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لمستقبل في  - لعالي هي االستثمار الحي لفكرة ا يم ا تعم ل لجودة في ا ا
لحاضر  .لحظة ا

ة  - ـ ـ ـ ـ ي م لتفصي نه ومالمحه ا لوا أ لمادي ب لروحي وا لجمال ا لجودة هي ا ا
ناظر ل  .في عين ا

لراجح  - لعقل ا لجودة هي ا ل و ا ـ ـ عمـ ل تيجي في ا تفكير االسترا م لحاكم ل ا
يمية تعم ل لمؤسسة ا لجامعي وكل قطاعات ا  .ا

لتي  - ا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي عم ل قيم ا ل تعميم هي السمات والخصائص وا ل لجودة في ا ا
ل ا ر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ي لمعا بات وا لمتطم ا لوفاء ب لجامعة قادرة عمى ا عممية تجعل ا

لمناظرة لمؤسسات ا لجامعات وا لمتعارف عميها في ا  .ا

 Qualityالجودة     

 



تحقٌق إلى والمجتمع الدولة ومؤسسات العمل لقطاعات المستدٌمة الحاجة 

 .والتربوٌة التعلٌمٌة العملٌة مستوى على والكم، النوع فً عال أداء

بالتعلٌم الملتحقٌن الطالب أعداد فً والمستمرة، الكمٌة المضطردة، الزٌادات 

   .العامة الثانوٌة خرٌجً من العالً

جانب الى والخاصة، الحكومٌة الجامعات أعداد فً الكبٌر الكمً التوسع 

 .المناظرة العلمً والبحث العالً التعلٌم ومؤسسات قطاعات فً التوسع

الساعٌن الناس من بها، ٌستهان ال متزاٌدة، أعداد عند االٌجابٌة الرغبة 

 التعلٌم) التخرج بعد ما إلى المعرفً والتحصٌل والتعلم التعلٌم فً لالستمرار

 .(الحٌاة مدى

التعلٌمٌة، والمؤسسات الجامعات بٌن حدتها وتزاٌد الشدٌدة المنافسة وضوح 

 فً المتكاثرة وكذلك وأفقٌا ، عمودٌا   المتنامٌة الخاصة، الجامعات وبخاصة

  .السنوٌة ووالداتها أعدادها

 

 واقع االهتمام بجودة التعلٌم العالً



لتطوٌر لمستمر ا ئرة ا دا لبشري األداء ل لمادي ا لعمل مفاصل جمٌع فً وا لجامعً ا   .ا

لعمل ٌر ا ٌ لجودة بمعا لمنافسة مستوى على االقتدار قرٌن ا لدولية واالقليمية لوطنيةا ا    .وا

ًٌات الجامعة تبن تناسب موضوعٌة ألل بات ودراسة ت لعمل، قطاعات تنمٌة متطل  وشرائح ا

لمجتمع فراده، واحتٌاجات ا لوفاء أ تلك وا ٌاجات ب قبال   حاضرا   االحت  .ومست

قٌة الجدٌة بة المشروعة الحاجات إشباع فً والمصدا باتهم والوفاء للطل علمٌة بمتطل ل ٌة، ا فن ل  وا

لعمل ادة على وا لدراسً الرضا زٌ ه ا تجا ا تفوق قٌم غرس ب ل لعلمً ا  .نفوسهم فً ا

لتحسٌن صفحات اعتماد لمتعاقب ا تعلم لجودة ا ل ٌم ا تعل ل لمعرفٌة، األخالقٌة الجوانب فً وا  وا

ناء قدرات وب ل لمهارات ا فزدية وا ل لجماعية ا  .وا

لمساهمة فاعلة ا ل قٌادٌة ا ل لمعالجات اٌجاد فً وا لتً والفرص ا  للمشكالت الصحٌح الحل تكفل ا

لتً واالختناقات ئال   تقف ا ئر ونمو تطور أمام حا ا ٌة وت لعمل ٌمٌة ا تعل ل تربوٌة ا ل  .وا

لجامعة صورة تعزٌز لمؤسسة ا ٌمٌة وا تعل ل لجمٌع، لدى ا تزامها ا ل ا م ب لجودة بنظا تها فً ا  .خدما

دامة لجٌدة السمعة ا لجامعة ا ٌا   األكادٌمٌة وبرامجها ل ٌمٌا   وطن قل مٌا   وا ل  .وعا

 

 من العمل بمعاييز الجودة شذرات 

 



 

 .مجمس االعتماد األكاديمي وضمان الجودة بالتعميم العالي في اليمن1.

لتعميم العالي االردنية2.  .ىيئة االعتماد لمؤسسات وزارة ا

 .ضمان الجودة واالعتماد في فمسطينىيئة 3.

 .االعتماد االكاديمي في دولة االمارات العربية المتحدةىيئة 4.

لتقويم واالعتماد في ىيئة 5.  .السودانا

لتقويم في السعوديةالييئة 6.  .الوطنية لالعتماد االكاديمي وا

 .االعتماد العمانيمجمس 7.

 .ضمان الجودة في البحرينمجمس 8.

 .القومية لمجودة واالعتماد االكاديمي في جميورية مصر العربيةالييئة 9.
 .ىيئة االعتماد األكاديمي وضمان الجودة في العراق10.

 (اركان)الشبكة العربية لضمان الجودة واالعتماد في التعميم -
www.arqaane.org 

الجودة فً بعض هٌئات ومجالس االعتماد األكادٌمً وضمان 

 البلدان العربٌة

http://www.arqaane.org/


 صالحية اعتماد عن مسؤول) االمريكي العالي التعميم اعتماد مجمس1.
 org.chea.www (الجامعات بإعداد تقوم التي االعتماد ىيئات

 االداء معمومات منح عن مسؤول) العالي لمتعميم االمريكي المجمس2.
 net.ace.w (التقييم واساليب الجودة تطبيق في المتميز

 التعميم برامج تقييم ىدفيا)بإنكمترا العالي لمتعميم الجودة ضمان ىيئة3.
 uk.ac.qaa.www(وتطبيقيا الجودة ضبط من والتأكد العالي

 اليندسية البرامج اعتماد عن مسؤولة)والتكنولوجية اليندسية االعتماد ىيئة4.
    org.abet.www(بالعالم والتكنولوجية

 الطب تعميم برامج اعتماد عن مسؤولة)الطب تعميم كميات زمالة جمعية5.
 org.Icme.www (وكندا امريكا في

       net.enqa.wwwلمجودة االوروبية لشبكةا6.

لتعميم في الجودة ضمان لهيئات الدولية الشبكة7. لعالي ا  nl.qaahe.www ا

يم اعتماد هيئة8. لتعم لهندسي ا لكورية ا يم اعتماد عن مسؤولة) ا تعم ل لهندسي ا  في ا
 com.Abeek.www )الكورية الجامعات

 

 

هٌئات ومجالس االعتماد األكادٌمً وضمان الجودة فً 

لعالم  بعض دول ا
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  ادلة العربية الجامعات اتحاد في واالعتماد الجودة ضمان مجمس   ضع  و  
 ضمان مجمس الى مالتقد   وأ ادائيا جودة يمو لتق الجامعات   بيا تسترشد  
 :وىي الجودة ضمان شيادة عمى لمحصول واالعتماد الجودة

 .العربية لمجامعات والخارجي الذاتي يمو التق دليل 1.

 .العربية لمجامعات واالعتماد الجودة ضمان دليل 2.

 الجامعات اداء جودة لقياس النوعية والمقاييس الكمية المؤشرات دليل 3.

 .المعنية العربية
   .العربية الجامعات اداء جودة معايير دليل 4.
 .االكاديمية لمبرامج واالعتماد الجودة ضمان دليل 5.
   .والنوعية الكمية لممؤشرات والمعمومات البيانات قاعدة انشاء 6.

 

 العربيةالجودة واالعتماد في اتحاد الجامعات ضمان  دلةأ



 :بيا قصد  وي     
 مكونات كلل شاممة متكاممة كمنظومة يالجامع العمل جودة يمو تق 

   .ومجاالتو بعادهأو  الجامعة في العمل
 الجامعة ومخرجات وعمميات لمدخالت مستمرةال مراقبةوال المتابعة 

  او الجامعة حققتو الذي الجودة ومستوى التعميمية المؤسسة أو
 .اليو والوصول تحقيقو عمى تعمل

 ما وغالبا ،الدولية او العربية او الوطنية المستويات مع مقارنةال 
 بالتفصيل يتميز ،تقويمي كأنموذج ،النظم معالجة اسموب   ستخدمي  

 النظام في الداخمة والمتغيرات العناصر لجميع الدقيق والحساب
 .Output ومخرجات Process وعممياتInput  مدخالت من
 

 لمجامعةالجودة الشاممة ضمان 



 كاديمياأل وضعال وأ كاديميةاأل رتبةالم في االعتماد   يتمثل  
  البرنامج وأ التعميمية لمؤسسةا أو لمجامعة منحي   الذي عمميال

 الجودة معايير   المؤسسة أو الجامعة استيفاء مقابل االكاديمي
  في عميو تفقي   ما وفق عمى ،الدولية وأ العربية وأ الوطنية

 .لعمميةا التقويم مؤسسات
   يرلمس   التعميمية مؤسسةال أو جامعةلم ةميم خطوة االعتماد   عد  وي  

  المعايير افضل مع وانسجاميا توافقيا اطار في زالتمي   نحو
 االوساط قبل من بيا االعتراف سبل وتيسير المعروفة يةلدولا

 عمى والقدرة ،الدوليةو  واالقميمية الوطنية ،والمينية االكاديمية
 .التعميمية المؤسسات من ونظيراتيا زميالتيا مع التنافس

 

 االعتماد

 



الخارجي يمو التق اسموب 
ية يم وزارة اكمفيت خارجية جية بيا تقوم عمم تعم ل لعالي ا لبحث ا لعممي وا  االعتماد مجمس او ا

ية أو الجودة وضمان األكاديمي ق عمى وتعمل ،اخرى جية ا  ضوابط ضوء في الجامعة يمو ت
لجيات قبل من تحدد ومعايير ق يكون ان ويمكن ،الخارجية ا ت ل لخارجي يمو ا   مستوى عمى ا

لقسم او الوحدة او لجامعةا ل ا  .معين دراسي منيج او عمميا
 

المرجعية المقارنات اسموب   

ية ئج لمقارنة تجرى ومنتظمة مستمرة عمم تا لمؤسسة عمل اداء ن يمية ا تعم ل  مع الجامعة أو ا
تائج لعمل ن بار االخذ مع ،نفسو االختصاص من اخرى مؤسسة في نفسو ا  االنشطة باالعت

لعمميات ية وا لداخم لتي والوظائف ا يمية المؤسسة بيا تقوم ا تعم ل  .ا
 
االقران يمو تق 
ية تذة ومساىمة مشاركة عمم باحثين الجامعات اسا ل لممارسين وا لمينيين وا  االحكام اصدار في ا

لقرارات اصدار او النصائح اعطاء او  في االستمرار او جديدة اكاديمية برامج اقتراح بشان ا
قائم ل ميا او منيا ا    .تعدي

 

 أسالٌب التقوٌم األكادٌمً وضمان الجودة



لجامعة في االكاديمي واالعتماد الجودة مركز بيا قومي عممية يى  الضوابط ضوء في ،ا
تق دليل في المحددة والمعايير ل لذاتي ميو ا لمع   والخارجي ا  االعتماد مجمس قبل من دا
تعميم، الجودة وضمان األكاديمي ل تق يكون ان ويمكن با ل لذاتي يم  و ا   مستوى عمى لمجامعة ا

لقسم) ل ا لتدريس ىيئة اعضاء المنيج، ،عمميا لدليل   ضمنتي أن عمى..(وغيرىا ا  المحاور   ا
 :ةيتاآل

لة لجامعة ورؤية رسا  .واىدافيا ا

لموارد لية ا لما لمادية ا  .وا

بنية ل قانونية ا ل مجامعة ةيدار اإلو  ا ممؤسسة أو ل تعميمية ل ل  .ا
لبرامج لطمبة يميوتق االكاديمية والتخصصات ا  .ا

لتدريس ىيئة اعضاء  .ىمو ومساعد ا

لطمبة  .ا

لعممي البحث لتطوير ا  .األكاديمي وا
لمجتمع خدمة  .ا

لمكتبات لمعمومات ومصادر ا  .ا

قافية العالقات ث ل لعالقات ا لعامة وا  .الخريجين وشؤون ا
 

 
 الذاتي لمجامعاتيم و التق       



 الماديةالموارد 

 والمالية  

 الخدمات الطالبية

 المكتبات

 ومصادر المعلومات

 

 اعضاء 

 التدريسهيئة 

  عالقات العامةال

 الجامعية

  قرراتوالمالبرامج 

 الدراسية

 العلميالبحث 

 والتطوير االكاديمي 

 الطلبة

 المجتمعخدمة 

 الجامعيةالقيادة 

 االداريوالتنظيم 

 رؤية ورسالة 

 المؤسسةواهداف 

 يم الذاتي لمجامعاتو التق 



ر واضحة وثٌقة توفٌر  المؤسسة أو الجامعة ورؤٌة رسالة عن تعبّ
 .والخاصة العامة التعلٌمٌة وأهدافها

واالهداف الرؤٌة على المؤسسة أو الجامعة مجلس مصادقة من التأكد. 

ومعلنة ومنشورة وشاملة واضحة واالهداف الرسالة نص   أن   من التحقق 
 .والطلبة واالدارٌٌن، التدرٌس، هٌئة واعضاء للمجتمع، ومعروفة

التحسٌن اجل من وتنقٌحها منتظمة بصورة وأهدافها الرسالة مراجعة  
   .المستمرٌن والتطوٌر

وبرامجها، أنشطتها جمٌع فً واهدافها، رسالتها على الجامعة استناد 
 .القرارات واتخاذ صناعة والى التنفٌذ، الى التخطٌط، عملٌة من بدءا

الخرٌجٌن من المتوقعة النتائج متضمنة االهداف   أن   من التأكد. 

أو الجامعة بٌن العالقة وأشكال واألهداف، الرسالة فً الكافً الوضوح 
 .والعالمٌة واالقلٌمٌة الوطنٌة المناظرة والمؤسسات التعلٌمٌة المؤسسة

....................وغٌرها 

 

لتعلٌمٌة رسالة : االولالمحور   الجامعة أو المؤسسة ا

  وأهدافهاورؤٌتها   



ٌرسم الذي هو التعلٌمٌة المؤسسة أو الجامعة مجلس   ان   من التأكد 
  البرامج لجودة ضمانا   الجامعة، رسالة مع تنسجم التً السٌاسات
 .لدعمها الالزمة والموارد للطلبة المقدمة التعلٌمٌة والخدمات األكادٌمٌة

والتكامل الوضوح تضمن وإجراءاتها الجامعة سٌاسات ان   من التأكد 

 .القرارات واتخاذ صناعة عملٌة فً والتكافل

بتغٌٌر تسمح التً بالمرونة ٌتمٌز للجامعة، التنظٌمً الهٌكل   ان   من التأكد 
 .التعلٌمٌة المؤسسة لمتطلبات تبعا   السٌاسات، ومراجعة االولوٌات

االكادٌمٌة للواجبات الواضح والتعرٌف التنظٌمً، للهٌكل الدقٌق التوصٌف  
 .واالدارٌة العلمٌة والمسؤولٌات

العمٌد،) العلٌا االدارٌة للمستوٌات التعٌٌن فً المعتمدة االجراءات ضمان  
 .التعٌٌن ومدة التعٌٌن، وضوابط (االقسام رؤساء العمٌد، نائب

رئٌس)األمامٌة االدارة مستوٌات بٌن فعالة عالقة وجود تأمٌن على العمل 
 .(...الوحدات ومدراء التدرٌس هٌئة واعضاء العمداء الجامعة،

 

لثانًالمحور  لقٌادة : ا لتنظٌم الجامعٌة ا  االداريوا



البشرٌة الموارد لمعاٌٌر المتكاملة جودةال. 

والفنٌة المادٌة لمواردل المتكاملة الجودة. 

المالٌة المواردو لإلمكانات المتكاملة جودةال. 

التقنٌة المواردو للعناصر المتكاملة جودةال. 

  جودة المواردتقوٌم : الثالثالمحور 



التدرٌس هٌئة اعضاء من الجامعة لمتطلبات واضحة رؤٌة وضع 
 .واهدافها ورسالتها رؤٌتها الى مستندة

المؤهلٌن التدرٌس هٌئة واعضاء األساتذة من الكافً العدد توفٌر 
 .التعلٌمٌة والخدمات البرامج لدعم الجزئً والدوام الكلً بالدوام

وقوة مستوى) مثل التدرٌس هٌئة عضو اختٌار معاٌٌر وضوح  
 والقدرة الفعال، التدرٌس العلمٌة، بالمادة المعرفة العلمٌة، الشخصٌة

  تحدٌد مع ،( الخ... وأهدافها المؤسسة رسالة تنفٌذ فً االسهام على
 المعتمدة الجامعات من المعنٌون علٌها حصل التً العلمٌة الدرجات

  الصحف فً والنشر التوظٌف واجراءات دولٌا، بها والمعترف
 .الرسمٌة

هٌئة ألعضاء الصحٌح لالختٌار المختصة المهنٌة اللجان تحدٌد 
 .التعلٌمٌة المؤسسة أو الجامعة فً للعمل المرشحٌن التدرٌس

التدرٌس هٌئة بأعضاء صلة ذات (وعامة خاصة) أخرى معاٌٌر هناكو. 

 

  أعضاء هٌئة التدرٌس: المحور الرابع



والجزاءات واالعادة والتحوٌل وااللتحاق القبول ونماذج انظمة توفٌر 
 .فٌها السلوكٌة

سلوكه عن معلومات على ٌحتوي طالب لكل خاص بملف االحتفاظ 
 .واالجتماعً االكادٌمً ومستواه ونشاطه

وامكانٌات ٌتناسب بما البرنامج فً قبولها المطلوب األعداد تحدٌد 
   .وامكاناته البرنامج وطبٌعة الجامعة

وبدنٌا   ووجدانٌا   وذهنٌا   علمٌا   الطلبة استعداد مدى من للتأكد آلٌة وجود  
 .(القبول اختبارات)والتعلٌم للتعلم

الصحٌحة، قواعدها تأمٌن طرٌق عن القبول اختبارات جودة ضمان 
  وتفسٌر وتصحٌحها وتطبٌقها بنائها اجراءات سالمة من والتأكد

  على بناءا التخصصات على عادال   توزٌعا   الطلبة وتوزٌع نتائجها،
 .المستطاع بقدر الرغبات، ومراعاة النتائج

ًالطلبة بٌن العالقة تفعٌل الى التعلٌمٌة المؤسسة أو الجامعة سع  
 .العمل سوق الى الخروج قبل المجتمعو العمل وقطاعات ومؤسسات

 

 شؤون الطلبة: الخامسالمحور 



المناسبة والبرامج الخدمات وتوفٌر للطلبة االساسٌة االحتٌاجات تحدٌد 
 .العلمٌة االستبٌانات نتائج الى استنادا   االحتٌاجات، تلك لدراسة

وتخصٌص المقدمة، الطالبٌة للخدمات واالرشادٌة التعرٌفٌة الكتٌبات توفٌر  
 والنجاح النمو على الطلبة مساعدة اجل من والتربوي النفسً لإلرشاد وحدة

 .االرشادٌة الوظائف لممارسة االساتذة وتهٌئة

الرٌاضٌة ،الثقافٌة ،الفنٌة العلمٌة،) الطالبٌة التنمٌة وحدات الجامعة توفٌر 
 مستوى ورفع الجامعً، الطالب شخصٌة صقل الى تؤدي والتً (وغٌرها
 .والمجتمعٌة الجامعٌة الحٌاة فً واشراكه والعلمً الدراسً تحصٌله

للطلبة والمرٌح اآلمن السكن توفٌر. 

المختلفة والكلٌات االقسام فً للطالبات ومرٌحة خاصة اماكن توفٌر. 

المحتاجٌن للطلبة والعٌنٌة المالٌة والمساعدات للقروض صندوق توفٌر. 

الرٌاضٌة، االنشطة) الجامعة فً التكمٌلٌة الخدمات فً الطلبة آراء استطالع  
 .(وغٌرها السٌارات مواقف المطاعم، الداخلً، السكن

وزمالئهم اساتذتهم مع التفاعل بهدف لطلبةل المساعدة الخدمات توفٌر  
 .االكادٌمٌة والبٌئة

 

  الخدمات الطالبٌة: المحور السادس



الفلسفة مع الدراسٌة والمقررات األكادٌمٌة البرامج ارتباط مدى تحدٌد 
  الطلبة وحاجات الجامعة، واهداف ورسالة ورؤٌة للدولة، العامة

 .الخ... الطلبة لشخصٌة وتنمٌتها والمجتمع،

حٌث من األكادٌمً للبرنامج تفصٌلٌة خطة وضع: 

 .لألهداف الواضح التحدٌد*

 .المقررات لطبٌعة الدقٌق الوصف*

 .الجامعة فً االخرى االقسام خطط مع التكامل*

 فصلً، المتبع، النظام) األكادٌمً البرنامج لمكونات الكامل التعرٌف*
 نوع المعتمدة، الساعات عدد الدراسة، مدة ،(معتمدة ساعات سنوي،
  الفرعً، والتخصص الرئٌس التخصص للخرٌج، تمنح التً الشهادة
  القسم، متطلبات الكلٌة، متطلبات الجامعة، متطلبات االكادٌمً، العبء

 .االختٌارٌة المتطلبات

التً اللوائح   وتعرض   تتناول   التً الالزمة واألدلة للكتٌبات الكافً التوفٌر 
 .واالنسحاب القبول واجراءات التعلٌمٌة البرامج تحكم

 

 :السابعالمحور 

  البرامج االكادٌمٌة. أ



توفٌرها المطلوب والمعارف المعلومات بمستوى الخاصة الرؤٌة وجود 
 .المستقبلٌة ورؤٌتها الجامعة رسالة مع ٌتناسب بما

مجال كل متطلبات مع ٌتماشى بما واالدوات لألجهزة والتنوٌع التحدٌث  
 .وتعلٌمً معرفً

التعلٌمٌة باألهداف ترتبط المستخدمة التعلٌمٌة الوسائط أن   من التأكد 
 المتعلمٌن، بٌن الفردٌة الفروق وتراعً التعلٌمً، وبالمحتوى للجامعة،

  الحصول وٌمكن لالستخدام، وقابلة مكلفة، وغٌر   عملٌة   تكون   بحٌث
 .علٌها

وتدرٌس تعلٌم فً المستخدمة الطرائق عن التقوٌمٌة األبحاث توفٌر  
  المحاضرة، القاء على التدرٌس هٌئة اعضاء قدرة حٌث من الطلبة

 واشراك المحاضرة، فً التعلٌمٌة الوسائط واستخدام المعلومات، وعرض
  عملٌة لتحسٌن الراجعة التغذٌة بدوائر والعمل الصفٌة، باألعمال الطلبة
 .والتعلٌم التعلم

 

لتعلٌم. ب لتعلم وا لتدرٌس ومصادر ا   طرائق ا



وحدٌث ودقٌق، صحٌح، الجامعً الكتاب محتوى ن  أ من التحقق  
 .وافكاره الكتاب محتوى اجزاء بٌن الترابط وجود مع المعلومات،

على وٌحفزهم الطلبة، أداء تحسٌن فً ٌسهم الكتاب محتوى ن  أ من التأكد 
 .واالبداعً الناقد التفكٌر على القدرة لدٌهم وتثٌر العلمً، البحث

له المقررة الساعات وعدد الكتاب، حجم بٌن التناسب وجود من التأكد. 

للمستوى مناسبته العرض، فً اسلوبه حٌث من الجامعً الكتاب تفحص 
  والمصادر، بالمراجع، والحقائق المعلومات توثٌق للطلبة، العقلً

 .وغٌرها والدورٌات

د الجامعً الكتاب   أن   من التحقق م معُّ صّم  الشكل، حٌث من جٌدة بطرٌقة وم 
  .وغٌرها ... واالشكال الرسوم الورق، الطباعة،

 

  الكتاب الجامعً.ـج



شؤونه وادارة العلمً للبحث خطة وضع تتولى وحدة توفٌر.   

األكادٌمً والتطوٌر العلمً البحث ألغراض الصحٌحة البٌئة توفٌر 

  العلمٌة لبحوثل والتنفٌذ التخطٌط على التدرٌس هٌئة اعضاء وتشجٌع

 .العمل وسوق المجتمع بحاجات والمتصلة بالجامعة الصلة ذات

واالقتصادي المادي المردود ذات المٌدانٌة العلمٌة لألبحاث االولوٌة منح 

 .المختلفة العمل وقطاعات ومؤسساته للمجتمع

والنشر والطباعة والتطوٌر للبحث داعمة تنظٌمٌة بٌئة توفٌر. 

فً المساهمة باتجاه التدرٌس هٌئة ألعضاء والمادي المعنوي التحفٌز 

 .والتطوٌر البحث دائرة وبرامج انشطة

فً التدرٌس هٌئة اعضاء مساهمة تكفل التً المناسبة الفرص توفٌر 

 .المتنوعة األكادٌمٌة العمل وورش العلمٌة والندوات المؤتمرات

 

لثامنالمحور    البحث العلمً والتطوٌر األكادٌمً: ا



على العمل المساهمة اطار فً المجتمع لخدمة متكاملة خطة وضع 
   .لتطبٌقها المناسبة الظروف توفٌر

العمل قطاعات مع العالقة وتعزٌز إلدارة علمٌة وحدة تخصٌص 
 .واالقلٌمً الوطنً المستوى على المجتمع ومؤسسات

شرائح ومهارات قدرات وتنمٌة لخدمة متخصصة مراكز انشاء 
 االستشارٌة والمكاتب المستمر التعلٌم مراكز مثل المجتمع،
 .وغٌرها....الزراعٌة والمراكز الطبٌة والعٌادات

والتنموٌة والثقافٌة العلمٌة والندوات المعارض اقامة فً المساهمة  
 التقنٌات وتطوٌر والثقافٌة، العلمٌة المجالت واصدار والتدرٌبٌة،
 واالستشارات المنهجٌة الدراسات وتقدٌم الحاسوبٌة، والبرامج
 .والخاصة العامة والمؤسسات العمل لقطاعات

 

  خدمة المجتمع: التاسعالمحور 



 لعععى تعععوفٌر داء أوالواضعععحة لتقعععوٌم والمعلنعععة المنهجٌعععة االنظمعععة السععععً ا
 .الطلبة

 ا االسئلة، وبٌان من نماذج العمل على فحص عدد باألهعداف معدى ارتباطهع
الطلبعة وقٌاسعها لمسعتوٌات الكتعاب، وتمثٌلها لمحتعوى للجامعة، التعلٌمٌة 

ا  لعععععععى منطقعععععععً، بشعععععععكل العقلٌعععععععة المتنوععععععععة، وترتٌبهععععععع معععععععن السعععععععهل ا
 .وغٌرها....الصعب

 معن التقٌٌم الجامعً، والتحقق النظم الحدٌثة فً التحسٌن المستمر لدائرة
ورصد الدرجات والنتائج، اجراء االمتحانات فً أثناء كفاءة النظام المتبع 

 .التقٌٌمومدى االستفادة منها فً عملٌة 

 اء امععور الطلبععة علععى مسععتوٌات اطععالع ا مععن اولٌعع التقععوٌم الجارٌععة ألبنائهعع
 .طلبة الجامعة

 ائج تقععوٌم التوظٌععف الصععحٌح والمتععوازن اداء اعضععاء هٌئععة التععدرٌس لنتعع
ادر  لعععوظٌفً، والكععع ا واقعععرار خطعععط الجامععععة فعععً صعععٌاغة ا ورسعععم برامجهععع

 .المستقبلٌة

 

  التقوٌم الجامعً لألداء الطالبً: العاشرالمحور 



والموثوقة الصحٌحة المعلومات نشر خالل من الجامعٌة، النزاهة ضمانة 
 والدرجات والمقررات والبرامج واهدافها ورسالتها الجامعة رؤٌة بشان

 والتخرج، القبول ومتطلبات المالً والوضع الدراسٌة والرسوم االكادٌمٌة
 هٌئة واعضاء واالقسام الكلٌات ومجالس الجامعة مجلس علمٌة وكذلك

 .والطلبة والموظفٌن التدرٌس

اخالقٌة ومواثٌق التعلٌمٌة، والمؤسسة للجامعة عام اخالقً مٌثاق توفٌر  
 .(وغٌرهم... االعالمٌٌن، المعلمٌن، لألطباء،) مهنٌة

محددة معاٌٌر ضوء فً بالجامعة للعاملٌن والعقاب للثواب نظام توفٌر. 

والمالٌة االدارٌة التعامالت فً والفهم الوضوح من صحٌة اجواء تهٌئة. 

الدراسٌة المقررات فً العلٌا والقٌم االخالقٌة االبعاد على التأكٌد.  

 

  الجامعٌةاالخالقٌات : عشرالمحور الحادي 



 مؤشرات االداء 

 تضعها التً والنوعٌة، الكمٌة المقاٌٌس من متكاملة مجموعة    

  لمتابعة وتستخدم العالً، بالتعلٌم بالجودة المتخصصة الجهات

 الجامعة تلبٌة مدى على لالستدالل الوقت، بمرور الجامعً، االداء

 والعلمً البشري االداء لمستوٌات التعلٌمٌة، المؤسسة أو

 تتابع التً الفحص نقاط تعتبر وهً ...علٌها المتفق والمادي

 عملٌات وتكامل المعاٌٌر تحقٌق لدائرة والتطوٌر التقدم خطوات

 .وتصرفا   تصورا   لها، المستمر التحسٌن

 

 مؤشرات االداء الجامعً



 الجامعٌة هدافاألرسالة والرؤٌة والمقٌاس جودة 



 التدرٌسهٌئة عضاء بأ ذات العالقة الكمٌةالمؤشرات 



 ادةــاس القٌـــمقٌ


