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 :تقديم 
 

األول يشــمل التقــويم الــذاتي والخــارجي : مــة لالتحــاد أن أصــدرت دليلــين ســبق لألمانــة العا 
 .وآليات استخدامه، والثاني يشمل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء االتحاد

ويسرنا أن نضع بين أيديكم دليًال ثالثًا يشـمل المقـاييس النوعيـة والمؤشـرات الكميـة لضـمان  
 .ات العربية أعضاء االتحادالجودة واالعتماد للجامع

لقد جاء إعداد هذا الـدليل ثمـرة لجهـود مكثفـة لنخبـة مـن الخبـراء والمتخصصـين فـي مجـال  
الجــودة علــى المســتويات المحليــة والعربيــة والدوليــة، ونتيجــة دراســة مستفيضــة للصــيغ المعمــول بهــا 

نوعيــة والكميــة المطبقــة علــى مختلــف الصــعد، وبعــد التأكــد مــن المطابقــة شــبه الكاملــة للمقــاييس ال
  .عربيًا وعالمياً 

ـــدليل بالتفصـــيل المقـــاييس النوعيـــة والكميـــة للعناصـــر األساســـية التـــي تكـــون  يتنـــاول هـــذا ال
بمجموعهــا التقــويم النهــائي لجــودة المؤسســة وبنــاء هــذه المقــاييس لكــل عنصــر مــن هــذه العناصـــر 

 .المدرجة في الدليل
تضــمنها هــذا الــدليل ومــا وضــع لهــا مــن مؤشــرات  إن هــذه المقــاييس النوعيــة والكميــة التــي

ســتكون عونــًا للمؤسســة التعليميــة لحصــر البيانــات والمعلومــات ذات العالقــة بــأداء المؤسســة والتــي 
مـن خاللهــا يمكـن للقــائمين علــى شـؤونها معرفــة جوانـب القــوة لتعزيزهــا ومواقـع الضــعف لمعالجتهــا، 

ذاتهــا وتجويــد أدائهــا آخــذة باالعتبــار تطــور هــذا وبالتــالي الحكــم علــى مــدى نجاعــة أداء المؤسســة 
 .األداء عبر مراحل عملها زمنيًا، ومن ثم مقارنة ذلك مع المؤسسات الممائلة عربيًا وعالمياً 

وٕاننــا إذ نضــع هــذا الــدليل بــين أيــدي القــائمين علــى جامعاتنــا العربيــة نتطلــع إلــى اإلهتمــام 
تمهيـــدًا للحصـــول علـــى شـــهادة الجـــودة، والتـــي بتطبيـــق هـــذه المؤشـــرات بجانبيهـــا الكمـــي والنـــوعي 

أصــبحت معيـــارًا عالميــًا للحكـــم علــى مـــدى تقــدم وتطـــور الجامعــات واســـتجابتها لمتطلبــات العصـــر 
 .الحالي

          واهللا ولي التوفيق،،،                      
 
 

 صالح هاشم. د.أ                                                  
 األمين العام التحاد الجامعات العربية                     

 رئيس مجلس إدارة مجلس ضمان الجودة واالعتماد      
  
 :  .....................................الدولة 
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 :....................................التعليمية المؤسسة 
 

 .................................العنوان الكامل للمؤسسة 
 

 ....................رقم الهاتف..........................ُ. ..:..Faxرقم الفاكس
 .................................البريد األلكتروني .........................   :الموقع االلكتروني للمؤسسة

 
جامعة عربية في   )(    الدول العربيةتابعة لجامعة  ) (    اهلية او خاصة   ) (   حكومية :نوع المؤسسة

 ).  ( اخرى  (   )عربي نبية مشتركة في قطر جامعة اج (    ) غيرعربيقطر 
     

 :تاريخ بدء الدراسة فيها                       :تاريخ تاسيس المؤسسة
 

 .(            )خارج العاصمة (         ) في العاصمة :موقع المؤسسة
 

 (         )مختلطة(          ) لالناث فقط (          ) للذكور فقط :صةهل المؤسسة مخص
 البريد االلكتروني )الموبايل ( رقم  رقم الهاتف االسم      *المؤسسة ادارة 

     الرئيس
     نائب الرئيس

     المساعد االداري
     المساعد لشؤون الطلبة

     المساعد العلمي
تماد في مدير الجودة واالع

 المؤسسة
    

 .يرجى التقيد بالمسميات المعمول بها في مؤسستكم*
 

 (       ) خرآ(       ) حكومي  :المؤسسة جهة تمويل
 

 (         )عدد االقسام (            ) عدد الكليات في المؤسسة 
 

 )        (   بلوم العالي الد)           (    الماجستير )         (     الدكتوراه :مجموع عدد الطلبة 
 (          )   الدرجة الجامعية االولى

 
 :مقدمة
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يحتوي هذا الجزء من دليل ضمان الجودة واالعتماد على االدوات التي تساعد فريق 
الى سهولة ودقة اتخاذ االحكام ومن ثم كتابة  يؤديالتقويم على تسجيل االدلة وفق نظام معين 

 .يةالتقرير في صورته النهائ
من جوانب متعددة، وتؤثر في االداء الجامعي كما ذكرنا سابقا البيئة الجامعية  تتكون
 ،ان بناء ادوات تقويمية لكل من هذه العواملو  .اهيك عن التفاعل بين هذه العواملعوامل كثيرة ن

 عامل يتكون من مجموعة من المكونات التي تحتوي بدورها على ادوات مع االخذ باالعتباران كل
 .عملية شاقة تستلزم الكثير من الوقت والجهد والمال، خاصة بها

تهم في التقويم اعلى خبرات المقومين وكفاءلمقترحة في هذا الدليل الفلسفة والمنهجية ا تركز
وضمان الجودة للمؤسسة يضاف الى ذلك االلتزام بنظام ضبط الجودة ودليلها واتباع المعايير 

 .وات التقويميةومن ثم استخدام مجموعة االد
ان تعدد االدوات واالساليب المستخدمة يساعد على دقة اتخاذ االحكام الصادرة وكذلك 
المناقشات وتبادل االراء بين اعضاء فريق التقويم، اال ان كل ذلك يعتمد على خبرة ومهارة وفهم 

 .المقوم والفريق
التقويم لوب االول هو تتطلب ادوات التقويم استخدام اسلوبين من اساليب التقويم االس

 .التقويم الكمي  النوعي واالخر هو
 

 :التقويم النوعي
وتستخدم فيه ادوات واساليب عديدة منها المناقشات والمقابالت والمالحظات وفحص 

قد يكون فريق التقويم  بهذاو . السجالت واالعمال ودراسة الحاالت والمقاييس واالستبانات وغيرها 
وعلى ضوء المعلومات والبيانات واالدلة التي تتجمع لدى اعضاء . نوعياسلوب التقويم ال اتبع

الفريق يقوم الفريق بتلخيص النتائج واالحكام التي توصل اليها باالجابة على فقرات وعبارات 
جودة المدخالت  علىوينصب التركيز هنا . لتي تبين جودة اداء المؤسسة المقاييس المكتوبة وا

 .والعمليات والمخرجات 
ان يستعين خبرته و  ان يستخدم، عند اصدار االحكام للمقوم أنه ال بدومعنى ذلك   

العوامل المختلفة في المؤسسة على مستوى االداء  وكيفية تأثير كل ،بالمعايير واالدوات المختلفة
العام للمؤسسة وعلى مستوى تحصيل الطلبة وجودة التعلم والتدريس وسلوك الطلبة واتجاهاتهم 

 . لى الشمولية والتكاملكام هنا إاالحتميل اذ ، الكلي ونموهم
 
 

 :التقويم الكمي
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على وضع االحكام في صورة رقمية ، ويتيح في هذا االسلوب يركز اعضاء الفريق 
على حدة من ناحية كمية عناصر اداء المؤسسة كل عنصر من التقويم الكمي النظر بدقة الى 

 .والمخرجاتالعمليات المدخالت و  وبالتالي التركيزعلى جودة
ة واالدوات ان التكامل بين االسلوبين واتباع المعايير الموضوعة واستخدام االدل

توضح االحكام النهائية عن المؤسسة من حيث جودة ادائها وامكانية والمناقشات الجماعية 
 .واالعتماد حصولها على شهادة ضمان الجودة

 
 :االدوات المستخدمة في الدليل

التقويم على مراجعة العناصر األساسية للمؤسسة ومجاالتها التي تكّون  تركز عملية
 :وهذه العناصر هي. لجودة اداء المؤسسة وبرامجها النهائيمجتمعة التقويم 

 .رؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططها   -1
 .القيادة والتنظيم االداري  -2
 .الموارد المالية والمادية والتقنية والبشرية  -3
 .اعضاء هيئة التدريس- 4
 .الطلبة  -5
 .الخدمات الطالبية  -6
 .البرامج والمناهج الدراسية  -7
 .البحث العلمي- 8
 .خدمة المجتمع  -9

 .التقويم -10
 .االخالقيات الجامعية- 11

بناء المقاييس النوعية المتخصصة لكل عنصر من العناصر المذكورة تم بموجب ذلك 
، وعلى امام كل عبارة لالجابةت ثالثة بدائل من العبارات ووضع ااعاله وتضمنت المقاييس عدد

وفضال عن ، اعضاء الفريق قراءة كل عبارة بدقة وامعان ومن ثم االجابة باختيار البديل المناسب
ملء المعلومات اعضاء الفريق وعلى ذلك تم تحديد المؤشرات الكمية لكل عنصر من العناصر 

 .جداول بكل دقة وامانةوالبيانات الموجودة على شكل 
ؤثر بالشك مقاييس النوعية والكمية ستلل ةالعشوائي التعبئةونود ان ننوه الى ان عملية 

على نتائج عملية التقويم ومنح الدرجات المطلوبة للمؤسسة وبالتالي ستخضع المؤسسة الى 
مجلس  من قبلالفحص الميداني لمطابقة مضمون المقاييس المدونة مع واقع حال المؤسسة 

 . ضمان الجودة واالعتماد في اتحاد الجامعات العربية 
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 مفاهيم ومصطلحات اساسية 

 Qualityالجودة     -1
لغة من كلمة اجاد اي اتى بالجيد من قول او عمل واجاد ) معجم الوسيط ( عرفها   

 . وجاد الشيء جوده بمعنى صار جيداالشيء صيره جيدا ، والجيد نقيض الرديء ، 
 . بانها المطابقة لمتطلبات او مواصفات معينة وعرفت 

 American National Standards Instituteوعرفها المعهد االمريكي للمعايير 
بانها جملة السمات والخصائص للمنتج او الخدمة التي تجعله قادرا على الوفاء 

 .باحتياجات معينة 
  Total Qualityالجودة الشاملة     -2

بية مجموعة من الخصائص او السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن يقصد بها في التر 
وتغذية  وحالتها بما في ذلك كل ابعادها من مدخالت وعمليات ومخرجات جوهر التربية

راجعة والتفاعالت المتواصلة التي تؤدي الى تحقيق االهداف المنشودة والمناسبة للجميع 
. 

   Total Quality Managementمفهوم ادارة الجودة الشاملة     -3
هي منحى تنظيمي لالدارة والمراقبة يقوم على قيادة االدارة العليا للمؤسسة للنشاطات 
المختلفة المتعلقة بالتحسين المستمر للجودة ، كما يقوم على اشراك جميع العاملين في 

 .المؤسسة في تلك االنشطة 
  Quality Controlضبط الجودة    -4

ق مستويات مرغوبة في المنتج عن طريق فحص عينات من المنتج ويقصد به نظام يحق
. 

االشراف على العمليات االنتاجية لتحقيق انتاج سلعة بأقل " وتعرفه معاجم اخرى بانه 
عد خطوة اساسية وي. تكلفة وبالجودة المطلوبة طبقا للمعايير الموضوعية لنوعية االنتاج

 .تسبق ضمان الجودة 
 Quality Assuranceضمان الجودة    -5

ليات واجراءات تطبق في الوقت الصحيح والمناسب للتأكد من ان هي عملية ايجاد آ
 .الجودة المرغوبة ستحقق ، بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية 

كما وعرفت هي الوسيلة للتاكد من ان المعايير االكاديمية المستمدة من رسالة الجهة 
ا وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء قوميا او عالميا المعنية قد تم تعريفه
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، وان مستوى جودة فرص التعلم واالبحاث والمشاركة المجتمعية تعد مالئمة وتستوفي 
 .توقعات مختلف انواع المستفيدين من هذه الجهات 

  Quality Auditمراجعة الجودة   -6
مة والتأكد من دقة بتقييمات اعتيادية منتظمة للمالء قيامهي احد ادوار االدارة العليا في ال

وفعالية وكفاءة وتناسب نظام ادارة الجودة بما يتفق وسياسة الجودة واالهداف التي 
تستجيب الحتياجات التغيير وتطلعات االطراف ذات المصالح ، كما تشتمل المراجعة 

تدقيق من بين مصادر ويستخدم تقرير ال. ى تحديد الحاجة التخاذ االجراءاتعل
 . المعلومات االخرى لمراجعة نظام الجودة

  Accreditationاالعتماد   -7
اجل ان تتاكد من ان  هي مجموعة االجراءات والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد من

، وان ودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويمحققت شروط ومواصفات الجالمؤسسة قد 
معايير المعلنة والمعتمدة وان لديها انظمة قائمة لضمان الجودة برامجها تتوافق مع ال

.  مكتبنشرها اليمية وفقا للضوابط المعلنة التي يوالتحسين المستمر النشطتها االكاد
وهو تاكيد وتمكين للجامعات العربية لكي تحصل على صفة متميزة وهوية منفردة في ان 

 .ة الخطوات المتخذة لتحسين الجودة خطوات ناجح
  Institutional Accreditation)المؤسسي(االعتماد االكاديمي   -8

هو اعتماد المؤسسة ككل وفقا لمعايير محددة حول كفاية المرافق والمصادر ويشمل ذلك 
العاملين بالمؤسسة وتوفير الخدمات االكاديمية والطالبية المساندة والمناهج ومستويات 

وعادة . وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية  انجاز الطلبة واعضاء هيئة التدريس
ماتقوم به احدى هيئات االعتماد استنادا الى معايير محددة ثم تقرر نتيجتها ان تلك 
المؤسسة قد استوفت الحد االدنى من المعايير فتصبح بالتالي معتمدة لفترة زمنية محددة 

ة للمؤسسة في عالقاتها فاالعتماد اذن شهادة تثبت ضمان الجودة وهي مهمة ضروري. 
 .مع الطلبة واالهل واالساتذة والجهة المانحة وسوق العمل والمجتمع المحلي 

 Programming Accreditation) التخصصي(االعتماد البرامجي    -9
 تحقيقها لمتطلباتهو تقييم البرامج بمؤسسة ما والتاكد من جودة هذه البرامج ومدى 

 . مع المعايير العالمية المحددةفق بما يتو الشهادة الممنوحة 
 

  Performance Evaluationتقويم االداء   -10
) ان كان فردا او مؤسسة او نظاماً (العملية التي يتم من خاللها اخضاع اداء المقوم  هو

للحكم والتقدير بصورتيه الكمية والنوعية وذلك انطالقا من المعنى الذي اعتمده المقوم 
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ء االهداف المعتمدة  من خالل استخدام بعض المقاييس في فهم االداء وفي ضو 
 .المرجعية التي تساعد على فهم وادراك العالقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم

فتقويم االداء الجامعي يقوم على عملية تحليل الوضع الراهن لالداء االكاديمي 
اوجه القصور والمؤسسي للكشف عن نواحي القوة والضعف وتحديد االنحرافات و 

المختلفة وتشخيص المشكالت التي تؤثر سلبا على هذا االداء وذلك بهدف اتخاذ القرار 
المناسب بشأنها لالرتقاء بمستوى االداء االكاديمي والمؤسسي للنهوض برسالة المؤسسة 

 . بفاعلية وكفاءة 
  Indicatorالمؤشر   -11

وقة لقياس االنجاز او للكشف عن عامل او متغير كمي او نوعي يوفر وسيلة بسيطة موث
 .التغيرات المرتبطة بالتدخل االنمائي او للمساعدة على تقدير اداء متدخل انمائي

  Performanceاالداء    -12
 .مقياس لما تم انجازه من عمل من قبل مؤسسة او فريق او شخص  

 Performance Indicatorsمؤشرات االداء   -13
لوقت لالستدالل كمية والنوعية تستخدم لتتبع االداء بمرور اهي مجموعة من المقاييس ال

وهي نقاط الفحص التي تراقب التقدم  ،مستويات االداء المتفق عليهال مدى تلبيتهعلى 
 .نحو تحقيق المعايير 

  Quantitativeالكمي    -14
 .معطيات ومعلومات معروضة كأرقام وأحصاءات كطريقة الستقصاء الظواهر بالمقاييس

  Qualitative الكيفي  -15
معطيات ومعلومات معروضة مع اوصاف وشروح وهي طريقة الستقصاء تجربة 

 .المنتفعين عن طريق المالحظة والمقابالت
  Input المدخالت  -16

الحجم الكلي للموارد المخصصة لغرض معين والتي تستعمل من اجل تشغيل نظام ما 
 .لية والتقنية والمعلومات والوقتوتشمل، الموارد البشرية والمادية والما

 
 

  Processes ياتالعمل  -17
خذ العملية وتأ .سلسلة من االنشطة واالتصاالت المترابطة مصممة لتحقيق هدف محدد

وقد تشتمل . واحدا او اكثر من المدخالت المحددة وتحولها الى مخرجات محددة 
حكم االدارية الضرورية لتوصيل العملية على االدوار والمسئوليات واالدوات واليات الت
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المخرجات على نحو موثوق فيه وتتضمن العملية تعريف السياسات والمواصفات 
 .واالرشادات واالنشطة وتعليمات العمل اذا دعت الحاجة لذلك

  Output المخرجات  -18
ن الجوانب المنتجة من النظام والتي تحكمها العالقات البنيوية بين مافيه من متغيرات وبي

 .قيم متغيرات المدخالت
  Performance Measurementقياس االنجاز   -19

قياس االلتزام بمعايير الجودة المقررة ويمكن قياسه على المستوى الوطني او مستوى 
 .المؤسسة او الفرد مقدم الخدمة ويشمل مقاييس للعمليات والنتائج

  Procedure االجراءات  -20
او هو مجموعة من التعليمات المكتوبة التي . لتنفيذ العمل من القواعد الالزمةمجموعة 

 .تصف الخطوات المتفق عليها النجاز عمل معين او سلسلة من االعمال
  Standardالمعيار   -21

ويقصد بالمعيار . جاء في المعجم الوجيز ان المعيار هو مااتخذ اساسا للمقارنة والتقدير 
لضمان للتعليم الجامعي الجيد الذي يمكن قبوله  المواصفات الالزمة"في هذا الدليل  

 ".جودته ، وزيادة فعاليته ، وقدرته على المنافسة في الساحة التربوية العالمية 
والمعيار هو مقياس مرجعي يمكن االسترشاد به عند تقويم االداء الجامعي في دولة 

وقد تكون . ودة عربية معينة وذلك من خالل مقارنته مع المستويات القياسية المنش
المعايير عبارة عن مستويات تضعها احدى الجهات الخارجية ، او مستويات انجاز في 

 .مؤسسة اخرى يتم اختيارها للمقارنة 
 يير االكاديمية للجامعات العربيةالمعا  -22

هي معايير محددة توضع من قبل لجان استشارية متخصصة في مكتب ضمان الجودة 
او عالمية وتتضمن الحد االدنى من  اقليميةمراجع خارجية  في االتحاد مستمدة من

رسالة واهداف  بها الخريجون من البرنامج وتحقيقالمعرفة والمهارات المفترض ان يكتس
 .المؤسسة 

 
 

  Rankingالترتيب   -23
هو الدرجة الكلية التي تحصل عليها المؤسسة من خالل جمع المؤشرات المختلفة 

ق االوزان ومن ثم تستخرج النتيجة الكلية للمؤسسة ية وتطبوتخضع لعمليات حسابي
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ويتم تحديد ترتيب المؤسسة من بين عدد المؤسسات المتقدمة للحصول على . المعنية 
 .شهادة الجودة واالعتماد

  Instituteالمؤسسة   -24
يقصد بها في هذا الدليل كل مؤسسة تعليمية حكومية او غير حكومية تقدم برامج دراسية 

بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة او  ثالث سنواتمنتظمة التقل مدتها عن 
 .مايعادلها وتهدف الى منح درجة علمية وكذلك مراكز البحث العلمي ومؤسساته 

     ISOااليزو   -25
 .النظير، او المتساوي)  Equal( والتي تعني )  ISOS( هي اختصار للكلمة اليونانية 

 International( ختصارا للمنظمة الدولية للتقييس االيزو وتعني ايضا ا

Standardization Organization ISO  . ( وهي منظمة منتشرة على نطاق عالمي
ومهمتها اصدار المواصفات الدولية ) اعضاء االيزو ( تمثل هيئات المقاييس الوطنية 

 . وغيرها  المجاالت الصناعية ، التعليمية ، الصحية ، البيئيةكافة في 
  Informationالمعلومات  -26

 ا وقد تكون مكتوبة او مسموعة او علىاستعماله تنظيمها وتفسيرها وتوظيفمعطيات تم 
 .شريط فيديو او صورة ضوئية

  Information gatheringجمع المعلومات   -27
معطيات هو تحديد المعطيات الكمية والنوعية الالزمة وكيفية الحصول عليها من قواعد ال

 .المحوسبة ومن المواد المطبوعة ومن مصادر االنترنت واالفراد
   Program البرنامج  -28

هو عدد من المشروعات واالنشطة التي يتم تخطيطها وادارتها لتحقيق مجموعة من 
 .االهداف والنتائج االخرى المترابطة
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 سسة وخططهامقاييس رؤية ورسالة واهداف المؤ : المحور االول
 مؤسسةمقياس رؤية ورسالة واهداف ال -1

 دة التخطيط في المؤسسةمقياس جو  -2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مقياس رؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططها .1

. ية ورسالة واهداف المؤسسة وخططهايضم المقياس عددا من العبارات التي تتعلق برؤ 
 :اثناء فحص المؤسسة هوالقيام به والمطلوب من اعضاء فريق التقويم 
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قبل رؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططها جمع االدلة والمعلومات والبيانات التي تتعلق ب -
 .االجابة على عبارات المقياس

 .تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -

والمطلوب ان يضع ) ال، تقريبانعم، : (امام كل عبارة وهيثالثة بدائل لالجابة  توضع -
االختيار ازاء كل عبارة والتي يعتقد اعضاء عليه في المكان الذي يقع ) √(اعضاء الفريق 

 .قرب الى وصف ممارسات عمل المؤسسة الالفريق انها ا

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة ومنها  -
 

 .وتعليماتهاوانظمتها قانون المؤسسة 
 مرحلية والمستقبليةخطة المؤسسة ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس جودة رؤية ورسالة واهداف المؤسسة .1
 

 بدائل االجابة رؤية ورسالة واهداف المؤسسةعبارات  ت المجال
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 ال تقريبا نعم

هــل تتــوفر فــي المؤسســة رســالة واضــحة ومحــددة تعبــر  .1 م
 .عن رؤيتها واهدافها التربوية العامة والخاصة؟

   

    .رسالة المؤسسة الى اهداف محددة؟ترجمة  تمهل  .2 ع
ت كــــل االطــــراف المعنيــــة داخــــل المؤسســــة شــــاركهــــل  .3 ع

ـــــــة المؤسســـــــة ورســـــــالتها فـــــــي صـــــــياغة وخارجهـــــــا  رؤي
 .؟واهدافها

   

الطــــراف لرســــالة الرؤيــــة و توضــــيح مضــــمون الهـــل تــــم  .4 ع
 .المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟

   

مــــع الغــــرض  ة ومتكاملــــةهــــل اهــــداف المؤسســــة شــــامل .5 ع
 .؟المؤسسة الذي أنشئت من أجله

   

    .هل اهداف المؤسسة قابلة للقياس؟ .6 ع
رسالة المؤسسـة واهـدافها مـن تمت المصادقة على  هل .7 ع

 .قبل مجلس المؤسسة االعلى؟
   

 رســـــــالة المؤسســـــــة واهـــــــدافها نشـــــــر وٕاعـــــــالنتـــــــم  هــــــل .8 ع
ريــــــــين، للمجتمــــــــع، واعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس، واالدا

 .والطلبة؟

   

بصــورة وتنقحهــا المؤسســة رســالتها واهــدافها هــل تراجــع  .9 ع
 .منتظمة من اجل التحسين والتطوير ؟

   

    .والطموح معا؟واقعية بالاهداف المؤسسة تتسم هل  .10 م
هـــل تتضــــمن اهـــداف المؤسســــة النتـــائج المتوقعــــة مــــن  .11 م

 .الخريجين؟
   

ســـــة اشـــــكال العالقـــــة بينهـــــا هـــــل توضـــــح رســـــالة المؤس .12 م
 .والمؤسسات المماثلة المحلية والعالمية؟

   

هــل يــتم االعتمــاد علــى اراء الخبــراء واالستشــاريين فــي  .13 م
 .اتخاذ القرارات؟

   

هــل تعمــل المؤسســة علــى ترتيــب االولويــات فــي ضــوء  .14 ع
 .المتطلبات التنافسية؟

   

   رص الدراســة هـل تركـز اهــداف المؤسسـة علـى اتاحــة فـ .15 م
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 .والتخصص والتعمق في ميدان المعرفة؟
هــل تركزاهــداف المؤسســة علــى تشــجيع البحــث العلمــي  .16 م

 .واالستقالل الفكري وتنمية روح العمل الجماعي؟
   

ــــــة بالحضــــــارة  تتضــــــمنهــــــل  .17 م اهــــــداف المؤسســــــة العناي
العربية واالسالمية ونشر تراثها واالهتمام بـالقيم الدينيـة 

 .ز االنتماء الوطني؟يوتعز 

   

هل تتضمن اهداف المؤسسة التعرف علـى التكنولوجيـا  .18 م
ســــــــتيعابها وتصــــــــنيعها الالمتقدمـــــــة وتنميــــــــة القــــــــدرا ت 

 .محليا؟

   

ــــيم  .19 م ــــين التعل هــــل تعنــــى اهــــداف المؤسســــة فــــي الــــربط ب
 .االكاديمي وقطاعات االنتاج المختلفة؟

   

دخــال طــرق حديثــة هــل تركــز اهــداف المؤسســة علــى ا .20 م
ــــى  ــــد مــــن قــــدرة الطالــــب عل ــــتعلم التــــي تزي فــــي نظــــام ال

 .االبداع واالبتكار؟

   

هـــــــــل تتضـــــــــمن رســـــــــالة المؤسســـــــــة واهـــــــــدافها خدمـــــــــة  .21 م
 .المجتمع؟

   

    .هل تحقق رسالة المؤسسة اهدافها وتلبي طموحاتها؟ 22 م

    المجموع                               
 الدرجة الكلية

 مخرجات:عمليات، خ:مدخالت، ع:م  •

 
 
 
 
 

 مقياس جودة التخطيط في المؤسسة .2
 

 بدائل اإلجابة عبارات التخطيط في المؤسسة ت المجال
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 ال تقريباً  نعم

    .هل للمؤسسة استراتيجية خاصة بها؟ .1 م

هــــل للمؤسســــة خطــــط عمــــل تنفيذيــــة لتطبيــــق  .2 م
 .استراتيجيتها؟

   

ـــــــــم اعتمـــــــــاد اال .3 ع ســـــــــتراتيجية الخاصـــــــــة هـــــــــل ت
 .بالمؤسسة من قبل مجلسها؟

   

للمؤسسـة أهـداف هل تغطـي الخطـط التنفيذيـة  .4 م
 .؟استراتيجيتها 

   

هل تستند المؤسسة الـى رسـالتها واهـدافها فـي  .5 ع
 .عملية التخطيط واتخاذ القرار؟

   

هــــــــل تتصــــــــف خطــــــــط المؤسســــــــة بالمرونــــــــة  .6 م
 الستيعاب المستجدات ؟

   

الخطـــط التنفيذيـــة للمؤسســـة نظـــام  تعتمـــد هـــل .7 م
ــــــــــوب  ــــــــــات لالنشــــــــــطة والمهــــــــــام المطل االولوي

 .تنفيذها؟

   

هــــل تراجــــع المؤسســــة خطــــط عملهــــا وتعــــدلها  .8 ع
 .وتحسنها بصورة دورية؟

   

هـــــل هنـــــاك تحديـــــد دقيـــــق لمســـــؤوليات تنفيـــــذ  .9 ع
االنشــــــطة والمهــــــام التــــــي تتضــــــمنها الخطــــــط 

 .التنفيذية؟

   

الخطـــط التنفيذيـــة جـــداول زمنيـــة هـــل تتضـــمن  .10 م
 .للتنفيذ؟

   

ــــــخطط التنفيذيـــــة مؤشـــــرات  .11 م ــــــوجد فـــــي ال هـــــل ي
 .للتقويم ؟

   

هـــل تـــم ترجمـــة الخطـــط التنفيذيـــة الـــى موازنـــة  .12 ع
 .مالية تقديرية؟

   

هــــل تـــــم اعتمــــاد الخطـــــط التنفيذيــــة مـــــن قبـــــل  .13 ع
 .مجلس المؤسسة؟

   

   حســــــين هــــــل تســــــاهم خطــــــط المؤسســــــة فــــــي ت .14 ع
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 :المؤشرات الكمية
 

 :مجالس المؤسسة

 كال نعم المؤسسة  تتضمن تشريعاتهل 

 .الوضع التنافسي للمؤسسة؟
هـــل تحـــرص المؤسســـة علـــى اشـــراك اعضـــاء  .15 ع

ــــة التــــدريس ورؤســــاء االدارات فــــي اعــــداد  هيئ
 .الخطط السنوية واتخاذ القرارات ؟

   

ــــــــــة تخطــــــــــيط  .16 ع هــــــــــل تجــــــــــري المؤسســــــــــة عملي
اســـتراتيجي شـــامل لجميـــع الكليـــات والوحـــدات 

 .االدارية ؟

   

ــــــى هــــــل خطــــــط المؤسســــــة  .17 م ــــــة للتحويــــــل ال قابل
 .مشاريع تطبيقية؟

   

هـــل تـــوفر المؤسســـة نظامـــا للتـــدقيق الـــداخلي  .18 م
 .لنتائج الخطط من اجل التحسين المستمر ؟

   

هل تطلب المؤسسة من كـل كليـة تقـديم خطـة  .19 ع
 .شاملة للمرحلة القادمة ؟

   

هــــــل يــــــتم وضــــــع خطــــــط مفصــــــلة للوحــــــدات  .20 ع
 .المؤسسة؟ االكاديمية واالدارية في

   

هـل تتضـمن خطـط المؤسسـة المراحـل الزمنيـة  .21 م
 .للتنفيذ؟

   

    المجموع                               

 الدرجة الكلية
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 .المجالس التالية؟

   )*جامعة (  مناءأمجلس 
   )اساتذة (  ةجامعمجلس 

   مجلس عمداء
   كلياتمجالس 

   قسامس أمجال
 تضع المسميات التي تنطبق على مؤسستكم* 

 
 

 نسب النماء في حجم المؤسسة

العدد قبل خمس  المؤسسة
سنوات من عام 

 التقويم

العدد في عام 
 التقويم

 نسبة النماء
% 

    الكليات
    االقسام العلمية

    الفروع
    والمراكز البحثيةالوحدات 

    المراكز االستشارية

 
 
 
 
 
 
 

 تطور حجم الطاقة االستيعابية للمؤسسة من الطلبة

قبل خمس سنوات  الطاقة االستيعابية
 من عام التقويم

 نسبة النماء في عام التقويم
% 
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الطاقة االستيعابية للمؤسسة 
من الطلبة لمستوى 

 البكلوريوس 

   

مؤسسة الطاقة االستيعابية لل
من الطلبة لمستوى الدراسات 

 العليا

   

 
(                )مراكز البحوث والوحدات في المؤسسة عدد   

المركز البحثي والوحدة العلميةاسم  التسلسل قوم به ينوع العمل الذي  الكلية التابع لها 
او الوحدة  المركز البحثي

 العلمية
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  

 
 
 
 
 
 

 :الخطط المتوفرة في المؤسسة

ططا استراتيجية هل تمتلك المؤسسة خ
 :يلي الم

 غير متوفرة متوفرة
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   .للدراسات االولية والعليا قبول الطلبة
   البحث العلمي
   م المستمرالتدريب والتعلي
   خدمة المجتمع

   المباني واالنشاءات
   الموارد البشرية

   االحتياجات المادية
   الموارد المالية

   االبتعاث
   الخطط الدراسية الفصلية والسنوية
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 مقاييس القيادة والتنظيم االداري :المحور الثاني
 داريةالقيادة اإل -1

 ة الهيكل التنظيمي واالداري للمؤسسةجود -2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقياس القيادة والتنظيم االداري .1

والمطلــوب  .يضــم المقيــاس عــددا مــن العبــارات التــي تتعلــق بالقيــادة والتنظــيم االداري للمؤسســة
 :من اعضاء فريق التقويم

ـــة والمعلومـــات والبيانـــات التـــي تتعلـــق بالقيـــادة والتنظـــيم اال - داري قبـــل االجابـــة علـــى جمـــع االدل
 .عبارات المقياس
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 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -

فــــي مـــلء المقيـــاس المتعلـــق بالقيــــادة بصـــورة فرديـــة عمـــداء ورؤســـاء اقســــام المؤسســـة  يشـــارك -
 .%10على ان التقل نسبة المشاركين عن االدارية 

ان يضـــع والمطلـــوب ) ال، تقريبـــانعـــم، (: امـــام كـــل عبـــارة وهـــيئل لالجابـــة ثالثـــة بـــداوضـــعت  -
فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد ) √(اعضــاء الفريــق عالمــة 

 .قرب الى الوصف المطلوب الاعضاء الفريق انها ا

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي -
 

 .تعليمات اختيار القيادات
 .الهيكل االداري والتنظيمي للمؤسسة

 .نموذج من محاضر االجتماعات
 .نموذج من تعليمات العمل والصالحيات

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادارة المؤسسةمقياس قيادة  .1

 
 المجال

 
 ت

 بدائل االجابة قيادة ادارة المؤسسةعبارات                 
 ال تقريبا نعم

المؤسسـة خصـائص قياديـة تتناسـب  يـادةتمتلـك قهل  .1 م
 .؟ومتطلبات الجودة الشاملة 
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المؤسســــة بتــــوفير االجــــواء العلميــــة  تهــــتم قيــــادةهــــل  .2 ع
ـــــــات االنســـــــانية داخـــــــل المؤسســـــــة  المالئمـــــــة والعالق

 .النجاح العملية التعليمية ؟

   

المؤسسـة المـوارد البشـرية والماديـة  تستخدم قيـادةهل  .3 ع
 .اما امثل ؟والتقنية استخد

   

مـن  تلبيـة احتياجاتهـاالمؤسسـة علـى  تعمـل قيـادةهل  .4 ع
 .االختصاصات العلمية الجديدة ؟

   

المؤسســـة اليـــات النهـــوض بالبحـــث  تـــدعم قيـــادةهـــل  .5 ع
 .العلمي ؟

   

ــــد  االقدميــــة والكفــــاءة وغيرهــــاتؤخــــذ معــــايير هــــل  .6 م عن
 .؟اختيار القيادات االدارية

   

فـــي اختيـــار المعتمـــدة المعايير يـــق واعـــالن تـــم توثهـــل  .7 م
 .؟االداريةالقيادات 

   

ـــــة التـــــدريس  يشـــــاركهـــــل  .8 ع اختيـــــار  فـــــياعضـــــاء هيئ
 .القيادات الجامعية؟

   

المؤسســـة بـــاراء ومقترحـــات ممثلــــي  قيـــادةهـــل تاخـــذ  .9 ع
 .االطراف المجتمعية في تطوير اداء المؤسسة؟

   

 فاعلــةالقــة عمــل المؤسســة وجــود ع ترعــى قيــادةهـل  .10 ع
ـــــــــة  ـــــــــا، والعمـــــــــداء، واعضـــــــــاء هيئ بـــــــــين االدارة العلي

 .التدريس؟

   

المؤسســــــة كافــــــة الصــــــالحيات  تمــــــارس قيــــــادةهــــــل  .11 ع
 .؟االممنوحة له

   

تعزيــــــز التفاعــــــل مــــــع المؤسســــــة ب تهــــــتم قيــــــادةهــــــل  .10 ع
 .مؤسسات المجتمع المحلي؟

   

ئيـة تفعيـل االتفاقيـات الثناالمؤسسة على  تحرصهل  .11 ع
مع المؤسسـات التعليميـة  تهاضمان جودوالجماعية و 

 .؟العربية واالقليمية والدوليةوالتربوية 

   

المؤسســـة بـــاراء ممثلـــي الطلبـــة فـــي  تهـــتم قيـــادةهـــل  .12 ع
 .المجالس المتخصصة؟

   



 26 

المؤسســـة علـــى حـــل المشـــكالت  تحـــرص قيـــادةهـــل  .13 ع
 التي تواجه وحدات الجامعة االكاديمية واالدارية؟

   

الخــــــذ بــــــاراء علــــــى ا قيــــــادة المؤسســـــةهـــــل تحــــــرص  .14 ع
 .المؤسسة وبحث شكاواهم؟ومقترحات العاملين في 

   

المؤسســــــة علــــــى متابعــــــة ادائهــــــا  تعمــــــل قيــــــادةهــــــل  .15 ع
 .ميدانيا؟

   

علــى تمثيــل الطلبــة فــي  قيــادة المؤسســةهــل تحــرص  .16 ع
 .؟ذات االختصاص  اللجان المختلفة

   

ـــــادةتشـــــجع قهـــــل  .17 ع ـــــادرات مـــــن اجـــــل  ي المؤسســـــة المب
 .تحسين االداء في العمل ؟

   

هــل هنــاك قواعــد واجــراءات منصــوص عليهــا لصــنع  .18 م
 .القرارات في مجلس المؤسسة؟

   

ـــــدى المؤسســـــة نظـــــام معلومـــــات يلبـــــي  .19 م هـــــل يوجـــــد ل
 .حاجات التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات ؟

   

ــــــدريب  .20 م وتنميــــــة المهــــــارات هــــــل للمؤسســــــة خطــــــة للت
 .للقيادات االكاديمية؟

   

لتفاعـــل ؤسســـة بايجـــاد عالقـــات لالم تهـــتم قيـــادةهـــل  .21 ع
 .االجتماعي بين العاملين في المؤسسة؟

   

    المجموع 

  الدرجة الكلية

 
 
 

 مقياس جودة الهيكل التنظيمي واالداري للمؤسسة .2
 ابةبدائل االج عبارات المقياس            ت المجال

 ال تقريبا نعم

الهيكـــل التنظيمـــي للمؤسســـة بالمرونـــة الســـتيعاب يتســـم هـــل  .1 م
 .المتغيرات المحتملة ؟
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    .؟ المؤسسة وصفا دقيقا للهيكل التنظيميتوفر هل  .2 م
ــــــل تــــــم اعتمــــــاد هــــــل  .3 ع الهيكــــــل التنظيمــــــي للمؤسســــــة مــــــن قب

 .مجلسها؟
   

مبــــــدأ تفــــــويض ة هــــــل يعتمــــــد الهيكــــــل التنظيمــــــي للمؤسســــــ .4 ع
 .؟السلطات

   

متـــه للتاكــد مــن مالئالتنظيمــي  هــاهــل تراجــع المؤسســة هيكل .5 ع
 .لرسالتها واهدافها؟

   

هل يتوفر فـي المؤسسـة وحـدة تنظيميـة او اكثـر تعمـل علـى  .6 م
 .؟االداءضمان جودة 

   

    .هل لوحدة ادارة الجودة هيكل تنظيمي معتمد؟ .7 م
سـاعدها علـى تحقيـق الجودة لـوائح معتمـدة توحدة ادارة هل ل .8 م

 .اهدافها؟
   

هل تتاكد المؤسسة من قيام مجالسها المتخصصـة بمراجعـة  .9 ع
 .صورة مستمرة ؟ـاللوائح واالنظمة االدارية ب

   

هــــل يتــــوفر فــــي المؤسســــة توصــــيف وظيفــــي للعمــــل يحــــدد  .10 م
  .الواجبات والمسؤوليات واالدوار بوضوح ؟

   

ا لمسـؤوليات يتضـمن الهيكـل التنظيمـي للمؤسسـة تحديـدهـل  .11 م
 لعمداء ورؤساء الوحدات واالقسام العلمية ؟اصالحيات و 

   

هـــل يفـــوض رئـــيس المؤسســـة الصـــالحيات لعمـــداء الكليـــات  .12 ع
 يمكـــنهم مـــن اداء مهـــامهمورؤســاء االقســـام تفويضـــا مناســـبا 

 .بأفضل جودة ؟

   

ممارســـة الكفيلـــة بالحيات الصـــلرئيســـها هــل تـــوفر المؤسســـة  .13 م
 .الرقابة الفاعلة على ميزانية المؤسسة ؟

   

 كلياتهـــــاهــــل تمـــــارس المؤسســــة رقابـــــة فاعلـــــة علــــى جميـــــع  .14 ع
 ؟ووحداتها االداريةالعلمية واقسامها 

   

اصـــدار التوجيهـــات  صـــالحية هـــل تـــوفر المؤسســـة لرئيســـها .15 م
 .الالزمة لتحسين بيئة التعليم والتعلم ؟

   

هــل تشــارك وحــدة ادارة الجــودة فــي عــرض ومناقشــة قضــايا  .16 ع
 .الجودة بالمؤسسة على مستوى المجالس الرسمية؟
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هـــــل هنـــــاك اليـــــات للتوجيـــــه والمتابعـــــة لالقســـــام االكاديميـــــة  .17 ع
واالداريـــة فـــي المؤسســـة لاللتـــزام بتنفيـــذ سياســـات واجـــراءات 

 .نظم الجودة بالمؤسسة؟

   

التجهيــزات الكافيــة لممارســـة ادارة الجـــودة  لوحــدةهــل تتــوفر  .18 م
 .انشطتها؟

   

الكــــوادر البشــــرية المؤهلـــــة لوحــــدة ادارة الجـــــودة هــــل تتــــوفر  .19 م
 .الكافية لممارسة انشطتها؟

   

المخصصـات الماليـة لوحدة ادارة الجودة  توفر المؤسسةهل  .20 م
 .الكافية لممارسة انشطتها؟

   

ملين فيهـا للتقـدم بمبـادرات لتحسـين العـاهل تشجع المؤسسة  .21 ع
  .االداء فيها؟

   

هـــــل تتخـــــذ المؤسســـــة االجـــــراءات الكفيلـــــة بتطـــــوير اشـــــكال  .22 ع
التواصــــل مــــع الوحــــدات واالقســــام االخــــرى فيهــــا مــــن اجــــل 
مســـــاعدتها علـــــى حـــــل المشـــــكالت العالقـــــة ومتابعـــــة ادائهـــــا 

 .وتحسينه ؟

   

ومـــــات الالزمـــــة المعل للعـــــاملين فيهـــــا هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة .23 م
 .لتمكينهم من اداء واجباتهم بكفاءة؟

   

    .شكاوى العاملين فيها والمواطنين ؟ـهل تهتم المؤسسة ب .24 ع
    .؟للعاملين فيها نظاما للتامين الصحيهل توفر المؤسسة  .25 م
 نهايـة فـي للتعـويض انظامللعاملين فيها هل توفر المؤسسة  .26 م

 ؟الخدمة
   

وفــــــق ) العــــــاملين(تــــــوزع المؤسســــــة المــــــوارد البشــــــرية هــــــل  .27 ع
االحتياجـــات المتخصصــــة فــــي االدارات واالقســــام المختلفــــة 

 .بالمؤسسة؟

   

هـــــل يـــــتم تحديـــــد االحتياجـــــات التدريبيـــــة للقيـــــادات االداريـــــة  .28 ع
 .والعاملين بالمؤسسة؟

   

هـــل تتـــوفر الكفـــاءة فـــي االداء فـــي ادارة خـــدمات المؤسســـة  .29 م
والســلوكية، الســرعة فــي االداء، بــرة، المهــارة الفنيــة الخ(مثــل 

 .)فر التسهيالت وغيرها؟تو 
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هـــــل الوســـــائل المتاحـــــة فـــــي المؤسســـــة كافيـــــة للتعامـــــل مـــــع  .30 ع
 .االزمات والكوارث؟

   

ــــاً  للعمــــل ظــــروف المالئمــــةالهــــل تتــــوفر فــــي المؤسســــة  .31 م  وفق
 االمـــــــاكن المريحـــــــة ، التجهيـــــــزات ،( لمتطلبـــــــات الوظيفـــــــة 

 . التسهيالت ، المناخ الصحي وغيرها؟

   

ـــــط حـــــوافز ومكافـــــأت  .32 ع ـــــتم رب المؤسســـــة العـــــاملين فـــــي هـــــل ي
 .؟بمستوى ادائهم

   

    .؟في المؤسسة هل يتوفر التوصيف الوظيفي للعاملين .33 م

    المجموع

  الدرجة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ةللمؤسس للمجال التنظيمي واالداريالمؤشرات الكمية 
 

(              )عدد األقسام والفروع في المؤسسة  )          (عدد الكليات في المؤسسة . 1  
 

 اسم الفرع اسم القسم اسم الكلية التسلسل
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.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: حظةمال*  

 
 
 
 

 :المؤسسة اعمال التي تقنن التشريعات . 2

 غير متوفرة متوفرة الخاصةالتشريعات 

   قانون المؤسسة
   )النظام االساس(توصيف الوظائف

   .تعيين العاملين
   .الهيئة التدريسية

   قبول الطلبة
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   .محاسبة والمسآلة للطلبةال
   .للعاملين المحاسبة والمسآلة

   االداريين واالكاديميينتقويم أداء 
   لحوافز والتشجيعانظام 

   لترقيات العلميةاتعليمات 
   .انظمة مالية ومحاسبية متطورة

   البحث العلمي
   البعثات العلمية
   الدراسات العليا
   المراكز العلمية

   .الدرجات العلمية  منح

   .منح الدرجات والشهادات الفخرية
   الخدمات العامة في المكتبة

   .استخدام الشبكة الدولية االنترنت

   .تدريب الطلبة
   .حقوق الملكية الفكرية

   .الجمعيات العلمية الطالبية

   .تعليمات نشر االنتاج الثقافي
   .منح صفة االستاذ المتميز

   ية العلماءرعا
 
 
 : لعاملين فيهاوا العضاء هيئة التدريس التي تقدمها المؤسسة االمتيازات. 3

 غير متوفرة متوفرة نوع االستحقاق

   صحي                           التأمين ال
   تأمين على الحياة                      ال

   قروض سكنية                         
   ت                        بدل مواصال
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   قبول األبناء في الجامعة                
          صندوق التكافل االجتماعي   

         ) التقاعد(تعويض نهاية الخدمة 
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 ةالبشريو والمعلوماتية والتقنية والمالية مقاييس الموارد المادية : المحور الثالث
 الماديةمقياس الموارد   -1
 الماليةمقياس الموارد   -2
 مقياس الموارد التقنية -3
 مقياس الموارد البشرية -4
 مقياس نظم المعلومات -5

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الموارد المادية والمالية والتقنية والمعلوماتية والبشريةمقاييس 
ماديــــة والماليــــة والتقنيــــة والمعلوماتيــــة التضـــم المقــــاييس عــــددا مــــن العبــــارات التــــي تتعلــــق بــــالموارد 

 :والمطلوب من اعضاء فريق التقويم .للمؤسسةوالبشرية 
بــالموارد الماديــة والماليــة والتقنيــة والمعلوماتيــة جمــع االدلــة والمعلومــات والبيانــات التــي تتعلــق  -

 .قبل االجابة على عبارات المقياس والبشرية

 .الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء -
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مقيـاس يفضل مشاركة المسؤولين عن الجانب المـالي وبعـض مـن عمـداء المؤسسـة فـي مـلء ال -
والتقنيــــة مقــــاييس المــــوارد الماديــــة  ، والمســــؤولين االداريــــين فـــي مــــلءالمتعلـــق بــــالموارد الماليــــة

 .والبشريةوالمعلوماتية 

والمطلـــوب ان يضــــع ) ال، تقريبـــانعــــم، (امـــام كــــل عبـــارة وهـــي وضـــعت ثالثـــة بــــدائل لالجابـــة  -
فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء ) √(اعضــاء الفريــق 

 .الفريق انها اقرب مايكون الى وصف الممارسات المطلوبة 

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي -
 
 .ة للموارد الماليةنموذج من الدراسات التقويمي  -
 .نموذج من التقارير المالية  -
 .الخطة االنشائية للمؤسسة  -
 .شروط ومعايير التوظيف  -
 .الخطة التدريبية للموظفين  -
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 مقياس جودة الموارد المادية.1

 بدائل االجابة عبارات المقياس ت المجال
 ال تقريبا نعم

    .حتياجاتها؟واي في المؤسسة مساحة المبانتتناسب هل  .1 م
هـــل تخطـــط  المؤسســـة وتنشـــيء وتصـــون وتطـــور مواردهـــا  .2 ع

الماديـــــة علــــــى نحــــــو يضـــــمن االســــــتغالل الفعــــــال والجــــــودة 
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 .المستمرة لدعم برامجها وخدماتها؟
هــل تضــمن المؤسســة التكامــل بــين تخطــيط المــوارد الماديــة  .3 م

 .والتخطيط المؤسسي بوجه عام ؟
   

هـــل تـــوفر المؤسســـة المـــوارد الماديـــة االمنـــة والكافيـــة التـــي  .4 م
تســاهم فــي دعــم وضــمان ســالمة وجــودة البــرامج والخــدمات 

المبـــــــاني، المختبـــــــرات، الـــــــورش الفنيـــــــة، الســـــــاحات ( مثــــــل 
... الرياضــــية، المكاتــــب، التجهيـــــزات، المكتبــــات، المطـــــاعم

 .؟) وغيرها

   

ل المواقـــع التـــي هـــل تـــوفر المؤسســـة المـــوارد الماديـــة فـــي كـــ .5 م
تقـدم فيهــا البــرامج والمقـررات والخــدمات وتخضــعها للصــيانة 

 .الشاملة والمستمرة؟

   

ة ض المخصصـاغـر ابنيـة المؤسسـة لـذات األتـم تصـميم هل  .6 م
 .لها؟

   

    .ابنية المؤسسة والقدرة االستيعابية للطلبة؟تتناسب هل  .7 م
ة المناسـبة للدراسـة هل تتوفر فـي المؤسسـة القاعـات الدراسـي .8 م

 .؟)من حيث التهوية واالضاءة والمساحة وغيرها
   

المصــــاعد، (هــــل المرافــــق العامــــة والخاصــــة فــــي المؤسســــة  .9 م
 .؟كافيةالمياه وغيرها و الكهرباء، و دورات المياه، و 

   

هل توفر المؤسسة المكاتب واالماكن الالئقة باعضـاء هيئـة  .10 م
 .التدريس ؟

   

فر المؤسســـــة مســــتلزمات االنشـــــطة الالصــــفية مـــــن هــــل تــــو  .11 م
 .مكتبة محوسبة ، وقاعات ، ومسارح وغيرها ؟

   

كافـــــة هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة شـــــروط االمـــــن والســـــالمة فـــــي  .12 م
 .؟هامرافق

   

هــــل تـــــوفر المؤسســــة قاعـــــدة بيانـــــات عــــن المـــــوارد الماديـــــة  .13 م
واالحتياجــــــــات االساســــــــية ذات الصــــــــلة ببــــــــرامج وخــــــــدمات 

 . المؤسسة؟

   

هــــــل تتــــــوفر فــــــي المؤسســــــة ارشــــــادات الســــــتخدام االجهــــــزة  .14 م
 المتوفرة في المعامل والورش والمختبرات 
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    .هل توفر المؤسسة االعتمادات المالية للموارد المادية؟ .15 م
هــل تتــوفر فــي المؤسســة ارشــادات عامــة للطلبــة الســتخدام  .16 م

 .المرافق الجامعية؟
   

ـــــوفر .17 م ـــــل  هـــــل تت فـــــي المؤسســـــة ارشـــــادات الســـــتخدام المحالي
 .الكيميائية والتعامل معها ؟

   

 الخطـط لصـيانة المبـاني والوسـائل هل تتـوفر لـدى المؤسسـة .18 م
 .التعليمية؟

   

هـــــل تتــــــوفر فـــــي المؤسســــــة االجهـــــزة والمعــــــدات والمعامــــــل  .19 م
 .الكافية؟

   

    .ورة دورية؟هل يتم صيانة االجهزة والمعدات والمعامل بص .20 ع
هــل توجــد فــي المؤسســة خطــط الخــالء المبــاني فــي حــاالت  .21 م

 .الكوارث واالزمات؟
   

ـــــوفر فـــــي مواقـــــف الســـــيارات الشـــــواخص التنظيميـــــة  .22 م هـــــل تت
 .؟استخدامهاوطبيعية  لمواقفاتحدد التي والخطوط 

   

هــل تتــوفر فــي المؤسســة ارشــادات للــدفاع المــدني فــي حالــة  .23 م
 .؟ءالطواري

   

    .هل مكاتب المؤسسة منظمة ومرتبة؟ .24 م

    المجموع
    الدرجة الكلية

 
 المؤشرات الكمية للموارد المادية

 )  2 م(                المساحة االجمالية للمؤسسة .1
 )2 م           (مساحة األرض المقامة عليها المؤسسة بكل منشآتها وفي مختلف مواقعها   .2
 (         %  ).مساحة االرض  إلىل مساحة الساحات الخضراء معد. 3

   الدولة وغير   )      (    الدولة ومسجل باسم المؤسسة  :عود الىتالمؤسسة  هل أبنية. 4 
 (                )مستأجر   )      (  مملوك للمؤسسة )       ( مسجل باسم المؤسسة

 :االبنية الموجودة في المؤسسة. 5

معدل  العدد ية المؤسسةابن
 2م المساحة

معدل عدد 
 2م/ الطلبة 

معدل ساعات التشغيل 
 او االستخدام
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مجموع  المكتبة المركزية
المقاعد في 

 المكتبة
(           ) 

   

      القاعات الدراسية
     مدرج النشاطات

     المحاضرات العامةقاعات 
     المختبرات البحثية

     مختبر اللغات
     مختبر الحاسوب

     الساحات الرياضية
     الورش الفنية

     المعامل
 )   (        موظف تسجيل معدل عدد الطلبة لكل   مكاتب التسجيل والقبول

 (             )معدل الموظفين فيها   مكاتب االداريين
 (         )معدل اعضاء هيئة التدريس فيها   مكاتب االكاديميين

 )   2م(                 معدل مساحة   مكاتب التسجيل واالداريين
 )   2م(                 المكتبمعدل مساحة   مكاتب العمداء

  مكاتب رؤساء االقسام )   2م(                 المكتبمعدل مساحة 

 
 :مدى جودة االبنية ومالئمتها العمال المؤسسة. 6

خصصة لهامدى مالئمة االبنية الم  التسلسل اسم الكلية 
 مالئمة جدا مالئمة غير مالئمة
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.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  

 
 :البيئة المناسبة في منشآت المؤسسةمدى توفر . 6

 التسلسل عناصر البيئة المناسبة مدى المالئمة
 مالئمة جدا مالئمة غير مالئمة

 هاومرافقالمؤسسة روقة أنظافة    
               العامة

1.  

    المؤسسةحدائق نظافة و نظيم ت   
               

2.  

.3       المؤسسةمكاتب تنظيم      
   المؤسسة اتمكتبنظافة و نظيم ت   

                
4.  

 
 
 :الخدمات المتوفرة في المؤسسة .7

غير  متوفرة الخدمات المتوفرة في المؤسسة
 متوفرة

 المالحظات

    ألبنية                          صيانة  ا
    لمستلزمات التعليمية واألجهزةصيانة ا

                             األمن الجامعي                  
    خدمات الدفاع المدني                             

    وحدة االنترنت
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    خزان مياه 
 (               ) العدد   دار ضيافة العضاء هيئة التدريس

 عدد االطفال المسجلين   دار حضانة البناء العاملين
 

 )    (           العدد   اسكان الطلبة
الشقق او الدور السكنية العضاء هيئة 

 التدريس
عدد الشقق والدور السكنية -  

 العضاء هيئة التدريس 
عدد اعضاء هيئة التدريس  -

 الشقق السكنية الذين يشغلون
عدد الشقق والدور السكنية -   الشقق او الدور السكنية للموظفين

 للموظفين 
الذين عدد الموظفين  -

 السكنيةالشقق يشغلون 
 (               )العدد   اجتماعي للعاملين في المؤسسة ناد

 (               )العدد   المطابع
عدد المستفيدين من الطلبة من    خدمات التغذية الجامعية

 التغذية الجامعية المجانية
 (            )عدد السيارات-   السيارات المتوفرة في المؤسسة

ين معدل عدد الموظف-
واعضاء هيئة التدريس 

 نالمستفيدو 

 :الخدمات والتسهيالت الطباعية. 8

 ال تقريبا نعم الخدمات والتسهيالت الطباعية ت

    .؟خاصة بهاهل للمؤسسة مطابع  .1
    .؟هل تقوم المؤسسة بمسؤولية طباعة جميع مستلزماتها .2
هل تقوم المؤسسة بتقديم الخدمات الطباعية للمؤسسات  .3

 .؟لجامعية االخرى ا
   

هل تقوم المؤسسة بتقديم الخدمات الطباعية للمؤسسات  .4
 .؟الرسمية والقطاع الخاص
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 :المالعب الرياضية. 9

 2مالمساحة  غير متوفر متوفر المالعب المتوفرة في المؤسسة ت

    القدمكرة  .1
    الطائرة .2
    كرة اليد .3
    كرة التنس .4
    لةالسكرة  .5
    صالة رياضية مغلقة .6

 :توفر الخدمات في المالعب الرياضية.10

غيــــــــــــــــــــر  متوفر مدى توفر الخدمات في المالعب ت
 متوفر

 العدد

هـــل تتـــوفر فـــي صـــالة االلعـــاب الرياضـــية المغلقـــة مالعـــب قابلـــة  .1
 .للتحويل؟

   

    .هل تتوفر قاعات مرافقة لممارسة العاب الدفاع عن النفس؟ .2
هـــل تتـــوفر امـــاكن غيـــار مالبـــس منفصـــلة واحـــدة للـــذكور واخـــرى  .3

 .لالناث؟
   

    .هل تتوفر الحمامات والمرافق الصحية في صالة االلعاب الرياضية؟ .4
    .هل تتوفر مكاتب للمشرفين والمدربين؟ .5
    .؟فر مدرج ثابت ومتحرك ومنصة رئيسةهل يتو  .6

 
 :يةتوفر الخدمات في العيادة الصح.11

  العدد غير متوفر متوفر مدى توفر الخدمات في العيادة الصحية ت

     طبيب عام .1
     صيدالني .2
     ممرض وممرضة .3
     فني مختبر وتحاليل طبية .4
 معدل المساحة     عيادة صحية .5

 ) ²م(            
 معدل المساحة     غرفة طوارئ .6



 41 

 ) ²م(            
معـــــــــــــدل مســـــــــــــاحة     يةصيدل .7

 الصيدلية 
 ) ²م(            

 معدل المساحة     قاعة انتظار .8
 ) ²م(            

 معدل المساحة     غرفة ادارة .9
 ) ²م(            

 معدل المساحة     مستودع .10
 ) ²م(            

 معدل المساحة     حمام مع مغسلة للموظفين والموظفات والطلبة .11
 ) ²م(            

     اسرة طوارئ .12
     سيارة اسعاف .13
     سائق ومسعف .14
معـــــــــــــدل مســـــــــــــاحة     مختبر الفحوصات الروتينية .15

 مختبر الفحوصات
 ) ²م(            

 
 
 
 

 :توفر الخدمات االخرى في المؤسسة .12

 المساحة العدد غير متوفر متوفر مدى توفر الخدمات االخرى ت

     مياه للطلبةدورات  .1
     مياه العضاء هيئة التدريسدورات  .2
     مشارب صحية .3
     سياراتمواقف  .4
     باصاتمواقف  .5
     مطاعم .6
     مصليات .7
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     قاعة معارض .8
     غرف استراحة للطالبات .9

 مقياس جودة الموارد المالية .2

 بدائل االجابة ياس الموارد الماليةعبارات المق التسلسل المجال
 ال تقريبا نعم

ـــــديرها  .1 م هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة وحـــــدة الدارة المـــــوارد الماليـــــة ي
 .موظفون مختصون؟

   

هـــــــل وضـــــــعت المؤسســـــــة الخطـــــــوط العريضـــــــة والعمليـــــــات  .2 م
 .المتصلة بالتخطيط المالي وتنمية الموارد المالية؟

   

احـــة للمؤســـة ســـنويا كافيـــة لتحقيـــق هـــل المـــوارد الماليـــة المت .3 م
 .رسالتها واهدافها االستراتيجية؟

   

    .هل تقوم المؤسسة خططها المالية السنوية تقويما واقعيا؟ .4 ع
هــل تمتلــك المؤسســة ســيولة نقديــة واحتيــاطي مــالي يكفيـــان  .5 م

 .للحفاظ على استقرارها المالي واحتياجاتها الطارئة؟
   

ؤسســة المـــوارد الماليــة الكافيـــة لــدعم بـــرامج هــل تســـتخدم الم .6 ع
 .وخدمات تعلم الطلبة؟

   

هل توفر المؤسسة اليات رقابـة ماليـة منتظمـة ومعلنـة لكافـة  .7 م
فعالياتهــــــــا وانشــــــــطتها وصــــــــوال التخــــــــاذ القــــــــرارات الماليــــــــة 

 .المناسبة؟

   

هـــــل تســـــتثمر المؤسســـــة جميـــــع مواردهـــــا الماليـــــة بمـــــا فيهـــــا  .8 ع
ة وصــناديق المســاعدات الماليــة الخارجيــة االنشـطة المســاعد

 .بشكل سليم يتماشى مع رؤية المؤسسة؟

   

هــل للمؤسســة مــوارد ماليــة احتياطيــة لســد احتياجاتهــا اثنــاء  .9 م
 .االزمات؟

   

    المجموع 
    الدرجة الكلية

 
 :المؤشرات الكمية للموازنة المالية . 3

الموازنة المالية .ا  



 43 

وازنة العامة نسبة النماء في الم
 لسنة التقويم عن سنة االساس

مجموع الموازنة المالية لعام 
 التقويم مقدرة بالدوالر

مجموع الموازنة المالية للعام الذي 
 يسبق التقويم مقدرة بالدوالر

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:المبالغ المرصودة والمصروفة من الموازنة المالية :ب  

نسبة 
المصروف 
 الى الرصيد

ماتم صرفه 
للعام الذي يسبق 

 التقويم

ماتم رصده للعام 
الذي يسبق 

 التقويم

 التسلسل الجوانب المالية

.مجموع الموازنة المالية للمؤسسة مقدرة بالدوالر     1.  
.البحث العلمي مقدرة بالدوالر موازنة     2.  
صيانة مجموع المبالغ المخصصة الغراض    

 .درة بالدوالرعدات مقمالمباني واألجهزة وال
3.  

شراء الكتب والدوريات المخصصة لمجموع المبالغ    
.والمراجع مقدرة بالدوالر  

5.  
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:مقدرة بالدوالر ل المخصصةمجموع المبالغ      
لمؤتمرات والندوات ا. ا  

تغطية مشاركة اعضاء هيئة التدريس في  .ب
 المؤتمرات والندوات العربية والعالمية

 

6.  

 مجموع المبالغ   
لصندوق التكافل  المخصصة مجموع المبالغ    

 االجتماعي وغيرها من تامينات 
7.  

  المجموع العام   
 

:كلفة الطالب الواحد السنوية .ج  

 معدل كلفة الطالب الواحد سنويا مقدرة بالدوالر
 

 
 

 
 
 
 :عوائد استثمارات المؤسسة المالية .د

عوائد استثمارات مجموع  السنة
 ليةالمؤسسة الما

 

عوائد استثمارات المؤسسة نسبة 
موازنة المالية القياسا الى  المالية

 العامة للمؤسسة

   قبل خمس سنوات من عام التقويم
 

   في عام التقويم

 النماء في الموازنة. هـ

الموازنة في السنوات الخمس  السنة
 التي تسبق عملية التقويم 

 الموازنة في عام التقويم
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   لعلميموازنة البحث ا
 

   موازنة المؤتمرات والندوات 

موازنة مشاركة اعضاء هيئة التدريس 
في المؤتمرات والندوات داخل وخارج 

 البلد

  

 
 مقياس الموارد التقنية .3

 بدائل االجابة الموارد التقنيةعبارات  ت المجال

 ال تقريبا نعم

دم مواردهــــا هــــل تــــوفر المؤسســــة الخــــدمات المســــاندة للــــتعلم وتســــتخ .1 م
ـــــة  ـــــة والثقافي ـــــرامج التعليميـــــة واالنشـــــطة الفكري ـــــدعم الب التكنولوجيـــــة ل

 .والعلمية ؟

   

ــــدريبا عــــالي الجــــودة للمختصــــين فــــي مجــــال  .2 م هــــل تــــوفر المؤسســــة ت
االســـتثمار الفاعــــل لتكنولوجيــــا المعلومــــات واالشــــراف علــــى تقــــديمها 

لبـــة والمحافظـــة علـــى كفـــاءة تشـــغيلها بمـــا يتماشـــى مـــع مصـــلحة الط
 .والموظفين واعضاء هيئة التدريس؟

   

لبنيـــة التحتيـــة للتكنولوجيـــا هـــل تخطـــط المؤسســـة علـــى نحـــو منـــتظم ل .3 م
والمعـــدات وتخضـــعها للصـــيانة وترفـــع مـــن كفائتهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع 

 .احتياجات المؤسسة؟

   

هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة االعتمـــــادات الماليـــــة الكافيـــــة لتغطيـــــة موزانـــــة  .4 م
 .ية؟د التقنر الموا

   

هــل تــوفر المؤسســة المــوارد التقنيــة المتطــورة والمتنوعــة ذات الصــلة  .5 م
 .بالبرامج والعملية التعليمية؟

   

   هــل تــوفر المؤسســة انــواع التقنيــات واالجهــزة التعليميــة المطلوبــة فــي  .6 م
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اجهـــزة عـــرض الشــفافيات ، الفيـــديو، عـــرض ( عمليــة التـــدريس مثــل 
 .؟)يرهاالشرائح ، عرض البيانات وغ

 لتعــرف علــىلهــل تــوفر المؤسســة الفرصــة العضــاء هيئــة التــدريس  .7 ع
 .؟ او خارجها فرة في المؤسسةانواع التقنيات التعليمية المتو 

   

ـــــة  .8 ع ـــــة فـــــي االعمـــــال االداري ـــــات الحديث هـــــل تســـــتخدم المؤسســـــة التقني
 .والمكتبية؟

   

    .هل يوجد في المؤسسة مركز رئيس للحاسب االلي؟ .9 م
هل يتم تخزين المعلومات الخاصة بالطلبة ودرجاتهم في الحاسب  .10 ع

 .االلي؟
   

هل تتوفر نسخة احتياطية لمعلومات الطلبة ودرجاتهم في الحاسب  .11 ع
 .االلي؟

   

    .هل تتوفر في المؤسسة دائرة تلفزيونية مغلقة؟ .12 م
    .هل تتوفر في المؤسسة قاعة عرض متكاملة؟ .13 م
    .هل تتوفر في المؤسسة مكتبة افالم وشفافيات تعليمية؟ .14 م
هـل تسـتخدم المؤسسـة الحاسـب االلــي فـي حفـظ المعلومـات المتعلقــة  .15 م

 .بالطلبة؟
   

    المجموع 

  الدرجة الكلية

 
 :المؤشرات الكمية المتعلقة بالموارد التقنية

 :االجهزة واالدوات التقنية.1

 العدد غير متوفر متوفر  وات التقنية المتوفرة في المؤسسةاالجهزة واالد

    حواسيب العمال المختبرات
    اجهزة مختبرية 
    مكائن ومعدات

    Data Showاجهزة عرض البيانات 
    اجهزة عرض الشفافيات

    اجهزة عرض الشرائح
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    اجهزة الفيديو والتلفزيون
    الت تصوير االوراقا

    لالقسام والوحداتحواسيب مع طابعة  اجهزة
    اجهزة حاسوب الب توب

 :االجهزة الحاسوبية.2

 العدد غير متوفر متوفر  االجهزة الحاسوبية المتوفرة في المؤسسة

    للموظفين والعاملين
    العضاء هيئة التدريس

    للطلبة
    للقياديين االداريين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رد البشريةمقياس جودة الموا .4
 بدائل االجابة جودة الموارد البشرية عبارات مقياس ت المجال

 ال تقريبا نعم

هــــــل تحــــــدد المؤسســــــة بشــــــكل علنــــــي وواضــــــح المعــــــايير والمــــــؤهالت  .1 م
واالجـــــراءات المتعلقـــــة باختيـــــار المـــــوظفين والعـــــاملين واعضـــــاء هيئـــــة 

 .التدريس بما يتواءم ورسالة واهداف المؤسسة؟

   

تراعـي المؤسســة شـروطا محــددة فـي التوظيـف تســتند الـى المعرفــة  هـل .2 م
 .في مجال االختصاص المطلوب؟
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هــل تلتــزم المؤسســة بمجموعــة مــن التعليمــات واالجــراءات الموثقــة فــي  .3 م
 .تعيين اي شخص؟

   

    .هل تخضع المؤسسة اي مرشح للتوظيف الى المقابلة قبل التعيين؟ .4 ع
سســـة المفاضـــلة بـــين المتقـــدمين للتوظيـــف علـــى اســـس هــل تجـــري المؤ  .5 ع

 .موضوعية تستند الى الكفاءة في مجال االختصاص؟
   

تــوفر الموسســة سياســات موثقــة تحقــق العدالــة فــي كافــة اجــراءات هــل  .6 م
 .التوظيف؟

   

ل موظـــف حســـب هـــل تحـــدد المؤسســـة المهـــام والواجبـــات المناطـــة بكـــ .7 م
الرجـــــل المناســـــب فـــــي المكـــــان وتضـــــع  تخصصـــــه ومؤهالتـــــه العلميـــــة

 .المناسب؟ 

   

م المؤسســـة فاعليــة مواردهـــا البشــرية عــن طريـــق تقــويم ادائهـــم هــل تقــو  .8 ع
 .بصورة دورية ومنتظمة؟

   

م المؤسسة باستمرار سجالت التوظيف وتتحقق من مـدى تـوفر هل تقد .9 ع
 .العدالة والتنوع فيها وذلك انسجاما مع رؤيتها ورسالتها؟

   

هـــــل تهــــــيء المؤسســـــة الشــــــروط المطلوبــــــة المـــــن وســــــرية الســــــجالت  .10 ع
 .الشخصية للموظفين؟

   

ــــة المســــتمرة وورش العمــــل  .11 ع ــــة المهني هــــل تــــوفر المؤسســــة فــــرص التنمي
واالنشــطة التدريبيــة لجميــع العــاملين وفــق احتياجــاتهم بمــا ينســجم مـــع 
رســـــالة المؤسســـــة وفـــــي ضـــــوء احتياجـــــات التـــــدريس والـــــتعلم التـــــي تـــــم 

 .حديدها مسبقا؟ت

   

هـــل تقـــوم المؤسســـة باســـتمرار بـــرامج التنميـــة المهنيـــة وتســـتخدم نتـــائج  .12 ع
 .التقويم إلغراض التجويد؟

   

هـــل تحـــدد المؤسســـة حاجتهـــا مـــن المالكـــات البشـــرية بموجـــب معـــايير  .13 م
 .؟قياسية

   

فــي هــل تــوفر المؤسســة العــدد الكــافي  مــن العــاملين الفنيــين والمهنيــين  .14 م
 .االدارات المساندة والخدمية ومن ذوي الخبرة والكفاءة؟

   

هـــل تهيـــئ المؤسســـة اإلحصـــائيات المطلوبـــة عـــن أعـــداد المـــوظفين ،  .15 ع
 .وغيرها؟...مؤهالتهم ، خبراتهم ، سيرهم الذاتية 

   

   هل تحافظ المؤسسة على سرية سجالت الموظفين االداريـين واعضـاء  .16 ع



 49 

 .هيئة التدريس؟

    المجموع 
  الدرجة الكلية
 
 

 :البشرية المؤشرات الكمية للموارد
  :وفق المؤهل العلميمجموع الموظفين اإلداريين في المؤسسة .  1

عـــــــدد المـــــــوظفين علـــــــى المـــــــالك  المؤهل العلمي للموظفين االداريين
 الدائم

 عدد الموظفين بعقود

   دكتوراه
   ماجستير

   دبلوم عالي
   بكلوريوس
   دبلوم فني
   توجيهي

   دون التوجيهي

 
 
 
 
 
  :المسمى الوظيفيوفق في المؤسسة  الفنيينمجموع الموظفين .  2

عـــــــدد المـــــــوظفين علـــــــى المـــــــالك  المسمى الوظيفي للموظفين الفنيين
 الدائم

 عدد الموظفين بعقود

   رئيس باحثين
   باحث علمي
   مساعد باحث

   فني مختبر
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   وغيرها

المسمى الوظيفي للموظفين على المالك الدائم وبعقود حسب الهيكل التنظيمي المعمول به . 3
 :في المؤسسة

 عدد الموظفين بعقود عدد الموظفين على المالك الدائم المسمى الوظيفي للموظفين

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 :عمال الخدمة. 4

عدد عمال الخدمة على المالك  لعمال الخدمة المسمى الوظيفي
 الدائم

 عدد عمال الخدمة بعقود

   عامل نظافة
   سائق
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   وغيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مقياس جودة نظم المعلومات .5

 بدائل االجابة عبارات مقياس جودة نظم المعلومات ت المجال
 ال تقريبا نعم

تليفونـات ، فــاكس ، ( ائل االتصـال الحديثــة هـل تتـوفر فــي المؤسسـة وســ .1 م
 .؟)بريد اليكتروني 

   

هــل تتــيح المؤسســة المعلومــات الكافيــة عنهــا فــي الوســائل المختلفــة مـــع  .2 ع
 .الحرص على تحديث هذه المعلومات بصورة دورية؟
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    .هل تغطي المعلومات المتاحة مختلف انشطة المؤسسة؟ .3 ع
    .على شبكة االنترنت؟هل للمؤسسة موقع  .4 م
    .كثر من لغة؟معروف بأ هل موقع المؤسسة على االنترنت .5 م
    .هل تتيح المؤسسة خدمة االنترنت للعاملين والطلبة فيها؟ .6 م
    .االلكتروني؟ هاسياسات قبول الطلبة على موقعالمؤسسة تعلن هل  .7 م
    .صائية فعالة؟هل تصنف المؤسسة بياناتها وفق نماذج اح .8 م
هــل يــتم تخــزين المعلومــات الخاصــة بالعــاملين علميــا وماليــا واداريــا فــي  .9 م

 .الحاسب االلي؟
   

    .هل يتم تحديث المعلومات الجامعية عن طريق الحاسب االلي؟ .10 م
هـــل تتـــوفر فـــي المؤسســـة قواعـــد بيانـــات شـــاملة لكافـــة انشـــطتها العلميـــة  .11 م

 .؟واالدارية والمالية
   

    .هل يوجد نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق؟ .12 م
    .هل تعتمد المؤسسة مصادر متنوعة للحصول على المعلومات؟ .13 م
    .هل تحدث المؤسسة بياناتها باستمرار باستخدام الحاسوب؟ .14 

    المجموع 
    الدرجة الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدة االنترنت

 المالحظات المعلومات المؤشر
الموقع االلكتروني للمؤسسة على  حجم

 )مقدرا بعدد الصفحات ( االنترنت 
  

   عدد الحواسيب في وحدة االنترنت
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   ساعات تشغيل االنترنت
   معدل عدد الطلبة المستخدمين لالنترنت
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 اعضاء هيئة التدريس: المحور الرابع
 ئة التدريسمقياس اعضاء هي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس اعضاء هيئة التدريس
يضم المقياس عددا من العبـارات التـي تتعلـق باعضـاء هيئـة التـدريس فـي المؤسسـة والمطلـوب مـن 

 :اعضاء فريق التقويم 
جمـــع االدلـــة والمعلومـــات والبيانـــات التـــي تتعلـــق باعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي المؤسســـة قبـــل  -

 .مقياساالجابة على عبارات ال

 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -
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 .يفضل مشاركة بعض عمداء ورؤساء اقسام المؤسسة في ملء عبارات المقياس  -

اعضـــاء الفريـــق  وعلـــى) ال، تقريبـــانعـــم، (امـــام كـــل عبـــارة وهـــي ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة  توضـــع -
المكان الذي يقع االختيار عليـه ازاء كـل عبـارة والتـي يعتقـد اعضـاء  في)   √(   وضع عالمة
 .وصف الممارسات المطلوبة الى قرب الالفريق انها ا

 
 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي  -

 .شروط ومعايير اختيار عضو هيئة التدريس*
 .نموذج من ادوات تقويم اداء عضو هيئة التدريس*
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س اعضاء هيئة التدريسمقيا

 بدائل االجابة اعضاء هيئة التدريس عبارات ت المجال

 ال ريباتق   نعم

مــــن اعضـــاء هيئــــة التــــدريس  حاجاتهــــاواضـــحة ل خطــــةهـــل للمؤسســــة  .1 م
 .مستندة الى رؤيتها ورسالتها واهدافها؟

   

   هــل توفرالمؤسســة العــدد الكــافي مــن اعضــاء هيئــة التــدريس المـــؤهلين  .2 م
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 .البرامج والخدمات التربوية؟ نفيذتل
ختيـــار عضـــو هيئـــة واضـــحة وشـــفافة الالمؤسســـة معـــايير  تعتمـــدهـــل  .3 م

 .التدريس ؟
   

ــــة التــــدريس  معاينــــة مختصــــةلجــــان توجــــد هــــل  .4 م الختيــــار اعضــــاء هيئ
 . ؟في المؤسسةالمرشحين للعمل 

   

سـتمر العضــاء هـل تـوفر المؤسسـة بـرامج التطـوير المهنـي والتعلـيم الم .5 ع
 .هيئة التدريس فيها ؟

   

اختيار اعضاء هيئة التـدريس فيهـا شروط تعليمات هل تعلن المؤسسة  .6 م
 .ومتطلبات الوظائف االخرى؟

   

لمـــلء االنترنـــت المعلومـــات بهـــل تســـتخدم لجـــان التوظيـــف تكنولوجيـــا  .7 ع
 .؟البيانات الخاصة بالتوظيف

   

بيانــــات العضــــاء هيئــــة التــــدريس ، هــــل تــــنظم المؤسســــة احصــــاءات و  .8 ع
والهيئــــة المســـــاعدة موزعــــة حســـــب المــــؤهالت االكاديميـــــة ، الـــــدرجات 

 .الخ ؟...العلمية ، الخبرة 

   

هل تدقق المؤسسة في مدى كفايـة اعضـاء هيئـة التـدرس ومواصـفاتهم  .9 ع
 .من اجل تحقيق رسالة المؤسسة واهدافها ؟

   

ات محـددة لتنميـة قـدرات اعضـاء هيئـة هل تعتمد المؤسسة سياسـة واليـ .10 م
 .التدريس ؟

   

هــــــل تعتمــــــد المؤسســــــة تعليمــــــات محــــــددة لتحديــــــد ســــــاعات التــــــدريس  .11 ع
 .العضاء هيئة التدريس وفق الدرجات العلمية ؟

   

هــــل تخصــــص المؤسســــة المكافــــات التشــــجيعية والشــــهادات التقديريــــة  .12 ع
التـدريس  االتفـي مجـللمبدعين والمتميزين من اعضـاء هيئـة التـدريس 

 .؟، وخدمة المجتمعالبحث العلمي ، 

   

هل تشـجع المؤسسـة اعضـاء هيئـة التـدريس علـى النشـر فـي المجـالت  .13 ع
 .العلمية المحكمة؟

   

هـــل تحـــدد المؤسســـة لكـــل عضـــو هيئـــة تـــدريس مجموعـــة مـــن الطلبـــة  .14 ع
 .الرشادهم علميا خالل سنوات دراستهم؟

   

    سة اجازات التفرغ العلمي العضاء هيئة التدريس؟هل تمنح المؤس .15 ع
   هل تتيح المؤسسة الفرصة لمشاركة اعضاء هيئة التـدريس فـي اللجـان  .16 ع
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 .؟ وخارجهاالمؤسسة  العلمية الدائمة والموقتة داخل
هــل تشــجع المؤسســة اعضــاء هيئــة التــدريس للمشــاركة فــي المــؤتمرات  .17 ع

 .؟البلدة داخل وخارج والندوات والحلقات الدراسي
   

هـــل تشـــجع المؤسســــة اعضـــاء هيئـــة التــــدريس للحصـــول علـــى المــــنح  .18 ع
 .؟البلدالدراسية داخل وخارج 

   

البحـث العلمـي المؤسسة اعضاء هيئة التـدريس للمسـاهمة فـي هل تحفز  .19 ع
 .خدمة المجتمع؟، التدريس ، و 

   

    .هل تمنح المؤسسة رتبا اكاديمية اخرى؟ .20 م
المؤسســــة الفرصــــة العضــــاء هيئــــة التــــدريس فيهــــا لتحســــين  هـــل تتــــيح .21 ع

 .كفاياتهم المهنية ؟
   

المتقاعـــدين للعمـــل المؤسســـة مـــع اعضـــاء هيئـــة التـــدريس تتعاقـــد هـــل  .22 ع
 .؟معها

   

لتنميـــة القـــدرات المهنيـــة العضـــاء  هـــل تعتمـــد المؤسســـة قواعـــد معينـــة .23 م
 .هيئة التدريس ؟

   

    المجموع 
  الدرجة الكلية
 
 

 
 
 
 

شرات الكمية العضاء هيئة التدريسالمؤ   
 :توزيع اعضاء هيئة التدريس وفق التخصص. 1

 % العدد التخصص

   علمي

   انساني

 المجموع
 :توزيع اعضاء هيئة التدريس وفق النوع االجتماعي. 2
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 % العدد النوع االجتماعي التخصص

   الذكور علمي
   االناث 

   الذكور نيانسا
   االناث 

  المجموع
 :والتخصص العلمية الرتب وفقالمتفرغين اعضاء هيئة التدريس توزيع . 3

النسبة الى مجموع  العدد اعضاء هيئة التدريس المتفرغين موزعين حسب الرتب العلمية التخصص
 الرتب

   استاذ علمي
   )*استاذ مساعد ( استاذ مشارك
   )مدرس (استاذ مساعد 

   )مدرس مساعد( مدرس
   ).الخ...، متمرسمثل كرسي اليونسكو ، متميز ، شرف ( رتب اخرى 

   استاذ انساني
   )*استاذ مساعد ( استاذ مشارك
   )مدرس (استاذ مساعد 

   )، محاضر مدرس مساعد( مدرس
   ).الخ...مثل كرسي اليونسكو ، متميز ، شرف ، متمرس( رتب اخرى 

  مجموعال

 العلوم اإلنسانية: انساني* 

 :الرتب العلمية والتخصصوفق اعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين توزيع . 4

اعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين موزعين حسب  التخصص
 الرتب العلمية

 % العدد

   استاذ علمي
   )*استاذ مساعد ( استاذ مشارك
   )مدرس (استاذ مساعد 

   )درس مساعدم( مدرس
  مثل كرسي اليونسكو ، متميز ، شرف ، ( رتب اخرى 
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 ).الخ...متمرس

   استاذ انساني
   )*استاذ مساعد ( استاذ مشارك
   )مدرس (استاذ مساعد 

   )مدرس مساعد( مدرس
مثل كرسي اليونسكو ، متميز ، شرف ، ( رتب اخرى 

 ).الخ...متمرس
  

  المجموع

 .سة الرتب االكاديمية المعمول بها تطبق المؤس* 
 :والتخصص الشهادة العلمية وفقاعضاء هيئة التدريس توزيع . 5

 % العدد الشهادة العلمية التخصص

   دكتوراه علمي
   ماجستير

   دبلوم عالي

   اخرى

   دكتوراه انساني
   ماجستير

   دبلوم عالي

   اخرى

  المجموع

 .الرتب االكاديمية المعمول بها في المؤسسة وفقعضاء هيئة التدريس ا يمساعدتوزيع . 6

اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب الرتب  ومساعد
 االكاديمية

 التخصصات العلمية التخصص االنساني
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   المجموع
%   

 
 
 العمرية اتالفئ وفقاعضاء هيئة التدريس توزيع . 7

اعضاء هيئة التدريس 
ن حسب الفئات موزعي

 العمرية

العدد في التخصصات 
 العلمية

العدد في التخصصات  %
 االنسانية

% 

 عامًا                      60أكثر من 

 
    

 سنة    ( 60-50 )بين  ما

 
    

 سنة  ( 50 - 40 )

 
    

 سنة   40اقل من 

 
    

     المجموع

 
 
 
 
 

 .االكاديمية الخدمة سنوات وفقاعضاء هيئة التدريس توزيع . 8  

 اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب سنوات الخدمة
 .االكاديمية

المعدل العام لسنوات  % العدد
 .االكاديميةالخدمة 

       فما فوق عاماً   30من  
   سنة   ( 30-20 )مابين 
   سنة   ( 20 - 10 )مابين 



 61 

   سنوات  10اقل من 

  دريسالمجموع الكلي العضاء هيئة الت

 الماضية وفق الرتب العلمية خالل السنوات الخمساعضاء هيئة التدريس  تطور. 9

السنة  الرتبة العلمية
 االولى

السنة 
 الثانية

السنة  السنة الثالثة
 الرابعة

      السنة الخامسة 
 )عام التقويم ( 

      استاذ
استاذ مساعد ( استاذ مشارك 

( 
     

      )مدرس ( استاذ مساعد 
      مدرس

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفق التخصص والدولة المانحة الشهادات العضاء هيئة التدريستوزيع  .10

الدولة مانحة  التخصص
 الشهادة

 % العدد

   عالمية  علمي
   عربية
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   محلية

   اخرى

   عالمية  انساني
   عربية

   محلية

   اخرى

  المجموع

 توزيع الشهادات العضاء هيئة التدريس وفق الشهادة والدول المانحة. 11

 % العدد الشهادة الدولة مانحة الشهادة

   دكتوراه اجنية
   ماجستير

   دكتوراه عربية ومحلية
   ماجستير

  المجموع

 
 الترقيات العلمية. 12

 العدد ء هيئة التدريس في المؤسسة خالل عام التقويمالترقيات العلمية التي احرزها اعضا

  لمرتبة استاذ
  )*استاذ مساعد (  لمرتبة استاذ مشارك
  )مدرس (  لمرتبة استاذ مساعد

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها * 
 

 .لعام التقويم عضاء هيئة التدريسالسنوي التقويم ال. 13

 % العدد عضاء هيئة التدريس الداء الالسنوي تقويم ال

   ممتاز
   جيد جدا

   جيد
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   متوسط

 
 :ألعضاء هيئة التدريس في المؤسسة  ةمعدل ساعات العمل األسبوعي. 14

العمل نوع   
مدرس 
)محاضر(مساعد  

االسبوعيةمعدل عدد الساعات   
)مدرس (  استاذ مساعد  استاذ ( استاذ مشارك 

)مساعد   

 استاذ

     التدريس

لقاءات مكتبية مع 
 الطلبة

    

االشراف على 
 الرسائل

    

     البحث العلمي

     ارشاد الطلبة

     عضوية اللجان

     خدمة المجتمع

     مجموع الساعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فوق عدد ساعات  المتفرغين معدل ساعات العبء االضافي العضاء هيئة التدريس. 15
 النصاب المحددة

*رتبة العلميةال عدد ساعات  
 النصاب المحددة

معدل ساعات العبء 
 االضافي

ساعات العبء % 
ساعات  االضافي الى
ددةالنصاب المح  

    استاذ
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    استاذ مشارك

    استاذ مساعد

مدرس 
)محاضر(مساعد  

   

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها *  
 

 غير المتفرغينتدريس العضاء هيئة ال العبء التدريسيمعدل ساعات . 16

*الرتبة العلمية عدد ساعات  
 النصاب المحددة

معدل ساعات العبء 
 االضافي

ساعات العبء % 
ساعات االضافي الى 
ددةالنصاب المح  

    استاذ

    استاذ مشارك

    استاذ مساعد

مدرس 
)محاضر(مساعد  

   

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها *  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وخارجها داخل المؤسسةالمؤتمرات والندوات العلمية العضاء هيئة التدريس  .17

عدد  المؤتمرات 
والندوات التي شارك 

بها اعضاء هيئة 
التدريس داخل 

 المؤسسة

عدد اعضاء هيئة 
التدريس 

المشاركين في 
المؤتمرات 

والندوات داخل 

عدد  المؤتمرات والندوات 
التي شارك بها اعضاء 

 البلدلتدريس خارج  هيئة ا

عدد اعضاء هيئة التدريس 
المشاركين في المؤتمرات 
 والندوات خارج المؤسسة
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 البلد

    
    
    

 
 :الرسائل الجامعية. 18

الرسائل الجامعية  الرسائل الجامعية
مناقشتها  تالتي تم

 عام التقويم

ـــــــي تمـــــــ ـــــــة الت  تالرســـــــائل الجامعي
السـابق لعمليــة  فـي العـاممناقشـتها 

 التقويم

 نسبة النماء

    دكتوراه
    ماجستير

    دبلوم عالي
    المجموع

 
 :عدد الرسائل الجامعية والتاليف والبحث والترجمة التي شارك بها اعضاء هيئة التدريس.19

مكان 
 المشاركة

مناقشة رسائل 
 جامعية

 التاليف الترجمة البحث العلمي

     محلي
     اقليمي
     دولي

     المجموع

 
 :المهمات البحثية. 20

عــــــــــــــــدد الدراســــــــــــــــات  * االكاديمية رتبةال
ـــــــــــــــي  واالبحـــــــــــــــاث الت
نشــــرت فــــي مجــــالت 
علميـة محكمـة خـالل 

 عام التقويم

عــــــــــــــــدد الدراســــــــــــــــات 
ـــــــــــــــي  واالبحـــــــــــــــاث الت
نشــــرت فــــي مجــــالت 
علمية محكمـة  للعـام 
الســــــــــــــــابق لعمليــــــــــــــــة 

نســــــــــــــــبة 
 النماء

عــــــــــــدد المهمــــــــــــات 
البحثيـــــة التـــــي قـــــام 
بهــــا اعضــــاء هيئــــة 

ــــــــــدر  يس خــــــــــالل الت
 عام التقويم
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 التقويم

     استاذ
استاذ (  استاذ مشارك

 )مساعد 
    

     )مدرس (  استاذ مساعد
     المجموع

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها * 

 
 :في مؤسسات الدولة اللجان العلمية. 21

االكاديميةرتبة ال التي يتفرغ بها  االسبوع ياممعدل عدد ا  
لعمل اللجاندريس عضو هيئة الت  

عدد اللجان العلمية التي يساهم بها 
عضو هيئة التدريس في مؤسسات 

 الدولة

   استاذ

   استاذ مشارك

   استاذ مساعد

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها * 

 
 
 
 
 
 
 

ن بالتفرغ العلمي اعضاء هيئة التدريس المشمولو .  22  

*الرتبة العلمية سنة تفرغ اكثر من  تفرغ سنة  
 واحدة

اعارة خدمات او  تفرغ جزئي
 انتداب 

     استاذ

     استاذ مشارك

     استاذ مساعد
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 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها *  

 
وغيرهم المعارون والمتقاعدونو  اعضاء هيئة التدريس المستقيلون. 23  

*الرتبة العلمية نالمستقيلو   المعارون او  
ونالمنتدب  

نالمتقاعدو  نالمتوفو    

     استاذ

     استاذ مشارك

     استاذ مساعد

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها *  

 
 لوريوساالبك لدرجةالتدريس مرتبة استاذ القائمون على اعضاء هيئة التدريس من . 24

 الى اعضاء هيئة التدريس بمرتبة استاذ  % العدد الرتبة العلمية

يدرس  ستاذا
في مستوى 

    لوريوساالبك
 

  

 معدل االشراف على طلبة الدراسات العليا. 25

*الرتبة العلمية  دبلوم عالي ماجستير دكتوراه 

    استاذ

    استاذ مشارك

    استاذ مساعد

 .تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها *  
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 شؤون الطلبة :المحور الخامس 
 مقياس شؤون الطلبة                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :مقياس شؤون الطلبة
يضــم المقيـــاس عــددا مـــن العبـــارات التــي تتعلـــق بشــؤون الطلبـــة والمطلـــوب مــن اعضـــاء فريـــق 

 :التقويم
 جمع االدلة والمعلومات والبيانـات التـي تتعلـق بشـؤون الطلبـة  فـي المؤسسـة قبـل االجابـة علـى -

 .عبارات المقياس

 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -
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عمداء ورؤساء اقسام المؤسسة وبعض اعضـاء هيئـة التـدريس فـي مـلء يفضل مشاركة بعض  -
 .عبارات المقياس 

اعضـــاء الفريـــق  وعلـــى) ال، تقريبـــانعـــم، (وضـــعت ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــارة وهـــي  -
فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء ) √(وضــع عالمــة 

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب 

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي  -

 انظمة تعليمات القبول والتسجيل واالنتقال والتحويل والجزاءات*
 قياس الكفاءةنماذج اختبارات القبول و *
نمـــــاذج اســـــتبانات اســـــتطالع اراء الطلبـــــة فـــــي جـــــودة التعلـــــيم واداء اعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس *

 .والخدمات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس شؤون الطلبة

 ال تقريبا نعم عبارات شؤون الطالبية ت المجال

    .قبول وااللتحاق ؟تتوفر في المؤسسة انظمة ونماذج للهل  .1 م
اســــات القبـــــول فـــــي المؤسســــة مـــــع رســـــالتها هــــل تتوافـــــق سي .2 م

 .واهدافها االستراتيجية؟
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هـل تعتمــد المؤسســة معـايير معلنــة عاليــة الجـودة فــي انتقــاء  .3 م
 .؟)اختبارات القدرات وغيرها ( الطلبة مثل 

   

ـــــى موقـــــع  .4 ع ـــــول فـــــي المؤسســـــة معلنـــــة عل هـــــل سياســـــات القب
ون الطلبــة المؤسســة االلكترونــي ، دليــل الطالــب ، ادارة شــؤ 

 .وغيرها؟

   

هــــــل تحــــــرص المؤسســــــة علــــــى قبــــــول اعــــــداد الطلبــــــة فــــــي  .5 م
 .الدراسات االولية وفقا لخططها المقررة؟

   

هــــــل تحــــــرص المؤسســــــة علــــــى قبــــــول اعــــــداد الطلبــــــة فــــــي  .7 م
 .الدراسات العليا وفقا لخططها المقررة؟

   

هم هل تعتمد المؤسسة اختبـارات للطلبـة للتأكـد مـن اسـتعدادت .8 م
 .العلمية والذهنية ؟

   

    .هل تعتمد المؤسسة تعليمات الجزاءات السلوكية للطلبة ؟ .9 م
هـــل تحـــتفظ المؤسســـة بملفـــات خاصـــة لكـــل طالـــب يحتـــوي  .10 م

معلومــــــــات عــــــــن ســــــــلوكه ونشــــــــاطه ومســــــــتواه االكــــــــاديمي 
 .واالجتماعي ؟

   

متخصصـــة الســـتقبال الطلبـــة   هـــل تعتمـــد المؤسســـة بـــرامج .11 م
فـــــــي بدايـــــــة العـــــــام الدراســـــــي وتعـــــــريفهم بالمؤسســـــــة د الجـــــــد

 .ومرافقها؟

   

هــــل تـــــوزع المؤسســــة ادلـــــة ارشــــادية تعريفيـــــة علــــى الطلبـــــة  .12 ع
 .المقبولين الجدد؟

   

هــــل تشــــرك المؤسســــة طلبتهــــا فــــي صــــناعة القــــرارات وحــــل  .13 ع
 .المشكالت المتعلقة بالقضايا الطالبية ؟

   

    .العمل بكفاءات خريجيها ؟ ف المؤسسة اسواقهل تعرّ  .14 ع
هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة قاعــــــدة بيانـــــات عـــــن اعـــــداد الطلبــــــة  .15 ع

وتـــــــوزيعهم حســـــــب النـــــــوع ، المراحـــــــل الدراســـــــية ، البـــــــرامج 
 .الخ ؟.....الدراسية ، الحالة االجتماعية واالقتصادية ، 

   

    .هل تعتمد المؤسسة برامج اجتماعية ، ثقافية لطلبتها؟ .16 ع
فـي جـودة التعلـيم والــتعلم  طلبتهـال تسـتطلع المؤسسـة اراء هـ .17 ع

 .؟
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فــي تقــويم اداء اعضـــاء  طلبتهــاهــل تســتطلع المؤسســة اراء  .18 ع
 .هيئة التدريس؟

   

عهم ؤسســــة لجــــذب الطلبــــة المتميــــزين وتشــــجهــــل تســــعى الم .19 م
 .على االلتحاق بالجامعة وبرنامج الدراسات العليا؟

   

ــــة هــــل تنفــــذ الم .20 ع ؤسســــة بــــرامج وانشــــطة معينــــة لرعايــــة الطلب
 .الوافدين اليها؟

   

    .هل تقوم المؤسسة مستوى التحصيل االكاديمي للطلبة ؟ .21 م
هــل تتــوفر فــي المؤسســة معــايير موضــوعية وعادلــة لتوزيــع  .22 م

 .؟للطالب  الدعم المالي
   

هــــل تســــتطلع المؤسســــة اراء جهــــات التوظيــــف فــــي نوعيــــة  .23 ع
وى الخـــريج فـــي جميـــع التخصصـــات لتحديـــد جوانـــب ومســـت

 .النقص في المهارات والعمل على معالجتها وتصحيحها؟

   

الصــعوبات التــي  للتعــرف الــىهــل توجــد اليــة فــي المؤسســة  .24 ع
 .تواجه الطلبة؟

   

هــــــل تقــــــدم المؤسســــــة خــــــدمات معينــــــة لــــــذوي االحتياجــــــات  .25 م
، رعايــــــة تســــــهيالت انشـــــائية ، دعــــــم اكـــــاديمي ( الخاصـــــة 

 .صحية ونفسية ، خدمات المكتبة وغيرها؟

   

هــل تتــوفر فـــي المؤسســة الســجالت الدراســـية للطلبــة للتاكـــد  .26 م
 .؟لمتطلبات الخطط الدراسية من مدى استيفائهم 

   

    المجموع 
  الدرجة الكلية

 
 :المؤشرات الكمية المتعلقة بشؤون الطلبة 

 
 ونسبهم الى المخطط قبولهم عام التقويم حسب ين بالدراسةن والمنتظمالمقبوليالطلبة توزيع  .1

 :النوع
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الـــى مجمـــوع طلبـــة االجانــب العـــرب و مـــن خــارج المحافظـــة و الطلبـــة فــي المؤسســـة  توزيـــعنســبة . 2
 النوع  وفقالمؤسسة 

مجموع الطلبة  النوع االجتماعي
 في المؤسسة

مجموع الطلبة 
من خارج 
      المحافظة

 )االقليم ( 

مجموع الطلبة 
العرب 

واالجانب في 
 المؤسسة

الطلبة من % 
لى خارج المحافظة ا
 مجموع الطلبة

الطلبة العرب % 
واالجانب الى 
 مجموع الطلبة

      ذكور
      اناث

      المجموع الكلي
%      

 
 
 
 
 
 توزيع الطلبة وفق النوع والتخصص .3
 

 المجموع انساني علمي التخصص

  النوع االجتماعي

مجموع الطلبة  النوع االجتماعي
 المخطط قبولهم

مجموع الطلبة 
 المقبولين

 ينالطلبة المنتظممجموع 
 فعالبالدراسة 

ين نسبة الطلبة المنتظم
الى المخطط بالدراسة 

 قبولهم

     ذكور
     اناث

     المجموع الكلي
%     
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    ذكور
    اناث

    المجموع الكلي
%    

 :والنوعالتخصص  وفقفي المؤسسة الجامعية االولى لدرجة اطلبة  توزيع.4

التخصص اسم النوع                               

 اناث ذكور
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

.ال المعلوماتيمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكم: مالحظة*  

 والمرحلة الدراسيةالتخصص  وفقفي المؤسسة لدرجة الجامعية االولى اطلبة  توزيع .5

اسم  اسم الكلية
 التخصص

 المرحلة الدراسية وفقعدد الطلبة للدرجة الجامعية االولى 
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى
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 :وفق النوع  ية االولىوالمفصولين للدرجة الجامعالطلبة المؤجلين والراسبين توزيع . 6

مجموع الطلبة  االجتماعي النوع
 المؤجلين  

مجموع الطلبة 
 في   الراسبين
 الدراسيةالمواد 

مجموع الطلبة 
بسبب   الراسبين

تجاوز نسب 

طلبة المجموع 
 المفصولين
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 المقررة الغياب

     ذكور
     اناث

     المجموع الكلي
%     

 النوع وفقلدرجة الجامعية االولى من االخريجين لبة تقديرات الطتوزيع مستويات . 7
 )التخصصات االنسانية (         

موزعين  الخريجينعدد الطلبة 
  حسب النوع

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز

      ذكور
      اناث

      المجموع الكلي
%      

 النوع وفقة االولى لدرجة الجامعيمن اتقديرات الطلبة الخريجين توزيع مستويات . 8
 )التخصصات العلمية (  

عدد الطلبة الخريجين موزعين 
 حسب النوع االجتماعي

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز

      ذكور
      اناث

      المجموع الكلي
%      

 
 
 والنوعالمستوى الدراسي  وفقطلبة الدراسات العليا توزيع . 9
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المستوى 
 الدراسي

مجموع  النوع 
طلبة 

الدراسات 
 العليا 

مجموع طلبة 
الدراسات 

العرب العليا 
 االجانب و 

طلبة  عدد
الدراسات 

العليا 
 المفصولين

طلبة العدد 
 الخريجين

من 
الدراسات 

 العليا

طلبة العدد 
الذين تم 

تمديد 
في  دراستهم

الدراسات 
 العليا

عدد الرسائل 
واالطاريح الجامعية 

 المنجزة

       ذكور دبلوم عالي
       اناث

       ذكور ماجستير
       اناث

       ذكور دكتوراه
       اناث

 
 

 والنوعالكلية  وفقفي المؤسسة   طلبة الدراسات العلياتوزيع . 10
 )التخصص االنساني (       

 
التخصص اسم اسم الكلية النوع                               

 اناث ذكور
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  
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 والنوع الكلية وفقفي المؤسسة   طلبة الدراسات العلياتوزيع . 11
 )التخصص العلمي (       

 
التخصص اسم اسم الكلية النوع                               

 اناث ذكور
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  

 
 

 اعضاء هيئة التدريس ونسب النماءعدادهم الى أومتوسط ع الطلبة و مجم. 12

نسبة النماء عن العام الذي 
التقويم عام يسبق  

المعدل نسبة الى 
عداد اعضاء هيئة أ

 التدريس

العدد في 
العام الذي 
 يسبق التقويم

العدد في 
عام 
 التقويم

 المؤشرات

مجموع الطلبة في الدرجة     
 الجامعية االولى

مجموع الطلبة في الدراسات     
 العليا

  
× 

مجموع اعضاء هيئة التدريس   
استاذ مشارك و  استاذ  من رتبة

) د استاذ مساع(  
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 موزعين وفق النوعمن المرحلة الجامعية االولى  معلومات تتعلق بالخريجين. 13      

عـــــــــــــــــدد الطلبـــــــــــــــــة 
الخــريجين مــوزعين 
حســــــــــــــــب النــــــــــــــــوع 

 االجتماعي

عــــــــــــــــــــــــــــدد 
الطلبـــــــــــــــــــة 
الخـــــريجين 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــة  المرحل
الجامعيــــــــة 

 االولى

نسبة الملتحقـين بالعمـل 
مــــــــن الخــــــــريجين الــــــــى 
مجمــــــــــــــــــــــوع اعــــــــــــــــــــــداد 
ــــذي  الخــــريجين للعــــام ال

 التقويميسبق 

عـــــدد الخـــــريجين 
الــــذين يواصــــلون 
ــــــــــــيمهم فــــــــــــي  تعل
مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 
الماجســـــــــــــــــــــــــــــتير 

 والدكتوراه

معـــدل بقـــاء الطالـــب المتخـــرج فـــي 
 البرنـــامج الدراســـي مقـــدرة باالشـــهر

 من المرحلة الجامعية االولى

     ذكور
     اناث

     المجموع الكلي
%     

 
نوعموزعين وفق ال ن من والى المؤسسةو الطلبة المحول. 14  

عـــــــــــــــــدد الطلبـــــــــــــــــة  الجنس
المحـــــــــــــولين الـــــــــــــى 

 المؤسسة

المحــــــــــولين الــــــــــى  نســــــــــبة
مجمـــــــــــــــوع / المؤسســـــــــــــــة 

 (%) الطلبة

عــــــــــــدد الطلبـــــــــــــة 
 خــــارجالمحــــولين 
 المؤسسة

 خــــارجالمحــــولين نســــبة 
مجمــــــــــوع / المؤسســــــــــة 

 (%) الطلبة

     ذكور
     اناث

     المجموع الكلي
%     
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النوع وفقؤسسة خالل السنوات الخمس الطلبة الوافدين الى المتوزيع . 15  

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى النوع

      ذكور
      اناث

      المجموع الكلي

 
وفق في  المؤسسة خالل السنوات الخمس  )الحاصلين على امتياز(الطلبة المتفوقينتوزيع .16

 النوع

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية ولىالسنة اال النوع

      ذكور
      اناث

      المجموع الكلي

 
 :نسب الغياب المحددة. 17

 نسب الغياب المحددة في المواد لطلبة الدراسات العليا نسب الغياب المحددة في المواد لطلبة البكالوريوس
  

 
 السنوات الخمسعداد الطلبة الحاصلين عليها خالل أو المنح الدراسية توزيع . 18

السنة الخامسة عام  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى المعلومات
 التقويم

      عدد المنح الدراسية
عدد الطلبة 

الحاصلين على 
 المنح الدراسية
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خالل  التخصصات االنسانيةرحلة الجامعية االولى في الموالخريجين في ن توزيع الطلبة المنتظمي. 19
 سنوات الدراسة

 عــدد الطلبــة المــداومين السنة
 في السنة االولى

عـــــــــــــــــــــــــدد الطلبـــــــــــــــــــــــــة      
  المتخرجين

 الى المداومينالمتخرجين % 

    االولى
    الثانية
    الثالثة

 الرابعة 
 عام التقويم

   

 
 
 

 التخصصات العلمية المرحلة الجامعية االولى في خريجين فيتموالة بالدراس نتوزيع الطلبة المنتظمي. 20
 خالل سنوات الدراسة

 ينمنتظمــــــــعــــــــدد الطلبــــــــة ال السنة
 في السنة االولى بالدراسة

 ينخــــــــريجين الــــــــى المنتظمــــــــتمال%  خريجين تمعدد الطلبة ال 
 بالدراسة

    االولى
    الثانية
    الثالثة

    الرابعة 
 الخامسة 

 تقويمعام ال
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 خريجين في الدراسات العليا خالل السنوات الخمستمتوزيع الطلبة المداومين وال .21

عـــــــــــــــــــــدد الطلبـــــــــــــــــــــة  السنة
المــــــــــــــــداومين فــــــــــــــــي 

 الدراسات العليا 

خــريجين مــن الدراســات تممجمــوع ال
 العليا من عدد المداومين

المـــــداومين فـــــي / خـــــريجين تمنســـــبة ال
 الدراسات العليا

    االولى
    لثانيةا

    الثالثة
    الرابعة 

الخامسة 
 عام التقويم

   

 
 

الجوائز الوطنية والعربية من نفس المؤسسة والحاصلين على  توزيع الطلبة الحاصلين على الدكتوراه .22
 خالل السنوات الخمسوالعالمية 

عــــــــــــــدد الحاصــــــــــــــلين علــــــــــــــى  السنة
 من نفس المؤسسةالدكتوراه 

 والعربية والعالمية الجوائز الوطنية علىعدد الطلبة الحاصلين 

   االولى
   الثانية
   الثالثة

   الرابعة 
عام (الخامسة 

 )التقويم
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 الخدمات الطالبية: المحور السادس
 مقياس الخدمات الطالبية .1

 مقياس تقويم جودة المدن الجامعية .2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس الخدمات الطالبية
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م المقياس عددا من العبارات التـي تتعلـق بالخـدمات الطالبيـة المقدمـة فـي المؤسسـة والمطلـوب يض
 :من اعضاء فريق التقويم

جمــع االدلــة والمعلومــات والبيانــات التــي تتعلــق بالخــدمات الطالبيــة فــي المؤسســة قبــل االجابــة  -
 .على عبارات المقياس

 .ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديراتيتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق  -

يفضل مشاركة بعض عمداء ورؤساء اقسام المؤسسة وبعض اعضـاء هيئـة التـدريس فـي مـلء  -
 .عبارات المقياس 

وعلـــى اعضـــاء الفريـــق ) ال، تقريبـــانعـــم، (وضـــعت ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــارة وهـــي  -
زاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ا) √(وضــع عالمــة 

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب 

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي  -

 .نماذج لبعض الدراسات العلمية للتعرف على احتياجات الطلبة *
 .الدليل االرشادي للمؤسسة  *
 .مهام واجبات وحدة االرشاد النفسي والتربوي *
 .حدات الخدمات الطالبية والتنمية البداعاتهممهام وواجبات و  *
 .لوائح الجزاءات الطالبية *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقياس الخدمات الطالبية .1
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 ال تقريبا نعم عبارات الخدمات الطالبية ت المجال

االحتياجــات االساســية للطلبــة  تحــددالمؤسســة دراســة تمتلــك  هــل .1 م
 .من الخدمات والبرامج الدراسية وغيرها؟

   

للتعريـــــف تـــــوفر المؤسســـــة الكتيبـــــات التعريفيـــــة واالرشـــــادية  هــــل .2 م
 .الطالبية المقدمة للطلبة؟ بالخدمات

   

تتـــــولى المؤسســـــة وحـــــدة لالرشـــــاد النفســـــي والتربـــــوي  تـــــوفرهـــــل  .3 م
 .؟المساعدات المطلوبة للطلبةتوفير 

   

المواهــــــب تنميــــــة تعنــــــى بوحــــــدات هــــــل تتــــــوفر فــــــي المؤسســــــة  .4 م
 .الطالبية؟

   

هــــل تــــوفر المؤسســــة الخــــدمات لــــدعم الطلبــــة ذوي االحتياجــــات  .5 ع
الخاصـة لمسـاعدتهم علـى االنخـراط بالحيـاة االكاديميـة والتفاعـل 

 .معها؟

   

هـــل تـــؤمن المؤسســـة الســـكن االمـــن والمـــريح للطلبـــة وفـــي مـــدن  .6 م
 .جامعية مالئمة؟

   

فــــي  هــــل تــــوفر المؤسســــة الغــــرف الخاصــــة والمريحــــة للطالبــــات .7 م
 .االقسام والكليات المختلفة؟

   

هـــل تجـــري المؤسســـة دراســـات تســـتطلع فيهـــا اراء الطلبـــة بشـــكل  .8 ع
االنشـــــطة الرياضـــــية، المـــــدن (دوري حـــــول الخـــــدمات الطالبيـــــة 

 ).، مواقف السيارات وغيرها، المطاعمالجامعية

   

ـــــى  .9 ع هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة البيئـــــة المالئمـــــة لمســـــاعدة الطلبـــــة عل
 .الجتماعي؟التفاعل ا

   

هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة صـــــندوقا للقـــــروض والمســـــاعدات الماليـــــة  .10 م
 .والعينية للطلبة المحتاجين؟

   

ــــــــة  .11 ع ــــــــة للطلب ــــــــة والمعنوي ــــــــوفر المؤسســــــــة الحــــــــوافز المادي هــــــــل ت
 .المتفوقين؟

   

    .كتيبا عن الخريجين ؟سنويا هل تصدر المؤسسة  .12 ع
شــطة الالمنهجيــة لتعميــق العالقــة هــل تــولي المؤسســة اهميــة لال .13 ع

 .بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة؟
   

   هـل تعنـى المؤسســة باالنشـطة االجتماعيـة التــي تعـزز العالقــات  .14 ع
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 .االنسانية بين افراد اسرتها؟
هـــــل تاخـــــذ المؤسســـــة بـــــاراء الطلبـــــة فـــــي تطـــــوير ماتقدمـــــه مـــــن  .15 ع

 .خدمات؟
   

    .ا للتكافل االجتماعي؟هل توفر المؤسسة صندوق .16 ع
    المجموع 

  الدرجة الكلية

 :المؤشرات الكمية للخدمات الطالبية
فـي حالـة توفرهـا مـع ذكـر )   √(   اشـر بعالمـة . مامدى توفر الخـدمات التاليـة فـي المؤسسـة؟. 1

 :المعلومات المطلوبة ازاء كل حقل

 العدد المطلوبة المعلومات نعم االقسام الخدمية  المتوفرة في الجامعة

    االنشطة الرياضية 
    االنشطة الثقافية

    االنشطة االجتماعية
    االنشطة الفنية 

    االرشاد والتوجيه التربوي
    متابعة الخريجين

عدد الطلبة المستفيدين من صندوق   صندوق التكافل االجتماعي
 التكافل

 

  هية عدد المراكز الترفي  المراكز الترفيهية 
 عدد المدن الجامعية -  المدن الجامعية

 معدل مساحة المدينة الجامعية -
 معدل عدد الطلبة في المدينة  -

 الجامعية الواحدة

 

 عدد السيارات -  سيارت لنقل الطلبة
 عدد الطلبة المستفيدين من النقل -
معدل االجور المستوفاة من نقل  -

الطلبة وللطالب الواحد شهريا مقدرة 
 .الدوالرب
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 :واالشراف عليها االنشطة الطالبية والمشاركة بها. 2

عدد الطلبـة المشـاركين  العدد االنشطة الطالبية
 فيها

ــــــــــــة  عــــــــــــدد اعضــــــــــــاء هيئ
 التدريس المشرفين عليها

    الرياضية
    االجتماعية

    الثقافية
    الفنية
    اخرى

 
 
 الشكاوى الطالبية وعالجها.3

 الشكاوى المعالجة%  الشكاوى التي تم معالجتها العدد طالبيةانواع الشكاوى ال

    اكاديمية
    عائلية
    تربوية

    اجتماعية
    اخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مقياس تقويم جودة المدن الجامعية .2
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يضـم المقيــاس عــددا مـن العبــارات التــي تتعلـق بتقــويم جــودة المـدن الجامعيــة التابعــة للمؤسســة      
 :وب من اعضاء فريق التقويموالمطل

جمع االدلة والمعلومات والبيانات التي تتعلق بالمدن الجامعية في المؤسسـة قبـل االجابـة علـى  -
 .عبارات المقياس

 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -

جامعية في المؤسسـة وبعـض مـن الطلبـة يفضل مشاركة بعض عمداء الكليات ومدراء المدن ال -
 .المستفيدين من خدمات المدن الجامعية في ملء عبارات المقياس 

وعلـــى اعضـــاء الفريـــق ) ال، تقريبـــانعـــم، (وضـــعت ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــارة وهـــي  -
فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء ) √(وضــع عالمــة 

 .انها االقرب الى الوصف المطلوب  الفريق

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي  -
 
المـــــدن  التــــي تقــــدمهانمــــاذج لــــبعض الدراســــات العلميـــــة للتعــــرف علــــى اراء الطلبــــة بالخـــــدمات  *

 .الجامعية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس تقويم جودة المدن الجامعية .2
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 بدائل االجابة دن الجامعيةتقويم جودة الم عبارات مقياس التسلسل المجال
 ال تقريبا نعم

خاصـة بالسـكن واالنضـباط تعتمد المؤسسة لوائح وتعليمـات هل  .1 م
 .داخل المدن الجامعية؟

   

للــدخول والخــروج  تــوفر فــي المــدن الجامعيــة نظــام خــاصهــل ي .2 م
 .كاستخدام البطاقات الممغنطة مثال؟

   

الغرف المالئمة للطلبة مـن حيـث هل تتوفر في المدن الجامعية  .3 م
 المســـاحة والتهويـــة واالضـــاءة وتـــوفر الشـــروط الصـــحية وغيرهـــا

 .؟المعتمدة وطبقا للمعايير

   

هــل يــتم مــنح المميــزات لقبــول الطلبــة المتفــوقين علميــا ورياضــيا  .4 م
 .داخل المدن الجامعية؟

   

 هـــل تتـــوفر فـــي المـــدن الجامعيـــة المرافـــق الصـــحية والحمامــــات .5 م
 . المالئمة لالستخدام؟

   

هـــــل تتـــــوفر فـــــي المـــــدن الجامعيـــــة المطـــــاعم واالدوات المنزليـــــة  .6 م
 .المالئمة لالستخدام؟

   

ــــــي ا .7 م ــــــة ادوات التجهيــــــز واإلهــــــل تتــــــوفر ف عــــــداد لمــــــدن الجامعي
 .والتخزين طبقا لنظم التكنولوجيا الحديثة؟

   

ــــة وا .8 م الوانــــي طبقــــا هــــل تتــــوفر اجهــــزة الغســــيل والتنظيــــف لالوعي
 .للتكنولوجيا الحديثة؟

   

تصـلح السـتذكار او قاعـة هل تتوفر في المـدن الجامعيـة مكتبـة  .9 م
 .الدروس؟

   

هـــــل تتــــــوفر فـــــي المــــــدن الجامعيــــــة صـــــالة اســــــتراحة الســــــتقبال  .10 م
 .الزوار؟

   

هــــل تتــــوفر فــــي المــــدن الجامعيــــة االمــــاكن التــــي تصــــلح لتقــــديم  .11 م
 .الخدمات ؟

   

هــــل تتـــــوفر فــــي المـــــدن الجامعيـــــة وســــائل االتصـــــاالت وشـــــبكة  .12 م
 .االذاعة الداخلية؟

   

    .انترنت ؟و معلومات تتوفر في المدن الجامعية شبكة و  هل .13 م
   هل تتـوفر فـي المـدن الجامعيـة الرعايـة الصـحية والعيـادة الطبيـة  .14 م
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 .؟
حقـة بالعيـادة هل تتوفر فـي المـدن الجامعيـة صـيدلية طـواريء مل .15 م

 .لالسعافات االولية والحاالت الحرجة والسريعة؟
   

مــــاعي لتنفيــــذ البــــرامج اجت هـــل يتــــوفر فــــي المــــدن الجامعيـــة نــــاد .16 م
 .عروض لالفالم الثقافية والترفيهية؟والندوات و 

   

    .توفر في المدن الجامعية المالعب الرياضية المتنوعة؟هل ت .17 م
مـــــــدن الجامعيـــــــة وحـــــــدات ومراكـــــــز لتنميـــــــة هـــــــل تتـــــــوفر فـــــــي ال .19 م

 .؟المواهب
   

هــل يوجــد توصــيف وظيفــي للقــوى البشــرية العاملــة داخــل المــدن  .20 م
 .الجامعية؟

   

    المجموع 
  الدرجة الكلية
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 :المؤشرات الكمية المتعلقة بالمدن الجامعية
 :معلومات تتعلق بالطلبة.1
 

محافظة مجموع الطلبة من خارج 
 المؤسسة

 الذين تاويهممجموع الطلبة 
 المؤسسة في المدن الجامعية

الطلبة في المدن الجامعية الى % 
مجموع الطلبة من خارج محافظة 

 المؤسسة 

   

 
 :وعدد الطلبة فيها المدن الجامعية وملكيتهامعلومات تتعلق ب.2

الطاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة % 
 االستيعابية

مجمــوع الطلبــة 
 الــــــذين تــــــاويهم
ي المؤسســـــة فـــــ

 المدينة

الطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االســــــــــــــــــــتيعابة 

 للمدينة

المســـــــــــــاحة 
بـــــــــــــــــــــــالمتر 
 المربع

ـــــــــــــــــــــــــديتها  عائ
مملوكــــــــــــــــــــــــــــــة 
للمؤسسة ، ام 
 مستاجرة 

ــــــــــــة  موقعها اســــــــــــم المدين
 الجامعية

       
       
       
       
       
       
       

 
.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 :د الموظفين وعمال الخدمة والغرف واالجور المستوفاة من الطلبةاعدمعلومات تتعلق با .3
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 اسم المدينة الجامعية      
 عدد الطلبة من خارج المحافظة     
الوافدين من العرب واالجانب عدد الطلبة      

.والساكنين في المدينة  خارج البلد  
ين في المدينةمجموع الموظفين العامل       
 مجموع عمال الخدمة في المدينة     
غرف المدينةعدد        
 معدل مساحة الغرفة الواحدة بالمتر المربع     
معدل مساحة غرفة االستراحة او المذاكرة      

 للطالب الواحد مقدرة بالمتر المربع الواحد
 معدل عدد الطلبة في كل غرفة     
نوية المستوفاة من معدل االجور الس     

 الطلبة مقدرة بالدوالر
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 البرامج االكاديمية وطرائق التدريس: المحور السابع 

 .مقياس البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية.1
 .مقياس برامج الدراسات العليا.2

 .مقياس طرائق التدريس ومصادر التعلم. 3
 .مقياس جودة الكتاب الجامعي.4
 ةيالمكتب الخدماتمقياس جودة .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مقياس البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية.1
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يضم المقياس عددا من العبارات التي تتعلق بالبرامج االكاديميـة والمنـاهج الدراسـية فـي عمـداء  -
 .ورؤساء اقسام المؤسسة في ملء المقياس المتعلق بالبرامج والمناهج الدراسية

والمطلـــوب ان يضــــع ) ال، تقريبـــانعــــم، (ثالثـــة بــــدائل لالجابـــة امـــام كــــل عبـــارة وهـــي وضـــعت  -
فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء ) √(اعضــاء الفريــق 

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي -

 
 .جالخطة التفصيلية للبرنام*
 .نموذج ملف احد المقررات الدراسية*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية .1
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 بدائل االجابة البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية عبارات مقياس ت المجال
 ال تقريبا نعم

الدراســية مــع الفلســفة المؤسســة ومقرراتهــا بــرامج هــل تتــواءم  .1 م
، وحاجـات الطلبـة  هاواهـداف تحقـق رسـالتهاعامة للدولـة ، و ال

 .ومتطلبات تنمية شخصية طلبتها؟والمجتمع ، 

   

الطلبــة  احتياجــاتوتخصصــاتها  تحقــق بــرامج المؤسســةهــل  .2 م
 .والمجتمع ؟

   

وتحديــــدا للبرنــــامج الدراســــي  تفصــــيال تتضــــمن الخطــــطهــــل  .3 م
االقســام فــة كا التكامــل مــع خطــط حقــق لالهــداف يواضــحا 
 .؟ الدراسية

   

الخطط الدراسية للمؤسسـة شـروط االنتظـام فـي  تتضمنهل  .4 م
 .االنذار والفصل والتحويل من تخصص الخر ؟و الدراسة 

   

برنــامج ل تقــوم المؤسســة بــالتعريف الكامــل بمكونــات كــل هــ .5 م
النظــــام المتبــــع ، فصــــلي ، ســــنوي ، ســــاعات ( مــــن حيــــث 

 .؟) معتمدة

   

    .؟ للمؤسسة اكثر من نظام دراسي واحد هل .6 م
ختيـــــار الالمؤسســـــة الفرصــــة للطالـــــب تشــــريعات هــــل تتـــــيح  .7 م

 .؟ التي يرغب بدراستها بعض المساقات الدراسية
   

هــــل تــــوازن الخطــــط الدراســــية بــــين موضــــوعات التخصــــص  .8 م
 .؟ العامة لبرامجوا

   

كـــل  لـــدى المؤسســـة احصـــاءات باعـــداد الخـــريجين فـــيهـــل  .9 ع
دراســـــــي وتقـــــــديراتهم وعـــــــدد الطلبـــــــة المســـــــجلين فـــــــي عـــــــام 

 .البرنامج؟

   

هــــــل تمتلــــــك المؤسســــــة ملفــــــات متكاملــــــة لكــــــل مقــــــرر مــــــن  .10 ع
 .يتضمن بيانات مفصلة عنه ؟الدراسية المقررات 

   

حقيبـــــة وثائقيـــــة عـــــن المقـــــررات هـــــل تتـــــوفر فـــــي المؤسســـــة  .11 ع
بـــات توصـــيف المـــادة ، نســـخة مـــن واج(  الدراســـية تتضـــمن

الطلبــــــة ، التمـــــــارين ، المشــــــروعات، االختبـــــــارات ، توزيـــــــع 
 .؟)وغيرها..الدرجات 

   



 95 

حــــتفظ المؤسســــة بملــــف خــــاص لكــــل مقــــرر ومتابعــــة هــــل ت .12 ع
 .؟مايجري عليه من تعديل او تحديث من فترة الخرى

   

هـل هنـاك توصـيف واضـح وموثـق ومعلـن للبـرامج التعليميــة  .13 م
 .والمقررات الدراسية؟

   

هــــــل تتاكــــــد المؤسســــــة مــــــن وضــــــوح االدوار والمســــــؤوليات  .14 ع
المختلفــة لالجهـــزة المشـــاركة فـــي تصـــميم ومراجعـــة برامجهـــا 

االقســـــام ، مجـــــالس االقســـــام ، الكليـــــات ، اللجـــــان ( ومنهــــا 
 .؟)وغيرها ....القطاعية 

   

هـل تــوفر المؤسســة المنــاهج الدراسـية المتطــورة التــي تواكــب  .15 م
تاكد مـن جودتهـا والتحسـين المسـتمر لهـا تطورات العصر وت

لوريوس ، الماجســتير ، االبكــ( ويشــمل ذلــك بــرامج ومقــررات 
 .فضال عن برامج التعليم المستمر وسواها ؟) الدكتوراه 

   

مدى مالئمـة برامجهـا  توضحليات آهل تتوفر في المؤسسة  .16 م
عـــداد الخـــريجين القـــادرين علـــى تحمـــل إالدراســـية لمتطلبـــات 

ولية والعمـــــل ضـــــمن الفريـــــق والتعامـــــل مـــــع الوســـــائل المســـــؤ 
 .التكنولوجية الحديثة المتطورة ومستجدات عصر التقنية؟

   

هـــــل تهـــــتم المؤسســـــة بمـــــدى مالئمـــــة البـــــرامج الحتياجـــــات  .17 م
 .المجتمع، وسوق العمل ، ومتطلبات التنمية المعرفية؟

   

 هـــــل تتحقـــــق المؤسســـــة مــــــن اســـــتيفاء المنـــــاهج والمقــــــررات .18 م
لمتطلبات الترخيص المهني وذلك في المهن التـي تسـتوجب 
ممارســتها الحصــول علــى تــرخيص مــن جهــات اخــرى خــارج 

 .المؤسسة؟

   

ـــــات وفـــــق هـــــل تحـــــدد المؤسســـــة المقـــــررات الدراســـــية  .19 م متطلب
واالنمـاط مـن حيـث المعـايير الحصول علـى الدرجـة العلميـة 

 .المعتمدة فيها؟

   

ـــــرامج و للهـــــل تحـــــدد المؤسســـــة  .20 ع مقـــــررات طلبـــــة المتفـــــوقين ب
 .؟ضافيةا

   

هــــل تحـــــدد المؤسســـــة بـــــرامج اكاديميـــــة عاليـــــة الجـــــودة فـــــي  .21 ع
مجاالت دراسية قائمـة ، وتتـوج هـذه البـرامج بمخرجـات تعلـم 
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 .تؤدي الى درجات علمية او برامج جديدة؟ 
هــل تتاكــد المؤسســة مــن ان مخرجــات البرنــامج متوافقــة مــع  .22 ع

ـــيم العـــالي مـــن خـــالل المعـــايير  المحليـــة والعالميـــة فـــي التعل
  .تقييم المخرجات التعليمية والبرامج والمقررات والشهادات؟

   

هـــــــل يراعـــــــي فـــــــي تصـــــــميم البرنـــــــامج الدراســـــــي وتحديثـــــــه  .23 ع
 .مالحظات واراء المتخصصين والممارسين والمستفيدين؟

   

المؤسسـة  هل يتم مراجعة التخصصات والبرامج التي نفـذتها .24 ع
 .بصورة دورية؟

   

هــــل تحفــــز المؤسســــة اســــتخدام الشــــبكة العنكبوتيــــة وتحــــدد  .25 ع
 .مواقع بعينها لالستعانة بها في فهم المادة الدراسية؟

   

هل يوجد نظام معتمد لتقويم نتائج التـدريب الميـداني للطلبـة  .26 م
 .؟

   

 هــــل تقــــارن المؤسســــة مايــــدرس فــــي كــــل مقــــرر بنظيــــره فــــي .27 ع
 .الجامعات المتميزة؟

   

هل تضع المؤسسـة قائمـة باسـماء الكتـب المعتمـدة كمصـدر  .28 م
 .لكل مساق؟

   

هــل يحقـــق المـــنهج الدراســـي ومحتوياتـــه المهـــارات المطلوبـــة  .29 ع
 .لسوق العمل؟

   

ــــة التفكيــــر  .30 م ــــاهج الدراســــية المقــــررة قــــادرة علــــى تنمي هــــل المن
 .العلمي والتعلم الذاتي؟

   

هـل يــتم تصـميم وتوصــيف البــرامج التدريبيـة وفقــا لمخرجــات  .31 ع
 .التعليم المستهدفة؟

   

هـــل تنمـــي المنـــاهج الدراســـية المقـــررة روح الـــوالء واالنتمـــاء  .32 م
 .للوطن والقيم الدينية؟

   

هـل تعتمــد المؤسسـة خططــا فصـلية او ســنوية علـى مســتوى  .33 ع
 .الكليات واالقسام والفروع؟

   

هل توفر المؤسسة الخطط الدراسية العضاء هيئة التـدريس  .34 ع
 .في االقسام ؟

   

   للطلبـــة ) تـــاهيلي(هـــل يوجـــد فـــي المؤسســـة برنـــامج تطبيقـــي  .35 م
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 .عدادهم في تخصصاتهم؟إل
هل تعتمد المؤسسة برامج لتـدريب الطلبـة فـي مجـال عملهـم  .36 ع

 .خالل العطلة الصيفية؟
   

فـــي  مشـــاريع تخـــرجهمالطلبـــة باعـــداد  هـــل تكلـــف المؤسســـة .37 ع
 .نهاية المرحلة الجامعية؟

   

ـــــرامج لزيـــــارات ومشـــــاهدات  .38 ع هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة للطلبـــــة ب
 .ميدانية ضمن برامج اعدادهم؟

   

هـــــل يوجـــــد نظـــــام معنمـــــد لتقـــــويم نتـــــائج التـــــدريب الميـــــداني  .39 م
 .للطلبة؟

   

قـــــويم بـــــرامج هــــل تشـــــارك الجهــــات القائمـــــة بالتـــــدريب فــــي ت .40 ع
 .التدريب الميداني للطلبة؟

   

التعلــــيم ( هــــل تتبنــــى المؤسســــة انماطــــا اخــــرى مــــن التعلــــيم  .41 م
 ).المفتوح ، التعليم عن بعد وغيرها 

   

    .هل تتوفر ملفات خاصة لكل مقرر دراسي؟ .42 م

    المجموع 
  مجموع الدرجات

 
 
 
 
 
 
 مقياس برامج الدراسات العليا.2

ياس عـددا مـن العبـارات التـي تتعلـق ببـرامج الدراسـات العليـا فـي المؤسسـة والمطلـوب مـن يضم المق
 :اعضاء فريق التقويم

جمـــع االدلــــة والمعلومــــات والبيانــــات التـــي تتعلــــق ببــــرامج الدراســــات العليـــا فــــي المؤسســــة قبــــل  -
 .االجابة على عبارات المقياس

 .ثم الوصول الى االحكام والتقديراتيتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن  -
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يفضـــل مشـــاركة بعـــض عمـــداء ورؤســـاء اقســــام المؤسســـة فـــي مـــلء المقيـــاس المتعلـــق بــــرامج  -
 .الدراسات العليا

والمطلـــوب ان يضــــع ) ال، تقريبـــانعــــم، (وضـــعت ثالثـــة بــــدائل لالجابـــة امـــام كــــل عبـــارة وهـــي  -
ل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــ) √(اعضــاء الفريــق 

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي -

 ).الماجستير والدكتوراه ( نموذج الحد البرامج الخاصة بالدراسات العليا *
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس برامج الدراسات العليا .2

 بدائل االجابة العليا برامج الدراسات عبارات مقياس ت المجال
 ال تقريبا نعم

هــل توجــد فــي المؤسســة كليــة او عمــادة خاصــة بالدراســات  .1 م
 .العليا؟

   

    .هل يوجد مجلس للدراسات العليا؟ .2 م
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امكانيات المؤسسة من حيـث االسـاتذة والمختبـرات  تلبيهل  .3 م
 برامج الدراسات العليا؟ متطلبات

   

عالم عـــن بـــرامج الدراســـات العليـــا سســـة بـــاإلهـــل تعنـــى المؤ  .4 م
 .والتعريف بها ؟

   

    .الدراسات العليا؟هل توفر المؤسسة لوائح وتعليمات  .5 م
    .هل يتم التحديث الدوري للوائح الدراسات العليا بالمؤسسة؟ .6 ع
هــــــل هنــــــاك توصــــــيف موثــــــق ومعتمــــــد لبــــــرامج الماجســــــتير  .7 م

 .سية؟والدكتوراه ومقرراتهما الدرا
   

ــــــي المؤسســــــة هــــــل ت .8 م ــــــرامج الماجســــــتير ف ــــــي ب احتياجــــــات لب
 .المجتمع والتطورات االكاديمية الحديثة؟

   

احتياجـــات مـــع هـــل تتناســـب بـــرامج الـــدكتوراه فـــي المؤسســـة  .9 م
 .التطورات االكاديمية الحديثة؟وتراعي المجتمع 

   

    .اجستير؟هل يتم تطبيق معايير اكاديمية معتمدة لدرجة الم .10 م
    .هل يتم تطبيق معايير اكاديمية معتمدة لدرجة الدكتوراه؟ .11 م
هــل تتوافــق محتــوى المقــررات الدراســية مــع مخرجــات الــتعلم  .12 ع

 .؟)الماجستير والدكتوراه(برنامجي من المستهدفة في كل 
   

تــدريس  مــع اعبــاءهــل يــتالءم عــدد اعضــاء هيئــة التــدريس  .13 ع
 .؟)الماجستير والدكتوراه(برنامجي  من كلالمقررات في 

   

ــــة التــــدريس يــــؤهلهم  .14 ع هــــل التخصــــص العلمــــي العضــــاء هيئ
 .؟)الماجستير والدكتوراه(لتدريس مقررات كل من برنامجي 

   

هـل هنــاك قواعــد بيانــات لطــالب الدراســات العليــا المســجلين  .15 م
 .لنيل الدرجات العلمية في المؤسسة؟

   

لتـــزم االقســـام العلميـــة فـــي المؤسســـة بتوزيـــع االشـــراف هـــل ت .16 م
 .على الرسائل وفقا للتخصص؟

   

هل تطبق المؤسسـة االجـراءات المعتمـدة لمتابعـة المسـجلين  .17 م
 .بالدراسات العليا ولنيل الدرجات العلمية ؟

   

هـــل تـــوفر المؤسســـة االجـــراءات لمتابعـــة وتقـــويم اداء طلبـــة  .18 ع
 .ل واثناء التسجيل للدرجات العلمية؟الدراسات العليا قب

   

   هــل تعتمــد المؤسســة طرائــق التقــويم المختلفــة للمســجلين فــي  .19 ع
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 . الدراسات العليا؟
هــل تســتخدم المؤسســة نظــام الممتحنيــين الخــارجيين لتقـــويم  .20 ع

 .طلبة الدراسات العليا؟
   

وى هـــل تتوافــــق امتحانـــات طلبــــة الدراســــات العليـــا مــــع محتــــ .21 ع
 .المقررات الدراسية؟

   

هــــــل تتبــــــع المؤسســــــة وســــــائل معينــــــة لقيــــــاس رضــــــا طلبــــــة  .22 ع
 .الدراسات العليا؟

   

    .الدراسات العليا؟ لبرامجهل هناك معايير معتمدة  .23 ع

    المجموع 
  مجموع الدرجات

 
 

 
 
 
 
 
 
 :مقياس طرائق التدريس ومصادر التعلم.3

ت التـــي تتعلـــق بطرائـــق التـــدريس ومصـــادر الـــتعلم فـــي المؤسســـة يضـــم المقيـــاس عـــددا مـــن العبـــارا
 :والمطلوب من اعضاء فريق التقويم

جمـع االدلــة والمعلومـات والبيانــات التـي تتعلــق بطرائـق التــدريس ومصـادر الــتعلم فـي المؤسســة  -
 .قبل االجابة على عبارات المقياس

 .ول الى االحكام والتقديراتيتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوص -

يفضـــل مشـــاركة بعـــض عمـــداء ورؤســـاء اقســـام المؤسســـة فـــي مـــلء المقيـــاس المتعلـــق بطرائـــق  -
 .التدريس ومصادر التعلم

والمطلـــوب ان يضــــع ) ال، تقريبـــانعــــم، (وضـــعت ثالثـــة بــــدائل لالجابـــة امـــام كــــل عبـــارة وهـــي  -
ل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــ) √(اعضــاء الفريــق 

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب
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 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي -

 .نموذج الخطة التدريبية العضاء هيئة التدريس*
 .نموذج الحد االبحاث التقويمية لطرائق التدريس*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس طرائق التدريس ومصادر التعلم.3

 ال تقريبا نعم ارات مقياس طرائق التدريس ومصادر التعلمعب ت المجال

لمتابعــة  يوجــد فــي المؤسســة مركزمتخصــصهــل  .1 م
 .تطوير طرائق التدريس؟

   

بمســتوى  واضــحةرؤيــة هـل تتــوفر لــدى المؤسسـة  .2 م
ــــــوب توفيرهــــــا بمــــــا  المعلومــــــات والمعــــــارف المطل

 .رسالتها ورؤيتها المستقبلية؟ حققي

   

ـــــالمؤسســـــة بتحـــــديث وتنو هـــــل تقـــــوم  .3 ع ع االجهـــــزة ي
واالدوات بمـــا يتماشـــى مـــع متطلبـــات كـــل مجـــال 

 .معرفي ؟
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ــــى مجــــاالت  .4 ع هــــل تحتــــوي المقــــررات الدراســــية عل
 .معينة لتنمية التعلم الذاتي؟

   

هــــــل الطرائــــــق المســــــتخدمة فــــــي الــــــتعلم الــــــذاتي  .5 ع
 .بالمؤسسة متنوعة؟

   

ئط التعليميــــة هـــل تتاكــــد المؤسســــة مـــن ان الوســــا .6 ع
المســتخدمة تــرتبط باهــداف البــرامج ، وبــالمحتوى 

 .وغيرها ؟...التعليمي 

   

تقويميــــة بــــاجراء االبحـــاث الالمؤسســـة  هـــل تعنــــي .7 ع
 .عن الطرائق المستخدمة في تدريس الطلبة ؟

   

هــل تعمــل المؤسســة علــى تنميــة قــدرات اعضــاء  .8 ع
 .هيئة التدريس وتطويرها باستمرار؟

   

هل توفر المؤسسـة المعامـل والـورش الفنيـة لتلبيـة  .9 م
 .احتياجات الدروس العملية واالبحاث العلمية؟

   

هـــــل تـــــوفر المؤسســـــة الكفـــــاءات العلميـــــة والفنيـــــة  .10 م
 .للعمل في المعامل والورش؟

   

هــــــل تــــــوفر المؤسســــــة البــــــرامج التدريبيــــــة علــــــى  .11 م
اســــــــــتخدام مصــــــــــادر الــــــــــتعلم الحديثــــــــــة للطلبــــــــــة 

 .سين؟والمدر 
هــــل تـــــوفر المؤسســـــة للطلبـــــة والمدرســـــين بـــــرامج 

 .تدريبية على استخدام مصار التعلم ؟

   

ليـــــات للتعامـــــل مـــــع آفـــــي المؤسســـــة هـــــل تتـــــوفر  .12 م
 .مشكالت التعليم التي تواجهها؟

   

هـــــل تتـــــوفر مســـــاعدات التعلـــــيم والـــــتعلم الالزمـــــة  .13 م
ـــــة المســـــتهدفة  ـــــة المهـــــارات المهني    الكســـــاب الطلب

ش ، تجــــارب زراعيـــــة ، فنــــادق ، مطـــــاعم ، ور ( 
 .؟)معامل اللغات ، المتاحف التعليمية وغيرها

   

هــل تتـــوفر التســـهيالت الالزمـــة لممارســـة العمليـــة  .14 م
التعليميــــــة فــــــي قاعــــــات المحاضــــــرات والفصــــــول 

ــــــل وســــــائل االيضــــــاح ، الوســــــائل ( الدراســــــية  مث

   



 103 

 .؟)السمعية والبصرية وغيرها
المؤسسة الكـوادر الفنيـة للعمـل فـي هل تتوفر في  .15 م

 .المختبرات والورش؟
   

    المجموع 

  الدرجة الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مقياس جودة الكتاب الجامعي.4

 .من الكتب المنهجية المقررة في المؤسسة% 10يقوم اعضاء فريق التقويم بأختيار 
 اســتخدام هـــذه الكتـــبين علـــى يــتم تقـــويم الكتــب الجامعيـــة مــن قبـــل اعضـــاء هيئــة التـــدريس القــائمو 

 .وتحت اشراف فريق التقويم 
يتضـمن المقيـاس عــددا مـن العبـارات التــي تتعلـق بجــودة الكتـاب الجـامعي والمطلــوب مـن المقــومين 

امــام كــل عبــارة فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ) √(وضــع عالمــة ) اعضــاء هيئــة التــدريس(
 .المقرروالتي يعتقد انها االقرب الى وصف الكتاب 

  
 مقياس جودة الكتاب الجامعي.4

 بدائل االجابة عبارات الكتاب الجامعي                      ت

 ال تقريبا نعم

    .هل تعطي مقدمة الكتاب الجامعي فكرة موجزة عن محتوياته؟ .1
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    .تغطي موضوعات الكتاب مفردات المنهاج المقرر؟ هل  .2
    .الحديثة؟ تغيرات والمستجداتمب التجاري موضوعات الكتاهل  .3
    .يتناسب محتوى الكتاب مع الحصص المقررة له ؟هل  .4
حاجــاتهم تلبيـة الطلبـة و  هيـللتأ المطلـوب مســتوىاليتناسـب الكتـاب مـع هـل  .5

 .قدراتهم ؟مستوى و 
   

    .؟ يةيربط  الكتاب بين المعلومات النظرية والتطبيقهل  .6
ب علـــى نشــــاطات متنوعــــة تســـاعد علــــى التفكيــــر الناقــــد يشــــتمل الكتــــاهـــل  .7

 .واالستقصاء والتحليل ؟
   

    يحّفزالكتاب المتعلم على التعلم الذاتي؟ هل  .8
هل يشتمل الكتـاب علـى وسـائل تعليميـة مناسـبة ذات صـلة بالمـادة العلميـة  .9

 .؟
   

ات الصـلة ينسجم محتوى الكتاب مع محتوى المواد الدراسـية األخـرى ذهل  .10
 .؟

   

يتنــاول الكتــاب بعــض المشــكالت المعاصــرة وبخاصــة مــا يتصــل منهــا هــل  .11
 .بحياة الطالب ومجتمعه المحلي ؟

   

    .يرسخ الكتاب القيم األصيلة واألخالق السامية لدى الطلبة ؟هل  .12
    .تطبيقية متنوعة وشاملة؟  يتضمن الكتاب موضوعاتهل  .13
    .الكتاب وعدد الحصص المقررة له ؟ تناسب حجمهل ي .14
    .؟ في الكتاب  تطبيقاتالو  األنشطهو  التمارين نوعتتهل  .15
    .حفز الطلبة على االستنتاج و التفكير؟ يتضمن الكتاب مايهل  .16
المحلولــة التــي والتطبيقــات المحليــة الواقعيــة األمثلــة تتــوفر فــي الكتــاب هــل  .17

 .المادة ؟ تساعد المتعلم على فهم
   

    .؟متنوعة للتقويم  في الكتاب طرقستخدم هل ت .18
    .؟تصميم الغالف الخارجي للكتاب مع محتوى المادة م يتالءهل  .19
    .فر في الكتاب عنصرا الجاذبية والتشويق ؟هل يتو  .20
    .محتوى الكتاب مع المقرر الدراسي؟يتناسب هل  .21

    المجموع
  كليةالدرجة ال
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 مقياس جودة الخدمات المكتبية .5

 بدائل االجابة عبارات مقياس جودة الخدمات المكتبية ت المجال
 ال تقريبا نعم

    .المهنية؟ بالمعرفة والخبرةفي المكتبة   يتمتع العاملونهل  .1 م
    .؟بفاعليةن في المكتبة اعمالهم يمارس العاملو هل  .2 ع
ـــــة يكفـــــي هـــــل  .3 م لتقـــــديم الخـــــدمات عـــــدد العـــــاملين فـــــي المكتب

 .المكتبية ؟
   

حديثــة فــي المكتبــة فــي اطــار شــبكة التقنيــات الهــل تســتخدم  .4 ع
 .االنترنت ؟

   

    .هل توفر المؤسسة المهنيين وغير المهنيين في المكتبة؟ .5 م
    .؟الدراسية والمقرراتمقتنيات المكتبة تتالءم هل  .6 م
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ــــــــي هــــــــل  .7 م ــــــــاتتف ــــــــة  مقتني ــــــــتالءم مــــــــع االمكتب  حتياجــــــــاتوت
 .المستفيدين؟

   

ـــــة تفـــــي هـــــل  .8 م البحـــــث  حتياجـــــاتوا وتـــــتالءممقتنيـــــات المكتب
 .العلمي؟

   

    .؟لالستفادة منهاهل  توفر المكتبة الوقت الالزم  .9 ع
هــل تاخــذ المؤسســة احتياجــات المســتفيدين واهتمامــاتهم مــن  .10 ع

 .؟بنظر االعتبار  ةالمكتب
   

هـــل يـــتم اعـــالم المســـتفيدين مـــن المكتبـــة بـــالمواد والخـــدمات  .11 ع
 .الجديدة وخاصة خدمة االحاطة الجارية؟

   

هـــــل تتـــــوفر فـــــي المكتبـــــة النشـــــرات التعريفيـــــة واالجــــــراءات  .12 ع
 .واالنشطة المختلفة؟

   

    .هل يوجد في المكتبة نظام للشكاوى والمقترحات؟ .13 م
راء مـــع المســـتفيدين هـــل تتـــوفر فـــي المكتبـــة آليـــة لتبـــادل اآل .14 ع

 .منها؟
   

هـل يـتم ربــط المكتبـة بصــورة مباشـرة مــع مكتبـات الجامعــات  .15 ع
 .االخرى  ومراكز البحث العلمي داخل القطر؟

   

ــــين انظمــــة الحاســــبات بالخدمــــة  .16 ع ــــربط المباشــــر ب هــــل يــــتم ال
 .ومكاتب اعضاء هيئة التدريس؟

   

هــــل تتــــوفر فــــي المكتبــــة بــــرامج تدريبيــــة للتعريــــف واالرشــــاد  .17 ع
 .ستخدام االنترنت؟ال

   

هـــــل يتـــــوفر فـــــي المكتبـــــة نظـــــام اتصـــــال بالمنظمـــــات ودور  .18 ع
 .النشر الخارجية؟

   

نظـــام مكتبـــة هـــل يتـــوفر فـــي المكتبـــة نظـــام التصـــنيف وفـــق  .19 م
 .رس للكتب االجنبية؟الكونغ

   

للتصـــــنيف العشـــــري  ديـــــويي المكتبـــــة نظـــــام هـــــل يتـــــوفر فـــــ .20 م
 .المعدل للكتب العربية؟

   

    .هل تحتفظ المكتبة بفهرس بطاقات شامل؟ .21 م
 يســهل  On Lineهــل تحــتفظ المكتبــة بفهــرس الكترونــي  .22 م

 .استخدامه من قبل المستفيدين؟
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هـل تحصـل المكتبـة علـى المقتنيـات مـن المراجـع والـدوريات  .23 ع
 .ال التخصص؟في مج

   

ـــــات واالنظمـــــة المســـــتخدمة  .24 ع ـــــب المقتني ـــــتم ترتي بشـــــكل هـــــل ي
 .سهولة العودة اليها ؟يضمن 

   

هـــــل تــــــوفر المكتبـــــة المراجــــــع الببلوغرافيـــــة والمستخلصــــــات  .25 م
 .والكشافات في مجال التخصص؟

   

    .من قبل المستفيدين؟المكتبة هل يتم تقييم مقتنيات  .26 ع
الهـــدوء فـــي قاعـــات  لتـــامينم تطبيـــق انظمـــة الضـــبط هــل يـــت .27 ع

 .في المكتبة؟ المطالعة
   

 ورغبـــــــــاتمواعيـــــــــد العمـــــــــل فـــــــــي المكتبـــــــــة تتناســـــــــب هـــــــــل  .28 ع
 .لمستفيدين؟ا

   

    .في المكتبة قاعات لالطالع والبحث؟ هل تخصص .29 م
) خلـــوات(فـــي المكتبـــة حجـــرات اطـــالع خاصـــة  هـــل تتـــوفر .30 م

 .للمستفيدين؟
   

    .المكتبة حركة المستفيدين فيها؟تنظيم يسهل هل  .31 م
االســتفادة  الليــةهــل تتــوفر فــي المكتبــة اللوحــات االرشــادية  .32 م

 .منها؟
   

ســهل العـــودة بشـــكل يمرتبــة  المكتبــة وانظمتهـــامقتنيـــات هــل  .33 م
 .اليها؟

   

هـل توثــق وتقـيم المؤسســة عالقاتهــا مـع المؤسســات االخــرى  .38 ع
 .المكتبات والخدمات المساندة للتعليم باستمرار؟في مجال 

   

هل تتوفر في المكتبة البيئة المالئمـة لروادهـا لالسـتفادة مـن  .39 م
 .خدماتها؟

   

    .هل ترتبط المكتبة بقاعدة معلومات خارجية؟ .40 م
    .هل يتم تخزين الكتب والدوريات في الحاسب االلي ؟ .41 ع
    .؟في المؤسسة  الكترونية هل تتوفر مكتبة .42 م
هــــل يســــتخدم الحاســــب االلكترونــــي فــــي المكتبــــة الغــــراض  .43 ع

 .اعارة الكتب والدوريات؟
   

    .على المكتبة؟ للرواد المترددينهل تتوفر سجالت  .44 م
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    .هل يتم قياس رضا المستفيدين من خدمات المكتبة؟ .45 ع
اجــات المســتفيدين مــن هــل تــدرس المؤسســة اتجاهــات واحتي .46 ع

 .المكتبة؟
   

    المجموع 

  الدرجة الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤشرات الكمية للبرامج والتخصصات االكاديمية:
. النظام المتبع في المؤسسة .1  

)   (    اخر )    (  النظام السنوي ) (   النظام الفصلي)    ( الساعات المعتمدة     

:صول على الدرجة العلميةعدد الساعات المعتمدة للح .2  

 الدرجة العلمية التخصص البكالوريوس الدبلوم العالي الماجستير الدكتوراه
العلوم     

 االنسانية
عدد الساعات 

 المعتمدة
العلوم     

الصرفة 
 والتطبيقية

العلوم     
 الطبية

العلوم     
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 الهندسية
 

.والمفتوحة خالل عام التقويم التخصصات الموجودة في المؤسسة ، والملغاة ،  .3  

/ المعهد /اسم الكلية ت
 المركز

التخصصات 
الموجودة في الكلية 

 خالل عام التقويم

التخصصات 
الملغاة خالل عام 

 التقويم

التخصصات المفتوحة 
 خالل عام التقويم

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

.     

.     

.     

.     

.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  
 

 عدد المساقات التي تطرحها المؤسسة ولكل تخصص .4

ــــــــة  / اســــــــم الكلي
 المركز/ المعهد

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  التخصص
المســــــــــــــــــــاقات 
المطروحــــــــــــــــة 
علـــى مســـتوى 
الدرجـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ة يــــــــــــــــــــــالجامع
 االولية

عــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المســـــــاقات 
المطروحــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــى  عل

ســـــــــــــــــتوى م
الــــــــــــــــــــدبلوم 

 العالي

عــــــــــدد المســــــــــاقات 
ـــــــى  المطروحـــــــة عل
 مستوى الماجستير

عــــــــــــدد المســــــــــــاقات 
المطروحـــــــــة علــــــــــى 

 مستوى الدكتوراه
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.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  
 
 
 
 
 
 

 .عدد الطلبة المسجلين في كل تخصص ونسبة النماء؟. 5

/ المعهــد/ اســم الكليــة 
 المركز

عـــــدد الطلبـــــة المســـــجلين  التخصص
فــي التخصــص فــي عــام 

 التقويم

عـــــــــــــــــدد الطلبـــــــــــــــــة 
المســـــــــــجلين قبـــــــــــل 
خمــس ســنوات مــن 

 عام التقويم

الزيــــــــــــــادة او نســــــــــــــبة 
النقصــــــان فــــــي عــــــدد 
الطلبة المسـجلين فـي 

 (%) التخصص

     
     
     
     
     
     
     
     



 111 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  

 
 
 
 
 
 .عدد الطلبة العرب واالجانب المسجلين في كل تخصص ونسبة النماء؟. 6

/ المعهــد/ اســم الكليــة 
 لمركزا

العــــــــــرب عــــــــــدد الطلبــــــــــة  التخصص
المســجلين فــي واالجانــب 

التخصـــــــــص فـــــــــي عـــــــــام 
 التقويم

عدد الطلبـة العـرب 
واالجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
المســـــــــــجلين قبـــــــــــل 
خمــس ســنوات مــن 

 عام التقويم

ـــــادة او النقصـــــان نســـــبة  الزي
فــي عــدد الطلبــة المســـجلين 
العـــــــــرب واالجانــــــــــب  فــــــــــي 

 (%) التخصص
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.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  

 
 
 
 
 .نسب النجاح في كل تخصص ونسبة النماء ؟. 7

/ المعهــد/ اســم الكليــة 
 المركز

نســـــب النجـــــاح فـــــي كـــــل  التخصص
تخصـــــــــــص فـــــــــــي عـــــــــــام 

 مالتقوي

نســــب النجــــاح فــــي 
كــل تخصــص قبـــل 
خمــس ســنوات مــن 

 عام التقويم

الزيــــــــادة او النقصــــــــان فــــــــي 
ــــــــي كــــــــل نســــــــب  النجــــــــاح ف

 عـــام التقـــويم تخصـــص فـــي
(%) 
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.ى ترفق مع الجدول الستكمال المعلوماتيمكن االستعانة باستمارات اخر : مالحظة*  

 
 
 
 
 
 
 .مجموع الشهادات الممنوحة في العلوم االنسانية والعلوم الصرفة والتطبيقية ونسبة النماء؟. 8

مجموع 
شهادات 
 الدكتوراه
 الممنوحة

مجموع 
شهادات 
الماجستير 
 الممنوحة

مجموع شهادات 
الدبلوم العالي 

 الممنوحة

 الدرجة العلمية التخصص

 عام التقويم العلوم االنسانية   
 العلوم الصرفة والتطبيقية   
قبل خمس سنوات  العلوم االنسانية   

 العلوم الصرفة والتطبيقية    من عام التقويم

 
 :للحصول على الشهادة االمسموح بهمدة الدراسة . 9

 يةالدرجة العلم التخصص البكالوريوس الدبلوم العالي الماجستير الدكتوراه
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العلوم     
 االنسانية

الحد االعلى لمدة 
الدراسة للحصول 

العلوم      على الشهادة
الصرفة 

 والتطبيقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المؤشرات الكمية للمكتبة.10

 او المعدل او النسبة العدد المؤشرات الكمية للمكتبة . ا

  نسبة استيعاب المكتبة من طلبة المؤسسة

  ية التي تشتمل عليها المكتبةالكتب الورقمجموع عناوين 
  مجموع عناوين الكتب االلكترونية

  طالب في المكتبة/ ورقينسبة كتاب 
  طالب في المكتبة/ نسبة كتاب الكتروني

  الدوريات التي تشتمل عليها المكتبةمجموع عناوين 
  مجموع عناوين الدوريات االلكترونية التي تشتمل عليها المكتبة

  العلمية الى الكتب االنسانيةنسبة الكتب 
  عدد المعاجم ودوائر الموسوعات والقواميس واالطالس

  عمل المكتبة اليوميةساعات عدد  معدل
  الواحد رواد للمكتبة في اليوممعدل عدد 

  معدل عدد الطلبة المستفيدين من المكتبة الى اجمالي عدد الطلبة
  خدمات المكتبةعدد اعضاء هيئة التدريس المستفيدين من 

  في المكتبة المقاعد المخصصة للمطالعةعدد 
  في اليوم الواحدمعدل عدد الكتب المعارة 
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  العالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات االخرى محليا 
  العالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات االخرى عربيا

  لمياالعالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات االخرى عا
  .عدد اجهزة الحاسوب في المكتبة

  مجموع عناوين االصدارات الحديثة من الكتب الخر خمس سنوات
  مجموع عناوين االصدارات الحديثة من الدوريات الخر خمس سنوات

                    )المتخصصون في علم المكتبات والمعلومات(  نالموظفين المهنييعدد 
  لمهنيينن غير االموظفيعدد 

  عمال الخدمة
  عدد اجهزة التصوير االلي في المكتبة

 العدد االجهزة واالدوات المتوفرة في المكتبة. ب

  اخأجهزة استنس
            flash  ram و ومرنة  مدمجة أقراص حاسوبية 

  ةأفالم علمي
                   حواسيب لألعمال المكتبية                 

            معلومات حاسوبية                 بيانات  قواعد

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث العلمي: المحور الثامن
 مقياس البحث العلمي
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 مقياس البحث العلمي
يضم المقياس عددا من العبارات التي تتعلق بالبحـث العلمـي فـي المؤسسـة والمطلـوب مـن اعضـاء 

 :فريق التقويم
المعلومات والبيانـات التـي تتعلـق بالبحـث العلمـي فـي المؤسسـة قبـل االجابـة علـى جمع االدلة و  -

 .عبارات المقياس

 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -

يفضل مشاركة بعض من عمداء ورؤساء اقسام المؤسسـة  وبعـض اعضـاء هيئـة التـدريس فـي  -
 .المقياس ملء عبارات 

وعلـــى اعضـــاء الفريـــق ) ال، تقريبـــانعـــم، (وضـــعت ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــارة وهـــي  -
فـــي المكـــان الـــذي يقـــع االختيـــار عليـــه ازاء كـــل عبـــارة والتـــي يعتقـــد اعضـــاء ) √(وضـــع عالمـــة

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب 

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي  -

 العلميخطة البحث  •
 ميزانية البحث العلمي •

 نموذج احد المجالت العلمية •
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 مقياس البحث العلمي

 ال تقريبا نعم عبارات البحث العلمي ت المجال

خطــة  هــل تتــوفر فــي المؤسســة وحــدة تتــولى وضــع .1 م
 .؟ وادارة شؤونه للبحث العلمي

   

فلســــفة الدولــــة و  هــــل تتفــــق خطــــة البحــــث العلمــــي  .2 م
 .سالة واهداف المؤسسة؟ور 

   

معلنـة لمتابعـة و المؤسسة اليات واضحة  تعتمدهل  .3 م
 .تنفيذ خطتها البحثية ؟

   

امكاناتهـــــا و البحثيـــــة  تتـــــوائم خطـــــة المؤسســـــةهـــــل  .4 ع
 .البشرية والمادية المتاحة؟

   

هــل توثــق المؤسســة خطتهــا البحثيــة وتعتمــدها فــي  .5 ع
 .لسها؟امج

   

حوث العلميـة ـقواعـد بيانـات للبـ ؤسسـةتـوفر المهل  .6 م
 .؟
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بيئـــة مناســـبة للبحـــث العلمـــي هـــل تـــوفر المؤسســـة  .7 ع
تشــجع اعضــاء هيئــة التــدريس علــى تنفيــذ البحــوث 

اجات المجتمع وسـوق العمـل؟ ـالعلمية المتصلة بح
. 

   

االقســام العلميــة علــى اجــراء هــل تشــجع المؤسســة  .8 ع
 .البحوث العلمية المشتركة ؟

   

مـــــع المؤسســـــات العلميـــــة المؤسســـــة  تتعـــــاونهـــــل  .9 ع
 .حوث المشتركة ؟ـاجراء البرى في ـوالدولية االخ

   

البحـث العلمـي  تها فـيانشـطالمؤسسة هل تستخدم  .10 ع
 .في معالجة مشكالت المجتمع واغراض التنمية؟

   

هـــل تمـــنح المؤسســـة االولويـــات لالبحـــاث العلميـــة  .11 ع
المـــــــــادي واالقتصـــــــــادي  الميدانيـــــــــة ذات المـــــــــردود

 للمجتمع المحلي ومؤسساته؟ 

   

مؤسســـات القطـــاع الخـــاص االنتاجيـــة  تســـاهمهـــل  .12 ع
 .والخدمية في دعم االنشطة العلمية بالمؤسسة؟

   

هل تشجع المؤسسة البحوث المبتكرة التي تفتح  .13 ع
 .االفاق العلمية او التطبيقية الجديدة؟

   

ة تنظيميـــة داعمـــة للبحـــث هـــل تـــوفر المؤسســـة بيئـــ .14 م
 .والنشر والتطوير ؟

   

هــل تشــجع المؤسســة اعضــاء هيئــة التــدريس علــى  .15 ع
 .المساهمة في انشطة البحث التطبيقية؟

   

لتحفيــز ورعايــة ودعــم وســائل المؤسســة  تعتمــدهــل  .16 ع
 .الباحثين؟

   

ـــــــيحهـــــــل  .17 ع ـــــــرص  تت عضـــــــاء هيئـــــــة الالمؤسســـــــة الف
ؤتمرات والنـدوات العلميـة في المللمشاركة التدريس 

 .وورش العمل العلمية؟

   

هل تساهم المؤسسة من خالل فرق العمل البحثيـة  .18 ع
فــــي خدمــــة قطاعــــات االنتــــاج المختلفــــة بــــالمجتمع 

 .المحلي ؟
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هـــل تســــتفيد المؤسســــة مــــن نتــــائج البحــــث العلمــــي  .19 ع
 .لتطوير المقررات الدراسية؟

   

بـــرامج لتنميـــة المهـــارات هـــل تتـــوفر فـــي المؤسســـة  .20 م
بـــــرامج تنميـــــة مهـــــارات منهجيـــــة البحـــــث (البحثيـــــة 

 .؟لمساعدي البحث) العلمي

   

والطلبــــة  مســــاعدي البحــــثهــــل تشــــجع المؤسســــة  .21 ع
 .على المشاركة في المشاريع البحثية؟

   

هل تخصص المؤسسة ميزانية مالية خاصـة لـدعم  .22 م
 .البحث العلمي ونشره؟

   

قيــاس وتقيــيم عوائــد المخصصــات الماليــة  هــل يــتم .23 ع
 .المنفقة على البحث العلمي في المؤسسة؟

   

البحـــث العلمـــي مـــن  تشـــجع المؤسســـة سياســـةهـــل  .24 م
خــالل اصــدار المجــالت المحكمــة ونشــر المؤلفــات 

 . العلمية ومنح اجازات التفرغ العلمي وغيرها؟

   

 هـــل تشــــجع المؤسســــة البحـــوث العلميــــة المشــــتركة .25 ع
 .بين االقسام العلمية؟

   

هـــل توجـــد لـــدى المؤسســـة بـــرامج لتنميـــة المهـــارات  .26 م
 .البحثية للهيئة المعاونة؟

   

ــــة بــــين المؤسســــة  .27 م هــــل توجــــد اتفاقــــات ثقافيــــة مفعل
 .ومؤسسات التعليم العالي والبحثي الدولية؟

   

هــل تحــرص المؤسســة علــى بنــاء وتعزيــز عالقــات  .28 م
ـــــة التعـــــاون مـــــع مؤس ســـــات البحـــــث العلمـــــي العربي

 .والعالمية؟

   

هــــل تبــــرم المؤسســــة عقــــودا بحثيــــة مــــع مؤسســــات  .29 م
 .المجتمع المحلي؟

   

هـــــل تـــــوفر المؤسســــــة االجهـــــزة واالدوات الالزمــــــة  .30 م
للعمليـــــات البحثيـــــة وتضـــــع القواعـــــد التـــــي تضـــــمن 

 .كفاءة استخدامها؟

   

ـــــــرغ العلمـــــــ .31 ع    ي هـــــــل تمـــــــنح المؤسســـــــة اجـــــــازات التف
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العضاء هيئة التدريس النجاز البحـوث والمشـاريع 
 .البحثية في الجامعات االخرى؟

هـــــــل توفـــــــد المؤسســـــــة اعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس  .32 ع
للجامعـــات العربيـــة واالجنبيـــة كاســـاتذة زائـــرين مـــن 

 .اجل تبادل الخبرات؟

   

هــل تســتقبل المؤسســة اعضــاء هيئــة التــدريس مــن  .33 ع
ـــــــة واال ـــــــرين الجامعـــــــات العربي ـــــــة كاســـــــاتذة زائ جنبي

 .اليها؟

   

علمـــي مـــع باتفاقيـــات تعـــاون المؤسســـة  تـــرتبطهـــل  .34 ع
 .الجامعات العربية واالجنبية؟

   

هـــــــل تســـــــعى المؤسســـــــة للحصـــــــول علـــــــى المـــــــنح  .35 ع
 .والزماالت البحثية العضاء هيئة التدريس؟

   

هـــــل حصـــــلت المؤسســـــة علـــــى عـــــدد مـــــن المـــــنح  .36 ع
 .؟ات العليالطالب الدراسالدراسية 

   

طلبــة هــل تعتمــد المؤسســة معــايير معلنــة لحصــول  .37 م
 .على المنح الدراسية؟ الدراسات العليا

   

هـــــــل يشـــــــارك الطلبـــــــة فـــــــي المـــــــؤتمرات والنـــــــدوات  .38 ع
 .العلمية؟

   

هـل تسـتخدم انشـطة البحــث العلمـي بالمؤسسـة فــي  .39 ع
 .معالجة مشكالت المجتمع واغراضه البحثية؟

   

    .هل يشارك الطلبة في المشاريع البحثية؟ .40 ع
    .البحث العلمي لخدمة التنمية؟ نتائج هل تستخدم .41 ع

    المجموع 
    الدرجة الكلية

 
 :المؤشرات الكمية في مجال البحث العلمي 

 :االبحاث العلمية.1

 العدد اتالمؤشر  ت المجال

 الصـادرة  لعلميـة المحكمـةالبحوث العلميـة المنشـورة فـي المجـالت ا .1 خ
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 عن المؤسسة وخارجها
فـــــي المجـــــالت العلميــــــة البحـــــوث المختبريـــــة اوالحقليـــــة المنشـــــورة  .2 خ

 الصادرة عن المؤسسة وخارجها المحكمة
 

  المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن المؤسسة .3 خ
  الدوريات العلمية الصادرة عن المؤسسة .4 خ
  الصادرة عن المؤسسة العضاء هيئة التدريسالمؤلفات العلمية  .5 خ
  الصادرة عن المؤسسة الكتب المنهجية العضاء هيئة التدريس .6 خ
  الصادرة عن المؤسسة الكتب المترجمة العضاء هيئة التدريس .7 خ
  عضاء هيئة التدريسالتي حصل عليها اعدد المنح البحثية  .8 خ
  ن على المنح البحثيةو عدد اعضاء هيئة التدريس الحاصل .9 خ

 
 
 :الجوائز العلمية .2

الجهة العلمية  اسم الجائزة
عربية ، ( المانحة 

 )عالمية ، محلية 

مجال 
 التخصص

اسم عضو هيئة 
 التدريس

تاريخ الحصول عليها 
الخمس سنوات الخالل 

 من عام التقويم

     
     
     
     
     
     
     

المؤسسة من داخل  فيهاواألبحاث التي نشرت  المؤسسةتي تصدرها ال كمةالمجالت المح. 3
 وخارجها

اسماء المجالت 
التي تصدرها 

 المؤسسة

اسم 
 المؤسسة

عدد  التخصص
االبحاث 
المنشورة 

نسبة 
االبحاث 
المنشورة 

عدد االبحاث 
المنشورة من 

 خارج المؤسسة

االبحاث نسبة 
من خارج  المنشورة
 (%) المؤسسة
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من داخل 
 المؤسسة

من داخل 
المؤسسة 

(%) 

       

       

       

 

 

 

 :اخرى وأجنبية واقليمية مع مؤسسات أو جهات محلية  المؤسسةالبحثية التي عقدتها  العقود.4

اسماء الجهات التي 
 تم التعاقد معها

      نوع الجهة 
، اقليميةمحلية، ( 

 ) دولية

موضوع 
 العقد

عدد الباحثين 
 المتعاقدين

 المؤسسةنسبة  قيمة العقد
 العقدقيمة من 
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 :االتفاقيات الثقافية المبرمة مع مؤسسات بحثية.5

 )%(النسبة  العدد االتفاقيات الثقافية المبرمة مع مؤسسات بحثية 

   محلية

   عربية

   دولية

 

 

 

 :المشروعات البحثية الممولة ومقدار التمويل .6

عدد المشروعات البحثية  تالتخصصا
 الممولة محليا وعربيا ودوليا

ن تدريس المشاركو عدد اعضاء هيئة ال مقدار التمويل
 في المشروعات البحثية

    الطبية

    الهندسية

    العلمية

    التربوية
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    االنسانية

 :البحوث المنشورة وفق التخصصاتتوزيع  .7

البحوث  عدد التخصصات
 االمنشورة محلي

عدد البحوث 
 المنشورة عربيا

عدد البحوث 
 المنشورة دوليا

عدد البحوث المشتركة مع 
 المؤسسات العربية والدولية

     الطبية

     الهندسية

     العلمية

     التربوية

     االنسانية

 :المشاريع البحثية المشارك بها الطلبة. 8

ن في المشاريع عدد الطلبة المشاركي التخصصات
 بحثية المحليةال

ن في المشاريع البحثية العربية عدد الطلبة المشاركي
 والدولية

   الطبية

   الهندسية

   العلمية

   التربوية
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   االنسانية

 :مؤلفات اعضاء هيئة التدريس وبحوثهم العلمية. 9

عدد البحوث التي تم نشرها  التخصصات
في المجالت العلمية الصادرة 

 عن المؤسسة

حوث التي تم نشرها في عدد الب
المجالت العلمية العربية 

 والعالمية

عدد مؤلفات اعضاء هيئة 
 التدريس

    الطبية

    الهندسية

    العلمية

    التربوية

    االنسانية

 : خالل السنوات الخمسبدعمها  المؤسسةالتي قامت  البحوث .10

 اجمالي مبلغ الدعم الباحثيناسماء  اسماء البحوث عدد البحوث التي تم دعمها السنة

  االولى

 

 

   

  الثانية

 

 

   

  الثالثة
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  الرابعة

 

 

   

 الخامسة

عام (
 ) التقويم 

 

 

 

   

 

 

 

 
 خالل السنوات الخمس دعومة مالياالبحوث الم.11

عدد البحوث  السنة
المستلة من رسائل 

 الدراسات العليا

عدد بحوث 
التفرغ 
 العلمي

 عدد بحوث الزماالت
وااليفادات والندوات 

 والمؤتمرات

عدد البحوث المنشورة 
في المجالت العلمية 
الرصينة وفي وقائع 

 المؤتمرات 

     االولى

     الثانية

     الثالثة
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     الرابعة

 الخامسة

 )عام التقويم ( 

    

 
 
 

 

 

 

 خمسخالل السنوات ال التي حصل عليها اعضاء هيئة التدريسبراءات االختراع  .12

 تاريخ الحصول عليها التخصص اسم عضو هيئة التدريس اسم براءة االختراع السنة

 االولى

 

    

 الثانية
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 الثالثة

 

    

 الرابعة

 

    

 الخامسة

 )عام التقويم (

    

 
 
 
 
 

 خالل السنوات الخمس التي حصل عليها الطلبةبراءات االختراع . 13

الكلية التي  لطالباسم ا اسم براءة االختراع السنة
 يدرس فيها 

 تاريخ الحصول عليها

 االولى

 

    

     الثانية
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 الثالثة

 

    

 الرابعة

 

    

 الخامسة

 )عام التقويم(

    

 
 
 
 
 :لكل من األساليب التالية لتنشيط البحث العلمي المؤسسة  استعمال ددح. 31

(       ) ة التدريس اسبوعيا معدل عدد الساعات المخصصة للبحث العلمي العضاء هيئ. 1
 (       %   ) .ونسبتها الى مجموع ساعات اعضاء هيئة التدريس 

 ) $ (      ومامتوسط الدعم للبحث الواحد ) . (   كال (    ) نعم : للبحوث  المالي الدعم.  2

 ) $    (توسط الدعم للدورية الواحدة ومام(  ) . كال (  ) نعم : الدوريات العلمية  إصدار. 3

 ومامتوسط الدعم للمؤلف الواحد(  ) . كال (  ) نعم : العلمية المتخصصة  المؤلفات. 4

   )  $ ( 
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ومامتوسط الدعم للمؤتمر (     ) . كال (    ) نعم : العلمية المتخصصة  المؤتمرات عقد.5
 ) $ (      الواحد 

 :خارج البلد  دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات متخصصة تسهيل. 6

 ) $ (      ومامتوسط الدعم للمشاركة الواحدة في المؤتمر (     ) . كال (    ) نعم  

ومامتوسط الدعم (     ) . كال (    ) نعم  : الدوريات العلمية المتخصصةو المراجع  توفير. 7
 ) .$ (      للمراجع والدوريات في السنة الواحدة 

ومامتوسط (     ) كال (    ) نعم : كات المعلومات في الخارج اإلتصال بقواعد وشب توفير. 8
 ) .$ (      الدعم لتوفير االتصال 

ومامتوسط الدعم (     ) . كال (    ) نعم : أعضاء هيئة التدريس في عقود بحثية  اشراك. 9
 ) $ (      لمشاركة عضو هيئة التدريس في العقد الواحد 

ومامتوسط الدعم الجازة التفرغ العلمي (     ) كال (    ) نعم : ي التفرغ العلم إجازات منح. 10
 ) $ (      الواحدة 

ومامتوسط الدعم لتسهيل (     ) كال (    ) نعم : التفرغ الجزئي للبحث العلمي  تسهيل. 11
 ) $ (      التفرغ الجزئي للبحث العلمي 

ومامتوسط الدعم لتوفير (     ) ال ك(    ) نعم : أدوات ومعدات للبحث العلمي  توفير .12
 ) $ (      االدوات والمعدات 

 .ماهي مصادر تمويل البحث العلمي في المؤسسة؟ .13

 -

 -

 -

 -

ونسبة ما خصصته الجامعة للبحث العلمي في السنوات الخمس األخيرة من  مقدار ما. 14
مرتكزات واألسس التي وتوزيعها على مجاالت البحث العلمي المختلفة وال السنويةموازنتها 
 :التالي ذلك في الجدول يوضحالجامعة في تخصيص هذه النسبة ؟  اعتمدتها

االسس التي اعتمدتها الجامعة في تخصيص لبحث اميزانية نسبة  السنة
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ميزانية  إلى العلمي
 (%) المؤسسة

 هذه النسبة

   االولى

   الثانية

   الثالثة

   الرابعة

   )عام التقويم ( الخامسة
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 خدمة المجتمع :المحور التاسع

 مقياس خدمة المجتمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس خدمة المجتمع
يضم المقياس عددا من العبارات التي تتعلق بخدمة المجتمع فـي المؤسسـة والمطلـوب مـن اعضـاء 

 :فريق التقويم
ع فـي المؤسسـة قبـل االجابـة علـى جمع االدلة والمعلومات والبيانات التي تتعلق بخدمـة المجتمـ -

 .عبارات المقياس

 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -

يفضــل مشــاركة بعـــض عمــداء ورؤســاء اقســـام المؤسســة  وبعــض اعضـــاء هيئــة التــدريس فـــي  -
 .ملء عبارات المقياس 
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وعلـــى اعضـــاء الفريـــق ) ال، تقريبـــانعـــم، (رة وهـــي وضـــعت ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــا -
فـــي المكـــان الـــذي يقـــع االختيـــار عليـــه ازاء كـــل عبـــارة والتـــي يعتقـــد اعضـــاء ) √(وضـــع عالمـــة

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب 

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي  -

 خطة خدمة المجتمع •
 ميزانية خدمة المجتمع •

 المتعلقة بخدمة المجتمع نموذج احد الدراسات •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقياس خدمة المجتمع

 بدائل االجابة عبارات مقياس  خدمة المجتمع            ت المجال

 ال تقريبا نعم

هــــل تتــــوفر فــــي المؤسســــة خطــــة معتمــــدة لخدمــــة المجتمــــع  .1 م
 .وتنمية البيئة المحيطة؟

   

ة وتعزيــز العالقــة هــل توجــد فــي المؤسســة وحــدة علميــة الدار  .2 م
 .مع مؤسسات المجتمع المحلي واالقليمي وسوق العمل ؟
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هـــــــل تتــــــــوفر فـــــــي المؤسســــــــة مراكـــــــز متخصصــــــــة لخدمــــــــة  .3 م
 .المجتمع؟

   

    .هل تسعى المؤسسة الى تطبيق خطة خدمة المجتمع؟ .4 ع
سيخ عالقة طيبـة مـع المؤسسـات هل تسعى المؤسسة الى تر  .5 ع

علـــى طلبتهـــا الســـتيعابهم فـــي أســـواق  وأســـواق العمـــل تيســـيراً 
 .؟العمل 

   

هــل تســـهم المؤسســة فـــي اقامـــة المعــارض والنـــدوات العلميـــة  .6 ع
 .والثقافية والتنموية والتدريبية ؟

   

    .هل تهتم المؤسسة باصدار المجالت الثقافية ؟ .7 ع
هـــل تقـــدم المؤسســـة االستشـــارات لمؤسســـات المجتمـــع العـــام  .8 ع

 .والخاص ؟
   

هـــــل تســـــهم المؤسســـــة مـــــع مؤسســـــات المجتمـــــع فـــــي تنفيـــــذ  .9 ع
 .المشاريع التنموية االقتصادية واالجتماعية ؟

   

هـــــل تحـــــتفظ المؤسســـــة بعالقـــــات عمـــــل وروابـــــط قويـــــة مـــــع  .10 ع
 . مؤسسات المجتمع المحلي والعربي والعالمي؟

   

هـــــــل تحـــــــتفظ المؤسســـــــة بعالقـــــــات عمـــــــل مـــــــع المنظمـــــــات  .11 ع
 .وابط العلمية المختلفة؟واالتحادات والر 

   

اتفاقيـات علميـة وبحثيـة مـع المؤسسـات بالمؤسسة  ترتبطهل  .12 ع
 .؟تبادل الزيارات معهاتالنظيرة و 

   

هــل تهــتم المؤسســة بــاالعالم الجــامعي وتســعى الــى تحســين  .13 ع
 .صورتها محليا واقليميا ودوليا؟

   

ع بمــــا هـــل تعمـــل المؤسســـة علـــى تشـــخيص رغبـــات المجتمـــ .14 ع
 .يحقق رضاه؟

   

هــل تطــرح المؤسســة البـــرامج التعليميــة التــي تلبــي متطلبـــات  .15 ع
 .سوق العمل؟

   

هـل تتعـاون المؤسســة مـع متخصصـين مــن المؤسسـات التــي  .16 ع
يعمــل بهــا الخريجــون لالســتفادة مــن تقــويمهم لجــودة خريجــي 

 .الجامعة؟

   

   ســــات التــــي راء المؤسالهــــل تجــــري المؤسســــة اســــتطالعات  .17 ع
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يعمــل بهــا خريجــو الجامعــات للتعــرف علــى كفــاءة الخــريجين 
 .بصورة دورية ؟

هــل تستضـــيف المؤسســة خريجيهـــا بصــورة دوريـــة لالســـتماع  .18 ع
 .الى مشكالتهم؟

   

عنـــد  تســـاعدهمهـــل تصـــمم المؤسســـة بـــرامج تدريبيـــة للطلبـــة  .19 ع
 .سوق العمل؟ انخراطهم في

   

ســتوى رضــا االطــراف المجتمعيــة عـــن هــل تقــوم المؤسســة م .20 ع
 . خدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدمها المؤسسة؟

   

هــــل توثــــق المؤسســــة الخــــدمات واالنشــــطة المقدمــــة لخدمــــة  .21 ع
 .المجتمع وتنمية البيئة؟

   

ـــــــي اعـــــــداد البـــــــرامج  .22 ع هـــــــل تشـــــــارك االطـــــــراف المجتمعيـــــــة ف
 .التعليمية؟

   

لمجتمعيــــة فــــي تــــدريب الطلبــــة فــــي هــــل تشــــارك االطــــراف ا .23 ع
 .اماكن العمل؟

   

ــــــي احتفــــــاالت تخــــــرج  .24 ع هــــــل تشــــــارك االطــــــراف المجتمعيــــــة ف
 .الطلبة؟

   

هـــل تشـــارك االطـــراف المجتمعيــــة فـــي تـــوفير فـــرص العمــــل  .25 ع
 .لخريجي المؤسسة؟

   

تم قيــــاس وتقيــــيم مســــتوى رضــــا االطــــراف المجتمعيــــة يــــهــــل  .26 ع
 .مؤسسة؟وسوق العمل عن اداء ال

   

تم قيــــاس وتقيــــيم مســــتوى رضــــا االطــــراف المجتمعيــــة يــــهــــل  .27 ع
 .وسوق العمل عن مستوى اداء الخريجين؟

   

هــــــل تســــــعى المؤسســــــة الــــــى تقــــــديم خــــــدماتها المتخصصــــــة  .28 ع
كاالستشـــــــارات ، البـــــــرامج ( لقطاعـــــــات المجتمـــــــع المختلفـــــــة 

 .؟)التدريبية ، االرشاد ، القوافل الصحية وغيرها

   

هـــل تســـاعد المؤسســـة اســـرة الجامعـــة علـــى التعـــايش لفتـــرات  .32 ع
 .محددة مع بيئاتها االجتماعية المختلفة؟

   

هل توجه المؤسسـة بحوثهـا لحـل مشـكالت المجتمـع المحـيط  .29 ع
 .بالجامعة ؟
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    .هل توجد برامج للتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة؟ .30 م
ة قـــدرات المجتمـــع الريفـــي المحـــيط هـــل تهـــتم المؤسســـة بتنميـــ .31 ع

 .بها؟
   

    .هل تهتم المؤسسة بتنمية قدرات المرأة الريفية؟ .32 ع
    .هل تساهم المؤسسة في مكافحة الفقر؟ .33 ع
    .برامج محو االمية؟هل تهتم المؤسسة ب .34 ع
    .مكافحة االمراض المستوطنة؟هل تهتم المؤسسة ب .35 ع
لمؤسســـة بتقـــديم االستشـــارات العلميـــة لمؤسســـات هـــل تهـــتم ا .36 ع

 .المجتمع؟
   

 مــع مؤسسـات المجتمــع المحليــة هــاهـل تقــيم المؤسسـة عالقات .37 ع
 .؟والعالمية عربية الو 

   

    المجموع 

  الدرجة الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المؤشرات الكمية المتعلقة بخدمة المجتمع
 :خالل عام التقويم  معاالنجازات المتحققة في مجال خدمة المجت. 1

ــــــــــل  االنجازات العــــــــــدد قب
خمــس ســنوات 
مـــــــــــــن عـــــــــــــام 

 التقويم

العـــــدد فـــــي عـــــام 
 التقويم

 النماء نسبة
 (%) 

    المعارض الفنية والصناعية



 137 

    معارض الكتب
    الندوات الثقافية

    المؤتمرات
    الحلقات النقاشية
    الندوات العلمية

ــة  ــة ا المؤسســة اقامتهــالتــي الــدورات التدريبي فــي ضــوء حاجــة لمؤسســات خارجي
 المجتمع

   

    عدد المشاركين في الدورات
    المجالت الثقافية الصادرة عن المؤسسة 

    معالجة مشكالت وقضايا اجتماعية
    تطوير تقنيات وبرامج حاسوبية

علـــى مســــتوى االخــــرى اتفاقيـــات التعـــاون الثقافيــــة مـــع الجامعــــات والمنظمـــات 
 العربي الوطن 

   

علـــى المســـتوى االخـــرى اتفاقيـــات التعـــاون الثقافيـــة مـــع الجامعـــات والمنظمـــات 
 االقليمي

   

علـــى المســـتوى االخـــرى اتفاقيـــات التعـــاون الثقافيـــة مـــع الجامعـــات والمنظمـــات 
 الدولي

   

ـــة المؤقتـــة والدائمـــة التـــي يشـــترك بهـــا  ـــة او االجتماعيـــة او الثقافي اللجـــان العلمي
تـــدريس واالداريـــون مـــن المؤسســـة مـــع المؤسســـات والـــوزارات اعضـــاء هيئـــة ال

 .والنقابات واالتحادات

   

    المساهمة في الجمعيات العلمية
    ).طب ، طب اسنان ، صيدلة( االستشارات في العيادات الطبية

ـــدريس لمؤسســـات  ـــي يقـــدمها اعضـــاء هيئـــة الت ـــة والفنيـــة الت االستشـــارات العلمي
 .الدولة

   

ـــة فـــي الصـــحف واالذاعـــة والتلفزيـــون والمجـــالت النشـــاطات ا لثقافيـــة واالعالمي
 .والمواسم الثقافية التي يساهم بها اعضاء هيئة التدريس

   

والصـناعي والخــدمي فــي ة فــي المجـال االنتــاجي النشـاطات االنتاجيــة والتطويريـ
 .العام والخاص ينالقطاع

   

    .المكاتب االستشارية الهندسية والعلمية
    .اتب االستشارية الزراعية والبيطريةالمك

    .المكاتب االستشارية التربوية والنفسية واالجتماعية والرياضية
الحكوميـــة ، القطـــاع ( المشـــاريع المشـــتركة مـــع المؤسســـات االخـــرى الخارجيـــة 

 ).الخاص ، والمختلط 
   

    .المشاركة في المشروعات التنموية
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    .اريع مقدرا بالدوالرمقدار العائد المالي من المش
    .اعضاء هيئة التدريس الموفدون الى المؤسسات االخرى كاستاذ زائر

    .اعضاء هيئة التدريس الزائرون من خارج المؤسسة
    .الزماالت والمنح الدراسية والبعثات الدراسية للطلبة

    .الطلبة الحاصلون على الزماالت والبعثات والمنح الدراسية
    .داريون الموفدون الى خارج البلد اال

    العرب واالجانب  التي تقدمها المؤسسة للطلبةالمنح الدراسية 
    منح مابعد الدكتوراه العضاء هيئة التدريس

المــؤتمرات والنــدوات وورش العمــل والحلقــات الدراســية التــي شــارك بهــا اعضــاء 
 .هيئة التدريس خارج المؤسسة

   

ــ دوات وورش العمــل والحلقــات الدراســية التــي شــارك بهــا اعضــاء المــؤتمرات والن
 .هيئة التدريس داخل المؤسسة

   

    .المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية التي شارك بها الطلبة 
االبحـاث العلميـة التـي شـارك بهـا الطلبـة فـي المـؤتمرات والنـدوات وورش العمـل 

 .والحلقات الدراسية
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 :المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة .2

اسماء المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة 
 التي عقدتها المؤسسة خالل عام التقويم

 مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد مجال المؤتمر 
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 الدورات التدريبية المنفذة .3

 المبالغ المرصدة نعدد المشاركي العدد مستوى الدورات

    القيادات االكاديمية
    اعضاء هيئة التدريس

ن في الموظفون والعاملو 
 المؤسسة

   

الدورات المنفذة للمؤسسات 
 المحلية

   

    اخرى تذكر

 
 
 

 االستشارات العلمية المقدمة للمجتمع .4

انواع االستشارات المقدمة 
 للمجتمع

القطاعات المستفيدة  العدد
 ستشاراتمن اال

 المبالغ المرصدة
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 الجمعيات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية .5

الجمعيات العلمية اسماء 
 لمؤسسةالتي تشارك ا المحلية

 في عضويتها

الجمعيات اسماء 
 تشاركالتي  العربية

في  المؤسسة
 عضويتها

الجمعيات اسماء 
 تشاركالتي  العالمية

في  مؤسسةال
 عضويتها

اسماء المؤسسات العالمية 
(   التي ترتبط بها المؤسسة

 )التوأمة 

    
    
    
    
    
    

.يمكن االستعانة باستمارات اخرى ترفق مع الجدول الستكمال المعلومات: مالحظة*  
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 التقويم :المحور العاشر
 مقياس جودة عملية التقويم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقياس جودة عملية التقويم
يضــم المقيــاس عــددا مــن العبــارات التــي تتعلــق بجــودة عمليــة التقــويم فــي المؤسســة والمطلــوب مــن 

 :اعضاء فريق التقويم
جمع االدلة والمعلومـات والبيانـات التـي تتعلـق بجـودة عمليـة التقـويم فـي المؤسسـة قبـل االجابـة  -

 .على عبارات المقياس

 .راء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديراتيتم تبادل اال -

يفضـــل مشـــاركة بعـــض عمـــداء ورؤســـاء اقســـام المؤسســـة  واعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مـــلء  -
 .المقياس
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اعضـــاء الفريـــق  وعلـــى) ال، تقريبـــانعـــم، (وضـــعت ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــارة وهـــي  -
ي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء فــي المكــان الــذ) √(وضــع عالمــة 

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي -

 .نماذج من الدراسات التقويمية الداء الطلبة واعضاء هيئة التدريس وغيرها*
 .نماذج من استمارات تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس*
 .من دراسات التقويم الذاتي للمؤسسةنماذج *

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقياس جودة التقويم

 ال تقريبا نعم عبارات جودة التقويم ت المجال

 التقويم المؤسسي.1

للخـدمات االستشـارية فــي  هـل يوجـد فـي المؤسسـة مركـز .1 م
 . مجال القياس والتقويم؟

   

ذاتي هـــل تتـــولى وحـــدة ضـــمان الجـــودة عمليـــة التقـــويم الـــ .2 ع
 .للمؤسسة ؟

   

   هل تجري المؤسسة تقويمـا شـامال الدائهـا لتحـدد جوانـب  .3 ع
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 .؟االقوة والضعف فيه
هـــل يـــتم تقـــويم المؤسســـة بنـــاءا علـــى معـــايير ومؤشـــرات  .4 ع

موضــوعية قابلــة للقيــاس ســواء كانــت كميــة او نوعيــة او 
 .االثنين معا؟

   

مجــــاالت  هــــل تنــــاقش المؤسســــة نتــــائج التقــــويم وخاصــــة .5 ع
الضـــعف فـــي االداء الكلـــي للمؤسســـة مـــع اعضـــاء هيئـــة 
التدريس ومعاونيهم والطلبة والقيـادات االداريـة والعـاملين 

 .واالطراف المجتمعية؟

   

هــــــل يــــــتم اتخــــــاذ القــــــرارات التصــــــحيحية لــــــالداء الكلــــــي  .6 ع
 .للمؤسسة في ضوء نتائج التقويم الذاتي؟

   

التقــــويم الكلـــــي الداء هــــل يــــتم مناقشـــــة مؤشــــرات نتـــــائج  .7 ع
المؤسســـــــة مـــــــع اعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس ، الطلبـــــــة ، 

 .العاملون، االطراف المجتمعية؟

   

هــل تقــوم المؤسســة بــابالغ نتــائج عمليــة التقــويم للجهــات  .8 ع
 .ذات العالقة؟

   

هل تصدر المؤسسة ملخصا عـن التقـويم الـذاتي الدائهـا  .9 ع
 .في نهاية كل عام جامعي؟

   

ل تقــارن المؤسســة مســتوى جــودة ادائهــا مــع مســتويات هــ .10 ع
الجــــودة الــــذي حققتـــــه المؤسســــات المنافســـــة فــــي ضـــــوء 

 .متطلبات المواصفات العالمية ؟

   

هـــل تقــــوم المؤسســــة بتقـــويم المجــــالت العلميــــة الصــــادرة  .11 ع
 .عنها ؟

   

    .هل تقوم المؤسسة بتقويم مناهجها الدراسية؟ .12 ع
نــــــة اداء المؤسســــــة مــــــع اداء المؤسســــــات هـــــل يــــــتم مقار  .13 ع

 .العلمية االخرى؟
   

 تقويم الطلبة.2

هـل تصـمم المؤسسـة االختبـارات لقيـاس مسـتوى مهـارات  .14 ع
 .الطلبة ومعارفهم العلمية؟

   

   هــــــل تتوافــــــق اســــــاليب تقــــــويم الطلبــــــة مــــــع المخرجــــــات  .15 ع
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 .التعليمية المستهدفة؟
االختبــارات ( لبــة بــالتنوع هــل تتصــف اســاليب تقــويم الط .16 ع

التحريريــة ، االختبــارات الشــفوية ، االختبــارات االدائيــة ، 
 .؟)وغيرها....كتابة التقارير ، المشاريع ،

   

هل يتم االعتماد على التقويم المسـتمر للطلبـة باالضـافة  .17 ع
 .الى التقويم النهائي؟

   

    .ن؟هل تعتمد المؤسسة نظام الممتحنيين الخارجيي .18 ع
هل تتم االستفادة مـن التغذيـة الراجعـة عنـد تقـويم الطلبـة  .19 ع

 .لتحسين مستواهم االكاديمي؟
   

هـــــل تتخـــــذ المؤسســـــة اجـــــراءات تصـــــحيحية فـــــي ضـــــوء  .20 ع
 .مراجعة النتائج؟

   

هــل تطلــع المؤسســة اوليــاء امــور الطلبــة علــى مســتويات  .21 ع
 .التقويم البنائها ؟

   

 االمتحاناتتقويم ادارة . 3

هـــل تلتـــزم المؤسســـة بـــاالعالن عـــن جـــداول االمتحانـــات  .22 ع
 .في المواعيد المناسبة؟

   

ـــــــــة لجـــــــــداول  .23 ع هـــــــــل تراعـــــــــي المؤسســـــــــة الجدولـــــــــة الزمني
 .االمتحانات وفقا الحتياجات ورغبات الطلبة؟

   

هــل تعلــن المؤسســة عــن نتــائج االمتحانــات فــي مواعيــد  .24 ع
 .مناسبة؟

   

تضـــع المؤسســـة اليـــة للتعامـــل مـــع تظلمـــات الطلبـــة  هـــل .25 ع
 .من نتائج االمتحانات وتعلنها وتراقب تطبيقها؟

   

هل تستخدم المؤسسة المعلومات المستخلصة مـن نتـائج  .26 ع
تقويم الطالب على مستوى المقررات والبرامج فـي اتخـاذ 

 .القرارات التصحيحية وفي تطوير البرامج؟

   

ليـــة لتقـــويم الخـــريجين ومـــدى لمؤسســـة آهـــل توجـــد فـــي ا .27 ع
 .نجاحهم في مجاالت العمل ؟

   

هل تقوم المؤسسة باجراءات تقـويم المخرجـات باسـتخدام  .28 ع
 .اختبارات الكفاءة الغراض المساءلة والتحسين ؟
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    .هل تجري المؤسسة تقويما السباب رسوب الطلبة؟ .29 ع
    . تسرب الطلبة؟ هل تجري المؤسسة تقويما السباب .30 ع
هــــل تقــــارن المؤسســــة مســــتوى طلبتهــــا مــــع اقــــرانهم فــــي  .31 ع

 .جامعات اخرى؟
   

هـــل تضـــع المؤسســـة المواصـــفات لمخرجاتهـــا فـــي ضـــوء  .32 ع
 .متطلبات المواصفات العالمية؟

   

 تقويم فاعلية التعليم.4

هـــــل تضـــــع المؤسســـــة خطـــــة تنفيذيـــــة لتحســـــين وتعزيـــــز  .33 ع
يـــــة فـــــي ضـــــوء نتـــــائج التقـــــويم الشــــــامل الفاعليـــــة التعليم

 للفاعلية التعليمية؟

   

هل توجد اجـراءات موثقـة لتطـوير الفاعليـة التعليميـة فـي  .34 ع
 .ضوء نتائج التقويم الشامل ؟

   

هـــل هنـــاك ممارســـات فعليـــة لتحســـين وتطـــوير الفاعليـــة  .35 ع
 .التعليمية؟

   

ــــ .36 ع ــــاداتتهــــل ت ــــائج التقــــويم مــــع القي ــــة  م مناقشــــة نت االداري
 .واالكاديمية وباقي المستفيدين؟

   

هـــــــل تســـــــمح المؤسســــــــة لالطـــــــراف المعنيـــــــة المختلفــــــــة  .37 ع
ـــــــــة  ـــــــــويم الشـــــــــامل للفاعلي ـــــــــة التق ـــــــــي عملي بالمشـــــــــاركة ف

 .التعليمية؟

   

هــــل تتخــــذ المؤسســــة اجــــراءات تصــــحيحية ســــريعة فــــي  .38 ع
 .الحاالت التي تستلزم ذلك؟

   

القـــــرارات المناســـــبة لتحســـــين هـــــل تتخـــــذ ادارة المؤسســـــة  .39 ع
 .وتطوير الفاعلية التعليمية؟

   

 تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس.5

هــــــل تــــــوفر المؤسســــــة معــــــايير موضــــــوعية لتقــــــويم اداء  .40 م
 .اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟

   

هــــل تنــــوع المؤسســــة اســــاليب تقــــويم اداء اعضــــاء هيئــــة  .41 ع
 .التدريس فيها؟

   

    .ن المؤسسة تلك المعايير لالطراف المعنية؟هل تعل .42 ع
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داء عضــــــو هيئــــــة هــــــل تعمــــــل المؤسســــــة علــــــى تقــــــويم أ .43 ع
 .التدريس من منظور الطلبة ؟

   

داء عضــــــو هيئــــــة هــــــل تعمــــــل المؤسســــــة علــــــى تقــــــويم أ .44 ع
 .التدريس من منظور رئيسه المباشر؟

   

هــــــل تعمــــــل المؤسســــــة علــــــى تقــــــويم اداء عضــــــو هيئــــــة  .45 ع
 .يس من منظور العاملين ذوي العالقة؟التدر 

   

هـــل توظــــف المؤسســــة نتـــائج تقــــويم اداء اعضــــاء هيئــــة  .46 ع
التــدريس والكــادر الــوظيفي فــي صــياغة خطــط المؤسســة 

 .ورسم برامجها المستقبلية؟

   

ـــــربط الحـــــوافز بمســـــتويات االداء  .47 ع هـــــل تقـــــوم المؤسســـــة ب
 .العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟

   

هــل تخطــر المؤسســة اعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم  .48 ع
 .بنتائج تقييم ادائهم وتناقشهم فيها عند الضرورة؟

   

    .هل تتابع المؤسسة ترقية اعضاء هيئة التدريس فيها؟ .49 ع
هل تجري المؤسسـة تقويمـا السـباب هجـرة اعضـاء هيئـة  .50 ع

 .التدريس فيها؟
   

ضـــا الـــوظيفي العضـــاء هيئـــة هـــل يـــتم تقـــويم مســـتوى الر  .51 ع
 .التدريس؟

   

    المجموع 
  الدرجة الكلية
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 االخالقيات الجامعية: المحور الحادي عشر

 مقياس االخالقيات الجامعية
 مقياس رضا المستفيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس االخالقيات الجامعية.1
الجامعيــة والمطلــوب مــن اعضــاء فريــق  يضــم المقيــاس عــددا مــن العبــارات التــي تتعلــق باالخاقيــات

 :التقويم 
جمــــع االدلــــة والمعلومــــات والبيانــــات التــــي تتعلــــق باالخالقيــــات الجامعيــــة  فــــي المؤسســــة قبــــل  -

 .االجابة على عبارات المقياس

 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -
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اء ورؤســـاء اقســـام المؤسســـة وبعـــض اعضـــاء هيئـــة التـــدريس  يفضـــل مشـــاركة بعـــض مـــن عمـــد -
 .والطلبة في ملء عبارات المقياس 

وعلـــى اعضـــاء الفريـــق ) ال، تقريبـــانعـــم، (وضـــعت ثالثـــة بـــدائل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــارة وهـــي  -
فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء ) √(وضــع عالمــة 

 .ب الى الوصف المطلوب الفريق انها االقر 

 :ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي  -

  ميثاق االخالقيات الجامعية*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس االخالقيات الجامعية.1

 بدائل االجابة فقرات االخالقيات الجامعية          ت المجال

 ال تقريبا نعم

ميـع سياسـاتها هل تلتزم المؤسسة بالمصداقية والنزاهة في ج .1 ع
 .الداخلية والخارجية؟ ومعامالتهاوقراراتها 

   

هل تمتلك المؤسسة التعليمات الواضحة للطلبة لحـثهم علـى  .2 م
االلتــزام بالنزاهــة االكاديميــة واالمانــة فــي الســلوك والتصــرف 
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 .الجامعي ؟
هــل تقـــوم المؤسســـة بنشــر المعلومـــات الصـــحيحة والموثوقـــة  .3 ع

سســــــة ورســـــــالتها والبــــــرامج والمقـــــــررات بشــــــان اهـــــــداف المؤ 
والـــــدرجات االكاديميـــــة والرســـــوم الدراســـــية والوضـــــع المـــــالي 

 .ومتطلبات القبول وغيرها ؟

   

هـــل تقـــوم المؤسســـة بمراجعـــة االنظمـــة والتعليمـــات لضـــمان  .4 ع
 .لة والشفافية؟المؤسسة واستقاللها في اطار المساءادارة 

   

قيـــا عامـــا ومواثيـــق اخالقيـــة هــل تـــوفر المؤسســـة ميثاقـــا اخال .5 م
) وغيـــرهم ...لالطبـــاء ، المعلمـــين ، االعالميـــين ، ( مهنيــة 

 .؟

   

هل توفر المؤسسة نظاما للثواب والعقـاب فـي ضـوء معـايير  .6 م
 .محددة ؟

   

هــــل تهــــيء المؤسســــة اجــــواء مــــن الشــــفافية فــــي التعــــامالت  .7 م
 .االدارية والمالية ؟

   

ى االبعـــاد االخالقيـــة فـــي المقـــررات هـــل تؤكـــد المؤسســـة علـــ .8 ع
 .الدراسية ؟

   

هـــل تؤكـــد جميـــع نظـــم التقـــويم فـــي المؤسســـة علـــى االبعـــاد  .9 ع
 .االخالقية ؟

   

لضـــوابط االخالقيـــة الســـتخدام ًا للهـــل تـــوفر المؤسســـة نظامـــ .10 م
 .التقنيات الحديثة ؟

   

ء هل توفر المؤسسة نظاما يكفل تكافؤ الفرص والعدالة سـوا .11 م
 .في التعيين او االختبار او المنح او الحوافز؟

   

ؤسســــــــة مــــــــن مراعــــــــاة االبحــــــــاث العلميــــــــة هــــــــل تتاكــــــــد الم .12 ع
 .الخالقيات البحثية المطلوبة؟ ل

   

هــل تراعــي المؤسســة االبعــاد االخالقيــة فــي خدمــة المجتمــع  .13 ع
 .؟

   

    .هل توفر المؤسسة قواعد تكفل لكل فرد حق التظلم ؟ .14 م
ضــــمان العدالـــة وعــــدم التمييــــز بــــين هـــل تســــعى المؤسســــة ل .15 ع

 .الطلبة من حيث فرص التعليم والتقويم ؟
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هــل تحـــرص المؤسســـة علـــى ضـــمان العدالـــة وعـــدم التمييـــز  .16 ع
توزيــــع اعبــــاء العمــــل والحــــوافز والمكافــــات ( بــــين العــــاملين 

 .؟)والترقيات والنقل وغيرها

   

ضـــمان العدالـــة وعـــدم التمييـــز  هــل تحـــرص المؤسســـة علـــى .17 ع
ــــــة التــــــدريس  ــــــين اعضــــــاء هيئ ــــــاء االشــــــراف ( ب ــــــع اعب توزي

 .؟)والتدريس والحوافز والمكافآت والبعثات وغيرها

   

هل توفر المؤسسـة اجـواء الحريـة االكاديميـة العضـاء هيئـة  .18 م
التــدريس مـــن خــالل اتاحـــة الفرصــة لهـــم كــي يعبـــروا بحريـــة 

المســــــائل والقضــــــايا  عــــــن ارائهــــــم الشخصــــــية فــــــي مختلــــــف
 .الجامعية ؟

   

هل تستخدم المؤسسة االسلوب العلمـي االخالقـي فـي تقـويم  .19 ع
 . ء هيئة التدريس من قبل الطلبة ؟اعضا

   

هــــل يتعامــــل رئــــيس المؤسســــة ورؤســــاء الوحــــدات االداريــــة  .20 ع
 .دون تحيز ؟اليها والعمداء بعدالة مع المنتسبين 

   

ة االجـــواء التنظيميـــة التـــي تشـــجع علـــى هـــل تـــوفر المؤسســـ .21 م
 .التميز في االداء وتعمق االحساس باخالقيات العمل ؟

   

هل تكتب المؤسسة التقارير السـرية المنصـفة عـن االداريـين  .22 ع
 .واعضاء هيئة التدريس؟

   

هـــل تـــوفر المؤسســـة الضـــمانات والكفـــاالت القانونيـــة لحفـــظ  .23 م
 .لتدريس والطلبة ؟حقوق العاملين واعضاء هيئة ا

   

هل تهتم المؤسسة بامن وسالمة العـاملين والطلبـة واعضـاء  .24 ع
 .هيئة التدريس؟

   

هـــل تمـــنح المؤسســـة الحـــق لكـــل مـــواطن فـــي الوصـــول إلـــى  .25 ع
 .المعلومات ومعرفة آليات  اتخاذ القرار المؤسسي ؟

   

هــــل تتخــــذ المؤسســــة اجــــراءات لتصــــحيح الممارســــات غيــــر  .26 ع
 .ادلة فور اكتشافها ؟الع

   

ــــة مــــن  .27 ع ــــة الخاطئ هــــل تكشــــف المؤسســــة الممارســــات اإلداري
 .خالل ندوات الحوار المفتوح؟

   

   هل تتبنى االجهزة الرقابية في المؤسسـة االتجاهـات الحديثـة  .28 ع
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 .في مجاالت الرقابة؟
ـــــــار والمشـــــــورة مـــــــع  .29 ع هـــــــل تعتمـــــــد المؤسســـــــة فرصـــــــة االختي

 .المؤسسة لغايات التطوير؟ المستفيدين من
   

هل تقدم المؤسسـة الجـوائز للوحـدات والكليـات المرتبطـة بهـا  .30 ع
وذلـــك لتميزهـــا فـــي جـــودة الخـــدمات المقدمـــة وارتقـــاء الـــنظم 

 .واساليب العمل فيها؟

   

هـــــل يوجـــــد فـــــي المؤسســـــة اليـــــات معلنـــــة لتلقـــــي الشـــــكاوي  .31 م
 .والمقترحات واالستجابة لها؟

   

ل تحـــرص المؤسســـة علـــى متابعـــة القـــرارات المتخـــذة فـــي هـــ .32 ع
 .شان الشكاوي واخطار المشتكين بنتيجة المتابعة؟

   

هـل تراقـب المؤسسـة تطبيـق الممارسـات االخالقيـة الوظيفيـة  .33 ع
االلتـــزام ، االمانــــة ، التعامـــل مــــع ( علـــى كافـــة المســــتويات 

 .؟) الزمالء والرؤساء والمرؤوسين ، احترام حقوق االخرين

   

هل تتحرى المؤسسة المصداقية في االعالنـات والمعلومـات  .34 ع
 .المنشورة؟

   

    .هل تلتزم المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشر؟ .35 ع

    .هل تحافظ المؤسسة على حقوق التاليف والنشر؟ .36 ع

هـــــل للمؤسســـــة اجـــــراءات تتبعهـــــا للمحافظـــــة علـــــى حقـــــوق  .37 ع
 .؟التأليف والنشر

   

هـــل تبـــذل المؤسســـة مجهـــودات لنشـــر ثقافـــة حقـــوق الملكيـــة  .38 ع
 .الفكرية والنشر؟

   

هـــل توجـــد فـــي المؤسســـة اجـــراءات محـــددة ومعلنـــة لضـــمان  .39 م
العدالــة وعــدم التمييــز بــين اعضــاء هيئــة التــدريس ، والهيئــة 

 .المعاونة ، الطلبة ، العاملين ؟

   

خالقية الستخدام التكنولوجيـا هل توفر المؤسسة االنظمة اال .40 م
 .الحديثة؟
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    المجموع 

  الدرجة الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقياس رضا المستفيد.2

يضم المقياس عـددا مـن العبـارات التـي تتعلـق برضـا المسـتفيد والمطلـوب مـن اعضـاء فريـق التقـويم 
: 

فـي المؤسسـة قبـل االجابـة علـى  جمع االدلة والمعلومات والبيانات التي تتعلق برضـا المسـتفيد  -
 .عبارات المقياس

 .يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات -

يفضل مشـاركة بعـض عمـداء ورؤسـاء اقسـام المؤسسـة وبعـض اعضـاء هيئـة التـدريس والطلبـة  -
 .والمجتمع المحلي في ملء عبارات المقياس 
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وعلـــى اعضـــاء الفريـــق ) ال، تقريبـــانعـــم، (ئل لالجابـــة امـــام كـــل عبـــارة وهـــي وضـــعت ثالثـــة بـــدا -
فــي المكــان الــذي يقــع االختيــار عليــه ازاء كــل عبــارة والتــي يعتقــد اعضــاء ) √(وضــع عالمــة 

 .الفريق انها االقرب الى الوصف المطلوب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقياس رضا المستفيد.2

 

 بدائل االجابة            عبارات رضا المستفيد ت المجال

 ال تقريبا نعم

الرضـــا الـــوظيفي للقيـــادات االداريـــة  تقـــويمتم قيـــاس يـــهـــل  .1 ع
 .والعاملين في المؤسسة؟

   

   رضا منظمات سوق العمـل والمجتمـع  تقويمتم قياس يهل  .2 ع



 154 

 .المدني عن اداء المؤسسة؟
ع رضا منظمات سوق العمـل والمجتمـ تقويمتم قياس يهل  .3 ع

 .المدني عن مستوى خريجي المؤسسة؟
   

فــي تحســين الوضــع  تم االســتفادة مــن نتــائج التقــويميــهــل  .4 خ
 .التنافسي للمؤسسة؟

   

    .تزايد اقبال سوق العمل على خريجي المؤسسة؟يهل  .5 خ
هل يتم استقصاء مستوى كفاءة الخريجين فـي المؤسسـات  .6 ع

 .التي يعملون بها؟
   

لــــك المؤسســـــة بــــرامج العـــــداد وتحســــين مهـــــارات هــــل تمت .7 م
 .الخريجين لسوق العمل؟

   

    .هل يتم استقصاء رضاء الطلبة عن سياسة القبول؟ .8 ع
    . هل يشعر الطلبة بالرضا عن الدعم المالي المقدم لهم؟ .9 خ
    .هل يشعر الطلبة بالرضا عن االرشاد االكاديمي؟ .10 خ
الرضــا عــن فاعليــة اتحــاد الطلبــة فــي هــل يشــعر الطلبــة ب .11 خ

 .تنفيذ االنشطة الطالبية؟
   

هــــل يشــــعر الطلبــــة بالرضــــا عــــن مشــــاركة اعضــــاء هيئــــة  .12 خ
 .التدريس ومعاونيهم في االشراف على التدريب ؟

   

هـل يشــعر الطلبـة بالرضــا عـن النظــام المتبـع فــي التعامــل  .13 خ
 .مع التظلمات؟

   

ــــــوم المؤسســــــة بت .14 ع قيــــــيم مســــــتوى الرضــــــا الــــــوظيفي هــــــل تق
 العضاء هيئة التدريس ؟

   

ــــــوي .15 خ ــــــوظيفي هــــــل تقــــــوم المؤسســــــة بتق م مســــــتوى الرضــــــا ال
 .العضاء الهيئة المعاونة؟

   

الوقـــت المســـتغرق فـــي تنفيـــذ  هـــل تحـــافظ المؤسســـة علـــى .16 ع
 .إجراءات عمل المستفيد؟

   

ؤسســــة الم التــــي تســــتوفيهاالدراســــية  الرســــوم تتناســــب هــــل .17 ع
 .المقدمة للطلبة؟ والخدمات

   

هل تتبع المؤسسة المرونة وتسلسل إالجراءات فـي العمـل  .18 ع
 .االداري من اجل كسب رضا المستفيد؟
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ــــــى .19 ع ــــــى ســــــرية  هــــــل تحــــــرص المؤسســــــة عل المحافظــــــة عل
الطلبـــة ، (  المعلومــات والوثــائق الخاصــة بمتلقــي الخدمــة

 .؟)افراد المجتمعاعضاء هيئة التدريس، االداريين ، 

   

تتعامــل المؤسســة مــع الشـكاوى المقدمــة لهــا فــي وقــت هـل  .20 ع
 .قصير؟

   

    .هل يتم حل الشكاوى المقدمة بطريقة مرضية؟ .21 ع
هـــل يســـهل ايصـــال شـــكاوى اعضـــاء هيئـــة التـــدريس الـــى  .22 ع

 .القيادات االدارية العليا في المؤسسة؟
   

بالشــــؤون التــــي المختصــــين  ن غيــــرهــــل يتــــدخل االداريــــو  .23 ع
 . ؟التعنيهم

   

بأســـــلوب لطيـــــف  ون فــــي المؤسســـــةيتعامـــــل الموظفـــــهــــل  .24 ع
 .؟وبطريقة محترفة

   

المؤسســــــــــة مــــــــــع المراســــــــــالت  وموظفــــــــــ يتجــــــــــاوبهــــــــــل  .25 ع
 .؟بسرعة وفعالية واالستفسارات الواردة 

   

اإلجابـــــــة علــــــــى  فـــــــي المؤسســــــــة نيتـــــــولى موظفــــــــو هـــــــل  .26 ع
بمهنيـة عاليـة يواجهون من مشكالت مااالستفسارات وحل 

 .ى رئيسهم المباشر؟عل عتمادودون اال

   

واالداريـــــة المؤسســــة بالكفـــــاءة الفنيــــة موظفـــــو هــــل يتمتــــع  .27 ع
 .والخبرة في العمل االداري؟

   

الخدمات المقدمة من المؤسسة توقعـات الطلبـة  تحققهل  .28 ع
 .والمستفيدين؟

   

ق وتحقـاعضاء هيئة التـدريس  هل تلبي المؤسسة حاجات .29 ع
 .طموحاتهم؟

   

فـي  وخدمـة الجمهـور هل يتعامل موظفو العالقات العامـة .30 ع
 .؟ مع المراجعين باحترام وبطريقة محترفةالمؤسسة 

   

    .هل تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة لدى المجتمع المحلي؟ .31 خ
بــي هــل تتمتــع المؤسســة بســمعة طيبــة لــدى المجتمــع العر  .32 خ

 .والعالمي؟
   

   هــل حصــلت  المؤسســة علــى شــهادة الجــودة والتميــز فــي  .33 خ
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 .ادائها من منظمات عربية او دولية؟
هــــل يشــــعر اعضــــاء المجتمــــع المحلــــي بالرضــــا لماتقدمــــه  .34 خ

 .المؤسسة من خدمات ؟
   

هــل تحــدد الســاعات التدريســية حســب الــنظم المتبعــة فــي  .35 م
 .اعضاء هيئة التدريس؟ الجامعات بما يحقق رضا

   

هــــل يشــــعر الطلبــــة بالرضــــا فــــي المؤسســــة عــــن اســــاليب  .36 خ
 .االرشاد والتوجيه التربوي؟

   

    المجموع 

  الدرجة الكلية
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 استمارة بيانات عملية التقويم
 
 :تاريخ عملية التقويم . 1
 
 :عدد ايام التقويم . 2
 
 :عدد المقومين . 3
 
 ) :تذكر الجهات والشخصيات التي تم مقابلتها ومناقشتها ( والمناقشات ونوعيتها  المقابالت. 4
 



 157 

 
 
 
 
 :االنشطة والفعاليات التي تم مالحظتها وتقويمها. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ):تذكر رجاءا ( السجالت والوثائق والتقارير التي تم االطالع عليها . 6
 
 
 
 
 
 
 :مالحظات اخرى .7
 
 
 
 
 

 اسماء لجنة التقويم 
1. 
2. 



 158 

3. 
4. 
5                              . 
 
 
 
 

 االسم                                                                   
 التوقيع                                                                   

 
 


