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 الشكر والتقدير                                                    

بالشكر والتقدير إلى جامعة السيد محمد بن في التعليم الجمعية الليبية للجودة والتميز تتقدم 

 /الدكتوراألستاذ ونخص بالذكر السيد  ،في طباعة هذا العمل دعمهاعلي  السنوسي، على 

تقديم الدعم والدفع نحو إنجاح في   يتوانالتى لم  ،ميد جار هللا رئيس الجامعةحالمحمد عبد

مدير مكتب / غريدةمحمد هذا العمل، كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى السيد الدكتور سعيد 

 .إلنجاز هذا العملسعيه الحثيث على  ،اء بالجامعةالجودة وتقييم ألد

 

 

 في التعليمالجمعية الليبية للجودة والتميز 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التقديم 

إضافة إلى  ،وضمانها في الجامعات الليبيةالجودة نحو تأصيل وتنمية ثقافة الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم انطالقاً من سعي 

دليل تطبيق قامت الجمعية بإعداد ات الليبية الجامععملية بناء نظام الجودة وضمانها في وخطوات إجراءات وتوضيح تسهيل محاولة 

إضافة إلى  ،مواطن الضعفاألمثل لمواجهة  الطريقهي الجودة وضمانها األكيد بأن ها إلدراكوذلك ، لكلياتلالجودة واالعتماد 

 كافة . التي تواجه التعليم الجامعيالتحديات الحالية والمستقبلية 

نظام الجودة وبناء تأسيس  في به لالستئناسهذا الدليل وتقييم األداء في الجامعات الليبية الجودة  ليؤومس أيدي بين ضعن أننا يسرو

واإلشراف عداد اإلبعملية  مهام القيام ىتول حيث ،السيد رئيس الجمعيةطرحها على مبادرة  بناءً  الدليل هذا ويأتي وضمانها في الكليات.

حيث ، في مجال الجودة وضمانها في التعليم العاليالخبراء األكاديميين وعدد من بل من قمراجعته وتقييمه  تم أن بعد ،هذا الدليلعلى 

 :وهم الدليل، هذالتقييم الومراجعة الفي عملية  همواأس الذين جميع الزمالء إلى والتقدير الشكر بجزيل تتقدم أن إالنا يسعال 

 .جامعة بنغازي -األستاذ الدكتور / إدريس حفيظة المبروك 

 جامعة سبها. –محمد الدكتور / أبوبكر إبراهيم  األستاذ

 جـامعة سرت. –الدكتورة /  فرحه مفتاح عبدهللا 

 جامعة عمر المختار. –األستاذ الدكتور / صالح الغمارى عبدهللا 

 جامعة طرابلس. –زغوان  ياألستاذ الدكتور / بشير حسن

 جامعة المرقب. –الدوماني أحمد الدكتور / محمد 

 جامعة الجبل الغربي. -لطاهر أحمد الكرىالدكتور / ا

 .جامعة مصراتة –الغزال عمر  الدكتور / محمد

 محمد بن علي السنوسي.السيد جامعة  –الدكتور / سعيد محمد غريدة  

 .جامعة بنغازي –الدكتور / عادل محمد الشركسي 

 جامعة بنغازي.  – حمودةإإسماعيل عبدالغني الدكتور /  

  .جامعة سرت –فتاح الشاطر الدكتور / سليمان م

 جامعة طرابلس. –الدكتورة / فتحية محمود بن عاشور 

 جامعة سرت.    – محمد الدكتورة / خديجة سليمان

      .جامعة سرت -األستاذ / محمد  منصور الزناتي

لهذا العمل، كما  التدقيق اللغويبعملية  واألستاذ أنور سعيفان لقيامهما ،عبدهللا مفتاح / فرحه الدكتورةإلى والتقدير كما نتقدم بالشكر 

دليل إلى لا اهذوتحويل لتنفيذ الجامعات الليبية كل العاملين في أعضاء هيئة التدريس ويحدونا أمل كبير في أن تتضافر جهود جميع 

المحلي واإلقليمي التطور على الصعيد التحسين وتحقيق مزيد من و ،رفع مستواهامن الجامعات الليبية تمكن تحتى  ،واقع ملموس

   .دوليالو

 أ.د.  حسين سالم مرجين

 رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم
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 التمهيد   

 

 ،ر ثقافة الجودة وضمانها في المؤسسات التعليمية كافةمهام نشعلى عاتقها أخذت الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 

 العديدالجمعية ، حيث عقدت لبحث العلميلالهيئة الوطنية الصادر عن  ،م2115لسنة ( 38رقم )قرار النشائها بإمنذ وذلك 

 لج   لمن قب ،في كل تلك اللقاءات ن السؤال المحوريكا وعلمية، ال حلقاتالتدريبية والدورات الوعمل المن ورش 

  في الجامعات الليبية؟  ومن ثم الحصول على االعتماد المطلوب ،كيف يمكن الولوج إلى الجودة وضمانها :هوالمستهدفين 

لجمعية الليبية للجودة والتميز ادارة إدفعت  يوواضحة لهذا التساؤل هي الت ،إجابات محددة عنفي الحقيقة أن عملية البحث و

الذين  ،استشارة عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا الجودة وضمانها في التعليم تتم حيث ،العمللقيام بهذا في التعليم إلى ا

على  حصولهايمكن ومن ثم  ،وضمانهاوضع خارطة طريق للجامعات الليبية للولوج إلى الجودة جمعوا على ضرورة أ

  .في كليات الجامعات الليبيةواالعتماد  طرحت إدارة الجمعية مبادرة دليل تطبيق الجودةالتالي ب ،االعتماد المطلوب

 ،اإلجراءاتيحتوي على ، حيث تطبيق أنظمة الجودة وضمانها نحوالجامعات الليبية عد المرشد للكليات في هذا الدليل ي  و

 بناء قواعد الجودة وضمانها داخل علىالجامعات في وتقييم األداء الجودة  ليؤومستساعد  التيوالمالحظات  ،رشاداتإلاو

بأن هذا الدليل  التأكيدمع بالشكل الذي ي راعي ظروف الجامعات الليبية، بناء تلك القواعد، أسس  إلىترشدهم سكما ، الكليات

 ليؤومسيستوجب على  حيثالمطلوبة لتحقيق الجودة واالعتماد،  واإلرشاداتوالخطوات يمثل الحد األدنى من اإلجراءات 

وتعزيز  ،، إضافة إلى البحثالجودة وضمانها في الكلياتقواعد تى تدعم بناء ال المبادرات طرحالجودة في الكليات 

 اآلتية:النقاط على تأكيد النود ننا إوبشكل عام ف، الممارسات الجيدة

 الجودة واالعتماد. تحقيق مرشد نحوالدليل عبارة عن  :أوالا 

 ات،إلى عمليات بناء منظومة الجودة داخل الكلي الموجودة في الدليل هي أقرباإلجراءات والخطوات و اإلرشادات  :ثانياا 

مدخالت البمتابعة بعد ذلك يقوم سوهذا النظام هو الذي  ات،ن يكون هناك نظام للجودة وضمانها داخل الكليأالمقصود ف

تشخيص مليات الالجودة بعمنظومة أو ضعف ستقوم عند حدوث أي خلل  يبالتالو، اتالكليفي مخرجات العمليات والو

تعزيز الممارسات قيام منظومة الجودة بوذلك من خالل آليات التقييم المتنوعة، هذا إضافة إلى ة، معالجالومن ثم  ،همفالو

 أكثر تميًزا.  اتتجعل من الكليي الجيدة الت

ادات سواء على مستوى القي اتمن ثقافة الكلي جزءاً تصبح و ات،لجودة وضمانها في الكليامنظومة عندما يتم ترسيخ : ثالثاا 

أعضاء هيئة على مستوى  وأ ،(ومديري الشؤون اإلدارية والماليةورؤساء األقسام  الوكالءو العمداء) اإلدارية  مأاألكاديمية 

 التشخيصا عمليات دائمً  هناكسيكون  حيث، والتطوير تبدأ بعد ذلك عمليات التحسين ،أو الطلبة ،أو الموظفين ،التدريس

وخالل مرحلة التحسين  ،البحث عن آليات التحسين والتطويرسيتم بالتالي و ات،كل الكليمعالجة لمشاالومن ثم  ،والفهم

التى أو البحث عن الممارسات الجيدة  ،اإلداريةوتربوية الوتعليمية المبادرات المطالبة بالبحث عن  اتستكون الكليوالتطوير 

 .التميزبداع وإلاتدفع نحو عمليات 

ا:   ؛ا في حالة عمل وبحث عن الحاجات ومتطلبات التحسين والتطويري التعليم هو نظام دائمً نظام الجودة وضمانها فرابعا

 بداع والتميز.إلبغية الوصول إلى ا

ا:  غاية الجودة وضمانها في التعليم هو الحصول على تعليم متميز. خامسا
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ا : من فخاطب أخالقيات المهنة، ومن ثم فهي ت ،معايير الجودة واالعتماد في التعليم هي في األصل معايير أخالقية سادسا

إضافة إلى ترسيخ ميثاق أخالقي  ،والكوادر المساندة والموظفينالمهم جًدا ترسيخ أخالقيات المهنة عند أعضاء هيئة التدريس 

 .متميزللحصول على تعليم وذلك  ؛لطلبةلدى ا

 أهداف الدليل : -0

 يهدف هذا الدليل إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 تطبيق نظام الجودة واالعتماد بالكليات. آليةيد إيضاح وتوح (1

 إضافة إلى  ،للقيادات األكاديمية واإلدارية في الكلياتواالعتماد الجودة نظام توضيح الخطوات الالزمة لتطبيق  (2

 .كوادر التدريسية واإلداريةللوتقييم األداء، والجودة  ليؤومس

وجميع العاملين  ،والطالب ،والكوادر المساندة ،هيئة التدريسنشر ثقافة الجودة وضمانها بين أعضاء المساهمة في  (3

 .اتفي الكلي

 بناء  منظومة الجودة واالعتماد داخل الكليات.  (4

 .اتبالكلي وضمانها الجودة وتقييم األداء بالكليات إلى أهمية دورهم في تطبيق الجودة ليؤومستوعية  (5

بما ينعكس إيجاباً  ،االنخراط في عملية التحسين والتطويرعلى  وحثهم ،الجودة وتقييم األداء بالكليات ليؤومستشجيع  (6

  .على الخدمات التي تقدمها الكلية

 

  :للدليل الوثائق المرجعية -6

    اآلتية:إلى الوثائق المرجعية دليل تطبيق الجودة واالعتماد  استند

  .م2111( لسنة 18قانون التعليم رقم ) (1

 الجامعات. متنظيبشأن  ،م2111( لسنة 511الالئحة رقم ) (2

 دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي. (3

 م.2113تقرير الزيارات االستطالعية للجامعات الليبية  (4

  .اتحاد الجامعات العربية –وثيقة التقويم الذاتي للبرامج األكاديمية، مجلس العربي ضمان الجودة واالعتماد  (5

  م.2114اديمي لجامعة سرت كألتقرير النهائي لجائزة جودة البرنامج اال (6

 م.2116 -2115 هالعملية منذ إنشائالجمعية الليبية للجودة والتميز اممارسات  (7

 .هذا الدليل التغذية الراجعة من قبل الخبراء الذين قاموا بعملية مراجعة وتقييم (8

 

 متطلبات الدليل  -9

أن تأخاذ فاي االعتباار جملاة مان الكلياات تطلب على ي ،تخطيطا ًوتنفيذاً بفاعلية دليل تطبيق الجودة واالعتماد  لضمان قيام

  :أهمها المتطلبات

  بجدول زمني محدد قابل للتطبيق. ةالمقبلة مرتبطالمراحل تحديد أولويات أن يكون 
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  قادرة على دعم اتخاذ القراراتالمعلومات القواعد البيانات ووتطوير أنظمة. 

 دليل الطالب ...إلخ ،ام العلمية، دليل عضو هيئة التدريسبناء عدد من األدلة، مثل دليل الكلية، دليل األقس . 

 بالكلية  العلميةالبرامج توصيف القيام ب.  

 بالكلية  ةلألقسام العلمي المقررات الدراسيةتوصيف القيام ب . 

 ليشمل أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والكوادر المساندة، والطلبة.   خالقيميثاق أ تأسيس  

  لكتروني للكلية. إلاتفعيل الموقع 

 الكليةألعضاء هيئة التدريس والعاملين ب تنمية القدرات البشرية . 

 خاصااة فيمااا يتعلااق بنشاار ثقافااة الموجااودة بهااذا الاادليلنشااطة األوبرامج التخصاايص المااوارد الماليااة وربطهااا باا ،

 الجودة. 

 عتماد بالكلية.الجودة واالللعاملين على تنفيذ  وضع جدول خاص للحوافز والمكافآت المالية  

 .تطوير إستراتيجيات المتابعة والتقييم وآلياتها استناداً إلى معايير تهدف إلى تجويد القرارات المتخذة 

 

 إلنجاز الدليل :الزمنية المتوقعة  المدة -4

 شهًرا(.18خمسمائة وأربعين يوًما ) أن يستغرق تنفيذ هذا الدليل حوالي من المتوقع 

 

 في الدليل أهم المفاهيم المستخدمة  .0

تداولها في هذا الدليل، سيتم  يالتالمفاهيم أهم حاجة إلى تحديد في  أنناب، ال بد أن نتفق الدليل فاصيلت قبل الخوض في

  :وهي

 الجودة :  0.0

الوطنى لضمان المركز من قبل  الجودة واالعتماد المعتمدة ومعاييرشروط بتطبيق تعني الدقة واإلتقان عبر االلتزام   

  .التعليمجودة 

  :ضمان الجودة 0.6

 ،لمعاييرمن خالل المراجعة الدورية ل جراءاتاإلسالمة و ،استيفاء معايير الجودة واالعتمادفي ستمرار االالتأكد من تعني  

 الوقت الصحيح والمناسب.فى  المستوفاة والضوابط

 االعتماد:  0.9

قد حققت الكلية من أن  للتأكدوطنى لضمان جودة التعليم الالتي يقوم  بها المركز واإلجراءات العمليات من مجموعة 

 .شروط ومواصفات الجودة وضمانها المعتمدة، وأن برامجها تتوافق والمعايير المعتمدة والمعلنة

 :الخطة 0.4

 .محددةواضحة و زمة لتحقيق أهدافالالمترابطة المليات عال أو ،برامجالأو  ،نشطةأو األ ،من اآللياتمجموعة 

 :ليات اآل 0.0

 .أو أنشطة محددة ،أعمالمجموعة من القواعد الالزمة لتنفيذ 
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 :ات اإلجراء 0.2

 معينة. أو عمليات  ،أو برامج ،تهدف إلى تحقيق أنشطة يالتالمتتابعة المكتوبة الخطوات مجموعة من 

 الكلية:  0.9

ساب ماع طبيعاة التخصصاات العلمياة فاي تتنا ،علمياة أو شاعب ،قساامأتضام مجموعاة قد كيان علمي مستقل داخل الجامعة، 

الدقيقااة  واإلجااازةالعاليااة )الماجسااتير(،  واإلجااازةالكليااة، وتماانح درجااة اإلجااازة المتخصصااة )البكااالوريوس، أو الليسااانس(، 

 .أو شعبها المتنوعة ،)الدكتوراه(، من خالل أقسامها

 إدارة البرنامج:  0.8

تنفيذ البرنامج الدراسي المنتظم الذي يؤدي إلاى  مخرجاات تعليمياة )جامعياة،  ( عنوالشعبة، والقسمالجهة المسؤولة )الكلية، 

 .أو دراسات عليا( 

 

  :يرتكز عليها الدليل يالت الرئيسةالمجاالت  .2

 وهي على النحو التالي: ،رشاداتإلاالمالحظات وطار العام للدليل على عدد من إلا يحتوي

  .ورئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية ،يةمالحظات ينبغي أن تلتزم بها عمادة الكل -6.1

  .اإلرشادات العامة في اختيار رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية -6.2

  .اإلرشادات العامة لتشكيل فريق الجودة وتقييم األداء بالكلية -6.3

  .اإلرشادات العامة لوضع خطة عمل قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية -6.4

 .خطة تطبيق الجودة واالعتماد بالكليات -6.5 

 

 الكلية ورئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية:عمادة لتزم بها تينبغي أن : مالحظات 2.0

 .متابعةوالتنفيذ، والتخطيط، ال :وهيااللتزام بالقاعدة األساسية في علم اإلدارة،  (1

 .ارها من أولوياته في إدارة الكليةواعتب ،وضمانهاضرورة اقتناع عميد الكلية ببرامج الجودة  (2

 من البنود الدائمة في اجتماعات مجلس الكلية.وضمانها أن يكون بند الجودة  (3

 .ومتنوع  القيام بورش عمل بشكل مستمر (4

 .وليس على أساس التسيير ،العمل على إدارة الكلية على أساس التطوير (5

 

 قييم األداء بالكلية :: اإلرشادات العامة في اختيار رئيس قسم الجودة وت 2.6

 أهمها : ،توفر في رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية عدد من الخصائصييتوجب أن 

 وجود الرغبة للقيام بمهام رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية. (1

 .بقبول النقد يتحلوال وضمانها،اقتناعه بالجودة  (2

  .لتدريبالقابلية في ا (3
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 والتطوير بالكلية.  ارة التحسينامتالك إرادة وحماس إلد (4

 .أن يتمتع بالسمعة والمكانة األكاديمية الطبية التي تضفي على آرائه ومقترحاته كل التقدير واالحترام (5

  .حضور دورات تدريبية في مجال الجودة واالعتماد (6

 .حصائياً إتحليل البيانات  بأساسياتااللمام  (7

 ييم األداء بالكلية بالشكل المطلوب .القدرة على إدارة اجتماعات فريق الجودة وتق (8

 توجيه أعضاء فريق الجودة وتقييم األداء بالكلية إلى النقاط الواجب التركيز عليها.القدرة على  (9

 قدرة على قيادة وإدارة األفراد والمعلومات.مال (11

الالقدرة على المشاركة بشكل إيجابي و (11 الجاودة وضامانها فاي في جميع األنشطة واللقاءات ذات العالقاة ببارامج  فعَّ

 .الكلية والجامعة

 وفًقا لمعايير الجودة.  مقترحات للتحسين المستمر للعملية التعليمية قدرة على تقديممال (12

 .يخدم العملية التعليمية ،القدرة على كتابة التقارير بأسلوب علمي ومقنع (13

الالقدرة على التواصل بشكل  (14  .هو مطلوب منه في الوقت المحددوتطبيق كل ما  ،مع مكتب الجودة بالجامعة فعَّ

 

 : اإلرشادات العامة لتشكيل فريق الجودة وتقييم األداء بالكلية : 2.9

حيث يتطلب  ،أقسامهم العلميةفريق الجودة وتقييم األداء هم منسقي الجودة باألقسام العلمية والذين يتم ترشيحهم من قبل 

 أهمها:، ة بعدد من الخصائصأن يتمتع أعضاء فريق الجودة وتقييم األداء بالكلي

 .رائهم كل التقدير واالحترامآعلى تضفي األكاديمية التى نشطة األعمال واألمن عدد  جازإن (1

 تدريبية في مجال الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي. اتحضور دور (2

 .معرفة معايير الجودة واالعتماد الوطنية (3

 فريق الجودة وتقييم األداء بالكلية بكل مهنية وجدية وحيادية.االلتزام بتنفيذ األعمال المكلف بها ضمن  (4

  .اجتماعات فريق الجودة وتقييم األداء جميعحضور  (5

اليجابي إالمشاركة بشكل  (6  األنشطة واللقاءات ذات العالقة بعملية الجودة وضمانها في الكلية. جميعفي  فعَّ

 توجهات الصادرة من رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية .وااللتزام والتقيد بالتعليمات وال ،العمل بروح الفريق (7

 تقديم المعلومات المطلوبة عن القسم العلمي التابع له عند الطلب. (8

 االلتزام بمبادئ ضمان وتعزيز الجودة والمواضيع ذات العالقة. (9

على موافقاة مان رئايس قسام إال بعد الحصول  ،يانات عن الجودة وضمانها في الكليةباإلدالء بأي معلومات أو  عدم (11

 الجودة وتقييم األداء بالكلية.
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 : اإلرشادات العامة لوضع خطة عمل قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية : 2.4

ذات الجودة وتقييم األداء بالكلية وضع خطة عمل  لؤومسعلى للسير نحو تحقيق الجودة وضمانها داخل الكلية يتوجب 

حيث يتم مراعاة  ،باألقسام العلميةوتقييم األداء  بالتعاون مع منسقي الجودة وذلك  ،زمنية بمددومحددة  ،تطبيقيطابع 

 :اآلتيةاإلرشادات 

 لنشر ثقافة الجودة وضمانها في الكلية. يوضع برنامج زمن .1.1

 للكلية، تتضمن وضع قيم ورؤية ورسالة وأهداف الكلية. ةإستراتيجيالقيام بوضع خطة  .1.2

 . وضع خطة تشغيلية للكلية .1.3

 برامج التعليمية بالكلية. الإعداد وثائق توصيف  .1.4

 .  األقسام والشعب العلمية بالكليةفي إعداد وثائق توصيف المقررات الدراسية  .1.5

 مراجعة لوائح الكلية الداخلية. .1.6

ودليل  ،ودليل الطالب ،ودليل عضو هيئة التدريس ،مثل دليل اإلجراءات اإلدارية ،إعداد أدلة الكلية  .1.7

 خ. الموظف...إل

 .برمجية مسواء كانت مؤسسية أ ،القيام بعرض ومناقشة المعايير الوطنية للجودة واالعتماد .1.8

 مراجعة ملفات أعضاء هيئة التدريس والطلبة. .1.9

  إلخ.تقييم مقرر دراسي،ل ةاستبانتقييم عضو هيئة التدريس، ل ةاستبان، مثل بناء استبانات تقييم .1.11

  مرتبطة بزمن محدد. يةإعداد خطة لتنفيذ الدراسة الذاتية بالكل .1.11

 التدقيق الخارجي. ثمومن  ،االستعداد للتدقيق الداخلي .1.12

 

 اإلرشادات العامة لنشر ثقافة الجودة وضمانها بالكلية : : 4.0.2 

 هي : ،المقترحة هناك مجموعة من اإلرشادات  ،لجودة وضمانها داخل الكليةلنشر ثقافة ا   

 ية.تشكيل فريق الجودة وتقييم األداء بالكل (1

بغية بناء أسس وقواعد واحدة اتجاه مفاهيم  ئه؛ما بين أعضاقيام فريق الجودة وتقييم األداء بعقد لقاءات دورية  (2

وذلك  ،فاهيم الجودة وضمانهااتجاه ممتقاربة للفريق المقاييس الذهنية أن تكون األمر حيث يستلزم  ،الجودة وضمانها

  ثقافة الجودة بالكلية. قبل الشروع في نشر 

دوري برنامج بشكل هذا الأن يكون  على، وضع جدول زمنى لبرنامج نشر ثقافة الجودة وضمانها في الكلية (3

يتضمن أن  مع مراعاة، والموظفين ،وأعضاء هيئة التدريس ،ألن الكلية عناصرها متجددة من حيث الطلبة ،مستمرو

     ،، إضافة إلى تحديد آليات تقييم العملينالمستهدفعنوان الورشة أو المحاضرة، وتحديد  :النقاط التاليةهذا البرنامج 

     .أو النشاط

بغية  ،عقد لقاءات مع أطراف العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة والطلبة والموظفين (4

د أو منافع الجودة في وأدواتها وفوائ   تعريفهم بالجودة وأهميتها في التعليم، إضافة إلى تحديد أهدافها ومتطلباتها

 التعليمية. العمليةبهدف تحسين  وتطوير  ؛التعليم
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أهمية يتم توضيح  ،فمثاًل ، الضرورية لتحقيق الجودة وضمانها في الكليةوالخطوات اإلجراءات ناول اللقاءات ن تتأ  (5

ف لألقسام توصيومعتمدة للكلية، كذلك أهمية وجود  ،ومعلنة ،ومحددة ،ورسالة وأهداف واضحة ةد رؤيوجو

لضمان  للنماذج الصادرة عن المركز الوطنيوفًقا  ، وذلكوجود توصيف للمقررات الدراسيةأهمية والعلمية، 

يتم توضيح ة، وهكذا اإلداري أماألكاديمية كانت سواء األدلة تحقيق إجراءات توضيح أيًضا الجودة، كما يتم 

           عتماد. ستقود الكلية نحو الجودة واال يالتاإلجراءات والخطوات 

نشر ثقافة  بعض أعضاء الفريق يتولىأن  على سبيل المثال:وتقييم األداء بالكلية،    يتم تقسيم العمل على فريق الجودة (6

 .، وهكذا يتم توزيع وتقسيم العملما بين أعضاء هيئة التدريس ون، وأعضاء آخرالجودة ما بين الطلبة

  .كافة عليم وتوزيعها على أطراف العملية التعليمية بالكليةمطويات ونشرات للجودة في التتصميم    (7

وذلك بغية االستفادة من التغذية الراجعة في عمليات نشر  ؛أو لقاء ،تقييم مع نهاية كل نشاطلل ةأن يتم توزيع استبان (8

 ثقافة الجودة.

 .الستباناتاوتفريغ وتعبئة توزيع  ياالستفادة من الميكنة فربما يتم  (9

 هي  ف ،يتم التركيز عليها في ورش العمل أو المحاضرات التوعوية يعلق بأهم الموضوعات التأما فيما يت

 وكيف؟ ؟ولماذا ؟الجودة وضمانها في الكلية ماذا 

  المفاهيم والمهام " بالكلية األداءقسم الجودة وتقييم". 

  المفاهيم وآليات التنفيذ. -الجودة وضمانها ألعضاء هيئة التدريس 

 نظام الجودة وضمانها فى الكلية يالمساندة ف دور الكوادر. 

   المفاهيم وآليات التنفيذ.-الجودة وضمانها للمعيدين 

   الجودة وضمانها في الكلية. في نظام الطالب دور 

  الجودة وضمانها في الكلية.في نظام الموظفين دور 

 

 ستراتيجية للكلية:إل: اإلرشادات العامة لوضع الخطة ا 4.6.2

 يتوجب مراعاة النقاط اآلتية: ،للكليةاإلستراتيجية الخطة عند وضع  

 .ستراتيجية للكلية بقرار من عميد الكليةإلتشكيل فريق الخطة ا (1

إضافة إلى قسم الجودة وتقييم  ،ورؤساء األقسام العلمية ،ن يقوم الفريق بوضع الخطة بالتعاون مع عمادة الكليةأ (2

 األقسام العلمية.في قييم األداء ورؤساء وحدات الجودة وت ،األداء بالكلية

 أن يكون عميد الكلية رئيس الفريق.    (3

 تعبئة نموذج ميثاق الخطة. (4

 اختيار نموذج التخطيط. (5

 للجامعة.ستراتيجية إللخطة اتـأخذ في حسبانها اأن  (6

 اعتماد الخطة من رئاسة الجامعة. (7

 ستراتيجية بشكل دوري.  إلمراجعة الخطة ايقوم الفريق بأن  (8
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 اإلرشادات العامة لوضع خطة تشغيلية للكلية : 4.9.2

 عند وضع الخطة التشغيلية للكلية يتوجب مراعاة النقاط اآلتية:

 ستراتيجية إعداد الخطة التشغيلية. إلفريق الخطة ا يتولىأن  (1

تقييم ورؤساء األقسام العلمية، إضافة إلى قسم الجودة و ،عمادة الكليةخطة بالتعاون مع الن يقوم الفريق بوضع أ (2

 األقسام العلمية. في األداء بالكلية، ورؤساء وحدات الجودة وتقييم األداء 

 ستراتيجية للكلية .إلخطة االأن تكون الخطة مشتقة من  (3

 % من الخطة.71أن يكون زمن التنفيذ محدد باألسبوع واليوم في  (4

 .ن يتم اعتماد الخطة من رئاسة الجامعةأ (5

 .  كل ثالثة أشهر عن إنجاز تنفيذ الخطةية دورإعداد تقارير يقوم الفريق بأن  (6

 

 : اإلرشادات العامة لوضع خطة توصيف أقسام " برامج" الكلية: 4.42.

مراعاة عليها يتوجب  ،بعملية توصيف البرنامج التعليمي ،شعبة مأ ،ا  قسم مأ ،كانت كليةأعندما تقوم إدارة البرنامج سواء 

  :تي اآل

 ،لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ير عن المركز الوطنالتوصيف الصاد االلتزام بنموذج (1

 .العلميالنماذج المطلوبة للبرنامج و

 وذلك  ،البرنامج العلميبتنفيذ ورشة عمل عن آليات تعبئة نموذج التوصيف بالكلية أن يقوم قسم الجودة وتقييم األداء  (2

في بالتنسيق مع مكتب الجودة وتقييم األداء  العلمية،األقسام لرؤساء لمنسقي وحدات الجودة باألقسام، وكذلك 

 الجامعة.

 قسام العلمية " البرامج العلمية".األقسم الجودة وتقييم األداء بالكلية بإحالة نموذج التوصيف إلى كل قيام  (3

تأكد  أن يذج التوصيف، ونمو " البرنامج العلمي " ووحدة الجودة وتقييم األداء بالقسم  ،المجلس العلمي للقسم أن يعبأ (4

 من دقة المعلومات والبيانات المقدمة.

مع مراعاة  توزيعها على المستويات الدراسية وفق النموذج المحدد، بحيث يتم ترميزها  ،بيان مقررات البرنامج (5

 وترتيبها حسب تسلسل أرقامها المرجعية.

قسم موذج التوصيف إلى نحالة إلقييم األداء بالقسم مع وحدة الجودة وت القسم العلمي" البرنامج العلمي " ي نسق أن  (6

 .في كتابة النموذج النواحي الفنيةمراعاة  لتأكد منلوذلك  ،الجودة وتقييم األداء بالكلية

بعد ذلك النموذج إلى القسم ، وي حيل وفًقا للضوابط الفنيةة النموذج تعبئ منبالكلية قسم الجودة وتقييم األداء أن يتأكد  (7

القسم وي حيل  ،معالجة ذلك القصور" البرنامج العلمي " يطلب من القسم العلمي  ،في حال وجود قصورو، العلمي

  بالمعالجات المطلوبة.  قيامهللتأكد من  ،بالكليةإلى قسم الجودة وتقييم األداء مرة أخرى النموذج بعد ذلك العلمي 

عمادة الكلية، حالة التوصيف إلى إلوتقييم األداء بالقسم  مع وحدة الجودة" البرنامج العلمي " القسم العلمي أن ي نسق  (8

، إضافة إلى موافقة قسم الجودة موافقته على محتوى التوصيفمقرونة ب ،القسم العلميفق معه محضر اجتماع لير

 .على النموذج بالكلية وتقييم األداء
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 . بشكل نهائي العتماده رئاسة الجامعةإلى ذلك بعد  لتحيله ،بشكل مبدئيالتوصيف نموذج عمادة الكلية أن تعتمد  (9

بالتعاون مع المجالس العلمية مطالبة قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية من وحدات الجودة وتقييم األداء باألقسام  (11

 .طراف العملية التعليميةقبل أمن الواردة لألخذ بالمالحظات  ،أربع سنواتكل األقسام العلمية مراجعة توصيف ل

 

 إلرشادات العامة لوضع خطة توصيف المقررات الدراسية  للكلية: : ا 4.0.2 

 :يتطلب مراعاة اإلرشادات التالية  

 ،جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبيةاللضمان  ين المركز الوطنالصادر عالمقرر بنموذج توصيف  االلتزام (1

 .للمقرر الدراسيالنماذج المطلوبة و

ورشة عمل عن آليات تعبئة نموذج التوصيف المقرر الدراسي، وذلك  الكلية في م األداء قسم الجودة وتقييينفذ أن  (2

باألقسام، وكذلك لرؤساء األقسام العلمية، بالتنسيق مع مكتب الجودة وتقييم تقييم األداء لمنسقي وحدات الجودة و

 الجامعة.في األداء 

من  اذج وتعبئتهاضرورة توزيع النمباألقسام دة وتقييم األداء من وحدات الجوقسم الجودة وتقييم األداء بالكلية مطالبة  (3

 . قبل أعضاء هيئة التدريس

ورشة عمل عن آليات تعبئة  لتنفيذ" البرنامج العلمي" القسم العلمي وحدة الجودة وتقييم األداء بالقسم مع أن تنسق  (4

 القسم.في أعضاء هيئة التدريس لجميع  نموذج توصيف المقرر الدراسي 

ذج على كل أعضاء هيئة اتوزيع النملبالقسم مع وحدة الجودة وتقييم األداء " البرنامج العلمي " القسم العلمي ينسق أن  (5

 التدريس بالقسم العلمي 

كتابة وصف للمقرر يتضمن التعريف به والموضوعات الرئيسة التي سيتناولها، والهدف من تدريسه، والنتائج التي  (6

التي يمكن الرجوع  ،لكترونيةإلوالمواقع ا ،والمراجع ،بعض المصادر تضمينهمع  ،ستعود على الطالب من دراسته

 إليها.

البيانات، ومطابقة أرقام المقررات ورموزها ومسمياتها وعدد من وضوح القسم في وحدة الجودة وتقييم األداء تأكد  (7

 . وأخطاء الطباعة ،من حيث األخطاء اللغوية التوصيفوسالمة اللغة المستخدمة في كتابة  ،وحداتها

قسم التوصيف إلى  نماذجحالة إلالقسم في مع وحدة الجودة وتقييم األداء لقسم العلمي" البرنامج العلمي " اأن ينسق  (8

 وذلك بغية التأكد من النواحي الفنية. ؛الكليةفي ودة وتقييم األداء الج

وبعد ذلك يقوم بإحالة النماذج إلى  ،الكلية من تعبئة النماذج وفًقا للضوابط الفنيةفي قسم الجودة وتقييم األداء أن يتأكد  (9

عالجة ذلك القصور، ويقوم القسم طلب من القسم العلمي " البرنامج العلمي " مفي حال وجود قصور ي  والقسم العلمي، 

للتأكد من قيامه بالمعالجات  ؛الكليةفي العلمي بعد ذلك بإحالة النماذج مرة أخرى إلى قسم الجودة وتقييم األداء 

 .المطلوبة

عمادة الكلية، مرفق التوصيف إلى نماذج مع وحدة الجودة وتقييم األداء بالقسم بإحالة  ققيام القسم العلمي بالتنسي (11

، إضافة إلى موافقة قسم الجودة وتقييم التوصيفنماذج وموافقته على محتوى القسم العلمي محضر اجتماع  معه

 األداء بالكلية على النماذج.
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 . بشكل مبدئي قيام عمادة الكلية باعتماد نماذج التوصيف (11

  .بشكل نهائيليتم اعتمادها  ؛النماذج إلى رئاسة الجامعة بإحالةقيام عمادة الكلية  (12

توصيف النماذج مراجعة وتقييم األداء باألقسام العلمية ب ،من وحدات الجودة بالكليةطالبة قسم الجودة وتقييم األداء م (13

 .مع نهاية كل سنة دراسية لألخذ بالمالحظات الواردة من قبل أطراف العملية التعليمية

 

 : ةاألكاديمي التدريسعضاء هيئة أملفات لوغات المطلوبة س: اإلرشادات العامة ألهم الم 4.2.2

 يتوجب مراعاة التالي: ،الكليةفي عند إعداد ملفات أعضاء هيئة التدريس 

 تضمن الملفات الشروط المطلوبة بحسب الئحة الجامعة والكلية.تأن  (1

تتضمن الشواهد واألدلة لكل نشاط  التيو، نقاري  الوغير ن قاري  اللكل أعضاء هيئة التدريس  ذاتيةالتوفير السير  (2

 .، وتكون وفق متطلبات الجودة واالعتمادبالدقة والمصداقية الكاملةتتسم في السير الذاتية حتى  ذكر

معادلة تلك الشهائد من المركز الوطني م ب أن يت، يجن مؤسسات غير وطنيةعصادرة هائد في حال كانت الش (3

  .لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية

 . سنوي ا وتحديثها ت والبياناتمراعاة تجديد المعلوما (4

 ذات العالقة.واللوائح التشريعات مراعاة  (5

 

 ملفات الطلبة:إلعداد : اإلرشادات العامة ألهم الشروط المطلوبة  4.9.2

 يتوجب مراعاة التالي: ،عند إعداد ملفات الطلبة بالكلية

 تضمن الملفات الشروط المطلوبة بحسب الئحة الجامعة والكلية.تأن  (1

معادلة تلك الشهائد من المركز الوطني  مأن يتيجب  ،صادرة من مؤسسات غير وطنيةالثانوية ل كانت الشهائد في حا (2

 لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 

 .وتحديثها مراعاة تجديد المعلومات والبيانات (3

 ذات العالقة.واللوائح التشريعات مراعاة  (4

   

 لوضع أدلة الكلية : :اإلرشادات العامة 4.8.2

من وذلك بالكلية،  وضمانها الجودةنظام التعليمية بدورهم في تطبيق العملية توعية أطراف أدلة الكلية في زيادة  هماتس

كل طرف من أطراف العملية التعليمية، ومن ثم يتوجب مراعاة بعض ب ةخالل توضيح الحقوق والواجبات المناط

 وهي: رشادات عند وضع أدلة الكلية،إلا

 على قرار صادر من عمادة الكلية. فرق عمل تقوم بعملية وضع أدلة الكلية بناءً  تشكيل (1

 أن يتضمن القرار أنواع األدلة المراد إنجازها. (2

 أن تكون األدلة واضحة بالقدر الكافي. (3
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 رئاسة الجامعة. مأ ،سواء من عمادة الكلية ،أن يتم اعتماد األدلة من جهات االختصاص (4

 ين أكثر من دليل.عدم الجمع ب (5

 مراعاة تجديد المعلومات والبيانات. (6

 وهي: ،يمكن تحديد أهم األدلة المراد إنجازها (7

  دليل الكلية 

  ،خاص بهيجب أن يكون لكل قسم دليل دليل األقسام العلمية. 

  جراءات اإلدارية والماليةاإلدليل.  

  هيئة التدريس. أعضاءدليل 

 .دليل الطالب 

 المعيدين والفنيين.ضمن يتو ،دليل الكوادر المساندة 

 .دليل الموظف 

 .دليل استخدام مرافق الكلية 

 .دليل المكتبة 

 .دليل المعامل والمختبرات 

 .دليل األنشطة الثقافية والعلمية بالكلية 

 أي دليل ترى الكلية ضرورة توضيح آلياته. 

     

  ::اإلرشادات العامة لوضع خطة استبانات التقييم بالكلية 4.7.2   

بصرف  ،أو إعدادها ،بنائهابشكل يحقق الهدف من  اً بعضها بعضبمجموعة من األسئلة المتنوعة والتي ترتبط  هاالستباند عت

 أهمها : ة،االستبانيتوجب مراعاتها عند بناء أو إعداد  يالنظر عن عددها، ومن ثم هناك عدد من اإلرشادات الت

الصادرة عن المركز الوطني  ضوء معايير الجودة واالعتمادوذلك في  ة،د الهدف المطلوب من عمل االستبانتحدي .1

 .، ومن ثم تحديد البيانات والمعلومات المطلوب جمعهالجودةلضمان ا

 .ذات موثوقية ةحتى تكون االستبان ،على مجموعة من الخبراء لقياس صدقها عرض االستبانه .2

 ة،اختيار أسئلة االستبان، من خالل العلميةحتى تكون أداة تتسم ب هجراء الصدق والثبات على االستبانينبغي إ .3

إلعطاء رأيهم بشأن نوعيتها من حيث الفهم  ،وتجربتها على مجموعة محدودة من اإلفراد المحددين في عينة البحث

وفي ضوء  ،والشمولية والداللة وكذلك كميتها وكفايتها لجمع المعلومات المطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته

 . فإنه يستطيع تعديل األسئلة بالشكل الذي يعطي مردودات جيدة ،صل عليهاالمالحظات التي يح

 ونسخها باألعداد المطلوبة. ،بشكلها النهائي ةتصميم وكتابة االستبان .4
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يتم والجهات التي  ،بعد تحديد األشخاص ةضل وسيلة لتوزيع وإرسال االستبانحيث يقوم باختيار أف ة،توزيع االستبان .5

 لية التقييم.ارها كعينة لعمياخت

 عننجاز اإلجابة إت في فقد يحتاج الباحث إلى التأكيد على عدد من األفراد والجها االستبانة، عنمتابعة اإلجابة  .6

 قدت بعضها .خاصة إذا ف   ا،وقد يحتاج إلى إرسال نسخ أخرى منه ا،وإعادته ة،االستبان

% فأكثر من  75جمع ما بنسبة حيث البد من  ،للتأكد من وصول نسخ جديدة منها ؛الموزعة ةتجميع نسخ االستبان .7

على الموضوع المراد  لحصول على نتائج مرضيةللتكون كافية  ؛اإلجابات المطلوبة من االستبانات الموزعة

 .حصائًياإبعد تحليلها وذلك  ،دراسته

 وهي :    ،في عملية التقييم هماتس ييمكن تحديد أهم االستبانات الت .8

 بل زميلاسي من ق  تقييم مقرر درل ةاستبان. 

 رضا الطالب عن أستاذ المقرر.لقياس  ةاستبان  

 دور المشرف األكاديميلمعرفة  ةاستبان. 

 جين للتعرف على مدى رضا أرباب العمل عنهميمتابعة الخرل ةاستبان. 

 الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالكليةلقياس   ةاستبان.  

 ة ألعضاء هيئة التدريس بالكليةتحديد االحتياجات التدريبيل ةاستبان.  

 الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة اإلدارية بالكلية لقياس ةستبانا. 

 تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة اإلدارية بالكليةل ةستبانا. 

 مستوى رضا الطالب عن اإلرشاد األكاديميلقياس  ةاستبان. 

 الدراسي مستوى رضا الطالب عن المقررلقياس  ةاستبان. 

 عن الخدمات المقدمة لهم. وى االحتياجات الخاصةذرضا خاصة عن  ةاستبان 

 آراء الخريجين حول البرنامج األكاديمي لمعرفة  ةاسـتبان. 

 رضا أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات المقدمة من قسم التسجيل بالكلية  لمعرفة مدى ةاستبان 

 الجامعية المقدمة لهم رضا طلبة الكلية عن الخدمات لقياس ةاستبان. 

 أهميتهاترى الكلية أخرى  ةأي استبان . 

 

 : اإلرشادات العامة إلعداد الدراسة الذاتية  4.01.2 

االعتماد، الجودة و هي نقطة االنطالق األولى، بل الخطوة األساسية التي ال مناص منها في عملية  الذاتية الدراسةعملية  عدت  

، وذلاك مان معاايير االعتمااد الوينياةبهدف تقويم أدائها اساتناًدا إلاى  الكلية تقوم بها  ،ائيةفهي مجموعة من الخطوات اإلجر

رشاادا  إلاخالل جمع البيانات واإلحصاءات ذات العالقة خالل وضعها الحالي، ومقارنتها بمعايير الجودة واالعتماد، ومن 

 هي: ،التى يتم مراعاتها

بتشاكيل الفرياق مان  اً ويصادر قارار ،فرياق الدراساة الذاتياةالكلية باقتراح في ء وتقييم األداالجودة أن يقوم رئيس قسم  (1

 عمادة الكلية. 
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 .الكليةيجب أن يتكون الفريق من ممثلين من جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية في  (2

الذاتياة أن يقاوم  يقوم الفريق بإعداد خطة الدراسة الذاتية، حيث ينبغي على الفرياق الاذي يتاولى قياادة عملياة الدراساة (3

وآلياات عمال مفصالة عان خطاوات تنفياذ هاذه العملياة، بماا فاي ذلاك تحدياد عادد الفارق  ،بوضع إستراتيجية واضاحة

 الفرعية التي تختص بتنفيذ مهام معينة. 

 .تحديد أهم البيانا  والمعلوما  (4

  .أو التحليل الرباعي..إلخ ،ةتحليل الفجو :، مثلالتخطيط نماذجأن يتم تحليل البيانا  والمعلوما  وفق ا ألحد  (5

وذلك فاي حااو وجاودهم ، أماا فاي ، وأهداف الكلية ،ورسالة ،ورؤية ،قيمقيام الفريق بمراجعة سينتج عن هذا التحليل  (6

هااذا هم اكمااا سيسااواألهااداف،   ،والرسااالة ،والرؤيااة ،ماان القاايم بناااء وو اا  كاال  فساايقوم الفريااق ب ،حاااو عاادم وجااودهم

    .ستراتيجية للكليةإلالخطة البنا   في و  بشكل عام التحليل 

 أن يتم تقييم الكلية وفق ا لمعايير االعتماد الوينية.  (7

  .كتابة تقرير الدراسة الذاتية (8

 من توصيا  ومقترحا  التحسين والتطوير. ا  سة الذاتية عدداأن يقدم تقرير الدر (9

 الحظاتها على التقرير.أن يتم إحالة تقرير الدراسة الذاتية على األقسام العلمية إلبداء م (11

 ،واسااتغالو الفاارم المتاحااة ،وتعزيااز مااواين القااوة،أن تقااوم عمااادة الكليااة بو اا  لطااة لمعالجااة مااواين ال ااعف  (11

 في تقرير الدراسة الذاتية.  ومواجهة التحديا  الداللية والخارجية

 

    :لعملية التدقيق الداخلي: اإلرشادات العامة  4.00.2

للتأكاد مان التازام الخطاوة بعد االنتهاء من الدراسة الذاتية، وتأتي هاذه ، الثانيةهي نقطة االنطالق اخلي التدقيق الدعملية  عدت  

 :ما يأتي  ،يتم مراعاتها التيرشادا  إلاالخطوات اإلجرائية، ومن فريق الدراسة الذاتية ب

إلاى مادير مكتاب الجاودة وتقيايم األداء  تقريار الدراساة الذاتياةبإحالاة وتقيايم األداء بالكلياة الجاودة أن يقوم رئايس قسام  (1

إضافة إلى قيام الكلية بالمعالجات المطلوبة والمقترحة مان قبال  ،يفيد فيه االنتهاء من عملية الدراسة الذاتية ،بالجامعة

 .كما يطالب مدير المكتب باالستعداد الستقبال فريق التدقيق الداخلي ،فريق الدراسة الذاتية

إضاافة  ،من خبراء الجاودة وضامانها بالجامعاةالتدقيق الداخلي فريق ة وتقييم األداء بالجامعة دير مكتب الجودي شكل م (2

 من خارج الجامعة. إلى بعض الخبراء 

 . يتم إحالته للكلية ،لزيارة الكلية اً زمني جدوالً الفريق  ي عد (3

 أيام.  5إلى  3من  الميدانية للكلية تستغرق مدة زيارة  (4

تلاك لاالو  واألدلاةجما  الشاواهد ثام  ،بتحليال تقريار الدراساة الذاتياة قبال الزياارة الميدانياةللي التدقيق الدافريق يقوم  (5

 حتى تتم مراجعته.تح ير وتجمي  التقرير النهائي والزيارة، 

 يتم تقييم الكلية وفق ا لمعايير االعتماد الوينية.   (6

 والتطوير.عدد من توصيا  ومقترحا  التحسين التدقيق الداللي أن يقدم تقرير  (7

 إلبداء مالحظاتها على التقرير. ؛األقسام العلميةإلى التدقيق الداللي أن يتم إحالة تقرير  (8
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 . التدقيق الدالليوتعزيز مواين القوة في تقرير  ،أن تقوم عمادة الكلية بو   لطة لمعالجة مواين ال عف (9

 

 الكلية  تساهم في بناء نظام الجودة وضمانها في يأهم النماذج الت:  1.4.2.

 اجتماع مجلس الكلية. محضر  نموذج  (1

 محضر اجتماع القسم العلمي. نموذج  (2

 .ناألكاديمييرئيس القسم مع المرشدين  اجتماعموذج ن (3

 .األكاديمى اإلرشاد اجتماعنموذج  (4

 .رسالة إلى أستاذ المقرر من المرشد األكاديمي لمتابعة الطالب المتعثر أكاديمياً نموذج  (5

  .رشاد االكاديميإللى عمادة الكلية عن اإالقسم تقرير رئيس نموذج  (6

 .لى رئاسة الجامعةإمن عمادة الكلية  يالتقرير الفصلنموذج  (7

 .التقرير النهائي للجنة مراجعة البرنامج األكاديمينموذج  (8

 نموذج توصيف البرنامج التعليمي. (9

 نموذج توصيف المقرر الدراسي.  (11

 للبرنامج العلمي. الفصليتقرير النموذج  (11

  .عن أنشطة البحث العلمي على مستوى القسم العلمي يموذج تقرير سنون (12

  .عن أنشطة البحث العلمي على مستوى الكلية ينموذج تقرير سنو (13

 .لمقرر الدراسيل فصلينموذج تقرير  (14

    .عن سير االمتحاناتفصلي نموذج تقرير  (15

 .الخطة السنوية لعضو هيئة التدريسنموذج  (16

  .راجعة الزميل في العملية التعليميةدعوة للمشاركة في منموذج  (17

 ة.تقييم الزميل ألنشطة التدريس داخل القاعة الدراسينموذج  (18

   .بطاقة معايير الموقع اإللكتروني للكليةنموذج  (19

 .بطاقة معايير محاضر االجتماعات الكليةنموذج  (21

  يته.الكلية أهم ترى ،آخرأي نموذج  (21

 



 

                     

 

 
 

 
 

 الكليات    تطبيق الجودة واالعتماد ب ةخط: 5.6
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    ورش تدريبية  -فريق عمل  وضع خطة تشغيلية للكلية   15
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 بالكلية

41 

 –ستبانات التقييم الخاصة باألستاذ ابناء عدد من 

 –المعيد  –الموظف  –المقرر الدراسي  –الطالب 

سوق  -لكتروني اإلالموقع   –الخريج  –الفني 

  .....إلخ -العمل 

 محاضرات علمية –مل ورش ع

رئيس قسم الجودة  وتقييم األداء 

 الجودة باألقسام ومنسق -بالكلية
 شهر 

تقارير ونتائج استبانات 

وثيقة  –ورش العمل 

 االستبانات 

يتم تحديد أهم االستبانات  في 

 ملحق خاص.

 صفحة الكلية  –مراجعة الموقع االلكتروني  .4

تقييم على عدد من لل توزيع استبانه

التعليمية وبعض العملية طراف أ

 الخبراء في تقنية المعلومات

رئيس قسم الجودة  وتقييم األداء 

مدير إدارة تقنية المعلومات  -بالكلية

 صفحة الكلية  لؤومس –بالجامعة 
 ثالثة أسابيع 

الحصول على تغذية راجعة 

 بعد تفريغ نتائج االستبانات 
م عملية المراجعة من خالل تت

 ييم خاصة بالموقع تقلل استبانه



 

                     

 

 

 محاضرات علمية –ورش عمل  خالقي للكلية أوضع ميثاق  43

رئيس قسم الجودة  وتقييم األداء 

نقيب  -منسقي الجودة باألقسام -بالكلية

 شهر بالكلية  سالتدريأعضاء هيئة 

تقارير ونتائج استبانات 

وثيقة  –ورش العمل 

 الميثاق 

يتم وضع جدول زمني  لورش   

اضرات  العلمية  في العمل ومح

خطة قسم الجودة وتقييم األداء 

 بالكلية

44 
مطالبة األقسام العلمية ببناء ميثاق أخالقي  

 منبثق من الميثاق األخالقي للكلية ويراعي 
 خطاب موجه إلى رؤساء األقسام 

 نقيب أعضاء هيئة التدريس 
 انأسبوع

إنجاز وثائق الميثاق 

  األخالقي لألقسام العلمية 

46 
العمل على إعداد الدراسة الذاتية للكلية وفق ا  

 لمعايير االعتماد المؤسسي الوطنية.

اجتماعات  –مقترح تشكيل فريق 

 يلقاءات الفريق مع ذو –الفريق 

إعداد  -توزيع االستبانات –العالقة 

  -مسودة التقرير 

 

رئيس قسم الجودة وتقييم األداء 

 انهرش الجودة باألقسام  ومنسق   -بالكلية

 

 –قرار تشكيل الفريق

 –محاضر االجتماعات 

 وثيقة الدراسة الذاتية   

يتم وضع ملحق خاص إلعداد 

الدراسة الذاتية يتضمن خطوات 

 إنجاز الدراسة الذاتية.

45 

توزيع تقرير الدراسة الذاتية على أقسام الكلية 

 ،إلبداء المالحظات ومعالجة مواطن الضعف

 وتعزيز مواطن القوة 

تقرير الدراسة الذاتية لألقسام  إحالة

 العلمية

رئيس قسم   -رؤساء األقسام العلمية 

 ومنسق -الجودة وتقييم األداء بالكلية

 الجودة وتقييم األداء باألقسام
 يومان

 

  إحالة خطة المعالجة 

47 
مخاطبة مدير مكتب الجودة بالجامعة بشأن 

 االستعداد الستقبال فريق التدقيق الداخلي 
 مخاطبة إعداد 

رئيس قسم الجودة  وتقييم األداء 

 يوم بالكلية 
 إحالة المخاطبة 

 

48 
تشكيل فريق التدقيق الداخلي من قبل مدير مكتب 

 بالجامعة الجودة وتقييم األداء 
 مقترح الفريق 

مدير مكتب الجودة وتقييم األداء 

رئيس قسم الجودة   –بالجامعة  

 وتقييم األداء بالكلية 
 ثالثة أيام

 

  قرار فريق التدقيق الداخلي 

 جدول زمني  زيارة فريق التدقيق الداخلي للكلية  49
 فريق التدقيق الداخلي 

 خمسة أيام
إعداد تقرير التدقيق 

  الداخلي 

61 
قيام الكلية بمعالجة مالحظات تقرير التدقيق 

 الداخلي 
 إحالة تقرير التدقيق الداخلي للكلية 

األداء مدير مكتب الجودة وتقييم 

 ثالثة أسابيع بالجامعة 
وضع خطة لمعالجة 

  المالحظات 

61 
مخاطبة مدير مكتب الجودة بالجامعة بشأن 

 االستعداد الستقبال فريق التدقيق الخارجي 
 إعداد مخاطبة 

رئيس قسم الجودة  وتقييم األداء 

 يوم واحد بالكلية 
 إحالة المخاطبة 

 


