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 مقدمة .1

( ويوثق معايير الجودة والعمليات واإلجراءات التي وضعتها جامعة IEMيوضح دليل فعالية المؤسسة )

بيرزيت لضمان التزامها الحفاظ على مستوى عال من التعليم الجيد مع تشجيع التحسين المستمر. يوفر 

الدليل معايير التقييم التي تدعم تحسين الجودة األكاديمية في الجامعة والفعالية المؤسسية. باإلضافة إلى  

جراءات والعمليات والمبادئ التوجيهية للمشاركين في تحسين الجودة األكاديمية وكذلك المشاركين في اإل

  الفعالية المؤسسية.

( للترخيص، وإعادة AQAC)الجودة وعتماد الهيئة الوطنية لاليأخذ الدليل بعين االعتبار متطلبات 

ابعة لمعايير الدولية لمتلالحد األدنى من المتطلبات األساسية الترخيص، واالعتماد وإعادة االعتماد ويلبي 

 .رجي للبرامج األكاديمية الموجودةاالعتماد الخا

 

  المصطلحات والتعاريف .2

 ألغراض هذا الدليل ، تنطبق المصطلحات والتعاريف التالية:

(Under development) 

 

إليه ب "البرنامج". هو مجموعة كاملة من المساقات والمحتوى، واستراتيجيات التقييم  يشار - برنامج أكاديمي

 والمكونات األخرى التي تشكل برنامجا أكاديميا.

هي وثيقة تسرد الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق هدف محدد. والغرض من خطة العمل هو  -خطة العمل 

، ووضع جدول زمني للمهام المحددة التي يتعين إنجازها، والموظفين المسؤولين تحديد الموارد المطلوبة لبلوغ الهدف

 .عن مراحل التنفيذ، والميزانية المخصصة للتنفيذ

عملية منهجية لجمع ومراجعة واستخدام البيانات والمعلومات الكمية والنوعية الهامة من مصادر متعددة  يه التقييم

ومتنوعة حول البرامج األكاديمية )التقييم األكاديمي( أو عن الجامعة ككل )التقييم المؤسسي( واستخدام المعلومات 

رنامج أو فعالية مؤسسية للجامعة ككل.لقياس األداء العام ضد مؤشرات محددة للمالءمة المنهجية لب  

طرق جمع األدلة للتقييم مثل االمتحانات أو الدورات الدراسية أو األداء العملي. هناك نوعان من  -طرق التقييم 

 .أساليب التقييم: طرق التقييم المباشر وطرق التقييم غير المباشرة

 .البرنامجالمساق وتحدد كيف ومتى يتم تقييم النتائج المختارة على مستوى  وثيقة -خطة التقييم 

وحدة ضمن برنامج أكاديمي. وهو يشكل الوحدة األساسية للتعلم لتجميع الساعات المعتمدة وتحقيق نتائج  - مساق

  .ديمي معينالتعلم ضمن البرنامج العام. يتم تصنيف المساقات إما إلزامية أو اختيارية ضمن برنامج أكا
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 .لتحسين تدريس مساقات محددة أو شرائح من المساقات ، وكذلكنتائجهل المساقلتحديد مدى تحقيق  - تقييم المساق

 .رؤية أكبر وراء المساق التي يهدف المدرس لتحقيقها - أهداف المساق

 .بحلول نهاية المساق ممارسته، فعله أو معرفتهقادرين على  ايكونوما يتوقع من الطلبة أن  - مخرجات المساق

مجموعة شاملة ومتماسكة من المساقات التي تؤدي إلى درجة أكاديمية عند االنتهاء بنجاح من جميع  -المنهاج 

 .مستويات البرنامج

ساعات اتصال  3سبو  من المحاضرات، و األ في ةساعة معتمدة واحدة تعادل ساعة اتصال واحد - ساعة معتمدة

تناسب ي ام. يتم تعديل ساعات االتصال با  أسبوع 15الممارسة، على مدى فترة للمختبرات والتدريب وفي األسبو  

 مع الدورة الصيفية األقصر.

 توثيق أداء الطلبة بشكل واضح وتقدم أدلة دامغة على تحقيقهم وقد تشمل: - طرق التقييم المباشر

   مثل مشاريع التخرج والبحوث والعروض والرسائل الجامعية، والدفا  الشفوي، معرض  تتويجيهخبرات

 أو أداء.

 محفظة عمل الطالب (Portfolio) 

  عالمات اختبارات مصممة االختيار من متعدد، واالمتحانات المكتوبة التي تشمل أسئلة مغلقة و / أو مفتوحة

يرتبط مباشرة بنتائج التعلم ومفصل ( Rubric)و / أو أسئلة مقال مقابل مفتاح حل محدد أو مقياس تقييم 

 التي يجري تقييمها.

  على سبيل المثال إجادة اللغة أو الكفاءة المهنية ،لخروجوا للدخولكسب النقاط بين االختبارات القياسية. 

 ملخصات / تحليالت لمواضيع المناقشة اإللكترونية. 

 .تأمالت الطلبة الخاصة بقيمهم ومواقفهم ومعتقداتهم عندما يتم تحديدها كنتائج للمساق 

 .ما تعلم الطالب وما لم يتعلموه ىعل اتي التفسيردليل ملموس وواضح وذ - األدلة المباشرة

مجموعة من اإلجراءات واألساليب لمتابعة تطوير نظام ومكوناته المحددة ضد مجموعة من المراجع أو  - يموالتق

 .المعايير أو المعايير المحددة

 األمثلةه. تعلمو ما شير إلى إنجازات الطالب العامة في التعلم بدون تحديد واضح لما أوت - طرق التقييم غير المباشر

 :تشمل

 العالمات النهائية للمساق. 

  عالمات األعمال الصفية، إن لم يكن يرافقها مقياس تقييم(Rubric )أو مفتاح (Key.) 

 لمعارف والمهارات على أساس األفكار الخاصة بها على ما تعلموه في المساق أو البرنامجلالطالب  تقييمات 

 المساق األسئلة في تقييم الطالب في نهاية. 

تقييم سوح مإنجاز الطلبة لنتائج البرنامج من خالل تصور الطالب عن تعلمهم )تدلل على التي  - األدلة غير المباشرة

 (المساقاتالبرامج / 

 .رسالتهاتقييم دقيق لعناصر المؤسسة لتحديد مدى تحقيق الجامعة ل - الفعالية المؤسسية

. لهونتائجه وهيك جوهرية في برنامج أكاديمي يمكن أن تؤثر على مهمته وأهدافه تغييرات -التغييرات الرئيسية 

وينبغي مراجعة هذه التغييرات والموافقة عليها من قبل المجلس األكاديمي للجامعة وتقديمها إلعادة االعتماد من قبل 
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معتمدة فقط على الطالب الجدد . تنطبق التغييرات الرئيسية الجديدة ال(AQACالهيئة الوطنية لالعتماد والجودة )

الذين ينضمون إلى البرنامج األكاديمي بعد إعادة االعتماد، في حين يتبع الطالب المسجلين بالفعل على مختلف 

المستويات البرنامج األصلي قبل إعادة االعتماد ما لم ينص على خالف ذلك والموافقة عليها. وتشمل هذه التغييرات 

 :ما يلي

 مسمى البرنامج؛ .1

ها الدراسية ووصف المساقاتهيكل البرنامج: إزالة المقررات الدراسية، إضافة مواد جديدة، أو تغيير أسماء  .2

في أي سنة دراسية واحدة على النحو المبين  ٪50من إجمالي البرنامج أو ما يزيد عن  ٪30بما يزيد عن 

 في الخطة األكاديمية؛

 إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج؛ .3

 عناصر جديدة كمساقات بدون ساعات معتمدة؛ و إدخال .4

  إعادة تفعيل برنامج أكاديمي لم يكن نشطا لفترة تزيد عن مدة تنفيذه. .5

هي تغييرات على البرامج األكاديمية الحالية خالل دورة حياتها لتعزيز فعاليتها من حيث المحتوى  - تغييرات طفيفة

. وينبغي ، أو هيكل البرنامج األساسيوال تغير بشكل كبير أهداف، نتائج بيعتها. هذه التغييرات محدودة في طوالتنفيذ

مراجعة هذه التغييرات والموافقة عليها من قبل المجلس األكاديمي للجامعة ولكن ال تتطلب إخطارا مسبقا أو الموافقة 

الطالب المسجلين بالفعل على  المقرة. قد تنطبق التغييرات الجديدة (AQACمن الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة )

على تلك المستويات ضمن البرنامج األكاديمي الذي يسمح بإدماجهم في المناهج دون المساس بتقدم الطالب وإنجازهم. 

 :. تقتصر هذه التغييرات علىبوضوحويجب توثيق هذه التغييرات 

من  ٪30بحد أقصى  هاووصف المساقاتجديدة، أو تغيير أسماء  مساقاتإزالة المقررات الدراسية، وإدخال  .1

في أي سنة دراسية على النحو المبين في الخطة األكاديمية  المساقاتمن  ٪50البرنامج األكاديمي العام، و 

 ؛للبرنامج

 ؛ي يقتصر على النسب المبينة أعالهإدخال مسارات التركيز ضمن برنامج أكاديم .2

 ؛امنة األساسية للمساقاتتعديل المتطلبات المسبقة والمتز .3

 ؛الدراسية أو مصادر التعلم األخرىوالكتب  .4

 ؛منهجيات التدريب .5

 معايير القبول؛ و .6

التغييرات المطلوبة من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة لبعض المتطلبات األكاديمية لتلبية المعايير  .7

 الوطنية أو الدولية.

 .ضمن إطار زمني محددلتحقيق اللقياس و وقابال   ،واقعيا   ،هو هدف ويكون محددا   -مخرج

حظتها وقابلة للقياس أو تغيير يمثل إنجاز نتيجة عن طريق تعيين درجة من وصف لخاصية يمكن مال -مؤشر األداء 

 الكفاءة في األداء.

 برعلبرنامج الذي يحدد االنتقال التدريجي للطالب الزمنية لمدة لل ات / إرشاداتتوجيه – الخطة األكاديمية للبرنامج

 .مكونات البرنامج موزعة على كامل فترة البرنامج األكاديمي

االستعراض السنوي للبرنامج مقابل معايير محددة لتحديد مدى تلبية البرنامج األكاديمي  -المتابعة السنوية للبرنامج 

 .المعلنة لمخرجاته

عامة واسعة حول ما يريد البرنامج تحقيقه. أهداف البرنامج تصف المعرفة والمهارات  بيانات -أهداف البرنامج 

 .والقيم المتوقعة من خريجيه

، هتخدملتحديد الغرض العام الذي يهدف البرنامج إلى تحقيقه، ويصف المجتمع الذي صمم البرنامج  - مهمة البرنامج

 .رهويحدد القيم والمبادئ التوجيهية التي تحدد معايي
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، يجيهلخر هاتغطي المعرفة والفهم والمهارات والكفاءات التي يهدف البرنامج األكاديمي لتمرير -البرنامج  مخرجات

البرنامج المنهاج الدراسي، وينبغي إعادة النظر فيها عند  مخرجاتفي نتائج قابلة للقياس. وينبغي أن تعكس  ممثلة

: فالنتائج األخيرة تعكس ودقيقةالبرنامج حديثة وذات صلة  مخرجاتتطور المناهج الدراسية. وينبغي أن تكون 

لحقل اذات الصلة منطقيا وبشكل ملحوظ في  المخرجات؛ ترتبط الحقل المعرفيالمعارف والممارسات الحالية في 

 .درجة مناسبة من الدقة األكاديمية والشمولية لتحقيقها بنجاح الدقيقة المخرجات. تتطلب المعرفي

و ه متطلبات الجامعةعنصر أساسي في المناهج الدراسية لكل برنامج أكاديمي. والهدف من  ي: همتطلبات الجامعة

 تزويد الطالب بالمهارات األساسية في التواصل والمنطق الستكمال تطورهم في برامجهم األكاديمية. عند االنتهاء

 :على ينقادر الطالب كونيسبنجاح ،  من متطلبات الجامعة

 توظيف مختلف الموارد المتاحة للتواصل بشكل فعال باللغتين العربية واإلنجليزية؛ .1

 ؛فهم السياق الفلسطيني ضمن السياق اإلقليمي والدولي األوسع .2

  تطبيق التفكير النقدي، االستنتاج وحل المشاكل في سياقه األوسع. .3
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  الفعالية المؤسسية .3

فعالية جامعة بيرزيت دليل ال من أجل تحقيق أهداف الجامعة والتحسين المستمر في البنية واألنشطة، وضعت

الذي يضع الخطوط العريضة لعمليات وإجراءات الرصد والتقييم فيما يتعلق بالمهام (IEM) المؤسسية 

  مان المواءمة بين التخطيط والتنفيذ والتعزيز.األكاديمية والمخرجات المؤسسية لتنفيذ جميع المهام لض

لنشر ثقافة الجودة وتحسين الجودة في جميع مستويات المؤسسة.  (IEM) دليل الفعالية المؤسسية يهدف

تحسين الجودة هو مسؤولية جميع األفراد، والوحدات والمستويات في الجامعة، ويتم تنفيذه بنهج العمليات 

ء لبدوالتغذية الراجعة من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل. ضمن دورة تقييم العمل، هناك احتمال 

 .مستوى / وحدة داخل بنية الجامعة ولتحريك التغيير عبر جزء أو عدة أجزاء من المؤسسة إجراء في أي

 لتحقيق ذلك، تلتزم الجامعة ومجتمعها إلى اإلرشادات التالية:

 الحفاظ على الفهم الجيد وااللتزام بمعايير الجودة المعتمدة من قبل المؤسسة؛ -أ

 ة؛عفي جميع المستويات في الجامومضمنة  مرةمست دورة من التخطيط والرصد والتقييم والتحسين -ب

تشمل التقييم الذاتي مرتكزة إلى مرجع والبينات ووالمراجعات المنتظمة هي مستندة إلى األدلة  -ج

تتسم بالشفافية وأصحاب المصلحة واستعراض األقران  ،والتغذية الراجعة والتأملالدقيق، 

 والشمولية وتركز على الطالب؛

 وتبادل الممارسات الجيدة وتشجيع روح التقييم الذاتي النقدي؛تشجيع التعاون  -د

 تؤول إلى المستوى التنظيمي األكثر فعالية لها، مع خطوط واضحة للمساءلة؛ -ه

 صممت لتكون فعالة والعمل في إطار مبادئ المساواة والعدالة الطبيعية. -و

 

  مكتب التخطيط والتطوير .4

وكفاءة وفعالية تها، ومخرجا ما تقدمه الجامعةيشرف مكتب التخطيط والتطوير عن جودة واتساق 

يقود المكتب نائب الرئيس للتخطيط والتطوير الذي يشرف على  .عمليات الجامعة في تحقيق رسالتها

 :(IEM)األنشطة التالية داخل المؤسسة ومواءمتها مع دليل الفعالية المؤسسية 

 االستراتيجي وخطط العمل وتنفيذها في ضوء مؤشرات األداء المؤسسية والتشغيلية؛التخطيط  -أ
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 اتمواءمة السياسات واإلجراءات والمخططات التنظيمية مع تقارير وتوصيات المراجع -ب

 الخارجية؛داخلية/ال

 االستخدام الفعال للموارد البشرية والمادية والمالية داخل المؤسسة؛ -ج

 األكاديمية على أساس التقييم الذاتي الدوري والمراجعة الخارجية؛ التحسين المستمر للبرامج -د

 فعالية نظم المعلومات وقواعد البيانات في متطلبات عملية التخطيط وصنع القرار؛ -ه

 إعداد تقارير الفعالية المؤسسية. -و

 :ينفذ المكتب العمل من خالل ثالث وحدات رئيسية على النحو التالي
 

   (IRU) وحدة البحث المؤسسي .4.1

 االوحدة هي المسؤولة عن استخراج جميع البيانات والبحوث على المستوى المؤسسي أو أي من أجزائه

أنشطة  نتحافظ على خالصة وافية من اإلحصاءات وقواعد البيانات ع وهيلضمان الجودة واالتساق. 

غة السياسات والرصد الجامعة والموارد واألداء لدعم المراجعات الدورية وإبالغ التخطيط المؤسسي، وصيا

 .حددةسس والمعايير الماألتقارير عن مؤشرات األداء المؤسسية والتشغيلية وفق وتقدم الوحدة والتقييم. 

  (I&PU) وحدة المعلومات واإلجراءات .4.2

الوحدة هي المسؤولة عن إدارة مستود  السياسات واألنظمة واإلجراءات العملية والمراجعة والتطوير 

مستوى الجامعة. وتساعد في تعزيز الفعالية من خالل تحسين العمليات بين وحدات  المتواصل لها على

الجامعة. كما تدير الوحدة مرافق وموارد ومساحات الجامعة وتشرف على توظيف تكنولوجيا المعلومات 

 .لتعزيز األداء الجامعي

  (M&EU)   وحدة المتابعة والتقويم .4.3

تدعم وحدة المتابعة والتقويم األهداف االستراتيجية للجامعة، وتضمن أن يتم استيفاء جميع معايير ومقاييس 

في الوقت المناسب وتقييم عمليات ضمان الجودة وتعزيزها. ودقيقة الجودة من خالل عمليات متابعة موحدة 

وجه  . علىالجودة المطور وابقائه قيد المراجعة تنفيذ إطار اإلشراف علىهو  المتابعة والتقويمودور وحدة 

على عمليات التقييم الذاتي ومراجعة البرامج األكاديمية وتطوير وتنفيذ التقييم  الوحدة الخصوص، تشرف

الوحدة تراقب والمعلومات واإلجراءات كما  وحدتي البحث المؤسسي  المبنية على األدلة في التعاون مع

    .التحسينات الموصى بهاتراقب تنفيذ 
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 التقييم .5

عملية لشير ضمان الجودة لتفي هذا السياق،  . وهابضمان الجودة، ولها عالقة مباشرة بناء لالالتقييم هو لبنة 

 .والتحسينالتي تركز على المساءلة  الخدمة التعليمية المقدمة مستمرة الجارية لتقييم نوعيةال

ينطوي على والتقييم الذاتي من قبل الجهات المعنية مباشرة في البرنامج األكاديمي )أو المؤسسة(؛ يتم تنفيذ 

ذ قا، من أجل اتخامعايير محددة مسب مععملية والمقارنة الجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة المتعلقة ب

 ، وضرورة العمل من أجل تحسينها.تهاقرار بشأن كفاي

 ةالداخلي ةالمراجعمن قبل الجامعة( للتحقق من صحة نتائج تنظم تقييم الخارجي )وينبغي أن تستكمل مع ال

ا بالكامل داخل موسوف يتم تنفيذه ان. وهذان الركنان أساسي(1) ، الشكلتهاتصحيحية وفعاليالتدابير الوتنفيذ 

خارج خارجية التي هي  مؤسساتيتطلب إشراك  مومعللضمان الجودة مزيد من التحقق من ل الجامعة،

 نطاق هذا الدليل.

 

 
 

 عناصر عملية ضمان الجودة :1شكل 

 

مستوى البرامج / أو على المستوى على عملية )سواء األكاديمية الالتقييم الذاتي تحديد وفهم  يتضمن

ذ خطة جود التزام قوي لتطوير وتنفيونقاط القوة والضعف، على افتراض الملكية والمسؤولية ولالمؤسسي( 

، تجانس المناهج الدراسيةية، الموارد البشرية و/ أو الماد لتبرير أو ترشيدوهي ليست آلية  عمل عالجية.

ه القصور أوج تبريرومع ذلك، فإن العملية قد تتعرض لخطر  .أعضاء هيئة التدريس والموظفينأو تقييم 

 عن نطاق السيطرة. ةق أوجه القصور في العناصر الخارجوتعل

 :متابعةال

  تغييرات فورية•

 تخطيط وتنظيم إجراءات التحسين•

 متابعةال•
 :التقييم

 جمع ومعالجة وتحليل المعلومات ذات الصلة•

تقييم المدخالت والعمليات والنتائج، مقابل المعايير •

 المحددة مسبقا

 المراجعة الخارجية والتحقق من نتائج التقييم•

 االعتماد

 لجودةالعام لضمان ال
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قد تقرر  يم ذاتي.تقيداخلي يشكل ليس كل تقييم ولكن هو تقييم داخلي، لتقييم الذاتي من المهم اإلشارة إلى أن ا

عملية  فمن المؤكد أنها ن لجنة داخلية من األكاديميين للقيام بذلك.تقييم برامجها األكاديمية، وتعيالجامعة 

قييما  يمكن اعتبارها تولكن، ال  حيث أن جميع األطراف المشاركة ينتمون إلى نفس المؤسسة. تقييم داخلي،

 لبرنامج.في تشغيل اين المشاركإجراء التقييم ليسوا نفس األشخاص  فيحيث أن األطراف المشاركة  ذاتيا ،

 :التقييم الذاتي هو جزء من عملية دائمة ودورية. لكي تكون فعالة، يجب تطبيق الشروط التاليةإن 

a.  يجب أن يكون لدى أصحاب المصلحة(Stakeholders )واضح للعملية ونطاقها وقيودها فهم. 

b.  الدافع ب ةكون مدفوعتهناك العديد من األسباب الصحيحة إلجراء التقييم الذاتي، ولكن يجب أن

من  وينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ من أجل أن تكون النتائج فعالة. الداخلي للموظفين المعنيين

 .ضمن العمليات العادية للجامعة

c.  لحةللتحقق من نتائجه وأن يكون أصحاب المص ةخارجي بمراجعةينبغي أن يستكمل التقييم الذاتي 

 على استعداد للمشاركة علنا بخبراتهم ومالحظاتهم مع الفريق الخارجي.

d.  يجب أن يحظى التقييم الذاتي بدعم القيادات المؤسسية، إذ قد تتغلب العملية على مهام أو أنشطة

ة، وااللتزام المؤسسي بتنفيذ إجراءات التحسين الناتجة عن عملية التقييم أخرى داخل الجامع

 الذاتي.

e.  ينبغي أن يقود عملية التقييم الذاتي منسق وفريق متخصص يمكنه العمل مع بقية الموظفين

كافية، والوقت الالزم مناسبة وأصحاب المصلحة عند الحاجة. وهو يتطلب موارد مالية وبشرية 

 ة.الستكمال الدور

f.  يجب أن تتاح المعلومات كدليل حيثما أمكن، ويجب تنظيم نشر النتائج من خالل التقارير

 المرحلية والوثائق.

متابعة أو إدارة التغيير تعني العمل بناء على نتائج عملية التقييم، وإجراء تغييرات فورية حيثما أمكن، 

 .والتخطيط للتغييرات األكثر شموال ضمن جدول زمني محدد

يركز التقييم الخارجي على التحقق من نتائج عملية التقييم الذاتي. ويمكن القيام بها من قبل األكاديميين من 

والوحدات األخرى باعتبارها عنصرا من عناصر العملية الداخلية. وقد يركز التقييم الخارجي بقوة  الدوائر

متثال". وينبغي أن يكون السياق قافة االعلى المعايير أو المعايير المحددة خارجيا، وقد يتطور نحو "ث

ه في تحديد أولويات اإلجراءات الرامية إلى تنفيذ وجالم أدمبالدائما هو المحلي للمؤسسة وبيئتها المباشرة 

 .التغيير
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  معايير التقييم المؤسسي .5.1

يقدم القسم التالي ملخصا من المكونات الرئيسية التي ينبغي أن توجه عملية التقييم على المستوى المؤسسي. 

تعليم  سةمؤس اجامعة بيرزيت باعتبارهلوقد وضعت المجموعة التالية من المعايير لتوجيه األداء المؤسسي 

لهيئة  التراخيص واالعتمادعايير ومتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية و. ةعالي فلسطيني

كل من المؤسسة المعايير تستهدف (. وAQACالعليم العالي الفلسطينية ) االعتماد والجودة في مؤسسات

 وبرامجها التعليمية، كما هو موضح أدناه:

 الرسالة والهيكلة والحوكمة؛ : 1معيار 

  التخطيط والفعالية؛2معيار : 

  الموارد المالية؛3معيار : 

 الشفافية والنزاهة؛4 معيار : 

  الهيئة التدريسية واإلدارية؛5معيار : 

  آليات ضمان الجودة؛6معيار : 

  شؤون الطلبة والخدمات المساندة؛7معيار : 

  مصادر التعليم والتعلم والمرافق؛8معيار : 

  البرنامج التعليمي؛9معيار : 

  البحث العلمي واألنشطة المساندة؛10معيار : 

  ة المجتمعية.: المشارك11معيار 

 

 

 : الرسالة والهيكلة والحوكمة1معيار 

تدرك مؤسسة التعليم العالي أهمية رسالتها في تحديد ورسم معالم هويتها وفلسفتها، وأهمية الحوكمة الجيدة 

في توظيف إمكانياتها لتحقيق أهدافها ورسالتها بكفاءة وفعالية بما يخدم المؤسسة واألطراف المعنية. 

مع التعليم العالي وهويتها والمجت للمؤسسة رؤية واضحة على المدى البعيد تحدد أهدافها في سياق سياسات

الذي تخدمه. تتسق أهداف المؤسسة وغاياتها مع رسالتها، وتنسجم مع السياقات المحلية واإلقليمية والدولية، 
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وتتسم بالمرونة الكافية لالستفادة من الفرص المتاحة واستيعاب المستجدات والتغيرات. للمؤسسة هيكل 

  .ت الحوكمة الرشيدة ويغطي جميع أنشطتها التعليميةتنظيمي مناسب وفعال يحقق متطلبا

 :ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي

تتبنى المؤسسة رسالة تتالءم مع رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية ومع تصنيفها، وتميزها هذه الرسالة  .1

 .ركتها المجتمعيةعن غيرها من مؤسسات التعليم العالي، وتوضح أنشطتها التعليمية ومشا

تحدد المؤسسة أهدافها وغاياتها الحالية والمستقبلية، بحيث تنسجم مع رسالتها ورؤيتها، وتكون  .2

 .واقعية قابلة للتحقيق

تتمتع إدارتها العليا بالخبرة واالستقاللية الكافيتين لضمان فعاليتها وموثوقيتها في تحمل مسؤولياتها  .3

 الموارد. التطويرية واتخاذ القرارات وإدارة

تحدد المؤسسة بوضوح قوانينها وأنظمتها وتعليماتها الخاصة بحوكمتها، بما في ذلك أسس اختيار  .4

 مجلس أمنائها/ إدارتها، ومدة عضويتهم ومهامهم ومسؤولياتهم.

تتبنى المؤسسة هيكال تنظيميا مناسبا لتصنيفها وحجمها، وتحدد العالقات بين مكوناته الهرمية،  .5

والمؤهالت والمسؤوليات لكل مكون منه بشفافية ومهنية وبما يغطي جميع وتوضح األدوار 

 .الجوانب والخدمات التي تقدمها

تتخذ المؤسسة قراراتها بشكل جماعي وتشاركي مع جميع األطراف المعنية من خالل إشراكهم  .6

 بعضوية اللجان والمجالس األكاديمية وغير األكاديمية التي تشكلها.

ساتها وإجراءاتها التنظيمية والتعليمية، وتطورها وتحدثها دوريا، وتوثقها تراجع المؤسسة سيا .7

 الوصول إليها لجميع األطراف المعنية، وتعممها على مجتمع المؤسسة كل فيما يخصه.يسهل بشكل 

 

 

 : التخطيط والفعالية2معيار 

على تنفيذه  وتعملأدائها، تدرك مؤسسة التعليم العالي أهمية التخطيط والتقييم الدوري في تحسين وتطوير 

بإشراك جميع األطراف المعنية داخل المؤسسة وخارجها بطريقة منتظمة وشاملة ومناسبة لرسالتها ورؤيتها. 

 لتغذيةاة وخدماتها، وتوظف نتائج لدى المؤسسة قنوات واضحة وفاعلة لتقييم أدائها وعملياتها التعليمي

الراجعة في عمليات التحسين والتطوير، وتوثق هذه العمليات ونتائجها بشكل واف، وتعممها على األطراف 

 المعنية في المؤسسة.

  ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

بشكل دوري ومنتظم وبإشراك جميع الممارسات لتقييم أدائها ومخرجاتها أفضل تستخدم المؤسسة  .1

 األطراف المعنية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

تشرك المؤسسة جميع األطراف المعنية في التخطيط االستراتيجي بشكل دوري، وتشجع مشاركتهم  .2

 والتزامهم بتحقيق خططها التنفيذية على كافة مستوياتها وتقييم مخرجاتها.
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اء واضحة ومقننة في تقييم فعالية أدائها وتحقيقها لرسالتها، وتتخذ تستخدم المؤسسة مؤشرات أد .3

 التدابير الالزمة لمعالجة جوانب القصور حيثما يلزم.

توظف المؤسسة نظاما تقييما دوريا دقيقا على كافة مستوياتها لتقييم أدائها ورضا األطراف المعنية  .4

سة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط بهذا األداء، ويسترشد به ذوو مراكز الحوكمة في المؤس

 الالزمة للتطوير والتحسين.

تقنن المؤسسة سياساتها وإجراءاتها وعملياتها المؤسسية الشاملة، وتراجعها دوريا وتعممها على  .5

 جميع األطراف المعنية.

 ةالموارد المالي: 3معيار 

ة وتحقيق المالئمة لتنفيذ عملياتها التعليميتدرك مؤسسة التعليم العالي أهمية توفير الموارد المالية الكافية و

 .لثأهدافها على الوجه األم

لدى المؤسسة خطط وسياسات لتجنيد الموارد المالية الالزمة، واستخدامها وإدارتها بالطريقة المثلى لتطوير 

من خالل  مويةالتنللمؤسسة موارد مالية متنوعة لتغطية تكاليفها التشغيلية وخططها  االستدامةأدائها وتحقيق 

 واألنشطة االستشارية والريادية، والشراكات مع المؤسسات األخرى. تجنيد األموال، وتقديم الخدمات

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

المرافق والبنية التحتية المتوفرة في المؤسسة بشكل كاف ومناسب مع تصنيفها وحجمها  تتالءم .1

 .وعملياتها التعليمية اونشاطاته

بلية في المستق والمتطلباتتتناسب الموارد المالية المتاحة للمؤسسة مع أهدافها وتلبي التغيرات  .2

 عملياتها لتطوير بنيتها التحتية

تضع المؤسسة نظاما واضحا إلدارة وتقييم الموارد المتوفرة فيها، وتحدد السياسات واإلجراءات  .3

 .وتطوير أدائها تنفيذويات لضمان االستخدام األمثل لها في والمسؤوليات على كافة المست

تقوم المؤسسة بعمليات جرد دقيقة ودورية لجميع مواردها المتوفرة في الحرم الجامعي وخارجه،  .4

 .وتتيح هذه المعلومات بشكل واضح وشفاف لألطراف المعنية داخل المؤسسة

 يتناسباحة لديها، وتعززها بما تضع المؤسسة خططا تطويرية للحفاظ على الموارد المت .5

 .واستراتيجيتها وأنشطتها المستقبلية

بتعزيز الموارد وتجنيب األموال، وتشجعها على التعاون والشراكة  ثرتكلف المؤسسة دائرة أو أك .6

 .مع الهيئات األخرى نات الصلة داخل المؤسسة وخارجها بما يدعم تطوير قدرات المؤسسة

 

 والنزاهةالشفافية : 4معيار 

تدرك مؤسسة التعليم العالي أهمية الحرية األكاديمية والفكرية كسمة مميزة للتعليم العالي، وتقر بأهمية 

  الشفافية والنزاهة كوسيلة ضرورية لتحقيق رسالتها وأهدافها كمؤسسة للتعليم العالي.
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 عملياتها وأنشطتهاعن تعزز المؤسسة مكانتها وموثوقيتها في المجتمع بنشر معلومات شاملة ووافية 

 ة.لجميع ألطراف المعني المختلفةالتعليمية تعنس واقع المؤسسة بشفافية، وتتيحها عبر الوسائل 

ة ثل للمتطلبات التي تنظم عملها كمؤسستتمييز أو محاباة، وتمدون تلتزم المؤسسة بسياساتها وإجراءاتها 

 الذي تعمل فيه. لدالبفي تعليم عالي 

 تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي: ولتحقيق ما تقدم،

ة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فتضع المؤسسة ضمن سياساتها وإجراءاتها خطة نزيهة ومنص .1

 في جميع قراراتها الداخلية وعالقاتها الخارجية، وتراجعها وتقيمها دوريا.

دثة الخاصة بها تعمم المؤسسة بصراحة وشفافية على جميع األطراف المعنية المعلومات المح .2

كاإلحصائيات ومؤشرات األداء واالنجازات والتعديالت والقرارات والمراسيم وغيرها، ونتشر 

 هذه المعلومات إلكترونيا وورقيا حسب الحاجة لضمان وصولها إلى المعنيين.

 تقوم المؤسسة بالتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية لعملياتها اإلدارية والمالية بما يتماشى .3

 والممارسات الفضلى في هذا المجال، وتتيح هده المعلومات بشفافية لمراكز القرار في المؤسسة.

تفصح المؤسسة عن ميزانيتها المدققة والتي تشمل جميع مواردها ومصروفاتها، وتسهل لجميع  .4

 األطراف المعنية الوصول إليها بما يعزز الموثوقية في إدارتها كمؤسسة تعليم عالي.

المؤسسة أفرادا ووحدات بمدونة سلوك في جميع عملياتها ونشاطاتها التعليمية ضمن لوائح تلتزم  .5

 يذها ومتابعتها.نفواضحة لت

تحتكم المؤسسة إلى نظام عابل وشفاف لمعالجة جميع التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من داخل  .6

 تنفيذها دون تمييز.القرارات ومتابعة  ذالمؤسسة أو من أحد شركائها يتم من خالله اتخا

عن اإلفصاح عن أية سجالت أو  وتمتنعتلتزم المؤسسة بسياسة صارمة للخصوصية والسرية،  .7

 معلومات تتعلق بطالبها وموظفيها لغير ذوي العالقة.

 

 

 الهيئة التدريسية واإلدارية: 5معيار 

يمي ودورهم في تميزها األكادتدرك المؤسسة أهمية أعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها المهنيين واإلداريين 

 وتطورها باعتبارهم العمود الفقري لعملياتها التعليمية.

 نوعةمت وبخلفياتتحرص المؤسسة على استقطاب كوادر بشرية أكاديمية ومهنية مؤهلة وبأعداد كافية 

 جه.وواستمراريتهم في المؤسسة، وتساهم في تنميتهم وتطويرهم بما يحقق أهدافها ورسالتها على أكمل 
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كوادرها البشرية بفعالية في عمليات اإلدارة والحوكمة والتخطيط والتقييم إشراك تحرص المؤسسة على 

 .والتطوير

 هيئتها التدريسية للمساهمة الفاعلة وااليجابية في تطوير ألعضاءتوفر المؤسسة الدعم والتسهيالت الالزمة 

 التعليمية والبيئة البحثية. أنشطتها

جتمعية األنشطة العلمية البحثية والم سياسات تشجيعية إلشراك أعضاء هيئتها التدريسية فيلدى المؤسسة 

 ودوليا، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في تبادل وتطوير المعارف بما يعزز أداء المؤسسة. والمهنية محليا

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

ير وتطكادر بشري مؤهل من خالل التعيينات الجديدة و بناءع المؤسسة سياسات واضحة لتض .1

ادل الخارجية بتالكوادر المتوفر لديها، وتخصيص الموارد المالية الكافية وعقد اتفاقيات التعاون وال

 بادل األكاديمي.تلتمويل ودعم المنح الدراسية وال

عليمية وير المناهج التييم وتطتقتصميم وفي  بفعاليةالمؤسسة  أعضاء هيئة التدريس في يسهم .2

 برامج المؤسسة التعليمية. وأساليب التعليم والتعلم في

واضحة بخصوص سياساتها وإجراءاتها التي وثائق سح المؤسسة لموظفيها إمكانية الوصول إلى  .3

امتيازاتهم ومسؤولياتهم تجاه المؤسسة والمجتمع، وتزودهم بالوصف الوظيفي المفصل تحدد 

 المنتظم والتغذية الراجعة.وإجراءات التقييم 

دريبية لتوسيع معارفهم وتحسين مهاراتهم بما تيخضع موظفي المؤسسة بشكل دوري لدورات  .4

 إرشادية خاصة بالموظفين الجدد.أنشطة يتناسب ومتطلبات عملهم، باإلضافة إلى وجود 

للتعامل مع الكوادر البشرية ومتابعة جميع قضاياهم المتعلقة بالتوظيف دائرة تخصص المؤسسة  .5

 ذلك حفظ السجالت وتحديدها.في والرعاية االجتماعية، والتقدم الوظيفي، واألمور المالية بما 

ذلك  ة بما فيثيتوفر المؤسسة لكوادرها البشرية الموارد المناسبة لدعم وتعزيز أنشطتهم البح .6

 نشاطات أكاديمية. خارجية ودعم مشاركاتهم في التعاون مع مؤسسات

تلتزم المؤسسة بالمواءمة بين مؤهالت أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وغير المتفرغين فيها  .7

مع المقررات التدريسية أو التدريبية الموكلة إليهم، وتسعى ما أمكن لتقليص مساهمة غير 

 ومبررة. دةاألعباء التدريسية وضمن نسب محد يالمتفرغين ف

 األعداد: .8

 30: 1هيئة التدريس بدوام كامل إلى الطالب:  اءضأعنسبة  -

 1:50نسبة الموظفين اإلداريين بدوام كامل إلى الطالب:  -

 100: 1نسبة الفنيين بدوام كامل / مساعدي التدريس إلى الطالب:  -

 5: 1هيئة التدريس بدوام كامل:  اءضأعهيئة التدريس بدوام جزئي إلى  اءضأعنسبة  -

عضاء هيئة التدريس أل عبء األكاديميلإلى األعضاء هيئة التدريس بدوام جزئي األكاديمي  العبءنسبة  -

 5: 1بدوام كامل: 
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 ةدليات ضمان الجوآ :6معيار 

 تدرك المؤسسة أهمية وجود آليات فعالة لضمان الجودة األكاديمية وتعزيز أدائها األكاديمي ونوعية خريجيها.

دارة المؤسسة، وتيسر وصول المعلومات الكافية والوافية إتتبنى المؤسسة إجراءات محايدة ومستقلة عن 

 عليها لتقييم أداء المؤسسة بفعالية ووضوح. إلى القائمين

تشجع المؤسسة األطراف المعنية فيها بالمشاركة الفاعلة في عمليات التقييم الدوري المقنن لبرامجها 

 للحكم على مدى انسجامها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. تهاالتعليمية ومخرجا

لدى المؤسسة قنوات محددة لتوظيف التغذية الراجعة من عمليات التقييم لدعم قرارات اإلدارة العليا في 

 ضرورية لمعالجة أوجه القصور وتحسين أداء المؤسسة. وإصالحاتإجراء تعديالت جوهرية  المؤسسة في

وتعزيز فعالية آليات ضمان الجودة في المؤسسة، وتحفيز كوادرها على  يرطوتالمؤسسة جهود حثيثة للدى 

 فيها، ونشره ثقافة الجودة داخل المؤسسة وخارجها. االنخراط

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

مان يذ وتعزيز اليات ضنفمسؤولية تحمل تتمن الهيكل الهرمي للمؤسسة وحدة لضمان الجودة، تضي .1

الجودة في المؤسسة وبرامجها التعليمية، ولديها الصالحيات الكافية التخاذ التدابير الالزمة للتطوير 

 والتحسين.

دور ومسؤوليات وحدة ضمان  ت الداخلية لضمان الجودة فيها، يحدداللمؤسسة دليل شامل لإلجراء .2

المتعلقة بالتقييم الدوري للمؤسسة ككل ولبرامجها التعليمية الجودة، ويوضح السياسات واإلجراءات 

 المعتمدة.

توظف المؤسسة أدوات كمية ونوعية مناسبة في تقييم المؤسسة وبرامجها التعليمية الفاعلة لقياس  .3

ى مع المعايير المحلية شتطور أدائها من خالل مؤشرات أداء محددة ومحكات مرجعية، وبما يتما

 الدولية.

مؤسسة أعضاء هيئتها التدريسية بالقيام بعمليات المراجعة السنوية والتقييم الذاتي لبرامجها تكلف ال .4

التعليمية، ومتابعة التعدية الراجعة والتوصيات من جميع األطراف المعنية، واتخاذ التدابير الالزمة 

 لتطوير وتحسين مدخالت هده البرامج ومخرجاتها.

صة ببرامجها التعليمية، والخطط التطويرية المقرة لها، وتتيحها توثق المؤسسة نتائج التقييم الخا .5

للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمعنيين داخل المؤسسة لتعزيز الثقة بأدائها ونشر ثقافة الجودة 

 فيها.
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 شؤون الطالب والخدمات المساندة :7معيار 

م نميتهتالمؤسسة، وأن تطوريهم وتأهليهم والطلبة هم المستفيدون األساسيون من أن تدرك المؤسسة 

 كمواطنين صالحين له األهمية القصوى في نجاح المؤسسة وتحقيق رسالتها.

ل المؤسسة جهودا حثيثة لتطوير وتحسين بيئتها الثقافية و الفكرية وبنيتها التحتية بما يدعم تعلم الطلبة ذتب

 الشخصي.األكاديمي ويسهم في تطورهم على الصعيد  يلهموتحص

لدى المؤسسة سياسات وإجراءات واضحة وعادلة تتماشى مع خطتها لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، 

والتحصيل من جهة وبين توجهات  ۶٠وتسعى لجسر الهوة بين متطلبات المؤسسة وبرامجها التعليمية للنجا

 الالزمة.دابير تباتخاذ الأخرى وقدرات الطلبة من جهة 

شاركة طلبتها بفعالية في األنشطة المنهجية والالمنهجية وإسهامهم بشكل ايجابي تحرص المؤسسة على م

 في تطوير برامجها التعليمية والمؤسسة ككل.

تتابع المؤسسة عن كقب تقدم طلبتها وتحصيلهم األكاديمي، وتوفر لهم األنشطة الداعمة والخدمات الكافية 

 واالرشاد الالزم لتحسين أدائهم .

كاديمية ومدوناتها السلوكية وأي ٠ة قنوات فاعلة لتعمم على طلبتها متطلباتها وأنظمتها األتستخدم المؤسس

 العالقة.نات عليها تطرأ تعديالت 

يلهم، صتقوم المؤسسة بمراجعة وتحديث سياساتها واستراتيجياتها الخاصة بقبول الطلبة وتقدمهم وتح

 ؤسسة والتغيرات المحلية والدولية.ت وعدالتها ضمن منظومة الماسلضمان مالءمة هذه السيا

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

توفر المؤسسة لطلبتها بشكل عام ولطلبتها الجدد بشكل خاص التوجيه واإلرشاد الكافي لتعريفهم  .1

بالمتطلبات األكاديمية، واألنظمة والتعليمات، والنزاهة األكاديمية، ومدونة السلوك، المعمول بها 

يا الصلة، وتسهل لهم إمكانية الوصول إليها ورقنات في المؤسسة، وغيرها من المعلومات 

 وإلكترونيا.

ظمتها المتعلقة بالطلبة وتطورها نتراجع المؤسسة بشكل دوري ومنتظم سياساتها وإجراءاتها وأ .2

 بمشاركة فاعلة من الجسم الطالبي.
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تخصص المؤسسة العدد الكافي من المشرفين المرشدين لتوفير الدعم واإلرشاد األكاديمي  .3

منهم بشكل خاص، ومتابعة احتياجاتهم وتقدمهم والشخصي الالزم للطلبة بشكل عام والمتعثرين 

 وتحصيلهم حيثما يلزم.

رشاد إلبما يلزم من المختصين والمنسقين وتزودها المؤسسة دائرة لمتابعة شؤون الطلبة، تكلف  .4

الطلبة وتوجيههم وتنظيم األنشطة الالمنهجية الداعمة التي من شأنها تسهيل عملية اندماجهم في 

 التعليم العادي.اء تجربتهم في بيئتهم الجديدة واثر

البية، وتدعمها وتنظم أنشطتها من خالل سياسات طتشجع المؤسسة الطلبة على تشكيل اللجان ال .5

 وإجراءات معتمدة من قبل المؤسسة بهذا الخصوص.

المؤسسة ممثلين عن الطلبة في لجانها ومجالسها للمساهمة في صنع القرارات المتعلقة تشرك  .6

 على الطلبة بشكل مباشر وغير مباشر. ثرؤتبالقضايا التي 

توفر المؤسسة خدمات بضافية للطلبة بأسعار معقولة وجودة عالية، كالخدمات الصحية  .7

واإلرشادية، وخدمات الطعام والسكن والمواصالت والتوظيف، وغيرها من الخدمات األخرى 

 المتاحة .

ل المنح الدراسية واإلعفاءات الكاملة أو تقدم المؤسسة برامجا لدعم طلبتها المحتاجين ماليا من خال .8

 الجزئية، للتخفيف من أعبائهم المالية وتكاليف المعيشة.

 مصادر التعليم والتعلم :8معيار 

قيق برامجها التعليمية وتعزيز التفاعل الصفي لتح تنفيذتدرك المؤسسة أهمية مصادر التعليم والتعلم في 

 التعلم المنشودة من هذه البرامج. مخرجات

تسعى المؤسسة لتوفير مصادر كافية وشاملة ومتنوعة للتعليم والتعلم كما ونوعا، تنبي متطلبات البرامج 

 بها.التعليمية والمقررات الدراسية المرتبطة 

ثة والمتنوعة، يكترونية الحدإللتسعى المؤسسة حثيثا لتزويد مكتبتها بالكتب والنشرات والمجالت الورقية وا

 دطتها البحثية، وضمان سهولة وصول هذه المقتنيات إلى جميع أفراشلتلبية احتياجات البرامج التعليمية وأن

عضاء هيئتها التدريسية على توظيف المصادر المتوفرة للتعليم والتعلم مجتمع المؤسسة. تشجع المؤسسة أ

إلجراءات الضرورية لضمان استخدامها بطريقة طلبتهم باإلرشادات وا دضمن مساقاتهم الدراسية، وتزوي

 ناجعة.

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

ادر التعليم صن ميزانية المؤسسة السنوية التطويرية مخصصات مالية كافية لتوفير وتحديث متضمت .1

 .والتعلم
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يم التعليمية ما يكفي من مصادر التعلتبراتها ومرافقها ختوفر المؤسسة في قاعاتها التدريسية وم .2

 والتعلم بما يلبي احتياجات برامجها التعليمية وطلبتها، وتسهل توظيفها في العملية التعليمية.

يات نإللكترونية، ونشجع استخدامها، وتحدث هذه المقتايات المكتبة الورقية ونسح المؤسسة مقت ٠3 .3

الورقية  ياتنلعالمية اإللكترونية، وتعمم هذه المقتسنويا بما فيها االشتراك في قواعد البيانات ا

 والكترونية على األطراف المعنية.

تصع المؤسسة تعليمات وإجراءات وأنظمة شاملة ومحدثة الستخدام المكبة، بما في ذلك كيفية  .4

االستخدام واإلعارة، ودور ومسؤولية طاقم المكتبة، وسياسات وإجراءات اختيار المصادر 

بيعة الخدمات المقدمة للجمهور، ومدونة سلوك الستخدام المكتبة ومصادرها بما وتطويرها، وط

 في ذلك حقوق الطبع والنشر.

بة المؤسسة موقعا إلكترونيا فاعال ومنظما يغطي عملياتها وأنشطتها، ويوفر بوابة تطور مكت .5

 ع سياساتها.اسب متنياتها وبما ينإلكترونية آمنة الستخدام الطلبة والموظفين سح من خالله جميع مقت

 ذ( في تنفيLearning Management System)التعلم  توظف المؤسسة نظاما إلكترونيا إلدارة .6

 .البرامج التعليمية لتعزيز التفاعل بين المعلم والطلبة وبين الطلبة أنفسهم

تحرص المؤسسة على توفير وتطوير السياسات واإلجراءات الالزمة الستخدام عادل وسليم  .7

 متوفرة، وتعهد إلى اإلدارات نات الصلة بمتابعة تنفيذها، وتشمل:للمرافقها ومصادرها التكنولوجية ا

 أجهزة الحاسوب والمصادر التكنولوجية والبرمجيات -

 والمختبرات والتجهيزاتالمرافق  -

 النظم األكاديمية واإلدارية وشبكة المعلومات اإللكترونية وأمنها -

 الصحة والسالمة العامة -

 اجات الخاصةتياالح ذوي -

 والطوارئاألمن  -

 

 البرنامج التعليمي :9معيار 

تدرك المؤسسة أن خريجيها هم الحصيلة النهائية التي تعكس أدائها كمؤسسة للتعليم العالي، ولذلك تقدم 

 برامج تعليمية مميزة وحديثة تلبي متطلبات سوق العمل وتتماشى مع رسالتها وأهدافها.

المؤسسة مخرجات تعلمية محددة، تغطي المعارف والمفاهيم والمهارات األساسية في  للبرامج التعليمية في

التخصص، ويتم مراجعتها وتحديدها دوريا لضمان مالءمتها ألهداف وغايات البرنامج التعليمي ومستوى 

 الدرجة العلمية.

هلين لي لخريجين مؤودتحرص المؤسسة على دراسة ومتابعة االحتياجات المتنامية في السياق المحلي وال

ليمية لتأهيل خريجيها، مع األخذ بعين االعتبار تعوتثبيتها، وتعمل على تطوير واستحداث البرامج ال

ل لين والمجتمع ككغالمصادر والكوادر البشرية المتوفرة لديها وبالتعاون مع المؤسسات األخرى والمش
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 د مستويات الدرجات العلمية التي تطرحهالتطويرها وتنفيذها. تعتمد المؤسسة مرجعيات واضحة في تحدي

 ار الوطني للمؤهالت حالطإلاات وتقييم المحرجات بما يتماشى مع فمن حيث المحتوى ومستوى التوصي

 (.2013إسكد -إقراره أو أي إطار بديل معترف به دوليا )يونسكو

ئمة لقياس استراتيجيات التقييم المالتطور المؤسسة مصادر التعليم والتعلم وأساليبهما المتنوعة والمناسبة و 

 تقدم الطلبة وتحصيلهم وتحقيق مخرجات التعلم المنشودة.

من مرجعيات البرنامج، وأهدافه، ومحرجاته التعلمية تضلبرامج المؤسسة التعليمية وصف شامل ومحدث ي

 المنشودة، وهيكليته، ومحتواه، وتقنيات التعليم والتعلم، وأساليب التقييم.

المؤسسة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمصادر واإلمكانيات المادية الحديثة والمتطورة في تسعى 

 برامجها التعليمية بما يمكن البرنامج من تحقيق أهدافه ضمن بيئة تعلمية مميزة للطلبة.

المصادر و لدى المؤسسة نظام تقييمي واضح وشامل لمراجعة وتحديث برامجها التعليمية من حيث المحتوى

المادية والكوادر البشرية المتاحة وبالتشارك مع جميع األطراف المعنية بما فيها الطلبة والخريجين، لضمان 

 مية للقياس.عليحداثة المحتوى، وفاعليته وقابلية مخرجاته الت

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

 مبررات البرنامج:

المؤسسة بدراسة الجدوى االقتصادية لبرامجها التعليمية مدعمة باإلحصائيات والدراسات تقوم  .1

لحاجة السوق الحالية والمستقبلية لخريجي برامجها وفرص العمل المتاحة لهم ضمن االستقصائية 

 .وليدالسياق المحلي وال

واسعة من كوادر شع المؤسسة معايير ومحكات مرجعية محددة لبرامجها التعليمية وبمشاركة ت .2

بين مدى اتساق البرامج التعليمية ومتطلبات درجتها العلمية بهذه المعايير، من تأكاديمية ومهنية، و

 حيث المحتوى ومستوى التوصيفات وتقييم المخرجات وتحقيق الكفاءات والمهارات المطلوبة.

ئمة ومالالة واضحة المؤسسة مع رسالتها، وتكون هذه الرس فيتنسجم رسالة البرامج التعليمية  .3

 المستويات الوطنية والدولية. على، وتعزز البحث العلمي والتعاون العلميةلمستوى الدرجة 

المؤسسة أهداف برامجها التعليمية بوضوح تام، بحيث تكون مناسبة لدرجة البرنامج العلمية،  دتحد .4

والمفاهيم والمهارات األساسية شمل المعارف تمية المنشودة، وتعليومالئمة لرسالته ومخرجاته ال

ه تشكيل مهارات في ور الذاتي للطالبتطوالتوجهات واألخالقيات لمجال التخصص، وتسمح بال

 الفكرية والمهنية والعملية.
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 الءم معتتالمؤسسة مخرجات تعلمية واضحة لبرامجها التعليمية تنسجم مع رسالتها، وتحدد  .5

 العلمية.درجته توصيف البرنامج ومواصفات 

 

 يكلية البرنامج:ه

يمها، يتقلكل برنامج تعليمي منهج تعليمي واضح يحدد مساقاته بشكل كامل ومحتواها وكيفية  .1

وعبء الطالب الدراسي في هذه المساقات، واستراتيجيات ومصادر التعلم المطلوبة فيها، وذلك 

طلبة المنشودة، ويدعم تقدم ال تعليميةالبرنامج على الوجه األمثل ليحقق مخرجاته ال تنفيذلضمان 

 في مستويات البرنامج المتتالية.

مساقات البرنامج التعليمي لها من العمق واالتسا  ما يضمن تحقيق مخرجات التعلم المنشودة من  .2

 كل مساق بشكل خاص ومن البرنامج ككل بشكل عام.

ي مع الطالب الدراسصلة بشكل كامل بحيث تغطي المحتوى، وعبء فمساقات البرنامج التعليمي م .3

 ييم ومصادر التعلم.تقخطة تنفيذية لطرح المساقات وال

ة يذه، وتسهل انتقال الطلبنفدريسية للبرنامج تحدد بوضوح المدة الزمنية الالزمة لتتالخطة ال .4

 دريجي في مستوياته المختلفة وتحصيلهم مع المحافظة على جودة العملية التعليمية والتعلمية فيه.تال

ناسب مع ات الصلة، تتذبرنامج التعليمي الوزن الكافي من المساقات العملية والتدريبية من التضي .5

 وبة.لمستوى مؤهل درجته العلمية وتحقق الكفاءات والمهارات المط

توى ات الصلة بما يتسق مع مسذينطلب البرنامج التعليمي قدرا كافيا من البحث العلمي واألنشطة  .6

 لمية المنشودة.درجته العلمية ومخرجاته التع

 

 الكوادر البشرية والمصادر :

يتوفر للبرنامج التعليمي عدد كاف من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين القائمين على تطويره  .1

 واإلشراف والمشاركة في تنفيذه، وتقييم فاعليته في تحقيق رسالة البرنامج وأهدافه.

 البشرية المساندة والمؤهلة كالفنيين ومساعدييتوفر للبرنامج التعليمي الدعم الكافي من الكوادر  .2

 البحث والتدريس لتحقيق رسالته على الوجه األمثل.

ساقاته لبات متطيتوفر في البرنامج التعليمي المرافق والتجهيزات الكافية بما يغطي جميع م .3

 المتمركز حول الطالب الدراسية، ويشجع التعلم

 تبكشمل الترة وحديثة وشاملة كما ونوعا، وسمي يتوفر في البرنامج التعليمي مصادر مكتبية .4

والمجالت الدورية والوسائط المتعددة، وتغطي بتنوعها وشمولها جميع  والمرجع والمخطوطات

 ص.التخصلبات المساقات الدراسية في تطم

لبة ياجات التدريبية للطتبي االحتلة الئمدريبية كافية ومتللبرنامج التعليمي مواقع ومرافق  .5

 .ايجابي في تعزيز تطم الطلبة وتقدمهم وتحصيلهم ين، وتساهم بشكلوالمشرف

 

 اليات وإجراءات ضمان الجودة:
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ه قة، تغطي هيكليته، ومناهجه ومساقاتثليمي إلى سياسات وإجراءات نزيهة وموتعيحتكم البرنامج ال .1

إلجراءات واالدراسية، وعمليات التعليم والتقييم وتقدم الطلبة وتحصيلهم، وتعمم هذه السياسات 

 وير المستمرتطعلى جميع األطراف المعنية، وتخضع للمراجعة وال

ية جميع مستوياته ومساقاته، لتقييم فعال بق إجراءات ضمان الجودة في البرنامج التعليمي علىتط .2

البرنامج في تحقق مخرجاته التعلمية المنشودة من خالل مؤشرات أداء محددة تراجع وتحدث 

 دوريا.

التغذية الراجعة عن فعالية برامجها التعليمية من جميع األطراف  المؤسسة للحصول علىتسعى  .3

هات المهنية لين والجغالمعنية كالطلبة الملتحقين فيه والخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، والمش

 . منها في تطوير البرنامج وتحسين أدائه.دالمتخصصة، ويستفا

 

 دةنحث العلمي والنشاطات المسابال :10معيار 

تدرك المؤسسة أهمية البحث العلمي واألنشطة المساندة في تكوين المعارف وتوسيعها، وتعكسهما ايجابيا 

 في برامجها التعليمية لتحسين تعلم الطلبة وتحصيلهم .

، يجيترااالستعملياتها بما في ذلك التخطيط جميع تعزز المؤسسة أنشطتها البحثية العلمية وتدعمها في 

 البشرية الالزمة للتنمية والتطوير.ادر وتحديد الميزانيات وتوفير البنى التحتية والكو

ودوليا  مياوإقليالمؤسسة بفعالية إلى بناء شراكات فاعلة مع مراكز معرفية وبحثية متميزة وطنيا تسعى 

 تكارات العلمية المتطورة.لتعزيز التشارك الفاعل في األبحاث واالب

اونهم ريسية وتكافؤهم، وتدعم مشاركتهم وتعدتشجع المؤسسة النشاطات العلمية والبحثية ألعضاء هيئتها الت

 طة مع مؤسسات التعليم العالي األخرى الوطنية والدولية.شفي هذه األن

ودرجتها  ومستوى هده البرامج اسبتنطة البحثية العلمية في برامجها التعليمية بما يشتشجع المؤسسة األن 

ية حثية من خالل المشاريع أو الحلقات الدراسبالعملية، وتشجع مشاركة الطلبة الفاعلة في مثل هذه األنشطة ال

 أو التعاون المباشر مع المؤسسات نات عالقة.

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

باحثين وإداريين مؤهلين لتشجيع ودعم البحث العلمي الجيد،  تسن المؤسسة ضمن هيكليتها الهرمية .1

 وتعزيز التعاون الخارجي بما يتالءم وحجم المؤسسة وتصنيفها.

وسياسات وإجراءات شاملة للبحث العلمي تتفق مع رسالتها، وتحدثها  استراتيجياتتضع المؤسسة  .2

 دوريا وتنشرها لمجتمع المؤسسة.
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في المؤسسة عنصرا جوهريا في أنظمتها المتعلقة بالبحث العلمي، العلمي  حثبتشكل أخالقيات ال .3

 وتتابع وتقيم مدى االلتزام بهذه األخالقيات في المؤسسة.

تتضمن الميزانية السنوية للمؤسسة ما يكفي من تخصيص موارد مالية كافية وموجهة لدعم األبحاث  .4

 ة.واألنشطة العلمية ألعضاء الهيئة التدريس والطلبة في المؤسس

للمؤسسة تعليمات واضحة وموثقة لتوفير أكبر قدر من الحرية الفكرية واألكاديمية في كل مستوى   .5

 من مستوياتها.

ستوى م كية الفكرية المعمول بها في المؤسسة علىلتحدد المؤسسة التعليمات المتعلقة بحقوق الم  .6

 طراف المعنية.المؤسسة وباحثيها والمتعاونين معها، وتوضح حقوق ومسؤوليات جميع األ

تعزز الشراكات الوطنية والدولية للمؤسسة في مجال التعاون البحثي أنشطتها ونتائجها ومخرجاتها  .7

بادالت، والزماالت السنوية بما تالمميزة من خالل مشاركتها في المؤتمرات واللقاءات العلمية، وال

 يدعم مكانتها البحثية.

الهيئة التدريسية والطلبة في األنشطة البحثية تحدد المؤسسة توقعاتها من مشاركات أعضاء  .8

 م بانتظام مخرجات أبحاثهم.ووالعلمية، وتق

مجاالت البحوث النظرية والتطبيقية والبحوث المجتمعية مراكز  شأ المؤسسة المنخرطة فينت .9

 بحوث ومختبر ات لها عالقة مباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

 لمشاركة المجتمعية :11معيار 

تحسين في وحثية، بتطوير وتعزيز برامجها التعليمية وخدماتها الفي المجتمع إشراك تدرك المؤسسة أهمية 

 طوير أدائها ومخرجاتها.تو

هيل ة إلى تسطسجم أنشطة المؤسسة للمشاركة المجتمعية مع رسالة المؤسسة وأهدافها، وتهدف هده األنشنت

ائدة فلمؤسسة والمجتمع لتحقيق أقصى قدر ممكن من الوتعزيز التعاون وتبادل ونشارك المصادر بين ا

جميع مستويات عملها، وتشجع أعضاء هيئتها التدريسية في لكليهما. تعزز المؤسسة شراكتها المجتمعية 

مع القطاعين العام والخاص والمجتمع  كواإلدارية وطلبتها على االنخراط في أنشطتها المجتمعية بالتشار

شطة المجتمعية ألعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية مع أصحاب العمل نسسة األالمدني ككل. تدمج المؤ

 ادة من النصائح والمقترحات في تعزيز وتطوير البرامج التعليمية.تفضمن إجراءاتها للتقييم الدوري لالس

 ولتحقيق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتالي:

وإجراءاتها وخططها إلشراك المجتمع المحلي، وتنفذها وتقيمها تطور المؤسسة بانتظام سياساتها  .1

 وتراجعها دوريا لتعزيز دور المؤسسة وشركائها المتعاونين لتحسين المخرجات.

ت المستويا وحدات لتعزيز المشاركة المجتمعية على/ تخصص المؤسسة ضمن هيكليتها وحدة  .2

ة العامة يذ األنشطتنفليمات لتخطيط وة في المؤسسة، وتحدد بوضوح المسؤوليات والتعختلفالم

 ت العالقة بهذا الموضو ، وبما يحقق رسالة المؤسسة.ذاوالخاصة 
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الل ءاتهم من خفاتزود المؤسسة طلبتها بما يلزمهم من التدريب خالل دراستهم لتعزيز تعلمهم وك .3

 التعاون المباشر بين دوائرها نات العالقة وبين شركاء المؤسسة.

ظم مشاركة أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية في اللجان الوطنية وهيئات نتتدعم المؤسسة و .4

 الخبراء وتقيم هذه المشاركات لتعزيزها.

يمية والهيئات المهنية في تقييم وتطوير برامجها التعل لين المحتملين لخريجيهاغتشرك المؤسسة المش .5

 من خالل إشراكهم رسميا في اللجان نات العالقة.

طلبتها في أنشطة التعلم التي تسهم في زيادة وعيهم ببيئتهم المجتمعية ومواطنتهم  تشرك المؤسسة .6

 الصالحة.

 

  معايير تقييم البرنامج األكاديمي .5.2

يعرض هذا القسم المعايير والنماذج ذات الصلة لتقييم البرامج األكاديمية القائمة. وتوفر هذه المعايير أساسا 

 لبرنامجللمعالجة العناصر الضرورية لدعم برنامج أكاديمي جيد. وهي بمثابة اآللية الرئيسية للتقييم الذاتي 

متطلبات وكاالت االعتماد الخارجية، لو تلبية كاديمي سواء من أجل عملية التحقق والتحسين الذاتي أاأل

 .أو إقليمية تخصصيةسواء كانت 

 توثيق لتحديد ما إذا كان البرنامج األكاديمي القائم يستوفي المعاييراليجب استخدام المنهج القائم على األدلة و

 بعةالمتاإلى  مساقالوسيستخدم هذا النهج في كل مكون من مكونات البرنامج بدءا من تقييم  .المعمول بها

تحتاج  وفي بعض الحاالت، قد والتقدم المحرز نحو تحقيق معايير مقبولة. هامج لتوثيق أداءنلبرلالسنوية 

أو وكاالت االعتماد اإلقليمية إلى أدلة على دورة التقييم الداخلي  التخصصوكاالت االعتماد القائمة على 

للبرامج األكاديمية قبل االعتماد. وفي حين أن وكاالت االعتماد هذه ال تؤيد عادة نهجا محددا إزاء التقييم، 

ن في التحضير مفإنها تعترف بالتقييم الذاتي باعتباره وسيلة تقييم قابلة للتطبيق. وهو بمثابة أداة ال تقدر بث

 .لزيارة من وكالة االعتماد

 :تم تطوير المعايير مع الوظائف التالية

محددة قابلة للقياس التي يمكن وضعها في االعتبار عند تقييم  مخرجاتتستند إلى األدلة وتشمل  .1

 برنامج أكاديمي؛

 تستخدم إلعادة هيكلة برنامج أكاديمي موجود لتحقيق أداء أفضل؛ .2

 البرامج األكاديمية وتقييم مدى تحقيقها؛ مخرجاتالقدرة على تحديد  .3

 البرنامج لتحسين التعلم في السياق األكاديمي؛ مخرجاتتركز المرونة في التقييم على بعض  .4
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 تركز على التقييم الداخلي مع التركيز على التقييم الذاتي كوسيلة للتغيير والتحسين؛ و .5

حاب المصلحة )مثل الطالب وأرباب العمل والمجتمع( لتقديم تعليم إظهار التزام الجامعة تجاه أص .6

 .ةأكاديمي وخبرة جيد

رامج يجب أن تبرهن البويجب على كل برنامج أكاديمي أن يسعى جاهدا لتلبية المعايير في جميع األوقات. 

القائمة  األكاديمية يجب أن توفر البرامجواألكاديمية الجديدة تحقيق المعايير في وقت تطويرها واعتمادها. 

برنامج لاالبرنامج. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون أي تغييرات في  نفيذأدلة على الوفاء بالمعايير أثناء ت

 أو السعي إلى االعتماد الخارجي متوافقة مع المعايير. قائمكاديمي األ

ليها ها بشكل صحيح والحفاظ عيجب أن توثق تقارير تقييم البرامج وجميع األدلة التي تم جمعها وتحليل

ؤون لشلرئيس اللجميع البرامج الجديدة والقائمة مع نسخ مودعة لدى مكتب عميد الكلية و مكتب نائب 

 . والتطويرم في مكتب التخطيط ويوالتق لمتابعةاألكاديمية ووحدة ا

والجمهور من وأصحاب المصلحة  ةيجب توفير معلومات شاملة عن البرنامج األكاديمي لمجتمع الجامع

 نشر على:الخالل 

األكاديمية نشر مواصفات البرامج األكاديمية مع النتائج الرئيسية  الدوائرموقع الجامعة: يجب على  -

 والتدخالت المنفذة بسبب التقييم الدوري؛

، البرنامج: معلومات مفصلة عن مخرجات (رتاجواإلدارية )األكاديمية  اإللكترونيةالبوابة  -

تابعة وموتقييم  المساقاتر التقييم، والتغذية الراجعة حول تقييم ي، ومعايالمساقاتمخرجات و

 .البرنامج

 لزيادة الوعي للطالب الجدد / الحاليين على الجانب المهم من البرامج األكاديمية. يةكتيبات التوجيهال -

 

ر معين أو مائل إلثبات معياالاألزرق  مثلة باللوناألترد أدناه المعايير األكاديمية لتقييم البرامج األكاديمية. 

 :جزء منه

  الرسالة .5.2.1

حتوي على ثالثة مكونات رئيسية: الغرض من البرنامج بما في ذلك سبب ويلمهمة البرنامج بيان موجز 

أداء األنشطة الرئيسية، وظائف رئيسية أو أنشطة البرنامج، وأصحاب المصلحة الذين سيستفيدون من 

 البرنامج األكاديمي.
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 مثال:

مهمة برنامج البكالوريوس في علم األحياء هو إعداد الطالب للعمل في مختلف المجاالت ذات "

و / أو السعي للحصول على درجات متقدمة في علم األحياء أو المدارس المهنية  لة بعلم األحياء الص

ومهارات  اتالمختبرالمفاهيم األساسية وتقنيات والمعرفة بذات الصلة بالصحة من خالل تثقيفهم 

 " علوم الحياة
  
 

 األهداف .5.2.2

 5-4وتوفر إطارا لتحديد النتائج األكثر تحديدا للبرنامج. يتم تحديد  الرسالةق أهداف البرنامج من شتوت

 .هداف التي تستمد منها نتائج البرنامجأ

 : مثال

 :خريجيها لما يليامتالك أهداف البكالوريوس في إدارة األعمال هو 

 الممارسات التجارية وأثرها على األعمال التجارية والمجتمع على الصعيد العالمي؛معرفة  -أ

 .الكتابة التجارية ومهارات التواصل الشفوي -ب

 القيادة والمهارات الشخصية؛ -ج

 المهارات الالزمة لتحليل المعلومات بشكل نقدي؛ و -د

  ة.والقيم األخالقي وكلالس -ه
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 المخرجات .5.2.3

من كل هدف. ويوصى باستخدام عدد يمكن التحكم  مخرجات 4-3المهارات والمعارف تستمد من أهداف البرنامج حيث يمكن أن تستمد من البرنامج  مخرجات

 .مخرجات 15 - 10فيه من 

 مثال:

 البرنامج )البكالوريوس في إدارة األعمال(أهداف  

A B C D E 

معرفة الممارسات التجارية 

وتأثيرها على األعمال التجارية 

 العالمية والمجتمع

الكتابة التجارية ومهارات التواصل 

 الشفوي

المهارات الالزمة لتحليل  القيادة والمهارات الشخصية

 المعلومات بشكل نقدي

 والقيم األخالقية السلوك

ج
ام
رن
لب
 ا
ت
جا
خر
م

 

المهام المكتوبة تكون متماسكة  إظهار المعرفة المفاهيمية 1

ومنظمة وموجزة وصحيحة بشكل 

عرضها بشكل جيديتم جيد و  

تحديد القيم المناسبة في  تشخيص المشكلة وتصنيفها عرض الثقة في القدرات

 سياق معين

إظهار المهارات التقنية في  2

 المجاالت األكاديمية األساسية 

العروض الشفهية تكون متماسكة 

 جيدا ةدمعومنظمة وموجزة، و

العالقات الشخصية  بين توازن

 والمهام

جمع وتحليل البيانات ذات الصلة 

 الالزمة لمعالجة المشكلة

تحديد السلوك األخالقي 

 في سياق معين

الممارسات وصف تأثير بعض  3

التجارية العالمية على المجتمع 

 بشكل عام

وصف تأثير بعض الممارسات 

التجارية العالمية على المجتمع بشكل 

 عام

أفكار  االعتباراألخذ بعين 

 اآلخرين أو اقتراحاتهم

تمييز السلوك األخالقي  تحديد وتقييم الحلول المتنافسة

 من غير األخالقي
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  سمات الخريجون .5.2.4

تاح تهي القدرات األكاديمية والصفات الشخصية والمهارات القابلة للتحويل التي سوف  لخريجونسمات ا

ين . يجب أن تتمحور سمات الخريجفي جامعة بيرزيتكجزء من تجربتهم  هاجميع الطالب لتطويرالفرصة ل

 :البرنامج مخرجاتبوضوح في  أن تكون محددةحول ما يلي و

 التخصص في الموضو  -

 مستقص -

 مستقلناقد و مفكر -

 مسؤول وواسع الحيلة -

 يمتلك مهارة التواصل الفعال -

 واثق -

 قابل للتكيف -

 متعاون متمرس -

 أخالقيا واجتماعياوا ٍ  -

 متعلم تأملي -

 

 

 المنهاج .5.2.5

 

 :الجامعةبداية من متطلبات الالجدول أدناه الشكل العام للمنهاج الدراسي بما في ذلك  يوضح

 منهاج البرنامج

الساعات  اللقاءات الصفية/اسبو 

 المعتمدة

 

نو  

 المساق

 # رمز المساق اسم المساق
 نظري عملي

0 3 3 UR* Arabic language skills 1 ARAB135 1 

0 3 3 UR Arabic language skills 2 ARAB136 2 

  4 UR English communications - (B) ENGC141 3 

  3 UR English communications - A) ENGC231 4 

  3 UR Modern and contemporary 

European civilization 

CULS331 5 

  3 UR Modern and contemporary 

Arab thought  

CULS332 6 

  2 UR Physical education PHED120 7 

   FR    

  #   Total   
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* UR: متطلب جامعة  

   FR: متطلب كلية  

 

  الخطة األكاديمية .5.2.6

يبين الجدول أدناه الشكل العام لفصل دراسي واحد من الخطة األكاديمية للبرنامج بما في ذلك متطلبات 

بجدول مماثل طوال مدة البرنامج. يجب أن تسرد الخطة  . يجب أن يكون كل فصل دراسي ممثال  الجامعة

 .من المناهج الدراسية مساقاألكاديمية كل 

 

 عدد اللقاءات االسبوعية  القصل األول –السنة األولى 

 اسم المساق رمز المساق #
الساعات 

 المعتمدة

متطلب 

 سابق
 مجموع عملي نظري

1 ARAB 135 Arabic language skills 1 3 - 3 - 3 

2 ENGC 141 English communications - (B) 4 - 4 - 4 

3        

4        

5        

6        

   #   # # # 

 

 مصفوفة التقييمأداة  .5.2.7

 .مصفوفة التقييم المباشر نتائج البرنامج مع أساليب التقييم المباشر المختارة تربط

  :مثال

 أسلوب التقييم
 مخرجات البرنامج

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 

    x x   x  x   x x x امتحانات، امتحانات قصيرة

  x x   x  x     x x x وظائف بيتية

 x x x x x  x   x x  x x x مختبرات

  x x x x x x x x x x x x x x اريع جماعيةمش

 x x x x   x x x       عروض شفوية

 x x x x x x x x x x x  x x x رو ، تدريبمش

     x x x x x x x x x x x رو  تخرجمش
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  مخطط للمنهاج الدراسي .5.2.8

تم الفردية بنتائج البرنامج. تتم كتابة نتائج البرنامج في الصفوف. ت لمساقاتلربط المناهج الدراسية مخطط ل

( في الخاليا لإلشارة إلى ما إذا كان يتم 3-1البرنامج في أعلى األعمدة. يتم وضع عدد بين ) مساقاتكتابة 

 لمساقامعين. ترك الخلية فارغة يشير إلى أن  مساقمعالجة النتيجة على مستوى البرنامج من خالل تدريس 

 .ال يساهم في نتيجة برنامج معين

 :مثال

 نتائج البرنامجب الفردية المساقات لربطالمناهج الدراسية  مخطط

 مساقات البرنامج مخرجات البرنامج

= تركيز  2ركيز قوي، = ت 3: )مخرجات البرنامج

 = تركيز قليل(* 1متوسط، 

 
C

o
u
rs

e 
1
0
0
 

C
o
u
rs

e 
2
0
1
 

C
o
u
rs

e 
3
0
1
 

C
o
u
rs

e 
3
1
0
 

C
o
u
rs

e 
3
2
0
 

C
o
u
rs

e 
3
3
0
 

C
o
u
rs

e 
4
0
1
 S

en
io

r 

S
em

in
ar

 

T
o
ta

l 

A1 
 .إظهار المعرفة المفاهيمية

1 2 2 2 3 2 3 16/24 

A2 
إظهار المهارات التقنية في المجاالت األكاديمية 

 األساسية
1        

B1 
وصف تأثير بعض الممارسات التجارية العالمية على 

 المجتمع بشكل عام
2        

B2 
المهام المكتوبة تكون متماسكة ومنظمة وموجزة 

عرضها بشكل جيديتم وصحيحة بشكل جيد و . 
1        

C1  3        

C2          

Total  7/15        

 مساقات التركيز القوية: هي مساقات مع مساهمة كبيرة في نتائج برنامج معين ويتم تحديدها كمصدر مناسب من األدلة للنتيجة *

 .مع مساهمة معتدلة على نتائج برنامج معين مساقاتالتركيز: هي مساقات متوسطة 

 التركيز: هي مساقات مع مساهمة طفيفة على نتائج برنامج معينمساقات قليلة 
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  الخطة التفصيلية للمساق .5.2.9

 كلية ...

 الخطة التفصيلية لمساق ....

5201/2016الفصل الثاني   

 معلومات المساق

 :اسم المساق رمز المساق:

 متطلب متزامن: :المتطلب السابق

 محاضرة:

 مختبر:

 :المدرس

 :المكتب

 :اإللكتروني البريد

 على رتاج أو تحديد موعد لوقت مختلف. المكتبيةساعات ال مراجعةيرجى : الساعات المكتبية

 وصف المساق )حسب الدليل(

 

 المساق:أهداف 

 األهداف الرئيسية لهذا المساق هي:

 

 

 المساق:مخرجات 

 :عند االنتهاء بنجاح من هذا المساق، فإن الطالب يكون قادرا على

 

 ومحتويات المساق مواضيع

 

 الوظائف والمواعيد موضو ال االسبو 

1   

2   

3   

4   

…   

   

 

 الخاص بك( للمساقوفقا  التعديل)احذر !!!!! هذا عام، يرجى التدريس وطرق التعلم: 

 

دراتهم قسيتم تنفيذ مزيج من أساليب التعليم والتعلم المختلفة من أجل تعظيم قدرات الطالب الفكرية وتطوير 

 :على التعلم

  يتم تقديم نت للمحاضرات والكتب الحديثة، وسيباستخدام شرائح بوربو المساق تنفيذتطبيق تقنية حديثة أثناء

 النشرات لنشر المعرفة بين الطلبة حول الموضوعات المختلفة للمواد الدراسية.

 حسب الضرورة.متحدثين الضيوف لتعزيز معرفة الطالب حول موضو  محدد و دعوة محاضرين 

  تضمين الواجبات التي تطالب الطالب للعثور على المعرفة من خالل استخدام المكتبة واإلنترنت واإلشراف

 الموجه لتعزيز مهارات الطالب في استخدام المكتبة وغيرها من مصادر التعلم.

 ( الكمبيوتر على سبيللى القائم عدراسات الحالة والخبرة العملية والمشاريع والدراسة الجماعية والمحاكاة 

المثال( وورش العمل والتدريب والمناقشات والنقاش من خالل دورات مختلفة من أجل تطوير قدرات 

 الطالب على استخدام األفكار والمعلومات المتعلقة ببرنامج دراستهم .
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 نشطة من أجل تسهيل التطور الشخصي للطالب، سيتم استخدام التقييم الذاتي من خالل أنشطة مثل أ

 .المجموعات المنظمة مع لعب األدوار

  من أجل تطوير قدرات الطالب على توليد األفكار واألدلة، سيتم تشجيع الطالب على المشاركة في ورش

 .العمل والمشاريع البحثية

 ،الطالب هم المسؤولون عن تطوير  لتطوير قدرات الطالب على تخطيط وإدارة التعلم الخاصة بهم

 خالل دراستهم. مساقلكل  (portfolios) محافظهم

 

 :تفاصيل تقييم المساق

 Outline details % الوزن النسبي  *أساليب التقييم

  األولمتحان اال

 االمتحان الثاني

 امتحان نصف الفصل

 امتحان نهاية الفصل

 وظائف بيتية

 امتحانات قصيرة

 المشاركة الصفية

 المشاركة في المختبر

Poster  

 مشرو 

 عرض تقديمي

 دراسة حالة

 تدريب عملي

  نقاش

 ورقة بحثية

 أنوا  أخرى من التقييم

 

 

  

   

 

  )أي السنة األولى، السنة الثانية ... الخ( المساقاختيار ما ينطبق مع األخذ بعين االعتبار مستوى  *

 

 

 

 :والمواد التعليمية وموارد التعلم لكتب الدراسيةا

 

 الناشر الطبعة ISBN -13 العنوان المؤلف

     

     

 

 موصى بهاوقراءات أخرى كتب 
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 تدرج العالمات

 هو على النحو التالي: ات في جامعة بيرزيتمقياس الدرجات للمساق

 

 

 مساقات المرحلة الجامعية األولى

 الداللة العالمة
 ممتاز 90-100
 جيد جدا   80-89
 جيد 70-79
 مقبول 60-69

 راسب 55، 50

 

 العليامساقات الدراسات 

 الداللة العالمة
 ممتاز 90-100
 جيد جدا   85-89
 جيد 80-84
 مقبول 75-79
 ناجح 70-74

 راسب 65، 60
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 خطة تقييم مخرجات المساق .5.2.10

 سي(االفصل الدرخالل او في نهاية عبأ )ي  Bجزء   سي(ا)يعبأ في بداية الفصل الدر  Aجزء 

 

 لمساقخرجات ام

 معيار األداء / المؤشر

( للبكالوريوس و %60األداء المستهدف )

 ( للدراسات العليا.70%)

 الزمني الجدول

 النتائج

استخدام ب

ساب حملف 

 العالمات

 

 نتائجال استخدام

 قييمتل) التقييم طرق

 (المتوقعة النتائج

 األداء مستوى

 مستوى أو المستهدف

ألسلوب  التحصيل

 ()نظري التقييم

 تجمع متى

خالل  البيانات

 الفصل

 تحليل

البيانات 

)اعتمادا على 

 الفعلي(

 مقارنة النتائج
 اإلجراء / ات

 اتخاذها الواجب

 ةوالمتابع التنفيذ موعد

 (الحلقة إغالق)

 

 

 1مخرج 

 األداء المستهدف  1 التقييم ةقيطر

  للبكالوريوس: أن

من  %60يحصل 

الطالب فأكثر على 

 فأكثر 60%

 لدراسات العليا: ل

من  %70أن يحصل 

الطالب فأكثر على 

 فأكثر  70%

     

      2 التقييم ةقيطر

      3 التقييم ةقيطر

      1 التقييم ةقيطر 2مخرج 

      2 التقييم ةقيطر

      3 التقييم ةقيطر
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  مخرجات المساق وأدوات التقييم االتساق بين .5.2.11

 التقييم وأدواتالتساق بين مخرجات المساق ا

 أداة التقييم
 مخرجات المساق

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     x x   x  x امتحانات، امتحانات قصيرة

     x x   x  x وظائف بيتية

 x x x x x  x   x x مختبرات

 x x x x x x x x x x x اتموعمجمشاريع 

     x       العروض الشفهية

 x x x x x x x x x x x التدريب

 

 ربط مخرجات المساقات مع مخرجات البرنامج .5.2.12

 عالقة مخرجات المساق بمخرجات البرنامج

ME 201  

 الحد الدنى للكفاءة األدلة أداة التقييم مخرجات المساق مخرجات البرنامج نو  التركيز

strong A1, 

B2, 

(1) 

(2) 

-Presentation 

-Course evaluation  

Grade of final 

presentation 

60%  

some B1, 

C1, 

C2, 

(3) 

(4)… 
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 مصفوفة مخرجات البرنامج والمساقات ذات المساهمة القوية .5.2.13

 مصفوفة مخرجات البرنامج والمساقات ذات المساهمة القوية

 المساقات ذات المساهمة القوية مخرجات البرنامج

A1 ENMC 343 CHEM 102  MATH 111 

A2    

B2    

 

  جدول أدلة تقييم المساق .5.2.14

 تحديد طريقة التقييم مع التخصيص للمساق باعتبارها دليل التقييم لمخرج البرنامج وفقا  لخطة تقييم البرنامج

 مثال:

 أدلة تقييم المساق

المساقات ذات المساهمة 

 القوية

 راتكر )التعيينات(بنود من األدلة  3-1تحديد 

ENMC 431 -  اللغة اإلنجليزية للتقرير النهائي للمشرو 

 في العرض النهائي  االساتذةدرجة  -

  جمع األدلة مرة واحدة في السنة

   

 

  خطة تقييم البرنامج .5.2.15

لسنوية اتتناسق خطة تقييم البرنامج مع الخطة األكاديمية للبرنامج وهي تخدم تقييم المساقات، المتابعة 

للبرنامج، والتقييم الدوري للبرنامج. يشكل كل فصل دراسي من الخطة األكاديمية األساس لخطة التقييم 

 الفصلي للمساق، وكتشكل كل سنة دراسية من الخطة األكاديمية األساس للمتابعة السنوية للبرنامج.

 خطة تقييم البرنامج

 المساقات الفصل  السنة

1 1 MATH 332 

COMP 234 

2  

 

2 1  

 

2  

 

 

 جدول ادلة مخرجات البرنامج .5.2.16

أدلة  3-2دمج طرق التقييم المباشرة وغير المباشرة لكل من نتائج البرنامج. من المستحسن أن يتم جدولة 

 .لكل نتيجة البرنامج
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 مثال:

 جدول ادلة مخرجات البرنامج

 مؤشر األداء / األدلة مخرج البرنامج

A1  . األساسية من الرياضيات ، والعلوم،  ارفالمعتطبيق

 والهندسة

1. ME 361 Final Exam  

2. ME 332 Final Exam 

B1.  ،تحليل وتفسير البياناتو تصميم وإجراء التجارب 

 

1. ME 332 Lab Final Project 

 2. ME 412 Error Experiment  

3.  Radiation Experiment 

C1  . عملية لتلبية االحتياجات تصميم نظام أو مكون أو

المطلوبة ضمن قيود واقعية مثل االقتصادية والبيئية 

واالجتماعية والسياسية واألخالقية والصحة والسالمة، 

 وقابلية التصنيع، واالستدامة

1. ME 471 Design Project 

2. ME 412 Design Project 

A2 .1 لعب دور في فريق متعدد التخصصات. ME 412 Team Building Experiment  

2. ME 412 Design Project Team 

Participation Evaluation  

3. ME 481 Design Project Team 

Participation Evaluation  

 

 تخطيط األهداف الرقمية ألدلة مخرجات البرنامج .5.2.17

ألدلة الكفاءات لجميع انتائج البرنامج بما في ذلك الحد األدنى من من لكل دليل رقمي )متري( تعيين هدف 

 :)مؤشرات األداء( من جدول األدلة النتيجة

 تخطيط األهداف الرقمية ألدلة مخرجات البرنامج

 مؤشر األداء / األدلة
الحد األدنى من 

 ةالكفاء
 الرقميهدف ال

 جئتاالن

 الرئيسية

االجراء 

 المتخذ

 التنفيذ موعد

 والمتابعة

 إغالق)

 (الحلقة

(1)A1. ME 361 

Final Exam 

60% 80% above minimum 

competency 

   

(1)A2. ME 332 

Final Exam 

60% 80% above minimum 

competency 

   

(2)B1. ME 332 Lab 

Final Project  

60% 80% above minimum 

competency 

   

(2)C1. ME 412 

Error Experiment 

60% 90% above minimum 

competency  

   

(3)A2. ME 481 

Final Oral 

Presentation 

Grading 

60% 90% above minimum 

competency  

   

(4)A1. Alumni 

survey lifelong 

education questions 

 75% positive response    
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(4)A2ME 412 

Design Project 

60% 90% above minimum 

competency 

   

 

 جدول األهداف الرقمية ألدلة مخرجات البرنامج .5.2.18

تخطيط األهداف الرقمية ألدلة مخرجات البرنامج ". يتم تجميع بيانات التقييم  يختتم هذا الجدول من جدول "

 .التي تم جمعها هنا لفريق التقييم الخارجي

 األهداف الرقمية ألدلة مخرجات البرنامج

 الهدف الرقمي الدليل

C2: ME 412 design project  90% above minimum competency  

  

 

 جدول تقييم إنجاز النتائج .5.2.19

( ةالجامع ماتعال، يطلب من فريق التقييم استخدام نظام الدرجات )نظام الكليات/  الدوائرلتقييم فيما بين ل

كما تقدم اللجنة تعليقات نوعية. واستنادا  .لتقييم إنجاز كل نتيجة من نتائج البرنامج عن طريق تعيين الدرجات

قد  يرات.بالتوصيات المتعلقة بالتغيأعضاء هيئة التدريس إلى هذه الدرجات والتعليقات، تقوم اللجنة بإبالغ 

تكون هذه التغييرات في البرنامج لمعالجة تعزيز تحقيق النتائج أو التغييرات في عملية التقييم. ويوافق 

 على هذه التغييرات، ويتم التنفيذ على النحو الموافق عليه.أعضاء هيئة التدريس 

 المخرجات(تحقق  الكليات )درجة/  الدوائرلتقييم فيما بين ا

 تحققال درجة مخرج البرنامج

C2. Identify, formulate, and solve 

engineering problems 
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  العمليات واإلجراءات المؤسسية .6

(under development) 

 العمليات واإلجراءات األكاديمية .7

يصف هذا القسم العمليات واإلجراءات التي وضعتها الجامعة للموافقة على برامج جديدة تؤدي إلى درجة 

أكاديمية وتأمين االعتماد الخارجي للبرامج األكاديمية القائمة. والغرض من هذه اإلجراءات هو التأكد من 

يئة هرؤيتها وااللتزام بقواعد وأنظمة ة المقترحة للدراسة تتفق مع رسالة الجامعة وأن البرامج األكاديمي

وعالوة . أخرىاعتماد أو أي هيئة /و (AQACاالعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية )

ة من تقدمه الجامعفيما  حداثةالولتطورات واعلى ذلك، ينبغي أن تعكس البرامج األكاديمية الجديدة الحاجة 

 .برامج أكاديمية

 :يوثق هذا القسم عمليات وإجراءات

 برامج أكاديمية جديدة؛ -

 ؛ والقائمة التغييرات في البرامج األكاديمية -

 .االعتماد الخارجي الحصول على -

 

 البرامج األكاديمية الجديدة .7.1

اإلجراءات التي وضعتها الجامعة للموافقة على برامج جديدة مما يؤدي إلى  الدليليصف هذا القسم من 

ية بشكل كامل، ولن يتم تنفيذها اديمأكيتم اعتماد البرامج  الو .شهادة أكاديمية معتمدة على الصعيد الوطني

 (.AQACة االعتماد )يئهعتماد من قبل البعد حصولها على ا الإ

 الجديدةجدوى البرامج األكاديمية  .7.1.1

 صادرلعديد من الممن االمساهمة  برنامج أكاديمي أو التغييرات المقترحة في البرنامج تشملبعملية البدء 

 وهي:

 يئة.هومتطلبات ال ييرمع معا قهاومدى تواف الجامعية األكاديمية ييرمن المعا األدنىتلبية الحد  -

 مخرجات البرنامج؛  مرجعية -

 دليل على مالءمة البرنامج؛ -
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 الجدوى المالية للبرنامج؛ -

 ؛مجلس الجامعةسياسة الجامعة وخطة  -

 تغيير المفاهيم والتقنيات في التعليم الجامعي؛ -

 مجال الموضو ؛في تطوير الالتطور التكنولوجي و / أو  -

 الحاجة إلى الحفاظ على أعلى جودة ممكنة للبرنامج؛ -

ب للطال الراجعةالتغييرات في سوق العمل والمهارات / المعرفة المطلوبة استنادا إلى التغذية  -

 وتوصيات الموظفين ودراسات استقصائية عن السوق؛ و

 .من أرباب العمل والخريجين والمصادر األخرى ذات الصلة الراجعةلتغذية ا -
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  برنامج أكاديمي جديد اتإجراء .7.1.2

ويمكن تلخيصها في ثالث مراحل متتابعة  بها بدءالإجراءات اعتماد البرامج األكاديمية الجديدة تؤدي إلى االعتماد الوطني يأخذ فصل دراسي واحد بعد إن 

 :متتالية

 إجراءات برنامج أكاديمي جديد

 المدة الزمنية النماذج والتعليمات الجهة المسؤولة  االجراءات

  أسابيع 4 المفهومورقة بتقدم ال (1)

  لجنة/مجلس ، كما لمجلس الدائرة،  أو مجلس المعهد، أو  األكاديميةيجوز ألي عضو في الهيئة

 هدامن خالل عمداء ومدراء المع التقدم باقتراحٍ الستحداث برنامج أكاديمي البرنامج

أي عضو في 

 األكاديميةالهيئة 
  أسبو  1  ومهالمبادئ التوجيهية لتقديم ورقة المف

 نائب الرئيس للشؤون األكاديميةم مع ود ورقة المفهمدير المعه/ العميد  ويناقش قدمي  
 مدير/ العميد 

 دالمعه
 أسبو  1 

  جتهاوالتي يجب معال ،مهوإجراء تغييرات على ورقة المف نائب الرئيس للشؤون األكاديميةطلب يقد 

 في غضون أسبو  واحد من تقديمها

نائب الرئيس 

 للشؤون األكاديمية
 أسبو  1 

  في حال جاء اقتراح استحداث البرنامج األكاديمي بمبادرة من مجلس الجامعة أو عضو فيه، يحيل

 .هلدراست والتطويررئيس الجامعة الموضو  مباشرة إلى مكتب نائب الرئيس للتخطيط 
 أسبوعان  رئيس الجامعة

 أسابيع 4 التقييم (2)

 دم يحيل الرئيس االقتراح المقو ،إلى رئيس الجامعة المقترحنائب الرئيس للشؤون األكاديمية  يُقدّم

 .إلى مكتب نائب الرئيس للتخطيط والتطوير لدراسته

نائب الرئيس 

 للشؤون األكاديمية
  

  يدرس مكتب التخطيط والتطوير المقترح ويقدم للرئيس دراسة جدوى أولية بشأنه بما في ذلك

 .توافر الموارد المالية والمادية

التخطيط مكتب 

 والتطوير
 أسبو  1 

  دراسة مكتب نائب الرئيس للتخطيط والتطوير بعد االنتهاء منها على المقترح مع يعرض الرئيس

 .تخاذ القرار المناسبالمجلس الجامعة للبحث 
 أسبوعان  الرئيس

 أسابيع 6 اتخاذ القرار (3)

 مجلس الجامعة جديدالكاديمي األبرنامج اللمجلس الجامعة رفض اقتراح  يمكن   
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  والتي يجب معالجتها في  ،قبل الموافقةعلى المقترح تغييرات إجراء طلب مجلس الجامعة يقد

 غضون أسبوعين

  في حال موافقة مجلس الجامعة على استحداث البرنامج األكاديمي من حيث المبدأ، يقوم نائب

الرئيس للشؤون األكاديمية بعد التشاور مع المعنيين بتشكيل لجنة )أو تكليف مجلس 

 .معايير الهيئةوالدائرة/البرنامج(؛ لوضع المنهاج األكاديمي وفقا للوائح الجامعة 

نائب الرئيس 

األكاديميةللشؤون   
 1week 

 لس مجلس الكلية / مجبتطوير برنامج أكاديمي جديد ويقدمه إلى  ةالمعين لجنة/مجلس البرنامجقوم ت

 (إذا كان قابل للتطبيقللمناقشة النهائية والتصديق )المعهد 

لجنة/مجلس 

 البرنامج

دليل  –هيئة االعتماد والجودة 

 الترخيص واالعتماد
 أسبوعان

 على المجلس األكاديمي؛ لدراسته من المصادق عليه عرض عميد الكلية أو مدير المعهد البرنامج ي

 .الناحية األكاديمية وإقرار محتواه

مجلس الكلية / 

 مجلس المعهد
 أسبو  1 

  ل كالمقترح بش األكاديمياعتماد البرنامج  تميمن قبل المجلس األكاديمي ،  يهعلبمجرد الموافقة

 ماداالعت ىللحصول عل نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ىالمجلس األكاديمي  إل وتوصيةداخلي 
  أسبو  1  المجلس األكاديمي

  يقدّم نائب الرئيس للشؤون األكاديمية طلب االعتماد للبرنامج إلى وزارة التربية والتعليم العالي

ويُستعان بمكتب نائب الرئيس للتخطيط والتطوير بما يلزم من دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية، 

 وأية معلومات أخرى مطلوبة الستكمال طلب االعتماد .

  وأنظمة  لمواعيد النهائيةلبرامج وفقا بالوالوثائق وتواريخ البدء  يتم استكمال عملية تقديم الطلب

 .االعتماد هيئة

نائب الرئيس 

 للشؤون األكاديمية

طلب  –نموذج هيئة االعتماد والجودة 

 اعتماد خاص
 أسبو  1

  نفيذ في تلبدء لوالمسائل اإلدارية األخرى يقرر رئيس الجامعة بعد استشارة مجلس الجامعة الموعد

 .البرنامج بعد موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على اعتماد البرنامج

مجلس  / الرئيس

 الجامعة
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 مخطط برنامج جديد .7.1.3

 

Any faculty member, DC or IC may initiate 

new program through Dean or institute 

directors 

Dean/Director submits completed concept 

paper to VPAA 

Approved  

President forwards Concept paper 

to VPPD   

Delayed 

VPAA submits for 

accreditation to 

AQAC   

Status  

Approved  

Address 

deficiencies 

Evaluation by VPPD  

President presents 

concept paper to UC for 

evaluation   

Delayed 

Address 

deficiencies  

Program committee develops academic 

Program  

Program ratification  
DC/FC or IC/GSC 

program is internally 

approved 

Stage 1: Initiation/ submission   Stage 2: Evaluation/decision making  Stage 3: Approval/accreditation  

VPAA forms ad 

hoc program 

committee  

 decision making by AC  

Approved  

STAT

Approved  

Curriculum 

changes 

Do not 

implement 

program 

Non-curriculum 

changes  

AC addresses 

deficiencies  

PC addresses 

deficiencies  

Denied  

Denied  

Program is 

nationally 

Submission of approved concept 

paper by VPAA to President 

Delaye

President consults with 

UC for implementation 

program is implemented  

Denied  
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 األكاديمية القائمةالبرامج  .7.2

   التقييم األكاديمي .7.2.1

 وتقييم ما إذا كان يتم الوفاء بالمعاييرالطالب الغرض الرئيسي من التقييم األكاديمي هو تحسين تعلم 

البرنامج األكاديمي ويمتد على مدى البرنامج األكاديمي وفقا  بدءمع  ا  األكاديمية. يبدأ التقييم األكاديمي فور

لخطة تقييم البرامج األكاديمية المقدمة والمعتمدة. وتكمل دورة واحدة من التقييم األكاديمي عندما يتم وضع 

 خطة عمل والموافقة عليها للتحسين والتي ستكون جزءا من دورة التقييم المقبلة.

 مي على ثالثة مستويات:يتم دمج التقييم األكادي

 لمتابعة ل يبدأ في وقت تقديم البرنامج، يتم تنفيذها مرة واحدة كل فصل دراسي ويوفر األساس تقييم المساق:

 ية للبرنامج.السنو

 ية ويعادل دورتين لتقييم المساق.مرة واحدة في السنة الدراس ا: يتم إجراؤهللبرنامج ةالسنويالمتابعة 

 مباشرة. الدفعة الذي يلي تخرج : يجري خالل الفصل الدراسيللبرنامجالتقييم الدوري 

تماشى مع البرامج التي ت مخرجاتعن طريق أخذ العينات لتحقيق  األدلةإلى تقديم  األكاديمييستند التقييم 

 التقييم األكاديمي اإلنجازات التالية:عن وينتج  معايير التراخيص واعتماد الهيئة.

 .تعزيز تعلم الطالب -

 تقديم التغذية الراجعة لتعزيز جودة البرامج األكاديمية. -

 ة.الطلب اهلقيتالذي توفير المعلومات للطالب وأولياء األمور والمواطنين المجتمع على نوعية التعليم  -

 .اتخاذ القرارات المالية على أساس األولويات األكاديمية -

 .إعداد البرنامج األكاديمي للتقييم / االعتماد الخارجي -

 

 قتقييم المسا .7.2.1.1

 التالية:عناصر الرئيسية يحتوي الالمساق تقييم 

 وضع المخرجات للمساق -

 قد تحققت المخرجاتقياس ما إذا كانت هذه  -

 استخدام النتائج لتحسين التدريس والتعلم في المساق -
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 قتقييم المساإجراءات  .7.2.1.2

  النماذج والتعليمات الجهة المسؤولة  االجراءات
المدة 

 الزمنية

 وعا  أسب 20 بدءال (1)

  إلى العمداء بحلول نهاية المساقات خطة تقييم محدثة من  خطةترسل وحدة المتابعة والتقويم

 .األسبو  الثاني من كل فصل دراسي

 المساقاتخطة تقييم نموذج  وحدة المتابعة والتقويم

  المساقاتخطة تقييم تعليمات 
 أسبوعان

  ا في ههيئة التدريس في الكلية الستكمالإلى جميع أعضاء  النماذجعميد الكلية بتوجيه يقوم

 الدراسي الفصل

  ديالعم
 أسبوعان

 لقصور ل، ومعالجة أي أوجه منفذ مساقلتقييم النماذج المكتملة لكل  لجنة/مجلس البرنامججتمع ت

شامل  تقريروالموافقة على خطط العمل خالل األسبو  األول من الفصل الدراسي التالي وتقديم 

 إلى العميد

  لجنة/مجلس البرنامج

 أسبو 

  رئيس الدائرة النتائج والتوصيات إلى العميد للتقييم والموافقة رئيس الدائرةيعرض  
 أسبو 

  لمناقشة أي مسائل رئيسية والموافقة عليها  مجلس الدراسات العليا/ الكليةجلس ميجتمع

 والموافقة على خطط العمل

  مجلس الكلية
 أسبو 

 أسبوعان  يذالتقييم / التنف (2)

 حدة و يتم تقديم خطط التقييم التي تمت الموافقة عليها مبدئيا مع اإلجراءات من قبل العميد إلى

 للتقييم / نائب الرئيس للتخطيط والتطويرالمتابعة والتقويم

 بمراجعة النماذج وخطط العمل وتوثيق أية تغييرات مقترحة المتابعة والتقويم يقوم فريق 

 سبحبتوجيه التغييرات  / نائب الرئيس للتخطيط والتطويروحدة المتابعة والتقويم قومت 

 ة.الضرور

 /وحدة المتابعة والتقويم

نائب الرئيس للتخطيط 

 والتطوير

 

 

 

 أسبوعان
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 مخطط تقييم المساق .7.2.1.2.1

PC Evaluation  

Complete  

Incomplete  

Action plan  

Status  

Approved  

Address deficiencies 

Evaluation by M&EU  

Program 

requires 

changes  

Address 

changes  

Stage 1: Initiation/ submission   Stage 2: Evaluation/monitoring  

Dean forwards the forms to teaching faculty members to complete the forms and 

assigns PCs for mentoring   

Faculty members complete forms and action plans (if any) for the courses    

DC evaluation and approval for each completed form 

Implement 

action plan 

M&EU sends updated course assessment forms to Deans by the end of the second 

week of the semester   

FC/ GSC discussion and evaluation of any major issues 

Submission of completed approved action plans by 

Faculty Deans to M&EU 

Action plan approvals by FC/GSC 
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 المتابعة السنوية للبرنامج .7.2.1.3

عناصر التالية البرنامج، فإن ال مخرجاتللبرنامج والحفاظ على التركيز على تحقيق  ةالسنوي المتابعةلتنفيذ 

 :المتابعةهي عناصر أساسية لممارسات 

المتابعة السنوية للبرنامج و / أو يتم تخزين  كل عضو هيئة تدريس نسخة محدثة من خطة ا ىلديتوفر  -

 الخطة إلكترونيا للجميع للوصول إليها.

. أعضاء هيئة التدريس على بينة من الذي المتابعةالبرنامج على شخص معين يقود تنفيذ خطة لدى  -

 المتابعة.يقود مبادرات 

رسمية بحيث يتمكن أعضاء هيئة التدريس من تقديم البيانات بسهولة عملية جمع البيانات البرنامج  ىلد -

 .المعين المساقحسب االقتضاء على أساس دورة تقييم 

ب تحديث حسالتنقيح أو للالبرنامج وقت منظم، رسمي، سنوي لمراجعة خطة تقييم البرنامج  ىلد -

 .الحاجة

برنامج م على مستوى الييمة الستعراض ومناقشة أدلة التقظالبرنامج الوقت في اجتماعات منت يخصص -

 (.rubrics) أو نماذج التقييم

سنوي إلشراك جميع أعضاء هيئة التدريس لمراجعة النتائج من سمي، البرنامج لديه وقت منظم، ر -

 .السنوي، وتبادل البيانات والخطة ومناقشة التوصيات أو التحسين المتابعةبرنامج 

 هيئة التدريس في البرنامج بالحفاظ على خطة مراقبة ذات مغزى ويمكن التحكم فيهايلتزم أعضاء  -

 

.
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 إجراءات متابعة البرنامج السنوي .7.2.1.3.1

  االجراءات
الجهة 

 المسؤولة
 المدة الزمنية  النماذج والتعليمات

 weeks 20 بدءال (1)

فصل المن  األولالبرامج إلى العمداء بحلول نهاية األسبو   متابعةخطة ترسل وحدة المتابعة والتقويم 

 الثاني جنبا إلى جنب مع الجدول الزمني لتقييم مخرجات البرنامج

وحدة المتابعة 

 والتقويم
)غير  البرامج متابعةخطة نموذج  -

 متوفر(

الجدول الزمني لتقييم مخرجات  -

 )غير متوفر( البرنامج

1 week 

  1  العميد ويشكل لجنة برنامج لكل برنامج رؤساء البرامجإلى  النماذجعميد الكلية بتوجيه يقوم week 

  إعداد األدلة والمواد الداعمة خالل تقوم بوتناقش النماذج المقدمة و لجنة/مجلس البرنامجتجتمع

 الفصل الدراسي

لجنة/مجلس 

 البرنامج
 المساقاتخطة تقييم نموذج  -

 المساقاتخطة تقييم تعليمات  -

15 weeks  

  بتقييم واعتماد النماذج المكتملة جنبا إلى جنب مع خطط العمل المقترحة بحلول  رئيس الدائرةيقوم

 نهاية األسبو  األول من الفصل الدراسي التالي ويقدم التقرير إلى العميد

  رئيس الدائرة

 

1 week  

   أسبوعان  الكلية مجلس لعمللموافقة على خطط اللمناقشة أي مسائل رئيسية  مجلس الدراسات العليا/ الكليةجلس ميجتمع 

 أسبوعان    يذالتقييم / التنف (2)

 نائب وحدة المتابعة والتقويم يتم تقديم النماذج المكتملة المبدئية مع خطط العمل من قبل العميد إلى /

 للتقييم الرئيس للتخطيط والتطوير

 مل بمراجعة النماذج وخطط الع / نائب الرئيس للتخطيط والتطوير المتابعة والتقويم يقوم فريق

 وأية تغييرات أو توصيات مقترحة

 سبحمتابعة أي تغييرات  / نائب الرئيس للتخطيط والتطويروحدة المتابعة والتقويم وجهت 

 ةالضرور

وحدة المتابعة 

/ نائب والتقويم

الرئيس للتخطيط 

 والتطوير

  

  أسبوعان
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 المتابعة السنوية للبرنامجمخطط  .7.2.1.3.2

 

DC Evaluation  

Complete  

Incomplete  

Action plan  

Status  

Approved  

Address deficiencies 

Evaluation by M&EU  

Program 
requires 
changes  

Address 
changes  

Stage 1: Initiation/ submission   Stage 2: Evaluation/approval  

Deans forward the forms to department heads and assign PCs for each 
program  

PCs complete the forms and prepare evidence for each program according to 
the program monitoring plan 

Implement 
action plan 

M&EU sends to Deans updated program annual monitoring plan forms by the 

end of the 1
st

 week of the semester   

Submission of completed approved action plans by 
Faculty Deans to M&EU 

Department heads submit to Deans completed forms along with 
supporting evidence and material 

FC/GSC initial approval of action plans 
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 تقييم البرنامج الدوري  .7.2.1.4

يصف هذا القسم إجراءات الجامعة للتقييم الدوري للبرنامج األكاديمي. ويجرى التقييم الدوري للبرنامج 

 . ويستند التقييممخرجاتهاستمرار صالحية ومالءمة أهداف البرامج و لمراجعةالبرنامج أهداف على أساس 

ييم ، وإجراءات التحسين، وتقرير التقالتنفيذالمناهج المحدثة، وأدلة توصيف الدوري للبرنامج إلى وثائق 

 .لجنة/مجلس البرنامجالذاتي الذي أعدته 

قة التي البرنامج الكامل، وهي الطري تنفيذد مباشرة بع األولفصل التقييم دوري للبرنامج خالل اليتم إجراء 

 يكون: نفسها بحيث ترضييمكن للجامعة أن 

رنامج لتصميم الب ةالسنوي للمتابعةله أثر تراكمي للتغيرات التي طرأت على مر الزمن، نتيجة  -

 وتشغيله؛

والتطورات في مجال التكنولوجيا في البرامج  المعرفيمجال التدمج البحوث والممارسة الحالية في  -

 األكاديمية؛

 يعكس البرنامج التغيرات في الطلب على الطالب وفرص العمل؛ -

و  5و  4أي ) تنفيذهللبرنامج خالل كامل مدة  ةالسنوي للمتابعةالتقييم الدوري للبرنامج هو تراكم  -

 .سنوات( 6

طة تقييم البرنامج الخارجي إلى جانب خ نموذجتختتم عملية التقييم الدوري للبرنامج باستكمال و -

  .العمل المعتمدة لتحسين البرنامج
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 إجراءات التقييم الدوري للبرنامج .7.2.1.4.1

 النماذج والتعليمات الجهة المسؤولة  االجراءات
المدة 

 الزمنية

  أسبوع 13 البدء (1)

 ييم لتقتخضع لإعداد قائمة من البرامج التي من المقرر أن بوحدة المتابعة والتقويم  تقوم

 الدوري

 تقييم لتخضع للبرامج التي من المقرر أن باالعمداء قائمة رسل وحدة المتابعة والتقويم إلى ت

 .األولفصل البحلول نهاية األسبو  الثاني من  الدوري

/ وحدة المتابعة والتقويم

الرئيس للتخطيط نائب 

 والتطوير

 التقييم الدوري للبرنامج نموذج -

 )غير متوفر(

 التقييم الدوري للبرنامج تعليمات -

 )غير متوفر(

 أسبوعان

 عميدال لكل برنامجلجنة تعيين رؤساء الدوائر وإعادة توجيه النماذج إلى بد يميقوم الع  أسبو  ()غير متوفر التقييم الذاتي نموذج - 

 بإجراء التقييم الذاتي البرنامجلجنة/مجلس م تقو  ( وإعداد تقرير التقييم الذاتيSAR )

 ةاألدلة ذات الصلبالمدعوم 

  أسابيع 5  لجنة/مجلس البرنامج

 أسبو  التقرير التنفيذي نموذج - لجنة/مجلس البرنامج والموافقة عليه للتقييم مجلس الكليةتقرير تنفيذي وتقدم النتائج إلى  لجنة/مجلس البرنامج عدت 

  عميد اليقدم( تقرير التقييم الذاتيSAR )وحدة المتابعة المعتمد والملخص التنفيذي ل

 /نائب الرئيس للتخطيط والتطويروالتقويم

عميدال  أسبو   

  لجدول ايعد الجامعة ومن تقييم الخارجي للفريق  نائب الرئيس للتخطيط والتطويريشكل

 الزمني إلجراء تقييم البرنامج الخارجي

نائب الرئيس للتخطيط 

 والتطوير
)غير الخارجي التقييم  نموذج -

  متوفر(

 أسبوعان

 عميدم، اليوحدة المتابعة والتقو قدم النتائج إلىيتقييم البرنامج الخارجي وفريق التقييم جري ي ،

 /رئيس الدائرةلجنة/مجلس البرنامجو

تقييم الخارجيالفريق    أسبو   

 أسابيع 3 التقييم / التنفيذ (2)

 للتخطيط  /نائب الرئيسوحدة المتابعة والتقويململخصا تنفيذيا الخارجي  فريق التقييمقدم ي

 والتطوير

تقييم الخارجيق الفري   أسبو   

 أسبو   لجنة/مجلس البرنامج وتقدم خطة عمل مقترحة إلى العميد/رئيس الدائرة لجنة/مجلس البرنامج عدت  

  عميدال /نائب الرئيس للتخطيط والتطويرالمتابعة والتقويموحدة لعميد خطة العمل المعتمدة اليقدم   أسبو   

  متابعة تنفيذ خطة العمل والتقارير المرحلية المقدمة من قبل ب موحدة المتابعة والتقويتقوم

 دراسيالفصل المرة واحدة في  /رئيس الدائرةلجنة/مجلس البرنامج

موحدة المتابعة والتقوي    
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 التقييم الدوري للبرنامج مخطط .7.2.1.4.2

 
 

ET submits an executive summary to M&EU 

DC/PC conducts program self-assessment  and 
prepares SAR supported with evidence 

PC/DC submits progress report to M&EU through the Dean once a 

semester  

M&EU sends to Deans list of programs due for periodic 
assessment within 1 week of meeting 

VPPD forms university external evaluation team (ET)  and schedules to 
conduct external program evaluation   

IEO meets with VPPD to discuss and approve a list of programs 
which are due for periodic assessment 

PC prepares an executive report and  presents finding 
to FC   

Dean submits approved SAR along with executive 
summary to M&EU 

ET conducts program evaluation and presents finding to 
M&EU, Dean, PC/DC   

PC/DC prepares and submits an action plan to Dean   

Dean submits approved action plan to M&EU   

M&EU follow-up with the action plan implementation  

M&EU evaluates SAR and supported evidence  
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 عديالتالت .7.2.2

على البرنامج األكاديمي والمناهج الدراسية،  المشرفةة واإلدارعضاء هيئة التدريس أليوفر هذا القسم 

. تحتفظ الجامعة بالحق في إجراء تغييرات مبررة في برامجها، ولكن هذه المساقاتوتغييرات 

ن عنها. علمتتطلب الموافقات على المستوى المناسب ويجب أن تكون موثقة جيدا و التعديالت/التغيرات

ة ضمان الجودة الخارجي اتمسبقا من قبل هيئالتعديالت تماد بعض ذلك، يجب أن يتم اع ىضافة إلإلاوب

أو  ةاألكاديمي الدائرةداخل من في المناهج الدراسية التعديالت يجب أن تنشأ مقترحات  .الضرورة حسب

قبل الشرو  في أي مقترحات لتغيير المناهج الدراسية، يجب مراجعة نو  و .التعديلالتي تقترح  الكلية

 التعديللتحديد ما إذا كان يجب اإلبالغ عن ( AQACاالعتماد والجودة )فيما يتعلق بمعايير الهيئة  التعديل

رئيسية  تتعديالأي وتلتزم الجامعة بلوائح وسياسات الهيئة، ولذلك فإنها تعتبر  أو الموافقة عليه مسبقا.

 أو توسع في طبيعة ونطاق البرنامج المعتمد.ذو أهمية  غييركت

 المقترحة وفقا لدليل الترخيص واالعتماد الرسمي. التعديالتيتم تصنيف  -

 يجب أن يكون الجدول الزمني لتنفيذ أيو. ةمسبق موافقةو ا  الرئيسية إشعار التعديالتتتطلب جميع  -

 .ت(إن وجد) تغييرات رئيسية متسقا مع متطلبات الهيئة

)التي ترتبط  لمساقاأو نتيجة لتقييم  برامجلل ةالسنوي المتابعةفي البرامج هي نتيجة  المقترحة التعديالت -

 مباشرة بالتقييم الدوري للبرنامج(

نائب الرئيس وجه ي(، فسوف AQAC)هيئة االعتماد قائمة  فيات المقترحة /التعديل يكنإذا لم  -

لتعديالت ا تعالج وحدة المتابعة والتقويمالضرورة. حسب المقترح  التعديلإدارة للتخطيط والتطوير 

 .دواربرنامج األكاديمية على أساس في ال

توفر نسخ المناسب. ت البرنامج االكاديمي عديلالمقترحة باستخدام نموذج طلب ت التعديالتيجب تقديم  -

 .المتابعة والتقويم وحدة فيمن النماذج 

 .المقترحة بعد الحصول على الموافقة الرسمية ذات الصلة وفقا لطبيعة التغيير التعديالتيتم تنفيذ  -
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 إجراءات تعديل برنامج أكاديمي .7.2.2.1

 المدة الزمنية النماذج والتعليمات الجهة المسؤولة  االجراءات

 أسابيع 3 البدء (1)

 التعديالتر المعهد لمناقشة يد الكلية أو مديمع عم دائرةال ئيسيجتمع ر 

 .المقترحة في البرنامج

   دائرةال ئيسر

  أسبو  البرنامج األكاديمي عديلنموذج ت مجلس البرنامج البرنامج األكاديمي ويقدمه إلى العميدعديل نموذج ت مجلس البرنامجيكمل 

 الدراسات العليا/ مجلس  مجلس الكلية ىإل المكتمل النموذج ديالعم قدمي 

 المبدئيةللموافقة 

 أسبو   ديالعم

   ة البرنامج للموافق تعديالتقيم مجلس الكلية / مجلس الدراسات العليا ي

 .المبدئية

مجلس الكلية / مجلس 

 الدراسات العليا

 أسبو  (AQAC) دليل الترخيص واالعتماد

 عة وحدة المتابر إلى في أول األم يهالطلب الذي تمت الموافقة عل ديالعم قدمي

 مييللتق والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيط والتطوير

   ديالعم

 أسابيع / تعديل طفيف 3 التقييم/ اتخاذ القرار (2)

 أسابيع / تعديل رئيسي 5

 راجعة بم وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيط والتطويرقوم ت

 المقترحة يستعرض التعديالتطلب اكتمالها والوتقييم 

 قييم بت وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيط والتطويرقوم ت

طلبات وفقا لمت طفيفةوتصنيف التغييرات المقترحة على أنها رئيسية أو 

 االعتماد هيئة

وحدة المتابعة والتقويم/ نائب 

  الرئيس للتخطيط والتطوير

  أسبو  

 :مقترحات تعديالت طفيفة

 عادة توجيه إب تقوم وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيط والتطوير

 لتطوير وثائق البرنامج المحدثة لجنة/مجلس البرنامجالطلب إلى 

وحدة المتابعة والتقويم/ نائب 

 الرئيس للتخطيط والتطوير

  

 بتطوير أي وثائق مطلوبة ويتم تقديم الوثائق  لجنة/مجلس البرنامجقوم ت

 للموافقة النهائية المجلس األكاديميالمكتملة إلى 

البرنامج /مجلسلجنة   أسبوعان  
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 رئيسية:مقترحات تعديالت 

 تعديالتال وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيط والتطوير تحيل 

 الرئيس لتقييمها ومناقشتها اللمن خ مجلس الجامعةلى إالرئيسية المقترحة 

 أسبوعان   الرئيس

 Once approved by the UC, the application is directed to 

the PC through the faculty dean for development of the 

updated program documents 

  إلى ج لبط، يتم توجيه المجلس الجامعةبمجرد الموافقة عليها من قبل 

 من خالل عميد الكلية لتطوير وثائق البرنامج المحدثة لجنة/مجلس البرنامج

   مجلس الجامعة

 عمة ابتطوير وثائق البرنامج المحدثة والمواد الد لجنة/مجلس البرنامج تقوم

 للموافقة النهائية لتقديمها إلى المجلس األكاديمي

البرنامج /مجلسلجنة  أسبوعان  

اسابيع 3- 2 الموافقة / التنفيذ (3)  

  من  المجلس األكاديميالمقترحة إلى  التعديالتيتم تقديم الطلب المكتمل مع

 قبل العميد للموافقة النهائية واتخاذ القرار

 أسبوعان  المجلس األكاديمي

 Once approved by the AC,  minor changes may be 

implemented immediately after ratification  

  ةالتعديالت الطفيفيتم تنفيذ  ،المجلس األكاديميوبمجرد اعتمادها من قبل 

 فور التصديق عليها

   

  ل ، يتم تقديم الطلب المكتمالمجلس األكاديميوبمجرد الموافقة عليها من قبل

نائب الرئيس للشؤون من قبل ( AQAC) االعتماد والجودةإلى هيئة 

 األكاديمية

نائب الرئيس للشؤون 

 األكاديمية

 أسبو  

  لى ع الرئيسية التعديالتللجامعة تنفيذ  مكن، ياالعتماد هيئةبعد موافقة

 لبرنامجا

هيئة االعتماد والجودة 

(AQAC) 

 (AQAC) نماذج

 (AQAC) دليل الترخيص واالعتماد
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 مخطط تعديل البرنامج .7.2.2.2

 
 

Submission of completed application to 
FC/GSC— within 2 weeks of meeting 

STATUS 

Denied  

Approved  

Submission of approved 
application to VPAA 

Delayed 

VPAA/President submits complete 
program changes application to 

AQAC   

Do not change  
Status  

Approved  

Address 
deficiencies 

within 2 weeks 

Major changes  

Delayed 
Address deficiencies 

within 2 weeks  

PC develops Program 
changes o 

Decision making by AC  

Implement changes  

Denied 

Stage 1: Initiation/ submission   Stage 2: Evaluation/decision making  Stage 3: Approval/implementation   

Evaluation M&EU  
Minor change 

Status  

Approved  

Denied/do 
not change  

Delayed  

Meeting with Dean to discuss the changes 

Evaluation by UC   

PC develops Program 
changes o 

Final approval by AC 
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 االعتماد الخارجي .7.2.3

يكتمل حتى يتم اتبا  جميع اإلجراءات ذات الصلة وإتمامها  من قبل هيئات اعتماد أخرى ال اعتمادإن أي 

بشكل مرض. قبل متابعة االعتماد الخارجي ، يجب على البرنامج األكاديمي الحالي للحصول على االعتماد 

 الخارجي تلبية ما يلي:

 يجب أن يكون معتمدا على المستوى الوطني؛ -

 واحدة األقل؛ دفعةج خرّ  -

 دوري؛ والتقييم ذ عملية النفّ  -

 الخارجية.هيئة االعتماد  تطلبها تغييراتعالجة أي قام بم -
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 االعتماد الخارجيإجراءات  .7.2.3.1

 المدة الزمنية النماذج والتعليمات الجهة المسؤولة  االجراءات

 أسابيع 6 البدء (1)

 وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيطالكلية أو مدير المعهد مع  يديجتمع عم 

 .لبرنامجللمناقشة فكرة االعتماد الخارجي  والتطوير

 

 .Degree specification guidelines العميد

(not available) 

 أسبو 

 أسبو    العميد .لخارجياالعتماد ا لوكالةوثائق البرنامج المطلوبة وفقا  لتطوير لجنة برنامج  العميد يشكل 

  لجنة البرنامج .للعميدوتسلمه طلب االعتماد الخارجي تقوم لجنة البرنامج بتعبئة External accreditation guidelines (NA) 

Program external accreditation form (NA) 
 أسبو 

   وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس المكتمل ل طلب االعتماد الخارجييسلم العميد

 .للموافقة المبدئية للتخطيط والتطوير

 أسبو   العميد

 ن م مجلس الجامعةقدم نائب الرئيس للتخطيط والتطوير اقتراح االعتماد الخارجي إلى ي

 خالل الرئيس للتقييم والموافقة األولية

نائب الرئيس 

 للتخطيط والتطوير

 أسبوعان 

 + أسابيع  6 التقييم (2)

 االعتماد سابقا لضمان مطلوب قوم مجلس الجامعة بتقييم الطلب من حيث أي تغيير ي

 الخارجي

 أسبوعان  مجلس الجامعة

  ال تغييرات قبل تأمين االعتماد الخارجي، ويقدم نائب الرئيس للتخطيط والتطوير الطلب

 .المكتمل للحصول على االعتماد الخارجي

 أسبوعان  الرئيس

  ،للتخطيط وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس  قومتإذا كان البرنامج يحتاج إلى تغييرات

والتطوير بمراجعة وتقييم طلب اكتمالها ويسلط الضوء على أي تغييرات مطلوبة )رئيسية 

 االعتماد. أو ثانوية( وأي انحرافات عن لوائح هيئة

وحدة المتابعة 

والتقويم/ نائب 

الرئيس للتخطيط 

 والتطوير

  

 أسبوعان
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 ة حول التغييرات المطلوب وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيط اقتراحات قدمت

 تغييرات )رئيسية أو ثانوية( الستيعاب تأثيرها بما يتماشىالوفر االتجاهات وفقا لطبيعة تو

 وهيئة االعتماد.مع لوائح الجامعة 

 ي فمطلوبة تغييرات  أي وحدة المتابعة والتقويم/ نائب الرئيس للتخطيط  يرصد فريق

 والتقدم في التنفيذ.البرنامج 

  •االعتماد الخارجي من قبل نائب الرئيس  ىطلب الحصول عل قدمي التعديالت،اء بعد إجر

 .الجامعة يسرئ ىللتخطيط والتطوير إل

وحدة المتابعة 

والتقويم/ نائب 

الرئيس للتخطيط 

 والتطوير

يختلف /  

على  اعتمادا  

التغييرات 

 المطلوبة

 اسابيع 5 اتخاذ القرار / البرنامج يتطلب تغييرات كبيرة (3)

  للحصول على قرار نهائي  مجلس الجامعةعتماد خارجي إلى االيقدم رئيس الجامعة طلب

 .يسلط الضوء على التغييرات الرئيسيةو

 أسبو   الرئيس

 قرر ما إذا كان يجب يبتقييم ملف االعتماد الخارجي للبرنامج و مجلس الجامعةقوم ي

 .الخارجيالمضي قدما، وإجراء تغييرات أو إيقاف متابعة االعتماد 

 أسبوعان  مجلس الجامعة

  العتماد الخارجي إلىل المكتملطلب ال، يتم تقديم  مجلس الجامعةبمجرد الموافقة من قبل 

 .وكالة االعتماد الخارجية من قبل الرئيس

 أسبوعان  الرئيس

  الرئيس .للمعالجةويوجه الرئيس أي مراسالت مع الوكالة الخارجية حسب االقتضاء   

  مجلسيتشاور رئيس الجامعة مع  ،لبرنامجلعتماد الخارجي االالحصول على تأمين بعد 

 .ويقرر في الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج الجامعة

   الرئيس
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 مخطط االعتماد الخارجي .7.2.3.2

 
 

Program requires changes   

Program does not require changes  

VPAA/President submits 
complete program changes 

application to AQAC   

Status  

Approve
d  

Major changes  

Delayed Address deficiencies 
within 2 weeks  

PC Develops Program 
documents o 

Decision approval by UC  

Denied 

Stage 1: Initiation/ submission   
Stage 2: Evaluation/decision making  Stage 3: Approval/accreditation  

Evaluation by 
M&EU  

Minor 
change 

Final approval by AC 

Status  

Approved  

Denied/do 
not change  

Delayed  

Do not 
change   

Meeting with VPAA to discuss  program 
external accreditation  

Final 
approval by 

Evaluation by M&EU/VPPD 

Accreditation 
Implement 

changes  

Submission of completed 
application to international 

Program 
changes o 

Approval by UC 
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