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  التقومي الذايت و التقرير السنوي للكليةبرنامج 

Self Evaluation & Annual Faculty Report  

 

 
 
 "Be careful today, which are grown to reap tomorrow" 

"Anonymous" 

"الیوم مما تزرع لتحصد غدا  كن حذراً   " 
 

  الدراسة الذاتیة •
 التقریر السنوي للكلیة •

 
  

  

  

  

  



 

ii 
 

ھو العملیة الخاصة لتقویم أداء المؤسسة عن طریق المؤسسة نفسھا و ذلك التقویم الذاتي 

عن مجاالت الضعف و القوة في قدرتھا المؤسسیة و فاعلیتھا التعلیمیة لتحقیق رسالتھا و غایاتھا 

یمثل إعداد الدراسة الذاتیة الخاصة بالمؤسسة  الخطوة  األولى و و أھدافھا اإلسترتیجیة . و 

ي عملیة التقویم  و االعتماد, حیث أنھا تعبر عن أسلوب التقویم الذاتى للمؤسسة و األكثر أھمیة ف

الذى یعتمد على توصیف و تشخیص وضعھا الحالى بما فى ذلك عناصر القوة التى تتمیز بھا 

ً على أدائھا ,إضافة الى الخطة المستقبلیة التى تتضمن  وكذلك مجاالت الضعف التى تؤثر سلبا

و تمكنھا من تحسین و  نشطة الممكنة لمعالجة عناصر الضعف فى المؤسسةالتصرفات و األ

  تعزیز الجودة.

و بصفة عامة تتضمن الدراسة الذاتیة للمؤسسة جزئین رئیسین , األول و یشتمل على البیانات 

الوصفیة عن المؤسسة و التى ترسم صورة واضحة عن نوع و طبیعة و حجم و مكان المؤسسة 

ً للقواعد و المعاییرالتى حددتھا الھئة القومیة  , و الثانى یتعلق بتقریر التقییم الذاتي للمؤسسة وفقا

ً من الممارلضمان الجودة واالعتماد. و فى حقیقة االمر فإن إعداد الدراس سة ة الذاتیة یعتبر نوعا

ة التي مصداقیة ,و كذلك خططھا المستقبلی یتعلق بتقییم وضعھا الحالي بدقة الذاتیة للمؤسسة فیما 

وضاعھا و تحسین و تعزیز الجودة فى عملیاتھا و مخرجاتھا أن تساعدھا على تصحیح أیمكن 

اسة الذاتیة الخاصة بھا ھو قیاس  تقییم قدرتھا ن یكون ھدف المؤسسة من إعداد الدرأكما یجب 

دقیق و داء وظائفھا و تحقیق رسالتھا , و كذلك قیاس و تقییم الفاعلیة التعلیمیة مع تحدید على أ

صریح لعناصر القوة التى تتمیز بھا و القیود التي تحد من مجھوداتھا لتحسین و تطویر الجودة 

ساسیة لعملیة ة الذاتیة للمؤسسة ھى الوثیقة األفى مخرجاتھا . و في ضوء ذلك فإن الدراس

  التقویم و االعتماد .

طة فریق النظراء فإن الدراسة الذاتیة ھى التى سوف تستخدم بواس ،خرىأو من ناحیة 

كافة المعلومات  المراجعین الممثلین للھیئة لتقویم المؤسسة المتقدمة لالعتماد و الحصول على

ة ین المؤسسة مطالبة بتقدیم كافة التفاصیل الحقیقإغراض االعتماد . و بالتالي فالمطلوبة عنھا أل

تھا و مخرجاتھا . و یجب عملیا؛ بمعنى مدخالتھا, والمتعلقة بجمیع الجوانب الخاصة بأدائھا 

ساسیة على ھذه الوثیقة و من ثم یجب تقویم ككل ألى مؤسسة یعتمد بصفة أن الأد على یالتأك

ً للمعلومات ذات الصلة ً متكامال بالمعاییر المحددة عن  إعدادھا بعنایة و دقة بحیث تصبح مصدرا

عداد الدراسة إلذى یبذل فى ة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد . إن الجھد اطریق الھیئ

  كبیر و مكثف, و لكنھ في نفس الوقت ذو قیمة عالیة لھا .  الذاتیة من جانب المؤسسة 

اتیة تضافر جھود و تعاون جمیع األطراف في المؤسسة ,و یتطلب اإلعداد الجید للدراسة الذ 

 یجب فقط داریة . كما الؤسسة ككل بما في ذلك القیادات األكادیمیة و اإللتزام الكامل للمكذلك اإل
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ً   یجب أ طراف ذاتتعریف و توعیة كافة األ ن المصلحة بالدراسة الذاتیة بل و أیضا

ساسیة إلعداد الدراسة ى الواقع فان ھناك عدة التزامات أیشتركوا فى إعدادھا بقدر اإلمكان . و ف

  الذاتیة الناجحة و ھي :

   الكافيبذل الجھد و الوقت  •

  اف فى المؤسسة إشتراك جمیع األطر •

  دعم القیادة ألداء ھذه المھمة  •

  المصداقیة العالیة و الشفافیة  •

  اسة الدعم الوثائقي لما تضمنتھ الدر •

  انات باستخدام األسالیب العلمیة جمع و تحلیل البی •

ً و یكادیمیة للمؤسسة مطالبة بأن تلعب دورا إو في ضوء ذلك فان القیادة األ ً ف  ى ھ  ذه جابی  ا ف  اعال

تی  ة م  ن خ  الل نش  طة و المھ  ام الخاص  ة بالدراس  ة الذا. و یفضل أن تتم ممارسة كاف  ة األالمرحلة 

اس  تخدام  ع  داد الجی  د للدراس  ة یتطل  بكم  ا أن اإل بالمؤسس  ة.الج  ودة  إدارةالوح  دة المس  ئولة ع  ن 

و  ج  ذاب.ل  ي و الب  رامج الج  اھزة المناس  بة لتحلی  ل وع  رض البیان  ات بش  كل مقن  ع و الحاس  ب اآل

ً للمع  اییر الت  ى ح  ددتھا إل  ى أاإلش  ارة تج  در  ن المؤسس  ة مس  ئولة ع  ن إع  داد الدراس  ة الذاتی  ة وفق  ا

ه الدراس  ة الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد , ثم كتابة نسخة مبدئیة (مسودة) من ھذ

ط  راف ذات الص  لة بالمؤسس  ة . كم  ا یمك  ن للمؤسس  ة طل  ب النص  ح و و مناقش  تھا م  ع كاف  ة األ

ً یج  ب أیئة أثناء عملیة إعداد و كتابة التقراإلرشاد من الھ ن یر النھائى للدراسة الذاتی  ة . و أخی  را

ً لإلج  راءات الم  ذكورة ل  دي  یتم كتابة النس  خة النھائی  ة م  ن الدراس  ة الذاتی  ة و تس  لیمھا للھیئ  ة وفق  ا

  .الھیئة

  
  التقرير السنوى للكلية 

تقوم المؤسسة بإعداد التقریر السنوى الخاص بھا  حیث تقوم بعرض نتائج المراجعة 

لألنشطة واألعمال التى تم تنفیذھا فى السنة الدراسیة الماضیة بالمقارنة باألنشطة 

واألعمال التى تضمنتھا من قبل الخطة االستراتیجیة والخطط التنفیذیة الخاصة بھذه السنة 

لمؤسسة وغایاتھا وأھدافھا االستراتیجیة. یلى ذلك تصمیم الخطط من أجل تحقیق رسالة ا

التنفیذیة الالزمة لألنشطة واألعمال المطلوب القیام بھا فى السنة الدراسیة القادمة من أجل 

  االستمرار فى تحقیق رسالة المؤسسة وغایاتھا وأھدافھا االستراتیجیة.

ضع المؤسسة بالنسبة لالعتماد من وتختلف طریقة إعداد ھذا التقریر السنوى وفقا لو

  الھیئة، حیث یجب أن نفرق بین حالتین رئیسیتین فى ھذا الصدد 
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  احلالة األوىل:
وتتمثل فى وضع المؤسسة االنتقالى قبل الحصول على االعتماد، حیث یتم اعداد التقریر  

ة للمراجعین السنوى فى ضوء التقاریر الصادرة من الھیئة وتتعلق بنتائج الزیارات المیدانی

المعتمدین . ففى ھذه الحالة تذكر المؤسسة فى التقریر السنوى الخاص بھا األنشطة والمھام 

التى تم تنفیذھا لتعزیز نقاط القوة ولمعالجة وتحسین نقاط الضعف التى وردت فى تقریر 

  عن العام المنصرم. المعتمدین المراجعین 

  احلالة الثانية: 
د الحصول على االعتماد وتسعى الى تجدید االعتماد. ففي ھذه وتتمثل فى وضع المؤسسة بع

الحالة فان تقریرھا السنوى یجب أن یغطى بالتفصیل جمیع المعاییر والمؤشرات والعناصر 

الحاكمة الستمرار االعتماد والخاصة بالمعاییر األكادیمیة، والبرامج التعلیمیة والمقررات، 

  ة، والدراسات العلیا. والتعلیم والتعلم والتسھیالت الداعم
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  الربنامج التدرييبأهداف 
  

 
في إعداد  الدراسة  تنمیة معارف و مھارات و اتجاھات المشاركین ھدف ھذا البرنامج الي ی

  في عملیة ضمان الجودة و األعتماد. كأساس بالكلیةالذاتیة و التقریر السنوي الخاص 

 
  

ً على •   أن : بنھایة ھذا البرنامج یكون المشارك قادرا

  یحدد خصائص و مراحل التقویم الذاتي  •

  یقیم نقاط القوة و الضعف في مجال القدرة المؤسسیة عند كتابة الدراسة الذاتیة  •

  ة الذاتیة یقیم نقاط القوة و الضعف في مجال الفاعلیة التعلیمیة عند كتابة الدراس •

  التقریر السنوى وفقا لوضع المؤسسة (الكلیة) لالعتماد من الھیئةیعد و یكتب  •

ً نحو أھمیة الدراسة الذاتیة و التقریر السنوي للكلیة كأساس  • ً ایجابیا یظھر اتجاھا

  لإلعتماد
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  كيفية تقييم املتدربني يف هذا الربنامج
قبل المركز القومي (طبقا لقواعد المجلس الدولي للمدربین المعتمدین  یتم تقییم المشاركین من

IBCT ( في ھذا البرنامج طبقا للمستویین األول والثاني من نموذج كیرك باتركDonald 
Kirkpatrick model   أما المستویین الثالث والرابع فیتم قیاسھم بواسطة المؤسسات بمفردھا

ذلك. وقیما یلي شرح ألیة قیاس كل من المستوى األول  أو بمساعدة المركز إذا رغبت في
  والثاني:

Satisfaction Level 

يتم قياس مستوى رضاء املتدربني عن الربنامج التدرييب مبحاورة املختلفة بواسطة 
  األيت:

يتم فحصها  وهذهتقييم املدربني وهي توزع على املتدربني يوميا،  استمارة •
 املركز. إدارةسطة بوا

 يتم فحصها بواسطة املدربني. وهذهيوميا  Smile Sheetالـ  استخدام •

  تقييم الربنامج وهي توزع على املتدربني يف اية الربنامج. استمارة •

Learning Level 

 اتجاھاتوونظرا ألن ھذا البرنامج یستھدف نقل معرفة وإكساب مھارات وتغیر في سلوك 
  :اآللیات اآلتیةالمتدربین، فإن قیاس مدى التعلم الحادث للمتدربین یتم من خالل 

  في آخر البرنامج  النھائي% االختبار 40 •

  ) micro-training session  (15% القیام بجلسة تدریبیة مصغرة 20 •

  )written assignment% مشروع تطبیقي (20 •

  الدافعیة -االتجاھات   -السلوك  -% المشاركة 20 •

% على األقل في كل بند من البنود الثالث السابقة 50یجب أن یحصل المتدرب على  و
حساب  كن% في المجموع الكلي حتى یعتبر المتدرب مجتازا للبرنامج. یم50 إليباإلضافة 

  صالح المتدرب.  فيمتوسط الدرجات لمجموعة المحكمین ویجبر كسر الدرجة 
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  اجللسة التدريبية األويل
  الدراسة الذاتيةمفهوم و خصائص و مراحل 

Self – Study: Concepts, Characteristics and stages 

  

  

  

"How often we wish for another chance 
to make a fresh beginning" 

"Anonymous" 

"فرصة أخرى لتحقیق بدایة جدیدة نأمل في كثیرا ما  " 
 

  اسة الذاتیةمفھوم الدر •
  أھداف و أھمیة الدراسة الذاتیة •
  خطوات عمل الدراسة الذاتیة •
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 احملتوى
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 فكرة اجللسة التدريبية
 

اجتمع العمید في احدى الكلیات بالوكالء ورؤساء األقسام اجتماعا عاجال وكان ھدف ھذا   
البدء في عمل دراسة ذاتیة وذلك لرغبة الكلیة في التقدم لالعتماد  ضرورةاالجتماع الحث على 

  من الھیئة القومیة لضمان االعتماد والجودة.

رؤساء األقسام بقولھ: إننا كلیة عریقة ومشھود ألساتذتنا  بحسن  بادر أحدوفي االجتماع 
ذا كافیا؟ وھل التدریس ونعمل على افادة الطلبة بما یحتاجونھ من معلومات ومعارف. ألیس ھ

  البد لنا أن نثبت ھذا؟

رد علیھ العمید بقولھ: ال یكفي ھذا للحصول على االعتماد من الھیئة فكیف للھیئة أن تتعرف 
على الوضع الحالي لكلیتنا بدقة من نقاط قوة وضعف وعلى خططنا المستقبلیة التي یمكن أن 

فالدراسة الذاتیة ھي الوثیقة األساسیة تساعدنا على تحسین وتعزیز الجودة في العملیة التعلیمیة 
  لعملیة التقویم واالعتماد.

  

  ما رأیك أنت عزیزي المتدرب ؟ −
  وھل تقتصر فائدة الدراسة الذاتیة على كونھا وثیقة ھامة العتماد الكلیة؟ −
  وما ھي البنود والمعاییر األساسیة التي یجب أن تحتوي علیھا؟  −
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  أهداف اجللسة التدريبية

 

تھدف ھذه الجلسة التدریبیة إلى اكساب المشاركین المعارف و المھارات و اإلتجاھات اإلیجابیة  
 الخاصة  بأھمیة التقویم الذاتي و مراحلھ. 

 
ً على أن:  بنھایة ھذه الجلسة یكون المتدرب قادرا

  مراحل التقویم الذاتى و منھجیتھیعدد  •

 التقویم الذاتىعمل ن فرق كیفیة تكوییناقش  •

 تقویم الذاتيالمختلفة لل دواتیمیز بین باأل •

 تسجیل المقابالتب الخاصةبروتوكوالت ال یذكر •

  في التقویم الذاتي قوائم االستقصاء و تحلیل الوثائق و المقابالت و ستخدام المالحظاتی •

  إستمارة البیانات الوصفیة عن المؤسسة یمأل •

ً و  • ً إیجابیا  یقدر اھمیة الدراسة الذاتیة للتقدم لإلعتمادیظھر اتجاھا
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  و الدراسة الذاتية  التقومي الذايتأوالً : مفهوم 
العملیة الخاصة بتقویم األداء للمؤسسة عن طریق المؤسسة نفسھا، وذلك التقویم الذاتي ھو 

غایاتھا وأھدافھا عن مجاالت الضعف في قدرتھا المؤسسیة وفاعلیتھا التعلیمیة لتحقیق رسالتھا و
ً على أما الدراسة الذاتیة فھى االستراتیجیة.  أحد الوسائل األساسیة للتقویم الذاتي، وتعتمد أساسا

توصیف وتشخیص الوضع الراھن في المؤسسة، وتحدید مجاالت القوة والضعف، وتحدید 
  مجاالت التحسین والتطویر الممكنة. 

  خصائص التقومي الذاتىثانياً : 

 جیة محددة.یتبع منھ •

 (عمل جماعى) یتم من خالل فریق  •

 شرك أصحاب المصلحة (المعنیین)ی •

 ییر االعتماد كنقطة بدایة ونھایةیستند إلى معا •

 وسیلة لتحسین وتطویر أداء المؤسسة و لیس غایة فى حد ذاتھیعتبر  •

  

 

  

  

  التقومي الذاتى ثالثاً : أمهية

  تكمن أھمیة التقویم الذاتي للمؤسسة فیما یلي:

 عتماد.یؤھل  للتقدم بطلب لإل •

د  • ّ ً رئیسیاً مكونیع  من مكونات ملف االعتماد. ا

 مادة تخضع للفحص من قبل فریق المراجعة الخارجیة.یمثل  •

 أنشطة الزیارة المیدانیة للمؤسسةیوجھ  •

  

  

  

)1نشاط  (  

 یدور حول عالقة التقویم الذاتي باإلعتماد
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   مراحل التقومي الذاتىرابعاً : 

  یجب أن یمر بعدة مراحل:عملیة ممنھجة  و  الذاتيالتقویم 

 ریق إدارة التقویم الذاتىفتشكیل  .1

 إعداد خطة التقویم الذاتى  .2

 اإلعالن عن عملیة التقویم الذاتىالتھیئة و   .3

 تشكیل الفریق التنفیذى (فرق العمل)  .4

 تدریب فرق العمل  .5

 تحدید طبیعة المعلومات المستھدفة  .6

 األدوات المناسبة لجمع المعلوماتتحدید / إعداد  .7

 لوماتتطبیق األدوات و جمع المع .8

 لمعلومات و التوصل إلى إستنتاجاتحلیل ات .9

 كتابة تقریر التقییم الذاتى .10

 التقییم الذاتى من قبل المعنیینمناقشة تقریر  .11

1   

 

 إعداد خطة الدراسة الذاتیة •

 التھیئة و اإلعالن لدى أفراد المؤسسة والمعنیین •

 رق العمل التنفیذیةتشكیل ف •

 بناء قدرا ت أعضاء فرق العمل •

 إعداد األدوات المناسبة •

 إعداد التقریر •

 متابعة التقدم فى الخطة •

 إقتراح أولویات التطویر •
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2  

 إجرائیة الخطة •

 عناصر الخطة •

 توزیع المھام و المتابعة •

 مناقشة الخطة و إقرارھا •

3  
 إعداد خطة التوعیة •

 برید إلكتروني - ملصقات-نشرات-ستخدام آلیات مناسبة ومتعددة : ندواتا •

 المشاركة –التأكید على المردود الشخصى  •

4  

 .Stakeholdersمشاركة جمیع فئات وأفراد المؤسسة و المعنیین  •

 ختیار قادة الفرق وفقا لمعاییر محددةا •

 ضوء  معاییر االعتماد ومتطلباتھ.تشكیل فرق متعددة فى  •

 مراعاة الخبرات و الرغبات في تشكیل الفرق. •

 حجم و عدد أفراد الفریق یتوافق مع طبیعة وحجم وفق المھام المكلف بھا. •

5  

تحدید االحتیاجات التدریبیة فى ضوء مھام عمل كل فریق (إستخدام أدوات جمع  •
كتابة  -...) واالحتیاجات العامة (العمل الفریقي تحلیل البیانات. -البیانات 

 التقاریر.....)
 التدریبیة حتیاجاتبناء قدرات أعضاء الفرق فى ضوء اإل •
 محتوي البرامج التدریبیة بمھام الفریق.ارتباط  •
 استخدام آلیات متنوعة للتدریب •
 ریب و إدارتھتوظف القدرات الذاتیة في تنفیذ التد •
 إدارة المشروع ... . –مناسبة للتدریب (الھیئة القومیة  االستعانة بجھات خارجیة •
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6  
إتجاھات  –وجھات نظر  -إحصاءات  –بیانات  –یقصد بالمعلومات تلك التى تشمل حقائق 

  أعضاء ھیئة التدریس  و الطالب  و المعنیین .....
 نوعین  و تنقسم أنواع المعلومات المطلوب جمعھا إلى

  تتمثل في البیانات الكمیة والرقمیة فى أعداد المتعلمین، ودرجاتھم فى  :معلومات كمية •
االختبارات المختلفة، وأعداد أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین، وأعداد األجھزة المختلفة 

 .وغیر ذلك .... الخ
المؤسسة  وھى  بیانات وصفیة یتم الوصول إلیھا من تحلیل رؤیة  معلومات كيفية: •

ورسالتھا، واآلراء ووجھات النظر واالتجاھات السائدة بین أفراد المؤسسة والمعنیین من 
 أولیاء األمور والمتعلمین والمجتمع المحیط...الخ. 

  و یراعى في جمع المعلومات ما یلي:
 

 ارتباط المعلومات ارتباط مباشر بمعاییر االعتماد. •
 ة من المعلومات الكمیة.الحصول على المعلومات الكیفی امكانیة •
 التكامل بین نوعى المعلومات. •

7  

 تحدید األدوات في حالة توافرھا. •

 إعداد األدوات في حالة عدم توافرھا. •

تحلیل الوثائق و المقابالت  و  قوائم االستقصاء و المالحظة  ومن أنواع األدوات و األسالیب
 عند استخدامھ أو تطبیقھ لتحقیق المرجو منھ زاتھ واعتبارات واجبةلكل منھا ممیو
  
  

  

   

 استبیان شفوى یتم فیھ تبادل لفظى بین فرد وآخر  للحصول على معلومات حول موضوع ما
 Case Study وھى من أنسب األدوات لجمع معلومات ترتبط بالوصف أو دراسة الحالة

 
 .الكتابة (العمال)القراءة و  مناسبة لمن ال یتقنون •
 توفر فرصة للتعامل المباشر. •

)2نشاط  (  

ت جمع البیاناتیدور حول أدوا  
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توفر فرصة للتوضیح و البیان وتفسیر ماقد یرد بھا من أفكار أو توجھات  •
 .والیمكن الكشف عنھا من خالل االستبیانات

 –الحماس  –تتیح الفرصة لمالحظة السلوك اللفظى وغیر اللفظى (تعبیرات الوجھ  •
 الصدق ....

  اد الذین یتخوفون من كتابة آرائھم أو توجھاتھم.ألفراتناسب  •
 

 جماعیة. /وفقا للعدد: فردیة  •
حددة بقیود وموض • قننة (مُ قننة (مرنة). /عات محددة سلفا) ووفقا للمحتوى: مُ   غیر مُ

 
  القائم بالمقابلة •

  المقابل •

 موقف ومناخ المقابلة •

 

ً دقیقاً  •  تحدید أھداف المقابلة تحدیدا

  تحدید وتناسب الفئة التى یتم مقابلتھا مع الھدف والموضوع. •

  تحدید مكان المقابلة. •

 تحدید زمن المقابلة •

 اكتساب ثقة واحترام من تقابلھ والتأكید على خصوصیة المعلومات والبیانات •

 تقابلھ. البدء بالموضوعات العامة و الموضوعات التي تھم من •

  تجنب التعبیر عن التوجھ الفكري للقائم بالمقابلة. •

  اإلصغاء باھتمام إلجابات المفحوص. •

  االستعانة باستمارة مناسبة لتسجیل المقابلة. •

  عدم التسجیل الكتابي أثناء المقابلة. •

ومن أھم األخطاء الشائعة فى المقابالت مایعرف بخطأ الحذف واإلضافة واإلغفال  •
 تغییر السیاق أو عدم إدراكھ.والتھویل و
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  مميزاا املالحظة

 تسمح بمالحظة السلوك كما ھو وبصورة مباشرة •
 یان و المقابلةتتغلب على بعض عیوب االستب •
تسھم في توفیر معلومات مھمة عن التفاعالت السیما في المواقف التعلیمیة  •

 تعامل بین اإلداریین والمستفیدینوال
 ت المبانى واألجھزة ومناسبة المساحات لالستخدام واألعداد تسمح بتقییم حاال •
 تسجیل المالحظة و ضمان موضوعیتھایستعان فیھا بأدوات ووسائل ل •
 لتسجیل المالحظة وتحدید عناصرھا تقوم بطاقة المالحظة بدور مھم •

  
  خطوات املالحظة

  
 التحدید الواضح ألھداف المالحظة. •

 حظة.الوصف اإلجرائي للسلوك موضع المال •

 إعداد استمارة / أداة المالحظة. •

 اإلعداد للمالحظة. •

 المالحظة و التسجیل. •

 تحلیل نتائج المالحظة. •

   املالحظة عيوب

 و یجب الحرص عند استخدام أسلوب المالحظة لتالفي األخطاء التالیة

 أخطاء الحواس •

ً بس •  “الكامیرا”بب استخدام أدوات مثل الحصول على معلومات غیر حقیقیة أحیانا

 أخطاء في التفسیر •

و إنما یالحظ ما یتخیل  قد ال یالحظ ما یراه حقیقة ئھ وبأفكاره و آرا تأثر المالحظ •
 أنھ یراه

 صر فینصرف ببعض العناصر عن غیرھابھار ببعض العنانخطأ اإل •
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خدامھ (العالقة خطأ عدم الربط بین مایراه ومناسبتھ لوظیفتھ أو سھولة است •
 بینھ وبین وجوده)

 

 استمارة تتكون من مجموعة من األسئلة المخططة حول موضوع ما. •

 مقابلة بالكتابة. •

 تستخدم في قیاس االتجاھات والمیول والمعتقدات و تقویم الممارسات. •

 

 تضمن عدم التحیز •

 محرجة /مناسبة للحصول على معلومات ذات طبیعة حساسة  •

 ا قبل اإلجابة عنھاتتیح فرصة لقراءة األسئلة ودراستھ •

 یمكن تطبیقھا على نطاق واسع •

 قلیلة التكالیف نسبیاً  •

 

 تحدید الھدف و التساؤالت الرئیسیة •

 ة الفرعیة و ترتیبھا بصورة أولیةصیاغة األسئل •

  ووضعھ في صورتھ النھائیة قصاءتعدیل االست •

 

ب كتابة جزء أو فقرة أو أن یحدد مجموعة من مفتوح: حیث یطلب من المستجی •
 النقاط.

قید: أن یخت • محددة لھ.؟ أو أن یحدد درجة موافقتھ  إجابات من مجموعة  إجابة ر امُ
غیر  –على عبارة محدد من خالل تدریج یعبر عن درجة اتفاقھ أو اختالفھ (موافق 

 غیر موافق). –متأكد 
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ینة أن تشتمل ممثلین لجمیع الفئات المطلوبة (بالنسبة للطالب مثال یراعى فى اختیار الع •

 جمیع الفرق من جمیع البرامج... وھكذا).

ً الستخراج معلومات كیفیة وكمیة •  .یتم تحلیلھ إحصائیا

 
  تتضمن الدراسة الذاتیة للمؤسسة جزئیین رئیسسیین 

والتي ترسم صورة واضحةعن نوع و طبیعة   لمؤسسةالبیانات الوصفیة عن ااألول: ویشمل 
  ( أنظر نموذج البیانات الوصفیة ) وحجم و مكان المؤسسة

ا الھیئة القومیة ییر التي تحددھاؤسسة وفقا للقواعد و المعمالثاني: یشمل تقریر التقییم الذاتي ل
  األعتماد ویتضمن لضمان الجودة و

  القدرة المؤسسیة : المحوراألول

   الثانى:الفاعلیة التعلیمیةالمحور 
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  البيانات الوصفية عن املؤسسة

  
  اسم المؤسسة: ...............................................................................

  معھد متوسط            معھد عالي               كلیـةنوع المؤسسة:  

كادیمیة التابعة لھا المؤسسة: اسم الجامعة/األ
....................................................................  

         خاصة                            حكومیةنوع الجامعة/األكادیمیة :        

  الموقع الجغرافى:

  ………………: المدینة -  ………………………: المحافظة

  ………..…………………….………………………..……تاریخ التأسیس: 

  …………..…………….…..………………….………………مدة الدراسة: 

  …………………….……………0…………..……………....لغة الدراسة:  

  القیادة األكادیمیة للكلیة / المعھد

 

الدرجة   االسم  القیادة
  العلمیة

      العمـیــد

      وكیل الكلیة/ المعھد لشئون التعلیم والطالب

      اسات العلیا والبحوثوكیل الكلیة/ المعھد للدر

وكیل الكلیة/ المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمیة 
  البیئة
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  أعداد الطالب وتوزيعهم
1 

  العدد اإلجمالى للطالب وتوزیعھم على الفرق المختلفة
  توزیع الطالب:
  إجمالى  لیسانس  بكالوریوس  الفرقة

        األولى
        الثانیة

        ثةالثال
        الرابعة

        الخامسة
        السادسة

        إجمالى الطالب
  
2 

  العدد اإلجمالى للطالب وتوزیعھم على الدرجات المختلفة:

    التخصصات الفرعیة لكل درجة  الدرجة العلمیة
  اإلجمالى  أعداد الطالب  اسم الدرجة

        الدكتوراه
    
    

        الماجستیر
    
    

        الدبلومات
    
    

    اإلجمالى
   صفوف للجدول بما یتناسب مع عدد الدرجات الفعلیة تضافملحوظة: 
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  األقسام العلمیة وتوزیع السادة أعضاء ھیئة التدریس
  

  القسم العلمى

  أعداد أعضاء ھیئة التدریس

أستاذ   أستاذ  إجمالى
  مدرس  مساعد

  ھیئة معاونة
 غیر  متفرغ

  متفرغ
مدرس   عامل

  مساعد
  معید

                  
                  
                  
                  
                  

إجمالى أعضاء ھیئة 
  التدریس بالمؤسسة

                

  بالكلیة صفوف للجدول بما یتناسب مع عدد األقسام العلمیة الفعلیة تضافملحوظة: 
  التوزیع اإلجمالى للسادة أعضاء ھیئة التدریس بالمؤسسة

  
  

  لدرجةا
النسبة   الجنس

  المئویة
النسبة   الحالة الوظیفیة

  المئویة
  %100  % للمنتدب  % للمعین  %100  % لإلناث  % للذكور

أستاذ (جمیع 
  الفئات)

    100%      100%  

  %100      %100      أستاذ مساعد
  %100      %100      مدرس

  %100      %100      مدرس مساعد
  %100      %100      معید

    فى الخارج إجمالى عدد المبعوثین
    نسبة أعضاء ھیئة التدریس للطالب

    نسبة أعضاء الھیئة المعاونــة للطالب
    نسبة المعارین إلجمالي أعضاء ھیئة التدریس

نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ھیئة 
  التدریس

  

  النسبة المئویة  العدد  العاملین بالجھاز اإلداري
      دائم  
      مؤقت  
  %100    إجمالى  
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-   
-   
-   
-   
-   
-   

  …….…………….……العدد اإلجمالى للبرامج التعلیمیة التي تقدمھا المؤسسة 
  ……………….………عدد البرامج المطبقة بالفعل :  
ً : مرحلة الدراسات العلیا :   ثانیا

  مؤسسة:  أسماء البرامج التعلیمیة التي تقدمھا ال
-   
-   

  …….…………….……العدد اإلجمالي للبرامج التعلیمیة التي تقدمھا المؤسسة : 
  ……………….………عدد البرامج المطبقة بالفعل: 

  نسبة المسجلین للماجستیر مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقیدین بالدراسات العلیا:      %
  لدراسات العلیا:       %نسبة المسجلین للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقیدین با

  خمس سنوات األخیرة:لعدد الدرجات التى تم منحھا خالل ا
% من إجمالى الدرجات   العدد  الدرجة

  العلمیة الممنوحة
      دبلوم

      ماجستیر
      دكتوراه
  %100    إجمالى

  أعداد ونسب الخریجین خالل الخمس سنوات األخیرة:
  النسبة المئویة  أعداد الطالب  العام

ر آخر عام دراسى تم یذك
خریج دفعة من خاللھ 

)2007-2008(  

    

العام السابق لھ مباشرة 
)2006-2007(  

    

)2005-2006(      
)2004-2005(      

-2003حتى العام الخامس (
2004(  

    

  %100    إجمالى الخریجون
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…………………عدد  

 
-   
-   
-   

 
   .العنوان البریدى -
  .الموقع اإللكترونى -
  )E-Mailالعنوان اإللكترونى ( -
  تلیفون                          -
  فاكس -
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  امللخص باللغة اإلجنليزية
Summary 

This session clarifies the importance of the self assessment study for the 
educational organization as a tool for self evaluation and as one of the 
requirements for quality assurance and accreditation.  

The self assessment study includes two main parts; the first part contains 
descriptive information about the educational organization, while the 
second is the report of the self assessment study according to the 
standards and rules dictated by the National Committee for Quality 
Assurance and Accreditation.  Generally, the self assessment study needs 
team work and it follows certain methodology. 

Stages of self-evaluation 

1.  Selection of self-evaluation Management team whose functions are 
• Planning for the self study 
• Selection of executive team 
• Preparation of data collection tools 
• Report writing 
• Monitoring progress 

2.  Preparation of the plan of self-evaluation.  
3.  Configuration and the announcement of the self-evaluation.  
4.  Composition of the Panel Executive task forces  
5.  Training of working teams.  
6.  Determination of the nature of required information e.g. facts, data, 
points of view, attitudes, of faculty staff, students and stakeholders. Data 
may be of two types 

• Qualitative: descriptive data about the school mission, vision, 
points of views, opinions of students staff, community..etc  

• Quantitative: e.g. numbers of students and staff, grades of exams, 
numbers of equipment and labs 

 7. Identification / formulation of appropriate tools to gather information 
e.g. questionnaire, interviews, observation checklists..etc 
8.  Application of tools and information gathering.  
9.  Analysis of information and conclusions formulation.  
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10.  Writing the self-assessment report.  
11.  Discussion of the self-assessment report by the stakeholders.  
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 املراجع واملصادر

 

 -الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد -“لیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العاليد” •
 2009اإلصدار األول  ینایر 

دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة، الھیئة القومیة لضمان  •
 2008جودة التعلیم واالعتماد یولیو 

م و االعتماد دلیل ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات الھیئة القومیة لضمان جودة التعلی •
 2008التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة المالحق  أبریل

  بانشاء الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد. 2006لسنة  82القانون رقم  •
  

 

• Cetro S, and Travis C. Modern management, Pearson Prentice 
hall, 2008, New  Jersey. 

• Hand book for academic review (QAAP 2000) :users guide to the 
academic review of subject in higher education institutions in the 
transitional period 2002 -2005. 

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 
enhancement review, 2006.  

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 
enhancement review (IQER), 2008. 
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  اجللسة التدريبية الثانية
  

  ) 1القدرة املؤسسية ( 
  

  
  
  

 
When you make a goal, you are creating an exciting challenge" 

"Anonymous" 
  

  "تحدیا مثیراتخلق  فسوف  ،   اعندما تحدد ھدف"
  
  

  الخطة االستراتیجیة •
  الھیكل التنظیمي •
  القیادة و الحوكمة •
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  احملتوى 
  

  23  ..........................................................................................فكرة اجللس  التد يبية
أهداف اجللسة 

  23.........................................................................................التدريبية
التخطيط ا سرتاتيجي والً   :  ....................................................................................  26  
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  فكرة اجللسة التدريبية
  

عمید الكلیة والوكالء ومدیر وحدة الجودة لمراجعة  فى إطار خطة عمل الكلیة لالعتماد ، اجتمع
رؤیة ورسالة الكلیة ومن ثم وضع األھداف االستراتیجیة لتحقیقھما. وقد قدم الوكالء التحلیل 

البیئى للكلیة لعمل الخطة االستراتیجیة. ولكن الحظ العمید أن ھناك تحیز فى اظھار نقاط القوة 
نھ قائم على استبیانات الطلبة وأعضاء تحلیل البیئى قیل لھ إأل عن مصادر ھذا الللكلیة وعندما س

لبناء خطة الكلیة االستراتیجیة ووضعھا فى  یس. فأوضح العمید أن ھذا غیر كافٍ ھیئة التدر
تقریر الدراسة الذاتیة وأنھ البد من مراجعة دلیل االعتماد المقدم من الھیئة القومیة لضمان جودة 

  التعلیم واالعتماد.
  
  

رأیك، لماذا لم یصدق عمید الكلیة على التحلیل البیئى المقدم؟ وما ھى العناصر فى  −
ً ؟   الواجب توافرھا لیصبح التحلیل البیئى صحیحا
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  أهداف اجللسة التدريبية

 
ف  ى  المش  اركین المع  ارف والمھ  ارات واالتجاھ  اتتھ  دف ھ  ذه الجلس  ة التدریبی  ة إل  ى إكس  اب 

  ى والھیكل التنظیمى و القیادة و الحوكمةاالستراتیجالتخطیط  مجاالت

 
ف • ّ  یة للمؤسسة و السیاسات و األنشطة الداعمةاالستراتیجالخطة  یعر

كیفیة عمل التحلیل البینى للمؤسسة بإستخدام أسلوب قیاس مجاالت القوة و  یناقش •

 الضعف / الفرص و التھدیدات

م •  رؤیة و الرسالة مع التقییمال یقیّ

م •  ى للمؤسسةاالستراتیجالوضع  یقیّ

 للمؤسسة التنظیميالھیكل  في یدقق •

 اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملیة التعلیمیة یقیس كفایة •

 ختیار القیادات األكادیمیةا معاییر یعدد •

 للمؤسسة نمط القیادة یمیز  •

 األكادیمیة طرق تنمیة المھارات اإلداریة للقیادات  یقیم  •

ً نحو أھمیة التخطیط  • ً ایجابیا دور الھیكل التنظیمي و القیادة و  االستراتیجيیظھر اتجاھا

  و الحوكمة كمعاییر للقدرة المؤسسیة.
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1  
  

  اإلستراتیجيالتخطیط  •

  الھیكل التنظیمي •

  القیادة والحوكمة •

  األخالقالمصداقیة و  •

  الجھاز اإلداري •

  الموارد المالیة والمادیة •

  المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة •

 التقویم المؤسسي و ادارة الجودة  •

  

2  
  

  الطالب والخریجون •

  المعاییر األكادیمیة •

  البرامج / المقررات الدراسیة •

  للتعلم التسھیالت المادیة و التعلیم والتعلم •

  ھیئة التدریسأعضاء  •

  البحث العلمي واألنشطة العلمیة األخرى •

  الدراسات العلیا •

  التقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیة •

  
  
  

  1نشاط تدریبي 
 یدور حول محاور و  معاییر التقویم الذاتي

  2نشاط تدریبي 
 یدور حول معاییر القدرة المؤسسیة
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ة على األداء بكفاءة من خالل الموارد البشریة والمادیة المتاحة لتحقیق قدرة المؤسس ھي

لمعلنة، مع وجود ھیكل تنظیمي مالئم ینطوي على یة ااالستراتیجرسالتھا وغایاتھا وأھدافھا 

عالقات واضحة للسلطة، وتحدید دقیق للمسئولیات واالختصاصات، وفي ظل قیادة أكادیمیة 

ي، وتتصف بالمصداقیة والشفافیة، إضافة إلى قدرة االستراتیجوإداریة موجھة بالتخطیط 

التقویم  إلدارة الجودة، وإجراءالمؤسسة على التفاعل مع المجتمع، وعلى إنشاء نظم داخلیة 

  لتالیةالمستمر ألدائھا الكلي و تشمل القدرة المؤسسیة المعاییر ا

 :   ياالستراتيجالتخطيط أوالً
سنوات  5عملیة تنطوي على التنبؤ بالمستقبل لفترة زمنیة طویلة ( ھو ياالستراتیجالتخطیط 

یة التي یجب أن تسعى إلى الستراتیجافأكثر)، وتحدید رؤیة ورسالة المؤسسة وغایاتھا وأھدافھا 

  تحقیقھا في ھذه الفترة، وكذلك الوسائل الالزمة لتحقیق ذلك. 

  
  

  
  
  

ي القائم على التحلیل الدقیق للوضع القائم وتحدید االستراتیجتنتھج المؤسسة التخطیط 

تي تمكنھا من یة الاالستراتیجالفجوة بینھ وبین الرؤیة المنشودة وتضع الغایات النھائیة واألھداف 

  تحقیق رسالتھا ورؤیتھا.

  ي في اآلتي :االستراتیجوتتمثل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في مجال التخطیط 

1  
 للمؤسسة خطة إستراتیجیة معتمدة وواقعیة وقابلة للتنفیذ في حدود مواردھا المتاحة،

الذي  (SWOT)وتطلب ھذه الخطة ضرورة إجراء التحلیل البیئى للمؤسسة باستخدام أسلوب 

من خاللھ تقوم المؤسسة بتحلیل واف لبیئتھا الداخلیة لتحدید مجاالت القوة التي تتمیز بھا، 

وكذلك مجاالت الضعف التي تعاني منھا، إضافة إلي ذلك تقوم المؤسسة بتحلیل دقیق لبیئتھا 

لتحدید الفرص المتاحة والتھدیدات الحالیة والمتوقعة، وتراعي المؤسسة عند إجراء  الخارجیة

  -التحلیل البیئي ما یلي :

  3نشاط تدریبي 
  

وب قیاس یدور حول كیفیة عمل التحلیل البیني للمؤسسة باستخدام أسل
 مجاالت القوة و الضعف / الفرص و التھدیدات
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الموضوعیة والبعد عن التحیز في توصیف وتشخیص مجاالت القوة والضعف وكذلك  •
 الفرص والتھدیدات.

مكانیاتھا مل التحلیل على جمیع أوجھ نشاط المؤسسة، وقدراتھا وإتالشمولیة بحیث یش •
 واإلطار الخارجي المحیط بھا.

المشاركة الفاعلة لكافة األطراف المعنیة (أعضاء ھیئة تدریس / طالب / إداریین /  •
 األطراف المجتمعیة).

 العرض والمناقشة لنتائج التحلیل مع جمیع األطراف المعنیة. •

تكون مكتوبة ي، ویجب أن االستراتیجمخرجات عملیة التخطیط الخطة اإلستراتیجیة تمثل 

یة، والوسائل المتاحة االستراتیجومعتمدة وتحدد رؤیة ورسالة المؤسسة، وغایاتھا وأھدافھا 

  والمستقبلیة لتحقیق ذلك، وتعكس استراتیجیة الجامعة/األكادیمیة. 

2  

  یة للمؤسسة العناصر التالیة:االستراتیجتتضمن الخطة 

121 
  تحدد المؤسسة رؤیة ورسالة خاصة بھا. •

 تكون الرسالة معتمدة ومعلنة. •

تعكس رسالة المؤسسة شخصیتھا ودورھا التعلیمي ومسئولیتھا المجتمعیة وتطلعاتھا في  •
 البحث العلمي، بما یتفق مع احتیاجات المجتمع والتنمیة.

 یشارك في وضع الرسالة كافة األطراف المعنیة. •

 رسالتھا تعكس رسالة الجامعة. تتأكد المؤسسة من أن •

تحرص المؤسسة على تنمیة ونشر الوعى بین الطالب وأعضاء ھیئة التدریس  •
 ومعاونیھم والعاملین واألطراف المجتمعیة برسالة المؤسسة.

 تقوم المؤسسة بنشر الرسالة من خالل وسائل متعددة.  •

 تحقیق الرسالة.توفیر اآللیات الواضحة والموثقة لقیاس مدى على تحرص المؤسسة  •
 تحرص المؤسسة على المراجعة الدوریة للرسالة في ضوء المتغیرات المحلیة والدولیة. •

 

122 
 یة بحیث تكون:االستراتیجتحدد المؤسسات غایاتھا النھائیة وأھدافھا 

 حدیات الحالیة والمستقبلیةمبنیة على التحلیل البیئى للمؤسسة ووضعھا التنافسي والت •
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 تسعي لتحقیق رؤیة ورسالة المؤسسة. •

 واضحة وقابلة للتحقق والقیاس. •

 یشارك في وضعھا األطراف المعنیة. •

 معتمدة ومعلنة من خالل الوسائل المختلفة. •

123 
تضع المؤسسة سیاسات محددة وواضحة كمرشد التخاذ القرارات وتتعلق بالتعلیم والبحث 

 لمي وخدمة المجتمع الداعمة، ویراعي في ھذا الصدد ما یلي :الع

 توثیق السیاسات واإلعالن عنھا لكافة األطراف ذات العالقة.

 یة.االستراتیجتتحقق المؤسسة من أن السیاسات تخدم غایتھا النھائیة وأھدافھا 

  تضع المؤسسة اآللیات الالزمة لضمان تطبیق السیاسات.

 دوریة، وتعمل على تطویرھا.بمراجعة سیاستھا بصفة 

124 
تقوم المؤسسة بتصمیم الخطة التنفیذیة المناسبة لتطبیق إستراتیجیتھا، ویراعى في ھذا 

 الصدد ما یلي:

 تتضمن الخطة كافة األنشطة التي تھدف إلي تحقیق الغایات النھائیة واألھداف اإلسترایتجیة 

 طة أولویات تنفیذ األنشطة وتسلسلھا المنطقي.تظھر الخ

 تحدد الخطة بوضوح لكل نشاط اآلتي :

 النھائیة التي یسعي إلي تحقیقھا ةالغای •
 األھداف المطلوب تحقیقھا •
 آلیات التنفیذ •
 المسئولیات •
 الجدول الزمني •
 مؤشرات المتابعة والتقییم •
 مستویات اإلنجاز •

 نفیذ الخطة، وأسالیب إدارة المخاطر المتوقعة.یتم تقدیر المخصصات المالیة الالزمة لت

 یشارك في وضع الخطة وتنفیذھا األطراف المعنیة المختلفة.

ً للمستجدات والتغیرات في البیئة الداخلیة  توافر المرونة والقابلیة للتعدیل في الخطة وفقا
 والخارجیة للمؤسسة.
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3  
ً لتحقیق رؤیة  التعلیمیة التابعة لجامعات ھي جزءات المؤسس منھا تكمل بعضھا بعضا

یة، لذلك فإنھ یجب على ھذه المؤسسات التأكد من ارتباط االستراتیجالجامعة ورسالتھا وأھدافھا 
یة للجامعة، أن مثل ھذا االرتباط یضمن مساندة الجامعة االستراتیجیة بالخطة االستراتیجخطتھا 

  یة.االستراتیجتطبیق خطتھا  للمؤسسة في

4  
یجب أن تعكس إستراتیجیة المؤسسة شخصیتھا المستقلة وخصائصھا الممیزة لطبیعة 

ي والتنافسي، االستراتیجنشاطھا ومسئولیاتھا المجتمعیة، كما یجب أن تعكس وضع المؤسسة 
  حیث یتطلب ذلك ما یلي:

ً وإقل تحدید ً ودولیاً المنافسین من المؤسسات المناظرة محلیا  یمیا

 مواطن القوة والضعف في المنافسینتحدید 

 ات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیةتحدید التحدی

ً ودولیاً تحدید االنطباع الذھني عن ا ً وإقلیمیا  لمؤسسة محلیا

  یجي:و فیما یلي استمارة التقویم الذاتي فیما یخص التخطیط االسترات

  
  المحور األول: القدرة المؤسسیة

التقییم  المعیار / المؤشرات / الخصائص
% 

مصدر الشواھد 
 واألدلة

مالحظات      
 (مبررات التقییم)

   
 الخطة االستراتیجیة للمؤسسة والسیاسات واألنشطة الداعمة :

 ) للمؤسسة:SWOTالتحلیل البیئي (
       توجد إستراتیجیة للمؤسسة

یة كل من البیئة الداخلیة والخارجیة في التحلیل تم تغط
       قبل تصمیم االستراتیجیة  SWOTالبیئي 

       تم اعتماد إستراتیجیة المؤسسة معتمدة
مستوى المشاركة في التحلیل البیئي من جانب مختلف 

       اإلطراف داخل وخارج المؤسسة 

ص تم إعداد مصفوفة مجاالت القوة والضعف / الفر
       والتھدیدات

تم عرض ومناقشة التحلیل البیئي مع اإلطراف المختلفة 
         داخل وخارج المؤسسة 

 الرؤیة والرسالة 
         تتوافر رؤیة ورسالة للمؤسسة 

      تم االعتماد على التحلیل البیئي عند صیاغة الرؤیة 
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 والرسالة 
ن جانب مستوى المشاركة في صیاغة الرؤیة والرسالة م

       مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة 

تم عرض ومناقشة الرؤیة والرسالة مع اإلطراف المختلفة 
       داخل وخارج المؤسسة 

       تم اعتماد الرؤیة والرسالة
       تم نشر الرؤیة والرسالة من خالل الوسائل المختلفة 

حدیث / مراجعة وتحدیث الرؤیة والرسالة ومبررات الت
       عدم التحدیث 

 یةاالستراتیجالغایات النھائیة واألھداف 
       توجد غایات نھائیة  وأھداف إستراتیجیة للمؤسسة 

مستوى االعتماد على التحلیل البیئي عند صیاغة الغایات 
       النھائیة واألھداف االستراتیجیة للمؤسسة 

ئیة واألھداف مستوى المشاركة في صیاغة الغایات النھا
االستراتیجیة للمؤسسة من جانب مختلف اإلطراف داخل 

 وخارج المؤسسة 
        

تم عرض ومناقشة الغایات النھائیة واألھداف االستراتیجیة 
         للمؤسسة مع اإلطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة 

         تم اعتماد الغایات النھائیة واألھداف االستراتیجیة للمؤسسة 
تم نشر الغایات النھائیة واألھداف االستراتیجیة للمؤسسة 

         من خالل الوسائل المختلفة 

مراجعة وتحدیث الغایات النھائیة واألھداف االستراتیجیة 
         للمؤسسة / مبررات التحدیث / عدم التحدیث

ھناك سیاسات خاصة بالمؤسسة (تعلیم / دراسات علیا / 
         ع/ مالیة / لوجستیة )بحث علمي / خدمة مجتم

تم عرض ومناقشة ھذه السیاسات مع اإلطراف المختلفة 
         داخل وخارج المؤسسة 

         تم اعتماد ھذه السیاسات
         توجد آلیات محددة للمراجعة الدوریة لھذه السیاسات

 الخطة التنفیذیة لتطبیق إستراتیجیة المؤسسة  
لتطبیق إستراتیجیة  Action plan توجد خطة تنفیذیة  

         المؤسسة 

تشمل الخطة التنفیذیة الغایات واألھداف اإلستراتجیة 
         للمؤسسة 

تتضمن الخطة التنفیذیة نظام األولویات لألنشطة والمھام 
         المطلوب تنفیذھا 

ھناك تحدید لمسئولیات تنفیذ األنشطة والمھام التى 
         تتضمنھا الخطة 

         تضمن الخطة الجدول الزمني للتنفیذ ت
         یوجد بالخطة مؤشرات للمتابعة والتقییم 

         تتضمن الخطة تصرفات أو قرارات تتعلق بإدارة المخاطر 
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         تم ترجمة الخطة التنفیذیة إلى موازنة مالیة تقدیریة 
         تم اعتماد الخطة 

 راتیجیة الجامعة / األكادیمیة یة بإستاالستراتیجارتباط الخطة 
 یة وخطط التطویراالستراتیجبالنسبة للرسالة و الغایات واألھداف 

         تعكس رسالة المؤسسة رسالة الجامعة / األكادیمیة 
تساعد الغایات واألھداف االستراتیجیة الخاصة بالمؤسسة 
         على تحقیق  نظائرھا  على مستوى الجامعة / األكادیمیة 

االرتباط بین خطط وبرامج التطویر في إستراتیجیة 
المؤسسة والغایات واألھداف االستراتیجیة للجامعة 

 /األكادیمیة 
        

 ي للمؤسسةاالستراتیجالوضع 
 السمات الممیزة للمؤسسة ودورھا في المجتمع
         االستراتیجیة تبرز بوضوح شخصیة المؤسسة 

ر المؤسسة في المجتمع االستراتیجیة تبرز بوضوح دو
         المحیط

 الوضع التنافسي للمؤسسة 
تتضمن االستراتیجیة المالمح العامة للوضع التنافسي 

الحالي للمؤسسة مقارنة بالمؤسسات المنظرة في اإلقلیم / 
 الدولة 

        

ساھمت سیاسات وخطط المؤسسة فى تحسین الوضع 
         التنافسي الحالي للمؤسسة 

 التنافسي للمؤسسة الوضع 
تتضمن اإلستراتجیة ما یفید عن طموحات المؤسسة في 

         األجل الطویل على مستوى اإلقلیم / الدولة

سیاسات وخطط المؤسسة یمكن إن تساعد على تحقیق ھذه 
         الطموحات في األجل الطویل  

  
       متوسط النسبة المئویة للمعیار األول

 %) 80≥  (مستوفیاً إذا كانت الدرجة یعتبر المعیار األول 
   مستوفى

   
 

   غیر مستوفى
  

 

 

 



 

 32

  اهليكل التنظيميثانياً : 
یجب أن یكون للمؤسسة ھیكل تنظیمي رسمي مالئم لحجم ونوع أنشطتھا ویضمن تحقیق 

 رسالتھا وغایاتھا وأھدافھا، وتتمثل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في مجال الھیكل

  التنظیمي في األتي :

1  
  توافر ھیكل تنظیمي مالئم لحجم المؤسسة. •
  أن یكون الھیكل التنظیمي معتمد ومعلن. •
  یوضح الھیكل العالقات مع الجامعة وإداراتھا المختلفة. •
تشكل المؤسسة اللجان المختلفة على أن تضم ممثلین عن األطراف المعنیة من الطالب  •

  لتدریس واألطراف المجتمعیة.وأعضاء ھیئة ا
  یسمح الھیكل بالتعاون المتبادل األفقي والرأسي بین مستویاتھ ووحداتھ. •
یتصف التشكیل بالمرونة والقابلیة للتعدیل لنتائج التقویم والمستجدات األخرى (استحداث  •

 إدارات وأقسام ولجان جدیدة على سبیل المثال).

2 
ً لھیكلھا التنظیمي. •  تحدد المؤسسة المسئولیات واالختصاصات واألدوار بوضوح وفقا
 تتحقق المؤسسة من تكافؤ السلطات مع المسئولیات. •
 تمارس المؤسسة مبدأ التفویض في السلطات. •
 تراعى المؤسسة عدم التعارض في األدوار واالختصاصات. •

  

  

  

3  

تحرص المؤسسة على توافر اإلدارات المتخصصة لدعم األنشطة التعلیمیة والدراسات 

  العلیا والعالقات الثقافیة والبحوث والخدمة المجتمعیة واللوجستیات وغیرھا.

تحرص المؤسسة على تشكیل ھذه اإلدارات من الكفاءات المتخصصة من القیادات  •

 اإلداریة والعاملین.

 

  4نشاط تدریبي 
  

 یدور حول دور اإلدارات المختلفة بالمؤسسة في دعم العملیة التعلیمیة
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4  

 تتوافر لدي المؤسسة آلیات محددة وواضحة ومعلنة للتعامل مع األزمات والكوارث. •
تكون في المؤسسة جھة محددة ومسئولة عن إدارة األزمات والكوارث مع ووضوح  •

 التبعیة التنظیمیة لھذه الجھة ( أي تتبع من ؟).
 لمناظرة لھا بالجامعة (إن وجدت).تراعي المؤسسة التنسیق بین ھذه الجھة وبین الجھة ا •
یتم تدریب أفراد المؤسسة المعنیین على تنفیذ الخطط الموضوعة لمواجھة األزمات  •

 والكوارث وقیاس فاعلیتھا 
 یتم تدریب أفراد الجھة المسئولة عن ذلك لتنمیة قدراتھم في ھذا المجال. •
5  

لوحدات التنظیمیة الھامة في المؤسسة حیث تتولى تعد الوحدة المعنیة بإدارة الجودة من ا
ً  لتقویم الذاتي المستمر سواء لقدرتھامھام ا المؤسسیة أو لفاعلیتھا التعلیمیة، كما أنھا تلعب دورا

ً في نشر ثقافة الجودة بین أفراد المؤسسة وفي تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس  ھاما
 الجودة، ویجب أن یتوافر في الوحدة الخصائص التالیة: والجھاز اإلداري فیما یتعلق بإدارة نظم

 ھیكل تنظیمى معتمد وموثق ذو تبعیة تنظیمیة واضحة في ھیكل المؤسسة. •
تشكیل ھیكل الوحدة بما یسمح لھا باإلضطالع بمھامھا بكفاءة ( یضم ممثلي مختلف  •

ین الخبرات فئات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم / الطالب / اإلداریین ) ویراعى تبا
  والمھارات لتغطیة المھام المتعددة للوحدة.

تشكیل مجلس إدارة معتمد وموثق یساعد الوحدة على القیام بدورھا وأداء مھامھا بكفاءة  •
 وبفاعلیة.

مجلس إدارة ینعقد بصورة دوریة وتحتفظ الوحدة بمحاضر احتماعاتھ وتقاریر لمتابعة  •
 تطبیق قراراتھ.

 مدة وموثقة تنظم العمل وتحدد بدقة السلطات والمسئولیات.الئحة إداریة ومالیة معت •
•  ً توطید عالقة الوحدة بمركز الجودة بالجامعة بما یسھم في تفعیل دورھا ودعمھا فنیا

مھا مع أھداف الجامعة، وتقدم الوحدة أنشطتھا ویراجع خططھا لضمان تواؤ ویساند
 عن نشاطھا للمركز. اً سنوی اً تقریر

أو من ینوب عنھ في االجتماعات والدورات التدریبیة التي ینظمھا یشارك مدیر الوحدة  •
مركز الجودة بالجامعة ویسعى لتبادل الخبرات والممارسات الجیدة مع وحدات الجودة 

 بالكلیات األخرى بالجامعة.
 تشارك الوحدة في عرض ومناقشة قضایا الجودة في مجلس الكلیة ومجالس األقسام. •
ھا على سبیل المثال ال الحصر: تغذیة طتنوعة لممارسة أنشتستخدم الوحدة وسائل مت •

 / مراجعین خارجیین / تدقیق داخلي / ... الخ. راجعة
6  

توفر المؤسسة بطاقات موثقة لوصف الوظائف القیادیة واإلكادیمیة واإلداریة والفنیة تمثل 
سب في المكان المناسب، كما یجب األساس لشغل الوظائف المختلفة بما یضمن وضع الفرد المنا

  أن یستخدم التوصیف الوظیفي في الحاالت األخري مثل النقل والندب.
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  الھیكل التنظیمي فیما یخصاستمارة التقویم الذاتي  و فیما یلي
  

  المعیار الثاني: الھیكل التنظیمي

التقییم  المعیار / المؤشرات / الخصائص
% 

مصدر الشواھد 
 واألدلة

 مالحظات     
 (مبررات التقییم)

     
     

         تم اعتماد الھیكل التنظیمي للمؤسسة 
 السلطات والمسؤولیات واالختصاصات 

یتصف الھیكل التنظیمي الحالي للمؤسسة 
         بوضوح في عالقات السلطة

یعتمد ھیكل المؤسسة على التفویض في 
         السلطات 

 داراتاإل ھناك تشابك في االختصاصات بین 
         أو األقسام

          كفایة وكفاءة إدارات خدمات الدعم
اإلدارات المتخصصة في تقدیم خدمات الدعم 

         في المؤسسة كافیة 

درجة الكفاءة في األداء التي تتصف بھا ھذه 
         اإلدارات 

 إدارة األزمات والكوارث ومسئولیتھا
تعتبر الوسائل المتاحة في المؤسسة كافیة 

         للتعامل مع األزمات والكوارث

         ھناك جھة محددة ومسئولة عن ذلك
 وحدة إدارة الجودة

         توجد بالمؤسسة وحدة إلدارة الجودة
         یوجد ھیكل تنظیمي وأدارى معتمد للوحدة 

         یوجد للوحدة الئحة معتمدة 
ه الوحدة واضحة في الھیكل التنظیمي تبعیة ھذ

         للمؤسسة 

توجد عالقة فعالیة بین الوحدة ومركز الجودة 
         بالجامعة 

تشكیل مجلس إدارة الوحدة الحالي یساعدھا 
         على تحقیق أھدافھا 

تشارك الوحدة في عرض ومناقشة قضایا 
الجودة بالمؤسسة على مستوى المجالس 

 الرسمیة 
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  القيادة واحلوكمةثالثاً : 
یجب أن یكون للمؤسسة قیادة واعیة تتبني فكر التطویر والسعي إلي التمیز، وقادرة على وضع 

ي مالئم یضمن كفاءة وفاعلیة أداء السیاسات الالزمة لذلك واتخاذ القرارات في إطار زمن
مجال القیادة والحوكمة في المؤسسة، وتتمثل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في 

  األتي:
1  

تقوم المؤسسة باختیار القیادات األكادیمیة ( أو یكون لھا رأي محدد وصریح في اختیار 
ییر موضوعیة موثقة ومعلنة تحقق تكافؤ الفرص، ویجب مراعاة ناء على معابھذه القیادات) 

 المعاییر التالیة عند االختیار:
 النشاط العلمي •
 إلداریة والقیادیةالقدرات ا •
 كة في األنشطة والخدمات الطالبیةالمشار •
 توي المؤسسة / الجامعة / القومي)المساھمات في مجاالت الجودة والتطویر ( على مس •
 نشطة القومیةالمشاركة في األ •
 في الذي یشھد بااللتزام والنزاھةالسجل الوظی •
 مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسین التعاون والعالقة •
تیار وتعیین المشاركة الفعالة ألعضاء ھیئة التدریس والتعبیر عن آرائھم عند اخ •

  القیادات األكادیمیة

تتوفر الوسائل المناسبة للوحدة لممارسة 
         أنشطتھا الخاصة بالجودة في المؤسسة 

 التوصیف الوظیفي
         توافر توصیف وظیفي

یتصف التوصیف الوظیفي بالشمولیة لتغطیة 
جمیع فئات الوظائف األكادیمیة واإلداریة 

 بالمؤسسة 
        

       متوسط النسبة المئویة للمعیار الثاني

 %) 80≥ (یعتبر المعیار الثاني مستوفیاً إذا كانت الدرجة 
   مستوفى

   
 

   غیر مستوفى
   

 

 

 

  5نشاط تدریبي 
  

 یدور حول القیادات األكادیمیة
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2  
على المشاركة وإبداء الرأي وحریة النقد المؤسسة نمط قیادة دیمقراطي یشجع  تتبنىیجب أن 

 واالبتكار وعلى القیادة العلیا دعم ھذا النمط ویراعي في ھذا الصدد ما یلي :
 المجتمعیة في اللجان ذات العالقةتمثیل الطالب والجھات  •
 یس ومعاونیھم واإلداریین بالكلیةنشر روح التعاون مع أعضاء ھیئة التدر •
ھا تضمن شفافیة عملیة اتخاذ القرارات وبالتالي یجب أن تأكد المؤسسة من أن سیاسات •

 لنة وموثقة ویمكن مراقبة تطبیقھاتكون السیاسات مع
3  

یجب أن تمارس مجالس المؤسسة الرسمیة مسئولیاتھا في مناقشة قضایا التعلیم وتطویر 
ألكادیمي ومتابعة تنفیذ تلك القرارات، البرامج واتخاذ القرارات التي تكفل فاعلیة أدائھا لدورھا ا

وبرامج الدراسات  لیمیة في المرحلة الجامعیة األولىالبرامج التع ى مستوىویكون ذلك عل
  المجالس توثیق تلك الممارسات في محاضرھا الرسمیة. العلیا، وعلى ھذه

4  

ً تحدد المؤسسة االحتیاجات التد • ریبیة للقیادات األكادیمیة الحالیة والمرشحة مستقبلیا
ً لألسالیب العلمیة.  (تھیئة لشغل المناصب القیادیة) وفقا

على االحتیاجات التي تم تحدیدھا على أن تتضمن  تضع المؤسسة خطة التدریب بناءً  •
 الخطة عدد ونوعیة البرامج التدریبیة وآلیات تنفیذھا.

 مالیة الالزمة للتدریب.توفر المؤسسة المخصصات ال •
تتحقق المؤسسة من التزام القیادات بالبرامج التدریبیة على أن یؤخذ ذلك في االعتبار  •

 كأحد معاییر االختیار وتقییم األداء والتحفیز.
مة توقیتھا وتنظیمھا لظروف على جودة البرامج التدریبیة ومالءتحرص المؤسسة  •

 العمل حتى تكون جاذبة للفئة المستھدفة.
 تبین: تضع المؤسسة مؤشرات لتقییم فاعلیة تدریب القیادات وتحتفظ بقواعد بیانات •
 عدد وأنواع البرامج التدریبیة المنفذة. •
نسبة الحاصلین على دورات وبرامج تدریبیة إلي إجمالي عدد القیادات  •

 األكادیمیة.
ً على التغذیة اعلى المؤسسة أن تراجع محتویات البرامج التدر •  لراجعةیبیة بناءا

 من المتدربین واألثر الذي أحدثھ التدریب في أداء القیادات.
ً لالحتیاجات والمستجدات  • ً وفقا على المؤسسة أن تراجع خطط التدریب دوریا

 األخرى.
5  

تنشئ المؤسسة قواعد البیانات تشمل مختلف اإلدارات وتحرص على دقة المدخالت وتحدیثھا 
 مر.المست
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توفیر المؤسسة نظم المعلومات اإلداریة والقانونیة الالزمة لدعم القرارات (اللوائح والقوانین 
 والسوابق ذات العالقة).

ً لحفظ واستدعاء وإتاحة تداول الوثائق. ً فعاال  یكون للمؤسسة نظاما
6  

دات األكادیمیة في المؤسسة على تقدیم كل من الدعم المادي یجب أن تحرص القیا
 والمعنوي لنظم الجودة الداخلیة ویكن ھذا الدعم في الصور التالیة:

 توفیر مكان مالئم وتجھیزات مناسبة للوحدة المعنیة بإدارة الجودة. •
 توفیر الكوادر المؤھلة والحرص على تنمیة قدرات العاملین بھا. •
 یة مناسبة لتغطیة مصروفات التشغیل والمكافآت.توفیر مخصصات مال •
توفیر تسھیالت كافیة ومناسبة لتنفیذ أنشطة وحدة وتوكید الجودة (أدوات، ووسائل  •

 االتصاالت، عاملین، وما شابھ ذلك).
 التقدیر واالعتراف والمساندة والتمكین (التفویض وحریة اتخاذ القرارات). •
یة واإلداریة لاللتزام بتنفیذ سیاسات وإجراءات النظام التوجیھ والمتابعة لألقسام األكادیم •

 الداخلي لتوكید الجودة.
7  

تسعي القیادات األكادیمیة للمؤسسة إلي تنمیة مواردھا الذاتیة بالوسائل المختلفة وتحفز 
 میة، ویراعى في ھذا الصدد ما یلي:أعضاء ھیئة التدریس للمشاركة في تلك التن

المؤسسة خطة موثقة وواقعیة لتنمیة الموارد الذاتیة تحرص فیھا على تنوع  تضع •
مصادر التمویل الذاتي مع تحدید واضح آللیات ومسئولیة التنفیذ ومؤشرات المتابعة 

 وتقییم األداء.
ً في ضوء العوائ • د التي حققتھا لتوجیھ تراجع المؤسسة خطة تنمیة الموارد الذاتیة دوریا

ً للمستجدات.  الجھود لتعزیز ألنشطة الفعالة وإضافة أو حذف أنشطة تبعا
تسعى المؤسسة إلقامة وتعزیز العالقات مع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع  •

وفتح قنوات اتصال فعالة تمكنھا من عقد اتفاقیات / إنشاء مشروعات / تقدیم استشارات 
 ي متخصصة لھذه القطاعات.أو خدمات أخر

تحفز المؤسسة أعضاء ھیئة التدریس لتنمیة الموارد الذاتیة من خالل التقدیر الرسمي  •
 واالعتراف بمساھماتھم وتعظیم استفادتھم من عائد العقود الذاتیة.

تقدم المؤسسة التسھیالت الالزمة ألعضاء ھیئة التدریس لتمكنھم من جلب مصادر  •
ھیالت إجرائیة وإداریة / وسائل تنقالت واتصاالت / إعادة توزیع التمویل المناسبة (تس

 األعباء الوظیفیة / ... الخ ).
 في –إن وجدت  –تحرص المؤسسة على تفعیل دور الوحدات ذات الطابع الخاص  •

 :تنمیة الموارد الذاتیة من خالل 
ً الحتیاجات المجتمع. •  تنوع الوحدات تبعا
 دعم إمكانیات الوحدات. •
 لوحدات من الروتین.تحریر ا •
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 الربط بین المكافآت ومستویات اإلنجاز. •
 توفیر برامج للترویج والتسویق لمنتجات أو خدمات الوحدات. •

8  
الستمراریة وتعزیز التطویر للمؤسسة كأحد  على القیادات األكادیمیة أن تسعى یجب

ارة المؤسسة، معتمدة في ذلك على نتائج التقویم المستمر المؤشرات الخاصة بتقویم كفاءة إد
  والموضوعي لألداء الكلي للمؤسسة، ویراعي في ھذا الصدد ما یلي:

ً في توفیر وتنمیة مشروعات التطویر. • ً فاعال   یكون للقیادات األكادیمیة دورا
تویات تقدیم القیادات األكادیمیة كافة أشكال الدعم لمشروعات التطویر مع متابعة مس •

  التقدم في ھذه المشروعات لضمان استمراریتھا وتحقیق األھداف المخططة لھا.
ویر بما یساھم تعظیم االستفادة من مشروعات التط حرص القیادات األكادیمیة على •

  في تحقیق رسالتھا وتمیزھا.
توافر آلیات لتقییم كفاءة إدارة المؤسسة والقیادات األكادیمیة باستخدام المؤشرات  •

  میة والنوعیة المناسبة.الك
  اشتراك جمیع األطراف المعنیة في عملیة التقییم. •
  االستعانة بآراء الطالب في اتخاذ القرارات الخاصة بالعملیة التعلیمیة. •
  االستفادة من نتائج التقویم الشامل لألداء الكلي للمؤسسة في عملیة اتخاذ القرار. •

  :القیادة والحوكمة الخاص بمعیارتي استمارة التقویم الذا عرض نموذج و فیما یلي
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التقییم  المعیار / المؤشرات / الخصائص
% 

مصدر الشواھد 
 واألدلة

مالحظات    (مبررات   
 التقییم)

  المعیار الثالث: القیادة والحوكمة
 معاییر اختیار القیادات األكادیمیة 

المعاییر المستخدمة في اختیار القیادات 
         دیمیة األكا

         ھذه المعاییر موثقة 
         ھذه المعاییر معلنة  

ھناك مشاركة وإبداء رأى من جانب أعضاء 
         ھیئة التدریس عند اختیار القیادات األكادیمیة 

تم األخذ في االعتبار نتیجة المشاركة عند 
         اختیار القیادات األكادیمیة 

 نمط القیادة 
دة في المؤسسة من وجھة نظر أعضاء نمط القیا

         ھیئة التدریس ومعاونیھم / الطالب / العاملین 

تأخذ القیادة بآراء ومقترحات ممثلي الجھات 
         المجتمعة في تطویر أداء المؤسسة 

تحرص المؤسسة على تمثیل الطالب في اللجان 
         المختلفة 

ت تحرص القیادة على األخذ بآراء ومقترحا
         العاملین والعمال بالمؤسسة وبحث شكاواھم 

 مساھمة المجالس الرسمیة في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعلیم والتعلم 
نسبة الموضوعات / القرارات الخاصة بالتعلیم 
والتعلم المدرجة في محاضر المجالس الرسمیة 

 بالمؤسسة 
        

ات الخاصة مستوي انجاز الموضوعات / القرار
بالتعلیم والتعلم التي تناولتھا المجالس الرسمیة 

 بالمؤسسة 
        

 تنمیة المھارات اإلداریة للقیادات األكادیمیة 
ھناك خطة للتدریب وتنمیة المھارات اإلداریة 

         للقیادات األكادیمیة 

تضمنت ھذه الخطة االحتیاجات التدریبیة الفعلیة 
         للقیادات األكادیمیة 

عدد البرامج / الدورات التدریبیة السنویة التي 
         تضمنتھا الخطة 

تمكنت البرامج / الدورات التي تم تنفیذھا من 
         تغطیة مختلف المھارات القیادیة 

 آلیات تنفیذ البرامج التدریبیة 
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استخدام إجراءات محددة لتنفیذ البرامج / 
        كادیمیة الدورات التدریبیة للقیادات األ

        ھذه اإلجراءات معتمدة 
        ھذه اإلجراءات معلنة

 المخصصات المالیة للتدریب
تتوافر لدى المؤسسة المخصصات المالیة الكافیة 

        لتنفیذ خطة تدریب القیادات األكادیمیة 

مصادر التمویل المستخدمة في تنفیذ خطة 
        تدریب القیادات األكادیمیة 

 مؤشرات تقییم تدریب القیادات األكادیمیة 
متوسط عدد البرامج / الدورات التدریبیة التي 

تم تنفیذھا للقیادات األكادیمیة في الخمس سنوات 
 السابقة 

       

مدى تغطیة أنواع ھذه البرامج للمھارات 
        المتنوعة 

نسبة الحاصلین على ھذه البرامج / الدورات 
        سنویا 

 نظم المعلومات والتوثیق الرسمیة 
        ھناك قواعد بیانات للمؤسسة 

        ھناك نظم للمعلومات اإلداریة ودعم القرارات
 نظام الحفظ والتداول للوثائق 

        یوجد نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق 
 دعم القیادات األكادیمیة إلدارة الجودة بالمؤسسة 

  الداخلیة الجودة نظمل المادي الدعم
تتوافر التجھیزات الكافیة للوحدة لممارسة 

        أنشطتھا 

        یتوافر للوحدة الكوادر البشریة المؤھلة 
       یتوافر للوحدة الكوادرالبشریة  الكافیة  

ھناك مخصصات مالیة كافیة للوحدة لممارسة 
          أنشطتھ 

 الدعم المعنوي 
الوحدة (تفویض) التخاذ یتم تمكین مدیر 

          القرارات فیما یتعلق بقضایا الجودة 

 التوجیھ والمتابعة لألقسام األكادیمیة واإلداریة لاللتزام بتنفیذ سیاسات وإجراءات نظم الجودة الداخلیة
ھناك آلیات للتوجھ والمتابعة لألقسام األكادیمیة 

واإلداریة لاللتزام بتنفیذ سیاسات وإجراءات 
 الجودة الداخلیة  نظم

         

          ھذه اآللیات معتمدة 
 دور القیادات األكادیمیة في تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة 

 خطة تنمیة الموارد الذاتیة 
          ھناك خطة لتنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة 
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          نسبة المحقق بالفعل من الخطة 
          مصادر التمویل الذاتي المستخدمة 

 تعد العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع 
ھناك قنوات اتصال مفعلة مع القطاعات 
اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط 

 بالمؤسسة 
         

          طبیعة ھذه القطاعات بالتحدید 
          الممارسات الفعلیة للتفاعل مع ھذه القطاعات 

 اء ھیئة التدریس لتنمیة الموارد الذاتیة تحفیز أعض
وسائل لتحفیز أعضاء ھیئة التدریس مادیا على 

          تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة 

          ھذه الوسائل مطبقة بالفعل 
 دور القیادة في تفعیل الوحدات ذات الطابع الخاص

         یوجد بالمؤسسة وحدات ذات طابع خاص مفعلة 
         دات محررة من الروتین اإلداريھذه الوح

یتم ربط المكافآت في  ھذه الوحدات بمستویات 
         اإلنتاج أو االنجاز 

ھناك برامج للترویج والتسویق لمنتجات أو 
         خدمات ھذه الوحدات 

 التقییم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة 
 ویر للمؤسسة دور القیادة األكادیمیة في استمراریة وتعزیز التط

         تقوم القیادة بجلب مشروعات لتطویر المؤسسة 
مستوى دعم القیادات األكادیمیة لمتابعة 

         واستمراریة مشروعات التطویر 

         مدي استفادة المؤسسة من مشروعات التطویر 
 تقییم كفاءة إدارة المؤسسة والقیادات األكادیمیة 

إدارة المؤسسة توجد آلیات لتقییم كفاءة 
         والقیادات األكادیمیة 

         درجة االستفادة من نتائج ھذا التقییم 
 دور المشاركة الطالبیة فى اتخاذ القرارات المؤسسیة 

تستعین إدارة المؤسسة بآراء الطالب في اتخاذ 
         القرارات الخاصة بالعملیة التعلیمیة وغیرھا

       ار الثالثمتوسط النسبة المئویة للمعی

 %) 80≥(یعتبر المعیار الثالث مستوفیاً إذا كانت الدرجة 
    مستوفى

 

   غیر مستوفى
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  امللخص باللغة اإلجنليزية
 

Summary 
 
This session aims at developing the trainees’ knowledge, skills and 
attitudes in the three domains of strategic planning, organizational 
structure and leadership and governance.  
First: Strategic Planning 
Strategic planning is a very important item of the institutional capacity. It 
is a planning process which involves forecasting the future for a long time 
(5 years or more). It also entails determining the institution’s vision, 
mission, goals, and strategic objectives that must be achieved in this 
period. 
Strategic Planning includes:  

-  The institution’s SWOT analysis 
-  Vision and Mission 
-  End goals and strategic objectives 
-  The institution’s policies 
-  The action plan designed to apply the institution’s strategy 
-  Link of the Strategic Plan to the University's Strategy 
-  Strategic situation of the institution (institution’s 
characteristics, societal role, and competitive edge) 

 
Second: Organizational Structure  
 The organizational structure of the institution should be formal in 
structure and appropriate to the size and type of the activities of the 
institution. It must ensure the achievement of the organization mission, 
goals and objectives.   
Educational institutions’ practical application in the area of 
organizational structure includes the following: 
- An appropriate organizational structure 
- Determination of the authorities, responsibilities, roles, and 
specializations 
- Availability of specialized departments supporting the educational 
process 
- Availability of Crisis/disaster Management department 
- Quality Management Unit  
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- Job description 
 
Third: Leadership and Governance 
The institution should have an illuminated leadership that adopts the 
pursuit of development and distinction. Such a leadership should also lay 
down the policies leading to this development, and take - within an 
appropriate time framework - the decisions that guarantee the efficiency 
and effectiveness of the institution.  
Educational institutions’ practical application in the area of 
leadership and governance includes the following: 

- Choice of academic leaderships 
- Leadership pattern 
- Contribution of official councils 
- Development of academic leaderships’ administrative skills 
- Official documentation and information systems 
- Academic leaderships’ support of the institution’s internal quality 

control management 
- Academic leaderships’ role in developing the institution’s 

resources 
- Constant evaluation of the institution’s management efficiency 
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 املراجع واملصادر

 

 -الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد -“دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي •

 2009اإلصدار األول ینایر 

 -بیة جمھوریة مصر العر –دلیل ضمان الجودة و االعتماد لمؤسسات التعلیم العالى  •

 2008الصادر عن الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  واالعتماد 

دلیل ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة  •

 2008المالحق الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد  أبریل

شبكة  –مصر العربیة جمھوریة –مؤسسات التعلیم العالى  –وثیقة التقویم الذاتى  •

 )  2008الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  و االعتماد ( أبریل  –المعلومات 

( بعض المقاطع من أجل دراسة الحالة فى  مواد تدریبیة مساعدة من إصدارات الھیئة •

 التدریبات  من دراسات ذاتیة حقیقیة مع حجب إسم  الكلیة و الجامعة 

  بانشاء الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد. 2006لسنة  82القانون رقم  •

  

 

• Thomas L, Wheelen J, Hanger D (2005).  Strategic management, 

pentice hall,     New   Jersey. 

• Wagner T, et al,.( 2006) Change leadership. A practical guide to 

transforming our   school, Jossy Bass – John Wiley and Sons, San 

Francisco. 

• National Assessment Colleges and Accreditation Council (2007). 

Manual for self- study  affiliated/ constitute college.   Nagarbhavi, 

Bangalore. 

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 

enhancement review (IQER)( 2008).   
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  اجللسة التدريبية الثالثة
  )2القدرة املؤسسية (

Institutional Capacity (2)  
  

 
  

  

"Do all the good you can, by the entire mean you can, 

in all the ways you can" 

"Anonymous" 

 

  تملك من طرق ووسائل" یمكنك، بكل ما ما أحسن افعل"

 المصداقیة واالخالقیات •

 الجھاز االداري •

 الموارد المالیة والمادیة •
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  احملتوى

  

  48  ..........................................................................................فكرة اجللس  التد يبية

  49  .......................................................................................  أهداف اجلل ة الت ريبية

املصداقية  األخالقيات  ابعاً    :  .................................................................................  50  

اجلهاز  إلداريخامسا :  ...........................................................................................  54  

املوارد  ملالية  املادية ادساً  :  ....................................................................................  58  

  63  ........................................................................................  امللخص با لغة اال ليزية

  65  ...................................................................................................  املراجع  املصادر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 48

  فكرة اجللسة التدريبية

  
ت و قامت بطلب مقابلة شخصیة مع السید الدكتور نائب رئیس منال مدرس باحدى الكلیاد/

تحدثت بغضب شدید الثقافیة و حین سمح لھا بالدخول  الجامعة لشئون الدراسات العلیا والعالقات

و قالت لھ اني اتظلم من القیادات في كلیتي فقد تخطاني السید الدكتور وكیل الكلیة للدراسات 

على المنحة بالرغم ان الشروط  من بعدي راه و فوجئت بحصولالعلیا في منحة ما بعد الدكتو

  تنطبق علي و عندما تقدمت للعمید

  شاء هللا   قال معلش یا دكتورة السنة الجایة ان 

فنظر الیھا الدكتور نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا في استفھام وقال كیف یحدث 

  ھذا با دكتورة 

  ر سو ف اتابع ھذه الشكوي بنفسينحن ال نمیز احدا علي األخ

  

  ؟ عزیزي المتدرب في ھذا الوضع رأیكما  −
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  أهداف اجللسة التدريبية

 

ھات التى تخص اتجالمشاركین المعارف و المھارات و اال إكتسابتھدف ھذه الجلسة إلى 

     یة والمادیةواألخالقیات، الجھاز اإلداري و الموارد المال معاییر المصداقیة

 

ً على:   بنھایة ھذه الجلسة یصبح المشارك قادرا

  داخل مؤسساتنا الجامعیة یاتاالخالقالمصداقیة وفي  نقاط الضعف و القوة یعدد •

     یاتالمصداقیة و االخالق استمارة التقویم الذاتي في جزئیة یستخدم •

  اوجھ التحسینو  ضعف و القوةنقاط ال من حیثبالمؤسسة  الجھاز اإلداري یقیم •

  استمارة التقویم الذاتي في تقییم الجھاز اإلداري  یستخدم •

  الموارد المالیة والمادیةیحدد  •

  الموارد المالیة والمادیة كفایة یقیم مدى •

 كالمباني, األجھزة والمعدات والمعامل التسھیالت المادیة بالمؤسسة التعلیمیة یقیم •

ً ف  ي ت • ً ایجابی  ا طبی  ق مع  اییر المص  داقیة و األخالقی  ات و حس  ن اس  تخدام یظھ  ر اتجاھ  ا

 الموارد المالیة و المادیة
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  تتناول ھذه الجلسة المعیار الرابع و الخامس و السادس من محور القدرة المؤسسیة  -

  

  

  

  

  القياتاملصداقية واألخ :اًرابع

سیاساتھا وقراراتھا تلتزم المؤسسة التعلیمیة بالمصداقیة والنزاھة في جمیع یجب أن 

وتعامالتھا الداخلیة والخارجیة، وتحرص على تطبیق الممارسات العادلة وعدم التمییز، وتعمل 

یكون للمؤسسة كما یجب أن على حمایة الحریات األكادیمیة وحقوق الملكیة الفكریة والنشر، 

ً، و تتمثل الممارسات دلیل موثق ألخالقیات المھنة یتاح للجمیع وتتولى متابعة تطبیقھ عملیا

 التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في مجال المصداقیة واألخالقیات في اآلتي:

1  

  حظر استخدام البرامج الجاھزة غیر المرخصة على أجھزة الحاسب اآللي بالمؤسسة.

ً على حقوق المؤلف لحمایة  عدم السماح للعاملین بالمؤسسة بنسخ المصنفات بما یشكل اعتداءا

 المصنفات الفنیة واألدبیة.

وضع إرشادات للمترددین على المكتبة لمراعاة التزامھم بالضوابط المنصوص علیھا في قانون 

 الملكیة الفكریة.

2  

دریس (توزیع تمییز بین أعضاء ھیئة الت"تحرص المؤسسة على ضمان العدالة وعدم  •

  أعباء اإلشراف والتدریس، والحوافز والمكافآت، والبعثات، وغیرھا).

تحرص المؤسسة على ضمان العدالة وعدم التمییز بین العاملین (توزیع أعباء  •

  العمل،والحوافز، والمكافآت، والترقیات، والنقل، وغیرھا).

حیث المساواة في تسعي المؤسسة إلى ضمان العدالة وعدم التمییز بین الطالب من  •

 فرص التعلم والتقویم.

  1نشاط تدریبي 
  المصداقیة واألخالقیات الواجب توافرھا في المؤسسة التعلیمیة لتحقیق الجودةیدور حول 
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 تكفل المؤسسة حریة الرأي. •

جود أحد األقارب من تتجنب المؤسسة التعارض في المصالح (عدم التدریس في حالة و •

، اإلشراف العملي على طالب معینین لوجود مصالح خاصة، إلى غیر الدرجة األولى

 ذلك).

 العادلة فور اكتشافھا.توفر المؤسسة إجراءات لتصحیح الممارسات غیر  •

 یوجد بالمؤسسة آلیات معلنة لتلقي الشكاوى والمقتراحات واالستجابة لھا. •

خطار الشاكي أى شكوى وا تحرص المؤسسة على متابعة القرارات المتخذة في شأن •

 بنتیجة المتابعة.

3  

  وجود میثاق أخالقي للمؤسسة. •

المؤسسة تطبیق الممارسات األخالقیة للوظیفة على كافة المستویات (االلتزام/  تراقب •

  األمانة/ التعامل مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسین/ احترام حقوق اآلخرین/ وغیرھا).

تتیح المؤسسة المعلومات الكافیة عنھا في الوسائل المختلفة مع الحرص على تحدیث  •

 ھذه المعلومات بصفة مستمرة.

 حري المؤسسة المصداقیة في اإلعالنات والمعلومات المنشورة.تت •
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  المصداقیة و األخالق الخاص بمعیاراستمارة التقویم الذاتي  و فیما یلي نموذج
  

 المعیار / المؤشرات / الخصائص
التقییم 

% 
مصدر الشواھد 

 واألدلة
مالحظات         

 (مبررات التقییم)

 قیة واألخالقیاتالمعیار الرابع: المصدا

 التزام المؤسسة بحقوق الملكیة الفكریة والنشر 

         مدى التزام المؤسسة بحقوق الملكیة الفكریة والنشر 

مدى كفایة اإلجراءات التي تتبعھا المؤسسة 

 للمحافظة على حقوق التألیف والنشر
        

 ثقافة حقوق الحقوق الملكیة الفكریة  

ي المؤسسة لنشر ثقافة ھناك مجھودات كافیة ف

 حقوق الملكیة الفكریة والنشر 
        

 الممارسات العادلة وعدم التمییز 

 ضمان العدالة وعدم التمییز بین أعضاء ھیئة التدریس / العاملین / الطالب

توجد إجراءات محددة لضمان العدالة وعدم 

 التمیز بین :
        

         أعضاء ھیئة التدریس    -

         ھیئة التدریس المعاونة  أعضاء   -

         الطالب   -

         العاملون   -

         یتم تطبیق ھذه اإلجراءات 

 المصداقیة في الوعود المقدمة واالستجابة للشكاوى والمقترحات 
مدى مصداقیة الوعود التي تقدمھا المؤسسة 

لإلطراف المختلفة ذات العالقة (أعضاء ھیئة 

/ الطالب / اإلطراف  التدریس ومعاونیھم

 المجتمعیة 

        

درجة استجابة إدارة المؤسسة للشكاوى 

 والمقترحات الخاصة باإلطراف ذات العالقة  
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 إجراءات تصحیح الممارسات غیر العادلة 

تم اتخاذ إجراءات تصحیحیة في المؤسسة 

 لمعالجة أي ممارسات غیر عادلة  
        

 ین اإلطراف المختلفة في المؤسسة عدم التعرض في المصالح ب

تتعارض المصالح الشخصیة لإلطراف المختلفة  

 في المؤسسة مع االھتمامات العامة للمؤسسة 
        

 االلتزام باألخالقیات المھنیة للمؤسسة التعلیمیة 

 دلیل أخالقیات المھنة بالمؤسسة

یوجد دلیل للممارسات األخالقیة للوظیفة في 

 المؤسسة 
        

         ھذا الدلیل متاح لجمیع اإلطراف 

         مدى االلتزام بأخالقیات الوظیفة 

 المعلومات المتاحة عن المؤسسة فى الوسائل المختلفة 

تغطى المعلومات المتاحة مختلف أنشطة 

 المؤسسة 
        

         یتم نشر ھذه المعلومات في وسائل متنوعة 

          یتم التحدیث في ھذه المعلومات

       متوسط النسبة المئویة للمعیار الرابع

 %) 80≥(یعتبر المعیار الرابع مستوفیاً إذا كانت الدرجة 

 مستوفى
  

 

غیر 
 مستوفى
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:خامس   اجلهاز اإلداري اً

یجب أن یكون للمؤسسة جھاز إداري مؤھل وكفء على كافة مستویاتھ لتحقیق األداء 

  .میع األنشط مما یكفل تحقیق رسالتھا وغایتھا وأھدافھاالمخطط بكفاءة بالنسبة لج

  

  

  تتمثل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في مجال الجھاز اإلداري في اآلتي:

1  

موضوعیة الختیار وتعیین وترقیة القیادات اإلداریة والتي تعتمد  اً تضع المؤسسة معاییر •

لى التأھیل العلمي والتخصص والكفاءة في األداء والتاریخ الوظیفي والتعاون مع ع

  الرؤساء والمرؤوسین والزمالء وغیرھا.

  .اعالنھاتحرص المؤسسة على توثیق ھذه المعاییر و •

تبدي المؤسسة رأیھا وبشكل موثق في حالة عدم وقوع معاییر االختیار والتعیین  •

 لرسمیة.والترقیة في دائرة اختصاصھا ا

2  

تحدد المؤسسة بصورة دوریة االحتیاجات التدریبیة للعاملین وتستخدم آلیات متعددة  •

لذلك مثل االستقصاءات وتقاریر المتابعة والرؤیة المستقبلیة الحتیاجات التطویر 

  وغیرھا.

ا تتضمن عدد تضع المؤسسة خطة للتدریب بناء على االحتیاجات التي تم تحدیدھ •

  ونوعیة البرامج التدریبیة وآلیات تنفیذھا.

 توفر المؤسسة المخصصات المالیة الالزمة للتدریب. •

تتحقق المؤسسة من التزام  األفراد المرشحین بالبرامج التدریبیة على أن یؤخذ ذلك في  •

 االعتبار كأحد معاییر االختیار وتقییم األداء والتحفیز.

  2نشاط تدریبي 
 التعلیمیة للمؤسساتكفاءة الجھاز اإلداري یدور حول 
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ظیمھا لظروف مة توقیتھا وتنالبرامج التدریبیة ومالءعلى جودة تحرص المؤسسة  •

 ة للفئة المستھدفة.العمل حتي تكون جاذب

 تضع المؤسسة مؤشرات لتقییم فاعلیة تدریب القیادات وتحتفظ بقواعد بیانات تبین: •

 عدد وأنواع البرامج التدریبیة المنفذة. -

  إلى إجمالي العدد.نسبة الحاصلین على دورات وبرامج تدریبیة  -             

من المتدربین  راجعةتراجع المؤسسة محتویات البرامج التدریبیة بناء على التغذیة ال •

 واألثر الذي أحدثھ التدریب في األداء.

 تراجع المؤسسة خطط التدریب دوریا بناء على االحتیاجات والمستجدات األخري. •

3  

  تحتفظ المؤسسة بسجالت (أو قواعد بیانات) خاصة بالمؤھالت والخبرات المتاحة •

وعیة مؤھالتھم وخبراتھم ومدي توزیع المؤسسة األفراد على اإلدارات المختلفة وفقا لن •

  متھا لمتطلبات الوظیفة وتأھیلھم لتوصیف الوظیفة.مالء

دارات بناء على عبء تحقق المؤسسة التوازن في توزیع الموارد البشریة على اإل •

 العمل.

 تحرص المؤسسة على ربط الحوافز باألداء وتفعیل سیاسات الثواب والعقاب. •

4  

تسعي المؤسسة لتوفیر اإلمكانات والتسھیالت المادیة والتكنولوجیة الالزمة لزیادة تدفق 

العاملین ویتحقق ذلك من خالل حرص األداء وتحسین اإلنتاجیة مع المحافظة على رضاء 

  المؤسسة على توفیر ظروف عمل مالئمة ومحفزة لتحسین األداء.

5  

  تضع المؤسسة معاییر كمیة ونوعیة لتقییم أداء القیادات اإلداریة والعاملین. •

  ضرورة أن تكون ھذه المعاییر موثقة ومعلنة. •

 فراد في تقییم أنفسھم.مشاركة األ •
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 إتاحة الفرصة إلطالع األفراد على نتائج التقییم. •

 رضاء القیادات اإلداریة والعاملین: 5/6

المناسبة لقیاس الرضاء الوظیفي للقیادات اإلداریة والعاملین وتھتم  الوسیلة تستخدم المؤسسة

تخاذ القرارات والتصرفات بتحلیل البیانات الخاصة بذلك، وتناقش النتائج معھم، وتسعى إلى ا

  المناسبة لمعالجة أسباب عدم الرضا الوظیفي.

  الجھاز اإلداري معیاراستمارة التقویم الذاتي في  فیما یلي نموذجو 

 المعیار / المؤشرات / الخصائص
التقییم 

% 
مصدر الشواھد 

 واألدلة

مالحظات         
(مبررات 
 التقییم)

 المعیار الخامس: الجھاز اإلداري

 معاییر اختیار وتعیین وترقیة القیادات اإلداریة 

تتصف المعاییر الحالیة الختیار وترقیة القیادات اإلداریة 

 بالموضوعیة 
      

مدي مالئمة ھذه المعاییر لتخصصات الكوادر اإلداریة للوظائف 

 الحالیة
      

       ھذه المعاییر معلنة 

 التدریب المستمر للعاملین

       االحتیاجات التدریبیة للعاملین بالمؤسسة  یتم تحدید

       ھناك خطة متكاملة للتدریب 

       نوعیة المھارات المستھدفة للبرامج التدریبیة المنفذة

 كفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشریة المتاحة 

مدى مالئمة توزیع الموارد البشریة (العاملین) المتاحة وفقا 

 لالحتیاجات الفعلیة للمؤسسة 
      

       یتم استغالل الموارد البشریة (العاملین) المتاحة بكفاءة 

 ظروف العمل وفقا للمتطلبات الوظیفیة 

مدى مالئمة ظروف العمل وفقا لمتطلبات الوظیفیة من حیث 

العمل والتجھیزات والتسھیالت المتاحة , والمناخ مالئمة أماكن 

 الصحي ووسائل االتصال المتاحة
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 تقییم أداء القیادات اإلداریة والعاملین

مدى مصداقیة النظم الحالیة المستخدمة في تقییم أداء 

 العاملین
         

تستخدم المؤسسة وسائل أخرى مبتكرة لتقییم أداء 

 العاملین
         

 لحوافز / المكافآت بمستویات األداءربط ا

یتم ربط الحوافز / المكافآت المقدمة للعاملین بمستویات 

 األداء
         

الطریقة المتبعة في ربط الحوافز / المكافآت المقدمة 

 للعاملین بمستویات األداء
         

 مستوى رضاء القیادات اإلداریة والعاملین
        المؤسسة  مستوى الرضاء الوظیفي للعاملین في

ھناك قرارات تم اتخاذھا لتحسین مستوى الرضاء 

 الوظیفي للعاملین 
       

    متوسط النسبة المئویة للمعیار الخامس
  

 

≥ یعتبر المعیار الخامس مستوفیاً إذا كانت الدرجة 
)80 (% 

    مستوفى

 غیر مستوفى
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  املوارد املالية واملاديةاً:سساد

سة أن تمارس أنشطتھا ومھامھا المختلفة لتحقیق رسالتھا وأھدافھا ال یمكن للمؤس

اإلستراتیجیة بدون توافر الموارد المالیة والمادیة الكافیة. كما یجب على المؤسسة أن تحرص 

  على حسن استخدام ھذه الموارد بكفاءة عالیة 

  

  

  

  لمالیة والمادیة في اآلتي:وتتمثل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في مجال الموارد ا

  كفایة الموارد المالیة .1

یكون للمؤسسة مواردھا المالیة السنویة الكافیة والتي تمكنھا من تحقیق أھدافھا بكفاءة 

وفعالیة ویجب على المؤسسة أن تراعي عند تخصیص موازنتھا السنویة على أنشطة التعلیم 

لھذه األنشطة ومدى مساھمة كل منھا في والبحث العلمي وخدمة المجتمع االحتیاجات الفعلیة 

  تحقیق رسالة المؤسسة وأھدافھا اإلستراتیجیة.

  لمؤسسةالمباني وطبیعة نشاط ا  .2

یكون للمؤسسة مباني مالئمة من حیث التصمیم والمساحة وطبیعة نشاط المؤسسة  •

  وتتناسب مع أعداد الطالب.

  األفراد.یكون للمؤسسة خطة موثقة لضمان األمن والسالمة للمباني و •

تھتم المؤسسة بتدریب العاملین على استخدام الوسائل واألجھزة الخاصة بذلك وإجراء  •

 التجارب الدوریة إلخالء المباني.

تلتزم المؤسسة بتوفیر نظم ووسائل األمن والسالمة في مبانیھا وتوفیر مخارج الطوارئ  •

 ریق.والعالمات اإلرشادیة الالزمة والتسھیالت المناسبة لمكافحة الح

 تحرص المؤسسة على نظافة وتجمیل مبانیھا. •

 یجب أن یتوافر بالمباني المناخ الصحي من حیث التھویة واإلضاءة. •

 یجب أن تكون المرافق العامة والخاصة بالمؤسسة كافیة وصالحة لالستخدام. •

  3 تدریبي نشاط
  المادیةلیة والماكفایة الموارد یدور حول 
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والتسھیالت المادیة  دعم وتنمیة وصیانة البنیة التحتیةضرورة توافر خطة سنویة ل •

 مع وجود آلیات واضحة لتطبیق ھذه الخطة. والمرافق

 تسھیالت ممارسة األنشطة الطالبیةأماكن و  .3

یجب أن تتوافر بالمؤسسة أماكن كافیة لممارسة األنشة الطالبیة المختلفة مثل األنشطة  •

  الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والجوالة وغیرھا.

ممارسة كل نوع من األنشطة یجب أن تكون ھذه األماكن مالئمة من حیث التجھیزات ل •

  الطالبیة.

 األجھزة والمعدات والمعامل .4

ضرورة توافر األجھزة والمعدات والمعامل الكافیة والمالئمة لطبیعة المؤسسة واألعداد  •

  المتاحة والمستقبلیة للطالب.

البد أن تكون المعدات المتوفرة صالحة لالستخدام وتراعي المؤسسة صیانتھا لتتناسب  •

  العلمي ومتطلبات البرامج المقدمة.مع التقدم 

 ت الحدیثة وتكنولوجیا المعلوماتوسائل االتصاال .5

توفر المؤسسة وسائل االتصاالت الحدیثة ونظم تكنولوجیا المعلومات المالئمة لنوع  •

  نشاطھا وبما یواكب العصر.

توفر المؤسسة نادي لتكنولوجیا المعلومات یستخدم مجانا أو باجر رمزي للطالب  •

  ء الھیئة المعاونة.وأعضا

 ة.ییكون للمؤسسة موقع على االنترنت ویتم تحدیثھ بصفة دور •

 توفر المؤسسة الحاسبات اآللیة بما یتناسب مع عدد الطالب وطبیعة البرامج التعلیمیة. •

 مستوي كفاءة استخدام الموارد  .6

  تحرص المؤسسة على حسن استغالل الموارد المتاحة ورفع كفاءة إنتاجیتھا. •

  مؤسسة أولویات الستخدام الموارد المتاحة.تضع ال •

 تراقب المؤسسة استخدام الموارد وتقوم بالتقویم المستمر لمستوى كفاءة االستخدام. •

 تراجع المؤسسة أولویات استخدام الموارد بناء على نتائج التقویم والمستجدات األخري. •
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  مالیة والمادیةالموارد ال معیاراستمارة التقویم الذاتي في  فیما یلي نموذجو 

  كود

المعیار / 
المؤشرات / 

 الخصائص
 التقییم %

مصدر الشواھد 
 واألدلة

مالحظات         
 (مبررات التقییم)

 المعیار السادس: الموارد المالیة والمادیة

 كفایة الموارد المالیة السنویة لتحقیق الرسالة والغایات واألھداف اإلستراتیجیة 

ً لتحقیق رسالتھا  الموارد المالیة المتاحة سنویا

 وغایتھا وأھدافھا اإلستراتیجیة 
        

 المباني وطبیعة نشاط المؤسسة 

         كفایة ومالئمة المباني

مدى تناسب مساحة المباني الحتیاجات 

 المؤسسة 
        

تتوافر لدى المؤسسة تجھیزات ومعدات لتحقیق 

 األمن والسالمة 
        

دیة المناسبة لتحقیق تتوافر العالمات اإلرشا

 األمان والسالمة إلفراد المؤسسة 
        

توجد خطط إلخالء المباني في حالة حدوث 

 كوارث
        

توجد خطة للتدریب على أخالء المباني في 

 حالة الكوارث 
        

         النظافة والمناخ الصحي لمباني المؤسسة 

         تتصف مباني المؤسسة بالنظافة

         ني المؤسسة المناخ الصحيیسود مبا

 المرافق العامة والخاصة 

المرافق كافیة (المصاعد / دورات المیاه / 

 الكھرباء / المیاه / وغیرھا )
        

         المرافق المتاحة بالمؤسسة صالحة لالستخدام 

         توجد خطة للصیانة الدوریة للمرافق 
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 یة صیانة المباني والتسھیالت التعلیم

ھناك خطة لصیانة المباني والتسھیالت 

 التعلیمیة 
        

         ھناك خطة مطبقة بالفعل 

 تسھیالت ممارسة األنشطة الطالبیة 

تتوافر األماكن المناسبة لممارسة األنواع 

 المختلفة لألنشطة الطالبیة 
        

التجھیزات المتاحة في ھذه األماكن مالئمة 

 بیةلممارسة األنشطة الطال
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األجھزة والمعدات والمعامل

         مدى كفایة األجھزة والمعدات والمعامل 

         مدى حداثة ھذه األجھزة والمعدات والمعامل 

مستوى استخدام األجھزة والمعدات ذات القیمة 

 ج م) 100000العالیة (أكثر من 
        

         صفة منتظمة یتم صیانة األجھزة والمعدات والمعامل ب

 الحاسبات اآللیة 

تتناسب عدد الحاسبات اآللیة المتاحة بالمؤسسة إلى 

 إجمالي عدد الطالب 
        

مدى تناسب عدد الحاسبات اآللیة المتاحة بالمؤسسة إلى 

 إجمالي أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم 
        

 مدى تناسب عدد الحاسبات اآللیة المتاحة بالمؤسسة إلى

 إجمالي عدد العاملین 
        

في حالة انخفاض إي من ھذه النسب ما ھي المجھودات 

 المبذولة للتحسین 
        

 وسائل االتصاالت الحدیثة وتكنولوجیا المعلومات  
         للمؤسسة موقع على شبكة االنترنت 

        موقع المؤسسة على االنترنت باللغة العربیة واللغة 
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 األجنبیة 

         إتاحة خدمة االنترنت بالمؤسسة  مدي

تتوافر وسائل االتصاالت الحدیثة بالمؤسسة (تلیفونات 

/ فاكس / البرید االلكتروني ) بما یتالئم مع حجم 

 المؤسسة 

        

      

 كفاءة استخدام الموارد

 توافر أنظمة للمرجعة والرقابة المستقلة والدوریة على استخدام الموارد 

أنظمة موثقة للمراجعة والرقابة الدوریة على توجد 

 استخدام موارد المؤسسة المادیة والمالیة 
         

       متوسط النسبة المئویة للمعیار السادس

 %) 80≥ (یعتبر المعیار السادس مستوفیاً إذا كانت الدرجة 

 مستوفى
  

   
 

 غیر مستوفى
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  امللخص باللغة االجنليزية

Credibility and ethics 

The educational institution must be committed to credibility and integrity 

in all its policies, decisions, internal and external transactions. The 

practical application of   the educational institutions in the credibility and 

ethics includes:   

- Commitment to intellectual property and publishing rights 

- Application of fair practices and non-discrimination  

- Commitment to professional ethics of the institution 

Administrative Staff  

There must be a qualified and competent administrative body of the 

institution at all levels to ensure the achievement of its mission, purpose 

and objectives. The practical application of the educational institution in 

that part should include: 

- Availability of a standards for  selection and promotion of 

administrative leadership   

- Provision  of continuous training programs for workers  

- Efficiency  of the management in the utilization of available human 

resources 

- Suitability of working conditions in accordance with the functional 

requirements 

- Availability of  performance  appraisal systems for administrative 

personnel   

- Satisfaction of administrative leaders and staff 

Financial and material resources 

 There must be annual financial resources for the institution sufficient to 

achieve its objectives efficiently and effectively. Also the institution 

should have suitable premises in terms of design, size and nature of 
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activity of the organization and suitable with the numbers of students. In 

addition the availability of suitable laboratory equipments, computers and 

suitable places for the student activities should be fulfilled. 
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  املراجع واملصادر

 
 -الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد -“دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي -

  2009اإلصدار األول ینایر 
لیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة، الھیئة القومیة لضمان جودة دلیل االعتماد لمؤسسات التع -

  2008التعلیم و االعتماد،  یولیو 

دلیل ضمان الجودة و االعتماد لمؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة , المالحق    -

    2008الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد , أبریل

شبكة المعلومات  –جمھوریة مصر العربیة –مؤسسات التعلیم العالى  –ذاتى وثیقة التقویم ال -

  )2008الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  و االعتماد ( أبریل  –

  بانشاء الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد. 2006لسنة  82القانون رقم  -

   

- Gary,j.and alan,s.,organizational behavior , pearson pretice hall, 2008,  

toronto 

 - Hand book for academic review (qaa 2000):users guide to the academic 

review of  

   subject in higher education institutions in the transitional period 

2002,2005  

- Hand book for institutions audit,  England .2002 

- National assessment colleges and accreditation council, manual for self 

study 

   affiliated/ constitute collage, April 2007, nagarbhavi, Bangalore. 

- The hand book of a pilot study of an integrated quality and enhancement 

review,  

  2006.  

- The hand book of a pilot study of an integrated quality and enhancement 

review (IQER), 2008. 
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- Thomas L, wheelen J, hanger D, strategic management, pentice hall,  

2005 new Jersey. 

- Wagner T, et al,. Change leadership. A practical guide to transforming 

our school, Jossy Bass – John wiley and sons, 2006, San Francisco. 

- Western association of school and college (WASC). Hand book of 

accreditation the university of  Michigan, school of public health, Jan 

2001, Michigan, USA.     
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  الرابعة التدريبية اجللسة

  )3القدرة املؤسسية (
Institutional Capacity (3)   

  

  
 

"To accomplish great things, we must not only act but also dream; not 
only plan, but also believe".  

(Anatole France)  
بل و ،و لیس فقط التخطیط، ا أیضحلم الالنجاز أشیاء عظیمة ، یجب علینا لیس فقط العمل ولكن 

 أیضا.األیمان 
  (أناتول فرانس) 

  
  

  المشاركة المجتمعیة و تنمیة البیئة •
 التقویم المؤسسي و ادارة الحوار •

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  احملتوى
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  فكرة اجللسة التدريبية
  

عضاء أحدى كلیات الطب طلب وكیل الكلیة لخدمة المجتمع و تنمیة البیئة من إفى اجتماع  
ام الجدید المجلس تحدید میعاد لعمل اجتماع لوضع خطة الكلیة لخدمة المجتمع و تنمیة البیئة للع

أحد األعضاء معترضا ض االطراف المجتمعیة المستفیدة فقام عالم بعو طلب مھلة حتى یقوم بإ
التأمین الصحى و بعض الجمعیات طراف المجتمعیة مثل وزارة الصحة و على دعوة بعض األ

ھلیةاأل  
درى و قادرون على وضع خطة الكلیة ولسنا بحاجة ألطراف و قال: كیف ھذا......... نحن أ 

 أخرى توجھنا كیف نقوم بذلك
  

  ؟موقفعزیزى المتدرب في ھذا ال فما رأیك
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  أهداف اجللسة التدريبية

 
المعارف و المھارات و اإلتجاھات التى تخص معاییر  المشاركین إكسابتھدف ھذه الجلسة إلى 

  وتنمیة البیئة المشاركة المجتمعیة
  التقویم المؤسسى وادارة الجودةو 

 
ً على أن:   بنھایة ھذه الجلسة یكون المشارك قادرا

  
  المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئةیعرف مفھوم  •
نق  اط الض  عف و  م  ن حی  ثخطة وبرامج المؤسسة لخدم  ة المجتم  ع و تنمی  ة البیئ  ة  یقیم  •

 القوة و اوجھ التحسین 
ُ إزاء المشاركة المجتمعیة و تنمیة البیئة • ً ایجابیا   یظھر اتجاھا
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  تتناول ھذه الجلسة المعیار السابع و الثامن في محور القدرة المؤسسیة

  املشاركة اتمعية وتنمية البيئة سابعاً:
للمؤسسة التعلیمیة دور ھام في حمایة البیئة وتنمیة المجتمعات المحیطة بھا وعلیھا أن تحرص 

خالل ما تمارسھ من أنشطة أو تقدمھ من خدمات  على تلبیة احتیاجات المجتمع المحیط من
  ھ عن تلك الخدماتئوتحرص على قیاس رضا

  

  

   

  تتمثل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في مجال المشاركة المجتمعیة في اآلتي:

1  
  ا بوسائل علمیة ومتعددة.تحدد المؤسسة االحتیاجات الحقیقیة للمجتمع المحیط بھ •

تضع المؤسسة خطتھا لتنمیة البیئة وخدمة المجتمع استجابة لالحتیاجات التي حددتھا  •
 وبما یخدم األولویات القومیة في ھذا المجال.

تسعي المؤسسة إلى تنمیة الوعي بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة بین الطالب وأعضاء  •
 ھیئة التدریس.

مشاركة كل من الطالب وأعضاء ھیئة التدریس في تحرص المؤسسة على تفعیل  •
 برامج خدمة المجتمع.

2  
تخصص المؤسسة وحدة إداریة مزودة بالكوادر المؤھلة وتكون تابعة لوكیل شئون  •

  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.

 دمھا.توثق المؤسسة األنشطة المجتمعیة التي تق •

 تضع مؤشرات لقیاس كفاءة الخدمات المقدمة ورضاء المجتمع عنھا. •

3  
  تحرص المؤسسة على تفعیل مشاركة األطراف المجتمعیة في مجالسھا. •

تسعي المؤسسة إلى مشاركة األطراف المجتمعیة ذات العالقة في تصمیم وتنفیذ  •
 البرامج التعلیمیة.

سة إلى مشاركة األطراف المجتمعیة في تدریب الطالب وتوفیر فرص تسعي المؤس •
 عمل للخرجین.

  )1(نشاط تدریبي 
 یدور حول خطة خدمة المجتمع و تنمیة البیئة
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توجد المؤسسة اتصاالت وعالقات مستمرة وفعالة مع األطراف المجتمعیة (مثال:  •
 مشاركتھم في ملتقي التوظیف).

تسعي المؤسسة إلى تقدیم خدماتھا المتخصصة لقطاعات المجتمع المختلفة مثل  •
 امج التدریبیة واإلرشادات والقوافل الطبیة وغیرھا.االستشارات والبر

4  
تستخدم المؤسسة الوسائل المختلفة والمناسبة لتنمیة وحمایة البیئة (الندوات/  •

  المعارض/ ورش العمل/ مشروعات نظافة البیئة، وغیرھا).

 یة وحمایة البیئة.مساھمتھا في تنم بتقییم نتائج ھذه الممارسات ومدى تقوم المؤسسة •

5  
تقوم المؤسسة بقیاس رضاء األطراف المجتمعیة ومنظمات سوق العمل عن دورھا  •

  في المجتمع ومستوى أدائھا ومستوى خریجیھا 

تحرص المؤسسة على تحلیل وتقییم مستوى رضا ھذه األطراف وتتخذ من القرارات  •
 ھا عن أداء المؤسسة ومستوى خریجھا.والتصرفات التي تساعد على زیادة رضائ

  

 

  
  

  معيةاألطراف ات
كافة األفراد والمؤسسات والجھات التي لھا اھتمام مشروع أو مصلحة ما أو تتحمل 
ً للسیاق. ویقصد بھم بالنسبة للمؤسسة التعلیمیة  مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار إلیھ تبعا

ھیئة التدریس ومعاونیھم، والعاملین بالمؤسسة،  بصفة عامة الطالب، وأولیاء األمور، وأعضاء
وممثلي النقابة المھنیة المرتبطة ببرامج المؤسسة، وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي 
تتعامل مع المؤسسة سواء كمستھلكین لخدماتھا، أو یقومون بتوفیر أماكن للتدریب، أو یشكلون 

ً. ویتغیر نطا ق األطراف المجتمعیة بتغیر السیاق المذكورة المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافیا
  فیھ. 

  المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة معیاراستمارة التقویم الذاتي في  و فیما یلي

  

  

  

  2نشاط تدریبي 
 یدور حول األطراف المجتمعیة المعنیة بمؤسستك التعلیمیة
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التقییم  المعیار / المؤشرات / الخصائص
% 

مصدر الشواھد 
 واألدلة

مالحظات    (مبررات      
 التقییم)

 وتنمیة البیئةالمعیار السابع: المشاركة المجتمعیة 
توجد خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة 

           البیئة المحیطة 
           یتم تطبیق ھذه الخطة بالفعل 

بنیت الخطة على أسالیب ووسائل واضحة 
          لتحدید احتیاجات المجتمع المحیط 

 برامج التوعیة بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة 
جتمع توجد برامج للتوعیة بخدمة الم

          وتنمیة البیئة 
القطاعات المستھدفة بالنوعیة (ھیئة 

التدریس ومعاونیھم / الطالب/ العاملین / 
          اإلطراف المجتمعیة )

یتم قیاس مستوى رضاء اإلطراف 
المجتمعیة عن خدمات المجتمع وتنمیة 

          البیئة التي تقدمھا المؤسسة 
 المجتمع وتنمیة البیئة  االعتبارات التنظیمیة ألنشطة خدمة

یوجد بالمؤسسة وحدة إداریة تابعة لوكیل 
          شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

یمارس العاملون بقطاع خدمة المجتمع 
وتنمیة البیئة اختصاصاتھم طبقا لتوصیف 

          وظیفي محدد
تقوم المؤسسة بتوثیق الخدمات واألنشطة 

          ة البیئة المقدمة لخدمة المجتمع وتنمی
 تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع 

 مشاركة اإلطراف المجتمعیة في مجالس وأنشطة  المؤسسة 
تشارك اإلطراف المجتمعیة المختلفة في 

          مجالس المؤسسة 
تشارك اإلطراف المجتمعیة المختلفة في 

          إعداد البرامج التعلیمیة 
ختلفة في تشارك اإلطراف المجتمعیة الم

          تدریب الطالب في أماكن العمل
تشارك اإلطراف المجتمعیة المختلفة في 

          عید الخریجین 
تساھم اإلطراف المجتمعیة المختلفة في 
          توفیر فرص العمل لخریجي المؤسسة  

 االتصاالت والعالقات مع اإلطراف المستفیدة 
ھناك اتصاالت وعالقات مستمرة بین 

سسة وكافة اإلطراف المجتمعیة ذات المؤ
          العالقة 



 

 75

  التقومي املؤسسي وإدارة اجلودة ثامناً:
تلتزم المؤسسة بإجراء تقویم شامل ومستمر لقدرتھا المؤسسیة بھدف تحدید مجاالت القوة 

ا. وتستخدم المؤسسة نتائج والعمل على تعزیزھا، وكذلك مجاالت الضعف والعمل على معالجتھ
  التقویم في تطویر وتعزیز نظمھا الخاصة بإدارة الجودة

  
  
  

  تتمثل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات في ھذا الصدد في التالي:

1 
  تحرص المؤسسة على إجراء عملیة التقویم الذاتي بصفة شاملة ودوریة. •

 التدقیق والمراجعة الداخلیة / الخارجیة.تعتمد المؤسسة على  •

یتم التقییم بناء على معاییر ومؤشرات موضوعیة وقابلة للقیاس سواء كانت كمیة أو  •
 نوعیة أو األثنین معا.

 استعانة المجتمع بالخدمات المتخصصة التي تقدمھا المؤسسة (عدد/نوع/الجھات المستفیدة)
مدى استعانة اإلطراف المجتمعیة 
بالخدمات المتخصصة التي تقدمھا 

          المؤسسة 
 الممارسات الفعلیة لتنمیة وحمایة البیئة 

ج لممارسات فعلیة لتنمیة ھناك نماذ
          وحمایة البیئة 

          نتائج ھذه الممارسات فى التطبیق العملي 
 مساھمات الطالب وأعضاء ھیئة التدریس في برامج خدمة المجتمع  

توجد مساھمات للطالب وأعضاء ھیئة 
التدریس  ومعاونیھم  في برامج خدمة 

          المجتمع وتنمیة البیئة 
 ییم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء المؤسسة / مستوى الخریجقیاس وتق

تم قیاس وتقییم رضاء منظمات سوق 
العمل والمجتمع المدني عن مستوى 

          خریجیھا 
تمت االستفادة من النتائج التي تم الحصول 

          علیھا 
       متوسط النسبة المئویة للمعیار السابع

 %) 80≥ (عیار السابع مستوفیاً إذا كانت الدرجة یعتبر الم
   مستوفى

 

   غیر مستوفى
 

  3نشاط تدریبي 
 دارة الجودةإیدور حول التقویم المؤسسي و 
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 تتم عملیة التقویم الذاتي للمؤسسة من خالل وحدة توكید الجودة. •

  وحدة  توكید الجودة

المؤسسة ویتوافر لدیھا كافة الوثائق واألدلة  ھي الوحدة المسئولة عن إدارة الجودة داخل 
  الخاصة بالممارسات التطبیقیة إلدارة الجودة في المؤسسة. 

  شة نتائج التقویم الذاتي للمؤسسةمناق .2

  یتم تحدید مجاالت القوة والضعف في األداء الكلي للمؤسسة. •

للمؤسسة مع تناقش المؤسسة نتائج التقییم وخاصة مجاالت الضعف في األداء الكلي  •
أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب والقیادات اإلداریة والعاملین واألطراف 

 المجتمعیة.

 م المؤسسة بإعداد ملخص تنفیذي لنتائج التقویم الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة.تقو •

3 
ویاتھ ومسؤولیاتھ من مجاالت التطویر وأوالتضع المؤسسة خطة للتطویر والتعزیز تتض •

  یم الشامل للقدرة المؤسسیة متابعة اإلنجاز وذلك في ضوء نتائج التقو ومؤشرات

 تتخذ المؤسسة القرارات التصحیحیة المناسبة لمعالجة مجاالت الضعف في أدائھا الكلي. •

 دة.تقوم المؤسسة بتصمیم البرامج والمشروعات الالزمة لتعزیز إدارة الجو •

تتأكد المؤسسة من التزام األقسام العلمیة واألفراد بتنفیذ خطة وأنشطة التطویر  •
 والتعزیز.

تعمل المؤسسة على زیادة وعى األفراد بأھمیة وضرورة التغییر والتطویر وتعمل على  •
تقلیل درجة المقاومة من خالل برامج ھادفة لكسب الدعم والتأیید لبرامج ومشروعات 

 ر.التعزیز والتطوی

 تشرك المؤسسة األطراف المعنیة في وضع خطط وسیاسات التغییر. •

 تحرص إدارة المؤسسة على أن تكون مصلحة الطالب في مقدمة أھتماماتھا. •

تسعي المؤسسة إلى تحسین وضعھا التنافسي، وتشجیع الطلب على خریجیھا في سوق  •
 العمل.

عمل المختلفة خاصة في تحرص المؤسسة على قیاس وتقییم كفاءة الخرجین في جھات ال •
  المجتمع المحیط.

  وإدارة الجودة تقویم األداء الكلي للمؤسسة معیاراستمارة التقویم الذاتي في  و فیما یلي
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التقییم  المعیار / المؤشرات / الخصائص
% 

مصدر الشواھد 
 واألدلة

مالحظات    (مبررات      
   التقییم)

 و  إدارة الجودة بالمؤسسةللمؤسسة المعیار الثامن : تقویم األداء الكلي 
 تقویم األداء الكلي للمؤسسة

تتم عملیة تقویم األداء الكلي للمؤسسة بصفة 
       دوریة 

یتم مقارنة نتائج التقویم األداء الكلي للمؤسسة 
       عبر فترات زمنیة مختلفة 

 مراجعة ومناقشة مؤشرات التقویم الكلى ألداء للمؤسسة
مؤشرات نتائج التقویم الكلي ألداء  یتم مراجعة
       المؤسسة 

یتم مناقشة مؤشرات نتائج التقویم الكلي ألداء 
       المؤسسة مع :

       أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم           ·
       الطالب           ·
       العاملون           ·
       اإلطراف المجتمعیة ذات العالقة           ·

 انعكاس نتائج تقویم األداء الكلي للمؤسسة على إدارة الجودة 
یتم اتخاذ قرارات تصحیحیة األداء الكلي 

       للمؤسسة في ضوء نتائج التقویم

أمكن تحدید مجاالت مستقبلیة للتعزیز 
       والتطویر في ضوء نتائج تقویم األداء الكلى 

یجة حدث تغییر ملموس في األداء الكلى نت
       االستفادة من نتائج التقویم 

تم توجیھ برامج ھادفة للتوعیة وكسب الدعم 
       والتأیید لبرامج ومشروعات التعزیز والتطویر 

       طرأ تحسن على الوضع التنافسي للمؤسسة 
تزاید إقبال المنظمات في سوق العمل على 

       خریجي المؤسسة 

الخریجین في  یتم استقصاء مستوى كفاءة
       المنظمات التي یعملون بھا

     متوسط النسبة المئویة للمعیار الثامن

ً إذا كانت الدرجة   %) 80≥ (یعتبر المعیار الثامن مستوفیا
   مستوفى

 
غیر 

 مستوفى
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  امللخص باللغة اإلجنليزية
Summary 

This Session deals with two main aspects within institutional capacity; 
namely, community participation and environment development, and 
institutional assessment and quality management. 
First: Community Participation and Environment Development 
 The educational institution has an important role in protecting the 
environment and developing the surrounding communities. It should be 
keen to meet the needs of the surrounding community through its 
activities and the services it offers. It should also pay heed to the process 
of measuring the satisfaction of the community regarding those services.  
Educational institutions’ practical application in the area of 
community services and environment development includes the 
following: 
- Community service and environment development plans and programs 
- Organizational considerations regarding the activities of community 

service and environment development  
- Interaction with civil society organizations  
- Contribution of students and faculty members in community service 
programs  
- Communications and relations with stakeholders. 
- Evaluation of the labor market organizations and civil society 
satisfaction regarding the   performance of the institution / graduate level 
 
Second: Institutional assessment and Quality Management  
The institution is committed to conducting a comprehensive and 
continuing assessment of its institutional capacity in order to identify 
areas of strength and work on reinforcing them, as well as areas of 
weakness and work on improving them. The institution should use the 
results of its assessment to reinforce and improve its quality management 
systems. 
 
Educational institutions’ practical application in the area of 
institutional assessment and quality management include the 
following: 
- The continuity of the self-assessment of the overall performance of the 
institution  
- Reviewing and discussing the indicators of self-assessment of the 
overall performance of the institution  
- Taking corrective actions regarding the results of the ongoing self-
assessment and quality management within the institution  
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 -الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد -“دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي” •
 2009اإلصدار األول  ینایر 
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Manual for self- study affiliated/ constitute college. Nagarbhavi, 
Bangalore. 

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 
enhancement review 2006.  

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 
enhancement review (IQER)   ( 2008).   

• Thomas L, Wheelen J, Hanger D (2005).  Strategic Management, 
Pentice Hall,     New   Jersey. 

• Wagner T, et al,.( 2006) Change leadership. A practical guide to 
transforming our   school, Jossy Bass – John Wiley and Sons, San 
Francisco. 

• Western Association of School and College (WASC) (2001). Hand 
book of accreditation the University of Michigan, School of public 
health, Michigan, USA.    
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  اجللسة التدريبية اخلا مسة

  )1( الفاعلية التعليمية

Educational Effectiveness (1)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  

If you are positive that you will succeed, success is certain 
  

Anonymous""  
  "نجاحك مؤكدإذا كنت على یقین من أنك سوف تنجح ، ف"

  
  

  الطالب والخریجون •

 المعاییر األكادیمیة •
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  فكرة اجللسة التدريبية
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما رأیك عزیزى المتدرب فى ھذه المشكلة و كیف یمكن التغلب علیھا و ھل راعت  −

  بعض الطالب ام ال...؟ ظروف الكلیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قلیمیة الجامعات اإل ىحدإالكلیات العملیة فى  بإحدىطالبة ى نھ

دخلت نھى على الدكتورة التى تقوم بتدریس الحصة العملیة و طلبت منھا االستئذان باالنصراف 

  من الحصة 

ذنین باالنصراف أام و قالت لھا لقد الحظت یا نھى انك تستفنظرت الیھا الدكتورة فى استفھ

رس بالحصة العملیة و ال  ھیترتب علی امم الدراسيمبكرا منذ بدایة العام  ّ صلین  ما ید ّ انك التح

  تحصلین على التدریب الكافى الذي یتیح لك النجاح 

و ال یسمح لنا بالتأخیر مقیمة بالمدینة الجامعیة  أنانظرت الیھا نھى فى حزن وقالت یا دكتورة 

بعد الساعة السادسة مساء و الحصة العملیة تنتھى الساعة السابعة و لألسف لم یراعي من وضع  

  الجدول ظروفنا نحن الطالبات المغتربات

قوم بعمل بعض الترتیبات للتغلب أال تحزني سوف  ا:فنظرت الیھا الدكتورة بتعاطف و قالت لھ 

  للمدینة الجامعیة بالجدول الدراسى لیسمح لكم بالدخول . اً ل خطابرسأ المشكلة و سوفه على ھذ
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  أهداف اجلل ة الت ريبية

 
تھدف ھذه الجلسة إلى إكساب المشاركین المعارف و المھارات و االتجاھات التي تخص معاییر 

  الطالب و الخریجون و المعاییر األكادیمیة
 

  
ً على أن:   بنھایة ھذه الجلسة یصبح المشارك قادرا

  
 معیار الخاص بالطالب و الخریجینیتعرف على مكونات ال -1
 یقیم مكونات المعیار الخاص بالطالب و الخریجین -2
 یتفھم المعاییر األكادیمیة التي تبنتھا المؤسسة -3
 یقیم الممارسات التطبیقیة للمعاییر األكادیمیة  -4
 یقیم التوافق بین المعاییر األكادیمیة و البرامج التعلیمیة -5
  الب و الخریجین و المعاییر األكادیمیةیتنبنى اتجاھات إیجابیة إزاء الط -6
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ھى تحقیق المؤسسة لألھداف المخططة للتعلیم والتعلم، والذي یمثل نشاطھا  الفاعلیة التعلیمیة

األساسي ویحدد طبیعتھا ویمكنھا من مقابلة توقعات المستفیدین النھائیین ومن ثم كسب ثقة 

ة سیاسات قبول الطالب، وتبني معاییر معتمدة من الھیئة لبرامجھا المجتمع. ویتطلب ذلك مالئم

التعلیمیة، وتحقیق نتائج التعلم المستھدفة من البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة، وتوفر 

المصادر المناسبة للتعلم الذاتي، ودعم البحث العلمي، وتوفیر خریجیین بمواصفات تتفق مع 

  متطلبات سوق العمل. 

  ضمن الفاعلیة التعلیمیة المحاور األتیةو تت

  الطالب والخریجون-1

  المعاییر األكادیمیة-2

  البرامج / المقررات الدراسیة-3

  التسھیالت المادیةو التعلیم والتعلم -4

    أعضاء ھیئة التدریس-5

  البحث العلمي واألنشطة العلمیة األخرى-6

  الدراسات العلیا-7

  علیمیةالتقویم المستمر للفاعلیة الت-8

 تناول ھذه الجلسة المعیار األول والثاني فى محور الفاعلیة التعلیمیة

:   الطالب واخلرجيون أوالً
یعتبر الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة ومن ثم یجب أن تحرص المؤسسة على توفیر 

تنقطع فرص التعلم المتكافئة، وتقدیم الدعم واإلرشاد، وتشجیع األنشطة الطالبیة كما یجب أن ال 

عالقة المؤسسة بالطالب حتي بعد تخرجھم من خالل مكتب خدمات الخرجین. وتتمثل 

  الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في مجال الطالب والخرجین في اآلتي:
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    1نشاط تدریبى

  یدور ھذا النشاط حول سیاسات قبول وتحویل الطالب

  

1  
ق سیاسات قبول الطالب مع رسالة المؤسسة وغایاتھا وأھدافھا یجب أن تتف •

اإلستراتیجیة، كما یجب مراجعة ھذه السیاسات دوریا في ضوء التغیرات والتطورات 

  المختلفة.

تحرص المؤسسة على أن تتصف السیاسات واإلجراءات الخاصة بالقبول بالشفافیة  •

 وتكافؤ الفرص.

ب وتوزیعھم على التخصصات المختلفة وتوفر تعلن المؤسسة سیاساتھا لقبول الطال •

المعلومات الكافیة عنھا للطالب (أدلة الطالب/ المؤسسة االلكتروني/ إرشاد طالبي/ 

 برامج تعریفیة للطالب الجدد).

تراعي المؤسسة تناسب عدد الطالب المقبولین مع حجم المؤسسة ومواردھا وفي حالة  •

یة فإنھ یجب أن تتخذ اإلجراءات المناسبة عدم قدرتھا على تحقیق ذلك ألسباب خارج

لمعالجة ھذه المشكلة (مثال ذلك تقسیم الطالب على مجموعات / تمدید فترة الدراسة 

 الیومیة/ وغیرھا).

 ة للتحویل من وإلى المؤسسة.لتضع المؤسسة سیاسات وإجراءات واضحة وعاد •

ویل في الوقت المناسب المناسبة التي تساعد على أن یتم التح ألسالیبتتخذ المؤسسة ا •

 وبما ال یؤثر سلبا على الدراسة.

مناظرة، وتعمل على  ىتھتم المؤسسة بدراسة أسباب التحول إلى مؤسسات أخر •

 االستفادة من نتائج ھذه الدراسة في االحتفاظ بالطالب.

 تستخدم المؤسسة أسالیب وبرامج فاعلة للترویج لجلب الطالب الوافدین. •

 یذ برامج وأنشطة متنوعة لرعایة الطالب الوافدین.تحرص المؤسسة على تنف •

 تحرص المؤسسة على قیاس وتقییم رضاء الطالب عن سیاسات القبول والتحول. •
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2  
تحرص المؤسسة على دراسة خصائص واحتیاجات الطالب من خالل الوسائل المختلفة  •

.  

 السابقة.تحدد المؤسسة االحتیاجات الحقیقیة للطالب في ضوء الخصائص  •

تضع المؤسسة خطة لخدمات الدعم الطالبي وفقا لالحتیاجات الحقیقیة للطالب على أن  •

خدمات الدعم تحرص على التطبیق السلیم لھذه  ألولویاتتتضمن ھذه الخطة نظاما 

 الخطة.

یكون لدى المؤسسة سیاسة واضحة ومعلنة تتعلق بالدعم المالي للطالب. كما یجب أن  •

 اییر موضوعیة وعادلة لتوزیع الدعم المالي للطالب.تستخدم المؤسسة مع

توفر المؤسسة الرعایة الصحیة للطالب سواء من خالل عیادة مخصصة للحاالت  •

وخاصة للتعامل مع  ىستخدام وسائل أخراالمؤسسة أو ب ىالطارئة في داخل مبن

 الحاالت المرضیة للطالب.

دراسیا من الطالب وتقدم لھم یتوفر لدى المؤسسة آلیات محددة لتحدید المتعثرین  •

 البرامج المناسبة لرعایتھم مع الحرص على التقییم المستمر لفاعلیة ھذه البرامج.

تقدم المؤسسة الخدمات الالزمة لذوى االحتیاجات الخاصة وتشمل تسھیالت إنشائیة،  •

ودعم أكادیمي ودعم مادي، ورعایة صحیة، وما شابھ ذلك. كما تستخدم المؤسسة 

حددة ومعلنة الكتشاف المتفوقین والمبدعین من الطالب، وأخیرا تحرص على أسالیب م

 توفیر برامج الدعم والرعایة المالئمة لھم.

توفر المؤسسة نظام موثق ومعلن لتوجیھ وإرشاد الطالب الجدد كما یجب أن تحرص  •

المؤسسة على توعیة وإعالم الطالب بنظام اإلرشاد األكادیمي المتبع وذلك من خالل 

الوسائل المختلفة وأخیرا یجب التحقق من أن االرشاد األكادیمي یؤدي دوره بفعالیة في 

 التطبیق العملي.

توفر المؤسسة أدلة للطالب تتضمن معلومات شاملة عن المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة  •

وخدمات الدعم الطالبي وتقوم بتحدیثھا دوریا كما یجب أن یكون ھذا الدلیل متاحا 

 ب ویسھل الحصول علیھ.لجمیع الطال
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توفر المؤسسة وسائل االنتقال الداخلیة أو الخارجیة المناسبة للطالب في حالة حتمیة  •

 ذلك وفقا لطبیعة موقعھا الجغرافي.

توفر المؤسسة المنح الدراسیة (إن أمكن) على تضمن تكافؤ الفرص في الحصول علیھا  •

 لعملي.من خالل وجود معاییر موضوعیة ومعلنة في التطبیق ا

 تحرص المؤسسة على قیاس وتقییم رضاء الطالب عن خدمات الدعم الطالبي. •

3  
توفر المؤسسة األماكن المالئمة من حیث المساحات والتجھیزات لممارسة األنشطة  •

  الطالبیة المختلفة.

تستخدم المؤسسة برامج وأسالیب لتشجیع وجذب الطالب للمشاركة في األنشطة  •

 ة.المختلف

تحرص المؤسسة على تشجیع وتحفیز المتفوقین في األنشطة الطالبیة علمیا ومادیا  •

 ومعنویا.

تھتم المؤسسة بأھمیة دور اتحاد الطالب والعمل على تفعیل مساھماتھ في مجال  •

 األنشطة الطالبیة.

 تكفل المؤسسة مشاركة الطالب في اللجان المختلفة وتحرص على تفعیلھا وتعزیزھا. •

4  
  تخصص المؤسسة وحدة إداریة لخدمات الخریجین. •

 تقیس المؤسسة التوجھ الوظیفي للخرجین وتحتفظ بقواعد بیانات للخرجین. •

 تنظیم المؤسسة ملتقي للتوظیف سنویا. •

 تصدر المؤسسة كتابا سنویا للخرجین یسھل الحصول علیھ. •

 تشجع وتدعم المؤسسة رابطة الخرجین لتعزیز العالقة معھم   •

  معیار الطالب والخریجیناستمارة التقویم الذاتي في  فیما یلىو
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        المعیار
  المعیار الثالث: البرامج / المقررات الدراسیة

 سیاسات قبول وتحویل الطالب 
سیاسات قبول الطالب بالمؤسسة تتفق مع 

         رسالتھا وأھدافھا اإلستراتیجیة 

سیاسات وإجراءات القبول تتسم بالشفافیة وتكافؤ 
          الفرص

سیاسات قبول وتوزیع الطالب على التخصصات 
المختلفة معلنة بوسائل مختلفة ( الموقع 

اإلرشاد  –أدلة الطالب  –االلكترونى للكلیة 
 الطالبى ....) 

        

تراعى المؤسسة تناسب عدد الطالب المقبولین 
    ردھامع إمكانیات وموا

سیاسات وإجراءات التحویل من وإلى المؤسسة 
           معتمدة وواضحة وعادلة

         توجد إحصاءات بتطویر أعداد الطالب الوافدین
یتوفر بالمؤسسة أسالیب وبرامج للترویج وجلب 

         الطالب الوافدین 

 الدعم الطالبى 
توجد خطة موثقة ومعتمدة ومطبقة لخدمات الدعم 

         بى روعي فیھا االحتیاجات الفعلیة للطالب الطال

توفر المؤسسة الخدمات االزمة لذوى االحتیاجات 
 –الخاصة (إن وجد) مثل التسھیالت اإلنشائیة 

 برامج الدعم األكادیمى والمادي والصحي 
        

توجد أسالیب محددة ومعلنة الكتشاف الطالب 
         ھم المتفوقین وتوفیر برامج العم والرعایة ل

توجد برامج وأنشطة مالئمة لرعایة الطالب 
األنشطة  –الرعایة الصحیة  –الوافدین ( السكن 

 الریاضیة وماشابھ ) 
        

         یوجد نظام موثق ومعلن إلرشاد الطالب الجدد 
تتوافر الرعایة الصحیة(عیادات) واإلسعافات 

         السریعة المالئمة للطالب في الحااللت الطارئة

یتوافر دلیل للطالب یشمل المعلومات الكافیة عن 
المؤسسة وبرامجھا التعلیمیة وخدمات لدعم 

 ً  الطالب , ویتم تحدیثھ دوریا
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  ثانياً:املعايري األكادميية
) والتي تبنتھا ویمكن NARSتلتزم المؤسسة بالمعاییر األكادیمیة القیاسیة القومیة (

كادیمیة أخري على أن تكون معتمدة من الھیئة، وفي الحالة األخیرة للمؤسسة أن تبني معاییر أ

یتم اعتماد المؤسسة طبقا لھذه المعاییر وتشتمل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في 

  ھذا المجال على التالي:

1 NARS 
مختلفة والتي أعدتھا الھیئة باالستعانة بخبراء المعاییر األكادیمیة للبرامج التعلیمیة ال

متخصصین وممثلین لمختلف قطاعات المستفیدین. وتمثل ھذه المعاییر الحد األدنى المطلوب 

  تحقیقھ لالعتماد. 

2  
المعاییر األكادیمیة القیاسیة والتي تتبناھا المؤسسة وتعتمد من الھیئة بشرط أن یكون 

  من الحد األدنى للمعاییر القومیة القیاسیة. مستواھا أعلى 

یجب أن تتوافق المعاییر األكادیمیة التي تبنتھا المؤسسة مع رسالتھا وأھدافھا  •

  اإلستراتیجیة.

ین بالمعاییر تعمل المؤسسة على توعیة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعامل •

 .األكادیمیة المتبناه

لتعلیمیة مع المعاییر األكادیمیة من خالل الدراسة تتأكد المؤسسة من توافق برامجھا ا •

 والمراجعة الداخلیة والخارجیة.

(توفیر التعلم  تتخذ المؤسسة اإلجراءات الالزمة للوفاء بمتطلبات المعاییر المتبناه •

 الالزمة وتعدیل المقررات وطرق التقویم وإدخال طرق حدیثة للتعلم،وغیرھا).

 .بیق المعاییر األكادیمیة المتبناهیاس ومتابعة مدى تطتستخدم المؤسسة آلیات محددة لق •
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  امللخص باللغة اإلجنليزية
Summary 

This Session deals with the first two aspects within educational 

effectiveness; namely, students and graduates, and academic standards. 

This entails achieving the planned for objectives of learning and teaching, 

which represent the institution’s main activity, determines its nature, and 

enables it to meet the end users’ expectations and earn the trust of society.  

 

First: Students and Graduates 

The educational institution should work to provide equal learning 

opportunities, support and guidance for the student and promote student 

activities. It should also keep a continuous relationship with the students 

after their graduation through the Office of Alumni Services. 

The practical application of educational institutions in the field of 

students and graduates will be in the following items: 

-Policies to accept and transfer students  

- Student support  

- Student Activities  

- Graduates services  

- Student satisfaction assessment 

 

Second: Academic standards 
 
The institution must be committed to the National Academic Reference 

Standards (NARS) which have been adopted. The institution can also 

adopt other academic standards provided that they are accredited by the 

authority.  

When accredited rather than NARS standards are adopted, the 

following should be put into consideration: 
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- Accredited standards should conform to the mission and strategic 

objectives of the institution.  

- The institution should make sure that its educational programs are 

compatible with academic standards through careful revision and 

study.  

- Faculty staff members and their assistants should be educated 

about the promoted academic standards. 

- The institution should use specific mechanisms to evaluate and 

monitor the degree of application of the adopted academic 

standards. 
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 املراجع واملصادر
 

 
 -الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد -“دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي” •

 2009اإلصدار األول  ینایر 

ر العربیة، الھیئة القومیة لضمان دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مص •

 2008جودة التعلیم واالعتماد یولیو 

الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد دلیل ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات  •

 2008التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة المالحق  أبریل

  ودة التعلیم واالعتماد.بانشاء الھیئة القومیة لضمان ج 2006لسنة  82القانون رقم  •

  

   

• Gary J, Alan S (2008). Organizational behavior, Pearson Pretice 

Hall,  Toronto 

• Hand book for academic review (QAAP 2000) :users guide to the 

academic review of subject in higher education institutions in the 

transitional period 2002 -2005. 

• Hand book for Institution’s Audit,  England (2002) 

• National Assessment Colleges and Accreditation Council (2007). 

Manual for self- study affiliated/ constitute college. Nagarbhavi, 

Bangalore. 

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 

enhancement review 2006.  

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 

enhancement review (IQER)   ( 2008).   

• Thomas L, Wheelen J, Hanger D (2005).  Strategic Management, 

Pentice Hall,     New   Jersey. 
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• Wagner T, et al,.( 2006) Change leadership. A practical guide to 

transforming our   school, Jossy Bass – John Wiley and Sons, San 

Francisco. 

• Western Association of School and College (WASC) (2001). Hand 

book of accreditation the University of Michigan, School of public 

health, Michigan, USA.    
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 اجللسة التدريبية السادسة
)2( الفاعلية التعليمية  

Educational Effectiveness (2) 
 

 
 

The whole art of teaching is only the art of awakening the natural 

curiosity of young minds for the purpose of satisfying it afterwards 

"Anatole France" 

ضائھا فیما بعدلغرض  ةاباظ الفضول الطبیعي للعقول الشایقفن ھو فن التدریس  ْ   إر

  (أناتول فرانس) 

 

  

 مج التعلیمیة / المقررات الدراسیةالبرا •

  یة للتعلمداالتعلیم والتعلم والتسھیالت الم •
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  فكرة اجللسة التدريبية

 
 
 

  ي د. مرام و لماذاا رأیك في ھذا الحوار وھل تؤید رأعزیزي المتدرب م −
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عمرو طبیب امتیاز تخرج حدیثا من كلیة طب األسنان. 
ً طلب عمرو من استاذتھ د. مرام ان یتدرب معھا بعیادتھا فوافقت د. مرام وحددت لھ ایام ا

  ومتابعتھا اثناء عالج المرضى. لمشاھدتھا
  من المشاھدة سأل عمرو د. مرام قائالً و بعد حوالي شھرین 

بھا المرضى لم ندرب  ان معظم الحشوات التي عالجنى لقد الحظت اثناء ھذین الشھرین
علیھا اثناء الدراسة كثیرأ بل سمعنا عنھا فقط بالمحاضرة بینما الحشوات التي دربنا علیھا 

  !!!ارك تعالجین بھا اال حاالت قلیلة جدا ؟؟؟؟؟ !!! مدة عامین لمل
  ن ؟!ت ( الحشوات) ال یستخدم كثیرا اآلفلمادا اذن كنا ندرس و نتدرب علي نوع من العالجا

ردت  د. مرام وقالت: نعم یا عمرو یوجد األن عالجات ( الحشوات)  احدث مما درستم و 
  لیة مثال.یلیست كالتي دربتم علیھا و المرضي یطلبو نھا للعالج....... كالحشوات التجم

نطلب من مجلس القسم بالكلیة تحدیث المقرر العلمي لمادة الحشو بما یتالئم و ونحن األن 
  التقدم العلمى الكبیر في مجال طب االسنان و یواكب احتیاجات المرضى.

ء یلتزمون بطرق العالج القدیمة و التقلیدیة وال یتطلب جھدا كبیر ألن بعض الزمال لكن ھذا
 التي تدرس من سنین طویلة.    یریدون تغییر و تحدیث المادة العلمیة
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 أهداف اجللسة التدريبية

 
ر ھامة تجاھات المتعلقة بمعاییالاالمتدربین المعارف ، المھارات و كساباتھدف ھذه الجلسة إلي 

التعلم وكذلك التى تخص التعلیم و لمقرراتھى البرامج التعلیمیة وافى الفاعلیة التعلیمیة و

  والتسھیالت المادیة للتعلم

 
ً على أن یقییم:   بنھایة ھذه الجلسة التدریبیة یكون المشارك قادرا

 التنمیة ق إحتیاجات المجتمع ولیمیة لتحقیمدى مالئمة البرامج التع •
 المقرراتتوصیف البرامج و •
 مستوى تقدم البرامج التعلیمیة •
 مراجعة وتحدیث البرامج التعلیمیة •
 إستراتیجیة التعلیم والتعلم •
 التدریب المیداني للطالبو الممارسات الفعلیة للتعلیم الذاتي •
 نظام تقویم الطالب •
  كیفاً و كماً  علمالمصادر والتسھیالت المتاحة للتعلیم والت •
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  الفاعلیة التعلیمیةمحور  فيتناول ھذه الجلسة المعیار الثالث والرابع 

  ج التعليمية / املقررات الدراسيةالربامثالثاً: 
البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة التي تقدمھا المؤسسة یجب أن تكون متفقة مع 

ب على المؤسسة توصیف تلك البرامج أھدافھا االستراتیجیة كما یجو رسالتھا وغایاتھا التعلیمیة

والمقررات ومراجعتھا دوریا والتأكد من أنھا تحقق المعاییر األكادیمیة المتبناة. وكذلك تحرص 

المؤسسة على أن تحقق مخرجات التعلم المستھدفة للبرامج التعلیمیة التي تقدمھا وتشمل 

  التعلیمیة في ھذا المجال على التالي:الممارسات التطبیقیة للمؤسسات 

•  
ي البرامج التعلیمیة إلى تقدمھا من حیث تنوعھا ومحتواھا بتحرص المؤسسة على أن تل •

  احتیاجات المجتمع وأن تساھم في تحقیق خطط التنمیة القومیة.

امجھا التعلیمیة إلى تحقیق مواصفات تصمیم وتنفیذ بر تحرص المؤسسة على أن تؤدي •

 الخریج التي تتفق ومتطلبات سوق العمل.

تحرص المؤسسة على أن تتصف برامجھا التعلیمیة بالمرونة الكافیة على النحو الذي  •

یسمح لھا باالستجابة إلى التغییر وإلى متطلبات خطط التنمیة المحلیة والقومیة األمر 

أو مقررات دراسیة جدیدة أو إجراء تعدیالت في  الذي قد یؤدي إلى استحداث برامج

 البرامج الحالیة.

 
تحرص المؤسسة على مشاركة األطراف المعنیة المختلفة عند تصمیم وتطویر برامجھا  •

  التعلیمیة.

 تتأكد المؤسسة من توافق محتوى البرامج التعلیمیة التي تقدمھا مع رسالتھا المعلنة. •

مؤسسة على أن تكون محتویات البرامج والمقررات محققة لتنمیة المعارف تحرص ال •

والمھارات الذھنیة والعامة والمھنیة للطالب وذلك من خالل التفكیر الناقد واالبتكاري 

وحل المشكالت ومھارات االتصال والعمل الجماعي والقیادة وغیرھا باإلضافة إلى 

 تحقیقھا للمھارات المھنیة 
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ة على توثیق وتوصیف البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة التي تقدمھا تعمل المؤسس •

 ویعتمد مجلسھا الحاكم ھذا التوصیف.

 
تقوم المؤسسة بتحلیل نتائج الطالب للبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة ومقارنتھا  •

ملحوظ فیھا إن وجد، والعمل على االستفادة بالسنوات السابقة ودراسة أسباب التباین ال

  .من دالالت ھذا التحلیل

 
توفر المؤسسة اإلجراءات الموثقة للمراجعة الدوریة للبرامج التعلیمیة والمقررات  •

  الدراسیة ولتحدیثھا.

 مراجعة والتحدیث.تحرص المؤسسة على إشراك كافة األطراف المعنیة في عملیة ال •

 تضع المؤسسة في اعتبارھا عند مراجعة وتحدیث البرامج والمقررات ما یلي: •

  التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق التدریس. •

 متغیرات سوق العمل. •

نتائج تقاریر المراجعین والممتحنین الخارجین نتائج تقییم المقررات الدراسیة  •

 بواسطة 
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  ا یلي نموذج استمارة التقویم الذاتي الخاصھ بمعیار البرامج التعلیمیة / المقررات وفیم

  الدراسیة

  
تراعى البرامج التعلیمیة المطبقة في المؤسسة 

 احتیاجات سوق العمل 
        

 مرونة البرامج التعلیمیة استجابة للتغییر 
تم إجراء تعدیالت في البرامج استجابة للتغییر 

          في سوق العمل

 تصمیم البرامج التعلیمیة 
ھناك توصیف واضح وموثق ومعلن للبرامج 

         لیمیة والمقررات الدراسیة التع

یتوافق تصمیم البرامج التعلیمیة مع رسالة 
    وأھداف المؤسسة

 النتائج التعلیمیة المستھدفة من البرنامج
تتطابق مصفوفة النتائج التعلیمیة المستھدفة مع 

           أھداف البرنامج التعلیمي

تتناسب النتائج التعلیمیة المستھدفة للبرنامج 
         علیمي مع نظیراتھا بمقرراتھالت

تساھم النتائج التعلیمیة المستھدفة في تنمیة 
         المھارات الذھنیة والمھنیة والعامة 

تشارك اإلطراف المعنیة المختلفة في تصمیم 
         وتطویر البرامج التعلیمیة 

 مستوى تقدیم البرامج التعلیمیة 
برامج تحرص المؤسسة على إصدار تقاریر ال

         والمقررات الدراسیة بصفة دوریة 

تم حساب متوسط نسبة النجاح خالل السنوات 
الخمسة الماضیة في الفرق / المستویات 

 الدراسیة قبل التخصص 
        

تم حساب متوسط نسبة النجاح خالل السنوات 
الخمسة الماضیة في الفرق / المستویات 

 الدراسیة بعد التخصص 
        

  المعیار الثالث: البرامج / المقررات الدراسیة 

 مالئمة البرامج التعلیمیة الحتیاجات سوق العمل  

مصدر الشواھد  التقییم % المعیار / المؤشرات / الخصائص 
 واألدلة

مالحظات (مبررات 
  م)التقیی
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  عة وتحدیث البرامج والمقررات الدراسیةمراج

توجد إجراءات موثقة للمراجعة الدوریة للبرامج 
         التعلیمیة لألقسام العلمیة 

توجد إجراءات موثقة للمراجعة الدوریة 
         للمقررات التعلیمیة لألقسام العلمیة 

مستویات إجراءات المراجعة الخارجیة للبرامج 
(المراجع الخارجي أو إي والمقررات الدراسیة 

 جھة خارجیة)
        

 االستفادة من المراجعة في التحدیث والتطویر 
مدى االستفادة من تقاریر المراجعین أو 

         الممتحنین الخارجین 

یتم االستفادة من التقاریر السنویة للبرامج 
         والمقررات في التحدیث والتطویر 

         ة بواسطة الطالبیتم تقییم المقررات الدراسی
یتم االستفادة من آراء الطالب في تحسین 

         وتطویر المقررات الدراسیة 

       متوسط النسبة المئویة للمعیار الثالث

≥ یعتبر المعیار الثالث مستوفیاً إذا كانت الدرجة 
)80  (% 

  
  مستوفي

 
  غیر مستوفي
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  لم والتسهيالت املادية للتعلملتعالتعليم وا رابعاً: 
تعمل المؤسسة على توفیر فرص التعلم للطالب وتحرص على مالئمة األسالیب 

المستخدمة في ذلك لمخرجات التعلم المستھدفة، وتشجع أنماط التعلم غیر التقلیدیة،وتعمل على 

ة ومالئمة تھیئة فرص التعلم الذاتي لجمیع الطالب وعلى المؤسسة أن تتیح مصادر تعلم متنوع

للبرامج وألعداد الطالب وتقوم المؤسسة بتقویم الطالب بعدالة وموضوعیة وباستخدام أسالیب 

  متنوعة وتشتمل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في ھذا المجال على التالي:

•  
  وأھدافھا.تضع المؤسسة إستراتیجیة للتعلیم والتعلم بما یحقق رسالتھا  •

تراجع المؤسسة إستراتیجیة التعلیم والتعلم دوریا في ضوء نتائج االمتحانات  •

 ونتائج استقصاء الطالب وأعضاء ھیئة التدریس.

توفر المؤسسة أنماط من التعلم غیر تقلیدیة قادرة على تحقیق مخرجات التعلم  •

 المستھدفة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1نشاط تدریبي (
  

 حول كیفیة التعلم الذاتي
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  لممارسات الفعلیة للتعلیم الذاتيا  •

  راعي المؤسسة أن تتضمن البرامج التعلیمیة مجاالت متنوعة لتنمیة التعلم الذاتي.ت •

 توفر المؤسسة مصادر مختلفة للتعلم الذاتي. •

 تحفز المؤسسة الطالب على التعلم الذاتي. •

•  

  مثلة ذلك:تعمل المؤسسة على إیجاد حلول مبتكرة لمشاكل التعلیم بھا ومن أ

بالنسبة للكثافة العددیة الزائدة للطالب (تقسیم الدفعات لمجموعات زتحفیز الطالب  •

  على التعلم الذاتي وغیرھا).

بالنسبة للدروس الخصوصیة (تفعیل برامج الدعم األكادیمي والمتابعة األكادیمیة  •

 ألعضاء الھیئة المعاونة).

عدیل سیاسات التعیین إعادة توزیع بالنسبة لنقص أو زیادة أعضاء ھیئة التدریس (ت •

 وغیرھا). األعباء الوظیفیة،

•  

تصمم المؤسسة برامج فعالة للتدریب المیداني للطالب تعتمد على احتیاجاتھم  •

  ة ویتضمن آلیات محددة وواضحة للتنفیذ واإلشراف والتقویم.یالحقیق

 ني.تحرص المؤسسة على تنوع جھات التدریب المیدا •

تحرص المؤسسة على مشاركة األطراف المجتمعیة في برامج التدریب المیداني  •

 للطالب (توفیر فرص التدریب/ اإلشراف/ المشاركة في التقویم).

 تتأكد المؤسسة من جدیة اإلشراف والمتابعة لبرامج التدریب المیداني. •

رجات تتحقق المؤسسة من فاعلیة التدریب المیداني للطالب في تحقیق المخ •

  المستھدفة للتعلم (استقصاء آراء الطالب وتحلیل نتائج التقویم).

  

 

  

  )2 (نشاط تدریبي
  

 یدور حول وسائل التقویم المتبعة فى المؤسسات التعلیمیة
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•  

  

  تستخدم المؤسسة التقویم الدوري ألداء الطالب باإلضافة إلى التقویم النھائي. •

 تنوع المؤسسة أسالیب تقویم الطالب بحیث ال تقتصر على االختبارات التحریریة. •

المؤسسة االختبارات التحریریة المختلفة مثل االختبارات المفاجئة الدوریة  تستخدم •

 واالختبارات نصف الفصلیة واالختبارات النھائیة.

تحرص المؤسسة على تطویر االختبارات التحریریة بحیث ال تعتمد على الحفظ  •

ملیة/ وكذلك نوعیة األسئلة (مثال ذلك االختیارات/ األسئلة المقالیة/ الحاالت الع

 وغیرھا).

 تستخدم المؤسسة نظام الممتحنین الخارجیین. •

  إدارة االمتحانات -ب 

  تلتزم المؤسسة باإلعالن عن جداول األمتحانات في المواعید المناسبة. •

 تراعي الجدولة الزمنیة لجداول األمتحانات وفقا الحتیاجات ورغبات الطالب. •

 تعلن عن نتائج االمتحانات في مواعید مناسبة. •

ستخدم المؤسسة المعلومات المستخلصة من نتائج تقویم الطالب على مستوى ت •

 المقررات والبرامج في اتخاذ القرارات التصحیحیة وفي تطویر البرامج.

•  

  

لھا(ورش  مالئمة لألغراض المعدةیجب أن تكون مساعدات التعلیم والتعلم  •

محطات التجارب الزراعیة/ فنادق/ مطاعم / مستشفیات/ مالعب / مراسم/ معامل /

 اللغات/ معامل الحاسب وما شابھ ذلك).
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تعمل المؤسسة على تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسیة والمعامل مع  •

  أعداد الطالب.

ت والفصول الدراسیة والمعامل وتكون مالئمة توفر المؤسسة قاعات المحاضرا •

للعملیة التعلیمیة من حیث اإلضاءة والتھویة ووسائل اإلیضاح والمؤھلة من الفنیین 

 في المعامل.

 توفر المؤسسة اإلعداد الكافیة والمؤھلة من الفنیین في المعامل. •

الفصول تضع المؤسسة الجداول الدراسیة بحیث تضمن االستخدام األمثل للقاعات و •

 والمعامل.

  

تحرص المؤسسة على أن تكون المكتبة مالئمة من حیث المساحة بالنسبة ألعداد  •

الطالب، كما یجب أن یتوافر بالمكتبة التجھیزات المناسبة والراجع والدوریات 

الكافیة والحدیثة وخدمات التصویر بأسعار التكلفة وتكنولوجیا المعلومات وخاصة 

  خدمة االنترنت.

تحرص المؤسسة على توفیر العدد الكافي من العاملین في المكتبة كما یجب أن  •

 یتصف ھؤالء العاملین بالجدارة من حیث مؤھالتھم وخبراتھم ومھاراتھم.

ضرورة وجود وسائل مناسبة لتلقي شكاوى ومقتراحات المتعاملین مع المكتبة  •

دین من خدمات والتعامل معھا كما یجب أن یتم قیاس مستوى رضاء المستفی

 المكتبة.

  

  أن یكون معتمدا من القسم العلمي المعني. •

 أن یتصف باإلخراج والطباعة الجیدة والجذابة. •

 أال یجیر الطالب على شرائھ. •
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  )3نشاط تدریبي(
  

  یدور حول الوسائل المتبعة لقیاس رضاء الطالب
 

 تكون ھناك مصادر أخري للتعلم حتي ال یصبح المصدر الوحید. •

 

  
  

  

•  

تحرص المؤسسة على قیاس وتقییم رضاء الطالب من خالل الوسائل المناسبة  •

  ومنھا قوائم االستقصاء 

تقویم المؤسسة بتحلیل بیانات رضا الطالب والتوصل إلى النتائج التي تساعدھا  •
 على معرفة 

مستوى رضائھم عن سیاسات القبول والتحویالت والدعم واإلرشاد الطالبي  •
 تعلم وغیرھا.وسیاسات التعلیم وال

 تسعي المؤسسة إلى االستفادة من نتائج تقییم رضا الطالب وتتخذ القرارات المناسبة •
 التي تساعد على تحسین ھذا الرضا

 
  التعلمالتعلیم و معیاراستمارة التقویم الذاتي في وفیما یلي 
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  المعیار الرابع :التعلیم والتعلم التسھیالت المادیة
 لیم والتعلماستراتیجیھ التع

التقییم   المعیار / المؤشرات / الخصائص
%  

مصدر الشواھد 
  واألدلة

مالحظات ( مبررات 
  التقییم)

توجد استراتیجیھ موثقة ومعلنة للتعلیم والتعلم 
         تحقق رسالتھا وأھدافھا 

مدي مشاركة اإلطراف المعنیة (داخلي وخارجي) 
         في إعداد اإلستراتیجیة

لمراجعة استراتیجیھ التعلیم والتعلم توجد ألیھ 
دوریا في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج استطالع 

 رأى الطالب وأعضاء ھیئة التدریس
        

مدي االستفادة من نتائج مراجعة إستراتیجیة 
         التعلیم والتعلم

طرق التدریس المتبعة تتناسب مع النتائج التعلیمیة 
         المستھدفة 

لمؤسسة أنماط غیر تقلیدیة للتعلم قادرة تستخدم ا
         على تحقیق النتائج المستھدفة 

 الممارسات الفعلیة للتعلم الذاتي
تشمل المقررات الدراسیة  أسالیب متنوعة لتنمیة 

         التعلیم الذاتي 

         تتوافر بالمؤسسة موارد مختلفة للتعلیم الذاتي 
         لتعلیم الذاتيیتم تشجیع وتحفیز الطالب على ا

 سیاسة المؤسسة في التعامل مع مشاكل التعلیم 
توجد إجراءات للتعامل مع الكثافة العددیة الزائدة 

         للطالب 

توجد إجراءات للتعامل مع ضعف حضور 
         الطالب 

توجد أسالیب محددة ومعلنة للتعامل مع مشكلة 
         الدروس الخصوصیة 

ة للتعامل مع نقص / زیادة توجد خطة معتمد
         أعضاء ھیئة التدریس

تستخدم المؤسسة أسالیب متنوعة للتمویل الذاتي 
         واالستخدام األمثل للموارد 

توجد إجراءات معتمدة من مجالس األقسام والكلیة 
         بخصوص الكتاب الجامعي

 التدریب المیداني للطالب 
للتدریب المیداني  یتوافر بالمؤسسة  برامج فعالة

ً على احتیاجاتھم الفعلیة وما ھو  للطالب بناءا
 مستھدف من الكلیة 

        

تستخدم المؤسسة آلیات محددة وواضحة لتنفیذ 
         ومتابعة وتقویم برامج التدریب المیداني 



 

 108

برامج التدریب المیداني للطالب متنوعة وتشمل 
         التخصصات المختلفة للمؤسسة 

اإلطراف المجتمعة ذات الصلة في برنامج  تشارك
 –التدریب المیداني للطالب (توفیر فرص تدریب 

 مشاركة في التقویم ) –إشراف 
        

تستخدم نماذج مناسبة إلجراء عملیة تقویم 
الطالب أثناء وبعد التدریب بمشاركة المشرفین 

 وجھات التدریب 
        

ي في تحقیق یتم التأكد من فاعلیة التدریب المیدان
نتائج التدریب المستھدفة (استطالع أراء الطالب 

 تحلیل نتائج التقویم ) –
        

 نظام تقویم الطالب
یتم استخدام التقویم الدوري ألداء الطالب 

         باإلضافة إلي التقویم النھائي 

أسالیب تقویم الطالب متنوعة وال تقتصر على 
         االختبارات التحریریة 

ختبارات التحریریة ال تعتمد على الحفظ اال
حل  –أسئلة مقالیة  –واألسئلة متنوعة (اختیارات 

 مھارات عملیة) –مشكالت 
        

طرق التقییم المتبعة قادرة على قیاس النتائج 
         التعلیمیة المستھدفة 

طرق التقییم المتبعة تتوافق مع محتوى المقررات 
         المعلنة للطالب 

دم المؤسسة لجان الممتحنین ونظام تستخ
         والممتحنین الخارجین 

یتم االستفادة من تحلیل نتائج تقویم الطالب 
ومالحظات المراجعین الخارجین على مستوى 

البرامج والمقررات في اتخاذ اإلجراءات 
التصحیحیة وفى تقریر البرامج والمقررات 

 الدراسیة 

        

 إدارة االمتحانات
         داول االمتحانات في المواعید المناسبة تعلن ج

جداول االمتحانات تتناسب مع احتیاجات ورغبات 
         الطالب 

تعلن نتائج االمتحانات في المواعید المناسبة دون 
         تأخیر 
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توجد آلیة معلنة ومطبقة للتعامل مع شكاوى 

         وتظلمات الطالب من نتائج االمتحانات 

 والتسھیالت المتاحة للتعلیم والتعلم  المصادر
 مساعدات التعلیم والتعلم 

تتوفر مساعدات التعلم والتعلم المالئمة لتطویر 
العملیة التعلیمیة وتحقیق نتائج التعلیمیة المستھدفة 

محطات  –مالعب  –مراسم  –معامل  –(ورش 
 تجاریة .......)

        

 قاعات المحاضرات والمعامل 
عات المحاضرات والفصول الدراسیة تتناسب قا

         مع إعداد الطالب 

قاعات المحاضرات والفصول الدراسیة والمعامل 
مالئمة للعملیة التعلیمیة من حیث المساحة 
واإلضاءة والتھویة وتوفر وسائل اإلیضاح 

 وتكنولوجیا التدریس 

        

تتوفر اإلعداد الكافیة المؤھلة من الفنین في 
         المعامل.

الجداول الدراسیة مناسبة وتضمن االستخدام 
         األمثل للقاعات والفصول والمعامل 

 المكتبة 
المكتبة مناسبة من حیث المساحة واإلضاءة 

         والتھویة إلعداد الطالب

یتوافر بالمكتبة التجھیزات المناسبة والمراجع 
والدوریات الكافیة والحدیثة والمتنوعة وخدمات 

 ویر بأسعار التكلفة التص
        

یتوافر بالمكتبة وسائل تكنولوجیا المعلومات 
         وخاصة خدمھ االنترنت والمكتبة الرقمیة 

إدارة المكتبة تعمل بكفاءة وتلتزم بمواعید العمل 
         وتسجیل المترددین وتیسیر تقدیم الخدمة لھم 

یتوافر بالمكتبة العدد الكافي من العاملین ذوى 
         لمؤھالت والخبرات ا

تتوافر ألیھ لتلقى شكاوى ومقترحات المترددین 
         على المكتبة 

توجد ألیھ لقیاس مستوى رضاء المترددین على 
         المكتبة عن الخدمات المقدمھ 

توجد إحصائیة عن نسبة المستفیدین من خدمات 
المكتبة إلى العدد اإلجمالي (طالب/ أعضاء ھیئة 

 /أعضاء ھیئة معاونة ) تدریس 
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 الكتاب الدراسي (إن وجد) 
تحدد المؤسسة معاییر وضوابط إلصدار الكتاب 

         الدراسي واعتماد من القسم العلمي المعنى 

یتصف الكتاب باإلخراج والطباعة الجیدة 
         والجذابة 

         ال یجبر الطالب على شراء الكتاب الدراسي 
م الكتیب المرجعیة العالمیة على مدى استخدا

         مستوى البرامج والمقررات 

توجد محاوالت للتألیف الجماعي للمراجع 
         األساسیة 

 قیاس رضاء الطالب 
تقوم المؤسسة بقیاس وتقییم (رضاء الطالب عن 

سیاسة التعامل مع  –: مصادر التعلم الذاتي 
لیب أسا –التدریب المیداني  –مشاكل الطالب 

التسھیالت المادیة  –إدارة االمتحانات  –التقییم 
 للتعلیم والتعلم )

        

یتم االستفادة من تحلیل نتائج قیاس رضاء الطالب 
في اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة ولتطویر العملیة 

 التعلیمیة 
        

       متوسط النسبة المئویة للمعیار الرابع

 ً ≥  إذا كانت الدرجة یعتبر المعیار الرابع مستوفیا
)80  (% 

  مستوفى
 

  غیر مستوفى
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  امللخص باللغة االجنليزية
Summary 

 
3-Educational programs/courses  

The educational programs and courses offered by the institution must be 

in accordance with its mission and strategic goals. Also the institution 

must provide full     descriptions of those programs and courses, review 

them periodically and make sure  that they meet the criteria for academic 

standards promoted. The institution must be keen to achieve the learning 

outcomes targeted for the educational programs offered. The practical 

application of educational institutions in this aspect includes the 

following: 

 1 - Educational programs and the needs of society and development  

2- Characterization of  the educational programs  

3- level of progress, review and update of the educational programs  

4 – Teaching, learning and physical facilities for learning 

The institution must work to provide learning opportunities for the 

students and ensure that the appropriate methods is used to the targeted 

learning outcomes. It must encourage non-traditional learning styles and 

works to create opportunities for self learning for all students. At the 

same time the institution must provide a variety of sources of learning, 

appropriate to the programs and the number of students. It is very 

important to assess the students fairly and objectively, using a variety of 

assessment methods. The practical applications of educational institutions 

in this area include the following: 

1- Strategy of teaching and learning  

2- The  actual practice of self-education  

3- The institution policy in dealing with the problems of learning  

4- Field training for students  
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5- Evaluation system of the students  

6- Sources and facilities available for teaching and learning 
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  املراجع واملصادر
 

 -الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد -“دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي  •

  2009اإلصدار األول ینایر 

 دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة، الھیئة القومیة لضمان  •

  2008جودة التعلیم و االعتماد،  یولیو 

دلیل ضمان الجودةو  االعتماد لمؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة ,  •

    2008المالحق ، الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد , أبریل

شبكة  –جمھوریة مصر العربیة –مؤسسات التعلیم العالى  –وثیقة التقویم الذاتى  •

  )  2008الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  و االعتماد ( أبریل  –لمعلومات ا

( بعض المقاطع من أجل دراسة الحالة فى  مواد تدریبیة مساعدة من إصدارات الھیئة •
  التدریبات  من دراسات ذاتیة مع حجب إسم  الكلیة و الجامعة ) 

  
  ضمان جودة التعلیم واالعتماد.بانشاء الھیئة القومیة ل 2006لسنة  82القانون رقم  •

   
• Gary,j.and alan,s.,organizational behavior , pearson pretice hall, 

2008,  toronto 
• Hand book for academic review (qaa 2000):users guide to the 

academic review of  subject in higher education institutions in the 

transitional period 2002,2005  

• Hand book for institutions audit, England .2002 

• National assessment colleges and accreditation council, manual for 

self study 

   affiliated/ constitute collage, April 2007, nagarbhavi, Bangalore. 

The hand book of a pilot study of an integrated quality and enhancement 

review, 2006  

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 

enhancement review (IQER), 2008. 
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• Thomas L, wheelen J, hanger D, strategic management, pentice 

hall,  2005 new Jersey. 

• Wagner T, et al,. Change leadership. A practical guide to 

transforming our school, Jossy Bass – John wiley and sons, 2006, 

San Francisco. 

• Western association of school and college (WASC). Hand book of 

accreditation the University of Michigan, school of public health, 

Jan 2001, Michigan, USA.    
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  اجللسة التدريبية السا بعة
 )3( التعليميةالفاعلية 

Educational Effective (3) 
 

 
 

"Success is an attitude. Get yours right"  
  

Anonymous""  
 

  "فاضبط سلوكیاتھالنجاح سلوك. "
  
  

  أعضاء ھیئة التدریس •

 البحث العلمي •
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  فكرة اجللسة التدريبية
 

أحمد طالب بالفرقة الرابعة بكلیة طب األسنان ورئیس اتحاد الطالب . طلب مقابلة  رئیس قسم 

  العالج التحفظي بالكلیة .

  احمد :  نحن لدینا مشكلة في متطلبا ت الحصص العملیة 

  رئیس قسم: وما ھي المشكلة

  قاربنا علي انتھاء العام الدراسي ومعظمنا لم یستطع ان یتم المتطلبا ت العملیةاحمد : 

  رئیس القسم: لماذا 

احمد: حضرتك تعلم ان المعید یجب ان یتابع كل مرحلة اثناء عمل الحالة العملیة وھذا یعطلنا 

  ألنھ دائما  مشغول 

  رئیس القسم: مشغول بماذا

  ،   احمد: بمتابعة متطلبات الطالب ایضا

  رئیس القسم: افھم من ذلك انھ یعمل وال یتراخي فى اداء عملھ 

طالب و المعید ال یستطیع أن  30احمد: بصراحة یا دكتور معید واحد مش كافي و نحن عددنا 

 یقوم بالمتابعة والشرح لكل طالب في نفس الوقت .
 

 ماذا تفعل لو كنت مكان رئیس القسم؟ −
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 ريبيةأهداف اجللسة التد

 
 االتجاھات اإلیجابیةالمعارف و المھارات و  المتدربین إكسابتھدف ھذه الجلسة التدریبیة إلى 

   الضوء على البحث العلمي تركیزأعضاء ھیئة التدریس من جمیع األوجھ مع تخص  التي

 
ً على أن:    بنھایة ھذه الجلسة یصبح المتدرب قادرا

 ة وكفاءة أعضاء ھیئة التدریسكفای یقدر •

 قواعد تعیین أعضاء ھیئة التدریس/الھیئة المعاونةیناقش  •

 تنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة یشرح طرق •

 تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس یناقش كیفیة قیاس •

 لمعاونةالرضاء الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة اتقییم یطرح وسائل ل  •

  خطة البحث العلمي و كفاءة العملیة البحثیة یعرف  •

 مساھمة البحث العلمي في دعم وتعزیز العملیة التعلیمیة  یقدر •

 تمویل البحث العلمي یقدر •
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  تتناول ھذه الجلسة المعیار الخامس والسادس فى محدد الفاعلیة التعلیمیة

:   أعضاء هيئة التدريسخامساً
سیاسات وقواعد لتعیین العدد الكافي في التخصصات المختلفة من اعضاء ھیئة  للمؤسسة

التدریس ومعاونیھم وتضع معاییر موضوعیة لتقییم أدائھم وذلك بما یمكنھا االرتقاء بمستوى 

جودة العملیة التعلیمیة والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفقا لرسالتھا وأھدافھا اإلستراتیجیة كذلك 

مؤسسة أن تعمل على تنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم یجب على ال

وضمان رضائھم الوظیفي وتشمل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في ھذا المجال على 

  التالي:

  
  

  

  

1   
ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة إلى الطالب  المؤسسة ألن تكون نسبة أعضاء ىتسع •

  متفقة مع المعدالت الدولیة المناظرة.

تحافظ المؤسسة على التناسب المعقول بین أعضاء ھیئة التدریس وفقا للدرجات  •

 األكادیمیة (أستاذ/ أستاذ مساعد/ مدرس).

 المتفرغین.تعظم المؤسسة االستفادة من الخبرات المتراكمة لألساتذة غیر المتفرغین/  •

عضاء ھیئة أموثقة للتعامل مع العجز/ الفائض في  وآلیاتالمؤسسة خطة  ىیتوافر لد •

 التدریس.

2  

 ىاعد تعیین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بناء علوتحدد المؤسسة سیاسات وق •

  احتیاجاتھم الحالیة وبما یخدم خططھا المستقبلیة.

  1تدریبي  نشاط
  ما لھا وما علیھا - : أدوار المؤسسات العلمیة تجاه أعضاء ھیئة التدریس تمثیل األدوار
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 تعلن المؤسسة تلك القواعد وتحرص على تطبیقھا بشفافیة. •

 تراجع المؤسسة سیاسات التعیین دوریا وتعدلھا تبعا للمستجدات. •

3  

  تحدد المؤسسة االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة. •

طة التدریب ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وفقا لالحتیاجات التي تضع المؤسسة خ •

 تم تحدیدھا وتتضمن الخطة عدد ونوعیة البرامج التدریبیة وآلیات تنفیذھا.

 توفر المؤسسة المخصصات المالیة الالزمة لخطة التدریب. •

عمل تحرص المؤسسة على جودة البرامج التدریبیة ومالئمة توقیتھا وتنظیمھا لظروف ال •

 تكون جاذبة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم. ىحت

تضع المؤسسة مؤشرات لتقییم فاعلیة التدریب وتحتفظ بقواعد بیانات تتضمن عدد  •

وأنواع البرامج التدریبیة المنفذة وأسماء الحاصلین على البرامج والدورات التدریبیة 

جمالي عدد أعضاء ھیئة ونوعیتھا ونسبة الحاصلین على برامج ودورات تدریبیة إلى إ

 التدریس / الھیئة المعاونة.

من المتدربین  الراجعةتراجع المؤسسة محتویات البرامج التدریبیة على أساس التغذیة  •

 واألثر الذي أحدثھ التدریب في أداءھم.

4  

ونیھم والتي تضع المؤسسة معاییر موضوعیة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس ومعا •

تشتمل على مستوى االلتزام بالجداول الدراسیة واألنشطة التعلیمیة األخري والمشاركة 

الطالبیة وفي الخطة البحثیة للقسم العلمي والمساھمة في انشطة خدمة  ةفي أنشطة الریاد

المجتمع وتنمیة البیئة والمساھمة في األنشطة القومیة / العالمیة والمشاركة في أنشطة 

ن الجودة والتطویر بالمؤسسة والمساھمة في جھود تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة ضما

  والعالقة مع الزمالء والرؤساء وغیرھا.

 تعلن المؤسسة تلك المعاییر على األطراف المعنیة. •

 المؤسسة على تطبیق ھذه القواعد بموضوعیة. تعمل •
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ئج تقییم أدائھم وتناقشھم فیھا تخطر إدارة المؤسسة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بنتا •

 عند الضرورة.

5  

  اء ھیئة التدریس ومعاونیھم تحرص المؤسسة على قیاس وتقییم الرضا الوظیفي ألعض •

المؤسسة إلى االستفادة من نتائج تقییم الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس  ىتسع •

 وتتخذ القرارات والتصرفات المناسبة لتحسین أو المحافظة على رضائھم. ومعاونیھم

    
  : أعضاء ھیئة التدریسبمعیارهوفیما یلى نموذج استمارة التقویم الذاتى الخاصة 
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 المعیار / المؤشرات / الخصائص

التقییم 
 % 

مصدر الشواھد 
 واألدلة

مالحظات               
  ت التقییم)(مبررا

 المعیار الخامس : أعضاء ھیئة التدریس
 كفایة وكفاءة أعضاء ھیئة التدریس

نسبة أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة إلى الطالب تتفق 
         مع المعدالت المعترف بھا

توجد إجراءات موثقة لتحدید العجز/ الفائض في أعباء 
         التدریس واإلشراف العلمي 

تخاذ إجراءات موثقة للتعامل مع العجز/ الفائض في تم ا
         أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة  

مالئمة التخصص العلمي لعضو ھیئة التدریس للمقررات التي 
         یشارك في تدریسھا 

یوجد بالمؤسسة خطة للتعامل مع العجز/ الفائض ألعضاء 
         ھیئة التدریس في بعض التخصصات 

 أعضاء الھیئة المعاونة 
نسبة أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة إلى الطالب تتفق 

         واحتیاجات الخطة التعلیمیة 

         تم تحدید العجز/ الفائض في عدد أعضاء الھیئة المعاونة 
توجد إجراءات موثقة وفعالة للتعامل مع الفائض/ العجز في 

         أعضاء الھیئة المعاونة 

 قواعد تعیین أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة
یوجد قواعد وإجراءات معلنة لتعیین أعضاء ھیئة التدریس / 

         الھیئة المعاونة 

 ً یتم تعین أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة وفقا
         لالحتیاجات الفعلیة للمؤسسة 

 س / الھیئة المعاونةتنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدری
         توجد إجراءات موثقة لتحدید االحتیاجات التدریبیة 
         یتم تنفیذ برامج تلبى االحتیاجات التدریبیة لكل فئة 

تم تحدید متوسط نسبة المتدربین من كل فئة إلى العدد 
         اإلجمالي سنویاً 

         توجد إجراءات لتقییم فعالیة ومردود التدریب 
 تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة

         توجد معاییر لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة
توجد إجراءات موثقة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة 

         المعاونة

یوجد إجراءات لتقییم األداء مفعلھ في التطبیق العملي 
         ة ومسائلھ)(إجراءات محاسب

         یتم تقییم مستوى الرضاء الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس 
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یتم االستفادة بالفعل من تقییم مستوى الرضاء الوظیفي 

         ألعضاء ھیئة التدریس

         یتم تقییم مستوى الرضاء الوظیفي ألعضاء الھیئة المعاونة 
ى الرضاء الوظیفي یتم االستفادة بالفعل من تقییم مستو

         ألعضاء الھیئة المعاونة

       متوسط النسبة المئویة للمعیار الخامس

 %)80≥ (یعتبر المعیار الخامس مستوفیاً إذا كانت الدرجة 

  مستوفى
 
  

 غیر مستوفى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 124

  

  ألنشطة العلميةالبحث العلمي واسادساً : 
طة األساسیة لمؤسسات التعلیم العالي ولذلك فإنھ یجب علیھا البحث العلمي ھو أحد األنش

أن تحرص على توفیر الظروف المواتیة والموارد الكافیة التي تمكن الباحثین من القیام بالنشاط 

البحثي العلمي واالرتقاء بمستوى جودتھ . كما یجب على المؤسسة أن تشجع التعاون بین 

من خالل خط بحثیة متكاملة تتفق مع الخطة البحثیة التخصصات المختلفة في مجال البحوث 

  للجامعة وتشتمل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في ھذا المجال على التالي:

  2نشاط تدریبي 

  یدور حول البحث العلمي واألنشطة العلمیة

1  

إلیھا ومرتبطة  تضع المؤسسة خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة التي تنتمي •

 بالتوجیھات القومیة واحتیاجات المجتمع المحیط.

تضع المؤسسة الخطة البحثیة في ضوء إمكاناتھا البشریة والمادیة المتاحة أو الممكن  •

 الحصول علیھا.

 توثق المؤسسة الخطة وتعتمدھا من مجلسھا الحاكم. •

مع وجود مؤشرات  تحدد المؤسسة آلیات واضحة معلنة لمتابعة تنفیذ خطتھا البحثیة •

 لتقییم مستوي نجاحھا في تحقیق أھدافھا.

2  

توفر المؤسسة األجھزة واألدوات والخامات الالزمة للعملیة البحثیة وتضع القواعد  •

 التي تضمن كفاءة استخدامھا.

 تشجع المؤسسة األقسام العلمیة على القیام ببحوث مشتركة. •

 معاونة والطالب على المشاركة في المشاریع البحثیة.تشجع المؤسسة الھیئة ال •

تھتم المؤسسة بتنمیة المھارات البحثیة للھیئات المعاونة (برامج تنمیة مھارات منھجیة  •

 البحث).

 تراقب المؤسسة التزام الباحثین بأخالقیات البحث العلمي. •
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ً (إصدار مجلة عملیة  • ً ودولیا تساعد المؤسسة الباحثین في نشر األبحاث العلمیة محلیا

 خاصة بالمؤسسة / الدعم المالي للباحثین للنشر في دوریات عالمیة / وغیرھا).

• .ً ً ومعنویا  تحرص المؤسسة على تقدیر الباحثین المتمیزین مادیا

مشتركة مع مؤسسات علمیة المشاركة في البحوث العلمیة ال ىتسعي المؤسسة إل •

 إقلیمیة أو دولیة.

توفر المؤسسة قواعد بیانات للبحوث العلمیة مع نشر ملخصات لھذه األبحاث على  •

 موقعھا االلكتروني باللغتین العربیة واألنجلیزیة.

جذب الطلب على أبحاثھا العلمیة التطبیقیة من جانب المؤسسات  ىالمؤسسة إل ىتسع •

 حكومیة والخاصة.اإلنتاجیة والخدمیة ال

3  

تحرص المؤسسة على أن تكون منھجیة وأخالقیات البحث العلمي من أھداف التعلم  •

 المستھدفة للبرنامج.

 تشجیع المؤسسة الطالب على المشاركة في المشاریع البحثیة والمؤتمرات العلمیة. •

فادة من نتائج البحث العلمي في تصمیم وتطویر تحرص المؤسسة على االست •

 المقررات الدراسیة.

4  

 تخصص المؤسسة موازنة سنویة مالئمة ألنشطة البحث العلمي. •

 تنمیة مصادر التمویل الذاتي الداخلیة للبحث العلمي. ىالمؤسسة إل ىتسع •

 ث العلمي بكفاءة.تحرص المؤسسة على استخدام الموارد المالیة المتاحة للبح •

ً ألولویات االحتیاجات. •  تخصص الموارد المالیة طبقا

 المؤسسة إلي الحصول على الدعم المالي من جانب مؤسسات القطاع الخاص. ىتسع •

 اإلنتاجیة والخدمیة ألنشطة البحث العلمي. •
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5  

مرات تحرص المؤسسة على تنظیم أو المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤت •

 العلمیة والمحلیة واإلقلیمیة والدولیة.

تدعم المؤسسة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة  •

 والدولیة.

 التعاون مع المنظمات البحثیة العالمیة. ىالمؤسسة إل ىتسع •

 تشارك المؤسسة في عضویة ھیئات دولیة. •

 تصدر المؤسسة دوریة علمیة خاصة بھا. •

ً.تشجع ا • ً ودولیا  لمؤسسة تبادل الخبرات مع المؤسسات التعلیمیة المناظرة إقلیمیا

  وفیما یلي استمارة التقویم الذاتي فى جزئیة البحث العلمي واألنشطة العلمیة.
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 المعیار السادس : البحث العلمي واألنشطة العلمیة األخرى
 خطة البحث العلمي

  
مصدر الشواھد  التقییم %  الخصائصالمعیار / المؤشرات / 

 واألدلة

مالحظات         
(مبررات 

  التقییم)
توجد خطة موثقة ومعتمدة للبحث العلمي على مستوى الكلیة 

         واألقسام العلمیة 

         یوجد ارتباط خطة األقسام بخطة المؤسسة
         یوجد ارتباط خطة المؤسسة بخطة الجامعة / األكادیمیة

تصمیم الخطة البحثیة في ضوء إمكانیات المؤسسة المتاحة تم 
         واحتیاجات المجتمع والتوجھات القومیة 

         توجد آلیة موثقة ومحددة لمتابعة تنفیذ الخطة البحثیة 
         تم تحدید مؤشرات االنجاز لتقییم مستوى نجاح تنفیذ الخطة البحثیة 

 كفاءة العملیة البحثیة 
         ضاء ھیئة التدریس المشاركة في البحث العلمي نسبة أع

نسبة عدد األبحاث المنشورة محلیا ودولیا بالنسبة للعدد اإلجمالي 
         ألعضاء ھیئة التدریس

یتوفر بالمؤسسة األجھزة واألدوات والخامات الالزمة للعملیة 
         البحثیة 

واألدوات توجد قواعد محددة تضمن كفاءة استخدام األجھزة 
         والخامات

         یوجد بالمؤسسة بحوث مشتركة بین أقسامھا العلمیة 
         تشارك الھیئة المعاونة والطالب في المشاریع البحثیة

         یوجد برامج لتنمیة مھارات البحث العلمي للھیئة المعاونة
         توجد آلیة لمراقبة التزام الباحثین بأخالقیات البحث العلمي

 ً تتوافر آلیات لمساعدة الباحثین في نشر األبحاث العلمیة محلیا
ً (مجلة علمیة خاصة بالمؤسسة  الدعم المالي للنشر في  –ودولیا

 دوریات علمیة....... وغیرھا )
        

 ً ً ومعنویا          توجد آلیة لتقدیر الباحثین المتمیزین مادیا
ركة مع مؤسسات علمیة تساھم المؤسسة في البحوث العلمیة المشت

         إقلیمیة أو دولیة 

         توجد بالمؤسسة قاعدة بیانات للبحوث العلمیة 
         یوجد نظام لتسویق البحوث العلمیة التطبیقیة 

تستخدم أنشطة البحث العلمي بالمؤسسة في معالجة مشكالت 
         المجتمع وأغراض التنمیة 

یس سبق حصولھم على جوائز تضم المؤسسة أعضاء ھیئة التدر
         الدولة / جوائز عالمیة / براءات االختراعات أو غیرھا 

 مساھمة البحث العلمي فى دعم وتعزیز العملیة التعلیمیة
النتائج التعلیمیة المستھدفة للبرامج التعلیمیة بالمؤسسة تتضمن 

         منھجیة وأخالقیات البحث العلمي

        ب على المشاركة فى المشاریع البحثیة لتشجیع الطال آلیةتوجد 
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 والمؤتمرات العلمیة 
یتم االستفادة من نتائج البحث العلمي فى تطویر البرامج 

         والمقررات الدراسیة 

 تمویل البحث العلمي
         یتوفر بالمؤسسة موازنة سنویة مالئمة ألنشطة البحث العلمي

         الذاتي للبحث العلميتوجد آلیات لتنمیة مصادر التمویل 
تستخدم الموارد المالیة المتاحة للبحث العلمي بكفاءة وطبقا 

         لألولویات 

یتم قیاس وتقییم مردود (عوائد) المخصصات المالیة المنفقة على 
         البحث العلمي بالمؤسسة 

 أنشطة علمیة أخري
لمؤتمرات تنظیم أو تشارك المؤسسة في الندوات وورش العمل وا

         العلمیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة 

تدعم المؤسسة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في 
         المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة 

توجد بالمؤسسة بروتوكوالت تعاون علمي مع منظمات بحثیة 
         محلیة أو إقلیمیة أو دولیة 

         و ھیئات دولیة تشارك المؤسسة في عض
تشارك المؤسسة في مشروعات بحثیة ممولة من مؤسسات    -

         بحثیة محلیة ودولیھ .

ھناك مساھمة من جانب مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاجیة     -
         والخدمیة في دعم أنشطة البحث العلمي بالمؤسسة 

         تصدر المؤسسة دوریة علمیة خاصة بھا
ت لتبادل الخبرات مع المؤسسات التعلیمیة المناظرة توجد آلیا

 ً ً ودولیا          محلیا و إقلیمیا

       متوسط النسبة المئویة للمعیار السادس

 %)80≥ (یعتبر المعیار السادس مستوفیاً إذا كانت الدرجة 
  مستوفى

 
  غیر مستوفى
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  امللخص باللغة االجنليزية
Summary 

 
5- The faculty Staff members 

The institution must have policies and rules for the appointment of a 

sufficient number of faculty staff members and their assistance in the 

various disciplines. It must develop objective criteria for performance 

evaluation that would enable upgrading of the quality of the educational 

process, scientific research and community service in accordance with its 

mission and strategic objectives. At the same time the institution must 

work to develop the capacity and skills of faculty members and their 

assistants to ensure job satisfaction. The practical application of 

educational institutions in this area includes the following: 

- Adequacy and efficiency of the faculty staff members 

- The rules of appointment of the faculty members and assistance 

- Developing the skills of the faculty members and assistance.  

 - Evaluation of the performance of the faculty members and assistance.  

- Job satisfaction for of the faculty members and assistance. 

6 - Research and scientific activities  

Scientific research is one of the core activities of higher educational 

institutions.  Therefore it must be careful to provide the conditions and 

resources that enable researchers to carry out scientific research activity 

and to upgrade the quality. The institution must encourage cooperation 

between different disciplines in the field of research through the line of 

Integrated Research in accordance with the university's research plan. The 

practical application of educational institutions in this area includes the 

following: 
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- Scientific research plan and the efficiency of the research process  

- The contribution of scientific research to support and enhance the 

educational process  

- Funding for scientific research 
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  املراجع واملصادر
 

 -الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد -“لیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العاليد •

  2009اإلصدار األول ینایر 

دلیل االعتماد لمؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة، الھیئة القومیة لضمان  •

  2008جودة التعلیم و االعتماد،  یولیو 

ؤسسات التعلیم العالى ـ جمھوریة مصر العربیة , دلیل ضمان الجودةو  االعتماد لم •

    2008المالحق ، الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد , أبریل

شبكة  –جمھوریة مصر العربیة –مؤسسات التعلیم العالى  –وثیقة التقویم الذاتى  •

  )  2008الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  و االعتماد ( أبریل  –المعلومات 

( بعض المقاطع من أجل دراسة الحالة فى  مواد تدریبیة مساعدة من إصدارات الھیئة •
  التدریبات  من دراسات ذاتیة مع حجب إسم  الكلیة و الجامعة ) 

  
  بانشاء الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد. 2006لسنة  82القانون رقم  •

   

• Gary,j.and alan,s.,organizational behavior , pearson pretice hall, 

2008,  toronto 

• Hand book for academic review (qaa 2000):users guide to the 

academic review of subject in higher education institutions in the 

transitional period 2002, 2005  

• Hand book for institutions audit,  England .2002 

• National assessment colleges and accreditation council, manual for 

self study 

affiliated/ constitute collage, April 2007, nagarbhavi, Bangalore. 

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 

enhancement review, 2006.  

• The hand book of a pilot study of an integrated quality and 

enhancement review (IQER), 2008. 
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• Thomas L, wheelen J, hanger D, strategic management, pentice 

hall,  2005 new Jersey. 

• Wagner T, et al,. Change leadership. A practical guide to 

transforming our school, Jossy Bass – John wiley and sons, 2006, 

San Francisco. 

• Western association of school and college (WASC). Hand book of 

accreditation the university of Michigan, school of public health, 

Jan 2001, Michigan ,USA.    
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  اجللسة التدريبية السا بعة
 )3( التعليميةالفاعلية 

Educational Effective (3) 
 

 
 

"Success is an attitude. Get yours right"  
  

Anonymous""  
 

  "فاضبط سلوكیاتھالنجاح سلوك. "
  
  

  أعضاء ھیئة التدریس •

 البحث العلمي •
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  فكرة اجللسة التدريبية
 

أحمد طالب بالفرقة الرابعة بكلیة طب األسنان ورئیس اتحاد الطالب . طلب مقابلة  رئیس قسم 

  العالج التحفظي بالكلیة .

  احمد :  نحن لدینا مشكلة في متطلبا ت الحصص العملیة 

  رئیس قسم: وما ھي المشكلة

  قاربنا علي انتھاء العام الدراسي ومعظمنا لم یستطع ان یتم المتطلبا ت العملیةاحمد : 

  رئیس القسم: لماذا 

احمد: حضرتك تعلم ان المعید یجب ان یتابع كل مرحلة اثناء عمل الحالة العملیة وھذا یعطلنا 

  ألنھ دائما  مشغول 

  رئیس القسم: مشغول بماذا

  ،   احمد: بمتابعة متطلبات الطالب ایضا

  رئیس القسم: افھم من ذلك انھ یعمل وال یتراخي فى اداء عملھ 

طالب و المعید ال یستطیع أن  30احمد: بصراحة یا دكتور معید واحد مش كافي و نحن عددنا 

 یقوم بالمتابعة والشرح لكل طالب في نفس الوقت .
 

 ماذا تفعل لو كنت مكان رئیس القسم؟ −
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 ريبيةأهداف اجللسة التد

 
 االتجاھات اإلیجابیةالمعارف و المھارات و  المتدربین إكسابتھدف ھذه الجلسة التدریبیة إلى 

   الضوء على البحث العلمي تركیزأعضاء ھیئة التدریس من جمیع األوجھ مع تخص  التي

 
ً على أن:    بنھایة ھذه الجلسة یصبح المتدرب قادرا

 ة وكفاءة أعضاء ھیئة التدریسكفای یقدر •

 قواعد تعیین أعضاء ھیئة التدریس/الھیئة المعاونةیناقش  •

 تنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة یشرح طرق •

 تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس یناقش كیفیة قیاس •

 لمعاونةالرضاء الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة اتقییم یطرح وسائل ل  •

  خطة البحث العلمي و كفاءة العملیة البحثیة یعرف  •

 مساھمة البحث العلمي في دعم وتعزیز العملیة التعلیمیة  یقدر •

 تمویل البحث العلمي یقدر •
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  تتناول ھذه الجلسة المعیار الخامس والسادس فى محدد الفاعلیة التعلیمیة

:   أعضاء هيئة التدريسخامساً
سیاسات وقواعد لتعیین العدد الكافي في التخصصات المختلفة من اعضاء ھیئة  للمؤسسة

التدریس ومعاونیھم وتضع معاییر موضوعیة لتقییم أدائھم وذلك بما یمكنھا االرتقاء بمستوى 

جودة العملیة التعلیمیة والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفقا لرسالتھا وأھدافھا اإلستراتیجیة كذلك 

مؤسسة أن تعمل على تنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم یجب على ال

وضمان رضائھم الوظیفي وتشمل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في ھذا المجال على 

  التالي:

  
  

  

  

1   
ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة إلى الطالب  المؤسسة ألن تكون نسبة أعضاء ىتسع •

  متفقة مع المعدالت الدولیة المناظرة.

تحافظ المؤسسة على التناسب المعقول بین أعضاء ھیئة التدریس وفقا للدرجات  •

 األكادیمیة (أستاذ/ أستاذ مساعد/ مدرس).

 المتفرغین.تعظم المؤسسة االستفادة من الخبرات المتراكمة لألساتذة غیر المتفرغین/  •

عضاء ھیئة أموثقة للتعامل مع العجز/ الفائض في  وآلیاتالمؤسسة خطة  ىیتوافر لد •

 التدریس.

2  

 ىاعد تعیین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بناء علوتحدد المؤسسة سیاسات وق •

  احتیاجاتھم الحالیة وبما یخدم خططھا المستقبلیة.

  1تدریبي  نشاط
  ما لھا وما علیھا - : أدوار المؤسسات العلمیة تجاه أعضاء ھیئة التدریس تمثیل األدوار
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 تعلن المؤسسة تلك القواعد وتحرص على تطبیقھا بشفافیة. •

 تراجع المؤسسة سیاسات التعیین دوریا وتعدلھا تبعا للمستجدات. •

3  

  تحدد المؤسسة االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة. •

طة التدریب ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وفقا لالحتیاجات التي تضع المؤسسة خ •

 تم تحدیدھا وتتضمن الخطة عدد ونوعیة البرامج التدریبیة وآلیات تنفیذھا.

 توفر المؤسسة المخصصات المالیة الالزمة لخطة التدریب. •

عمل تحرص المؤسسة على جودة البرامج التدریبیة ومالئمة توقیتھا وتنظیمھا لظروف ال •

 تكون جاذبة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم. ىحت

تضع المؤسسة مؤشرات لتقییم فاعلیة التدریب وتحتفظ بقواعد بیانات تتضمن عدد  •

وأنواع البرامج التدریبیة المنفذة وأسماء الحاصلین على البرامج والدورات التدریبیة 

جمالي عدد أعضاء ھیئة ونوعیتھا ونسبة الحاصلین على برامج ودورات تدریبیة إلى إ

 التدریس / الھیئة المعاونة.

من المتدربین  الراجعةتراجع المؤسسة محتویات البرامج التدریبیة على أساس التغذیة  •

 واألثر الذي أحدثھ التدریب في أداءھم.

4  

ونیھم والتي تضع المؤسسة معاییر موضوعیة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس ومعا •

تشتمل على مستوى االلتزام بالجداول الدراسیة واألنشطة التعلیمیة األخري والمشاركة 

الطالبیة وفي الخطة البحثیة للقسم العلمي والمساھمة في انشطة خدمة  ةفي أنشطة الریاد

المجتمع وتنمیة البیئة والمساھمة في األنشطة القومیة / العالمیة والمشاركة في أنشطة 

ن الجودة والتطویر بالمؤسسة والمساھمة في جھود تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة ضما

  والعالقة مع الزمالء والرؤساء وغیرھا.

 تعلن المؤسسة تلك المعاییر على األطراف المعنیة. •

 المؤسسة على تطبیق ھذه القواعد بموضوعیة. تعمل •
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ئج تقییم أدائھم وتناقشھم فیھا تخطر إدارة المؤسسة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بنتا •

 عند الضرورة.

5  

  اء ھیئة التدریس ومعاونیھم تحرص المؤسسة على قیاس وتقییم الرضا الوظیفي ألعض •

المؤسسة إلى االستفادة من نتائج تقییم الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس  ىتسع •

 وتتخذ القرارات والتصرفات المناسبة لتحسین أو المحافظة على رضائھم. ومعاونیھم

    
  : أعضاء ھیئة التدریسبمعیارهوفیما یلى نموذج استمارة التقویم الذاتى الخاصة 
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 المعیار / المؤشرات / الخصائص

التقییم 
 % 

مصدر الشواھد 
 واألدلة

مالحظات               
  ت التقییم)(مبررا

 المعیار الخامس : أعضاء ھیئة التدریس
 كفایة وكفاءة أعضاء ھیئة التدریس

نسبة أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة إلى الطالب تتفق 
         مع المعدالت المعترف بھا

توجد إجراءات موثقة لتحدید العجز/ الفائض في أعباء 
         التدریس واإلشراف العلمي 

تخاذ إجراءات موثقة للتعامل مع العجز/ الفائض في تم ا
         أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة  

مالئمة التخصص العلمي لعضو ھیئة التدریس للمقررات التي 
         یشارك في تدریسھا 

یوجد بالمؤسسة خطة للتعامل مع العجز/ الفائض ألعضاء 
         ھیئة التدریس في بعض التخصصات 

 أعضاء الھیئة المعاونة 
نسبة أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة إلى الطالب تتفق 

         واحتیاجات الخطة التعلیمیة 

         تم تحدید العجز/ الفائض في عدد أعضاء الھیئة المعاونة 
توجد إجراءات موثقة وفعالة للتعامل مع الفائض/ العجز في 

         أعضاء الھیئة المعاونة 

 قواعد تعیین أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة
یوجد قواعد وإجراءات معلنة لتعیین أعضاء ھیئة التدریس / 

         الھیئة المعاونة 

 ً یتم تعین أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة وفقا
         لالحتیاجات الفعلیة للمؤسسة 

 س / الھیئة المعاونةتنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدری
         توجد إجراءات موثقة لتحدید االحتیاجات التدریبیة 
         یتم تنفیذ برامج تلبى االحتیاجات التدریبیة لكل فئة 

تم تحدید متوسط نسبة المتدربین من كل فئة إلى العدد 
         اإلجمالي سنویاً 

         توجد إجراءات لتقییم فعالیة ومردود التدریب 
 تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس / الھیئة المعاونة

         توجد معاییر لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة المعاونة
توجد إجراءات موثقة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس/ الھیئة 

         المعاونة

یوجد إجراءات لتقییم األداء مفعلھ في التطبیق العملي 
         ة ومسائلھ)(إجراءات محاسب

         یتم تقییم مستوى الرضاء الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس 
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یتم االستفادة بالفعل من تقییم مستوى الرضاء الوظیفي 

         ألعضاء ھیئة التدریس

         یتم تقییم مستوى الرضاء الوظیفي ألعضاء الھیئة المعاونة 
ى الرضاء الوظیفي یتم االستفادة بالفعل من تقییم مستو

         ألعضاء الھیئة المعاونة

       متوسط النسبة المئویة للمعیار الخامس

 %)80≥ (یعتبر المعیار الخامس مستوفیاً إذا كانت الدرجة 

  مستوفى
 
  

 غیر مستوفى
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  ألنشطة العلميةالبحث العلمي واسادساً : 
طة األساسیة لمؤسسات التعلیم العالي ولذلك فإنھ یجب علیھا البحث العلمي ھو أحد األنش

أن تحرص على توفیر الظروف المواتیة والموارد الكافیة التي تمكن الباحثین من القیام بالنشاط 

البحثي العلمي واالرتقاء بمستوى جودتھ . كما یجب على المؤسسة أن تشجع التعاون بین 

من خالل خط بحثیة متكاملة تتفق مع الخطة البحثیة التخصصات المختلفة في مجال البحوث 

  للجامعة وتشتمل الممارسات التطبیقیة للمؤسسات التعلیمیة في ھذا المجال على التالي:

  2نشاط تدریبي 

  یدور حول البحث العلمي واألنشطة العلمیة

1  

إلیھا ومرتبطة  تضع المؤسسة خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة التي تنتمي •

 بالتوجیھات القومیة واحتیاجات المجتمع المحیط.

تضع المؤسسة الخطة البحثیة في ضوء إمكاناتھا البشریة والمادیة المتاحة أو الممكن  •

 الحصول علیھا.

 توثق المؤسسة الخطة وتعتمدھا من مجلسھا الحاكم. •

مع وجود مؤشرات  تحدد المؤسسة آلیات واضحة معلنة لمتابعة تنفیذ خطتھا البحثیة •

 لتقییم مستوي نجاحھا في تحقیق أھدافھا.

2  

توفر المؤسسة األجھزة واألدوات والخامات الالزمة للعملیة البحثیة وتضع القواعد  •

 التي تضمن كفاءة استخدامھا.

 تشجع المؤسسة األقسام العلمیة على القیام ببحوث مشتركة. •

 معاونة والطالب على المشاركة في المشاریع البحثیة.تشجع المؤسسة الھیئة ال •

تھتم المؤسسة بتنمیة المھارات البحثیة للھیئات المعاونة (برامج تنمیة مھارات منھجیة  •

 البحث).

 تراقب المؤسسة التزام الباحثین بأخالقیات البحث العلمي. •
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ً (إصدار مجلة عملیة  • ً ودولیا تساعد المؤسسة الباحثین في نشر األبحاث العلمیة محلیا

 خاصة بالمؤسسة / الدعم المالي للباحثین للنشر في دوریات عالمیة / وغیرھا).

• .ً ً ومعنویا  تحرص المؤسسة على تقدیر الباحثین المتمیزین مادیا

مشتركة مع مؤسسات علمیة المشاركة في البحوث العلمیة ال ىتسعي المؤسسة إل •

 إقلیمیة أو دولیة.

توفر المؤسسة قواعد بیانات للبحوث العلمیة مع نشر ملخصات لھذه األبحاث على  •

 موقعھا االلكتروني باللغتین العربیة واألنجلیزیة.

جذب الطلب على أبحاثھا العلمیة التطبیقیة من جانب المؤسسات  ىالمؤسسة إل ىتسع •

 حكومیة والخاصة.اإلنتاجیة والخدمیة ال

3  

تحرص المؤسسة على أن تكون منھجیة وأخالقیات البحث العلمي من أھداف التعلم  •

 المستھدفة للبرنامج.

 تشجیع المؤسسة الطالب على المشاركة في المشاریع البحثیة والمؤتمرات العلمیة. •

فادة من نتائج البحث العلمي في تصمیم وتطویر تحرص المؤسسة على االست •

 المقررات الدراسیة.

4  

 تخصص المؤسسة موازنة سنویة مالئمة ألنشطة البحث العلمي. •

 تنمیة مصادر التمویل الذاتي الداخلیة للبحث العلمي. ىالمؤسسة إل ىتسع •

 ث العلمي بكفاءة.تحرص المؤسسة على استخدام الموارد المالیة المتاحة للبح •

ً ألولویات االحتیاجات. •  تخصص الموارد المالیة طبقا

 المؤسسة إلي الحصول على الدعم المالي من جانب مؤسسات القطاع الخاص. ىتسع •

 اإلنتاجیة والخدمیة ألنشطة البحث العلمي. •
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5  

مرات تحرص المؤسسة على تنظیم أو المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤت •

 العلمیة والمحلیة واإلقلیمیة والدولیة.

تدعم المؤسسة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة  •

 والدولیة.

 التعاون مع المنظمات البحثیة العالمیة. ىالمؤسسة إل ىتسع •

 تشارك المؤسسة في عضویة ھیئات دولیة. •

 تصدر المؤسسة دوریة علمیة خاصة بھا. •

ً.تشجع ا • ً ودولیا  لمؤسسة تبادل الخبرات مع المؤسسات التعلیمیة المناظرة إقلیمیا

  وفیما یلي استمارة التقویم الذاتي فى جزئیة البحث العلمي واألنشطة العلمیة.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 127

 المعیار السادس : البحث العلمي واألنشطة العلمیة األخرى
 خطة البحث العلمي

  
مصدر الشواھد  التقییم %  الخصائصالمعیار / المؤشرات / 

 واألدلة

مالحظات         
(مبررات 

  التقییم)
توجد خطة موثقة ومعتمدة للبحث العلمي على مستوى الكلیة 

         واألقسام العلمیة 

         یوجد ارتباط خطة األقسام بخطة المؤسسة
         یوجد ارتباط خطة المؤسسة بخطة الجامعة / األكادیمیة

تصمیم الخطة البحثیة في ضوء إمكانیات المؤسسة المتاحة تم 
         واحتیاجات المجتمع والتوجھات القومیة 

         توجد آلیة موثقة ومحددة لمتابعة تنفیذ الخطة البحثیة 
         تم تحدید مؤشرات االنجاز لتقییم مستوى نجاح تنفیذ الخطة البحثیة 

 كفاءة العملیة البحثیة 
         ضاء ھیئة التدریس المشاركة في البحث العلمي نسبة أع

نسبة عدد األبحاث المنشورة محلیا ودولیا بالنسبة للعدد اإلجمالي 
         ألعضاء ھیئة التدریس

یتوفر بالمؤسسة األجھزة واألدوات والخامات الالزمة للعملیة 
         البحثیة 

واألدوات توجد قواعد محددة تضمن كفاءة استخدام األجھزة 
         والخامات

         یوجد بالمؤسسة بحوث مشتركة بین أقسامھا العلمیة 
         تشارك الھیئة المعاونة والطالب في المشاریع البحثیة

         یوجد برامج لتنمیة مھارات البحث العلمي للھیئة المعاونة
         توجد آلیة لمراقبة التزام الباحثین بأخالقیات البحث العلمي

 ً تتوافر آلیات لمساعدة الباحثین في نشر األبحاث العلمیة محلیا
ً (مجلة علمیة خاصة بالمؤسسة  الدعم المالي للنشر في  –ودولیا

 دوریات علمیة....... وغیرھا )
        

 ً ً ومعنویا          توجد آلیة لتقدیر الباحثین المتمیزین مادیا
ركة مع مؤسسات علمیة تساھم المؤسسة في البحوث العلمیة المشت

         إقلیمیة أو دولیة 

         توجد بالمؤسسة قاعدة بیانات للبحوث العلمیة 
         یوجد نظام لتسویق البحوث العلمیة التطبیقیة 

تستخدم أنشطة البحث العلمي بالمؤسسة في معالجة مشكالت 
         المجتمع وأغراض التنمیة 

یس سبق حصولھم على جوائز تضم المؤسسة أعضاء ھیئة التدر
         الدولة / جوائز عالمیة / براءات االختراعات أو غیرھا 

 مساھمة البحث العلمي فى دعم وتعزیز العملیة التعلیمیة
النتائج التعلیمیة المستھدفة للبرامج التعلیمیة بالمؤسسة تتضمن 

         منھجیة وأخالقیات البحث العلمي

        ب على المشاركة فى المشاریع البحثیة لتشجیع الطال آلیةتوجد 
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 والمؤتمرات العلمیة 
یتم االستفادة من نتائج البحث العلمي فى تطویر البرامج 

         والمقررات الدراسیة 

 تمویل البحث العلمي
         یتوفر بالمؤسسة موازنة سنویة مالئمة ألنشطة البحث العلمي

         الذاتي للبحث العلميتوجد آلیات لتنمیة مصادر التمویل 
تستخدم الموارد المالیة المتاحة للبحث العلمي بكفاءة وطبقا 

         لألولویات 

یتم قیاس وتقییم مردود (عوائد) المخصصات المالیة المنفقة على 
         البحث العلمي بالمؤسسة 

 أنشطة علمیة أخري
لمؤتمرات تنظیم أو تشارك المؤسسة في الندوات وورش العمل وا

         العلمیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة 

تدعم المؤسسة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في 
         المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة 

توجد بالمؤسسة بروتوكوالت تعاون علمي مع منظمات بحثیة 
         محلیة أو إقلیمیة أو دولیة 

         و ھیئات دولیة تشارك المؤسسة في عض
تشارك المؤسسة في مشروعات بحثیة ممولة من مؤسسات    -

         بحثیة محلیة ودولیھ .

ھناك مساھمة من جانب مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاجیة     -
         والخدمیة في دعم أنشطة البحث العلمي بالمؤسسة 

         تصدر المؤسسة دوریة علمیة خاصة بھا
ت لتبادل الخبرات مع المؤسسات التعلیمیة المناظرة توجد آلیا

 ً ً ودولیا          محلیا و إقلیمیا

       متوسط النسبة المئویة للمعیار السادس

 %)80≥ (یعتبر المعیار السادس مستوفیاً إذا كانت الدرجة 
  مستوفى

 
  غیر مستوفى
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  امللخص باللغة االجنليزية
Summary 

 
5- The faculty Staff members 

The institution must have policies and rules for the appointment of a 

sufficient number of faculty staff members and their assistance in the 

various disciplines. It must develop objective criteria for performance 

evaluation that would enable upgrading of the quality of the educational 

process, scientific research and community service in accordance with its 

mission and strategic objectives. At the same time the institution must 

work to develop the capacity and skills of faculty members and their 

assistants to ensure job satisfaction. The practical application of 

educational institutions in this area includes the following: 

- Adequacy and efficiency of the faculty staff members 

- The rules of appointment of the faculty members and assistance 

- Developing the skills of the faculty members and assistance.  

 - Evaluation of the performance of the faculty members and assistance.  

- Job satisfaction for of the faculty members and assistance. 

6 - Research and scientific activities  

Scientific research is one of the core activities of higher educational 

institutions.  Therefore it must be careful to provide the conditions and 

resources that enable researchers to carry out scientific research activity 

and to upgrade the quality. The institution must encourage cooperation 

between different disciplines in the field of research through the line of 

Integrated Research in accordance with the university's research plan. The 

practical application of educational institutions in this area includes the 

following: 
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- Scientific research plan and the efficiency of the research process  

- The contribution of scientific research to support and enhance the 

educational process  

- Funding for scientific research 
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