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 مقدمة

) ویوثق معاییر الجودة والعملیات واإلجراءات التي وضعتھا جامعة بیرزیت IEMفعالیة المؤسسة ( یوضح دلیل
التحسین المستمر. یوفر الدلیل معاییر التقییم  وتحفیزمن التعلیم الجید  لضمان التزامھا الحفاظ على مستوى عالٍ 

والعملیات  إلى اإلجراءات. باإلضافة في الجامعة التي تدعم تحسین الجودة األكادیمیة والفعالیة المؤسسیة
  والمبادئ التوجیھیة للمشاركین في تحسین الجودة األكادیمیة وكذلك المشاركین في الفعالیة المؤسسیة.

لھیئة الوطنیة ل االعتماد وإعادة االعتمادالترخیص وإعادة الترخیص وكذلك یأخذ الدلیل بعین االعتبار متطلبات 
ویلبي الحد األدنى من المتطلبات األساسیة للمعاییر الدولیة لمتابعة االعتماد  )AQACلالعتماد والجودة (

 الخارجي للبرامج األكادیمیة الموجودة.

 والتعاریف المصطلحات

 المصطلحات والتعاریف التالیة: تنطبق الدلیل،ألغراض ھذا 

لمحتوى، واستراتیجیات التقییم ھو مجموعة كاملة من المساقات وا ،یشار إلیھ ب "البرنامج" :برنامج أكادیمي
 ً ً  والمكونات األخرى التي تشكل برنامجا  .أكادیمیا

ھي وثیقة تسرد الخطوات التي یجب اتخاذھا من أجل تحقیق ھدف محدد. والغرض من خطة  :خطة العمل
إنجازھا، العمل ھو تحدید الموارد المطلوبة لبلوغ الھدف، ووضع جدول زمني للمھام المحددة التي یتعین 

 .والموظفین المسؤولین عن مراحل التنفیذ، والمیزانیة المخصصة للتنفیذ

من مصادر ، ھي عملیة منھجیة لجمع ومراجعة واستخدام البیانات والمعلومات الكمیة والنوعیة الھامة :التقییم
قییم المؤسسي) واستخدام متعددة ومتنوعة حول البرامج األكادیمیة (التقییم األكادیمي) أو عن الجامعة ككل (الت

المعلومات لقیاس األداء العام ضد مؤشرات محددة للمالءمة المنھجیة لبرنامج أو فعالیة مؤسسیة للجامعة 
 ككل.

طرق جمع األدلة للتقییم مثل االمتحانات أو الدورات الدراسیة أو األداء العملي. ھناك نوعان  :طرق التقییم
 .المباشر وطرق التقییم غیر المباشرمن أسالیب التقییم: طرق التقییم 

 وثیقة تحدد كیف ومتى یتم تقییم النتائج المختارة على مستوى المساق والبرنامج. :خطة التقییم

ھو یشكل الوحدة األساسیة للتعلم لتجمیع الساعات المعتمدة وتحقیق نتائج التعلم ضمن البرنامج العام.  :مساق
  .أو اختیاریة ضمن برنامج أكادیمي معینیتم تصنیف المساقات إما إلزامیة 

، وكذلك لتحسین تدریس مساقات محددة أو شرائح للنتائج المخططةلتحدید مدى تحقیق المساق  :تقییم المساق
 .من المساقات
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 .رؤیة أكبر وراء المساق التي یھدف المدرس لتحقیقھا :أھداف المساق

 .ما یتوقع من الطلبة أن یكونوا قادرین على معرفتھ، فعلھ أو ممارستھ بحلول نھایة المساق :مخرجات المساق

مجموعة شاملة ومتماسكة من المساقات التي تؤدي إلى درجة أكادیمیة عند االنتھاء بنجاح من جمیع  :المنھاج
 .مستویات البرنامج

اتصال في  ساعات 3و األسبوع،في  واحدةساعة  ساعة معتمدة واحدة تعادل ساعة اتصال :ساعة معتمدة
أسبوعاً. یتم تعدیل ساعات االتصال بما  15والتدریب والممارسة، على مدى فترة  للمختبراتاألسبوع 

 یتناسب مع الدورة الصیفیة األقصر.

 توثیق أداء الطلبة بشكل واضح وتقدم أدلة دامغة على تحقیقھم وقد تشمل: :طرق التقییم المباشر

، الشفويمثل مشاریع التخرج والبحوث والعروض والرسائل الجامعیة، والدفاع  ةتتویجیخبرات  -
 معرض أو أداء.

 )Student Portfolioالطالب ( عملمحفظة  -
ختیار من متعدد، واالمتحانات المكتوبة التي تشمل أسئلة مغلقة و / أو لالعالمات اختبارات مصممة  -

) مفصل ویرتبط مباشرة Rubricحل محدد أو مقیاس تقییم (مفتوحة و / أو أسئلة مقال مقابل مفتاح 
 بنتائج التعلم التي یجري تقییمھا.

كسب النقاط بین االختبارات القیاسیة للدخول والخروج، على سبیل المثال إجادة اللغة أو الكفاءة  -
 المھنیة.

 ملخصات/ تحلیالت لمواضیع المناقشة اإللكترونیة. -
 ومواقفھم ومعتقداتھم عندما یتم تحدیدھا كنتائج للمساق. تأمالت الطلبة الخاصة بقیمھم -

 .وما لم یتعلموه طلبةال ھدلیل ملموس وواضح وذاتي التفسیر على ما تعلم :األدلة المباشرة

من  مجموعة مقابلمجموعة من اإلجراءات واألسالیب لمتابعة تطویر نظام ومكوناتھ المحددة  :التقویم
 .المراجع أو المعاییر أو المعاییر المحددة

من  اكتسبوهلما في التعلم بدون تحدید واضح  اإلنجازات العامة للطلبةتشیر إلى  :طرق التقییم غیر المباشر
 :. األمثلة تشملمعرفة

 العالمات النھائیة للمساق. -
 ).Key( مفتاح ) أوRubricالصفیة، إن لم یكن یرافقھا مقیاس تقییم ( األعمالعالمات  -
المساق أو إلى أفكارھم الخاصة بشأن ما تعلموه في  استناداً للمعارف والمھارات  لبةالطتقییمات  -

 البرنامج
 في نھایة المساق. لبةالطفي تقییم  األسئلة -

التي تدلل على إنجاز الطلبة لنتائج البرنامج من خالل تصور الطالب عن تعلمھم  :األدلة غیر المباشرة
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 تقییم البرامج/ المساقات)(مسوح 

 .تقییم دقیق لعناصر المؤسسة لتحدید مدى تحقیق الجامعة لرسالتھا :الفعالیة المؤسسیة

یمكن أن تؤثر على مھمتھ وأھدافھ ونتائجھ  ،تغییرات جوھریة في برنامج أكادیمي :التغییرات الرئیسیة
بل المجلس األكادیمي للجامعة وتقدیمھا إلعادة وھیكلھ. وینبغي مراجعة ھذه التغییرات والموافقة علیھا من ق

). تنطبق التغییرات الرئیسیة الجدیدة المعتمدة فقط AQACاالعتماد من قبل الھیئة الوطنیة لالعتماد والجودة (
المسجلین  بةالجدد الذین ینضمون إلى البرنامج األكادیمي بعد إعادة االعتماد، في حین یتبع الطل بةالطلعلى 

ما لم ینص على خالف ذلك والموافقة علیھا. األصلي  للبرنامج اعتمادھال إدخال التغییرات وإعادة فعلیاً قب
 :وتشمل ھذه التغییرات ما یلي

 ؛البرنامج مسمى .1
ھیكل البرنامج: إزالة المقررات الدراسیة، إضافة مواد جدیدة، أو تغییر أسماء المساقات الدراسیة  .2

في أي سنة دراسیة واحدة على  ٪50البرنامج أو ما یزید عن  من إجمالي ٪20ووصفھا بما یزید عن 
 النحو المبین في الخطة األكادیمیة؛

 إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج؛ .3
 إدخال عناصر جدیدة كمساقات بدون ساعات معتمدة؛  .4
5.  ً   لفترة تزید عن مدة تنفیذه. إعادة تفعیل برنامج أكادیمي لم یكن نشطا

ھي تغییرات على البرامج األكادیمیة الحالیة خالل دورة حیاتھا لتعزیز فعالیتھا من حیث  :تغییرات طفیفة
المحتوى والتنفیذ. ھذه التغییرات محدودة في طبیعتھا وال تغیر بشكل كبیر أھداف، نتائج، أو ھیكل البرنامج 

ولكن ال تتطلب  ،یمي للجامعةاألساسي. وینبغي مراجعة ھذه التغییرات والموافقة علیھا من قبل المجلس األكاد
ً  إخطاراً  ة ). قد تنطبق التغییرات الجدیدة المقرّ AQACأو الموافقة من الھیئة الوطنیة لالعتماد والجودة ( مسبقا

المسجلین بالفعل على تلك المستویات ضمن البرنامج األكادیمي الذي یسمح بإدماجھم في المناھج  لبةالطعلى 
 :تقتصر ھذه التغییرات على ،. ویجب توثیق ھذه التغییرات بوضوحاتھمنجازوإ لبةالطدون المساس بتقدم 

إزالة المقررات الدراسیة، وإدخال مساقات جدیدة، أو تغییر أسماء المساقات ووصفھا بحد أقصى  .1
من المساقات في أي سنة دراسیة على النحو المبین في  ٪50من البرنامج األكادیمي العام، و  20٪

 ة للبرنامج؛الخطة األكادیمی
 إدخال مسارات التركیز ضمن برنامج أكادیمي یقتصر على النسب المبینة أعاله؛ .2
 والمتزامنة؛المسبقة  المساقات األساسیةتعدیل متطلبات  .3
 الكتب الدراسیة أو مصادر التعلم األخرى؛تعدیل  .4
 منھجیات التدریب؛ .5
 معاییر القبول؛  .6
عتماد والجودة لبعض المتطلبات األكادیمیة لتلبیة التغییرات المطلوبة من قبل الھیئة الوطنیة لال .7

 المعاییر الوطنیة أو الدولیة.
 ھو ھدف ویكون محدداً، واقعیاً، وقابالً للقیاس والتحقیق ضمن إطار زمني محدد. :خرجمُ 
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وصف لخاصیة یمكن مالحظتھا وقابلة للقیاس أو تغییر یمثل إنجاز نتیجة عن طریق تعیین  :مؤشر األداء
 درجة من الكفاءة في األداء.

 لبةللطتوجیھات / إرشادات للمدة الزمنیة للبرنامج الذي یحدد االنتقال التدریجي  :الخطة األكادیمیة للبرنامج
 .امج األكادیميعبر مكونات البرنامج موزعة على كامل فترة البرن

االستعراض السنوي للبرنامج مقابل معاییر محددة لتحدید مدى تلبیة البرنامج  :المتابعة السنویة للبرنامج
 .األكادیمي لمخرجاتھ المعلنة

بیانات عامة واسعة حول ما یرید البرنامج تحقیقھ. أھداف البرنامج تصف المعرفة  :أھداف البرنامج
 .والمھارات والقیم المتوقعة من خریجیھ

تحدید الغرض العام الذي یھدف البرنامج إلى تحقیقھ، ویصف المجتمع الذي صمم البرنامج  :البرنامج رسالة
 .د معاییرهلخدمتھ، ویحدد القیم والمبادئ التوجیھیة التي تحد

نقلھا  إلىاألكادیمي تغطي المعرفة والفھم والمھارات والكفاءات التي یھدف البرنامج  :مخرجات البرنامج
إعادة النظر فیھا  یجبوتعكس مخرجات البرنامج المنھاج الدراسي، و خریجیھ، ممثلة في نتائج قابلة للقیاس

لبرنامج حدیثة وذات صلة ودقیقة: فالنتائج األخیرة وینبغي أن تكون مخرجات ا ،ر المناھج الدراسیةیعند تطو
ً وتعكس المعارف والممارسات الحالیة في الحقل المعرفي؛  وبشكل  ترتبط المخرجات ذات الصلة منطقیا

ملحوظ في الحقل المعرفي. تتطلب المخرجات الدقیقة درجة مناسبة من الدقة األكادیمیة والشمولیة لتحقیقھا 
 .بنجاح

: ھي عنصر أساسي في المناھج الدراسیة لكل برنامج أكادیمي. والھدف من متطلبات معةمتطلبات الجا
بالمھارات األساسیة في التواصل والمنطق الستكمال تطورھم في برامجھم  لبةالطالجامعة ھو تزوید 

 :قادرین على بةسیكون الطل بنجاح،األكادیمیة. عند االنتھاء من متطلبات الجامعة 

 ال باللغتین العربیة واإلنجلیزیة؛الموارد المتاحة للتواصل بشكل فعّ  مختلفتوظیف  .1
 فھم السیاق الفلسطیني ضمن السیاق اإلقلیمي والدولي األوسع؛ .2
  تطبیق التفكیر النقدي، االستنتاج وحل المشاكل في سیاقھ األوسع. .3
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 المؤسسیة الفعالیة

من أجل تحقیق أھداف الجامعة والتحسین المستمر في البنیة واألنشطة، وضعت جامعة بیرزیت دلیل الفعالیة 
الذي یضع الخطوط العریضة لعملیات وإجراءات الرصد والتقییم فیما یتعلق بالمھام األكادیمیة (IEM) المؤسسیة 

 تخطیط والتنفیذ والتعزیز.والمخرجات المؤسسیة لتنفیذ جمیع المھام لضمان المواءمة بین ال

لنشر ثقافة الجودة وتحسین الجودة في جمیع مستویات المؤسسة. تحسین  (IEM) دلیل الفعالیة المؤسسیة یھدف
بنھج ضمن دورة تقییم العمل الجودة ھو مسؤولیة جمیع األفراد والوحدات والمستویات في الجامعة، ویتم تنفیذه 

ھناك احتمال لبدء إجراء في أي مستوى/ وإلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل،  العملیات والتغذیة الراجعة من أسفل
 وحدة داخل بنیة الجامعة وتحریك التغییر عبر جزء أو عدة أجزاء من المؤسسة.

 اإلرشادات التالیة:بلتحقیق ذلك، تلتزم الجامعة ومجتمعھا 

 وااللتزام بمعاییر الجودة المعتمدة من قبل المؤسسة؛ الجیدالفھم  .1
 والرصد والتقییم والتحسین مضمنة في جمیع المستویات في الجامعة؛ التخطیطمن مستمرة دورة  .2
مرتكزة إلى مرجع وتشمل التقییم الذاتي الدقیق، الإلى األدلة والبینات و المستندةالمنتظمة المراجعات  .3

 ؛لبةالط وتتسم بالشفافیة والشمولیة وتركز على ،صحاب المصلحةألوالتأمل والتغذیة الراجعة 
 روح التقییم الذاتي النقدي؛ عززوتتشجیع التعاون وتبادل الممارسات الجیدة  .4
 تؤول إلى المستوى التنظیمي األكثر فعالیة لھا، مع خطوط واضحة للمساءلة؛ .5
 الة والعمل في إطار مبادئ المساواة والعدالة الطبیعیة.صممت لتكون فعّ  .6

 والتطویر التخطیط مكتب

جودة واتساق ما تقدمھ الجامعة ومخرجاتھا، وكفاءة وفعالیة عملیات  على والتطویریشرف مكتب التخطیط 
الذي یشرف على األنشطة داخل ویقود المكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویر  .الجامعة في تحقیق رسالتھا

 :(IEM)دلیل الفعالیة المؤسسیة ومواءمتھا على یحرص والمشار إلیھا أدناه المؤسسة 

 االستراتیجي وخطط العمل وتنفیذھا في ضوء مؤشرات األداء المؤسسیة والتشغیلیة؛التخطیط  -أ
مواءمة السیاسات واإلجراءات والمخططات التنظیمیة مع تقاریر وتوصیات المراجعات  -ب

 الخارجیة؛ الداخلیة/
 ال للموارد البشریة والمادیة والمالیة داخل المؤسسة؛االستخدام الفعّ  -ت
 مج األكادیمیة على أساس التقییم الذاتي الدوري والمراجعة الخارجیة؛التحسین المستمر للبرا -ث
 ظم المعلومات وقواعد البیانات في متطلبات عملیة التخطیط وصنع القرار؛فعالیة نُ  -ج
 إعداد تقاریر الفعالیة المؤسسیة. -ح

 :ینفذ المكتب العمل من خالل ثالث وحدات رئیسیة على النحو التالي



 

6 

   (IRU) وحدة البحث المؤسسي

المسؤولة عن استخراج جمیع البیانات والبحوث على المستوى المؤسسي أو أي من أجزائھا لضمان  الوحدة ھي
أنشطة الجامعة المتعلقة بالجودة واالتساق. وتحافظ على خالصة وافیة من اإلحصاءات وقواعد البیانات 

صیاغة السیاسات والرصد والتقییم. وتقدم التخطیط المؤسسي، ووواألداء لدعم المراجعات الدوریة  ومواردھا
 .الوحدة تقاریر عن مؤشرات األداء المؤسسیة والتشغیلیة وفق األسس والمعاییر المحددة

  (I&PU) وحدة المعلومات واإلجراءات

العمل و الحثیثة لھا والمراجعة ،المسؤولة عن إدارة مستودع السیاسات واألنظمة واإلجراءات العملیةالوحدة ھي و
في تعزیز الفعالیة من خالل تحسین الوحدة . وتساعد ككل متواصل على مستوى الجامعةلى تطویرھا بشكٍل ع

كما تدیر مرافق وموارد ومساحات الجامعة وتشرف على توظیف تكنولوجیا ، العملیات بین وحدات الجامعة
 .المعلومات لتعزیز األداء الجامعي

  (M&EU)والتقویم وحدة المتابعة 

دة المتابعة والتقویم األھداف االستراتیجیة للجامعة، وتضمن أن یتم استیفاء جمیع معاییر ومقاییس الجودة تدعم وح
دور یتمثل من خالل عملیات متابعة موحدة ودقیقة في الوقت المناسب وتقییم عملیات ضمان الجودة وتعزیزھا. و

على وجھ تشرف الوحدة وور وابقائھ قید المراجعة. اإلشراف على تنفیذ إطار الجودة المطبوحدة المتابعة والتقویم 
 الخصوص، على عملیات التقییم الذاتي ومراجعة البرامج األكادیمیة وتطویر وتنفیذ التقییم المبنیة على األدلة

والمعلومات واإلجراءات كما تراقب الوحدة تنفیذ التحسینات الموصى المؤسسي البحث  وحدتيّ  التعاون معوذلك ب
 بھا.

 

 التقییم

ضمان الجودة للعملیة المستمرة لالسیاق،  وفي ھذاالتقییم ھو لبنة البناء لضمان الجودة، ولھ عالقة مباشرة بھا. 
 التعلیمیة المقدمة التي تركز على المساءلة والتحسین. اتالخدمالجاریة لتقییم نوعیة 

مج األكادیمي (أو المؤسسة)؛ وینطوي على جمع یتم تنفیذ التقییم الذاتي من قبل الجھات المعنیة مباشرة في البرنا
ً من ثم المتعلقة بالعملیة وووتحلیل المعلومات ذات الصلة  ، من أجل اتخاذ قرار المقارنة مع معاییر محددة مسبقا

 بشأن كفایتھا، وضرورة العمل من أجل تحسینھا.

صحة نتائج المراجعة الداخلیة وتنفیذ  وینبغي أن تستكمل مع التقییم الخارجي (تنظم من قبل الجامعة) للتحقق من
). وھذان الركنان أساسیان وسوف یتم تنفیذھما بالكامل داخل الجامعة، 1التدابیر التصحیحیة وفعالیتھا، الشكل (

 .)التي ھي خارج نطاق ھذا الدلیل(یتطلب إشراك مؤسسات خارجیة  األمر الذي لتحقق من ضمان الجودة للعمومل
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 عملیة ضمان الجودة: عناصر 1شكل 

/ أو على المستوى المؤسسي) ویتضمن التقییم الذاتي تحدید وفھم العملیة (سواء األكادیمیة على مستوى البرامج 
لنقاط القوة والضعف، على افتراض الملكیة والمسؤولیة ووجود التزام قوي لتطویر وتنفیذ خطة عمل عالجیة. 

البشریة و/ أو المادیة، تجانس المناھج الدراسیة، أو تقییم أعضاء ھیئة وھي لیست آلیة لتبریر أو ترشید الموارد 
التدریس والموظفین. ومع ذلك، فإن العملیة قد تتعرض لخطر تبریر أوجھ القصور وتعلق أوجھ القصور في 

 العناصر الخارجة عن نطاق السیطرة.

كل تقییم داخلي یشكل تقییم ذاتي. قد تقرر  من المھم اإلشارة إلى أن التقییم الذاتي ھو تقییم داخلي، ولكن لیس
الجامعة تقییم برامجھا األكادیمیة، وتعین لجنة داخلیة من األكادیمیین للقیام بذلك. فمن المؤكد أنھا عملیة تقییم 
داخلي، حیث أن جمیع األطراف المشاركة ینتمون إلى نفس المؤسسة. ولكن، ال یمكن اعتبارھا تقییماً ذاتیاً، حیث 

 ألطراف المشاركة في إجراء التقییم لیسوا نفس األشخاص المشاركین في تشغیل البرنامج.أن ا

 :إن التقییم الذاتي ھو جزء من عملیة دائمة ودوریة. لكي تكون فعالة، یجب تطبیق الشروط التالیة

 .) فھم واضح للعملیة ونطاقھا وقیودھاStakeholdersیجب أن یكون لدى أصحاب المصلحة ( -أ
عدید من األسباب الصحیحة إلجراء التقییم الذاتي، ولكن یجب أن تكون مدفوعة بالدافع الداخلي ھناك ال -ب

ال یتجزأ من ضمن العملیات  نتائج فعالة. وینبغي أن تكون جزءاً الحصول على للموظفین المعنیین من أجل 
 العادیة للجامعة.

وأن یكون أصحاب المصلحة على  ،نتائجھینبغي أن یستكمل التقییم الذاتي بمراجعة خارجیة للتحقق من  -ت
 ً  بخبراتھم ومالحظاتھم مع الفریق الخارجي. استعداد للمشاركة علنا

یجب أن یحظى التقییم الذاتي بدعم القیادات المؤسسیة، وااللتزام المؤسسي بتنفیذ إجراءات التحسین الناتجة  -ث
 عن عملیة التقییم الذاتي.

 :متابعةال
  تغییرات فوریة•
 تخطیط وتنظیم إجراءات التحسین•
 متابعةال•

 :التقییم
 جمع ومعالجة وتحلیل المعلومات ذات الصلة•
تقییم المدخالت والعملیات والنتائج، مقابل المعاییر المحددة •

 ً  مسبقا
 المراجعة الخارجیة والتحقق من نتائج التقییم•

 االعتماد
 لجودةالعام لضمان ال
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یمكنھ العمل مع الموظفین وأصحاب المصلحة  ،منسق وفریق متخصص ینبغي أن یقود عملیة التقییم الذاتي -ج
 یتطلب موارد مالیة وبشریة مناسبة كافیة، والوقت الالزم الستكمال الدورة. ھذا األمروعند الحاجة. األخرین 

نشر النتائج من خالل التقاریر المرحلیة  یتم تنظیمأن ، وذلك یجب أن تتاح المعلومات كدلیل حیثما أمكن -ح
 الوثائق.و

تغییرات فوریة حیثما أمكن، والتخطیط  حداثوإمتابعة أو إدارة التغییر تعني العمل بناء على نتائج عملیة التقییم، 
 .للتغییرات األكثر شموالً ضمن جدول زمني محدد 

ین من الدوائر یركز التقییم الخارجي على التحقق من نتائج عملیة التقییم الذاتي. ویمكن القیام بھا من قبل األكادیمی
ویوجھ نحو التقییم الخارجي ولكي یتطور من عناصر العملیة الداخلیة.  والوحدات األخرى باعتبارھا عنصراً 

ً " كونھ یرتكز االمتثال"ثقافة  ، ینبغي أن یكون السیاق المحلي للمؤسسة وبیئتھا بقوة على المعاییر المحددة خارجیا
 ً  .دید أولویات اإلجراءات الرامیة إلى تنفیذ التغییرتحل ةالموجھ بوصلةال المباشرة ھو دائما
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 المؤسسي التقییم معاییر

 ً لمكونات الرئیسیة التي ینبغي أن توجھ عملیة التقییم على المستوى المؤسسي. وقد ل یقدم القسم التالي ملخصا
باعتبارھا مؤسسة تعلیم عالي وضعت المجموعة التالیة من المعاییر لتوجیھ األداء المؤسسي لجامعة بیرزیت 

لھیئة  مع أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة ومعاییر التراخیص واالعتمادھذه المعاییر وتتماشى  ،فلسطینیة
). وتستھدف المعاییر كل من المؤسسة AQACاالعتماد والجودة في مؤسسات العلیم العالي الفلسطینیة (

 وبرامجھا التعلیمیة، كما ھو موضح أدناه:

 الرسالة والھیكلة والحوكمة؛: 1معیار •
 : التخطیط والفعالیة؛2معیار  •
 : الموارد المالیة؛3معیار  •
 : الشفافیة والنزاھة؛4معیار  •
 : الھیئة التدریسیة واإلداریة؛5معیار  •
 : آلیات ضمان الجودة؛6معیار  •
 : شؤون الطلبة والخدمات المساندة؛7معیار  •
 والمرافق؛: مصادر التعلیم والتعلم 8معیار  •
 : البرنامج التعلیمي؛9معیار  •
 : البحث العلمي واألنشطة المساندة؛10معیار  •
 : المشاركة المجتمعیة.11معیار  •

 : الرسالة والھیكلة والحوكمة1معیار 
تدرك مؤسسة التعلیم العالي أھمیة رسالتھا في تحدید ورسم معالم ھویتھا وفلسفتھا، وأھمیة الحوكمة الجیدة في 

للمؤسسة رؤیة وانیاتھا لتحقیق أھدافھا ورسالتھا بكفاءة وفعالیة بما یخدم المؤسسة واألطراف المعنیة. توظیف إمك
واضحة على المدى البعید تحدد أھدافھا في سیاق سیاسات التعلیم العالي وھویتھا والمجتمع الذي تخدمھ. تتسق 

واإلقلیمیة والدولیة، وتتسم بالمرونة الكافیة السیاقات المحلیة وأھداف المؤسسة وغایاتھا مع رسالتھا، وتنسجم 
للمؤسسة ھیكل تنظیمي مناسب وفعال یحقق ولالستفادة من الفرص المتاحة واستیعاب المستجدات والتغیرات. 

  .متطلبات الحوكمة الرشیدة ویغطي جمیع أنشطتھا التعلیمیة

 :ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي

رسالة تتالءم مع رؤیتھا وتطلعاتھا المستقبلیة ومع تصنیفھا، وتمیزھا ھذه الرسالة عن غیرھا  المؤسسةتتبنى  .1
 .من مؤسسات التعلیم العالي، وتوضح أنشطتھا التعلیمیة ومشاركتھا المجتمعیة

عیة قابلة تحدد المؤسسة أھدافھا وغایاتھا الحالیة والمستقبلیة، بحیث تنسجم مع رسالتھا ورؤیتھا، وتكون واق .2
 .للتحقیق

تتمتع إدارتھا العلیا بالخبرة واالستقاللیة الكافیتین لضمان فعالیتھا وموثوقیتھا في تحمل مسؤولیاتھا التطویریة  .3
 واتخاذ القرارات وإدارة الموارد.

بما في ذلك أسس اختیار  الخاصة بحوكمتھا التعلیماتوقوانینھا وأنظمتھا  وبشكٍل واضحتحدد المؤسسة  .4
 منائھا/ إدارتھا، ومدة عضویتھم ومھامھم ومسؤولیاتھم.مجلس أ
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ً  تتبنى المؤسسة ھیكالً  .5 ً  تنظیمیا لتصنیفھا وحجمھا، وتحدد العالقات بین مكوناتھ الھرمیة، وتوضح  مناسبا
األدوار والمؤھالت والمسؤولیات لكل مكون منھ بشفافیة ومھنیة وبما یغطي جمیع الجوانب والخدمات التي 

 .تقدمھا
من خالل إشراكھم بعضویة  ،جماعي وتشاركي مع جمیع األطراف المعنیة المؤسسة قراراتھا بشكلٍ تتخذ  .6

 اللجان والمجالس األكادیمیة وغیر األكادیمیة التي تشكلھا.
7.  ً ، وتوثقھا بشكل یسھل تراجع المؤسسة سیاساتھا وإجراءاتھا التنظیمیة والتعلیمیة، وتطورھا وتحدثھا دوریا

 ع األطراف المعنیة، وتعممھا على مجتمع المؤسسة كل فیما یخصھ.الوصول إلیھا لجمی
 : التخطیط والفعالیة2معیار 

تدرك مؤسسة التعلیم العالي أھمیة التخطیط والتقییم الدوري في تحسین وتطویر أدائھا، وتعمل على تنفیذه بإشراك 
لدى ویتوفر لرسالتھا ورؤیتھا.  اءمةمووجمیع األطراف المعنیة داخل المؤسسة وخارجھا بطریقة منتظمة وشاملة 

توظف نتائج التغذیة الراجعة في كما المؤسسة قنوات واضحة وفاعلة لتقییم أدائھا وعملیاتھا التعلیمیة وخدماتھا، 
عملیات التحسین والتطویر، وتوثق ھذه العملیات ونتائجھا بشكل واف، وتعممھا على األطراف المعنیة في 

 المؤسسة.

  م، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:ولتحقیق ما تقد

دوري ومنتظم وبإشراك جمیع األطراف  تستخدم المؤسسة أفضل الممارسات لتقییم أدائھا ومخرجاتھا بشكلٍ  .1
 المعنیة، وبما یتماشى مع المعاییر الدولیة.

مشاركتھم والتزامھم تشرك المؤسسة جمیع األطراف المعنیة في التخطیط االستراتیجي بشكل دوري، وتشجع  .2
 بتحقیق خططھا التنفیذیة على كافة مستویاتھا وتقییم مخرجاتھا.

تستخدم المؤسسة مؤشرات أداء واضحة ومقننة في تقییم فعالیة أدائھا وتحقیقھا لرسالتھا، وتتخذ التدابیر  .3
 .توجدالالزمة لمعالجة جوانب القصور حیثما 

4.  ً ً  توظف المؤسسة نظاما ً  تقییما ً  دوریا على كافة مستویاتھا لتقییم أدائھا ورضا األطراف المعنیة بھذا  دقیقا
القرارات ووضع الخطط الالزمة  تخاذالمراكز الحوكمة في المؤسسة العالقة باألداء، ویسترشد بھ ذوو 

 للتطویر والتحسین.
5.  ً على جمیع وتعممھا  تقنن المؤسسة سیاساتھا وإجراءاتھا وعملیاتھا المؤسسیة الشاملة، وتراجعھا دوریا

 األطراف المعنیة.
 : الموارد المالیة3معیار 

تدرك مؤسسة التعلیم العالي أھمیة توفیر الموارد المالیة الكافیة والمالئمة لتنفیذ عملیاتھا التعلیمیة وتحقیق أھدافھا 
 على الوجھ األمثل.

ا بالطرق المثلى لتطویر أدائھا لدى المؤسسة خطط وسیاسات لتجنید الموارد المالیة الالزمة، واستخدامھا وإدارتھ
تكالیفھا التشغیلیة وخططھا  لتغطیةمتنوعة تقوم المؤسسة بتجنید األموال من مصادر  . وتحقیق االستدامة

الشراكات مع المؤسسات كما تقوم بعقد ألنشطة االستشاریة والریادیة، والدعم لوتقدیم الخدمات  التنمویة،
 األخرى.

 سسة التعلیم العالي بالتالي:ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤ
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تتالءم المرافق والبنیة التحتیة المتوفرة في المؤسسة بشكل كاف ومناسب مع تصنیفھا وحجمھا ونشاطاتھا  .1
 .وعملیاتھا التعلیمیة

تتناسب الموارد المالیة المتاحة للمؤسسة مع أھدافھا وتلبي التغیرات والمتطلبات المستقبلیة في عملیاتھا  .2
 .التحتیة لتطویر بنیتھا

3.  ً ً  تضع المؤسسة نظاما إلدارة وتقییم الموارد المتوفرة فیھا، وتحدد السیاسات واإلجراءات  واضحا
 .والمسؤولیات على كافة المستویات لضمان االستخدام األمثل لھا في تنفیذ وتطویر أدائھا

ھذه  وتتاحعي وخارجھ، تقوم المؤسسة بعملیات جرد دقیقة ودوریة لجمیع مواردھا المتوفرة في الحرم الجام .4
 .المعلومات بشكل واضح وشفاف لألطراف المعنیة داخل المؤسسة

5.  ً تطویریة للحفاظ على الموارد المتاحة لدیھا، وتعززھا بما یتناسب واستراتیجیتھا  تضع المؤسسة خططا
 .وأنشطتھا المستقبلیة

على التعاون والشراكة مع الھیئات  األموال، وتشجعھا دتكلف المؤسسة دائرة أو أكثر بتعزیز الموارد وتجنی .6
 .بما یدعم تطویر قدرات المؤسسةوالصلة داخل المؤسسة وخارجھا ذات األخرى 

 : الشفافیة والنزاھة4معیار 
تدرك مؤسسة التعلیم العالي أھمیة الحریة األكادیمیة والفكریة كسمة ممیزة للتعلیم العالي، وتقر بأھمیة الشفافیة 

 والنزاھة كوسیلة ضروریة لتحقیق رسالتھا وأھدافھا كمؤسسة للتعلیم العالي. 

التعلیمیة ھا وأنشطتھا تعزز المؤسسة مكانتھا وموثوقیتھا في المجتمع بنشر معلومات شاملة ووافیة عن عملیات
 ألطراف المعنیة.اواقع المؤسسة بشفافیة، وتتیحھا عبر الوسائل المختلفة لجمیع  تعكس

تلتزم المؤسسة بسیاساتھا وإجراءاتھا دون تمییز أو محاباة، وتمتثل للمتطلبات التي تنظم عملھا كمؤسسة تعلیم 
 عالي في البلد الذي تعمل فیھ.

 ؤسسة التعلیم العالي بالتالي:ولتحقیق ما تقدم، تلتزم م

تضع المؤسسة ضمن سیاساتھا وإجراءاتھا خطة نزیھة ومنصفة لتحقیق المساواة وتكافؤ الفرص في جمیع  .1
 ً  .قراراتھا الداخلیة وعالقاتھا الخارجیة، وتراجعھا وتقیمھا دوریا

تعمم المؤسسة بصراحة وشفافیة على جمیع األطراف المعنیة المعلومات المحدثة الخاصة بھا كاإلحصائیات  .2
ً  وتنشروغیرھا، ومؤشرات األداء واالنجازات والتعدیالت والقرارات والمراسیم   ھذه المعلومات إلكترونیا

 ً  حسب الحاجة لضمان وصولھا إلى المعنیین. وورقیا
ق والمراجعة الداخلیة والخارجیة لعملیاتھا اإلداریة والمالیة بما یتماشى والممارسات تقوم المؤسسة بالتدقی .3

 المعلومات بشفافیة لمراكز القرار في المؤسسة. ھذهالفضلى في ھذا المجال، وتتیح 
تفصح المؤسسة عن میزانیتھا المدققة والتي تشمل جمیع مواردھا ومصروفاتھا، وتسھل لجمیع األطراف  .4

 لوصول إلیھا بما یعزز الموثوقیة في إدارتھا كمؤسسة تعلیم عالي.المعنیة ا
ضمن لوائح واضحة بمدونة سلوك ووحدات في جمیع عملیاتھا ونشاطاتھا التعلیمیة  تلتزم المؤسسة أفراداً  .5

 لتنفیذھا ومتابعتھا.
داخل المؤسسة  وشفاف لمعالجة جمیع التظلمات والشكاوى المقدمة إلیھا من عادلنظام تحتكم المؤسسة إلى  .6

 یتم من خاللھ اتخاذ القرارات ومتابعة تنفیذھا دون تمییز. ،أو من أحد شركائھا
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تلتزم المؤسسة بسیاسة صارمة للخصوصیة والسریة، وتمتنع عن اإلفصاح عن أیة سجالت أو معلومات  .7
 وموظفیھا لغیر ذوي العالقة. بطلبتھاتتعلق 

 : الھیئة التدریسیة واإلداریة5معیار 
المؤسسة أھمیة أعضاء ھیئتھا التدریسیة وموظفیھا المھنیین واإلداریین ودورھم في تمیزھا األكادیمي  تدرك

 وتطورھا باعتبارھم العمود الفقري لعملیاتھا التعلیمیة.

مؤھلة وبأعداد كافیة وبخلفیات متنوعة وتساھم في المھنیة الكادیمیة واألكوادر التحرص المؤسسة على استقطاب 
 بما یحقق أھدافھا ورسالتھا على أكمل وجھ.واستمراریتھم في المؤسسة، تنمیتھم وتطویرھم 

تحرص المؤسسة على إشراك كوادرھا البشریة بفعالیة في عملیات اإلدارة والحوكمة والتخطیط والتقییم 
 والتطویر.

الت الالزمة ألعضاء ھیئتھا التدریسیة للمساھمة الفاعلة واالیجابیة في تطویر توفر المؤسسة الدعم والتسھی
 أنشطتھا التعلیمیة والبیئة البحثیة.

العلمیة والمجتمعیة البحثیة األنشطة  لدى المؤسسة سیاسات تشجیعیة إلشراك أعضاء ھیئتھا التدریسیة في
 ً ً  والمھنیة محلیا  .ككل ادل وتطویر المعارف بما یعزز أداء المؤسسة، وتعزز مساھمتھم الفاعلة في تبودولیا

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

التعیینات و تطویر الكوادر المتوفر لدیھا، كادر بشري مؤھل من خالل تضع المؤسسة سیاسات واضحة لبناء .1
لتبادل الخارجیة لتمویل ودعم المنح الجدیدة وتخصیص الموارد المالیة الكافیة وعقد اتفاقیات التعاون وا

 الدراسیة والتبادل األكادیمي.
المؤسسة بفعالیة في تصمیم وتقییم وتطویر المناھج التعلیمیة وأسالیب التعلیم  أعضاء ھیئة التدریس في یسھم .2

 برامج المؤسسة التعلیمیة. والتعلم في
وص سیاساتھا وإجراءاتھا التي تحدد المؤسسة لموظفیھا إمكانیة الوصول إلى وثائق واضحة بخصتتیح   .3

امتیازاتھم ومسؤولیاتھم تجاه المؤسسة والمجتمع، وتزودھم بالوصف الوظیفي المفصل وإجراءات التقییم 
 المنتظم والتغذیة الراجعة.

دوري لدورات تدریبیة لتوسیع معارفھم وتحسین مھاراتھم بما یتناسب  یخضع موظفي المؤسسة بشكلٍ  .4
 اإلضافة إلى وجود أنشطة إرشادیة خاصة بالموظفین الجدد.ومتطلبات عملھم، ب

تخصص المؤسسة دائرة للتعامل مع الكوادر البشریة ومتابعة جمیع قضایاھم المتعلقة بالتوظیف والرعایة  .5
 ذلك حفظ السجالت وتحدیدھا.في االجتماعیة، والتقدم الوظیفي، واألمور المالیة بما 

ذلك التعاون مع  لموارد المناسبة لدعم وتعزیز أنشطتھم البحثیة بما فيتوفر المؤسسة لكوادرھا البشریة ا .6
 نشاطات أكادیمیة. مؤسسات خارجیة ودعم مشاركاتھم في

تلتزم المؤسسة بالمواءمة بین مؤھالت أعضاء الھیئة التدریسیة المتفرغین وغیر المتفرغین فیھا مع  .7
األعباء  عى ما أمكن لتقلیص مساھمة غیر المتفرغین فيالمقررات التدریسیة أو التدریبیة الموكلة إلیھم، وتس

 التدریسیة وضمن نسب محددة ومبررة.
 األعداد: .8

 30: 1نسبة أعضاء ھیئة التدریس بدوام كامل إلى الطالب:  -
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 1:50نسبة الموظفین اإلداریین بدوام كامل إلى الطالب:  -
 100: 1نسبة الفنیین بدوام كامل / مساعدي التدریس إلى الطالب:  -
 5: 1نسبة أعضاء ھیئة التدریس بدوام جزئي إلى أعضاء ھیئة التدریس بدوام كامل:  -
نسبة العبء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس بدوام جزئي إلى العبء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس  -

 5: 1بدوام كامل: 
 : آلیات ضمان الجودة6معیار 

 جودة األكادیمیة وتعزیز أدائھا األكادیمي ونوعیة خریجیھا.تدرك المؤسسة أھمیة وجود آلیات فعالة لضمان ال

تتبنى المؤسسة إجراءات محایدة ومستقلة عن إدارة المؤسسة، وتیسر وصول المعلومات الكافیة والوافیة إلى 
 القائمین علیھا لتقییم أداء المؤسسة بفعالیة ووضوح.

ي عملیات التقییم الدوري المقنن لبرامجھا التعلیمیة تشجع المؤسسة األطراف المعنیة فیھا بالمشاركة الفاعلة ف
 ومخرجاتھا للحكم على مدى انسجامھا مع أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة.

لدى المؤسسة قنوات محددة لتوظیف التغذیة الراجعة من عملیات التقییم لدعم قرارات اإلدارة العلیا في المؤسسة 
 وریة لمعالجة أوجھ القصور وتحسین أداء المؤسسة.جراء تعدیالت جوھریة وإصالحات ضرإل

وتسعى لنشر ثقافة الجودة داخل  فیھاالجودة حثیثة لتطویر وتعزیز فعالیة آلیات ضمان  اً المؤسسة جھودتبذل 
 . ، وتحفز كوادرھا على االنخراط فیھاالمؤسسة وخارجھا

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

ضمان لیات آلھیكل الھرمي للمؤسسة وحدة لضمان الجودة، تتحمل مسؤولیة تنفیذ وتعزیز یتضمن ا .1
الجودة في المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة، ولدیھا الصالحیات الكافیة التخاذ التدابیر الالزمة للتطویر 

 والتحسین.
ت وحدة ضمان دور ومسؤولیا للمؤسسة دلیل شامل لإلجراءات الداخلیة لضمان الجودة فیھا، یحدد .2

الجودة، ویوضح السیاسات واإلجراءات المتعلقة بالتقییم الدوري للمؤسسة ككل ولبرامجھا التعلیمیة 
 المعتمدة.

توظف المؤسسة أدوات كمیة ونوعیة مناسبة في تقییم المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة الفاعلة لقیاس تطور  .3
 الدولیة.والمعاییر المحلیة وما یتماشى أدائھا من خالل مؤشرات أداء محددة ومحكات مرجعیة، وب

تكلف المؤسسة أعضاء ھیئتھا التدریسیة بالقیام بعملیات المراجعة السنویة والتقییم الذاتي لبرامجھا  .4
الراجعة والتوصیات من جمیع األطراف المعنیة، واتخاذ التدابیر الالزمة  التغذیةومتابعة التعلیمیة، 

 مج ومخرجاتھا.البرا ھذهمدخالت لتطویر وتحسین 
ة لھا، وتتیحھا للطلبة توثق المؤسسة نتائج التقییم الخاصة ببرامجھا التعلیمیة، والخطط التطویریة المقرّ  .5

 وأعضاء الھیئة التدریسیة والمعنیین داخل المؤسسة لتعزیز الثقة بأدائھا ونشر ثقافة الجودة فیھا.
 والخدمات المساندة الطلبةشؤون : 7معیار 

وتأھلیھم وتنمیتھم كمواطنین  تطویرھموأن تدرك المؤسسة أن الطلبة ھم المستفیدون األساسیون من المؤسسة، 
 صالحین لھ األھمیة القصوى في نجاح المؤسسة وتحقیق رسالتھا.
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 التحتیة بما یدعم تعلم الطلبة والفكریة وبنیتھاحثیثة لتطویر وتحسین بیئتھا الثقافیة  تبذل المؤسسة جھوداً 
 األكادیمي ویسھم في تطورھم على الصعید الشخصي. وتحصیلھم

لدى المؤسسة سیاسات وإجراءات واضحة وعادلة تتماشى مع خطتھا لتحقیق المساواة وتكافؤ الفرص، وتسعى 
والتحصیل من جھة وبین توجھات وقدرات الطلبة للنجاح لجسر الھوة بین متطلبات المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة 

 رى باتخاذ التدابیر الالزمة.من جھة أخ

ایجابي في  تحرص المؤسسة على مشاركة طلبتھا بفعالیة في األنشطة المنھجیة والالمنھجیة وإسھامھم بشكلٍ 
ً  ةیتطویر برامجھا التعلیمیة والمؤسس  .معا

تقدم طلبتھا وتحصیلھم األكادیمي، وتوفر لھم األنشطة الداعمة والخدمات الكافیة  كثبعن تتابع المؤسسة 
 أدائھم.واالرشاد الالزم لتحسین 

ومدوناتھا السلوكیة وأي تعدیالت األكادیمیة تستخدم المؤسسة قنوات فاعلة لتعمم على طلبتھا متطلباتھا وأنظمتھا 
 تطرأ علیھا.ذات عالقة 

حدیث سیاساتھا واستراتیجیاتھا الخاصة بقبول الطلبة وتقدمھم وتحصیلھم، لضمان تقوم المؤسسة بمراجعة وت
 مالءمة ھذه السیاسات وعدالتھا ضمن منظومة المؤسسة والتغیرات المحلیة والدولیة.

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

بشكل خاص التوجیھ واإلرشاد الكافي لتعریفھم بالمتطلبات  وللجدد منھمعام  توفر المؤسسة لطلبتھا بشكلٍ  .1
األكادیمیة، واألنظمة والتعلیمات، والنزاھة األكادیمیة، ومدونة السلوك، المعمول بھا في المؤسسة، 

ً  ذاتالمعلومات وغیرھا من  ً  الصلة، وتسھل لھم إمكانیة الوصول إلیھا ورقیا  .وإلكترونیا
نتظم سیاساتھا وإجراءاتھا وأنظمتھا المتعلقة بالطلبة وتطورھا بمشاركة دوري وم تراجع المؤسسة بشكلٍ  .2

 فاعلة من الجسم الطالبي.
تخصص المؤسسة العدد الكافي من المشرفین المرشدین لتوفیر الدعم واإلرشاد األكادیمي والشخصي  .3

تحصیلھم حیثما عام والمتعثرین منھم بشكل خاص، ومتابعة احتیاجاتھم وتقدمھم و الالزم للطلبة بشكلٍ 
 یلزم.

تكلف المؤسسة دائرة لمتابعة شؤون الطلبة، وتزودھا بما یلزم من المختصین والمنسقین إلرشاد الطلبة  .4
وتوجیھھم وتنظیم األنشطة الالمنھجیة الداعمة التي من شأنھا تسھیل عملیة اندماجھم في بیئتھم الجدیدة 

 تجربتھم في التعلیم العادي.ثراء إو
الطلبة على تشكیل اللجان الطالبیة، وتدعمھا وتنظم أنشطتھا من خالل سیاسات تشجع المؤسسة  .5

 وإجراءات معتمدة من قبل المؤسسة بھذا الخصوص.
تشرك المؤسسة ممثلین عن الطلبة في لجانھا ومجالسھا للمساھمة في صنع القرارات المتعلقة بالقضایا  .6

 غیر مباشر. وأمباشر  التي تؤثر على الطلبة بشكلٍ 
للطلبة بأسعار معقولة وجودة عالیة، كالخدمات الصحیة واإلرشادیة،  إضافیة خدماتفر المؤسسة تو .7

 المتاحة.وخدمات الطعام والسكن والمواصالت والتوظیف، وغیرھا من الخدمات األخرى 
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8.  ً ً  تقدم المؤسسة برامجا  من خالل المنح الدراسیة واإلعفاءات الكاملة أو لدعم طلبتھا المحتاجین مالیا
 الجزئیة، للتخفیف من أعبائھم المالیة وتكالیف المعیشة.

 مصادر التعلیم والتعلم :8معیار 
تدرك المؤسسة أھمیة مصادر التعلیم والتعلم في تنفیذ برامجھا التعلیمیة وتعزیز التفاعل الصفي لتحقیق مخرجات 

 التعلم المنشودة من ھذه البرامج.

ً تسعى المؤسسة لتوفیر مصادر كافیة وشام ً  لة ومتنوعة للتعلیم والتعلم كما متطلبات البرامج التعلیمیة  تلبي، ونوعا
 والمقررات الدراسیة المرتبطة بھا.

تسعى المؤسسة لتزوید مكتبتھا بالكتب والنشرات والمجالت الورقیة واإللكترونیة الحدیثة والمتنوعة، لتلبیة 
احتیاجات البرامج التعلیمیة وأنشطتھا البحثیة، وضمان سھولة وصول ھذه المقتنیات إلى جمیع أفراد مجتمع 

المصادر المتوفرة للتعلیم والتعلم ضمن تشجع المؤسسة أعضاء ھیئتھا التدریسیة على توظیف كما المؤسسة. 
 ناجعة.ال بالطرقاستخدامھا مساقاتھم الدراسیة، وتزوید طلبتھم باإلرشادات واإلجراءات الضروریة لضمان 

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

 یث مصادر التعلیم والتعلم.تتضمن میزانیة المؤسسة السنویة التطویریة مخصصات مالیة كافیة لتوفیر وتحد .1
توفر المؤسسة في قاعاتھا التدریسیة ومختبراتھا ومرافقھا التعلیمیة ما یكفي من مصادر التعلیم والتعلم بما  .2

 التعلیمیة.العملیات یلبي احتیاجات برامجھا التعلیمیة وطلبتھا، وتسھل توظیفھا في 
ً وتشجع المؤسسة مقتنیات المكتبة الورقیة واإللكترونیة، توفر  .3 بما  استخدامھا، وتحدث ھذه المقتنیات سنویا

وتعمم ھذه المقتنیات الورقیة والكترونیة على  العالمیة،اإللكترونیة فیھا االشتراك في قواعد البیانات 
 األطراف المعنیة.

 ، بما في ذلك كیفیة االستخدامالمكتبةالمؤسسة تعلیمات وإجراءات وأنظمة شاملة ومحدثة الستخدام تضع   .4
واإلعارة، ودور ومسؤولیة طاقم المكتبة، وسیاسات وإجراءات اختیار المصادر وتطویرھا، وطبیعة 

 الخدمات المقدمة للجمھور، ومدونة سلوك الستخدام المكتبة ومصادرھا بما في ذلك حقوق الطبع والنشر.
5.  ً ً  تطور مكتبة المؤسسة موقعا ً  فاعالً  إلكترونیا ویوفر بوابة إلكترونیة آمنة  یغطي عملیاتھا وأنشطتھا، ومنظما

 من خاللھ جمیع مقتنیاتھا وبما یتناسب مع سیاساتھا. تتیحالستخدام الطلبة والموظفین 
6.  ً ً  توظف المؤسسة نظاما ) في تنفیذ البرامج Learning Management Systemإلدارة التعلم ( إلكترونیا

 أنفسھم.التعلیمیة لتعزیز التفاعل بین المعلم والطلبة وبین الطلبة 
تحرص المؤسسة على توفیر وتطویر السیاسات واإلجراءات الالزمة الستخدام عادل وسلیم لمرافقھا  .7

 الصلة بمتابعة تنفیذھا، وتشمل: ذاتاإلدارات ومصادرھا التكنولوجیة المتوفرة، وتعھد إلى 
 ،أجھزة الحاسوب والمصادر التكنولوجیة والبرمجیات -
 ،المرافق والمختبرات والتجھیزات -
 ،النظم األكادیمیة واإلداریة وشبكة المعلومات اإللكترونیة وأمنھا -
 ،الصحة والسالمة العامة -
 ،ذوي االحتیاجات الخاصة -
 .والطوارئاألمن  -
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 البرنامج التعلیمي 9معیار 
تدرك المؤسسة أن خریجیھا ھم الحصیلة النھائیة التي تعكس أدائھا كمؤسسة للتعلیم العالي، ولذلك تقدم برامج 

 یمیة ممیزة وحدیثة تلبي متطلبات سوق العمل وتتماشى مع رسالتھا وأھدافھا.تعل

للبرامج التعلیمیة في المؤسسة مخرجات تعلمیة محددة، تغطي المعارف والمفاھیم والمھارات األساسیة في 
الدرجة دوریا لضمان مالءمتھا ألھداف وغایات البرنامج التعلیمي ومستوى  وتحدیثھاالتخصص، ویتم مراجعتھا 

 العلمیة.

تحرص المؤسسة على دراسة ومتابعة االحتیاجات المتنامیة في السیاق المحلي والدولي لخریجین مؤھلین 
وتثبیتھا، وتعمل على تطویر واستحداث البرامج التعلیمیة لتأھیل خریجیھا، مع األخذ بعین االعتبار المصادر 

ؤسسات األخرى والمشغلین والمجتمع ككل لتطویرھا وتنفیذھا. والكوادر البشریة المتوفرة لدیھا وبالتعاون مع الم
تعتمد المؤسسة مرجعیات واضحة في تحدید مستویات الدرجات العلمیة التي تطرحھا من حیث المحتوى 

بما یتماشى مع اإلطار الوطني للمؤھالت حال إقراره أو أي إطار بدیل المخرجات ومستوى التوصیفات وتقییم 
 ً  ).2013إسكد -(یونسكو معترف بھ دولیا

المالئمة لقیاس تقدم  واستراتیجیات التقییمتطور المؤسسة مصادر التعلیم والتعلم وأسالیبھما المتنوعة والمناسبة 
 الطلبة وتحصیلھم وتحقیق مخرجات التعلم المنشودة.

لتعلمیة ا ومخرجاتھوأھدافھ، لبرامج المؤسسة التعلیمیة وصف شامل ومحدث یتضمن مرجعیات البرنامج، 
 المنشودة، وھیكلیتھ، ومحتواه، وتقنیات التعلیم والتعلم، وأسالیب التقییم.

تسعى المؤسسة إلى توفیر الكوادر البشریة المؤھلة والمصادر واإلمكانیات المادیة الحدیثة والمتطورة في 
 بة.میة ممیزة للطلیبما یمكن البرنامج من تحقیق أھدافھ ضمن بیئة تعلوبرامجھا التعلیمیة 

لدى المؤسسة نظام تقییمي واضح وشامل لمراجعة وتحدیث برامجھ التعلیمیة من حیث المحتوى والمصادر 
المادیة والكوادر البشریة المتاحة وبالتشارك مع جمیع األطراف المعنیة بما فیھا الطلبة والخریجین، لضمان 

 حداثة المحتوى، وفاعلیتھ وقابلیة مخرجاتھ التعلیمیة للقیاس.

 حقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:ولت

 مبررات البرنامج:
بدراسة مدعمة باإلحصائیات والدراسات االستقصائیة لحاجة السوق الحالیة والمستقبلیة تقوم المؤسسة  .1

الجدوى االقتصادیة لبرامجھا التعلیمیة لخریجي برامجھا وفرص العمل المتاحة لھم ضمن السیاق المحلي 
 والدولي.

مرجعیة محددة لبرامجھا التعلیمیة وبمشاركة واسعة من كوادر أكادیمیة  تومحكاالمؤسسة معاییر تضع   .2
ومھنیة، وتبین مدى اتساق البرامج التعلیمیة ومتطلبات درجتھا العلمیة بھذه المعاییر، من حیث المحتوى 

 ومستوى التوصیفات وتقییم المخرجات وتحقیق الكفاءات والمھارات المطلوبة.
المؤسسة مع رسالتھا، وتكون ھذه الرسالة واضحة ومالئمة لمستوى  یمیة فيتنسجم رسالة البرامج التعل .3

 المستویات الوطنیة والدولیة. الدرجة العلمیة، وتعزز البحث العلمي والتعاون على
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تحدد المؤسسة أھداف برامجھا التعلیمیة بوضوح تام، بحیث تكون مناسبة لدرجة البرنامج العلمیة، ومالئمة  .4
التعلیمیة المنشودة، وتشمل المعارف والمفاھیم والمھارات األساسیة والتوجھات  لرسالتھ ومخرجاتھ

 الفكریة والمھنیة والعملیة. متشكیل مھاراتھ فيللطلبة واألخالقیات لمجال التخصص، وتسمح بالتطور الذاتي 
صیف البرنامج تحدد المؤسسة مخرجات تعلمیة واضحة لبرامجھا التعلیمیة تنسجم مع رسالتھا، وتتالءم مع تو .5

 ومواصفات درجتھ العلمیة.
 ھیكلیة البرنامج:

عبء الكامل وكیفیة تقییمھا، و بشكلٍ ومحتواھا لكل برنامج تعلیمي منھج تعلیمي واضح یحدد مساقاتھ  .1
في ھذه المساقات، واستراتیجیات ومصادر التعلم المطلوبة فیھا، وذلك لضمان تنفیذ البرنامج للطلبة الدراسي 

 ألمثل لیحقق مخرجاتھ التعلیمیة المنشودة، ویدعم تقدم الطلبة في مستویات البرنامج المتتالیة.على الوجھ ا
مساقات البرنامج التعلیمي لھا من العمق واالتساع ما یضمن تحقیق مخرجات التعلم المنشودة من كل مساق  .2

 عام. خاص ومن البرنامج ككل بشكلٍ  بشكلٍ 
مع خطة  للطلبة عبء الدراسيالكامل بحیث تغطي المحتوى، و لٍ مساقات البرنامج التعلیمي مفصلة بشك .3

 تنفیذیة لطرح المساقات والتقییم ومصادر التعلم.
الخطة التدریسیة للبرنامج تحدد بوضوح المدة الزمنیة الالزمة لتنفیذه، وتسھل انتقال الطلبة التدریجي في  .4

 التعلیمیة والتعلمیة فیھ. مستویاتھ المختلفة وتحصیلھم مع المحافظة على جودة العملیة
یتضمن البرنامج التعلیمي الوزن الكافي من المساقات العملیة والتدریبیة ذات الصلة، تتناسب مع مستوى  .5

 مؤھل درجتھ العلمیة وتحقق الكفاءات والمھارات المطلوبة.
ً  البرنامج التعلیمي قدراً یتطلب  .6 مع مستوى درجتھ من البحث العلمي واألنشطة ذات الصلة بما یتسق  كافیا

 العلمیة ومخرجاتھ التعلمیة المنشودة.
 والمصادر:الكوادر البشریة 

 واإلشراف تطویرهیتوفر للبرنامج التعلیمي عدد كاف من أعضاء الھیئة التدریسیة المؤھلین القائمین على  .1
 والمشاركة في تنفیذه، وتقییم فاعلیتھ في تحقیق رسالة البرنامج وأھدافھ.

التعلیمي الدعم الكافي من الكوادر البشریة المساندة والمؤھلة كالفنیین ومساعدي البحث  یتوفر للبرنامج .2
 والتدریس لتحقیق رسالتھ على الوجھ األمثل.

یتوفر في البرنامج التعلیمي المرافق والتجھیزات الكافیة بما یغطي جمیع متطلبات مساقاتھ الدراسیة، ویشجع  .3
 .التعلم المتمركز حول الطالب

ً یتوف .4 ً  ر في البرنامج التعلیمي مصادر مكتبیة میسرة وحدیثة وشاملة كما والمراجع ، وتشمل الكتب ونوعا
والمخطوطات والمجالت الدوریة والوسائط المتعددة، وتغطي بتنوعھا وشمولھا جمیع متطلبات المساقات 

 الدراسیة في التخصص.
بي االحتیاجات التدریبیة للطلبة والمشرفین، وتساھم للبرنامج التعلیمي مواقع ومرافق تدریبیة كافیة ومالئمة تل .5

 الطلبة وتقدمھم وتحصیلھم. تعلمتعزیز ایجابي في  بشكلٍ 
 وإجراءات ضمان الجودة: آلیات

یحتكم البرنامج التعلیمي إلى سیاسات وإجراءات نزیھة وموثقة، تغطي ھیكلیتھ، ومناھجھ ومساقاتھ الدراسیة،  .1
دم الطلبة وتحصیلھم، وتعمم ھذه السیاسات واإلجراءات على جمیع األطراف وعملیات التعلیم والتقییم وتق

 .المعنیة، وتخضع للمراجعة والتطویر المستمر
جمیع مستویاتھ ومساقاتھ، لتقییم فعالیة البرنامج في  تطبق إجراءات ضمان الجودة في البرنامج التعلیمي على .2

ً تحقق مخرجاتھ التعلمیة المنشودة من خالل مؤشرات   .أداء محددة تراجع وتحدث دوریا
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التغذیة الراجعة عن فعالیة برامجھا التعلیمیة من جمیع األطراف المعنیة  تسعى المؤسسة للحصول على .3
كالطلبة الملتحقین فیھ والخریجین وأعضاء الھیئة التدریسیة، والمشغلین والجھات المھنیة المتخصصة، 

 ائھ.ویستفاد منھا في تطویر البرنامج وتحسین أد
 : البحث العلمي والنشاطات المساندة10معیار 

 ً في  تدرك المؤسسة أھمیة البحث العلمي واألنشطة المساندة في تكوین المعارف وتوسیعھا، وتعكسھما ایجابیا
 وتحصیلھم.برامجھا التعلیمیة لتحسین تعلم الطلبة 

بما في ذلك التخطیط االستراتیجي، وتحدید تعزز المؤسسة أنشطتھا البحثیة العلمیة وتدعمھا في جمیع عملیاتھا 
 المیزانیات وتوفیر البنى التحتیة والكوادر البشریة الالزمة للتنمیة والتطویر.

 ً ً  تسعى المؤسسة بفعالیة إلى بناء شراكات فاعلة مع مراكز معرفیة وبحثیة متمیزة وطنیا ً  وإقلیمیا لتعزیز  ودولیا
 العلمیة المتطورة. التشارك الفاعل في األبحاث واالبتكارات

تشجع المؤسسة النشاطات العلمیة والبحثیة ألعضاء ھیئتھا التدریسیة وتكافؤھم، وتدعم مشاركتھم وتعاونھم في 
 ھذه األنشطة مع مؤسسات التعلیم العالي األخرى الوطنیة والدولیة.

البرامج ودرجتھا  ھذهى ومستوتشجع المؤسسة األنشطة البحثیة العلمیة في برامجھا التعلیمیة بما یتناسب  
العملیة، وتشجع مشاركة الطلبة الفاعلة في مثل ھذه األنشطة البحثیة من خالل المشاریع أو الحلقات الدراسیة أو 

 عالقة.ال ذاتالمؤسسات التعاون المباشر مع 

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

احثین وإداریین مؤھلین لتشجیع ودعم البحث العلمي الجید، وتعزیز المؤسسة ضمن ھیكلیتھا الھرمیة بتسكن   .1
 التعاون الخارجي بما یتالءم وحجم المؤسسة وتصنیفھا.

2.  ً  تضع المؤسسة استراتیجیات وسیاسات وإجراءات شاملة للبحث العلمي تتفق مع رسالتھا، وتحدثھا دوریا
 وتنشرھا لمجتمع المؤسسة.

ً  المؤسسة عنصراً  تشكل أخالقیات البحث العلمي في .3 في أنظمتھا المتعلقة بالبحث العلمي، وتتابع  جوھریا
 وتقیم مدى االلتزام بھذه األخالقیات في المؤسسة.

تتضمن المیزانیة السنویة للمؤسسة ما یكفي من تخصیص موارد مالیة كافیة وموجھة لدعم األبحاث  .4
 سسة.والطلبة في المؤ یةواألنشطة العلمیة ألعضاء الھیئة التدریس

للمؤسسة تعلیمات واضحة وموثقة لتوفیر أكبر قدر من الحریة الفكریة واألكادیمیة في كل مستوى من  .5
 مستویاتھا.

مستوى المؤسسة  تحدد المؤسسة التعلیمات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة المعمول بھا في المؤسسة على .6
 طراف المعنیة.وباحثیھا والمتعاونین معھا، وتوضح حقوق ومسؤولیات جمیع األ

تعزز الشراكات الوطنیة والدولیة للمؤسسة في مجال التعاون البحثي أنشطتھا ونتائجھا ومخرجاتھا الممیزة  .7
من خالل مشاركتھا في المؤتمرات واللقاءات العلمیة، والتبادالت، والزماالت السنویة بما یدعم مكانتھا 

 البحثیة.
م الھیئة التدریسیة والطلبة في األنشطة البحثیة والعلمیة، وتقوّ تحدد المؤسسة توقعاتھا من مشاركات أعضاء  .8

 بانتظام مخرجات أبحاثھم.
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مجاالت البحوث النظریة والتطبیقیة والبحوث المجتمعیة مراكز بحوث  المؤسسة المنخرطة فيتنشئ   .9
 ومختبرات لھا عالقة مباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني.

 لمشاركة المجتمعیةا: 11معیار 
تدرك المؤسسة أھمیة إشراك المجتمع في تطویر وتعزیز برامجھا التعلیمیة وخدماتھا البحثیة، وفي تحسین 

 وتطویر أدائھا ومخرجاتھا.

األنشطة إلى تسھیل  ھذهوتھدف تنسجم أنشطة المؤسسة للمشاركة المجتمعیة مع رسالة المؤسسة وأھدافھا، 
 لمؤسسة والمجتمع لتحقیق أقصى قدر ممكن من الفائدة لكلیھما.المصادر بین ا وتشاركوتبادل وتعزیز التعاون 

تعزز المؤسسة شراكتھا المجتمعیة في جمیع مستویات عملھا، وتشجع أعضاء ھیئتھا التدریسیة واإلداریة  
 وطلبتھا على االنخراط في أنشطتھا المجتمعیة بالتشارك مع القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني ككل.

تدمج المؤسسة األنشطة المجتمعیة ألعضاء ھیئتھا التدریسیة واإلداریة مع أصحاب العمل ضمن إجراءاتھا  
 للتقییم الدوري لالستفادة من النصائح والمقترحات في تعزیز وتطویر البرامج التعلیمیة.

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

تھا وإجراءاتھا وخططھا إلشراك المجتمع المحلي، وتنفذھا وتقیمھا تطور المؤسسة بانتظام سیاسا .1
 ً  لتعزیز دور المؤسسة وشركائھا المتعاونین لتحسین المخرجات. وتراجعھا دوریا

المستویات المختلفة  تخصص المؤسسة ضمن ھیكلیتھا وحدة/ وحدات لتعزیز المشاركة المجتمعیة على .2
التعلیمات لتخطیط وتنفیذ األنشطة العامة والخاصة ذات في المؤسسة، وتحدد بوضوح المسؤولیات و

 العالقة بھذا الموضوع، وبما یحقق رسالة المؤسسة.
تزود المؤسسة طلبتھا بما یلزمھم من التدریب خالل دراستھم لتعزیز تعلمھم وكفاءاتھم من خالل التعاون  .3

 العالقة وبین شركاء المؤسسة. ذاتدوائرھا المباشر بین 
ة وتنظم مشاركة أعضاء ھیئتھا التدریسیة واإلداریة في اللجان الوطنیة وھیئات الخبراء تدعم المؤسس .4

 وتقیم ھذه المشاركات لتعزیزھا.
تشرك المؤسسة المشغلین المحتملین لخریجیھا والھیئات المھنیة في تقییم وتطویر برامجھا التعلیمیة من  .5

 ً  العالقة. ذاتاللجان في  خالل إشراكھم رسمیا
مؤسسة طلبتھا في أنشطة التعلم التي تسھم في زیادة وعیھم ببیئتھم المجتمعیة ومواطنتھم تشرك ال .6

 الصالحة.

  العملیات واإلجراءات المؤسسیة

الجامعة اإلداریة والمالیة ودعمھا  بأنشطةیم فیما یتعلق والتقو والقیاس متابعةھذا القسم عملیات وإجراءات ال یشمل
 بأدوات القیاس الدوریة والمستمرة وإقامة الدالئل على اإلنجاز لضمان المواءمة بین التخطیط والتنفیذ والتعزیز.

الجامعة منھجیة مبسطة تدریجیة لنشر ثقافة الجودة وادراج عملیات فعالیة المؤسسة ضمن عملیات الجامعة  وتتبع
  من خالل: القائمة

 االستراتیجي التخطیط .1
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 والموازنة المالي التخطیط .2
 والخارجي الداخلي التدقیق .3
 المخاطر إدارة .4
 والمؤقتة الدائمة واللجان المجالس دارةإ .5
 المرافق إدارة .6
 المؤسسي األداء مؤشرات .7

 
 التخطیط االستراتیجي

وینتج عنھا خطة عمل على مستوى  ،دوري كل خمس سنوات الجامعة بعملیة التخطیط االستراتیجي بشكلٍ  تقوم
تنفیذھا في  تقییمالمؤسسة وخطط عمل تشغیلیة على مستوى الوحدات. ومواءمتھا مع التوجھات االستراتیجیة و

وذلك من خالل نماذج مساندة وتقدیم المساعدة والتغذیة الراجعة لكل  ،التشغیلیةوضوء مؤشرات األداء المؤسسیة 
تم تقدیمھ من معلومات أو تقاریر، وبالتركیز على تدعیم الكفاءات لرفع مستوى على ما ی وحدة على حده بناءً 

 األداء. 

مباشر األھداف االستراتیجیة والنتائج  بشكلٍ  تخدم واستراتیجیات تنفیذیة خطوات االستراتیجیة الخطة عن وینبثق
ومخرجاتھا  ھاإلى مواءمة نشاطاتالمخاطر ودرئھا. وتسعى الجامعة  دارةإالمتوقعة آخذین بعین االعتبار سیاسات 

 ذلكطار فعالیة المؤسسة في تحقیق رسالتھا وأھدافھا وقدرتھا على التحقق من إفي المستویات المختلفة ضمن 
بانفتاح وشفافیة وتشجیع للمسؤولیة والمساءلة من خالل مأسسة التقاطعات بین الوحدات لبناء ثقافة الجودة 
والممارسات المبنیة على المبادئ األساسیة في المتابعة والتقویم ومرجعیاتھا. وتقوم الوحدات الرئیسیة األكادیمیة 

االستراتیجیة لتكون المرجعیة في المتابعة وتقویم األداء واإلداریة بعمل خطط سنویة تشغیلیة وربطھا بالتوجھات 
واألداة الموجھة لعملیة التخطیط والتطویر. ویتم ربط الخطط التشغیلیة بالموازنة السنویة والموازنة التطویریة 
لتساھم في تغذیة خطة اإلنماء للمؤسسة ككل حسب أولویات التطویر سواء لتغطیتھا من موازنة الجامعة أو 

 اجھا ضمن مشاریع تجنید.  ادر

 مراحل التخطیط االستراتیجي

 االستراتیجي للتخطیط اإلعداد: األولى المرحلة
 

 .والمسؤولیات األدوار یدیوتح االستراتیجي التخطیط إعداد فریق تشكیل -1
 ألنشطة التخطیط عن المسؤولین وھم والتطویر التخطیط مكتب موظفي من عدادیتكون فریق اإل -

 .االستراتیجي التخطیط ورشة
 التعاقد مع مستشار لتیسیر الورشة وتحضیر مسودة اإلطار االستراتیجي.  یتم -

 
 االستراتیجي التخطیط لورشة التخطیط -2

  ،الرئیسیة النقاش محاور تحدید یتم -
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عقد جلسات بؤریة مع مجموعات مختارة من مجتمع الجامعة ضمن الفئات المختلفة (أكادیمیین،  یتم -
 اداریین، نواب رئیس، عمداء، معاھد ومركز) 

 ،الجلسات ملخص وكتابة المالحظات ألخذ أشخاص تعیین یتم -
 ،االستراتیجیة دارةداریین ممن لدیھم مسؤولیة اإلإعقد مقابالت فردیة مع مسؤولین  یتم -
 ،تأثیرالتحضیر وتوزیع استبیان لتحدید التحدیات التي تواجھ الجامعة من ناحیة األولویة ومدى  یتم -
   .الورشة عن الناتجة المصروفات تغطیة مصادر تحدید یتم -

 
 :األولى المرحلة مخرجات
 .جدول أعمال ورشة التخطیط االستراتیجي -
 .الجدول الزمني وقائمة المشاركین -
 .والحقائقاالحصائیات  -
 .ملخص المقابالت الفردیة -
 .ملخص اجتماعات المجموعات البؤریة -
  .األسئلة الموضوعیة -
 .نتائج االستبانات -
  .أھم التحدیات -

 
 : ورشة التخطیط االستراتیجيالثانیة المرحلة

 
 للورشة عداداإل -1

 من وأفراد الجامعة مجلس وأعضاء الرئیس من المكونة الجامعة إدارة من قائمة ودعوة اختیار یتم -
 .الورشة في للمشاركة الجامعة مجتمع من االستراتیجیة الكفاءات ذوي

 .الورشة النعقاد الزمان وتحدید المكان حجز یتم -
 .للمشاركین النھائیة والقائمة الزمني الجدول یحضر -
 .المطلوبة والموارد اللوجستیة االحتیاجات تحدید یتم -
 .األفكار وتسجیل المالحظات ألخذ أشخاص تعیین یتم -
 .الورشة انعقاد قبل لمطالعتھم المشاركین لىإارسال مخرجات المرحلة األولى  یتم -
 

 الورشة تنفیذ -2
 .الرئیسیة المحاور على توزع جلسات لىإالورشة  تقسم -
 لتضم الواحدة المجموعة ضمن التنویع االعتبار بعین خذاأل مع مجموعات لىإالمشاركین  یقسم -

 .الفئات جمیع
 .المشاركین قبل من التعدیالت ومقترح الحالیة والقیم والرسالة الرؤیا مراجعة تتم -
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 .ھدف لكل المرجوة والنتائج االستراتیجیة ھدافیتم االتفاق على األ -
 

 :الثانیة المرحلة مخرجات
 الجلسات ملخص -
 االستراتیجیة الخطة لعناصر أولي تصور -

 
 عداد الخطة االستراتیجیةإ :الثالثة المرحلة

 
 االستراتیجیة للخطة األولى المسودة تحضیر

 .الجامعة تواجھ التي التحدیات أھم عرض یتم -
 .المتوقعة والنتائج االستراتیجیة ھدافعرض الرؤیا والرسالة والقیم واأل یتم -
 .االستراتیجیة األولویات تحدید یتم -
 .االستراتیجیة باألھداف وربطھا المؤسسة مستوى على األداء قیاس مؤشرات تحدید یتم -

 
 :الثالثة المرحلة مخرجات

 االستراتیجیة للخطة النھائیة المسودة -

 : وضع استراتیجیات التنفیذالرابعة المرحلة
 

 ة االستراتیجی األھداف لتحقیق الرئیسیة المحاور تحدید -1
 .األكادیمي األداء -
 .والنشر واالبتكار العلمي البحث -
 .والمكتبات المعلومات تكنولوجیا -
 .الطالبیة المشاركة -
 .واالتصال التواصل -
 .والدولیة المحلیة والشراكات التعاون -
 .المؤسسة فعالیة /ثقافة -
 .التنظیمیة والھیكلیة الجامعة، وقانون الحوكمة -
 .الجامعي الحرم -
 .واالستثمار المالیة االستدامة -
 

 المسؤولة الجھات وتحدید التنفیذیة االستراتیجیات تطویر -2
 التنفیذیة االستراتیجیات نموذج تعبئة یتم -
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 :الرابعة المرحلة مخرجات
 التنفیذیة واستراتیجیات التنفیذ الخطة -

 
 نموذج االستراتیجیات التنفیذیة

 المحاور الرقم
 األهداف

 االستراتیج�ة 

 االستراتیج�ات

 التنفیذ�ة 

أسلوب 

 التنفیذ
 المشاركین

الجهة 

 المسؤولة

موعد 

 االنجاز
 الموازنة �الدینار

         

 
 : تنفیذ الخطة االستراتیجیةالخامسة المرحلة

 
 الجامعة االستراتیجیة  ھدافأخطط عمل تتماشى مع  تطویر .1

معالم خطط العمل  لتحدید أولي مقترح بتحضیر الرئیسیة الجامعة وحدات تقوم آذار شھر بدایة في -
السنویة للعام األكادیمي القادم ومتطلباتھا من موارد بشریة ومالیة ولوجستیة وغیرھا بناء على 

 .بذلك الخاصنموذج ال
 االستراتیجیة لألھداف التطویریة النشاطات موائمة مدى بفحص والتطویر التخطیط مكتب یقوم -

 ریة االحتیاجات المادیة لتنفیذ المشاریع التطوی تحدید .2

 نشاطاتھم تنفیذ مصروفات لتغطیة الزمة مالیة موارد من تحتاجھ ما بتحدید الجامعة وحدات تقوم -
 .التمویل مصادر وتحدید التطویریة، ومشاریعھم

مكتب التخطیط والتطویر بتجمیع االحتیاجات المادیة من خطط العمل والتقاریر السنویة  یقوم -
 رئیس الجامعة.  لىإواقتراح أولویات ضمن خطة لتعزیز الموارد تقدم 

 
 سةالخام المرحلة مخرجات

 الرئیسیة للوحدات التشغیلیة العمل خطط -
 السنویة التقاریر -
 التطویریة الموازنة من الوحدات احتیاجات -

 
 : تقییم الخطة االستراتیجیةالسادسة المرحلة

 
 الراجعة التغذیة تقدیم .1

تفصیلي وتعدیلھا أو و مستمر خطط العمل السنویة التابعة لھم بشكلٍ  مراجعةبالوحدات الرئیسیة  تقوم -
 .إعادة جدولتھا عند الحاجة لتتماشى مع المعطیات واألولویات لتنفیذ النشاطات
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تحضیر التقریر النصفي وبیان اإلنجازات بناء ب الجامعة وحدات تقوم الثاني كانون شھر بدایة في -
 .بذلك الخاصنموذج العلى 

 نائب الرئیس المعني بتقدیم التغذیة الراجعة لخطط العمل التشغیلیة للوحدات التابعة لمكتبھ  یقوم -

 السنویة التقاریر تحضیر .2

السنویة حسب النموذج الخاص بذلك.   التقاریر الجامعة وحدات ترسل حزیران 30 أقصاه موعد في -
 التاليعن األداء للعام األكادیمي الحالي والتوجھات المقترحة للعام األكادیمي  ییميویشمل ملخص تق

 ً على مخرجات خطط العمل المخطط لھا ویستعرض أھم اإلنجازات والمعیقات للعام األكادیمي  مبنیا
تصور مبدأي للنشاطات التطویریة للعام  إلى العمل باإلضافة على نشاطاتھم الواردة في خطة بناءً 

 .بذلك الخاص النموذجالمادیة بناء على  تاألكادیمي القادم واالحتیاجا
 تقوم الوحدات المختلفة برفع تقاریرھا إلى المسؤول المباشر للحصول على التغذیة الراجعة -
 على  pdfو  wordه على رتاج بصیغتي اعتماد بعد السنوي التقریرالمعنیة برفع  اتتقوم الوحد -

/report-https://ritaj.birzeit.edu/hemis/annual  
 األداء تقاریر اعداد .3

بإعداد التقاریر عن مؤشرات األداء المؤسسیة لمتابعة التقدم یقوم مكتب التخطیط والتطویر  -
 واالنجاز.

 .لقیاس رضا المستفیدین كأداة قیاس غیر مباشرة لألداء تیتم تطویر استبانا -
 

 :السادسة المرحلة مخرجات
 السنویة التقاریر -
 .المؤسسة مستوى على األداء عن تقاریر -
 االستبانات نتائج عن تقاریر -

 
 الجدول الزمني لمتا�عة خطط العمل ملخص

 ملخص الجدول الزمني لمتابعة خطط العمل 1جدول 

 مالحظات الموعد النهائي النشاط

علـى نمـوذج خطـط العمـل  �اإلنجـازات بنـاءً  التقر�ر النصـفي تحضیر وارسال .1
 مع ب�ان االنجاز.

یتم االتفاق عل�ه مع نائب  ش�اط 1-15
 المعنيالرئ�س 

الخطة السنو�ة للعام األكاد�مي التالي ومتطل�اتها من موارد تحضیر وارسال  .2
لــى نائــب إعلــى نمــوذج خطــط العمــل  �شــر�ة ومال�ــة ولوجســت�ة وغیرهــا بنــاءً 

 .للمراجعة والموافقة الرئ�س المعني

نسخة نهائ�ة الى مكتب  آذار 1
 التخط�ط والتطو�ر

على الخطة  القادم من قبل الوحدات بناءً تحضیر الموازنة السنو�ة للعام  .3
 السنو�ة المقترحة ومؤشرات الموازنة المعتمدة.

 ترفع لنائب الرئ�س المعني ن�سان  10-آذار 25

لى نائب الرئ�س إتسل�م التقار�ر السنو�ة حسب التعل�مات والنموذج المعتمد  .4
 للمراجعة والموافقة ورفع التقر�ر النهائي على رتاج. المعني

نسخة نهائ�ة الى مكتب  حز�ران 25
 التخط�ط والتطو�ر

https://ritaj.birzeit.edu/hemis/annual-report/
https://ritaj.birzeit.edu/hemis/annual-report
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لى رئ�س الجامعة حسب إرفع التقار�ر السنو�ة النهائ�ة من نواب الرئ�س  .5
 النموذج المعتمد.

نسخة نهائ�ة الى مكتب  تموز 1
 التخط�ط والتطو�ر

 
 اإلنجاز بیان مع التشغیلیة العمل خطط نموذج

 خطط العمل التشغیلیة مع بیان اإلنجازنموذج  2جدول 

 خطة العمل التشغیلیة
 التاریخ:                                                                                              :الوحدة

 :االستراتیجي الھدف
 :المتوقعة النتائج

 
النشاطات

 /
 التدخالت

المسؤولی
ة (القسم 
والشخص

( 

اإلطار 
الزمني 
والموع

د 
 النھائي

الموارد 
البشریة 
 والمالیة،
والقرارا

ت 
اإلداریة 
 الالزمة

مؤشرا
ت قیاس 

 األداء

الوض
ع 

 الحالي

الغایة 
المرجوة 
والقیم 
المستھد

 فة

مالحظا
 ت

حالة 
اإلنجا

 ز

نسبة 
اإلنجا

 ز

الصعوبا
ت 

والمعوقا
 ت
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 التخطیط المالي والموازنة

ربط التخطیط المؤسسي مع عملیة إعداد الموازنة من خالل تشجیع تطویر خطط  لىإ العملیة ھذه ھدفت
آخذین بعین االعتبار مؤشرات  ،العمل على مستوى الوحدات لتحدید االحتیاجات التشغیلیة والتطویریة

یتم تقویم والموازنة وخاصة فیما یتعلق بترشید الموارد المالیة والبشریة ومناقشتھا في جمیع المستویات. 
ض بذلك قبل عر الخاصمشروع الموازنة من خالل تقریر "تقویم مسودة الموازنة السنویة" حسب النموذج 

 والتحسین للتطویر الممكنة المناحي ظھارإجلس األمناء وذلك بھدف قرار من مالمسودة النھائیة للمناقشة واإل
 .والمساءلة والمسؤولیة الشفافیة مبادئ لتحقیق والمأسسة،

 إعداد وتقویم الموازنة

الموازنة ضمن إطار زمني یشجع على التكامل بین عملیة قیاس وتقویم األداء والتخطیط  وتقویم عدادإ یتم
حیث تعتبر ھذه العملیة األھم ضمن سیاق فعالیة المؤسسة -المستقبلي على مستوى الوحدات والمؤسسة ككل 

 بالتخطیط االستراتیجي ومؤشرات األداء.  وربطھا
 :وتضم الجامعة رئیس قبل من انيالث كانون بدایة في الموازنة لجنة تتشكل .1

 نائب الرئیس للشؤون اإلداریة والمالیة رئساً وعضویة كل من: -
 نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة -
 نائب الرئیس للتخطیط والتطویر -
 نائب الرئیس للشؤون المجتمعیة -
 عمید كلیة االعمال واالقتصاد -
 المدیر المالي -
 رئیس قسم الموازنة والتقاریر -
 الموارد البشریةمدیر دائرة  -

بإعداد مؤشرات الموازنة آخذا بعین االعتبار أولویات  نائب الرئیس للتخطیط والتطویریقوم مكتب  .1
 الجامعة وخطتھا االستراتیجیة واھدافھا.

تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة المؤشرات واقتراح التعدیالت الالزمة وتحدید الجدول الزمني  .2
 لجامعة إلقرارھا. لصیاغتھا وعرضھا على مجلس ا

 یتم تحدید البیانات األساسیة لمشروع الموازنة كاآلتي: .3
 أعداد القبول للعام األكادیمي التالي -
 أي تعدیالت على الھیكلیة اإلداریة من تجمید أو استحداث برامج اكادیمیة أو وحدات إداریة -
 أسعار الساعة المعتمدة -
 قعة (غیر التعیینات البدیلة)التعیینات الجدیدة األكادیمیة واإلداریة المتو -
 مقترح سعر صرف الدینار -
 الزیادات المتوقعة على الراتب (اتفاقیة النقابة، غالء معیشة أو غیرھا) -
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 تحدید سقف الموازنة لبعض بنود الصرف -
تعرض البیانات المقترحة لمشروع الموازنة على مجلس الجامعة إلقرارھا خالل األسبوعین األولین من  .4

 شھر شباط.
 لى مجلس األمناء لتقدیم المالحظات والتغذیة الراجعة.إسل مؤشرات الموازنة تر .5
 سبوع الثالث من شھر آذار.مجلس الجامعة المؤشرات المعدة خالل األ یقرّ  .6
یقوم نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بتعمیم مؤشرات الموازنة والخطة االستراتیجیة على نواب الرئیس  .7

 والعمداء ورؤساء الدوائر.
یقوم نائب الرئیس للشؤون اإلداریة والمالیة بالطلب من الدائرة المالیة بفتح الموازنة للوحدات الرئیسیة  .8

 .على نظام الموازنة االلكتروني على رتاج
9.  ً لى وحدات الجامعة بالبدء بتقدیم موازناتھا إ یصدر نائب الرئیس للشؤون اإلداریة والمالیة تعمیما

شھر آخذین بعین االعتبار نشاطاتھم المقترحة في خطة العمل ومؤشرات التقدیریة خالل مدة أقصاھا 
 الموازنة.

دخال البیانات على برنامج إمع الوحدات الرئیسیة عملیة  یتابع قسم الموازنة والتقاریر في دائرة المالیة .10
 الموازنة، ویعد الجداول النھائیة والتقاریر لمشروع الموازنة.

م في مكتب التخطیط والتطویر بفحص وتقویم مشروع الموازنة ورفع تقریر تقوم وحدة المتابعة والتقوی .11
 "تقویم مسودة الموازنة السنویة" للجنة الموازنة قبل عرضھ على مجلس الجامعة.

یعرض نائب الرئیس للشؤون اإلداریة والمالیة مشروع الموازنة على مجلس الجامعة لبحث التوصیات  .12
 یلھ.ومناقشة المشروع وإقراره أو تعد

لى إیرفع نائب الرئیس لشؤون التخطیط والتطویر خطة العمل المقترحة لتقویم الموازنة ومؤشراتھا  .13
 رئیس الجامعة إلقرارھا أو تعدیلھا.

ً لى إأیار، یرفع رئیس الجامعة مشروع الموازنة بصیغتھ النھائیة  31في  .14 قبل  مجلس األمناء إلقراره نھائیا
 بدایة العام األكادیمي.

ً یبدأ ال .15 للتعلیمات الواردة في  صرف على الموازنة المقرة من مجلس األمناء مع بدایة العام األكادیمي وفقا
 .2007النظام المالي للعام 

 
 السنویة التقویم اإلداري للموازنة

 التقویم اإلداري للموازنة السنویة 3جدول 

 المخرج المتوقع الجھات المسؤولة الموعد النھائي النشاط 
  رئیس الجامعة كانون ثاني 10 تشكیل لجنة الموازنة 1
صیاغة المؤشرات والتوصیات لعرضھا على  2

 مجلس الجامعة إلقرارھا
كانون ثاني  11

 آذار 10-
مسودة مؤشرات  لجنة الموازنة

 الموازنة مع التوصیات
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 تحدید البیانات األساسیة لمشروع الموازنة: 3
 للعام األكادیمي القادمأعداد القبول  -1
 أیة تعدیالت على البرامج والوحدات  -2
 أسعار الساعة المعتمدة -3
 التعیینات الجدیدة (غیر البدیل) -4
 مقترح سعر صرف الدینار -5
الزیادات المتوقعة على الراتب (اتفاقیة  -6

 النقابة، غالء معیشة أو غیرھا)
تحدید سقف الموازنة لبعض بنود  -7

 الصرف

كانون ثاني  20
 شباط 7-

نواب الرئیس بالتعاون 
 مع وحداتھم

مقترح محددات 
 الموازنة

مجلس الجامعة/ رئیس  شباط 15-7 إقرار البیانات المقترحة لمشروع الموازنة 4
 الجامعة حسب الحالة

 محددات الموازنة مقرة

تدریب رؤساء الوحدات الرئیسیة والعمداء ونواب  5
 الرئیس على تعبئة الموازنة

شھري شباط 
 وآذار

قسم -دائرة المالیة
 الموازنة والتقاریر

 تعلیمات تعبئة الموازنة

رفع التقریر الربعي الثاني للمتابعة الدوریة والتقویم  6
 الى رئیس الجامعةالسنویة للعام الحالي للموازنة 

التقریر الربعي الثاني  آذار 15
للمتابعة الدوریة والتقویم 

 للموازنة السنویة

والتقویم/ وحدة المتابعة 
مكتب التخطیط 

 والتطویر
النسخة النھائیة  مجلس الجامعة آذار 21- 10 اقرار مؤشرات الموازنة من قبل مجلس الجامعة 7

لمؤشرات الموازنة 
 ومحدداتھا 

مراجعة وتغذیة راجعة لمؤشرات الموازنة من قبل  8
 مجلس األمناء

اللجنة التنفیذیة لمجلس  آذار 15-19
 األمناء

 

فتح نظام الموازنة االلكتروني والتعمیم على  9
وحدات الجامعة بالبدء بتقدیم موازناتھا التقدیریة 

حسب خططھم السنویة للعام القادم والتوصیات في 
 مؤشرات الموازنة 

 25-آذار 25
 نیسان

نائب الرئیس للشؤون 
 اإلداریة والمالیة

 

نظام الموازنة 
االلكتروني على رتاج 

مفتوح ومحددات 
 موازنة مدخلة.ال

إعالن فتح الموازنة 
للنواب والعمداء 

ورؤساء الوحدات 
 الرئیسیة.

االنتھاء من جمع بیانات الموازنة المدخلة  10
ومراجعتھا واعداد التقاریر النھائیة لمشروع 

 الموازنة

 10-نیسان  25
 أیار

قسم -دائرة المالیة
 الموازنة والتقاریر

التقاریر والجداول 
ع النھائیة لمشرو

 الموازنة
 10-نیسان  25 فحص وتقویم مشروع الموازنة  11

 أیار
وحدة المتابعة والتقویم/ 

مكتب التخطیط 
 والتطویر

 

رفع تقریر "تقویم مسودة الموازنة السنویة" للجنة  12
 الموازنة

وحدة المتابعة والتقویم/  أیار 10-15
مكتب التخطیط 

 والتطویر

تقریر "تقویم مسودة 
 السنویة"الموازنة 

عرض مشروع الموازنة على مجلس الجامعة  13
لبحث التوصیات ومناقشة المشروع وإقراره أو 

 تعدیلھ.

نائب الرئیس للشؤون  أیار 15-30
 اإلداریة والمالیة
 مجلس الجامعة

مشروع الموازنة مقر 
بصیغتھ النھائیة لرفعھ 

 الى رئیس الجامعة
لى رئیس إرفع مشروع الموازنة بصیغتھ النھائیة  14

 لى مجلس األمناء إلقراره نھائیاإالجامعة لرفعھ 
مشروع الموازنة مقر  رئیس الجامعة أیار 31

 بصیغتھ النھائیة
رفع التقریر الربعي الثالث للمتابعة الدوریة والتقویم  15

 لى رئیس الجامعةإللموازنة السنویة 
وحدة المتابعة والتقویم/  حزیران 15

مكتب التخطیط 
التقریر الربعي الثالث 

للمتابعة الدوریة والتقویم 
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 للموازنة السنویة والتطویر

الموافقة على مشروع الموازنة للعام األكادیمي  16
 القادم

الموازنة مقرة وجاھزة  مجلس األمناء شھر تموز
للتحمیل على النظام 

 المالي
تحمیل بیانات الموازنة على النظام المالي للبدء  17

 بالصرف مع بدایة العام األكادیمي 
الدائرة المالیة /مركز  آب 20-31

 الحاسوب
بیانات الموازنة محملة 

 على النظام المالي
رفع التقریر الربعي األخیر للمتابعة الدوریة  18

 والتقویم للموازنة السنویة الى رئیس الجامعة
وحدة المتابعة والتقویم/  أیلول 15

مكتب التخطیط 
 والتطویر

التقریر الربعي األخیر 
للمتابعة الدوریة والتقویم 

 للموازنة السنویة
رفع التقریر الربعي األول للمتابعة الدوریة والتقویم  19

 رئیس الجامعة إلى للموازنة السنویة
وحدة المتابعة والتقویم/  كانون أول 15

مكتب التخطیط 
 والتطویر

التقریر الربعي األول 
للمتابعة الدوریة والتقویم 

 للموازنة السنویة
 

 نموذج تقویم مسودة الموازنة السنویة
 نموذج تقویم مسودة الموازنة السنویة 4جدول 

 بنود التحقققائمة 
حالة 

 التحقق

التغذ�ة 

 الراجعة
 مالحظات

والمصروفات  السنو�ة من جم�ع بنود اإلیرادات والنفقات التشغیل�ةتتألف موازنة الجامعة  -1

 منفصل �شكلٍ  المشار�ع التطو�ر�ة إلیها موازنة مضافاً  الرأسمال�ة

   

تغطي الموازنة جم�ع وحدات اإلدارة العل�ا والوحدات األكاد�م�ة الرئ�سة والوحدات  -2

 الرئ�سة المساندة

   

    مركز  المصروفات لكل معهد/موازنة اإلیرادات تساوي موازنة  -3

رصد موازنة للنفقات الملتزم بها في السنوات السا�قة وغیر المدفوعة ضمن تم  -4

 "مخّصصات النفقات تحت بند "التزامات ودیون سا�قة

   

    الطوارئ  مصروفات تم رصد موازنة لبند -5

الوحدات تم رصد موازنة احت�اط�ة الختالف سعر صرف الدینار على الش�كل لجم�ع  -6

 التي لدیها موازنة مدخلة

   

    دار�ةكاد�م�ة واإلتم رصد موازنة تغطي مصروفات التعیینات الجدیدة من الهیئتین األ -7

    مطا�قة التعامل مع مؤشرات الموازنة -8
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 نموذج التقاریر الربعیة للمتابعة الدوریة والتقویم للموازنة السنویة
 نموذج التقاریر الربعیة للمتابعة الدوریة والتقویم للموازنة السنویة 5جدول 

حالة  بنود التحقققائمة 

 التحقق

التغذ�ة 

 الراجعة

 مالحظات

مناء في موعد أقصاه الیوم األخیر من شهر لى مجلس األإ�قدم الرئ�س مشروع الموازنة  -1

 إقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المال�ة ذات العالقة و�تم أ�ار

   

    من قبل الرئ�س بتفو�ضمـن النفقات المدرجة في الموازنة  یتم البدء �الصرف -2

واألغراض التي  یتم صرفها في حدود مخصصات الموازنة لتزاماتواالجم�ع النفقات  -3

 حددت لها

   

    المشار�ع ال�حث�ة القائمة والجدیدةیتم توز�ع موازنة ال�حث العلمي على  -4

    یتم الصرف من الموازنة التطو�ر�ة فقط في حال وجود تغط�ة مال�ة من تمو�ل خارجي -5

من فصل إلى آخر ضمن و ة من �اب إلى آخر نقل مخصصات ضمن الموازنة المقرّ  -6

 ةعلى الس�اسة المقرّ  الواحد، بناءً إلى أخرى ضمن الفصل  ومن مادةال�اب الواحد 

   

لى أخرى، یتم نقل مخصصات الرواتب الخاصة �الموظف إمع نقل الموظف من وحدة  -7

 لیهاإلى موازنة الوحدة المنقول إوملحقاتها 

   

ال �موافقة خط�ة من العمید ونائب إال یتم قبول أي تعیین جدید �عد إقرار الموازنة  -8

 الرئ�س المعني والرئ�س �شرط توفر موازنة كاف�ة في الوحدة 

   

ال تتعدى أیتم التعدیل على موازنة المصروفات المعتمدة للوحدات �موافقة الرئ�س على  -9

 مجموع التعد�الت المجموع الكلي لموازنة المصروفات

   

تخص�ص م�الغ إضاف�ة من أموال الجامعة لتغط�ة نفقات أو خدمات عامة لم یتم  -10

على تتسیب من  �موافقة مجلس األمناء بناءً  فقط یرصد لها مخصصات في الموازنة،

 الرئ�س

   

 
 جدول المخاطر

 جدول المخاطر 6جدول 

استراتیجیات درء  األثر المستوى الرمز الخطر فئة الخطر الرقم
 الخطر

 المسؤولیة الوضع

        مخاطر استراتیجیة وحوكمة 1
        مخاطر تشغیلیة 2
       مخاطر قانونیة ومخاطر  3
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 النزاھة
        مخاطر التواصل والتقاریر 4

 

 دارة المجالس واللجان الدائمة والمؤقتةإ

تعتبر المجالس واللجان األطر الرئیسیة لعملیات المتابعة والتقویم والتطویر وتدعم توصیاتھا عملیة اتخاذ القرار 
المتوسط والبعید تتیح  ىوذات العالقة حسب ھیكلیة الجامعة، وعلى المدمن خالل رفع تقاریرھا للجھات المعنیة 

ھذه التقاریر فرصة ذھبیة للمحافظة على الذاكرة المؤسسیة واتاحة المعلومات واألدلة عند الحاجة لھا دون بعثرة 
 الجھود وضیاع الخبرة المتراكمة. 

لتنظیم سیر العمل وتسھیلھ في الجامعة والمحافظة سنوي بتشكیل مجالس ولجان دائمة  یقوم رئیس الجامعة وبشكلٍ 
عمال اللجان والمجالس التي أویتم استخدام نظام معلومات وقواعد بیانات لمتابعة  .على مستویات أكادیمیة مرموقة

رشفة واستخراج التقاریر التي تستخدم كذاكرة للمعرفة جل األأیتم تشكیلھا على مختلف مستویات الجامعة من 
و أكتلك الدائمة  ،نواع مختلفة من اللجانأمكانیة إلدارة ومتابعة في المستقبل. بحیث یتیح ھذا النظام اإلوالخبرة 

ا ألھداف محددة. كما یوفر النظام بیئة موحدة عن عمل ھو تلك التي یتم تشكیلأللقانون والنظام  التي تشكل استناداً 
ألدوات التي تمكن المستخدمین على مختلف المستویات من لیة تشكیلھا، باإلضافة لتوفیر اآاللجان ومعلوماتھا و

 والتوصیات والتقاریر المختلفة. اتجتماعاالعضاء وتوثیق محاضر متابعة اللجان وتشكیلھا وتحدید األ

 إدارة المرافق

تعتمد الجامعة مجموعة من السیاسات واإلجراءات فیما یتعلق بتخطیط وإدارة المرافق التابعة لھا من حیث 
مھامھا ب تساھم في تمكین الجامعة من القیامالمساحات والفراغات والمباني. حیث تعتبر ھذه المرافق مورد رئیسي 

ركة في االستخدام لھذه المرافق لما یخدم مجتمع مثل والمشاستخدام األدارة الواعیة من ناحیة االضمن مبدأ اإل
 لى: إوتھدف ھذه التعلیمات واألنشطة  ،الجامعة

سس قواعد بیانات المرافق في الجامعة ومسؤولیة تحدیثھا واستمراریة توفیر وتحدیث البیانات أُ تنظیم  .أ
 المتعلقة بھا وتكریس منفعتھا لجمیع المستفیدین وذوي العالقة.

 مثل للمرافق المتوفرة.األضمان االستخدام  .ب
 و تغییر استخدامھا.أسس واإلجراءات التي یجب اتباعھا عند تعدیل المرافق تنظیم األُ  .ج
 دارة المرافق.إسس واإلجراءات التي تحدد المرجعیات ومسؤولیات المستخدمین والقائمین على تنظیم األُ  .د
 

 جراءات منھا:مجموعة من اإل وإلتمام ھذه الغایات یتم اعتماد تصنیف عالمي للمرافق وإتباع
 ضافیة أو تعدیلھا.إواستخدام النموذج المخصص لطلب مساحات  جراءات تخصیص وتعدیل المرافقإ -
قفال أنظمة التحكم والتدفئة والتكییف واستخدام نموذج طلب تركیب أثاث والتجھیزات الداخلیة من تعلیمات األ -

 لكترونیة.إ
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 وتغییر استخدام مرفقطلب تخصیص مساحة إضافیة أو تعدیل 
 طلب تخصیص مساحة إضافیة أو تعدیل وتغییر استخدام مرفق 7 جدول

 
تار�خ 

 الطلب

و تعدیل أضاف�ة إطلب تخص�ص مساحة 

 وتغییر استخدام مرفق

  

 الدائرة الكل�ة/   العمید/المدیر 

      غیر محدد المساحة   الموقع اسم المبنى

(یرجى المطلو�ة 

تحدید نوع وطب�عة 

 المساحة المطلو�ة)

  بجانب مرفق 

         نعم ال 
سهولة 

 الوصول؟
االرتفاع  

)m( 
المساحة  

)2m( 

 

 
معلومات 

 اضاف�ة

 

 

وصف العمل  

(یرجى  المطلوب

ذا إارفاق مخططات 

 مر)لزم األ

 

االستخدام  

 والمبررات
تحدید طب�عة  (یرجى

االستخدام 

والمستخدمین 

المستهدفین وأس�اب 

 )الحاجة لهذه المساحة

 
التأثیرات على  

 خر�ناأل

 
مركز 

 التكلفة
 المبلغ المطلوب متوفر  

التكلفة المتوقعة  
 (دینار)

تفو�ض نائب   الموافقة من قبل التار�خ التوق�ع

 الرئ�س المعني
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 مراجعة لجنة المرافق

                      موافقة مع قیود                              مرفوض موافقة 

س�اب أ( مبررات القرار

لقیود تفاصیل االرفض، 

 لموافقة)ل

 

  تفاصیل القرار

نائب تفو�ض 

الرئ�س للتخط�ط 

 والتطو�ر

 التوق�ع التار�خ الموافقة من قبل
   

 
 و مدیر الدائرة اإلدار�ة)أ(�ع�أ من قبل عمید الكل�ة  طلب تركیب قفل الكتروني للمرفق

 الكل�ة/الدائرة  العمید/المدیر 

قفال عدد األ

 المطلو�ة

(یرجى تحدید اسم المرفق  

المبنى وأرقام المرافق 

المطلوب لها قفل الكتروني 

  والوحدة المسؤولة)

طب�عة استخدام  

المرفق والمبررات 

الستخدام القفل 

 االلكتروني

الصالح�ات المطلو�ة  

الستخدام القفل 

 االلكتروني

 التوق�ع العمید/المدیر التار�خ التوق�ع

   
 

نائب مراجعات مكتب  المع�ار مطابق مالحظات
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لتخط�ط الرئ�س ل دینار  1500كثر من أجهزة في قاعات التدر�س وغرف االجتماعات ق�مة األ  

 غراض التدر�س وال�حثمتخصصة وتستخدم ألجهزة األ   والتطو�ر

 تحتوي على مقتن�ات نادرة ووثائق مهمة  

 مختبرات تحتوي على مواد خطرة  

 قفال عائق على االستخدامال �سبب تركیب األ  

 و المختبرأال یوجد مشرف للقاعة /المكتب   

 

 قفال االلكترون�ةاألمراجعة لجنة       

 موافقة                     ال تعدیلمع  الموافقة                             موافقةعدم ال 

  القرارتفاصیل 

قفال رئ�س لجنة األ

 االلكترون�ة

 التوق�ع التار�خ الموافقة من قبل
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 مؤشرات األداء المؤسسي

باإلضافة إلى مؤشرات أداء مساندة على مستوى الوحدات، تعتمد االستراتیجیة عدداً من مؤشرات األداء المؤسسي 
لتكون المرجعیة لقیاس اإلنجاز على مدار السنوات الخمس. وتعتمد استبانات الرضا ضمن مؤشرات التقییم غیر 

 المباشرة. وتصنف مؤشرات األداء المؤسسي منا یلي:

 االستراتیجیة.) لقیاس تحقیق الجامعة ألھدافھا Effectivenessلیة المؤسسة (افع -1
لى إ) للتحقق من االستخدام األمثل لموارد الجامعة المالیة والبشریة للوصل Efficiencyكفاءة المؤسسة ( -2

 تحقیق األھداف.
 لقیاس مدى رضا المستفیدین وذوي العالقة عن الخدمات المقدمة كماً وكیفاً. )Relevanceالمالئمة ( االرتباط/ -3
للتحقق من قدرة الجامعة على تجنید األموال الالزمة لتنفیذ البرامج واألنشطة ) Sustainabilityاالستدامة ( -4

 المختلفة، وتوفر الموارد المالیة والبشریة التي تمكنھا من االستمرار في عملھا.
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 مؤشرات األداء المؤسسي للخطة االستراتیجیة
 الستراتیجیةمؤشرات األداء المؤسسي للخطة ا 8جدول 

الغایة (القیمة  مؤشر األداء الھدف االستراتیجي األول
 المرجوة)

 مالحظات (كیف سیتم القیاس)

خریجون أكفاء قادرون على العمل واالنتاج 
وملتزمون باإلسھام في تحقیق الغایات التنمویة 

 الفلسطیني

قدرة الخریجین الجدد على  •
الحصول على عمل (قابلیة 

 التوظیف)

قیاس قابلیة التوظیف لخریجي برامج الجامعة، من خالل احتساب نسبة  
 شھر من التخرج.   24الخریجین الذین یحصلون على وظیفة بعد 

سیتم تصمیم استبانة لمتابعة خریجي كل دفعة وسیتم تنفیذھا بشكل دوري مرة 
 كل عام.

 قیاس مستوى رضا الطلبة الخریجین.  مستوى رضا الخریجین • 
سنوات لبرامج الـ  6متابعة نسبة الطلبة الذین ینھون برامجھم األكادیمیة خالل   التخرجنسبة  • 

سنوات لبرامج الـ  9سنوات، وخالل  5سنة لبرامج الـ 5.7سنوات، وخالل  4
 سنوات وذلك سنویاً حسب كل دفعة من الطلبة الجدد الملتحقین. 6

الغایة (القیمة  االداءمؤشر  النتائج الوسیطة للھدف االستراتیجي األول
 المرجوة)

 مالحظات (كیف سیتم القیاس)

البرامج األكادیمیة تلبي متطلبات السوق  .1
المحلي وتستوفي المعاییر الدولیة الحدیثة مع 
تركیزھا على المجاالت التكاملیة 

 والتخصصات البینیة

متابعة تقییم المشغلین لخریجي الجامعة، وأخذ التغذیة الراجعة منھم. سیتم   تقییم المشغلین (أرباب العمل) •
تصمیم استبانة خاصة وتوزیعھا على عدد من المشغلین الرئیسیین لخریجي 

ً (قائمة مختارة لحوالي  ً وإقلیمیا مشغل رئیسي) وسیتم  30الجامعة محلیا
 توزیعھا مرة كل عامین.

معدل وتوزیع معدالت القبول  •
 بة الجددللطل

معدل معدالت الطلبة في شھادة الثانویة العامة المقبولین في الجامعة سنویاً  
 واحتساب المئین للمعدالت. 

 عدد البرامج والتخصصات البینیة •
 

  

تجربة جامعیة غنیة تصقل شخصیة الطلبة  .2
 وتثریھا

مستوى رضا الطلبة  •
 الملتحقین

 
 
نسبة الطلبة المستمرین ونسبة  •

 المستمرینالطلبة غیر 
 
 

من المھم متابعة األسباب التي تؤدي 

قیاس مدى رضا الطلبة الملتحقین، من خالل استبانة یتم تعبئتھا من الطلبة  
خالل الفصل األول من كل عام أكادیمي، تم تصمیم استبانة للطلبة الملتحقین 
من مستوى سنة ثانیة فأعلى واطالقھا بشكٍل تجریبي خالل الفصل الثاني من 

ً على استبانة خا 2016 /2017العام  صة بالطلبة الجدد ویتم العمل حالیا
ً خالل  "مستوى سنة ثانیة الملتحقین في العام السابق" وسیتم اطالقھا تجریبا

 الفصل األول القادم.
 مستوى سنة ثانیة والملتحقین في العام السابق" -رضا الطلبة الجدد الملتحقین-
 رضا الطلبة الملتحقین من مستوى سنة ثالثة فأعلى-
 رضا طلبة السنة األخیرة-
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بالطلبة لعدم االستمرار (االنسحاب)، 
ھناك عدة أسباب منھا ما ھو شخصي 
ومتعلق بالطلبة وأخرى لھا عالقة 
بالجامعة (االنتقال إلى جامعة أخرى). 
ومن الضروري معرفة ھذه األسباب 

 لدراستھا.
 

 تنوع الجسم الطالبي (یضاف) •

 الجغرافي، وحسب الجنس التوزیع-الطالبيعة تنوع الجسم متاب
 

نسبة الطلبة المستمرین في الفصل الثاني من كل عام من الطلبة 
 المقبولین في الفصل األول من كل عام أكادیمي.  

نسبة الطلبة المستمرین في الفصل األول من كل عام من الطلبة المقبولین في 
 العام الذي قبلھ.  

نسبة الطلبة غیر المستمرین في الفصل الثاني من كل عام من الطلبة المقبولین 
 في الفصل األول من كل عام أكادیمي.  

نسبة الطلبة غیر المستمرین في الفصل األول من كل عام من الطلبة المقبولین 
 في العام الذي قبلھ.

 تنوع الطلبة جغرافیا وحسب الجنس.
 باإلضافة إلى: متابعة أعداد أعضاء الھیئة األكادیمیة بدوام كامل سنویاً،  تطور الھیئة األكادیمیة • قدرات الھیئة األكادیمیة متطورة وخاصة اإلناث  

 نسبة التغیر سنویاً    -
 نسبة حملة شھادة الدكتوراه   -
 توزیعھم حسب الرتبة األكادیمیة  -
 نسبة اإلناث منھم   -
 معدل أعمارھم -

أسالیب التعلیم والتعلم وأسس التقییم نوعیة  .4
ومتنوعة توفر الفرص الكافیة والمتكافئة 

 للطلبة لتحسین أدائھم  

 نسبة أعداد الطلبة للھیئة األكادیمیة  •
 معدل عدد الطلبة في الشعب •

احتساب نسبة الطلبة لألساتذة (عدد الطلبة بعبء مكافئ إلى عدد األساتذة بعبء  
ً على مستوى الجامعة وعلى مستوى مكافئ.)  سیتم  متابعة ھذه النسبة سنویا

 الكلیات والبرامج.
احتساب معدل عدد الطلبة في الشعب على مستوى الجامعة وعلى مستوى 

 الكلیات.
مكانة ممیزة لجامعة بیرزیت ضمن السیاق  .5

 العالمي للتعلیم العالي
ترتیب الجامعة في التصنیفات  •

صل العالمیة، والجوائز التي تح
 علیھا الجامعة سنویاً 

ً وعالمیاً في التصنیفات التي   ً وعربیا متابعة ترتیب تصنیف الجامعة محلیا
 تشارك بھا الجامعة بشكل سنوي.

 للمنطقة العربیة    QSترتیب الجامعة في تصنیف-
 العالمي  QSترتیب الجامعة في تصنیف-
 ترتیب الجامعة في تصنیف ویبوماتریكس-

 جدید لیتم متابعتھ.یضاف أي تصنیف 
الغایة (القیمة  مؤشر األداء الھدف االستراتیجي الثاني

 المرجوة)
 مالحظات (كیف سیتم القیاس)
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جامعة بیرزیت مساھمة فعالة في اإلنتاج والتطویر 
المعرفي على المستویین الوطني والدولي من 
خالل األبحاث التي تفضي إلى معارف ومنتجات 

 جدیدة

العلمیة (عدد حجم المنشورات  •
المنشورات العلمیة) سنویاً 

  وتصنیفھا

سیتم متابعة أعداد ونسبة نمو منشورات جامعة بیرزیت، ومتوسط عدد  
 SCOPUSاالقتباسات سنویاً باالعتماد على بیانات قاعدة بیانات 

 عدد ونسبة نمو عدد المنشورات سنویاً    -
 یةمعدل عدد المقاالت لعدد أعضاء الھیئة األكادیم -

متابعة عدد ونسبة نمو المنح والعقود سنویاً، وقیمة المنح والعقود السنویة،   عدد وحجم المنح والعقود •
ونسبة المنح المخصصة للبحث من مجموع المنح، ونسبة المنح التطویریة من 

 مجموع المنح. سیتم االعتماد على البیانات السنویة من مكتب المنح والعقود.
 عدد ونسبة نمو المنح والعقود سنویاً.  -
 قیمة المنح والعقود السنویة  -
 نسبة المنح المخصصة للبحث من مجموع المنح  -
 نسبة المنح التطویریة من مجموع المنح.-

الغایة (القیمة  مؤشر األداء النتائج الوسیطة للھدف االستراتیجي الثاني
 المرجوة)

 مالحظات (كیف سیتم القیاس)

المجاالت  القدرات واإلمكانیات البحثیة في .1
 األساسیة والتطبیقیة قویة ومعززة 

 

 الموازنة المخصصة للبحث العلمي •
 

ألساتذة العاملون على ا وعبء عدد •
 ةأبحاث فعال

متابعة المصروفات والمیزانیات المخصصة للبحث العلمي في الجامعة من  
ألعضاء الھیئة األكادیمیة مقابل مختلف المصادر بما فیھا ما تخفیض األعباء 

تفرغھم للبحث العلمي، ومتابعة المیزانیة المخصصة للبحث العلمي من میزانیة 
 الجامعة، ونسبة ما یتم صرفھ منھا.

حجم ونسبة نمو المصروفات على البحث العلمي من مختلف المصادر -
 سنویاً   

 الجامعةحجم الموازنة المخصصة سنویاً للبحث العلمي من موازنة -
 نسبة ما تم صرفھ من الموازنة المخصصة للبحث العلمي سنویا ً -

ً ونوعاً  .2 مخرجات األبحاث جیدة ومؤثرة كما
 ومنشورة في أوعیة محكمة

نسبة االقتباسات ومعامل التأثیر  •
 لألبحاث العلمیة

ً باالعتماد على   سیتم متابعة متوسط عدد االقتباسات، ومعامل التأثیر سنویا
 SCOPUSبیانات قاعدة بیانات 

الغایة (القیمة  مؤشر األداء الھدف االستراتیجي الثالث
 المرجوة)

 مالحظات (كیف سیتم القیاس)

جامعة بیرزیت مبادرة بالمشاركة المجتمعیة 
 لتحقیق التنمیة واالستدامة

البرامج الریادیة والحاضنات عدد  •
لمشاریع األعمال والشركات 

  الناشئة
یمكن إضافتھ لكن ھناك حاجة إلى 
التأكد من تسجیل البیانات المتعلقة 

والحاضنات  في البرامج الریادیة

 عدد الطلبة المشاركین في برامج الریادة - 
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لمشاریع األعمال والشركات 
 الناشئة للتمكن من متابعتھا.

الغایة (القیمة  مؤشر األداء النتائج الوسیطة للھدف االستراتیجي الثالث
 المرجوة)

 مالحظات (كیف سیتم القیاس)

استشعار احتیاجات المجتمع وقضایاه الملحة  .1
والمساھمة في تطویر الحلول اإلبداعیة 

 الناجعة

   عدد المشاریع الجدیدة السنویة •

عدد برامج الدبلوم المھني في  • االرتقاء بالتعلیم المستمر والتعلم مدى الحیاة  .2
 التخصصات المطلوبة

 متابعة أعدد برامج الدبلوم المتخصص التي تطرحھا الجامعة سنویاً. 

شراكات الجامعة مع القطاع  • بیئة داعمة لریادة األعمال واالبتكار  .3
 الخاص

بحاجة إلى التأكد من تجمیع 
ھذه المذكرات والشراكات  وتسجیل

 لیتم متابعتھا

متابعة أعدد ونسب نمو مذكرات التفاھم التي تبرمھا الجامعة مع القطاع الخاص  
 بھدف توفیر فرص التوظیف والتدریب للطلبة الملتحقین والخریجین.

برامج موجھة للمساھمة في تلبیة االحتیاجات  .4
 االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.

شراكات الجامعة وحجم التعاون  •
مع المؤسسات والمنظمات المحلیة 

 والعالمیة

متابعة تطور عدد مذكرات التفاھم التي تبرمھا الجامعة مع المؤسسات  
والمنظمات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة بشكٍل سنوي، ومتابعة عدد مذكرات 

 ً  التفاھم الفاعلة وعدد المذكرات الجدیدة سنویا
 ات التفاھم الفاعلة سنویا ً وعدد المذكرات الجدیدة سنویا ً عدد مذكر-

عملیات وإجراءات مؤسسیة فعالة تعزز  .5
المشاركة المجتمعیة مع أطیاف المجتمع 
الفلسطیني أفراداً ومؤسسات وقطاعات 

 -العام والخاص واألھلي-مختلفة 

 األنشطة والفعالیات المجتمعیة •
 
 
 

المجتمعیة المشتركة التي تستضیفھا الجامعة متابعة عدد األنشطة والفعالیات  
سنویاً، ومتابعة عدد الفعالیات واألنشطة السنویة التي یتم تنظیمھا في الجامعة 

 (مؤتمرات، ورش عمل، محاضرات عامة)
عدد األنشطة والفعالیات المجتمعیة المشتركة والتي تستضیفھا الجامعة سنویاً -

 ونسبة نموھا
طة السنویة التي یتم تنظیمھا في الجامعة (ورش عمل، عدد الفعالیات واألنش -

 مؤتمرات، محاضرات عامة) ونسبة نموھا.
الغایة (القیمة  مؤشر األداء ممكنات استراتیجیة

 المرجوة)
 مالحظات (كیف سیتم القیاس)

للجامعة حوكمھ وإدارة فعالة وناجعة موجھة 
 بالنتائج ومستشرفة للمستقبل

المیزانیة العجز/ الفائض في  •
 السنویة

متابعة العجز/ الفائض السنوي في میزانیة الجامعة من تقریر مدقق الحسابات  
 الخارجي.
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الغایة (القیمة  مؤشر االداء النتائج الوسیطة للممكنات استراتیجیة
 المرجوة)

 مالحظات (كیف سیتم القیاس)

 الھیكلیة التنظیمیة للجامعة متكاملة ومتسقة  .1
 

اإلداریین إلى نسبة العاملین  •
 أعضاء الھیئة األكادیمیة

نسبة العاملین اإلداریین بدوام كامل إلى نسبة أعضاء الھیئة األكادیمیة بدوام  
 كامل.

ونسبة العاملین اإلداریین بدوام كامل إلى عدد أعضاء الھیئة األكادیمیة بعبء 
 مكافئ.

توزیع العاملین في الجامعة حسب  •
 العمر والنوع االجتماعي

  

األنظمة واإلجراءات والبنیة التحتیة داعمة  .2
 للعمل بشكل فعال وكفؤ وخاضع للمساءلة 

 حجم ونسبة التغیر للدیون المتراكمة على الطلبة  -  إدارة دیون الطلبة، نسبة التحصیل •
 نسبة التحصیل السنوي للدیون المتراكمة على الطلبة-

المعلوماتیة وتكنولوجیا المعلومات  • 
 في الجامعة  

متابعة أوضاع المعلوماتیة في الجامعة واالستثمار فیھا ونسبة توفر مختبرات  
 وأجھزة حاسوب الستخدام الطلبة.

 نسبة تغطیة شبكة االنترنت في الحرم الجامعي  -
نسبة المصروفات على قطاع تكنولوجیا المعلومات من مجموع -

 المصروفات.  
 عدد مختبرات الحاسوب في الجامعة ونسبتھا لعدد الطلبة  -
 عدد أجھزة الحاسوب في الجامعة ونسبتھا لعدد الطلبة-

اإلیرادات، نظام فعال للحد من  تنوع مصادر .3
 المصروفات 

متابعة توزیع وتنوع اإلیرادات واحتساب نسبة اإلیرادات التشغیلیة من مجموع   توزیع وتنوع اإلیرادات  •
ادات، ونسبة المنح والعقود من مجموع اإلیرادات. من تقریر مدقق اإلیر

 الحسابات الخارجي
 نسبة اإلیرادات التشغیلیة من مجموع اإلیرادات  -
 نسبة المنح والعقود من مجموع اإلیرادات-

نسبة الرسوم واألقساط الجامعیة  •
 من مجموع اإلیرادات

مجموع اإلیرادات ونسبة تغطیة متابعة نسبة الرسوم واألقساط الجامعیة من  
 الرسوم واألقساط الجامعیة للمصروفات من تقریر مدقق الحسابات الخارجي.

 نسبة تغطیة الرسوم واألقساط الجامعیة للمصروفات التشغیلیة-
 نسبة الرسوم واألقساط الجامعیة من مجموع المصروفات-

 متابعة نسبة اشغال مرافق الجامعة المختلفة.   الجامعة نسبة إشغال مرافق • إدارة فعالة لموجودات وموارد الجامعة  .4
بیئة عمل تخلو من المنازعات یسودھا  .5

 االحترام المتبادل والتسامح 
سیتم تصمیم استبانة لقیاس مدى رضا العاملین في الجامعة (أكادیمیین   مستوى رضا العاملین في الجامعة •

 وإداریین)، وسیتم اطالقھا بشكٍل سنوي.
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محفظة متنوعة من الشركاء والمانحین  .6
 والمنح والبعثات 

المنح والمساعدات واالعفاءات  •
 المالیة المقدمة للطلبة  

 متابعة  
حجم ونسبة نمو المنح والمساعدات واالعفاءات المالیة المقدمة للطلبة من -

 مختلف المصادر. 
حجم نسبة المنح والمساعدات واإلعفاءات المقدمة للطلبة من میزانیة -

 الجامعة.  
حجم ونسبة المنح والمساعدات المقدمة للطلبة من المصادر والجھات -

 الخارجیة.  
نسبة الطلبة المستفیدین من المنح والمساعدات واالعفاءات المالیة من مجموع -

 .الطلبة
متابعة حجم ونسبة نمو عدد الجھات/االتفاقیات التي تبرمھا الجامعة ضمن   المواردتنوع وحجم جھود تعزیز  •

جھود تعزیز الموارد، وحجم ونسبة نمو ما تحصل علیھ الجامعة سنویاً ضمن 
 جھود تعزیز الموارد

 حجم ونسبة نمو عدد الجھات/االتفاقیات التي-
 تبرمھا الجامعة ضمن جھود تعزیز الموارد 

 و ما تحصل علیھ الجامعة سنویاً ضمن جھود تعزیز الموارد.حجم ونسبة نم-
بیئة جامعیة مالئمة للمستخدمین والمستفیدین  .7

 والمستھدفین وذوي العالقة
حجم ونمو المشاریع التطویریة  •

 السنویة
 متابعة حجم ونسبة نمو المشاریع التطویریة التي تقوم بھا الجامعة. 

 المناطق المفتوحة والخضراء من مساحة الحرم الجامعينسبة -  الممارسات البیئیة  • 
  نسبة المصاریف على مصادر الطاقة المختلفة-
 نسبة المصروفات على مصادر الطاقة والمیاه لعدد الطلبة-

 عدد الكتب والعناوین المتوفرة في مكتبات الجامعة   -  مكتبات الجامعة  • 
 عدد قواعد البیانات االلكترونیة   -
 عدد المواد المحملة على مستودع فضانمو وتطور  -

للجامعة حضور بارز اعالمیا یعكس ھویتھا  .8
 وتوجھاتھا وإنجازاتھا

حجم تواصل الجامعة مع وسائل  •
 اإلعالم المختلفة

عدد المؤتمرات الصحفیة التي تعقدھا الجامعة لنقل انجازاتھا وتوجھاتھا  - 
 سنویاً.

 عدد البیانات الصحفیة التي تقوم الجامعة بنشرھا سنویاً.  -
التي ترسلھا الجامعة لوسائل االعالم المختلفة  اإلخباریةعدد النشرات  -

 لنقلھا.
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 إجراءات تنفیذ االستبانات في الجامعة

تعتبر االستبانات من أدوات التقییم غیر المباشر التي تستخدم لقیاس مؤشرات محددة سواء ألغراض البحث 
دارة الجامعة أو أي من وحداتھا أو البحث العلمي واألكادیمي أو ألغراض البحث المجتمعي إالمؤسسي من قبل 

 والدراسات المتخصصة.
لتطویر لتطویر و/أو تنفیذ أیة استبانة تستھدف مجتمع الجامعة أو لتخطیط وانائب التخطیط لیتم التنسیق مع مكتب 

أیة استبانة تحمل شعار الجامعة وتستھدف المجتمع الخارجي ویشترط وجود موافقات رسمیة ضمن ھیكلیة 
شراف عضو ھیئة أكادیمیة في إالجامعة وحسب الصالحیات. ویستثنى من ذلك مشاریع الطلبة البحثیة تحت 

 مساقات محددة وألھداف تعلیمیة بحتة وضمن المحددات المشار الیھا أدناه. الجامعة وضمن
 

 االستبانات الدوریة

تعتبر االستبانات من أدوات التقییم غیر المباشر التي تعتمدھا الجامعة لقیاس بعض مؤشرات األداء  .1
أو الخدمات المساندة المؤسسي سواء على مستوى برامجھا ونشاطاتھا األكادیمیة أو البحثیة أو المجتمعیة 

 وحسب الحاجة. التي تقدمھا الجامعة لدعم ھذه النشاطات بما في ذلك البیئة الجامعیة ككل
یتم تطویر وتنفیذ ھذه االستبانات من قبل مكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویر/ وحدة البحث المؤسسي  .2

وللفئة المستھدفة من خالل بوابة وبالتعاون مع الجھات ذات العالقة ویتم اتاحتھا ضمن فترات محددة 
 رتاج وبدعم من مركز الحاسوب. –داریة الجامعة األكادیمیة واإل

سنوات من اطالقھا على األقل لتوفیر نتائج قابلة للمقارنة بالنسبة للنتائج  3ال یجوز تعدیل أیة استبانة قبل  .3
 االستبانة. القإط) التي یتم الحصول علیھا في السنة األولى من (المرجعیةاألساسیة 

یتم تحلیل نتائج االستبانات وبیانھا في جداول و/أو أشكال بیانیة على مستوى الجامعة، ومستوى الكلیة  .4
ال في الحاالت الخاصة التي یصعب فیھا تقسیم البیانات بھذا الشكل أو إومستوى الدائرة/البرنامج ما أمكن 

 تكون النتائج غیر مجدیة.
لیھا باأللوان إشارة قیم محددة كحد أدنى ضمن ثالثة تصنیفات لألداء ویتم اإل تعتمد وحدة البحث المؤسسي .5

 )أحمر)، حرج (برتقالي)، قابل للتحسین (أخضرعلى النحو التالي: مقبول (
یقوم نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بإصدار التقریر النھائي حول نتائج االستبانة ومراسلة نواب الرئیس  .6

 والتوصیات.المعنیین بالنتائج 
من خالل نائب الرئیس المعني ویطلب منھا  تقوم وحدة المتابعة والتقویم بإتاحة النتائج للوحدات ذات العالقة .7

جراءات التصحیحیة لمعالجة النواحي تقدیم تقریر خالل فترة زمنیة محددة یبین نقاط القوة والضعف واإل
 ل زمني للتنفیذ."قابل للتحسین" أو "حرج" مع جدو  التي ظھرت ضمن تصنیف

 
 استبانة رضا الطلبة الجدد  :أوالً 

استطالع رضا الطلبة الجدد عن تجربتھم الجامعیة في سنتھم األولى من التحاقھم في الجامعة ضمن  الھدف: -
 .محاور تتناول تجربتھم الجامعیة ككل (الجوانب األكادیمیة والمساندة وخدمات الجامعة والحرم الجامعي الخ)
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الطلبة الجدد الذین التحقوا في الفصلین األول والثاني من العام السابق للعام الذي یتم فتح  المستھدفة:الفئة  -
 .االستبانة فیھ

ً للفئة المستھدفة لمدة أربعة شھور من  الفترة الزمنیة: - كانون  31تشرین أول إلى  1یتم فتح االستبانة سنویا
 أذار.  1ثاني، وتظھر نتائج االستبانة في 

 اختیاریة  یعة المشاركة:طب -
ویستھدف دفعة  2018/ 2017العام األكادیمي  ):baselineتاریخ إطالق االستبانة للمرة األولى ( -

2016/2017 
 
 ً  استبانة رضا الطلبة الملتحقین  :ثانیا

استطالع رضا الطلبة الملتحقین عن تجربتھم الجامعیة منذ التحاقھم في الجامعة ضمن محاور تتناول  الھدف: -
 تجربتھم الجامعیة ككل (الجوانب األكادیمیة والمساندة وخدمات الجامعة والحرم الجامعي الخ)

منھم الطلبة في سنتھم  الطلبة الملتحقین في الجامعة في مستوى سنة ثالثة أو أعلى ویستثنى الفئة المستھدفة: -
النھائیة والذین سیتخرجون في ذلك العام األكادیمي (في نھایة الفصل األول أو الفصل الثاني أو الدورة 

 الصیفیة).
نیسان،  15تشرین ثاني إلى  15یتم فتح االستبانة سنویاً للفئة المستھدفة لمدة خمسة أشھر من  الفترة الزمنیة: -

 حزیران.  1وتظھر نتائج االستبانة في 
 اختیاریة طبیعة المشاركة: -
 2017/2018 العام األكادیمي ):baselineتاریخ إطالق االستبانة للمرة األولى ( -

 
 ً  استبانة رضا الطلبة في سنتھم النھائیة :ثالثا

استطالع رضا الطلبة في سنتھم النھائیة عن تجربتھم الجامعیة منذ التحاقھم في الجامعة ضمن  الھدف: -
محاور تتناول تجربتھم الجامعیة ككل (الجوانب األكادیمیة والمساندة وخدمات الجامعة والحرم الجامعي 

 .الخ)
األكادیمي (في نھایة الفصل  الطلبة في سنتھم النھائیة والذین سیتخرجون في ذلك العام الفئة المستھدفة: -

 األول أو الفصل الثاني أو الدورة الصیفیة).
ً للفئة المستھدفة منذ  الفترة الزمنیة: - تشرین ثاني وحتى نھایة العام األكادیمي،  15یتم فتح االستبانة سنویا

 تشرین أول من العام األكادیمي الذي یلیھ.  1وتظھر نتائج االستبانة في 
 .جراءات براءة الذمة للخریجینإالزامي كأحد  طبیعة المشاركة: -
 .2016/2017العام األكادیمي  ):baselineتاریخ إطالق االستبانة للمرة األولى ( -
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 ً  استبانة قیاس قابلیة التوظیف (للطلبة الذین تخرجوا من الجامعة) :رابعا

خالل االلتحاق بوظائف نضمام لسوق العمل من متابعة خریجي الجامعة لمعاینة قدرتھم على اال الھدف: -
ضافیة لتجربتھم الجامعیة قائمة أو العمل الذاتي أو االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا وبالتالي القیمة اإل

 أو األكادیمیة. وبرامجھم األكادیمیة في تھیئتھم للحیاة المھنیة و/
 .فوج الخریجین بعد عامین من تخرجھم الفئة المستھدفة: -
ً للفئة المستھدفة مع بدایة العام األكادیمي من یتم  الفترة الزمنیة: - أیلول ولمدة ستة  1فتح االستبانة سنویا

 حزیران.  1أذار، وتظھر نتائج االستبانة في  1أشھر وحتى 
 على معلومات االتصال المتوفرة عن الدفعة لدى وحدة متابعة الخریجین/ اختیاري بناءً  طبیعة المشاركة: -

 .دائرة تعزیز الموارد
 .2018/2019العام األكادیمي  ):baselineیخ إطالق االستبانة للمرة األولى (تار -

 
 ً  استبانة رضا المشغلین :خامسا

قیاس مدى رضا المشغلین عن خریجي الجامعة ومستواھم ومدى جاھزیتھم للوظیفة ومتطلبات  الھدف: -
 العمل.

المعروفین لدى الجامعة لتشغیلھم خریجي قلیمیین قائمة من المشغلین المحلیین واإل الفئة المستھدفة: -
موظف وموظفة ویراعى  30الجامعة من تخصصات متنوعة على أن ال یقل عدد العاملین في المؤسسة عن 

 تنوع القطاعات ومجاالت العمل والتخصص بحیث ال تقل المؤسسات المشاركة في حدھا األدنى عن:
 من مؤسسات حكومیة أو شبھ حكومیة 10
 ك والمؤسسات االستثماریةمن البنو 10
 من مؤسسات المجتمع المدني  10
 من شركات القطاع الخاص 10
 من الشركات العامة   10

و حذف أخریات (في حال عدم االستجابة أیمكن تحدیث الالئحة بناء على معطیات جدیدة بإضافة مؤسسات 
 لعامین على التوالي)

 1كانون ثاني ولمدة ستة أشھر حتى  1لفئة المستھدفة منیتم فتح االستبانة كل عامین ل الفترة الزمنیة: -
 أیلول.  1یولیو، وتظھر نتائج االستبانة في 

على دعوات رسمیة للمشغلین الذین تم اختیارھم وموافقتھم المسبقة على  اختیاري بناءً  طبیعة المشاركة: -
 المشاركة بتحدید الشخص المسؤول للمراسلة والمتابعة.

 .2018/2019العام األكادیمي  ):baselineاالستبانة للمرة األولى (تاریخ إطالق  -
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 ً  عضاء الھیئة األكادیمیة بدوام كامل أاستبانة رضا  :سادسا

عضاء الھیئة األكادیمیة عن الخدمات األكادیمیة واإلداریة والفنیة التي توفرھا الجامعة أقیاس رضا  الھدف: -
 ومدى جودتھا.

جمیع أعضاء الھیئة األكادیمیة بدوام كامل خالل فترة اتاحة االستبانة سواء كانوا على  الفئة المستھدفة: -
 رأس عملھم أو غیر ذلك.

ً  الفترة الزمنیة: - نیسان، وتظھر  1أذار ولمدة شھر واحد وحتى  1للفئة المستھدفة من  یتم فتح االستبانة سنویا
 حزیران.  1نتائج االستبانة في 

 اختیاري  طبیعة المشاركة: -
 .2017/2018العام األكادیمي  ):baselineتاریخ إطالق االستبانة للمرة األولى ( -

 
 ً  استبانة رضا الموظفین بدوام كامل :سابعا

 قیاس رضا الموظفین عن الخدمات األكادیمیة واإلداریة والفنیة التي توفرھا الجامعة ومدى جودتھا. الھدف: -
وام كامل خالل فترة اتاحة االستبانة سواء كانوا على رأس عملھم أو جمیع الموظفین بد الفئة المستھدفة: -

 غیر ذلك.
ً  الفترة الزمنیة: - نیسان، وتظھر  1أذار ولمدة شھر واحد وحتى  1للفئة المستھدفة من  یتم فتح االستبانة سنویا

 حزیران.  1نتائج االستبانة في 
 اختیاري  طبیعة المشاركة: -
 .2017/2018العام األكادیمي  ):baselineاألولى ( تاریخ إطالق االستبانة للمرة -

 

 االستبانات اآلنیة المتخصصة

 االستبانات الموجھة لمجتمع الجامعة أو شرائح منھ :أوالً 
 االستبانات الداخلیة (غیر األكادیمیة) الصادرة من وحدات الجامعة  .1

الجامعة أو شریحة منھ یمكن لوحدات الجامعة تطویر استبانات خاصة بعملھا الستفتاء مجتمع  -
دوري أو حسب  عن نشاطاتھا وخدماتھا بغرض تقییم األداء أو التخطیط أو التطویر سواء بشكلٍ 

 الحاجة.
في جمیع الحاالت یجب الحصول على موافقة نائب الرئیس المعني على صیغة االستبانة  -

ل شھر على لتخطیط والتطویر قبنائب الرئیس لوالغرض منھا حسب النموذج ورفعھ لمكتب 
 األقل من موعد اطالقھ.

شكل  ةتقوم وحدة البحث المؤسسي بالتعاون مع الوحدة ذات العالقة بمراجعة االستبانة وبلور  -
النموذج وتحدید اآللیة للتوزیع والنشر بما یتناسب مع طبیعة االستبانة والفئة المستھدفة ووتیرتھا 

 المتوقعة والفترة الزمنیة المتوفرة.
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مفتوح وارسال الرابط  تكون األفضلیة الستخدام وسائل االستبانات المتوفرة بشكلٍ  أینما أمكن، -
 من برمجتھا على رتاج. للفئة المستھدفة من خالل رتاج أو البرید االلكتروني بدالً 

تعطى أولویة البرمجة على رتاج لالستبانات المتوقع تكررھا ضمن وتیرة محددة وذات الصلة  -
 ت األداء األساسیة على مستوى الوحدات أو المؤسسة ككل. بالبحث المؤسسي ومؤشرا

تقوم وحدة البحث المؤسسي بمتابعة جمع البیانات وتحلیلھا وتزوید الجھة المعنیة بالنتائج  -
 وتحتفظ الجامعة بحق استخدام ھذه النتائج ضمن مؤشرات قیاس األداء وحسب الحاجة.

 
 األكادیمیةاالستبانات البحثیة الصادرة عن أعضاء الھیئة  .2

على الجھة المسؤولة عن االستبانة الحصول على موافقة مسبقة من عمید الكلیة أو نائب الرئیس  -
المعني من خالل مراسلة رسمیة مبینة أھداف االستبانة وطبیعة النشاط والفئة المستھدفة وأیة 

 ضافیة تساعد في اتخاذ القرار.إمعلومات 
االستبانة (الدراسة أو البحث الذي تخدمھ االستبانة) مع على الجھة المسؤولة التأكد من تماشي  -

 الحصول على الموافقات المسبقة ان لزم ذلك.ومتطلبات لجنة أخالقیات البحث العلمي 
نص واضح وصریح یحدد طبیعة االستبانة وخصوصیتھا ویخلي طرف  ضافةإالتأكد من  -

 الجامعة من أي تبعات خاصة أو عامة.
مفتوح وارسال الرابط  ضلیة الستخدام وسائل االستبانات المتوفرة بشكلٍ أینما أمكن، تكون األف -

من برمجتھا على رتاج وتتم المراسلة  للفئة المستھدفة من خالل رتاج أو البرید االلكتروني بدالً 
 باسم عمید الكلیة أو نائب الرئیس المعني.

ل ما یترتب عن ذلك من موارد تقوم الجھة المسؤولة بمتابعة جمع البیانات وتحلیلھا وتتحمل كام -
 مالیة وبشریة.

 

 ً  االستبانات الموجھة للمجتمع الخارجي تحت شعار الجامعة  :ثانیا

على الجھة المسؤولة عن االستبانة الحصول على موافقة مسبقة من نائب الرئیس المعني من خالل مراسلة  -
 وأیة معلومات اضافیة تساعد في اتخاذ القرار.رسمیة مبینة أھداف االستبانة وطبیعة النشاط والفئة المستھدفة 

لجنة على الجھة المسؤولة التأكد من تماشي االستبانة (الدراسة أو البحث الذي تخدمھ االستبانة) مع متطلبات  -
 البحث العلمي الحصول على الموافقات المسبقة ان لزم ذلك. أخالقیات

نة وخصوصیتھا ویخلي طرف الجامعة من أي نص واضح وصریح یحدد طبیعة االستبا ضافةإالتأكد من   -
 .تبعات خاصة أو عامة

تقوم الجھة المسؤولة بمتابعة جمع البیانات وتحلیلھا وتتحمل كامل ما یترتب عن ذلك من موارد مالیة   -
 وبشریة.

 قالب النشر وإمكانیة تحدید العینة الموجھة من خاللھ. •
 .عدد االستبیانات التي یتم تنفیذھا في نفس الفترة •
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تقوم وحدة البحث المؤسسي بالمراجعة والتشاور مع الجھة المسؤولة عن االستبیان لیتم صیاغة النسخة  .1
 النھائیة من االستبیان وتحدید القالب الذي سیتم استخدامھ للتوزیع والنشر وتحدید المدة الزمنیة لذلك.

علومات (في الحاالت التي تحتاج تقوم الجھة المسؤولة عن االستبیان بالمتابعة مع دائرة تكنولوجیا الم .2
 ذلك) للبدء بنشر وتوزیع االستبیان.

  



 

48 

 أدوات التقییم غیر المباشر المعتمدة في الجامعة

 أدوات التقییم غیر المباشر المعتمدة في الجامعة 9جدول 

وتیرة  ئة المستھدفةالف دافھاأل 1االستبانة الرقم
 التنفیذ

 الزمني الجدول

سنة  الشركاء
 األساس

 التطویر المقترح

فترة 
 العرض

اصدار 
 النتائج
 (حتى)

بعد  بنسبة
 (سنوات)

1 
رضا الطلبة 

 الجدد

استطالع رضا الطلبة الجدد عن 
تجربتھم الجامعیة في سنتھم 

األولى من التحاقھم في الجامعة 
ضمن محاور تتناول تجربتھم 

األكادیمیة الجامعیة ككل (الجوانب 
والمساندة وخدمات الجامعة 

 والحرم الجامعي)

الطلبة الجدد الذین التحقوا في 
الفصلین األول والثاني من 

العام السابق للعام الذي یتم فتح 
 االستبانة فیھ.

 سنوي
01/10–
31/01 

31/03 
دائرة 

التسجیل 
 والقبول

2017/2018 5% 3 

2 
رضا الطلبة 

 الملتحقین

الملتحقین  استطالع رضا الطلبة
عن تجربتھم الجامعیة منذ التحاقھم 

في الجامعة ضمن محاور تتناول 
تجربتھم الجامعیة ككل (الجوانب 

األكادیمیة والمساندة وخدمات 
 الجامعة والحرم الجامعي)

الطلبة الملتحقین في الجامعة 
 في مستوى سنة ثالثة وأعلى.

 سنوي
15/11-
15/04 

30/06 
دائرة 

التسجیل 
 والقبول

2017/2018 5% 3 

3 
رضا الطلبة في 

 سنتھم النھائیة

استطالع رضا الطلبة في سنتھم 
النھائیة عن تجربتھم الجامعیة منذ 
التحاقھم في الجامعة ضمن محاور 

فوج الخریجین في تلك السنة 
(الطلبة في سنتھم النھائیة 

والذین سیتخرجون او متوقع 
 سنوي

15/11– 
نھایة العام 
 األكادیمي

31/10 
دائرة 

التسجیل 
 والقبول

2016/2017 5% 3 
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تتناول تجربتھم الجامعیة ككل 
(الجوانب األكادیمیة والمساندة 

وخدمات الجامعة والحرم 
وتحدید مدى استفادتھم  الجامعي)
 مع مخرجات البرنامجبالمقارنة 

تخرجھم في العام األكادیمي 
 الذي یتم فیھ فتح االستبانة).

4 

قیاس قابلیة 
التوظیف 

(للطلبة الذین 
تخرجوا من 

 الجامعة)

متابعة خریجي الجامعة لمعاینة 
قدرتھم على االنضمام لسوق 

العمل من خالل االلتحاق بوظائف 
قائمة أو العمل الذاتي أو االلتحاق 
ببرامج الدراسات العلیا وبالتالي 

القیمة االضافیة لتجربتھم الجامعیة 
وبرامجھم األكادیمیة في تھیئتھم 

 لمھنیة و/أو األكادیمیة.للحیاة ا

فوج الخریجین بعد عامین من 
 تخرجھم.

 سنوي
01/10–
31/03 

31/05 

دائرة 
التسجیل 
والقبول/ 

مكتب تعزیز 
 الموارد

2017/2018 5% 3 

 رضا المشغلین 5

قیاس مدى رضا المشغلین عن 
خریجي الجامعة ومستواھم ومدى 

جاھزیتھم للوظیفة ومتطلبات 
 العمل.

المشغلین قائمة مختارة من 
قلیمیین المعروفین المحلیین واإل

والذین یشغلون خریجي 
 الجامعة.

كل 
 سنتین

01/01–
30/06 

30/09 
مكتب تعزیز 

 الموارد
2017/2018 5% 3 

6 
عضاء أرضا 

 الھیئة األكادیمیة

عضاء الھیئة أقیاس رضا 
األكادیمیة عن الخدمات األكادیمیة 

واإلداریة والفنیة التي توفرھا 
 ومدى جودتھاالجامعة 

كافة أعضاء الھیئة األكادیمیة  
 والباحثین بدوام كامل.

 سنوي
01/03-
31/03 

30/06 
دائرة 

الموارد 
 البشریة

2017/2018 5% 3 

 رضا الموظفین  7

قیاس رضا الموظفین عن 
الخدمات األكادیمیة واإلداریة 

والفنیة التي توفرھا الجامعة ومدى 
 جودتھا

 سنوي كافة الموظفین بدوام كامل
01/03-
31/03 

30/06 
دائرة 

الموارد 
 البشریة

2017/2018 5% 3 

 رضا الطلبة في سنتھم النھائیةاستبانة  اكافة االستبیانات اختیاریة ما عد
 جراءات براءة الذمة.إتمام المشاركة في االستبانة من خالل إیتم التحقق من 2
 بحاجة إلضافة بنود تتعلق بقیاس مخرجات البرنامج 3
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 النتائج والتحلیل

 دوات التالیة في عملیة استخراج البیانات وتحلیلھا:یتم اعتماد الطرق واأل
 rowواعد البیانات بالتعاون مع دائرة تكنولوجیا المعلومات على شكل (قتستخرج البیانات من  .1

data) وبصیغة (Excel(. 
عض المعلومات المتوفرة في قواعد البیانات جوبة المشاركین بألى إتشمل ھذه البیانات باإلضافة  .2

و المعلومات أوالتي ال تدل على معلومات المشارك الشخصیة مثل الكلیة، البرنامج، سنة االلتحاق، 
 الدیموغرافیة.

 یوضح الملحق الخاص بكل استبانة تركیبة ھذه البیانات وتصنیفھا. .3
ً یتم ربط البیانات المستخرجة بنموذج آخر الحتساب النتائ .4  ج وتصنیفیھا ضمن فئات معدة مسبقا

 باستخدام نموذج التحلیل الخاص بكل استبانة.
 خذ بعین االعتبار التوجھات التالیة:لغایات التحلیل یتم األ .5

لى النسب المئویة لمقارنة إجوبة لكل سؤال باإلضافة یتم اعتماد طریقة احتساب معدل األ -أ
 و للجامعة ككل.أو بالنسبة للكلیة أوحدات وبرامج الجامعة فیما بینھا 

 ق�اس مدى موافقة المشاركین من عدمها:إلى یتم اعطاء الق�م التال�ة لألسئلة التي تهدف  -ب
غیر  غیر موافق/

 راض بشدة
 راض بشدة موافق/ راض موافق/ ال ینطبق راض غیر موافق/

1 2 0 3 4 
 

جابوا أتكون العینة المشاركة والمعتمدة في عمل�ات التحلیل كافة المشاركین �استثناء من  -ج

 .�ال ینطبق

جا�ات لكل سؤال من خالل دمج فئتي الموافقة (موافق وموافق یتم استخراج معدل اإل -د

 .�شدة) لتحید مستوى الرضى

لى تحسین إو التي �حاجة أیتم استخدام مستو�ات الرضى التال�ة في تحدید فئات الخطر  -ه

)RAG:وذلك وفق الشرائح التال�ة ( 
 لىإالمعدل  المعدل من الفئة
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 األكادیمیة واإلجراءات العملیات

یصف ھذا القسم العملیات واإلجراءات التي وضعتھا الجامعة للموافقة على برامج جدیدة تؤدي إلى درجة 
للبرامج األكادیمیة القائمة. والغرض من ھذه اإلجراءات ھو التأكد من أن أكادیمیة وتأمین االعتماد الخارجي 

البرامج األكادیمیة المقترحة للدراسة تتفق مع رسالة الجامعة ورؤیتھا وااللتزام بقواعد وأنظمة ھیئة االعتماد 
على ذلك، ) و/أو أي ھیئة اعتماد أخرى. وعالوة AQACوالجودة في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة (

ینبغي أن تعكس البرامج األكادیمیة الجدیدة الحاجة والتطورات والحداثة فیما تقدمھ الجامعة من برامج 
 أكادیمیة.

 یوثق ھذا القسم عملیات وإجراءات
 ،برامج أكادیمیة جدیدةاستحداث  -
 ،التغییرات في البرامج األكادیمیة القائمة -
 الحصول على االعتماد الخارجي. -

 الجدیدة األكادیمیة رامجالب ثااستحد

یصف ھذا القسم من الدلیل اإلجراءات التي وضعتھا الجامعة للموافقة على برامج جدیدة مما یؤدي إلى شھادة 
كامل، ولن یتم تنفیذھا إال بعد  كادیمیة بشكلٍ األوال یتم اعتماد البرامج  .أكادیمیة معتمدة على الصعید الوطني

 ).AQACئة االعتماد (حصولھا على االعتماد من قبل ھی

 جدوى البرامج األكادیمیة الجدیدة

 :تتطلبعملیة البدء ببرنامج أكادیمي أو التغییرات المقترحة في البرنامج 
 ،تلبیة الحد األدنى من المعاییر األكادیمیة الجامعیة ومدى توافقھا مع معاییر ومتطلبات الھیئة -
 ،البرنامج مخرجات مرجعیة -
 ،دلیل مالءمة البرنامج -
 ،الجدوى المالیة للبرنامج -
 ،سیاسة الجامعة وخطة مجلس الجامعة -
 ،تغییر المفاھیم والتقنیات في التعلیم الجامعي -
 ،التطور التكنولوجي و / أو التطویر في مجال الموضوع -
 ،الحاجة إلى الحفاظ على أعلى جودة ممكنة للبرنامج -
إلى التغذیة الراجعة للطالب  استناداً التغییرات في سوق العمل والمھارات/ المعرفة المطلوبة  -

 ،وتوصیات الموظفین ودراسات استقصائیة عن السوق
 التغذیة الراجعة من أرباب العمل والخریجین والمصادر األخرى ذات الصلة. -
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  برنامج أكادیمي جدید استحداثإجراءات 

 مفھوم، التقییم واتخاذ القرار : التقدم بورقةویمكن تلخیصھا في ثالث مراحل متتابعة متتالیة

 جراءات استحداث برنامج أكادیمي جدید10جدول 

 المدة الزمنیة النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  جراءاتاإل
  أسابیع 4 التقدم بورقة المفھوم )1(
مجلس البرنامج التقدم  مجلس المعھد، أو لجنة/ الدائرة، أوكما لمجلس  األكادیمیة،یجوز ألي عضو في الھیئة  •

 باقتراحٍ الستحداث برنامج أكادیمي من خالل عمداء ومدراء المعاھد
أي عضو في الھیئة 

  أسبوع 1 المبادئ التوجیھیة لتقدیم ورقة المفھوم  األكادیمیة

 أسبوع 1  العمید/ مدیر المعھد یقدم ویناقش العمید/ مدیر المعھد ورقة المفھوم مع نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة  •

قد یطلب نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة إجراء تغییرات على ورقة المفھوم، والتي یجب معالجتھا في  •
 غضون أسبوع واحد من تقدیمھا

الرئیس  نائب
 ةللشؤون األكادیمی

 أسبوع 1 

في حال جاء اقتراح استحداث البرنامج األكادیمي بمبادرة من مجلس الجامعة أو عضو فیھ، یحیل رئیس  •
 .الجامعة الموضوع مباشرة إلى مكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویر لدراستھ

 أسبوعان  رئیس الجامعة

 أسابیع 4 التقییم )2(
إلى رئیس الجامعة، ویحیل الرئیس االقتراح المقدم إلى مكتب  المقترحنائب الرئیس للشؤون األكادیمیة  یُقدّم •

 نائب الرئیس للتخطیط والتطویر لدراستھ.
نائب الرئیس 

 للشؤون األكادیمیة
  

ً مقرون رئیس الجامعةل ھلتخطیط والتطویر المقترح ویقدمنائب الرئیس لیدرس مكتب  • دراسة جدوى أولیة ب ا
 الموارد المالیة والمادیة.بشأنھ بما في ذلك توافر 

مكتب التخطیط 
 والتطویر

 أسبوع 1 

 مكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویرودراسة الجدوى المقدمین من المقترح بعد اطالع رئیس الجامعة على  •
 على مجلس الجامعة للبحث التخاذ القرار المناسب. اھعرضووضع مالحظاتھ یقوم ب

 أسبوعان  رئیس الجامعة

 أسابیع 6 القراراتخاذ  )3(
 یمكن لمجلس الجامعة رفض اقتراح البرنامج األكادیمي الجدید •
قد یطلب مجلس الجامعة إجراء تغییرات على المقترح قبل الموافقة، والتي یجب معالجتھا في غضون  •

 أسبوعین
   مجلس الجامعة
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المبدأ، یقوم نائب الرئیس للشؤون في حال موافقة مجلس الجامعة على استحداث البرنامج األكادیمي من حیث  •
لوضع المنھاج  ،البرنامج) األكادیمیة بعد التشاور مع المعنیین بتشكیل لجنة (أو تكلیف مجلس الدائرة/

 ً  .ھیئة االعتماد والجودةللوائح الجامعة ومعاییر  األكادیمي وفقا

نائب الرئیس 
 للشؤون األكادیمیة

 1week 

المعینة بتطویر برنامج أكادیمي جدید ویقدمھ إلى مجلس الكلیة/ مجلس المعھد مجلس البرنامج  تقوم لجنة/ •
 (إذا كان قابل للتطبیق)مصادقة علیھ للمناقشة النھائیة وال

لجنة/مجلس 
 البرنامج

دلیل  –ھیئة االعتماد والجودة 
 أسبوعان الترخیص واالعتماد

لدراستھ من الناحیة  ،على المجلس األكادیميیعرض عمید الكلیة أو مدیر المعھد البرنامج المصادق علیھ  •
 األكادیمیة وإقرار محتواه

مجلس الكلیة / 
 مجلس المعھد

 أسبوع 1 

داخلي  یتم اعتماد البرنامج األكادیمي المقترح بشكلٍ  األكادیمي،بمجرد الموافقة علیھ من قبل المجلس  •
 نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة للحصول على االعتماد األكادیمي إلىوتوصیة المجلس 

  أسبوع 1  المجلس األكادیمي

لبرنامج إلى وزارة التربیة والتعلیم العالي ویُستعان بمكتب ایقدّم نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة طلب اعتماد  •
یة معلومات أخرى مطلوبة نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بما یلزم من دراسة جدوى اقتصادیة تفصیلیة، وأ

 االعتماد.الستكمال طلب 
ُ المطلوبة الوثائق إرفاق یتم استكمال عملیة تقدیم الطلب و  •  للمواعید النھائیة وأنظمة ھیئة االعتماد. وفقا

نائب الرئیس 
 للشؤون األكادیمیة

طلب  –نموذج ھیئة االعتماد والجودة 
 أسبوع 1 اعتماد خاص

یقرر رئیس الجامعة بعد استشارة مجلس ، والتعلیم العالي على اعتماد البرنامجبعد موافقة وزارة التربیة  •
 .اإلداریة األخرى ألموروا لبدء في تنفیذ البرنامجا الجامعة موعد

مجلس  / الرئیس
 الجامعة
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 جدید أكادیمي برنامجاستحداث مخطط 
 أكادیمي جدیدمخطط استحداث برنامج  1شكل 

 
 

Any faculty member, DC or IC may initiate new 
program through Dean or institute directors 

Dean/Director submits completed concept 
paper to VPAA 

STATUS 

Approved  

President forwards Concept paper 
    

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 

  
 Decision making by AC  

Approved  

STATUS 
 

Approved  

Curriculum changes 

Do not 
implement 
program 

Non-curriculum 
changes  

AC addresses 
deficiencies  

PC addresses 
deficiencies  

Denied 

Denied  

Program is nationally 
accredited  

Submission of approved concept 
paper by VPAA to President 

Delayed 

STATUS 
 

President consults with UC for 
implementation date  

Program is implemented  

Denied  
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 البرامج األكادیمیة القائمةتقییم 

 التقییم األكادیمي

بالمعاییر الغرض الرئیسي من التقییم األكادیمي ھو تحسین تعلم الطالب وتقییم ما إذا كان یتم الوفاء 
األكادیمیة. یبدأ التقییم األكادیمي فوراً مع بدء البرنامج األكادیمي ویمتد على مدى البرنامج األكادیمي وفقا 
لخطة تقییم البرامج األكادیمیة المقدمة والمعتمدة. وتكمل دورة واحدة من التقییم األكادیمي عندما یتم وضع 

 كون جزءا من دورة التقییم المقبلة.خطة عمل والموافقة علیھا للتحسین والتي ست

 یتم دمج التقییم األكادیمي على ثالثة مستویات:

یبدأ في وقت تقدیم البرنامج، یتم تنفیذھا مرة واحدة كل فصل دراسي ویوفر األساس  تقییم المساق: •
 للبرنامج. للمتابعة السنویة

 دراسیة ویعادل دورتین لتقییم المساق.: یتم إجراؤھا مرة واحدة في السنة الالمتابعة السنویة للبرنامج •
 : یجري خالل الفصل الدراسي الذي یلي تخرج الدفعة مباشرة.التقییم الدوري للبرنامج •

یستند التقییم األكادیمي إلى تقدیم األدلة عن طریق أخذ العینات لتحقیق مخرجات البرامج التي تتماشى مع 
 التقییم األكادیمي اإلنجازات التالیة:معاییر التراخیص واعتماد الھیئة. وینتج عن 

 تعزیز تعلم الطالب. -
 تقدیم التغذیة الراجعة لتعزیز جودة البرامج األكادیمیة. -
 توفیر المعلومات للطالب وأولیاء األمور والمواطنین المجتمع على نوعیة التعلیم الذي یتلقاه الطلبة. -
 ة.اتخاذ القرارات المالیة على أساس األولویات األكادیمی -
 إعداد البرنامج األكادیمي للتقییم / االعتماد الخارجي. -

 تقییم المساق

 تقییم المساق یحتوي العناصر الرئیسیة التالیة:

 وضع المخرجات للمساق -
 قیاس ما إذا كانت ھذه المخرجات قد تحققت -
 استخدام النتائج لتحسین التدریس والتعلم في المساق -
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 إجراءات تقییم المساق

 إجراءات تقییم المساق 11جدول 

 المدة الزمنیة  النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  االجراءات
ً  20 البدء )1(  أسبوعا
ترسل وحدة المتابعة والتقویم خطة محدثة من خطة تقییم المساقات إلى العمداء بحلول نھایة األسبوع  •

 .الثاني من كل فصل دراسي
 نموذج خطة تقییم المساقات المتابعة والتقویموحدة 

 أسبوعان  تعلیمات خطة تقییم المساقات

یقوم عمید الكلیة بتوجیھ النماذج إلى جمیع أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة الستكمالھا في الفصل  •
 الدراسي

  العمید
 أسبوعان

منفذ، ومعالجة أي أوجھ للقصور والموافقة تجتمع لجنة/مجلس البرنامج لتقییم النماذج المكتملة لكل مساق  •
 على خطط العمل خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي وتقدیم تقریر شامل إلى العمید

  لجنة/مجلس البرنامج
 أسبوع

 أسبوع  رئیس الدائرة یعرض رئیس الدائرة النتائج والتوصیات إلى العمید للتقییم والموافقة •

مجلس الدراسات العلیا لمناقشة أي مسائل رئیسیة والموافقة علیھا والموافقة على  یجتمع مجلس الكلیة/ •
 خطط العمل

  مجلس الكلیة
 أسبوع

 أسبوعان التقییم / التنفیذ  )2(
یتم تقدیم خطط التقییم التي تمت الموافقة علیھا مبدئیا مع اإلجراءات من قبل العمید إلى وحدة المتابعة  •

 للتخطیط والتطویر للتقییموالتقویم/ نائب الرئیس 
 یقوم فریق المتابعة والتقویم بمراجعة النماذج وخطط العمل وتوثیق أیة تغییرات مقترحة •
 تقوم وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بتوجیھ التغییرات حسب الضرورة. •

وحدة المتابعة والتقویم/ 
نائب الرئیس للتخطیط 

 والتطویر

 

 أسبوعان
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 مخطط تقییم المساق

 مخطط تقییم المساق 2شكل 

 

PC Evaluation  

Complete  

Incomplete  

Action plan  

Status  

Approved  

Address deficiencies 
Evaluation by M&EU  

Program 
requires 
h   

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 السنویة للبرنامج

 من خالل التركیز على ھالمتابعة السنویة لللتأكد من أن البرنامج قد حقق المخرجات المطلوبة منھ تتم عملیة 
 :العناصر التالیة

نسخة محدثة من خطة المتابعة السنویة للبرنامج و/ أو یتم تخزین  یةلدى كل عضو ھیئة تدریس یتوفر -
 ً  ھا.یلإلجمیع لتسھیل وصول ا الخطة إلكترونیا

یقوم البرنامج بتعیین شخص مسؤول لمتابعة تنفیذ خطة المتابعة ویتم تعمیم المعلومات عنھ على كافة  -
 .أعضاء الھیئة التدریسیة

 على أساس دورة تقییم المساق المعین. األكادیمیةھیئة الأعضاء من عملیة جمع البیانات بج البرنامیبدأ  -
 .تقییم البرنامج للتنقیح أو التحدیث حسب الحاجةمحدد للمراجعة السنویة لخطة  زمنالبرنامج یحدد  -
نامج أو نماذج الستعراض ومناقشة أدلة التقییم على مستوى البریحدد البرنامج مواعید اجتماعات منتظمة  -

 ).rubricsالتقییم (
وتبادل البیانات والخطة ومناقشة التوصیات أو اجتماع سنوي لمراجعة مخرجات البرنامج البرنامج یعقد  -

 .یةالتدریسھیئة الجمیع أعضاء یشرك بھ  التحسین
 فیھا ذات مغزى ویمكن التحكم متابعةفي البرنامج بالحفاظ على خطة  یةھیئة التدریسالیلتزم أعضاء  -
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 إجراءات متابعة البرنامج السنوي

 إجراءات متابعة البرنامج السنوي 12جدول 

 المدة الزمنیة  النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  االجراءات
 weeks 20 البدء )1(
ترسل وحدة المتابعة والتقویم خطة متابعة البرامج إلى العمداء بحلول نھایة األسبوع األول من الفصل  •

ً الدراسي   إلى جنب مع الجدول الزمني لتقییم مخرجات البرنامج الثاني جنبا
وحدة المتابعة 

 والتقویم
 نموذج خطة متابعة البرامج  -
 الجدول الزمني لتقییم مخرجات البرنامج  -

 أسبوع

 أسبوع  العمید یقوم عمید الكلیة بتوجیھ النماذج إلى رؤساء البرامج ویشكل لجنة برنامج لكل برنامج •

مجلس البرنامج وتناقش النماذج المقدمة وتقوم بإعداد األدلة والمواد الداعمة خالل الفصل  تجتمع لجنة/ •
 الدراسي

لجنة/مجلس 
 البرنامج

 نموذج خطة تقییم المساقات -
 تقییم المساقاتتعلیمات خطة  -

 أسبوع 15

•  ً إلى جنب مع خطط العمل المقترحة بحلول نھایة  یقوم رئیس الدائرة بتقییم واعتماد النماذج المكتملة جنبا
 األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي ویقدم التقریر إلى العمید

  أسبوع  رئیس الدائرة

 أسبوعان  مجلس الكلیة لموافقة خطط العمل وایجتمع مجلس الكلیة/ مجلس الدراسات العلیا لمناقشة   •

 أسبوعان التقییم / التنفیذ    )2(

وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط  مع خطط العمل إلى متكاملةالمبدئیة الالنماذج یقدم العمید  •
 والتطویر للتقییم

والتقویم / نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بمراجعة النماذج وخطط العمل وأیة تغییرات  یقوم فریق المتابعة •
 أو توصیات مقترحة

 متابعة أي تغییرات حسب الضرورةبوحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر  تقوم •

وحدة المتابعة 
والتقویم/ نائب 

الرئیس للتخطیط 
 والتطویر

 أسبوعان  
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 مخطط المتابعة السنویة للبرنامج

 مخطط المتابعة السنویة للبرنامج 3شكل 

 

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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 األكادیميلبرنامج ل الدوريتقییم ال

التقییم الدوري للبرنامج على یصف ھذا القسم إجراءات الجامعة للتقییم الدوري للبرنامج األكادیمي. ویجرى 
أساس أھداف البرنامج لمراجعة استمرار صالحیة ومالءمة أھداف البرامج ومخرجاتھ. ویستند التقییم 
الدوري للبرنامج إلى وثائق توصیف المناھج المحدثة، وأدلة التنفیذ، وإجراءات التحسین، وتقریر التقییم 

 مجلس البرنامج. الذاتي الذي أعدتھ لجنة/

 األول مباشرة بعد تنفیذ البرنامج الكامل، بحیث یكون:الدراسي م إجراء التقییم دوري للبرنامج خالل الفصل یت

 ،لھ أثر تراكمي للتغیرات التي طرأت على مر الزمن، نتیجة للمتابعة السنویة لتصمیم البرنامج وتشغیلھ -
مجال التكنولوجیا في البرامج تدمج البحوث والممارسة الحالیة في المجال المعرفي والتطورات في  -

 ،األكادیمیة
 ،وفرص العمل بةیعكس البرنامج التغیرات في الطلب على الطل -
 .سنوات) 6و  5و  4تنفیذه (أي  طیلة فترةالتقییم الدوري للبرنامج ھو تراكم للمتابعة السنویة للبرنامج  -

امج الخارجي إلى جانب خطة العمل وتختتم عملیة التقییم الدوري للبرنامج باستكمال نموذج تقییم البرن
 المعتمدة لتحسین البرنامج

. 
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 األكادیميلبرنامج الدوري لتقییم الإجراءات 

 إجراءات التقییم الدوري للبرنامج األكادیمي 13جدول 

 المدة الزمنیة النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  جراءاتاإل
  أسبوع 13 البدء )1(
 تقوم وحدة المتابعة والتقویم بإعداد قائمة من البرامج التي من المقرر أن تخضع للتقییم الدوري •
وذلك إلى العمداء قائمة بالبرامج التي من المقرر أن تخضع للتقییم الدوري ترسل وحدة المتابعة والتقویم  •

 األول.الدراسي بحلول نھایة األسبوع الثاني من الفصل 

المتابعة والتقویم/ وحدة 
نائب الرئیس للتخطیط 

 والتطویر

 نموذج التقییم الدوري للبرنامج -
 تعلیمات التقییم الدوري للبرنامج  -

 أسبوعان

 أسبوع نموذج التقییم الذاتي  - العمید یقوم العمید بإعادة توجیھ النماذج إلى رؤساء الدوائر وتعیین لجنة لكل برنامج •

) المدعوم باألدلة ذات SARتقریر التقییم الذاتي ( وإعداد الذاتيمجلس البرنامج بإجراء التقییم  تقوم لجنة/ •
 الصلة

  أسابیع 5  لجنة/مجلس البرنامج

 أسبوع التنفیذينموذج التقریر  - لجنة/مجلس البرنامج مجلس البرنامج تقریر تنفیذي وتقدم النتائج إلى مجلس الكلیة للتقییم والموافقة علیھ تعد لجنة/ •

) المعتمد والملخص التنفیذي لوحدة المتابعة والتقویم/نائب الرئیس SARیقدم العمید تقریر التقییم الذاتي ( •
 للتخطیط والتطویر

 أسبوع  العمید

یشكل نائب الرئیس للتخطیط والتطویر فریق للتقییم الخارجي من الجامعة ویعد الجدول الزمني إلجراء  •
 الخارجيتقییم البرنامج 

نائب الرئیس للتخطیط 
 والتطویر

 أسبوعان نموذج التقییم الخارجي  -

رئیس  مجلس البرنامج/ النتائج إلى وحدة المتابعة والتقویم، العمید، ولجنة/ فریق التقییم الخارجي یقدم •
 الدائرة

  أسبوع  فریق التقییم الخارجي

 أسابیع 3 التقییم / التنفیذ )2(

ً یقدم فریق التقییم  • ً  الخارجي ملخصا   أسبوع  فریق التقییم الخارجي نائب الرئیس للتخطیط والتطویر لوحدة المتابعة والتقویم/ تنفیذیا
بناًء على تقریر التقییم  رئیس الدائرة وتقدم خطة عمل مقترحة إلى العمید مجلس البرنامج/ تعد لجنة/ •

 الخارجي
  أسبوع  لجنة/مجلس البرنامج

  أسبوع  العمید نائب الرئیس للتخطیط والتطویر عمل المعتمدة لوحدة المتابعة والتقویم/یقدم العمید خطة  •

مجلس  تقوم وحدة المتابعة والتقویم بمتابعة تنفیذ خطة العمل والتقاریر المرحلیة المقدمة من قبل لجنة/ •
 رئیس الدائرة مرة واحدة في الفصل الدراسي البرنامج/

   وحدة المتابعة والتقویم
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 األكادیميلبرنامج الدوري لتقییم المخطط 

 مخطط التقییم الدوري للبرنامج األكادیمي 4شكل 

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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 قائمتعدیل برنامج أكادیمي 

واإلدارة المشرفة على البرنامج األكادیمي والمناھج الدراسیة،  األكادیمیةھیئة الیوفر ھذا القسم ألعضاء 
 بالحق في إجراء تغییرات مبررة في برامجھا، ولكن ھذه التعدیالت/وتغییرات المساقات. تحتفظ الجامعة 

ومعلن عنھا. إضافة إلى  ویجب أن تكون موثقة جیداً  ،التغیرات تتطلب الموافقات على المستوى المناسب
 ً یجب  .ضمان الجودة الخارجیة حسب الضرورة ةمن قبل ھیئ ذلك، یجب أن یتم اعتماد بعض التعدیالت مسبقا

مقترحات التعدیالت في المناھج الدراسیة من داخل الدائرة األكادیمیة أو الكلیة التي تقترح التعدیل. أن تنشأ 
وقبل الشروع في أي مقترحات لتغییر المناھج الدراسیة، یجب مراجعة نوع التعدیل فیما یتعلق بمعاییر ھیئة 

ً ) لتحدید ما إذا كان یجب اإلبالغ عن التعدیAQACاالعتماد والجودة ( . وتلتزم ل أو الموافقة علیھ مسبقا
الجامعة بلوائح وسیاسات الھیئة، ولذلك فإنھا تعتبر أي تعدیالت رئیسیة تغییر ذو أھمیة أو توسع في طبیعة 

 ونطاق البرنامج المعتمد.

-  ً  لدلیل الترخیص واالعتماد الرسمي. یتم تصنیف التعدیالت المقترحة وفقا
عاراً وموافقة مسبقة. ویجب أن یكون الجدول الزمني لتنفیذ أي تغییرات تتطلب جمیع التعدیالت الرئیسیة إش -

 ً  مع متطلبات الھیئة (إن وجدت). رئیسیة متسقا
التعدیالت المقترحة في البرامج ھي نتیجة المتابعة السنویة للبرامج أو نتیجة لتقییم المساق (التي ترتبط  -

 مباشرة بالتقییم الدوري للبرنامج)
)، فسوف یوجھ نائب الرئیس للتخطیط AQACدیل/ات المقترحة في قائمة ھیئة االعتماد (إذا لم یكن التع -

تعالج وحدة المتابعة والتقویم التعدیالت في البرنامج و والتطویر إدارة التعدیل المقترح حسب الضرورة.
 .دورياألكادیمیة على أساس 

المناسب. تتوفر نسخ من  األكادیميرنامج یجب تقدیم التعدیالت المقترحة باستخدام نموذج طلب تعدیل الب -
 النماذج في وحدة المتابعة والتقویم.

-  ً  لطبیعة التغییر. یتم تنفیذ التعدیالت المقترحة بعد الحصول على الموافقة الرسمیة ذات الصلة وفقا
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 إجراءات تعدیل برنامج أكادیمي

 برنامج أكادیميإجراءات تعدیل  14جدول 

 المدة الزمنیة النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  جراءاتاإل
 أسابیع 3 البدء )1(
یجتمع رئیس الدائرة مع عمید الكلیة أو مدیر المعھد لمناقشة التعدیالت المقترحة في  •

 .البرنامج
   رئیس الدائرة

 أسبوع نموذج تعدیل البرنامج األكادیمي مجلس البرنامج العمید یكمل مجلس البرنامج نموذج تعدیل البرنامج األكادیمي ویقدمھ إلى •

یقدم العمید النموذج المكتمل إلى مجلس الكلیة / مجلس الدراسات العلیا للموافقة  •
 المبدئیة

 أسبوع  العمید

الدراسات مجلس الكلیة / مجلس  یقیم مجلس الكلیة / مجلس الدراسات العلیا تعدیالت البرنامج للموافقة المبدئیة   •
 العلیا

 أسبوع )AQACدلیل الترخیص واالعتماد (

یقدم العمید الطلب الذي تمت الموافقة علیھ إلى وحدة المتابعة والتقویم/ نائب  •
 الرئیس للتخطیط والتطویر للتقییم

   العمید

 أسابیع / تعدیل طفیف 3 التقییم/ اتخاذ القرار )2(
 أسابیع / تعدیل رئیسي 5

والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بمراجعة وتقییم تقوم وحدة المتابعة  •
 اكتمالھا ویستعرض التعدیالت المقترحةوالتأكد من  اتالطلب

تقوم وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بتقییم وتصنیف  •
 ً  لمتطلبات ھیئة االعتماد التغییرات المقترحة على أنھا رئیسیة أو طفیفة وفقا

دة المتابعة والتقویم/ نائب وح
 الرئیس للتخطیط والتطویر 

 أسبوع  

 :مقترحات تعدیالت طفیفة
تقوم وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بإعادة توجیھ الطلب  •

 إلى لجنة/مجلس البرنامج لتطویر وثائق البرنامج المحدثة

وحدة المتابعة والتقویم/ نائب 
 للتخطیط والتطویرالرئیس 

  

تقوم لجنة/مجلس البرنامج بتطویر أي وثائق مطلوبة ویتم تقدیم الوثائق المكتملة إلى  •
 علیھا المجلس األكادیمي للموافقة النھائیة

  أسبوعان  لجنة/مجلس البرنامج
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 مقترحات تعدیالت رئیسیة:
تحیل وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر التعدیالت الرئیسیة  •

 لتقییمھا ومناقشتھا رئیس الجامعةالمقترحة إلى مجلس الجامعة من خالل 

 أسبوعان  رئیس الجامعة

بمجرد الموافقة علیھا من قبل مجلس الجامعة، یتم توجیھ الطلب إلى لجنة/مجلس  •
 عمید الكلیة لتطویر وثائق البرنامج المحدثةالبرنامج من خالل 

   مجلس الجامعة

مجلس البرنامج بتطویر وثائق البرنامج المحدثة والمواد الداعمة  تقوم لجنة/ •
 لتقدیمھا إلى المجلس األكادیمي للموافقة النھائیة

 أسبوعان  لجنة/مجلس البرنامج

 اسابیع 3- 2 الموافقة / التنفیذ )3(

المكتمل مع التعدیالت المقترحة إلى المجلس األكادیمي من قبل یتم تقدیم الطلب  •
 العمید للموافقة النھائیة واتخاذ القرار

 أسبوعان  المجلس األكادیمي

فور  التعدیالت الطفیفةوبمجرد اعتمادھا من قبل المجلس األكادیمي، یتم تنفیذ  •
 علیھا مصادقةال

   

من قبل المجلس األكادیمي، یتم تقدیم الطلب المكتمل إلى  مصادقة علیھاالوبمجرد  •
 ) من قبل نائب الرئیس للشؤون األكادیمیةAQACھیئة االعتماد والجودة (

 أسبوع  نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة

 ھیئة االعتماد والجودة على البرنامج التعدیالت الرئیسیةبعد موافقة ھیئة االعتماد، یمكن للجامعة تنفیذ  •
)AQAC( 

 )AQACنماذج (
 )AQACدلیل الترخیص واالعتماد (
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 تعدیل برنامج أكادیمي مخطط

 مخطط تعدیل برنامج أكادیمي 5شكل 

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 

  

Approved 

Denied/do 
not change 

Delayed  

Meeting with Dean to discuss the changes 

Evaluation by UC 

PC develops Program 
changes 

Final approval by AC 
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 األكادیمیة للبرامج الخارجي االعتماد

 اتباع جمیع اإلجراءات ذات الصلة وإتمامھا بشكلٍ  دونعتماد أخرى ال یكتمل الإن أي اعتماد من قبل ھیئات ا
 ا یلي:ممالتحقق یجب على البرنامج األكادیمي  الخارجيقبل متابعة االعتماد و ،مرض

 ،على المستوى الوطني معتمداً  البرنامج یجب أن یكون -
 ،خّرج دفعة واحدة األقل -
 ،نفّذ عملیة التقییم الدوري -
 بمعالجة أي تغییرات تطلبھا ھیئة االعتماد الخارجیة.قام  -



 

69 

 

 للبرامج األكادیمیة إجراءات االعتماد الخارجي

 إجراءات االعتماد الخارجي للبرامج األكادیمیة 15جدول 

 المدة الزمنیة النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  جراءاتاإل
 أسابیع 6 البدء )1(

یجتمع عمید الكلیة أو مدیر المعھد مع وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر  •
 لمناقشة فكرة االعتماد الخارجي للبرنامج

 .Degree specification guidelines العمید
(not available) 

 أسبوع

ً  برنامج لتطویریشكل العمید لجنة  •  أسبوع   العمید لوكالة االعتماد الخارجي وثائق البرنامج المطلوبة وفقا

 External accreditation guidelines لجنة البرنامج تقوم لجنة البرنامج بتعبئة طلب االعتماد الخارجي وتسلمھ للعمید •
(NA) Program external 
accreditation form (NA) 

 أسبوع

االعتماد الخارجي المكتمل لوحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط  العمید طلبیسلم  •
 والتطویر للموافقة المبدئیة

 أسبوع  العمید

یقدم نائب الرئیس للتخطیط والتطویر اقتراح االعتماد الخارجي إلى مجلس الجامعة من خالل  •
 الرئیس للتقییم والموافقة األولیة

نائب الرئیس للتخطیط 
 روالتطوی

 أسبوعان 

 +أسابیع  6 التقییم )2(

 أسبوعان  مجلس الجامعة لضمان االعتماد الخارجي یقوم مجلس الجامعة بتقییم الطلب من حیث أي تغییر مطلوب سابقاً  •

تدخل ال ، ویقدم نائب الرئیس للتخطیط والتطویر الطلب المكتمل للحصول على االعتماد الخارجي •
 االعتماد الخارجيلم یتم الحصول على  ماالمقدم على الطلب  تغییراتأیة 

 أسبوعان  رئیس الجامعة

وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر  إذا كان البرنامج یحتاج إلى تغییرات، تقوم •
بمراجعة وتقییم طلب اكتمالھا ویسلط الضوء على أي تغییرات مطلوبة (رئیسیة أو ثانویة) وأي 

 ھیئة االعتماد.انحرافات عن لوائح 

وحدة المتابعة والتقویم/ 
نائب الرئیس للتخطیط 

 والتطویر

 أسبوعان 
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اقتراحات حول التغییرات المطلوبة والتطویر وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط  تقدم •
 ً لطبیعة التغییرات (رئیسیة أو ثانویة) الستیعاب تأثیرھا بما یتماشى مع لوائح  وتوفر االتجاھات وفقا

 الجامعة وھیئة االعتماد.
تغییرات مطلوبة في  أي والتطویر للتخطیطوحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس  یرصد فریق •

 التقدم في التنفیذكذلك سیر البرنامج و
ل على االعتماد الخارجي من قبل نائب الرئیس للتخطیط بعد إجراء التعدیالت، یقدم طلب الحصو•  •

 والتطویر إلى رئیس الجامعة

وحدة المتابعة والتقویم/ 
نائب الرئیس للتخطیط 

 والتطویر

یختلف / اعتماداً  
على التغییرات 

 المطلوبة

 اسابیع 5 اتخاذ القرار / البرنامج یتطلب تغییرات كبیرة )3(
خارجي إلى مجلس الجامعة للحصول على قرار نھائي ویسلط یقدم رئیس الجامعة طلب االعتماد  •

 الضوء على التغییرات الرئیسیة
 أسبوع  

•  ً ، یقوم مجلس الجامعة بتقییم ملف االعتماد الخارجي للبرنامج ویقرر ما إذا كان یجب المضي قدما
 وإجراء تغییرات أو إیقاف متابعة االعتماد الخارجي

 أسبوعان  مجلس الجامعة

لعرضھ على تقدیم الطلب المكتمل یقوم رئیس الجامعة ب الجامعة،بمجرد الموافقة من قبل مجلس  •
 ه العتمادھیئة االعتماد الخارجیة 

 أسبوعان  رئیس الجامعة 

   رئیس الجامعة  ذلكل رئیس الجامعة كلما اقتضت الضرورة یتم مراسلة ھیئة االعتماد الخارجیة من قِب •
على االعتماد الخارجي للبرنامج، یتشاور رئیس الجامعة مع مجلس الجامعة بعد تأمین الحصول  •

 ویقرر الوقت المناسب لتنفیذ البرنامج
   رئیس الجامعة 
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 للبرامج األكادیمیة مخطط االعتماد الخارجي

 مخطط االعتماد الخارجي للبرامج األكادیمیة 6شكل 

STATUS 

Program requires changes   

Program does not require changes  

VPAA/President submits 
complete program changes 

     

  

Approved  

Major changes  

Delayed Address deficiencies 
    

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 

  
Approved  

Denied/do not 
change  

Delayed  

Do not change  

Meeting with VPAA to discuss program external 
accreditation  

Final approval by AC 

Evaluation by M&EU/VPPD 

Accreditation certificate  Implement changes  

Submission of completed application to 
international accreditation agency 

Program 
changes o 

Approval by UC 
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 األكادیمي البرنامج تقییم معاییر

یعرض ھذا القسم المعاییر والنماذج ذات الصلة لتقییم البرامج األكادیمیة القائمة. وتوفر ھذه المعاییر 
 ً وھي بمثابة اآللیة الرئیسیة للتقییم الذاتي  ،لمعالجة العناصر الضروریة لدعم برنامج أكادیمي جید أساسا

للبرنامج األكادیمي سواء من أجل عملیة التحقق والتحسین الذاتي أو تلبیة لمتطلبات وكاالت االعتماد 
 .الخارجیة، سواء كانت تخصصیة أو إقلیمیة

األدلة والتوثیق لتحدید ما إذا كان البرنامج األكادیمي القائم یستوفي یجب استخدام المنھج القائم على 
من تقییم المساق إلى  وسیستخدم ھذا النھج في كل مكون من مكونات البرنامج بدءاً  .المعاییر المعمول بھا

ت، قد نحو تحقیق معاییر مقبولة. وفي بعض الحاال جديالمالمتابعة السنویة للبرنامج لتوثیق أداءه والتقدم 
تحتاج وكاالت االعتماد القائمة على التخصص أو وكاالت االعتماد اإلقلیمیة إلى أدلة على دورة التقییم 

 ً  محدداً  الداخلي للبرامج األكادیمیة قبل االعتماد. وفي حین أن وكاالت االعتماد ھذه ال تؤید عادة نھجا
  ة تقییم قابلة للتطبیق.إزاء التقییم، فإنھا تعترف بالتقییم الذاتي باعتباره وسیل

 :التالي لتحققوفق شروط تقییم البرامج األكادیمیة  تم تطویر معاییر

االعتبار عند تقییم برنامج أخذھا بتستند إلى األدلة وتشمل مخرجات محددة قابلة للقیاس یمكن  .1
 ،أكادیمي

 ،تستخدم إلعادة ھیكلة برنامج أكادیمي موجود لتحقیق أداء أفضل .2
 للمخطط، تحدید مخرجات البرامج األكادیمیة وتقییم مدى تحقیقھاالقدرة على  .3
 ،تركز المرونة في التقییم على بعض مخرجات البرنامج لتحسین التعلم في السیاق األكادیمي .4
 ،تركز على التقییم الداخلي مع التركیز على التقییم الذاتي كوسیلة للتغییر والتحسین .5
وأرباب العمل والمجتمع) لتقدیم تعلیم  بةمصلحة (مثل الطلإظھار التزام الجامعة تجاه أصحاب ال .6

 أكادیمي وخبرة جیدة.
تحقق لتلبیة المعاییر في جمیع األوقات. ویجب أن  یجب على كل برنامج أكادیمي أن یسعى جاھداً 

تلك وأن توفر أدلة على الوفاء ب ،البرامج األكادیمیة الجدیدة المعاییر في وقت تطویرھا واعتمادھا
 .ةالمحدد المعاییروتغییرات في البرنامج األكادیمي تتوافق الأن و عاییر أثناء تنفیذ البرنامجالم

صحیح والحفاظ علیھا  یجب أن توثق تقاریر تقییم البرامج وجمیع األدلة التي تم جمعھا وتحلیلھا بشكلٍ 
الرئیس للشؤون  ئبومكتب نالجمیع البرامج الجدیدة والقائمة مع نسخ مودعة لدى مكتب عمید الكلیة 

 والتطویر.األكادیمیة ووحدة المتابعة والتقویم في مكتب التخطیط 

یجب توفیر معلومات شاملة عن البرنامج األكادیمي لمجتمع الجامعة وأصحاب المصلحة والجمھور من 
 خالل النشر على:

یجب على الدوائر األكادیمیة نشر مواصفات البرامج األكادیمیة مع النتائج الرئیسیة  موقع الجامعة: -
 ،والتدخالت المنفذة بسبب التقییم الدوري
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معلومات مفصلة عن مخرجات البرنامج، ومخرجات  البوابة اإللكترونیة األكادیمیة واإلداریة (رتاج): -
 ،تقییم المساقات وتقییم ومتابعة البرنامج المساقات، ومعاییر التقییم، والتغذیة الراجعة حول

 الجانب المھم من البرامج األكادیمیة.بالجدد/ الحالیین  بةلطلا لتوعیةالكتیبات التوجیھیة  -
 

 :المعاییر األكادیمیة لتقییم البرامج األكادیمیة

  الرسالة .1
البرنامج بما في ذلك سبب بیان موجز لمھمة البرنامج ویحتوي على ثالثة مكونات رئیسیة: الغرض من 

أداء األنشطة الرئیسیة، وظائف رئیسیة أو أنشطة البرنامج، وأصحاب المصلحة الذین سیستفیدون من 
 البرنامج األكادیمي.

 مثال:
األحیاء للعمل في مختلف المجاالت ذات الصلة بعلم  بةمھمة برنامج البكالوریوس في علم األحیاء ھو إعداد الطل"
من ة یمور الصحلحصول على درجات متقدمة في علم األحیاء أو المدارس المھنیة ذات الصلة باأل/ أو السعي ل و

 "الحیاةخالل تثقیفھم بالمعرفة والمفاھیم األساسیة وتقنیات المختبرات ومھارات علوم 

 األھداف .2
التي تستمد منھا أھداف  5-4یتم تحدید ، لتحدید النتائج وتشتق أھداف البرنامج من الرسالة وتوفر إطاراً 

 .نتائج البرنامج
 :مثال

 :أھداف البكالوریوس في إدارة األعمال ھو امتالك خریجیھا لما یلي
 ،معرفة الممارسات التجاریة وأثرھا على األعمال التجاریة والمجتمع على الصعید العالمي -أ

 ،الكتابة التجاریة ومھارات التواصل الشفوي -ب
 ،القیادة والمھارات الشخصیة -ج
 ،نقدي المھارات الالزمة لتحلیل المعلومات بشكلٍ  -د
  السلوك والقیم األخالقیة. -ه

 المخرجات .3
ویوصى باستخدام المكتسبة . المھارات والمعارف یقاس بھا  مخرجات من كل ھدف 4-3یمكن أن تستمد 

 .مخرجات 15 - 10عدد یمكن التحكم فیھ من 

 مثال:
 برنامجأھداف  مثال 16جدول 

 أھداف برنامج (البكالوریوس في إدارة األعمال) 

A B C D E 

معرفة الممارسات التجاریة 
وتأثیرھا على األعمال التجاریة 

 العالمیة والمجتمع

التجاریة  صیاغة المراسالت
 ومھارات التواصل الشفوي

المھارات الالزمة لتحلیل  القیادة والمھارات الشخصیة
 نقدي المعلومات بشكلٍ 

 السلوك والقیم األخالقیة
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المھام المكتوبة تكون متماسكة  إظھار المعرفة المفاھیمیة 1
ومنظمة وموجزة وصحیحة ویتم 

 عرضھا بشكل جید

تحدید القیم المناسبة في  تشخیص المشكلة وتصنیفھا عرض الثقة في القدرات
 سیاق معین

إظھار المھارات التقنیة في  2
 المجاالت األكادیمیة األساسیة 

العروض الشفھیة تكون متماسكة 
 ومنظمة وموجزة، ومعدة جیداً 

توازن بین العالقات الشخصیة 
 والمھام

جمع وتحلیل البیانات ذات الصلة 
 الالزمة لمعالجة المشكلة

تحدید السلوك األخالقي 
 في سیاق معین

الممارسات وصف تأثیر بعض  3
التجاریة العالمیة على المجتمع 

 عام بشكلٍ 

وصف تأثیر بعض الممارسات 
التجاریة العالمیة على المجتمع 

 عام بشكلٍ 

األخذ بعین االعتبار أفكار 
 اآلخرین أو اقتراحاتھم

تمییز السلوك األخالقي  تحدید وتقییم الحلول المتنافسة
 من غیر األخالقي

  سمات الخریجون .4
لتطویرھا التي ستتاح الفرص وھي القدرات األكادیمیة والصفات الشخصیة والمھارات القابلة للتحویل 

تكون سمات الخریجین محددة بوضوح كجزء من تجربتھم في جامعة بیرزیت. یجب أن ة لجمیع الطلب
 :تتمحور حول ما یليفي مخرجات البرنامج، و

 ،التخصص في الموضوع -
 ،مستقٍص  -
 ،ومستقلمفكر ناقد  -
 ،مسؤول وواسع الحیلة -
 ،یمتلك مھارة التواصل الفعال -
 ،واثق -
 ،قابل للتكیف -
 ،متعاون متمرس -
-  ً ً  واعٍ أخالقیا  ،واجتماعیا
 .متعلم تأملي -

 المنھاج .5
 :یوضح الجدول أدناه الشكل العام للمنھاج الدراسي بما في ذلك متطلبات الجامعة

 نامجمنھاج البرمثال  17جدول 

 منھاج البرنامج
الساعات  سبوعأاللقاءات الصفیة/

 المعتمدة

 
نوع 
 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 
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  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   

* UR: متطلب جامعة  
   FR:  كلیةمتطلب  

 

  الخطة األكادیمیة .6
یبین الجدول أدناه الشكل العام لفصل دراسي واحد من الخطة األكادیمیة للبرنامج بما في ذلك متطلبات 

جمیع المساقات في المناھج الدراسیة موزعة على سنوات تسرد الخطة األكادیمیة یجب أن و الجامعة.
 .الدراسة الخاصة بالبرنامج ولكافة الفصول الدراسیة

 الخطة األكادیمیةمثال  18جدول 

 عدد اللقاءات االسبوعیة  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        
   #   # # # 

 أداة مصفوفة التقییم .7
 .تربط مصفوفة التقییم المباشر نتائج البرنامج مع أسالیب التقییم المباشر المختارة

  :مثال
 مصفوفة التقییم المباشرمثال  19جدول 

 أسلوب التقییم
 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 قصیرة
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  x x   x  x     x x x وظائف بیتیة
 x x x x x مختبرات

 
x 

  
x x  x x x 

  x x x x x x x x x x x x x x اریع جماعیةمش
  x x x x       عروض شفویة

 x x x 

 x x x x x x x x x x x  x x x مشروع، تدریب

     x x x x x x x x x x x مشروع تخرج

 مخطط للمنھاج الدراسي .8
نتائج یتكون من صفوف وأعمدة تدرج مخطط لربط المناھج الدراسیة للمساقات الفردیة بنتائج البرنامج. 

أنھ ) في الخالیا لإلشارة 3-1األعمدة. یتم وضع عدد بین ( مساقات البرنامج فيوالبرنامج في الصفوف 
أن لإلشارة ترك الخلیة فارغة ، وتیتم معالجة النتیجة على مستوى البرنامج من خالل تدریس مساق معین

 .ال یساھم في نتیجة برنامج معین تدریس مساٍق ما

 :مثال
 لربط المساقات الفردیة بنتائج البرنامج مخطط المناھج الدراسیةمثال  20جدول 

 مخطط المناھج الدراسیة لربط المساقات الفردیة بنتائج البرنامج

 مساقات البرنامج مخرجات البرنامج

=  2ركیز قوي، = ت 3مخرجات البرنامج: (
 = تركیز قلیل)* 1تركیز متوسط، 
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A1 16/24 3 2 3 2 2 2 1 .إظھار المعرفة المفاھیمیة 

A2  إظھار المھارات التقنیة في المجاالت
 األكادیمیة األساسیة

1        

B1 
وصف تأثیر بعض الممارسات 

 التجاریة العالمیة على المجتمع بشكلٍ 
 عام

2        

B2 
المكتوبة تكون متماسكة ومنظمة المھام 

وموجزة وصحیحة بشكل جید ویتم 
 .عرضھا بشكل جید

1        

C1  3        
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C2          

Total  7/15        

مساھمة كبیرة في نتائج برنامج معین ویتم تحدیدھا كمصدر مناسب من  ذاتھي مساقات  مساقات التركیز القویة: *
 .األدلة للنتیجة

 .مساھمة معتدلة على نتائج برنامج معینذات ھي مساقات  متوسطة التركیز:مساقات 
 .مساھمة طفیفة على نتائج برنامج معینذات ھي مساقات  مساقات قلیلة التركیز:

 

 )13انظر المرفق رقم ( – الخطة التفصیلیة للمساق
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 خطة تقییم مخرجات المساق

 خطة تقییم مخرجات المساق 21جدول 

 في نھایة الفصل الدراسي)و أ(یعبأ خالل  Bجزء   (یعبأ في بدایة الفصل الدراسي) Aجزء 

 مخرجات المساق

 معیار األداء / المؤشر
) للبكالوریوس و %60األداء المستھدف (

 ) للدراسات العلیا.70%(
 الجدول الزمني

 النتائج
باستخدام ملف 

حساب 
 العالمات

 

 استخدام النتائج

طرق التقییم (لتقییم 
 النتائج المتوقعة)

مستوى األداء 
المستھدف أو مستوى 

التحصیل ألسلوب 
 التقییم (نظري)

متى تجمع 
البیانات خالل 

 الفصل

تحلیل البیانات 
(اعتمادا على 

 الفعلي)
 مقارنة النتائج

اإلجراء / ات 
 الواجب اتخاذھا

موعد التنفیذ والمتابعة 
 الحلقة)(إغالق 

 
 1مخرج 

 األداء المستھدف  1طریقة التقییم 
  للبكالوریوس: أن

من  %60یحصل 
الطالب فأكثر على 

 فأكثر 60%
  للدراسات العلیا: أن

من  %70یحصل 
الطالب فأكثر على 

 فأكثر  70%

     
      2طریقة التقییم 
      3طریقة التقییم 

      1طریقة التقییم  2مخرج 
      2التقییم طریقة 

      3طریقة التقییم 
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  االتساق بین مخرجات المساق وأدوات التقییم

 االتساق بین مخرجات المساق وأدوات التقییم 22جدول 

 االتساق بین مخرجات المساق وأدوات التقییم

 أداة التقییم
 مخرجات المساق

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     x x   x  x امتحانات، امتحانات قصیرة
     x x   x  x وظائف بیتیة

 x x x x x مختبرات
 

x 
  

x x 
 x x x x x x x x x x x مشاریع مجموعات

     x       العروض الشفھیة
 x x x x x x x x x x x التدریب

 ربط مخرجات المساقات مع مخرجات البرنامج

 ربط مخرجات المساقات مع مخرجات البرنامج 23جدول 

 عالقة مخرجات المساق بمخرجات البرنامج
ME 201  

مخرجات  نوع التركیز
 البرنامج

الحد الدنى  األدلة أداة التقییم مخرجات المساق
 للكفاءة

strong A1, 
B2, 

(1) 
(2) 

-Presentation 
-Course 
evaluation  

Grade of final 
presentation 

60%  

some B1, 
C1, 
C2, 

(3) 
(4)… 

   

 مصفوفة مخرجات البرنامج والمساقات ذات المساھمة القویة

 مصفوفة مخرجات البرنامج والمساقات ذات المساھمة القویة 24جدول 

 مصفوفة مخرجات البرنامج والمساقات ذات المساھمة القویة
 المساقات ذات المساھمة القویة البرنامجمخرجات 

A1 ENMC 343 CHEM 102  MATH 111 
A2    
B2    

 جدول أدلة تقییم المساق 

 تحدید طریقة التقییم مع التخصیص للمساق باعتبارھا دلیل التقییم لمخرج البرنامج وفقاً لخطة تقییم البرنامج
 مثال:
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 أدلة تقییم المساقجدول  25جدول 

 أدلة تقییم المساق
المساقات ذات المساھمة 

 القویة
 تكرار بنود من األدلة (التعیینات) 3-1تحدید 

ENMC 431 - اللغة اإلنجلیزیة للتقریر النھائي للمشروع 
 درجة االساتذة في العرض النھائي  -

  جمع األدلة مرة واحدة في السنة

   

 

  خطة تقییم البرنامج

تتناسق خطة تقییم البرنامج مع الخطة األكادیمیة للبرنامج وھي تخدم تقییم المساقات، المتابعة السنویة 
للبرنامج، والتقییم الدوري للبرنامج. یشكل كل فصل دراسي من الخطة األكادیمیة األساس لخطة التقییم 

 السنویة للبرنامج. الفصلي للمساق، وكل سنة دراسیة من الخطة األكادیمیة األساس للمتابعة

 خطة تقییم البرنامج 26جدول 

 خطة تقییم البرنامج
 المساقات الفصل  السنة

1 1 MATH 332 
COMP 234 

2  
 

2 1  
 

2  
 

 دلة مخرجات البرنامجأجدول 

أدلة لكل  3-2المستحسن أن یتم جدولة  دمج طرق التقییم المباشرة وغیر المباشرة لكل من نتائج البرنامج. من
 .نتیجة البرنامج

 مثال:
 جدول ادلة مخرجات البرنامج 27جدول 

 جدول ادلة مخرجات البرنامج
 مؤشر األداء / األدلة مخرج البرنامج

A1  والعلوم،  الریاضیات،. تطبیق المعارف األساسیة من
 والھندسة

1. ME 361 Final Exam  
2. ME 332 Final Exam 

B1.  تصمیم وإجراء التجارب، وتحلیل وتفسیر البیانات 
 

1. ME 332 Lab Final Project 
 2. ME 412 Error Experiment  
3.  Radiation Experiment 

C1  1. تصمیم نظام أو مكون أو عملیة لتلبیة االحتیاجات. ME 471 Design Project 
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ل االقتصادیة والبیئیة المطلوبة ضمن قیود واقعیة مث
واالجتماعیة والسیاسیة واألخالقیة والصحة والسالمة، وقابلیة 

 التصنیع، واالستدامة

2. ME 412 Design Project 

A21 . لعب دور في فریق متعدد التخصصات. ME 412 Team Building Experiment  
2. ME 412 Design Project Team 
Participation Evaluation  
3. ME 481 Design Project Team 
Participation Evaluation  

 

 تخطیط األھداف الرقمیة ألدلة مخرجات البرنامج

تعیین ھدف رقمي (متري) لكل دلیل من نتائج البرنامج بما في ذلك الحد األدنى من الكفاءات لجمیع األدلة 
 :مؤشرات األداء) من جدول األدلة النتیجة(

 تخطیط األھداف الرقمیة ألدلة مخرجات البرنامج 28جدول 

 تخطیط األھداف الرقمیة ألدلة مخرجات البرنامج

الحد األدنى من  مؤشر األداء / األدلة
النتائج  الھدف الرقمي الكفاءة

 الرئیسیة
االجراء 
 المتخذ

التنفیذ 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    

(4)A2ME 412 Design 
Project 

60% 90% above minimum 
competency 
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 جدول األھداف الرقمیة ألدلة مخرجات البرنامج

یختتم ھذا الجدول من جدول " تخطیط األھداف الرقمیة ألدلة مخرجات البرنامج ". یتم تجمیع بیانات التقییم 
 .التي تم جمعھا ھنا لفریق التقییم الخارجي

 ألدلة مخرجات البرنامجاألھداف الرقمیة  29جدول 

 األھداف الرقمیة ألدلة مخرجات البرنامج
 الھدف الرقمي الدلیل

C2: ME 412 design project  90% above minimum competency  
  

 جدول تقییم إنجاز النتائج

عالمات الجامعة) للتقییم فیما بین الدوائر/ الكلیات، یطلب من فریق التقییم استخدام نظام الدرجات (نظام 
 كما تقدم اللجنة تعلیقات نوعیة. واستناداً ، لتقییم إنجاز كل نتیجة من نتائج البرنامج عن طریق تعیین الدرجات

 والتي إلى ھذه الدرجات والتعلیقات، تقوم اللجنة بإبالغ أعضاء ھیئة التدریس بالتوصیات المتعلقة بالتغییرات
تحقیق النتائج أو التغییرات في عملیة التقییم. ویوافق أعضاء ھیئة قد تكون في البرنامج لمعالجة تعزیز 

 التدریس على ھذه التغییرات، ویتم التنفیذ على النحو الموافق علیھ.

 جدول تقییم إنجاز النتائج 30جدول 

 التقییم فیما بین الدوائر / الكلیات (درجة تحقق المخرجات)
 درجة التحقق مخرج البرنامج

C2. Identify, formulate, and solve 
engineering problems 

 

 

 

 )APA( نظام تقییم البرامج االكادیمیة

بأتمتة نظام تقییم البرامج  والتطویر للتخطیط الرئیس نائب مكتب في والتقییم المتابعة وحدة قامت
 البرامج ستقوم المرحلة ھذه في. رتاج على نظامال من األولى المرحلة إطالق) وتم APAاألكادیمیة (

 وربط ومخرجاتھ، وأھدافھ، البرنامج، رسالة تتضمن التي برامجھا توصیف معلومات بإدخال األكادیمیة
 .  المساقات لخطط باإلضافة خریّجیھ، عمل وفرص بالمخرجات، األھداف

 التقییم الدوري للبرامج األكادیمیة

سنوات حسب  6-4التقییم ھو لبنة البناء لضمان الجودة، ولھ عالقة مباشرة بھا، وتستمر الدورة من 

المدة الدراسیة للبرنامج. ویتم تنفیذ التقییم من قبل الھیئة األكادیمیة ذات العالقة المباشرة في البرنامج 
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یة التعلیمیة ومن ثم المقارنة مع األكادیمي، ویشمل جمع وتحلیل المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بالعمل

 معاییر محددة، من أجل اتخاذ قرار بشأن كفایتھا، وخطط العمل الضروریة لتحسینھا. 

 )Academic Program Assessment – APAنظام تقییم البرامج األكادیمیة (

 )Program Specificationالمرحلة األولى: توصیف البرنامج األكادیمي (

فرص باإلضافة إلى ، بین المخرجات واألھدافوالربط  ھومخرجات ھ، أھدافالبرنامج مل على رسالةتویش
من خالل  ربط المساقات بمخرجات البرنامجو والخطة األكادیمیة والتنفیذیة للبرنامج،العمل للخریجین، 

 مصفوفة مخرجات البرنامج.

من خالل مخرجات المساق  فصیلیة للمساقات بما فیھاالخطة التالتطبیق وعلى مستوى المساق یشمل 
 .التطبیق

معلومات إلدخال ویقوم بتفویض أعضاء الھیئة األكادیمیة ، لبرنامجامعلومات  بإدخال یقوم رئیس الدائرة
 للمساقات.الخطة التفصیلیة 

 المرحلة األولى نظام تقییم البرامج االكادیمیة) 15أنظر المرفق رقم (

 

 )APAنظام تقییم البرامج األكادیمیة ( –مخطط المرحلة األولى 
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Yes 

No 

Chairperson 

Instructor 

Yes 

End 

Are you 

delegated? 

Insert /edit the course 

syllabus through the APA 

system  

You will get a notification 

through Ritaj to insert the 

delegated course syllabus   

Send it for approval   

Chairperson should review then 

approve completed course syllabi 

Instructor  

Start with the 4 steps process through 

the APA system link on Ritaj as 

follows: 

Map program outcomes to program 

goals (step 3) 

Insert program mission, goals, and 

graduates opportunities (step 1) 

Insert the program outcomes (step2) 

In step 4, you will find all the program 

courses listed. Delegate instructors to 

fill the course syllabi 

Chairperson  

 )APAنظام تقییم البرامج األكادیمیة ( –مخطط المرحلة األولى  7شكل 

Notes: 

1. The program mission, goals, and 
outcomes are found in the program’s 
specification document that was 
prepared by the program last semester. 

2. All the courses within the program must 
be delegated to instructors so that 
system at the end of step four must 
include all the program courses filled 
with their syllabi. 

3. At this stage, all steps here are data 
insertion. Course assessment is 
performed using Word template and 
Excel grade calculation sheet.  
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 )Courses Assessmentالمرحلة الثانیة: تقییم المساقات (

ربط المساقات بمخرجات البرنامج وتحدید تأثیرھا في ثالث مستویات. ویتم یتم بعد أن في ھذه المرحلة، 
عددھا عن عدد المساقات األكثر تأثیرا على مخرجات البرنامج بحیث ال یقل  فقط تقییم المساقات

االجباریة في التخصص. ویتم تنفیذھا حسب الفصول الدراسیة التي یتم تدریسھا فیھا على األقل مرة 
سنوات) ما لم تكن النتائج غیر جیدة وبالتالي یتم التعدیل حسب ما ترتئیھ  4واحدة ضمن دورة التقییم (

 الدائرة ویعاد التقییم في أول فصل یطرح فیھ المساق.

 )APAنظام تقییم البرامج األكادیمیة ( – مخطط تقییم المساقات
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 )APAنظام تقییم البرامج األكادیمیة ( –مخطط تقییم المساقات  8شكل 

Choose a list of courses to 

be assessed in i semester  

Assess your course 

outcomes during the 

Fill the results of the 

assessment in the WORD 

After completing part B of 

the WORD template, 

Fill part A of the course 

assessment template 

(WORD)  h  b i i  

Chairperso

Instructor 

Do you have a course 

to be assessed? Instructor 

Chairperson 

Note: 

The courses that will be chosen 

to be assessed must achieve 

the following criteria: 

1. Contribute to one or more of 
the program outcomes with 
contribution level 3. 

2. Be available on the i 
semester. 

3. Chosen by the chairperson 
in a way to optimize the 
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 )Program annual monitoring( للبرنامجالمتابعة السنویة الثالثة: المرحلة 

یتم إجراؤھا مع نھایة العام األكادیمي لمراجعة ما تم تقییمھ من مساقات وخطط العمل بخصوصھا ووتیرة 
 .التقییم للمساقات األخرى

 

 (Self-Assessment Report) للبرنامجتقییم الذاتي ال الرابعة:المرحلة 

جمیع المساقات ذات العالقة. ویمكن مراجعتھ من جري مع نھایة الدورة التقییمیة للبرنامج بعد انھاء تقییم ت
قبل لجنة خارجیة (من خارج البرنامج ولیس بالضرورة من خارج الجامعة) ووضع التوصیات للتحسین 

 والتطویر.

 

 الثانیةالمرحلة  نظام تقییم البرامج االكادیمیة) 18المرفق رقم (أنظر 
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