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ء العميد مع رئيس لقا
 وجملس القسم 

 

 كتابة تقرير التقويم الذاتي

 01/4للفرتة من 
 01/6/0101إىل 

ن ال تقل عن مخسة تشكيل جلنة كتابة تقرير التقويم الذاتي يف القسم األكادميي على أ
 أشخاص و بعضوية ممثل اجلودة يف القسم

 

 

مراجعة تقرير التقويم الذاتي من قبل جلان املراجعة 
 اخلارجية من األقسام املناظرة يف اجلامعة

 

 زيارة ميدانية للجان املراجعة
 

 تقرير جلنة املراجعة باإلضافة إىل 

 قسمرأي جلنة كتابة تقرير التقويم الذاتي  يف ال
  

 

 موافقة العميد على التقرير

 

وضع خطة التطوير من قبل رئيس وجملس القسم  
عتمد 
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  . أ

 األكادمييامج نوالرسالة واألهداف للرب الرؤية:  األولاحملور 
      

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

 5      . أهداف واضحة وحمددةورسالة و رؤيةيف  الربنامج األكادميي يتوفر  1

2 
التعليمية يف عملية  املؤسسة رسالة مع وأهدافه األكادمييالربنامج  رسالة تتسق

 . التخطيط واختاذ القرار

 

 
    5 

3 
يف ظل حمدودية  الربنامج األكادميي إىل أهداف إجرائية قابلة للقياستم ترمجة رسالة ي

 .املوارد املتوفرة
   3   

4 
الربنامج األكادميي وخمرجات التعلم  على تشجيع البحث العلمي واالستقالل  رؤيةتركز 

 الفكري وتنمية روح العمل اجلماعي.
    4  

 الربنامج األكادميي خمرجات التعلم املتوقعة من اخلرجيني.تتضمن أهداف  5
0 

 
     

6 
ي وخمرجات التعلم على إدخال أساليب حديثة يف نظام الربنامج األكادميتركز أهداف 

 التعلم اليت تزيد من قدرة الطالب على اإلبداع واالبتكار.

 

 

 

   4  

7 
 نيياألساس )بالربنامج العالقة ذوي( املستفيدين مع بالتشاور الرسالة حتديد يتم

 .منهم وبدعم
    4  

8 
 بواسطة مه مصادق عليها رمسياوخمرجات تعل وأهدافه األكادميي الربنامج رسالة

 .التعليمية املؤسسة داخل املعنية هةاجل
1      

9 

 واسع بشكل وخمرجات تعلمه وأهدافه األكادميي الربنامج رسالة عن اإلعالن يتم

 أن لضمان الالزمة اإلجراءات وتتخذ ،األكادميي  بالربنامج عالقة هلم من مع النطاق

  . والطالب واإلداريني التدريس هيئة عمود بتأييد وحتظى معروفة الرسالة
1      

10 
 يف األمر يقتضي – حسبما تعديلها أو اعتمادها كيداوت للرسالة الدورية املراجعة تتم

 .املتغرية الظروف ضوء
    4  



 للتحسني الذاتي SWOTحتليل  وإجراء األكادمييةيم الذاتي للربامج وتقرير التق
 
 
 

 5الصفحة 

 

11 
 تطرأ تغريات بأي وخمرجات تعلمه وأهدافهاملستفيدين برسالة الربنامج إخطار يتم

 .عليها
1      

 العام  التقويم
 

 درجة التقويم            

 نقاط القوة

(3-5) 

 . أهداف واضحة وحمددةورسالة و رؤيةيتوفر يف  الربنامج األكادميي 

 . التعليمية يف عملية التخطيط واختاذ القرار املؤسسة رسالة مع وأهدافه األكادمييالربنامج  رسالة تتسق

 .يف ظل حمدودية املوارد املتوفرة أهداف إجرائية قابلة للقياسالربنامج األكادميي إىل تم ترمجة رسالة ي

 الربنامج األكادميي وخمرجات التعلم  على تشجيع البحث العلمي واالستقالل الفكري وتنمية روح العمل اجلماعي. رؤيةتركز 

 .منهم وبدعم نيياألساس )بالربنامج العالقة ذوي( املستفيدين مع بالتشاور الرسالة حتديد يتم

 الربنامج األكادميي وخمرجات التعلم على إدخال أساليب حديثة يف نظام التعلم اليت تزيد من قدرة الطالب على اإلبداع واالبتكار.تركز أهداف 

 .املتغرية الظروف ضوء يف األمر يقتضي – حسبما تعديلها أو اعتمادها كيداوت للرسالة الدورية املراجعة تتم

 

 نقاط الضعف

(0-2 ) 

 الربنامج األكادميي خمرجات التعلم املتوقعة من اخلرجيني.من أهداف تتض

 .التعليمية املؤسسة داخل املعنية هةاجل بواسطة وخمرجات تعلمه مصادق عليها رمسيا وأهدافه األكادميي الربنامج رسالة

 الالزمة اإلجراءات وتتخذ ،األكادميي  بالربنامج عالقة هلم من مع النطاق واسع بشكل وخمرجات تعلمه وأهدافه األكادميي الربنامج رسالة عن اإلعالن يتم

 . والطالب واإلداريني التدريس هيئة ودعم بتأييد وحتظى معروفة الرسالة أن لضمان

 .عليها تطرأ تغريات بأي وخمرجات تعلمه وأهدافهاملستفيدين برسالة الربنامج إخطار يتم

 خطة التحسني

 وان تكون الكلية اجلهة املستفيدة والداعمة كادميي خمرجات التعلم املتوقعة من اخلرجيني.الربنامج األتتضمن أهداف أن 

 وان تكون الكلية اجلهة املستفيدة والداعمة .التعليمية املؤسسة داخل املعنية هةاجل بواسطة رمسيا  األكادميي الربنامج رسالةأن يصادق على 

 اإلجراءات وتتخذ ،األكادميي  بالربنامج عالقة هلم من مع النطاق واسع بشكل وخمرجات تعلمه وأهدافه ياألكادمي الربنامج رسالة عن اإلعالن يتمأن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة. والطالب واإلداريني التدريس هيئة ودعم بتأييد وحتظى معروفة الرسالة أن لضمان الالزمة

 الداعمةاجلهة املستفيدة ووان تكون الكلية  .عليها تطرأ تغريات بأي وخمرجات تعلمه وأهدافهنامج املستفيدين برسالة الربإخطار يتمأن 

 

 

 01 5،2 = 11\ \        3عدد النجوم /
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 الشواهد واألدلة

 عليها. أجريت تعديالت أي أو وصياغتها الرسالة اقرتاح عمليةأوامر إدارية توثق  -0

 مدى على للتعرف العمل وأرباب واخلرجيني والطلبة واملوظفني لتدريسهيئة ا مع أو إجراء مقابالت الرأي أسئلة استطالعات عرب اإلجابات فحص -9
 هلا ودعمهم بالرسالة معرفتهم

 . الختاذ القرارات كأساس الرسالة الستخدام بيانات أو وجود تقارير أو مقرتحات  -3

 

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم                 

 املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

  . ب

  الربنامج األكادميي وإدارة: قيادة  لثانيحملور اا
  . ت

 )رئيس القسم ، املقرر ، أعضاء جملس القسم ( القيادة 9-0

 5 4 3 2 1 0  الفقرات  ت

1 
 إلدارةمناسبة يف جمال التخصص  وإدارية أكادمييةخربة  ووجود رئيس قسم ذ

 . القسم واالرتقاء به
     5 

2 
وتتابع  أعماهلابانتظام وتوثق دورياً جتتمع  وجود جملس قسم وجلان ساندة

 .قراراهتا
     5 

3 
قيادية تتناسب ومتطلبات اجلودة  مهاراتالربنامج األكادميي  متتلك قيادة

 الشاملة للربنامج األكادميي.
     5 

  4     . تدعم قيادة  الربنامج األكادميي آليات النهوض بالبحث العلمي 4

 =11 \        عدد النجوم /
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 مج األكادميي بتعزيز التفاعل مع مؤسسات اجملتمع احمللي.الربنا هتتم قيادة 5
 

 
   4  

      1 . الربنامج األكادميي بآراء ممثلي الطلبة يف اجملالس املتخصصةهتتم قيادة  6

 . مشاركة الطلبة يف اختاذ القرار واحلصول على التغذية الراجعة منهم 7
 

1 
     

8 
األخذ بآراء ومقرتحات العاملني يف الربنامج األكادميي على حترص قيادة 

  4     القسم وحبث شكواهم.

 التقويم العام  
 

 درجة التقويم      

 نقاط القوة

(3-5) 

 . القسم واالرتقاء به إلدارةمناسبة يف جمال التخصص  وإدارية أكادمييةخربة  ووجود رئيس قسم ذ

 وثق أعماهلا وتتابع قراراهتا.وجود جملس قسم وجلان ساندة جتتمع دورياً بانتظام وت

 متتلك قيادة الربنامج األكادميي مهارات قيادية تتناسب ومتطلبات اجلودة الشاملة للربنامج األكادميي.

 . تدعم قيادة  الربنامج األكادميي آليات النهوض بالبحث العلمي

 الربنامج األكادميي بتعزيز التفاعل مع مؤسسات اجملتمع احمللي. هتتم قيادة

 الربنامج األكادميي على األخذ بآراء ومقرتحات العاملني يف القسم وحبث شكواهم.حترص قيادة 

 نقاط الضعف

(0-2) 

 هتتم قيادة الربنامج األكادميي بآراء ممثلي الطلبة يف اجملالس املتخصصة .

 مشاركة الطلبة يف اختاذ القرار واحلصول على التغذية الراجعة منهم .

 خطة التحسني

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة هتتم قيادة الربنامج األكادميي بآراء ممثلي الطلبة يف اجملالس املتخصصة .أن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة الطلبة يف اختاذ القرار واحلصول على التغذية الراجعة منهم . يشاركأن 

 دة.ساناللجان الو سمالق جملس تعزيز

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة قيادة الربنامج األكادميي مهارات قيادية تتناسب ومتطلبات اجلودة الشاملة للربنامج األكادميي. تعزيز

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة دعم قيادة  الربنامج األكادميي آليات النهوض بالبحث العلمي .

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة دة الربنامج األكادميي بتعزيز التفاعل مع مؤسسات اجملتمع احمللي.قيا تعزيز

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة قيادة الربنامج األكادميي على األخذ بآراء ومقرتحات العاملني يف القسم وحبث شكواهم. تعزيز

 52 0،0 =8 \        3عدد النجوم /
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 الشواهد واألدلة 

اإلدارية ونشرها على  والوظائف ةيالرئيس للجان التنفيذية واملسؤوليات واإلجراءات والصالحيات واألدوار السياسات حتدد وجود وثائق -0
 واإلعالنات . املواقع اإللكرتونية

 حماضر جملس القسم . -9

 الوعي هبذه املتطلبات . ومستوى اإلداريةءات اإلجرا حول والطلبة والعاملني التدريس هيئة أعضاء راءآ وجود نتائج استطالعات -3

 اهليكل التنظيمي واإلداري للقسم . -4

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم      

 املالحظات

 

 

 

 عمليات التخطيط 9-9  

 5 4 3  2 1 0 الفقرات  ت

 5      . ميتلك القسم خطط عمل مستقبلية توضح فيها كيفية حتقيق أهدافه 1

  4     يتم مراجعة خطط القسم دورياً وتعديلها. 2

3 
حيرص القسم على إشراك أعضاء هيئة التدريس واملختصني واجلهات 

 املستفيدة من اخلرجيني يف إعداد اخلطط السنوية واختاذ القرارات.
    4  

4 
عن أعداد املوظفني، وهيئة قاعدة بيانات متكاملة القسم  يتوفر لدى

 يس، ومؤهالهتم، وخرباهتم، وسريهم الذاتية، وغريها.التدر
     5 

5 
يف  احيتاجوهن اليت واملهارات اخلرجيني، على الطلبعلى ضوء  اخلطط صاغت

   3    سوق العمل .

6 
قصرية  (األهداف حتقق مدى من التأكد مع اخلطط تطبيق مراقبة تتم

     0    .النواتج تقويم يتم كما املدى، ) ومتوسطة

7 
 األداء مؤشرات عن منتظمة بصفة تقارير إعداد التخطيط عملية تتضمن

 .باملؤسسة العليا للقيادات تقدم األساسية
 0     

     0  حسبما التصحيحية القرارات اختاذ و هاليوتعدها ريوتطو اخلطط مراجعة 8

 عدد النجوم /

 

       \ 8= 
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 .التنفيذ عند حتدث اليت املتغرية ظروفلل استجابة األمر، يتطلب

 العام التقويم 
 

 درجة التقويم         

 نقاط القوة

(3-5) 

 ميتلك القسم خطط عمل مستقبلية توضح فيها كيفية حتقيق أهدافه .

 يتم مراجعة خطط القسم دورياً وتعديلها.

 اذ القرارات.حيرص القسم على إشراك أعضاء هيئة التدريس واملختصني واجلهات املستفيدة من اخلرجيني يف إعداد اخلطط السنوية واخت

 يتوفر لدى القسم قاعدة بيانات متكاملة عن أعداد املوظفني، وهيئة التدريس، ومؤهالهتم، وخرباهتم، وسريهم الذاتية، وغريها.

 تصاغ اخلطط على ضوء الطلب على اخلرجيني، واملهارات اليت حيتاجوهنا يف سوق العمل .

 نقاط الضعف

(0-2) 

 أكد من مدى حتقق األهداف( قصرية ومتوسطة ) املدى، كما يتم تقويم النواتج.  تتم مراقبة تطبيق اخلطط مع الت

 تتضمن عملية التخطيط إعداد تقارير بصفة منتظمة عن مؤشرات األداء األساسية تقدم للقيادات العليا باملؤسسة.

 ابة للظروف املتغرية اليت حتدث عند التنفيذ.مراجعة اخلطط وتطويرها وتعديلها و اختاذ القرارات التصحيحية حسبما يتطلب األمر، استج

 خطة التحسني

 تتم مراقبة تطبيق اخلطط مع التأكد من مدى حتقق األهداف( قصرية ومتوسطة ) املدى، كما يتم تقويم النواتج.  أن 

 باملؤسسة.تتضمن عملية التخطيط إعداد تقارير بصفة منتظمة عن مؤشرات األداء األساسية تقدم للقيادات العليا أن 

مراجعة اخلطط وتطويرها وتعديلها و اختاذ القرارات التصحيحية حسبما يتطلب األمر، استجابة للظروف املتغرية اليت حتدث عند أن يتم 
 التنفيذ.

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة خطط عمل مستقبلية توضح فيها كيفية حتقيق أهدافه .يف القسم  تعزيز دور 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة خطط القسم دورياً وتعديلها. يز تعز

وان تكون  إشراك أعضاء هيئة التدريس واملختصني واجلهات املستفيدة من اخلرجيني يف إعداد اخلطط السنوية واختاذ القرارات. والقسم  دعم
 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

وان تكون  بيانات متكاملة عن أعداد املوظفني، وهيئة التدريس، ومؤهالهتم، وخرباهتم، وسريهم الذاتية، وغريها.قاعدة يف القسم  دعم 
 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 اعمةوان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والد تصاغ اخلطط على ضوء الطلب على اخلرجيني، واملهارات اليت حيتاجوهنا يف سوق العمل .

  واألدلة الشواهد
اإلدارية ونشرها على  والوظائف الرئيسة للجان التنفيذية واملسؤوليات واإلجراءات والصالحيات واألدوار السياسات حتدد وجود وثائق -0

 واإلعالنات . املواقع اإللكرتونية
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 حماضر جملس القسم . -9

 الوعي هبذه املتطلبات . اإلجراءات اإلدارية ومستوى حول والطلبة لنيوالعام التدريس هيئة أعضاء راءآ وجود نتائج استطالعات -3

  اهليكل التنظيمي واإلداري للقسم . -4

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم             

 املالحظات

 

 

 

 

 

 : التعليم والتعلم  لثالثاحملور ا
 

 وتقوميها لبةالط تعلم ونواتج الربنامجعمليات تطوير  3-0

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
ة رسالرؤية و متوافقة معالتعليم والتعلم  إلسرتاتيجيةتوجد خطة موثقة  ومعلنة 

 املؤسسة . فوأهدا
     5 

2 
 ة لدى الطالبيتوفر يف القسم رؤية واضحة مبستوى املعلومات واملعارف املطلوب

 ليةتوفريها مبا يتحقق مع رسالته ورؤيته املستقبو
     5 

3 
يتأكد القسم من أن األساليب التعليمية املستخدمة ترتبط بأهداف الربنامج 

 . األكادميي، وباحملتوى التعليمي والنتائج التعليمية املستهدفة
     5 

4 
 استطالعات ذلك لويشمالتعليمي  الربنامج بتقويم اصةخ مناسبة آليات متستخد
 الرأي .

    4  

5 

قررات يف توصيفات املقررات حبيث تتضمن املعارف امل خطط وضع يتم
واملهارات املطلوب اكتساهبا إضافة إىل اسرتاتيجيات التعليم والتقييم املناسبة 

 جملاميع التعلم .

  3    

 عضويتها ممارسون يف يشارك املهنية كافة ، الربامج يف دائمة استشارية فرق توجد 6

 للمتابعة ولتقديم ،التعليمي امجنبالرب القةالع ذات والوظائف املهن من متميزون
 0     

 دد النجوم /ع
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 .وجودهتا الربامج حمتوى حول املشورة

 5      .سنوية بصورة عنها تقارير وإعداد والربامج املقررات وتوثيق متقوي يتم 7

8 
تائج االمتحانات ونتائج التعليم والتعلم يف ضوء ن إسرتاتيجيةتوجد آلية ملراجعة 

    3   وأعضاء هيئة التدريس. واخلرجينيلبة راء الطآاستطالع 

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم                                        

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 توجد خطة موثقة  ومعلنة إلسرتاتيجية التعليم والتعلم متوافقة مع رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة .

 وى املعلومات واملعارف املطلوبة لدى الطالب وتوفريها مبا يتحقق مع رسالته ورؤيته املستقبليةيتوفر يف القسم رؤية واضحة مبست

 فة .يتأكد القسم من أن األساليب التعليمية املستخدمة ترتبط بأهداف الربنامج األكادميي، وباحملتوى التعليمي والنتائج التعليمية املستهد

 امج التعليمي ويشمل ذلك استطالعات الرأي .تستخدم آليات مناسبة خاصة بتقويم الربن

 يتم وضع خطط املقررات يف توصيفات املقررات حبيث تتضمن املعارف واملهارات املطلوب اكتساهبا إضافة إىل اسرتاتيجيات التعليم والتقييم
 املناسبة جملاميع التعلم .

 ية.يتم تقويم وتوثيق املقررات والربامج وإعداد تقارير عنها بصورة سنو

 .توجد آلية ملراجعة إسرتاتيجية التعليم والتعلم يف ضوء نتائج االمتحانات ونتائج استطالع آراء الطلبة واخلرجيني وأعضاء هيئة التدريس

 نقاط الضعف

(0-2) 

 الرأي . استطالعات ذلك لويشمالتعليمي  الربنامج بتقويم اصةخ مناسبة آليات متستخد

 ،التعليمي امجنبالرب العالقة ذات والوظائف املهن من متميزون عضويتها ممارسون يف يشارك املهنية كافة ، ربامجال يف دائمة استشارية فرق توجد
 للمتابعة ولتقديم

 خطة التحسني

 لداعمةوان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة وا الرأي . استطالعات ذلك لويشمالتعليمي  الربنامج بتقويم اصةخ مناسبة آليات ماستخدضرورة ا

 ،التعليمي امجنبالرب العالقة ذات والوظائف املهن من متميزون عضويتها ممارسون يف يشارك املهنية كافة ، الربامج يف دائمة استشارية فرق أجياد
 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة .للمتابعة ولتقديم

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة افقة مع رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة .خطة موثقة  ومعلنة إلسرتاتيجية التعليم والتعلم متو دعم

وان تكون الكلية  األساليب التعليمية املستخدمة ترتبط بأهداف الربنامج األكادميي، وباحملتوى التعليمي والنتائج التعليمية املستهدفة . يفالقسم  دعم
 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة آليات مناسبة خاصة بتقويم الربنامج التعليمي ويشمل ذلك استطالعات الرأي . عزيزت

ة خطط املقررات يف توصيفات املقررات حبيث تتضمن املعارف واملهارات املطلوب اكتساهبا إضافة إىل اسرتاتيجيات التعليم والتقييم املناسب دعم

 4عدد النجوم /

 

       \ 8= 0،9 09 



 للتحسني الذاتي SWOTحتليل  وإجراء األكادمييةيم الذاتي للربامج وتقرير التق
 
 
 

 12الصفحة 

 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تعلم .جملاميع ال

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تقويم وتوثيق املقررات والربامج وإعداد تقارير عنها بصورة سنوية. دعم

وان تكون  بة واخلرجيني وأعضاء هيئة التدريس.آلية ملراجعة إسرتاتيجية التعليم والتعلم يف ضوء نتائج االمتحانات ونتائج استطالع آراء الطل تعزيز
 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 الشواهد واألدلة 

 . الربامج جودة عن لالعم وأرباب واخلرجيون الطلبة يقدمها تقديراتوجود  -0

 والربامج املقررات مإمتاحول  إحصاءات وجود جداول و -9

 ني،اخلرجي توظيف نتائجوجود جداول توثق  -3

  التدريس ةئهي إىل الطلبة نسبوجود جداول توثق  -4

 التدريس ةئهي مؤهالتحول  إحصاءات ووجود جداول  -5

 .املختلفة التعلم تالجملا املستخدمة يموالتق وأساليب التدريس اسرتاتيجيات مالئمة حول مستقلني خلرباء نصائحوجود -6

 التصحيح مراجعة من خالل وجود أدله على إجراء خارجية مرجعية معايري مع التعلم نواتج ياتملستو املرجعية املقارنة نتائج حول أدلة وجود -7

  .عليها الطلبة وإجابات تباراتالخا لةئأس ملستوى املستقلة مياتووالتق الطلبة، أعمال من لعينات

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 

                              درجة التقويم                                  

 املالحظات

 

 

 

 الطلبة تقييم 9- 3 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

  4     املطلوبة التعلم أمناط مع الطلبة أداء يموتق آليات تتناسب 1

  4      .املقررات تدريس بداية عند للطلبة يموالتق إجراءات توضح 2

3 
 دراسي فصل كل ميهم خاللوتق ونتائج أدائهم حول للطلبة راجعة تغذيةتوجد 

     0  . عند الضرورة للمساعدة بآليات مصحوبة وتكون

    3    .وموضوعية بعدالة الطالب أعمال يموتق يتم 4

 عدد النجوم /
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 5      . بكل إنصاف تطبيقها ويتم للطلبة معروفة األكادميي التظلم آليات 5

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم     

 ةنقاط القو

(3-5) 

 تتناسب آليات تقويم أداء الطلبة مع أمناط التعلم املطلوبة

 توضح إجراءات التقويم للطلبة عند بداية تدريس املقررات.

 يتم تقويم أعمال الطالب بعدالة وموضوعية. 

 آليات التظلم األكادميي معروفة للطلبة ويتم تطبيقها بكل إنصاف .

 

 نقاط الضعف

(0-2) 
 للطلبة حول أدائهم ونتائج تقوميهم خالل كل فصل دراسي وتكون مصحوبة بآليات للمساعدة عند الضرورة . توجد تغذية راجعة

 خطة التحسني

وان تكون الكلية  توجد تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم ونتائج تقوميهم خالل كل فصل دراسي وتكون مصحوبة بآليات للمساعدة عند الضرورة .
 لداعمةهي اجلهة املستفيدة وا

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة .آليات تقويم أداء الطلبة مع أمناط التعلم املطلوبة دعم 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة إجراءات التقويم للطلبة عند بداية تدريس املقررات. عزيز ت

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمةوان تكون تقويم أعمال الطالب بعدالة وموضوعية.  دعم 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة آليات التظلم األكادميي معروفة للطلبة ويتم تطبيقها بكل إنصاف .تعزيز

 

  واألدلة الشواهد

 . الربامج جودة عن لالعم وأرباب واخلرجيون الطلبة يقدمها تقديراتوجود  -0

 والربامج املقررات مإمتاحول  ءاتإحصا وجود جداول و -9

 اخلرجيني، توظيف نتائجوجود جداول توثق  -3

  التدريس ةئهي إىل الطلبة نسبوجود جداول توثق  -4

 التدريس ةئهي مؤهالتحول  إحصاءات ووجود جداول  -5

 .املختلفة التعلم تالاجمل املستخدمة يموالتق وأساليب التدريس اسرتاتيجيات مالئمة حول مستقلني خلرباء نصائحوجود -6

 التصحيح مراجعة من خالل وجود أدله على إجراء خارجية مرجعية معايري مع التعلم نواتج ملستويات املرجعية املقارنة نتائج حول أدلة وجود -7
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 .عليها الطلبة وإجابات تباراتالخا لةئأس ملستوى املستقلة مياتووالتق الطلبة، أعمال من لعينات

قل الرأي  املست
 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم        

 

 املالحظات

 

 

 

 والتحسني املستمر هلا التدريس جودة 3-3

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
من سنوات  نواملستمري اجلدد التدريس هليئة والتدريب للتهيئة فاعلة برامج تقدم

 . ماضية
1      

2 

 يف يم الواردةووالتق التدريس تيجياتباسرتا التدريس هيئة قبل من االلتزام يتم

 احتياجات الكافية لتحقيق املرونة وجود مع والربنامج، املقررات توصيفات

 .الطلبة من املختلفة اجملموعات

    4  

3 

 خالل توصيفات من املقررات مبتطلبات كاملة وبصورة مقدما الطلبة مإعال يتم

 اليت واملتطلبات تهدفة بالتطوير،املس واملهارات املعارف تتضمن واليت املقررات

 .الطلبة يموتق وعمليات أدائها، ينبغي

     5 

  4     .ر املنشورات العلمية آخ وتتضمن حديثة واملراجع املقررة لكتبا 4

5 
 بدء كافية قبل وبكميات األخرى املتطلبات من وغريها املقررة الكتب توافرت

     0  .الدراسة

6 

 عن بتقارير )من املسؤولني غريه أو القسم رئيس( الربنامج بإدارة القائمني تزويد يتم

 حول تفاصيل على التقارير هذه لأن تشتم على املقررات، من مقرر كل تدريس

 مواجهتها متت صعوبات أي وعلى تدريسها، يتم هلا ومل خطط اليت املقرر حمتويات

 .هلا اليت خطط التدريس استخدام اسرتاتيجيات عند

   3   

7 
تستخدم أساليب التعليم املتنوعة كاحملاضرة، واملناقشة، والعصف الذهين، وكتابة 

 املشاريع، وغريها.
     5 

 عدد النجوم /

 

       \ 8= 



 للتحسني الذاتي SWOTحتليل  وإجراء األكادمييةيم الذاتي للربامج وتقرير التق
 
 
 

 15الصفحة 

 

     0  يتم حتديث وتنويع األجهزة واألدوات مبا يتماشى مع متطلبات كل جمال معريف. 8

9 

 أدائهم لتحسني املناسبة االسرتاتيجيات تطوير على التدريس ةئهي تشجيع يتم

 األدلة على حتتوي (portfolio ) توثيقية مبلفات االحتفاظ وعلى التدريسي،

 .هبا يقومون اليت التحسني واسرتاتيجيات التقويم عمليات على والرباهني

    4  

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم

 نقاط القوة

(3-5 ) 

يم الواردة يف توصيفات املقررات والربنامج، مع وجود املرونة الكافية لتحقيق يتم االلتزام من قبل هيئة التدريس باسرتاتيجيات التدريس والتقو
 احتياجات اجملموعات املختلفة من الطلبة.

ير، يتم إعالم الطلبة مقدما وبصورة كاملة مبتطلبات املقررات من خالل توصيفات املقررات واليت تتضمن املعارف واملهارات املستهدفة بالتطو
 ينبغي أدائها، وعمليات تقويم الطلبة. واملتطلبات اليت

 الكتب املقررة واملراجع حديثة وتتضمن آخر املنشورات العلمية .

لتقارير على يتم تزويد القائمني بإدارة الربنامج (رئيس القسم أو غريه من املسؤولني) بتقارير عن تدريس كل مقرر من املقررات، على أن تشتمل هذه ا
قرر اليت خطط هلا ومل يتم تدريسها، وعلى أي صعوبات متت مواجهتها عند استخدام اسرتاتيجيات التدريس اليت خطط تفاصيل حول حمتويات امل

 هلا.

 تستخدم أساليب التعليم املتنوعة كاحملاضرة، واملناقشة، والعصف الذهين، وكتابة املشاريع، وغريها.

 

 نقاط الضعف

(0-2) 

 . من سنوات ماضية نواملستمري اجلدد التدريس يئةهل والتدريب للتهيئة فاعلة برامج تقدم

 وافر الكتب املقررة وغريها من املتطلبات األخرى وبكميات كافية قبل بدء الدراسة.ت

 حتديث وتنويع األجهزة واألدوات مبا يتماشى مع متطلبات كل جمال معريف.

 

 التحسني خطة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة . من سنوات ماضية نواملستمري اجلدد ريسالتد هليئة والتدريب للتهيئة فاعلة برامج ميتقدضرورة 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة .الدراسة بدء كافية قبل وبكميات األخرى املتطلبات من وغريها املقررة الكتب وافرت

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تطلبات كل جمال معريف.يتم حتديث وتنويع األجهزة واألدوات مبا يتماشى مع مأن 

قيق االلتزام من قبل هيئة التدريس باسرتاتيجيات التدريس والتقويم الواردة يف توصيفات املقررات والربنامج، مع وجود املرونة الكافية لتح دعم 
 ي اجلهة املستفيدة والداعمةوان تكون الكلية ه احتياجات اجملموعات املختلفة من الطلبة.

إعالم الطلبة مقدما وبصورة كاملة مبتطلبات املقررات من خالل توصيفات املقررات واليت تتضمن املعارف واملهارات املستهدفة بالتطوير،  تعزيز 

 3عدد النجوم /

 

        \9= 0 52 



 للتحسني الذاتي SWOTحتليل  وإجراء األكادمييةيم الذاتي للربامج وتقرير التق
 
 
 

 16الصفحة 

 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة واملتطلبات اليت ينبغي أدائها، وعمليات تقويم الطلبة.

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة لكتب املقررة واملراجع حديثة وتتضمن آخر املنشورات العلمية .ا

رير على تزويد القائمني بإدارة الربنامج (رئيس القسم أو غريه من املسؤولني) بتقارير عن تدريس كل مقرر من املقررات، على أن تشتمل هذه التقا
ملقرر اليت خطط هلا ومل يتم تدريسها، وعلى أي صعوبات متت مواجهتها عند استخدام اسرتاتيجيات التدريس اليت خطط تفاصيل حول حمتويات ا

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة هلا.

ون الكلية هي اجلهة املستفيدة وان تك تستخدم أساليب التعليم املتنوعة كاحملاضرة، واملناقشة، والعصف الذهين، وكتابة املشاريع، وغريها.أن 
 والداعمة

 الشواهد واألدلة 

 . الربامج جودة عن لالعم وأرباب واخلرجيون الطلبة يقدمها تقديراتوجود  -0

 والربامج املقررات مإمتاحول  إحصاءات وجود جداول و -9

 . اخلرجيني توظيف نتائجوجود جداول توثق  -3

  التدريس ةئيه إىل الطلبة نسبوجود جداول توثق  -4

 التدريس ةئهي مؤهالتحول  إحصاءات ووجود جداول  -5

 .املختلفة التعلم تالجملا املستخدمة يموالتق وأساليب التدريس اسرتاتيجيات مالئمة حول مستقلني خلرباء نصائحوجود -6

 التصحيح مراجعة من خالل وجود أدله على إجراء ةخارجي مرجعية معايري مع التعلم نواتج ملستويات املرجعية املقارنة نتائج حول أدلة وجود -7

 .عليها الطلبة وإجابات تباراتالخا لةئأس ملستوى املستقلة مياتووالتق ، الطلبة أعمال من لعينات

 

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم      

 

 املالحظات

 

 

 

 

 

 

 عدد النجوم /
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 اخلربة امليدانية أنشطة 3-4  

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
على احتياجاهتم الفعلية وما اً ة للتدريب امليداني للطالب بناءيوفر القسم برامج فعال

 هو مستهدف.
    4  

2 
يستخدم القسم آليات حمددة وواضحة لتنفيذ ومتابعة وتقويم برامج التدريب 

 امليداني.
   3   

  4     تلفة.برامج التدريب امليداني للطالب متنوعة وتشمل التخصصات املخ 3

4 
 تستخدم مناذج مناسبة إلجراء عملية تقويم الطالب أثناء التدريب وبعده.

 
 0     

5 
ائج التدريب املستهدفة يتم التأكد من فاعلية التدريب امليداني يف حتقيق نت

     0  راء الطالب/ حتليل نتائج التقويم(.آ)استطالع 

   3    .وعادلة ظمةمن بصورة القبول متطلبات تطبيق يتم 6

7 
 ألنواع لالكام فهمهم يضمن مبا اجلدد للطلبة لشام هوتوجي ةئهتي برنامج تقديم يتم

  4     .ومسؤولياهتم وواجباهتم هلم، املتاحة واإلمكانيات اخلدمات

8 
 لعمليات مةزالال اإلحصائية البيانات ،منتظم لوبشك الطلبة، سجالت ماظن يوفر

 5      .اجلودة وضمان رالتقاري وإعداد التخطيط،

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم      

 نقاط القوة

(3-5) 

 يوفر القسم برامج فعالة للتدريب امليداني للطالب بناءاً على احتياجاهتم الفعلية وما هو مستهدف.

 يستخدم القسم آليات حمددة وواضحة لتنفيذ ومتابعة وتقويم برامج التدريب امليداني.

 التدريب امليداني للطالب متنوعة وتشمل التخصصات املختلفة. برامج

 يتم تطبيق متطلبات القبول بصورة منظمة وعادلة.

 لياهتم.يتم تقديم برنامج هتيئة وتوجيه شامل للطلبة اجلدد مبا يضمن فهمهم الكامل ألنواع اخلدمات واإلمكانيات املتاحة هلم، وواجباهتم ومسؤو

 ة، وبشكل منتظم، البيانات اإلحصائية الالزمة لعمليات التخطيط، وإعداد التقارير وضمان اجلودة.يوفر نظام سجالت الطلب

 

 3عدد النجوم /
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 نقاط الضعف 

(0-2) 

 تستخدم مناذج مناسبة إلجراء عملية تقويم الطالب أثناء التدريب وبعده.

 آراء الطالب/ حتليل نتائج التقويم(. يتم التأكد من فاعلية التدريب امليداني يف حتقيق نتائج التدريب املستهدفة )استطالع

 

 

 خطة التحسني

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تستخدم مناذج مناسبة إلجراء عملية تقويم الطالب أثناء التدريب وبعده.أن 

وان تكون الكلية هي اجلهة  ليل نتائج التقويم(.التأكد من فاعلية التدريب امليداني يف حتقيق نتائج التدريب املستهدفة )استطالع آراء الطالب/ حت 
 املستفيدة والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة القسم برامج فعالة للتدريب امليداني للطالب بناءاً على احتياجاهتم الفعلية وما هو مستهدف. دعم

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة امج التدريب امليداني.آليات حمددة وواضحة لتنفيذ ومتابعة وتقويم بربالقسم  تعزيز

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة برامج التدريب امليداني للطالب متنوعة وتشمل التخصصات املختلفة.دعم 

 والداعمة وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة تطبيق متطلبات القبول بصورة منظمة وعادلة. دعم 

وان  برنامج هتيئة وتوجيه شامل للطلبة اجلدد مبا يضمن فهمهم الكامل ألنواع اخلدمات واإلمكانيات املتاحة هلم، وواجباهتم ومسؤولياهتم. دعم 
 تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

وان تكون الكلية هي  التخطيط، وإعداد التقارير وضمان اجلودة.نظام سجالت الطلبة، وبشكل منتظم، البيانات اإلحصائية الالزمة لعمليات  تعزيز 
 اجلهة املستفيدة والداعمة

 الشواهد واألدلة 

 .األكادميي لية للربنامج اخلطة الفص – 0

 احد املقررات الدراسية .ملف منوذج  -9

 ملف وصف الربنامج األكادميي . -3

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 درجة التقويم 
 عدد النجوم /
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 املنهاج الدراسي احملور الرابع : 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 
يتواءم املنهاج الدراسي ومقرراته مع الفلسفة العامة للمؤسسة التعليمية، وحتقق رسالتها 

 5      وأهدافها، وحاجات الطلبة واجملتمع.

2 
انات مفصلة تلك القسم ملفات متكاملة عن كل مقرر من املقررات الدراسية يتضمن بيمي

 5      عنه.

3 
يوفر القسم املناهج الدراسية املتطورة اليت تواكب تطورات العصر وتتأكد من جودهتا 

  4     والتحسني املستمر هلا.

4 
املتخصصني واملمارسني  يراعى يف تصميم الربنامج األكادميي مالحظات وآراء

  4     واملستفيدين.

 5      ع خترج يف هناية املرحلة اجلامعية.يرايكلف القسم الطلبة بإعداد مش 5

6 
النظام املتبع مبكونات كل برنامج دراسي من حيث يقوم القسم بالتعريف الكامل 

 5      ، ساعات معتمدة(. )فصلي، سنوي

7 

يتوفر يف القسم حقيبة وثائقية عن املقررات الدراسية آلخر فصلني دراسيني تتضمن 
اجبات الطلبة، التمارين، املشروعات، االختبارات، توزيع )توصيف املقرر، نسخة من و

 ، وغريها(. الدرجات
    4  

   3    يقارن القسم ما يدرس يف كل مقرر دراسي بنظريه يف املؤسسات التعليمية املتميزة. 8

 5      يضع القسم قائمة بأمساء الكتب املعتمدة كمصادر لكل مقرر دراسي. 9

10 
باإلضافة إىل تنمية  راسي وحمتوياته املهارات املطلوبة لسوق العملحيقق املنهاج الد

     0  .التفكري العلمي والتعلم الذاتي 

 التقويم العام

 

 درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5) 

 طلبة واجملتمع.يتواءم املنهاج الدراسي ومقرراته مع الفلسفة العامة للمؤسسة التعليمية، وحتقق رسالتها وأهدافها، وحاجات ال

 ميتلك القسم ملفات متكاملة عن كل مقرر من املقررات الدراسية يتضمن بيانات مفصلة عنه.

 يوفر القسم املناهج الدراسية املتطورة اليت تواكب تطورات العصر وتتأكد من جودهتا والتحسني املستمر هلا

 4عدد النجوم /

 

       \ 10=  4،9 49 



 للتحسني الذاتي SWOTحتليل  وإجراء األكادمييةيم الذاتي للربامج وتقرير التق
 
 
 

 21الصفحة 

 

  ملمارسني واملستفيدين.يراعى يف تصميم الربنامج األكادميي مالحظات وآراء املتخصصني وا

 يكلف القسم الطلبة بإعداد مشاريع خترج يف هناية املرحلة اجلامعية

  يقوم القسم بالتعريف الكامل مبكونات كل برنامج دراسي من حيث النظام املتبع )فصلي، سنوي ، ساعات معتمدة(.

تتضمن )توصيف املقرر، نسخة من واجبات الطلبة، التمارين، املشروعات،  يتوفر يف القسم حقيبة وثائقية عن املقررات الدراسية آلخر فصلني دراسيني
  االختبارات، توزيع الدرجات ، وغريها(.

  يقارن القسم ما يدرس يف كل مقرر دراسي بنظريه يف املؤسسات التعليمية املتميزة.

  يضع القسم قائمة بأمساء الكتب املعتمدة كمصادر لكل مقرر دراسي.

 نقاط الضعف

(0-2) 
 .باإلضافة إىل تنمية التفكري العلمي والتعلم الذاتي  حيقق املنهاج الدراسي وحمتوياته املهارات املطلوبة لسوق العمل

 خطة التحسني

هي اجلهة املستفيدة وان تكون الكلية  .باإلضافة إىل تنمية التفكري العلمي والتعلم الذاتي  املنهاج الدراسي وحمتوياته املهارات املطلوبة لسوق العمل دعم 
 والداعمة

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة  املناهج الدراسية املتطورة اليت تواكب تطورات العصر وتتأكد من جودهتا والتحسني املستمر هلا.بالقسم  دعم
 والداعمة

 تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة وان الحظات وآراء املتخصصني واملمارسني واملستفيدين.مبتصميم الربنامج األكادميي  تعزيز 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة لطلبة بإعداد مشاريع خترج يف هناية املرحلة اجلامعية.لالقسم  دعم

ون الكلية هي اجلهة وان تك القسم بالتعريف الكامل مبكونات كل برنامج دراسي من حيث النظام املتبع )فصلي، سنوي ، ساعات معتمدة(. تعزيز
 املستفيدة والداعمة

قيبة وثائقية عن املقررات الدراسية آلخر فصلني دراسيني تتضمن )توصيف املقرر، نسخة من واجبات الطلبة، التمارين، املشروعات، حبالقسم  تعزيز 
 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة االختبارات، توزيع الدرجات ، وغريها(.

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة ما يدرس يف كل مقرر دراسي بنظريه يف املؤسسات التعليمية املتميزة.بكل القسم  دعم

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة قائمة بأمساء الكتب املعتمدة كمصادر لكل مقرر دراسي.بالقسم  تعزيز 

 الشواهد واألدلة

 .األكادميي لية للربنامج فصاخلطة ال – 0

 احد املقررات الدراسية .ملف منوذج  -9

 ملف وصف الربنامج األكادميي . -3

 درجة التقويم م الرأي املستقل للمقو
 عدد النجوم /
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 بة وخدمات اإلرشاد الطالبي الطل شؤون إدارة : خلامساحملور ا

 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 

 ضمن وذلك إليها، اللجوء للطالب حيق اليت ، التظلم إجراءات اإلفصاح عن

 التعليمية املؤسسة يف واسع نطاق على ومعروفة منشورة تكون وقواعد أنظمة
 هلا . املمكنة واحللول

     5 

2 

 بواسطة حمايد لبشك القضايا تناول والتظلم االستئناف إجراءات تضمن
 القرار بإصدار قاموا مبن و قضية،ال طرافأب مهل عالقةال  جلان أو أشخاص

 .منها التظلم يتم اليت العقوبة بتوقيع أو

     5 

3 
 التمييز أو الظلم أو للعقاب ضالتعر من الطلبة محاية تضمن إجراءات توجد

 .يقدموهنا اليت االستئناف أو التظلم قضايا يف النضر نتيجة حمقا ضدهم
     5 

4 
 يف مبا األكادميي، السلوك سوء مع لتعاملل مناسبة وإجراءات سياسات توجد
 .الغش أنواع من ذلك وغري اآلخرين أفكار  انتحال ذلك

    4  

5 
مع مراعاة خصوصية وسرية املواضيع املطروحة مع  الرتبوي اإلرشاد تقديم

 .ني األكادمييالطلبة 
     5 

6 
ورة املش لتقديم جدول يف وحمددة كافية أوقات يف التدريس ةئهي تتواجد

 . للطلب املناسب واإلرشاد
     5 

7 
 ماستخدا اللخ من األكادميي هوالتوجي اإلرشاد عمليات فاعلية تقويم يتم

 .املتوفرة اإللكرتونية والبيانات طالوسائ
   3   

8 
 اإلرشاد إىلدة واملساع وتقدم فردي، لبشك الطالب أداء تقدم مدى يتابع

   3     .صعوبات يواجهون الذين

 قويم العام الت
 

 درجة التقويم   

 اخلارجي

  املالحظات

 4عدد النجوم /
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 نقاط القوة

(3-5 ) 

اإلفصاح عن إجراءات التظلم ، اليت حيق للطالب اللجوء إليها، وذلك ضمن أنظمة وقواعد تكون منشورة ومعروفة على نطاق واسع يف املؤسسة 
 التعليمية واحللول املمكنة هلا .

كل حمايد بواسطة أشخاص أو جلان ال عالقة هلم بأطراف القضية، و مبن قاموا بإصدار تضمن إجراءات االستئناف والتظلم تناول القضايا بش
 القرار أو بتوقيع العقوبة اليت يتم التظلم منها.

توجد إجراءات تضمن محاية الطلبة من التعرض للعقاب أو الظلم أو التمييز ضدهم حمقا نتيجة النضر يف قضايا التظلم أو االستئناف اليت 
 .يقدموهنا

 توجد سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك األكادميي، مبا يف ذلك انتحال  أفكار اآلخرين وغري ذلك من أنواع الغش.

 تقديم اإلرشاد الرتبوي مع مراعاة خصوصية وسرية املواضيع املطروحة مع الطلبة األكادمييني .

 لتقديم املشورة واإلرشاد املناسب للطلب . تتواجد هيئة التدريس يف أوقات كافية وحمددة يف جدول

 يتم تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكادميي من خالل استخدام الوسائط والبيانات اإللكرتونية املتوفرة.

 يتابع مدى تقدم أداء الطالب بشكل فردي، وتقدم املساعدة واإلرشاد إىل الذين يواجهون صعوبات.

 نقاط الضعف

(0-2 ) 
 

 خطة التحسني

إجراءات التظلم ، اليت حيق للطالب اللجوء إليها، وذلك ضمن أنظمة وقواعد تكون منشورة ومعروفة على نطاق واسع يف املؤسسة التعليمية  تعزيز 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة واحللول املمكنة هلا .

شكل حمايد بواسطة أشخاص أو جلان ال عالقة هلم بأطراف القضية، و مبن قاموا بإصدار إجراءات االستئناف والتظلم تناول القضايا ب دعم 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة القرار أو بتوقيع العقوبة اليت يتم التظلم منها.

لنضر يف قضايا التظلم أو االستئناف اليت إجراءات تضمن محاية الطلبة من التعرض للعقاب أو الظلم أو التمييز ضدهم حمقا نتيجة ا تعزيز 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة يقدموهنا.

وان تكون  سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك األكادميي، مبا يف ذلك انتحال  أفكار اآلخرين وغري ذلك من أنواع الغش. دعم

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة اإلرشاد الرتبوي مع مراعاة خصوصية وسرية املواضيع املطروحة مع الطلبة األكادمييني . زيز عت

وان تكون الكلية هي اجلهة  هيئة التدريس يف أوقات كافية وحمددة يف جدول لتقديم املشورة واإلرشاد املناسب للطلب . استمرار تواجد
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 تفيدة والداعمةاملس

وان تكون الكلية هي اجلهة  تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكادميي من خالل استخدام الوسائط والبيانات اإللكرتونية املتوفرة. دعم

 املستفيدة والداعمة

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة وان تكون تقدم أداء الطالب بشكل فردي، وتقدم املساعدة واإلرشاد إىل الذين يواجهون صعوبات. دعم

 الشواهد واألدلة 

 اخلدمات املختلفة. استخدام ومعدالت لرغباهتم، حتقيقها ومدى اخلدمات املقدمة جودة حول الطلبة آلراء وجود استطالعات -0

 . ونتائجها التأديب ومعدالت إجراءات والنتائج، الطلبة بقبول اخلاصة القرارات اختاذ عملية تستغرقه الذي الوقت -9

 الطلبة مع واملناقشات الطالبية مواقع اخلدمات زيارات مثل أشياء تشمل اليت املراجعة عمليات خالل من إضافية أدلة على احلصول ميكن -3
 .واملوظفني

 الدليل اإلرشادي . -4

 مهام وواجبات اإلرشاد الرتبوي . -5

 ة .يبزاءات الطالاجللوائح  -6

 

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 درجة التقويم   

 املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واخلدمات الساندة والتجهيزات ملرافقسادس : ااحملور ال

 عدد النجوم /

 

       \ 8= 
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 التعلم إدارة مصادر  6-0

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

    9   األكادميي . الربنامج احتياجات شرائها يتم اليت اتالتجهيز تليب 1

2 
 مناسبتها لضمان األساسية التجهيزات شراء بلق التدريس ةئهي استشارة تتم

 .مستقبال هرظت قد اليت واملتوقعة احلالية لالحتياجات
1      

3 
 لعمليات الزمنية واجلداول اخلطط وضع للتجهيزات التخطيط عمليات تتضمن

 .احملدد اجلدول حسب ستبدالالوا والصيانة الشراء،
1      

   3    من خالل االستخدام األمثل هلا . لعملية التعليميةصادر التعلم يف احسن استخدام م 4

      1 . والورش خترباتيوفر القسم إرشادات الستخدام األجهزة املتوفرة يف امل 5

6 
يوفر القسم التقنيات واألجهزة التعليمية املطلوبة يف عملية التدريس ) أجهزة عرض 

    9   (. الفيديو، وغريها، و ، وعرض الشرائح ، وعرض الشفافيات البيانات

 5      .وتوثيقها الكرتونيا يتم ختزين املعلومات اخلاصة بالطلبة ودرجاهتم 7

8 
 مدى تتناول اليت فيديناملست آراء استطالعات يف والطلبة التدريس ةئهي تشارك

     0  . والتعلم التعليم متطلبات مع واتساقها استخدامها، ومدى التعلم مصادر كفاية

9 
يوفر القسم الفرصة ألعضاء هيئة التدريس يف التدريب على أنواع التقنيات التعليمية 

     0  املتوافرة يف القسم.

   3    . يستخدم القسم التقنيات احلديثة يف األعمال اإلدارية واملكتبية 10

 التقويم العام

 

 درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 من خالل االستخدام األمثل هلا . م يف العملية التعليميةصادر التعلحسن استخدام م

 .وتوثيقها الكرتونيا يتم ختزين املعلومات اخلاصة بالطلبة ودرجاهتم

 9عدد النجوم /

 

       \ 10= 9،2 92 
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 . يستخدم القسم التقنيات احلديثة يف األعمال اإلدارية واملكتبية

 نقاط الضعف 

(0-2 ) 

 ي .تليب التجهيزات اليت يتم شرائها احتياجات الربنامج األكادمي

 تتم استشارة هيئة التدريس قبل شراء التجهيزات األساسية لضمان مناسبتها لالحتياجات احلالية واملتوقعة اليت قد تظهر مستقبال.

 تتضمن عمليات التخطيط للتجهيزات وضع اخلطط واجلداول الزمنية لعمليات الشراء، والصيانة واالستبدال حسب اجلدول احملدد.

 الستخدام األجهزة املتوفرة يف املختربات والورش .يوفر القسم إرشادات 

وعرض الشرائح ، والفيديو، يوفر القسم التقنيات واألجهزة التعليمية املطلوبة يف عملية التدريس ) أجهزة عرض البيانات ، وعرض الشفافيات ، 

 (.وغريها

دى كفاية مصادر التعلم ومدى استخدامها، واتساقها مع متطلبات التعليم تشارك هيئة التدريس والطلبة يف استطالعات آراء املستفيدين اليت تتناول م

 والتعلم .

 يوفر القسم الفرصة ألعضاء هيئة التدريس يف التدريب على أنواع التقنيات التعليمية املتوافرة يف القسم.

 خطة التحسني

 ن الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمةوان تكو التجهيزات اليت يتم شرائها احتياجات الربنامج األكادميي . ةتلبي

وان تكون الكلية هي  استشارة هيئة التدريس قبل شراء التجهيزات األساسية لضمان مناسبتها لالحتياجات احلالية واملتوقعة اليت قد تظهر مستقبال. 

 اجلهة املستفيدة والداعمة

وان تكون  ة لعمليات الشراء، والصيانة واالستبدال حسب اجلدول احملدد.تتضمن عمليات التخطيط للتجهيزات وضع اخلطط واجلداول الزمنيأن 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة يوفر القسم إرشادات الستخدام األجهزة املتوفرة يف املختربات والورش .أن 

وعرض الشرائح ، والفيديو، املطلوبة يف عملية التدريس ) أجهزة عرض البيانات ، وعرض الشفافيات ،  وفر القسم التقنيات واألجهزة التعليميةأن ي
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 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة (.وغريها

اتساقها مع متطلبات تشارك هيئة التدريس والطلبة يف استطالعات آراء املستفيدين اليت تتناول مدى كفاية مصادر التعلم ومدى استخدامها، وأن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة التعليم والتعلم .

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة  يوفر القسم الفرصة ألعضاء هيئة التدريس يف التدريب على أنواع التقنيات التعليمية املتوافرة يف القسم.أن 

 والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة لعملية التعليمية من خالل االستخدام األمثل هلا .استخدام مصادر التعلم يف ا دعم 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة ختزين املعلومات اخلاصة بالطلبة ودرجاهتم وتوثيقها الكرتونيا. تعزيز 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تبية .التقنيات احلديثة يف األعمال اإلدارية واملكبالقسم  دعم

 الشواهد  واألدلة 

 املستخدمني . رضالقياس  اناتيوجود استب -0

 الدراسية املقررات متطلبات حتديد عمليات توضح اليت والوثائق للمقررات، املواد املرجعية إىل الوصول يف الطلبة جناح جداول ملعدالتوجود  -9
 وتوفريها .

 التدريس . وهيئة الطلبة الستخدام املرافق فيها تتاح اليت األوقات جداول تفاصيلوجود  -3

والدوريات  الكتب خالل من بتوفريه قومما ت مبستوى واملتعلقة مشاهبة ، برامج تقدم اليت التعليمية املماثلة املؤسسات املرجعية مع وجود املقارنات -4
 .اإللكرتونية واملصادر

قل الرأي املست

 م اخلارجيللمقو

 

  درجة التقويم

 املالحظات
 

 

 

 جودة املرافق والتجهيزات وكفايتها  6-9       

        \ 10=   
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 5 4 3  2 1 0 الفقرات  ت

     0  أبنية القسم مصممة لذات الغرض املستخدمة هلا. 1

2 
 القدرة االستيعابية للطلبةوالقاعات الدراسية تتناسب من حيث حجم مباني القسم 

 ملساحة ، التهوية واإلضاءة وغريها .ا، 
 0     

 5      يوفر القسم املكاتب واألماكن الالئقة ألعضاء هيئة التدريس. 3

  4     وغريها. ، قواعد معلومات ، قاعة إنرتنت يوفر القسم مكتبة 4

5 
يتوفر يف القسم قاعة ندوات وقاعات أخرى حسب طبيعة الربنامج األكادميي 

 وحاجاته.
1      

      1 يتوفر يف القسم قاعة اجتماعات. 6

      1 يتوفر يف القسم اسرتاحة ألعضاء هيئة التدريس. 7

   3    يوفر القسم شروط األمن والسالمة يف مرافقه كافة . 8

9 
 كفاية حول األساسيني املستخدمني من الراجعة التغذية اجلودة يموتق عمليات تتضمن

 .هلا واالستجابة اآلراء هذه مع للتعامل حمددة آليات إىل ةإضاف وجودهتا، املرافق
 0     

10 
 ذوي من واملوظفني ، التدريس هيئة و ، بالطلبة خاصة مناسبة مرافق تتوافر

 . اخلاصة االحتياجات
1      

11 
 والصيانة النفايات من والتخلص النظافة أعمال لمث ، كافة  اخلدمات تنفيذ يتم

  .وفعالة كافية صورةب  ، يةئالبي واإلدارة السالمة تورادما البسيطة
    4  

 التقويم العام

 

  درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 يوفر القسم املكاتب واألماكن الالئقة ألعضاء هيئة التدريس.

 يوفر القسم مكتبة 

 5 ⁄عدد النجوم 
                \ 11=    9،2 91 
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 يوفر القسم شروط األمن والسالمة يف مرافقه كافة .

 .وفعالة كافية صورةب  ، يةئالبي واإلدارة السالمة تورادما البسيطة والصيانة النفايات من والتخلص النظافة أعمال لمث ، كافة  اخلدمات تنفيذ يتم

 نقاط الضعف 

(0-2 ) 

 أبنية القسم مصممة لذات الغرض املستخدمة هلا.

 ساحة ، التهوية واإلضاءة وغريها .امل،  القدرة االستيعابية للطلبةوالقاعات الدراسية تتناسب من حيث حجم مباني القسم 

 وغريها. ، قواعد معلومات ، قاعة إنرتنت يوفر القسم مكتبة

 يتوفر يف القسم قاعة ندوات وقاعات أخرى حسب طبيعة الربنامج األكادميي وحاجاته. 

 يتوفر يف القسم قاعة اجتماعات.

 اآلراء هذه مع للتعامل حمددة آليات إىل إضافة وجودهتا، املرافق كفاية حول اسينياألس املستخدمني من الراجعة التغذية اجلودة يموتق عمليات تتضمن

 هلا واالستجابة

 يوفر القسم شروط األمن والسالمة يف مرافقه كافة .

 . اخلاصة االحتياجات ذوي من واملوظفني ، التدريس هيئة و ، بالطلبة خاصة مناسبة مرافق تتوافر

 

 خطة التحسني

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة ة القسم مصممة لذات الغرض املستخدمة هلا.أبنيأن تكون  

وان تكون  املساحة ، التهوية واإلضاءة وغريها .،  القدرة االستيعابية للطلبةوالقاعات الدراسية تتناسب من حيث حجم مباني القسم أن يكون 
 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة وغريها. ، قواعد معلومات ، قاعة إنرتنت القسم مكتبةيوفر أن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمةيتوفر يف القسم قاعة ندوات وقاعات أخرى حسب طبيعة الربنامج األكادميي وحاجاته. أن 

 كون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمةوان ت يتوفر يف القسم قاعة اجتماعات.، نأ

 اآلراء هذه مع للتعامل حمددة آليات إىل إضافة وجودهتا، املرافق كفاية حول األساسيني املستخدمني من الراجعة التغذية اجلودة يموتق عمليات دعم 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة .هلا واالستجابة

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة  . اخلاصة االحتياجات ذوي من واملوظفني ، التدريس هيئة و ، بالطلبة خاصة ةمناسب مرافق تتوافرأن 
 والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة .القسم  دعم مكتبة 
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 ستفيدة والداعمةوان تكون الكلية هي اجلهة امل شروط األمن والسالمة يف مرافقه كافة .بالقسم  تعزيز 

وان  .وفعالة كافية صورةب  ، يةئالبي واإلدارة السالمة تورادما البسيطة والصيانة النفايات من والتخلص النظافة أعمال لمث ، كافة  اخلدمات تعزيز
 تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 واألدلة  الشواهد

 املستخدمني . رضا عن الرأي وجود استطالعات -0

 مماثلة. برامج تقدم أخرى مؤسسات تعليمية مع التجهيزات توفر مدى وجود مقارنة مرجعية حول -9

 التجهيزات وجودهتا . توفر مدى مستقلني حول مقومني وجود آراء -3

 .األساسية للمرافق والتجهيزات والصيانة اجلودة عن معلومات الصيانة وجداول التجهيزات حالة يمتقو وجود عمليات -4

 الثمن . غالية املرافق واألجهزة باستخدام اخلاصة السلوك وقواعد التنظيمية اللوائح وجود -5

  .األمن وترتيبات والتجهيزات، املرافق هذه إدارة ممارسات جودة على أدلة -6 

الرأي املستقل 

 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم 

 املالحظات
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 يئة التدريسه أعضاء: السابع احملور 
 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

 5      للقسم رؤية واضحة حلاجاته من أعضاء هيئة التدريس. 1

2 
يوفر القسم العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس من حيث العدد واخلربة وتنوع 

 التخصصات
     5 

 5      يعتمد  القسم معايري واضحة وشفافة الختيار أعضاء هيئة التدريس. 3

  4     . هيئة التدريس اجلدد ألعضاء األكادميي التأهيل 4

  4     توفر برامج التطوير املهين والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس فيه. 5

6 
يطبق القسم تعليمات ساعات التدريس احملددة ألعضاء هيئة التدريس وفق 

 5      درجاهتم العلمية.

7 
ريس جمموعة من الطلبة إلرشادهم أكادميياً خالل حيدد القسم لكل عضو هيئة تد

 5      سنوات الدراسة.

8 
ية الدائمة يتيح القسم الفرصة ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف اللجان العلم

 5      قتة داخل القسم وخارجه.ؤوامل

 5      بأدائهم .هيئة التدريس دوريا واالرتقاء  أعضاءوجود نظام متكامل لتقويم  9

 5      . هيئة التدريس يف تقويم وتطوير املنهاج الدراسي أعضاء ةومسؤولي مدى حرية 10

 التقويم العام 
 

 درجة التقويم 

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 للقسم رؤية واضحة حلاجاته من أعضاء هيئة التدريس.

 التخصصاتيوفر القسم العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس من حيث العدد واخلربة وتنوع 

 يعتمد  القسم معايري واضحة وشفافة الختيار أعضاء هيئة التدريس.

 التأهيل األكادميي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد .

 توفر برامج التطوير املهين والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس فيه.

 العلمية. يطبق القسم تعليمات ساعات التدريس احملددة ألعضاء هيئة التدريس وفق درجاهتم

 5عدد النجوم /
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 حيدد القسم لكل عضو هيئة تدريس جمموعة من الطلبة إلرشادهم أكادميياً خالل سنوات الدراسة.

 يتيح القسم الفرصة ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف اللجان العلمية الدائمة واملؤقتة داخل القسم وخارجه.

 دائهم .وجود نظام متكامل لتقويم أعضاء هيئة التدريس دوريا واالرتقاء بأ

 مدى حرية ومسؤولية أعضاء هيئة التدريس يف تقويم وتطوير املنهاج الدراسي .

 نقاط الضعف

(0-2 ) 

 

 

 

 خطة التحسني

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة حلاجاته من أعضاء هيئة التدريس. لقسمتعزيز رؤية 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة .يث العدد واخلربة وتنوع التخصصاتالعدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس من حبالقسم  دعم 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة يعتمد  القسم معايري واضحة وشفافة الختيار أعضاء هيئة التدريس.أن 

 اجلهة املستفيدة والداعمةوان تكون الكلية هي  التأهيل األكادميي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد .تعزيز 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة توفر برامج التطوير املهين والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس فيه.أن 

 فيدة والداعمةوان تكون الكلية هي اجلهة املست طبق القسم تعليمات ساعات التدريس احملددة ألعضاء هيئة التدريس وفق درجاهتم العلمية.دعم ت

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة  حيدد القسم لكل عضو هيئة تدريس جمموعة من الطلبة إلرشادهم أكادميياً خالل سنوات الدراسة.أن 
 والداعمة

ن الكلية هي اجلهة وان تكو يتيح القسم الفرصة ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف اللجان العلمية الدائمة واملؤقتة داخل القسم وخارجه.أن 
 املستفيدة والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة وجود نظام متكامل لتقويم أعضاء هيئة التدريس دوريا واالرتقاء بأدائهم .دعم 

 تفيدة والداعمةوان تكون الكلية هي اجلهة املس حرية ومسؤولية أعضاء هيئة التدريس يف تقويم وتطوير املنهاج الدراسي . تعزيز

 

 

 

  واألدلةالشواهد 
 .هيئة التدريس واملواد اليت يدرسوها أعضاءتب وختصصات ارمومؤهالت و أمساءجدول يبني -0

 السرية الذاتية احملدثة ألعضاء هيئة التدريس -9
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 منوذج تقويم أداء هيئة التدريس . -3

 شروط ومعايري أعضاء هيئة التدريس . -4

 هيئة التدريس. عضاءأل ية والتدريبيةيرتطوالطة منوذج اخل -5

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 درجة التقويم  

 الحظاتامل

 

 

 

 

 

 

 

 األكادميي الربنامج جودة ضمان إدارة احملور الثامن : 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

1 

 عمليات إدارة قيادة مسؤولَيةَ التدريس ةئهي أعضاء حدأ يتوىل

 أنشطة يف واملوظفني التدريس ةئهي إشراك مع اجلودة ضمان

 .اجلودة ضمان
     5 

2 
يتوفر لدى القسم أدلة ختصصية جلودة الربامج األكادميية ويطبق 

 مبوجبها آليات العمل.
   3   

   3    جيري القسم تقومياً ذاتياً لرباجمه التخصصية وبشكل دوري. 3

      1 .العاملية  الرباجميةمع مؤسسات االعتماد ارتباطات وجد للقسم ي 4

     0  . واخلارجي داخليفر لدى القسم نظام للتقويم اليتو 5

6 
تتوفر آليات مفعلة لالستمرار يف حتسني العملية التدريسية 

 وتطويرها.
   3   
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   4    تتوفر آليات مفعلة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس. 7

8 
ستمر ألعضاء هيئة التدريس تتوفر آليات للتطوير األكادميي امل

 والكوادر املساندة.
   3   

   3    تطبق آليات وإجراءات إدارة اجلودة وفاعليتها يف حتسني اجلودة. 9

10 
ذات العالقة يف عملية التقويم كافة يوثق القسم بياناته وإجراءاته 

 والتطوير.
    4  

      1 ارجية.اخلهات اجلضع  الربنامج األكادميي لتقويم األداء من قبل خي 11

12 
يهتم القسم بنتائج تقارير التقويم ويستفيد منها يف وضع خطط 

 كافة . االت أداء الكليةجملالتحسني والتطوير 
   3   

13 

 ، املسؤولني لقب من الضعف ونقاط باألخطاء االعرتاف يتم
 التخطيط لعمليات ساسأك ذلك عن الناجتة املعلوماتم وتستخد

  .للتحسني
   

3 

 
  

 التقويم العام

 

 درجة التقويم                                                           

 نقاط القوة

(3-5 ) 

 يتوفر لدى القسم أدلة ختصصية جلودة الربامج األكادميية ويطبق مبوجبها آليات العمل.

 جيري القسم تقومياً ذاتياً لرباجمه التخصصية وبشكل دوري.

 تتوفر آليات مفعلة لالستمرار يف حتسني العملية التدريسية وتطويرها.

 تتوفر آليات مفعلة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.

 تتوفر آليات للتطوير األكادميي املستمر ألعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة.

 تطبق آليات وإجراءات إدارة اجلودة وفاعليتها يف حتسني اجلودة.

 3عدد النجوم /
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 القسم بياناته وإجراءاته كافة ذات العالقة يف عملية التقويم والتطوير. يوثق

 يهتم القسم بنتائج تقارير التقويم ويستفيد منها يف وضع خطط التحسني والتطوير جملاالت أداء الكلية كافة .

كأساس لعمليات التخطيط يتم االعرتاف باألخطاء ونقاط الضعف من قبل املسؤولني ، وتستخدم املعلومات الناجتة عن ذلك 

 للتحسني.

 نقاط الضعف

(0-2 ) 

 يوجد للقسم ارتباطات مع مؤسسات االعتماد الرباجمية العاملية .

 يتوفر لدى القسم نظام للتقويم الداخلي واخلارجي .

 ارجية.اخلهات اجلضع  الربنامج األكادميي لتقويم األداء من قبل خي

 

 خطة التحسني

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة ت مع مؤسسات االعتماد الرباجمية العاملية .يوجد للقسم ارتباطاأن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة يتوفر لدى القسم نظام للتقويم الداخلي واخلارجي .أن 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمةوان تكون  خيضع  الربنامج األكادميي لتقويم األداء من قبل اجلهات اخلارجية.أن 

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة  يتوفر لدى القسم أدلة ختصصية جلودة الربامج األكادميية ويطبق مبوجبها آليات العمل.أن 

 والداعمة

 الداعمةوان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة و جيري القسم تقومياً ذاتياً لرباجمه التخصصية وبشكل دوري.أن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تتوفر آليات مفعلة لالستمرار يف حتسني العملية التدريسية وتطويرها.أن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة آليات مفعلة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس. وفريت

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة ء هيئة التدريس والكوادر املساندة.آليات للتطوير األكادميي املستمر ألعضا دعم 
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 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تطبق آليات وإجراءات إدارة اجلودة وفاعليتها يف حتسني اجلودة.تعزيز 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة التطوير.وثق القسم بياناته وإجراءاته كافة ذات العالقة يف عملية التقويم ودعم ت

وان تكون الكلية هي  يهتم القسم بنتائج تقارير التقويم ويستفيد منها يف وضع خطط التحسني والتطوير جملاالت أداء الكلية كافة .أن 

 اجلهة املستفيدة والداعمة

وتستخدم املعلومات الناجتة عن ذلك كأساس لعمليات التخطيط  يتم االعرتاف باألخطاء ونقاط الضعف من قبل املسؤولني ،أن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة للتحسني.

 الشواهد واألدلة

 اجلودة. ضمان عمليات األكادميي ضمن الربنامج يف واملوظفني التدريس مشاركة هيئة توثق مدى أدلة -0

وغريها  وللمقررات للربنامج أجريت اليت التقويم لعمليات استجابة اختاذها مت ودة اليتضمان اجل خطوات مناسبة أدلة توثق مدى -9
 . إعدادها مت اليت التقارير من

 .الطلبة حيققها اليت التعلم نواتج ويف واإلدارة التخطيط يف مستمر حتسن هناك كان إذا ما الرتاكمية ملعرفة البيانات فحص -3

  املتبعة اجلودة ضمان عمليات الربنامج حول يف الطلبة أو واملوظفني التدريس هيئة مع قشاتأو املنا الرأي استطالعات -4

وعلى  والرباهني، األدلة على اجلودة تقويم عمليات اعتماد مدى ذلك يف مبا الربنامج، بإدارة يعدها القائمون اليت التقارير جودة -5
 .اخلارجية املعايري مع املناسبة املرجعية املقارنات

 الرأي املستقل

 م اخلارجيللمقو

 درجة التقويم 

 املالحظات
 

 

 

 

 العلمي البحث احملور التاسع : 
 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت

  4     يعتمد القسم آليات واضحة ومعلنة ملتابعة تنفيذ خطته البحثية. 1

 عدد النجوم /
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   3    تتواءم خطة القسم البحثية وإمكاناته البشرية واملادية املتاحة. 2
   3    يوثق القسم خطته البحثية ويعتمدها يف جملس القسم. 3
      1 خيصص القسم ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره. 4

5 
يستخدم القسم أنشطته يف البحث العلمي يف معاجلة مشكالت اجملتمع 

     0  وتنفيذ البحوث العلمية املتصلة حباجات اجملتمع وسوق العمل . وتنميته

6 
 زمالئهم مع مشرتكة أحباث باتفاقيات للقيام التدريس هليئة املساعدة تقدم

      1  .دولية أو حملية أخرى تعليمية مؤسسات يف

7 
مينح القسم األولويات لألحباث العلمية امليدانية ذات املردود املادي 

      1 واالقتصادي للمجتمع احمللي ومؤسساته.

8 
فاق العلمية أو التطبيقية حوث املبتكرة اليت تفتح اآليشجع القسم الب

     0  اجلديدة.

9 
يشجع القسم أعضاء هيئة التدريس للحصول على املنح البحثية داخل 

     0  البلد وخارجه.

     0  تتوفر يف القسم برامج لتنمية املهارات البحثية ملساعدي البحث. 10
     0  . دوات العلميةيشارك الطلبة يف املؤمترات والن 11
 5      يسعى القسم يف إقامة الندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية. 12

13 

 مةظوأن واملكتبات ، والتجهيزات خترباتامل من الكايف العدد وافرتي
 يف والطلبة التدريس هليئة البحثية األنشط لدعم واملصادر املعلومات

 . التعليمية املؤسسة هاتقدم اليت الربامج جماالت
1      

14 

 البحثية، وأنشطتهم الباحثني سالمة تكفل يف املختربات أمنية مةظأن وجود

 احمليطة املناطق ويف التعليمية املؤسسة جمتمع داخلمجيع املتواجدين و
  .باملؤسسة

 0     

15 
اليت القسم األجهزة واألدوات الالزمة للعمليات البحثية ويضع القواعد  يوفر

      1 تضمن كفاءة استخدامها.

 التقويم العام

 

 درجة التقويم 

 

 نقاط القوة
(3-5 ) 

 يعتمد القسم آليات واضحة ومعلنة ملتابعة تنفيذ خطته البحثية.

 تتواءم خطة القسم البحثية وإمكاناته البشرية واملادية املتاحة.

 يوثق القسم خطته البحثية ويعتمدها يف جملس القسم.
 

 نقاط الضعف 
(0-2 ) 

 خيصص القسم ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره.

 .يستخدم القسم أنشطته يف البحث العلمي يف معاجلة مشكالت اجملتمع وتنميته وتنفيذ البحوث العلمية املتصلة حباجات اجملتمع وسوق العمل 

 رتكة مع زمالئهم يف مؤسسات تعليمية أخرى حملية أو دولية. تقدم املساعدة هليئة التدريس للقيام باتفاقيات أحباث مش

 مينح القسم األولويات لألحباث العلمية امليدانية ذات املردود املادي واالقتصادي للمجتمع احمللي ومؤسساته.

 يشجع القسم البحوث املبتكرة اليت تفتح اآلفاق العلمية أو التطبيقية اجلديدة.
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 تدريس للحصول على املنح البحثية داخل البلد وخارجه.يشجع القسم أعضاء هيئة ال

 تتوفر يف القسم برامج لتنمية املهارات البحثية ملساعدي البحث.

 يشارك الطلبة يف املؤمترات والندوات العلمية .
 يسعى القسم يف إقامة الندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية.

ل سالمة الباحثني وأنشطتهم البحثية، ومجيع املتواجدين داخل جمتمع املؤسسة التعليمية ويف املناطق وجود أنظمة أمنية يف املختربات تكف
 احمليطة باملؤسسة. 

 يوفر القسم األجهزة واألدوات الالزمة للعمليات البحثية ويضع القواعد اليت تضمن كفاءة استخدامها.
 

 خطة التحسني

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة ابعة تنفيذ خطته البحثية.يعتمد القسم آليات واضحة ومعلنة ملتأن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تتواءم خطة القسم البحثية وإمكاناته البشرية واملادية املتاحة.أن 

 ستفيدة والداعمةوان تكون الكلية هي اجلهة امل يوثق القسم خطته البحثية ويعتمدها يف جملس القسم.أن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة صص القسم ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره.خت

تصلة حباجات اجملتمع وسوق يستخدم القسم أنشطته يف البحث العلمي يف معاجلة مشكالت اجملتمع وتنميته وتنفيذ البحوث العلمية املأن 

 لية هي اجلهة املستفيدة والداعمةوان تكون الك .العمل

وان تكون الكلية هي م املساعدة هليئة التدريس للقيام باتفاقيات أحباث مشرتكة مع زمالئهم يف مؤسسات تعليمية أخرى حملية أو دولية. يتقد

 اجلهة املستفيدة والداعمة

وان تكون الكلية هي اجلهة  القتصادي للمجتمع احمللي ومؤسساته.مينح القسم األولويات لألحباث العلمية امليدانية ذات املردود املادي واأن 

 املستفيدة والداعمة

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة حوث املبتكرة اليت تفتح اآلفاق العلمية أو التطبيقية اجلديدة.للبشجع القسم دعم ت

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة ثية داخل البلد وخارجه.عضاء هيئة التدريس للحصول على املنح البحألشجع القسم دعم ت

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تتوفر يف القسم برامج لتنمية املهارات البحثية ملساعدي البحث.أن 
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 والداعمة وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة يشارك الطلبة يف املؤمترات والندوات العلمية .أن 

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة القسم يف إقامة الندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية. دعم 

أنظمة أمنية يف املختربات تكفل سالمة الباحثني وأنشطتهم البحثية، ومجيع املتواجدين داخل جمتمع املؤسسة التعليمية ويف املناطق  أجياد

 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمةباملؤسسة.  احمليطة

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة  يوفر القسم األجهزة واألدوات الالزمة للعمليات البحثية ويضع القواعد اليت تضمن كفاءة استخدامها.أن 

 والداعمة

 الشواهد  واألدلة 

 . قسملل العلمي البحث إلسرتاتيجية وجود مراجعة -0
 .للربنامج املنتمني التدريس هيئة أعضاء عضو من لكل وجودهتا األحباث خمرجات مبدى يتعلق وجود وثائق فيما -9
 .التقويم والرتقيات حماكاة ومن العلمية، واألقسام التدريس هيئة أعضاء تقارير من العلمي البحث االطالع على أنشطة -3
 البحثية للتجهيزات املشرتك االستخدام البحثي واتفاقيات التعاون اتفاقيات يف النظر خالل من عليها احلصول ميكن إضافية وجود أدلة -4

 .الرئيسية
 .والتجهيزات البحث ملرافق يوفر ما مناسبة على والطلبة آلراء املوظفني استطالعات وجود -5
 . تدريس يئةه عضو لكل املنشورة لعدد البحوث العلمي البحث يف املستخدمة األداء مؤشرات -6
 . مشاهبة ومؤسسات أقساموجود مقارنة مرجعية مع  -7
 .العالقة ذات املهنية أو األكادميية اجملاالت يف تطبيقات إىل العلمية والبحثية األنشطة تلك حتول وجود دالئل ملدى -8
 خطة البحث العلمي . -2
 

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم 

 

 املالحظات 

 
 
 
 

 

 

 اجملتمعخدمة  احملور العاشر : 

 5 4 3 2 1 0 الفقرات  ت
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1 
 يعرب بشكل بتقدميهااألكادميي  الربنامج يلتزم اليت اخلدمات حتديد تمي

   3    . اجملتمع عن

2 
 أعضاء يقدمها اليت اجملتمع خدمة إسهامات عن سنوية تقارير تقدم

   3    .التدريس هيئة

3 
 على أدائهم وتقويم التدريس هيئة أعضاء ةترقي معايري لتشتم

 5        .اجملتمع خلدمة يقدموهنا اليت اإلسهامات

4 
 فيها تناقَش اليت الندوات يف املشاركة على التدريس هيئة تشجيع يتم

  4     .اجملتمع يف املهمة القضايا

5 
 عند ، العمل وأرباب احمللي الصناعي القطاع مع عالقات إقامة متي

      0 .الربامج تلك يموتق يف للمساعدة املهنية الربامج متقدي

6 

 األكادميي بالربنامج العالقة ذات املهن وأصحاب العمل أربابمشاركة 

 الربنامج يف رظتن اليت املناسبة االستشارية اللجان إىل ملالنضما

 . التعليمية للمؤسسة األخرى واألنشطة
1      

7 
 إطالعهم وعلى م،ظمنت بشكل اخلرجيني مع التواصل على ةظاحملاف تمي

      0 . األنشطة يف للمشاركة ودعوهتم الربنامج، تطورات على

 التقويم العام
 درجة التقويم 

 

 نقاط القوة
(3-5 ) 

 يتم حتديد اخلدمات اليت يلتزم الربنامج األكادميي بتقدميها بشكل يعرب عن اجملتمع .

 خدمة اجملتمع اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس. تقدم تقارير سنوية عن إسهامات

 تشتمل معايري ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهم على اإلسهامات اليت يقدموهنا خلدمة اجملتمع.  

 يتم تشجيع هيئة التدريس على املشاركة يف الندوات اليت تناقَش فيها القضايا املهمة يف اجملتمع.
 

 نقاط الضعف 
(0-2 ) 

 تم إقامة عالقات مع القطاع الصناعي احمللي وأرباب العمل ، عند تقديم الربامج املهنية للمساعدة يف تقويم تلك الربامج.ي

واألنشطة  مشاركة أرباب العمل وأصحاب املهن ذات العالقة بالربنامج األكادميي لالنضمام إىل اللجان االستشارية املناسبة اليت تنظر يف الربنامج
 لمؤسسة التعليمية .األخرى ل

 يتم احملافظة على التواصل مع اخلرجيني بشكل منتظم، وعلى إطالعهم على تطورات الربنامج، ودعوهتم للمشاركة يف األنشطة .
 

 خطة التحسني

وان تكون الكلية  مج.إقامة عالقات مع القطاع الصناعي احمللي وأرباب العمل ، عند تقديم الربامج املهنية للمساعدة يف تقويم تلك الربا دعم
 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 مشاركة أرباب العمل وأصحاب املهن ذات العالقة بالربنامج األكادميي لالنضمام إىل اللجان االستشارية املناسبة اليت تنظر يف الربنامجدعم 
 ةوان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعم واألنشطة األخرى للمؤسسة التعليمية .

وان تكون  احملافظة على التواصل مع اخلرجيني بشكل منتظم، وعلى إطالعهم على تطورات الربنامج، ودعوهتم للمشاركة يف األنشطة . دعم
 يتم حتديد اخلدمات اليت يلتزم الربنامج أن الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 ة هي اجلهة املستفيدة والداعمةوان تكون الكلي األكادميي بتقدميها بشكل يعرب عن اجملتمع .
 وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة تقدم تقارير سنوية عن إسهامات خدمة اجملتمع اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس.دعم 

كون الكلية هي اجلهة وان تتشتمل معايري ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهم على اإلسهامات اليت يقدموهنا خلدمة اجملتمع.  أن 
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 املستفيدة والداعمة
وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة  تشجيع هيئة التدريس على املشاركة يف الندوات اليت تناقَش فيها القضايا املهمة يف اجملتمع. دعم 

 والداعمة

 الشواهد  واألدلة 

 اجملتمع. خدمة حنو التعليمية سياسات املؤسسة وجود وثائق تصف -0
 اجملتمع. خدمة اليت يقدمها يف وترقيتهم مدى اإلسهامات التدريس هيئة أعضاء أداء يشتمل تقويم -9

 ملرافق املؤسسة . اجملتمع أفراد استخدام وجود بيانات متثل مدى -3
 اهليئات من وغريها دارسامل مع التطوير، والتفاعل مشروعات يف أو املختلفة اجملتمع جلان يف التدريس هيئة وجود بيانات توثق مشاركة -4

 . واملؤسسات
ختفض  للمؤسسة واملوثق على شكل تقارير األفراد املنتمون يقدمها أو األقسام تقدمها اليت األخرى واخلدمات الرمسية عدد الدورات -5

 .مركزي للمعلومات  نظام يف سجالهتا
  املؤسسة . جودة حول اجملتمع وجود استطالع آلراء -6
 دراسات املتعلقة خبدمة اجملتمع .منوذج احد ال -7
 

الرأي املستقل 
 م اخلارجيللمقو

 

 درجة التقويم 

 

 املالحظات
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 درجة املعيار معايري التقويم الذاتي للربامج األكادميية ت
 3 والرسالة واألهداف للربنامج األكادميي   الرؤية 0

 3 قيادة وإدارة الربنامج األكادميي  . 9

 4 التعليم والتعلم . 3

 4 املنهاج الدراسي . 4

 4 الطلبة وخدمات اإلرشاد الطالبي . شؤون إدارة 5

 2 املرافق والتجهيزات واخلدمات الساندة . 6

 5 أعضاء هيئة التدريس . 7

 3 إدارة ضمان جودة الربنامج األكادميي  . 8

 0 البحث العلمي . 2

 9 .خدمة اجملتمع   01

 وذج تطبيق خطة التحسني (()) من
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 اإلجراءات واألنشطة نقاط الضعف فيه  احملور 

 ))خطة التحسني ((

 الفرتة الزمنية         اجلهة املسؤولة عن التنفيذ 

 إىل     من   
الربنامج تتضمن أهداف  المحور االول

األكادميي خمرجات التعلم 
 املتوقعة من اخلرجيني.

 دميياألكا الربنامج رسالة
وخمرجات  وأهدافه

تعلمه مصادق عليها 
 هةاجل بواسطة رمسيا

 املؤسسة داخل املعنية
 .التعليمية

 رسالة عن اإلعالن يتم

 األكادميي الربنامج
وخمرجات  وأهدافه

 واسع بشكل تعلمه

 عالقة هلم من مع النطاق

 ،األكادميي  بالربنامج
 اإلجراءات وتتخذ

 أن لضمان الالزمة

 حتظىو معروفة الرسالة

 هيئة ودعم بتأييد

 واإلداريني التدريس

 . والطالب

املستفيدين إخطار يتم

 وأهدافهبرسالة الربنامج 

 بأي وخمرجات تعلمه

 .عليها تطرأ تغريات

أن تتضمن أهداف الربنامج األكادميي 

خمرجات التعلم املتوقعة من اخلرجيني. 

وان تكون الكلية اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

رسالة الربنامج أن يصادق على 

األكادميي  رمسيا بواسطة اجلهة املعنية 

داخل املؤسسة التعليمية. وان تكون 

 الكلية اجلهة املستفيدة والداعمة

أن يتم اإلعالن عن رسالة الربنامج 

األكادميي وأهدافه وخمرجات تعلمه 

بشكل واسع النطاق مع من هلم عالقة 

بالربنامج األكادميي ، وتتخذ اإلجراءات 

الزمة لضمان أن الرسالة معروفة ال

وحتظى بتأييد ودعم هيئة التدريس 

واإلداريني والطالب .وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن يتم إخطاراملستفيدين برسالة 

الربنامج وأهدافه وخمرجات تعلمه بأي 

تغريات تطرأ عليها. وان تكون الكلية 

 اجلهة املستفيدة والداعمة

  الكلية

 

 احملور الثاني

هتتم قيادة الربنامج 
األكادميي بآراء ممثلي 

الطلبة يف اجملالس 

أن هتتم قيادة الربنامج األكادميي بآراء 

ممثلي الطلبة يف اجملالس املتخصصة . 

  الكلية
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 املتخصصة .

مشاركة الطلبة يف اختاذ 

القرار واحلصول على 

 التغذية الراجعة منهم .

ستفيدة وان تكون الكلية هي اجلهة امل

 والداعمة

أن يشارك الطلبة يف اختاذ القرار 

واحلصول على التغذية الراجعة منهم . 

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

 تعزيز جملس القسم واللجان الساندة.
قيادة الربنامج األكادميي مهارات  تعزيز

قيادية تتناسب ومتطلبات اجلودة الشاملة 
وان تكون الكلية هي  للربنامج األكادميي.

 اجلهة املستفيدة والداعمة

دعم قيادة  الربنامج األكادميي آليات 

النهوض بالبحث العلمي . وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

تعزيز قيادة الربنامج األكادميي بتعزيز 

التفاعل مع مؤسسات اجملتمع احمللي. وان 

 الداعمةتكون الكلية هي اجلهة املستفيدة و

تعزيز قيادة الربنامج األكادميي على األخذ 

بآراء ومقرتحات العاملني يف القسم وحبث 

شكواهم. وان تكون الكلية هي اجلهة 

 املستفيدة والداعمة

تستخدم آليات مناسبة  احملور الثالث

خاصة بتقويم الربنامج 

التعليمي ويشمل ذلك 

 استطالعات الرأي .

ة توجد فرق استشاري

دائمة يف الربامج املهنية 

ضرورة استخدام آليات مناسبة خاصة 

بتقويم الربنامج التعليمي ويشمل ذلك 

استطالعات الرأي . وان تكون الكلية 

 تفيدة والداعمةهي اجلهة املس

أجياد فرق استشارية دائمة يف الربامج 

املهنية كافة ، يشارك يف عضويتها ممارسون 

  الكلية
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كافة ، يشارك يف عضويتها 

ممارسون متميزون من املهن 

والوظائف ذات العالقة 

بالربنامج التعليمي، للمتابعة 

 ولتقديم
توجد تغذية راجعة 

للطلبة حول أدائهم ونتائج 
تقوميهم خالل كل فصل 

دراسي وتكون 
بة بآليات مصحو

 للمساعدة عند الضرورة 
 للتهيئة اعلةف برامج تقدم

 التدريس هليئة والتدريب

من  نواملستمري اجلدد
 سنوات ماضية .

توافر الكتب املقررة 
وغريها من املتطلبات 

األخرى وبكميات كافية 
 قبل بدء الدراسة.

حتديث وتنويع األجهزة 
واألدوات مبا يتماشى مع 

متطلبات كل جمال 
 معريف.

تستخدم مناذج مناسبة 
إلجراء عملية تقويم 

طالب أثناء التدريب ال
 وبعده.

يتم التأكد من فاعلية 
التدريب امليداني يف 
حتقيق نتائج التدريب 
املستهدفة )استطالع 
آراء الطالب/ حتليل 

متميزون من املهن والوظائف ذات العالقة 

بالربنامج التعليمي، للمتابعة ولتقديم. وان 

 تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

دعم خطة موثقة  ومعلنة إلسرتاتيجية 

تعلم متوافقة مع رؤية ورسالة التعليم وال

وأهداف املؤسسة . وان تكون الكلية 

 والداعمةهي اجلهة املستفيدة 

دعم القسم يف األساليب التعليمية 

املستخدمة ترتبط بأهداف الربنامج 

األكادميي، وباحملتوى التعليمي والنتائج 

التعليمية املستهدفة . وان تكون الكلية 

 ةهي اجلهة املستفيدة والداعم

تعزيز آليات مناسبة خاصة بتقويم 

الربنامج التعليمي ويشمل ذلك 

استطالعات الرأي . وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

دعم خطط املقررات يف توصيفات 

املقررات حبيث تتضمن املعارف 

واملهارات املطلوب اكتساهبا إضافة إىل 

اسرتاتيجيات التعليم والتقييم املناسبة 

اميع التعلم . وان تكون الكلية هي جمل

 اجلهة املستفيدة والداعمة

دعم تقويم وتوثيق املقررات والربامج 

وإعداد تقارير عنها بصورة سنوية. 

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 
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 نتائج التقويم(.

 

 والداعمة

تعزيز آلية ملراجعة إسرتاتيجية التعليم 

والتعلم يف ضوء نتائج االمتحانات 

راء الطلبة واخلرجيني ونتائج استطالع آ

وأعضاء هيئة التدريس. وان تكون 

 ةالكلية هي اجلهة املستفيدة والداعم
توجد تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم 
ونتائج تقوميهم خالل كل فصل دراسي 

وتكون مصحوبة بآليات للمساعدة عند 
وان تكون الكلية هي اجلهة  الضرورة .

 املستفيدة والداعمة

م أداء الطلبة مع أمناط آليات تقوي دعم 
وان تكون الكلية هي  .التعلم املطلوبة

 اجلهة املستفيدة والداعمة

إجراءات التقويم للطلبة عند  عزيز ت
وان تكون  بداية تدريس املقررات.

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

تقويم أعمال الطالب بعدالة  دعم 
وان تكون الكلية هي وموضوعية. 

 يدة والداعمةاجلهة املستف

آليات التظلم األكادميي معروفة تعزيز
 للطلبة ويتم تطبيقها بكل إنصاف .

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 
 والداعمة

 للتهيئة فاعلة برامج ميتقدضرورة 

 اجلدد التدريس هليئة والتدريب

. وان  من سنوات ماضية نواملستمري
تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

 من وغريها املقررة الكتب وافرت
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 كافية قبل وبكميات األخرى املتطلبات

وان تكون الكلية هي  .الدراسة بدء
 اجلهة املستفيدة والداعمة

يتم حتديث وتنويع األجهزة واألدوات أن 
مبا يتماشى مع متطلبات كل جمال 

وان تكون الكلية هي اجلهة  معريف.
 املستفيدة والداعمة

ن قبل هيئة التدريس االلتزام م دعم 
باسرتاتيجيات التدريس والتقويم الواردة 

يف توصيفات املقررات والربنامج، مع 
وجود املرونة الكافية لتحقيق 

احتياجات اجملموعات املختلفة من 
وان تكون الكلية هي اجلهة  الطلبة.

 املستفيدة والداعمة

إعالم الطلبة مقدما وبصورة  تعزيز 
ات من خالل كاملة مبتطلبات املقرر

توصيفات املقررات واليت تتضمن 
املعارف واملهارات املستهدفة بالتطوير، 
واملتطلبات اليت ينبغي أدائها، وعمليات 

وان تكون الكلية هي  تقويم الطلبة.
 اجلهة املستفيدة والداعمة

الكتب املقررة واملراجع حديثة 
وان  وتتضمن آخر املنشورات العلمية .

هة املستفيدة تكون الكلية هي اجل
 والداعمة

تزويد القائمني بإدارة الربنامج (رئيس 
القسم أو غريه من املسؤولني) بتقارير 
عن تدريس كل مقرر من املقررات، 
على أن تشتمل هذه التقارير على 
تفاصيل حول حمتويات املقرر اليت 

خطط هلا ومل يتم تدريسها، وعلى أي 
صعوبات متت مواجهتها عند استخدام 

تيجيات التدريس اليت خطط اسرتا
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وان تكون الكلية هي اجلهة  هلا.
 املستفيدة والداعمة

تستخدم أساليب التعليم املتنوعة أن 

كاحملاضرة، واملناقشة، والعصف 

 الذهين، وكتابة املشاريع، وغريها.

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة
تستخدم مناذج مناسبة إلجراء أن 

لطالب أثناء التدريب عملية تقويم ا
وان تكون الكلية هي اجلهة  وبعده.

 املستفيدة والداعمة

التأكد من فاعلية التدريب امليداني يف  
حتقيق نتائج التدريب املستهدفة 

)استطالع آراء الطالب/ حتليل نتائج 
وان تكون الكلية هي اجلهة  التقويم(.

 املستفيدة والداعمة

 القسم برامج فعالة للتدريب دعم
امليداني للطالب بناءاً على احتياجاهتم 

وان تكون  الفعلية وما هو مستهدف.
 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

آليات حمددة وواضحة بالقسم  تعزيز
لتنفيذ ومتابعة وتقويم برامج التدريب 

وان تكون الكلية هي اجلهة  امليداني.
 املستفيدة والداعمة

لطالب برامج التدريب امليداني لدعم 
 متنوعة وتشمل التخصصات املختلفة.
وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

تطبيق متطلبات القبول بصورة  دعم 
وان تكون الكلية هي  منظمة وعادلة.
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 اجلهة املستفيدة والداعمة

برنامج هتيئة وتوجيه شامل  دعم 
للطلبة اجلدد مبا يضمن فهمهم الكامل 

مكانيات املتاحة ألنواع اخلدمات واإل
وان  هلم، وواجباهتم ومسؤولياهتم.

تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 
 والداعمة

نظام سجالت الطلبة، وبشكل  تعزيز 

منتظم، البيانات اإلحصائية الالزمة 

لعمليات التخطيط، وإعداد التقارير 

وان تكون الكلية هي  وضمان اجلودة.

 اجلهة املستفيدة والداعمة

حيقق املنهاج الدراسي  حملور الرابعا

وحمتوياته املهارات 

 املطلوبة لسوق العمل

باإلضافة إىل تنمية 

التفكري العلمي والتعلم 

 .الذاتي 

املنهاج الدراسي وحمتوياته  دعم 
باإلضافة  املهارات املطلوبة لسوق العمل

إىل تنمية التفكري العلمي والتعلم الذاتي 
هة وان تكون الكلية هي اجل .

 املستفيدة والداعمة

املناهج الدراسية املتطورة بالقسم  دعم
اليت تواكب تطورات العصر وتتأكد من 

وان  جودهتا والتحسني املستمر هلا.
تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

تصميم الربنامج األكادميي  تعزيز 
الحظات وآراء املتخصصني مب

 وان تكون واملمارسني واملستفيدين.
 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

لطلبة بإعداد مشاريع لالقسم  دعم
وان  خترج يف هناية املرحلة اجلامعية.

تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 
 والداعمة

  الكلية
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القسم بالتعريف الكامل مبكونات  تعزيز
كل برنامج دراسي من حيث النظام 

املتبع )فصلي، سنوي ، ساعات 
كلية هي اجلهة وان تكون ال معتمدة(.

 املستفيدة والداعمة

قيبة وثائقية عن حبالقسم  تعزيز 
املقررات الدراسية آلخر فصلني 

دراسيني تتضمن )توصيف املقرر، 
نسخة من واجبات الطلبة، التمارين، 

املشروعات، االختبارات، توزيع 
وان تكون  الدرجات ، وغريها(.

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

ما يدرس يف كل مقرر بكل  القسم دعم
دراسي بنظريه يف املؤسسات التعليمية 

وان تكون الكلية هي اجلهة  املتميزة.
 املستفيدة والداعمة

قائمة بأمساء الكتب بالقسم  تعزيز 

 املعتمدة كمصادر لكل مقرر دراسي.

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

راءات التظلم ، اليت حيق إج تعزيز   احملور اخلامس

للطالب اللجوء إليها، وذلك ضمن 

أنظمة وقواعد تكون منشورة ومعروفة 

على نطاق واسع يف املؤسسة التعليمية 

وان تكون الكلية  واحللول املمكنة هلا .

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

إجراءات االستئناف والتظلم  دعم 

تناول القضايا بشكل حمايد بواسطة 

  الكلية
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أو جلان ال عالقة هلم  أشخاص

بأطراف القضية، و مبن قاموا بإصدار 

القرار أو بتوقيع العقوبة اليت يتم التظلم 

وان تكون الكلية هي اجلهة  منها.

 املستفيدة والداعمة

إجراءات تضمن محاية الطلبة من  تعزيز 

التعرض للعقاب أو الظلم أو التمييز 

ضدهم حمقا نتيجة النضر يف قضايا 

 و االستئناف اليت يقدموهنا.التظلم أ

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

سياسات وإجراءات مناسبة  دعم

للتعامل مع سوء السلوك األكادميي، مبا 

يف ذلك انتحال  أفكار اآلخرين وغري 

وان تكون الكلية  ذلك من أنواع الغش.

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

ع مراعاة اإلرشاد الرتبوي م عزيز ت

خصوصية وسرية املواضيع املطروحة 

وان تكون  مع الطلبة األكادمييني .

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

هيئة التدريس يف  استمرار تواجد

أوقات كافية وحمددة يف جدول لتقديم 

 املشورة واإلرشاد املناسب للطلب .
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وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

يم فاعلية عمليات اإلرشاد تقو دعم

والتوجيه األكادميي من خالل استخدام 

 الوسائط والبيانات اإللكرتونية املتوفرة.

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

تقدم أداء الطالب بشكل فردي،  دعم

وتقدم املساعدة واإلرشاد إىل الذين 

وان تكون الكلية  يواجهون صعوبات.

 فيدة والداعمةهي اجلهة املست

تليب التجهيزات اليت يتم  احملور السادس

شرائها احتياجات 

 الربنامج األكادميي .

تتم استشارة هيئة 

التدريس قبل شراء 

التجهيزات األساسية 

لضمان مناسبتها 

لالحتياجات احلالية 

واملتوقعة اليت قد تظهر 

 مستقبال.

تتضمن عمليات 

التجهيزات اليت يتم شرائها  ةتلبي

وان  احتياجات الربنامج األكادميي .

تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

استشارة هيئة التدريس قبل شراء  

ألساسية لضمان مناسبتها التجهيزات ا

لالحتياجات احلالية واملتوقعة اليت قد 

وان تكون الكلية هي  تظهر مستقبال.

 اجلهة املستفيدة والداعمة

تتضمن عمليات التخطيط أن 

للتجهيزات وضع اخلطط واجلداول 

  الكلية
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التخطيط للتجهيزات 

طط واجلداول وضع اخل

الزمنية لعمليات الشراء، 

والصيانة واالستبدال 

 حسب اجلدول احملدد.

يوفر القسم إرشادات 

الستخدام األجهزة 

املتوفرة يف املختربات 

 والورش .

يوفر القسم التقنيات 

واألجهزة التعليمية 

املطلوبة يف عملية 

التدريس ) أجهزة عرض 

البيانات ، وعرض 

وعرض الشفافيات ، 

ائح ، والفيديو، الشر

 (.وغريها

تشارك هيئة التدريس 

والطلبة يف استطالعات 

آراء املستفيدين اليت 

تتناول مدى كفاية 

الزمنية لعمليات الشراء، والصيانة 

 واالستبدال حسب اجلدول احملدد.

هة املستفيدة وان تكون الكلية هي اجل

 والداعمة

يوفر القسم إرشادات الستخدام أن 

األجهزة املتوفرة يف املختربات والورش 

وان تكون الكلية هي اجلهة  .

 املستفيدة والداعمة

وفر القسم التقنيات واألجهزة أن ي

التعليمية املطلوبة يف عملية التدريس ) 

أجهزة عرض البيانات ، وعرض 

،  وعرض الشرائحالشفافيات ، 

وان تكون الكلية  (.والفيديو، وغريها

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

تشارك هيئة التدريس والطلبة يف أن 

استطالعات آراء املستفيدين اليت 

تتناول مدى كفاية مصادر التعلم ومدى 

استخدامها، واتساقها مع متطلبات 

وان تكون الكلية هي  التعليم والتعلم .

 ةاجلهة املستفيدة والداعم
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مصادر التعلم ومدى 

استخدامها، واتساقها 

مع متطلبات التعليم 

 والتعلم .

يوفر القسم الفرصة 

ألعضاء هيئة التدريس 

يف التدريب على أنواع 

التقنيات التعليمية 

 ة يف القسم.املتوافر
أبنية القسم مصممة 
لذات الغرض املستخدمة 

 هلا.

حجم مباني القسم 
والقاعات الدراسية 
تتناسب من حيث 
 القدرة االستيعابية للطلبة

املساحة ، التهوية ، 
 واإلضاءة وغريها .

،  يوفر القسم مكتبة
، قواعد  قاعة إنرتنت

 وغريها. معلومات

يتوفر يف القسم قاعة 
أخرى ندوات وقاعات 

حسب طبيعة الربنامج 
 األكادميي وحاجاته. 

يتوفر يف القسم قاعة 
 اجتماعات.

 يموتق عمليات تتضمن

يوفر القسم الفرصة ألعضاء هيئة أن 

التدريس يف التدريب على أنواع 

 التقنيات التعليمية املتوافرة يف القسم.

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

استخدام مصادر التعلم يف  دعم 

العملية التعليمية من خالل االستخدام 

وان تكون الكلية هي  األمثل هلا .

 يدة والداعمةاجلهة املستف

ختزين املعلومات اخلاصة بالطلبة  تعزيز 

وان  ودرجاهتم وتوثيقها الكرتونيا.

تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

التقنيات احلديثة يف بالقسم  دعم

وان تكون  األعمال اإلدارية واملكتبية .

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة
ذات أبنية القسم مصممة لأن تكون  

وان تكون  الغرض املستخدمة هلا.
 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

والقاعات حجم مباني القسم أن يكون 
القدرة الدراسية تتناسب من حيث 

املساحة ، التهوية ،  االستيعابية للطلبة
وان تكون الكلية  واإلضاءة وغريها .
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 الراجعة التغذية اجلودة

 املستخدمني من

 كفاية حول األساسيني

 إضافة وجودهتا، املرافق

 للتعامل حمددة آليات إىل

 اآلراء هذه مع

 هلا واالستجابة

يوفر القسم شروط األمن 
يف مرافقه كافة  والسالمة

. 

 مناسبة مرافق تتوافر
 هيئة و ، بالطلبة خاصة

 من واملوظفني ، التدريس
 االحتياجات ذوي

 . اخلاصة

 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

،  اعة إنرتنت، ق يوفر القسم مكتبةأن 
وان تكون  وغريها. قواعد معلومات

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

يتوفر يف القسم قاعة ندوات أن 
وقاعات أخرى حسب طبيعة الربنامج 

وان تكون الكلية األكادميي وحاجاته. 
 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

 يتوفر يف القسم قاعة اجتماعات.أن، 
جلهة املستفيدة وان تكون الكلية هي ا

 والداعمة

 التغذية اجلودة يموتق عمليات دعم 

 األساسيني املستخدمني من الراجعة
 إضافة وجودهتا، املرافق كفاية حول

 اآلراء هذه مع للتعامل حمددة آليات إىل

وان تكون الكلية هي  .هلا واالستجابة
 اجلهة املستفيدة والداعمة

 خاصة مناسبة مرافق تتوافرأن 

 واملوظفني ، التدريس هيئة و ، بالطلبة

وان  . اخلاصة االحتياجات ذوي من
تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

وان تكون الكلية  .القسم  دعم مكتبة 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

شروط األمن والسالمة بالقسم  تعزيز 

وان تكون الكلية هي  يف مرافقه كافة .

 ةاجلهة املستفيدة والداعم

 أعمال لمث ، كافة  اخلدمات تعزيز
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 والصيانة النفايات من والتخلص النظافة

 واإلدارة السالمة تورادما البسيطة

وان  .وفعالة كافية صورةب  ، يةئالبي

تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

تعزيز رؤية لقسم حلاجاته من أعضاء هيئة   احملور السابع

كون الكلية هي اجلهة التدريس. وان ت

 املستفيدة والداعمة

دعم  القسم بالعدد الكايف من أعضاء 

هيئة التدريس من حيث العدد واخلربة 

وتنوع التخصصات. وان تكون الكلية هي 

 اجلهة املستفيدة والداعمة

أن يعتمد  القسم معايري واضحة وشفافة 

الختيار أعضاء هيئة التدريس. وان 

 املستفيدة والداعمةتكون الكلية هي اجلهة 

تعزيز التأهيل األكادميي ألعضاء هيئة 

التدريس اجلدد . وان تكون الكلية هي 

 اجلهة املستفيدة والداعمة

أن توفر برامج التطوير املهين والتعليم 

املستمر ألعضاء هيئة التدريس فيه. وان 

 تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

ات دعم تطبق القسم تعليمات ساع

التدريس احملددة ألعضاء هيئة التدريس 

وفق درجاهتم العلمية. وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن حيدد القسم لكل عضو هيئة تدريس 

جمموعة من الطلبة إلرشادهم أكادميياً 

  الكلية
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خالل سنوات الدراسة. وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

ة ملشاركة أعضاء أن يتيح القسم الفرص

هيئة التدريس يف اللجان العلمية الدائمة 

واملؤقتة داخل القسم وخارجه. وان 

 تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

دعم وجود نظام متكامل لتقويم أعضاء 

هيئة التدريس دوريا واالرتقاء بأدائهم . 

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

مسؤولية أعضاء هيئة تعزيز حرية و

التدريس يف تقويم وتطوير املنهاج الدراسي 

. وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

 

 

يوجد للقسم ارتباطات  احملور الثامن

مع مؤسسات االعتماد 

 الرباجمية العاملية .

يتوفر لدى القسم نظام 

للتقويم الداخلي 

 واخلارجي .

كادميي ضع  الربنامج األخي

لتقويم األداء من قبل 

أن يوجد للقسم ارتباطات مع مؤسسات 

االعتماد الرباجمية العاملية . وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن يتوفر لدى القسم نظام للتقويم الداخلي 

واخلارجي . وان تكون الكلية هي اجلهة 

 املستفيدة والداعمة

الربنامج األكادميي لتقويم األداء  أن خيضع 

من قبل اجلهات اخلارجية. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن يتوفر لدى القسم أدلة ختصصية جلودة 

الربامج األكادميية ويطبق مبوجبها آليات 

  الكلية
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العمل. وان تكون الكلية هي اجلهة  ارجية.اخلهات اجل

 املستفيدة والداعمة

لرباجمه  أن جيري القسم تقومياً ذاتياً

التخصصية وبشكل دوري. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن تتوفر آليات مفعلة لالستمرار يف حتسني 

العملية التدريسية وتطويرها. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

توفري آليات مفعلة لتقويم أداء أعضاء هيئة 

اجلهة التدريس. وان تكون الكلية هي 

 املستفيدة والداعمة

دعم  آليات للتطوير األكادميي املستمر 

ألعضاء هيئة التدريس والكوادر 

املساندة. وان تكون الكلية هي اجلهة 

 املستفيدة والداعمة

تعزيز تطبق آليات وإجراءات إدارة اجلودة 

وفاعليتها يف حتسني اجلودة. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

عم توثق القسم بياناته وإجراءاته كافة د

ذات العالقة يف عملية التقويم والتطوير. 

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

أن يهتم القسم بنتائج تقارير التقويم 

ويستفيد منها يف وضع خطط التحسني 

والتطوير جملاالت أداء الكلية كافة . وان 

 دة والداعمةتكون الكلية هي اجلهة املستفي

أن يتم االعرتاف باألخطاء ونقاط الضعف 
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من قبل املسؤولني ، وتستخدم املعلومات 

الناجتة عن ذلك كأساس لعمليات 

التخطيط للتحسني. وان تكون الكلية هي 

 اجلهة املستفيدة والداعمة

 

 احملور التاسع

خيصص القسم ميزانية 

مالية خاصة لدعم البحث 

 العلمي ونشره.

يستخدم القسم أنشطته يف 

البحث العلمي يف معاجلة 

مشكالت اجملتمع وتنميته 

وتنفيذ البحوث العلمية 

املتصلة حباجات اجملتمع 

 وسوق العمل .

تقدم املساعدة هليئة 

التدريس للقيام باتفاقيات 

أحباث مشرتكة مع زمالئهم 

يف مؤسسات تعليمية 

 أخرى حملية أو دولية. 

 مينح القسم األولويات

لألحباث العلمية امليدانية 

ذات املردود املادي 

واالقتصادي للمجتمع احمللي 

 ومؤسساته.

يشجع القسم البحوث 

املبتكرة اليت تفتح اآلفاق 

العلمية أو التطبيقية 

 اجلديدة.

أن يعتمد القسم آليات واضحة ومعلنة 

ملتابعة تنفيذ خطته البحثية. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن تتواءم خطة القسم البحثية وإمكاناته 

البشرية واملادية املتاحة. وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

القسم خطته البحثية ويعتمدها  أن يوثق

يف جملس القسم. وان تكون الكلية هي 

 اجلهة املستفيدة والداعمة

ختصص القسم ميزانية مالية خاصة لدعم 

البحث العلمي ونشره. وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن يستخدم القسم أنشطته يف البحث 

ته العلمي يف معاجلة مشكالت اجملتمع وتنمي

وتنفيذ البحوث العلمية املتصلة حباجات 

اجملتمع وسوق العمل. وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة

تقديم املساعدة هليئة التدريس للقيام 

باتفاقيات أحباث مشرتكة مع زمالئهم يف 

مؤسسات تعليمية أخرى حملية أو دولية. 

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

أن مينح القسم األولويات لألحباث العلمية 

  الكلية
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يشجع القسم أعضاء هيئة 

التدريس للحصول على 

املنح البحثية داخل البلد 

 وخارجه.

ة تتوفر يف القسم برامج لتنمي

املهارات البحثية ملساعدي 

 البحث.

يشارك الطلبة يف املؤمترات 

 والندوات العلمية .

يسعى القسم يف إقامة 

الندوات العلمية والثقافية 

 والتنموية والتدريبية.

وجود أنظمة أمنية يف 

املختربات تكفل سالمة 

الباحثني وأنشطتهم 

البحثية، ومجيع املتواجدين 

داخل جمتمع املؤسسة 

يمية ويف املناطق التعل

 احمليطة باملؤسسة.

امليدانية ذات املردود املادي واالقتصادي 

للمجتمع احمللي ومؤسساته. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

دعم تشجع القسم للبحوث املبتكرة اليت 

تفتح اآلفاق العلمية أو التطبيقية اجلديدة. 

ستفيدة وان تكون الكلية هي اجلهة امل

 والداعمة

دعم تشجع القسم ألعضاء هيئة التدريس 

للحصول على املنح البحثية داخل البلد 

وخارجه. وان تكون الكلية هي اجلهة 

 املستفيدة والداعمة

أن تتوفر يف القسم برامج لتنمية املهارات 

البحثية ملساعدي البحث. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

لطلبة يف املؤمترات والندوات أن يشارك ا

العلمية . وان تكون الكلية هي اجلهة 

 املستفيدة والداعمة

دعم  القسم يف إقامة الندوات العلمية 

والثقافية والتنموية والتدريبية. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أجياد أنظمة أمنية يف املختربات تكفل 

بحثية، ومجيع سالمة الباحثني وأنشطتهم ال

املتواجدين داخل جمتمع املؤسسة التعليمية 

ويف املناطق احمليطة باملؤسسة. وان تكون 

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

أن يوفر القسم األجهزة واألدوات الالزمة 

للعمليات البحثية ويضع القواعد اليت تضمن 
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كفاءة استخدامها. وان تكون الكلية هي 

 ة والداعمةاجلهة املستفيد

 احملور العاشر

 

يتم إقامة عالقات مع 

القطاع الصناعي احمللي 

وأرباب العمل ، عند تقديم 

الربامج املهنية للمساعدة 

 يف تقويم تلك الربامج.

مشاركة أرباب العمل 

وأصحاب املهن ذات 

العالقة بالربنامج األكادميي 

لالنضمام إىل اللجان 

 االستشارية املناسبة اليت

تنظر يف الربنامج واألنشطة 

األخرى للمؤسسة التعليمية 

. 

يتم احملافظة على التواصل 

مع اخلرجيني بشكل منتظم، 

وعلى إطالعهم على 

تطورات الربنامج، ودعوهتم 

 للمشاركة يف األنشطة .

دعم إقامة عالقات مع القطاع الصناعي 

احمللي وأرباب العمل ، عند تقديم الربامج 

عدة يف تقويم تلك الربامج. املهنية للمسا

وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

دعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب املهن 

ذات العالقة بالربنامج األكادميي لالنضمام 

إىل اللجان االستشارية املناسبة اليت تنظر 

يف الربنامج واألنشطة األخرى للمؤسسة 

جلهة التعليمية . وان تكون الكلية هي ا

 املستفيدة والداعمة

دعم احملافظة على التواصل مع اخلرجيني 

بشكل منتظم، وعلى إطالعهم على 

تطورات الربنامج، ودعوهتم للمشاركة يف 

األنشطة . وان تكون الكلية هي اجلهة 

املستفيدة والداعمةأن يتم حتديد اخلدمات 

 اليت يلتزم الربنامج 

تمع األكادميي بتقدميها بشكل يعرب عن اجمل

. وان تكون الكلية هي اجلهة املستفيدة 

 والداعمة

دعم تقدم تقارير سنوية عن إسهامات 

خدمة اجملتمع اليت يقدمها أعضاء هيئة 

التدريس. وان تكون الكلية هي اجلهة 

 املستفيدة والداعمة

أن تشتمل معايري ترقية أعضاء هيئة 

  الكلية
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 تاريخ بدأ عملية التقويم الذاتي   -9

 عدد ايام عملية التقويم الذاتي  -3

 عدد املقومني : -4

 اجلهات والشخصيات اليت مت مقابلتها ومناقشتها : -5

 الوثائق والسجالت والتقارير اليت مت االطالع عليها:  -7

 ء أعضاء جلنة التقويم الذاتي وتواقيعهم امسا  -8

                              . 

 

التدريس وتقويم أدائهم على اإلسهامات 

خلدمة اجملتمع.  وان تكون  اليت يقدموهنا

 الكلية هي اجلهة املستفيدة والداعمة

دعم  تشجيع هيئة التدريس على 

املشاركة يف الندوات اليت تناقَش فيها 

القضايا املهمة يف اجملتمع. وان تكون الكلية 

 هي اجلهة املستفيدة والداعمة
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