌر أن ٌشٌر إلى األدلة التً تم الحصول علٌها والى
معاٌٌر امتٌاز مناسبة مع تقدٌم موجز ٌشتمل على تعلٌق على نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر،
وأولوٌات التنفٌذ.

 11البحث العلمي ( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌشارك جمٌع أساتذة برامج التعلٌم العالً فً أنشطة علمٌة بالقدر الكافً والمناسب لضمان بقائهم على
اطالع على آخر المستجدات فً مجاالت تخصصاتهم ،وٌنبغً لهذه المستجدات أن تنعكس على أسلوب
تدرٌسهم .وعلى أساتذة الدراسات العلٌا ،أو المشرفٌن على أبحاث من درجات أعلى أن ٌشاركوا فً النشاط
البحثً كل فً مجال تخصصه .وٌنبغً توفٌر المرافق والتجهٌزات المناسبة لدعم األنشطة البحثٌة ألعضاء
هٌئة التدرٌس وطالب الدراسات العلٌا بحٌث تلبً هذه االحتٌاجات .
فً الجامعات ومؤسسات اخرى تتولى مسؤولٌة بحثٌة ،البد من تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس لمتابعة
األهتمامات البحثٌة ونشر نتائج تلك االبحاث .والبد من االعتراف بإسهاماتهم البحثٌة وأن ٌنعكس هذا على
تقٌٌماتهم وترقٌاتهم .والبد من مراقبة النتاج البحثً للمؤسسة وقٌاسها على تلك التً بمؤسسة مماثلة .وٌتوجب
ترسٌخ سٌاسات واضحة وعادلة المتالك حقوق الملكٌة الفكرٌة.
تقدم مذكرة تفسٌرٌة بشأن طبٌعة وحجم األنشطة البحثٌة التً تشترك فٌها المؤسسة والتً ٌنفذها األساتذة .والبد
أن ٌشتمل التفسٌر على وصف موجز للترتٌبات التنظٌمٌة لتطوٌر ومراقبة األنشطة البحثٌة بالمؤسسة  ,بما فً
ذلك أي مراكز بحث وأنشطة بحثٌة لتشجٌع قٌام األساتذة باالبحاث .وٌنبغً وضع قائمة بالمؤشرات المتبعة فً
مراقبة األداء المتعلق باالبحاث.
قم بوصف العملٌة المتبعة فً اعداد التقرٌرعن هذا المعٌار.
تقرٌر حول الجزئٌات الفرعٌة للمعٌار
1.1.السٌاسات البحثٌة للمؤسسة
 2.1.اشتراك األساتذة والطالب فً األبحاث
 3.1.الصبغة التجارٌة لألبحاث
 4.1.المرافق والتجهٌزات البحثٌة

التقٌٌم اإلجمالً لألداء البحثً .بالنسبة للجامعاتٌ ،جب أن ٌشتمل التقرٌر على معلومات إحصائٌة عن حجم
ونوعٌة النشاط البحثً ،بما فً ذلك االجوائز التنافسٌة الممنوحة ،واإلصدارات المنشورة ،ومعلومات عما نشر
وغٌر ذلك من المعلومات ذات الصلة والتً تم قٌاسها على مقاٌٌس مرجعٌة مؤسساتٌة مناسبة .و بالنسبة للكلٌة
فٌمكن ذكر هذه المعلومات ،ولكن ٌجب أن ٌحوي التقرٌر بٌانات عن األنشطة المهنٌة أو العلمٌة التً تؤكد بقاء
األساتذة على اطالع على آخر المستجدات فً مجال تخصصهم .وٌجب أن ٌشمل التقرٌر على موجز ٌشتمل
على نقاط القوة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

 11عالقات المؤسسة بالمجتمع( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

اإلسهام فً خدمة المجتمع ٌجب ان ٌغترف به كمسؤولٌة من المسؤولٌات الهامة التً تقع على عاتق المؤسسة
لذلك تسخر المرافق والخدمات للمساعدة على تطوٌر المجتمع ،وٌشجع األساتذة والعاملٌن على االنخراط فً
المجتمع وٌتم تعرٌفهم بالمؤسسة وأنشطتها .وٌتم مراقبة تعرف المؤسسة على أفكار المجتمع ،ثم ٌصار الى تبنً
استراتٌجٌات مناسبة لتطوٌر مفهوم المجتمع عن المؤسسة وتحسٌن سمعتها.

تقدم مذكرة تفسٌرٌة حول سٌاسات المؤسسة بشأن أنشطة خدمة المجتمع واالعالم و االتصاالت االخرى
لتطوٌر فهم المجتمع ودعمه  .البد أن تتشتمل المذكرة على معلومات عن كٌفٌة اعتراف المؤسسة بإسهامات
اعضائها فً خدمة المجتمع.

وصف العملٌة المتبعة فً إعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.
تقرٌر حول األقسام الفرعٌة للمعٌار
 1.11سٌاسات المؤسسة بشأن عالقتها بالمجتمع
 2.11التفاعل مع المجتمع
 3.11سمعة المؤسسة

التقٌٌم اإلجمالً للعالقة بٌن المؤسسة والمجتمعٌ .جب أن ٌحوي التقرٌر على معلومات إحصائٌة واستطالع

الرأي ؛ وأن ٌشٌر إلى نقاط القوة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

ط .التقييمات المستقلة
 .1قم بوصف العملٌة المتبعة للحصول على تعلٌق مستقل على التقوٌم الذاتً .وٌمكن أن تشمل تلك العملٌات
مراجعة لعملٌات التوثٌق من قبل أشخاص مستقلٌن على مستوى من الخبرة ودراٌة بمؤسسات مماثلة  ،وٌمكنهم
التعلٌق على المعاٌٌر ذات الصلة ،أو على االستشارات ،أو على تقرٌر وضعته لجنة مراجعة ،أو حتى على
نتائج توصلت إلٌها جهة مستقلة قامت بالمراجعة من اجل االعتماد .وٌمكن تنفٌذ التقٌٌم المستقل باالرتباط
بالتقوٌم الذاتً ككل  ،أو تضمٌن تعلٌقات منفصلة من قبل أشخاص مختلفٌن على موضوعات مختلفة.

 .2موجز بالمسائل التً أثارها المقٌّم أو المقٌمون المستقلون.

 . 3قم بالتعلٌق على المسائل التً أثارها المقٌّم أو المقٌمون المستقلون (تتفق معهم  ،أو تختلف  ،أو تقترح
المزٌد من الدراسة ،أو تعرض خطوات تنفٌذٌة ...الخ).

ي .النتائج
 .1عدِد وقدم وصفا ً موجزاً بأنشطة المؤسسة التً أظهرت نجاحا ً ممٌزاً أو ابدت مستوى عال من الجودة.

 .2عدِد وقدم وصفا ً موجزاً بأنشطة المؤسسة التً حصلت على درجة اقل من المرضِ ٌة والتً بحاجة إلى تحسٌن
مستواها.

ك .توصيات باتخاذ اجراءات عملية
ٌجب أن تستند هذه التوصٌات الى مسائل تم التعرف علٌها فً وقت سابق فً التقرٌر على انها تحتاج إلى
المزٌد من التحسٌنات  ،أو الى مشاكل تنتظر حلوال  ،او إلى نقاط ضعف تم رصدها  .حدد خطوات عملٌة
مقترحة للتعامل مع األولوٌات األكثر أهمٌة لتنفٌذ ما هو مطلوب فً تلك االجزاء  .وٌجب تحدٌد المسائل األشد
إلحاحا ً أو االكثر أولوٌة  .تقدم توصٌات بشأن كل اجراء عملً مقترح  ،وتحدد هوٌة المسؤول عن العمل،
والجداول الزمنٌة  ،وأي تموٌل ضروري قد ٌتطلبه التنفٌذ.

التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()1

الشخص (األشخاص) المسؤول
الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل التطوٌر)

التموٌل المطلوب

التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()2

الشخص (األشخاص) المسؤول

الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل التطوٌر)

التموٌل المطلوب

التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()3

الشخص (األشخاص) المسؤول

الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل التطوٌر)

التموٌل المطلوب

التوصٌة التنفٌذٌة رقم ()4

الشخص (األشخاص) المسؤول

الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل التطوٌر)

التموٌل المطلوب

تابع على هذا النحو مع بقٌة التوصٌات

ٌجب ان ٌطبع تقرٌر التقوٌم الذاتً للمؤسسة على ورق مقاس  ، A4و دون تجلٌد  ،مع الطباعة على وجه واحد
للورقة  ،وترقم الصفحات ،وٌرتب فهرس للمحتوٌات لتسهٌل الرجوع الى الموضوعات.
المرفقات
عضوٌة ومرجعٌة اللجان الفرعٌة وفرق العمل
قائمة مراجع ألهم التقارٌر وغٌرها من المستندات المذكورة فً التقرٌر
قائمة بالمختصرات المستخدمة فً التقرٌر
نسخة من تقرٌر المقٌّم المستقل (تقارٌر المقٌمٌن المستقلٌن)
باإلضافة إلى تقرٌر التقوٌم الذاتً ،فالبد من تقدٌم المستندات التالٌة:
()1مقاٌٌس التقٌٌم لمؤسسات التعلٌم العالً .وٌنبغً أن تحتوي نماذج التقٌٌم بعد استكمالها على الدرجة ممثلة
بعدد النجوم ،وتعلٌقات مستقلة ،وإشارة إلى أولوٌات التطوٌر كما ٌتطلبها المستند ،كما ٌنبغً أن ٌصحبه
توصٌف لإلجراءات المتبعة فً التحقٌق ووضع التقٌٌمات ،والبد أن ترفق بوصف للعملٌات المتبعة فً البحث
ووضع التقٌٌمات.
( )2نسخة من الخطة اإلستراتٌجٌة للمؤسسة
( )1نسخة من خطة المؤسسة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر مستوى الجودة (قد تدرج ضمن الخطة اإلستراتٌجٌة
األوسع نطاقا ً للمؤسسة).
()4المراجع و االصدارات التً تعرف بالمؤسسة وبرامجها مثل الكتالوج ودلٌل الطالب أو كتٌب استرشادي أو
نشرة تعرٌفٌة أو كتٌب عن توصٌف المنهج ،ومتطلبات القبول ،ومتطلبات إكمال الدرجة ،وغٌرها من
المعلومات ذات الصلة.
البد من توفر المستندات التالٌة إلطالع لجنة المراجعة علٌها خالل الزٌارة .وٌحق ألعضاء تلك اللجنة طلب
إرسال بعضها إلٌهم قبل القٌام بالزٌارة.
( )5دلٌل الكلٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس أو وثٌقة مشابهة تحوي معلومات عن الكلٌة وأعضاء هٌئة
التدرٌس وعن سٌاسات التعٌٌن ،والتطوٌر المهنً ،وإجراءاتها ،وما ٌتعلق بها من معلومات.
( )6دلٌل استرشادي عن السٌاسات اإلدارٌة والمالٌة؛ او وثائق مشابهة تشمل النظام األساسً للمؤسسة ولوائحها
التنظٌمٌة ،وأدوار ومسؤولٌات اإلدارٌٌن واألكادٌمٌٌن واللجان الرئٌسة ،وشرح عن هٌكل االدارة والسلطات فً
المؤسسة.
( )3دلٌل ضمان جودة أو وصف لالجراءات المتبعة ٌتضمن معلومات حول نظام المؤسسة فً تقوٌم البرامج
والخدمات ،ودور مركز وانظمة ضمان الجودة بالمؤسسة فً جمع وتحلٌل البٌانات حول مستوى جودة األداء
والتخطٌط لمزٌد من التطوٌر.
( )3المتوفر حالٌا ً من المعلومات عن الكلٌة و أعضاء هٌئة التدرٌس وبقٌة طاقم التدرٌس ،بما فً ذلك جداول
تحوي أعدادهم والدرجة األكادٌمٌة لكل منهم ،وأعلى مؤهل علمً تم الحصول علٌه ،والتناسب بٌن عدد األساتذة
وعدد الطالب بكل قسم وكل كلٌة  ,وبالمؤسسة ككل .وبالنسبة للجامعة (وهو أمر اختٌاري بالنسبة للكلٌة)ٌ ،مكن

توفٌر معلومات حول النتاج البحثً لكل قسم ولكل كلٌة وللمؤسسة ككل .والبد من االحتفاظ بالسٌرة الذاتٌة
لألساتذة بملف لٌتاح اإلطالع علٌه من قبل لجنة المراجعة عند اللزوم.

