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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

جمعية كليات الحاسبات والمعلومات هي جمعية منبثقة عن اتحاد الجامعات 
تأسيس الجمعيات ضمن خطة اتحاد الجامعات العربية في  0222العربية، تأسست عام 

العلمية المتناظرة للكليات المختلفة في الجامعات العربية األعضاء للقيام بالنشاطات 
العلمية واألكاديمية على مستوى الوطن العربي كل حسب تخصصه. وتعد جمعية كليات 
الحاسبات والمعلومات مظلة عربية لجميع كليات تكنولوجيا المعلومات في جامعات 

وتتخذ من جامعة الزرقاء في األردن مقرًا ألمانتها العامة منذ مطلع عام الوطن العربي. 
0222. 

 وينبثق عن الجمعية عدة نشاطات من مؤتمرات ومجالت علمية متخصصة،
(، وهو مؤتمر ACIT) ومن أبرزها المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات .وغيرها

وله صبغة عالمية من حيث  ،بيعلمي دولي محكم ُينظم على مستوى الوطن العر 
. ومن المشاركة والمستوى العلمي، ويعقد سنويًا باستضافة من إحدى الجامعات العربية

وهو ، (IACeT)لكترونية المؤتمر العربي الدولي للتكنولوجيا اإل نشاطات الجمعية أيضاً 
وله صبغة  ،محكم ُينظم على مستوى الوطن العربيو متخصص مؤتمر علمي دولي 

عالمية من حيث المشاركة والمستوى العلمي،  ويعقد كل سنتين باستضافة من إحدى 
ثالث مجالت، األولى هي المجلة العربية  أيضاً  وينبثق عن الجمعية الجامعات العربية.

(، وهي مجلة علمية دولية محكمة ومفهرسة في IAJITالدولية لتكنولوجيا المعلومات )
(، وتصدر باللغة 23.0ت العالمية، ولها عامل تاثير مقدارة )كبرى قواعد البيانا

اإلنجليزية بواقع ستة أعداد سنويًا، والثانية المجلة العربية الدولية للتكنولوجيا اإللكترونية 
(IAJeT وهي مجلة علمية عالمية محكمة ومفهرسة ومتخصصة في مجال ،)

وتصدر باللغة اإلنجليزبة بواقع عددين في السنة. أما المجلة  ،التكنولوجيا اإللكترونية
 ،محكمة ومتخصصة (، وهي مجلة علميةIAJIالثالثة فهي المجلة الدولية  للمعلوماتية )

عمال طلبة أكما تقوم الجمعية بعقد معرض  .تصدر باللغة العربية بواقع عددين في السنة
وضع معايير  ومن نشاطات الجمعية أيضاً  سنويًا. (ITSAFتكنولوجيا المعلومات )



 

 

ضمان جودة البرامج األكاديمية لتخصصات تكنولوجيا المعلومات في جامعات الوطن 
العربي، حيث بادرت الجمعية وبالتعاون مع مجلس ضمان الجودة واالعتماد في اتحاد 

جيا الجامعات العربية بوضع معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية لتخصصات تكنولو 
المعلومات، وذلك لوضع إطار نموذج لتقويم جودة البرامج األكاديمية في الجامعات 
العربية باعتماد مبدأ التقويم الذاتي للبرامج األكاديمية، حيث عقدت العديد من ورش 

أعدت الجمعية إطارًا عامًا وخاصًا  0220العمل المتخصصة في هذا المجال. وفي عام 
ألكاديمية لتخصصات تكنولوجيا المعلومات، وتم مناقشته في بمعايير جودة البرامج ا

اجتماع الجمعية العمومية بحضور عدد كبير من عمداء تكنولوجيا المعلومات في الوطن 
العربي والمختصين. وقد ُأقر هذا اإلطار العام من قبل اتحاد الجامعات العربية عام 

قرار الدليل . هذا وقد عقدت اللجنة التنفيذية للجمعية اجت0220 ماعًا خاصًا لمناقشة وا 
الخاص بمعايير ضمان جودة البرامج األكاديمية لتخصصات تكنولوجيا المعلومات، حيث 
تم إقراره من قبل اللجنة في ورشة العمل المصاحبة الجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد في 

. ويأتي وضع .022يوليو)تموز(  .-0اليمن في الفترة   -جامعة العلوم والتكنولوجيا
هذا الدليل كخطوة أولى في تطبيق معايير ضمان الجودة لتخصصات تكنولوجيا 

 المعلومات على أقسام كليات تكنولوجيا المعلومات المختلفة في الوطن العربي.
  

 .واهلل ولي التوفيق
 

 خالد خنفرد. أ.               حامد الفواعرةد.        
 األمين العام                 السابق األمين العام            

 الحاسبات والمعلومات جمعية كلياتل      الحاسبات والمعلومات جمعية كلياتل  
 

 
            

 



 

 

 
  تقديم

 

لألمانة العامة التحاد الجامعات العربية أن أصدرت دلياًل عامًا  سبق
لتقويم جودة البرامج األكاديمية في الجامعات العربية بهدف تقويم جودة األداء 

 جوانب عن للكشفاألكاديمي للبرنامج ككل من حيث مدخالته وعملياته ومخرجاته 
نظرًا  لتطويرها، مستقبلية ىرؤ  ووضع لتالفيها الضعف وجوانب لتعزيزها، فيه القوة

 الجامعات في المتناظرة الكليات لجمعيات مرجعاً  يكونألن هذا الدليل سوف 
 الخاصةوضع أدلة للبرامج األكاديمية  فيبه  هتداءلال االتحاد عن المنبثقة العربية

جراء بعض  الثانية الطبعة إصدارتم قد فل. بها من ذلك الدليل بعد تنقيحه وا 
التعديالت عليه بناًء على المالحظات التي وصلت إلينا من خالل تطبيقه الفعلي، 
ومالحظات الزمالء الذين شاركوا في ورش العمل المختلفة التي عقدها االتحاد 
للتعريف بالمعايير وآلية تطبيقها. وقد قامت جمعية كليات الحاسبات والمعلومات 

 تكنولوجيا تخصصات طبيعة مع ليتناسب الدليل على الالزمة التعديالت بإجراء
 ُعقد الذي للجمعية التنفيذية اللجنة اجتماع في التعديالت هذه وأقرت المعلومات،

 ..2/022/. بتاريخ اليمن في والتكنولوجيا العلوم جامعة في
 المرجع ليصبح الدليل هذالقد قام مجلس ضمان الجودة واالعتماد بإصدار 

 الجامعات في المعلومات تكنولوجيا تخصصات برامجل الذاتي لتقويمل الرئيسي
هذا الدليل بالشمولية بحيث يحتوي على كافة العناصر الرئيسية  ويمتاز .العربية

لتقويم برامج تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وبالوضوح والموضوعية من خالل 
ملية التقويم، وبالمرونة من خالل إمكانية إمكانية قياس المؤشرات الخاصة بع

تطبيقه على جميع تخصصات تكنولوجيا المعلومات. وتعد عملية التقويم الذاتي 
من أهم اإلجراءات التي تتم ضمن عملية تقويم ومراجعة البرنامج األكاديمي، والتي 



 

 

 تعد الخطوة األولى ضمن عملية التقويم والمراجعة، حيث يهدف هذا الدليل إلى
 برامجها لتقويم والمعلومات الحاسبات كليات في األكاديمية والفروع األقساممساعدة 
 .ذاتي بشكل العلمية

 إلى والتقدير الشكر بجزيل  تتقدم أن إال لالتحاد العامة األمانة يسع وال
جودة البرامج  لضمان العام الدليلعلى مواءمة  عملوا الذين الزمالء جميع

خراج المعلومات تكنولوجيا بتخصصات خاصدليل  فياألكاديمية   الدليل، هذا وا 
 :منهم بالذكر ونخص

 الدكتور عماد الدين صادق أبوالرب/ عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد.  األستاذ .1

 يعقوب غيث/ مستشار مجلس ضمان الجودة واالعتماد.  عبدالسالم الدكتور األستاذ .2
 .التوفيق ولي واهلل

 

 أ. د. محمد رأفت محمود                                             
 األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية                                   

 مدير مجلس ضمان الجودة واالعتماد                                        
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 مقدمة (أولا 
وبرامجها  العربيةالتعليمية للمؤسسات تعد قضية ضمان الجودة واالعتماد 

الحاضر في ظل ما فرضه الواقع  نامن القضايا المهمة والملحة في وقت األكاديمية
في  تدويل التعليم العاليباتجاه  هاالمعاصر والتوقعات المستقبلية التي تتجه جميع

 على وزارات التعليم العالي في الوطن العربي لزاماً صبح أذلك لكافة المجاالت. 
واالهتمام بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة واعتماد  ،التعليمية ااالرتقاء بمؤسساته

برامج ومختلف ال تلك المؤسساتوجودة  أداءمعايير علمية رصينة لتقويم 
 .التي تقدمها ةاألكاديمي

حد أ اتحاد الجامعات العربيةويعد مجلس ضمان الجودة واالعتماد في 
الذي أخذ على عاتقه مهمة تطوير مؤسسات وبرامج  ساسيةاألمجالس االتحاد 

نشر ثقافة الجودة في  من خاللوذلك التعليم العالي العربية واالرتقاء بها، 
التي تتواكب مع المعايير العربية تنمية المعايير و  ،المؤسسات التعليمية والمجتمع

 وبرامجها مؤسسات التعليميةلمخرجات االعمليات و  أداءالدولية لتحسين جودة 
وزيادة قدراتها  ،هاكسب ثقة المجتمع بإلى على النحو الذي يؤدي  األكاديمية

تين التدريسية واإلدارية على هيئتدريب ال، وكذلك ودولياً  قليمياً ا  و  التنافسية محلياً 
 .مفاهيم الجودة

كل وبالتعاون مع  تحاداالمجلس ضمان الجودة واالعتماد في ى أارتلذا 
 لكليات المتناظرة في الجامعات العربية المنبثقة عن االتحاداجمعيات جمعية من 

 في التخصصات المختلفة ةاألكاديميضمان جودة البرامج ل ةخاص أدلة وضع  
هو نه إحيث  ،العملية التعليمية جوهر   األكاديمي يعد البرنامجُ ذ إ. التابعة لها

المسؤول عن تقديم المعارف المتخصصة والمهارات الذهنية والمهنية ذات العالقة 
. معتمدةدولية كاديمية لمعايير أ وفقاً لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة بالتخصص 

حتمية السعي الجاد  ةاألكاديميالتحديات الخارجية فرضت على البرامج ن إكما 
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باحتياجات  على التنُبؤ   ازيادة قدرتهإلى بما يؤدي  اوالمخطط لتحسين جودة فاعليته
والتخطيط لتوفير  ،من الموارد البشرية ةوالدولي ةواإلقليمي ةسوق العمل المحلي

 ذات المهارات المتميزة والمستهدفة. البشرية التخصصات المختلفة من الموارد
 في تعكس محتوياته دور مجلس ضمان الجودة واالعتماد ن الدليل الحاليإ

تحسين جودة برامجها  على العربيةالمؤسسات التعليمية  مساعدة االتحاد في
  .هاوضمان األكاديمية
 ةاألكاديمي مجاضمان جودة البر ل باإلطار العامالدليل هذا  قد التزمنا فيو 

من األدنى حدد الحد ي والذي ،قبل مجلس ضمان الجودة واالعتماد المحدد من
وبالشكل الذي  ،تتماشى مع المعايير الدوليةوالتي  ،الخريجينالمعايير المتوقعة من 
للمفاهيم  (2لملحق )اإلى ويمكن الرجوع ا. وخصوصيته يناسب البيئة العربية

 لمصطلحات الواردة في هذا الدليل.وا
  

 الدليل أهداف( ثانياا 
 :تيةاآل هدافتحقيق األإلى الدليل هذا يسعى 

بدور مجلس  وتوعيتهااالتحاد  أعضاءالعربية  المؤسسات التعليميةتعريف  .2
التي تقدمها  ةاألكاديميضمان الجودة واالعتماد في ضمان جودة البرامج 

وتحقيق التطوير المستمر لهذه البرامج على  ،واعتمادها مؤسساتالتلك 
 .اختالف تخصصاتها

 ضمان جودةعملية  بمراحلالمتعلقة والدقيقة توفير المعلومات الكافية  .1
للمؤسسات  ها،وشروط هاوقواعد هاوآليات ةاألكاديميواعتماد البرامج 
ولوزارات التعليم العالي في الوطن  ،االتحاد أعضاء التعليمية العربية

  .العربي
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عتماد وا ضمان جودةعملية إليها  التي تستند الرئيسية المحاورتحديد  .3
يتضمنه كل محور من مؤشرات وعناصر  وما ،ةاألكاديميلبرامج ا

على الحصول بطلب للتقدم ساسية أوخصائص يجب تحقيقها كمتطلبات 
 االعتماد.شهادة الجودة و 

االتحاد وقيادات  أعضاء المؤسسات التعليمية العربيةمساعدة مختلف  .4
 بالبرامج دراسات التقويم الذاتي الخاصةجراء إفي  األكاديميةلبرامج ا

حتى تنهض  ،صة بتخصصات تكنولوجيا المعلوماتاالخ ةاألكاديمي
 أعدهللمعايير العربية والدولية من خالل نموذج  وفقاً  دائهاأبمستوى جودة 

 لهذا الغرض. مجلس ضمان الجودة واالعتماد

المؤسسات المختلفة التي تقدمها  ةاألكاديميتشجيع التنافس بين البرامج   .5
 ةاألكاديميوكذلك التنافس الداخلي بين البرامج  ،ناظرةتالعربية المالتعليمية 

االتحاد التقدم  أعضاء التعليمية للمؤسسات ويمكن .المختلفة في المؤسسة
من برامجها  أكثر أو لبرنامجعلى شهادة الجودة واالعتماد  الحصول بطلب

 .التحادمن قبل مجلس ضمان الجودة واالعتماد في ا األكاديمية

طن العربي لتعزيز جهودها الرامية التعليم العالي في الو مساعدة وزارات  .6
من خالل  التي تقدمها ةاألكاديمي البرامجتطوير وتحسين جودة إلى 

 المعلومات المتاحة من مجلس ضمان الجودة واالعتماد في هذا المجال.
 

 لتخصصات تكنولوجيا المعلومات األكاديميةلجودة البرامج  الرئيسية المحاور( ثالثاا 
 باتحاد الجودة ضمان مجلس اعتمدهالذي  اإلطار العام بناًء على

عشرة  تتكون من لمعاييرا فإن ضمان جودة البرامج األكاديمية ل العربية الجامعات
 (.1)الجدول في تالياً  المبينة وهي ،ةيرئيسمحاور 
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 األكاديمي البرنامج جودة محاور(: 1) الجدول
 .ومخرجات التعلمأهداف البرنامج  المحور األول
 الدراسي. المنهاج المحور الثاني
 .التعليم والتعلم المحور الثالث
 .أعضاء هيئة التدريس المحور الرابع

 .المكتبة ومصادر التعلم المحور الخامس

 .تقدم الطلبة وتقويم أدائهم المحور السادس

 .المرافق والخدمات المساندة المحور السابع

 .إدارة البرنامج األكاديمي المحور الثامن
 .البحث العلمي والتواصل الخارجي المحور التاسع

 .إدارة الجودة وتحسينها المحور العاشر
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 لتقويم برنامج أكاديميشروط التقدم بطلب ( رابعاا 

 الجودة ضمانمجلس  إلى  بطلب التقدم العربية التعليمية للمؤسسات يمكن
الحصول  ثم األكاديمية، برامجها من أي لتقويم العربية الجامعات باتحاد واالعتماد

 :اآلتية  المبينة الشروط ضمن وذلكعلى شهادة الجودة واالعتماد للبرنامج، 
في اتحاد  عضواً  األكاديميتكون المؤسسة التعليمية التابع لها البرنامج  أن .1

 الجامعات العربية.
 البرنامج منأفواج على األقل  ثالثة خّرجت قدالتعليمية  المؤسسةتكون   أن .2

 .التقويم موضوعاألكاديمي 
 ماهو حسبالتقويم  موضوعتقرير التقويم الذاتي  للبرنامج األكاديمي  إعداد .3

رفاقه الدليل هذا من الرابع القسم في مفصل  .الطلب مع وا 
 الجودة ضمان مجلس حددها التي أكاديمي برنامج بتقويم الخاصة الرسوم دفع .4

 .واالعتماد

 لحصول على شهادة الجودة والعتمادام برنامج أكاديمي و ويتقآلية ( اا خامس
منح شهادة الجودة واالعتماد من قبل مجلس ضمان الجودة  عملية تعتمد

 وأخذها بعناية دراستها يجب التي الضوابط من مجموعة تحاد علىاالواالعتماد في 
 وهي: ،الحصول على الشهادة بطلب التقدم عند االعتباربعين 
بطلب الحصول على شهادة الجودة واالعتماد التعليمية تتقدم المؤسسة  .1

 التقويم تقرير ومتضمناً للبرنامج األكاديمي معتمدًا من مجلس تلك المؤسسة، 
 .للبرنامج الذاتي

ُيرفض طلب التقدم لشهادة الجودة واالعتماد للبرنامج األكاديمي إذا تبين  .2
البرنامج األكاديمي غير مستوف  أنلمجلس ضمان الجودة واالعتماد 

سابقًا. وفي هذه الحالة ال يجوز إليها  للتقدم للشهادة المشار للشروط المؤهلة
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للمؤسسة إعادة التقدم من جديد إال بعد انقضاء ستة أشهر على األقل من 
 .تاريخ رفض الطلب

يقوم المجلس بمخاطبة المؤسسة رسميًا في حال استيفاء البرنامج األكاديمي  .3
للشروط المؤهلة للتقدم لطلب شهادة الجودة واالعتماد، وذلك بما يفيد قبول 

 الطلب خالل مدة ال تزيد على شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
يعين مجلس ضمان الجودة واالعتماد فريقًا من المراجعين الخبراء، للقيام  .4

مة له.بزيارة التقويم الخارجي الميداني للبرنامج والمؤسسة التعليمية   المقد 
مة للبرنامج بتحديد   .5 يقوم المجلس بالتنسيق مع إدارة المؤسسة التعليمية المقد 

موعد للزيارة الميدانية وللمراجعة الخارجية للبرنامج األكاديمي، كما يطلب من 
المؤسسة تحديد أسماء المسؤولين عن البرنامج للتواصل معهم وتنسيق 

 أنشطة المراجعة الخارجية.
يق التقويم الخارجي تقريره لمجلس ضمان الجودة واالعتماد خالل يقدم فر   .6

 تقرير فريق المراجعة قطعياً  دشهر من تاريخ انتهاء الزيارة الميدانية. وال يع
 إال بعد اعتماده من المجلس.

يقوم مجلس ضمان الجودة واالعتماد بإخطار المؤسسة التعليمية التابع لها  .7
التقويم بنتائج التقويم خالل شهرين من انتهاء عملية البرنامج األكاديمي محل 

 التقويم، وذلك بكتاب يتضمن توصية بإحدى الحاالت اآلتية:
بعد  ضمان الجودة واالعتماد مجلس شهادة الجودة واالعتماد منمنح  أ(

 تحقيق علىالتعليمية  في المؤسسة األكاديميمن قدرة البرنامج  التأكد
 وتوصية للبرنامج األكاديمي بناًء على تقريرجودة المحاور متطلبات 

 بإضافة المنح هذا عن باإلعالن ويقوم المجلس. فريق التقويم الخارجي
 البرامج سجللها إلى  التابعالتعليمية  والمؤسسةالبرنامج األكاديمي  سما

 .لكترونياإل وبموقعه المجلس سجالتفي  المعتمدةاألكاديمية 
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ضمان الجودة  الجودة واالعتماد من مجلسشهادة منح مشروط لب( 
واالعتماد شريطة استكمال المؤسسة التعليمية لألمور الواردة في تقرير 
فريق التقويم الخارجي، حيث يتم إعطاء المؤسسة التعليمية فترة زمنية 

من قدرة البرنامج  لتأكدل محددة الستكمال النواقص قبل منح الشهادة 
جودة المحاور متطلبات  تحقيق علىعليمية الت في المؤسسة األكاديمي

بعد استكمال المؤسسة التعليمية  ويقوم المجلس. للبرنامج األكاديمي
البرنامج األكاديمي  سما بإضافة المنح هذا عن باإلعالنللنواقص 
في  المعتمدةاألكاديمية  البرامج سجللها إلى  التابعالتعليمية  والمؤسسة
 .لكترونياإل وبموقعه المجلس سجالت

 عدم حال فيج األكاديمي البرنام شهادة الجودة واالعتماد عن حجبج( 
 ،بجودة البرنامج األكاديميالخاصة  المعايير بعض تحقيق على قدرته

 المعايير مند هذه تع حيث والتعليم والتعلم، ،المنهاج الدراسي تصميمك
  .واالعتمادضمان الجودة  عملية فياألساسية 

 الجودة ضمان مجلس من الممنوحة واالعتماد الجودة شهادة تكون .8
 .فقط سنوات خمس لمدة صالحة واالعتماد

مجلس ضمان الجودة واالعتماد إخطار المؤسسة التعليمية بالنتيجة  يتولى
تضمن ي تفصيلي وتزويدها بتقرير ،جمعية كليات الحاسبات والمعلوماتو  النهائية

 .والمجاالت المطلوب تحسينهامجاالت القوة في البرنامج األكاديمي 
 والعتماد الجودة شهادة على حصولال لخطوات( ملخصًا 2ويبين الشكل ) 

 .أكاديمي لبرنامج
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.لحصول على شهادة الجودة واالعتماد لبرنامج أكاديميخطوات املخص  (:1) الشكل  

 الجودة شهادة على الحصول طلب التعليمية المؤسسة ميتقد•
  الذاتي التقويم تقرير متضمنا   األكاديمي للبرنامج واالعتماد

 الجامعات اتحاد في واالعتماد الجودة ضمان مجلس إلى
   3العربية

1 

  فريق بتشكيل واالعتماد الجودة ضمان مجلس يقوم•
 جمعية مع بالتنسق األكاديمي، للبرنامج الخارجية المراجعة

   3والمعلومات الحاسبات كليات

 (3مقرر وعضوين)يتكون الفريق عادة من ثالثة مراجعين •

2 

يحدد مقرر فريق المراجعة الخارجية مع إدارة الجامعة  •
 :ومجلس ضمان الجودة واالعتماد

 3موعدا  لزيارة فريق المراجعة للمؤسسة التعليمية -2
 3  جدول أعمال الزيارة -0
 3الترتيبات اللوجستية للزيارة -.

3 

 :زيارة المراجعة التقويمية للبرنامج األكاديمي•
 3تكون لمدة ثالثة أيام متتالية -2
تكون  حسب الجدول المتفق عليه مسبقا   بين  المقرر  -0

 3وضابط ارتباط الجامعة
 3  تختتم بتقرير شفوي إلدارة المؤسسة التعليمية -.

4 

 البرنامج عن تقريره  الخارجية المراجعة فريق يقدم•
 الجودة ضمان مجلس إلى توصيته متضمنا   األكاديمي
 3االتحاد في واالعتماد

 التقرير مراجعة واالعتماد الجودة ضمان مجلس يتولى•
 الجودة بشهادة الخاصة اإلجراءات واتخاذ عليه والمصادقة
 في بها المعمول واللوائح التعليمات على بناء   واالعتماد

   3العربية الجامعات اتحاد

5 

 الحصول على شهادة الجودة واالعتماد لبرنامج أكاديميخطوات ملخص 
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 الميدانية الزيارة( سادساا 

والمكلف من  ،من ثالثة أشخاص عادةً  المؤلفُ  المراجعة  التقويم و  يقوم فريقُ 
التعليمية للتأكد من  للمؤسسة ميدانية بزيارة دمجلس ضمان الجودة واالعتما

 برنامج ويتضمن يمه.و عن البرنامج األكاديمي بغرض تق تي قدمتهاالمعلومات ال
 رئيس مقابلة: أهمها وجوانب، أمور عدة عادة فريقال بها يقوم التي الميدانية الزيارة
 الطلبة من عشوائية وعينة ،وفنيين إداريين وموظفين تدريس هيئة وأعضاء القسم
 من العمل وأرباب الجامعة خريجي من وعينة ،الدراسية المستويات مختلف من

 واإلطالع المحاضرات، بعض وحضور فيها، يعملون التي والمؤسسات الشركات
 واألدلة الوثائق تفحص إلى إضافة. التعلم ومصادر والتسهيالت المرافق على

  .التقويم الذاتي تقرير في الواردة المختلفة
 

 والنتائجالخارجي  التقويم تقرير( سابعاا 
يعقب الزيارة الميدانية للمؤسسة التعليمية كتابة تقرير مراجعة شامل عن  

 والنتائج األحكام من التقويم والمراجعة فريق البرنامج األكاديمي، لما توصل إليه
 في والتحسين التطوير ومجاالت وفرص الضعف ونقاط القوة نقاط تبين التي

توصية فريق  أيضاً  هذا التقرير يتضمنو  الذي تم تقويمه. األكاديمي البرنامج
التقويم إلى مجلس ضمان الجودة واإلعتماد في االتحاد التخاذ القرار المناسب 

 بشأن البرنامج األكاديمي.
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 القسم الثاني
 ةاألكاديمية لجودة البرامج يالرئيس المحاور 
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والموضوعية يقدم هذا الدليل معايير دقيقة وواضحة، تتسم بالشمولية  

 والمرونة، لتقويم جودة البرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي العربية
، آخذين بعين االعتبار البيئة والثقافة وواقع تلك المعلومات تكنولوجيا لتخصصات

المؤسسات في الوطن العربي. ويتكون اإلطار العام لمعايير ضمان جودة البرامج 
 وهي ،ة تضمن تميزها وجودتهايسابقًا من عشرة محاور رئيساألكاديمية كما أسلفنا 

(. وينبثق عن كل محور من تلك المحاور مجموعة 1في الجدول) التي تم بيانها
من العناصر والمؤشرات المستخدمة في تقويم جودة البرامج األكاديمية. ويمكن 

يمية في استخدام محاور اإلطار العام لهذه المعايير لمساعدة األقسام األكاد
المؤسسات التعليمية في تقويم برامجها األكاديمية بشكل ذاتي من خالل إعداد 
تقرير التقويم الذاتي لهذه البرامج وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيها، وصواًل 
لتحسين وتطوير البرامج األكاديمية التي تقدمها، إضافة إلى إمكانية استخدام  فرق 

جية تقرير التقويم الذاتي هذا كأساس لتقويم البرامج التقويم الداخلية والخار 
 األكاديمية. 

وتتم عملية إعداد تقرير التقويم الذاتي للبرنامج األكاديمي الذي سيتم 
تقويمه ومراجعته بناًء على المحاور الرئيسية. حيث إن كل محور من هذه المحاور 

وفيما يأتي تفصيل يتكون من مؤشرات دالة عليه وتساعد على قياسه وتقويمه. 
 .ذلك

  
 أهداف البرنامج ومخرجات التعلماألول:  المحور

 قابلة  األكاديمي  للبرنامجواضحة ومحددة  أهدافأن يكون هناك  يجب
تحقيق البرنامج األكاديمي  ىمد لمعرفة والمراجعة يمو التق فريقُ  هاستخدمي للقياس،

الذاتي  التقويم. ويجب أن يناقش تقرير فيه هداف البرنامج ومخرجات التعلمأل
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دلة والبيانات ، وأن يشار في التقرير إلى الشواهد واألأدنى كحد اآلتية المؤشرات
  التي تثبت ذلك:

عنه بشكل واضح،  معلن  و  ق  موث األكاديميعام للبرنامج  هدف   وجود   -أ 
المعارف والمهارات ، وأن يحدد هذا الهدف معمم على الجهات المعنيةو 

 العمل. سوقوبما يتوافق مع حاجات  ،المتوخاة
تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن الهدف العام للبرنامج  أهداف وجود -ب 

 األكاديمي.
مع السياسة العامة للمؤسسة  األكاديميالبرنامج  أهداف انسجام -ج 

 التعليمية.
 قابلة)عملية، وذهنية، وعامة(  ومهارات ارفمعمخرجات تعلم من  وجود -د 

المعلنة  هدافوبما ينسجم مع األ ،موثقة ومعممة والتحقق،للقياس 
 للبرنامج األكاديمي.

 المستوى على مرجعية أسس إلى التعلم ومخرجات البرنامج أهداف استناد -ه 
 .IEEE/ACMمثل  والعالمي واإلقليميالمحلي 

وأدوات لقياس مخرجات التعلم واالستفادة منها في مراجعة  آليات وجود   -و 
 .هوتقويم البرنامج األكاديمي

 .التعلم لمخرجات الخريجين الطلبة تحقيق مدى -ز 
 ،طلبةالو  ،تدريسالهيئة  أعضاء :الجهات المعنية من مشاركة -ح 

 أهدافمحلي في عملية تصميم المجتمع أفراد من الو  ،خريجينالو 
 .ومراجعته البرنامج األكاديمي

البرنامج األكاديمي  ألهداف والطلبةأعضاء هيئة التدريس  واستيعاب فهم -ط 
 ومخرجات التعلم.
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 :  المنهاج الدراسيالثاني المحور
فاعلية المنهاج الدراسي في تحقيق  مدى الذاتي التقويم تقرير يناقش أن يجب

والبيانات  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة ،هومخرجات البرنامج األكاديمي  أهداف
 :يأتيما  ،كحد أدنى التقرير يناقشها أن يجب التي األمور ومنالالزمة. 

 البرنامج األكاديمي ومخرجات التعلم. أهدافالخطة الدراسية مع  توافق -أ 
 الدراسية المقرراتدراسية تفصيلية للبرنامج األكاديمي تبين  خطة وجود -ب 

وتوضح عدد ساعات الدراسة المتوقعة من الطالب  وتسلسلها، وتصنيفها
 .دراسي قررلكل م

قليمية محلية مرجعيات إلى الدراسية الخطة استناد -ج   .وعالمية وا 
لحقول المعرفة المختلفة في التخصص بعمق  الدراسية الخطة تغطية -د 

 .%66وتوسع مناسبين وبحيث ال تقل نسبة مواد التخصص عن 
 تتضمن اآلتي: ،تفصيلية لكل مقرر دراسي دراسية خطة وجود -ه 

 الدراسي. للمقرر العام الوصف 
 العملي فإن  بخصوص) الدراسي للمقرر والعملي النظري نسبة بيان

 على األقل(. تينعملي ساعتين تعادل المعتمدةالساعة 
 التفصيلية. واألهداف العام الهدف 
 للمقرر. التعلم مخرجات 
 دراسيالتفصيلية للمقرر ال المحتويات. 
 للمحاضرات الزمني الجدول. 
 والتقويمالتدريس  أساليب. 
 البرنامج تعلم مخرجات مع المقرر تعلم مخرجات توافق. 
  .توافق أساليب التقويم المستخدمة لمخرجات تعلم المقرر 
 المساندة والمراجع عتمدالم الكتاب. 
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عالنه الدراسي المنهاج توثيق -و   ألصحاب العالقة. هصيلابكافة تف وا 
تخصص حداثة المنهاج الدراسي واتساقه مع التوجهات الحديثة في ال -ز 

 .ذات العالقة به والبحث العلمي
 مراجعة المنهاج الدراسي بشكل دوري. -ح 
 الدراسية. للمقررات العلمي المحتوى معًا في عمقالو  شموليةال بين التوازن -ط 
 مجال في ميداني تدريب أو تخرج مشروع على الدراسية الخطة احتواء -ي 

 .التخصص
 

 :  التعليم والتعلمالثالث المحور
فاعلية أساليب التعليم والتعلم في  مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب

والبيانات  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافةتحقيق منجزات الطلبة ومخرجات التعلم، 
 ما يأتي: ،كحد أدنى الالزمة. ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقرير

 .المقرر المنهاج يالئم بما التدريس أساليب تنوع -أ 
البرنامج  أهدافأساليب التدريس والتعلم المستخدمة في تحقيق  فاعلية -ب 

 .ومخرجات التعلم األكاديمي
 المقرر محتوى طبيعة يالئم بما والعملية النظرية الجوانب تغطية مدى -ج 

 .الدراسي
هيئة  بأعضاء الخاص العلمي البحث بمخرجات التدريسية العملية إثراء -د 

 التدريس ومدى مرونة المنهاج الدراسي لتحقيق ذلك.
التدريس والتعلم في إكساب وتطوير المهارات  أساليب مساهمة مدى -ه 

 التي يتطلبها سوق العمل. األساسية
 .الطلبة لدى الذاتي التعلم تعزيز -و 
 هيئة التدريس. وأعضاء الطلبة بين اإليجابي التفاعل -ز 
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 .لديهم الواحد الفريق روح وتنمية الطلبة بين  اإليجابي التفاعل -ح 
 .التدريسية العملية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  استخدام -ط 
 على المترتبة واإلجراءاتنظام لتقويم العملية التدريسية بشكل دوري  وجود -ي 

 .ذلك
 

 هيئة التدريس أعضاء الرابع:  المحور
الهيئة التدريسية  أعضاءفاعلية  مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب
 الشواهد تقديم إلى إضافةالبرنامج األكاديمي ومخرجات التعلم،   أهدافلتحقيق 
 ،كحد أدنى . ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقريرالالزمة والبيانات  واألدلة

 ما يأتي:
 وتنوع والخبرة العدد حيث من مناسب متفرغ تدريسي كادر توفر -أ 

 .التخصصات
 هيئة التدريس لكافة المجاالت المعرفية للتخصص. أعضاء تغطية -ب 
 هيئة التدريس الجدد. عضاءأل األكاديميو والمهني  التربوي التأهيل -ج 
هيئة التدريس لمواكبة التطورات  عضاءالمستمر أل األكاديمي التطوير -د 

 الحديثة في مجال التخصص.
 .المساندة داريةواإلهيئة التدريس والكوادر الفنية  أعضاءبين  التواصل -ه 
 هيئة التدريس والطلبة. أعضاءبين  التواصل -و 
 مناسبة للتعيين والترقية. آليات وجود -ز 
 الهيئة التدريسية دوريًا واالرتقاء بهم. أعضاءنظام متكامل لتقويم  وجود -ح 
 .استمرارهم في عملهم ونسبة التدريسي الكادر ثبات مدى -ط 
 المؤتمرات والنشاطات العلمية.في الهيئة التدريسية  أعضاءمشاركة  مدى -ي 
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الهيئة التدريسية في تقويم وتطوير المنهاج  أعضاءحرية ومسئولية  مدى -ك 
 الدراسي.

الهيئة التدريسية للتطوير المهني والنشاط  ألعضاء والوقت البيئة توفر -ل 
 البحثي.

 .الكفاءة ذويهيئة تدريس من  أعضاء الستقطاب آلية وجود -م 
هيئة  ألعضاء متوفرة أخرى حوافز وأيةلمي الع التفرغ إجازاتتفعيل  مدى -ن 

 تدريس.ال
 

 الخامس:  المكتبة ومصادر التعلم المحور
المكتبة ومصادر  مةءومال فاعلية مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب

  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافةالتعلم من أجهزة وكتب ودوريات وغيرها، 
 ما يأتي: ،كحد أدنى التي يجب أن يناقشها التقرير. ومن األمور الالزمة والبيانات

 .للتخصص المناسبة والبرمجيات والمواد والتجهيزات األجهزة توفر -أ 
 .للتخصص التعلم مصادر مةءمال -ب 
 .التعليمية العملية في التعلم مصادر استخدام حسن -ج 
 ةالمعرف مجاالتوحداثتها وتغطيتها لجميع  وتنوعها والدوريات الكتب توفر   -د 

 في التخصص.
 الفنية والكوادر والتجهيزات المعلومات أوعية حيث من متكاملة مكتبة توفر -ه 

 .التخصص لخدمة المتخصصة
 .التخصص مجال في اإللكترونية المعلوماتفي قواعد  االشتراك -و 
 .اإللكترونية المواد وتوفر التعليمي المحتوى إلدارة إلكترونينظام  وجود -ز 
 إلىنظام إلكتروني للبحث عن المعلومات في المكتبة باإلضافة  توفر -ح 

 .اإللكترونية المكتبات
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 أدائهم  تقويمو  الطلبة تقدمالسادس:   المحور
العلمي  وتحصيلهم الطلبة تقدم مدىالذاتي  التقويمأن يناقش تقرير  يجب

 إلى إضافةأساليب التقويم المستخدمة لقياس مخرجات التعلم،  مةءوفاعلية ومال
 . ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقريرالالزمة والبيانات  واألدلة الشواهد تقديم

 ما يأتي: ،كحد أدنى
 الدرجة على للحصول تؤهلهم التي التعلم لمخرجات الطلبة تحصيل مدى -أ 

 .العلمية
 .تإن وجد ،الكفاءة عند التخرج امتحانات اجتياز على الطلبة قدرة -ب 
 .همإنجاز درجة و  الطلبة الخريجين في سوق العمل نجاح مدى -ج 
كتسابهمالطلبة  تقدم -د   دراسي. مستوى لكل الالزمة المهارات وا 
 .تهامناقشو  عالماتهم مراجعة من الطلبة تمكن إجراءات توفر -ه 
 . الطلبة مستويات تحديد على المستخدمة التقويم أساليب قدرة -و 
 للتخصص.متها ءالطلبة ومال أداءأساليب تقويم  تنوع -ز 
 .الراجعة التغذية من واالستفادة التعلم في التقويم أساليب مساهمة -ح 
 .التقويم أساليب في والعدالة الشفافية -ط 
 .وخارجيين داخليين مينو مق أو ممتحنين وجود -ي 
 .التعلم مخرجات قياس على التقويم أساليب قدرة -ك 
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 السابع:  المرافق والخدمات المساندة المحور
أن يناقش تقرير التقويم الذاتي مدى فاعلية المرافق والخدمات المساندة،  يجب

. ومن األمور التي يجب أن الالزمة والبيانات  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة
 ما يأتي: ،كحد أدنى يناقشها التقرير

 الالزمة والتجهيزات باألدوات مزودة مناسبة تدريس قاعات توفر -أ 
 .للتخصص

 والبرمجيات بالتجهيزات مزودة هيئة التدريس ألعضاء مناسبة مكاتب توفر -ب 
 .للتخصص الالزمة

 الحديثة باألجهزة مجهزة وبيئات عمل مختلفة مناسبة مختبرات توفر -ج 
 .للتخصص الالزمة والبرمجيات

 ،نشاطات قاعات معارض، مطاعم،)مالعب،  متكاملة مرافق توفر -د 
 صاالت رياضية، مصليات،....الخ(.

وأية خدمات  بخدمة مناسبة لإلنترنت والطباعة التدريسية الهيئة تزويد -ه 
 .إلكترونية أخرى ضرورية للتخصص

 استخدام من والطلبة واإلدارية والفنية التدريسية الهيئة استطاعة مدى -و 
 .الحاجة طبيعة حسب المساندة اإللكترونية المعلومات أنظمة

 لسوق المطلوبة بالمهارات وتأهيلهممكتب توظيف الخريجين  فاعلية -ز 
 .العمل

 .المتخصص النفسي لإلرشادوحدة  توفر -ح 
 مكتب اإلرشاد األكاديمي والنفسي للطلبة. فاعلية -ط 
 .والعاملين للطالب عامة إنترنتبخدمة  الجامعي الحرم تغطية -ي 
 .الخاصة حتياجاتلذوي اال المساندة والخدمات المرافق مراعاة -ك 
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التدريس في  هيئةالالزمة ألعضاء  والمرافق اإلداريةكافة الخدمات  توفر -ل 
 القسم.

 .التخصص لخدمة طالبية أندية وجود -م 

 األكاديمي البرنامج إدارةالثامن:   المحور
اإلدارية في القسم  اآلليات فاعلية مدى الذاتي التقويم تقرير يناقش أن يجب

 والبيانات  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة األكاديمي،الذي يتبع له البرنامج 
 ما يأتي: ،كحد أدنى . ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقريرالالزمة

ومدى  تهورسال هترؤيو القسم  أهداف على تحتوي للقسم تعريفية نشرة وجود -أ 
 االلتزام بها.

دارية  أكاديميةخبرة  يذرئيس قسم  وجود -ب  قي مجال التخصص  مناسبةوا 
 واالرتقاء به.  القسم دارةإل

 وتتابع أعمالها وتوثق بانتظام تجتمع مساندة ولجان قسم مجلس وجود -ج 
 .قراراتها

 .الواحد الفريق بروح العمل تشجع مناسبة بيئة توفر -د 
 .منهم الراجعة التغذية على والحصول ،القرار اتخاذ في الطلبة مشاركة -ه 
 فيومناسب لضمان حسن سير العمل  وكادر إداري كاف   سكرتاريا توفر -و 

 .القسم
 البرنامج األكاديمي. لخدمة ةالفنية المؤهل الكوادر توفر -ز 
في مجال  المساندة للكوادر والمهنية الفنية والقدرات المهارات وتطوير تنمية -ح 

 مواكبة التطورات الحديثة.لالتخصص 
 متكامل للقسم. أرشيفتوفر  -ط 
 توجيهي للطلبة الجدد.و وجود برنامج تعريفي  -ي 
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 المحاضرات.وجود دعم أكاديمي للطالب خارج نطاق  -ك 
 الفرص في قبول الطلبة.تكافؤ  توفر شروط  -ل 
 البرنامج األكاديمي / القسم.بتوفر موازنة مالية خاصة  -م 
داري ومالي لتحقيق أهداف القسم. -ن   وجود استقالل أكاديمي وا 

 التاسع:  البحث العلمي والتواصل الخارجي المحور
أن يناقش تقرير التقويم الذاتي مدى فاعلية البحث العلمي والتواصل  يجب

  واألدلة الشواهد تقديم إلى إضافة األكاديمي،الخارجي للقسم الذي يتبع له البرنامج 
 ما يأتي: ،كحد أدنى . ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقريرالالزمة والبيانات

 هيئة التدريس. ألعضاء العلمي البحث نشاط -أ 
 هيئة التدريس في خدمة المجتمع. أعضاءمساهمة  مدى -ب 
مؤسسات المجتمع و  الشركات التجارية مع األكاديميونشاط القسم  عالقة -ج 

 المحلي ذات العالقة.
 المؤسساتالمحلي و  المجتمعو  التجارية الشركات معوتعاون  إتفاقيات أي -د 

 .األبحاث ومراكزالتعليمية 
 ذات العالقة في المجالس واللجان. المختلفة المؤسسات تمثيل -ه 
 الطلبة الخريجين ووجود نادي خريجين لهم. مع التواصل -و 
 العملية الخبرة أصحاباستعانة القسم بمحاضرين غير متفرغين من  مدى -ز 

 .العالقة ذات والمؤسسات الشركات في
 .العلمي للبحث ومحفزة داعمة بيئة توفر -ح 
 .التدريس هيئة عضاءالعلمي أل التفرغ إجازات تفعيل مدى -ط 
 القسم من التدريس هيئة ألعضاء العلمية الزيارة إجازات تفعيل مدى -ي 

ل  .يهوا 
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 .العلمي البحث أنشطةمشاركة الطلبة في  مدى -ك 
 نظام ابتعاث للطلبة المتميزين.  وجود -ل 

 وتحسينها الجودة إدارة: العاشر المحور
 وتحسينها الجودة إدارةأن يناقش تقرير التقويم الذاتي مدى فاعلية نظام  يجب

 تقديم إلى إضافةالتعليمية والقسم الذي يتبع له التخصص،  المؤسسة مستوى على
كحد  . ومن األمور التي يجب أن يناقشها التقريرالالزمة والبيانات  واألدلة الشواهد
 ما يأتي: ،أدنى
 علة لالستمرار في تحسين وتطوير العملية التدريسية.مالئمة ومف آليات وجود -أ 
 فاعلة لضمان الجودة. وحدة وجود -ب 
 .التخصصات مستوى على الجامعة في ذاتي تقويم وجود -ج 
 .واإلجراءات وتحديد المسؤليات اآلليات لتوثيق جودةضمان  دليل وجود -د 
  .ABET مثل التخصص مجال في المهنية االعتمادقة مع مؤسسات عال وجود -ه 
 .وخارجي داخلي تقويم نظام وجود -و 
هيئة  عضاءالمستمر أل والتربوي والمهني األكاديميللتطوير  آليات وجود -ز 

 التدريس والكوادر المساندة.
 .الطلبة لقبول واضحة ومالئمة للتخصص آليات وجود -ح 
جراءات  آلياتتطبيق  مدى -ط   .الجودة تحسين في وفاعليتها الجودة إدارةوا 
 تقويمه عملية في العالقة ذات وللبيانات إجراءاتهتوثيق القسم لكافة  مدى -ي 

 .وتطويره
 .موثقة زمنية وبخطة والتحسين للتطوير التقويم نتائج استخدام مدى -ك 

توسيع  في بها االستعانة يمكن عالميةوهيئات  مؤسسات( 2)الملحق ويبين
.في حقل تخصص تكنولوجيا المعلومات كاديميةاأل لبرامجا معايير وتطوير



 

 

 
 



 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث
 تقويم  البرامج األكاديمية 
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تساعد فريق التقويم على  التي األدواتعلى  الدليلهذا الجزء من  يحتوي
 ثم ومن ،تهاودق األحكاماتخاذ  سهولة إلىتسجيل األدلة وفق نظام معين يؤدي 

 الذاتي في صورته النهائية. التقرير كتابة
 :من التقويمسلوبين أاستخدام لبرنامج األكاديمي اتقويم  دواتُ أتتطلب و 

على النحو وهما  .النوعي خر هو التقويمواآل ،ميالكهو التقويم ول سلوب األاأل
 اآلتي:

 أولا( التقويم الكمي
رات جمع المعلومات والمؤش ركز أعضاء فريق التقويم في هذا األسلوب علىي
إلى كل عنصر من عناصر األداء  . ويتيح التقويم الكمي النظر بدقةالكمية

األكاديمي على حدة من ناحية كمية، وبالتالي التركيز على جودة المدخالت 
 والعمليات والمخرجات.

 

التي تغطي الجوانب المختلفة وفيما يأتي جداول المعلومات والمؤشرات الكمية 
 هاللمعايير، بحيث تسترشد بها المؤسسة التعليمية عند إعداد الرئيسيةللمحاور 

 تهمتقرير التقويم الذاتي، إضافة إلى استرشاد فريق التقويم الخارجي بها خالل زيار ل
 الميدانية.
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 في الكلية األكاديمي معلومات عامة عن القسم .1
 اسم المؤسسة: .............................

 الكلية: .............................
 ............................. القسم:

       (    عدد الفروع في القسم: )

 ................. :تاريخ تأسيس القسم
 ............ تاريخ بدء الدراسة فيه:  .................اسم البرنامج األكاديمي: 

 البريد االلكتروني الجوال الهاتف االسم اإلدارة
     العميد
رئيس 
 القسم

    

مسؤول 
 الجودة

    

 عدد الطلبة  في البرنامج األكاديمي:
 (  / البكالوريوس )  (    الدبلوم العالي ) (  ( /الماجستير )    الدكتوراه )       

 :من حملة شهادة البرنامج األكاديمية التدريس في عدد أعضاء هيئ
 (  ( /  الدكتوراه )   الماجستير)       

 / آخر / سنوي يالنظام التدريسي المتبع: فصل
 (  عدد الساعات المعتمدة للبرنامج األكاديمي:) 
 .................................. عنوان الموقع اإللكتروني على شبكة اإلنترنت:
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 القسم الذي يقدم البرنامج األكاديمي والبرامج التخصصية التابعة له .3

 أبنية القسم .2
 

 أبنية القسم
 

 العدد
 

متوسط  
 المساحة
 )متر مربع(

عدد  توسطم
 مستخدمينال

فيها   

ساعات  متوسط
التشغيل أو 

 الستخدام
     المكتبة 

     القاعات الدراسية
     المختبرات البحثية
     مختبرات الحاسوب

     مكائن ومعدات
تقنيات التعليم، المراكز)

(ساالختبارات والمقايي  
    

     الورش الفنية
     مكاتب اإلداريين

     مكاتب أعضاء هيئة التدريس

اسم القسم         
 البرنامج)

 (العام

اسم الفرع 
)البرنامج 
 التخصصي(

تاريخ 
 سيسأالت

عدد طلبة 
الدراسات 

 الدنيا

عدد 
طلبة 

الدراسات 
 العليا

عدد أعضاء 
هيئة 

التدريس 
 الماجستير

عدد أعضاء 
هيئة 

التدريس 
 الدكتوراه
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 الموظفون اإلداريون في القسم وفق المؤهل العلمي .4
 المؤهل العلمي 

 للموظفين اإلداريين
 عدد الموظفين

 على المالك الدائم
 عدد الموظفين

 بعقود 
   ماجستير أو أعلى

   دبلوم عالي
   لوريوسابك

   دبلوم فني
    عامة ثانوية 

   دون الثانوية
 

 

  مالمخصصات المالية للقس .6

 المخصصات المالية للقسم 
)بالدولر( لعام التقويم  

 المخصصات المالية للقسم
)بالدولر( للعام الذي يسبق التقويم   

  

 المكتبة .5

 البرنامج األكاديميالخاصة ب المادية الموارد العدد
 الورقيةالكتب  
 إللكترونيةالكتب ا 
 الموسوعات والمعاجم 
 الدوريات 
 قواعد البيانات اإللكترونية 
 لبحثالمخصصة لجهزة األ 
 المقاعد المخصصة للمطالعة 
 مجموع الموظفين في المكتبة 
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 يمكن استخدام الرتب األكاديمية المعتمدة في المؤسسة التعليمية *
 

 
 
 
 
 
 

 موزعين حسب الرتبة العلمية األكاديمي للبرنامج نوهيئة التدريس المتفرغ أعضاء   .7

العدد  النسبة المئوية  العلمية ةالرتب 

 أستاذ*  

 أستاذ مشارك  

 أستاذ مساعد   

 مدرس  

 الخ(.، كرسي اليونسكو، متميز، شرف خرى )أرتب   

211%  المجموع  

 موزعين حسب الرتبة العلمية األكاديمي للبرنامجهيئة التدريس غير  المتفرغين  أعضاء   .8

العدد  النسبة المئوية  العلمية ةالرتب 

 أستاذ  

 أستاذ مشارك  

 أستاذ مساعد   

 مدرس  

 الخ(.، كرسي اليونسكو، متميز، شرف خرى )أرتب   

211%  المجموع  
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ن( موزعين حسب العنوان و)المعيدمساعدو أعضاء هيئة التدريس   .9
 المؤسسة التعليميةبه في الوظيفي المعمول 

 النسبة المئوية العدد العنوان الوظيفي
   
   
   

 %211  المجموع
 

 البرنامج األكاديميفي  الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس .11

 الترقيات العلمية التي أحرزها أعضاء هيئة التدريس 
 ثالثة أعوامخالل َاخر 

 العدد

  رتبة أستاذ
  رتبة أستاذ مشارك 
  رتبة أستاذ مساعد 

 

 سألداء أعضاء هيئة التدري التعليمية المؤسسةتقويم  .11

 البرنامج األكاديمي في

 ألعضاء هيئة التدريسالسنوي تقويم األداء 
 للعام الذي يسبق التقويم 

 النسبة المئوية العدد

   ممتاز
   جيد جداً 

   جيد
   متوسط

 %166  المجموع
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  ساعات العمل األسبوعية ألعضاء هيئة التدريس متوسط .12

 في البرنامج األكاديمي

 ساعات  العمل األسبوعية متوسط
 أستاذ  أستاذ مشارك مساعد أستاذ طبيعة العمل

 التدريس   

 مكتبية مع الطلبةالساعات ال   

 العلمية شراف على الرسائلاإل   

 البحث العلمي   

 إرشاد الطلبة   

 عضوية اللجان   

 خدمة المجتمع   

 مجموع الساعات   

 

للفصل  ساعات العبء اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس  توسط م .13

 األكاديمي في البرنامجالدراسي الحالي 

ضافيعدد ساعات العبء اإل عدد ساعات النصاب المحددة الرتبة العلمية  

   أستاذ

مشاركأستاذ     

   أستاذ مساعد

   مدرس

 األكاديمي والجنسأعداد الطلبة  في القسم موزعين حسب البرنامج  .14
 إناث ذكور اسم البرنامج األكاديمي
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 موزعين حسب التخصص األكاديمي  القسم أعداد الطلبة  في .15

 والمستوى الدراسي

اسم  عدد الطلبة في مستوى السنة
 القسم

البرنامج اسم 
 األولى  الثانية الثالثة الرابعة الخامسة  السادسة  األكاديمي

        
        
        

 

 األعوام  في المؤجلينو والمنسحبين  المفصولينأعداد الطلبة  .16

 في البرنامج األكاديمي الثالثة األخيرة

 مجموع الطلبة
 المؤجلين

 مجموع الطلبة
المنسحبين   

مجموع الطلبة 
 المفصولين

 العام
 الدراسي

    

    
    

 

 *األخيرة ةخالل األعوام الثالث في البرنامج تقديرات الطلبة الخريجين .17
 التقدير ممتاز جيد جداا  جيد متوسط ضعيف المجموع

 الدراسي للعام عدد الطلبة      
 النسبة المئوية       ) ... (

 الدراسي للعام عدد الطلبة      
 النسبة المئوية       ) ... (

 الدراسي للعام عدد الطلبة      
 النسبة المئوية       ) ... (

مكن استخدام التقديرات المعتمدة في المؤسسة التعليمية  ي  *         
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  مجاميع الطلبة ومتوسط أعدادهم إلى أعضاء هيئة التدريس .18

 األكاديمي في البرنامج

الزيادة نسبة 
 أو النقصان

عن العام الذي 
 يسبق التقويم

أعداد  نسبة
أعضاء هيئة 

إلى  التدريس
 الطلبة

العدد في 
العام 

بق اسال
 للتقويم

العدد في 
عام 
 التقويم

 
 المؤشر

 
 

 البكالوريوس مجموع الطلبة في    

مجموع الطلبة في الدراسات     
 العليا

  مجموع أعضاء هيئة التدريس    

 المختبراتمجموع الفنيين في     

 مجموع أعداد اإلداريين    

 

 في العام السابق للتقويم معلومات تتعلق بالطلبة الخريجين .19
بقاء  توسطم

الطالب المتخرج 
البرنامج في 

مقدرة  األكاديمي
 سنواتبال

نسبة الطلبة 
المسجلين 

إلى 
 الخريجين

عدد الخريجين 
الذين يواصلون 

تعليمهم في 
الدراسات مستوى 

 العليا

المعدل 
العام 

للطلبة 
 الخريجين

عدد  الخريجين 
الجنس موزعين حسب  

 ذكور     
 اناث     
 المجموع     
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 للبرنامج األكاديمي  واألنشطة البحثيةالعلمي البحث  .21

 خالل العام السابق للتقويم

  المؤشر العدد

  .2 .ومفهرسة البحوث العلمية المنشورة في مجالت دولية متخصصة 

  .1 .محكمة شورة في مجالت عربيةالمنالبحوث العلمية  

  .3 .محكمة محليةشورة في مجالت البحوث العلمية المن 

  .4 .المؤلفات العلمية ألعضاء هيئة التدريس 

  .5  .ألعضاء هيئة التدريس المؤلفة الكتب المنهجية 

  .6  .الكتب المترجمة ألعضاء هيئة التدريس 

  .7 .أعضاء هيئة التدريس المرتبطون بعقود بحثية 

  .8  .التي تم مناقشتهاالدبلوم العالي رسائل  

  .9 .التي تم مناقشتهاالماجستير رسائل  

  .21  .التي تم مناقشتهاالدكتوراة رسائل  

نظمها القسم أو المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية التي  
 .الكلية

22.  

 الدراسيةمتطلبات البرنامج األكاديمي من المقررات  .21

المئوية النسبة الدراسية نوع المقررات عدد الساعات المعتمدة   

 متطلبات الجامعة  
 متطلبات الكلية  
 متطلبات القسم التخصصية  
 ختياريةمتطلبات القسم اال  
 المتطلبات الحرة  

 المجموع  211%
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بها المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية التي شارك  
 .أعضاء هيئة التدريس خارج المؤسسة وداخلها

21.  

أعضاء هيئة التدريس المشاركون قي المؤتمرات والندوات وورش العمل  
 .والحلقات الدراسية

23.  

  .24 .يئة التدريسالتي شارك بها أعضاء هالدولية  المؤتمرات  

 
 خالل السنوات الخمس األخيرةالخاصة بالبرنامج  الجوائز العلمية .22

 الجهة المانحة الجائزةاسم 
 )محلية/عربية/عالمية(

مجال 
 التخصص

اسم عضو 
 هيئة التدريس

تاريخ الحصول 
 عليها

     
     
     

 

اإلنجازات التي حققها القسم في مجال خدمة المجتمع خالل العام  .32
 *بق للتقويماالس

 العدد اإلنجاز

  .المعارض الفنية والصناعية ومعارض الكتب

  .الحلقات العلميةو المؤتمرات، و الندوات الثقافية، 

  .المجتمع المحليالمقدمة لمؤسسات  العلمية االستشارات

  .معالجة مشكالت وقضايا اجتماعية

  .تطوير تقنيات وبرامج حاسوبية

الثقافية المؤقتة والدائمة التي يشارك بها أعضاء هيئة و االجتماعية و اللجان العلمية 
 واالتحادات. ات والنقاباتداريون من القسم مع المؤسسات والوزار واإلالتدريس 

 

  .المساهمة في الجمعيات العلمية

 اا.أن يضيف إنجازات وأنشطة أخرى غير واردة كما يراه مناسبللقسم   *

 



 

 

48 

 ( التقويم النوعيثانياا 
 ،المناقشات :منها ،ساليب عديدةأدوات وأ التقويم النوعي فييستخدم 

ت والمقاييس ودراسة الحاال ،عمالواألوفحص السجالت  ،والمالحظات ،والمقابالت
التقويم النوعي. سلوب أ. وبهذا يكون فريق التقويم قد اتبع وغيرها ،واالستبانات

يقوم بتلخيص  ،التي تتجمع لدى الفريقدلة واألوعلى ضوء المعلومات والبيانات 
على فقرات وعبارات المقاييس المكتوبة جابة باإلليها إالتي توصل حكام واألالنتائج 

دة المدخالت جو وينصب التركيز هنا على . البرنامج األكاديميالتي تبين جودة 
 ،خبرته يستخدمأن  إصدار األحكامللمقوم عند بد ي ال أ، والعمليات والمخرجات

في  دوات المختلفة وكيفية تأثير كل العوامل المختلفةبالمعايير واأليستعين أن و 
وسلوك الطلبة  ،وجودة  التعليم والتعلم ،على مستوى تحصيل الطلبة القسم المعني
  .ونموهم الكلي ،واتجاهاتهم

ويتضمن التقويم النوعي لكل محور من محاور الجودة المعتمدة لدى 
من المؤشرات التي تغطي الجوانب المختلفة لكل  مجلس ضمان الجودة مجموعةً 

التقويم الذاتي. محور بحيث تسترشد بها المؤسسة التعليمية عند إعدادها لتقرير 
للمحور تقويمهم عند وتحليلها مون الخارجيون دراسة هذه الجوانب كما يتناول المقوّ 

ساسية مؤشرات األخالل زيارتهم الميدانية للمؤسسة التعليمية. وندرج هنا مجموعة ال
 مون لكل من هذه المحاور.وّ التي يتناولها المق

 

 أهداف البرنامج ومخرجات التعلم .1

 المؤشر

 يتوفر في  البرنامج األكاديمي أهداف واضحة ومحددة.  .1

 .قابلة للقياس تم ترجمة رسالة  البرنامج األكاديمي إلى أهداف إجرائية  .2

 وضع رسالة  البرنامج األكاديمي.شارك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في   .3
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في عملية التخطيط  رسالتهاو  تستند رسالة  البرنامج األكاديمي إلى أهداف الكلية  .4
 واتخاذ القرار.

 قابلة للقياس. ومخرجات التعلم  أهداف  البرنامج األكاديمي  .5

 مصادق عليها من مجلس الكلية. ومخرجات تعلمه رسالة  البرنامج األكاديمي وأهدافه  .6

منشورة ومعلنة ومعروفة للمجتمع،  ومخرجات تعلمه رسالة  البرنامج األكاديمي وأهدافه  .7
 وأعضاء هيئة التدريس، واإلداريين، والطلبة.

 المتوقعة من الخريجين. مخرجات التعلم تتضمن أهداف  البرنامج األكاديمي  .8

على إتاحة فرص الدراسة ومخرجات التعلم  تركز أهداف  البرنامج األكاديمي   .9
 والتخصص والتعمق في ميدان المعرفة.

على تشجيع البحث العلمي   ومخرجات التعلم تركز أهداف  البرنامج األكاديمي  .11
 واالستقالل الفكري وتنمية روح العمل الجماعي.

التكنولوجيا المتقدمة التعرف على  ومخرجات التعلمتتضمن أهداف  البرنامج األكاديمي   .11
 .واستخدامها في مجال التخصص وتنمية القدرا ت على استيعابها

بالربط بين التعليم األكاديمي  ومخرجات التعلم تعنى أهداف  البرنامج األكاديمي  .12
 وقطاعات العمل المختلفة.

حديثة في نظام  أساليبعلى إدخال ومخرجات التعلم  تركز أهداف  البرنامج األكاديمي  .13
 التعلم التي تزيد من قدرة الطالب على اإلبداع واالبتكار.

 المنهاج الدراسي .2

 المؤشر

ومقرراته مع الفلسفة العامة للمؤسسة التعليمية، وتحقق رسالتها  المنهاج الدراسيتواءم ي  .1
 وأهدافها، وحاجات الطلبة والمجتمع.

      برنامج دراسي من حيث  النظام المتبعيقوم القسم بالتعريف الكامل بمكونات كل   .2
 فصلي، سنوي، ساعات معتمدة(. )

يتأكد القسم من وضوح األدوار والمسؤوليات المختلفة لألجهزة المشاركة في تصميم   .3
 )مجلس القسم، واللجان، وغيرها (. ومراجعتهابرامجه 
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، وسوق العمل، مة البرامج األكاديمية الحتياجات المجتمعمالءيهتم القسم بمدى   .4
 ومتطلبات التنمية المعرفية.

البرنامج األكاديمي متوافقة مع المعايير المحلية  تعلميتاكد القسم من أن مخرجات   .5
األكاديمية والعالمية في التعليم العالي من خالل تقويم المخرجات التعليمية والبرامج 

 والشهادات.  الدراسية والمقررات

البرنامج األكاديمي مالحظات وآراء المتخصصين والممارسين يراعى في تصميم   .6
 والمستفيدين.

 يتم مراجعة التخصصات والبرامج األكاديمية التي نفذها القسم بصورة دورية.  .7

 يوجد في القسم نظام معتمد لتقويم نتائج التدريب الميداني للطلبة.  .8

 المرحلة الجامعية.يكلف القسم الطلبة بإعداد مشروع تخرج في نهاية   .9

يمتلك القسم ملفات متكاملة عن كل مقرر من المقررات الدراسية يتضمن بيانات   .11
 مفصلة عنه.

تتضمن  آلخر فصلين دراسيين يتوفر في القسم حقيبة وثائقية عن المقررات الدراسية  .11
)توصيف المقرر، نسخة من واجبات الطلبة، التمارين، المشروعات، االختبارات، توزيع 

 الدرجات، وغيرها(.

كد من جودتها أيوفر القسم المناهج الدراسية المتطورة التي تواكب تطورات العصر وتت  .12
 والتحسين المستمر لها.

 ؤسسات التعليمية المتميزة.يقارن القسم ما يدرس في كل مقرر دراسي بنظيره في الم  .13

 يضع القسم قائمة بأسماء الكتب المعتمدة كمصادر لكل مقرر دراسي.  .14

 يحقق المنهاج الدراسي ومحتوياته المهارات المطلوبة لسوق العمل.  .15

 تحقق المناهج الدراسية المقررة مهارات تنمية التفكير العلمي والتعلم الذاتي.  .16

المبادىء األساسية والنظريات واالتجاهات والمدارس الفكرية يراعي  المنهاج الدراسي   .17
 في مجال التخصص.

في تدريس الموضوعات يراعي  المنهاج الدراسي المعارف العلمية العميقة الخصبة   .18
 تخصص.في الاألساسية 
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 التعليم والتعلم .3

 المؤشر

 توجد خطة موثقة  ومعلنة الستراتيجية التعليم والتعلم تحقق رسالتها وأهدافها.  .1

توفيرها بما يتوفر في القسم رؤية واضحة بمستوى المعلومات والمعارف المطلوب   .2
 يتحقق مع رسالته ورؤيته المستقبلية.

التعليم والتعلم في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج  ةتوجد آلية لمراجعة استراتيجي  .3
 استطالع أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

 يتم تحديث وتنويع األجهزة واألدوات بما يتماشى مع متطلبات كل مجال معرفي.  .4

امج األكاديمي، نأن األساليب التعليمية المستخدمة ترتبط بأهداف البر يتأكد القسم من   .5
 وبالمحتوى التعليمي والنتائج التعليمية المستهدفة.

التعليم المتنوعة كالمحاضرة، والمناقشة، والعصف الذهني، وكتابة  أساليبتستخدم   .6
 وغيرها. ،المشاريع

 التعلم الذاتي.تشمل المقررات الدراسية  مجاالت معينة لتنمية   .7

المعتمد لكل مقرر  توجد إجراءات معتمدة من مجلس القسم بخصوص الكتاب الجامعي  .8
 .دراسي

يوفر القسم برامج فعالة للتدريب الميداني للطالب بناًء على احتياجاتهم الفعلية وما هو   .9
 مستهدف.

يراعي  المنهاج الدراسي القدرة على استخدام المفاهيم والمصطلحات والمحتوى   .19
 سليمًا.استخدامًا 

يراعي  المنهاج الدراسي الخبرة في توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب   .21
 خالل الدراسة في المجال الوظيفي أو إكمال دراسته العليا.

يراعي  المنهاج الدراسي التطورات واالتجاهات الحديثة والقضايا المعاصرة المرتبطة    .21
 في مجال التخصص.

الدراسي الربط  بين معرفته األكاديمية ذات العالقة بالتخصص وبين يراعي  المنهاج   .22
 المجاالت المعرفية األخرى.
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العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لتنفيذ البرامج األكاديمية  القسميوفر    .2
 والخدمات التربوية.
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 .هداخل القسم وخارج

 المكتبة ومصادر التعلم .5

 المؤشر
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 .المتوفرة في المعامل والورش والمختبراتيوفر القسم إرشادات الستخدام األجهزة   .2
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يوفر القسم التقنيات واألجهزة التعليمية المطلوبة في عملية التدريس ) أجهزة عرض   .3
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 المجتمع وسوق العمل.العلمية المتصلة بحاجات 
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التي تتم ضمن عملية مراجعة  م الذاتي من أهم اإلجراءاتيو عملية التق تعد
جراءات، ولى في سلسلة هذه اإلفهي الخطوة األ ،هتقويمو  البرنامج األكاديمي

على محاور  يم البرنامج األكاديمي بناءً و قيام المؤسسة التعليمية نفسها بتقوتتضمن 
" الذي األكاديمي الجودة المعتمدة، ثم تقوم بكتابة "تقرير التقويم الذاتي للبرنامج

من محاور الجودة. وفي الوقت الذي  محور لمؤشرات كل مفصالً  يتضمن تحليالً 
يشكل تقرير التقويم الذاتي وثيقة للمؤسسة، فإنه الوثيقة المرجعية األساسية التي 

يوفر إطارًا قويم الخارجي خالل زيارته للمؤسسة، باعتباره يعتمد عليها فريق الت
 عامًا لتقويم جودة البرامج األكاديمية وفق أسس علمية وموضوعية.

يتضمن تقرير التقويم الذاتي مناقشة لكل جانب من جوانب المستويات و 
الضعف للبرنامج نقاط ومن جوانب نوعية فرص التعليم لنقاط القوة و  ،األكاديمية

وآلية  للبرنامج األكاديمي اديمي، بحيث يتم إظهار نقاط الضعف الحاليةاألك
أي نقاط ضعف ظهرت إلى التعامل معها والحلول التي وضعت لمعالجتها، إضافة 

، لتخلص منهالمعالجتها المتخذة في لية اآلو للبرنامج في مراحل تقويم سابقة 
ن الهدف إحيث  .في البرنامج األكاديمي تحسينإلى هي الجوانب التي تحتاج وما

ولن يتم  ن والتطوير واالرتقاء نحو األفضل.من عملية التقويم هو التحسي يالرئيس
على  هوانعكست نتائج ،هذا إال إذا تمت عملية التقويم الذاتي بشكل موضوعي

 واالستفادة من الفرص المتاحة ،خطط الجامعة لتعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات
والعمل بروح الفريق  ،التعليمية وحرص ومتابعة من قيادة المؤسسة ،للتطوير
 الواحد. 

االبتعاد عن السرد اإلنشائي، الشفافية والدقة و  ويراعى عند إعداد التقرير
على أسلوب التحليل واستخالص النتائج المبنية على  يواالعتماد بشكل رئيس

 والمراجعة الداعمة، حيث سيقوم فريق التقويم الحقائق مع توفير األدلة والشواهد
على هذا التقرير. كما ينبغي توخي  الخارجي باالعتماد بشكل أساسي في عمله
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بالتأكد  يقومس فريق التقويم والمراجعة ألنالدقة في المعلومات الواردة في التقرير، 
، في التقرير المذكورة لميدانية ومراجعة األدلة والشواهدا تهممن صحتها خالل زيار 

آخذين بعين االعتبار أن أية معلومات غير صحيحة ستنعكس سلبًا على نتيجة 
  .التقويم

 :يأتيما  بحد أدنى ويجب أن يتضمن تقرير التقويم الذاتي
 مقدمةال( أولا 

 وهي عبارة عن نبذة موجزة عامة عن الجامعة والكلية والقسم الذي يطرح 
، حيث يقوم فريق التقويم والمراجعة بتقويم مدى المراد تقويمه البرنامج األكاديمي

ترابط وانسجام أهداف البرنامج األكاديمي مع رسالة وأهداف الكلية والجامعة، 
 مدى تحقيق هذه األهداف. إلى إضافة 

 ومن المعلومات التي يجب عرضها:
  نبذة عن الجامعة   -أ

 طلبتها وعدد األكاديمية وبرامجها وكلياتها الجامعة نشأة توضح فقرة
 .واإلدارية التدريسية هيئتيها وأعضاء

  رسالة الجامعة -ب

 .رؤيتها ورسالتهاو  أهداف الجامعةفقرة توضح 
  نبذة عن الكلية -ج

 ،وعدد طلبتها ،فقرة توضح نشأة الكلية وأقسامها وبرامجها األكاديمية
أي معلومات أخرى إلى ، إضافة اوالكوادر المساندة له ،التدريسية اوأعضاء هيئته

والجهة التي قامت  األكاديمي مثل آخر تقويم للبرنامج ،لها عالقة بعملية التقويم
 به.
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 تقويم البرنامج األكاديمي  ثانياا(

، (2في الجدول )ر المبينة محاو تتم عملية تقويم البرنامج األكاديمي وفق ال
على المؤشرات  بناءً   ،على حدةكل المحاور تلك من  محورحيث يتم تقويم كل ب

 ، وهي:ةيأجزاء رئيسخمسة  يتناول تقويم المحور . و الدالة عليه
م البرنامج األكاديمي"  .2 وصف اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها القسم "مقد 

 لتحقيق جوانب المحور.

 المحور.نقاط القوة التي يراها مقدم البرنامج األكاديمي في  .1

 .المحور في األكاديمي البرنامج مقدم يراها التي الضعف نقاط .3

 جوانب المحور تي يمكن للقسم القيام بها لتحسينالسبل واإلجراءات ال .4
 .وتطويره

إشارة مرجعية إلى الشواهد واألدلة على اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها  .5
 القسم.

 
 التقرير مالحق( ثالثاا 

ساسية على شكل األيجب أن يرفق بتقرير التقويم الذاتي مجموعة الوثائق 
 من هذه المالحق:و تفصيلية وتوضيحية لما جاء في التقرير،  مالحق
 

 البرنامج األكاديمي  مواصفاتوثيقة  - أ

تقرير على مواصفات البرنامج األكاديمي بشكل اليجب أن يحتوي 
 ومن المعلومات التي يجب عرضها كحد أدنى: .تفصيلي وواضح

 من حيث المعرفة  البرنامج األكاديميمخرجات التعلم الخاصة ب
البرنامج والفهم، والمهارات اإلدراكية والذهنية، والمهارات الخاصة ب
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والتخصص المطلوب تقويمه، والمهارات العامة التي يجب  األكاديمي
مع هذه  قررات الدراسيةأن يكتسبها الطالب، وبيان عالقة الم

 التعليم والتقويم المستخدمة. أساليبالمخرجات و 

  أساليب التدريس والتعلم التي تمكن الطالب من اكتساب مخرجات
 مدى تقدم الطلبة. أساليب القياس لمعرفةإلى التعلم، إضافة 

 بحيث بعضمع  بعضها قررات الدراسيةهيكلية المنهاج وعالقة الم ،
المطلوبة وعدد ساعاتها المعتمدة ونوع  الدراسية قرراتظهر جميع المت

المتطلب ) متطلب جامعة، متطلب كلية، متطلب تخصص، متطلب 
حر( وذلك لمستويات الدراسة المختلفة )سنة أولى، سنة ثانية، سنة 

 ثالثة، سنة رابعة(.

  والمساندة التدريسية والكوادر بةمعلومات عن الطل  -ب
على معلومات تفصيلية عن الطلبة والكوادر التقرير يجب أن يحتوي 

 ومن المعلومات التي يجب عرضها كحد أدنى: .التدريسية والمساندة
 .آلية قبول الطلبة 

 وعدد الطلبة المقبولين في آخر خمس سنوات،  والعليا الدنيا الدرجات
البرنامج  ومن ضمنها  األكاديمية التي يطرحها القسم، لجميع البرامج

 المطلوب تقويمه. األكاديمي

  جدول تقدم الطلبة آلخر خمس سنوات، بحث يظهر فيه عدد الطلبة
من  مستوى()بيان تقدمهم في كل مرحلة معالمقبولين في كل سنة 
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 .سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة()مراحل الدراسة 
 حالية.ويقصد بتقدمهم هنا عددهم بعد اجتيازهم للمرحلة ال

 بحث العلمية جدول معلومات أعضاء الهيئة التدريسية ومؤهالتهم ،
سم، والرتبة األكاديمية، وأعلى درجة علمية حصل يحتوي على اال

والتخصص العام،  ومكان الحصول عليها وتاريخه، عليها،
والتخصص الدقيق، والمجاالت البحثية، والعبء التدريسي، والسنة 

 التي التحق فيها بالقسم.

 بحث يحتوي العلمية جدول معلومات الكوادر المساندة ومؤهالتهم ،
الحصول عليها ، ومكان حصل عليها سم، وأعلى درجة علميةعلى اال
 ، والسنة التي التحق فيها بالقسم.هوتاريخ

 التعلممصادر   -ج
 التفصيلية بالمعلومات مفهرس جدول تقرير علىاليجب أن يحتوي 

عن التجهيزات الخاصة  التي تم تحضيرها الطالع فريق المراجعة الخارجية
، والقاعات والكتب والدوريات، والبنية التحتية لشبكة البرنامج األكاديميب

 اإلنترنت، وغيرها.
 

 المساندة الوثائق جدول - د

بالوثائق المساندة التي تم  مفهرس يجب أن يحتوي التقرير على جدول
أن . ويمكن الميدانية تهمأثناء زيار  فريق المراجعة الخارجيةتجهيزها الطالع  

على محاضر اجتماعات القسم، ومحاضر اجتماعات  تلك الوثائق تشمل
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لجان القسم، وتقارير المقومين المحليين، وتقارير الممتحنين الخارجيين، 
عتماد، والخطة االراجعة من الطلبة، وتقارير التغذية الستبانات، و االونتائج 

وعينة من امتحانات الطلبة بعد  ،وآلية تحديثها األكاديمي الدراسية للبرنامج
تصحيحها، وعينة من أعمال الطلبة من تقارير ووظائف ونحوه، وعينة من 

أي نشاطات علمية ، وتقارير أرباب العمل، وتقارير عن الدراسية خطط المواد
النشرات التعريفية ، ودليل الطالب، و للقسم الذي يطرح البرنامج األكاديمي

وأية وثائق ذات عالقة، وآلية اعتماد  ،بالقسم والتخصص، وآلية اإلرشاد
 الدرجات، وغيرها.
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 أولا( المالحق

 المصطلحاتالمفاهيم و : (1)الملحق 
 

  الجودةQuality 
الجووووووودة لغووووووة موووووون أجوووووواد، أي أتووووووى بالجيوووووود موووووون قووووووول أو عموووووول. وأجوووووواد الشوووووويء 
صوووويره جيوووودًا، وجوووواد الشوووويء جوووووده بمعنووووى صووووار جيوووودًا. وعرفووووت بأنهووووا المطابقووووة 

المعهووووووود األمريكووووووووي للمعوووووووايير بأنهووووووووا لمتطلبوووووووات أو مواصووووووووفات معينوووووووة. وعرفهووووووووا 
جملوووووووة السوووووووومات والخصووووووووائص للمنوووووووتج، أو الخدمووووووووة التووووووووي تجعلوووووووه قووووووووادرًا علووووووووى 

 الوفاء باحتياجات معينة.

  ضبط الجودةQuality Control 
ة فووووووي المنووووووتج عوووووون طريووووووق فحووووووص ويقصوووووود بووووووه نظووووووام يحقووووووق مسووووووتويات مرغوبوووووو

بأنوووووه "اإلشوووووراف علوووووى العمليوووووات اإلنتاجيوووووة لتحقيوووووق  أيضووووواً عووووورف ي. و عينوووووات منوووووه
إنتوووووووواج سوووووووولعة بأقوووووووول تكلفووووووووة وبووووووووالجودة المطلوبووووووووة طبقووووووووًا للمعووووووووايير الموضوووووووووعية 

 تسبق ضمان الجودة.التي ساسية األخطوة اللنوعية اإلنتاج". ويعد 

  ضمان الجودة Quality Assurance 
وطالب  ومرافقهو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج 

، وذلك نشطة التي ترتبط بالعملية التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ومختلف األ
 .وفق معايير محددة

 التقويمEvaluation  
وتحديد ما  ،داءالمؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة األ أداءتحليل 

 قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتالفيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
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 التقويم النوعي Qualitative Evaluation  
وتسوووووووووووووتخدم فيوووووووووووووه أدوات وأسووووووووووووواليب عديووووووووووووودة منهوووووووووووووا المناقشوووووووووووووات والمقوووووووووووووابالت 
والمالحظوووووووووات وفحوووووووووص السوووووووووجالت واألعموووووووووال ودراسوووووووووة الحووووووووواالت والمقوووووووووواييس 

ضوووووووء المعلومووووووات والبيانووووووات واألدلووووووة التووووووي تتجمووووووع  وفوووووويا. واالسووووووتبانات وغيرهوووووو
لوووودى أعضوووواء فريووووق التقووووويم، يقوووووم هووووذا الفريووووق بتلخوووويص النتووووائج واألحكووووام التووووي 

 أداءتوصووووول إليهوووووا باإلجابوووووة علوووووى عبوووووارات القيووووواس المكتوبوووووة التوووووي تبوووووين جوووووودة 
، التركيوووووووووز هنوووووووووا علوووووووووى جوووووووووودة المووووووووودخالت، والعمليووووووووواتينصوووووووووب  المؤسسوووووووووة. و
فعنووووود إصووووودار الحكوووووم البووووود أن يسوووووتعين المقووووووم بخبرتوووووه وبالمعوووووايير  .والمخرجوووووات

 واألدوات المختلفة.

 التقويم الكمي Quantitative Evaluation  
يركوووووووز أعضووووووواء فريوووووووق التقوووووووويم علوووووووى وضوووووووع األحكوووووووام بصوووووووورة رقميوووووووة. ويتووووووويح 

المؤسسوووووة كووووول علوووووى حووووودة مووووون  أداءالتقوووووويم الكموووووي النظووووور بدقوووووة إلوووووى عناصووووور 
ناحيووووووووووووة كميووووووووووووة، وبالتووووووووووووالي التركيووووووووووووز علووووووووووووى جووووووووووووودة الموووووووووووودخالت والعمليووووووووووووات 

 والمخرجات.
إن التكاموووووووول بووووووووين التقووووووووويمين النوووووووووعي والكمووووووووي، واتبوووووووواع المعووووووووايير الموضوووووووووعة 
واسووووووووتخدام األدلووووووووة واألدوات والمناقشووووووووات الجماعيووووووووة توضووووووووح األحكووووووووام النهائيووووووووة 

مكانيووووة حصووووولها علووووى شووووهادة ضوووومان عوووون المؤسسووووة موووون حيووووث جووووودة أدائهووووا  وا 
 الجودة واالعتماد.
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 األكاديمي البرنامج Academic Program 
هو مجموعة من اآلليات لتحقيق مجموعة المعارف والمهارات والوجدانيات التي 
تقدمها الجامعة داخل جدرانها وخارجها لتحقيق مخرجات التعلم المنشودة من 

 ة محدودة.ما في فترة زمني أكاديميبرنامج 

 اجالمنه  Curriculum 
 منح الدرجة ىمجموعة مميزة ومنظمة من المقررات الدراسية والتي تؤدي إل

 .الخ( ماجستير، دبلوم، المرتبطة بهذا البرنامج )بكالوريوس، األكاديمية

  مواصفات البرنامجProgram Specifications 
جزائه أ ىو تحمالعامة وبنيته و كل غاياته وأهدافه بتصميم البرنامج  تفاصيلد يتحد

الخ( ومخرجات التعلم المقصودة  /قرراتالمكونة المختلفة )الحزم / الوحدات/ الم
 .لكل مكون من مكونات التقويم والوزن تقويمالو  التعليم والتعلم أساليبو 

  مواصفات الخريجGraduate Specifications 
تشتمل على  هيالخريج و هي مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في 

المعلومات والمفاهيم والمهارات المكتسبة لتؤهله للعمل والتعلم المستقبلي والبحث 
 األكاديمي بمستوى مالئم في مجال تخصصه.

  مخرجات التعلم المستهدفةIntended Learning Outcomes 
 Knowledge and Understanding . المعرفة والفهم1

ن يكتسبها الطالب عند أهي المعلومات األساسية والمفاهيم التي يجب 
 لغاية التخرج. البرنامج األكاديمي كمال إ
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 Cognitive Skills. المهارات العقلية 3
مثل  البرنامج األكاديمي كماله هي المهارات التي يكتسبها الخريج إل

بداعي وتحديد وحل القدرة على المناقشة والتفكير االستداللي والناقد واإل
 المشكالت.

  Practical Skills. المهارات المهنية والعملية 2
ن أفي تطبيقات مهنية يجب  قرر الدراسيالم هي القدرة على استخدام

 يكتسبها الطالب عند إكماله البرنامج األكاديمي.

 General Skills. المهارات العامة 4
التي تتيح لهم االرتقاء  ،هي المهارات الواجب توافرها في الخريجين

 أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم طبقاً  ،بأدائهم أثناء ممارسة المهنة
وتضم هذه المهارات أربع مجموعات رئيسة، هي:  ،لمتطلبات سوق العمل

يا المعلومات، والتواصل مع اآلخرين، اللغة األجنبية، واستخدام تكنولوج
واإلدارة. وتحدد المؤسسة التعليمية الحد األدنى الواجب استيفاؤه أثناء 

 الدراسة من كل من هذه المهارات طبقًا لرسالتها.

  كاديميةأمؤهالتAcademic Qualifications  
درجة تمنح عند استكمال الطالب لبرنامج الدراسة، مثل الشهادة أو الدبلوم أو 

 لوريوس.االبك

 داءمؤشرات األPerformance Indicators  
 على مدىبمرور الوقت لالستدالل  داءتستخدم لتتبع األ ،مقاييس كيفية وكمية
نقاط الفحص التي تراقب التقدم نحو  دالمتفق عليها، وتع داءتلبية مستويات األ

 .تحقيق المعايير
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  العتمادAccreditation 
اإلجوووووراءات والعمليوووووات التوووووي تقووووووم بهوووووا هيئوووووة االعتمووووواد مووووون أجووووول هوووووي مجموعوووووة 

قوووود تحققووووت فيهووووا شووووروط ومواصووووفات الجووووودة  التعليميووووة التأكوووود موووون أن المؤسسووووة
المعتموووووودة لوووووودى مؤسسووووووات التقووووووويم، وأن برامجهووووووا تتوافووووووق مووووووع المعووووووايير المعلنووووووة 
والمعتموووووووودة، وأن لووووووووديها أنظمووووووووة قائمووووووووة لضوووووووومان الجووووووووودة والتحسووووووووين المسوووووووووتمر 

طتها األكاديميوووووة وفقوووووا للضووووووابط المعلنوووووة التوووووي تنشووووورها الهيئوووووة. وهوووووو تأكيووووود ألنشووووو
وتمكووووووين للجامعووووووات العربيووووووة لكووووووي تحصوووووول علووووووى صووووووفة متميووووووزة وهويووووووة منفووووووردة 

 في أن الخطوات المتخذة لتحسين الجودة خطوات ناجحة.

 العتماد المؤسسيInstitutional Accreditation  
ر محووووووووددة حووووووووول كفايووووووووة المرافووووووووق لمعووووووووايي هووووووووو اعتموووووووواد المؤسسووووووووة ككوووووووول وفقوووووووواً 

والمصووووووادر، ويشوووووومل ذلووووووك العوووووواملين بالمؤسسووووووة، وتوووووووفير الخوووووودمات األكاديميووووووة 
والطالبيوووووووووة المسووووووووواندة والمنووووووووواهج ومسوووووووووتويات إنجووووووووواز الطلبوووووووووة وأعضووووووووواء هيئوووووووووة 
التوووودريس وغيرهوووووا موووون مكونوووووات المؤسسووووة التعليميوووووة. وعووووادة موووووا تقوووووم بوووووه إحووووودى 

ددة، ثوووووووم تقووووووورر نتيجتهوووووووا أن تلوووووووك هيئوووووووات االعتمووووووواد اسوووووووتنادًا إلوووووووى معوووووووايير محووووووو
المؤسسووووووة قوووووود اسووووووتوفت الحوووووود األدنووووووى موووووون المعووووووايير، فتصووووووبح بالتووووووالي معتموووووودة 

 لفترة زمنية محددة. 

 عتماد البرامجي ال Program Accreditation 
 ومدى تناسبه والتأكد من جودته ما، تعليمية بمؤسسة أكاديمي امجنبر  يمو هو تق

 لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية المحددة.
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  العتماد المهنيProfessional Accreditation  
الفرد  إعدادضمان جودة إلى ات التي تهدف جراءمنظومة متكاملة من اإل هو

وجودة أدائه وتنميته مهنيًا بشكل مستمر من خالل اجتيازه لبرامج دراسية معينة، 
غيرها، بمستوى يساعد على  مثل: برامج القانون، أو التربية، أو الطب، أو

 استيفائه لمتطلبات الترخيص وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة.

  المعيارStandard 
المواصفات الالزمة به هنا ساسًا للمقارنة والتقدير. ويقصد أالمعيار هو ما اتخذ 

للتعليم الجامعي الجيد الذي يمكن قبوله، وهي: ضمان جودته، وزيادة فعاليته، 
والمعيار هو مقياس مرجعي  وقدرته على المنافسة في الساحة التربوية العالمية.

ة معينة وذلك من الجامعي في دولة عربي داءيمكن االسترشاد به عند تقويم األ
خالل مقارنته مع المستويات القياسية المنشودة. وقد تكون المعايير عبارة عن 

خرى أنجاز في مؤسسة إأو مستويات  حدى الجهات الخارجية،إمستويات تضعها 
 يتم اختيارها للمقارنة.

  المدخالتInput 
 التي تستعمل من أجل تشغيل، لكلي للموارد المخصصة لغرض معينالحجم ا
  وتشمل: الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية والمعلومات والوقت.  ،نظام ما

  العملياتProcesses 
سلسووووولة مووووون األنشوووووطة واالتصووووواالت المترابطوووووة مصوووووممة لتحقيوووووق هووووودف محووووودد. 
وتأخوووووووووذ العمليوووووووووة واحووووووووودًا أو أكثووووووووور مووووووووون المووووووووودخالت المحوووووووووددة وتحولهوووووووووا إلوووووووووى 

ى األدوار والمسوووووووؤوليات واألدوات مخرجوووووووات محوووووووددة. وقووووووود تشوووووووتمل العمليوووووووة علووووووو
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وآليووووووات الووووووتحكم اإلداريووووووة الضوووووورورية لتوصوووووويل المخرجووووووات علووووووى نحووووووو موثوووووووق 
فيووووووووووووه. وتتضوووووووووووومن العمليووووووووووووة تعريووووووووووووف السياسووووووووووووات والمواصووووووووووووفات واإلرشووووووووووووادات 

 واألنشطة وتعليمات العمل إذا دعت الحاجة لذلك.

  المخرجاتOutput 
العالقووووات البنيويووووة بووووين مافيووووه مووووون الجوانووووب المنتجووووة موووون النظووووام التووووي تحكمهوووووا 

 متغيرات وبين قيم متغيرات المدخالت.

  اإلجراءاتProcedures 
مجموعووووة مووووون القواعووووود الالزموووووة لتنفيوووووذ العمووووول، أو هوووووي مجموعوووووة مووووون التعليموووووات 
المكتوبووووة التووووي تصووووف الخطوووووات المتفووووق عليهووووا إلنجوووواز عموووول معووووين أو سلسوووولة 

 من األعمال.

  المؤسسةInstitute 
كوووول مؤسسووووة تعليميووووة حكوميووووة أو غيوووور حكوميووووة تقوووودم بوووورامج دراسووووية  ُيقصوووود بهووووا

بعووووود الحصووووول علوووووى شوووووهادة الدراسوووووة  عوووون ثوووووالث سووووونواتمنتظمووووة ال تقووووول مووووودتها 
الثانويوووووة العاموووووة أو مايعادلهوووووا، وتهووووودف إلوووووى مووووونح درجوووووة علميوووووة، وكوووووذلك الحوووووال 

 بالنسبة لمراكز البحث العلمي ومؤسساته.

 الرؤيةVision  
، فتحووووووودد الموقووووووووع ؤسسوووووووةالتصوووووووور العقلوووووووي للحالووووووووة المسوووووووتقبلية للالرؤيوووووووة تعنوووووووي 

الوووووذي تتووووووخى أن تتبووووووأه فوووووي العمليوووووة التعليميوووووة سوووووواء فوووووي المجتموووووع المحلوووووي أو 
العوووووووووووالمي أو بالنسوووووووووووبة لغيرهوووووووووووا مووووووووووون مؤسسوووووووووووات منووووووووووواظرة، وكوووووووووووذلك خططهوووووووووووا 

 المستقبلية.
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 الرسالةMission  
ينبغووووي أن تحووووودد القيوووووام بووووه موووون مهموووووات، و  مؤسسووووةالرسووووالة هووووي موووووا تسووووتهدف ال

بدقووووووة خصائصووووووها المميووووووزة مبينووووووة دورهووووووا فووووووي إشووووووباع حاجووووووات المجتمووووووع الووووووذي 
تخدموووووووه، وخصوووووووائص الطالوووووووب الوووووووذي تقبلوووووووه ومواصوووووووفات الخوووووووريج الوووووووذي تعوووووووده، 
واإلطووووووووار الثقووووووووافي واألخالقووووووووي الووووووووذي تتحوووووووورك فيووووووووه واألولويووووووووات التووووووووي تحظووووووووى 

 باهتمامها. 

 الهدفGoal  
هووووووي  مؤسسووووووةواألهووووووداف العامووووووة للالهوووووودف هووووووو المرمووووووى أو الغايووووووة أو القصوووووود، 

لتحقيقهوووووا فووووووي خريجيهوووووا باعتبارهوووووا محصوووووولة  لهووووواالغايوووووات النهائيوووووة التوووووي تسووووووعى 
نهائيووووووووة لمجموووووووول األنشووووووووطة التعليميووووووووة التووووووووي يموووووووور بهووووووووا الطلبووووووووة منووووووووذ التحوووووووواقهم 

 إلى حين تخرجهم منها، ومتابعتهم بعد التخرج.مؤسسة  بال

 م م والتعليأساليب التعلTeaching and Learning Methods 
ساليب أو الطرق التي يستخدمها المدرسون لمساعدة الطالب في تحقيق هي األ

سلوب تحليل المعلومات أمثلتها: أ، ومن الدراسيالنتائج التعليمية المستهدفة للمقرر 
سلوب التعلم الذاتي، وتمكين الطالب من اكتساب المهارات أقرار، و إلى والوصول 
جراءالعملية و   استنتاجات محددة.إلى التجارب، وتحليل النتائج والوصول  ا 
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 تكنولوجيا المعلومات تخصصفي حقل مؤسسات وهيئات عالمية  : (2) الملحق
 الرقم حقل التخصص المؤسسة أو الهيئة 

 Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET) 

www.abet.org 

 Computer Sciences Accreditation Board(CSAB) 

www.csab.org 

 Computing Accreditation Commission (CAC) 

www.abet.org/cac-membership 

 The Association for Computing Machinery 

(ACM) 

www.acm.org 

  .2 الحاسوب

 Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET) 

www.abet.org 

 الهندسة 

 والتكنولوجيا

1.  

 The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) 

www.ieee.org 

 The Association for Computing Machinery 

(ACM) 

www.acm.org 

 الحاسوب 

 وتكنولوجيا 

 المعلومات

3.  

 Association for Information Systems (AIS), 

http://ais.site-ym.co 

  .4 نظم المعلومات
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http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acm.org%2Facm-ieeecs-coop%2Faccreditation-board&ei=PcrvUfaHN4jesgbPsoEI&usg=AFQjCNF_-pxBm2_5DlUXlILCjr2sa3guLg&bvm=bv.49641647,d.Yms&cad=rja
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