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 مقدمة .1

) ویوثق معاییر الجودة والعملیات واإلجراءات التي وضعتھا جامعة IEMیوضح دلیل فعالیة المؤسسة (

مھا الحفاظ على مستوى عال من التعلیم الجید مع تشجیع التحسین المستمر. یوفر بیرزیت لضمان التزا

الدلیل معاییر التقییم التي تدعم تحسین الجودة األكادیمیة في الجامعة والفعالیة المؤسسیة. باإلضافة إلى  

ین في المشاركاإلجراءات والعملیات والمبادئ التوجیھیة للمشاركین في تحسین الجودة األكادیمیة وكذلك 

  الفعالیة المؤسسیة.

) للترخیص، وإعادة AQACیأخذ الدلیل بعین االعتبار متطلبات لجنة االعتماد وضمان الجودة (

الترخیص، واالعتماد وإعادة االعتماد ویلبي المعاییر الدولیة لمتابعة االعتماد الخارجي للبرامج األكادیمیة 

دلیل الحد األدنى من المتطلبات األساسیة لمتابعة الشھادات الدولیة وباإلضافة إلى ذلك، ویوفر ال الموجودة.

 ألنظمة إدارة الجودة ألي من البرامج المعنیة.

  المصطلحات والتعاریف .2

 ألغراض ھذا الدلیل ، تنطبق المصطلحات والتعاریف التالیة:

 

(Under development)
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  الفعالیة المؤسسیة .3

فعالیة جامعة بیرزیت دلیل ال یة واألنشطة، وضعتمن أجل تحقیق أھداف الجامعة والتحسین المستمر في البن

الذي یضع الخطوط العریضة لعملیات وإجراءات الرصد والتقییم فیما یتعلق بالمھام (IEM) المؤسسیة 

  األكادیمیة والمخرجات المؤسسیة لتنفیذ جمیع المھام لضمان المواءمة بین التخطیط والتنفیذ والتعزیز.

لنشر ثقافة الجودة وتحسین الجودة في جمیع مستویات المؤسسة.  (IEM) یةدلیل الفعالیة المؤسس یھدف

تحسین الجودة ھو مسؤولیة جمیع األفراد، والوحدات والمستویات في الجامعة، ویتم تنفیذه بنھج العملیات 

ء لبدوالتغذیة الراجعة من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل. ضمن دورة تقییم العمل، ھناك احتمال 

 .راء في أي مستوى / وحدة داخل بنیة الجامعة ولتحریك التغییر عبر جزء أو عدة أجزاء من المؤسسةإج

 لتحقیق ذلك، تلتزم الجامعة ومجتمعھا إلى اإلرشادات التالیة:

 الحفاظ على الفھم الجید وااللتزام بمعاییر الجودة المعتمدة من قبل المؤسسة؛ -أ

 ة؛عفي جمیع المستویات في الجامومضمنة  مستمرة تحسیندورة من التخطیط والرصد والتقییم وال -ب

تشمل التقییم الذاتي مرتكزة إلى مرجع والبینات ووالمراجعات المنتظمة ھي مستندة إلى األدلة  -ج

تتسم بالشفافیة وأصحاب المصلحة واستعراض األقران  ،والتغذیة الراجعة والتأملالدقیق، 

 والشمولیة وتركز على الطالب؛

 اون وتبادل الممارسات الجیدة وتشجیع روح التقییم الذاتي النقدي؛تشجیع التع -د

 تؤول إلى المستوى التنظیمي األكثر فعالیة لھا، مع خطوط واضحة للمساءلة؛ -ه

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

 

  مكتب التخطیط والتطویر .4
وكفاءة وفعالیة تھا، ومخرجا ما تقدمھ الجامعةواتساق یشرف مكتب التخطیط والتطویر عن جودة 

یقود المكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویر الذي یشرف على  .عملیات الجامعة في تحقیق رسالتھا

 :(IEM)األنشطة التالیة داخل المؤسسة ومواءمتھا مع دلیل الفعالیة المؤسسیة 

 ة؛مؤشرات األداء المؤسسیة والتشغیلی التخطیط االستراتیجي وخطط العمل وتنفیذھا في ضوء -أ

 اتمواءمة السیاسات واإلجراءات والمخططات التنظیمیة مع تقاریر وتوصیات المراجع -ب

 الخارجیة؛داخلیة/ال

 االستخدام الفعال للموارد البشریة والمادیة والمالیة داخل المؤسسة؛ -ج
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 ة؛دوري والمراجعة الخارجیالتحسین المستمر للبرامج األكادیمیة على أساس التقییم الذاتي ال -د

 فعالیة نظم المعلومات وقواعد البیانات في متطلبات عملیة التخطیط وصنع القرار؛ -ه

 إعداد تقاریر الفعالیة المؤسسیة. -و

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

   (IRU) وحدة البحث المؤسسي .4.1

 االبیانات والبحوث على المستوى المؤسسي أو أي من أجزائھ الوحدة ھي المسؤولة عن استخراج جمیع

أنشطة  نتحافظ على خالصة وافیة من اإلحصاءات وقواعد البیانات ع وھيلضمان الجودة واالتساق. 

الجامعة والموارد واألداء لدعم المراجعات الدوریة وإبالغ التخطیط المؤسسي، وصیاغة السیاسات والرصد 

 .حددةسس والمعاییر الماألتقاریر عن مؤشرات األداء المؤسسیة والتشغیلیة وفق حدة وتقدم الووالتقییم. 

  (I&PU) وحدة المعلومات واإلجراءات .4.2

الوحدة ھي المسؤولة عن إدارة مستودع السیاسات واألنظمة واإلجراءات العملیة والمراجعة والتطویر 

یة من خالل تحسین العملیات بین وحدات المتواصل لھا على مستوى الجامعة. وتساعد في تعزیز الفعال

الجامعة. كما تدیر الوحدة مرافق وموارد ومساحات الجامعة وتشرف على توظیف تكنولوجیا المعلومات 

 .لتعزیز األداء الجامعي

  (M&EU)   وحدة المتابعة والتقویم .4.3

ومقاییس  یفاء جمیع معاییرتدعم وحدة المتابعة والتقویم األھداف االستراتیجیة للجامعة، وتضمن أن یتم است

في الوقت المناسب وتقییم عملیات ضمان الجودة وتعزیزھا. ودقیقة الجودة من خالل عملیات متابعة موحدة 

وجھ  . علىالجودة المطور وابقائھ قید المراجعة اإلشراف على تنفیذ إطارھو  المتابعة والتقویمودور وحدة 

الذاتي ومراجعة البرامج األكادیمیة وتطویر وتنفیذ التقییم  على عملیات التقییم الوحدة الخصوص، تشرف

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

    .تراقب تنفیذ التحسینات الموصى بھا
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 التقییم .5
عملیة لشیر ضمان الجودة لتفي ھذا السیاق،  و. ھابضمان الجودة، ولھا عالقة مباشرة بناء لالالتقییم ھو لبنة 

 والتحسینالتي تركز على المساءلة  provisions مستمرة الجاریة لتقییم نوعیة ال

ینطوي على والتقییم الذاتي من قبل الجھات المعنیة مباشرة في البرنامج األكادیمي (أو المؤسسة)؛ یتم تنفیذ 

ذ قا، من أجل اتخامعاییر محددة مسب مععملیة والمقارنة الب جمع وتحلیل المعلومات ذات الصلة المتعلقة

 ، وضرورة العمل من أجل تحسینھا.تھاقرار بشأن كفای

 ةالداخلی ةالمراجعمن قبل الجامعة) للتحقق من صحة نتائج تنظم وینبغي أن تستكمل مع التقییم الخارجي (

ا بالكامل داخل موسوف یتم تنفیذھ اننان أساسی. وھذان الرك1، الشكل تھاتصحیحیة وفعالیالتدابیر الوتنفیذ 

خارجیة التي ھي خارج  مؤسساتیتطلب إشراك  مومعللضمان الجودة مزید من التحقق من ل الجامعة،

 نطاق ھذا الدلیل.

 
 

 
 

 عناصر عملیة ضمان الجودة :1شكل 
 

Follow-up: 
• Immediate changes  
• Planning and 

i ti  f 

Assessment: 
• Collection, processing and 

analysis of relevant 
information  

• Assessment of inputs, 
 t  i t 

Accreditation 
P blic ass rance of q alit  

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

 :التقییم
 جمع ومعالجة وتحلیل المعلومات ذات الصلة•
ج تائتقییم المدخالت والعملیات والنتائج، مقابل الن•

 والمعاییر المحددة مسبقا
 المراجعة الخارجیة والتحقق من نتائج التقییم•

 االعتماد
 ضمان الجودة العامة
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ى مج / أو على المستومستوى البراعلى عملیة (سواء األكادیمیة الالتقییم الذاتي تحدید وفھم  یتضمن

لتطویر  جود التزام قويونقاط القوة والضعف، على افتراض الملكیة والمسؤولیة بالنسبة لھم ولالمؤسسي) 

المناھج  تجانسیة، الموارد البشریة و/ أو الماد لتبریر أو ترشیدوھي لیست آلیة  وتنفیذ خطة عمل عالجیة.

أوجھ  بریرتومع ذلك، فإن العملیة قد تتعرض لخطر  .ظفینأعضاء ھیئة التدریس والموأو تقییم ، الدراسیة

 عن نطاق السیطرة. ةق أوجھ القصور في العناصر الخارجالقصور وتعل

قد تقرر  یم ذاتي.تقیداخلي یشكل لیس كل تقییم ولكن ھو تقییم داخلي، من المھم اإلشارة إلى أن التقییم الذاتي 

عملیة  فمن المؤكد أنھا لجنة داخلیة من األكادیمیین للقیام بذلك. نتقییم برامجھا األكادیمیة، وتعیالجامعة 

ییماً ولكن، ال یمكن اعتبارھا تق حیث أن جمیع األطراف المشاركة ینتمون إلى نفس المؤسسة. تقییم داخلي،

 لبرنامج.في تشغیل این المشاركإجراء التقییم لیسوا نفس األشخاص  فيحیث أن األطراف المشاركة  ذاتیاً،

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

a.  یجب أن یكون لدى أصحاب المصلحة)Stakeholders (فھم واضح للعملیة ونطاقھا وقیودھا. 

b.  الدافع ب ةكون مدفوعتھناك العدید من األسباب الصحیحة إلجراء التقییم الذاتي، ولكن یجب أن

من  وینبغي أن تكون جزءا ال یتجزأ من أجل أن تكون النتائج فعالة. لداخلي للموظفین المعنیینا

 .ضمن العملیات العادیة للجامعة

c.  لحةللتحقق من نتائجھ وأن یكون أصحاب المص ةخارجی بمراجعةینبغي أن یستكمل التقییم الذاتي 

 یق الخارجي.على استعداد للمشاركة علنا بخبراتھم ومالحظاتھم مع الفر

d.  یجب أن یحظى التقییم الذاتي بدعم القیادات المؤسسیة، إذ قد تتغلب العملیة على مھام أو أنشطة

أخرى داخل الجامعة، وااللتزام المؤسسي بتنفیذ إجراءات التحسین الناتجة عن عملیة التقییم 

 الذاتي.

e. ظفین ل مع بقیة الموینبغي أن یقود عملیة التقییم الذاتي منسق وفریق متخصص یمكنھ العم

كافیة، والوقت الالزم مناسبة وأصحاب المصلحة عند الحاجة. وھو یتطلب موارد مالیة وبشریة 

 الستكمال الدورة.

f.  یجب أن تتاح المعلومات كدلیل حیثما أمكن، ویجب تنظیم نشر النتائج من خالل التقاریر

 المرحلیة والوثائق.

اء على نتائج عملیة التقییم، وإجراء تغییرات فوریة حیثما أمكن، متابعة أو إدارة التغییر تعني العمل بن

 .والتخطیط للتغییرات األكثر شموال ضمن جدول زمني محدد
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یركز التقییم الخارجي على التحقق من نتائج عملیة التقییم الذاتي. ویمكن القیام بھا من قبل الموظفین / 

ارھا عنصرا من عناصر العملیة الداخلیة. وقد یركز األكادیمیین من اإلدارات والوحدات األخرى باعتب

ال". وینبغي متثالتقییم الخارجي بقوة على المعاییر أو المعاییر المحددة خارجیا، وقد یتطور نحو "ثقافة اال

 ھ في تحدید أولویات اإلجراءاتوجالم أدمبالدائما ھو أن یكون السیاق المحلي للمؤسسة وبیئتھا المباشرة 

 .تنفیذ التغییر الرامیة إلى

 

  معاییر التقییم المؤسسي .5.1
یقدم القسم التالي ملخصا من المكونات الرئیسیة التي ینبغي أن توجھ عملیة التقییم على المستوى المؤسسي. 

تعلیم  سةمؤس اجامعة بیرزیت باعتبارھلوقد وضعت المجموعة التالیة من المعاییر لتوجیھ األداء المؤسسي 

لھیئة  التراخیص واالعتمادومعاییر شى مع أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة تتماو. ةعالي فلسطینی

كل من المؤسسة المعاییر تستھدف ). وAQACالعلیم العالي الفلسطینیة ( االعتماد والجودة في مؤسسات

 وبرامجھا التعلیمیة، كما ھو موضح أدناه:

 الرسالة والھیكلة والحوكمة؛ : 1معیار ·

 الفعالیة؛: التخطیط و2معیار  ·

 : الموارد المالیة؛3معیار  ·

 : الشفافیة والنزاھة؛4معیار  ·

 : الھیئة التدریسیة واإلداریة؛5معیار  ·

 : آلیات ضمان الجودة؛6معیار  ·

 : شؤون الطلبة والخدمات المساندة؛7معیار  ·

 : مصادر التعلیم والتعلم والمرافق؛8معیار  ·

 : البرنامج التعلیمي؛9معیار  ·

 علمي واألنشطة المساندة؛: البحث ال10معیار  ·

 : المشاركة المجتمعیة.11معیار  ·
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 : الرسالة والھیكلة والحوكمة1معیار 

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

 م المؤسسة واألطراف المعنیة.في توظیف إمكانیاتھا لتحقیق أھدافھا ورسالتھا بكفاءة وفعالیة بما یخد

للمؤسسة رؤیة واضحة على المدى البعید تحدد أھدافھا في سیاق سیاسات التعلیم العالي وھویتھا والمجتمع 

الذي تخدمھ. تتسق أھداف المؤسسة وغایاتھا مع رسالتھا، وتنسجم مع السیاقات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، 

من الفرص المتاحة واستیعاب المستجدات والتغیرات. للمؤسسة ھیكل  وتتسم بالمرونة الكافیة لالستفادة

  .تنظیمي مناسب وفعال یحقق متطلبات الحوكمة الرشیدة ویغطي جمیع أنشطتھا التعلیمیة

 :ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي

ذه الرسالة صنیفھا، وتمیزھا ھتتبنى المؤسسة رسالة تتالءم مع رؤیتھا وتطلعاتھا المستقبلیة ومع ت .1
 .عن غیرھا من مؤسسات التعلیم العالي، وتوضح أنشطتھا التعلیمیة ومشاركتھا المجتمعیة

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

ولیاتھا لیة الكافیتین لضمان فعالیتھا وموثوقیتھا في تحمل مسؤتتمتع إدارتھا العلیا بالخبرة واالستقال .3
 التطویریة واتخاذ القرارات وإدارة الموارد.

تحدد المؤسسة بوضوح قوانینھا وأنظمتھا وتعلیماتھا الخاصة بحوكمتھا، بما في ذلك أسس اختیار  .4
 مجلس أمنائھا/ إدارتھا، ومدة عضویتھم ومھامھم ومسؤولیاتھم.

سة ھیكال تنظیمیا مناسبا لتصنیفھا وحجمھا، وتحدد العالقات بین مكوناتھ الھرمیة، تتبنى المؤس .5
وتوضح األدوار والمؤھالت والمسؤولیات لكل مكون منھ بشفافیة ومھنیة وبما یغطي جمیع 

 .الجوانب والخدمات التي تقدمھا
ل إشراكھم تتخذ المؤسسة قراراتھا بشكل جماعي وتشاركي مع جمیع األطراف المعنیة من خال .6

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

 الوصول إلیھا لجمیع األطراف المعنیة، وتعممھا على مجتمع المؤسسة كل فیما یخصھ.یسھل بشكل 
 
 

 : التخطیط والفعالیة2معیار 

على تنفیذه  وتعملأدائھا، تدرك مؤسسة التعلیم العالي أھمیة التخطیط والتقییم الدوري في تحسین وتطویر 

بإشراك جمیع األطراف المعنیة داخل المؤسسة وخارجھا بطریقة منتظمة وشاملة ومناسبة لرسالتھا ورؤیتھا. 

ا وعملیاتھا التعلیمیة وخدماتھا، وتوظف نتائج التغدیة لدى المؤسسة قنوات واضحة وفاعلة لتقییم أدائھ
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الراجعة في عملیات التحسین والتطویر، وتوثق ھذه العملیات ونتائجھا بشكل واف، وتعممھا على األطراف 

 المعنیة في المؤسسة.

  ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

أدائھا ومخرجاتھا بشكل دوري ومنتظم وبإشراك جمیع  الممارسات لتقییمأفضل تستخدم المؤسسة  .1
 األطراف المعنیة، وبما یتماشى مع المعاییر الدولیة.

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

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

توظف المؤسسة نظاما تقییما دوریا دقیقا على كافة مستویاتھا لتقییم أدائھا ورضا األطراف المعنیة  .4
ز الحوكمة في المؤسسة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط بھذا األداء، ویسترشد بھ ذوو مراك

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

 جمیع األطراف المعنیة.

 ةالموارد المالی: 3معیار 

قیق المالیة الكافیة والمالئمة لتنفیذ عملیاتھا التعلیمیة وتح تدرك مؤسسة التعلیم العالي أھمیة توفیر الموارد

 .لثأھدافھا على الوجھ األم

لدى المؤسسة خطط وسیاسات لتجنید الموارد المالیة الالزمة، واستخدامھا وإدارتھا بالطریقة المثلى لتطویر 

من خالل  مویةالتنغیلیة وخططھا للمؤسسة موارد مالیة متنوعة لتغطیة تكالیفھا التش االستدامةأدائھا وتحقیق 

 واألنشطة االستشاریة والریادیة، والشراكات مع المؤسسات األخرى. تجنید األموال، وتقدیم الخدمات

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

ا ھالمرافق والبنیة التحتیة المتوفرة في المؤسسة بشكل كاف ومناسب مع تصنیفھا وحجم تتالءم .1
 .وعملیاتھا التعلیمیة اونشاطاتھ

بلیة في المستق والمتطلباتتتناسب الموارد المالیة المتاحة للمؤسسة مع أھدافھا وتلبي التغیرات  .2
 عملیاتھا لتطویر بنیتھا التحتیة

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

تقوم المؤسسة بعملیات جرد دقیقة ودوریة لجمیع مواردھا المتوفرة في الحرم الجامعي وخارجھ،  .4
 .وتتیح ھذه المعلومات بشكل واضح وشفاف لألطراف المعنیة داخل المؤسسة
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 یتناسبالموارد المتاحة لدیھا، وتعززھا بما تضع المؤسسة خططا تطویریة للحفاظ على  .5
 .واستراتیجیتھا وأنشطتھا المستقبلیة

بتعزیز الموارد وتجنیب األموال، وتشجعھا على التعاون والشراكة  ثرتكلف المؤسسة دائرة أو أك .6
 .مع الھیئات األخرى نات الصلة داخل المؤسسة وخارجھا بما یدعم تطویر قدرات المؤسسة

 
 فافیة والنزاھةالش: 4معیار 

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

  الشفافیة والنزاھة كوسیلة ضروریة لتحقیق رسالتھا وأھدافھا كمؤسسة للتعلیم العالي.

 عملیاتھا وأنشطتھاعن وافیة تعزز المؤسسة مكانتھا وموثوقیتھا في المجتمع بنشر معلومات شاملة و

 ة.لجمیع ألطراف المعنی المختلفةالتعلیمیة تعنس واقع المؤسسة بشفافیة، وتتیحھا عبر الوسائل 

ة ثل للمتطلبات التي تنظم عملھا كمؤسستتمییز أو محاباة، وتمدون تلتزم المؤسسة بسیاساتھا وإجراءاتھا 

 الذي تعمل فیھ. لدالبفي تعلیم عالي 

 تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي: ولتحقیق ما

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

ت المحدثة الخاصة بھا تعمم المؤسسة بصراحة وشفافیة على جمیع األطراف المعنیة المعلوما .2
كاإلحصائیات ومؤشرات األداء واالنجازات والتعدیالت والقرارات والمراسیم وغیرھا، ونتشر 

 ھذه المعلومات إلكترونیا وورقیا حسب الحاجة لضمان وصولھا إلى المعنیین.
ماشى یتتقوم المؤسسة بالتدقیق والمراجعة الداخلیة والخارجیة لعملیاتھا اإلداریة والمالیة بما  .3

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

 األطراف المعنیة الوصول إلیھا بما یعزز الموثوقیة في إدارتھا كمؤسسة تعلیم عالي.
تزم المؤسسة أفرادا ووحدات بمدونة سلوك في جمیع عملیاتھا ونشاطاتھا التعلیمیة ضمن لوائح تل .5

 یذھا ومتابعتھا.نفواضحة لت
تحتكم المؤسسة إلى نظام عابل وشفاف لمعالجة جمیع التظلمات والشكاوى المقدمة إلیھا من داخل  .6

 بعة تنفیذھا دون تمییز.القرارات ومتا ذالمؤسسة أو من أحد شركائھا یتم من خاللھ اتخا
عن اإلفصاح عن أیة سجالت أو  وتمتنعتلتزم المؤسسة بسیاسة صارمة للخصوصیة والسریة،  .7

 معلومات تتعلق بطالبھا وموظفیھا لغیر ذوي العالقة.
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 الھیئة التدریسیة واإلداریة: 5معیار 

مي یین ودورھم في تمیزھا األكادیتدرك المؤسسة أھمیة أعضاء ھیئتھا التدریسیة وموظفیھا المھنیین واإلدار

 وتطورھا باعتبارھم العمود الفقري لعملیاتھا التعلیمیة.

 نوعةمت وبخلفیاتتحرص المؤسسة على استقطاب كوادر بشریة أكادیمیة ومھنیة مؤھلة وبأعداد كافیة 

 وجھ. كملواستمراریتھم في المؤسسة، وتساھم في تنمیتھم وتطویرھم بما یحقق أھدافھا ورسالتھا على أ

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

 .والتطویر

 ھیئتھا التدریسیة للمساھمة الفاعلة واالیجابیة في تطویر ألعضاءتوفر المؤسسة الدعم والتسھیالت الالزمة 

 التعلیمیة والبیئة البحثیة. أنشطتھا

جتمعیة األنشطة العلمیة البحثیة والم سیاسات تشجیعیة إلشراك أعضاء ھیئتھا التدریسیة في لدى المؤسسة

 ودولیا، وتعزیز مساھمتھم الفاعلة في تبادل وتطویر المعارف بما یعزز أداء المؤسسة. والمھنیة محلیا

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

یر وتطكادر بشري مؤھل من خالل التعیینات الجدیدة و لبناءع المؤسسة سیاسات واضحة تض .1
ادل الخارجیة بتالكوادر المتوفر لدیھا، وتخصیص الموارد المالیة الكافیة وعقد اتفاقیات التعاون وال

 بادل األكادیمي.تلتمویل ودعم المنح الدراسیة وال
علیمیة طویر المناھج التییم وتتقتصمیم وفي  بفعالیةالمؤسسة  أعضاء ھیئة التدریس في یسھم .2

 برامج المؤسسة التعلیمیة. وأسالیب التعلیم والتعلم في
واضحة بخصوص سیاساتھا وإجراءاتھا التي وثائق سح المؤسسة لموظفیھا إمكانیة الوصول إلى  .3

امتیازاتھم ومسؤولیاتھم تجاه المؤسسة والمجتمع، وتزودھم بالوصف الوظیفي المفصل تحدد 
 لمنتظم والتغذیة الراجعة.وإجراءات التقییم ا

دریبیة لتوسیع معارفھم وتحسین مھاراتھم بما تیخضع موظفي المؤسسة بشكل دوري لدورات  .4
 إرشادیة خاصة بالموظفین الجدد.أنشطة یتناسب ومتطلبات عملھم، باإلضافة إلى وجود 

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

ذلك  ة بما فيثیتوفر المؤسسة لكوادرھا البشریة الموارد المناسبة لدعم وتعزیز أنشطتھم البح .6
 نشاطات أكادیمیة. التعاون مع مؤسسات خارجیة ودعم مشاركاتھم في
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بالمواءمة بین مؤھالت أعضاء الھیئة التدریسیة المتفرغین وغیر المتفرغین فیھا  تلتزم المؤسسة .7
مع المقررات التدریسیة أو التدریبیة الموكلة إلیھم، وتسعى ما أمكن لتقلیص مساھمة غیر 

 ومبررة. األعباء التدریسیة وضمن نسب محددة يالمتفرغین ف
 األعداد: .8

 30: 1لى الطالب: ھیئة التدریس بدوام كامل إ اءضأعنسبة  -
 1:50نسبة الموظفین اإلداریین بدوام كامل إلى الطالب:  -
 100: 1نسبة الفنیین بدوام كامل / مساعدي التدریس إلى الطالب:  -
 5: 1ھیئة التدریس بدوام كامل:  اءضأعھیئة التدریس بدوام جزئي إلى  اءضأعنسبة  -
عضاء ھیئة التدریس أل عبء األكادیميلإلى األعضاء ھیئة التدریس بدوام جزئي األكادیمي  العبءنسبة  -

 5: 1بدوام كامل: 
 
 

 ةدلیات ضمان الجوآ :6معیار 

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

یة لومات الكافیة والوافدارة المؤسسة، وتیسر وصول المعإتتبنى المؤسسة إجراءات محایدة ومستقلة عن 

 علیھا لتقییم أداء المؤسسة بفعالیة ووضوح. إلى القائمین

تشجع المؤسسة األطراف المعنیة فیھا بالمشاركة الفاعلة في عملیات التقییم الدوري المقنن لبرامجھا 

 للحكم على مدى انسجامھا مع أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة. التعلیمیة ومخرجاتھا

مؤسسة قنوات محددة لتوظیف التغذیة الراجعة من عملیات التقییم لدعم قرارات اإلدارة العلیا في لدى ال

 ضروریة لمعالجة أوجھ القصور وتحسین أداء المؤسسة. وإصالحاتإجراء تعدیالت جوھریة  المؤسسة في

وادرھا على یز كوتعزیز فعالیة آلیات ضمان الجودة في المؤسسة، وتحف یرطوتلدى المؤسسة جھود حثیثة ل

 فیھا، ونشره ثقافة الجودة داخل المؤسسة وخارجھا. االنخراط

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

مان یذ وتعزیز الیات ضنفحمل مسؤولیة تتتمن الھیكل الھرمي للمؤسسة وحدة لضمان الجودة، تضی .1
ر صالحیات الكافیة التخاذ التدابیر الالزمة للتطویالجودة في المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة، ولدیھا ال

 والتحسین.
دور ومسؤولیات وحدة ضمان  ت الداخلیة لضمان الجودة فیھا، یحدداللمؤسسة دلیل شامل لإلجراء .2

الجودة، ویوضح السیاسات واإلجراءات المتعلقة بالتقییم الدوري للمؤسسة ككل ولبرامجھا التعلیمیة 
 المعتمدة.
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أدوات كمیة ونوعیة مناسبة في تقییم المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة الفاعلة لقیاس  توظف المؤسسة .3
ى مع المعاییر المحلیة شتطور أدائھا من خالل مؤشرات أداء محددة ومحكات مرجعیة، وبما یتما

 الدولیة.
رامجھا بتكلف المؤسسة أعضاء ھیئتھا التدریسیة بالقیام بعملیات المراجعة السنویة والتقییم الذاتي ل .4

التعلیمیة، ومتابعة التعدیة الراجعة والتوصیات من جمیع األطراف المعنیة، واتخاذ التدابیر الالزمة 
 لتطویر وتحسین مدخالت ھده البرامج ومخرجاتھا.

توثق المؤسسة نتائج التقییم الخاصة ببرامجھا التعلیمیة، والخطط التطویریة المقرة لھا، وتتیحھا  .5
ة التدریسیة والمعنیین داخل المؤسسة لتعزیز الثقة بأدائھا ونشر ثقافة الجودة للطلبة وأعضاء الھیئ

 فیھا.
 

 شؤون الطالب والخدمات المساندة :7معیار 

م نمیتھتالطلبة ھم المستفیدون األساسیون من المؤسسة، وأن تطوریھم وتأھلیھم وأن تدرك المؤسسة 

 سة وتحقیق رسالتھا.كمواطنین صالحین لھ األھمیة القصوى في نجاح المؤس

ل المؤسسة جھودا حثیثة لتطویر وتحسین بیئتھا الثقافیة و الفكریة وبنیتھا التحتیة بما یدعم تعلم الطلبة ذتب

 األكادیمي ویسھم في تطورھم على الصعید الشخصي. یلھموتحص

، لفرصلدى المؤسسة سیاسات وإجراءات واضحة وعادلة تتماشى مع خطتھا لتحقیق المساواة وتكافؤ ا

والتحصیل من جھة وبین توجھات  ۶۰وتسعى لجسر الھوة بین متطلبات المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة للنجا

 الالزمة.دابیر تباتخاذ الأخرى وقدرات الطلبة من جھة 

تحرص المؤسسة على مشاركة طلبتھا بفعالیة في األنشطة المنھجیة والالمنھجیة وإسھامھم بشكل ایجابي 

 ا التعلیمیة والمؤسسة ككل.في تطویر برامجھ

تتابع المؤسسة عن كقب تقدم طلبتھا وتحصیلھم األكادیمي، وتوفر لھم األنشطة الداعمة والخدمات الكافیة 

 واالرشاد الالزم لتحسین أدائھم .

كادیمیة ومدوناتھا السلوكیة وأي ۰تستخدم المؤسسة قنوات فاعلة لتعمم على طلبتھا متطلباتھا وأنظمتھا األ

 العالقة.نات علیھا تطرأ الت تعدی

یلھم، صتقوم المؤسسة بمراجعة وتحدیث سیاساتھا واستراتیجیاتھا الخاصة بقبول الطلبة وتقدمھم وتح

 ت وعدالتھا ضمن منظومة المؤسسة والتغیرات المحلیة والدولیة.اسلضمان مالءمة ھذه السیا
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 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

ر المؤسسة لطلبتھا بشكل عام ولطلبتھا الجدد بشكل خاص التوجیھ واإلرشاد الكافي لتعریفھم توف .1
بالمتطلبات األكادیمیة، واألنظمة والتعلیمات، والنزاھة األكادیمیة، ومدونة السلوك، المعمول بھا 

الصلة، وتسھل لھم إمكانیة الوصول إلیھا ورقیا نات في المؤسسة، وغیرھا من المعلومات 
 وإلكترونیا.

ظمتھا المتعلقة بالطلبة وتطورھا نتراجع المؤسسة بشكل دوري ومنتظم سیاساتھا وإجراءاتھا وأ .2
 بمشاركة فاعلة من الجسم الطالبي.

تخصص المؤسسة العدد الكافي من المشرفین المرشدین لتوفیر الدعم واإلرشاد األكادیمي  .3
شكل خاص، ومتابعة احتیاجاتھم وتقدمھم والشخصي الالزم للطلبة بشكل عام والمتعثرین منھم ب

 وتحصیلھم حیثما یلزم.
رشاد إلبما یلزم من المختصین والمنسقین وتزودھا المؤسسة دائرة لمتابعة شؤون الطلبة، تكلف  .4

الطلبة وتوجیھھم وتنظیم األنشطة الالمنھجیة الداعمة التي من شأنھا تسھیل عملیة اندماجھم في 
 التعلیم العادي.بتھم في بیئتھم الجدیدة واثراء تجر

البیة، وتدعمھا وتنظم أنشطتھا من خالل سیاسات طتشجع المؤسسة الطلبة على تشكیل اللجان ال .5
 وإجراءات معتمدة من قبل المؤسسة بھذا الخصوص.

المؤسسة ممثلین عن الطلبة في لجانھا ومجالسھا للمساھمة في صنع القرارات المتعلقة تشرك  .6
 ى الطلبة بشكل مباشر وغیر مباشر.عل ثرتؤبالقضایا التي 

توفر المؤسسة خدمات بضافیة للطلبة بأسعار معقولة وجودة عالیة، كالخدمات الصحیة  .7
واإلرشادیة، وخدمات الطعام والسكن والمواصالت والتوظیف، وغیرھا من الخدمات األخرى 

 المتاحة .
نح الدراسیة واإلعفاءات الكاملة أو تقدم المؤسسة برامجا لدعم طلبتھا المحتاجین مالیا من خالل الم .8

 الجزئیة، للتخفیف من أعبائھم المالیة وتكالیف المعیشة.

 مصادر التعلیم والتعلم :8معیار 

قیق برامجھا التعلیمیة وتعزیز التفاعل الصفي لتح تنفیذتدرك المؤسسة أھمیة مصادر التعلیم والتعلم في 

 التعلم المنشودة من ھذه البرامج. مخرجات

ى المؤسسة لتوفیر مصادر كافیة وشاملة ومتنوعة للتعلیم والتعلم كما ونوعا، تنبي متطلبات البرامج تسع

 بھا.التعلیمیة والمقررات الدراسیة المرتبطة 

یثة والمتنوعة، كترونیة الحدإللتسعى المؤسسة حثیثا لتزوید مكتبتھا بالكتب والنشرات والمجالت الورقیة وا

 دطتھا البحثیة، وضمان سھولة وصول ھذه المقتنیات إلى جمیع أفراشج التعلیمیة وأنلتلبیة احتیاجات البرام

عضاء ھیئتھا التدریسیة على توظیف المصادر المتوفرة للتعلیم والتعلم مجتمع المؤسسة. تشجع المؤسسة أ
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یقة رطلبتھم باإلرشادات واإلجراءات الضروریة لضمان استخدامھا بط دضمن مساقاتھم الدراسیة، وتزوی

 ناجعة.

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

ادر التعلیم صن میزانیة المؤسسة السنویة التطویریة مخصصات مالیة كافیة لتوفیر وتحدیث متضمت .1
 .والتعلم

تبراتھا ومرافقھا التعلیمیة ما یكفي من مصادر التعلیم ختوفر المؤسسة في قاعاتھا التدریسیة وم .2
 م بما یلبي احتیاجات برامجھا التعلیمیة وطلبتھا، وتسھل توظیفھا في العملیة التعلیمیة.والتعل

یات نإللكترونیة، ونشجع استخدامھا، وتحدث ھذه المقتایات المكتبة الورقیة ونسح المؤسسة مقت ۰3 .3
الورقیة  یاتنسنویا بما فیھا االشتراك في قواعد البیانات العالمیة اإللكترونیة، وتعمم ھذه المقت

 والكترونیة على األطراف المعنیة.
تصع المؤسسة تعلیمات وإجراءات وأنظمة شاملة ومحدثة الستخدام المكبة، بما في ذلك كیفیة  .4

االستخدام واإلعارة، ودور ومسؤولیة طاقم المكتبة، وسیاسات وإجراءات اختیار المصادر 
الستخدام المكتبة ومصادرھا بما  وتطویرھا، وطبیعة الخدمات المقدمة للجمھور، ومدونة سلوك

 في ذلك حقوق الطبع والنشر.
بة المؤسسة موقعا إلكترونیا فاعال ومنظما یغطي عملیاتھا وأنشطتھا، ویوفر بوابة تطور مكت .5

 ع سیاساتھا.اسب متنیاتھا وبما ینإلكترونیة آمنة الستخدام الطلبة والموظفین سح من خاللھ جمیع مقت
 ذ) في تنفیlearning Management System(التعلم  ترونیا إلدارةتوظف المؤسسة نظاما إلك .6

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

 لى اإلدارات نات الصلة بمتابعة تنفیذھا، وتشمل:متوفرة، وتعھد إللمرافقھا ومصادرھا التكنولوجیة ا
 أجھزة الحاسوب والمصادر التكنولوجیة والبرمجیات -
 والمختبرات والتجھیزاتالمرافق  -
 النظم األكادیمیة واإلداریة وشبكة المعلومات اإللكترونیة وأمنھا -
 الصحة والسالمة العامة -
 اجات الخاصةتیذوي االح -
 والطوارئاألمن  -

 
 رنامج التعلیميالب :9معیار 

تدرك المؤسسة أن خریجیھا ھم الحصیلة النھائیة التي تعكس أدائھا كمؤسسة للتعلیم العالي، ولذلك تقدم 

 برامج تعلیمیة ممیزة وحدیثة تلبي متطلبات سوق العمل وتتماشى مع رسالتھا وأھدافھا.
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ي فاھیم والمھارات األساسیة فللبرامج التعلیمیة في المؤسسة مخرجات تعلمیة محددة، تغطي المعارف والم

التخصص، ویتم مراجعتھا وتحدیدھا دوریا لضمان مالءمتھا ألھداف وغایات البرنامج التعلیمي ومستوى 

 الدرجة العلمیة.

لین ولي لخریجین مؤھدتحرص المؤسسة على دراسة ومتابعة االحتیاجات المتنامیة في السیاق المحلي وال

لیمیة لتأھیل خریجیھا، مع األخذ بعین االعتبار تعتحداث البرامج الوتثبیتھا، وتعمل على تطویر واس

ل لین والمجتمع ككغالمصادر والكوادر البشریة المتوفرة لدیھا وبالتعاون مع المؤسسات األخرى والمش

لتطویرھا وتنفیذھا. تعتمد المؤسسة مرجعیات واضحة في تحدید مستویات الدرجات العلمیة التي تطرحھا 

 ار الوطني للمؤھالت حالطإلاات وتقییم المحرجات بما یتماشى مع فمحتوى ومستوى التوصیمن حیث ال

 ).2013إسكد -إقراره أو أي إطار بدیل معترف بھ دولیا (یونسكو

تطور المؤسسة مصادر التعلیم والتعلم وأسالیبھما المتنوعة والمناسبة و استراتیجیات التقییم المالئمة لقیاس 

 یلھم وتحقیق مخرجات التعلم المنشودة.تقدم الطلبة وتحص

من مرجعیات البرنامج، وأھدافھ، ومحرجاتھ التعلمیة تضلبرامج المؤسسة التعلیمیة وصف شامل ومحدث ی

 المنشودة، وھیكلیتھ، ومحتواه، وتقنیات التعلیم والتعلم، وأسالیب التقییم.

 إلمكانیات المادیة الحدیثة والمتطورة فيتسعى المؤسسة إلى توفیر الكوادر البشریة المؤھلة والمصادر وا

 برامجھا التعلیمیة بما یمكن البرنامج من تحقیق أھدافھ ضمن بیئة تعلمیة ممیزة للطلبة.

لدى المؤسسة نظام تقییمي واضح وشامل لمراجعة وتحدیث برامجھا التعلیمیة من حیث المحتوى والمصادر 

مع جمیع األطراف المعنیة بما فیھا الطلبة والخریجین، لضمان المادیة والكوادر البشریة المتاحة وبالتشارك 

 میة للقیاس.علیحداثة المحتوى، وفاعلیتھ وقابلیة مخرجاتھ الت

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

 مبررات البرنامج:

ت یات والدراساالمؤسسة بدراسة الجدوى االقتصادیة لبرامجھا التعلیمیة مدعمة باإلحصائتقوم  .1
لحاجة السوق الحالیة والمستقبلیة لخریجي برامجھا وفرص العمل المتاحة لھم ضمن االستقصائیة 

 .وليدالسیاق المحلي وال
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شع المؤسسة معاییر ومحكات مرجعیة محددة لبرامجھا التعلیمیة وبمشاركة واسعة من كوادر ت .2
 ومتطلبات درجتھا العلمیة بھذه المعاییر، منبین مدى اتساق البرامج التعلیمیة تأكادیمیة ومھنیة، و

 حیث المحتوى ومستوى التوصیفات وتقییم المخرجات وتحقیق الكفاءات والمھارات المطلوبة.
ئمة ومالالمؤسسة مع رسالتھا، وتكون ھذه الرسالة واضحة  فيتنسجم رسالة البرامج التعلیمیة  .3

 المستویات الوطنیة والدولیة. علىون ، وتعزز البحث العلمي والتعاالعلمیةلمستوى الدرجة 
المؤسسة أھداف برامجھا التعلیمیة بوضوح تام، بحیث تكون مناسبة لدرجة البرنامج العلمیة،  دتحد .4

شمل المعارف والمفاھیم والمھارات األساسیة تمیة المنشودة، وتعلیومالئمة لرسالتھ ومخرجاتھ ال
ھ تشكیل مھارات في ور الذاتي للطالبتطلوالتوجھات واألخالقیات لمجال التخصص، وتسمح با

 الفكریة والمھنیة والعملیة.
 الءم معتتالمؤسسة مخرجات تعلمیة واضحة لبرامجھا التعلیمیة تنسجم مع رسالتھا، وتحدد  .5

 العلمیة.درجتھ توصیف البرنامج ومواصفات 
 

 یكلیة البرنامج:ھ

یمھا، یتقامل ومحتواھا وكیفیة لكل برنامج تعلیمي منھج تعلیمي واضح یحدد مساقاتھ بشكل ك .1
وعبء الطالب الدراسي في ھذه المساقات، واستراتیجیات ومصادر التعلم المطلوبة فیھا، وذلك 

طلبة المنشودة، ویدعم تقدم ال تعلیمیةالبرنامج على الوجھ األمثل لیحقق مخرجاتھ ال تنفیذلضمان 
 في مستویات البرنامج المتتالیة.

مي لھا من العمق واالتساع ما یضمن تحقیق مخرجات التعلم المنشودة من مساقات البرنامج التعلی .2
 كل مساق بشكل خاص ومن البرنامج ككل بشكل عام.

صلة بشكل كامل بحیث تغطي المحتوى، وعبء الطالب الدراسي مع فمساقات البرنامج التعلیمي م .3
 ییم ومصادر التعلم.تقخطة تنفیذیة لطرح المساقات وال

ة یذه، وتسھل انتقال الطلبنفة للبرنامج تحدد بوضوح المدة الزمنیة الالزمة لتدریسیتالخطة ال .4
 دریجي في مستویاتھ المختلفة وتحصیلھم مع المحافظة على جودة العملیة التعلیمیة والتعلمیة فیھ.تال

ناسب مع ات الصلة، تتذمن البرنامج التعلیمي الوزن الكافي من المساقات العملیة والتدریبیة تضی .5
 وبة.لستوى مؤھل درجتھ العلمیة وتحقق الكفاءات والمھارات المطم

توى ات الصلة بما یتسق مع مسذینطلب البرنامج التعلیمي قدرا كافیا من البحث العلمي واألنشطة  .6
 درجتھ العلمیة ومخرجاتھ التعلمیة المنشودة.

 
 الكوادر البشریة والمصادر :

ء الھیئة التدریسیة المؤھلین القائمین على تطویره یتوفر للبرنامج التعلیمي عدد كاف من أعضا .1
 واإلشراف والمشاركة في تنفیذه، وتقییم فاعلیتھ في تحقیق رسالة البرنامج وأھدافھ.

یتوفر للبرنامج التعلیمي الدعم الكافي من الكوادر البشریة المساندة والمؤھلة كالفنیین ومساعدي  .2
 األمثل.البحث والتدریس لتحقیق رسالتھ على الوجھ 
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ساقاتھ لبات متطیتوفر في البرنامج التعلیمي المرافق والتجھیزات الكافیة بما یغطي جمیع م .3
 المتمركز حول الطالب الدراسیة، ویشجع التعلم

 تبكشمل الترة وحدیثة وشاملة كما ونوعا، وسیتوفر في البرنامج التعلیمي مصادر مكتبیة می .4
لوسائط المتعددة، وتغطي بتنوعھا وشمولھا جمیع والمجالت الدوریة وا والمرجع والمخطوطات

 ص.التخصلبات المساقات الدراسیة في تطم
لبة یاجات التدریبیة للطتبي االحتلة الئمدریبیة كافیة ومتللبرنامج التعلیمي مواقع ومرافق  .5

 .ایجابي في تعزیز تطم الطلبة وتقدمھم وتحصیلھم والمشرفین، وتساھم بشكل
 

 الجودة:الیات وإجراءات ضمان 

ھ قة، تغطي ھیكلیتھ، ومناھجھ ومساقاتثلیمي إلى سیاسات وإجراءات نزیھة وموتعیحتكم البرنامج ال .1
الدراسیة، وعملیات التعلیم والتقییم وتقدم الطلبة وتحصیلھم، وتعمم ھذه السیاسات واإلجراءات 

 ویر المستمرتطعلى جمیع األطراف المعنیة، وتخضع للمراجعة وال
یة جمیع مستویاتھ ومساقاتھ، لتقییم فعال ضمان الجودة في البرنامج التعلیمي علىبق إجراءات تط .2

البرنامج في تحقق مخرجاتھ التعلمیة المنشودة من خالل مؤشرات أداء محددة تراجع وتحدث 
 دوریا.

التغذیة الراجعة عن فعالیة برامجھا التعلیمیة من جمیع األطراف  تسعى المؤسسة للحصول على .3
ھات المھنیة لین والجغالطلبة الملتحقین فیھ والخریجین وأعضاء الھیئة التدریسیة، والمشالمعنیة ك

 . منھا في تطویر البرنامج وتحسین أدائھ.دالمتخصصة، ویستفا
 

 اضافیة خاصة بالدرجة العلمیة رییمعا

 

 دةنحث العلمي والنشاطات المسابال :10معیار 

ة المساندة في تكوین المعارف وتوسیعھا، وتعكسھما ایجابیا تدرك المؤسسة أھمیة البحث العلمي واألنشط

 في برامجھا التعلیمیة لتحسین تعلم الطلبة وتحصیلھم .

، یجيترااالستعملیاتھا بما في ذلك التخطیط جمیع تعزز المؤسسة أنشطتھا البحثیة العلمیة وتدعمھا في 

 الالزمة للتنمیة والتطویر.البشریة ادر وتحدید المیزانیات وتوفیر البنى التحتیة والكو

ودولیا  میاوإقلیالمؤسسة بفعالیة إلى بناء شراكات فاعلة مع مراكز معرفیة وبحثیة متمیزة وطنیا تسعى 

 لتعزیز التشارك الفاعل في األبحاث واالبتكارات العلمیة المتطورة.
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ھم وتعاونھم وتدعم مشاركت ریسیة وتكافؤھم،دتشجع المؤسسة النشاطات العلمیة والبحثیة ألعضاء ھیئتھا الت

 طة مع مؤسسات التعلیم العالي األخرى الوطنیة والدولیة.شفي ھذه األن

درجتھا اسب ومستوى ھده البرامج وتنطة البحثیة العلمیة في برامجھا التعلیمیة بما یشتشجع المؤسسة األن 

دراسیة ل المشاریع أو الحلقات الحثیة من خالبالعملیة، وتشجع مشاركة الطلبة الفاعلة في مثل ھذه األنشطة ال

 أو التعاون المباشر مع المؤسسات نات عالقة.

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

تسن المؤسسة ضمن ھیكلیتھا الھرمیة باحثین وإداریین مؤھلین لتشجیع ودعم البحث العلمي الجید،  .1
 مؤسسة وتصنیفھا.وتعزیز التعاون الخارجي بما یتالءم وحجم ال

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

العلمي في المؤسسة عنصرا جوھریا في أنظمتھا المتعلقة بالبحث العلمي،  حثبتشكل أخالقیات ال .3
 ات في المؤسسة.وتتابع وتقیم مدى االلتزام بھذه األخالقی

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

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

ستوى م كیة الفكریة المعمول بھا في المؤسسة علىلتحدد المؤسسة التعلیمات المتعلقة بحقوق الم  .6
 المؤسسة وباحثیھا والمتعاونین معھا، وتوضح حقوق ومسؤولیات جمیع األطراف المعنیة.

اتھا جتعزز الشراكات الوطنیة والدولیة للمؤسسة في مجال التعاون البحثي أنشطتھا ونتائجھا ومخر .7
بادالت، والزماالت السنویة بما تالممیزة من خالل مشاركتھا في المؤتمرات واللقاءات العلمیة، وال

 یدعم مكانتھا البحثیة.
تحدد المؤسسة توقعاتھا من مشاركات أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة في األنشطة البحثیة  .8

 م بانتظام مخرجات أبحاثھم.ووالعلمیة، وتق
مجاالت البحوث النظریة والتطبیقیة والبحوث المجتمعیة مراكز  لمنخرطة فيشأ المؤسسة انت .9

 بحوث ومختبر ات لھا عالقة مباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني.
 

 لمشاركة المجتمعیة :11معیار 

تحسین في وحثیة، بتطویر وتعزیز برامجھا التعلیمیة وخدماتھا الفي المجتمع إشراك تدرك المؤسسة أھمیة 

 أدائھا ومخرجاتھا. طویرتو
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ھیل ة إلى تسطسجم أنشطة المؤسسة للمشاركة المجتمعیة مع رسالة المؤسسة وأھدافھا، وتھدف ھده األنشنت

ائدة فوتعزیز التعاون وتبادل ونشارك المصادر بین المؤسسة والمجتمع لتحقیق أقصى قدر ممكن من ال

ات عملھا، وتشجع أعضاء ھیئتھا التدریسیة جمیع مستویفي لكلیھما. تعزز المؤسسة شراكتھا المجتمعیة 

مع القطاعین العام والخاص والمجتمع  كواإلداریة وطلبتھا على االنخراط في أنشطتھا المجتمعیة بالتشار

شطة المجتمعیة ألعضاء ھیئتھا التدریسیة واإلداریة مع أصحاب العمل نالمدني ككل. تدمج المؤسسة األ

 ادة من النصائح والمقترحات في تعزیز وتطویر البرامج التعلیمیة.تفالسضمن إجراءاتھا للتقییم الدوري ل

 ولتحقیق ما تقدم، تلتزم مؤسسة التعلیم العالي بالتالي:

تطور المؤسسة بانتظام سیاساتھا وإجراءاتھا وخططھا إلشراك المجتمع المحلي، وتنفذھا وتقیمھا  .1
 نین لتحسین المخرجات.وتراجعھا دوریا لتعزیز دور المؤسسة وشركائھا المتعاو

ت المستویا وحدات لتعزیز المشاركة المجتمعیة على/ تخصص المؤسسة ضمن ھیكلیتھا وحدة  .2
ة العامة یذ األنشطتنفة في المؤسسة، وتحدد بوضوح المسؤولیات والتعلیمات لتخطیط وختلفالم

 ت العالقة بھذا الموضوع، وبما یحقق رسالة المؤسسة.ذاوالخاصة 
الل ءاتھم من خفاطلبتھا بما یلزمھم من التدریب خالل دراستھم لتعزیز تعلمھم وكتزود المؤسسة  .3

 التعاون المباشر بین دوائرھا نات العالقة وبین شركاء المؤسسة.
ظم مشاركة أعضاء ھیئتھا التدریسیة واإلداریة في اللجان الوطنیة وھیئات تنتدعم المؤسسة و .4

 الخبراء وتقیم ھذه المشاركات لتعزیزھا.
یمیة والھیئات المھنیة في تقییم وتطویر برامجھا التعل لین المحتملین لخریجیھاغتشرك المؤسسة المش .5

 من خالل إشراكھم رسمیا في اللجان نات العالقة.
تشرك المؤسسة طلبتھا في أنشطة التعلم التي تسھم في زیادة وعیھم ببیئتھم المجتمعیة ومواطنتھم  .6

 الصالحة.

 

  ج األكادیميمعاییر تقییم البرنام .5.2

یعرض ھذا القسم المعاییر والنماذج ذات الصلة لتقییم البرامج األكادیمیة القائمة. وتوفر ھذه المعاییر أساسا 

 لبرنامجللمعالجة العناصر الضروریة لدعم برنامج أكادیمي جید. وھي بمثابة اآللیة الرئیسیة للتقییم الذاتي 

متطلبات وكاالت االعتماد الخارجیة، لحسین الذاتي أو تلبیة كادیمي سواء من أجل عملیة التحقق والتاأل

 .أو إقلیمیة تخصصیةسواء كانت 

 توثیق لتحدید ما إذا كان البرنامج األكادیمي القائم یستوفي المعاییرالیجب استخدام المنھج القائم على األدلة و

 بعةالمتاإلى  المساقا من تقییم وسیستخدم ھذا النھج في كل مكون من مكونات البرنامج بدء .المعمول بھا
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تحتاج  وفي بعض الحاالت، قد والتقدم المحرز نحو تحقیق معاییر مقبولة. هامج لتوثیق أداءنلبرلالسنویة 

أو وكاالت االعتماد اإلقلیمیة إلى أدلة على دورة التقییم الداخلي  التخصصوكاالت االعتماد القائمة على 

. وفي حین أن وكاالت االعتماد ھذه ال تؤید عادة نھجا محددا إزاء التقییم، للبرامج األكادیمیة قبل االعتماد

فإنھا تعترف بالتقییم الذاتي باعتباره وسیلة تقییم قابلة للتطبیق. وھو بمثابة أداة ال تقدر بثمن في التحضیر 

 .لزیارة من وكالة االعتماد

 :تم تطویر المعاییر مع الوظائف التالیة

محددة قابلة للقیاس التي یمكن وضعھا في االعتبار عند تقییم  مخرجاتوتشمل تستند إلى األدلة  .1

 برنامج أكادیمي؛

 تستخدم إلعادة ھیكلة برنامج أكادیمي موجود لتحقیق أداء أفضل؛ .2

 البرامج األكادیمیة وتقییم مدى تحقیقھا؛ مخرجاتالقدرة على تحدید  .3

 لتحسین التعلم في السیاق األكادیمي؛البرنامج  مخرجاتتركز المرونة في التقییم على بعض  .4

 تركز على التقییم الداخلي مع التركیز على التقییم الذاتي كوسیلة للتغییر والتحسین؛ و .5

إظھار التزام الجامعة تجاه أصحاب المصلحة (مثل الطالب وأرباب العمل والمجتمع) لتقدیم تعلیم  .6

 .ةأكادیمي وخبرة جید

 

رامج یجب أن تبرھن البوسعى جاھدا لتلبیة المعاییر في جمیع األوقات. یجب على كل برنامج أكادیمي أن ی

ة یجب أن توفر البرامج األكادیمیة القائمواألكادیمیة الجدیدة تحقیق المعاییر في وقت تطویرھا واعتمادھا. 

برنامج الي ف البرنامج. وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن تكون أي تغییرات نفیذأدلة على الوفاء بالمعاییر أثناء ت

 أو السعي إلى االعتماد الخارجي متوافقة مع المعاییر. قائمكادیمي األ

یجب أن توثق تقاریر تقییم البرامج وجمیع األدلة التي تم جمعھا وتحلیلھا بشكل صحیح والحفاظ علیھا 

ؤون لشلرئیس اللجمیع البرامج الجدیدة والقائمة مع نسخ مودعة لدى مكتب عمید الكلیة و مكتب نائب 

 . والتطویرم في مكتب التخطیط ویوالتق لمتابعةاألكادیمیة ووحدة ا

وأصحاب المصلحة والجمھور من  ةیجب توفیر معلومات شاملة عن البرنامج األكادیمي لمجتمع الجامع

 نشر على:الخالل 
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لرئیسیة ااألكادیمیة نشر مواصفات البرامج األكادیمیة مع النتائج  الدوائرموقع الجامعة: یجب على  -

 والتدخالت المنفذة بسبب التقییم الدوري؛

، البرنامج: معلومات مفصلة عن مخرجات )رتاجواإلداریة (األكادیمیة  اإللكترونیةالبوابة  -

تابعة وموتقییم  المساقاتر التقییم، والتغذیة الراجعة حول تقییم ی، ومعایمخرجات المساقاتو

 .البرنامج

 عي للطالب الجدد / الحالیین على الجانب المھم من البرامج األكادیمیة.لزیادة الو یةكتیبات التوجیھال -
 

ر معین أو مائل إلثبات معیاالمثلة باللون األزرق األترد أدناه المعاییر األكادیمیة لتقییم البرامج األكادیمیة. 

 :جزء منھ

  الرسالة .5.2.1

حتوي على ثالثة مكونات رئیسیة: الغرض من البرنامج بما في ذلك سبب ویلمھمة البرنامج بیان موجز 

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

 البرنامج األكادیمي.

 مثال:
ت ذات مھمة برنامج البكالوریوس في علم األحیاء ھو إعداد الطالب للعمل في مختلف المجاال"

و / أو السعي للحصول على درجات متقدمة في علم األحیاء أو المدارس المھنیة  لة بعلم األحیاء الص
ومھارات  اتالمفاھیم األساسیة وتقنیات المختبروالمعرفة بذات الصلة بالصحة من خالل تثقیفھم 

 " علوم الحیاة
  
 

 األھداف .5.2.2

 5-4دید النتائج األكثر تحدیدا للبرنامج. یتم تحدید وتوفر إطارا لتح الرسالةق أھداف البرنامج من شتوت

 .ھداف التي تستمد منھا نتائج البرنامجأ

 : مثال
 :خریجیھا لما یليامتالك أھداف البكالوریوس في إدارة األعمال ھو 

 معرفة الممارسات التجاریة وأثرھا على األعمال التجاریة والمجتمع على الصعید العالمي؛ -أ
 .ومھارات التواصل الشفويالكتابة التجاریة  -ب
 القیادة والمھارات الشخصیة؛ -ج
 المھارات الالزمة لتحلیل المعلومات بشكل نقدي؛ و -د
  ة.والقیم األخالقی الساوك -ه
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 المخرجات .5.2.3

كن التحكم من كل ھدف. ویوصى باستخدام عدد یم مخرجات 4-3المھارات والمعارف تستمد من أھداف البرنامج حیث یمكن أن تستمد من البرنامج  مخرجات

 .مخرجات 15 - 10فیھ من 

 مثال:
 أھداف البرنامج (البكالوریوس في إدارة األعمال) 

A B C D E 
معرفة الممارسات التجاریة 

وتأثیرھا على األعمال التجاریة 
 العالمیة والمجتمع

الكتابة التجاریة ومھارات التواصل 
 الشفوي

لتحلیل المھارات الالزمة  القیادة والمھارات الشخصیة
 المعلومات بشكل نقدي

 والقیم األخالقیة السلوك

مج
رنا

الب
ت 

جا
خر

م
 

المھام المكتوبة تكون متماسكة  إظھار المعرفة المفاھیمیة 1
ومنظمة وموجزة وصحیحة بشكل 

عرضھا بشكل جیدیتم جید و  

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 
 جیدا ةدمعومنظمة وموجزة، و

العالقات الشخصیة  بین توازن
 والمھام

جمع وتحلیل البیانات ذات الصلة 
 الالزمة لمعالجة المشكلة

تحدید السلوك األخالقي 
 في سیاق معین

ارسات وصف تأثیر بعض المم 3
التجاریة العالمیة على المجتمع 

 بشكل عام

وصف تأثیر بعض الممارسات 
التجاریة العالمیة على المجتمع بشكل 

 عام

أفكار  االعتباراألخذ بعین 
 اآلخرین أو اقتراحاتھم

تمییز السلوك األخالقي  تحدید وتقییم الحلول المتنافسة
 من غیر األخالقي
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  سمات الخریجون .5.2.4

تاح تي القدرات األكادیمیة والصفات الشخصیة والمھارات القابلة للتحویل التي سوف ھ لخریجونسمات ا

ین . یجب أن تتمحور سمات الخریجفي جامعة بیرزیتكجزء من تجربتھم  ھاجمیع الطالب لتطویرالفرصة ل

 :البرنامج مخرجاتبوضوح في  أن تكون محددةحول ما یلي و

 التخصص في الموضوع -
 مستقص -
 تقلمسناقد و مفكر -
 مسؤول وواسع الحیلة -
 یمتلك مھارة التواصل الفعال -
 واثق -
 قابل للتكیف -
 متعاون متمرس -
 أخالقیا واجتماعیاواعٍ  -
 متعلم تأملي -

 
 

 المنھاج .5.2.5

 

 :بدایة من متطلبات الجامعةالالجدول أدناه الشكل العام للمنھاج الدراسي بما في ذلك  یوضح

 منھاج البرنامج
 الساعات اللقاءات الصفیة/اسبوع

 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 
  3 UR English communications - A) ENGC231 4 
  3 UR Modern and contemporary 

European civilization 
CULS331 5 

  3 UR Modern and contemporary 
Arab thought  

CULS332 6 

  2 UR Physical education PHED120 7 
   FR    
  #   Total   
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* UR: متطلب جامعة  
   FR: متطلب كلیة  

 
  الخطة األكادیمیة .5.2.6

لعام لفصل دراسي واحد من الخطة األكادیمیة للبرنامج بما في ذلك متطلبات یبین الجدول أدناه الشكل ا

بجدول مماثل طوال مدة البرنامج. یجب أن تسرد الخطة  . یجب أن یكون كل فصل دراسي ممثالً الجامعة

 .من المناھج الدراسیة مساقاألكادیمیة كل 

 

 عدد اللقاءات االسبوعیة  القصل األول –السنة األولى 

الساعات  اسم المساق ز المساقرم #
 المعتمدة

متطلب 
 مجموع عملي نظري سابق

1 ARAB 135 Arabic language skills 1 3 - 3 - 3 
2 ENGC 141 English communications - (B) 4 - 4 - 4 
3        
4        
5        
6        
   #   # # # 

 
 مصفوفة التقییمأداة  .5.2.7

 .م المباشر نتائج البرنامج مع أسالیب التقییم المباشر المختارةمصفوفة التقیی تربط

  :مثال

 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

  x x   x  x     x x x وظائف بیتیة
 x x x x x  x   x x  x x x مختبرات

  x x x x x x x x x x x x x x مشاریع جماعیة
 x x x x   x x x       عروض شفویة

 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
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  مخطط للمنھاج الدراسي .5.2.8

صفوف. تتم تابة نتائج البرنامج في الالفردیة بنتائج البرنامج. تتم ك لمساقاتلربط المناھج الدراسیة مخطط ل

) في الخالیا لإلشارة إلى ما إذا كان یتم 3-1البرنامج في أعلى األعمدة. یتم وضع عدد بین ( مساقاتكتابة 

 لمساقامعین. ترك الخلیة فارغة یشیر إلى أن  مساقمعالجة النتیجة على مستوى البرنامج من خالل تدریس 

 .ینال یساھم في نتیجة برنامج مع

 :مثال

 نتائج البرنامجب الفردیة المساقات لربطالمناھج الدراسیة  مخطط

 مساقات البرنامج مخرجات البرنامج

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

A2  إظھار المھارات التقنیة في المجاالت األكادیمیة
        1 األساسیة

B1  وصف تأثیر بعض الممارسات التجاریة العالمیة على
        2 المجتمع بشكل عام

B2 ة المھام المكتوبة تكون متماسكة ومنظمة وموجز
عرضھا بشكل جیدیتم وصحیحة بشكل جید و . 1        

C1  3        

C2          

Total  7/15        

 مساقات التركیز القویة: ھي مساقات مع مساھمة كبیرة في نتائج برنامج معین ویتم تحدیدھا كمصدر مناسب من األدلة للنتیجة *
 .تدلة على نتائج برنامج معینمع مساھمة مع مساقاتالتركیز: ھي مساقات متوسطة 

 مساقات قلیلة التركیز: ھي مساقات مع مساھمة طفیفة على نتائج برنامج معین
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  الخطة التفصیلیة للمساق .5.2.9

Faculty of …. 
Syllabus template 
2nd sem. 2015/2016 

Course information:  
Course number: Course title: 

Pre requisite: Co requisite: 
Instructor name:  
Lecture: 
Lab:  
Email:  
Office hours: please observe office hours as posted on Ritaj or make an appointment for 
a different time. 
 
Course description as it appears in the catalog (credits: lec. contact hours: prac. 
contact hours): 
 
Course goals: 
The main goals of this course are:  
 
Course outcomes: 
Upon successful completion of this course, the student will be able to: 
 

1.  
 

Course topics and contents: 
Week # Topic Assignments and due 

dates 
1   
2   
3   
4   
…   
   

 
Teaching and learning methods: (caution!!!!! This is generic, please 
change according to your course) 

 
A combination of various teaching and learning methods will be 
implemented in order to maximize students’ intellectual abilities and 
develop their learning capabilities: 
   
· Up- to- date technology will be applied during the delivery of each course 

using power point slides for lectures, up -to- date textbooks, and handouts 
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will be provided to disseminate knowledge among students about the 
different topics of the subject material. 

· Guest lecturers and guest speakers will be invited to enhance students’ 
knowledge about specific subject material as necessary.  

· Assignments that demand students to find up-to-date knowledge through 
the use of library, internet and directed supervision will be included to 
enhance students’ skills in using library and other learning resources. 

· Case studies, work experience, projects, demonstrations, group study, 
simulations (e.g. computer based), workshops, training, discussions and 
debate will be implemented through the different courses in order to 
develop students’ capabilities to use ideas and information related to their 
program of study. 

· In order to facilitate the personal development of the students, self-
assessment through activities such as structured group activities with role 
play will be used in the different courses 

· To develop students’ abilities to generate ideas and evidence, students will 
be encouraged to participate in workshops and research projects  

· To develop the capacity of the students to plan and manage their own 
learning, students are responsible for developing their course portfolios 
for every course during their study.  

Course assessment details:  
Methods of 
assessment* 

Relative weight % Outline details 

Exam I  
Exam II 
Midterm Examination     
Final Examination 
Assignments 
Quizzes 
Class participation 
Lab work    
Poster  
Project  
Presentation  
Case study  
Training off-campus  
Debate  
Research paper               

 
 

  
   

 

*choose whatever applicable taking into account level of the course (i.e. 1st 
year, 2nd year …etc.)  
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Course texts, instructional material and learning resources: 

Author Title ISBN -13 Edition Publisher 

     

     

 
Grading scale  
BZU course grading scale is as follows:   

Undergraduate courses  
Mark Designation 

90-100 Excellent 
80-89 Very Good 
70-79 Good 
60-69 Fair 
0-59 Fail 

 
Graduate courses  

Mark Designation 
90-100 Excellent 
83-89 Very Good 
76-82 Good 
70-75 Fair 
0-69 Fail 
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 خطة تقییم مخرجات المساق .5.2.10

 سي)االفصل الدرخالل او في نھایة أ عب(ی  Bجزء   سي)ا(یعبأ في بدایة الفصل الدر  Aجزء 

 الجدول معیار األداء / المؤشر مخرجات البرنامج
 الزمني

 نتائجال استخدام النتائج

) %60األداء المستھدف (
) %70للبكالوریوس و (

 للدراسات العلیا.

 قییمتل( التقییم طرق
 )المتوقعة النتائج

 األداء مستوى
 مستوى أو المستھدف
ألسلوب  التحصیل

 )(نظري لتقییما

 تجمع متى
 البیانات
خالل 
 الفصل

البیانات  تحلیل
(اعتمادا على 

 الفعلي)

 اإلجراء / ات مقارنة النتائج
 اتخاذھا الواجب

 عةوالمتاب التنفیذ موعد
 )الحلقة إغالق(

خرجات البرنامج (التي یساھم م
 )3- تركیز قويفیھا المساق ب

 

       

       

        

       

        

 

 

 

33 | P a g e  
 



 

  مخرجات المساق وأدوات التقییم االتساق بین .5.2.11

 التقییم وأدواتالتساق بین مخرجات المساق ا

 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  x   x x مختبرات
 x x x x x x x x x x x اتموعمجمشاریع 

     x       العروض الشفھیة

 x x x x x x x x x x x التدریب
 

 مع مخرجات البرنامج تاقاسملا تاجرخم طبر .5.2.12

 مخرجات البرنامجبالمساق مخرجات عالقة 
ME 201  

 الدنى للكفاءةلحد ا ألدلةا التقییمداة أ المساقخرجات م البرنامجخرجات م التركیزوع ن

strong A1, 
B2, 

(1) 
(2) 

-Presentation 
-Course evaluation  

Grade of final 
presentation 

60%  

some B1, 
C1, 
C2, 

(3) 

(4)… 
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 ساقات ذات المساھمة القویةمواللبرنامج مصفوفة مخرجات ا .5.2.13

 مصفوفة مخرجات البرنامج والمساقات ذات المساھمة القویة
 المساقات ذات المساھمة القویة لبرنامجمخرجات ا

A1 ENMC 343 CHEM 102  MATH 111 
A2    
B2    

 
  جدول أدلة تقییم المساق .5.2.14

 خطة تقییم البرنامجفقاً لولتقییم لمخرج البرنامج دلیل اباعتبارھا مع التخصیص للمساق طریقة التقییم حدید ت

 :ثالم
 أدلة تقییم المساق

المساقات ذات المساھمة 
 القویة

 راتكر بنود من األدلة (التعیینات) 3-1تحدید 

ENMC 431 - اللغة اإلنجلیزیة للتقریر النھائي للمشروع 
  في العرض النھائي الساتذةارجة د -

  جمع األدلة مرة واحدة في السنة

   
 

  تقییم البرنامجخطة  .5.2.15

السنویة  المتابعةوھي تخدم تقییم المساقات،  مع الخطة األكادیمیة للبرنامجتقییم البرنامج خطة تتناسق 

تقییم لالخطة كل فصل دراسي من الخطة األكادیمیة األساس یشكل قییم الدوري للبرنامج. التللبرنامج، و

 ، وكتشكل كل سنة دراسیة من الخطة األكادیمیة األساس للمتابعة السنویة للبرنامج.لمساقلالفصلي 

 خطة تقییم البرنامج
لسنةا لفصلا   لمساقاتا   

1 1 MATH 332 
COMP 234 

2  
 

2 1  
 

2  
 

 

 ة مخرجات البرنامججدول ادل .5.2.16

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

 .لكل نتیجة البرنامج

35 | P a g e  
 



 

 :ثالم
  جدول ادلة مخرجات البرنامج

 األدلة/  األداءمؤشر  البرنامجخرج م
A1. Apply the knowledge of basic 
mathematics, science, and engineering  

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

B1. Design and conduct experiments, as well 
as analyze and interpret data 

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

C1. Design a system, component, or process 
to meet desired needs within realistic 
constraints such as economic, 
environmental, social, political, ethical, 
health and safety, manufacturability, and 
sustainability 

1. ME 471 Design Project 
2. ME 412 Design Project 

A2. Function on multidisciplinary teams 1. ME 412 Team Building Experiment  
2. ME 412 Design Project Team 
Participation Evaluation  
3. ME 481 Design Project Team 
Participation Evaluation  

 
 خرجات البرنامجمالرقمیة ألدلة  األھدافتخطیط  .5.2.17

ج البرنامج بما في ذلك الحد األدنى من الكفاءات لجمیع األدلة نتائمن لكل دلیل متري) (رقمي تعیین ھدف 

 :(مؤشرات األداء) من جدول األدلة النتیجة

 خرجات البرنامجمالرقمیة ألدلة  األھدافتخطیط 

الحد األدنى من  األدلة/  األداءمؤشر 
 جئتاالن لرقمياھدف ال ةالكفاء

 الرئیسیة
الجراء ا

 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  
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(4)A1. Alumni 
survey lifelong 
education questions 

 75% positive response    

(4)A2ME 412 
Design Project 

60% 90% above minimum 
competency 

   

 
 مخرجات البرنامج ألدلة الرقمیة األھدافجدول  .5.2.18

یم ". یتم تجمیع بیانات التقی تخطیط األھداف الرقمیة ألدلة مخرجات البرنامج یختتم ھذا الجدول من جدول "

 .التي تم جمعھا ھنا لفریق التقییم الخارجي

 مخرجات البرنامج ألدلة الرقمیة األھداف

 الرقميلھدف ا لدلیلا

C2: ME 412 design project  90% above minimum competency  

  

 
 یم إنجاز النتائججدول تقی .5.2.19

) ةالجامع ماتالع، یطلب من فریق التقییم استخدام نظام الدرجات (نظام لكلیاتا/  لدوائرالتقییم فیما بین ل

كما تقدم اللجنة تعلیقات نوعیة. واستنادا  .لتقییم إنجاز كل نتیجة من نتائج البرنامج عن طریق تعیین الدرجات

قد  یرات.بالتوصیات المتعلقة بالتغیأعضاء ھیئة التدریس ت، تقوم اللجنة بإبالغ إلى ھذه الدرجات والتعلیقا

تكون ھذه التغییرات في البرنامج لمعالجة تعزیز تحقیق النتائج أو التغییرات في عملیة التقییم. ویوافق 

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

 )لمخرجاتاق تحق رجةد( لكلیاتا/  لدوائرالتقییم فیما بین ا

 قتحقال رجةد البرنامجخرج م

C2. Identify, formulate, and solve 
engineering problems 
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  لیات واإلجراءات المؤسسیةالعم .6
(under development) 

 العملیات واإلجراءات األكادیمیة .7
یصف ھذا القسم العملیات واإلجراءات التي وضعتھا الجامعة للموافقة على برامج جدیدة تؤدي إلى درجة 

و التأكد من أكادیمیة وتأمین االعتماد الخارجي للبرامج األكادیمیة القائمة. والغرض من ھذه اإلجراءات ھ

یئة ھرؤیتھا وااللتزام بقواعد وأنظمة أن البرامج األكادیمیة المقترحة للدراسة تتفق مع رسالة الجامعة و

وعالوة . أخرىاعتماد أو أي ھیئة /و )AQACاالعتماد والجودة في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة (

من  فیما تقدمھ الجامعة حداثةالولتطورات وااجة على ذلك، ینبغي أن تعكس البرامج األكادیمیة الجدیدة الح

 .برامج أكادیمیة

 :یوثق ھذا القسم عملیات وإجراءات

 برامج أكادیمیة جدیدة؛ -

 ؛ ومةالقائ التغییرات في البرامج األكادیمیة -

 .االعتماد الخارجي الحصول على -

 

 البرامج األكادیمیة الجدیدة .7.1
اإلجراءات التي وضعتھا الجامعة للموافقة على برامج جدیدة مما یؤدي إلى  الدلیلیصف ھذا القسم من 

یة بشكل كامل، ولن یتم تنفیذھا ادیمأكیتم اعتماد البرامج  الو .شھادة أكادیمیة معتمدة على الصعید الوطني

 ).AQACة االعتماد (یئھعتماد من قبل البعد حصولھا على ا الإ

 جدوى البرامج األكادیمیة الجدیدة .7.1.1
 صادرلعدید من الممن االمساھمة  برنامج أكادیمي أو التغییرات المقترحة في البرنامج تشملبعملیة البدء 

 وھي:

 یئة.ھومتطلبات ال ییرمعامع  قھاومدى تواف الجامعیة األكادیمیة ییرمن المعا األدنىتلبیة الحد  -

 مخرجات البرنامج؛  مرجعیة -

 دلیل على مالءمة البرنامج؛ -
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 الجدوى المالیة للبرنامج؛ -

 ؛مجلس الجامعةسیاسة الجامعة وخطة  -

 تغییر المفاھیم والتقنیات في التعلیم الجامعي؛ -

 مجال الموضوع؛في تطویر الالتطور التكنولوجي و / أو  -

 ودة ممكنة للبرنامج؛الحاجة إلى الحفاظ على أعلى ج -

ب للطال الراجعةالتغییرات في سوق العمل والمھارات / المعرفة المطلوبة استنادا إلى التغذیة  -

 وتوصیات الموظفین ودراسات استقصائیة عن السوق؛ و

 .من أرباب العمل والخریجین والمصادر األخرى ذات الصلة الراجعةلتغذیة ا -
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  برنامج أكادیمي جدید اتإجراء .7.1.2
ویمكن تلخیصھا في ثالث مراحل متتابعة  بھا بدءالإجراءات اعتماد البرامج األكادیمیة الجدیدة تؤدي إلى االعتماد الوطني یأخذ فصل دراسي واحد بعد  إن

 :متتالیة

 إجراءات برنامج أكادیمي جدید
 المدة الزمنیة النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  االجراءات

  أسابیع 4 المفھومورقة بتقدم ال )1(
لجنة/مجلس ، كما لمجلس الدائرة،  أو مجلس المعھد، أو  األكادیمیةیجوز ألي عضو في الھیئة  ·

 ھدامن خالل عمداء ومدراء المع التقدم باقتراحٍ الستحداث برنامج أكادیمي البرنامج
أي عضو في 

  أسبوع 1  ومھالمبادئ التوجیھیة لتقدیم ورقة المف األكادیمیةالھیئة 

 مدیر/ العمید   نائب الرئیس للشؤون األكادیمیةم مع ود ورقة المفھمدیر المعھ/ العمید  ویناقش قدمی ·
 أسبوع 1  دالمعھ

 جتھاوالتي یجب معال ،مھوإجراء تغییرات على ورقة المف نائب الرئیس للشؤون األكادیمیةطلب یقد  ·
 في غضون أسبوع واحد من تقدیمھا

نائب الرئیس 
 أسبوع 1  للشؤون األكادیمیة

في حال جاء اقتراح استحداث البرنامج األكادیمي بمبادرة من مجلس الجامعة أو عضو فیھ، یحیل  ·
 أسبوعان  رئیس الجامعة .ھلدراست والتطویررئیس الجامعة الموضوع مباشرة إلى مكتب نائب الرئیس للتخطیط 

 أسابیع 4 التقییم )2(
دم یحیل الرئیس االقتراح المقو ،إلى رئیس الجامعة نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة المقترح یُقدّم ·

 .إلى مكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویر لدراستھ
نائب الرئیس 

   للشؤون األكادیمیة

یدرس مكتب التخطیط والتطویر المقترح ویقدم للرئیس دراسة جدوى أولیة بشأنھ بما في ذلك  ·
 .توافر الموارد المالیة والمادیة

مكتب التخطیط 
التطویرو  أسبوع 1  

دراسة مكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بعد االنتھاء منھا على المقترح مع یعرض الرئیس  ·
 أسبوعان  الرئیس .تخاذ القرار المناسبالمجلس الجامعة للبحث 

 أسابیع 6 اتخاذ القرار )3(

   مجلس الجامعة جدیدالكادیمي األبرنامج اللمجلس الجامعة رفض اقتراح  یمكن ·
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والتي یجب معالجتھا في  ،قبل الموافقةعلى المقترح تغییرات إجراء جامعة طلب مجلس الیقد  ·
 غضون أسبوعین

في حال موافقة مجلس الجامعة على استحداث البرنامج األكادیمي من حیث المبدأ، یقوم نائب  ·
الرئیس للشؤون األكادیمیة بعد التشاور مع المعنیین بتشكیل لجنة (أو تكلیف مجلس 

 .معاییر الھیئةوالدائرة/البرنامج)؛ لوضع المنھاج األكادیمي وفقا للوائح الجامعة 

نائب الرئیس 
 1week  للشؤون األكادیمیة

لس مجلس الكلیة / مجبتطویر برنامج أكادیمي جدید ویقدمھ إلى  ةالمعین لجنة/مجلس البرنامجقوم ت ·
 )طبیقإذا كان قابل للتللمناقشة النھائیة والتصدیق (المعھد 

لجنة/مجلس 
 البرنامج

دلیل  –ھیئة االعتماد والجودة 
 أسبوعان الترخیص واالعتماد

على المجلس األكادیمي؛ لدراستھ من المصادق علیھ عرض عمید الكلیة أو مدیر المعھد البرنامج ی ·
 .الناحیة األكادیمیة وإقرار محتواه

مجلس الكلیة / 
 أسبوع 1  مجلس المعھد

ل كالمقترح بش األكادیمياعتماد البرنامج  تمیمن قبل المجلس األكادیمي ،  ھیعلبمجرد الموافقة  ·
  أسبوع 1  المجلس األكادیمي ماداالعت ىللحصول عل نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة ىالمجلس األكادیمي  إل وتوصیةداخلي 

 ھیئة االعتماد. للتقییم النھائي قبل تقدیم طلب اعتماد البرنامج األكادیمي المقترح إلى وحدة المتابعة والتقویم  البرنامج األكادیمي المصادق علیھ إلىنائب الرئیس للشؤون األكادیمیة دم یق ·

یقدّم نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة طلب االعتماد للبرنامج إلى وزارة التربیة والتعلیم العالي  ·
لیة، اسة جدوى اقتصادیة تفصیویُستعان بمكتب نائب الرئیس للتخطیط والتطویر بما یلزم من در

 وأیة معلومات أخرى مطلوبة الستكمال طلب االعتماد .
وأنظمة  لمواعید النھائیةلبرامج وفقا بالیتم استكمال عملیة تقدیم الطلب والوثائق وتواریخ البدء   ·

 .االعتماد ھیئة

نائب الرئیس 
 للشؤون األكادیمیة

طلب  –نموذج ھیئة االعتماد والجودة 
 أسبوع 1 اصاعتماد خ

نفیذ في تلبدء لوالمسائل اإلداریة األخرى یقرر رئیس الجامعة بعد استشارة مجلس الجامعة الموعد  ·
 .البرنامج بعد موافقة وزارة التربیة والتعلیم العالي على اعتماد البرنامج

مجلس  / الرئیس
   الجامعة
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 مخطط برنامج جدید .7.1.3

 

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

directors 

Dean/Director submits completed concept 
paper to VPAA 

Approved  

President forwards Concept paper 
    

Delayed 

VPAA submits for 
accreditation to 

AQAC   

  

Approved  

Address 
deficiencies 

Evaluation by VPPD  

President presents 
concept paper to UC for 

   

D l d 

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  
Approved  

Curriculum 
 

Do not 
implement 

 

Non-curriculum 
changes  

AC addresses 
deficiencies  

PC addresses 
deficiencies  

  

D i d  

Program is 
nationally 

Submission of approved concept 
paper by VPAA to President 

D l

President consults with 
UC for implementation 

program is implemented  
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 البرامج األكادیمیة القائمة .7.2
   كادیميالتقییم األ .7.2.1

 وتقییم ما إذا كان یتم الوفاء بالمعاییرالطالب الغرض الرئیسي من التقییم األكادیمي ھو تحسین تعلم 

البرنامج األكادیمي ویمتد على مدى البرنامج األكادیمي وفقا  بدءمع  اً األكادیمیة. یبدأ التقییم األكادیمي فور

. وتكمل دورة واحدة من التقییم األكادیمي عندما یتم وضع لخطة تقییم البرامج األكادیمیة المقدمة والمعتمدة

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

 یتم دمج التقییم األكادیمي على ثالثة مستویات:

 للمتابعة  ألساسایبدأ في وقت تقدیم البرنامج، یتم تنفیذھا مرة واحدة كل فصل دراسي ویوفر  تقییم المساق:

 یة للبرنامج.السنو

 یة ویعادل دورتین لتقییم المساق.مرة واحدة في السنة الدراس ا: یتم إجراؤھللبرنامج ةالسنویالمتابعة 

 مباشرة. الدفعة الذي یلي تخرج : یجري خالل الفصل الدراسيالتقییم الدوري للبرنامج

تماشى مع البرامج التي ت مخرجاتق أخذ العینات لتحقیق عن طری األدلةإلى تقدیم  األكادیميیستند التقییم 

 التقییم األكادیمي اإلنجازات التالیة:عن وینتج  معاییر التراخیص واعتماد الھیئة.

 .تعزیز تعلم الطالب -

 تقدیم التغذیة الراجعة لتعزیز جودة البرامج األكادیمیة. -

 ة.الطلب اهلقیتالذي مع على نوعیة التعلیم توفیر المعلومات للطالب وأولیاء األمور والمواطنین المجت -

 .اتخاذ القرارات المالیة على أساس األولویات األكادیمیة -

 .إعداد البرنامج األكادیمي للتقییم / االعتماد الخارجي -
 

 قتقییم المسا .7.2.1.1
 التالیة:عناصر الرئیسیة یحتوي الالمساق تقییم 

 وضع المخرجات للمساق -

 قد تحققت المخرجاتقیاس ما إذا كانت ھذه  -

 استخدام النتائج لتحسین التدریس والتعلم في المساق -
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 قتقییم المساإجراءات  .7.2.1.2

المدة   النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  االجراءات
 الزمنیة

ً أسب 20 بدءال )1(  وعا
إلى العمداء بحلول نھایة المساقات خطة تقییم محدثة من  خطةترسل وحدة المتابعة والتقویم  ·

 .اني من كل فصل دراسياألسبوع الث
 المساقاتخطة تقییم نموذج  وحدة المتابعة والتقویم

 أسبوعان  المساقاتخطة تقییم تعلیمات 

ا في ھھیئة التدریس في الكلیة الستكمالإلى جمیع أعضاء  النماذجعمید الكلیة بتوجیھ یقوم  ·
 الدراسي الفصل

  دیالعم
 أسبوعان

لقصور ل، ومعالجة أي أوجھ منفذ مساقماذج المكتملة لكل لتقییم الن لجنة/مجلس البرنامججتمع ت ·
والموافقة على خطط العمل خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي وتقدیم تقریر شامل 

 إلى العمید

  لجنة/مجلس البرنامج
 أسبوع

  رئیس الدائرة النتائج والتوصیات إلى العمید للتقییم والموافقة رئیس الدائرةیعرض  ·
 بوعأس

لمناقشة أي مسائل رئیسیة والموافقة علیھا  مجلس الدراسات العلیا/ الكلیةجلس میجتمع  ·
 والموافقة على خطط العمل

  مجلس الكلیة
 أسبوع

 أسبوعان  یذالتقییم / التنف )2(
حدة و یتم تقدیم خطط التقییم التي تمت الموافقة علیھا مبدئیا مع اإلجراءات من قبل العمید إلى ·

 للتقییم / نائب الرئیس للتخطیط والتطویرالتقویمالمتابعة و
 بمراجعة النماذج وخطط العمل وتوثیق أیة تغییرات مقترحة المتابعة والتقویم یقوم فریق ·
 سبحبتوجیھ التغییرات  / نائب الرئیس للتخطیط والتطویروحدة المتابعة والتقویم قومت ·

 ة.الضرور

 /وحدة المتابعة والتقویم
ط ینائب الرئیس للتخط

 والتطویر
 

 

 
 أسبوعان
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 مخطط تقییم المساق .7.2.1.2.1

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 .7.2.1.3
عناصر التالیة البرنامج، فإن ال مخرجاتللبرنامج والحفاظ على التركیز على تحقیق  ةالسنوی المتابعةلتنفیذ 

 :المتابعةھي عناصر أساسیة لممارسات 

المتابعة السنویة للبرنامج و / أو یتم تخزین  كل عضو ھیئة تدریس نسخة محدثة من خطة ا ىلدیتوفر  -

 الخطة إلكترونیا للجمیع للوصول إلیھا.

. أعضاء ھیئة التدریس على بینة من الذي المتابعةالبرنامج على شخص معین یقود تنفیذ خطة لدى  -

 المتابعة.یقود مبادرات 

ت بسھولة س من تقدیم البیانارسمیة بحیث یتمكن أعضاء ھیئة التدریعملیة جمع البیانات البرنامج  ىلد -

 .المعین المساقحسب االقتضاء على أساس دورة تقییم 

ب تحدیث حسالتنقیح أو للالبرنامج وقت منظم، رسمي، سنوي لمراجعة خطة تقییم البرنامج  ىلد -

 .الحاجة

برنامج م على مستوى الییظمة الستعراض ومناقشة أدلة التقالبرنامج الوقت في اجتماعات منت یخصص -

 ).rubrics( و نماذج التقییمأ

سنوي إلشراك جمیع أعضاء ھیئة التدریس لمراجعة النتائج من سمي، البرنامج لدیھ وقت منظم، ر -

 .السنوي، وتبادل البیانات والخطة ومناقشة التوصیات أو التحسین المتابعةبرنامج 

 یھاویمكن التحكم ف یلتزم أعضاء ھیئة التدریس في البرنامج بالحفاظ على خطة مراقبة ذات مغزى -

 

.
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 إجراءات متابعة البرنامج السنوي .7.2.1.3.1

الجھة   االجراءات
 المدة الزمنیة  النماذج والتعلیمات المسؤولة

 weeks 20 بدءال )1(
فصل المن  األولالبرامج إلى العمداء بحلول نھایة األسبوع  متابعةخطة ترسل وحدة المتابعة والتقویم 

 زمني لتقییم مخرجات البرنامجالثاني جنبا إلى جنب مع الجدول ال
وحدة المتابعة 

 والتقویم
(غیر  البرامج متابعةخطة نموذج  -

 متوفر)
الجدول الزمني لتقییم مخرجات  -

 (غیر متوفر) البرنامج

1 week 

 week 1  العمید ویشكل لجنة برنامج لكل برنامج رؤساء البرامجإلى  النماذجعمید الكلیة بتوجیھ یقوم  ·

إعداد األدلة والمواد الداعمة خالل تقوم بوتناقش النماذج المقدمة و البرنامجلجنة/مجلس تجتمع  ·
 الفصل الدراسي

لجنة/مجلس 
 البرنامج

 المساقاتخطة تقییم نموذج  -
 المساقاتخطة تقییم تعلیمات  -

15 weeks  

ول لبتقییم واعتماد النماذج المكتملة جنبا إلى جنب مع خطط العمل المقترحة بح رئیس الدائرةیقوم  ·
 نھایة األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي ویقدم التقریر إلى العمید

  رئیس الدائرة
 

1 week  

 أسبوعان  الكلیة مجلس لعمللموافقة على خطط اللمناقشة أي مسائل رئیسیة  مجلس الدراسات العلیا/ الكلیةجلس میجتمع   ·

 أسبوعان    یذالتقییم / التنف )2(

/ نائب وحدة المتابعة والتقویم لمكتملة المبدئیة مع خطط العمل من قبل العمید إلىیتم تقدیم النماذج ا ·
 للتقییم الرئیس للتخطیط والتطویر

مل بمراجعة النماذج وخطط الع / نائب الرئیس للتخطیط والتطویر المتابعة والتقویم یقوم فریق ·
 وأیة تغییرات أو توصیات مقترحة

 سبحمتابعة أي تغییرات  ئب الرئیس للتخطیط والتطویر/ ناوحدة المتابعة والتقویم وجھت ·
 ةالضرور

وحدة المتابعة 
/ نائب والتقویم

الرئیس للتخطیط 
 والتطویر

  
  أسبوعان
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 مخطط المتابعة السنویة للبرنامج .7.2.1.3.2

 

DC Evaluation  

Complete  

Incomplete  

Action plan  

Status  

Approved  

Address deficiencies 

Evaluation by M&EU  

Program 
requires 
changes  

Address 
changes  

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

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

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

Implement 
action plan 

M&EU sends to Deans updated program annual monitoring plan forms by the 
end of the 1

st
 week of the semester   

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

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

FC/GSC initial approval of action plans 
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 تقییم البرنامج الدوري  .7.2.1.4
نامج قییم الدوري للبریصف ھذا القسم إجراءات الجامعة للتقییم الدوري للبرنامج األكادیمي. ویجرى الت

 . ویستند التقییممخرجاتھاستمرار صالحیة ومالءمة أھداف البرامج و لمراجعةالبرنامج أھداف على أساس 

ییم ، وإجراءات التحسین، وتقریر التقالتنفیذالمناھج المحدثة، وأدلة توصیف الدوري للبرنامج إلى وثائق 

 .لجنة/مجلس البرنامجالذاتي الذي أعدتھ 

قة التي البرنامج الكامل، وھي الطری تنفیذمباشرة بعد  األولفصل التقییم دوري للبرنامج خالل الراء یتم إج

 یكون: نفسھا بحیث ترضيیمكن للجامعة أن 

رنامج لتصمیم الب ةالسنوی للمتابعةلھ أثر تراكمي للتغیرات التي طرأت على مر الزمن، نتیجة  -

 وتشغیلھ؛

والتطورات في مجال التكنولوجیا في البرامج  المعرفيمجال الفي  تدمج البحوث والممارسة الحالیة -

 األكادیمیة؛

 یعكس البرنامج التغیرات في الطلب على الطالب وفرص العمل؛ -

و  5و  4أي ( تنفیذهللبرنامج خالل كامل مدة  ةالسنوی للمتابعةالتقییم الدوري للبرنامج ھو تراكم  -

 .سنوات) 6

طة تقییم البرنامج الخارجي إلى جانب خ نموذجللبرنامج باستكمال  تختتم عملیة التقییم الدوريو -

  .العمل المعتمدة لتحسین البرنامج
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 إجراءات التقییم الدوري للبرنامج .7.2.1.4.1

المدة  النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  االجراءات
 الزمنیة

  أسبوع 13 البدء )1(

ییم لتقتخضع لالتي من المقرر أن  إعداد قائمة من البرامجبوحدة المتابعة والتقویم  تقوم ·
 الدوري

تقییم لتخضع للبرامج التي من المقرر أن باالعمداء قائمة رسل وحدة المتابعة والتقویم إلى ت ·
 .األولفصل البحلول نھایة األسبوع الثاني من  الدوري

/ وحدة المتابعة والتقویم
نائب الرئیس للتخطیط 

 والتطویر

 جالتقییم الدوري للبرنام نموذج -
 (غیر متوفر)

 التقییم الدوري للبرنامج تعلیمات -
 (غیر متوفر)

 أسبوعان

عمیدال لكل برنامجلجنة تعیین رؤساء الدوائر وإعادة توجیھ النماذج إلى بد یمیقوم الع ·  أسبوع )(غیر متوفر التقییم الذاتي نموذج - 

) SARالذاتي (وإعداد تقریر التقییم   بإجراء التقییم الذاتي لجنة/مجلس البرنامجم تقو ·
 ةاألدلة ذات الصلبالمدعوم 

  أسابیع 5  لجنة/مجلس البرنامج

 أسبوع التقریر التنفیذي نموذج - لجنة/مجلس البرنامج والموافقة علیھ للتقییم مجلس الكلیةتقریر تنفیذي وتقدم النتائج إلى  لجنة/مجلس البرنامج عدت ·

وحدة المتابعة الملخص التنفیذي لالمعتمد و) SARتقریر التقییم الذاتي (عمید الیقدم  ·
 /نائب الرئیس للتخطیط والتطویروالتقویم

عمیدال  أسبوع  

لجدول ایعد الجامعة ومن تقییم الخارجي للفریق  نائب الرئیس للتخطیط والتطویریشكل  ·
 الزمني إلجراء تقییم البرنامج الخارجي

نائب الرئیس للتخطیط 
 والتطویر

(غیر الخارجي التقییم  نموذج -
  توفر)م

 أسبوعان

، عمیدم، الیوحدة المتابعة والتقو قدم النتائج إلىیتقییم البرنامج الخارجي وفریق التقییم جري ی ·
 /رئیس الدائرةلجنة/مجلس البرنامجو

تقییم الخارجيالفریق    أسبوع  

 أسابیع 3 التقییم / التنفیذ )2(

للتخطیط  /نائب الرئیستقویموحدة المتابعة واللملخصا تنفیذیا الخارجي  فریق التقییمقدم ی ·
 والتطویر

تقییم الخارجيق الفری   أسبوع  

  أسبوع  لجنة/مجلس البرنامج وتقدم خطة عمل مقترحة إلى العمید/رئیس الدائرة لجنة/مجلس البرنامج عدت ·

عمیدال /نائب الرئیس للتخطیط والتطویروحدة المتابعة والتقویملعمید خطة العمل المعتمدة الیقدم  ·   وعأسب  

متابعة تنفیذ خطة العمل والتقاریر المرحلیة المقدمة من قبل ب موحدة المتابعة والتقویتقوم  ·
 دراسيالفصل المرة واحدة في  /رئیس الدائرةلجنة/مجلس البرنامج

موحدة المتابعة والتقوی    
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 مخطط التقییم الدوري للبرنامج .7.2.1.4.2

 
 

ET submits an executive summary to M&EU 

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

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

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

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

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

PC prepares an executive report and  presents finding 
to FC   

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

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

PC/DC prepares and submits an action plan to Dean   

Dean submits approved action plan to M&EU   

M&EU follow-up with the action plan implementation  

M&EU evaluates SAR and supported evidence  
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 عدیالتالت .7.2.2
على البرنامج األكادیمي والمناھج الدراسیة،  ة المشرفةاإلداروعضاء ھیئة التدریس ألیوفر ھذا القسم 

. تحتفظ الجامعة بالحق في إجراء تغییرات مبررة في برامجھا، ولكن ھذه المساقاتوتغییرات 

ن عنھا. علمتتطلب الموافقات على المستوى المناسب ویجب أن تكون موثقة جیدا و التعدیالت/التغیرات

ة ضمان الجودة الخارجی اتمسبقا من قبل ھیئالتعدیالت ن یتم اعتماد بعض ذلك، یجب أ ىضافة إلإلاوب

أو  ةاألكادیمی الدائرةداخل من في المناھج الدراسیة التعدیالت یجب أن تنشأ مقترحات  .الضرورة حسب

قبل الشروع في أي مقترحات لتغییر المناھج الدراسیة، یجب مراجعة نوع و .التعدیلالتي تقترح  الكلیة

 التعدیللتحدید ما إذا كان یجب اإلبالغ عن ) AQACاالعتماد والجودة (فیما یتعلق بمعاییر الھیئة  عدیلالت

رئیسیة  تتعدیالأي وتلتزم الجامعة بلوائح وسیاسات الھیئة، ولذلك فإنھا تعتبر  أو الموافقة علیھ مسبقا.

 أو توسع في طبیعة ونطاق البرنامج المعتمد.ذو أھمیة  غییركت

 المقترحة وفقا لدلیل الترخیص واالعتماد الرسمي. التعدیالتصنیف یتم ت -

 یجب أن یكون الجدول الزمني لتنفیذ أيو. ةمسبق موافقةو اً الرئیسیة إشعار التعدیالتتتطلب جمیع  -

 .ت)إن وجد( تغییرات رئیسیة متسقا مع متطلبات الھیئة

(التي ترتبط  لمساقاأو نتیجة لتقییم  برامجلل ةالسنوی المتابعةفي البرامج ھي نتیجة  المقترحة التعدیالت -

 مباشرة بالتقییم الدوري للبرنامج)

نائب الرئیس وجھ ی)، فسوف AQAC(ھیئة االعتماد قائمة  فيات المقترحة /التعدیل یكنإذا لم  -

لتعدیالت ا تعالج وحدة المتابعة والتقویمالضرورة. حسب المقترح  التعدیلإدارة للتخطیط والتطویر 

 .دواربرنامج األكادیمیة على أساس لفي ا

توفر نسخ المناسب. ت البرنامج االكادیمي عدیلالمقترحة باستخدام نموذج طلب ت التعدیالتیجب تقدیم  -

 .المتابعة والتقویم وحدة فيمن النماذج 

 .المقترحة بعد الحصول على الموافقة الرسمیة ذات الصلة وفقا لطبیعة التغییر التعدیالتیتم تنفیذ  -
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 إجراءات تعدیل برنامج أكادیمي .7.2.2.1

 المدة الزمنیة النماذج والتعلیمات الجھة المسؤولة  االجراءات
 أسابیع 3 البدء )1(
 التعدیالتر المعھد لمناقشة ید الكلیة أو مدیمع عم دائرةال ئیسیجتمع ر ·

 .المقترحة في البرنامج
   دائرةال ئیسر

 أسبوع البرنامج األكادیمي عدیلنموذج ت مجلس البرنامج ادیمي ویقدمھ إلى العمیدالبرنامج األكعدیل نموذج ت مجلس البرنامجیكمل  ·

 الدراسات العلیا/ مجلس  مجلس الكلیة ىإل المكتمل النموذج دیالعم قدمی ·
 المبدئیةللموافقة 

 أسبوع  دیالعم

ة البرنامج للموافق تعدیالتقیم مجلس الكلیة / مجلس الدراسات العلیا ی   ·
 .المبدئیة

لس الكلیة / مجلس مج
 الدراسات العلیا

 أسبوع )AQAC( دلیل الترخیص واالعتماد

عة وحدة المتابر إلى في أول األم یھالطلب الذي تمت الموافقة عل دیالعم قدمی ·
 مییللتق والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر

   دیالعم

 أسابیع / تعدیل طفیف 3 التقییم/ اتخاذ القرار )2(
 دیل رئیسيأسابیع / تع 5

راجعة بم وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویرقوم ت ·
 المقترحة یستعرض التعدیالتطلب اكتمالھا والوتقییم 

قییم بت وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویرقوم ت ·
طلبات وفقا لمت طفیفةوتصنیف التغییرات المقترحة على أنھا رئیسیة أو 

 االعتماد ھیئة

وحدة المتابعة والتقویم/ نائب 
  الرئیس للتخطیط والتطویر

  أسبوع 

 :مقترحات تعدیالت طفیفة
عادة توجیھ إب تقوم وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر ·

 لتطویر وثائق البرنامج المحدثة لجنة/مجلس البرنامجالطلب إلى 

ئب وحدة المتابعة والتقویم/ نا
 الرئیس للتخطیط والتطویر

  

بتطویر أي وثائق مطلوبة ویتم تقدیم الوثائق  لجنة/مجلس البرنامجقوم ت ·
 للموافقة النھائیة المجلس األكادیميالمكتملة إلى 

البرنامج /مجلسلجنة   أسبوعان  
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 رئیسیة:مقترحات تعدیالت 
 تعدیالتال وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط والتطویر تحیل ·

 الرئیس لتقییمھا ومناقشتھا اللمن خ مجلس الجامعةلى إالرئیسیة المقترحة 

 أسبوعان   الرئیس

· Once approved by the UC, the application is directed to 
the PC through the faculty dean for development of the 
updated program documents 

 إلى ج لبط، یتم توجیھ المجلس الجامعةن قبل بمجرد الموافقة علیھا م ·
 من خالل عمید الكلیة لتطویر وثائق البرنامج المحدثة لجنة/مجلس البرنامج

   مجلس الجامعة

عمة ابتطویر وثائق البرنامج المحدثة والمواد الد لجنة/مجلس البرنامج تقوم ·
 للموافقة النھائیة لتقدیمھا إلى المجلس األكادیمي

لبرنامجا /مجلسلجنة  أسبوعان  

اسابیع 3- 2 الموافقة / التنفیذ )3(  

من  المجلس األكادیميالمقترحة إلى  التعدیالتیتم تقدیم الطلب المكتمل مع  ·
 قبل العمید للموافقة النھائیة واتخاذ القرار

 أسبوعان  المجلس األكادیمي

· Once approved by the AC,  minor changes may be 
implemented immediately after ratification  

 ةالتعدیالت الطفیفیتم تنفیذ  ،المجلس األكادیميوبمجرد اعتمادھا من قبل  ·
 فور التصدیق علیھا

   

ل ، یتم تقدیم الطلب المكتمالمجلس األكادیميوبمجرد الموافقة علیھا من قبل  ·
نائب الرئیس للشؤون من قبل ) AQAC( االعتماد والجودةإلى ھیئة 
 األكادیمیة

نائب الرئیس للشؤون 
 األكادیمیة

 أسبوع 

لى ع الرئیسیة التعدیالتللجامعة تنفیذ  مكن، یاالعتماد ھیئةبعد موافقة  ·
 لبرنامجا

ھیئة االعتماد والجودة 
)AQAC( 

 )AQAC( نماذج
 )AQAC( دلیل الترخیص واالعتماد
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 مخطط تعدیل البرنامج .7.2.2.2

 
 

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

 

Denied  

Approved  

Submission of approved 
   

Delayed 

VPAA/President submits complete 
program changes application to 

AQAC   

Do not change  S   

Approved  

Address 
deficiencies 

   

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 
 h   

Delayed  

Meeting with Dean to discuss the changes 

Evaluation by UC   

PC develops Program 
changes o 

Final approval by AC 
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 االعتماد الخارجي .7.2.3
یكتمل حتى یتم اتباع جمیع اإلجراءات ذات الصلة وإتمامھا  ئات اعتماد أخرى المن قبل ھی اعتمادإن أي 

بشكل مرض. قبل متابعة االعتماد الخارجي ، یجب على البرنامج األكادیمي الحالي للحصول على االعتماد 

 الخارجي تلبیة ما یلي:

 یجب أن یكون معتمدا على المستوى الوطني؛ -
 واحدة األقل؛ دفعةج خرّ  -
 دوري؛ والتقییم عملیة الذ نفّ  -
 الخارجیة.ھیئة االعتماد  تطلبھا تغییراتعالجة أي قام بم -
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 االعتماد الخارجيإجراءات  .7.2.3.1

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

یط خطوحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتالكلیة أو مدیر المعھد مع  یدیجتمع عم ·
 .لبرنامجللمناقشة فكرة االعتماد الخارجي  والتطویر

 

 .Degree specification guidelines العمید
(not available) 

 أسبوع

 أسبوع   العمید .لخارجياالعتماد ا لوكالةوثائق البرنامج المطلوبة وفقا  لتطویر لجنة برنامج  العمید یشكل ·

 External accreditation guidelines (NA) لجنة البرنامج .للعمیدوتسلمھ اد الخارجي طلب االعتمتقوم لجنة البرنامج بتعبئة  ·
Program external accreditation form (NA) 

 أسبوع

وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس المكتمل ل طلب االعتماد الخارجيیسلم العمید   ·
 .للموافقة المبدئیة للتخطیط والتطویر

 أسبوع  العمید

ن م مجلس الجامعةقدم نائب الرئیس للتخطیط والتطویر اقتراح االعتماد الخارجي إلى ی ·
 خالل الرئیس للتقییم والموافقة األولیة

نائب الرئیس 
 للتخطیط والتطویر

 أسبوعان 

 + أسابیع  6 التقییم )2(

سابقا لضمان االعتماد مطلوب قوم مجلس الجامعة بتقییم الطلب من حیث أي تغییر ی ·
 جيالخار

 أسبوعان  مجلس الجامعة

ال تغییرات قبل تأمین االعتماد الخارجي، ویقدم نائب الرئیس للتخطیط والتطویر الطلب  ·
 .المكتمل للحصول على االعتماد الخارجي

 أسبوعان  الرئیس

وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط  قومتإذا كان البرنامج یحتاج إلى تغییرات،  ·
راجعة وتقییم طلب اكتمالھا ویسلط الضوء على أي تغییرات مطلوبة (رئیسیة والتطویر بم

 االعتماد. أو ثانویة) وأي انحرافات عن لوائح ھیئة

وحدة المتابعة 
والتقویم/ نائب 

الرئیس للتخطیط 
 والتطویر

  
 أسبوعان
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وبة لوحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط اقتراحات حول التغییرات المط قدمت ·
 تغییرات (رئیسیة أو ثانویة) الستیعاب تأثیرھا بما یتماشىالوفر االتجاھات وفقا لطبیعة تو

 وھیئة االعتماد.مع لوائح الجامعة 
ي فمطلوبة تغییرات  أي وحدة المتابعة والتقویم/ نائب الرئیس للتخطیط  یرصد فریق ·

 والتقدم في التنفیذ.البرنامج 
االعتماد الخارجي من قبل نائب الرئیس  ىطلب الحصول عل قدمی التعدیالت،بعد إجراء •  ·

 .الجامعة یسرئ ىللتخطیط والتطویر إل

وحدة المتابعة 
والتقویم/ نائب 

الرئیس للتخطیط 
 والتطویر

یختلف /  
على  اعتماداً 

التغییرات 
 المطلوبة

 اسابیع 5 اتخاذ القرار / البرنامج یتطلب تغییرات كبیرة )3(
للحصول على قرار نھائي  مجلس الجامعةعتماد خارجي إلى اال یقدم رئیس الجامعة طلب ·

 .یسلط الضوء على التغییرات الرئیسیةو
 أسبوع  الرئیس

قرر ما إذا كان یجب یبتقییم ملف االعتماد الخارجي للبرنامج و مجلس الجامعةقوم ی ·
 .المضي قدما، وإجراء تغییرات أو إیقاف متابعة االعتماد الخارجي

 أسبوعان  مجلس الجامعة

 العتماد الخارجي إلىل المكتملطلب ال، یتم تقدیم  مجلس الجامعةبمجرد الموافقة من قبل  ·
 .وكالة االعتماد الخارجیة من قبل الرئیس

 أسبوعان  الرئیس

   الرئیس .للمعالجةویوجھ الرئیس أي مراسالت مع الوكالة الخارجیة حسب االقتضاء  ·

 مجلسیتشاور رئیس الجامعة مع  ،لبرنامجللخارجي عتماد ااالالحصول على تأمین بعد  ·
 .ویقرر في الوقت المناسب لتنفیذ البرنامج الجامعة

   الرئیس
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 مخطط االعتماد الخارجي .7.2.3.2

 
 

P  i  h    

Program does not require changes  

VPAA/President submits 
complete program changes 

     

  

Approve
  

Major changes  

Delayed Address deficiencies 
    

PC Develops Program 
  

Decision approval by UC  

Denied 

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

Evaluation by 
  Minor 

 

Final approval by AC 

  

Approved  

Denied/do 
   

Delayed  

Do not 
   

Meeting with VPAA to discuss  program 
external accreditation  

Final 
l b  

Evaluation by M&EU/VPPD 

Accreditation Implement 
  

Submission of completed 
   

Program 
changes o 

Approval by UC 
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