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 أهداف اللجنه -0

اطار رؤية الجامعه فى التحسين المستمر لبرامجها ووحداتها األكاديميه  فى ادارة ضمان الجوده وتطويرها لقد تأسست لجنة

 واألداريه من اجل الحصول على األعتماد المؤسسى 

 

 NCAAAتضطلع اللجنه بتقييم مدى استيفاء الجامعه لمتطلبلت المعيار الثالث من معايير الهيئه الوطنيه للتقييم واالعنماد 

 وعليه ستعمل اللجنه على: طويرهاضمان الجوده وتالمتعلق بادارة 

 تقييم وثائق االثبات واالدله الخاصه بضمان الجوده وتطويرها -

 اقتراح خطة استيفاء المتطلبات غير المكتمله -

 تقديم تقرير لتقييم متطلبات المعيار  -

 

 مهام اللجنه -0

 تتمثل المهام األساسيه للجنه فى:

 حصر الدقيق لجهات االتصالتحديد طبيعة المعلومات ومصادرها وال -

 حصر عناصر وأدوات القياس والمعايير الفرعيه المرتبطه بها -

 اعداد خطة العمل التى تحقق األهداف المشار اليها سابقا -

 تصميم نماذج جمع المعلومات من المصادر المختلفه -

 المتمثله فى:ذات الصله بالمتطلبات الفرعيه للمعيار الثالث و  فحص الممارسات الميدانيه -

 ( 1.3االلتزام المؤسسى بضمان الجوده وتطويرها) 

 (1.3) يات ضمان الجودهنطاق عمل 

  (1.1) يات ضمان الجودهعملادارة 

  (1.3)استخدام المؤشرات للقياس 

 (1.3)للمعايير  تقصى المستقلال 

 جمع المعلومات من الجهات ذات الصله بمتطلبات المعيار وتحليلها -



 3 

 على المتطلبات المستوفاهتقديم األدله  -

 حصر المتطلبات غير المستوفاه -

 تقديم الخطه العمليه التى تمكن الجامعه من استيفاء المتطلبات غير المستوفاه -

 اعداد التقارير -

 متابعة تنفيذ توصيات استيفاء المتطلبات غير المستوفاه وجمع األدله -

  

 جهات االتصال ومصادر المعلومات -3

 ت العليا بالجامعهاالدارا -

 عمداء الكليات ورؤساء األقسام ووكاالت الشئون األكاديميه -

 وحدات الجوده بكليات الجامعه -

 

 طبييعة البيانات والمعلومات -4

 لمعيار ادارة ضمان الجوده وتطويرهامعلومات ووثائق االثبات لتقييم مدى استجابة الجامعه لستقوم اللجنه بجمغ ا

  

 جمع البيانات والمعلوماتطرق وأدوات  -5

 سيتم ذلك عن طريق

 قابالتمال -

 االستبيان -

 جمع التقارير -
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 الجدول الزمنى -6

 فيما يلى الجدول الزمنى لتنفيذ مهام اللجنه
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           االعداد والعمل التحضيرى
            ترتيب برنامج االعداد والزيارات

           جمع وتحليل المعلومات ووثائق االثبات
            تقديم التقرير األولى

            التقرير األولى متابعة تنفيذ التوصيات المقترجه فى
            تقديم التقرير النهائى

            مراجعة التقرير النهائى بعد تقييم المحكميت الخارجيين

            NCAAAمراجعه التقربر على ضوء مالحظات خبراء 

 

 المخرجات -7

 تقرير أولى -

 خطة عمل استيفاء المتطلبات غير المستوفاه -

 لتقرير النهائىا -

 

 جداول الممارسات المستهدفه لقياس متطلبات المعيار الثالث -7

 تتمثل الممارسات المستهدفه وأدوات قياسها حسب المعايير الفرغيه فى ما يلى:
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 )االلتزام المؤسسى بضمان الجوده وتطويرها(  0-3ياس المتطلب المستهدفه لقالممارسات 

 أداة القباس المعيار العنصر

فحص مدى دعم الجهات االداريه 

لعملية ضمان الجوده فى المؤسسات 

 المختلفه

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

تقييم مدى تطبيق مفهوم الجوده على 

 مستوى االدارات العليا

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

تقييم مدى مشاركة اعضاء هيئه 

التدريس ومنسوبى الجامعه فى عمليه 

 وتطبيق مفهوم الجودهالتقييم الذاتى 

 مقابله -3 1.3.1

 استبيان -3

تقييم كيفيه تشجيع االبتكارات 

 واالبداعات بوحدات الجامعه

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

فحص اسباب القصور واألخطاء 

وتحديد المسئوليات وكيفية وضع اسس 

 وخطط لمنع حدوثها

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

 مقابله -3 1.3.3 مدروسه  تحسيين االداء وفق خطط

 استبيان -3

تقييم وتخطيط التحسين من خالل 

 عمليات التخطيط الطبيعيه

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3
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 (يات ضمان الجودهنطاق عمل) 0-3ياس المتطلب المستهدفه لقالممارسات 

 أداة القباس المعيار العنصر

داخل وحدة األكاديمية واإلدارية الالتححقق من ان 
المشاركة في  لها المؤسسة )بما في ذلك اإلدارة العليا( 

 ا .عملية ضمان الجودة وتحسينه

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

 التقارير التي تعدهافحص وجود تقيمات منتظمه عبر 
والتي تقدم نظرة عامة على أداء المؤسسة ككل المؤسسه 

 وبالنسبة للوحدات التنظيمية والمهام الرئيسية في داخلها

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

مع النظر في تقييمات المدخالت والعمليات والنتائج 
 .نوعية النتائجالتركيز على 

 مقابله -3 1.3.1

 استبيان -3

فيما خاصة األداء  مع تعاملت التأكد من أن التقيمات
ألنشطة الروتينية فضال عن األهداف ايتعلق ب

 االستراتيجية

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

ييمات تلبية المعايير المطلوبة تقال تضمنأن التحقق من 
 داء األ تطوير  هناك استمرار فييكون وأيضا أن 

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

عليها  المنصوصية إجراء البحوث المؤسس التحقق من
الجودة بها  و تطويررصد  و ةفي تحقيق أهداف المؤسس

 ىنتائجها إلى اإلدارة العليا والمجتمع المؤسسي و اعالن

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3

تقييمات مفصلة فيما يتعلق بجميع التأكد من وجود 

تنفذ بطريقة متسقة في كل األقسام وتقارير والتى المعايير 

المعايير ينبغي أن تالحظ أي فروق  تلكى الجودة عل

وتقديم التوصيات  ان وجدت  ذات داللة إحصائية

 رد على ما وجدالالمناسبة التخاذ إجراءات 

 مقابله -3 1.3.3

 استبيان -3
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 (يات ضمان الجودهعملادارة ) 3-3ياس المتطلب المستهدفه لقالممارسات 

 أداة القباس المعيار العنصر

عطاء الوقت الكافي ألحد كبار أعضاء هيئة اسناد  التأكد من  المسؤولية وا 
 لجودة العمليات داخل المؤسسة الدعمالتدريس لتقديم التوجيه و 

 مقابله -3 1.1.3

 استبيان -3

إنشاء مركز للجودة ضمن مؤسسات اإلدارة المركزية وعدد التحقق من 
 بفعالية ليعمللمركز ا لدعمكاف من الموظفين والموارد 

 مقابله -3 1.1.3

 استبيان -3

أعضاء من جميع األقسام الرئيسية  منتشكيل لجنة الجودة  التحقق من
  للمؤسسة

 مقابله -3 1.1.1

 استبيان -3

 مقابله -3 1.1.3 عضو في اإلدارة العليا رئيسا للجنة تعيين التأكد من 

 استبيان -3

و واللجنة محددة  أن تكون المسؤوليات واألدوار لمركز الجودة التحقق من
 محددة بوضوحالوحدات اإلدارية األخرى ان تكون عالقتها ب

 مقابله -3 1.1.3

 استبيان -3

وظائف ضمان الجودة من قبل أكثر من وحدة تنظيمية ينبغي  اديرتإذا 
 احد كبار االدارينو متناسقة وتحت اشراف أن تكون أنشطتها فعاليه التأكد 

 مقابله -3 1.1.3

 استبيان -3

ضمان الجودة في جميع أنحاء المنظمة  ائفوظان تكون التحقق من 
متكاملة في التخطيط العادي ، واستراتيجيات التنمية في دائرة محددة من 

 التخطيط والتنفيذ والتقييم واالستعراض

 مقابله -3 1.1.3

 استبيان -3

المعايير ب: يرتبط  -3على األدلة  مبنى-3 أن يكون التقييمالتحقق من 
: مراعاة التحقق  3شمل مؤشرات األداء المحددة سلفا ، ي -1المناسبة : 

 للتفسيراتبصورة مستقلة 

 مقابله -3 1.1.3

 استبيان -3

ماثلة في تمالألنشطة لاستخدام أشكال وأدوات المسح المشترك فحص مدى 
( الخالمقررات والبرامج ، والمكتبات ، )جميع أنحاء المؤسسة مثل

في تحليل مستقل للنتائج بما في ذلك االتجاهات  ستخدمةالم اتواالستجاب
 على مر الزمن

 مقابله -3 1.1.3

 استبيان -3

لتتوفر و  االبقاء على البيانات اإلحصائية في بيانات مركزيةالتأكد من 
 بشكل روتيني وعلى وجه السرعة إلى الكليات واألقسام تصل 

 مقابله - 1.1.33

 استبيان -3



 8 

 مقابله - 1.1.33 بانتظام  خاضعة للتقييم ترتيبات ضمان الجودةس فنكون تينبغي أن 

 استبيان -3

 

 

  (استخدام المؤشرات للقياس) 4-3ياس المتطلب المستهدفه لقالممارسات 

 أداة القباس المعيار العنصر

التحقق من وجود أدلة محددة قادرة على قياس أداء 

جميع وحدات المؤسسة بما في ذلك الكليات 

قسام ، باإلضافة إلى التحقق من وجود مرجعية واأل

 محددة لتقييم عملية القياس

 مقابله -3 1-3-3

 استبيان -3

التأكد من اختيار أدلة محددة لمراقبة أداء الكليات 

 والوحدات المختلفة في المؤسسة  

 مقابله -3 1-3-3

 استبيان -3

فحص وجود بعض الدالئل والمؤشرات المشتركة 

 والوحدات ، ومن ثم مقارنتها.   في الكليات 

 مقابله -3 1-3-1

 استبيان -3

التحقق من وجود معايير شاملة لتقييم جودة أداء 

الوحدات والكليات ككل ، ثم مقارنة أداء المؤسسة 

 ككل بمؤسسات أخرى

 مقابله -3 1-3-3

 استبيان -3

التأكد من اعتماد دالئل ومؤشرات األداء للوحدات 

 المجالس العليا بالمؤسسة   الرئيسية من قبل

 مقابله -3 1-3-3

 استبيان -3

يجب أن تكون الدالئل والمؤشرات محددة ومتشابهة 

 لكل وحدات المؤسسة

 مقابله -3 1-3-3

 استبيان -3
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 (للمعليير تقصى المستقلال) 5-3ياس المتطلب المستهدفه لقالممارسات 

 أداة القباس المعيار العنصر

ستند إلى ياألداء جودة قييم الذاتي لالت التحقق من ان

بما في ذلك ، مصادر ذات الصلة كلما كان ذلك ممكنا ال

وذلك بواسطة مستخدمي العديد من أدلة التغذية المرتدة 

آراء أصحاب المصالح مسحية ، باإلضافة إلى الدراسات ال

مثل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأصحاب 

  العمل.

 لهمقاب -3 1-3-3

 استبيان -3

،  األدلة المبنية على تفسيرات االستنتاجات من التحقق

يجب كما . المستقلة االستشارات  تقديم وذلك من خالل

 نوع على مطلعين أشخاص قبل من هذه االستشارات تقديم

آليات محايدة النشاط المعني ، وكذلك يجب استخدام 

 .اآلراء المختلفةجميع للتوفيق بين 

 ابلهمق -3 1-3-3

 استبيان -3

متطلبات بناء على التعلم التحقق من معايير مخرجات 

 .المؤهالت الوطنية والطالب في مؤسسات أخرى مماثلة

 مقابله -3 1-3-1

 استبيان -3

 


