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 دليل الجودة

 

 مدير وحدة ضمان الجودة                                              عميد الكلية 

د / زغلول عباس حسنين . أ                                      د / سماح سالم عوض                      ا.    
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 المؤسسة  رؤية                                    

 مجتمع تحفيز يإل وتهدف ، المستقبل في لتحقيقه المؤسسة تطمح لما مختصر هي وصف 

 المؤسسة

 رسالة المؤسسة                               

 وكيفية نطاق وتحدد وجودها وسبب المؤسسة ماهية عن تعبر قصيرة فقرة عن عبارة

 للمجتمع تقدمه وما عملياتها

 Accreditation  االعتماد                                 

 

 الحصول من التعليمية المؤسسات تمكين تستهدف التي المنهجية العملية تلك باالعتماد يقصد

 تطبيق في نجاحها بوضوح تعكس والتي ودوليا   محليا   بها معترف وهوية متميزة، صفة يعل

 بما ومخرجاتها وانشطتها عملياتها في الجودة لتحسين فعالة وإجراءات وسياسات استراتيجيات

 يمكن ذلك ضوء وفي رضائهم من عالية مستويات ويحقق المستفيدين توقعات يفوق أو يقابل

 :التالي النحو يعل مصر في التعليمية للمؤسسات االعتماد تعريف

 االعتماد                                      

 الجودة معايير من معينا   يمستو التعليمي البرنامج او التعليمية المؤسسات استيفاء الهيئة إقرار

 الهيئة قانون ألحكام وفقا   بالهيئة االعتماد معايير يإل استنادا  

 التقويم                                      

 محددة معايير مع بالمقارنة والضعف القوة مواطن وتحديد الراهن الوضع تشخيص وهو

 والتطوير التحسين بغرض
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 ضمان جودة التعليم                                 

 قد التعليمية المؤسسة رسالة مع المتوافقة األكاديمية المعايير ان من بالتحقق الخاصة العملية تلك

 يعل سواء لها المناظرة المعايير مع يتوافق الذي النحو يعل وتحقيقها وتعريفها تحديدها تم

 والمشاركة العلمي والبحث التعلم فرص جودة يمستو وأن العالمي، أو القومي يالمستو

 تقدمها التي الخدمات من المستفيدين توقعات تفوق أو وتقابل مالئمة تعد البيئة وتنمية المجتمعية

 التعليمية المؤسسة

 :  وهي مهمة رئيسية فوائد ثالث يشمل للجودة الرئيسي الهدف

 الصحيحة األشياء عمل تتطلب الجودة إن:  التكاليف خفض –  1

 بطريقة إنجازها إعادة أو التالفة األشياء تقليل يعني وهذا مرة أول من الصحيحة بالطريقة

 . التكاليف تقليل وبالتالي صحيحة

 األداء وطريقة والممارسات جراءاتاال طريق عن:  المهمات إلنجاز الالزم الوقت تقليل -2

 المعتمدة للمعايير المطابقة

 سواء المحيط المجتمع يتطلب حسبما والخدمات المنتجات بتطوير وذلك:  الجودة تحقيق -3

 عالميا او قليمياإ او محليا

 Quality Indicators األداء   جودة مؤشرات             

  .التقييم أساسها يعل يتم والتي العمل جودة تصف التي المعايير مجموعة

  ::معايير االعتمادمعايير االعتماد                                                            

المؤسسة وتعتبر مالمؤسسة وتعتبر م  يييجب ان تتوفر لديجب ان تتوفر لد  ييمن المعارف والمهارات التمن المعارف والمهارات الت  نينيددالحد االالحد االالمعيار هو :المعيار هو :

المؤالمؤ  يياستيفاء المؤسسة لها وعلاستيفاء المؤسسة لها وعل  ييضوء مدضوء مد  ييوجهات لألداء والممارسات ويتم االعتماد فوجهات لألداء والممارسات ويتم االعتماد ف

معايير ترتبط بقدرة المؤمعايير ترتبط بقدرة المؤ  ييتشتمل علتشتمل عل  يياستيفائها لهذه المعايير وهاستيفائها لهذه المعايير وه  ييسسة دوما أن تراجع مدسسة دوما أن تراجع مد

  ..  سسة ومعايير ترتبط بالفاعلية التعليمية لهاسسة ومعايير ترتبط بالفاعلية التعليمية لها

  

 المعايير القومية األكاديمية القياسيةالمعايير القومية األكاديمية القياسية

i de(c r tc ai ec aieilicci Nd ca lanoitaNi de(c r tc ai ec aieilicci Nd ca lanoitaNoo 

والتي أعدتها الهيئة باالستعانة والتي أعدتها الهيئة باالستعانة لمعايير القومية األكاديمية القياسية للبرامج التعليمية المختلفة لمعايير القومية األكاديمية القياسية للبرامج التعليمية المختلفة اا

 بخبراء متخصصين وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدينبخبراء متخصصين وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين

 المطلوب تحقيقه لالعتمادالمطلوب تحقيقه لالعتمادني ني ددوتمثل هذه المعايير الحد األوتمثل هذه المعايير الحد األ
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 tc ai ec aieilicci Nd ca lanotaNtc ai ec aieilicci Nd ca lanotaNoo  المعايير األكاديميةالمعايير األكاديمية

ومية أو عالمية ومية أو عالمية معايير محددة تقررها المؤسسة وتكون مستمدة من مراجع خارجية قمعايير محددة تقررها المؤسسة وتكون مستمدة من مراجع خارجية ق  هيهي

من المهارات والمعرفة التي من المفترض أن يكتسبها الخريجون من من المهارات والمعرفة التي من المفترض أن يكتسبها الخريجون من   نينيوتتضمن الحد األدوتتضمن الحد األد

  ..البرنامج وتستوفي رسالة المؤسسة المعلنةالبرنامج وتستوفي رسالة المؤسسة المعلنة

 ::    tc ai ec il(dl  tc ai ec il(dl  برامج األكاديميةبرامج األكاديميةالال

   األنشطةاألنشطةوو  المقرراتالمقرراتوو  المناهجالمناهج    مجموعة منمجموعة من

الالزمة لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفي الالزمة لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفي   القيمالقيموو  المهاراتالمهاراتوو  التي تكسب الطالب المعرفةالتي تكسب الطالب المعرفة

 .  .  تخصص دراسي محددتخصص دراسي محدد

/ /   ليسانسليسانس/ / بكالوريوسبكالوريوس  درجة علميةدرجة علمية  ييالمؤسسات يهدف الحصول علالمؤسسات يهدف الحصول عل  ييويتم تنفيذها فويتم تنفيذها ف

 . . دكتوراهدكتوراه/ / ماجستيرماجستير/ / دبلومدبلوم

                                      m(rlniPil(dl  m(rlniPil(dl            المقررالمقرر//توصيف البرنامجتوصيف البرنامج

Noiceeec de(cNoiceeec de(c                                                                                                   

ليمية المستهدفة واستراتيجيات ليمية المستهدفة واستراتيجيات التعالتع  يضم تحديدا للمعايير األكاديمية واألهداف والنتائجيضم تحديدا للمعايير األكاديمية واألهداف والنتائج

 التدريس والتقويم،ويحدد المقررات الدراسية وتوزيع ساعاتها التدريس والتقويم،ويحدد المقررات الدراسية وتوزيع ساعاتها 

 ..وكل مايرتبط بالبرنامج لنجاح تنفيذهوكل مايرتبط بالبرنامج لنجاح تنفيذه

   ::((  التعلم المستهدفةالتعلم المستهدفة  نواتجنواتج) )   مخرجات التعلم المستهدفةمخرجات التعلم المستهدفة
  scdicaia gi lcecd drdc( inscdicaia gi lcecd drdc( in  ((sgdnsgdnoo 

أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقيم وتعكس المعايير األكاديمية، أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقيم وتعكس المعايير األكاديمية،   ييماينبغماينبغ 

   ..وقابلة للقياس، وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالبوقابلة للقياس، وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالب

   gc(driadi  ca dcailnd caecdgc(driadi  ca dcailnd caecd::المعرفة و الفهمالمعرفة و الفهم

المعلومات األساسية والتخصصية والمفاهيم التي من المفترض أن يكون الطالب المعلومات األساسية والتخصصية والمفاهيم التي من المفترض أن يكون الطالب 

  ..اكتسبوها عند إكمال البرنامج التعليمياكتسبوها عند إكمال البرنامج التعليمي

   sicil r  ca el cneil nri Nrerrnsicil r  ca el cneil nri Nrerrn: : لمهارات العامة والقابلة للنقللمهارات العامة والقابلة للنقلاا

المهارات المكتسبة من أسلوب الدراسة و ليس لها عالقة بالمواد الدراسية المتخصصة المهارات المكتسبة من أسلوب الدراسة و ليس لها عالقة بالمواد الدراسية المتخصصة 

 ..العمل في فريق واالتصال الفعالالعمل في فريق واالتصال الفعال  ييولكنها عامة مثل القدرة علولكنها عامة مثل القدرة عل

   scdirricdr r Nrerrnscdirricdr r Nrerrn  : : المهارات الذهنيةالمهارات الذهنية

لتعليمي مثل االستنتاج لتعليمي مثل االستنتاج المهارات العقلية و الفكرية التي يكتسبها الطالب عند إكمال البرنامج االمهارات العقلية و الفكرية التي يكتسبها الطالب عند إكمال البرنامج ا

 .حل المشكالت والمناقشة الفعالة، الخحل المشكالت والمناقشة الفعالة، الخ  ليليوالقدرة عوالقدرة ع
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 il(einne(c r  ca il cdec r Nrerrnil(einne(c r  ca il cdec r Nrerrn                : :   المهارات المهنيةالمهارات المهنية

 ..استخدام المواد األكاديمية التي درسها الطالب في التطبيقات المهنيةاستخدام المواد األكاديمية التي درسها الطالب في التطبيقات المهنية  ييالقدرة علالقدرة عل

  

 الغايات االستراتيجيةالغايات االستراتيجية

 ..تطوير القدرة المؤسسية للكلية كأحد المراكز العلمية المتميزة تطوير القدرة المؤسسية للكلية كأحد المراكز العلمية المتميزة   --11

 ..تطوير معايير الفاعلية التعليمية تطوير معايير الفاعلية التعليمية   --22

الدولي للتعليم الدولي للتعليم   ييالكلية في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي لتواكب المستوالكلية في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي لتواكب المستورفع كفاءة رفع كفاءة   --33

 ..والبحث وطرق التواصل والبحث وطرق التواصل 

زيادة القدرة المؤسسية للكلية في مجال المشاركة المجتمعية وتقوية الصالت بالمجال زيادة القدرة المؤسسية للكلية في مجال المشاركة المجتمعية وتقوية الصالت بالمجال   --44

 .المحيط إلحداث أكبر قدر من الترابط والتعاون المحيط إلحداث أكبر قدر من الترابط والتعاون 

                                              

  ضمان جودة التعليمضمان جودة التعليم                                                                  

....( ....(   --قيبدةقيبدة  --منهجمنهج  --معلممعلم  --طبلبطبلب))استيفبء المؤسسة التعليمية بجميع عنبصر المنظىمة التعليمية استيفبء المؤسسة التعليمية بجميع عنبصر المنظىمة التعليمية 

 لمعبيير الجىدة واالعتمبد التي تضعهب الهيئة استرشبداً ببلمعبيير العبلميةلمعبيير الجىدة واالعتمبد التي تضعهب الهيئة استرشبداً ببلمعبيير العبلمية

    

 SSeellff  ssttuuddyy  //AAsssseessssmmeenntt        الذاتيالذاتي  التقييمالتقييم                                    

 المؤسسة التعليميةالمؤسسة التعليمية  ييتىصيف وتشخيص الىضع الراهن فتىصيف وتشخيص الىضع الراهن ف•

  القىة والضعف ومجبالت التحسين والتطىير الممكنةالقىة والضعف ومجبالت التحسين والتطىير الممكنة  نقبطنقبطوتحذيذ وتحذيذ   •

 معايير الجودةمعايير الجودة
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 ::القدرة المؤسسيةالقدرة المؤسسية: : أوالأوال

ه  ه  زاهة ولديها من القيادة والحوكمزاهة ولديها من القيادة والحوكمتتحقق الهيئة من أن المؤسسة تتسم بالمصداقية والنتتحقق الهيئة من أن المؤسسة تتسم بالمصداقية والن

المستمر ما المستمر ما   ييشاركة المجتمعية والتقويم المؤسسشاركة المجتمعية والتقويم المؤسسوالموارد البشرية والمادية والموالموارد البشرية والمادية والموالتنظيم والتنظيم 

 ..ستراتيجيةستراتيجيةقيق رسالتها المعلنة وأهدافها االقيق رسالتها المعلنة وأهدافها االيدعم تحيدعم تح

 

  القدرة المؤسسيةالقدرة المؤسسية  ::المحور االولالمحور االول

  التخطيط االستراتيجيالتخطيط االستراتيجي  ١١

  ههالحوكمالحوكم  القيادة والقيادة و    22

  ييالجهاز اإلدارالجهاز اإلدار    33  

   

 

 

مؤشر االداءالمعيار 
الوضع التنافسي للمؤسسة2        الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة 1التخطيط االستراتيج 

اختيار القيادات األكاديمية 1القيادة والحوكمة

نمط القيادة وممارسات المجال  الرسمية 2

تنمية المهارات اإلدارية 3

ن م المعلومات والتوثيق 4

دور القيادة ف  تنمية التمويل الذات  5

الرضا الو يف  2          تنمية القيادات وتقييم األداء  1الجهاز اإلداري

كفاية الموارد المالية والمادية 1دالموار

التسهيالت المادية 2

خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة1المشاركة المجتمعية

تفاعل المؤسسة مع المجتمع 2
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ثانًيا: الفاعلية التعليمية: 
 ي) أو أ المعايير األكاديمية القياسية القومية يالمؤسسة تضع الطالب في مقدمة اهتماماتها، وتتبنتتحقق الهيئة من أن 

ستراتيجية للتعليم والتعلم، والكفاءات األكاديمية امعتمدة، وتتوافر بها البرامج التعليمية، و يديمية أخرمعايير أكا

التع ليميةوالدراسات العليا بما يضمن تحقيق واستمرارية الفاعلية  يوالبحث العلم

 : الفبعليت التعليميتيالمحور الثبن

 والخريجونالطالة  ١

 المعبيير األكبديميت والبرامج التعليميت ٢

 التعليم والتعلم  ٣

 أعضبء هيئت التذريس ٤

 البحث العلمي  ٥

 الذراسبث العليب ٦

 ادارة الجودة 7
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اتباع معاير الجودة  يالعمل بجدية واصرار عل يناالمعاصرة تحتم عل قليميةوالمحلية واال إن التحديات العالمية     

ترنوا  يكلية طب األزهر تلك الكلية العريقة التلتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها الشاملة 

 العالم كلة ياليها اعناق المسلمين ف

تحصل كليتنا العريقة  يالمؤسسة العريقة ان يعمل بجد واجتهاد دون كلل او ملل لك ههذ يوارجوا من كل فرد ف      

 محليا واقليميا وعالميا  يمقدمة مؤسسات التعليم العال يف يي مكانة متميزة تعك  وضعها الحقيقعل

ل             ع  ْؤِمنِين  ( المائدة  ي) و  لُوْا إِن ُكنُتم مُّ كَّ و     23ّللّاِ ف ت 

 التقويم الذاتي                                                

العملية الخاصة بتقويم اداء المؤسسة عن طريق المؤسسة ذاتها ، وذلك للكشف عن مجاالت الضعف وتحديد      

 مجاالت القوة بالمؤسسة لتحقيق رسالتها واهدافها االستراتيجية.

 الدراسة الذاتية                                                          

توصيف وتشخيص الوضع الراهن  يالمؤسسة نتيجة عملية التقويم الذاتي ، ويعتمد علالتقرير الذي تعده       

 والضعف ، ومجاالت التحسين والتطوير الممكنة . يللمؤسسة وتحديد مواطن القو

 التقرير السنوي

ويحتوي  يتقرير تعده المؤسسة سنويا يوضح نتائج التقويم الذاتي ألداء المؤسسة عن العام الجامعي المنقض    

اوجه التحسين لمواطن الضعف ، واوجه التعزيز لمواطن القوة في ضوء خطة التحسين والتطوير 

 بالمؤسسة .

 المراجعة الداخلية                                                     

ن جهة تابعة للجامعة نشطة المؤسسة ، يقوم بها فريق عمل من المؤسسة ذاتها أو فريق مكلف معملية تقويم أل     

 أو الوزارة وتوثق النتيجة في صورة تقرير .

 المراجعة الخارجية                                         

عملية تقويم ألنشطة المؤسسة ، يقوم  بها فريق مراجعين مكلف من قبل جهة من خارج الوزارة مثل الهيئة     

 اتخاذ قرار من قبل الهيئة بنتائج التقويم .وتوثق النتيجة في هيئة تقرير ويمكن 

 

 االدلة والوثائق                                           

مصدر متاح يمكن االستناد إليه في الحكم علي جودة االداء والممارسات ويتمثل في البراهين الملموسة من     

) مثل قواعد البيانات ، ومحاضر االجتماعات والتقارير السنوية ( والمرئية ) نتائج المالح ة(    وثائق

 والمسموعة ) نتائج المقابالت( التي تؤكد إجراء الممارسات ويؤخذ في االعتبار عند تقييم أداء المؤسسة.
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 معايير االعتماد                                        

المعدة من قبل الهيئة لتقويم واعتماد المؤسسات التعليمية وتعد االداة الرئيسية التي يتم االستعانة بها المعايير      

في إعداد الدراسة الذاتية من قبل المؤسسة ، وتستخدم بواسطة المراجعين من الهيئة كأسا  لعملية 

 التقويم واالعتماد للمؤسسة.

 مؤشرات التقويم                                         

كل معيار من معايير االعتماد المحددة من قبل الهيئة يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن المعيار      

 المقصود والمطلوب قياسها أثناء عملية التقويم واالعتماد.

 (NARSالمعايير القومية االكاديمية المرجعية )                         

من المعارف والمهارات المطلوب تحقيقها من خالل البرنامج التعليمي من أجل اعتماده من  يدنهي الحد األ     

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ، ويتم الرجوع اليها في صياغة اهداف ونواتج التعلم 

 .المستهدفة عند توصيف البرنامج التعليمي

 (ARSالمعايير االكاديمية المرجعية )                                       

المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية للبرامج التعليمية المختلفة بها بشرط أن يكون مستوي المعارف  

 للمعايير القومية األكاديمية المرجعية .  والمهارات بها أعلي من الحد األدني

 مواصفات الخريج                                               

مجموعة من المواصفات التي تحددها المؤسسة التعليمية من خالل تبني المعايير االكاديمية ويحققها البرنامج      

التعليمي في الخريج وفق ما يقدمه للطالب من معارف ومهارات وذلك في ضوء االحتياجات المهنية 

 ومتطلبات وتوقعات المجتمع وسوق العمل .

 (ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )                                 

ة إلي تحقيقها في الطالب من خالل برامجها المختلفة والمرتبطة بالمعايير سالنتائج التي تسعي المؤس      

االكاديمية ، وتعك  رسالتها وتكون قابلة للقيا  وترتبط بشكل واضح بالمحتوي العلمي والطرق 

المختلفة للتدري  وتقويم الطالب ، وتؤدي الي تحقيق مواصفات الخريج وتصنف الي المعرفة والفهم 

 .ذهنية والمهارات المهنية والعملية والمهارات العامة والمنقولة والمهارات ال

 البرنامج التعليمي                                                  

المناهج والمقررات الدراسية واالنشطة التي تكسب الدار  المعرفة والمهارات والقيم الالزمة لتحقيق هدف      

تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم بنهايته منح الدار  درجة علمية أو شهادة اجتياز عند 

 .استيفاء مكوناته ومتطلباته 
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 تقويم الطالب                                           

مجموعة من الطرق من بينها االمتحانات التي تقرها المؤسسة لقيا  مدي انجاز وتحقيق نتائج التعلم     

 المستهدفة من قدرات الطالب المعرفية والذهنية والمهنية من خالل برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معين.

 مؤسسات التعليم العالي                                       

الجامعات والكليات والمعاهد أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة إلشراف وزارة التعليم العالي أو األزهر       

الشريف وتقدم برامج تعليمية تتعلق بمؤهل علمي عال ) بكالوريو  أو ليسان  ( أو درجة أعلي ) دبلوم 

 ماجستير / دكتوراه(. /

 المجال  الحاكمة                                         

تلك المجال  الرسمية للمؤسسة التي تتمتع بالسلطة الشرعية المستمدة من الهيكل التن يمي للمؤسسة ، ولها      

مجل  الجامعة أو حق اعتماد السياسات واالجراءات واتخاذ القرارات التنفيذية ذات العالقة ومنها 

 الكلية أو المعهد ومجل  القسم . األكاديمية ومجل 

 التحليل البيئي                                  

أو  (SOWT analysis)عملية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة ويمكن أن يتم باستخدام أسلوب      

غيرها بهدف تحديد مجاالت ومواطن القوة والضعف بالمؤسسة ، والفرص المتاحة والتهديدات القائمة 

 . والمتوقعة

 التخطيط االستراتيجي                                        

ة المؤسسة سنوات فاكثر ( وتحديد رؤية ورسال 5عملية تنطوي علي التنبؤ بالمستقبل لفترة زمنية محددة )      

لتحقيقها في هذه الفترة ، وكذلك الوسائل الالزمة  يوغاياتها وأهدافها االستراتيجية التي يجب ان تسع

 لتحقيق ذلك .

 الخطة االستراتيجية                                      

رؤية ورسالة المؤسسة، تمثل مخرجات عملية التخطيط االستراتيجي، ويجب ان تكون مكتوبة ومعتمدة وتحدد      

 وغاياتها وأهدافها االستراتيجية، والوسائل المتاحة والمستقبلية لتحقيق ذلك .

 الخطة التنفيذية الستراتيجية المؤسسة                           

االستراتيجية، تتضمن مختلف االنشطة والمهام المطلوب القيام بها من اجل تحقيق غايات المؤسسة واهدافها       

 مع تحديد دقيق للمسئوليات والجدول الزمني ومؤشرات المتابعة والتقييم، ومستويات اإلنجاز .
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 االطراف المعنية                                       

مصلحة ما او تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع كافة االفراد والمؤسسات والجهات التي لها اهتمام أو           

المشار إليه تبعا للسياق. ويقصد بهم بالنسبة للمؤسسة التعليمية األفراد من داخل أو من خارج المؤسسة، 

واإلداريون،  وهم بصفة عامة الطالب، وأولياء االمور، وأعضاء هيئة التدري ، والهيئة المعاونة،

قابات المهنية المرتبطة ببرامج المؤسسة، وأفراد ومؤسسات المجتمع والفنيون بالمؤسسة، وممثلو الن

المدني التي تتعامل مع المؤسسة، سواء كانوا مستهلكين لخدماتها، أو يقومون بتوفير أماكن للتدريب، أو 

 يشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافيا .

  :اختيار والتزام المؤسسة بالمعايير األكاديمية القياسية

االعتبار توافقها مع رسالتها  يد المؤسسة ن اما الختيار المعايير األكاديمية القياسية يأخذ فتحد

ويمكن أن يتم هذا عن طريق اسناد مهمة  .مكانيات المؤسسةإ واحتياجات المجتمع، ومصالح الطالب و

بكالوريو  ) :لجان تخطيط وتصميم البرامج التعليمية ياالختيار أو تحديد المعايير األكاديمية القياسية إل

 دراسات عليا ، ليسان  /

المعايير القومية، والبحث عن معايير  يتحدث اللجنة المعايير األكاديمية القياسية عن طريق تبن /تختار

 .مؤسسات تعليمية عالمية منا رة /قياسية عالمية عن طريق االتصال بهيئات

صادرة عن هيئة ) تيار معايير أكاديمية مرجعية بخالف المعايير القوميةإذا قامت المؤسسة باخ •

من الهيئة القومية لضمان  (معترف بها) فيجب أن تكون هذه المعايير معتمدة (أو مؤسسة عالمية

 .جودة التعليم واالعتماد

المعايير راسة المعنية باألمر في داألطراف تحرص المؤسسة علي اشتراك ممثلين لجميع  •

 .واختيار األفضل منها ,المختلفة المتاحة

المعهد وذلك  /تقوم المؤسسة بعرض المعايير القياسية األكاديمية التي تبنتها علي مجل  الكلية •

 .العتمادها

تنص عليها    مع المواصفات التي وها تلتزم المؤسسة بتطابق الكفاءات التي يكتسبها خريج  .

 .المعايير األكاديمية القياسية

تغيير المعايير  /تحدد اللجنة المختصة الفترات الزمنية التي سيتم فيها مراجعة و تحديث •

 .تحديث البرامج التعليمية /األكاديمية القياسية والتي سيتبعها تغيير

     من الهيئة  )المعايير األكاديمية القياسية للمؤسسة والمعتمدة )المعترف بها -

 :واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم 

 :جهود المؤسسة للتوعية بالمعايير األكاديمية ومدى تفهم األطراف المعنية -   
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تقوم المؤسسة بعد اعتماد هيئتها اإلدارية للمعايير األكاديمية القياسية بنشرها بين أعضاء هيئة التدري  

 :يتم هذا عن طريق ويمكن أن .العملية التعليمية يوالعاملين بالكلية والطالب والتعريف بدورها ف

 يوثالثة مع ممثل ,عقد مجموعات مناقشة يحضرها عدد ممثل ألعضاء هيئة التد ري ، وأخرى مع الطالب-

جهات العمل يتم فيها تناول الهدف من تحديد المعايير األكاديمية القياسية والدور الذى تؤديه لضمان فعالية 

 .العملية التعليمية وجودة مخرجاتها

ع للرأي ترفق به أمثلة المعايير األكاديمية المقترحة ويتم ارساله ال  عينات ممثلة إعداد استطال •

أعضاء هيئة التدري ، والطالب، وممثلي جهات عمل الخريجين، والنقابات ) لكل فئات المعنيين باألمر

 .المهنية وخالفه

دام وسائل النشر نشر المعايير عل  جميع أعضاء هيئة التدري  والمعاونين والطالب وذلك باستخ •

إرسال الخطابات الرسمية ال  األقسام، والنشر عل  الموقع اإللكتروني للمؤسسة وبالبريد ) المتاحة

 وعقد حلقات للمناقشة، وإدراجها في كتيب دليل البرامج التعليمية بالمؤسسة الخ. ,اإللكتروني

لرسالة لتتماش  مع المعايير تراجع المؤسسة رسالتها في ضوء المعايير المختارة، وتقوم بتعديل ا •

 .إذا احتاج األمر ذلك

  :للوفاء بالمعايير المتبناة الالزمه اتخاذ اإلجراءات  •

ضوء ما تنص عليه المعايير  يتقدمها ف يتقوم المؤسسة بمراجعة دقيقة للبرامج  التعليمية الت •

 .األكاديمية القياسية

 :األكاديميةتوافق البرامج مع المعايير                      

تقوم المؤسسة بتوصيف )أو مراجعة توصيف( جميع برامجها  بالرجوع إل  المعايير األكاديمية  •

التي اعتمدتها، والتأكد بأن كافة بنود توصيف البرنامج قد تمت صياغتها بحيث يؤدى تطبيقها إل  تحقيق 

ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تصميم  .المعايير األكاديمية والتحقق من اكتساب الخريجين للكفاءات المطلوبة

 .قالب تحقيقها في البرنامج  matrixلمطابقة المعايير األكاديمية بمخرجات التعلم التي تؤدى إل  

والمهارات   )كما ونوعا( يتم صياغة النتائج التعليمية )مخرجات التعلم(  بدقة لتحدد المعلومات •

يجب أن يكتسبها الطالب بنهاية البرنامج لتحقق بها المواصفات  يمهنة والسلوكيات التالعامة والخاصة بال

األكاديمية ويمكن تصميم قالب آخر لتوزيع مخرجات التعلم للبرنامج عل   المعايير يفوالكفاءات المذكورة 

 .المقررات التي يشتمل عليها

تيسر للطالب اكتساب كافة  يت التعليم والتعلم التتحدد المؤسسة استراتيجيا •

 .تائج )المخرجات( التعليمية المستهدفةالن

تستخدم المؤسسة وسائل التعلم المختلفة الحديثة وتقوم بتطوير األنواع التقليدية وتحديثها بحيث  •

 .تساعد المعلم والطالب عل  تحقيق أهداف البرنامج ومخرجاته
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الت  تقيسها وذلك تتأكد المؤسسة من إدراج وسائل مختلفة للتقييم تتطابق مع النتائج التعليمية  •

 .لضمان القيا  الدقيق لمدى تحقيق البرنامج للمعايير األكاديمية

 :تقوم المؤسسة بإنشاء ن ام للمراجعة الداخلية للبرامج التعليمية الت  تقدمها يتضمن •

 .متابعة توصيف المقررات ومطابقتها للنتائج المستهدفة للبرنامج الذى تتبعه •

التعليمية واستخدام الوسائل التعليمية المنصوص عليها ف   مراجعة  تنفيذ االستراتيجيات •

 .تيسر اكتساب المخرجات التعليمية للبرامج يوالتالبرامج والمقررات 

متابعة عملية تقييم الطالب للتأكد من ثبات نتائجها ومصداقيتها ودرجة االعتماد عليها،  •

جات التعلم المنصوص عليها لمخر ويمكن استخدم نموذج لمطابقة تحقيق المقررات المختلفة

توصيف البرنامج ونسبة تحقيق المخرجات لكل مقرر وأسباب عدم التحقيق وإدراجه   يف

 .في تقرير البرنامج

الداخلية ف  تحسين وتعزيز البرامج المراجعة تضع المؤسسة ن اما لالستفادة من تقارير  •

 .التعليمية بما يكفل تحقيق المعايير األكاديمية

البرنامج بمراجعة من خارج الجامعة ليقوم  )أو أكثر( المؤسسة بمراجع خارجيتستعين  •

 .والتأكد من مدى تحقيق المعايير األكاديمية ,واالمتحانات

ومتابعة استجابة  ,تحدد المؤسسة وسائل لضمان االستفادة من تقرير المراجع الخارجي •

 األقسام القائمة عل  تصميم وتنفيذ المقررات  لتوصياته.

 

 


