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  :مقدمة
حيظى موضوع اجلودة وحتقيقها يف التعليم العايل املعاصر باهتمام متميز يف سياسات تطوير هذا 

ق أن جودة التعليم العايل تنطوي على جودة مدخالته وعملياته وتطويرها لالتعليم، وذلك من منط
وحتسينها، كما تؤدي إىل جودة خمرجاته وجعلها أكثر مالءمة حلاجات التنمية وسوق العمل، وأكثر 

وقد نفذت هذه السياسات يف العديد من الدول املتقدمة والنامية والعربية، ومبستويات . فاعلية فيهما
ال تزال اجلودة  ففي عدد من الدول أضحت اجلودة واقعاً نافذاً يف جامعاا، ويف عدد آخر. خمتلفة

  .مشاريع على طريق التنفيذ، ويف دول أخرى ال تزال يف مرحلة التنظري والتخطيط
وهذا الوضع العام يشمل خبصائصه كليات التربية يف الوطن العريب، كوا إحدى مؤسسات التعليم 

كليات رائدة يف  حىت تصبح ،العايل، كما يستدعي حتفيز هذه الكليات إليالء جتويدها مزيداً من االهتمام
  .جمال جتويد التعليم العايل العريب، وحىت تعزز دورها القيادي للتعليم الذي هو جمال اختصاصها وفعلها

انطالقاً من هذا الواقع، ومن الدعوة اليت وجهتها األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية إىل 
معيات لقرارات وتوصيات مؤمترات االحتاد اجلمعيات العلمية املنبثقة عن االحتاد بأن تستجيب هذه اجل

احتاد اجلامعات العربية، (واجتماعات مؤسساته، وتقوم بوضع معايري اجلودة واالعتماد لكلياا املتناظرة 
، ومن الصعوبات والتحديات اليت تواجه كليات التربية العربية يف سعيها لصنع )٢٠١٠وأ، ، ٢٠٠٨

لمية لكليات التربية يف الوطن العريب بإعداد معايري جودة هذه الكليات، جودا، ازداد اهتمام اجلمعية الع
جودة ضمان وتوافق الكليات عليها، ووضع آليات تنفيذها، والتطلع إىل تشكيل هيئة عربية العتماد و

كليات التربية العربية، وصوالً إىل ضمان جودة هذه الكليات ومؤسساا، وتبلورت هذه االهتمامات 
 – ٢٢ :ت يف اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية ومؤمتر اجلمعية اللذين عقدا مبدينة دمشق بتاريخوالتطلعا
، حيث متت مناقشة موضوع اجلودة ومعايريها يف كليات التربية العربية، وشكلت جلنة ٢٤/١١/٢٠٠٨

ع اللجنة وعرضه يف اجتما ،ع تقرير حول واقع اجلودة يف هذه الكلياتضوو ،لدراسة هذا املوضوع
التنفيذية للجمعية وجلنة اجلودة املزمع عقده يف كلية التربية جبامعة طيبة باملدينة املنورة بتاريخ 

، وحينما عقد هذا االجتماع نوقش موضوع )٢٠٠٨اجلمعية العلمية لكليات التربية، . (١٧/٥/٢٠٠٩
نة التنفيذية املزمع عقده يف تقرير واقع اجلودة ووضع معايريها، وأرجئ عرض التقرير إىل اجتماع اللج

وقد عرض  ،)٢٠٠٩اجلمعية العلمية لكليات التربية، . (٢٥/١٠/٢٠٠٩كلية التربية بدمشق بتاريخ 
النماذج التقرير يف هذا االجتماع واقترح أن يقوم كل عضو يف اللجنة بإعداد منوذج باملعايري مت جتمع 
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ع اللجنة التنفيذية وجلنة اجلودة املزمع عقده يف منوذج ميثلها وتعرض مجيعاً يف اجتما ويستخلص منها
إرسال عدد وقد مت بالفعل . ٣/٣/٢٠١٠-٢كلية التربية جبامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان بتاريخ 

مجع من النماذج الرمسية املعدة للجامعات ومن النماذج اليت أعدها أعضاء من اللجنة إىل اجلمعية، كما مت 
مبعايري اجلودة وعرضها ومناقشتها يف االجتماع املذكور، واقترح إدخال  النماذج وإعداد مسودة

اجلمعية العليمة، ( تعديالت عليها ودراستها وعرضها يف االجتماع القادم للجنة التنفيذية وجلنة اجلودة
وخصص ملناقشة املعايري  ٢٠/١٢/٢٠١٠-١٩وقد عقد هذا االجتماع مبدينة دمشق بتاريخ  ).٢٠١٠

أى اتمعون أن املشروع مل يكتمل بعد، وأنه حيتاج إىل تعديالت أخرى، وفوضوا معدي املعدة، ور
مث قام املعدون بإجراء  ).٢٠١٠اجلمعية العليمة، (املعايري بإجراء التعديالت املطلوبة وإكمال املشروع

، وإدخال عدةامل منوذج املقترح للمعايري، وإعادة تنظيم حمتوى الورقةالتعديالت املقترحة وتطوير األ
اجلامعات دليل معايري جودة كليات التربية يف "إضافات عليها، ووضعها مجيعاً يف هذه الوثيقة حتت اسم 

  ".ةالعربي
يشتمل الدليل بصورته احلالية على ثالثة أقسام، أوهلا التعريف مبوضوع الدليل وأهدافه ومنهجية 

يه وتوضيح معانيها، وثانيها عرض عدد من إعداده وطريقة استخدامه وتعريف املصطلحات الواردة ف
املوضوعة للجامعات العربية وكليات التربية وجلامعات أو كليات تربية الرمسية مناذج معايري اجلودة 

عرض مناذج معايري جودة كليات التربية اليت أعدها أعضاء من جلنة اجلودة، ورابعها أخرى، وثالثها 
والثالث وحتت  الثاين أيناجلزمناذج املعايري اليت عرضت يف املقترح واملستخلص من عرض األمنوذج 

  .عنوان أمنوذج اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية
تشكر جزيل الشكر معدي  ةالعربياجلامعات لجمعية العلمية لكليات التربية يف األمانة العامة لإن 

شكر اجلزيل جلميع الذين أسهموا بإعداده عن طريق وحمرري هذا الدليل، كما تشترك معهم يف تقدمي ال
وهي تدعو القائمني على كليات . املالحظات أو املقترحات أو املعلومات أو الوثائقالنماذج وتقدمي 

، وإىل اإلسهام يف أو يف ضمان جودا التربية العربية إىل االستفادة من هذا الدليل يف جتويد كليات التربية
كما تأمل أن يسهم هذا الدليل يف تطوير . عن طريق تقدمي املالحظات واملقترحاتهذا الدليل  تطوير

  .كليات التربية العربية باجتاه اجلودة
  

  أمانة اجلمعية ومعدو الدليل
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  :موضوع الدليل وأهدافه ومنهجية إعداده واستخدامه: أوالً
  :مشكلة اجلودة ومعايريها يف كليات التربية العربية -١

بع لشؤون التعليم يف البالد العربية أن هذا التعليم قد توسع كثرياً وانتشر بسرعة خالل يالحظ املتا
النصف الثاين من القرن العشرين ومطلع هذا القرن وأنه مستمر يف توسعه وانتشاره استجابة للطلب 

توسع املذكور وال .املتزايد عليه نتيجة للنمو السكاين املستمر وازدياد الوعي والتوعية بأمهية التعليم
ومع . استدعى ازدياد احلاجة إىل املعلمني وضرورة إعداد عدد كبري منهم يف معاهد أو كليات متخصصة

انطالق حركة جتويد التعليم وخرجييه اشتدت الدعوة إىل إعداد املعلمني ملختلف مراحل التعليم يف 
سنتني، كما برزت الدعوة إىل  اجلامعات، والتخلي عن إعداد بعض فئام يف املعاهد املتوسطة خالل

اإلعداد التربوي والنفسي لفئات أخرى من العاملني يف املدارس ووزارات التربية ومديرياا كمديري 
التربويني، واإلداريني التربويني والتقنيني التربويني واملرشدين النفسيني ) أو املوجهني(املدارس واملشرفني 

د شكلت هذه االحتياجات والدعوات دافعاً وحافزاً لتطوير كليات وق. والباحثني التربويني والنفسيني
التربية باجتاه افتتاح بعض هذه االختصاصات أو مجيعها فيها، وإحداث املزيد من كليات التربية لتلبية 
االحتياجات املتزايدة من املعلمني املؤهلني وسواهم من الفئات اليت تلزم للعمل يف ااالت التربوية 

  .يةوالنفس
مل تقتصر الدعوة لتجويد كليات التربية على افتتاح االختصاصات اليت حتتاجها التنمية التربوية 
وسوق العمل التربوي بل امتدت إىل جتويدها جتويداً شامالً يتناول مجيع مدخالا وعملياا وخمرجاا، 

يف نشر ثقافة اجلودة وبدأت اجلهود يف هذا اال واستمرت يف عدد من الكليات، وقطعت شوطاً 
وإجراء دراسات يف جماهلا، وحتقيق اجلودة يف بعض املدخالت، لكنها مل تصل بعد إىل غايتها يف حتقيق 

  .اجلودة الشاملة، كما أا ال تزال يف أول الطريق يف العدد األكرب من كليات التربية العربية
عاملني يف القطاع التربوي قد سارت يتضح مما ذكر أن جهود جتويد إعداد املعلمني وسواهم من ال

باجتاهني األول إعداد هذه الفئات يف اجلامعات والتوسع يف كليات التربية وتعديل اختصاصاا وبراجمها 
حىت تتمكن من القيام ذا الدور، وقد حتقق هذا اهلدف إىل حد كبري، والثاين حتقيق اجلودة الشاملة يف 

  .تحقق بعدكليات التربية وهذا اهلدف مل ي
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منها تضخم  ،إن عدم حتقق اجلودة الشاملة يف كليات التربية العربية يؤشر على وجود عوائق عديدة
ومنها عدم توافر أعضاء هيئة التدريس املؤهلني لتنفيذ اجلودة يف أدائهم،  ،الكليات وعدم كفاية التمويل

ناقشات اليت أجريت يف مؤمترات حبسب ما بينته الدراسات وامل ،املتحمسني واملنفذين لذلك، ومنها
الربامج القائمة  مجيع عدم وجود معايري جودة تالئم ،اجلمعية العلمية لكليات التربية العربية حول اجلودة

ومجيع مدخالت هذه الربامج وعملياا وخمرجاا، وتصلح كمرتكزات لتقوميها هذه الكليات، يف 
ومن . يف الكلية حول صالحيتها وموافقتهم على تطبيقها وحتصل على توافق آراء فريق اجلودة ،وجتويدها

فقد يستخدم مبعىن اال أو العنصر، وقد يستخدم  ،أسباب هذه الصعوبات االختالف حول معىن املعيار
واالختالف حول عمومية املعيار، فهناك املعايري املطلقة واملعايري النسبية . مبعىن احملك، أو مبعىن املؤشر

تماد ومعايري اجلودة، واالختالف حول أسلوب صوغ املعيار وقابلية املعايري النوعية للصياغة ومعايري االع
الكمية، وهناك االختالف حول مالءمة بعض املعايري لكليات التربية واالعتراض على األخذ باملعايري 

  .املتعارف عليها واملقبولة على مستوى التعليم اجلامعي
 ،معايري اجلودة تستدعي البحث عن حلول ختفف هذه االختالفات إن االختالفات املذكورة حول

وتساعدهم يف اختيار املعايري املناسبة واستخدامها  ،وتقرب وجهات نظر املعنيني بتجويد كليات التربية
كليات ل العلمية معيةاجلوقد حظي هذا األمر مبناقشات مستفيضة يف بعض مؤمترات . يف جتويد كليام

ويف اجتماعات اللجنة التنفيذية ملشروع الدليل، ومتخضت هذه املناقشات عن امعات العربية يف اجلالتربية 
منوذج أتوجه مشترك يقضي باالستفادة من مناذج املعايري العربية والدولية عن طريق دراستها واستخالص 

تارة ويف معىن وداللة كل منها يتالىف ما أمكن أوجه االختالف يف املعايري، وحيقق املقاربة يف املعايري املخ
منوذج املستخلص وسواه من النماذج العربية والدولية اليت استعني ا يف أل، وعن طريق عرض امعيار

الدليل املقترح حىت يتاح للمعينني أو املكلفني بإدخال اجلودة إىل كليتهم أن يستعينوا ذه النماذج يف 
 هذه النماذج ما جيدونه مناسباً لتحقيق اجلودة يف كليتهممنوذج خاص بكليتهم، أو أن خيتاروا من أإعداد 

وقد جيدون يف األمنوذج املقترح الذي اعتمدته اجلمعية ضالتهم املنشودة ويستخدمونه يف إدخال اجلودة 
  .يف كليتهم ويف ضماا

  :موضوع الدليل -٢
حدد موضوع  يف ضوء اتضاح مشكلة معايري جودة كليات التربية العربية وتوجهات معاجلتها

هو دراسة عدد خمتار من مناذج معايري اجلودة املوضوعة لكليات التربية : الدليل وحدوده على الوجه اآليت
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أو املطبقة فيها، واستخالص أو وضع منوذج يصلح للتطبيق يف كليات التربية العربية كما هو، أو بعد 
يف وضع معايري جودة لكليات التربية اليت تكييفه مع خصائص الكلية واحتياجاا وإمكاناا، أو يساعد 

وكذلك عرض النموذج املقترح وسواه من النماذج املختارة يف . تفضل وضع معايري جودة خاصة ا
  .إلتاحة اإلطالع عليها واالستفادة منها هذه وثيقة الدليل

  :أهداف الدليل -٣
دد من مناذج معايري اجلودة كليات التربية العربية من اإلطالع على ع جبودةمتكني املعنيني  -

  .العربية والعاملية املوضوعة لكليات التربية
منوذج مستخلص بتصرف من النماذج السابقة الذكر أكليات التربية العربية ب جبودةمد املعنيني  -

  .بغية اإلطالع والتقومي واالستفادة
معايري جودة هذه كليات التربية العربية حول  جودةإقامة التقارب بني آراء املسؤولني عن  -

  .الكليات
  .حتقيق التقارب بني خصائص جودة كليات التربية العربية من خالل تطبيق معايري متقاربة فيها -
مساعدة خمططي اجلودة يف كليات التربية العربية يف اختيار معايري اجلودة لكليتهم أو يف وضعها  -

  .أو يف تطبيقها
جلودة هذه ية عن طريق توفري املعايري املرجعية تيسري حتقيق اجلودة يف كليات التربية العرب -

 .وتسهيل االستفادة منها يف التطبيقالكليات 
توفري مرجع حديث عن معايري جودة التعليم العايل ميكن اإلفادة منه يف جودة هذا التعليم ويف  -

  .إجراء البحوث
  :منهجية إعداد الدليل -٤

دة من مناذج املعايري السابقة ألا حصيلة جتارب روعيت يف إعداد الدليل عدة أسس، أوهلا االستفا
عربية ودولية وألا تبقي الدليل قريباً من واقع كليات التربية واحتياجاا، وثانيها العلمية واملوضوعية يف 

منوذج املقترح، وثالثها االستفادة من آراء العارفني واملعنيني دراسة مناذج املعايري السابقة واستخالص األ
من عمداء كليات التربية يف تقدمي النماذج  خرياءيري جودة كليات التربية وذلك مبشاركة أعضاء مبعا

منوذج أو بعض املعايري دون غريها ملن يرغب بذلك عن طريق وتقومي الدليل، ورابعها إتاحة اختيار األ
  .العربية وإعداد أمنوذج معتمد من اجلمعية العلمية لكليات التربية عرض عدة مناذج معيارية
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  :أما عمليات وإجراءات إعداد الدليل فقد متت على الوجه اآليت
وضع خمطط بين مشكلة معايري اجلودة يف كليات التربية العربية وحدد موضوع الدليل وأهدافه  -

  .ومنهجية إعداده وتنفيذه
  .مجع عدد من مناذج أنظمة ومعايري جودة كليات التربية العربية واألجنبية -
بإعداد مناذج أخرى من معايري جودة كليات التربية  جلنة اجلودة يف اجلمعيةء من قيام أعضا -

من اجلمعية أو االستفادة منها يف إعداد كليات التربية بغية اعتمادها جودة ومعايري تقومي 
  .الدليل

دراسة النماذج اليت مجعت والنماذج اليت أعدت وحتديد الصفات املتشاة أو املشتركة بينها،  -
منوذج حيتوي عدداً من الصفات املتشاة أفيها وبالتايل استخالص  ودةستكشاف جوانب اجلوا

، ويناسب ما أمكن احتياجات وأوضاع وخصائص كليات التمييزأو املشتركة ومن نقاط 
التربية العربية، ويصلح للتطبيق فيها، أو لالستفادة منه يف وضع مناذج تناسب الكليات اليت 

  . جلودا، وتليب احتياجاا يف هذا االتسعى لوضع معايري
إضافة بعض املقدمات والتعريفات واملعلومات ذات الصلة مبوضوع اجلودة ومعايريها وخباصة  -

  .اليت تتعلق جبودة كليات التربية العربية
وضع هذه املقدمات والتعريفات واملعلومات ومناذج معايري اجلودة اليت مجعت أو وضعت أو  -

اجلامعات كليات التربية يف  معايري جودةدليل "وثيقة واحدة حتمل عنوان  استخلصت يف
  ".العربية

طباعة الدليل وتوزيعه على أعضاء اجلمعية العلمية لكليات التربية العربية بغية دراسته وتقوميه  -
  .وتقدمي املالحظات بشأنه

اليت عقدا اجلمعية  مناقشة الدليل واملالحظات والتعديالت اليت قدمت بشأنه يف املؤمترات -
  .العلمية لكليات التربية يف طيبة ودمشق والسودان

عقد اجتماعات خاصة بأعضاء اللجنة التنفيذية ملشروع الدليل من أجل استكمال دراسته  -
وتقوميه ومناقشة التعديالت اليت أدخلت عليه وتقدمي املقترحات اليت جتعله باملستوى املالئم 

  .تليب احتياجات املستفيدين لالستخدام وبالصفات اليت
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قيام معدي الدليل بتعديله وفقاً للمالحظات واملقترحات اليت قدمها بشأنه ممثلو أعضاء اجلمعية  -
  .وأعضاء اللجنة التنفيذية، ووصوالً إىل إكماله وحتريره بالصورة النهائية

  .طباعة الصورة النهائية للدليل وتوزيعه على أعضاء اجلمعية لالستفادة منه -
  :املنهجية املقترحة الستخدام الدليل -٥

فقد يستخدم لإلطالع على مناذج من . ختتلف طريقة استخدام الدليل حبسب اهلدف من استخدامه
معايري جودة اجلامعات وكليات التربية، ويف هذه احلالة يكتفى بقراءته والتمعن يف مضامينه، وقد 

لف طريقة استخدامه حبسب ما حيتاجه البحث يستخدم ألغراض البحث العلمي ويف هذه احلالة ختت
فقد يستخدمه الباحث لإلشارة إىل مضامينه يف أدبيات البحث، أو القتباس بعض مضامينه  .العلمي منه

أو أو الستخدام أمحد مناذج املعايري املوضوعة فيه أمنوذجاً يف البحث، ووضعها يف هذه األدبيات، 
وقد يستخدم هذا الدليل ألغراض .  يناسب طبيعة البحث وأهدافهالستخدام مناذجه يف بناء منوذج معايري

لتغطية املوجزة حملتوى الدليل، أو لوتؤشر األغراض املذكورة على طريقة االستخدام املناسبة . أخرى
اختيار النموذج املناسب لالقتباس أو لالستعانة به يف البحث، أو اختيار بعض مضامني الدليل لوضع 

غري أن االستخدام الرئيس الذي يؤمل حتقيقه هو االستفادة من الدليل يف جتويد . يهامنوذج يستند إلأ
كليات التربية العربية وخباصة يف عمليات التقومي اليت ينبغي القيام ا يف مستهل عمليات التجويد ويف 

لتميز أو لضمان أثنائها وبعد االنتهاء منها، وسواء كان التجويد ألغراض االعتماد أو لتحقيق اجلودة وا
  .اجلودة أو ضبطها

إن استخدام الدليل يف عمليات التجويد ويف عمليات التقومي اليت يتطلبها التجويد ميكن أن جيرى 
، كما هو واملسمى أمنوذج اجلمعية منوذج املعايري املستخلص واملقترحأفقد يطبق املستخدم . بطرق خمتلفة

وقد مة خلصائص الكلية وخصائص براجمها، علها أكثر مالءأو بعد تعديل بعض جماالته وبعض معايريه جل
منوذجاً أمنوذجاً آخر من النماذج املعروضة يف الدليل ويستخدمه، وقد يستخلص من النماذج أخيتار 

ويرى معدو هذا الدليل أن مجيع . خاصاً ويعدله جلعله يالئم خصائص الكلية اليت جيودها أو يقوم جودا
لكل منها جماهلا يف االستخدام والتطبيق، كما يرون أن الطريقة األفضل هي اليت  اخليارات متاحة وأن

وأن  ،ترى يف الدليل مرجعاً معرفياً يتيح االختيار واالجتهاد وليس وصفة جاهزة للتطبيق املباشر
  :االستفادة منه تكون أصح وأفضل إذا اتبعت يف استخدامه اخلطوات التالية

  .ية تؤدي إىل إدراك خصائص كل منوذج مدرج فيهقراءة الدليل قراءة متأن )١
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وإمكاناا البشرية والتقنية واملالية احلالية واملتاحة للتطوير  واحتياجاا حتديد خصائص الكلية )٢
  .إليها إذا وجدتالكلية أنظمة اجلودة القائمة يف اجلامعة اليت تنتمي ومراجعة املستقبلي، 

ل وتفحص كل منوذج من حيث مالءمته خلصائص الكلية العودة إىل النماذج املدرجة يف الدلي )٣
  .واحتياجاا وإمكاناا وقابليته للتطبيق فيها

منوذج األكثر مالءمة وقابلية للتطبيق إذا تبني وجوده بني النماذج، وحيسن إعطاء اختيار األ )٤
وذلك ألنه  ،إذا كان مناسباً للكلية الذي اعتمدته اجلمعية منوذج املستخلص واملقترحأفضلية لأل

ميثل إىل حد النماذج املختلفة، وألنه أعد ليكون أداة توحيد أو تقارب بني معايري اجلودة يف 
  . كليات التربية العربية

يف حالة عدم وجود منوذج يالئم خصائص الكلية وإمكاناا ويليب احتياجاا يعمد إىل وضع  )٥
ا واحتياجاا، وذلك بإحدى طريقتني، منوذج مبعايري اجلودة يالئم خصائص الكلية وإمكاناأ

منوذج الذي اختري وإدخال إضافات تفصيالت وتعديالت عليه ليصبح أكثر األوىل تبين األ
منوذج آخر يستفيد من مضامني النماذج السابقة وحيقق املالءمة أمالءمة للكلية، والثانية بناء 

  .املطلوبة
  :تعريف املصطلحات -٦

عديدة، فهناك مصطلحات اجلودة، اجلودة الشاملة، إدارة  هاومعايري املصطلحات يف جمال اجلودة
ودة، معايري اجلودة، حمكات اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة، صناعة اجلودة، ضبط اجلودة، ضمان اجل

اخل، وهناك تعريفات أو توضيحات ... ة، تقومي اجلودة، التقومي الذايت والتقومي اخلارجي، االعتماداجلود
كما يقول  ،لح، إال أا ختتلف فيما بينها حبيث يصعب العثور على تعريف جامع مانعلكل مصط
ألي من املصطلحات املذكورة، ويدفع الستخالص التعريف أو التوضيح املالئم للمجال الذي  ،املناطقة

حني  يستخدم فيه من األدبيات اليت تناولته، كما يدفع لالجتهاد يف وضع التعريف أو التوضيح املناسب
ووفقاً هلذا املنحى ندرج فيما يلي تعريف أو توضيح . ال يعثر عليه يف األدبيات أو سواها من املراجع

  .املصطلحات اليت استخدمت يف هذا الدليل
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 Quality and College of Education :وجودة كلية التربية اجلودة -
Quality 

ى مبعىن حتقيق واحد أو أكثر من األمور القطاعات األخريف استخدم هذا املصطلح يف التعليم و
، األهداف املطلوبة، رضى املستهلك، ةالدقة، اإلتقان، التميز، التحسن املستمر، املعايري املوضوع: التالية

جودة التعليم تعين كماله ومطابقته "ويف جمال التعليم يرى دوهرييت أن  .رضى أطراف اال أو املشروع
حلاجات الطالب وحاجات العمل، وأن التعليم اجليد هو الذي ييسر للطالب ملواصفات معينة ومالءمته 

املعرفة اليت متكنه من الفهم، واملهارات اليت متكنه من العمل، : فرص تطوير ذاته يف جماالت أربعة هي
والصفات الشخصية اليت متكنه من التعاون املثمر واملثابرة  ،والتفكري الذي ميكنه من حتديد األولويات

  ). ١٠٢ – ١٠١، ١٩٩٩دوهرييت، " (عضواً يف اتمع كونهواكتساب االحترام والثقة 
ويف ضوء هذه التعريفات والتوضيحات وسواها ميكن القول أن جودة كلية التربية تعين أن تتوافر 

. وأن تتوافر يف مجيع عناصرها، مدخالت وعمليات وخمرجات منظومة،فيها من حيث هي مؤسسة أو 
واحتياجات مؤسسات العمل والنفسي والصفات اليت تليب احتياجات الطلبة من التأهيل التربوي املعايري 

 ويف حال توافر مجيع متطلبات اجلودة .وصفات مرغوبة أخرى التربوي من املؤهلني اخلرجيني
  .يف املؤسسة أو الدعوة لتوفريها يستخدم مصطلح اجلودة الشاملة للتعبري عن هذه الشمولية وخصائصها

ختطيط وتنفيذ ومتابعة وتقومي وتسيري وتطوير وسواها هي القيام بالعمليات اإلدارية من  :إدارة اجلودة -
وتوصف إدارة . وفق أسس حتقق اجلودة يف املؤسسة أو اال الذي حتصل فيه هذه العمليات اإلدارية

طلوبة لتحقيق اجلودة، وإىل مشاركة اجلودة بالشاملة لإلشارة إىل قيام اإلدارة جبميع األنشطة والعناصر امل
تذكر  مجيع أعضاء املؤسسة أو اال يف األنشطة املذكورة، وهناك الكثري من الصفات واملعايري اليت

 ,Atkinson(تكنسون امنها األسس اليت ذكرها  ،لتوصيف إدارة اجلودة أو إدارة اجلودة الشاملة

تند إىل قاعدة  ذهبية مؤداها افعل الشيء الصحيح إن إدارة اجلودة الشاملة تس: "بقوله )12 ,1990
بطريقة صحيحة من أول مرة، وتستخدم جمموعة من املفاهيم واملبادئ اإلدارية اجلديدة تتضمن تضافر 
جهود العاملني رؤساء ومرؤوسني لترسيخ العمل التعاوين اجلماعي املتناسق وتفتيح القدرات واإلمكانات 

حقيق اجلودة العالية وحتسينها باستمرار مما يعود بالنفع على املؤسسة واستخدامها أفضل استخدام لت
إن : "بقوله) ١٩، ١٩٩٩دوهيتري، (ومنها املهمات اليت ذكرها ". والعاملني فيها واتمع الذي حيتضنها

أساس إدارة اجلودة الشاملة هو أن كل عضو يف املؤسسة وأياً كان مركزه الوظيفي مسؤول بصورة 
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إدارة جودة ما خيصه من العمليات اليت تسهم يف تقدمي الناتج أو اخلدمة وملتزم بعملية فردية عن 
الفلسفة، : التحسني املستمرة، وأن إدارة اجلودة الشاملة تشتمل على سبع جمموعات أو عناصر وهي

خيل بنظام  وأن إغفال أي جمموعة أو عنصر. الرؤية، االستراتيجية، املهارات، املصادر، املكافآت، التنظيم
أو الفوضى أو التزييف أو القلق أو  االتباعإدارة اجلودة الشاملة وبالتايل جبودة التعليم ويؤدي إىل نفور 

  ".اإلحباط أو املرارة أو ضعف التنسيق
كليات التربية نتوصل إىل تعريف إدارة اجلودة الشاملة يف  بتطبيق هذه التعريفات والتوضيحات على

قيام العاملني يف الكلية من اإلداريني وأعضاء اهليئة التعليمية باملهمات اإلدارية، كل كليات التربية بأنه 
حسب اختصاصه، وفقاً ملتطلبات حتقيق اجلودة يف مجيع عناصر الكلية من املدخالت والعمليات 

   .واملخرجات
  :Quality Controlضبط اجلودة  -

 االستمرار يف عمليات اإلنتاج إذا ظهرت مطابقته هو تقومي درجة مطابقة املنتج للمعايري احملددة، مث
 David and(للمعايري أو تعديل عمليات اإلنتاج توصال إىل منتج يطابق املواصفات املعيارية 

Harold, 2000, 23 .( اا وعملياا ومدخالوضبط جودة كليات التربية يعين تقومي خمرجا
واكتشاف الثغرات فيها إذا وجدت، مث إجراء التعديالت اليت استناداً إىل معايري اجلودة اليت توضع هلا 

  .تعاجل الثغرات وجتعل املدخالت والعمليات واملخرجات مطابقة للمعايري
  :Quality Assuranceضمان اجلودة  -

هو التكفل بتحقيق اجلودة واستمرارها عن طريق توفري األدوات واملوارد وسواها من متطلبات 
 يعينخدامها يف حتقيق اجلودة واستمرارها وحتسينها، وضمان جودة كليات التربية حتقيق اجلودة، واست

معايري جودا ومتطلبات تطبيقها، مث توفري هذه املستلزمات واستخدامها يف حتقيق جودة كليات التربية 
مؤسسة ومدخالت وعمليات وخمرجات ويف استمرار جودا وحتسينها وتذليل العقبات اليت تعترض 

  .يق هذه األهدافحتق
 Domain, Standard, Criterion andاال واملعيار واحملك واملؤشر   -

Indicator 
يف كثري من األدبيات يالحظ التداخل يف معاين هذه املصطلحات ولذا اجتهنا إىل تعريفها يف فقرة 

  .واحدة حىت نقارن معانيها ومنيز  معىن كل مصطلح منها
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 .أو املكون الذي يدل على أحد جوانب أو عناصر املؤسسة أو النظام التعليمي هو البعد أو اجلزء فاال؛
مثال ذلك جمال أهداف كلية التربية أو جمال أهداف النظام التعليمي أو جمال بناء املؤسسة، أو جمال 

  .الطلبة
أو معايري ومعيار اجلودة . هو الصفات الكمية أو النوعية اليت ينبغي وجودها يف جمال معني واملعيار؛

. اجلودة هي الصفات اليت ينبغي توافرها مبستوى معني يف جمال معني حىت تتحقق اجلودة يف هذا اال
استخالص : مثال ذلك توافر الصفات التالية يف أهداف كلية التربية حىت نعدها أهدافاً تتصف باجلودة

لمني وسواهم من التربويني ومن أهداف كلية التربية من احتياجات التعليم ما قبل العايل إىل املع
اخل ويعرف .....احتياجات الطلبة، وتلبيتها هلذه االحتياجات، ووضوحها وحتديدها وقابليتها للتحقق 

شرنر واسلدايك املعيار بأنه مستوى احملك يف حده األدىن الذي ميكن قبوله مبقارنته مع مستوى آخر يتم 
وهذا التعريف . (Shrinez and ysseldyke, 1994, 52)حتديده وفق أسس مطلقةأو نسبية 

كما يستخدم يف . يصلح لالستخدام يف منح االعتماد الذي يشترط توافر حد أدىن من معايري اجلودة
مثال ذلك استخدامهفي مشروع تطوير برامج ومناهج التعليم . بعض مشروعات تطوير التعليم وجتويده

مستوى : "ري املرجعية األكادميية الوطنية تعريف املعيار بأنهالعايل يف سورية، حيث ورد يف خطة بناء املعاي
أدىن من املتطلبات املعرفية واملهاراتية اليت جيب على املؤسسات التعليمية الوطنية كافة أن حتققها من 
خالل براجمها التعليمية لكي تضمن أن اخلريج قد اكتسب حداً أدىن من املعرفة واملهارات مبا يتفق مع 

وقد يستخدم املعيار للداللة ) ٩، ٢٠١٠وزارة التعليم العايل السورية، " (الوطنية للتعليم العايل السياسة
الذي ينبغي أن تتوافر فيه معايري فرعية أي   Omainأو اال أو البعد  Elementعلى العنصر 

اخل مث ...ناهج، ذكر معيار أهداف التعليم، معيار اإلدارة، معيار امل: مثال ذلك. صفات معيارية فرعية
إدراج معايري فرعية حتت كل معيار تبني الصفات أو املستويات أو الشروط التفصيلية اليت ينبغي توافرها 

وهذا األسلوب يف استخدام . حىت تتحقق اجلودة يف املعيار العام الرئيس أي يف العنصر أو اال أو البعد
العنصر أو اال أو البعد الذي يدل على أحد جوانب مصطلح املعيار أقل دقة ووضوحاً من التمييز بني 

النظام التعليمي أي على أحد مدخالته أو عملياته أو خمرجاته وبني املعيار الذي يدل على صفات اجلودة 
  .أو البعد اليت ينبغي توافرها يف العنصر أو اال

يار على مجيع املؤسسات واملعيار قد يستخدم بصورة مطلقة أي بصورة موحدة عامة يطبق فيها مع
أو الربامج أو العناصر املتشاة دون متييز ينطق باحلالة أو اإلمكانات أو األهداف، وقد يستخدم املعيار 
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بصورة نسبية يراعى فيها أوضاع املوضوع الذي يقدم وجيود فيقبل املعيار مبستويات ختتلف حسب احلالة 
  . حسب اإلمكانات املتاحةاجلودة  السري بعملياتعلى األمر الذي يساعد 

تقومي كيدل على مستوى معني حيدد بصفات نوعية أو باألرقام ويستخدم يف عمليات التقومي،  ،واحملك
، ١٠٠مستوى حتصيل الطالب استناداً إىل حمك حيدد املستوى األعلى للتحصيل بالعالمة أو الدرجة 

مقارنة مبعيار املعدل اإلحصائي الذي يقوم  ويسمى املعيار الذي يستخدم يف هذه احلالة املعيار احملكي
، ١٩٨٠محدان، . (مستوى حتصيل الطالب استناداً إىل متوسط حتصيل زمالئه أو إىل مستويات حتصيلهم

٣٠-٢٩.(  
  :يعين و املؤشر

جونستون، (الرقم أو الصفة اليت تشري أو تدل على موضوع معني أو على حتقق معيار معني 
االلتحاق بالتعليم األساسي الذي تذكر لبيان درجة حتقق معيار إلزامية  كنسبة أو معدل) ٢٨، ١٩٨٧

  .التعليم األساسي
  :accreditationاالعتماد  -

اعتراف بأن برنامج تعليمي معني أو مؤسسة تعليمية "عرف ديفيد وهارولد االعتماد يف التعليم بأنه 
 ,certain standard  )David and Harold ،قد وصلت إىل مستوى معياري حمدد

. وهذا التعريف يركز على القرار مبنح االعتماد الذي تتخذه اهليئة املخولة باختاذ هذا القرار) 2000
لكن اختاذ القرار باالعتماد يستند إىل عمليات التقومي اخلارجي الذي جتريه هيئة االعتماد لعناصر الربنامج 

ىل احلكم على مستوى جودة هذه العناصر وعلى وفائها التعليمي أو املؤسسة التعليمية وبراجمها توصال إ
ويف عالقة االعتماد باجلودة تذكر بعض األدبيات أن . بالشروط واملستويات املطلوبة ملنح االعتماد

متطلبات االعتماد غالباً ما تكون حداً أدىن من متطلبات اجلودة أو احلد الذي تقبل به هيئة االعتماد أو 
  .ول به يف الدولة أو الوزارة املختصة بالتعليم العايل أو بالتعليم ما قبل العايلنظام االعتماد املعم

  التقومي والتقييم والقياس والتقدير -
Evaluation, Valuation, Measurement and Assessment: 
التقومي عملية منظمة جلمع املعلومات وحتليلها بفرض حتديد درجات حتقيق األهداف التربوية واختاذ 
القرارات بشأا ملعاجلة جوانب الضعف وتوفري النمو السليم املتكامل من خالل إعادة تنظيم البيئة 
التربوية وإثرائها، وميكن تكييف هذا التعريف لتطبيقه على املؤسسة والربامج التعليمية ومن أجل حتقيق 
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الذي يعين إعطاء قيمة ) Valuation(املتطلبات التقوميية لالعتماد واجلودة، والتقومي خيتلف عن التقييم 
للشيء من حيث مدى وفائه باحلاجات، بينما يكتفي التقومي بتقدير مدى حتقق األهداف املوضوعة 

وجتدر اإلشارة إىل التداخل بني مضامني . وبغض النظر عن قيمة هذه األهداف أو تلبيتها للحاجات
  .وصعوبة الفصل بينهما املصطلحني وداللتهما

وهذا املصطلح . Measurementتقييم يعتمدان يف معظم احلاالت على القياس والتقومي وال
ف املوضوع الذي يقاس وتترمجه إىل معلومات يسهل د وتعريشري إىل اإلجراءات اليت حتد) القياس(

، مث يأيت دور التقومي أو التقييم ليوظف )وصوغها بلغة األرقام ما أمكن(وصفها مبستوى مقبول من الدقة 
) ٤٢-٤٠، ٢٠١٠عودة، . (ه املعلومات يف احلكم على درجة حتقيق األهداف ويف اختاذ القراراتهذ

الذي يعين التثمني وإعطاء قيمة ملوضوع معني، ولذلك فهو  Assessmentوهناك مصطلح التقدير 
استخدامه من القياس لكنه أكثر حترراً من األرقام ومن التقيد بالطرائق واألدوات اإلحصائية ولذلك يكثر 

  .يف عمليات التقييم التربوي اليت تستخدم االستبانات واختبارات التقدير
جترى عمليات التقييم وسواها من العمليات املشاة السابقة الذكر لتحقيق أهداف ختتلف من حالة 

ج ومن هذه األهداف احلكم على درجة حتقق معايري اجلودة يف املؤسسة التربوية أو الربنام. إىل أخرى
التعليمي واختاذ القرار مبنح االعتماد أو عدم منحه، أو اختاذ القرار بإدخال إصالحات إلزالة اخللل وهو 
ما يدخل حتت عنوان ضبط اجلودة، أو متابعة احلفاظ على مستوى اجلودة الذي حتقق ومتابعة توفري 

ما يدخل حتت عنوان  املتطلبات وإدخال التحسينات للوصول إىل مستوى أعلى وأمشل من اجلودة وهو
ضمان اجلودة وحتقيق اجلودة الشاملة، أو بيان املتطلبات اليت ينبغي توفريها يف النظام التعليمي أو املؤسسة 
التعليمية أو الربنامج التعليمي واختاذ القرار بتوفريها والسري بعمليات تنفيذ القرار وهو ما يدخل حتت 

  .عنوان صنع اجلودة
 التقومي والتقييم والقياس والتقدير توجد فروق يف كل مفهوم تفرضها إضافة إىل الفروق بني

حسب اجلهة اليت  من هذه التصنيفات تصنيف التقوميخصائصه وجتعله يتخذ أشكاالً، ويصنف إىل أنواع 
تقوم به جهات  تقومي خارجيتقوم به إىل تقومي ذايت أو داخلي يقوم به العاملون يف املؤسسة التعليمية، و

ي ومنها تصنيفه إىل كم. ارج املؤسسة، وتقومي متعدد األطراف يشمل التقوميني الذايت واخلارجيمن خ
ومنها تصنيفه حسب مراحل وأزمنة عمليات التدريس أو عمليات  .ونوعي وشامل حيتوي الكم والكيف

جزئي ومنها تصنيفه إىل تقومي  .لكل مرحلة تقومي يناسب خصائصها ومهماا حىت يوضعصنع اجلودة 
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ومنها تصنيفه  .يقتصر على تقومي بعض عناصر املؤسسة أو الربنامج وتقومي شامل يتناول مجيع العناصر
إىل أن عمليات جودة التعليم  وجتدر اإلشارة) ٥٨-٤٧، ٢٠١٠عودة، ( .حسب األهداف املبتغاة منه

  .لذكرسيما عمليات ضمان جودته حتتاج إىل استخدام خمتلف أشكال التقومي سابقة اوال
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  :يف اجلامعات وكليات التربية واالعتماد املعتمدة مناذج من معايري اجلودة: ثانياً
اهتمت هيئات ومنظمات عديدة بوضع معايري جلودة التعليم العايل يف اجلامعات أو يف الكليات 

أو عناصر، ونظمت هذه املعايري حتت عناوين حماور أو جماالت أو أبعاد أو معايري . ومنها كليات التربية
وهي مجيعاً تدل على عناصر النظام التعليمي أي على مدخالته وعملياته وخمرجاته، األمر الذي جيعلها 

 على املعايري ذات معىن واحد وداللة واحدة رغم اختالف معناها اللغوي، كما جيعلها أقل دقة يف داللتها
جمه أو مناهجه أو عضو هيئة التدريس فأهداف التعليم أو برا. استخدامه نبغيالذي ي معيارمن مصطلح 

واملعايري اليت توضع جلودا هي صفات تفصيلية ملضمون  جماالت أو عناصر النظام التعليمي مجيعها
  .أو اال واليت ينبغي وضعها حتت عنوان معايري اجلودة العنصر

التربية ومن معايري  التعليم العايل أو اجلامعات أو كليات أو جماالت ونعرض فيما يلي مناذج عناصر
  :جودا وذلك كما وردت يف املراجع اخلاصة ا

  :أمنوذج احتاد اجلامعات العربية -١

دليل "منها . أصدر احتاد اجلامعات العربية عدة أدلة حول تقومي اجلامعات وجودا واعتمادها
دليل "ومنها ). ١٩٩٨عربية، احتاد اجلامعات ال" (منهجي للتقومي الذايت ملؤسسات التعليم اجلامعي والعايل

احتاد اجلامعات العربية، طبعة " (التقومي الذايت واخلارجي واالعتماد العام للجامعات العربية أعضاء االحتاد
واالعتماد للجامعات العربية أعضاء احتاد األمانة  دليل ضمان اجلودة"ومنها ) ٢٠٠٨وطبعة  ٢٠٠٣

  .)٢٠٠٨احتاد اجلامعات العربية، (عن  الصادر العامة جملس ضمان اجلودة واالعتماد
ويف األدلة الثالث ذكرت احملاور ذاا مع اختالف يف ترتيبها وزيادة عنصر أو اثنني يف بعضها، كما 

وفيما يلي . مع اختالف يف تفصيالا وأسلوب صوغها حمورتكرر ذكر معظم املعايري التفصيلية لكل 
وقد اخترنا . ٢٠٠٨وردت يف دليل ضمان اجلودة واالعتماد ومعايري جودة كل منها كما  احملاوربيان 

جتاوز يف بعض معايريه ويف تفصيالته وهذا النموذج ألنه خصص ملعايري ضمان اجلودة، واالعتماد 
مستوى املعايري اليت وضعت يف الدليلني اآلخرين دف االستناد إليها يف التقومي واالعتماد وليس يف 

  .ضمان اجلودة

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

١٨  

، احتوى موضوعات أخرى غري احملاور ٢٠٠٨رة إىل أن دليل ضمان اجلودة واالعتماد، جتدر اإلشا
ومعايريها، فقد تضمن تعريف املصطلحات ذات الصلة باجلودة، وبيان اإلطار التنظيمي واملؤسسي 

ينبغي لضمان اجلودة واالعتماد يف احتاد اجلامعات العربية ويف اجلامعات العربية أيضاً، فذكر املبادئ اليت 
أن ترتكز عليها عمليات تطبيق اجلودة واالعتماد، ومسوغات تطبيق اجلودة واالعتماد، ومقومات 
جناحه، والنتائج املتوقعة وأساليب ومراحل التطبيق واحلصول على شهادة اجلودة، ومناذج تقومي جودة 

بعمليات ضمان اجلودة واألجهزة اليت تشكل للقيام . مدخالت اجلامعات وعملياا وخمرجاا وأنظمتها
  .يف احتاد اجلامعات العربية ويف اجلامعات أيضاً

، بيان ٢٠٠٨كذلك احتوى دليل التقومي الذايت واخلارجي واالعتماد العام للجامعات العربية، 
وهي (اإلطار املؤسسي لعملية التقومي الذايت واخلارجي للجامعات العربية، وعناصر تقومي هذه اجلامعات 

ومناذج من ) ذاا مع بعض الفروق ٢٠٠٨دة ومعايريها اليت وردت يف دليل ضمان اجلودة حماور اجلو
  .استبانات تقومي هذه العناصر

ويشكل الدليالن معاً أداة توضيحية مناسبة لعمليات صنع اجلودة وضماا يف اجلامعات العربية، 
وكل كلية تراعي خصائص لكنها تبقى أداة غري كافية وحتتاج إىل وضع أدلة خاصة بكل جامعة 

ونقتصر فيما يلي على عرض املعايري كما وردت يف دليل  .ة وكل كليةوأوضاع وتطلعات كل جامع
  ).٦٦-٤٥، ٢٠٠٨احتاد اجلامعات العربية، (ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية 

  رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة: احملور األول
Vision-Mission & Goals of the institution 

التصور العقلي للحالة املستقبلية للمؤسسة فتحدد املوقع الذي تتوخى ) Vision(يقصد بالرؤية 
أن نتبوأه يف العملية التعليمية سواء يف اتمع احمللي أو العاملي أو بالنسبة لغريها من مؤسسات مناظرة 

  .وكذلك خططها املستقبلية
ف املؤسسة القيام به من مهام، وينبغي أن حتدد بدقة فتعين ما تستهد) Mission(أما الرسالة 

 ،خصائصها املميزة مبينة دورها يف إشباع حاجات اتمع الذي ختدمه، وخصائص الطالب الذي تقبله
ومواصفات اخلريج الذي تعده، واإلطار الثقايف واألخالقي الذي تتحرك فيه واألولويات اليت حتظى 

  .باهتمامها
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واألهداف العامة للمؤسسة  .هو املرمى أو الغاية أو القصد من إنشاء املؤسسةف) Goal(أما اهلدف 
هي الغايات النهائية اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها للمجتمع من حيث تأهيل خرجيها باعتبارهم احملصلة 

  .هاالنهائية مل األنشطة التعليمية اليت مير ا الطلبة منذ التحاقهم باملؤسسة إىل حني خترجهم من
  :على املؤسسة أن

  .توفر وثيقة واضحة تعرب عن رؤية املؤسسة وأهدافها التربوية العامة واخلاصة -
  .تتأكد من مصادقة جملس املؤسسة على رؤية اجلامعة وأهدافها -
تتأكد من أن نص الرسالة واألهداف واضحة وشاملة ومنشورة ومعلنة ومعروفة للمجتمع،  -

  .، والطلبةوأعضاء هيئة التدريس، واإلداريني
  .تراجع رسالتها وأهدافها بصورة منتظمة وتنقحها من أجل التحسن والتطوير -
  .تستند إىل رسالتها وأهدافها يف عملية التخطيط واختاذ القرار املؤسسي -
  .تتأكد من أن األهداف متضمنة النتائج املتوقعة من اخلرجيني -
  .ة احمللية والعامليةتوضح يف رسالتها أشكال العالقة بينها واملؤسسات املناظر -
توفر خطط العمل املستقبلية القريبة واملتوسطة والبعيدة املدى وتوضح فيها كيفية حتقيق  -

... أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الباحثون، أفراد اتمع(أهدافها وإشباع حاجات األفراد فيها 
  ).وغريهم

  .استجابة للمتغرياتتوفر عمليات املراجعة للخطط وتعديلها وحتسينها باستمرار  -
حترص على إشراك أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوحدات والدوائر يف إعداد اخلطط  -

  .والسنوية اإلستراتيجية
  .حترص بأن يكون هيكلها التنظيمي مرناً الستيعاب املتغريات احملتملة -

  القيادة والتنظيم اإلداري: احملور الثاين
Leadership and Managerial organization 
تتمتع املؤسسة بنظام إداري وقيادة واضحة وذات هياكل إدارية واضحة املستويات واملسؤوليات 

ويتم تقومي جودة هذا اال يف ضوء عدد من . سواء على املستوى العام أو على مستوى الوحدات
  .العناصر ينبغي على املؤسسة توفريها
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  :على املؤسسة أن
ذي يرسم السياسات اليت تنسجم مع رسالتها ضماناً جلودة تتأكد من أن جملس املؤسسة هو ال -

  .الربامج واخلدمات التعليمية املقدمة للطلبة واملوارد الالزمة لدعمها
  .تتأكد بأن سياستها وإجراءاا تضمن الوضوح والشفافية يف عملية اختاذ القرار -
لويات ومراجعة السياسات تتأكد من أن اهليكل التنظيمي به درجة من املرونة تسمح بتغيري األو -

  .تبعاً ملتطلبات املؤسسة
  .توفر وصفاً دقيقاً للهيكل التنظيمي، وتعريفاً واضحاً للواجبات األكادميية واملسؤولية -
تتيح للطلبة تقدمي شكواهم بصورة منفردة أو مجاعية مع ضمان احترام اخلصوصية والسرية  -

  .وتقدمي احللول يف وقت مناسب ودون تأخري
العميد، نائب العميد، رؤساء (جراءات املعتمدة يف التعيني للمناصب اإلدارية العليا توفر اإل -

  .وضوابط التعيني، ومدة التعيني) األقسام
وأعضاء هيئة ) رئيس اجلامعة، العميد(تعمل على تأمني وجود عالقة فعالة بني اإلدارة العليا  -

  .التدريس
  .وحتسني اخلطط والتعامل مع مشاكل الطلبةتوفر الكادر اإلداري الكفوء لتحقيق األهداف  -
  .توفر نظاماً وآليات للتدقيق الداخلي لنتائج اخلطط والتحسني املستمر -
يئ األجواء ألعضاء هيئة التدريس يف مناقشة مشكالت القسم مع ذوي االختصاص قبل  -

  .العرض على جملس القسم
املؤسسة والتخطيط وامليزانية تشرك األساتذة واإلداريني يف إبداء الرأي خبصوص سياسات  -

  .ذات العالقة مبجاالت مسؤوليام واختصاصام
ختلق بيئة مالئمة ملمارسة التفويض والتحديث والتميز املؤسسي وتشجع األساتذة واملوظفني  -

  .واإلداريني على املبادرة بتحسني املمارسات والربامج واخلدمات ذات الصلة
إلدارية للمؤسسة واهلياكل التنظيمية وعمليات صناعة القرار يتم تقومي دور القيادة والسلطة ا -

  .وبصورة منتظمة
تضمن جودة العالقات مع املؤسسات التعليمية والتربوية عربياً وإقليمياً ودولياً عرب تفعيل  -

  .االتفاقيات الثنائية واجلماعية وتسخريها خلدمة املوظفني والطلبة
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للوائح واألنظمة اإلدارية بصورة مستمرة وتتخذ تتأكد من قيام جملس املؤسسة مبراجعة ا -
اإلجراءات الكفيلة بتطوير أشكال التواصل مع الوحدات واألقسام األخرى ملساعدا على حل 

  .املشكالت العالقة ومتابعة أدائها وحتسينه
  .توفر نظاماً خاصاً للحوافز واملكافآت املادية واملعنوية تقديراً جلهود العاملني يف املؤسسة -
  .تقوم مبراجعة األنظمة والتعليمات لضمان إدارة املؤسسة واستقالهلا يف إطار املساءلة والشفافية -
  .توفر بيئة العمل املناسبة اليت تشجع على التميز يف األداء وتعمق اإلحساس بأخالقيات العمل -
نية داخل توفر الرعاية لألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية اليت توثق العالقات اإلنسا -

  .املؤسسة واتمع
  .تتبىن أساليب تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس من منظور رئيسه املباشر وأقرانه والطلبة -
  .تستخدم املوارد البشرية واملادية بدرجة عالية من الفاعلية والكفاءة واإلنتاجية -
انية املؤسسة توفر الصالحيات لرئيس املؤسسة للقيام بواجبه يف الرقابة الفاعلة على ميز -

  .ونفقاا
توفر الصالحيات لرئيس املؤسسة للقيام مبهامه يف إصدار التوجيهات الالزمة لتحسني بيئة  -

  .التعليم والتعلم على مستوى املؤسسة
  .تتيح ألعضاء هيئة التدريس والعاملني والطلبة املسامهة يف صنع القرار -
  .مقترح حترص على التخطيط لالجتماعات بناءاً على جدول أعمال -
  .تتعامل بأسلوب علمي يسهل التفاهم معها، ويتسم أسلوا بالتشجيع للعمل كفريق واحد -
  .تتحرى الدقة يف العمل وفق ضوابط ولوائح معتمدة -
  .تتصف التقارير السرية باإلنصاف -
  .توفر الضمانات والكفاالت القانونية حلفظ حقوق العاملني وأعضاء هيئة التدريس والطلبة -
حيات اإلدارية لعمداء الكليات ورؤساء األقسام وفق اللوائح والضوابط للعمل تفوض الصال -

  .كفريق واحد
  .تم بأمن وسالمة العاملني والطلبة وأعضاء هيئة التدريس -
تعتمد املقاييس العلمية واألدوات املوضوعية لقياس مدى التحقق من تعلم الطلبة وحتديد جودة  -

  .ملطلوبة لتحسني خمرجات تعلم الطلبةعمليات التعليم وإجراء التغريات ا
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  .تستخدم نتائج عملية التقومي املوثقة إلبالغ القضايا املتعلقة باجلودة للجهات ذات العالقة -
تقيم بشكل دوري مدى فاعلية اآلليات يف حتسني الربامج األكادميية واملقررات التعليمية  -

  .ة للتعلم وخدمة اتمعوالبحثية واخلدمات الطالبية واملكتبة واخلدمات املساند
  املوارد: احملور الثالث

  )Material and technical resources(املوارد املادية والفنية  -أ
يقصد بذلك توفر كافة اإلمكانات الالزمة ألداء املؤسسة مهامها سواء كانت إمكانات مادية أو 

  .فنية ويتم تقومي هذه اإلمكانات يف ضوء توفر عدد من العناصر
  :املؤسسة أن تتخذ اإلجراءات التالية على
ختطط وتنشئ وتصون وتطور مواردها املادية على حنو يضمن االستغالل الفعال واجلودة  -

  .املستمرة املطلوبة لدعم برامج املؤسسة وخدماا
توفر موارد مادية آمنة وكافية تساهم يف دعم وضمان سالمة وجودة الربامج واخلدمات مثل  -

ربات، الورش الفنية، الساحات الرياضية، املكاتب، التجهيزات، املكتبات، املباين، املخت(
  ).وغريها... املطاعم

تضمن تصميم املوارد املادية يف كل املواقع اليت تقدم فيها الربامج واملقررات واخلدمات  -
  .وختضعها للصيانة الشاملة واملستمرة

ؤسسي بوجه عام وتقوم املؤسسة على تضمن التكامل بني ختطيط املوارد املادية والتخطيط امل -
  .حنو منتظم بتقييم االستغالل الفاعل للموارد املادية وتستفيد من نتائج التقييم يف حتسني أدائها

توفر العدد الكايف من العاملني الفنيني واملهنيني يف اإلدارات املساندة واخلدمية ومن ذوي اخلربة  -
  .والكفاءة

املادية واالحتياجات األساسية ذات الصلة بربامج وخدمات  توفر قاعدة بيانات عن املوارد -
  .املؤسسة

  .توفر مستلزمات األنشطة الالصفية من مكتبة حموسبة، وقاعات، ومسارح وغريها -
توفر نظام معلومات متكامل يتسم بالكفاية والفاعلية يف توفري املعلومات الدقيقة والسريعة  -

  .ملتخذي القرار
  .الالئقة بأعضاء هيئة التدريس والعاملنيتوفر املكاتب واألماكن  -
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  .توفر شروط األمن والسالمة يف كافة مرافق املؤسسة -
 Human Resources املوارد البشرية: حمور -ب

  :على املؤسسة أن
حتدد بشكل علين وواضح املعايري واملؤهالت واإلجراءات املتعلقة باختيار املوظفني والعاملني  -

  .تواءم ورسالة وأهداف املؤسسةوأعضاء هيئة التدريس مبا ي
حتدد املهام والواجبات املناطة بكل موظف حسب ختصصه ومؤهالته العامة وتضع الشخص  -

  .املناسب يف املكان املناسب
  .تقيم فاعلية مواردها البشرية عن طريق تقومي أدائهم بصورة دورية ومنتظمة -
  .ظفني العاملني فيهاحتتفظ بقواعد مكتوبة حتدد األخالقيات املهنية جلميع املو -
  .توفر سياسات موثقة حتقق العدالة يف كافة إجراءات التوظيف -
  .يئ الشروط املطلوبة ألمن وسرية السجالت الشخصية للموظفني -
تقيم باستمرار سجالت التوظيف وتتحقق من مدى توفر العدالة والتنوع فيها وذلك انسجاماً  -

  .مع رؤيتها ورسالتها
هنية املستمرة وورش العمل واألنشطة التدريبية جلميع العاملني وفق توفر فرص التنمية امل -

احتياجام مبا ينسجم مع رسالة املؤسسة ويف ضوء احتياجات التدريس والتعلم اليت مت 
  .حتديدها مسبقاً

  .تقوم باستمرار برامج التنمية املهنية وتستخدم نتائج التقومي ألغراض التجويد -
... عن أعداد املوظفني، ومؤهالم، خربام، سريهم الذاتية يئ اإلحصائيات املطلوبة -

  .وغريها
  .توفر نظاماً للتأمني الصحي والتعويض للعاملني -

  Technical resources :حمور املوارد التقنية -ج
  :على املؤسسة أن

شطة توفر اخلدمات املساندة للتعلم وتستخدم مواردها التكنولوجية لدعم الربامج التعليمية واألن -
  .الفكرية والثقافية والعلمية
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توفر تدريباً عايل اجلودة للمختصني يف جمال االستثمار الفاعل لتكنولوجيا املعلومات واإلشراف  -
على تقدميها واحملافظة على كفاءة تشغيلها مبا يتماشى مع مصلحة الطلبة واملوظفني وأعضاء 

  .هيئة التدريس
كنولوجيا واملعدات وختضعها للصيانة وترفع من كفائتها ختطط على حنو منتظم البنية التحتية للت -

  .مبا يتماشى مع احتياجات املؤسسة
  .توفر االعتمادات املالية الكافية لتغطية موازنة املواد التقنية -
  .توفر املوارد التقنية املتطورة واملتنوعة ذات الصلة بالربامج والعملية التعليمية -
التدريس واملوظفني يف االستفادة من املكتبة وخدمات مساندة توفر احلرية لطلبتها وأعضاء هيئة  -

  .التعلم
توثق عالقاا بإقامة اتفاقيات التعاون مع املؤسسات األخرى يف جمال استغالل املكتبات  -

  .وخدمات مساندة التعليم وتقييم تلك اخلدمات
ومات احمللية والعاملية، توفر املكتبات املزودة مبصادر املعلومات احلديثة املرتبطة بشبكات املعل -

  .والوسائل السمعية والبصرية، ووسائل االتصال احلديثة كاإلنترنت ومعامل الكومبيوتر وغريها
  .توفر األجواء الصحية كالتهوية والتدفئة واألماكن واملقاعد الكافية واملرحية للمطالعة والدراسة -

 Financial resources املوارد املالية: حمور -د

  :سة أنعلى املؤس
د املالية يديرها موظفون خمتصون أكفاء يتولون مهمة تنفيذ خطة ردارة املواإلتوفر وحدة  -

  .املؤسسة املالية
تضع املؤسسة اخلطوط العريضة والعمليات املتصلة بالتخطيط املايل وتنمية امليزانية، ومنح كل  -

  .ا املاليةالدوائر والكليات واألقسام فرصاً مناسبة للمشاركة يف تنمية سياسته
دى توفر املوارد املالية ووترية منوها ومتطلبات يعكس التخطيط املؤسسي تقييماً واقعياً مل -

  .اإلنفاق السنوي
متتلك املؤسسة سيولة نقدية واحتياطي مايل يكفيان للحفاظ على استقرارها املايل واحتياجاا  -

  .الطارئة
  .ج وخدمات تعلم الطلبةتستخدم املؤسسة املوارد املالية الكافية لدعم برام -
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توفر املؤسسة آليات رقابة مالية منتظمة ومعلنة لكافة فعالياا وأنشطتها وصوالً الختاذ  -
  .القرارات املالية املناسبة

تستثمر املؤسسة مجيع مواردها املالية مبا فيها األنشطة املساعدة، وصناديق املساعدات املالية  -
  .املؤسسةاخلارجية بشكل سليم يتماشى مع رؤية 

  Academic Staff: أعضاء هيئة التدريس: احملور الرابع
على املؤسسة أن تتخذ اإلجراءات التالية لتوفري أعضاء هيئة تدريس مبا يناسب خمتلف التخصصات 

  :كفاءة وعدداً وتشمل
وضع رؤية واضحة الحتياجاا من أعضاء هيئة التدريس مستندة إىل رؤيتها ورسالتها  -

  .وأهدافها
العدد الكايف من األساتذة وأعضاء هيئة التدريس املؤهلني واملتفرغني للعمل كلياً أو  توفر -

  .جزئياً
املعرفة باملادة الدراسية، التدريس الفعال، (حتدد بوضوح معايري اختيار عضو هيئة التدريس مثل  -

قد مت  ، وحتدد الدرجات العلمية اليت)اخل... والقدرة على اإلسهام يف تنفيذ رسالة املؤسسة
احلصول عليها من اجلامعات املعتمدة واملعترف ا دولياً، وإجراءات التوظيف والنشر يف 

  .الصحف الرمسية
  .حتدد اللجان املهنية املختصة الختيار أعضاء هيئة التدريس املرشحني للعمل يف املؤسسة -
  .توفر التشريعات الالزمة لشروط التوظيف العامة يف املؤسسة -
وظيف الوسائل احلديثة املستخدمة لفرز املرشحني وتقومي مؤهالم من أجل يئ للجان الت -

  .اختاذ القرارات املناسبة
عداد أعضاء هيئة التدريس، واهليئة املعاونة موزعة حسب املؤهالت أتعد اإلحصاءات حول  -

  .اخل... األكادميية، الدرجات العلمية، اخلربة
واصفام من أجل حتقيق رسالة املؤسسة تدقق يف مدى كفاية أعضاء هيئة التدريس وم -

الربامج التعليمية، األحباث العلمية، املشاركة اتمعية، مواكبة التطوير (وأهدافها يف جمال 
الفائض يف أعضاء هيئة التدريس يف كل / والتجديد يف عملية التدريس، نسبة النقص 

  ).ختصص
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وتوفر الربامج التدريبية وحتدد فاعلية توفر سياسة وآليات للتنمية املهنية هليئة التدريس،  -
  .األساليب، مبا يتماشى مع اخلطط املستقبلية

  .متتلك أدوات تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس على املالك الدائم واملؤقت -
ومنها التدريس الفعال، (تضع معايري واضحة ودقيقة ملعايري تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس  -

ختصاص، استخدام طرق التدريس املتنوعة، إدارة وقت احلصة عمق املعرفة يف جمال اال
الدراسية، استخدام وسائل التقومي املناسبة، البحث العلمي، التأليف والنشر والترمجة، اجلوائز 

  .، السترشاد فرق التقومي ا)اخل... العلمية، أنشطة خدمة اتمع
ة التدريس، وتعليمات االعتراض على تعد التقارير الرمسية حول نتائج تقومي أداء أعضاء هيئ -

  .التقومي
  .تضع التعليمات احملددة لساعات التدريس ألعضاء هيئة التدريس وفق الدرجات العلمية -
ختصص املكافآت التشجيعية للمبدعني يف جمال التدريس والبحث العلمي املتميز مبا يتوافق مع  -

  .رؤية اجلامعة ورسالتها
  .ملهين والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس فيهاتوفر اجلامعة برامج التطوير ا -
  .توفر إجازات التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس -

 Students Affairs: شؤون الطلبة: احملور اخلامس
تقبل املؤسسة الطلبة الذين تتوافق مؤهالم مع أهدافها ورسالتها وبراجمها وتتمشى مع مستوياا 

وتزودهم باملعلومات  ،ة املناسبة لنموهم العلميئوتوفر هلؤالء الطالب البي ،تمعاألكادميية ومسعتها يف ا
  .والقيم واملهارات الالزمة ألداء أدوارهم املستقبلية يف اتمع

  :على املؤسسة أن تتخذ اإلجراءات التالية
  .توفر أنظمة ومناذج القبول وااللتحاق والتحويل واإلعادة واجلزاءات السلوكية فيها -
حتتفظ مبلف خاص لكل طالب حيتوي معلومات عن سلوكه ونشاطه ومستواه األكادميي  -

  .واالجتماعي
  .حتدد األعداد املطلوب قبوهلا يف الربنامج مبا يتناسب وطبيعة الربنامج وإمكاناته -
اختبارات (وجود آلية للتأكد من مدى استعداد الطلبة علمياً وذهنياً ووجدانياً وبدنياً للتعلم  -

  ).لالقبو
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تضمن جودة اختبارات القبول عن طريق تأمني سريتها والتأكد من سالمة إجراءات بنائها  -
وتطبيقها وتصحيحها وتفسري نتائجها وتوزيع الطلبة توزيعاً عادالً على التخصصات بناءاً على 

  .ومراعاة رغبامم نتائجه
  .اخلروج إىل سوق العملتسعى املؤسسة إىل تفعيل العالقة بني الطلبة ومؤسسات اتمع قبل  -
تشارك جلان الطلبة يف صناعة القرارات وحل املشكالت املتعلقة بالشؤون الطالبية واجلوانب  -

  .األكادميية
  .تستطلع آراء الطلبة يف التسهيالت املادية املقدمة هلم والالزمة للعملية التعليمية وبشكل دوري -
املرحلة الدراسية، الربامج الدراسية،  النوع،: توفر إحصاءات عن أعداد الطلبة موزعني حسب -

  .اخل... احلالة االجتماعية واالقتصادية،
  .تنسق مع مؤسسات الدولة وأسواق العمل لتوفر فرص العمل خلرجييها -
توفر الفرص للطلبة لتمكينهم من املشاركة يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية واألكادميية يف  -

  .املؤسسة
  .دة التعليم والتعلم وأداء أعضاء هيئة التدريستستطلع آراء الطلبة يف جو -
  .تتأكد من مدى قدرة اجلامعة االستيعابية ألعداد الطلبة املقبولني واإلمكانات املتاحة -
تضع التعليمات الواضحة للطلبة حلثهم على االلتزام بالرتاهة األكادميية واألمانة يف السلوك  -

  .والتصرف اجلامعي
 Student services: طالبيةاخلدمات ال :احملور السادس

حتدد االحتياجات األساسية للطلبة وتوفر اخلدمات والربامج املناسبة لدراسة تلك االحتياجات  -
  ).بناءاً على نتائج االستقصاءات العلمية(
توفر الكتيبات التعريفية واإلرشادية للخدمات الطالبية املقدمة على أن تتضمن معلومات دقيقة  -

سالة، الربامج الدراسية وأنواعها، املقررات، الدرجات العلمية، الشهادات، املؤسسة، الر(بشأن 
أمساء أعضاء هيئة التدريس، اإلداريني، أعضاء جملس اجلامعة، متطلبات القبول والتسجيل، 
الرسوم الدراسية، قواعد منح الدرجات العلمية، األنظمة األكادميية، وكافة السياسات اليت م 

  ).الطلبة
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دة لإلرشاد النفسي والتربوي من أجل مساعدة الطلبة على النمو والنجاح ويئة ختصص وح -
  .األساتذة ملمارسة الوظائف اإلرشادية

واليت تؤدي ) الفنية، العلمية، الثقافية، الرياضية وغريها(توفر املؤسسة وحدات التنمية الطالبية  -
وإشراكه يف احلياة اجلامعية  إىل صقل شخصية الطالب اجلامعي، ورفع مستوى حتصيله الدراسي

  .واتمعية
  .توفر السكن واألمن واملريح للطلبة يف املدن اجلامعية -
  .توفر أماكن خاصة ومرحية للطالبات يف األقسام والكليات املختلفة -
  .توفر صندوق للقروض واملساعدات املالية والعينية للطلبة احملتاجني -
األنشطة الرياضية، "ت التكميلية يف املؤسسة ع آراء الطلبة بشكل دوري يف اخلدمالتستط -

  ).السكن الداخلي، املطاعم، مواقف السيارات وغريها
  .توفر اخلدمات الالزمة ملساعدة الطلبة على التفاعل مع زمالئهم والبيئية األكادميية -
توفر اخلدمات لدعم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة وملساعدم على االخنراط باحلياة  -

  .ية والتفاعل معهااألكادمي
  .توفر احلوافز املادية واملعنوية للطلبة املتميزين -

  احملور السابع
 Academic Programs: الربامج األكادميية -١

هي جمموعة الربامج الدراسية واملقررات اليت تساعد على حتقيق رسالة املؤسسة وتترجم أهدافها 
  .مراعية معايري اجلودة

  :راءات التاليةعلى املؤسسة أن تتخذ اإلج
حتدد مدى ارتباط الربامج الدراسية واملقررات مع الفلسفة العامة للدولة، ورؤية ورسالة  -

  .اخل... وأهداف املؤسسة، حاجات الطلبة واتمع، وتنميتها لشخصية الطلبة
  :وضع خطة تفصيلية للربنامج الدراسي من حيث -
  .التحديد الواضح لألهداف •
  .رراتالوصف الدقيق لطبيعة املق •
  .التكامل مع خطط األقسام األخرى يف املؤسسة •
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، مدة )النظام املتبع، فصلي، سنوي، ساعات معتمدة(التعريف الكامل ملكونات الربنامج  •
الدراسة، عدد الساعات املعتمدة، نوع الشهادة اليت متنح للخريج، التخصص الرئيس 

بات الكلية، متطلبات القسم، والتخصص الفرعي، العبء األكادميي، متطلبات اجلامعة، متطل
  .املتطلبات االختيارية

توفر الكتيبات واألدلة الالزمة اليت تعرض بوضوح اللوائح اليت حتكم الربامج التعليمية  -
  .وإجراءات القبول واالنسحاب

توفر إحصاءات عن أعداد اخلرجيني يف العام الدراسي وتقديرام وعدد الطلبة املسجلني يف  -
  .الربنامج

ملفات متكاملة لكل مقرر من املقررات يتضمن بيانات مفصلة عنه من حيث العناصر  متتلك -
  :اآلتية

اسم املقرر، الفصل الدراسي الذي يقدم فيه، عدد الساعات : معلومات عامة عن املقرر مثل •
  .وغريها... النظرية، والعملية املعتمدة

  .وصف خمتصر للمقرر •
  .خمرجات تعلم املقرر •
  .مل عليها املقرراملفردات اليت يشت •

  :تقييم اخلرجيني -
 Teaching methods and learning: طرائق التدريس ومصادر التعلم -ب

sources 
صادر التعلم يشتمل على اإلمكانيات واألجهزة والتقنيات احلديثة والكتب ملحتتفظ املؤسسة مبركز 

يس وتسهم يف تطوير طرائق وغري ذلك من أدوات الزمة للنمو العلمي لكل من الطلبة وهيئة التدر
  .التدريس املستخدمة ويتم تقومي ذلك يف ضوء عدد من العناصر

  :على املؤسسة أن
تتوفر لديها الرؤية اخلاصة مبستوى املعلومات واملعارف املطلوب توفريها مبا يتناسب مع  -

  .رسالتها ورؤيتها املستقبلية
  .كل جمال معريفحتدث وتنوع األجهزة واألدوات مبا يتماشى مع متطلبات  -
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تتأكد من أن الوسائط التعليمية املستخدمة ترتبط بأهداف املؤسسة، وباحملتوى التعليمي،  -
وتراعي الفروق الفردية، وتثري حواس املتعلمني وأن تكون عملية وغري مكلفة، وقابلة 

  .وغريها... لالستخدام، وميكن احلصول عليها
دمة يف تدريس الطلبة من حيث قدرة أعضاء هيئة توفر األحباث التقوميية عن الطرائق املستخ -

التدريس على إلقاء احملاضرة، وعرض املعلومات، واستخدام الوسائط التعليمية يف احملاضرة، 
  .وغريها... وإشراك الطلبة باألعمال الصفية، وتقدمي التغذية الراجعة لتحسني عملية التعلم

درات أعضاء هيئة التدريس يف عملية توفر التدريب املناسب لتنمية وتطوير مهارات وق -
  .التدريس

  .توفر املعامل والورش الفنية لتلبية احتياجات الدروس العلمية واألحباث العلمية -
  .توفر الكفاءات العلمية والفنية العاملة يف املعامل والورش -
ة كافية توفر القاعات الدراسية، واملقاعد، والبيئة الفيزيقية املناسبة من وية وإضاءة ومساح -

  .للقاعات الدراسية
توفر املكتبات املتخصصة واحلديثة مبا حيقق الوفاء حباجات طالا وهيئة التدريس فيها نوعاً  -

  .وكماً وحداثة
  .توفر الربامج التدريبية الستخدام مصادر التعلم للطالب واملدرسني -
رنت، الربيد احلاسوب، اإلنت(توفر الضوابط األخالقية الستخدام مراكز مصادر التعلم  -

  ).وغريها... اإللكتروين، احملادثة
 University Book :الكتاب اجلامعي -ج

  :على املؤسسة أن
تتأكد من أن حمتوى الكتاب اجلامعي، بوصفه أحد مصادر التعلم صحيح، ودقيق، وحديث  -

  .املعلومات، مع وجود الترابط بني حمتوى أجزاء الكتاب وأفكاره
يثري دافعية الطلبة، وحيفزهم على البحث العلمي، ويثري لديهم تتأكد من أن حمتوى الكتاب  -

  .وغريها.. الرغبة يف التفكري الناقد واإلبداعي
  .بني حجم الكتاب، وعدد الساعات املقررة له تتأكد من وجود التناسب -
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تتفحص الكتاب اجلامعي من حيث أسلوبه يف العرض، مناسبته للمستوى العقلي للطلبة، توثيق  -
  .ت واحلقائق باملراجع، واملصادر، والدوريات وغريهااملعلوما

تتأكد من أن الكتاب اجلامعي معد ومصمم بطريقة جيدة من حيث الشكل، الطباعة، الورق،  -
  .وغريها... الرسوم واألشكال

  Seientific Research: البحث العلمي: احملور الثامن
  :على املؤسسة أن

  .وإدارة شؤونه توفر وحدة تتوىل وضع خطة للبحث العلمي -
توفر إجراء البحث العلمي وتشجع أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية املتصلة  -

  .حباجات اتمع وسوق العمل
متنح األولوية لألحباث العلمية امليدانية ذات املردود املادي واالقتصادي للمجتمع احمللي  -

  .ومؤسساته
  .والتطويرتوفر بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر  -
  .تشجع أعضاء هيئة التدريس على املسامهة يف أنشطة البحث التطبيقية -
  .توفر الفرص ملسامهة أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات والندوات العلمية وورش العمل العلمية -
  .تساهم من خالل فرق العمل البحثية يف خدمة قطاعات اإلنتاج املختلفة باتمع احمللي -
  .العالقات مع مؤسسات البحث العلمي العربية والعاملية حترص على تكوين -
ختصص موازنة مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره وتوزع ذلك على األقسام والوحدات  -

  .املختصة بذلك
تضع سياسة تشجع فيها البحث العلمي من خالل إصدار االت احملكمة ونشر املؤلفات  -

  .غريهاالعلمية ومنح إجازات التفرغ العلمي و
  Community Service: خدمة اتمع: احملور التاسع

  :على املؤسسة أن
  .توفر خطة خلدمة اتمع، وتعمل على توفري الظروف املناسبة لتطبيقها -
ختصص وحدة علمية إلدارة وتعزيز العالقة مع مؤسسات اتمع احمللي واإلقليمي وسوق  -

  .العمل
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مراكز التعليم املستمر واملكاتب االستشارية  تنشئ مراكز متخصصة خلدمة اتمع مثل -
والعيادات الطبية واملراكز الزراعية والبيطرية ومراكز خدمة اتمع الريفي اليت تستهدف املرأة 

  .وغريها... بشكل خاص
تسهم يف إقامة املعارض والندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية وتصدر االت الثقافية  -

قنيات والربامج احلاسوبية وتقدم الدراسات واالستشارات ملؤسسات اتمع العام وتطور الت
  .واخلاص

  .تستحدث التخصصات اجلديدة ملواكبة املستجدات العلمية وتلبية حاجات اتمع -
  .تسهم مع مؤسسات اتمع يف تنفيذ املشاريع التنموية االقتصادية واالجتماعية -
ة مع مؤسسات اتمع احمللي والعريب والعاملي من خالل حتتفظ بعالقات عمل وروابط قوي -

  .توثيق عالقاا مع املنظمات واالحتادات والروابط العلمية املختلفة
  .تربم االتفاقيات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات مع املؤسسات املماثلة يف العامل -

  Evaluation: التقومي: احملور العاشر
سسة لتحديد نقاط القوة والضعف يف أدائها األكادميي واملايل واإلداري وهو عملية تقوم ا املؤ

  .والفين وغريها
  :على املؤسسة أن

  .توفر األنظمة احملددة واملعلنة والعادلة لتقومي الطلبة -
تفحص عدداً من مناذج األسئلة وبيان مدى ارتباطها باألهداف التعليمية للمؤسسة، ومتثيلها  -

ا ملستويات عقلية متنوعة، وتعليمات اإلجابة واضحة، وترتب بشكل حملتوى الكتاب، وقياسه
  .وغريها... منطقي من السهل إىل الصعب، وأن تراعي الفروق الفردية

  .تتبع النظم احلديثة يف التقومي ورصد النتائج -
تتأكد من كفاءة النظام املتبع يف إجراء االمتحانات ورصد النتائج، ومدى االستفادة منها يف  -

  .ة التقوميعملي
توظف نتائج تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس والكادر الوظيفي يف صياغة خطط املؤسسة  -

  .ورسم براجمها املستقبلية
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تقارن مستوى جودة املؤسسة مع مستوى اجلودة الذي حققته املؤسسات املنافسة يف ضوء  -
  .متطلبات املواصفات العاملية

-  دف التعرف على اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف جمال تعتمد أساليب فعالة للتقومي املستمر
  .اجلودة

  .تعتمد الدراسات التقوميية لتحديد وحتليل املشكالت اليت تعوق تنفيذ الربنامج واقتراح احللول -
  .توجد آلية لتقومي اخلرجيني ومدى جناحهم يف جماالت العمل بعد التخرج -
دراسية والتحليل الناقد ملدى مواءمتها وجود آلية الستعراض وثائق التخرج يف الربامج ال -

  .للمعارف واملهارات املطلوبة للتخصص
توفر البيانات اإلحصائية عن املخرجات الطالبية يف خمتلف أنواع الربامج، ونسب النجاح يف  -

املواد الدراسية املختلفة واملستويات الدراسية، فضالً عن نسب الرسوب والفصل والتأجيل، 
  .املواد الدراسيةوالرسوب بالغياب و

  .تعلم طلبتها بكافة األنظمة واللوائح املتعلقة بتنظيم االمتحانات واعتماد نتائجها -
تنفذ املؤسسة إجراءات تقومي املخرجات باستخدام اختبارات الكفاءة ألغراض املساءلة  -

  .والتحسني
ل تعزيز توفر إجراءات واضحة تضمن تزويد الطلبة بتغذية راجعة حول مستوى أدائهم من أج -

  .التعليم وتسهيل التطوير
  .جتري عمليات التقومي الذايت لكل جماالت ومرافق املؤسسة -

 Academic Ethicsاألخالقيات اجلامعية : احملور احلادي عشر
وينبغي على  واضحةتطبق املؤسسة بكافة وحداا يف إطار أخالقي ذي مرجعية قيمية إسالمية 

  :املؤسسة أن توفر عدداً من العناصر
  :على املؤسسة أن

تضمن نزاهتها من خالل نشر املعلومات الصحيحة واملوثوقة بشأن رؤية املؤسسة ورسالتها  -
وأهدافها والربامج واملقررات والدرجات األكادميية والرسوم الدراسية والوضع املايل ومتطلبات 

ضاء هيئة القبول والتخرج وأعضاء جملس األمناء وجملس اجلامعة والكليات واألقسام وأع
  .التدريس واملوظفني والطلبة
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... لألطباء، املعلمني، اإلعالميني،(توفر ميثاقاً أخالقياً عاماً للمؤسسة، ومواثيق أخالقية مهنية  -
  ).وغريهم

  .توفر نظاماً للثواب والعقاب يف ضوء معايري حمددة -
  .يئ أجواء من الشفافية يف التعامالت اإلدارية واملالية -
  .اد األخالقية يف املقررات الدراسيةتؤكد على األبع -
  .تؤكد على األبعاد األخالقية يف مجيع نظم التقومي -
  .تضع الضوابط األخالقية الستخدام التقنيات احلديثة -
  .ء يف التعيني أو االختبار أو املنح أو احلوافزاتوفر نظاماً يكفل تكافؤ الفرص والعدالة سو -
  .يات العلمية الواجبةتتأكد من مراعاة اخلطط البحثية لألخالق -
  .تراعي األبعاد األخالقية يف خدمة اتمع -
  .توفر قواعد تكفل حق التظلم لكل فرد -
  .تضمن املؤسسة احلرية األكادميية وحرية التعبري عن اآلراء ألعضاء هيئة التدريس -
تستخدم أسلوب تقومي أعضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة للتعرف عن مدى موضوعية  -

  .يف الطرح واملناقشةاألساتذة 

  :األمنوذج األردين الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل األردين -٢

الصادر عن يف مؤسسات التعليم العايل معايري ضمان اجلودة ودليل إجراءات "جند هذا األمنوذج يف 
كعناوين تدل على وهو يتضمن ذكر املعايري  .)٢٠٠٩هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل األردين، (

جماالت أو عناصر النظام التعليمي، وذكر املعايري الفرعية مع بعض املؤشرات واألمثلة التوضيحية وذلك 
  :على الوجه اآليت
  :رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها والتخطيط هلا: املعيار األول

ا التربوية وجسمها الطاليب تعد رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها حمدداً هلويتها، مبا يف ذلك أنشطته
ودورها يف إطار مؤسسات التعليم العايل، فأي عملية تقييمية تنبثق عادة من تعريف املؤسسة لرسالتها 

  .ورؤيتها وأهدافها، وتبني الدرجة اليت تعكس حتقيق هذه الرسالة والرؤية
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  :األهداف ومدى اتساقها مع معايري االعتماد وضبط اجلودة - أ
املؤسسة ورسالتها وأهدافها واضحة للعاملني فيها على أن يتم تبنيها من قبل  أن تكون رؤية −

  .االس املختلفة يف املؤسسة وتراجع بشكل دوري
أن تكون الرؤية والرسالة واألهداف اليت تتبناها املؤسسة معلنة وتتضمنها املنشورات الصادرة  −

  .عن املؤسسة مبا يف ذلك الدليل املعرف باملؤسسة
ون اإلجراءات اخلاصة بالتوصل إىل رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها موثقة وميكن لعامة أن تك −

  .الناس اإلطالع عليها
  .أن تتفق أهداف املؤسسة مع رؤيتها ورسالتها وتستند إىل مصادرها البشرية واملادية واملالية −
ا يف ذلك سياسة القبول أن توجه رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها مجيع األنشطة التربوية هلا مب −

  .واختيار أعضاء هيئة التدريس والتخطيط وتوزيع املصادر فيها
  .أن تتفق اخلدمات العامة للمؤسسة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها التربوية −
  .أن تكون هناك آليات وعمليات للتأكد من حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها يف الواقع −
  .لة واألهداف يف ضوء املتغريات يف الواقعأن تكون هناك آليات لتطوير الرسا −
  :التخطيط والفاعلية - ب

من الضروري وجود عملية ختطيط مستمر تضمن حتقيق املؤسسة لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وأن 
تقيم باستمرار الدرجة اليت مت فيها حتقيق رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها والطرق اليت مت إتباعها يف 

ستخدام نتائج التقييم كأرضية إلجراءات التخطيط والتقييم الالحقة واملستمرة لتحديد ذلك، وأن يتم ا
األسئلة اليت يتوجب اإلجابة عنها من خالل حتليل البيانات واملعلومات املتحققة لتعديل سياستها 

  .وأهدافها وإجراءاا وتوزيع مواردها وفق ذلك
  :الربامج التربوية وفاعليتها: املعيار الثاين

أن تطرح املؤسسة برامج جامعية تؤدي إىل ختريج طلبة ذوي كفاءة يف إحدى التخصصات املعرفية 
املتوافرة، إذ يعد اإلبقاء على نوعية عالية من اجلودة يف هذه الربامج مسؤولية املؤسسة بالدرجة األوىل 

لربامج التربوية واستمرارية ومن هنا، فإن تقييم ا. وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل بالدرجة الثانية
تعديل / ، وعلى املؤسسة تطوير )وهيئة االعتماد(حتسينها وتطويرها هي مسؤولية مستمرة للمؤسسة 
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براجمها وخططها وإجراءاا ومواردها ومكوناا استجابة لتغري الظروف وحاجات اتمع ومؤسساته من 
  .دةأجل اإلبقاء على برامج تربوية ذات مستوى عايل اجلو

ويبني الدليل متطلبات الربامج وأسس ختطيطها وتقوميها وتفصيالت أخرى عن برامج البكالوريوس 
  .وبرامج الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس واملصادر ذات العالقة بالدراسات العليا

  :الطلبة: املعيار الثالث
  :أهداف اخلدمات الطالبية وتنظيمها - أ

بة واخلدمات الطالبية حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها عن طريق املسامهة أن تدعم برامج تطوير الطل
يف التطوير املعريف والتربوي لطلبتها، إذ يتوقع إأن تتسق هذه الربامج واخلدمات مع فلسفة املؤسسة، 
وعليه، يتوقع من كل مؤسسة أن توفر خدمات داعمة أساسية للطلبة بغض النظر عن مستوى الربامج 

  .هااليت تقدم
  :املسؤوليات العامة لربامج تطوير الطلبة واخلدمات الطالبية - ب

جيب أن تقدم الربامج واخلدمات الطالبية على أساس تقييم حاجات الطلبة وقدرة املؤسسة على 
وأن تعمل على تبين السياسات اخلاصة هلذه . الدعم الكايف واملناسب حبيث تضمن حتقيق أهدافها تقدمي

ونشرها وتوزيعها والعمل على حتديثها وتدقيقها بشكل مستمر ومراقبة وتقييم  الربامج واخلدمات
  .تطبيقها وفاعليته

  : أمثلة على املؤشرات الدالة على حتقق هذا اجلانب من املعيار
أن تعمل املؤسسة بشكل منظم على حتديد خصائص اتمع الطاليب فيها وحاجات الطلبة  −

الحتياطات واإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه احلاجات، مع التعليمية، وأن تعمل على اختاذ ا
  .التركيز بشكل حمدد على حتصيل الطلبة لألهداف التربوية

أن توفر املؤسسة الفرص للطلبة للمشاركة يف إدارا وأن تتيح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس  −
  .فيها لتطوير السياسات اخلاصة بربامج اخلدمات الطالبية

 :العالمات وسجالت للطلبة ألكادمييا مالتقيي -جـ

 السجالت تكون وأن ،وحمددة واضحة حمكات على للطلبة األكادميي األداء تقييم يبىن أن جيب
 العبث من سالمتها على حتافظ إجراءات املؤسسة لدى يكون وأن ،وشاملة دقيقة للطلبة األكادميية
 .والتزوير والتغيري
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  :املعيار من اجلانب هذا قحتق على الدالة املؤشرات على أمثلة
 أو العالمات ومنح الطلبة تقييم عملية عليها تبىن واضحة حمددة معايري املؤسسة يف يتوافر أن
 متتاز أكادميية سجالت توافر إىل إضافة تعلم، مستويات من الطلبة حققه ما على تدل اليت الدرجات
 .التغيري أو التزوير من محايتهاو السجالت هذه أمن تضمن إجراءات وإتباع والشمولية بالدقة
  :الطالبية اخلدمات -د

 والداعمة املالئمة التعلمية التعليمية البيئة توفر وان براجمها يف املؤهلني الطلبة املؤسسة تقبل أن جيب
 .التربوية ألهدافهم الطلبة لتحقيق

  :املعيار من اجلانب هذا حتقق على الدالة املؤشرات على أمثلة
 واضحة سياسة فيها تتوافر إن جيب إذ رسالتها، مع املؤسسة يف القبول ياساتس تتسق أن جيب −

 املؤسسة يف قبوله ميكن الذي للطالب واألكادميية الشخصية املواصفات حتدد للقبول وحمددة
  .السياسة ذه التام االلتزام مع

 ربامجال يف ووضعهم الطلبة توزيع عملية توجه حمددة وسياسات إجراءات هناك يكون أن −
  .والفنية األكادميية مهارام على اعتماداً املؤسسة تقدمها اليت املختلفة واملساقات

 إليها الوصول الطلبة باستطاعة اليت املنشورات من غريها أو/و أدلة املؤسسة عن يصدر أن جيب −
 :ومنها ا واالحتفاظ

 .رسالة املؤسسة وأهدافها -
 .إجراءات ومتطلبات القبول -
 .طرحها وأوقات األكادميية خططها يف الواردة واملساقات الربامج عن ةأساسي معلومات -
 الدرجة إلاء ا املسموح املدة طول ذلك يف مبا العلمية الدرجات ومنح الربامج إاء متطلبات -

 .العلمية
 . جزئي بشكل يعملون الذين أو الدائمني التدريس هيئة أعضاء أمساء -

 .التربوية لألغراض املؤسسة توفرها اليت املؤسسية التسهيالت -
 . الطلبة من املطلوبة بالسلوكيات اخلاصة والتعليمات القوانني -

 .التقومي األكادميي للمؤسسة -
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  :أعضاء هيئة التدريس: املعيار الرابع
  :هلم املهين والنمو م اخلاصة والتعليمات وتقييمهم التدريس هيئة أعضاء اختيار - أ

 للمؤسسة، اهلامة القضايا من م واالحتفاظ وتطويرهم أكفاء تدريس هيئة أعضاء اختيار عملية تعد
 يف يتوافر أن جيب هنا، من. فيها اجلودة وتزويد التربوية الربامج تنفيذ مسؤولية عاتقهم على تلقى إذا

 .وأهدافهااملؤسسة  رسالة لتحقيق التدريس هيئة أعضاء من واملؤهل الكايف العدد املؤسسة
 :املعيار من اجلانب هذا حتقق على الداللة راتاملؤش على أمثلة

 أن وجيب باملؤسسة أساسي التزام ولديهم مهنياً أكفاء تدريس هيئة أعضاء املؤسسة تعني أن −
  .املؤسسة تطرحها اليت والربامج ااالت يغطوا

 لهمعم واستمرارية جلذم مالئمة التدريس هيئة أعضاء يتلقاها اليت واحلوافز الرواتب تكون أن −
 ومعلنة واضحة إجراءاا تكون أن وجيب وأهدافها، املؤسسة رسالة مع يتالءم مبا اجلامعة يف
  .ومنصف عادل بشكل تطبق وأن

  :اإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات األدبية - ب
 والطلبة التدريس هيئة أعضاء لعمل الالزمة األمور من األدبية واإليداعات واألحباث البعثات تعد
  . املؤسسة طبيعة أو حجم عن النظر بغض التدريسية األنشطة مع كاملتت حيث

 املعرفة وتطوير النظريات تعديل و/ أو بناء حنو املوجه العلمي النشاط فهو العلمي البحث أما
  .مها أساسيتني وظيفتني خيدم إذ العايل للتعليم أساس مكون هو  العلمي فالبحث التطبيقية،

 من دوالتأك اتمع ورفاهية سعادة يف يسهم مما وانتشارها يرهاوتطو املعرفة حدود تعميق −
  .املختلفة املعرفة االت األكادميي احملتوى استمرارية

 املهنية األدوار ملمارسة وإعدادهم املعرفة على للحصول املنهجية الطرق على الطلبة تدريب −
  . وممارسني وباحثني كعلماء املستقبلية

 األصيلة األفكار عن تعرب اليت واألدبية واألدائية املرئية الفنون تشمل فهي األدبية اإلبداعات أما
  .واملشاعر واألفكار والتخيالت والتفسريات
  :املعيار من اجلانب هذا حتقق على الدالة املؤشرات على أمثلة

 رسالة مع ينسجم مبا األدبية واإلبداعات واألحباث البعثات يف التدريس هيئة أعضاء يشارك أن −
 .املؤسسة وأهداف
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 مبا وممارستها البحثية السياسات وإدارة تطوير يف أساسي دور التدريس هيئة ألعضاء يكون أن −
 .املؤسسة وأهداف رسالة مع ينسجم

 على لإلبقاء الالزمة املعلوماتية واملصادر املالئم واإلداري واملادي املايل الدعم اجلامعة توفر أن −
 املؤسسة رسالة مع يتسق بشكل األدبية واإلبداعات والبحث اثاالبتع أو التدريس هيئة أعضاء

 .وأهدافها
 :املعلومات ومصادر املكتبة: اخلامس املعيار
 والبحث التدريس أو والتعليم التعلم عملية دعم هو املعلومات ومصادر للمكتبة األساس اهلدف إن
 كافية تعلم ومصادر مالئمة مبكتبة املؤسسة تزويد إن. وأهدافها املؤسسة رسالة مع تتسق بطرق العلمي

 العقلي النمو دعم يف كربى أمهية هلا املؤسسة يف املقدمة الربامج مستوى مع تنسجم جيدة وخدمات
 فوجود. ا تقدم اليت والطريقة جماالا عن النظر بغض والربامج املواد يف املسجلني للطلبة والفين والثقايف
 الطلبة قبل من البحوث أجراء ويسهل والتعليم التدريس ظائفو يدعم املعلومات ومصادر املكتبة
 اليت واخلدمات املكتبة والتجويد مقتنيات التقييم عملية تتناول أن بد ال وعليه،. التدريس هيئة وأعضاء
 .املؤسسة تطرحها اليت األكادميية للربامج توفره اليت الدعم فاعلية مستوى لتقرير وذلك وجودا تقدمها
  :واإلدارة احلاكمية: السادس املعيار

  :نظام احلاكمية يف املؤسسة - أ
يسهم نظام احلاكمية واإلدارة يف حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها حيث يزود القائمني على إدارة 
 إىلاجلامعة والعاملني فيها بأهداف املؤسسة وترتيب أولوياا وخططها التطويرية والتنظيمية، مما يؤدي 

  .فيها والتعلُمية لتعليميةا البيئة تدعيم
 :املعيار من اجلانب هذا على الدالة املؤشرات على أمثلة

 والطلبة التدريس هيئة وأعضاء) األقسام/ الكليات/ األمناء/ العمداء( احلاكمية جمالس تعني أن −
 .  املؤسسة وأنظمة قوانني يف توصيفها مت كما منهم بكل املناطة األدوار واإلداريون

 أعضاء نظر بوجهات اخلاصة االعتبارات ملواجهة الالزمة االحتياطات احلاكمية امنظ يتخذ أن −
 ومنطقياً مباشراً اهتماماً تشكل القضايا اليت حول وأحكامهم والطلبة واملوظفني التدريس هيئة
 .هلم
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 ): العمداء(جملس احلاكمية  - ب

تها وأهدافها وتصريف شؤوا يعد جملس العمداء مسئوالً عن جودة وتكامل املؤسسة وحتقيق رسال
وهو مسؤول عن متابعة الشؤون األكادميية واإلدارية  يف , ورسم وتنفيذ السياسات العامة هلا, املالية

  .الوحدات اإلدارية والكليات املختلفة يف املؤسسة
  :املعيار من اجلانب هذا على الدالة املؤشرات على أمثلة

أي عضو أو جمموعة فيه تسيطر على الس  ديوج أن يعمل الس كوحدة واحدة وحبيث ال −
 .وتسريه ملصاحل خاصة ا

أن يكون هناك آليات وإجراءات تقييمه واضحة ومستمرة لتقييم سياسة الس وقراراته وأداء  −
 .رئيسه

أن يراجع الس بشكل منتظم رسالة املؤسسة ويعمل على حتسينها، وأن يقر الربامج  −
وهو مسؤول عن , والتقنية الرئيسية للمؤسسة والدرجات العلمية والشهاداتاألكادميية واملهنية 

 .أقرار التغيريات اليت تدخل على رسالة وسياسة املؤسسة وبراجمها
 :القيادة واإلدارة - ج

يناط برئيس املؤسسة مسؤولية حتديد وتعريف أهدافها ووضع سلم األولويات فيها وتطوير اخلطط  
ن إدارة املؤسسة والعاملني فيها منظمني مما يوفر دعماً للبيئة التعليمية والتعلُمية  املناسبة، وجيب أن تكو

  .وحيقق يف النهاية أهدافها ورسالتها
  :املعيار من اجلانب هذا على الدالة املؤشرات على أمثلة

 .اأن يكون رئيس املؤسسة متفرغاً متاماً لرئاسته −
السلوكية األخالقية املناطة برئيس املؤسسة والواجبات واملمارسات  تأن تكون املسؤوليا −

العمداء / األمناء(والعمداء ورؤساء األقسام ومدراء الوحدات اإلدارية واالس املختلفة 
معرفة بشكل جيد ومنشورة ومعروفة جلميع اجلهات ذات الصلة ا وجيب ) القسم/ والكليات

 . أن يكون هناك آلية ملتابعة تنفيذها وااللتزام ا

هلهم للقيادة واإلدارة التربوية الفعالة، ويعترب ؤأن يكون اإلداريون على سوية إدارية وعلمية ت −
ً عن تطبيق اإلجراءات املالئمة لتقييم أداء اإلداريني للوحدات اليت  رئيس املؤسسة مسؤوال

 .تتشكل منها املؤسسة بانتظام

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

٤١  

  

  :اجلانب املايل: املعيار السابع
 : التخطيط املايل - أ

رض أن يكون التخطيط املايل للمؤسسة ووضع ميزانيتها من األنشطة املستمرة اليت متتاز بالواقعية يفت
  . ومبنية على أساس رسالة وأهداف املؤسسة

  :املعيار من اجلانب هذا على الدالة املؤشرات على أمثلة يلي وفيما
إستراتيجية موجهة، إذ يتضمن أن تبني املؤسسة بأن عملية التخطيط املايل املستقبلي هلا هي عملية 

التخطيط إسقاط البنود الرئيسية إليرادات املؤسسة واخلطط اخلاصة لبنود النفقات الرئيسية وخطط إدارة 
، وجيب أن تعكس خطط ميزانية املؤسسة )على األقل(اإليرادات والنفقات الكربى ملدة ثالث سنوات 

مع اخلطط اخلاصة بالتسهيالت اليت  امراعاة ربطهطويلة املدى وقصرية املدى أهدافها وأغراضها، مع 
 .تتعلق بإشادة املباين وشراء املعدات األجهزة

  :كفاية املصادر املالية - ب

يتم احلكم على كفاية املصادر املالية للمؤسسة قياساً على أهدافها ورسالتها والتنوع يف الربامج 
  .واخلدمات اليت تقدمها ومداها وعدد طلبتها

  :املعيار من اجلانب هذا على الدالة املؤشرات ىعل أمثلة
أن تقدم املؤسسة الرباهني والدالالت بأا تسعى لتزويد املصادر املالية املالئمة والكافية  −

وتستخدمها لدعم الربامج التربوية وخدمتها، ويعكس االلتزام ذه املصادر ضمن الربامج 
  .رسالتها وأهدافها وأولويااواخلدمات اليت تقدمها املؤسسة مبا ينسجم  مع 

أن يتوافر يف املؤسسة املصادر املالية الكافية لإلبقاء على املتطلبات املالية املترتبة على خدمات  −
القروض قصرية املدى وطويلة املدى، وبدون أن يؤدي ذلك إىل التأثري على اجلودة التربوية 

يت اقترضت يف آخر ثالث سنوات وعملياا لرباجمها، وأن تؤكد ذلك السرية التارخيية للمبالغ ال
 .وكلفتها

  :اإلدارة املالية -جـ
تعد اإلدارة والتنظيم املايل وكذلك نظام السجالت والتقارير واحدة من املؤشرات على الرتاهة 

  .املالية للمؤسسة إذ أا األساس للقرارات املالية ذات املهنية العالية
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  : قق هذا اجلانب من املعيارأمثلة على املؤشرات الدالة على حت
أن يقدم رئيس جملس احلاكمية يف املؤسسة تقارير منتظمة إىل جملس احلاكمية حول الوضع  −

 .املايل للمؤسسة واستقراره
أن تكون الوظائف املالية يف املؤسسة مركزية وحتت إشراف مدير مايل  يتبع مباشرة رئيس  −

اعده مدراء ماليون لتنفيذ الوظائف املالية جملس احلاكمية أو من تناط به مسؤولياته، يس
للمؤسسة، فدرجة التعقيد يف التنظيم املايل باملؤسسة جيب أن يعكس حجم املؤسسة وداللة 

 .العمليات املالية فيها
أن يكون لدى املؤسسة سياسة وتشريعات تقرها أنظمة وقوانني التعليم العايل فيما يتعلق بتلقي  −

 .ة واخلارجيةاهلبات واملساعدات احمللي
أن يكون يف املؤسسة برنامج منظم للتدقيق والرقابة املالية الداخلية يتوىل مسؤولية مراقبة  −

 . اإلجراءات املالية فيها وااللتزام ببنود النظام املايل والتدقيق اخلارجي فيها

 االطالع أن تكون التقارير املالية عن وضع املؤسسة منشورة وميكن لألفراد املعنيني أو املهتمني −
 .عليها

 :االستثمار املايل والتطور -د

إن وجود برنامج منظم يعكس رسالة املؤسسة وأهدافها يعمل على توفري الدعم املايل من مصادر 
  .خارجية للمؤسسة يوازي أو يساوي من حيث األمهية التخطيط للربامج األكادميية التربوية فيها

  : ا اجلانب من املعيارأمثلة على املؤشرات الدالة على حتقق هذ 
جيب أن تتسق مجيع األنشطة االستثمارية للمؤسسة مع سياسات املؤسسة وجيب أن ختضع  −

للشروط اليت تقرها التشريعات النافذة يف اململكة األردنية اهلامشية وخاصة جملس التعليم العايل 
 .نب األخالقيوهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل وجيب أن تتم بشكل مهين يراعي اجلا

جيب أن تدار صناديق االدخار ومكافأة اية اخلدمة واالستثمار من قبل مدير كفؤ أو هيئة أو  −
جلنة يتم تعيينها من قبل جملس احلاكمية باملؤسسة وان حيتفظ بسجالت كاملة فيما يتعلق 

 .مبواردها واستثماراا واليت يفترض أن تكون مطابقة للمتطلبات القانونية
ن لدى املؤسسة عالقة حمددة وواضحة مع أي جهة مقرضة وأن يكون امسها معروف أن يكو −

 .وأهدافها الرئيسية حمددة لالستثمار املايل فيها
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 :املادية املصادر: الثامن املعيار

  :والداعمة التدريسية التسهيالت - أ
 التدريسية تبالتسهيال املتصلة تلك اخلصوص وجه وعلى فعال، بشكل املادية املصادر تصميم تمي
 املؤسسة رسالة حتقيق عملية تسهل حبيث)  خارجه أو اجلامعي احلرم داخل سواء( وإدارا عليها واإلبقاء
 .وأهدافها

  :أمثلة على املؤشرات الدالة على حتقق هذا اجلانب من املعيار
 املؤسسة توفرها اليت) اخل... الورش/ املختربات/ األبنية( التعليمية أو التدريسية التسهيالت −

 . وأهدافها رسالتها لتحقيق فعالة

 التعليمية أو التدريسية للوظائف ختصيصها مت اليت والتعليمية التدريسية التسهيالت تكون أن −
  .بفاعلية الوظائف هذه لتنفيذ كافية

  :واملواد األجهزة - ب
 هدافاأل حتقيق لتسهيل والعدد النوعية حيث من مالئمة أجهزة املؤسسة يف يتوافر أن جيب
  .فيها اخلاصة التربوية واإلغراض

 :أمثلة على املؤشرات الدالة على حتقق هذا اجلانب من املعيار

 ميكن اليت) املختربات وأجهزة احلواسيب أجهزة ذلك يف مبا( املناسبة األجهزة املؤسسة يف تتوافر
 .إلداريةوا التربوية املتطلبات حتقيق أجل من استخدامها التدريس هيئة وأعضاء للطلبة

  :الطبيعية للمصادر التخطيط -جـ

  .وأهدافها املؤسسة رسالة على مبنياً يكون وأن الطبيعية للمصادر شامل ختطيط هناك يكون أن
 :أمثلة على املؤشرات الدالة على حتقق هذا اجلانب من املعيار

 رسالة مع متسقة اجلامعي للحرم) األبنية( الطبيعي اجلانب لتطوير الرئيسة اخلطة تكون أن −
 .دوري بشكل حتديثها يتم أن وجيب املدى بعيدة التربوية وخططها املؤسسة

 وتوزيع أجياد اجل من خططاً  اإلصالحي والتخطيط الطبيعية التسهيالت تطوير يشمل أن −
 . وإجراءاته املادي  الدعم
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  :املؤسسية الرتاهة :التاسع املعيار
ة وااللتزام باملمارسات األخالقية املهنية واملصداقية جيب أن تبدي املؤسسة درجة عالية من الرتاه

عند تقدميها التقارير املختلفة  سواء تلك املوجهة للمجالس الداخلية أو الرأي العام فيما يتعلق بالوضع 
التدريسي والبعثات واخلدمات والطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني وعالقاا مع اهليئات املختلفة 

  .اعتماد مؤسسات التعليم العايل وجملس التعليم العايلوخاصة هيئة 
 :وفيما يلي أمثلة على املؤشرات الدالة على حتقق هذا اجلانب من املعيار

أن تبدي املؤسسة بكافة جمالسها وأعضاء هيئة التدريس فيها وموظفيها اللتزام بدرجة عالية  −
ملياا ويف تعاملها مع الطلبة واتمع احمللي باملعايري املهنية واألخالقية يف إدارا وإجراءاا وع

 .واملنظمات واهليئات اخلارجية
أن تقيم املؤسسة بشكل منظم ومستمر سياساا وإجراءاا ومنشوراا مبا يضمن استمرارية  −

 .الرتاهة فيها

  :األمنوذج السوري الصادر عن وزارة التعليم العايل السورية )٣

لسورية مبوضوع اجلودة واالعتماد فأصدرت عدة تشريعات يف جماهلما، اهتمت وزارة التعليم العايل ا
حدثت جلنة عليا لضمان اجلودة واالعتماد، ومراكز ضمان اجلودة يف اجلامعات، ووحدات ضمان أو

اجلودة يف الكليات، واللجنة الفنية للجامعات اخلاصة لتقوم مبهمات اعتماد اجلامعات اخلاصة، وأصدرت 
الذي رسم قواعد االعتماد العلمي للجامعات اخلاصة وشروط منحه  ٣١لقرار رقم ا ٢٠٠٧يف العام 

وإلغائه، وقد تضمن هذا القرار عدداً من معايري اجلودة واالعتماد غطت معظم مدخالت التعليم اجلامعي 
)www.mhe.gov.sy.(  
بتنفيذ املرحلة األوىل من مشروع اخلطة الوطنية  ٢٠١٠ام ذلك قامت وزارة التعليم العايل يف العك

لتطوير برامج ومناهج التعليم العايل واليت تضمنت تشكيل جلان من أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات 
السورية وكلياا وقيام هذه اللجان بوضع معايري مرجعية أكادميية وطنية لبناء برامج ومناهج التعليم 

  ).، أ٢٠١٠وزارة التعليم العايل، . (االختصاصات اجلامعية العايل يف خمتلف
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جتدر اإلشارة هذا و. ونكتفي فيما يلي بإيراد أمثلة من معايري اجلودة اليت وردت يف هاتني الوثيقتني
إىل أن عدداً من معايري اجلودة قد وردت يف وثائق أخرى مثل قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية 

شروط تعيني وترفيع أعضاء هيئات التدريس، وتنظيم إدارات الكليات واجلامعات، ونظم اللذان بينا 
قبول الطلبة وتسجيلهم، ونظم الدراسة واالمتحانات وغري ذلك من عناصر نظم اجلامعات السورية 

  )..sywww.mhe.gov) (٢٠٠٦وزارة التعليم العايل، . (وقواعد تطبيقها

قواعد االعتماد العلمي وشروط "أمثلة من معايري االعتماد واجلودة الواردة يف وثيقة 
  ).٣١، قرار ٢٠٠٧وزارة التعليم العايل، ( "منحه وإلغائه

مادة بعضها ينص على إجراءات االعتماد وبعضها  ١١٣اشتملت الوثيقة على تسعة فصول و 
اليت ميكن اعتبارها معايري جودة، متيز الوثيقة بني اآلخر ينص على قواعد وشروط منح االعتماد و

االعتماد العلمي العام واالعتماد العلمي اخلاص، وتعرف األول بأنه أهلية اجلامعية للقيام بعمل علمي 
يها أكادميي قابل لالعتراف به على املستوى الوطين والعاملي، وأنه املقدمة األوىل لضمان جودة التعليم ف

كما تعرف االعتماد العلمي اخلاص بأنه بيان أهلية أعضاء اهليئة  .ستوى املخرجاتمن خالل قياس م
التعليمية للتدريس يف اجلامعة وصالحية الربنامج لتحقيق الوظيفة األكادميية واالجتماعية وفق معايري 

  .اجلودة احملددة يف هذه القواعد
  :معايري االعتماد العام: أوالً

  :ادة وزعت على سبعة جماالت وذلك على الوجه اآليتم ٤٨ذكرت هذه املعايري يف 
  :معايري التنظيم اإلداري واألكادميي - ١

أن يكون هذا التنظيم مستقالً عن مالك اجلامعة، وأن يشتمل على جمالس األمناء واجلامعة والكلية 
يري والقسم وسواها، وعلى وظائف رئيس اجلامعة ونوابه والعمداء ونوام ورؤساء األقسام ومد

الوحدات، وحتدد القواعد عدد أعضاء كل جملس ومهمام والشروط اليت ينبغي توافرها فيهم، وميكن 
  .اعتبار عدد من هذه الشروط واملهمات معايري للجودة

  :معايري أبنية اجلامعة - ٢
، يف قاعة التدريس ٢م ١.٥لكل طالب، و  ٢م ٤٠ – ٣٥حتديد مساحة أراضي اجلامعة على أساس 

يزيد عدد طلبة اجلامعة عن عشرة آالف طالب، وأن يكون عدد الطلبة يف الشعبة التدريسية وأن ال 
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طالباً يف الكليات الطبيبة  ٢٠طالباً يف كليات العلوم،  ٤٠طالباً يف الكليات األدبية،  ٦٠الواحدة 
  .والصيدلية
  .طالب ٢٠٠يتسع  ٢م ٣٠٠ختصيص مدرج لألنشطة مبساحة  -
  .للطالب، وختصيص خمرب حاسوب يف كل كلية ٢م ٣ومعدل  ٢م ٦٠ختصيص خمابر مبساحة  -
  .للطالب ٢م ٤ومعدل  ٢م ٦٠ختصيص ورش مبساحة  -
للطالب ومكتبة يف  ٢م ٢من طلبة اجلامعة، ومبعدل % ١٠ختصيص مكتبة مركزية تستهوي  -

  .٢م ١٠٠كل كلية مساحتها 
  .غرف اخلدمات فيهاطالب، وتوفري  ٢٠٠تشييد أبنية سكنية للطلبة مبعدل مبىن واحد لكل  -
توفري مرافق لالستعماالت العامة كاملعارض واملطاعم والترفيه ولالستعماالت الصحية  -

  .وجتهيزها
للغرفة  ٢م ١٥للغرفة املفردة و  ٢م ٩توفري غرف مكاتب ألعضاء هيئات التدريس مبساحة  -

  .املزدوجة، وكذلك توفري قاعات الجتماعات االس واللجان
  .وي االحتياجات اخلاصة والشروط الصحية واألمنية يف األبنيةمراعاة متطلبات ذ -
عضو هيئة  ٢٠طالب أو لكل  ٣٠توفري مشارب ودورات مياه ومغاسل مبعدل واحدة لكل  -

  .تعليمية
 .توفري مالعب وصاالت رياضية ألنواع األلعاب الرياضية، وباحات -
  .توفري باحات مبساحات تناسب عدد الطلبة -
  .تتوفري مواقف للسيارا -
من إمجايل مساحات % ٢٠توفري ساحات خضراء مزروعة تعادل مساحات األبنية وتشكل  -

  .واستخدام مجيع أراضي اجلامعة لألغراض العلمية واخلدمات الطالبية ،األرض
  :معايري التجهيزات واألجهزة والوسائل التعليمية - ٣
  .ةتوفري أجهزة حواسيب وعرض وتصوير لالستعماالت اإلدارية والتدريسي -
جتهيز املكتبات باألثاث الالزم للجلوس والعمل وبالكتب واملراجع والدوريات واملعاجم  -

  .واملوسوعات مبعدل مخسة عناوين لكل طالب
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  :معايري التنظيم األكادميي - ٤
 ١/٤٠ و يف الكليات األدبية واإلنسانية ١/٦٠أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطلبة  -

% ٥٠يف الكليات الطبية واهلندسية، وأن يشكل األعضاء املتفرغون  ١٠/٢٠يف كليات العلوم 
  .من جمموع األعضاء

 ١٤ساعة لألستاذ املساعد،  ١٢ساعات لألستاذ،  ١٠أن يكون النصاب التدريسي للمتفرغني  -
 ٨ساعات بأجور إضافية، أما غري املتفرغ فيكون نصابه  ٦ساعة للمدرس، وميكن إضافة 

  .ساعات
  .١/٦٠وأال تقل نسبة الفنيني إىل الطلبة عن  ١/٢٠ة مشريف املخابر إىل الطلبة عن تقل نسبأال  -
  :معايري القبول والتسجيل - ٥
  .طالب ٢٠٠لكل  ٢م ١٠ختصيص مكاتب ملوظفي التسجيل وللطلبة مبعدل  -
  .تشكيل وحدات للقول، والتسجيل، والوثائق -
  .١/٥٠٠أال يزيد عدد الطلبة لكل مسجل عن  -
  .على احلاسوب إدخال التسجيل -
  :معايري نظام الدراسة - ٦

 ١٨أسبوعاً، وأن يكون الدوام إلزامياً، وأن يكون دوام الطالب  ١٦أن تكون مدة الفصل الدراسي 
ساعة معتمدة كحد أدىن، وأن يكون احلد األدىن للحصول على درجة  ١٢ساعة معتمدة كحد أقصى و 

، وأن تكون اللغة العربية لغة %٦٠كمي للتخرج عن ساعة معتمدة وأال يقل املعدل الترا ١٢٦اإلجازة 
  .التدريس األساسية، وجيوز تدريس بعض الربامج بلغة أجنبية

  :معايري إجراءات اجلودة واالعتماد - ٧
  .تأسيس وتطبيق نظام إدارة اجلودة ونشر ثقافتها وإجراء تقومي ذايت للجامعة

  :معايري االعتماد اخلاص: ثانياً
  :جماالً وذلك على الوجه اآليت ١٣مادة ووزعت على  ٦٥يف  ذكرت هذه املعايري

  :معايري الرسالة واألهداف العامة للربنامج - ١
أن يكون للربنامج رسالة وأهداف حمددة وواضحة، تبني مقاصده وصفات خمرجاته ودور مقرراته 

  .يهيف حتقيقها وتوافق متطلباته مع املعايري الوطنية والعاملية وحاجة سوق العمل إل
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  :معايري بنية الربنامج ومضمونه - ٢
أن يليب مضمون الربنامج ونظامه الدراسي متطلبات اجلامعة والكلية والقسم، وأن يكون مالئماً 
لتحقيق أهدافه، وأن تكون مقرراته متناسقة، وتشتمل على مقررات نظرية وعملية وتطبيقية بشكل 

واملعدالت، وأن تغطي خمرجاته جماالت املعرفة  متوازن، وأن يبني متطلبات التخرج وسلم التقديرات
والفهم واملقدرات الذهنية واملهارات املهنية واملهارات العامة واملنقولة، وأن يهتم ببحوث الطلبة ومشاريع 

  .التخرج
  :معايري البيئة التعلمية التعليمية - ٣

والتسهيالت املالئمة  أن تليب متطلبات املنهاج من حيث الساعات املكتبية واإلرشاد األكادميي
  .لذوي احلاجات اخلاصة وإشراك الطلبة يف األنشطة ويف تقومي املقررات الدراسية

  :معايري املرافق التعليمية - ٤
  .كما وردت يف معايري االعتماد العام

  :معايري أعضاء اهليئة التعليمية - ٥
عتماد العام، وأن تليب أن تكون نسبتهم للطلبة وأعباؤهم التدريسية كما وردت يف معايري اال

  .مؤهالم األكادميية احتياجات الربنامج وأن يقوم أداؤهم وفق دليل إرشادي
  :معايري الطلبة - ٦

أن تتوفر فيهم شروط القبول املعتمدة، وأن يكون عددهم متوافقاً مع القدرة االستيعابية للربنامج 
  .نامج، وأن يعرفوا تكاليف الدراسةوأن حيصلوا على تدريب أو توجيه يهيئهم للدراسة يف الرب

  :معايري التعاون والتبادل اخلارجي - ٧
  .التعاون مع اجلامعات وتبادل األساتذة والطلبة

  :معايري رصد األداء واملخرجات - ٨
  .إنشاء سجالت تتيح تتبع أداء الطلبة يف الربنامج وأداء اخلرجيني يف احلصول على عمل ويف العمل

  :نامجمعايري لتقومي الرب - ٩
  .تبين نظام تقومي ذايت يساعد على ضمان اجلودة وتطوير الربنامج
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  :معايري جودة الربامج -١٠
ارتباطه بأهداف اجلامعة وحاجات اتمع والتنمية ومتطلبات العصر والقدرة البشرية واملالية 

  .وغري ذلك من املعايري للجامعة
  :دين واهليئة الفنيةمعايري تعيني أعضاء اهليئة التدريسية واملعي -١١

وضعت شروط لتعيني املدرسني واألساتذة املساعدين واألساتذة واملعيدين والقائمني باألعمال، 
من الشروط اليت تساعد  اإلنتاج العلمي، واخلربة، وسواهاواشتملت الشروط على املؤهالت املطلوبة، و

  .على ضمان جودة الذين يعينون يف الوظائف املذكور
  :الطاقة االستيعابية للجامعةمعايري  -١٢

من الطاقة االستيعابية للجامعة وميكن رفعها مبعدل % ٥٠يتم اعتماد اجلامعة ألول مرة مبعدل 
طالب، وميكن افتتاح برامج  ١٠٠٠٠أخرى بعد سنة، وال جيوز زيادة الطاقة االستيعابية عن % ٥٠

  .ة وأعضاء هيئة التدريسجديدة، أو التوسع يف الربامج عند توافر شروط البنية التحتي
  :معايري كفاءة الطالب واخلرجيني -١٣

  .إجراء امتحان كفاءة للخرجيني يقوم معلومام ومهارام وقدرام
  ):٢٠١٠وزارة التعليم العايل، (املعايري املرجعية األكادميية الوطنية لربامج ومناهج التعليم العايل 

عمل من خمتلف كليات اجلامعات  فرق )تعليم العايلبتكليف من وزارة ال(وضعت هذه املعايري 
السورية، ومشلت خمتلف قطاعات التعليم العايل وبراجمه واختصاصاته، وأعدت لتكون معايري جودة 

  ).، أ١١، ٢٠١٠وزارة التعليم العايل، . (مرجعية لوضع برامج ومناهج التعليم العايل
من املتطلبات املعرفية واملهاراتية اليت جيب على مستوى أدىن "عرفت املعايري املذكورة بأا 

املؤسسات التعليمية الوطنية كافة أن حتققها من خالل براجمها التعليمية لكي تضمن أن اخلريج قد 
وتشتمل هذه املعايري " اكتسب حداً أدىن من املعرفة واملهارات مبا يتفق مع السياسة الوطنية للتعليم العايل

، القدرات واملهارات الذهنية، املهارات العملية واملهنية، املهارات العامة القابلة على املعارف والفهم
  ).١٣، ٢٠١٠وزارة التعليم العايل، (لالنتقال 

وضع فريق القطاع التربوي معايري هذا القطاع كما وضع معايري براجمه القائمة يف كليات التربية 
وتقنيات التعليم، التخطيط واإلدارة التربوية، علم معلم الصف، رياض األطفال، املناهج : وهي برامج
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وزارة التعليم العايل، . (النفس، اإلرشاد النفسي، التربية اخلاصة، االقتصاد املرتيل، دبلوم التأهيل التربوي
  ).، ب٢٠١٠

معلم الصفوف األربعة األوىل من (ونكتفي فيما يلي بذكر املعايري اليت وضعت لربنامج معلم الصف 
ومبسميات  كليات التربية بالبالد العربية معظمباعتباره الربنامج القائم يف ) التعليم األساسيمرحلة 
  .خمتلفة

  :لربنامج معلم الصف) NARS(املعايري املرجعية األكادميية الوطنية 

  :معرفة وفهم: املعرفة والفهم - أ
  .فلسفة التعليم األساسي وخصائصه وتشريعاته وأنظمته يف سورية. ١- أ
  .املبادئ والنظريات التربوية والنفسية. ٢- أ
  .خصائص النمو ومتطلباته لألطفال العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة. ٣- أ
  .أسس ومبادئ السلوك اإلنساين. ٤- أ
  .طرائق التعليم والتقومي اخلاصة بالتعليم األساسي. ٥- أ
  .تصميم املناهج التربوية وتنفيذها وتقوميها. ٦- أ
  .ة املدرسية والتوجيه التربويأسس اإلدار. ٧- أ
  .نظريات تقنيات التعليم واالتصال. ٨- أ
أساسيات اللغة العربية والرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية وتطبيقاا والتربية . ٩- أ

الفنية والتربية املوسيقية والتربية البدنية وتطبيقاا مبا يتناسب مع مناهج احللقة األوىل من 
  .يم األساسيالتعل

  .أسس ومبادئ أدب األطفال. ١٠- أ
  .أسس ومبادئ مسرح األطفال. ١١- أ
  .طرق محاية البيئة واحملافظة عليها على الصعيدين احمللي والعاملي. ١٢- أ
  .أسس ختطيط التعليم واقتصادياته وال سيما يف جمال التعليم األساسي. ١٣- أ
  .فظة على أمنهم وسالمتهمأسس توفري البيئة اآلمنة لألطفال واحملا. ١٤- أ
  .أسس البحث العلمي يف التربية وعلم النفس. ١٥- أ
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  .املشكالت السلوكية لألطفال وبرامج عالجها. ١٦- أ
  :ميتلك مهارات ذهنية يف: املهارات الذهنية - ب
  .التفكري وحل املشكالت التربوية والنفسية بشكل منطقي. ١-ب
  .مات يف املقررات املختلفةالربط التكاملي بني املعارف واملعلو. ٢-ب
  .التعامل العلمي مع املستجدات التربوية. ٣-ب
  .تبسيط املعلومات وتنظيمها وتفسري احلوادث والظواهر. ٤-ب
  .اإلبداع والتجديد يف التعليم. ٥-ب
  .التقصي واالكتشاف العلمي. ٦-ب
  :ميتلك مهارات: املهارات املهنية والعملية - ت
  .ها وتقوميهاتصميم الدروس وتنفيذ. ١-ت
  .تصميم األنشطة الصفية والالصفية. ٢-ت
  .تصميم واستخدام التقنيات التعليمية. ٣-ت
  .إدارة الصف واملدرسة واجتماعات أولياء األمور وورش العمل التربوية واالجتماعية. ٤-ت
  .إعداد واستخدام أدوات التقومي التربوية املتنوعة. ٥-ت
  .يف املواقف التربوية التواصل اللفظي وغري اللفظي. ٦-ت
التعامل السليم مع املتعلمني العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة وفق املعطيات التربوية . ٧-ت

  .والنفسية
  .مجع وحتليل املعلومات املختلفة باستخدام التكنولوجيا احلديثة. ٨-ت
  .إثارة الدافعية والتشويق لدى املتعلمني. ٩-ت
  .طفالتوفري البيئة اآلمنة لأل. ١٠-ت
  .توظيف تقنية املعلومات واالتصال واإلعالم يف العملية التعليمية. ١١-ت
  .تفريد التعليم وتوفري فرص كافية لتشجيع املتعلمني على التعلم الذايت. ١٢-ت
  :املهارات العامة والقابلة للنقل - ث
  .التواصل شفهياً وكتابياً وإلكترونياً مع اآلخرين. ١-ث
  .جلماعيالعمل الفردي وا. ٢-ث
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  .التكيف مع احلياة واملتغريات واملستجدات. ٣-ث
التعلم الذايت مدى احلياة من خالل استخدام املصادر املعرفية املتنوعة وتنمية اهلوايات . ٤-ث

  .الشخصية
  .خدمة اتمع واملشاركة يف أنشطته املختلفة. ٥-ث
  .احملافظة على القيم والعادات الثقافية العربية األصيلة. ٦-ث
  .احملافظة على املمتلكات العامة واخلاصة والبيئة. ٧-ث
  .إدارة الوقت واالستثمار األمثل له. ٨-ث
  .استخدام أساليب البحث التربوي وأدواته. ٩-ث
  .التمكن من اللغة العربية وإجادة لغة أجنبية. ١٠-ث
  .القدرة على اختاذ القرارات املناسبة. ١١-ث
  .اإدارة االنفعاالت وتنظيمه. ١٢-ث

  :األمنوذج السعودي الصادر عن اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي - ٤

وهو " مقاييس التقومي الذايت اخلاصة بالتقومي املؤسسي يف التعليم العايل: "حيمل هذا األمنوذج عنوان
مخسة  حيتوي معايري جودة مؤسسات التعليم العايل ومقاييس تقومي جودا، وينظم هذه املعايري ضمن

السياق املؤسسي، جودة التعليم والتعلم، دعم تعلم الطلبة، البنية التحتية للخدمات املساندة، : حماور هي
  .أو أكثر حبيث يبلغ عدد املعايري أحد عشر معياراً) عنصر(وكل حمور يشتمل على معيار  .خدمة اتمع

كذلك  كبرياًل عدد املعايري الفرعية كما أن كل معيار يشتمل على عدد من املكونات املعايري مما جيع
يتضمن كل مكون وصف املمارسات اجليدة وتنظيمها يف قوائم وبيان أساليب وأدوات تقوميها 

مث مقاييس متدرجة من مخس ) ال تنطبق، تطبق، ال تطبق(باستخدام مقاييس تصنفها إىل ثالث فئات 
حتديد مدى فاعليتها ودرجة جودا، وللتوصل إىل نقاط ترتيبية لتقومي مدى االلتزام باملمارسة اجليدة و

مث  ،التقدير الكلي جلودة املؤسسة جتمع النقاط اليت وضعت لكل مكون وبالتايل لكل معيار ولكل حمور
ويستند إىل هذه املتوسطات يف تقدير درجة جودة . حيسب املتوسط احلسايب موع النقاط يف كل منها

  .اجلودة فيها املؤسسة ودرجة تطبيق معايري
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صفحة، ونقتصر فيما يلي على عرض  ١٠٦ها مطبوعة على لذايت اليت نصفنصوص وثيقة التقومي ا
موجز ملعايري اجلودة اليت وردت فيها، علماً بأن هذا العرض ال يغين عن الرجوع إىل الوثيقة السعودية 

  .تقومي درجة حتققهالإلطالع على تفاصيل هذه املعايري اليت وردت يف املقاييس اليت وضعت ل
   :السياق املؤسسي: احملور األول

  :ويشتمل على ثالثة معايري وهي
  :معيار الرسالة واألهداف - ١

  :ويشتمل على ستة مكونات وهي
مالءمة الرسالة لتحديد أهداف املؤسسة وأولوياا بوضوح حبيث ميكن استخدامها كدليل  -١-١

وجيب أن تكون الرسالة واقعية  .سة وجتويدهاللتخطيط والعمل يف املؤسسة ولتحسني املؤس
  .تتناسب مع إمكانات املؤسسة حىت تكون قابلة للتحقق وأن حتدد أولويات التطوير

جدوى الرسالة يف تطوير املؤسسة وحتسني جودا وضماا وجعل العاملني يف املؤسسة  -٢-١
  .يشعرون باالنتماء إليها

  .دوريةتطوير الرسالة ومراجعتها بصورة  -٣-١
  .استخدام عبارة الرسالة مبعىن املهمة العامة للمؤسسة واملوجه ألدائها -٤-١
  .التوافق بني الرسالة وبني األهداف العامة للمؤسسة -٥-١
  .التوافق بني نصوص الرسالة وبني أهداف أقسام املؤسسة -٦-١
  : معيار السلطات واإلدارة - ٢

  :وهو يشتمل على سبع مكونات وهي
أن تقود املؤسسة قيادة فعالة وأن تعمل لصاحل املؤسسة وعمالئها من خالل : طة العلياالسل -١-٢

تطوير السياسات وإجراءات املساءلة، وأن يكون تنظيمها ووظائفها حمددة ومتوافقة مع 
  .رسالة املؤسسة

سس أن تقوم بتوجيه نشاطات املؤسسة وإداراا بشكل فعال ومتوافق مع األ: اإلدارة العليا -٢-٢
اإلدارية ومع السياسات واألنظمة املعتمدة اليت تضمن احملافظة على املساءلة املالية واإلدارية، 

  .وأن تكون وظائفها حمددة
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أن حتقق التوازن بني التخطيط املركزي على مستوى املؤسسة : عمليات التخطيط -٣-٢
  .واملبادرات الذاتية على مستوى الوحدات التعليمية واإلدارية

العالقة بني أقسام الطالب والطالبات ينبغي أن تقوم على املشاركة يف عمليات التخطيط  -٤-٢
  .للمؤسسة وعلى التنظيم السليم للتواصل بني الطرفني يف التدريس واألنشطة اإلدارية

نزاهة املؤسسة حبيث تتبىن أنظمة املساءلة اإلدارية واملالية وتعمل وفق أخالقيات التعليم  -٥-٢
  .العايل

أن تكون واضحة حتقق مصاحل املؤسسة وأهدافها وتضمن : السياسات واألنظمة الداخلية -٦-٢
  .جودة أدائها

املناخ التنظيمي ينبغي أن يكون إجيابياً يتيح مشاركة أعضاء اهليئة التدريسية والعاملني  -٧-٢
سسة اآلخرين والطلبة بالتخطيط واحلوار حول شؤون العمل، ويراعي مصاحل وحدات املؤ

  .وأقسامها وشركاا االستثمارية إذا وجدت
   :عيار إدارة ضمان اجلودة وحتسينهام - ٣

  :ويشتمل على مخس مكونات هي
التزام املؤسسة بتحسني اجلودة حبيث يكون هذا التحسني جزءاً من عمليات التخطيط  -١-٣

لتزم مجيع أقسام الكلية والتنفيذ واملتابعة والتقومي واملراجعة اليت تقوم ا املؤسسة، وحبيث ت
  .ومجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة واإلداريني بالسري بالكلية حنو جودة أفضل

نطاق عمليات ضمان اجلودة لتخطيط اجلودة وتنفيذها ومتابعة تطبيق املعايري وتقومي  -٢-٣
العمليات والنتائج واملخرجات متمثلة مبكتسبات اخلرجيني والبحوث العلمية وخدمة 

تمعا.  
إدارة عمليات ضمان اجلودة حبيث يعهد ذه اإلدارة إىل كبار أعضاء هيئة التدريس  -٣-٣

وتشكيل جلنة من مجيع أقسام الكلية لتقدم العون واملشورة، وكذلك إنشاء إدارة تتبع 
  .اإلدارة املركزية للجامعة وتكون مهمتها التنسيق معها وقيادة عمليات ضمان اجلودة

املؤشرات واملقاييس ملعرفة درجة حتقق اجلودة ونقاط القوة ونقاط الضعف يف  استخدام -٤-٣
  .ختطيط اجلودة ويف تنفيذها، ومستوى جودة العمليات واملخرجات
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التحقق املستقل من املعايري، للتأكد من دقتها ومالءمتها وملساندة تطبيقها وتشجيعه،  -٥-٣
  .ها ونقاط قوا ونقاط ضعفهاوالتأكد أيضاً من دقة تطبيقها وموضوعية تقومي

   :التعلم والتعليم: احملور الثاين
  .ويشتمل على معيار واحد هو جودة التعلم والتعليم

  :ويشتمل على عشرة مكونات وهي: معيار جودة التعلم والتعليم -٤
اليت ينبغي توصيفها بوضوح ومبا يتوافق مع اإلطار الوطين للمؤهالت : حصيلة تعلم الطلبة -١-٤

  .مع متطلبات سوق العمل، وأن تشتمل على املعارف واملهارات والسلوكو
أن تبىن على نتائج تقومي الربنامج وأن تتضمن توصيفاً واضحاً : عمليات تطوير الربنامج -٢-٤

  .ألهداف الربنامج وحمتواه ومقرراته
مرجعية وأن تستخدم عمليات تقومي الربنامج ومراجعته اليت ينبغي أن تتم باملقارنة مع برامج  -٣-٤

  .االستبانات وتشرك الطلبة واخلرجيني وأرباب العمل وتتم بصورة مستمرة
تقومي الطلبة من نواحي التحصيل العلمي واكتساب املعارف واملهارات واالجتاهات املناسبة  -٤-٤

وأن يكون التقومي موضوعياً وباألدوات املناسبة وأن يستفاد من نتائجه يف حتسني تعلم 
  .بةالطل

مساعدة الطلبة من الناحية التعليمية بتمكينهم من احلصول على توجيهات أعضاء هيئة  -٥-٤
التدريس وتطوير اإلرشاد األكادميي وتوفري التجهيزات واألدوات اليت تساعدهم على 

  .الدراسة والتعلم
ه وأن جودة التدريس وتتمثل باستخدام أساليب تدريس متنوعة مناسبة ملوضوعاته وأهداف -٦-٤

  .توصف وتقوم، وأن توصل إىل تعلم املعارف واملهارات والسلوكات اجليدة واملالئمة
دعم جهود حتسني جودة التدريس بتطوير أساليب التدريس وإطالع أعضاء هيئة التدريس  -٧-٤

  .على اجلديد يف هذا اال وتنمية خربام املهنية وتوفري أجواء مناسبة للتدريس الفعال
هالت وخربات أعضاء هيئة التدريس ينبغي أن تكون مناسبة لوظائفهم وأن يشاركوا يف مؤ -٨-٤

  .نشاطات تنمي خربام وأن خيتار للمؤسسة أعضاء تدريس أكفاء
لعمل واكتساب خربات ميدانية نشاطات اخلربة امليدانية اليت تتيح تدرب الطلبة يف أمكنة ا -٩-٤

  .رجهمهم للتكيف مع بيئات العمل بعد ختيئ
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ترتيبات الشراكة مع املؤسسات األخرى يف جماالت الربامج واملناهج وتبادل اخلربات  - ١٠-٤
التعليمية وعمليات ضمان اجلودة وتوجيه هذا التعاون لتطوير الربامج وعمليات التعليم 

  .والتعلم وحتسني جودا
  : مساندة تعلم الطلبة: احملور الثالث

  :ويشتمل على املعيارين التاليني
  :ويشتمل ست مكونات وهي: معيار إدارة شؤون الطلبة وتوفري اخلدمات هلم - ٥
  .قبول الطلبة وفق أسس واضحة ومعروفة ومناسبة الحتياجات الطلبة -١-٥
  .سجالت الطلبة منظمة وسرية -٢-٥
  .إدارة شؤون الطلبة تراعي حقوق الطلبة وواجبام -٣-٥
  .تقومي وتطوير خدمات الطلبة -٤-٥
  .تقدمي اخلدمات الطبية واإلرشادية مبستوى كاف -٥-٥
  .تنظيم النشاطات غري الصفية وتشجيع الطلبة على القيام ا -٦-٥
  : معيار مصادر التعلم - ٦

  :ويشتمل على أربعة مكونات هي
التخطيط لتوفري مصادر التعلم من املكتبات واملراجع اإللكترونية وإمكانات الوصول إليها،  -١-٦

  .طط وتقومي تنفيذها ووفائها الطلبة وحاجات الربامج الدراسيةوتنفيذ اخل
  .تنظيم املكتبات وحمتوياا وقاعات املطالعة وأساليب احلصول على املراجع -٢-٦
  .مساندة املستخدمني يف احلصول على املصادر واالستفادة منها -٣-٦
  .تطوير املكتبات واألجهزةختصيص املوارد املالية الضرورية لشراء املصادر وحتديثها و -٤-٦

  : البنية التحتية للخدمات املساندة :احملور الرابع
  :ويشتمل على املعايري الثالث التالية

  : معيار املرافق والتجهيزات - ٧
  :ويشتمل على ست مكونات وهي

  .السياسة العامة والتخطيط لتوفري االحتياجات من املباين واملرافق والتجهيزات -١-٧
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كفاية املرافق من النواحي الصحية والتعليمية والتدريبية والبحثية واالستيعابية للطلبة جودة و -٢-٧
  .والعاملني واألنشطة املختلفة وللخدمات أيضاً

إدارة املرافق والتجهيزات حبيث تكفل جودا يف التخطيط والتنفيذ لتوفريها ويف استخدامها  -٣-٧
استخدامها إىل االستخدام يف جماالت  انتهىاليت  واحملافظة عليها وصيانتها وحتويل املرافق

  .أخرى
جتهيزات البحث العلمي من املخابر واألدوات ومصادر املعلومات وسواها من مستلزمات  -٤-٧

  .إجراء البحوث العلمية
  .لتوفريها ومتابعة تطورها واإلفادة منها يف التعلم والتعليم والبحث العلمي: تقنية املعلومات -٥-٧
  سكان الطلبة يف مساكن تتوافر فيها أمكنة للدراسة واخلدمات الضرورية واألمنا -٦-٧
  : معيار التخطيط واإلدارة املالية - ٨

  :ويشتمل على ثالثة مكونات وهي
التخطيط املايل ووضع امليزانية املناسبة والكافية الحتياجات الربامج واخلدمات والبنية  -١-٨

  .التحتية
  .حلريصة على االستخدام األمثل واملسؤول للموارد املاليةاإلدارة املالية ا -٢-٨
  .املراجعة املالية الدورية واحملاسبة واملساءلة وتقدير املخاطر -٣-٨
  :معيار عمليات التوظيف والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والعاملني اآلخرين - ٩

  :مكونات وهي ةيشتمل على أربع
تنظم عمليات التوظيف حسب االحتياجات واملخططات  السياسات العامة واإلدارة اليت -١-٩

وإتاحة فرص العمل لألجيال املختلفة واحملافظة على  املالية وسياسات الدولة كالسعودة
  .أصحاب اخلربات اجليدة

التوظيف والتعاقد حسب احتياجات املؤسسة واملوارد املالية املخصصة لذلك ومبا يقيم  -٢-٩
  .حسب اجلنس والرتبة األكادميية التوازن بني فئات العاملني

التطوير الوظيفي والشخصي عن طريق توظيف أصحاب الكفاءات وتنميتهم مهنياً   -٣-٩
  .وتشجيعهم على تطوير كفاءام

  .اإلجراءات التأديبية وتسوية الشكاوي وحل املنازعات وفق نظم عادلة وشفافة -٤-٩
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  : خدمة اتمع: احملور اخلامس
  :رين مهاويشتمل على معيا

  : معيار البحث العلمي -١٠
  :ويشتمل على أربعة مكونات وهي

سياسة البحث العلمي اليت تشجع وتدعم البحث العلمي حبيث تشارك اجلامعة مشاركة  - ١-١٠
أساسية يف إنتاج البحوث واملعرفة اجلديدة، وحبيث حتدد أولويات البحوث حسب رسالة 

  .اجلامعة وأهدافها
التدريس والطلبة يف القيام بالبحوث العلمية من خالل الدراسات العليا مشاركة هيئة  - ٢-١٠

  .وحبوث الترقية وأنشطة املؤمترات وسواها
االستثمار التجاري لألحباث حبيث يتعاون أعضاء هيئة التدريس والكليات واألقسام مع  - ٣-١٠

  .املؤسسات االقتصادية يف إجراء البحوث واستثمارها يف اإلنتاج واخلدمات
  .توفري املرافق والتجهيزات اليت تلزم إلجراء البحوث العلمية، واستخدامها بكفاءة - ٤-١٠
  : معيار عالقة املؤسسة باتمع -١١

  :ويشتمل على ثالثة مكونات هي
سياسة املؤسسة خبصوص عالقتها باتمع وحبيث تعترب خدمة اتمع من مسؤولياا  - ١-١١

اعدة يف تنمية اتمع وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على وتقدم منشآا وخدماا للمس
  .القيام بأعمال خدمة اتمع

التفاعل مع اتمع حبيث تشترك مع مؤسساته يف املشاريع التنموية، وتعمل على تطوير  - ٢-١١
وتوسيع تفاعلها مع مؤسسات اتمع، وتبادل اخلدمات معه، وقيام أعضاء هيئة التدريس 

  .اعية يف جمال اختصاصهمبنشاطات اجتم
مسعة املؤسسة لدى اتمع حبيث تكون مسعة حسنة تتضمن التقدير واالحترام واإلقبال  - ٣-١١

  .على االستفادة العلمية من املؤسسة
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  :واالعتماد التعليم األمنوذج املصري الصادر عن اهليئة القومية لضمان جودة -٥
القدرة (القومية لضمان جودة واعتماد كليات التربية وثيقة املعايري "حيمل هذا األمنوذج عنوان 

لضمان جودة  معد ، وهو كما يتبني من عنوان الوثيقة )الربامج الدراسية –الفاعلية التعليمية  –املؤسسية 
إىل ثالثة جماالت هي القدرة  الكليةواعتماد كليات التربية يف مصر، وحيلل منظومة معايري جودة 

ة التعليمية، الربامج الدراسية، مث يبني حمتوى الوثيقة معايري كل جمال ومؤشرات توافرها املؤسسية، الفاعلي
صفحة تبني اخلطة  ١٠٠، يضاف إليها حوايل A4صفحة من قياس  ٢٨٦بتفصيل جعل الوثيقة تغطي 

جاح التنفيذية للمعايري املذكورة يف الوثيقة، فتذكر املعيار واملخرجات اليت تؤشر عليه ومؤشرات الن
واألنشطة اليت ينبغي القيام ا لتنفيذ املعيار وفترة التنفيذ وتكلفته ومصادر متويله، ونكتفي فيما يلي بذكر 

  .معايري اجلودة اليت تضمنتها الوثيقة مع اإلشارة إىل أمهية اإلطالع على الوثيقة كاملة واإلفادة منها

  :معايري القدرة املؤسسية لكليات التربية: أوالً

  :تخطيط االستراتيجيال - ١
تنتهج الكلية التخطيط االستراتيجي القائم على التحليل الوايف للوضع القائم، وحتديد الفجوة بينه 
وبني الرؤية املنشودة، وتضع الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية اليت متكنها من حتقق رسالتها 

  .ورؤيتها
  .سياسات الداعمة هلايوجد خطة استراتيجية لكلية التربية وال -١-١

  .جتري الكلية التحليل البيئي باستخدام األسلوب املناسب −
  .توجد للكلية رؤية ورسالة خاصة ا −
  .توجد أهداف استراتيجية للكلية −
  .توجد سياسات حمددة وواضحة للكلية −
  .توجد لدى الكلية خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجياا −

  .باستراتيجية اجلامعة ترتبط اخلطة االستراتيجية للكلية -٢-١
  .تقوم الكلية بتحليل وضعها االستراتيجي -٣-١
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  :اهليكل التنظيمي - ٢
  .يوجد بالكلية هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد -١-٢
  .حتدد الكلية سلطات ومسؤوليات واختصاصات وأدوار القيادات األكادميية واإلدارية ا -٢-٢
  .لية التعليميةتوجد بالكلية إدارات متخصصة لدعم العم -٣-٢
  .توجد بالكلية وحدة إلدارة األزمات والكوارث -٤-٢
  .توجد بالكلية وحدة لضمان اجلودة -٥-٢
  .يوجد توصيف وظيفي جلميع الوظائف األكادميية واإلدارية بالكلية -٦-٢
  :القيادة واحلوكمة - ٣

ياسات الالزمة لذلك، يوجد بالكلية قيادة واعية تتبىن فكر التطوير، وتسعى إىل التميز وتضع الس
  .وتتخذ القرارات يف إطار زمين مالئم يضمن كفاءة وفاعلية أدائها

  .يتم اختيار القيادات األكادميية للكلية يف ضوء معايري واضحة وحمددة -١-٣
  .تتبىن الكلية منطاً قيادياً دميقراطياً يشجع على املشاركة وإبداء الرأي -٢-٣
  .كلية يف مناقشة واختاذ القرارات املتعلقة بالتعليم والتعلمتسهم االس الرمسية بال -٣-٣
  .ة للقيادات األكادمييةيتعمل الكلية على تنمية املهارات اإلدار -٤-٣
  .يوجد بالكلية نظام معتمد للمعلومات والتوثيق -٥-٣
  .تدعم القيادة األكادميية إدارة نظم اجلودة الداخلية للكلية -٦-٣
  .ألكادميية على تنمية املوارد الذاتية للكليةتعمل القيادات ا -٧-٣
  .تقوم الكلية بالتقومي املستمر لكفاءة وفاعلية اإلدارة ا -٨-٣
  :األخالقيات والسلوك - ٤

تلتزم الكلية باملصداقية والرتاهة، والشفافية، واحترام احلقوق واحلريات يف مجيع سياساا وقراراا 
  :املؤشرات واملواصفات التالية ذلك من خالل مراعاةخارج الكلية، ووممارساا داخل و

  .تلتزم الكلية حبقوق امللكية الفكرية والنشر -١-٤
  .تلتزم الكلية بالعدالة وعدم التمييز -٢-٤
  .تكفل الكلية حرية الفكر والرأي والتعبري -٣-٤
  .تلتزم الكلية بأخالقيات وآداب مهنة التعليم -٤-٤
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  .الشفافية واملصداقية تلتزم الكلية مبتطلبات -٥-٤
  :اجلهاز اإلداري املساند - ٥

يتوافر لدى الكلية جهاز إداري مساند يتالءم مع حجم ونوعية أعبائها وميكنها من حتقيق أهدافها 
  :ورسالتها بكفاءة وفاعلية، وذلك من خالل مراعاة املؤشرات واملواصفات التالية

ضوعية الختيار وتعيني وترقية القيادات يوجد لدى الكلية معايري واضحة وحمددة ومو -١-٥
  .اإلدارية بالكلية

  .يتوفر لدى الكلية برامج للتدريب املستمر للعاملني ا -٢-٥
  .تراعي الكلية يف عملية التقومي، كفاءة وفاعلية اإلدارة يف استخدام املوارد البشرية املتاحة -٣-٥
  .الوظيفيةتوفر الكلية بيئة عمل مناسبة وفقاً للمتطلبات  -٤-٥
  .يتوافر لدى الكلية نظم للتقومي الشامل واملستمر ألداء القيادات اإلدارية والعاملني ا -٥-٥
  .تتمتع الكلية برضا القيادات اإلدارية والعاملني ا -٦-٥
  :املوارد املالية واملادية - ٦

الكلية تلك املوارد بكفاءة توفر الكلية املوارد املالية واملادية اليت تكفي لتنفيذ أنشطتها، وتستخدم 
  :عالية حبيث حتقق رسالتها وأهدافها االستراتيجية، وميكن التحقق من كفاية املوارد من العناصر التالية

  .تكفي املوارد املالية السنوية لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية -١-٦
  .يتوفر للكلية املباين اليت تالءم طبيعة أنشطتها -٢-٦
  .يتوفر لدى الكلية أماكن كافية وتسهيالت مناسبة ملمارسة األنشطة الطالبية -٣-٦
  .يتوفر لدى الكلية األجهزة واملعدات واملعامل املناسبة إلعداد املعلم -٤-٦
  .يتوفر لدى الكلية وسائل االتصال احلديثة وتكنولوجيا املعلومات املناسبة -٥-٦
  :املشاركة اتمعية وتنمية البيئة - ٧

للمؤسسات التعليمية دور مهم يف محاية البيئة وتنمية اتمعات احمليطة ا وهي حترص على تلبية 
احتياجات اتمع احمليط من خالل ما متارسه من أنشطة أو تقدمه من خدمات، كما حترص على قياس 

  :رضائه عن تلك اخلدمات، يف إطار املمارسات التالية
  .دمة اتمع وتنمية البيئة تواكب خطتها االستراتيجيةيتوفر لدى الكلية خطة خل -١-٧
  .تراعي الكلية االعتبارات التنظيمية ألنشطة خدمة اتمع وتنمية البيئة -٢-٧
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  .تتفاعل الكلية مع منظمات اتمع بشكل إجيايب -٣-٧
  .تتواكب املمارسات الفعلية لتنمية ومحاية البيئة مع خطة اتمع وتنمية البيئة -٤-٧
  .يسهم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية يف برامج خدمة اتمع وتنمية البيئة -٥-٧
تتمتع الكلية برضا املؤسسات التعليمية ومؤسسات اتمع املدين ذات العالقة عن أدائها  -٦-٧

  .املؤسسي ومستوى اخلريج
  :التقومي املؤسسي وإدارة اجلودة - ٨

ل ومستمر لقدرا املؤسسية دف حتديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط تلتزم الكلية بإجراء تقومي شام
الضعف ملعاجلتها، وتستخدم الكلية نتائج التقومي يف تطوير وتعزيز نظمها اخلاصة بإدارة عملية اجلودة، 

  :وذلك من خالل املؤشرات واملواصفات التالية
  .س للتقومي الذايت الشامليتوافر لدى الكلية مؤشرات واضحة وحمددة وقابلة للقيا -١-٨
  .يتم مراجعة نتائج مؤشرات التقومي الذايت دورياً من قبل أصحاب املصلحة يف جناح الكلية -٢-٨
تتأكد الكلية من االستفادة بنتائج التقومي يف حتسني كفاءة وفاعلية إدارة عمليات اجلودة  -٣-٨

  .اخلاصة بقدرا املؤسسية
  .لتدقيق واملراجعة الداخلية واخلارجيةتعتمد الكلية على آليات ا -٤-٨

  :معايري الفاعلية التعليمية لكليات التربية: ثانياً

  :الطلبة واخلرجيون - ١

على توفري فرص متكافئة للتعلم، وتقدمي الدعم  الكلية الطالب هو حمور العملية التعليمية وجيب أن حترص
دمة اخلرجيني للتأكد على استمرارية العالقة مع مكتباً خل توفرواإلرشاد وتشجيع األنشطة الطالبية، وأن 

  .الطلبة بعد خترجهم
  .يتوفر لدى الكلية سياسة واضحة وشفافة لقبول الطلبة وحتويلهم -١-١
  .يتوفر لدى الكلية خطة للدعم واإلرشاد الطاليب -٢-١
  .توفر الكلية جمموعة من األنشطة املتنوعة واملناسبة -٣-١
  .ستمرة خلرجييهاتقدم الكلية خدمة م -٤-١
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  .تقيس الكلية رضاء طالا عن الدعم واألنشطة -٥-١
  :التعليم والتعلم والتسهيالت املادية للتعلم - ٢
  .تتبىن الكلية استراتيجيات معاصرة لتحقيق جودة التعليم والتعلم -١-٢
  .توفر الكلية التسهيالت الالزمة للممارسات الفعلية للتعلم الذايت -٢-٢
  .ى الكلية سياسات واضحة للتعامل مع مشاكل التعليمتوجد لد -٣-٢
  .توفر الكلية برامج التدريب امليداين للطلبة مبا حيقق النجاح يف مهنة التعليم -٤-٢
  .توفر الكلية نظماً متكاملة وبديلة لتقومي الطلبة -٥-٢
  ).جدإن و(تؤكد الكلية على توافر املواصفات املعيارية للكتاب الدراسي اجلامعي  -٦-٢
  .تتيح الكلية مصادر متنوعة للتعليم والتعلم -٧-٢
  :أعضاء هيئة التدريس - ٣

متثل املوارد البشرية ألي مؤسسة من مؤسسات اتمع احملور الرئيسي الذي تدور من حوله بقية 
صة هم كليات التربية خبابوأعضاء هيئة التدريس باجلامعة بعامة و .احملاور اخلاصة باملوارد املادية وغريها

العدة والعتاد الرئيسي لنجاح كليات التربية يف حتقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها من خالل املؤشرات 
  :التالية
  .كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس -١-٣
  .اهليئة املعاونة/ قواعد تعيني أعضاء هيئة التدريس  -٢-٣
  .عاونةاهليئة امل/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  -٣-٣
  .اهليئة املعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  -٤-٣
  .اهليئة املعاونة/ مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  -٥-٣
  :البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى - ٤

البحث العلمي أحد األنشطة األساسية ملؤسسات التعليم العايل، وجيب أن حترص الكلية على توفري 
لظروف املواتية واملوارد الكافية اليت متكن الباحثني من القيام باألنشطة العلمية بكفاءة عالية وأن تيسر ا

التعاون بني التخصصات املختلفة من خالل خطة حبثية واضحة، ويتضح ذلك من خالل املؤشرات 
  :التالية
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  .خطة البحث العلمي -١-٤
  .يتميز البحث العلمي بالكفاءة واجلودة -٢-٤
  .يسهم البحث العلمي يف دعم وتعزيز العملية التعليمية بالكلية -٣-٤
  .يتوفر لدى الكلية خطة واضحة لتمويل البحث العلمي -٤-٤
  .يتوفر لدى الكلية أنشطة علمية خمتلفة ومتعددة -٥-٤
  :الدراسات العليا - ٥

الل توصيف هذه الربامج تسعى كلية التربية إىل تقدمي برامج للدراسات العليا وحتسني جودا من خ
ومراجعتها دورياً والتحقق من أن خمرجات التعلم املستهدفة ألي برنامج ومقرراته حتقق بالفعل األهداف 

كما حترص الكلية على توفري مصادر التعلم املختلفة لطلبة الدراسات العليا، وتضع نظماً . املخططة له
  .موضوعية لتقوميهم

  :لكلية التربية يف هذا اال على املؤشرات التاليةوتشتمل املمارسات التطبيقية 
  .الدرجات املمنوحة -١-٥
  .العملية التعليمية يف الدراسات العليا -٢-٥
  .اللوائح والربامج -١-٢-٥
  .برامج املاجستري -٢-٢-٥
  .برامج الدكتوراه -٣-٢-٥
  .نظام التسجيل واإلشراف األكادميي -٣-٥
  .ياتقومي طالب الدراسات العل -٤-٥
  .مستوى رضاء طالب الدراسات العليا -٥-٥
  :التقومي املستمر للفاعلية التعليمية - ٦

تعتمد املؤسسة التعليمية الناجحة على التقومي الشامل واملستمر للفاعلية التعليمية وتسعى جبدية إىل 
للمؤسسة نظام  االستفادة من نتائج هذا التقومي يف وضع خطط حتسني وتعزيز الفاعلية التعليمية، ويكون

  .داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم
  :وتشتمل املمارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية يف هذا اال على التايل

  .شامل لفاعلية العملية التعليميةالالتقييم  -١-٦
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  .النظام الداخلي إلدارة اجلودة -٢-٦
  .املساءلة واحملاسبية -٣-٦

  كادميية القياسية خلرجيي كليات التربيةاملعايري األ: ثالثاً

تأيت املعايري األكادميية القياسية املعتمدة عاملياً حمكاً أساسياً للمعايري اليت جيب أن يتصف ا خرجيو 
  .كليات التربية، واليت تكفل ختريج معلمني أكفاء قادرين على أداء مهام مهنة التدريس، ورسالتها

ية املعتمدة لدى اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، اخلاصة واملعايري األكادميية القياس
خبرجيي كليات التربية باجلامعات املصرية، اليت تتصل مبجاالت أربعة حتوي معارف ومهارات ذهنية 
 وأدائية واجتاهات ينبغي أن يكتسبها الطالب املعلم أثناء دراسته، وتتوفر للخريج ليصبح قادراً على التعلم

  .والتعليم والتواصل، والتخطيط والتقومي، والتفكر والنمو، والتدريس واإلدارة يف جمال مهنة التدريس
  :وتأيت معايري اعتماد خرجيي كليات التربية مصنفة إىل ااالت التالية

  .جمال التخصص -
  .جمال التربية -
  .جمال املسؤولية املهنية -
  .جمال القدرات الشخصية -
املعايري األكادميية القياسية املرتبطة بالتخصص ومؤشراا، وذلك خلرجيي تعرض الوثيقة الحقاً  -

، )ثانوي –إعدادي  –ابتدائي  –رياض أطفال (الربامج الدراسية املختلفة حسب املراحل 
لغة  –لغة إجنليزية  –لغة عربية (وحسب املواد التعليمية اليت سيقومون مستقبالً بتدريسها 

 –علوم  –فلسفة ومنطق  –علم اجتماع  –جغرافيا  –تاريخ  –مواد اجتماعية  –فرنسية 
مواد  –تربية خاصة  –علم نفس  –رياضيات  –جيولوجيا  –بيولوجي  –فيزياء  –كيمياء 
  ).حاسب آيل –تربية موسيقية  –تربية فنية  –اقتصاد مرتيل  –نوعية 

  :جمال التخصص - ١
  .رات واالجتاهات املتصلة مبواد ختصصهيتقن اخلريج املعارف واملها: املعيار األول -١-١
ميتلك اخلريج املعارف واملهارات واالجتاهات اخلاصة باملواد الدراسية املساندة : املعيار الثاين -٢-١

  .لتخصصه

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

٦٦  

يتوفر للخريج مستوى مناسب من التنور العام يضع التدريس يف سياق ثقايف : املعيار الثالث -٣-١
  .مستنري

  :جمال التربية - ٢
  .يعد اخلريج خطة متكاملة للتدريس: املعيار األول -١-٢
  .يستخدم اخلريج األمناط التعليمية املتنوعة مبا يتناسب مع املواقف التعليمية: املعيار الثاين -٢-٢
  .يوظف اخلريج املعارف اخلاصة مبراحل النمو يف عملية التدريس: املعيار الثالث -٣-٢
بيئات تربوية مناسبة مادياً وإنسانياً ويدير املواقف التعليمية فيها يصمم اخلريج : املعيار الرابع -٤-٢

  .بكفاءة وفعالية
يدمج اخلريج التكنولوجيا يف عمليات التعليم والتعلم داخل الصف : املعيار اخلامس -٥-٢

  .وخارجه
 خيتار اخلريج طرائق وأدوات متنوعة ومناسبة لتقومي اجلوانب املعرفية: املعيار السادس -٦-٢

  .واألدائية ويستخدمها بكفاءة
املناسبة ملهنة ) امليدانية(يتوفر لدى اخلريج اخلربات التعليمية واإلدارية : املعيار السابع -٧-٢

  .التدريس يف إطار نظم التعليم ذات العالقة
  :جمال املسؤولية املهنية - ٣
  .وينفذها باقتناع ومتكن يعد اخلريج خطة للنمو املهين والتعلم مدى احلياة: املعيار األول -١-٣
  .ميتلك اخلريج القدرات الالزمة لبناء عالقات مهنية مع املعنيني مبهنة التدريس: املعيار الثاين -٢-٣
  :جمال القدرات الشخصية - ٤
  .يتقن اخلريج مهارات التواصل الشخصي والفريقي واملؤسسي: املعيار األول -١-٤
ارفه ومهاراته املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال يستخدم اخلريج مع: املعيار الثاين -٢-٤

ICT يف االرتقاء بأدائه العام واملهين.  
املختلفة ميتلك اخلريج مهارات التفكري والبحث العلمي مبستوياا : املعيار الثالث -٣-٤

  .ويستخدمها بكفاءة
  .يلتزم اخلريج بأخالقيات وآداب مهنة التعليم: املعيار الرابع -٤-٤
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يتوافر لدى اخلريج مقومات قيادة التغيري التربوي واتمعي يف إطار ثقافة : املعيار اخلامس -٥-٤
  .اجلودة والتميز

  املعايري األكادميية القياسية حملتوى الربامج الدراسية املختلفة بكليات التربية: رابعاً
رحلة التعليمية اليت يعد حتتوي كليات التربية برامج دراسية متدرجة، ومتنوعة، وخمتلفة حسب امل

  :الطالب للتدريس فيها، فهناك
  .برنامج إعداد معلمة رياض األطفال -
  ).جلميع التخصصات(برنامج إعداد معلم املرحلة االبتدائية  -
  ).جلميع التخصصات(برامج إعداد معلم املرحلتني اإلعدادية والثانوية  -

مساندة ومواد ثقافية كما تصنف حمتوى  وتصنف الوثيقة مواد كل برنامج إىل مواد أساسية ومواد
كل جمموعة من املواد إىل معارف ومهارات واجتاهات وتضع معايري ومؤشرات لكل فئة، ونكتفي بعرض 

  .منوذج معايري برنامج رياض األطفال كمثال على هذا التنظيم ومعايريه
  األطفال بكليات التربيةبرنامج إعداد معلمة رياض  املعايري األكادميية القياسية حملتوى: أوالً

  )شعب رياض األطفال( املعايري األكادميية القياسية خلرجيي كليات التربية
  اوع  عدد املؤشرات  املعايري  ااالت

  جمال املواد األساسية
  ١٧  معيار املعارف

  ١٨  معيار املهارات  ٥٣
  ١٨  معيار االجتاهات

  جمال املواد املساندة
  ٦  معيار املعارف

  ١١  معيار املهارات  ٢٨
  ١١  معيار االجتاهات

  جمال املواد الثقافية
  ٣  معيار املعارف

  ٥  معيار املهارات  ١٠
  ٢  معيار االجتاهات
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  :جمال التخصص - ١
  .يتقن اخلريج املعارف واملهارات واالجتاهات املتصلة مبادة مواد ختصصه: املعيار األول - ١
  :املعارف - ١- ١

  :املؤشرات
  .تسرد الطالبة املعلمة املعارف التخصصية يف عملية التعليم والتعلم -١-١-١
  ).سنوات ٦ – ٣(حتدد املعارف اخلاصة مبرحلة الطفولة  -٢-١-١
  ).الوظيفية والتكوينية(تشرح معايري النمو يف مجيع مظاهره اجلسمية  -٣-١-١
  .حركي يف هذه املرحلةتلخص مظاهر النمو العقلي واالنفعايل واالجتماعي واحلسي  -٤-١-١
  .تستنتج العوامل املؤثرة يف النمو وتشكيل شخصية الطفل -٥-١-١
  .تصف الفروق الفردية يف مراحل النمو وكيفية التعامل معها -٦-١-١
ختتار الطالبة املعلمة استراتيجيات إدارة البيئة التربوية وآليات تنفيذها داخل قاعة  -٧-١-١

  .النشاط
  .تنفيذ االستراتيجيات داخل وخارج قاعة النشاطتنظم أبعاد  -٨-١-١
  .التعلم/ أثناء عملية التعليم  –حتدد مستويات تقومي أداء األطفال  -٩-١-١
  .تشرح مشكالت األطفال الشائعة -١١-١-١
  .تذكر أسس عمليات التوجيه واإلرشاد النفسي لألطفال -١٢-١-١
  ).املسرح(تبسط أدب الطفل  -١٣-١-١
  .ن فن رواية القصةتعرب ع -١٤-١-١
  ).أغاين وأناشيد األطفال(حتدد خصائص  -١٥-١-١
أغاين وأناشيد  –قصص وحكايات األطفال  –مسرح الطفل (تشرح أدب الطفل  -١٦-١-١

  ).األطفال
  .تسرد املصادر املرئية واملسموعة واملقروءة املرتبطة بالطفل -١٧-١-١
  :املهارات - ٢- ١

  :املؤشرات
  .املعلمة العديد من املهارات املتصلة بعملية التعليم والتعلم متتلك الطالبة -١-٢-١
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  .تقوم مستوى منو الطفل يف ضوء معايري النمو احملددة -٢-٢-١
  .تتقن األساليب التربوية املناسبة للتعامل مع الطفل يف هذه املرحلة -٣-٢-١
  .تستخدم قواعد اإلسعافات األولية وإجراءاا -٤-٢-١
  .القصص واحلكايات يف األنشطة التعليمية –األغاين واألناشيد  –الطفل توظف مسرح  -٥-٢-١
  .جتهز قاعة النشاط بالوسائط التعليمية املناسبة -٦-٢-١
  .تثرى األركان التعليمية باملواد واألدوات والنماذج املناسبة -٧-٢-١
  .تستخدم االستراتيجيات املالئمة لتعلم الطفل يف مرحلة الطفولة -٨-٢-١
  .ختتار أدوات متنوعة جلمع البيانات عن تقدم الطفل يف أنشطة الروضة -٩-٢-١
  .تشخص األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة -١٠-٢-١
  .تعد برامج إرشادية ملشكالت األطفال -١١-٢-١
  .تعد برامج إرشادية للوالدين -١٢-٢-١
  .توظف مسرح الطفل يف األنشطة التعليمية -١٣-٢-١
  .ناشيد األطفالتعد أغاين وأ -١٤-٢-١
  .تتقن مهارات رواية القصة واحلكايات لألطفال -١٥-٢-١
  .تستخدم جماالت أدب الطفل يف إثراء ثقافة الطفل -١٦-٢-١
  .ترتب بيئة تعلم منظمة وجاذبة للتفاعل اإلجيايب بني التالميذ -١٨-٢-١
  :االجتاهات - ٣- ١

  :املؤشرات
  .ية حنو ختصصهاتلتزم الطالبة املعلمة باجتاهات إجياب -١-٣-١
  .تتعامل مع الطفل بسلوكيات إجيابية -٢-٣-١
  .تشارك يف تفسري املفاهيم واألفكار املرتبطة مبجاالت املعرفة املختلفة -٣-٣-١
  .تشجع املفاهيم األساسية املرتبطة بالبيئة وكيفية احلفاظ عليها -٤-٣-١
  .ة واحلفاظ عليهاتتبىن اجتاهات إجيابية حنو املفاهيم املرتبطة بالبيئ -٥-٣-١
  .تقبل االجتاهات اإلجيابية حنو األنشطة التعليمية املرتبطة بأدب الطفل -٦-٣-١
  .تبدي اجتاهات إجيابية حنو التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة -٧-٣-١

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

٧٠  

  .تشارك يف توجيه وإرشاد آباء األطفال املشكلني -٨-٣-١
  .ميةتتطوع يف حل مشكالت األطفال اليو -٩-٣-١
  .تساند يف تشخيص األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة -١٠-٣-١
  .تبادر يف إعداد برامج إرشادية ملشكالت األطفال -١١-٣-١
تبدي استعداداً حنو إعداد الربامج اإلرشادية لربامج األطفال ذوي االحتياجات  -١٢-٣-١

  .اخلاصة
  .تتابع توظيف مسرح الطفل يف األنشطة التعليمية -١٣-٣-١
  .تشارك يف إعداد أغاين وأناشيد األطفال -١٤-٣-١
  .تبدي استعداداً الستخدام مهارات رواية القصة لألطفال -١٥-٣-١
  .تؤيد األنشطة الثقافية املرتبطة بالطفولة -١٦-٣-١
  .تبدي اجتاهات إجيابية حنو األنشطة احلركية والفنية واملوسيقية -١٧-٣-١
  ).األناشيد واألغاين –القصص  –املسرح ( تدافع عن جماالت أدب الطفل -١٨-٣-١
ميتلك اخلريج املعارف واملهارات واالجتاهات اخلاصة باملواد التعليمية املساندة : املعيار الثاين - ٢

  .لتخصصه
  :املعارف - ١- ٢

  :املؤشرات
  .امتتلك الطالبة املعلمة مستوى مناسباً من املعارف يف املواد املساندة لتخصصه -١-١-٢
  .عرف املفاهيم األساسية املرتبطة بالبيئة وحسن التعامل معهات -٢-١-٢
  .حتدد قواعد الصحة العامة لألطفال على ممارستها -٣-١-٢
  .تعدد قواعد اإلسعافات األولية وإجراءاا -٤-١-٢
  .تلخص أعراض أمراض الطفولة وطرق الوقاية منها -٥-١-٢
  .ت االجتماعية واألخالقيةتعرف داللة املفاهيم األساسية يف ااال -٦-١-٢
  :املهارات - ٢- ٢

  :املؤشرات
  .امتتلك الطالبة املعلمة مستوى مناسباً من املهارات يف املواد املساندة ملادة ختصصه -١-٢-٢
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  .تطبق املهارات احلركية والفنية واملوسيقية -٢-٢-٢
  .متتلك مهارات استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم -٣-٢-٢
  .املهارات األساسية للغة العربية جتيد -٤-٢-٢
  .تنظم املفاهيم األساسية يف العلوم والرياضيات -٥-٢-٢
  .تتمكن من مهارة القراءة واحملادثة بإحدى اللغات األجنبية -٦-٢-٢
  .توزع الوقت بشكل مناسب لكل نشاط حسب طبيعته -٧-٢-٢
  .تثري أركان التعلم باألدوات املناسبة -٨-٢-٢
  .عة النشاط بالوسائط املناسبة للطفلجتهز قا -٩-٢-٢
  .تتقن إنتاج وسائط تعليمية جديدة ومبتكرة -١٠-٢-٢
  .تتمكن من إعداد برجميات لألطفال على احلاسب اآليل وتدريبهم عليها -١١-٢-٢
  :االجتاهات - ٣- ٢

  :املؤشرات
  .اتبدي الطالبة املعلمة اجتاهات إجيابية حنو املواد املساندة ملادة ختصصه -١-٣-٢
  .تبدي اجتاهات إجيابية حنو املفاهيم العلمية والرياضية -٢-٣-٢
  .تدافع عن املفاهيم األساسية يف ااالت االجتماعية واألخالقية -٤-٣-٢
  .تقيم اجلوانب احلركية والفنية واملوسيقية املرتبطة بالطفل -٥-٣-٢
  .اخلاصة تبدي اجتاهات إجيابية حنو تشخيص األطفال ذوي االحتياجات -٦-٣-٢
  .تشارك يف إعداد برامج إرشادية ملشكالت األطفال -٧-٣-٢
  .تتطوع يف إعداد برامج إرشادية للوالدين -٨-٣-٢
  .تقبل توظيف مسرح الطفل يف األنشطة التعليمية -٩-٣-٢
  .توافق على إعداد أغاين وأناشيد األطفال -١٠-٣-٢
  .ة واحلكايات لألطفالتبدي اجتاهات إجيابية حنو مهارات رواية القص -١١-٣-٢
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يتوفر للخريج مستوى مناسب من التنور العام مبا يضع أنشطة التعليم : املعيار الثالث - ٣
  .والتعلم يف سياق ثقايف مستنري

  :املعارف - ١- ٣
  :املؤشرات

  .تظهر الطالبة املعلمة مستوى مناسباً من املعارف الثقافية املرتبطة مبجاالت الطفولة -١-١-٣
  .د تشريعات ومنظمات الطفولة على املستويات احمللية واإلقليمية والدوليةحتد -٢-١-٣
  .تشرح املبادئ الرئيسية حلقوق الطفل -٣-١-٣
  :املهارات - ٢- ٣

  :املؤشرات
  .اتتقن الطالبة املعلمة املهارات الالزمة املرتبطة مبادة ختصصه -١-٢-٣
  . تثقيف الطفلتتمكن من استخدام املكتبات واملتاحف املناسبة يف -٢-٢-٣
  .تستفيد من خرباا السابقة يف التعليم املصغر لتطوير أدائها داخل حجرة النشاط -٣-٢-٣
  .تفعل العالقة بني الروضة ومؤسسات اتمع احمللي -٤-٢-٣
  .تسهم يف تفعيل جهود أفراد ومؤسسات اتمع لدعم أداء الروضة -٥-٢-٣
  :االجتاهات - ٣- ٣

  :املؤشرات
  .االطالبة املعلمة اجتاهات ثقافية إجيابية مبا خيدم مواد ختصصه تبدي -١-٣-٣
  .تشارك بفاعلية يف األنشطة الثقافية املتنوعة داخل الروضة وخارجها -٢-٣-٣

  :أمنوذج الس القومي العتماد إعداد املعلمني -٦

Module of: National Council for the Accreditation of 
Teacher Education 

٣٠وأضحت تضم  ١٩٥٤لس القومي العتماد إعداد املعلمني هيئة أمريكية أسست يف العام ا 
منظمة تربوية منها عدد من كليات التربية، وهي تتعاون مع مركز ضمان اجلودة يف التعليم العاملي 

)CQAIE (Center for Quality Assurance in International Education 
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إعداد املعلمني يف الدول اليت خارج الواليات املتحدة األمريكية، حيث يف عمليات اعتماد مؤسسات 
التربية اليت ترغب يف احلصول على اعتماد الس هلا كليات تقوم مؤسسات إعداد املعلمني مبا فيها 
واحلصول على موافقته على القيام بإرسال فريق لدراسة  ،ث. مبراسلة مركز ضمان اجلودة يف واشنطن د

مث قيامه ذه اإلجراءات وسواها من  ،ملؤسسة ويئتها للتقومي الذايت واملراجعة اخلارجيةأوضاع ا
متطلبات عمليات االعتماد توصالً إىل منح االعتماد ملدة مخس سنوات، أو عدم منحه، أو منحه مؤقتاً 

تنظيم  ومن أجل .ايري الس للحصول على االعتمادحىت جتري املؤسسة إصالحات تستكمل فيها مع
عمليات االعتماد وضع جملس االعتماد بالتعاون مع مركز ضمان اجلودة دليالً يبني اإلجراءات املطلوبة 
للحصول على االعتماد، كما يبني املعايري املطلوب توافرها يف وحدات أو مؤسسات أو كليات إعداد 

  .املعلمني حىت حتصل على االعتماد
ين هي مبثابة جماالت املعايري، وحتت كل عنوان ذكرت جمموعة إن معايري الس منظمة يف ستة عناو

 بعمن العناصر هي يف الواقع معايري اال أي عناصر املعيار أو العنوان أو اال وصفاته التفصيلية، وأت
هذا التصنيف بشروح توضيحية لكل معيار وبإحاالت إىل مراجع أخرى الستكمال اإلطالع على 

  :درج يصنف مستويات حتقق املعيار يف ثالث فئات هيتأتبع مبقياس مكما  .معايريالصفات التفصيلية لل
، ويصف حمتوى كل مستوى حىت يستند إليها املقوم يف حتديد )غري مقبول/ مقبول / بلوغ اهلدف 

مستوى حتقق معايري اجلودة املطلوبة حتديد الصفات املعيارية احملققة يف الوحدة أو املؤسسة، وبالتايل 
إىل جانب هذه املعايري العامة حيتوي الدليل وحصول على االعتماد من جملس اعتماد إعداد املعلمني لل

  .معايري خاصة بكل برنامج تبني املقررات اليت ينبغي تدريسها فيه وبعض املعايري األخرى
 إن معايري جملس االعتماد تشتمل على معايري عامة مطلوب توافرها يف املؤسسة ومعايري خاصة
مطلوب توافرها يف برامج املؤسسة مثل برنامج التربية االبتدائية، برنامج الطفولة املبكرة، برنامج التعليم 
الثانوي، برنامج التربية اخلاصة، ويشتمل كل معيار على جمموعة من الشروط والصفات املطلوب توافرها 

 برنامج التربية اخلاصة اليت تبني مثال ذلك معايري ؤسسة من أجل احلصول على االعتمادوتنفيذها يف امل
: أن يدرس طالبه املقررات العشر التالية ها على سبيل املثالالصفات والشروط املعيارية هلذا الربنامج ومن

أسس التربية اخلاصة، اخلصائص النمائية للمتعلمني، الفروق الفردية بني املتعلمني، االستراتيجيات 
الت االجتماعية، اللغة، التخطيط التدريسي، التقييم، املمارسة املهنية التدريسية، بيئات التعلم والتفاع

  .بيان موجز للمعايري العامة ومضامينهابواألخالقية، التعاون، ونكتفي فيما يلي 
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تشتمل املعايري العامة على ستة عناوين رئيسة مسي كل منها معياراً مع أنه يدل على جمال معني، 
وصفاته التفصيلية،  الذي مسي معياراًعناصر هي يف الواقع معايري اال  وحتت كل عنوان ذكرت جمموعة

اهلدف، : لي هذا التصنيف مقياس متدرج يصنف مستويات املعيار ومدى حتققه إىل ثالث فئات هييو
ويصف حمتوى كل مستوى حىت يستند إليه املقيم يف حتديد الصفات املعيارية احملققة . مقبول، غري مقبول

  .دة أو املؤسسة، ويف بيان درجة حتقق معايري اجلودة املطلوبة للحصول على اعتماد السيف الوح
يستخدم الدليل عدداً من املصطلحات املؤلفة من عدة كلمات وخيتصرها يف أحرف أو كلمة 

  .واحدة، ونبني فيما يلي بعض هذه املصطلحات واختصاراا حىت تكون واضحة للقارئ
يقصد بكل منها القسم أو املؤسسة اليت تعد . ؤسسة، مصطلحة كليةمصطلح وحدة، مصطلح م �

  .املعلمني وسواهم من التربويني الذين يعدون للعمل يف املدارس من الروضة وحىت الثانوي
يقصد به الطالب يف الوحدة أو املؤسسة أو كلية التربية الذي يعد للحصول على : مصطلح مرشح �

  .مني للعمل يف املدارسجملس اعتماد املعل) موافقة(رخصة 
  .يقصد به الس القومي العتماد إعداد املعلمني: مصطلح جملس �
  .يقصد به مركز ضمان اجلودة يف التعليم العاملي: مصطلح مركز �
يقصد به الطالب يف الوحدة أو املؤسسة أو الكلية الذي يعد للحصول على : مصطلح مرشح �

ذكر املرشح للداللة على املؤسسة اليت ترشح نفسها رخصة الس والعمل يف التعليم، وأحياناً ي
  .للحصول على اعتماد الس

  معارف ومهارات ومسات املرشح: املعيار األول
Standard 1: knowledge , Skills, and Disposition  
يبني هذا املعيار بعض خصائص املعارف واملهارات والسمات الشخصية اليت ينبغي أن يكتسبها 

ذين يعدون للعمل التربوي يف رياض األطفال ويف املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية الطالب ال
  .معلمني أو مديرين أو سواهم من املهنيني التربويني
  .ويوزع هذه اخلصائص على مثانية عناصر

أن يعرف الذين يعدون للتعليم يف املدارس خصائص منو األطفال وتعلمهم : العنصر األول
وأن يتمكنوا من شرحها ومساعدة الطلبة على تعلمها، وأن  ،وحمتوى املواد اليت سيدرسواوشخصيتهم 

  .يعرفوا أيضاً خصائص التعلم واألسس الفلسفية والتارخيية واالجتماعية للتربية، وأخالقيات مهنة التعليم
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م وحمتوى أن يعرف الذين يعدون للعمل املدرسي كمهنيني تربويني جماالت عمله: العنصر الثاين
  .مهمام واملعلومات اليت تلزم ألدائها

أن يعرف الذين يعدون للتعليم يف املدارس طرائق تدريس املواد اليت سيعملوا : العنصر الثالث
  .والتقنيات التعليمية املساعدة، وأساليب مساعدة الطلبة على النمو الشخصي والفكري واالجتماعي

ون للعمل كمعلمني مهارات التعليم ومهارات تقييم أدائهم أن يتقن الذين يعد: العنصر الرابع
  .وتطويره، ومهارات التعامل مع الطالب واألسر واتمع احمللي

 ،أن يتقن الذين يعدون للعمل املدرسي كموظفني مهنيني مهارات مجع املعلومات: العنصر اخلامس
  .هلموحتليل البيانات املرتبطة بعملهم، واستخدام التقنيات يف أعما

أن يكتسب طلبة املؤسسة مسات شخصية متكنهم من التعامل مع طلبة املدارس : العنصر السادس
  .وأسرهم وجمتمعهم ومن القيام مبهمام األخرى يف املدارس

تقييم تعلم الطلبة وحتليل جوانبه مهارات أن يتعلم الذين يعدون للعمل كمعلمني : العنصر السابع
سني عمليات التعليم والتعلم، ومهارات التعلم الذايت ومتابعة التعلم والنمو وتعديل أساليب تدريسهم لتح

  .املهين
أن يتعلم الذين يعدون لعمل مهين تربوي يف املدارس مهارات تقومي أعماهلم ونقدها : العنصر الثامن

  .وتطويرها وكذلك بناء بيئات تربوية يف املدرسة تدعم تعلم الطالب
  تقييم وتقييم الوحدة نظام ال: املعيار الثاين

Standard 2: Assesment System and Unit Evaluation 
أن يكون للمؤسسة أو الوحدة نظام تقييم جيمع املعلومات حول املؤسسة أو الوحدة وبراجمها 

  :وطالا وحيللها ويقومها ويقدم مقترحات تطويرها، وقد وزع هذا املعيار على ثالثة عناصر وهي
لدى املؤسسة نظام تقييم يعكس إطارها الفكري ومعايري اجلودة : ظام التقييمن: العنصر األول

وهي تطبق هذا النظام وتستند إىل نتائج التقييم  .ويشمل أداء طلبتها وخرجييها وبقية مدخالا وعملياا
ة املوضوعية والدقيف تطوير ذاا ويف احلكم على أداء املرشح قبل التخرج وبعده، وحتقق املؤسسة 

  .ميها وتسعى لتاليف النواقص إذا وجدتوالرتاهة يف تقو
وهي تشتمل على مجع املعلومات وحتليلها حول كفايات املرشح : عمليات التقييم: العنصر الثاين

وأدائه وحول أداء املؤسسة وجودة براجمها، وجتري هذه العمليات بصورة دورية، ويقوم ا اإلداريون 
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خدمون فيها األساليب واألدوات املتنوعة جلمع املعلومات وحتليلها وأعضاء هيئة التدريس، ويست
  .واستخالص األحكام التقييمية

حيث تستخدم املؤسسة نتائج التقييم : عمليات التحسني استناداً إىل نتائج التقييم: العنصر الثالث
تتابع املؤسسة يف حتسني مدخالت املؤسسة وأدائها وكفاية خمرجاا وحتسني نظام التقومي فيها، و

  .التحسينات املقترحة للتأكد من تنفيذها ومن آثارها اإلجيابية والسلبية
  اخلربات امليدانية واملمارسة اإلكلينيكية : املعيار الثالث

Standard 3: Field Experience and Clinical Practice 
امليدانية واملمارسات تقوم املؤسسة  وشركاؤها يف املدرسة التطبيقية بتخطيط وتنفيذ اخلربات 

الذين يتدربون على التدريس واملهارات  تنظيماً يساعد الطالب) خالل التربية العملية(ة كياإلكليني
التربوية املدرسية األخرى على اكتساب املعارف واملهارات والسمات اليت تلزم ملساعدة الطلبة على 

  :التعلم، ويشتمل هذا املعيار على ثالثة عناصر وهي
التعاون بني املؤسسة واملدرسة التطبيقية، حيث يشترك الطرفان يف ختطيط وتنفيذ : صر األولالعن

وتقومي برنامج التربية العملية وما يتصل به من املصادر واملوارد واخلربات والربامج التعليمية يف الكلية ويف 
  .ت املذكورة بطريقة تعاونيةم أعضاء هيئة التدريس يف كال املؤسستني باملهماملدرسة التطبيقية، ويقوا

وتنفيذها وتقوميها، ) التربية العملية(ختطيط اخلربات امليدانية واملمارسة اإلكلينيكية : العنصر الثاين
ب املرشحني على املهمات املدرسية واكتساب املهارات واملعلومات وحبيث تتيح هذه اإلجراءات تدر

اهدة الدروس والقيام بالتدريس واملشاركة يف وذلك من خالل مش ،والسمات الشخصية واملهنية
املهمات املدرسية األخرى، وتقومي األداء والتحسن التدرجيي يف برامج التربية العملية ويف مكتسبات 

  .املتدربني
اكتساب املرشحني املعارف واملهارات والسمات الشخصية اليت تلزم ملساعدة طلبة : العنصر الثالث

ويرهم هلذه املكتسبات وإظهارها يف أدائهم، والتأكد من أن مكتسبام وأدائهم املدارس على التعلم وتط
تستند إىل املعايري األكادميية واملهنية وهلا تأثري إجيايب على تعلم طلبة املدارس، والعمل على حتسني هذه 

  .املكتسبات واألداء حىت تطابق بصورة أفضل املعايري األكادميية والتربوية
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  :Standard 4 Diversityالتنوع : ابعاملعيار الر
مث يلخص مضمونه على الوجه ) يالحظ الدليل أن هذا املعيار يصعب تطبيقه يف بعض البلدان(
تقوم املؤسسة أو الوحدة بتصميم وتنفيذ وتقومي املنهج الدراسي وخربات املرشحني حبيث يكتسب : اآليت

على التعلم وحبيث ) دون متييز(ة مجيع الطالب هؤالء املعارف واملهارات والسمات الضرورية ملساعد
يطبقون ما تعلموه على طلبتهم يف املدارس اليت سيعملون فيها، إن حتقيق هذه األهداف يتطلب توفري 

ية اجلامعية مث يف لتعليم عال متنوع ويعمل فيه أعضاء هيئة تدريسية متنوعون وطالب متنوعون يف الك
  .ما قبلهااملدارس االبتدائية والثانوية و

  :يشتمل معيار التنوع على العناصر األربعة اآلتية
خيطط وينفذ املنهج الدراسي واخلربات اليت مير ا طلبة الوحدة على أساس التنوع : العنصر األول

أي حبيث يكتسب الطلبة املعارف واملهارات والسمات اليت متكنهم من التعامل مع مجيع طلبة الروضة 
والثانوية على قدم املساواة رغم اختالفهم يف العرق أو النوع أو الدين أو سواها من  واملدارس االبتدائية

الفروق، وهذه األهداف تتطلب تضمني املناهج الدراسية والتربية العملية معارف وخربات عن أسباب 
  .التنوع وأمهيته وأساليب مراعاته والرتاهة واملوضوعية يف التعامل مع الطلبة واألسر املتنوعني

خربات العمل مع أعضاء هيئة تدريس متنوعني يف قاعات التدريس ويف احلرم : العنصر الثاين
اجلامعي ويف املدارس، حبيث يتعامل طلبة الكلية مع مدرسيهم ومدربيهم باحترام وتقدير وبغض النظر 

دريس عن اختالف لوم وعرقهم ودينهم وكوم أسوياء أو معاقني وحبيث يعامل أعضاء هيئة الت
طلبتهم وفقاً لنفس األسس رغم تنوعهم، وهذه التربية الدميقراطية تعد الطلبة ملراعاة التنوع والفروق 

  .الفردية بني طلبتهم يف املستقبل
خربات العمل مع مرشحني متنوعني، فطلبة الكلية غالباً ما يكونون خمتلفني : العنصر الثالث

االقتصادي واالجتماعي واخللفية الثقافية، وينبغي إعدادهم  ومتنوعني يف اجلنس والدين والعرق واملستوى
على تقبل التنوع واحترامه من خالل تفاعلهم وتعاوم يف املهمات الدراسية كالقيام بالبحوث واملشاريع 

  .التعليمية املشتركة والتدريب امليداين املشترك
عن طريق تصميم خربات  خربات العمل مع طالب متنوعني يف املدارس وذلك: العنصر الرابع

ميدانية يف التربية العملية تتيح تعامل املرشحني من الطلبة الذين يتدربون على التدريس واألعمال التربوية 
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األخرى مع طلبة مدارس التربية العملية املتنوعني واكتساب مهارات التعامل مع تنوعهم على أساس 
  .املساواة والرتاهة املهنية واألخالقية

  :مؤهالت أعضاء اهليئة التدريسية وأداؤهم ومنوهم: اخلامس املعيار
Standard 5: Faculty Qualifications, Performance, and 
Development: 
أن يكون أعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية مؤهلني ألداء مهمام ويقدمون أفضل أداء يف 

عاونون مع زمالئهم، وتقوم الكلية بتقومي التدريس والبحث واخلدمات األخرى، ويقومون أداءهم ويت
  :على سبعة عناصر وهي ويشتمل هذا املعيار. أدائهم وتسهيل منوهم املهين

اهليئة التدريسية مؤهلة فجميع أعضائها حاصلون على درجة الدكتوراه ولديهم : العنصر األول
ة، كذلك يتمتع املعلمون الذين خربات مهنية معاصرة ومميزة يف جمال عملهم بالكلية وباملدرسة التطبيقي

  .يعرضون الدروس يف املدرسة التطبيقية خبربات وكفاءات عالية يف جمال عملهم
تقدمي أفضل أداء تدريسي، فأعضاء هيئة التدريس مستوعبون ملهمام، ويؤدوا : العنصر الثاين

ية العملية والتقومي ويطورون مبستوى جيد، ويتقبلون النقد، ويتقيدون مبعايري اجلودة يف التدريس والترب
  .أداء طلبتهم

تقدمي أفضل أداء يف البحوث، فأعضاء هيئة التدريس جيرون البحوث يف جمال : العنصر الثالث
  .ختصصهم، ويعملون جبد ونشاط يف اال البحثي، ويتوصلون إىل اكتشاف املعلومات يف اال التربوي

ات، فأعضاء هيئة التدريس يقدمون اخلدمات املناسبة تقدمي أفضل أداء يف اخلدم: العنصر الرابع
للكلية وللمدرسة التطبيقية والتعليم يف الروضة واالبتدائي واملتوسط والثانوي، ويسهمون يف قيادة العمل 

  .التربوي يف هذه املدارس
 التعاون مع معلمي رياض األطفال واملدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف: العنصر اخلامس

حتسني التدريس وإعداد الربامج واملناهج واملواد الدراسية وتطويرها، وإجراء البحوث، وحتسني تعلم 
  .الطلبة

تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف جماالت التدريس والبحوث وتقدمي اخلدمات : العنصر السادس
املوضوعية والتنظيم والتعاون وسواها من جماالت عملهم، والتقيد بأسس التقومي من حيث الدقة و

  .والشمول
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تسهيل الوحدة للتنمية املهنية عن طريق السياسات اليت تشجع أعضاء هيئة : العنصر السابع
التدريس واملعلمني واملهنيني اآلخرين على التعلم املستمر وتقدم هلم املساعدات لتنفيذ هذا التعلم وحتقيق 

  .النمو املهين املستمر
  الوحدة ومواردها) إدارة(حاكمية : املعيار السادس

Standard 6: Unit Government and Resources 
يتوافر للوحدة قيادة وسلطة وميزانية وموظفني وتسهيالت ومصادر متنوعة منها تكنولوجيا 
املعلومات من أجل إعداد املرشحني وفقاً للمعايري املهنية واملؤسسية ومعايري الوالية، وينطوي هذا املعيار 

  :صر التاليةعلى العنا
للوحدة قيادة تقوم بالتنسيق الفعال بني مجيع برامج : قيادة الوحدة والسلطة: العنصر األول

، كما تقوم قيادة )من الروضة إىل الثانوي(املؤسسة املصممة إلعداد املهنيني التربويني للعمل يف املدارس 
اسة واالمتحانات ونشرها يف الوحدة بوصف سياسات قبول الطلبة واملقررات الدراسية ونظام الدر

توفر قيادة الوحدة اخلدمات الطالبية وتيسر حصول الطلبة  .منشورات خاصة وتوزعها على الطلبة
عليها، وتتعاون قيادة الوحدة مع اهليئة التدريسية والطلبة ومعلمي املدارس التطبيقية يف وضع الربامج 

ة التدريس يف الوحدات األخرى، كما تعترف هذه وتنفيذها وتقوميها ويف التنمية املهنية ألعضاء هيئ
  .الوحدات بقيادة الوحدة يف اال التربوي

للوحدة ميزانية تتيح قيام أعضاء هيئة التدريس جبودة عالية : ميزانية الوحدة: العنصر الثاين
ربية بالتدريس والبحث العلمي وخدمة اتمع واملدارس، ووضع املناهج وتنفيذها واإلشراف على الت

  .اخل... العملية
ألعضاء هيئة التدريس  اتوتعزيز تقدم الوحدة تسهيالت: دعم العاملني يف الوحدة: العنصر الثالث

عهم وحتفزهم على االشتراك الفعال يف التدريس والبحث العلمي والتقييم واإلعالم والعمل يف تشج
ومتابعة النمو املهين، كما تدعم  )االفتراضي(املدارس واخلدمات االجتماعية والتدريس اإللكتروين 
  .الوحدة موظفيها اآلخرين ومعلمي املدارس التطبيقية أيضاً

للوحدة حرم جامعي مناسب وكاف وفيه : تسهيالت الوحدة متضمنة التكنولوجيا: العنصر الرابع
م الوحدة مساعدات فنية للمدارس التطبيقية، وتتيح هذه قدتسهيالت للدراسة والتدريس، كما ت
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استخدامها من قبل أعضاء كما تتيح تسهيالت احلصول على أحدث تقنيات التعليم وأكثرها تطوراً، ال
  .هيئة التدريس والطلبة
توفر الوحدة املوارد اليت تلزم جلعل الربامج : مصادر الوحدة متضمنة التنكولوجيا: العنصر اخلامس

ملعايري اجلودة، وتدعم الوحدة نظام التقييم واملشاريع ذات جودة عالية ومتكني الطلبة من التعليم وفقاً 
فيها باملال والتقنيات للحفاظ على جودته وحتسينها، وتعترب الوحدة بأساتذا ومكتبها مصدراً 

التربوية تستفيد منه املؤسسات التربوية األخرى واخلرجيون فضالً عن استفادة طلبتها وأعضاء  للمعلومات
  .هيئتها التدريسية
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ذج من معايري جودة كليات التربية أعدها أعضاء من جلنة اجلودة يف اجلمعية منا: ثالثاً
  العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية

جماالت ومعايري مقترحة جلودة كليات : أنطون رمحة بعنوان. د.أمنوذج أعده أ – ١
  التربية 

تنظيمها وربطها بعناصر كليات حمور هذا النموذج اقتراح معايري جلودة كليات التربية وبياا و
التربية أي مبدخالا وعملياا وخمرجاا،وعرضها وفقا هلذا التنظيم حىت تكون واضحة يف موقعها 

  :     ويستند هذا األمنوذج يف وضع املعايري التعريفني التاليني. وارتباطها ومضموا
عليم والتعلم وفق معايري  مرغوبة تتوافر يف هي القيام بعمليات التربية والت:  "اجلودة يف جمال التعليم

مدخالت املنظومة التعليمية وعملياا ، وتتيح تقدمي خدمات تربوية متميزة تالئم خصائص الطالب كونه 
املستفيد األول منها وتليب احتياجاته الفردية واالجتماعية يف النمو املتكامل واكتساب الكفايات اليت 

ما تليب احتياجات اتمع وسوق العمل من املوارد البشرية ، كوما تلزمه يف حياته وعمله ، ك
رمحة، ( ".خمرجات التعليم، وحتقق بالتايل األهداف املوضوعة للتربية والتعليم املستفيدين اآلخرين من

٣٣١، ٢٠٠٦(.  
  ا وخمرجاا وعملياا اليت جماالت اجلودة يف كلية التربية هي عناصر كلية التربية، أي مدخال

  . تتوافر فيها أو ينبغي أن تتوافر فيها اجلودة
هي الصفات   املرغوب    توافرها يف عناصر النظام التعليمي حتىتتصف هذه : معايري اجلودة 
  . العناصر باجلودة

وفقا هلذا املنطلق نبني فيما يلي عناصر كلية التربية كما تبدو من حتليلها ، مث ننظم هذه العناصر يف 
تصنف هذه العناصر إىل مدخالت وعمليات وخمرجات، وتعترب كل عنصر جماال للجودة، مث  مصفوفة

  .تقترح وتضع معايري جودته اليت ينبغي توافرها فيه حىت يتصف باجلودة 
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  عناصر منظومة كلية التربية
  املخرجات    العمليات    املدخالت

 الرسالة والسياسةالرؤية و

  واألهداف
  فئات اخلرجيني      التدريس والتعلم    

اإلجازة برامج ( برامج الكلية  
وبرامج الدراسات العليا، الربامج 

والتدريبية والبحثية  التعليمية
  ..واخلدمية اخل 

معدالت النجاح والرسوب     التدريب والتدرب     
  والتسرب

مكتسبات اخلرجيني من املعارف     البحوث العلميةإجراء     نظم قبول الطلبة وتسجيلهم 
واملهارات ومستوى حتصيلها 

  .واخلطة
نظم الدراسة والتدريس  

  والتدريب والتقومي
عمليات خدمة الكلية واجلامعة   

  .واتمع
  .البحوث املنتجة واملنشورة  

أساليب و تقنيات التدريس  
  والتدريب والتقومي

حلياة عمليات تنظيم بيئة الكلية وا  
  .اجلامعية فيها

نتائج خدمة الكلية واجلامعة   
  .واتمع

نظم البحث العلمي النفسي 
  والتربوي

  .نتائج اخلدمات الطالبية املساندة    تقدمي اخلدمات الطالبية املساندة  

نظم خدمة الكلية واجلامعة 
  .واتمع

  نتائج متابعة اخلرجيني    متابعة اخلرجيني  

خالت والعمليات تقومي املد    .الطلبة
  .واملخرجات

نتائج عمليات التقومي والتغذية   
  .الراجعة

اهليئة التعليمية ونظم عملها 
  .وتعيينها وترقيتها

        

          التنظيم اإلداري
          املباين

التجهيزات واألجهزة والتقنيات 
  األخرى

        

          بيئة الكلية
          التمويل واإلنفاق
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  يات التربية مصنفة حسب جماالامعايري  مقترحة جلودة كل
  املعايري  البعد أو اال

مكتوبة،واضحة تضع للكلية توجهات منائية متوافقة مع طبيعة الكلية واختصاصها ومع  -  رؤية الكلية – ١ 
 حاجات الطلبة وحاجات سوق العمل ومع التطورات التربوية العاملية ومع معايري اجلودة

  تتصف باجلودة إذا كانت.ومع رؤية اجلامعة

رسالة  - ٢
  الكلية 

  وجود نصوص واضحة تصف وحتدد رسالة الكلية أي قيمها ومهماا الرئيسة -
  عدم تعارض رسالة الكلية مع رسالة اجلامعة إذا كانت رسالة اجلامعة تتصف باجلودة -
توافق رسالة الكلية مع احتياجات الطلبة   التربوية والنفسية ومع احتياجات سوق  -
  . لعملا
مشول رسالة الكلية إعداد املوارد البشرية اليت حيتاجها التعليم وتقدمي اخلدمات التربوية  -

  ملؤسسات التعليم ولألسرة واتمع  

سياسات  - ٣
  الكلية

وضع سياسات للكلية متوافقة مع رؤية الكلية ورسالتها ومؤثرة   يف مدخالت الكلية  -
  . وعملياا وخمرجاا

  السياسات اليت توضع واعتمادها من جملسي الكلية واجلامعةكتابة  -
اتصاف سياسات الكلية بالوضوح والتناسق والتنظيم واملرونة والقدرة على معاجلة  -

الصعوبات واألزمات وتلبية اإلحتياجات واإلسهام يف تطوير الكلية  وحتقيق جودا  
  وقابلية التنفيذ والتقومي

أهداف  -٤
  الكلية

  حتديد أهداف الكلية وايرادها يف نصوص واضحة -
  تصنيف أهداف الكلية إىل أهداف إجرائية واهداف خمرجات  -
  مشول نصوص األهداف االجرائية املهمات الرئيسة للكلية  -
  مشول نصوص األهداف املخرجات مجيع فئات اخلرجيني  -
ربوية والنفسية ومن اخلدمات متثيل األهداف حلاجات اتمع   من املوارد البشرية الت -

  التربوية
  وضوح األهداف -
  قابلية األهداف للتحقق  -
  تناسق أهداف الكلية مع أهداف اجلامعة  -
  .إطالع أعضاء اهليئة التعليمية والطلبة واملسؤولني عن قطاع التربة على أهداف الكلية  -
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  املعايري  البعد أو اال

  ة توافق اختصاصات الربامج مع أهداف الكلي -  برامج الكلية  -٥
  وضع أهداف لكل برنامج ال تتعارض مع أهداف الكلية 
تعدد الربامج وتنوعها وتناسبها مع احتياجات اتمع من فئات املعلمني واملرشدين  -

واإلداريني والباحثني وسواهم من املختصني بالعلوم النفسية والتربوية من جهة ومع 
اخلدمات التربوية اليت حيتاجها  احتياجات الطلبة ورغبام الدراسية من جهة أخرى ومع

  . اتمع
تناسب الربامج مع االمكانات املتوافرة من أعضاء اهليئة التعليمية ومن املباين والتجهيزات  -

  والتقنيات واالموال 
  توافق حمتوى الربنامج مع الكفايات اليت حيتاجها اخلريج يف عمله   -
  اته وعدد احلصص املخصصة لتدريسهاالتناسب بني حجم حمتوى الربنامج وعدد مقرر -
  التناسب بني حجم املقرر وعدد الساعات املخصصة لتدريسه  -
  حداثة حمتوى املقررات وصحة معلوماا -
  التناسق بني معلومات املقرر النظرية وبني تطبيقاا العملية  -
  أن يشتمل حمتوى الربنامج على متطلبات اجلامعة والكلية واإلختصاص -

م قبول نظ -6
  الطلبة وتسجيلهم 

  وضع نظم مرنة تتيح قبول عدد من الطلبة قريب من عدد  فرص العمل املتوقعة -
وضع شروط للقبول حتول دون قبول الطلبة احلاصلني يف امتحانات الشهادة الثانوية ويف  -

  اختبارات القبول على معدالت حتصيل منخفضة 
ح اختيار الطلبة ذوي االستعدادات املالئمة وضع أساليب وأدوات الختيار الطلبة  تتي -

  .لدراسة مواد االختصاص من جهة ولألعمال اليت سيعدون ملمارستها من جهة أخرى
  وضع نظم تسجيل تتيح تسجيل الطلبة بسهولة ودقة وسرعة -

نظم الدراسة  -7
والتدريس 
والتدريب 
  والتقومي  

  
  

  :تنويع نظم الدراسة  -
  ي، نظامي، مفتوح، افتراض* 
  فصلي، سنوي،  ساعات معتمدة ،* 
  تتابعي ، تكاملي ، * 

وذلك حىت يوضع لكل برنامج النظام الذي يناسبه، وحىت خيتار الطالب النظام الذي يالئم 
  .ظروفه
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  املعايري  البعد أو اال
يف الكلية، يف املدارس واملؤسسات، تدريب متصل ،تدريب ( تنويع نظم التدريب - 

  ...) متقطع، إخل
التقومي البنائي خالل الفصل الدراسي، التقومي يف اية ( وله تنويع نظم التقومي  ومش -

الفصل الدراسي، تقومي حتصيل املعلومات واكتساب القدرات واالجتاهات واملهارات 
العقلية والعملية   ومستوى األداء ، التقومي الذايت والتقومي اخلارجي، تقومي أداء الطلبة وأداء 

  )لربامج التعليمية والبحثية واخلدمية وفقا ملعايري اجلودة أعضاء اهليئة التعليمية، تقومي ا
حتديد مدة الدراسة وفقا ملتطلبات اجناز تدريس مقررات الربنامج وحسب نظام الدراسة  -

ساعة معتمدة   ، وأن تكون مدة  ١٣٠كأن تكون أربع سنوات أو مثانية فصول أو 
ساعة أسوعيا،  ١٢ساعة و ١٨ني أسبوعا، وأن يتراوح دوام الطالب ب ١٦الفصل الواحد 
  . مقررا تفي الفصل الواحد ٦ -  ٤تتيح له دراسة  

  %٦٠أال يقل معدل جناح  الطالب يف املقرر ويف الفصل ويف التخرج عن  -
أساليب  -8

وتقنيات التدريس 
والتدريب 

  والتقومي

عداد حماضرة ، حوار، حلقات حبث ونقاش، تعلم ذايت ، إ( تنويع أساليب التدريس  -
  حبوث 

تدريب مصغر، تدريب متصل، تدريب متقطع ، تدريب يف ( تنويع أساليب التدريب  -
الكلية ، تدريب يف املدارس واملؤسسات  مشاهدة األداء ، ممارسة األداء ،حلقات مناقشة 

  )األداء وتقوميه إخل
استخدام املدرسني أساليب التدريس اليت يوجهون طلبتهم إىل استخدامها يف  - 
  .دريسهمت
إحكام التنسيق والترابط بني املعلومات النظرية وتطبيقاا عن طريق عرض املعلومات  -

  .النظرية مث مناقشة تطبيقاا مث مشاهدة هذه التطبيقات وجتريبها وتقوميها
شفوية، كتابية، عملية تالحظ األداء وتقومه، إعداد تقارير، : تنويع أساليب التقومي -

  . إجراء حبوث
اختبارات موضوعية، اختبارات مقالية ، بطاقات مالحظة : ويع أدوات التقوميتن -

  .واتصاف هذه االختبارات بالصدق والثبات . األداء،اختبارات نفسية
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استخدام التقنيات احلديثة كالكوميوتر والربجميات واالنترنت والفيديو وأجهزة العرض   -
ألجهزة واألدوات املخربية الفيزيائية الضوئية والتقنيات التقليدية أيضا، وكذلك ا

    .والكيميائية وسواها من التقنيات اليت تستخدم  يف عمليات التدريس والتدريب والتقومي

نظم البحث  -9
العلمي النفسي 

والتربوي 
  وعملياته

  : تشجيع وتطوير وجتويد واستثمار البحث العلمي عن طريق -
يف مرحليت اإلجازة والدراسات العليا، ومن  جعل البحث العلمي من متطلبات الدراسة* 

  . أعضاء اهليئة التعليمية)ترقية(متطلبات ترفيع 
  . إلزام الكليات بوضع خطط وبرامج للبحث العلمي

توفري مستلزمات البحث العلمي من املخابر واألدوات والتقنيات ومصادر املعلومات * 
  .املدارس والكلياتواألموال والبيئات املناسبة إلجراء البحوث فيها ك

  . إعطاء منح ومكافآت مالية للباحثني ومساعديهم* 
  . وخباصة للبحوث املتميزة

  توجيه الباحثني الستخدام  أساليب حبثية استكشافية   وموضوعية * 
  . نشر البحوث بعد حتكيمها وضمان جودا* 
  .استثمار نتائج البحوث يف التطبيق* 

نظم خدمة   - 10
ة الكلية واجلامع

واتمع 
  وإجراءاا

جعل خدمة الكلية واجلامعة واتمع إحدى وظائف الكلية وتوفري مستلزمات القيام  -
ذه الوظيفة كوضع النصوص القانونية الناظمة هلا  وجعلها مهمة إلزامية،  و تكليف 

عنوية و الطلبة وأعضاء اهليئة التعليمية القيام ا وتشجيعهم على ذلك باحلوافز املالية وامل
  وضع اخلطط والربامج التنفيذية هلا، وختصيص األموال لإلنفاق عليها، 

  . قبوله  يف الكلية على أساس جناحه  يف الثانوية ويف اختبارات القبول -  الطالب - ١١
  %. ٨٠معدل عالماته  يف الثانوية ويف اختبارات قبوله  يف الكلية ال يقل عن  -
  %. ٨٠حتصيله يف الكلية ال يقل عن املعدل التراكمي لعالمات  -
  .مواظب على حضور الدروس واألنشطة ويشارك فيها بفعالية -
  . مقبل على الدراسة،  ويؤدي دون تقصري  واجباته الدراسية والتدريبية والبحثية -
متكيف مع جمتمع الكلية ، يتعاون من اإلداريني واملدرسني والطلبة، ولديه اجتاهات  -

  . حنو دراسة اختصاصه والعمل يف جماله وميول اجيابية
  . يتمتع بأخالق اجتماعية ومهنية عالية -
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منفتح على التعلم الذايت واملستمر وعلى النمو العلمي واملهين، ولديه قدرات ومهارات  -

  .  متكنه من ذلك
اهليئة    -١٢

التعليمية ونظم 
عملها وتعيينها 

  وترقيتها 

كتوراه وحبيث يتوفر لكل ختصص دقيق وارد يف وجود خمتصني حاصلني على الد -
  مقررات الربامج  عضوهيئة تدريسية حيمل هذا اإلختصاص

يف الدروس  ٣٠\١تناسب عدد أعضاء اهليئة التعليمية مع عدد الطلبة حبيث تكون  -
  . يف الدروس العملية والتدريبية وحلقلت البحث ١٥\١النظرية و

وحبيث يتوافر من كل مرتبة . يف أعضاء اهليئة التعليميةتوافر مجيع املراتب األكادميية   -
  . عضو واحد على األقل

جتاوز نسبة املتفرغني من أعضاء اهليئة التدريسية،وكذلك من سواهم من أعضاء اهليئة  -
  %٧٠التعليمية 

  .ساعات لغري املتفرغ ٨ساعة للمتفرغ و ١٢أال يتجاوز النصاب التدريسي  -
  التعليمية عن طريق املسابقةتعيني أعضاء اهليئة  -

من حيث املؤهل العلمي املناسب، واإلنتاج العلمي، واخلربة،  . واختيار األكفأ واألجود
  .والسمعة احلسنة.واملهارة يف التدريس والتدريب والبحث العلمي

( اشتراط اإلنتاج العلمي املناسب وسنوات اخلربة واألداء اجليد واألخالق املهنية للترفيع -
  . إىل رتبة أعلى) رقيةالت
  . مطلع على خصائص اجلودة وكيفية تطبيقها يف كلية التربية، ويسهم بفعالية يف تطبيقها -
  . يؤدي واجباته التدريسية والبحثية وسواها وفقا ملعايري اجلودة  -

التنظيم  - ١٣
  اإلداري

األعمال اشتمال اهليكل اإلداري على وحدات إدارية ختتص كل وحدة بأحد جماالت  -
واشتماله أيضا على االس . اإلدارية يف الكلية، وتغطي مبجموعها مجيع هذه ااالت

  . املتخصصة وعلى جملس أو جلنة ضمان اجلودة
اشتمال اهليكل اإلداري وعلى الوظائف اليت تلزم للقيام بأعمال الوحدات واالس   -

الس واإلداريني املساعدينكوظائف العميد ونوابه ورؤساء األقسام والشعب وا .  
توصيف مهمات وحدات وجمالس ووظائف اهليكل اإلداري بدقة ووضوح وحبيث تتبين  -

ويتحقق . وتتحدد مهمات  كل وحدة إدارية وكل جملس وكل وظيفة وشروط إشغاهلا
  . التناسق بني اختصاص كل منها وبني املهمات املوكولة إليها
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  .   ة ومسؤولياا واستقالهلاتوسيع صالحيات إدارة الكلي  -
  اعتماد نظام االس يف اختاذ القرارات  -
  . اختيار اإلداريني القياديني عن طريق اإلنتخاب -
اعتبار جتويد الكلية املهمة الرئيسة إلدارة الكلية وقيام اإلداريني بتحقيق جودة مدخالت  -

  . احملكمنيالكلية وعملياا وخمرجاا عن طريق التخطيط والتنفيذ 
  .استخدام نظم املعلومات واالتصال وتقنياا يف إدارة الكلية -
  . استخدام احلوافز واملساءلة للتشجيع على األداء اجليد واحلد من األداء السيئ -
تعامل اإلداريني مع بعضهم بعضا ومع أعضاء اهليئة التعليمية والعاملني اآلخرين والطلبة  -

  .ام املتبادل وتفضيل املصلحة العامةبأساليب التعاون واإلحتر
تواصل إدارة الكلية مع وزارة التربية وسواها من املؤسسات اليت تشغل اخلرجيني من  -

  أجل معرفة أوضاع وأداء اخلرجيني فيها ومعرفة احتياجاا من الكلية 
  . ستوى اجلودةتوفري املوارد املالية والتقنية والبشرية اليت تلزم ألداء املهمات اإلدارية مب -
  . تتبع وتقومي األداء اإلداري ذاتيا وخارجيا وتطويره يف ضوء ذلك-

إقامة املبىن يف مكان بعيد عن الضجيج يسهل الوصول إليه، تصله مياه الشرب  -  مبىن الكلية  - ١٤
  . والكهرباء واهلاتف ووسائل النقل

لكل  ٢م ٤٠ة  ومبعدل حتديد مساحة أرض الكلية على أساس العدد املتوقع من الطلب -
  طالب 

مدرجات وقاعات للتدريس،واألنشطة ،واملخابر، والورش وحلقات : احتواء املبىن على -
النقاش أو البحث واملكتبة، واالجتماعات ، ومكاتب أعضاء اهليئة التعليمية، واإلداريني 

وعلى مرافق صحية ، وأن تتوفر يف . وعلى مالعب وصاالت رياضية وباحات وحدائق
  : كل من هذه العناصر املعايري اآلتية

لكل طالب  ٢م  1,5حتديد مساحة املدرج أو قاعة التدريس النظري على أساس * 
طالبا ، وحتديد عدد القاعات استنادا إىل عدد الطلبة وعدد  ٥٠ – ٤٠ومبعدل استيعاب 

  .املقررات وعدد ساعات التدريس يف األسبوع وعدد الطلبة يف الشعبة الواحدة
لكل طالب ومبعدل  ٢م ٣حتديد مساحة املخرب أو الورشة أو حلقة النقاش على أساس * 

  .طالبا وحتديد عدد كل من هذه الغرف حسب استعماهلا املتوقع ٢٠-١٥استيعاب
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لكل طالب  وحبيث يستوعب  ٢م 1,5حتديد مساحة مدرج األنشطة العامة على أساس * 

  طالبا  ٢٥٠ – ٢٠٠
لكل طالب يف الكلية وحبيث تشتمل على  ٢م٢لية على أساس حتديد مساحة مكتبة الك* 

وقاعة . قاعة ملطالعة املراجع الورقية، وقاعة جمهزة باحلواسيب ملطالعة املراجع األلكترونية
  جمهزة باخلزن والرفوف حلفظ املراجع ، ومكتب ملوظفي املكتبة  

د ونوابه ورؤساء ومكاتب العمي حتديد مساحة قاعات اجتماعات االس واللجان،* 
  .  ٢م ٥٠األقسام واألعمال اإلدارية ب 

حتديد عدد مكاتب أعضاء اهليئة التعليمية على أساس عددهم املتوقع ومبعدل مكتب * 
ثالثة من  لكل ٢م ١٨لكل عضو هيئة تدريس ، ومكتب مساحته  ٢م ٩مساحته

   احملاضرين أو  القائمني باألعمال أو املعيدين
عضو هيئة تعليمية  ١٥رب واملغاسل ودورات املياه مبعدل واحدة لكل حتديد عدد   املشا*

  .طالبا ٣٠وواحدة لكل 
من مساحة  أرض الكلية للباحة وامللعب والصالة الرياضية واحلديقة % ٥٠ختصيص * 

  .واملمرات
التجهيزات  - ١٥

واألجهزة 
والتقنيات 
  األخرى 

زات املناسبة خلصائص العنصر جتهيز مجيع عناصر مباين الكلية باألثاث والتجهي -
  ولالستعمال الوظيفي 

توفري أجهزة احلاسوب والعرض يف املخابر واملدرجات وقاعات التدريس والتدريب   -
واملكتبة واملكاتب اإلدارية ومكاتب أعضاء اهليئة التعليمية وسواها ، وذلك حسب احلاجة 

  .إىل هذه األجهزة يف االستعمال الوظيفي
الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والعلوم الطبيعية وعلم النفس والتربية التجريبية جتهيز خمابر  -

والتعليم املصغر وورشة التقنيات  باألجهزة واألدوات واملواد الالزمة للتدريس والتدريب 
  . والبحث العلمي

ه اغناء املكتبة بالكتب والدوريات واملوسوعات واملعاجم ورسائل املاجستري والدكتورا -
  . الورقية واأللكترونية مبعدل ستة عناوين لكل طالب

   .توفري أجهزة التصوير يف املكاتب اإلدارية   واملكتبة ومكاتب اخلدمات الطالبية -
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  نشر ثقافة اجلودة لدى أعضاء اهليئة التعليمية والطلبة وسواهم من العاملني يف الكلية  -  بيئة الكلية  - ١٦
املهنية واالجتماعية لدى العاملني  يف الكلية وظهورها يف توافر القيم واألخالق  -

  . سلوكهم
تفعيل اإلرشاد األكادميي وختصيص ساعات مكتبية كافية للقيام به على حنو سليم  -

  . وفعال
إقامة أنشطة رياضية وثقافية وفنية وسياحية حمببة للطلبة وتشارك الطلبة وأعضاء اهليئة  -

  التعليمية فيها 
خلدمات والتسهيالت املساندة؛ التعليمية والتدريبية والبحثية واملكتبية والطبية توفري ا -

  .واملالية إخل
  .انفتاح الكلية على اتمع احمليط ا  وإشراكه يف أنشطتها -

التمويل  - ١٧
  واإلنفاق 

  .كفاية األموال اليت تنفق لتوفري متطلبات اجلودة -
  . ية إذا كان التمويل احلكومي غري كافاالستعانة مبصادر متويل غري تقليد -
  . متتع الكلية باستقالل نسيب يف إدارة التمويل واإلنفاق -
  قيام الكلية بتخطيط موازنتها استنادا إىل احتياجاا -

  . وفقا ملتطلبات تنفيذ اجلودة
  .التنسيق مع اإلدارة املالية للجامعة يف الشؤون املالية للكلية -

خمرجات  - ١٨
من القوى  الكلية
معلمون، ( العاملة

موجهون، 
مرشدون  

  إداريون، باحثون

  تناسب عدد اخلرجيني مع عدد فرص العمل  املتاحة يف جمال اختصاصهم  -
    .  إتقان اخلرجيني املعارف واملهارات اليت يتطلبها العمل يف جمال اختصاصهم -
اصهم وحنو التكيف مع اختص اكتساب اخلرجيني  اجتاهات اجيابية حنو العمل يف جمال -

  .جمتمع العمل
  . والنمو املهين.اكتساب مهارات واجتاهات التعلم الذايت والتعلم املستمر -
  اكتساب اخلرجيني أخالقيات املهنة  -

خمرجات  - ١٩
  البحث العلمي  

تناسب عدد البحوث مع عدد أعضاء اهليئة التدريسية حبيث ال يقل اإلنتاج السنوي  -
منشور وحبث مؤمتر وتأليف أو تعديل كتاب وإجناز رسالة ماجستري  لكل عضو عن حبث
  .  أو دكتوراه بإشرافه

اتصاف البحوث باجلدة واالبتكار والدقة واملوضوعية واجلدوى التطبيقية وسواها من  -
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  . خصائص البحث العلمي

  . نشر البحوث يف جمالت علمية خمتصة حمكمة -
   نافعة استثمار نتائج البحوث يف تطبيقات -

خمرجات  - ٢٠
خدمة الكلية 

  واجلامعة واتمع

  تطور مدخالت الكلية وعملياا وخمرجاا  باجتاه اجلودة نتيجة جهود العاملني فيها  -
  استفادة اجلامعة من إسهام الكلية يف أعمال جلاا وجمالسها ومؤمتراا وأنشطتها األخرى  -
جماالت إعداد القوى العاملة وتدريبها والتوعية استفادة اتمع من خدمات الكلية يف  -

  .التربوية واإلرشاد النفسي وتطوير التربية املدرسية باجتاه اجلودة
تتبع   - ٢١

وتقومي  مدخالت 
الكلية وعملياا 

  وخمرجاا

قيام جملس الكلية وجمالس أقسامها بوضع برنامج تنفيذي لتطوير مدخالت الكلية  -
  . باجتاه حتقيق جوداوعملياا وخمرجاا 

تشكيل جلنة يف كل قسم أو جلنة واحدة يف الكلية  أو اإلثنتني معا مهمتها تتبع وتقومي  –
  . عمليات تنفيذ التجديدات وخمرجاا وتقدمي التغذية الراجعة

  اإلستمارات : إعداد أدوات املتابعة والتقومي  -
ارجها يف أمكنة تدريب الطلبة ولدى تنفيذ عمليات املتابعة والتقومي داخل الكلية وخ -

  . مؤسسات تشغيل اخلرجيني
تقدمي تقارير مفصلة تبين ما أجنز وما مل ينجز والعوامل اليت ساعدت على اإلجناز  -

  .والعوامل اليت أعاقته
  .تطوير عمليات املتابعة والتقومي يف ضوء التقارير املقدمة -

 
امهة طلبته للدكتوراه يف مساق تقومي أمحد عودة مبس. د . أمنوذج أعده أ  – ٢

  " هيكل لتقومي كليات التربية يف الوطن العريب "  الربامج التربوية وهو بعنوان  
يشتمل األمنوذج على ستة حماور أو معايري رئيسة يتفرع من كل منهاعدة حماور أو معايري 

لة على درجة حتقق فرعية، ووضعت لكل معيار فرعي عدة معايري فرع فرعية أو مؤشرات للدال
  :املعيار، وأرفقت بتدرج رباعي معرف لتقدير درجة حتقق املعيار أو املؤشر على الوجه اآليت

  تدل على عدم وجود املهمة، ) صفر(      
  تدل على وجود املهمة وعدم تفعيلها  )١(
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 تدل على وجودها وتفعيلهابصورة متوسطة  )٢(

 تدل على وجودها وتفعيلها بصورة عالية  )٣(

  .كم على كل حمور وفق توفر األدلة واملصادر على كل مهمةويتم احل
 التخطيط اإلستراتيجي واهليكل التنظيمي: املعيار األول

 الفرعي املعيار
  احملور او

  املعيار مؤشرات تتحقق
 من التقديرات

  إىل األعلى األقل
  واألدلة املصدر

  بلةاملقا  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

 الرؤية
 والرسالة

 ساتوالسا
 واالهداف

   االستراتيجية

تتوافر رؤية ورسالة وأهداف 
 وسياسات للكلية 

              

 البيئي التحليل على االعتماد مت
 والرسالة الرؤية صياغة عند

 للكلية وسياسات واالهداف

              

مستوى املشاركة يف صياغة الرؤية 
والرسالة اهداف والسياسات من 
جانب خمتلف األطراف داخل 

  .للكلية  وخارج

              

مت نشر الرؤية والرسالة واالهاف 
من خالل الوسائل املختلفة داخل 

 .وخارج الكلية 

              

 والرسالة الرؤية وحتديث مراجعة
 التحديث ومربرات  واالهداف
  . السابقة األعوام خالل
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 الفرعي املعيار
  احملور او

  املعيار مؤشرات تتحقق
 من التقديرات

  إىل األعلى األقل
  واألدلة املصدر

  بلةاملقا  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

ارتباط أهداف 
الكلية  

بإستراتيجية 
  اجلامعة 

 سالةر الكلية رسالة تعكس
 . اجلامعة

              

 واألهداف الغايات تساعد
 على بالكلية اخلاصة اإلستراتيجية

 مستوى على  نظائرها  حتقيق
 .اجلامعة

              

االرتباط بني خطط وبرامج 
التطوير يف إستراتيجية الكلية 

والغايات واألهداف اإلستراتيجية 
 .للجامعة

              

اإلستراتيجية تربز بوضوح 
  املميزة للكلية السمات 

 

              

 بوضوح تربز اإلستراتيجية
 احمليط  اتمع يف  دورالكلية

              

تتضمن اإلستراتيجية املالمح العامة 
للوضع التنافسي احلايل للكلية 
مقارنة بالكليات  املناظرة غلى 

 .املستوى الدولة والعامل 

              

تساهم سياسات وخطط الكلية 
التنافسي احلايل يف حتسني الوضع 

 . للكلية
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 الفرعي املعيار
  احملور او

  املعيار مؤشرات تتحقق
 من التقديرات

  إىل األعلى األقل
  واألدلة املصدر

  بلةاملقا  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
تتضمن اإلستراتيجية ما حيقق 
طموحات الكلية على املدى 

  .الطويل

              

اهليكل 
  التنظيمي

مال ئمة اهليكل التنظيمي لطبيعة  
 . نشاط الكلية

              

/ أقسام / مت استحداث إدارات 
وحدات جديدة يف اهليكل 

 ) .مربرات ذلك(

              

               .اهليكل التنظيمي للكليةمت اعتماد 

السلطات 
واملسؤوليات 

  واالختصاصات

يتصف اهليكل التنظيمي احلايل 
للكلية بوضوح يف عالقات 

 . السلطة

              

يعتمد هيكل الكلية على التفويض 
 .يف السلطات والالمركزية

              

ال يوجد تداخل يف االختصاصات 
  .بني اإلدارات  أو األقسام

              

كفاية اإلدارات املتخصصة يف 
 تقدمي خدمات الدعم يف الكلية 

              

درجة الكفاءة يف األداء اليت 
 .تتصف ا هذه اإلدارات 

              

يوجد توصيف وظيفي جلميع التوصيف 
 .وظائف بالكلية 
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 الفرعي املعيار
  احملور او

  املعيار مؤشرات تتحقق
 من التقديرات

  إىل األعلى األقل
  واألدلة املصدر

  بلةاملقا  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

يتم الرجوع للتوصيف الوظيفي   الوظيفي
عند التعيني أو النقل أو الندب 

  . بالكلية

              

يتصف التوصيف الوظيفي 
بالشمولية لتغطية مجيع فئات 
الوظائف األكادميية واإلدارية 

 .باللكلية

              

معايري اختيار 
وتعيني وترقية 

القيادات 
  اإلدارية

تشارك الكلية يف وضع معايري 
  .اختيار الكوادر 

              

تتصف املعايري احلالية الختيار 
ارية وترقية القيادات اإلد

 .باملوضوعية 

              

مدي مالئمة هذه املعايري 
لتخصصات الكوادر اإلدارية 

 .للوظائف احلالية

              

التنمية املهنية 
  للعاملني 

يتم حتديد االحتياجات التدريبية 
 . للعاملني باملؤسسة

              

هناك خطة متكاملة للتدريب وفقاً 
 لالحتياجات 

              

ات خمتلفة من يغطي التدريب نوعي
  .املهارات حسب االحتياج

 

              

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

٩٦  

 الفرعي املعيار
  احملور او

  املعيار مؤشرات تتحقق
 من التقديرات

  إىل األعلى األقل
  واألدلة املصدر

  بلةاملقا  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

ربط احلوافز  
املكافآت 
مبستويات 

  األداء

املكافآت / يتم ربط احلوافز 
 .املقدمة للعاملني مبستويات األداء

              

/ وجود آلية املتبعة يف ربط احلوافز 
املكافآت املقدمة للعاملني مبستويات 

 .األداء

              

كفاية املوارد املالية املتاحة  للكلية   املوارد املالية 
سنوياً لتحقيق رسالتها وغايتها 

  .وأهدافها اإلستراتيجية

              

تعمل الكلية على تقدمي الدعم 
  . املايل لكافة أنشطتها

              

يتوفر باملؤسسة موازنة سنوية 
  مالئمة ألنشطة البحث العلمي

              

  افق واخلدمات للكلية التجهيزات واملر:  املعيار الثاين 

املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  مؤشراتتحقق املعيار

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

املباين 
وطبيعة 
نشاط 
  املؤسسة

تناسب مساحة املباين الحتياجات 
 . الكلية

              

ات تتوافر لدى الكلية جتهيز
  .لتحقيق األمن والسالمة ومعدات

 

              

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

٩٧  

  

املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  مؤشراتتحقق املعيار

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
تتوافر العالمات اإلرشادية املناسبة 
لتحقيق األمان والسالمة ألفراد 

 . الكلية

              

توجد خطط إلخالء املباين مت 
التدرب عليها يف حالة حدوث 

 .كوارث 

              

تتوافر النظافة واملناخ الصحي 
 ملباين الكلية 

              

املرافق 
العامة 

  خلاصةوا
وصيانة 
  املباين 

دورات / املصاعد (املرافق كافية 
 ).وغريها/ املياه/ الكهرباء / اه املي

              

املرافق املتاحة بالكلية صاحلة 
 . لالستخدام

              

توجد خطة للصيانة الدورية 
 . للمرافق

              

هناك خطة الصالح احلاالت 
 . الطارئة بالكلية 

              

تسهيالت 
رسة مما

األنشطة 
  الطالبية

تتوافر األماكن املناسبة ملمارسة 
 . األنواع املختلفة لألنشطة الطالبية

              

التجهيزات املتاحة يف هذه 
األماكن ومالئمة ملمارسة األنشطة 

 . الطالبية
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املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  مؤشراتتحقق املعيار

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

األجهزة 
واملعدات 
  واملعامل

مدى كفاية وحداثة األجهزة 
 . واملعدات واملعامل

              

م صيانة األجهزة واملعدات يت
 . واملعامل بصفة منتظمة

              

أجهزة 
  احلاسوب 

تناسب عدد أجهزة احلاسب اآليل 
املتاحة بالكلية إىل إمجايل عدد 

 . الطالب

              

تناسب عدد احلاسب اآليل املتاحة 
بالكلية إىل إمجايل أعضاء هيئة 

 .التدريس ومعاونيهم

              

وسائل 
االتصاالت 

ديثة احل
وتكنولوج

يا 
  املعلومات  

للكلية موقع على شبكة االنترنت 
 .باللغة العربية واالجنبية 

              

تتوافر وسائل االتصاالت احلديثة 
/ تليفونات / االنترنت (بالكلية 
مبا ) الربيد االلكتروين / فاكس 

 . يتالءم مع حجم الكلية 

              

قاعات 
احملاضرات 

  واملعامل

احملاضرات  تتناسب قاعات
والفصول الدراسية مع أعداد 

  الطالب 
  
 

              

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

٩٩  

  

املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  مؤشراتتحقق املعيار

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
قاعات احملاضرات والفصول 

الدراسية واملعامل مالئمة للعملية 
التعليمية من حيث املساحة 

واإلضاءة والتهوية وتوفر وسائل 
 اإليضاح وتكنولوجيا التدريس 

              

  سية الربامج التعليمية واملقرارات الدرا:  املعيار الثالث 

املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  حتقق املعيار مؤشرات

التقديرات من 
األقل اىل 
  األعلى

  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

مالئمة 
تصميم 
الربامج 
التعليمية 

الحتياجات 
سوق 
  العمل

تراعى الربامج التعليمية املطبقة يف 
 .الكلية احتياجات سوق العمل 

              

مت إجراء تعديالت يف الربامج استجابة 
 .للتغيري يف سوق العمل

              

هناك توصيف واضح وموثق ومعلن 
 .للربامج التعليمية واملقررات الدراسية 

              

يتوافق تصميم الربامج التعليمية مع 
  .رسالة وأهداف الكلية
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املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  حتقق املعيار مؤشرات

التقديرات من 
األقل اىل 
  األعلى

  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

خمرجات 
التعلم 

املستهدفة 
من 

  الربنامج

فة النتائج التعليمية تتطابق مصفو
هدفة مع أهداف الربنامج املست

 .التعليمي

              

تساهم النتائج التعليمية املستهدفة يف 
 .تنمية املهارات الذهنية واملهنية 

              

تشارك األطراف املعنية املختلفة يف 
 . تصميم وتطوير الربامج التعليمية

              

مراجعة 
وحتديث 
الربامج 

واملقررات 
  لدراسيةا

يتم حتليل متوسط نسبة النجاح خالل 
/ السنوات اخلمسة املاضية يف الفرق 
 .املستويات الدراسية قبل التخصص 

              

توجد إجراءات موثقة للمراجعة 
الدورية للربامج التعليمية لألقسام 

 . العلمية

              

توجد إجراءات موثقة للمراجعة 
سام الدورية للمقررات التعليمية لألق

 .العلمية 

              

يتم إجراء مراجعة خارجية للربامج 
واملقررات الدراسية على مستوى 

 .األقسام العلمية

              

مدى االستفادة من تقارير املراجعني أو 
  .املمتحنني اخلارجيني

              

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

١٠١  

  

املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  حتقق املعيار مؤشرات

التقديرات من 
األقل اىل 
  األعلى

  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

االستفادة 
من 

املراجعة 
يف 

التحديث 
  والتطوير

يتم االستفادة من التقارير السنوية 
امج واملقررات يف التحديث للرب

 والتطوير 

              

يتم تقييم املقررات الدراسية بواسطة 
 الطالب

              

يتم االستفادة من آراء الطالب يف 
  .حتسني وتطوير املقررات الدراسية

 

              

الكتاب 
  الدراسي 

توجد إجراءات معتمدة من جمالس 
األقسام والكلية خبصوص الكتاب 

 .اجلامعي

              

يتصف الكتاب باإلخراج والطباعة 
 . اجليدة واجلذابة

              

ال جيرب الطالب على شراء الكتاب 
 .الدراسي 

              

مدى استخدام الكتب املرجعية العاملية 
 . على مستوى الربامج واملقررات
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  فاعلية التعليم والتعلم للكلية  :   الرابعاملعيار

املعيار 
الفرعي او 

  وراحمل
  تتحقق املعيارت مؤشرا

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

استراتيجيه 
التعليم 
  والتعلم

توجد استراتيجيه موثقة ومعلنة  
للتعليم والتعلم حتقق رسالتها 

 .وأهدافها 

              

مدي مشاركة األطراف املعنية 
يف إعداد  )داخلي وخارجي(

 .اإلستراتيجية

              

توجد أليه ملراجعة استراتيجيه 
التعليم والتعلم دوريا يف ضوء نتائج 
االمتحانات ونتائج استطالع رأى 
 .الطالب وأعضاء هيئة التدريس

              

مدي االستفادة من نتائج مراجعة 
 .إستراتيجية التعليم والتعلم

              

ب مع طرق التدريس املتبعة تتناس
 .النتائج التعليمية املستهدفة 

              

تستخدم املؤسسة أمناط غري تقليدية 
للتعلم قادرة على حتقيق النتائج 

 .املستهدفة 

              

املمارسات 
الفعلية 

تشمل املقررات الدراسية  جماالت 
  .معينة لتنمية التعلم الذايت 
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املعيار 
الفرعي او 

  وراحمل
  تتحقق املعيارت مؤشرا

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

للتعلم 
  الذايت

خدمة أساليب التعلم الذايت املست
  .متنوعة

              

تتوافر باملؤسسة موارد خمتلفة للتعلم 
 .الذايت 

              

يتم تشجيع وحتفيز الطالب على 
 .التعلم الذايت

              

سياسة 
املؤسسة 

يف التعامل 
مع مشاكل 

  التعليم 

توجد إجراءات  للتعامل مع 
 .الكثافة العددية الزائدة للطالب 

              

ل مع ضعف توجد إجراءات للتعام
 . حضور الطالب

              

توجد أساليب حمددة ومعلنة للتعامل 
 .مع مشكلة الدروس اخلصوصية 

              

توجد خطة معتمدة للتعامل مع 
 .زيادة أعضاء هيئة التدريس/ نقص 

              

تستخدم الكلية أساليب متنوعة 
للتمويل الذايت واالستخدام األمثل 

 .للموارد 

              

التدريب 
امليداين 
  للطالب

تتوافر باملؤسسة  برامج فعالة 
للتدريب امليداين للطالب بناءاً على 

احتياجام الفعلية وما هو 
 . مستهدف من الكلية
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١٠٤  

املعيار 
الفرعي او 

  وراحمل
  تتحقق املعيارت مؤشرا

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
تستخدم املؤسسة آليات حمددة 
وواضحة لتنفيذ ومتابعة وتقومي 

 .برامج التدريب امليداين 

              

  
  
  
  

تابع 
التدريب 
امليداين 
  للطالب

برامج التدريب امليداين للطالب 
متنوعة وتشمل التخصصات 

  .املختلفة للكلية 
 

              

تشارك األطراف اتمعية ذات 
الصلة يف برنامج التدريب امليداين 

 –توفري فرص تدريب (للطالب 
 ).مشاركة يف التقومي  –إشراف 

              

تستخدم مناذج مناسبة إلجراء 
وبعد  عملية تقومي الطالب أثناء

التدريب مبشاركة املشرفني وجهات 
 . التدريب

              

يتم التأكد من فاعلية التدريب 
امليداين يف حتقيق نتائج التدريب 

استطالع أراء الطالب (املستهدفة 
  ).حتليل نتائج التقومي  –
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١٠٥  

  

املعيار 
الفرعي او 

  وراحمل
  تتحقق املعيارت مؤشرا

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

نظام تقومي 
  الطالب

مدى توافق أساليب تقومي الطالب 
 .للطالب مع حمتوى املقررات املعلنة

              

تقيس االمتحانات املستويات 
 .املختلفة للمعرفة

              

أساليب تقومي الطالب متنوعة وال 
 . تقتصر على االختبارات التحريرية

              

طرق التقومي املتبعة قادرة على قياس 
 .النتائج التعليمية املستهدفة 

              

طرق التقومي املتبعة تتوافق مع حمتوى 
 .قررات املعلنة للطالب امل

              

تستخدم املؤسسة جلان املمتحنني 
 .ونظام املمتحنني اخلارجيني 

              

مدى االعتماد على التقومي املستمر 
  .باإلضافة للنهائي

              

إدارة 
  االمتحانات

تعلن جداول االمتحانات يف مواعيد 
 .مناسبة

              

جداول االمتحانات تتناسب مع 
 . اجات ورغبات الطالباحتي

              

تعلن نتائج االمتحانات يف املواعيد 
 .املناسبة دون تأخري 
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١٠٦  

املعيار 
الفرعي او 

  وراحمل
  تتحقق املعيارت مؤشرا

التقديرات من 
  األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
توجد تغذية راجعة للطالب حول 

  .نتائج التقومي
              

يتم مراجعة التغذية الراجعة واختاذ 
  .إجراءات تصحيحية

              

توجد آلية معلنة ومطبقة للتعامل مع 
طالب من شكاوى وتظلمات ال
 .نتائج االمتحانات 

              

  هئية التدريس االكادميي والبحث العلمي   :   اخلامساملعيار

املعيار 
الفرعي 
  او احملور

  حتقق املعيار مؤشرات
  التقديرات من األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

كفاية 
وكفاءة 
أعضاء 
هيئة 

  التدريس

أعضاء هيئة التدريس إىل  نسبة
الطالب تتفق مع املعدالت املعترف 

 .ا

              

توجد إجراءات موثقة لتحديد 
الفائض يف أعباء التدريس / العجز

 .واإلشراف العلمي 

              

مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة 
التدريس للمقررات اليت يشارك يف 

 . تدريسها
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١٠٧  

  

املعيار 
الفرعي 
  او احملور

  حتقق املعيار مؤشرات
  التقديرات من األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
امل مع يوجد بالكلية خطة للتع

الفائض ألعضاء هيئة / العجز
 .التدريس يف بعض التخصصات 

              

يوجد قواعد وإجراءات معلنة لتعيني 
اهليئة / هيئة التدريس  أعضاء
 .املعاونة

              

/ يتم تعيني أعضاء هيئة التدريس 
اهليئة املعاونة وفقاً لالحتياجات 

 .الفعلية للكلية 

              

دريب أعضاء توجد خطة معتمدة لت
  .هيئة التدريس

              

توجد معايري لتقييم أداء أعضاء هيئة 
 .اهليئة املعاونة/ التدريس

              

خطة 
البحث 
  العلمي 

 للبحث ومعتمدة موثقة خطة توجد
 واألقسام الكلية مستوى على العلمي
 . العلمية

              

مت تصميم اخلطة البحثية يف ضوء 
واحتياجات إمكانيات الكلية املتاحة 

 .اتمع 

              

تلتزم األقسام العلمية خبطة البحث 
  .بالكلية
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١٠٨  

املعيار 
الفرعي 
  او احملور

  حتقق املعيار مؤشرات
  التقديرات من األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
توجد آلية موثقة وحمددة ملتابعة 

 تنفيذ اخلطة البحثية 

              

مت حتديد مؤشرات االجناز لتقييم 
 مستوى جناح تنفيذ اخلطة البحثية 

              

الكفاءة 
العملية 
  للبحوث

  
  

تدريس املشاركة نسبة أعضاء هيئة ال
 .يف البحث العلمي 

              

نسبة عدد األحباث املنشورة حمليا 
ودوليا بالنسبة للعدد اإلمجايل 

 .ألعضاء هيئة التدريس

              

يتوفر بالكلية األجهزة واألدوات 
 .واخلامات الالزمة للعملية البحثية 

              

يوجد بالكلية حبوث مشتركة بني 
 . أقسامها العلمية

              

يوجد برامج لتنمية مهارات البحث 
 .العلمي للهيئة املعاونة

              

توجد آلية ملراقبة التزام الباحثني 
 .بأخالقيات البحث العلمي

              

تتوافر آليات ملساعدة الباحثني يف 
نشر األحباث العلمية حملياً ودولياً 

 –جملة علمية خاصة باملؤسسة (
 دوريات الدعم املايل للنشر يف

 ).وغريها ....... علمية
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١٠٩  

  

املعيار 
الفرعي 
  او احملور

  حتقق املعيار مؤشرات
  التقديرات من األقل

  اىل األعلى
  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠
توجد آلية لتقدير الباحثني املتميزين 

 .مادياً ومعنوياً 

              

تساهم الكلية يف البحوث العلمية 
املشتركة مع مؤسسات علمية 

 .إقليمية أو دولية 

              

توجد بالكلية قاعدة بيانات للبحوث 
 .العلمية 

              

البحوث العلمية  يوجد نظام لتسويق
 .التطبيقية 

              

تستخدم أنشطة البحث العلمي 
باملؤسسة يف معاجلة مشكالت 

 . اتمع وأغراض التنمية

              

تضم املؤسسة أعضاء هيئة تدريس 
ممن سبق حصوهلم على جوائز 

براءات / جوائز عاملية / الدولة 
 .االختراعات أو غريها 

              

  
شجيع البحوث توجد آلية لدعم وت

  .املشتركة بني األقسام العلمية
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١١٠  

  دور الكلية يف خدمة اتمع    :   السادساملعيار

املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  حتقق املعيار مؤشرات

  التقديرات من األقل
  اىل األعلى

  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

خطة حتديد 
االحتياجات 

ة احلقيقي
للمجتمع 

  احمليط

توجد خطة معتمدة خلدمة 
 .اتمع وتنمية البيئة احمليطة 

              

يتم تطبيق هذه اخلطة بالفعل 
 )مناذج(

              

بنيت اخلطة على أساليب 
ووسائل واضحة لتحديد 
 . احتياجات اتمع احمليط 

              

توجد برامج للتوعية خبدمة 
 اتمع وتنمية البيئة 

              

تستهدف هذه الربامج كافة 
/ طالب(القطاعات ذات الصلة 
/ عاملني/ أعضاء هيئة التدريس

 ).أطراف جمتمع

              

يتم قياس مستوى رضاء 
األطراف اتمعية عن خدمات 
اتمع وتنمية البيئة اليت تقدمها 

 . الكلية

              

تقوم الكلية بتوثيق اخلدمات 
تمع واألنشطة املقدمة خلدمة ا

  وتنمية البيئة 
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١١١  

  

املعيار 
الفرعي او 

  احملور
  حتقق املعيار مؤشرات

  التقديرات من األقل
  اىل األعلى

  املصدر واألدلة

  املقابلة  املالحظة  الوثائق  ٣  ٢  ١  ٠

تفاعل 
املؤسسة مع 

منظمات 
  اتمع

تشارك األطراف اتمعية 
 .املختلفة يف جمالس الكلية

              

تشارك األطراف اتمعية 
املختلفة يف إعداد الربامج 

  .التعليمية 
 

              

تشارك األطراف اتمعية 
املختلفة يف تدريب الطالب يف 

 .أماكن العمل

              

تشارك األطراف اتمعية 
 .املختلفة يف يوم اخلرجيني 

              

تساهم األطراف اتمعية 
املختلفة يف توفري فرص العمل 

 . خلرجيي الكلية

              

مدى استعانة األطراف اتمعية 
باخلدمات املتخصصة اليت تقدمها 

 .بالكلية

              

توجد نتائج هلذه املمارسات يف 
 . تطبيق العملي على اتمع ال

              

توجد مسامهات للطالب وأعضاء 
هيئة التدريس  ومعاونيهم  يف 

 .برامج خدمة اتمع وتنمية البيئة 
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١١٢  

  : عصام الدين برير حتت عنوان. د. أمنوذج أعده أ  – ٣
  ""معتمدمعتمد  منوذجمنوذج: : والعشرينوالعشرين  اديادياحلاحل  القرنالقرن  يفيف  التربيةالتربية  لكلياتلكليات  اجلودةاجلودة  معايريمعايري  ""

 املعايري الفرعية  املعيار العام  اال

  األهداف  ١
Objectives 

 اشتقاق األهداف من قيم اتمع املرغوب فيها -

 اتساق األهداف مع برامج إعداد املعلم -

 التغريات املتوقعة يف أهداف الكلية يف املستقبل -

 الرؤية يف ضوء الواقع احلايل -

 التنبؤ باملستقبل -

 ترتيب األولويات -

  اإلدارة  ٢
A management 

 نوع اهليكل اإلداري -

 مدى تعبري اهليكل اإلداري عن رؤية واضحة ألهداف كليات التربية -

) نظام االختيار(الكيفية اليت يتم ا اختيار اجلهاز اإلداري بالكلية  -
 ؟) تعيني أم انتخاب

 التفويض املخولة من اإلدارة العليا للجامعةدرجة  -

 حتديث اللوائح والقوانني ومراجعتها -

 تناسق الالئحة مع أهداف الكلية -

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف إعداد اللوائح والقوانني -

 ارتباط اجلامعة باتمع اخلارجي -

  االعتماد األكادميي  ٣
Academic 

Accreditation 

 اعتماد الكلية من هيئات إقليمية وعاملية -

 االستفادة من جتارب كليات اعتمدت على املستوى العريب -

 ارتباط الربامج باملعايري العربية والعاملية -

 املراجعة الدورية -

  األقسام العلمية  ٤
Science 
Sections 

 عدد األقسام -

 معايري اختيار الكلية لألقسام -

 التخصصات النادرة، اليت حيتاجها سوق العمل -

 عدد األساتذة بالقسم املختص -
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١١٣  

  

 املعايري الفرعية  املعيار العام  اال

 املهام اإلدارية واألكادميية لألقسام -

 الرؤية لتطوير األقسام -

  الربامج األكادميية  ٥
Academic 
Programs 

 النشاطات العلمية الشهرية -

 توصيات جمالس األقسام -

 طة وطويلة األجل للقسماخلطة قصرية ومتوس -

 نظام الدراسة املتبع -

 تكاملي/ تتابعي : نوع النظام  -

 عدد سنوات الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس -

 عدد الساعات التدريسية -

 عدد املقررات الدراسية/ عدد الساعات املعتمدة  -

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية -

 ام التخصصنظ -

 نسبة اإلعداد األكادميي -

  نسبة اإلعداد املهين -
  نسبة اإلعداد الثقايف -
  مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف تصميم الربامج -
  نظام ختريج الطلبة -
  دليل الكلية متضمناً الربامج -

النظام اإلداري واملايل   ٦
  بالكلية
The 

Administrative 
and Financial 

System 

  التنظيم والترابط لألعباء اإلدارية -
  مهام ووظائف وكيل الكلية -
  السياسات واملمارسات اجليدة مع املال -
  دقة نظام حفظ املعلومات والبيانات -
  آلية احتفاظ الكلية بسجالت الطلبة -
  جات الكليةمناسبة امليزانية املرصودة من اإلدارة العليا للجامعة الحتيا -
  املوارد الذاتية للكلية -
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١١٤  

 املعايري الفرعية  املعيار العام  اال

  نظام القبول  ٧
Admissions 

system 

  حتديد أعداد املقبولني -
  املستوى العام للمقبولني -
  االختيار القبلي للطلبة املرشحني للقبول -
  سياسة القبول للطلبة احملولني إىل الكلية -
  التوسع يف عدد الطالب املقبولني سنوياً -
  توزيع األعداد الكبرية من الطلبة على جمموعات صغرية -
  معدالت انتظام الطلبة يف الدراسة -
  عدد الطلبة الوافدين -

  االرشاد األكادميي  ٨
Academic 

Supervision 

  ارتفاع نظام االرشاد اإلداري -
  أسس توزيع الطلبة على املرشدين األكادمييني -
  لعلمي على الطلبةآلية اإلشراف ا -
  استقبال الطلبة اجلدد وتوزيعهم بالكلية -

٩  
  

  هيئة التدريس
Staff     

Teaching 
  

  السلم الوظيفي -
  نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل بعضهم البعض -
  نسبة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم للطلبة -
  شروط اختيار مساعدي التدريس -
  ملختلف الرتب العلمية ألعضاء هيئة التدريسالعبء التدريسي  -
  االكتفاء الذايت للكلية من أعضاء هيئة التدريس -
  العجز يف عدد التخصصات -
  االبتعاث اخلارجي -
  االبتعاث الداخلي -
  العالقة بني أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية-
  التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس -
  اة أعضاء هيئة التدريس للقيم ورسالة اجلامعةمراع -
  ارتباط التدريس بالتخصص الدقيق -
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١١٥  

  

 املعايري الفرعية  املعيار العام  اال

  التنوع يف استخدام طرائق التدريس -
 (Sabbatical)نظام التفرغ العلمي  -

  املقررات الدراسية  ١٠
The Academic 

Syllabi 

  عدد املقررات الدراسية -
  عدد املقررات التربوية والنفسية -
  مطلوبات اجلامعة -

  مطلوبات الكلية
  عدد اللغات اليت يتم ا التدريس -
  نسبة مطلوبات اجلامعة إىل الساعات املعتمدة -
  توصيف املقررات -
  ترميز املقررات -
  اخلطة الدراسية -

  التربية العملية  ١١
Teaching 
Practice 

Programmes 

  مدى وجود هيكل متفرغ -
  عدد الساعات -
  مكونات الربنامج -
  اإلشراف العام -
  اإلشراف على الطلبة من قبل أعضاء هيئة تدريس متخصصني -
  اإلشراف التعاوين -
  أدوات وآليات التقومي -

  املادة التعليمية  ١٢
The 

Educational 
Subject - 
matter 

  حتديد السياسة املتبعة للمرجع اجلامعي -
  التقومي -
  )مذكرات –كتاب  –مرجع (نظام املادة  -
  مسامهة الكلية املالية لدعم التأليف -

  تقنيات التعليم  ١٣
Educational 
Technology 

  مصادر التعلم -
  الوسائل التعليمية -
  األجهزة -
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 املعايري الفرعية  املعيار العام  اال

  خدمات احلاسوب ، اإلنترنت -
  ديثة يف التدريساستخدام أعضاء هيئة التدريس للتقنيات احل -

  املكتبات  ١٤
Libraries 

  عدد املكتبات -
  )إلكترونية –مطبوعة  –مقروءة (نوع املكتبة  -
  )احلديثة والقدمية(عدد الكتب املتوافرة  -
  املوسوعات ودوائر املعارف واالت العلمية -
  الرسائل اجلامعية -
  اشتراك املكتبة يف دوريات وجمالت دولية -

  األنشطة  ١٥
Students' 
Activities 

  النشاط الطاليب -
  األنشطة الال صفية -
  األنشطة اإلثرائية للمتفوقني -
  )إعادة/ املتعسرين (األنشطة العالجية للطلبة  -
  األسابيع الثقافية -

  الدراسات العليا  ١٦
Higher Studies 

  نظام القبول بالدراسات العليا -
  جالربام -
  عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ميكنهم التدريس بالدراسات العليا -
  أساليب التقومي -
  السمنارات وحلقات النقاش -
  جودة مناهج البحث -
  معايري اختيار األحباث املتميزة -

  التقومي  ١٧
Evaluation 

  التنوع الدوري -
  منهجية تقومي الربامج -
  ايتالتقومي الذ -
  مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف تقومي برامج الكلية -
  االستفادة من نتائج التقومي -
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 املعايري الفرعية  املعيار العام  اال

  التقومي اخلارجي -
تقومي أعضاء هيئة   ١٨

  التدريس
Staff 

Evaluation 

  نوع نظام التقومي -
  ارتباط عملية التقومي خبدمة اتمع -
  ئة التدريسإشراك الكلية يف عملية تقومي أعضاء هي -
  احلوافز للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس -

 تقومي الطلبة  ١٩

Students' 
Evaluation 

 

  أساليب التقومي املعتمدة يف املقررات الدراسية -
  توزيع درجة املقرر -
  نظام االمتحان -
  البحوث الفصلية -
  متوسط التقديرات النهائية والتراكمية -
  ارات واملقاييس املقننةاالختب -
  نسبة رسوب الطلبة -
  معايري الترفيع -
  شروط إعادة قيد الطلبة -

  احتياجات سوق العمل - Outputاملخرجات  ٢٠
  التغذية الراجعة من وزارة التعليم حول املخرجات -
  تناسب مستويام مع التدريس احلديث -

 خدمة اتمع  ٢١

Social Service 

  الربامج اليت تقدمها الكلية للمجتمع -
  أنواع الربامج األخرى يف الكلية -
  اخلدمات االستشارية هليئات أخرى -
  عالقة الكلية بأولياء األمور -

  التعاون اإلقليمي والعاملي  ٢٢
Regional and 
International 
Cooperation  

 

  )الربوتوكوالت(االتفاقات العلمية  -
  أعضاء هيئة التدريس يف جامعات خارجيةتعاون  -
  استفادة أعضاء هيئة التدريس من اهليئات واملنظمات الدولية -
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 املعايري الفرعية  املعيار العام  اال

 املباين  ٢٣

Buildings 

  عدد القاعات الدراسية -
  عدد املكاتب اإلدارية -
  عدد املعامل واملختربات -
  توافر عدد مكاتب األساتذة -
  الطاليب الفضاءات واملساحات للنشاط -
  مباين سكن األساتذة -

  التنمية املهنية  ٢٤
Professional 
Development 

  

  نوع برامج التنمية املهنية -
  معدل إقامة ورش العمل -
  إتاحة فرص ملواكبة املستجدات خارجياً -
  معدل اشتراك أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات واللقاءات العلمية -
  ت سنوية بالكليةعقد مؤمترا -
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز حملية وإقليمية  -

  وعاملية
انتماء أعضاء هيئة التدريس جلمعيات أو هيئات أو روابط علمية، حملية  -

  أو عاملية
  عدد االت العلمية بالكلية -
  مطبوعات الكلية -
  الترقيات العلمية -
  لترقية األداء لألستاذ اجلامعي لغري التربويني الدورات -

 البحث العلمي  ٢٥

Scientific 
Research 

  اخلطط البحثية -
  خدمة اخلطط البحثية لقضايا التنمية والتعليم -
  مشاركة الكلية يف حبوث حمولة من اخلارج -
  امليزانية املخصصة للبحث العلمي -
  علمية املتميزةاجلوائز املقدمة للبحوث ال -
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١١٩  

  

حماور حماور : : عبد اللطيف شعبان بعنوان عبد اللطيف شعبان بعنوان . . د د . . بشري زغوان، و أ بشري زغوان، و أ ..د د . . أنوذج أعده أ أنوذج أعده أ   ––  ٤٤  

  ومعايري جودة كليات التربية ومؤشرات حتقيقهاومعايري جودة كليات التربية ومؤشرات حتقيقها
 نم عدد على حيتوي معيار وكل املعايري، من عدد علي حيتوي حمور كل حماو ،و عشرة على حيتوي      

    للقياس، القابلة املؤشرات
  :رؤية وفعالية الكلية -:احملور األول

جيب أن يكون لكلية التربية رسالة واضحة املعامل تتالئم مع أهداف التعليم العايل وأهداف         
اجلامعة، وحتدد بكل دقة ووضوح الدور التعليمي للكلية،  و تصف الكلية وخصائصها بدقة وأمانة، 

يف وسائل اإلعالم املختلفة، ويتم مراجعتها بصورة مستمرة تضمن تطبيق أنظمة ومعايري ويتم نشرها 
اجلودة لتعزيز قدرات الكلية  وحتقيق أهدافها واليت تشمل التعليم النوعي ارد و التطبيقي ، والبحث 

  .العلمي ، وخدمة اتمع 
  :ميكن صياغة هذا احملور وفق املعايري التالية

  .لك رسالة واضحة ومعلنة تعكس رؤيتها التعليميةأن متت -    
  إن تترجم هذه الرسالة إىل أهداف واضحة قابلة للتحقيق والقياس فيما   -    

 يف دورها إليضاح إضافة  العلمي والبحث   العايل التعليم جمايل  يف ونشاطها بدورها يتعلق       
 .   اتمع خدمة

 عمل آليات و مقاييس  ووضع األهداف هذه حتقيق خالهلا من تطيعتس إستراتيجية خطة تعد إن ـ    
  لتقييم مناسبة

 لكافة املستمر والتحسني اجلامعة. فعالية من الرفع على الدائم والعمل األهداف هذه حتقيق مدى  قياس و 
  . واألهداف للرسالة   املستمرة للمراجعة إضافة املختلفة، أنشطتها وعملياا

 :حملور االولمؤشرات معايريا

 . ـ  وصف اجلامعة وخصائصها بدقة ١    

  .ـ وجود أهداف حمددة وقابلة للقياس باجلامعة ٢    
  . ـ  مدى تعبري الرسالة بدقة عن وضع اجلامعة الفعلي وأعماهلا ٣     
  .ـ  مدى دقة وصف البيان يف املنشورات املناسبة  ٤    
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١٢٠  

  .وري ـ  مراجعة الرسالة واألهداف بشكل د ٥    
  : الربنامج التعليمي - :احملور الثاين

يتطلب هذا املعيار من اجلامعة أن تركز مجيع مواردها وطاقتها على تعليم الطالب وفق                
رسالتها املعلنة وعلى أن تظهر اهتماما واضحا  مبناهجها وبكفاءة طرق التدريس باجنازات الطالب 

وية والشخصية واإلبداع املهين والوعي األخالقي وبدور أعضاء هيئة وتطوير القدرات البحثية وبناء اهل
التدريس ودعمها للمهن التعليمية وبتوفري بنية مناسبة للتعليم وينبغي على اجلامعة أن تعمل على إعداد 
الطالب للعمل يف جمتمع متفتح على عامل متطور متباين وذلك بإكسام كما ونوعا من املعارف 

تقنية ونتيجة لذلك فإنه يتعني على أعضاء هيئة التدريس واإلداريني أن ينخرطوا بفعالية واملهارات ال
وعملية منتظمة من املراجعة والتقييم لكل عنصر من عناصر الربامج التدريبية للجامعة ، واهلدف النهائي 

  .لعملية املراجعة والتقييم هو ضمان أن الربامج حتقق معايري جودة اجلامعة 
  ـ :اغة هذا احملور وفق املعايري التاليةميكن صي

  )      البكالوريوس أو الليسانس ( برنامج الدرجة اجلامعية األوىل   
  متطلبات التخرج  -  

  )البكالوريوس أو الليسانس ( ـ   منهج الدرجة اجلامعية األوىل 
 حمددة قصور أوجه جلةملعا تصميمها  ميكن مقررات أو برامج وهي(  العالجية واملقررات لربامج ا  ـ
  ).   املقررات هذه عن للطالب  ساعات أي اعتبار دون الطالب قدرات يف
  .األكادميي اإلرشاد و التدريس   ـ 

 :احملور الثاين مؤشرات معايري
 ـ  مدى وضوح أهداف برنامج مرحلة الدراسة اجلامعية ١   

   الطالب دواستعدا قدرات مع الدراسية اخلطط وتناسب إتصال مدى  ـ٢   
 اجلامعة يف العادية القبول شروط اجلامعة إىل الطالب نقل متطلبات تتضمن مدى أي إىل  ـ٣   

  .اإلعالن وسائل يف بوضوح نشرها مع ، وبراجمها
 إىل  يؤدي الدراسية   املقررات من مناسبا سياقا العلمية الدرجة ، برنامج لكل اجلامعة توفر ـ ٤   
  . الدرجة تلك
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 هيئة وأعضاء الطالب   بني تفاعال تدريسها وطرق الدراسية املقررات تؤمن مدى أي إىل    ـ٥   
  .   الفعال التعلم يسهل مبا التدريس

 .إىل أي مدى تقوم اجلامعة و بشكل دوري تقييم كل مقرر دراسي -٦
  التطبيقية الطبيعة ذات للربامج بالنسبة العملي للتدريس كاف برنامج توفر مدى ـ٧
  .االمتحانات ونظم الطالب عمل وتوثيق متابعة بطريقة الطالب اجلامعة تبليغ ىمد  ـ٨
 وللشهادات    للمنهج املعتمدة الساعات أو الفعلية والساعات الربنامج مدة مناسبة مدى  ـ٩ 

  .املطروحة والدرجات
  .أكادميي مرشد لكل املخصص الطالب عدد مناسبة مدى ـ ١٠
  صادر واملواد التعليمية مبا يف ذلك الكتبـ مدى توفر معلومات عن امل١١

 والزيارات املعملية الدولية واخلربات الشبكة ومواقع احلاسوب وبرامج اإلضافية واملقررات التدريسية
 .امليدانية
  .األكادميية الربامج لغرض تطوير التدريس طرائق و الطالب أداء تقييمات  نتائج استخدام مدى ـ١٢
  .املتبعة التدريس  لطرائق واملناهج التعليمية األكادميية الربامج تقييم وإجراءات مقاييس تغطية مدى -١٣

  :هيئة التدريس -:املعيار الثالث 
 من تبدأ أا مبعىن ومتكاملة، مترابطة عملية بأا التدريس هيئة عضو يف اجلودة ضمان عملية تكمن

 وتتم.  التطوير على قدرته ومدى أدائه يمبتقي وتنتهي ، اجلامعة التدريس يف هيئة كعضو قبوله مرحلة
 تطوير ، منها خمتلفة  العتبارات املراجعة هذه وختضع أكادميي عام كل يف التدريس هيئة أداء  مراجعة
 ، خارجية أو حملية العلمية واملشاركة التدريس وطرق ، املقررات حمتويات تطوير ، الدراسية اخلطط
  . فيه واملستجدات العمل متطلبات تعاونه ، وجيةوالتكنول العلمية التطورات مواكبة
   :التالية  املعايري وفق احملور هذا صياغة ميكن

       اختيار عضو هيئة التدريس  -           

 ـ   املتطلبات األكادميية واملهنية لعضو هيئة التدريس           

  ـ  أعضاء هيئة التدريس املتعاونني         
  و أعضاء هيئة التدريس من املعيدين ـ  مساعد         
  ـ  تعيني أعضاء هيئة التدريس وترقيام          
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 ـ  التعاون التدريسي ألعضاء هيئة التدريس          

  .ـ  تظلم أعضاء هيئة التدريس         
 :احملور ألثالث مؤشرات معايري

 أعضاء  استخدام لضمان  مستمرة بصفة والتقومي التدريب برامج بتوفري اجلامعة التزام مدى  ـ١
   للطالب التفاعلي التعلم يؤكد مبا بكفاءة التدريس   وتقنيات االستراتيجيات التدريس هيئة

 و التأليف وحقوق  التدريسي بالعب يتعلق فيما التدريس هيئة بشؤون  اجلامعة اهتمام مدى  ـ٢
  .     األداء   تقييم و العلمية للمادة الفكرية امللكية
  . التدريس هيئة وظائف عن لإلعالن حمددة آلليات اجلامعة إتباع مدى  ـ ٣
 .واملتعاونني املتفرغي التدريس هيئة أعضاء جلميع مبلفات اجلامعة حتتفظ ـ ٤
 يقومون اال يف النهائية العلمية الدرجة على احلاصلني التدريس هيئة أعضاء نسبة مدى -٥

  .األخرى العلمية للدرجات بالنسبة فيه بالتدريس
 والعملية التدريس  هيئة لعضو األداء طريقة بتقومي يقوم خارجي ممتحن وجود مدى -٦
  . االمتحانات و االختبارات و التعليمية
  املتعلقة املتطلبات لنفس   املؤقتني التدريس هيئة خيضع أن على اجلامعة حرص مدى -٧
  .املتفرغني  كزمالئهم  العلمية واخلربة املهين باإلعداد
 الطالب اتصال لتأمني   الالزمة اإلجراءات ونشر بإيضاح اجلامعة تقوم مدى اى إىل -٨
  .املتعاونني التدريس هيئة بأعضاء
 بواجبام للقيام التدريس هيئة أعضاء من الواجبة للمتطلبات ونشرها املؤسسة اعتماد مدى -٩
  .   وأهدافها اجلامعة رسالة يدعم مبا واجلامعية واألخالقية   الفنية الناحية من وجه أحسن على

 منهم املتفرغني التدريس  هيئة أعضاء ألداء دوريا تقييما بإجراء املؤسسة التزام مدى -١٠
  .التدريس هيئة ألعضاء املهنية التنمية برنامج صياغة يف  التقييم هذا استخدام ومدى واملتعاونني،

Momen Mahmoud



  

  

  

  

  

١٢٣  

  

  : خدمات الدعم التعليمية -:املعيار الرابع
نابعة من رسالة اجلامعة جلامعة أهدافا حمددة خلدماا الداعمة وتكون واضحة ب أن تضع اجي     

كما جيب أن تقيم بصورة مستمرة جناح هذه اخلدمات اليت منها املكتبة، ومصادر التعليم . وأهدافها
ودفع املتعلقة ا واخلدمات الطالبية مثل توفري الكتب الدراسية بأسعار مناسبة ، آلية التسجيل والقبول، 

 .الرسوم وخدمات سجالت الطالب املتعلقة ا، وخدمات اإلرشاد األكادميي
  :    ميكن صياغة هذا احملور وفق املعايري التالية

  . ـ  املكتبة      
  . ـ  املواد املتعلقة بأنشطة التعليم وتقنية املعلومات      
  . دعم التدريس -      
 . النشرات واإلعالنات -      

  . االتفاقيات التعاقدية -      
 :احملور الرابع مؤشرات معايري

ـ  مدى توفر املكتبة لربنامج توجيهي إلرشاد مجيع املستخدمني  إىل  جانب مباين مناسبة  ١  
  .    الحتواء املصادر و تقدمي اخلدمات ، وكذلك   مدى امتالكها تصنيف للمجموعات املكتبية

كتبة وموارد اخلدمات التعليمية األخرى تكون موجهة  لتلبية ـ  تضع اجلامعة بيانا بأهداف امل٢ 
  .   احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطالب

ـ  جترى اجلامعة تقييما حملتويات املكتبة وموارد اخلدمات التعليمية  األخرى بشكل دوري ٣ 
  .   ونظامي للتأكد من حسن أدائها

يف استخدام التقنيات  الالزمة إلمتام دراستهم  ـ  مدى توفر تدريب وخدمات مناسبة للطالب ٤  
  .وحبوثهم
مدى تدعم اجلامعة مكتبتها التقليدية مبكتبة الكترونية  والدوريات العلمية وقواعد  يإىل ا -٥

  .    البيانات ومصادر التعلم املخزنة رقميا   مبا يسمح بالوصول الكترونيا إىل مصادر وقواعد املعرفة الالزمة
  .اد املكتبة لسياسة االتفاقيات التعاونية مع املكتبات األخرىـ  اعتم٦  
ـ  مدى توفر العدد الكايف من العاملني يف الوظائف الفنية املساعدة يف  املكتبة مبا يتناسب  مع ٧  

  .   برامج اجلامعة وعدد الطالب ومستوى ونوعية  الدرجات العلمية اليت تطرحها األكادميية
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كة معلومات ميكن االعتماد عليها لكي يعتاد األساتذة  والطالب واملوظفني ـ   مدى توفر شب٨   
  .    على استخدام االتصاالت االلكترونية وعلى   الدخول إىل مصادر املعلومات الوطنية  والعاملي

إىل اى مدى تتخذ اجلامعة الترتيبات الالزمة من اجل التدريب  املتواصل جلميع أعضاء هيئة   -٩  
  .س واملوظفني كي يتمكنوا  من استخدام الربجميات التطبيقية املناسبة مبهارةالتدري
مدى احتواء دليل اجلامعة على  رسالة وأهداف اجلامعة و مجيع  شروط التقومي االكادميى  -١٠  

السنوي و اهليكل التنظيمي  للجامعة  مع ذكر مسميات الوحدات املختلفة و الربامج االكادميبة املعتمدة 
و مدى احتواء دليل للطالب  على شروط القبول .ن               اللجنة  الشعبية العامة للتعليم العايلم

ومدى احتواء دليل لعضوية هيئة التدريس على . للجامعة والربامج األكادميية ،حقوق الطالب   وواجباته
عضو هيئة   التدريس،  سياسات          تعيني  أعضاء هيئة التدريس ، سياسات  وإجراءات ترقية

سياسات حتديد العبء التدريسي، إجراءات تقييم أداء عضو هيئة التدريس، ، سياسات حقوق امللكية 
  . الفكرية، إجراءات   التأديب والتظلم

  : الشؤون الطالبية -:املعيار اخلامس
 عملية التطوير يعترب الطالب حمور االهتمام ألي مؤسسة تعليم عايل لذا جيب  على املؤسسة أن تويل

العلمي والفكري واألخالقي والثقايف واالجتماعي واجلسماين للطالب االهتمام املالئم مبا ميكنها من 
حتقيق رسالتها وأهدافها واحتياجات ورغبات وطموحات الطالب ، وذلك خالل وضع وتطوير وتنفيذ 

  . آليات وبرامج عمل مناسبة 
  :التاليةميكن صياغة هذا احملور وفق املعايري 

    ـ   سجالت الطالب         
  ـ   الربامج واخلدمات         
  ـ   اإلرشاد الطاليب         
  ـ   معامالت الطالب         
  ـ   أنشطة الطالب         
  ـ   تظلم الطالب         
  .ـ   اخلدمات الصحية         
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 :احملور اخلامس مؤشرات معايري
 طالب تدون فيه املقررات اليت متنح عنها   ساعات معتمدةـ   مدى توفر سجل لكل ١

ـ   حتفظ مجيع السجالت األكادميية األصلية الرمسية للطالب يف  مكتب مركزي واحد يف ٢
  .         اجلامعة أو يف الكلية

  ـ  كفاءة األشخاص املكلفني بالتعامل مع حتديث سجالت الطالب   ومحايتها٣
 ,لفرد وسرية السجالت واملصلحة العليا للطالب واجلامعةـ  مدى احترام خصوصية ا٤

  )منظومة الكترونية ( ـ  متتلك اجلامعة نظاما للتسجيل والسجالت  ٥
  ـ  متتلك اجلامعة سياسة تنظم اطالع الطالب على سجالم٦
ـ  توفر اجلامعة وتصف بوضوح خدمات اإلرشاد االكادميى للطالب   املسجلني يف براجمها ٧
 .   مييةاألكاد

  ـ  لدى اجلامعة برنامج أنشطة يتناسب مع أهدافها ويرعى مجيع   مصاحل الطالب٨
ـ  مدى توفر السياسات واإلجراءات اليت حتكم دور املؤسسة   اإلشرايف على األنشطة  ٩
  .الطالبية

 . الدراسات العليا -:املعيار السادس 
امة وحمورا أساسيا من برنامج الدراسة يف يعترب برنامج الدراسات العليا جبامعة الفاتح جزءا ه

  . اجلامعة
  :ميكن صياغة هذا احملور وفق املعايري التالية

   .ـ  برنامج الدراسات العليا       
  .ـ  القبول يف  الدراسات العليا        
 .ـ   متطلبات إمتام الدراسات العليا       
  . ـ  مناهج مقررات الدراسات العليا         
  .ـ  التدريس يف الدراسات العليا       

  .ـ  عضو هيئة التدريس بربنامج الدراسات العليا        
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 :احملور السادس مؤشرات معايري
  ـ  مدى وضوح أهداف برنامج الدراسة العليا١       
  .ـ  مدى قيام اجلامعة بنشر شروط القبول لربنامج الدراسات العليا ٢       
 على أخرى  جامعة   يف متت اليت العليا الدراسات مقررات باحتساب اجلامعة قيام مدى  ـ ٣       
  .       املنشودة العلمية بالدرجة الصلة ذات املقررات
 إمتام متطلبات وضع يف  الربنامج تدريس على القائمني التدريس هيئة أعضاء مسامهة مدى  ـ ٤      

  .    العليا الدراسات
  .م بتحديد متطلبات األطروحةـ  مدى االلتزا٥       
  الدراسة إلمتام ا   املسموح الزمنية للفترة واألقصى األدىن احلد بتحديد االلتزام مدى  ـ ٦       
  ).نقاط ٤ مقياس وفق(  التراكمي للمعدل أدىن كحد" ب" تقدير حتديد
 على وتوزعه) الدليل(   يالرمس الكتيب يف العليا الدراسات إمتام متطلبات اجلامعة تنشر  ـ ٧       
  .العليا بالدراسات امللتحقني الطالب مجيع

 هيئة أعضاء بني  التفاعل من كاف قدر لوجود العليا الدراسات برنامج ضمان مدى - ٨        
      الفعال التعليم لتحقيق والطالب التدريس
 .الدراسة جمال يف احلديثة  قاتوالتطبي الدراسي املنهج حمتوى بني فعالة عالقة توفر مدى  ـ٩        
 ونظرياا الدراسة   ملوضوع كافيا اتقانا الدكتوراه إىل املؤدى الربنامج توفر مدى   ـ١٠       
  .اهلدف لبلوغ الزمة مهارات أو لغوية  مهارات إتقان ذلك يف مبا وأحباثها وأدبياا
 املقرر، أهداف عن توزيعه يتم تفصيلي توصيف خالل من كاملة معلومات توفر مدى  ـ١١      

   النظرية الساعات  عدد حتديد مع للمقرر، املخصصة املعتمدة  والساعات وحمتوياته، املقرر ومكونات
  .املتبعة التدريس والعملية،وطرق
 : املرافق -:املعيار السابع
ات املساندة هلا جيب أن تكون مرافق اجلامعة واملخصصة للقيام باألنشطة التعليمية واخلدم          

 –املساجد  –املتاحف  –املسارح  –املالعب ( ومرافق األنشطة الالمنهجية والتجهيزات املوجودة ا 
مالئمة للقيام ذه األنشطة بكفاءة وفاعلية وفق رسالة ) مواقف السيارات وخدمات النقل إن وجدت 

  .من وأهداف اجلامعة ، إضافة لتوفري املناخ التعليمي املناسب واآل
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  :ميكن صياغة هذا احملور وفق املعايري التالية
 ـ  األصول الثابتة         

  ـ  إدارة حليز املكاتب         
  .ـ  الصيانة للمرافق        

 :السابع احملور مؤشرات معايري
 أماكن و اجلامعة مباين  إىل الوصول وسهولة  اجلامعة  ملوقع املادية البيئة مراعاة مدى ـ ١    
  .        السيارات نتظارا

 وضع  يف ممتلكاا   على للحفاظ سنويا تقييمها يتم اجلامعة لدى عملية خطط توفر مدى ـ ٢    
 العالجية و الوقائية للصيانة الروتيين النشاط من األدىن باحلد القيام ذلك يشمل و ، جيد تشغيلي
  . التجهيزات و للمباين
  يف السالمة أجهزة  واستخدام كافية معدات لتوفري املتبناة ةالسالم خطة مراعاة مدى ـ ٣      

  .     الطوارئ حالة يف املباين من السهل اخلروج ولتوفري احملتملة املخاطر ذات األخرى واألماكن املختربات
  .اجلامعة تطور يراعى   الفعلية للمرافق مكتوب رئيسي مبخطط اجلامعة احتفاظ مدى ـ ٤      
  . الرياضية األنشطة ملمارسة واملالعب املباين ومالئمة كفاية دىم  ـ ٥      
  . اإلسعاف كخدمات   الضرورية الصحية اخلدمات تقدمي على املؤسسة قدرة مدى  ـ ٦      
  .   التدريس  هيئة وأعضاء للطلبة املناسبة واملقاهي املطاعم توفر مدى  ـ ٧      

  . العام النقل من ملؤسسةا وقرب املواصالت توفر مدى  ـ ٨      
  :البحث العلمي وخدمات اتمع - : املعيار الثامن
جيب على املؤسسة تطوير نظام فعال يتم من خالله جتميع وحتليل البيانات وتقدمي التقارير           

ارير الالزمة عن املعايري املختلفة لالعتماد إضافة لألنشطة األخرى املتعلقة بعمل املؤسسة وتقدمي التق
عن الطالب ، أعضاء هيئة التدريس ، عملية  –أو اجلهة املقدمة  –الالزمة للهيئة االستشارية األكادميية 

التدريس ، اخلدمات املساعدة ، التقييم ، اإلدارة ، الشؤون املالية وغريها من األمور املتعلقة بعمل 
أو اجلهة ( يئة االستشارية األكادميية املؤسسة وذلك بشكل دوري وفقا للنماذج واملواعيد اليت تضعها اهل

  ).املقومة 
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  :ميكن صياغة هذا احملور وفق املعايري التالية
  ـ  األنشطة البحثية             
 ـ  املراكز البحثية داخل اجلامعة             

 ـ  البحث العلمي املؤسسي             

  جياـ  املنح والعقود والبحوث املمولة خار            
  .ـ  اهليئات واملؤسسات ذات الصلة            

 :الثامن حملورا مؤشرات معايري
  والتقييم التخطيط   عملية من يتجزأ ال كجزء املؤسسي العلمي البحث إدخال مدى ـ ١    

  .للجامعة
 ةاإلداري اخلدمات وتقدمي لتسيري املالية املوارد من يكفي ما اجلامعة لدى تكون أن جيب        

 جيب كما ، وإجراءاا قراراا اختاذ يف املالية مصادر تؤثر ال أن جيب كما املختلفة والبحثية واألكادميية
 مناسبة سنوية ميزانية بإعداد تقوم أن املؤسسة على وجيب ، التامة بالشفافية املوارد  مصادر تتمتع أن

  . ومعلنة ومفصلة
  . اجلامعة وأهداف  رسالة ملساندة وواضحة حمددة وأهداف سياسات وجود مدى ـ ٢        
  . ـ مدى إجراء عمليات للتقومي املستمر لتلك املراكز ٣    
  .وموثقة  واضحة بطريقة اخلدمات هذه لتحسني التقومي نتائج استخدام مدى ـ ٤       
  .ـ مدى التواصل والتعاون مع املراكز البحثية املناظرة ٥       
 األنشطة يف التدريس هيئة  عضو التزامات بني للتوثيق واضحة سياسة وتعمم وتنشر تضع ـ ٦       

  .   العلمي البحث أنشطة وبني األكادميية
 واخلدمات والعقود  املنح أموال من تدفع اليت املالية باملكافئات السياسة وتنشر تضع ـ ٧         

  . التدريس هيئة أعضاء يقدمها اليت االستشارية
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  : املالية الشؤون - :لتاسعا املعيار
  :التالية املعايري وفق احملور هذا صياغة ميكن
  ـ  املوارد املالية    
 ـ  التظلم    

 ـ  ختطيط امليزانية    

 ـ  رقابة امليزانية      

 ـ  حملاسبة والتدقيق      

 ـ  املشتريات ورقابة املوجودات      

 ـ  اخلزينة      

  ـ  مشروعات ملحقة      
 :التاسع احملور مؤشرات معايري

 اللجنة خطط تطبيق يؤمن  مبا باملؤسسة املالية والشئون امليزانية على للرقابة نظام وجود ـ١      
 .      بامليزانية اخلاصة الشعبية

 رؤساء إىل مرحلية  وكشوف إرشادات بتقدمي للمؤسسة املايل املسئول التزام مدى  ـ ٢       
     امليزانية خمصصات حبدود   االلتزام إىل يرشدهم لكي تواإلدارا الوحدات
 تقرير يف مفصلة بصورة إما املصروفات/اإليرادات تقارير بتقدمي املؤسسة التزام مدى   ـ٣     
  التقرير  يف كمالحق ترفقها او احملاسيب التدقيق
  .  نني معتمدينـ مدي خضوع عملية تدقيق احلسابات املالية السنوية حملاسبني قانو ٤     
  .املؤسسة أموال إلدارة مناسبة وإجراءات مالئم لنظام اجلامعة إتباع مدى  ـ ٥     
  .هلا املمنوحة  املالية باملوارد وجراءا قراراا اختاذ يف املؤسسة تأثر مدى  ـ ٦      

  :التنظيم اإلداري -:املعيار العاشر
إداري مناسب لتحقيق أهدافها متضمنا الوصف الوظيفي  ينبغي على اجلامعة أن متتلك تنظيم          

للوظائف املختلفة وموضحا لعملياا املختلفة ، إضافة ملهام وواجبات وصالحيات ومسؤوليات 
، و جيب على التنظيم اإلداري أن يعكس ) األكادميية واإلدارية ( القائمني على تنفيذ األعمال املختلفة 
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ب أن يضمن قيام كافة الوحدات التنظيمية بواجباا مبا يكفل حتقيق رسالة وأهداف اجلامعة كما جي
  .األهداف املعلنة يشكل مناسب وفعال يف إطار من الشفافية واملساءلة

  :التالية املعايري وفق احملور هذا صياغة ميكن
  . رمسي  بشكل اجلامعة ا وتتعامل ومعلنة واضحة تكون املسميات   ـ       
  . تنظيم اإلداريـ   ال       
  . والتعليمية اإلدارية املساندة خدمات   ـ        

 :العاشر احملور مؤشرات معايري
  .ـ  مدى توظيف اجلامعة ملواردها وإمكاناا لتحقيق أهدافها ١  

  .العايل التعليم واستراتيجيات  خطط مع تتواءم تنظيمية هياكل على اجلامعة اشتمال مدى  ـ ٢  
   وفر إمكانات مادية ومالية للمؤسسة تدعم أهدافهاـ  مدى ت ٣  
   -: املؤسسة يف التالية والنشاطات املفاهيم فعالية مدى  ـ  ٤  

  .الدراسية الربامج استقرار ـ          
  واملساءلة العمل توزيع و للموارد الفعال التدبري  ـ          

  .ملالية ـ  فعالية التوجيه و التنظيم و اإلدارة ا          
  السياسة وضع يف للجامعة  الشعبية اللجنة مهام بني وممارسة نصا واضح  متييز وجود ـ          
  وتنفيذها تطبيقها يف  للكليات الشعبية اللجان ومسئولية

  :مدى نشراإلدارة العليا للمؤسسة ملستندات رمسية حتتوي على – ٥
   واجبات واختصاصات املسؤولني اإلداريني -
  اط التنظيم املؤسسيأمن -
 دور هيئة التدريس يف تطوير وتطبيق املناهج الدراسية  - 

 األنظمة النافذة  - 

 التظلم والشكاوى - 

  مدى قدرة كل كلية على أداء مهامها بسرعة وكفاءة وفقا ألهداف اجلامعة املعلنة – ٦
  مدى تنمية املوارد البشرية – ٧
 وخرجييها يف عملية فعالية اجلامعة وتنميتهامدى مسامهة العالقات القائمة بني اجلامعة  – ٨
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  :أمنوذج اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية: رابعاً

 :منطلقات األمنوذج -١
االستفادة من مناذج املعايري اليت عرضت يف هذا الدليل باقتباس بعض املعايري واملؤشرات،  -١-١

وضعت جلامعات عربية أو لكليات التربية، وأا تتشابه أو وذلك من منطلق أن النماذج اليت عرضت 
  .تتماثل يف عدد من املعايري واملؤشرات اليت حتتويها، وأا تصلح للتعميم على كليات التربية العربية

االنطالق من النظرة النظامية لكلية التربية، واعتبارها منظومة موحدة متكاملة تشتمل على  -٢-١
وحبيث يشكل كل عنصر منها بعداً أو جماالً من جماالت . العمليات واملخرجاتعدد من املدخالت و

وهكذا استخدم . الكلية، ينبغي أن يتصف بصفات اجلودة املالئمة خلصائصه، واليت هي معايري جودته
هذا األمنوذج املدخل النظامي فحلل كلية التربية إىل مدخالت وعمليات وخمرجات، وبني كالً منها، 

االً، مث وضع معايري اجلودة ومؤشراا اخلاصة بكل جمال، مثال ذلك جمال رؤية الكلية جمال ومساه جم
اخل، والدليل ذا التنظيم ال يتوافق مع األدلة ... أهدافها، جمال عمليات التعليم والتعلم، جمال اخلرجيني

االت أو احملاور وبني املعايري وعدويتوافق مع األدلة . ا مجيعاً معايري السابقة الذكر اليت مل متيز بني ا
ان اال أو احملور، ومشلت واليت ميزت بني ااالت واملعايري، وذكرت عناصر كلية التربية حتت عن

بااالت أو احملاور اليت ذكرا معظم مدخالت وعمليات وخمرجات كلية التربية، دون أن تنوه باملدخل 
وجتد يف الصفحة التالية حتليل منظومة كلية التربية إىل مدخالت  .يمالنظامي الذي هو منطلق هذا التنظ

  .وعمليات وخمرجات، الذي وضع واستخدم يف هذا النموذج
. ترتيب مدخالت الكلية حسب تسلسلها املنطقي الذي يفضل استخدامه يف ختطيطها -٣-١

ا واستراتيجياا وأهدافها، مث فوضعت فلسفة الكلية مدخالً أوالً، تلتها رؤية الكلية ورسالتها وسياسا
براجمها الدراسية والبحثية واخلدمية، مث طلبتها ومدرسوها وإداريوها، مث مبانيها وخمابرها وبيئتها 

وال خيفى أن هذا الترتيب والفصل بني املدخالت ليس قاطعاً، فالتفاعل بينها قائم ما دمنا إزاء . وموازنتها
تتعرض للرؤية رغم أا تلتها يف الترتيب، والسياسات تتناول عدة  وهكذا فإن االستراتيجية. منظومة

  .مدخالت بعضها أتى قبلها وبعضها وضع بعدها
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التمييز بني اال واملعيار واملؤشر خروجاً من التداخل بينها الذي لوحظ يف بعض النماذج،  -٤-١
يزوا بني هذه املصطلحات، وضبطاً ألسلوب صوغ كل منها، وحبيث يستطيع خمططو جودة الكلية أن مي

وأن يصوغوا املعايري على حنو ال يكتفي بعناوينها بل يبني االجتاه املطلوب واملستوى والصفات واهلدف 
مث يأيت املؤشر ليبني الصفات واألوضاع املفصلة واحملددة اليت ينبغي وجودها . الذي ينبغي حتقيقه يف اال

 تطبق املعايري أو يف كليهما، وذلك كدليل على وجود املعايري بصورة يف وثيقة املعايري أو يف املؤسسة اليت
صحيحة يف الوثيقة املوضوعة لبياا، أو على وجودها يف كلية التربية بدرجة معينة تؤشر على مستوى 

  .تطبيقها وتنفيذها
تربية االقتصار على املعايري واملؤشرات العامة اليت ميكن استخدامها يف خمتلف كليات ال -٥-١

ذلك أن برامج هذه الكليات أضحت عديدة وختتلف يف بعض خصائصها من . العربية وخمتلف براجمها
كلية إىل أخرى، فقد وصل عدد الربامج يف بعض الكليات إىل عشرين برناجماً أو أكثر، ولكل منها 

ا فضالً خصائصه اليت يشترك يف بعضها مع خصائص برامج أخرى وخيتلف يف بعضها اآلخر معها، هذ
مثال ذلك تطبيق النظام التتابعي يف بعض برامج . عن اختالف خصائص الربنامج ذاته من كلية إىل أخرى

إعداد املعلمني وتطبيق النظام التكاملي يف بعضها اآلخر، وافتتاح برامج نفسية يف بعض الكليات، 
أنظمة أخرى يف كليات أو واستخدام نظام الساعات املعتمدة يف بعض الكليات أو الربامج واستخدام 

برامج أخرى، واختالف التدريب على التدريس عن التدريب على اإلرشاد النفسي أو صنع تقنيات 
ومن الواضح أن هذا االختالف والتنوع يستدعي وضع معايري متعددة وخمتلفة، وبالتايل وضع . التعليم

وهذا هدف يصعب حتقيقه يف هذا . دليل واسع جداً يشتمل على معايري مفصلة لكل برنامج على حدة
اليت ميكن أن  ة على مجيع االجتاهات والتطبيقاتالدليل، ولذا اكتفي بوضع معايري ومؤشرات عامة مفتوح

جتد فيه كل كلية املعايري األساسية جلودة كليات التربية، وتستند إليه يف تشتمل عليها كليات التربية، و
  .في معايري الدليل لتجويدهاوضع معايري إضافية للربامج اليت ال تك

مث إن اقتصار الدليل على املعايري العامة يتيح استخدامه يف ااالت واألهداف املختلفة اليت تسعى 
إليها كليات التربية، فهو يصلح لالستخدام من أجل احلصول على االعتماد أو من أجل حتقيق اجلودة، 

حيتاج القائمون بالعملية إىل إدخال تعديالت عليه  ويف كل استخدام قد. أو من أجل تقوميها وضماا
  .من أجل جعله أكثر مالءمة لتنفيذ العملية وحتقيق اهلدف املطلوب
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  :حمتوى منظومة كلية التربية -٢
  املخرجات  العمليات  املدخالت

  فلسفة الكلية -١
  رؤية الكلية -٢
  رسالة الكلية -٣
  ← سياسات الكلية -٤
  .خططهااستراتيجية الكلية و -٥
  أهداف الكلية -٦
برامج الكلية واختصاصـاا   -٧
برامج اإلجازة وبرامج الدراسات (

العليا ومدخالت كل برنامج وهي 
  )جزء من مدخالت الكلية

أنظمة قبول الطلبة وتسجيلهم  -٨
  .وإرشادهم

نظــم الدراســة والتــدريس  -٩
  .والتدريب والتقومي

نظم البحث العلمي النفسي  -١٠
  .والتربوي

نظم خدمة القسم والكليـة   -١١
  ←              .واجلامعة واتمع

خصائصـــهم : الطلبـــة -١٢
  .واحتياجام

خصائصـها  : اهليئة التعليمية -١٣
ومؤهالا ونظم رتبـها وعملـها   
ــا  ــها وترفيعه ــدادها وتعيين وإع

  .ومكافأا ومساءلتها

ــة   -١ ــفة الكلي ــع فلس وض
  .واستخدامها

وضــع رؤيــة الكليــة    -٢
                              ← .واســــــــتخدامها

←  
ــة    -٣ ــالة الكلي ــع رس وض

  .واستخدامها
ــة   -٤ ــداف الكلي ــع أه وض

  .واستخدامها
ختطيط الربامج وتنفيذها وتوفري  -٥

مستلزماا املادية والبشرية واملاليـة  
  اخل.. ومتابعتها وتقوميها

ــة   -٦ ــول الطلب ــات قب عملي
  .وتسجيلهم وإرشادهم األكادميي

عمليات الدراسة والتـدريس   -٧
والتــدريب والتقــومي وأســاليبها 

  ←                       .وتقنياا
كيمه ونشره إعداد البحث وحت -٨

  .واالستفادة من نتائجه
قيام أعضاء الكليـة خبدمـة    -٩

قســمهم وكليتــهم وجامعتــهم 
  .وجمتمعهم

توفري احتياجـات الطلبـة    -١٠
  .وتقدمي اخلدمات هلم

عمليات إعداد اهليئة التعليمية  -١١

اخلرجيون املعدون للعمـل يف   -١
  .ااالت التربوية

معدالت النجاح والرسـوب   -٢
  .والتسرب

مكتســبات اخلــرجيني مــن  -٣
املعارف واملهارات واالجتاهـات  

  .ومستوى حتصيلها
  .البحوث املنتجة وفوائدها -٤
نتائج خدمة القسم والكليـة   -٥

  .اتمعواجلامعة و
نتائج متابعة الطلبة واخلرجيني  -٦

  .وتقدمي اخلدمات هلم
نتائج عمليات التنمية املهنيـة   -٧

  .للعاملني يف الكلية
خمرجات عمليـات تطـوير    -٨

  .الكلية وجتويدها
املخرجات األخرى من كـل   -٩

  .برنامج على حدة
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  املخرجات  العمليات  املدخالت
اهليكــل (التنظــيم اإلداري  -١٤

  ).واملهمات
  .هيزاامباين الكلية وجت -١٥
  .املخابر واملكتبات وتقنياا -١٦
  .بيئة الكلية واحلياة اجلامعية -١٧
  موازنة الكلية -١٨
  

←  

ــا  ــا ومكافأ ــها وترفيعه وتعيين
  .ومساءلتها

  .العمليات اإلدارية املختلفة -١٢
لبنـاء والتجهيـز   عمليات ا -١٣

  .والصيانة واالستخدام
توفري األجهـزة والتقنيـات    -١٤

  .واستخدامها وصيانتها
  .تنظيم البيئة واحلياة اجلامعية -١٥
إعداد موازنة الكلية وتنفيذها  -١٦

  .والقيام بالتمويل واإلنفاق
  .متابعة اخلرجيني -١٧
  .عمليات التنمية املهنية -١٨
  .تطوير الكلية وجتويدها -١٩
تقومي املدخالت والعمليات  -٢٠

  .واملخرجات
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  :جماالت جودة كليات التربية ومعايريها ومؤشراا -٣

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

وجود فلسفة خاصـة بكليـة    -  فلسفة الكلية -١
ببيان  الكلية التربية تسوغ وجود

دورها يف خدمات التعليم مبختلف 
ــع  ــة اتم ــه ويف تنمي مراحل

  .وتطويره

كليـة أو وثائقهـا   وجود نصوص يف دليل ال -
  .األخرى أو أدبياا تبين فلسفتها

- ن النصوصالفلسفية املكتوبة وظائف الكلية  تبي
ومهماا يف تنمية التعليم وضمان جودتـه ويف  

  .تنمية اتمع وتطويره
منطقيـاً   تتضمن النصوص الفلسفية تسـويغاً  -

  .مقنعاً لوجود كلية التربية واحلاجة إليها
النظرة الفلسفية للتعلـيم  تبين  -

واملعلم وأمهية التأهيل التربـوي  
للموارد البشرية الـيت تعمـل يف   

  .التعليم

تنوه النصوص بفلسفة التربية وأمهية التعلـيم   -
االت التعليم املعاصر ودور التأهيل كواملعلم وإش

التربوي للمعلم وسواه من العاملني يف القطـاع  
  .تالتعليمي يف معاجلة هذه اإلشكاال

ترسم االجتاهات اليت ينبغي أن  -
تسلكها كليات التربية يف تأهيل 
املوارد البشـرية وتـربط هـذه    

  .االجتاهات باحتياجات التعليم

تشري النصوص الفلسفية إىل احتياجات التعليم  -
املعاصر من املعلمـني واملـوجهني واملرشـدين    
اً، واإلداريني والتقنيني املؤهلني تأهيالً تربوياً حديث

واملستوعبني جلودة التعليم وأدوارهم يف حتقيقها، 
وتبين االجتاهات اليت ينبغي أن تسري عليها الكلية 

  .لتلبية هذه االحتياجات
جلـودة التعلـيم    اًتقدم تصور -

  .وكليات التربية
تنوه جبودة التعليم وأبعادها وفلسـفتها ودور   -

 كليات التربية يف حتقيقها وارتباط هذا الـدور 
  .جبودة كليات التربية نفسها
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  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

منطقية وقابلة للتطبيق وتلـيب   -
االحتياجات الفلسفية لكليـات  

  .التربية

عقالنية وواقعية تقنع من يتوىل تطبيقها، وتنـوه  
باالحتياجات الفلسفية لكليات التربيـة وتلـيب   

  .بنصوصها هذه االحتياجات
مستندة إىل حتليل واقع التعلـيم  

بية واحتياجات وواقع كليات التر
  .التطور باجتاه اجلودة

تنوه بنصوصها إىل خصائص واقـع التعلـيم    -
واحتياجاته وخصائص كلية التربية وإىل أمهيـة  
وحاجة هذه الكليات إىل التطوير والتجويد حىت 
  .تعد خرجيني قادرين على تطوير التعليم وجتويده

رؤية الكلية  -٢
Vision 

ص الرؤية موجودة يف لوائح الكليـة أو  نصو -  مكتوبة ومعلنة ومنشورة -
  .وثائقها أو أدبياا املنشورة

العديد من إداريي الكليـة وأعضـاء اهليئـة     -
  التعليمية والطلبة مطلعون على رؤية الكلية

ترســم التوجهــات احلاليــة  -
واملستقبلية للكلية وتعطي أولوية 

  لتجويدها وضمان جودا

قبل التعليم تتضمن نصوص الرؤية وصفاً ملست -
  .واملسارات اليت ينبغي أن تسلكها كليات التربية

تتضمن نصوص الرؤية توجيهـات لتحقيـق    -
اجلودة يف كليات التربية ولضماا وجعلها مـن  

  .أولويات الكلية
يالحظ أن رسالة الكلية وأهدافها وخططهـا   -

  .وسياستها متأثرة بالتوجيهات اليت ذكرا الرؤية
ت ضمان اجلودة يف الكليـة  يالحظ أن اجتاها -

  .متوافقة مع ما ذكرته الرؤية يف هذا اال
خصائص الكليـة  مع متوافقة  -

  وجمال عملها
تتضمن الرؤية نصاً عن تعدد فئات املعلمـني   -

  .وتعدد أساليب إعدادهم يف كليات التربية
تبين نصوص الرؤية أن إعداد املوارد البشرية  -
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  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية
  .ل عملها الرئيسللعمل يف التعليم هو جما

يف نصوص الرؤية عدة إشارات إىل مراعاـا   -
  .خصائص الكلية ومستقبلها

يسهل تطبيق الرؤية يف الكلية ألا متوافقة مع  -
  .خصائصها

ال تقتصر على بعـد واحـد    -
للكلية بل تشمل بنظرا أبعـاد  

  الكلية كافة

تشري الرؤية إىل املستقبل املنشود ملـدخالت   -
  .ملياا وخمرجااالكلية وع

 نصوصها واسعة ال تقتصر على عبارات قليلة -
  .بل تتوسع وتذكر بعض عناصر الكلية

معظم عناصر الكلية تتأثر بالرؤيـة يف حـال    -
  .تطبيقها

يالحظ أن التجديدات اليت حصلت يف الكلية قد 
  .تأثرت برؤيتها

مرنة عامـة قابلـة للتعـديل     -
  .والتطوير

ث رؤية الكلية بسهولة ألن ميكن تعديل وحتدي -
  .نصوصها واضحة ومرنة وعامة

- ا تعدمن تتبع رؤية الكلية لوحظ أر ل وتطو
  من حني إىل آخر

حدد مضموا يف ضوء نتائج  -
ية فالدراسات التقوميية واالستشرا

  .للكلية وبيئتها وحميطها

من مقارنة رؤية الكلية بنتـائج ومقترحـات    -
ت علـى بيئـات الكليـة    الدراسات اليت أجري

واجلامعة واتمع احمليط ا يالحـظ أن رؤيـة   
الكلية استندت إىل نتـائج ومقترحـات هـذه    

  .الدراسات
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١٣٨  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

شارك يف وضـعها املعنيـون    -
  .بالكلية وتطويرها

من سؤال إداريي الكليـة وأعضـاء اهليئـة     -
التعليمية والطلبة عن مشاركتهم يف وضع رؤية 

  .كوا يف ذلكالكلية بينوا أم شار
متوافقة مع رؤية اجلامعـة إذا   -

  .كانت تتصف باجلودة
من مقارنة مضمون رؤية الكلية مبضمون رؤية  -

  .اجلامعة يظهر التوافق بني الرؤيتني
  .نصوصها حتدد بدقة مضامينها -  دقيقة وواضحة -

نصوصها واضحة يفهمها الطلبة واملعنيـون   -
  .بشؤون الكلية من أول قراءة

تراعي احتياجات العـاملني يف   -
  .الكلية واملستفيدين منها

أبدى أعضاء اهليئة التعليمية موافقتهم ورضاهم  -
  .عن الرؤية

  .ذكر الطلبة أن رؤية الكلية تليب احتياجام -
ذكر خرجيو الكلية املعنيون بشؤون التعلـيم   -

ومبخرجات كلية التربية أن رؤية الكليـة تلـيب   
  .ن التأهيل التربوياحتياجات التعليم م

تواكب التطـور احلاصـل يف    -
كليات التربيـة املتطـورة ويف   

  .التأهيل التربوي

االجتاهات اليت ترمسها الرؤية متوافقـة مـع    -
اجتاهات كليات التربية املتطورة ومع اجتاهـات  

  .التأهيل التربوي املتطور
رسالة الكلية  -٣

Mission 

الرسالة مذكورة يف دليل الكليـة أو  نصوص  -  مكتوبة ومنشورة ومعلنة -
يف أي من وثائقها األخـرى املعلنـة ومتاحـة    

  .إلطالع من يرغب اإلطالع عليها
يستطيع الطالب أو أي معين برسالة الكلية أن  -  .نصوص الرسالة واضحة -

  .يفهم فحواها من أول قراءة لنصوصها
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١٣٩  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

وغاياـا   ةتبين مهمات الكلي -
ارها يف خدمة العامة وقيمها وأدو

وتنمية وتأهيل الشباب للعمل ويف 
خدمة وتنمية اتمع، ويف جتويد 

  .التعليم وتنميته

تذكر نصوص الرسالة املهمـات األساسـية    -
للكلية، والقيم العلمية والتربويـة واألخالقيـة   

  .واالجتماعية اليت تعتمدها يف عملها
تبين نصوص الرسالة إسـهاماا يف خدمـة    -

تنميته وتأهيله للعمل عن طريق اإلعداد الشباب و
  .التربوي والنفسي الذي تقدمه هلم

تبين نصوص الرسالة إسهام الكلية يف خدمـة   -
اتمع وتنميته عن طريق إعداد املوارد البشـرية  

  .للعمل فيه
تبين نصوص الرسالة إسهام الكلية يف جتويـد   -

 التعليم وتنميته عن طريق نشر ثقافة اجلـودة يف 
التعليم وإكساب الطلبة املعـارف واملهـارات   
واالجتاهات اليت متكنهم من األداء اجليد وحتقيق 

  .اجلودة يف عمليهم ومدارسهم وتطوير التعليم
ال تتعارض مع رسالة اجلامعة  -

  .إذا كانت تتصف باجلودة
وسـواها مـن   نصوص الرسالة حول اجلودة  -

متوافقة مـع نصـوص رسـالة    مهمات الكلية 
  .امعةاجل

مهماا يف جمال اجلودة متوافقة  -
مع املهمات النظرية اليت تتضمنها 
رسائل كليات التربية اليت حققت 

  .اجلودة
  
  

من مقارنة نصوص الرسـالة عـن اجلـودة     -
بالنصوص اليت تضمنتها رسائل بعض كليـات  

  .التربية اليت حققت اجلودة يظهر التوافق بينها
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١٤٠  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

قة معها مرتبطة بالرؤية ومتواف -
  .وتسهم يف حتقيقها

مهمات الرسـالة وأدوارهـا املـذكورة يف     -
نصوصها تتضمن املهمات اليت حتقـق الرؤيـة   

  .وتسهم إذا نفذت يف حتقيق الرؤية
مصاغة بأسلوب يتيح تقوميها  -

  .وتعديلها وتطويرها
  .يتيح نص الرسالة وضع مؤشرات لتقوميها -
الت أو نصوص الرسالة عامة تتيح إضافة تفصي -

  .تعديل النص
  .جرى تعديل الرسالة وتطويرها أكثر من مرة -

تراعــي احتياجــات الطلبــة  -
  .واحتياجات التعليم ما قبل العايل

تشتمل نصوص الرسالة على تلبية حاجـات   -
ما قبل العايل إىل التأهل الطلبة وحاجات التعليم 

  .للمعلمني التربوي
يف التنميـة  القيم اليت تتضمنها الرسالة تسهم  -

  .املعرفية والتربوية واألخالقية واالجتماعية للطلبة
وضعت يف ضوء نتائج تقـومي   -

املهمات احلالية للكلية ويف ضوء 
التطور احلاصل يف رسائل كليات 
التربية اليت تتميز جبودـا، ويف  
ضوء استقصاء حاجات القطـاع  
التربوي من التأهيل التربوي ملـن  

  .سيعملون فيه

الكلية تقومياً ذاتياً وخارجياً ووضعت  قومت -
  .رسالة الكلية أو عدلت استناداً إىل نتائج التقومي

اطلع الفريق الذي وضع رسالة الكلية علـى   -
رسائل كليات تتميز باجلودة واستفاد منـها يف  

  .وضع رسالة الكلية
استقصى الفريق الذي وضع رسـالة الكليـة    -

التأهيـل   حاجات التعليم ما قبل اجلامعي مـن 
التربوي للمعلمني وسواهم من العـاملني فيـه   
واستند إليها يف حتديد املهمات الـيت احتوـا   

  .الرسالة
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١٤١  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

اشــترك يف وضــع الرســالة  -
املسؤولون واملعنيـون بـالتعليم   

  .والتربية وكلياا وجودا

أسهم يف وضع الرسالة ممثلون من مؤسسات  -
  .التعليم العايل وما قبله

ون وأعضاء اهليئة التدريسة وعينة مـن  اإلداري -
الطلبة يف كليات التربية كانوا الفريق الرئيس يف 

  .إعداد الرسالة
إداريني وأعضاء من ضم فريق إعداد الرسالة  -

  .وخرباء باجلودة هيئة التدريس بالكلية
تتضمن الرسالة قيماً علميـة   -

  .وتربوية وأخالقية واجتماعية
داً من قيمها العلمية تذكر نصوص الرسالة عد -

  .والتربوية واألخالقية
إدارة الكلية وهيئتـها التعليميـة وطلبتـها     -  .قابلة للتحقيق باملوارد املتاحة -

وإمكاناا املادية والتقنية واملالية تكفي لتنفيـذ  
  .رسالة الكلية

معظم مهمات  ساعدت يف تنفيذموارد الكلية  -
  .الرسالة

سياســـات  -٤
  الكلية

ــي  - ــرارات ه ــة الق جمموع
والتعليمـــات والتشـــريعات 
واإلجراءات اليت توجه مسـرية  

  .الكلية

وجود نصوص توجيهية عامـة أو خاصـة    -
  .بإحدى عمليات الكلية

نصوص سياسات الكليـة مصـاغة بصـيغة     -
قرارات أو مراسيم تشـريعية أو إجـراءات أو   

  .تعليمات للقيام بإجراءات معينة
يـة  صادرة عن السلطة احلكوم -

أو عن اجلهة صاحبة القـرار يف  
  .الكلية غري احلكومية

السياسات اليت توضع للكلية تصدر عـن وزارة   -
  .التعليم العايل أو اجلامعة أو عمادة الكلية

السياسات اليت توضع للكلية غري احلكومية تصدر  -
  .أو عن حاكمية الكليةالعايل عن وزارة التعليم 
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١٤٢  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

سات تتناول أبعاد الكلية بسيا -
عامة أو بسياسات خاصة بأحـد  

  .أبعادها

القرار الصادر بضمان جودة الكلية يشـمل   -
ويوجه إىل تنفيذ إجراءات يف مجيع  ،مجيع أبعادها

  .مدخالا وعملياا وخمرجاا
اختذ جملس الكلية قراراً حيدد اإلجراءات اليت  -

ينبغي اتباعها يف مراقبة االمتحانات وتصـحيح  
  .أوراقها

ــيغها ت - ــدد ص ــيم، (ع مراس
مما ) قرارات، تعليمات، إجراءات

  .يتيح املرونة يف وضعها

سياسات الكلية اليت يضعها جملـس التعلـيم    -
أو مبراسـيم   ر بقـرارات وزاريـة  دالعايل تص
  .مجهورية

سياسات الكلية اليت يضعها أحـد جمـالس    -
  .اجلامعة تصدر بقرار من الس

سها تصـدر  سياسات الكلية اليت يضعها جمل -
  .بقرار من الس

سياسات الكلية اليت يضعها رئيس اجلامعـة   -
  .تصدر ببالغ أو تعليمات

سياسات الكلية اليت يضعها عميدها تصـور   -
  .بتعليمات مكتوبة أو شفوية

بعض سياسات الكلية تظهر إجراءات مباشرة  -
  .دون تعليمات مكتوبة

تعدد صيغ وضع السياسات وإصدارها ساعد  -
مرونة وضعها وصوغها وعلـى إشـراك   على 

  .جهات خمتلفة يف هذه العمليات
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١٤٣  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

ــات  - ــن السياس ــتفيد م تس
  املوضوعة يف بلدان أخرى

بعض نصوص سياسات الكلية يف جمال ضمان  -
جودة الكلية مقتبسة من نصوص السياسات اليت 

  .أثبتت كفايتها
التوافق بني سياسات الكلية وسياسات كليات  -

ـ  اهر بوضـوح يف نصـوص   نظرية متقدمة ظ
  .السياستني

مضمون نصوص السياسات املوضوعة يفهمه  -  .نصوصها واضحة -
  .املعنيون ا من أول قراءة

ال حتتاج نصوص السياسات إىل شرح ألـا   -
  .واضحة جداً

نصوص السياسات منشورة يف وثائق اجلامعة  -  .نصوصها مكتوبة ومنشورة -
املسـؤولني عـن   أو وثائق الكلية وموزعة على 

  .تنفيذها ومتابعتها
نصوصها مرنة ميكن تعديلـها   -

  .وتكييفها وتطويرها بسهولة
معظم السياسات صيغت بعبارات وأسـلوب   -

  .مرنني يتيحان إدخال التعديالت على نصوصها
ميكن تكييف السياسات مع خصائص الكلية  -

  .ة تسمح بذلكنواإلمكانات املتوافرة ألا مر
ية مبراجعة سياساا وتطويرها بـني  تقوم الكل -

  .حني وآخر
حيتل موضوع اجلودة وضماا  -

  .حيزاً واسعاً يف سياسات الكلية
تشتمل نصوص سياسات الكلية على عدد غري  -

  .قليل من النصوص املتعلقة جبودة الكلية
تعدد النصوص بشأن جودة الكلية ساعد على  -

  .حتقيق اجلودة فيها
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١٤٤  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

كلية رغم تعددها بقيـت  سياسات جودة ال -
  .متساندة متكاملة فعالة

ال تتعارض مع سياسات التعليم  -
العايل يف الدولة واجلامعة وال مع 

  .سياسات التعليم ما قبل العايل

نصوص سياسات الكلية ال تتعـارض مـع    -
  .السياسات احلكومية يف جمال التعليم العايل

نصوص سياسات الكلية يف جمال جودـا ال   -
  .عارض مع سياسات الدولة واجلامعةتت
سياسات التوسع والتنويع يف الربامج الدراسية  -

يف الكلية يتوافق مع سياسات التوسع يف التعليم 
  .ما قبل العايل

تتوافق مـع فلسـفة الكليـة     -
  .ورؤيتها ورسالتها

التوجيهات اليت تتضـمنها فلسـفة الكليـة     -
 ورؤيتها ورسالتها ال تتعارض مـع سياسـات  

  .الكلية
قرارات الكلية يف جمال جتويدها تتوافق مـع   -

  .توجيهات فلسفة الكلية ورؤيتها ورسالتها
ــة  - ــي خصــائص الطلب تراع

  .واحتياجام إىل التأهيل والعمل
حضت بعض قرارات الكلية علـى مراعـاة    -

ــاهج   ــدرام يف املن ــة وق ــائص الطلب خص
  .واالمتحانات

ية وجتويـدها  سياسات افتتاح الربامج الدراس -
تليب احتياجات الطلبـة إىل التأهيـل التربـوي    

الذي ميكنهم من احلصول علـى   يواالختصاص
  .عمل مناسب
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١٤٥  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

تراعي احتياجـات القطـاع    -
التربوي من املعلمـني املـؤهلني   
وسواهم من املـوارد البشـرية   

  .املؤهلة

توضع سياسات الكلية يف ضوء احتياجـات   -
  .ملعلمني املؤهلنيالتعليم ما قبل العايل من ا

الربامج الدراسية اليت أقرت سياسات الكليـة   -
افتتاحها أو إغالقها تتوافق مع احتياجات القطاع 

  .التربوي من املوارد البشرية
تراعي إمكانات الكليـة مـن    -

املوارد البشرية واملادية والتقنيـة  
  .واملالية وميكن تنفيذها

تكفي لتنفيذ أجهزة الكومبيوتر يف خمابر الكلية  -
  .سياسة التدرب الذايت على استخدامه

املدربون املختصون يف الكلية متمكنون مـن   -
مهارات تدريب الطلبة على حتضري دروس التعلم 

  .الذايت املربمج باستخدام الكومبيوتر
سياسة تنفيذ اجلودة يف الكلية تتناسب مـع   -

  .املخصصات املالية املتاحة للكلية
مع إمكانات الكلية جيعـل  تناسب السياسات  -

  .تنفيذها سهالً
اســتراتيجية  -٥

  الكلية وخططها
للكلية استراتيجية طويلة األمد  -

وخطط تنفيذية قصـرية األمـد   
ــة   ــها أو خط ــتمدة من ومس

  .استراتيجية واحدة

يف الكلية وثيقة رمسية حتمل عنوان استراتيجية  -
الكلية أو عنوان خطتها االسـتراتيجية وعـدد   

  .املوضوعة هلاالسنوات 
يف الكلية وثائق حتمل عنوان خطط الكلية أو  -

عنوان اخلطط التنفيذية أو الـربامج التنفيذيـة   
  .الستراتيجية الكلية وعدد السنوات املوضوعة هلا

تتناول االستراتيجية وخططها  -
مجيع مدخالت الكلية وعملياا 
ــداف  ــين األه ــا فتب وخمرجا

ذكر مدخالت الكلية يف االستراتيجية وبيان  -
مثل (األهداف اليت ينبغي حتقيقها يف كل مدخل 

األهداف اليت ينبغي أن تتضمنها رؤية الكليـة  
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١٤٦  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

تحقق واخلصائص اليت ينبغي أن ت
يف كل منها واملهمات اليت ينبغي 
ــذها   ــن تنفي ــذ وزم أن تنف
والتسهيالت والعوائق واملـوارد  
واجلهات املنفذة وطرق معاجلـة  

  .الصعوبات

مات اليت ينبغي أن تنص عليها رسالة الكلية وامله
أو عمليات التـدريب أو عمليـات البحـث    

  ).اخل... العلمي
ذكر نقاط القوة وعوامل النجاح يف تنفيذ كل  -

  .عملية استراتيجية
ذكر الصعوبات والعوائق املتوقعة اليت تواجـه   -

عمليات تنفيذ كل بند يف االستراتيجية وطـرق  
  .معاجلتها

ئل يف فعاليات الكلية على تنفيـذ  وجود دال -
  .االستراتيجية

توضع االستراتيجية استناداً إىل  -
دراسة واقع الكليـة وحميطهـا   
االجتمـــاعي واســـتخالص 
احتياجاا النمائية واإلمكانـات  

  .املتاحة لتطويرها وجتويدها

وجود دراسات عن واقع الكليـة وحميطهـا    -
  .واحتياجاا وإمكاناا

لعلمــي للدراســات ودرجــة املســتوى ا -
  .موضوعيتها

استفاد واضـعو االسـتراتيجية مـن هـذه      -
  .الدراسات يف وضع االستراتيجية

تناول موضوع جودة الكليـة   -
يف االستراتيجية ووضع األسـس  
واألهداف لتحقيقهـا يف مجيـع   

  .عناصر الكلية

بني نصوص األهداف االسـتراتيجية الـيت    -
، رج للكليةوضعت لكل مدخل أو عملية أو خم

  .ضع هدف اجلودة وحتقيقهاو
اليت  بينت استراتيجية الكلية وخططها األسس -

ينبغي القيام واإلجراءات اليت  ينبغي االستناد إليها
  .وظهرت هذه اإلجراءات يف أنشطة الكلية ا
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١٤٧  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

معاجلة التداخل احملتمل بـني   -
حمتوى االستراتيجية املتعلق مبعايري 

وبني حمتوى جودة عناصر الكلية 
معايري جودة عناصر الكلية الـيت  
تذكر خارج نطاق االستراتيجية 
باالقتصار على ذكر املعايري العامة 
يف االستراتيجية وترك التفاصـيل  
إىل قوائم معايري اجلودة اليت تذكر 

  .يف الدليل

التنسيق بني معايري اجلـودة الـيت تـذكرها     -
 الدليل االستراتيجية ومعايري اجلودة املذكورة يف

واخلاصة مبدخالت الكلية وعملياا وخمرجاـا  
يظهر بوضوح من مقارنة نصوص االستراتيجية 

عن مدخالت  بنصوص الدليل األخرى املذكورة
  .الكلية وعملياا زخمرجاا

ال جيد منفذو االسـتراتيجية تعارضـاً بـني     -
معايريها واملعايري املوضوعة لكل مدخل وعملية 

  .وخمرج للكلية
ــداف  -٦ أهـ

 Goalsالكلية 

حتديد أهداف الكلية وذكرها  -
ــة ومعلنــة  يف نصــوص مكتوب
ومنشورة وإطالع أعضاء الكلية 

  .واملتعاملني معها عليها

  .ورود نصوص يف لوائح الكلية تذكر أهدافها -
إداريو الكلية وأعضاء هيئتها التعليمية وطلبتها  -

ى واملتعاملون مع الكلية من خارجها مطلعون عل
  .أهدافها

تصنيف أهـداف الكليـة إىل    -
ــداف  ــة وأه ــداف إجرائي أه

  .خمرجات

 هاورود نصوص يف لوائح الكليـة تبـين أهـداف    -
أي املهمات واإلجراءات اليت ينبغـي أن   ،اإلجرائية

  .تقوم ا الكلية
ورود نصوص يف لوائح الكلية تبين املخرجات اليت  -

  .ينبغي أن تنتجها الكلية
واإلجراءات اليت تنفذها الكلية تتوافق مع  املهمات -

  .أهدافها اإلجرائية
خمرجات الكلية الكمية والنوعية مـن املعلمـني    -

وسواهم ومن مكتسبات اخلرجيني ومـن البحـوث   
  .واخلدمات التربوية والنفسية متثل أهدافها املخرجات
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١٤٨  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

مشــول نصــوص األهــداف  -
ــة املهمــات الرئيســة  اإلجرائي

ة مع املعايري الـيت  واملنشودة للكلي
ينبغي أن تتوافر فيها حىت توصف 

  باجلودة

ذكر املهمات الرئيسة للكليـة يف نصـوص    -
كالنص على إعداد املختصني التربويني  :أهدافها

من فئات املعلمـني واملرشـدين واملـوجهني    
وعلى إجـراء البحـوث    ،واإلداريني والتقنيني

  .وتقدمي اخلدمات التربوية
  .ودة اخلاصة بكل مهمةذكر معايري اجل -
مالحظة أن الكلية تنفذ املهمات املذكورة يف  -

أهدافها ووفقاً للمعايري اليت وضـعت لضـمان   
  .جودا

مشــول نصــوص األهــداف  -
املخرجات مجيع خمرجات الكلية 

  .وإدخال صفات اجلودة فيها

مشول نصوص األهداف اليت حتدد املخرجات  -
 واملرشـدين  مجيع فئات اخلرجيني من املعلمـني 

النفسيني والتربـويني واإلداريـني واملـوجهني    
التربويني والتقنيني وخرجيي الدراسـات العليـا   

  اخل.. والباحثني
مشول نصوص األهداف املخرجات مكتسبات  -

اخلرجيني من املعارف واملهـارات واالجتاهـات   
  .والقيم ومبستوى اجلودة

مشول نصوص األهداف املخرجات البحوث  -
ا واخلــدمات ونتائجهــا والفوائــد ونتائجهــ

  .والتطبيقات الناجتة عنها واشترط اجلودة فيها
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١٤٩  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

متثيل األهداف حلاجات اتمع  -
والقطاع التربوي مـن املـوارد   
البشرية التربوية املؤهلـة ومـن   

  .البحوث واخلدمات التربوية

وضع أهداف الكليـة اسـتناداً إىل نتـائج     -
اع التربـوي  استقصاء حاجات املدارس والقط

واألسر والطلبة واتمع من اخلدمات التربويـة،  
ومن املعلمني واملرشدين واإلداريني واملـوجهني  
  .والباحثني وسواهم من املختصني املؤهلني تربوياً

ظهور التوافق بني أهداف الكلية وحاجـات   -
اتمع من توظيـف اخلـرجيني وجنـاحهم يف    

  .أعماهلم
ا حتديد األهداف ووضـوحه  -

  .وقابليتها للتحقق والتنفيذ
منفذو أهداف الكلية جيدوا حمددة وواضحة  -

  .ال لبس فيها
تبين من تنفيذ أهداف الكلية أا قابلة للتحقق  -

  .باملوارد املتاحة للكلية
األهداف احملددة نفذت مجيعاً خالل الـزمن   -

  .احملدد لتنفيذها
تضمن تنفيذ برامج الكليـة حتقيـق معظـم     -
  .اف الكلية اإلجرائيةأهد

إمكانية حتليل أهداف الكليـة   -
  .واستخالص أهداف فرعية منها

الكثري من أهداف برامج الكلية مستمد مـن   -
  .األهداف العامة للكلية

األهداف الفرعية اليت حتققت يف خمرجـات   -
  .الكلية متوافقة متاماً مع األهداف العامة للكلية

ـ  - ت يف عمليـات  األهداف الفرعية اليت حتقق
  .الكلية متوافقة مع األهداف العامة للكلية
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١٥٠  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

توافق أهـداف الكليـة مـع     -
رؤيتــها ورســالتها فلســفتها و

  .وسياساا واستراتيجيتها

من مقارنة نصوص أهداف الكلية بنصـوص   -
ــاا  ــالتها وسياس ــها ورس ــفتها ورؤيت فلس
واستراتيجيتها تبين وجود التناسق والتوافق بني 

  .كلية وهذه املوجهاتأهداف ال
األهداف اليت حققتها الكليـة يف خمرجاـا    -

 مضامني املوجهات املذكورة ملعظمكانت حتقيقاً 
  .يف هذا املعيار

تناسق أهداف الكليـة مـع    -
  أهداف اجلامعة

نصوص أهداف الكلية ال تتعارض مع نصوص  -
  .أهداف اجلامعة

يقـاً لـبعض   قحتقيق أهداف الكلية اعترب حت -
  .داف اجلامعةأه

أهداف الكلية قابلة للتقـومي   -
جـودة  ولالستناد إليها يف تقومي 

  .عناصر الكلية

  .صيغت أهداف الكلية بأسلوب يتيح تقوميها -
عمومية أهداف الكلية وطريقة صوغها تتـيح   -

تفريعها حسب مكونات الكلية واالستناد إليهـا  
  .يف تقومي جودة هذه املكونات

قابلة للتطـوير  أهداف الكلية  -
والتجديد وفقاً الجتاهات اجلودة، 

وهي تر من حني إىل آخرطو  

نصوص أهداف الكلية مرنة يسهل تعديلـها   -
وتطويرها باجتاه زيادة جودا وجودة اإلجراءات 

  .واملخرجات اليت حتددها
  .أهداف الكلية عدلت وطورت عدة مرات -

برامج الكلية  -٧
  واختصاصاا

رؤيـة الكليـة    متوافقة مـع  -
ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها 

  وسياساا

مجيع الربامج واالختصاصـات املفتتحـة يف    -
الكلية أو املزمع افتتاحها تعكـس يف أهـدافها   

الرؤيـة،  (ومضامينها حمتوى موجهات الكليـة  
  ).الرسالة، األهداف، االستراتيجية، السياسة
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١٥١  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

نصوص أهداف الربامج واالختصاصات هي  -
  .الواقع أهداف فرعية لنصوص أهداف الكليةيف 
مهمات الدراسـة والتـدريس والتـدريب     -

املفتتحـة يف  والتقومي يف الربامج واالختصاصات 
هي يف الواقع تفصيالت وفروع ملهمات الكلية 

  .رسالة الكلية
كل هدف مـذكور يف رسـالة الكليـة أو     -  

استراتيجيتها أو أهـدافها ويتطلـب وجـود    
لكليـة لتنفيـذه جنـده منفـذاً     اختصاص يف ا

واالختصاص مفتتح أو مدرج يف الئحة الكليـة  
  .ومزمع افتتاحه

تفي حباجات اتمع والقطاع  -
التربوي والطلبة من االختصاصيني 
املؤهلني للعمل التربوي والنفسي 
وذلك من خالل توافقهـا مـع   
حاجات اتمع والطلبة وتنوعها 
ومشوهلا خمتلف االختصاصـات  

ربوية املطلوبة يف سوق العمل، الت
وكذلك مشوهلا برامج البحـث  

  .العلمي وبرامج خدمة اتمع

الربامج واالختصاصات املفتتحة يف الكلية أو  -
املنصوص عليها يف الئحتها من أجل افتتاحهـا  
متنوعة وتعد املعلمني ملختلف مراحل التعليم ما 
قبل العايل، وملختلف فئات األطفال، كما تعـد  

داريني واملـوجهني التربـويني واملرشـدين    اإل
  .النفسيني والتقنيني والباحثني

مشول الربامج خمتلف االختصاصات التربويـة   -
للعمل يف القطاع التربـوي  خرجيوها  املطلوب

جعل الكلية تفي باحتياجات اتمع من التأهيل 
  .التربوي
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١٥٢  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

تشتمل على برامج للبحـث   -
  عالعلمي وبرامج خلدمة اتم

وضع برامج للبحث العلمي وبرامج خلدمـة   -
ساعد على النـهوض ـاتني   وتنفيذها اتمع 
  .املهمتني

ــة إىل  - تفــي حباجــات الطلب
  .االختصاص واحلصول على عمل

وجود برامج لإلجازة وبرامج دبلومـات تأهيـل    -
  .تربوي وبرامج للدراسات العليا

نفـذ  وجود برامج تنفذ بالتعليم النظامي وأخرى ت -
  .بالتعليم املفتوح وأخرى تنفذ بالتعليم االفتراضي

تنوع االختصاصات املفتتحة يف الكلية أتاح للطلبة  -
  .اختيار االختصاص الذي يرغبون فيه

  .إقبال الطلبة على التسجيل بالربامج -
الطلب املستمر من القطاع التربوي على خرجيـي   -

  .الكلية
  .صاصهمحصول اخلرجيني على عمل يناسب اخت -

تناسب متطلبات تنفيذ الربامج  -
مع اإلمكانات املتوافرة من أعضاء 
اهليئة التعليميـة ومـن املبـاين    
  والتجهيزات والتقنيات واألموال

وجود عدد كاف من أعضاء اهليئـة التدريسـية    -
املختصني مبقررات الربنامج واحلائزين على مؤهـل  

  .الدكتوراه
مل علـى مجيـع   وجود مباين خاصة بالكلية تشت -

قاعـات التـدريس   (مكونات املبىن التعليمي اجليد 
والتدريب، املخابر، املرافـق، املكاتـب، املكتبـة،    

وبعدد وسعة تكفـي  ) اخل... والتجهيزات والتقنيات
الستيعاب الطلبة وتنفيذ اجلدول الدراسي واألنشطة 

  .واخلدمات
وجود خمصصـات ماليـة للكليـة تغطـي      -

  .امج أو الربامجاحتياجات تنفيذ الربن
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١٥٣  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

وضع أهداف لكل برنامج تبين  -
خمرجاته وعملياته وتتوافق مـع  
  أهداف الكلية وموجهاا األخرى

وجود نصوص يف الئحة الكلية أو يف خططها  -
الدراسية أو يف دليلها تبين أهداف كل برنـامج  

  .مفتتح أو مزمع افتتاحه
على بيـان  الربنامج نصوص أهداف  تشتمل -

  .إجراءاته ومهماتهو هتخمرجا
ظهور التناسق والتوافق بني نصوص أهـداف   -

  .الربنامج ونصوص أهداف الكلية
ــامج   - ــوى الربن ــق حمت تواف

ــارف  ــن املع واالختصــاص م
واملهــارات واالجتاهــات مــع 
الكفايات اليت حيتاجها اخلريج يف 

  .عمله

اتباع مدخل الكفايات يف وضـع حمتـوى    -
  .هارات واالجتاهاتالربامج من املعارف وامل

احتواء الربنامج على املعـارف واملهـارات    -
واالجتاهات اليت بين اخلرجيون أم حيتاجون إليها 

  .يف ممارسة أعماهلم التربوية املهنية
احتواء اخلطة الدراسية للربنامج  -

أو االختصاص املساقات واملعارف 
واملهارات واالجتاهات اليت حتقق 

توازن املتكامل اإلعداد الشامل امل
  للطالب وتناسب قدراته وميوله

احتواء اخلطة الدراسية للربنامج أو االختصـاص   -
  :على
  .مقررات نظرية ومقررات عملية متناسقة ومترابطة* 
مقــررات تفــي مبتطلبــات اجلامعــة والكليــة * 

  .واالختصاص
مقررات لإلعداد الثقايف وأخـرى لالختصاصـي   * 

  .وأخرى للتربوي واملهين
  .مقررات إلزامية وأخرى اختيارية* 
مقررات تستوعب املعارف واملهارات واالجتاهات * 

  .اليت ينبغي أن يكتسبها الطالب قبل خترجه
وجود مقررات مشتركة تـدرس يف كليـات أو    -

  .برامج أخرى ومقررات تدرس يف الربنامج فقط
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١٥٤  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

التناسب بني حجـم وتنـوع    -
من حمتوى الربنامج أو االختصاص

وبني عـدد   ف واملهاراتاملعار
مقرراته وعدد الساعات املخصصة 

وللتدريب على مهاراا لتدريسها 
حمتـوى  وحبيث ميكن تـدريس  

الربنامج بتمامه خالل الزمن احملدد 
، وكذلك امتام التدريب لتدريسه

  .على مهاراته

عدد املقررات يف اخلطة الدراسية متناسب مع  -
الـيت   املعارف واملهـارات  منحجم الربنامج 

  .حيتويها
كل مقـرر   لتدريس عدد الساعات املخصص -

  .لتدريسها كاملة خالل الفصل الدراسيكاف 
عدد الساعات املخصص للتـدريب علـى    -

املهارات اليت حيتويها الربنامج كـاف المتـام   
  .التدريب

عدد املقررات وعدد السـاعات التدريسـية    -
  .هلاوالتدريبية متوافق القواعد اجلامعية املوضوعة 

حداثة حمتوى املقررات وصحة  -
  املعلومات اليت حتتويها

حداثة املراجع املعـدة لدراسـة وتـدريس     -
  .املقررات

توافق معلومات املقررات مـع املعلومـات    -
  املوثوقة املذكورة يف أمهات املراجع

ــدريس  - ــاليب الت ــان أس بي
والتدريب والتقومي ونظام الدراسة 

توصـيف  يف اخلطة الدراسية ويف 
املقررات وإقامة الترابط والتناسق 
 والتكامل بني هـذه العمليـات  
وكذلك بني املعـارف النظريـة   
وتطبيقاا العملية واملهارات اليت 

  .تتطلبها هذه التطبيقات

سية ويف توصيف كل مقرر بيان ايف اخلطة الدر -
  .بأساليب دراسته وتدريسه وامتحاناته

 املعلومـات  يتيح توصيف املقررات الربط بني -
النظرية وبني تطبيقاا يف التدريب ويف العمل بعد 

وحبيث يتحقق التناسق والتكامل بـني   ،التخرج
  .النظري والعملي

تبين من تقومي عمليات التدريب امليـداين أن   -
الطلبة ومدربيهم يهتمون بربط أساليب عملهم 

  .بأسسها النظريةاملهين 
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١٥٥  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

توصيف مساقات الربنامج وأن  -
املسـاق   اسـم  يشمل التوصيف

وأهدافه وحمتواه من املوضوعات 
ومراجعها وأسـاليب دراسـته   
وامتحاناته وعدد ساعات تدريسه 
النظريــة والعمليــة واجلوانــب 

  التطبيقية للمعلومات النظرية

ذكر توصيف موجز لكل مساق يف اخلطـة   -
  .الدراسية

اإلشارة إىل ضرورة وضع توصيف مفصـل   -
  .بتدريسه للمساق عند البدء

مالحظة أن املدرسني يسـتهلون تدريسـهم    -
للمساق بتحديد أهدافه وموضوعاته ومراجعها 
  .وأساليب دراسته وتدريسه وتقومي حتصيل الطلبة

توافق خصـائص الربنـامج    -
وخمرجاته مع املعايري العاملية للتعليم 

  العايل

مقارنة حمتوى الربنامج بنماذج نظرية معروفة  -
توصل إىل تشابه حمتوى الربنامج مـع  جبودا وال

  .الربنامج العاملي األمنوذج
متكن خرجيي الربنامج من أداء املهارات التقنية  -

  .احلديثة والنجاح يف عملهم
وضع توصيف كامل للربنامج  -

يبني النظام املتبـع يف تدريسـه   
) سنوي، فصلي، ساعات معتمدة(

مدة الدراسة، عـدد املقـررات   
، )خصص، الشهادةوالساعات، الت

  شروط القبول والدراسة والتخرج

  .ذكر توصيف الربنامج يف الئحة الكلية -
طباعة دليل بالربامج اليت تنفذ وتوزيعه علـى   -

  الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
توصيف الربنامج املذكور يف الئحة الكلية أو -

يف الدليل املوزع مفصل وكاف للتعرف علـى  
  .خصائص الربنامج

تكامل بني حمتويات املقررات ال -
  وتاليف تكرارها

  .ال يوجد تكرار بني حمتويات املقررات -
يستند حمتوى بعض املقـررات إىل حمتـوى    -

  .مقررات أخرى ويكملها
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١٥٦  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

تقومي الربامج واالختصاصات  -
 واملقررات وتطويرها باسـتمرار 
واالعتماد فقي هذه العمليـات  
على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
وممثلني من القطـاع التربـوي   

  .املدرسي

يقوم الطلبة بتقومي املقرر عند االنتـهاء مـن    -
  .تدريسه

يقوم أعضاء هيئة التدريس بتقومي املقـررات   -
  .وتطويرها بصورة دورية

يشترك ممثلون عن القطاع التربوي املستفيد يف  -
تقومي الـربامج واالختصاصـات واملقـررات    

  .وتطويرها
ــ - ــتمل املق ــى تش ررات عل

موضوعات يتعلمها الطلبة بطرائق 
التعلم الذايت وموضوعات يتدرب 
الطلبة على مهاراـا يف ميـدان   

  العمل

بني توصيف املقـررات املوضـوعات الـيت     -
  .يتعلمها الطالب بنفسه

يبني توصيف املقررات املوضـوعات الـيت    -
يتدرب الطلبة على مهاراا يف ورشات العمـل  

  يةوأمكنته خارج الكل
ــة  -٨ أنظمــ

وعمليات قبـول  
الطلبة وتسجيلهم 
وحتويلــــهم 
ــادهم  وإرشــ

  أكادميياً

ــم   - ــتخدام نظ ــع واس وض
وسياسات مرنة تتيح قبول عـدد  
من الطلبة قريب من عدد فـرص  
العمل املتوقعـة ومـن القـدرة    

  االستيعابية للكلية والربنامج

وجود نظم وسياسات مكتوبة وواضحة ومرنـة   -
  .كيفية تنظيم عملياتهتبين شروط القبول و

إعطاء كلية التربية احلرية يف حتديد وقبول عـدد   -
  .الطلبة الذي يناسب قدرا االستيعابية

حتديد عدد الطلبة الذي ميكن قبوله يف كل برنامج  -
استناداً إىل توقعات عدد فرص العمل املسـتقبلية يف  

  .، وإىل القدرة االستيعابية للكليةجمال االختصاص
الذين خترجوا يف سنوات سابقة على عمل حصول  -

  .مناسب الختصاصهم
مع سياسـات  يف الكلية وافق سياسات القبول تت -

  .الكلية وأهدافها
ة احلاصلني على الطلبيف الكلية القبول يقتصر  -وضع شروط للقبول حتول دون  -
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١٥٧  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

ــلني يف  ــة احلاص ــول الطلب قب
امتحانات الثانوية ويف امتحانات 

  القبول على عالمات منخفضة

يف امتحانات الثانوية ويف املقابلة أو اختبـارات  
مـن  % ٨٠القبول على عالمات ال تقل عـن  

  العالمة الكاملة
استخدام املقابلة واختبـارات   -

القدرات وامليول وسواها الختيار 
الطلبة ذوي االستعدادات وامليول 
ــررات   ــة مق ــة لدراس املالئم
االختصاص الذي يتقدمون للقبول 

من جهـة وللعمـل الـذي     فيه
سيمارسونه بعد التخرج من جهة 

  أخرى

وجود نصوص  على هذه الشروط يف الئحة  -
  .الكلية وبراجمها

جتري الكلية مقابلة للطلبة املتقـدمني إليهـا    -
  .وتقبلهم أو ترفض قبوهلم على أساس نتائجها

تقبل اختبارات قدرات وميول و جتري الكلية -
  .ئجهاالطلبة استناداً إىل نتا

باملوضـوعية يف املقابلـة   تلتزم جلان املقابلة  -
  .واالختبارات

ــول   - ــروط القب ــالن ش إع
والتسجيل وإجراءاا على لوحات 
اإلعالن بالكلية ويف دليل الطالب 
  ويف موقع الكلية على اإلنترنت

وجود تعليمات القبول والتسجيل معلنة على  -
  .لوحات اإلعالن بالكلية

مة القبول والتسـجيل يف  وجود نصوص أنظ -
دليل الطالب املوزع على الطلبة ويف موقع الكلية 

  .على اإلنترنت
إتاحة التحويل من برنـامج أو   -

اختصاص إىل آخر ومن كلية إىل 
أخرى وإعالن شروط وإجراءات 
التحويل يف لوائح اإلعالن بالكلية 
  ويف دليل الطالب وموقع الكلية

أو اجلامعة تتيح  وجود نصوص يف لوائح الكلية -
التحويل من اختصاص إىل آخر ومن كليـة إىل  

  .أخرى
وجود تعليمات معلنة على لوحات اإلعـالن   -

دليل الطالب وموقع اإلنترنت تبـين   ويفبالكلية 
  .شروط وإجراءات التحويل

حصول التحويل يف الواقع يف كـل فصـل    -
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١٥٨  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

  .دراسي
تقييد التحويل مبدة حمددة خـالل الفصـل    -

  .يالدراس
استطالع آراء الطلبة وأعضاء  -

اهليئة التدريسـية يف سياسـات   
القبول والتسـجيل والتحويـل   
  ونظمها ويف مدى رضاهم عنها

إجراء دراسة سـنوية تسـتخدم املقـابالت     -
واالستبانات وتستطلع آراء الطلبة وأعضاء اهليئة 
التدريسية يف كل ما يتعلق بالقبول والتسـجيل  

  .واالنسحاب والتحويل
االستفادة من نتـائج الدراسـة يف تطـوير     -

  .العمليات املذكورة
تسهيل إجـراءات التسـجيل    -

واالنسحاب والتحويل واستخدام 
  التقنيات احلديثة فيها

إجراءات التقدم للكلية والتسـجيل فيهـا أو    -
  .االنسحاب والتحويل بسيطة وواضحة

  استخدام الكومبيوتر يف عمليات التسجيل -
تسجيل الذايت حبيث يقـوم الطالـب   إتاحة ال -

بتسجيل نفسه يف الربنامج وتسجيل املقررات اليت 
يرغب بدراستها وكذلك تسـجيل انسـحابه   

  .وحتوله إذا رغب
مساعدة الطلبة يف هذه العمليات بتدريبـهم   -

  .على إجرائها
تستقصي الكلية احتياجات  -

الطلبة وتلبيها حسب إمكاناا 
لبة منها ومبا حيقق استفادة الط

ومساعدم يف التحصيل وتنمية 
  .معارفهم ومهارام وشخصيتهم

جتري الكلية دراسات استطالعية للتعرف على  -
  .احتياجات الطلبة

تقدم الكلية الربامج الدراسية اليت تنمي  -
  .معارف ومهارات وشخصية الطالب

تنظم الكلية اجلدول الدراسي وجدول  -
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١٥٩  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

وقات التسجيل االمتحانات ودوام املكتبة وأ
  .وإجراءاته حسب رغبات الطلبة

توفر الكلية للطلبة خدمات الطباعة والتصوير  -
وبيع الكتب وإعارا واخلدمات الطبية والغذائية 

  .مبستوى يفي باحتياجات الطلبة
تنظم الكلية أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية  -

وفنية تليب رغبات الطلبة، وتشجع املتميزين منهم 
  .فز املادية واملعنويةباحلوا
توفر الكلية للطلبة خدمات اإلرشاد األكادميي  -

والتربوي والنفسي واالجتماعي مبستوى علمي 
فعال يساعدهم يف حل مشكالم والتقدم يف 

  .دراستهم
توفر اجلامعة للطلبة خدمة اإلقراض واملساعدة  -

  .املالية للمحتاجني
توفر الكلية لذوي االحتياجات اخلاصة  -

  .اخلدمات اخلاصة اليت حيتاجوا
توزع الكلية على الطلبة كتيبات وأدلة تبين  -

للطالب أهداف الكلية وبراجمها ومقرراا 
وأنظمتها وشروط القبول فيها والدرجات 
العلمية والشهادات اليت متنحها وشروط منحها، 
والرسوم الدراسية وسواها مما حيتاج الطالب إىل 

  .معرفته
تقوم جلنة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  -خصائص الطلبة  تقومي -
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١٦٠  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

واخلدمات اليت تقدم هلم 
وتطويرها استناداً إىل نتائج 

  .التقومي

بتقومي خصائص الطلبة وأوضاعهم يف الكلية 
  .واخلدمات اليت تقدم هلم

تطور خدمات الطلبة استناداً إىل نتائج  -
  .تقوميها

أعضاء اهليئة  -٩
: التعليمية

صائصهم ونظم خ
وعمليات تعيينهم 

وترقيتهم 
وتأهيلهم 

وتنميتهم وعملهم 
وتقوميهم 
ومكافأم 
  ومساءلتهم

يف الكلية هيئة تعليمية تشتمل  -
بنسب مالئمة للمهمات (

  :على) املطلوبة
أعضاء هيئة التدريس من * 

األساتذة واألساتذة املشاركني 
  .واملساعدين واملدرسني

  .املدربنياملعيدين واحملاضرين و* 
الفنيني من القائمني باألعمال يف * 

املخابر واملدارس التطبيقية ومراكز 
  .التدريب

يوجد يف الكلية ويف كل قسم منها ولكل  -
برنامج أو اختصاص عدد من أعضاء اهليئة 
التعليمية، يضم مجيع فئاا، ويتوزع بنسب تالئم 
األعباء واملهمات املطلوبة، وعدد الطلبة املسجلني 

  .وامللتحقني
يوجد يف الكلية خمتصون حاصلون على  -

الدكتوراه وحبيث يتوفر لكل ختصص دقيق وارد 
يف مقررات الربامج عضو هيئة تدريسية حيمل 

  .هذا االختصاص
تستعني الكلية لتدريس بعض املقررات بإعطاء  -

هيئة تدريسية من كليات أخرى دون أن تعينهم 
  .الكلية ألن اختصاصهم خمتلف عن اختصاصات

يتناسب عدد أعضاء اهليئة التدريسية مع عدد  -
الطلبة، ففي مرحلة اإلجازة يوجد عضو هيئة 

طالباً يف الدروس النظرية،  ٣٠تدريس لكل 
طالباً يف الدروس  ١٢وعضو هيئة تعليمية لكل 

العملية أو التطبيقية أو حلقات البحث ويف 
الدراسات العليا يوجد عضو هيئة تدريس لكل 

  .ة طلبةعشر
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١٦١  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

يوجد يف كل برنامج مجيع مراتب وفئات  -
أعضاء اهليئة التعليمية بنسب تتفاوت حسب 

إجازة، أو ماجستري، (حاجات الربنامج ومستواه 
  ).أو دكتوراه

عدد املتفرغني للعمل يف الكلية من أعضاء  -
من جمموع األعضاء الذين % ٧٠اهليئة التعليمية 

  .يدرسون ويدربون فيها
األساسية لتعيني  الشروط -

  :أعضاء اهليئة التدريسية هي
التخرج يف اإلجازة والدراسات * 

  .العليا بدرجة االمتياز
احلصول على الدكتوراه يف * 

  .االختصاص الدقيق املطلوب
اإلنتاج العلمي من البحوث * 

وسواها بعدد يتفاوت حسب 
  .الرتبة اليت يعني فيها

اخلربة حمسوبة بعدد من * 
سب املرتبة اليت يتعني السنوات تنا

  .فيها
  .األداء التدريسي اجليد* 

األخالق املهنية والسمعة * 
  .احلسنة
الصحة العقلية واجلسدية * 

من الرجوع إىل ملفات تعيني أعضاء هيئة  -
التدريس يف الكلية تبين أا تتقيد بشروط التعيني 

  .املذكور يف هذه املعايري
إىل قانون تنظم اجلامعات من الرجوع  -

والئحته التنفيذية تبين وجود النصوص املذكورة 
يف هذه املعايري بشأن تعيني أعضاء هيئة التدريس، 
وإن اخلربة املطلوبة ال تقل عن مخس سنوات 
تدريس يف التعليم اجلامعي للتعيني مبرتبة أستاذ 
مشارك أو مساعد وعشر سنوات ملرتبة أستاذ، 

ث املطلوبة ال يقل عن مخسة وإن عدد البحو
حبوث منشورة للتعيني مبرتبة أستاذ مشارك أو 
مساعد وعشرة حبوث أخرى للتعيني مبرتبة 

  .أستاذ
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١٦٢  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

  .والنفسية
اإلطالع على خصائص اجلودة * 

والقدرة على تطبيقها يف التدريس 
والتدريب والبحث العلمي 

  .وخدمة اتمع
  .االشتراك يف مسابقة التعيني* 
إنتاجه العلمي من قبل تقومي * 

جلنة خمتصة وموافقتها على تعيينه 
  .استناداً إىل إنتاجه العلمي

شروط إضافية خاصة تضعها * 
  .كل كلية حسب احتياجاا

الشروط األساسية لتعيني  -
  أعضاء اهليئة الغنية واملعيدين

وسواهم من معاوين هيئة التدريس 
  :هي
احلصول على مؤهل علمي ال * 

ال يقل عن درجة املاجستري يف جم
  .االختصاص الذي سيمارسه

اإلنتاج العلمي مبعدل ال يقل * 
عن حبث منشور أو مشروع 

  .منفذ
  .األداء اجليد يف العمل* 

األخالق املهنية والسمعة * 

من الرجوع إىل ملفات تعيني أعضاء اهليئة  -
الفنية واملعيدين وسواهم من معاوين أعضاء هيئة 

ينوا وفقاً للشروط املذكور التدريس تبين أم ع
  .يف هذه املعايري

ومن الرجوع إىل قانون تنظيم اجلامعات 
والئحته التنفيذية تبين وجود النصوص املذكورة 
يف قائمة املعايري هذه كشروط وأسس لتعيني 

  .أعضاء اهليئة الفنية واملعيدين
وأن اخلربة املطلوبة ال تقل عن ثالث سنوات، 

ال يقل عن حبث واحد أو  وأن اإلنتاج العلمي
  .مشروع واحد يف جمال االختصاص

من الرجوع إىل ملفات تعيني عدد من أعضاء  -
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١٦٣  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

  .احلسنة
الصحة العقلية واجلسدية * 

  .والنفسية
اإلطالع على خصائص اجلودة * 

يف جمال عمله واستعداده وقدرته 
تنفيذها يف على تنفيذها، وقيامه ب

  .عمله
اإلشتراك يف مسابقة التعيني * 

وتقومي إنتاجه العلمي وأدائه يف 
العمل من قبل جلنة خمتصة 
وموافقتها على تعيينه استناداً إىل 

  نتائج التقومي

اهليئة الفنية واملعيدين تبين أن الشروط املذكورة 
  .يف هذه املعايري تطبق يف تعيينهم

من سؤال عدد من املعينني معيدين أو أعضاء  -
وط هيئة فنية عن عمليات تعيينهم ذكروا الشر

  .واإلجراءات املذكورة يف هذه املعايري

الشروط األساسية لترقية  -
أعضاء اهليئة التدريسية إىل ) ترفيع(

  :رتبة أعلى هي
اإلنتاج العلمي من البحوث * 

املنشورة مبعدل ال يقل عن مخسة 
  .حبوث
  
اخلربة مبعدل ال يقل عن مخس * 

  .سنوات
  .األداء اجليد يف عمله* 
  .ة العاليةاألخالق املهني* 

وجود هذه الشروط يف لوائح اجلامعة أو  -
الكلية مثل قانون تنظيم اجلامعات أو الئحته 

  .التنفيذية
تطبيق هذه النصوص واملعايري حسبما يظهر  -

  .رقية عدد من أعضاء هيئة التدريسمن ملفات ت
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١٦٤  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

الصحة العقلية والنفسية * 
  .واجلسدية

تقومي أدائه وإنتاجه العلمي * 
واملوافقة على ترقيته من قبل جلنة 

  .خمتصة
الشروط األساسية لترقية أعضاء  -

  :اهليئة الفنية إىل رتبة أعلى هي
اإلنتاج العلمي مبعدل حبث * 

واحد منشور أو مشروع واحد 
  .منفذ
اخلربة مبعدل ال يقل عن مخس * 

سنوات عمل يف جمال 
  .اختصاصهم

  .األداء اجليد يف العمل* 
  .لعاليةاألخالق املهنية ا -

الصحة العقلية والنفسية _ 
  .واجلسدية

تقومي أدائه وإنتاجه العلمي من  -
قبل جلنة خمتصة وموافقتها على 

  .ترقيته
  
  

وجود هذه الشروط يف لوائح اجلامعة أو  -
  .الكلية
تطبيق هذه الشروط املعايري حسبما يظهر من  -

مراجعة ملفات ترقية عدد من أعضاء اهليئة الفنية 
  .لة عدد من الذين عينواومن مقاب

من سؤال عدد من أعضاء اهليئة التدريسية عن  -الصفات اليت ينبغي توافرها يف  -
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١٦٥  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

  :تأهيل أعضاء هيئة التدريس هي
متابعة الدراسة للحصول على * 

  .الدكتوراه يف االختصاص
تنوع التأهيل بإجرائه يف الكلية * 

ذاا ويف كليات أخرى تتصف 
  .بالتميز واجلودة

التفرغ للدراسة والبحث أثناء * 
  .التأهيل
ة برامج الدراسات العليا جود* 

  .اليت يؤهل فيها
االستمرار يف التأهيل أثناء * 

اخلدمة عن طريق برامج التنمية 
  .املهنية والتربوية

تأهيلهم تبين أم حصلوا على الدكتوراه من 
جامعات خمتلفة معظمها عريق ومتميز ويتصف 

  .جبودة براجمه
تقيم الكلية يف كل عام ورشة تدريبية للتنمية  -

املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية 
  .وكليات اجلامعة

حيقق نظام إيفاد أعضاء هيئة التدريس  -
لإلطالع اخلارجي والبحث العلمي التنمية العلمية 

  .واملهنية للموفدين

الصفات اليت ينبغي توافرها يف  -
  :يمية هيعضو اهليئة التعل

سعة إطالعه على املعارف يف * 
  .جمال اختصاصه

قدراته التدريسية والبحثية * 
واخلدمية العالية وإتقانه املهارات 

  .اليت تلزم يف أداء هذه األعمال
قدرته على إجناز األعمال اليت * 

  .توكل إليه
عالقاته احلسنة مع زمالئه * 

من الدراسة االستطالعية حول الصفات  -
املتوافرة يف أغلب أعضاء اهليئة التعليمية يف الكلية 
تبين أم يتصفون بالصفات املذكورة يف قائمة 

  .املعايري
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١٦٦  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

وطلبته واإلداريني والعاملني 
  .ية واجلامعةاآلخرين يف الكل

قيامه بواجباته التدريسية * 
والبحثية واخلدمية مبستوى 

  .اجلودة
اجتاهاته اإلجيابية حنو عمله * 

  .وحمبته له ورضاه عنه
رغبته يف تنمية معارفه ومهاراته * 

ومشاركته يف الفعاليات اليت تعقد 
للتنمية املهنية ألعضاء هيئة 

  .التدريس
قدرته ومهارته يف استخدام * 
ومبيوتر والربجميات واإلنترنت الك

يف التدريس والتدريب والبحث 
  .العلمي
األخالق املهنية العالية كالرتاهة * 

واجلدية وإتقان العمل والقيام 
مبهماته وفقاً للمعايري األخالقية 

  .ومعايري اجلودة دون تقاعس
اإلطالع على خصائص اجلودة * 

وكيفية تطبيقها يف كلية التربية 
  .تطبيقهاوإسهامه يف 

الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات  -نصاب عضو هيئة التدريس غري  -
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١٦٧  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

 ١٢ساعات واملتفرغ  ٨املتفرغ 
ساعة ونصاب عضو اهليئة 

رغون ساعة، واملتف ١٥التعليمية 
هم األفضل للقيام باملهمات 
املطلوبة واملواظبة على الدوام 

  .بالكلية

ونظام الكلية حيدد أنصبة أعضاء اهليئة التدريسية 
  .على النحو الوارد يف املعايري املذكورة

تعمل الكلية على االحتفاظ باألعضاء  -
  .املتفرغني وزيادة عددهم

رواتب أعضاء اهليئة التعليمية  -
تكفي للعيش الكرمي وجلذم إىل 
التوظف باجلامعة واالستمرار 

  بالعمل فيها

بين أعضاء اهليئة التعليمية أن رواتبهم تكفي  -
لإلنفاق على حاجام املعيشية وأم راضون 

  .عنها

احلوافز املادية والصحية  -
واالجتماعية اليت تعطى ألعضاء 

يئة التعليمية تدفعهم إىل العمل اهل
  باجلامعة واالستمرار فيها

ذكرت عينة من أعضاء اهليئة التعليمية بالكلية  -
أم حيصلون على حوافز هامة وعادلة تسهم يف  
محاسهم للعمل يف اجلامعة واالستمرار يف 

  . وظائفهم
محاية حقوق أعضاء اهليئة  -

التعليمية يف احلرية األكادميية 
تأليف والبحث وملكية املادة وال

العلمية اليت يؤلفها أو يكتشفها يف 
  .حبوثه

وجود نصوص يف قانون تنظيم اجلامعات أو  -
وثائق جامعية أخرى تبين أن اجلامعة حتمي 
حقوق أعضاء اهليئة التعليمية يف ااالت 

  .املذكورة يف هذه املعايري
ل إجاب أعضاء اهليئة التعليمية عن سؤاهلم حو -

متتعهم باحلرية األكادميية ومحاية إنتاجهم العلمي 
  .أم يتمتعون فعالً ذه احلقوق وهذه احلماية

  
وجود نصوص يف قانون تنظيم اجلامعة أو  -تقييم األداء التدريسي والبحثي  -
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١٦٨  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

واخلدمي لعضو اهليئة التعليمية 
بصورة دورية ومكافأته ومساءلته 
ونصحه استناداً إىل نتائج تقوميه، 
وااللتزام مبوضوعية التقومي ودقته 
واستخدام األدوات املناسبة له 

  .واليت تتصف بالصدق والثبات

وثائقها املعلنة األخرى تلزم الكلية بتقومي أداء 
أعضاء اهليئة التعليمية لديها يف كل فصل وإثابته 
على حسن أدائه وكذلك مساءلته ومعاقبته 

  .ونصحه إذا تبين تقصريه
ؤال أعضاء اهليئة التعليمية عن تقييم من س -

أدائهم بينوا أنه جيري يف اية كل فصل دراسي 
من قبل الطلبة والزمالء واإلدارة وأنه يستخدم 
االستبانة واملقابلة واإلطالع على اإلنتاج العلمي 

  .ويتصف باملوضوعية
التنظيم  - ١٠

  اإلداري ومهماته
اتباع التنظيم اإلداري السائد  -

امعات الذي حيرص على يف اجل
دميقراطية اإلدارة فيجعل القيادة 
واحلاكمية فيها للمجالس وجيعل 
املهمات التنفيذية للوظائف 

العميد، نوابه، رؤساء (اإلدارية 
  )األقسام، املساعدين اإلداريني

يف الكلية هيكل إداري يشتمل على جملس  -
الكلية وجمالس األقسام وجلان متخصصة، وعلى 

ميد، نواب العميد، رؤساء األقسام، وظائف الع
رؤساء اللجان، مديري املراكز والوحدات 

  .اإلدارية
تناط الصالحيات واملهمات التشريعية باالس  -

فاالس . واملهمات التنفيذية باملوظفني اإلداريني
تتخذ القرارات مبشاركة أعضائها وموافقتهم، 
واإلداريون يعملون على تنفيذ القرارات حسب 

  .وظائفهم وصالحيام
التنظيم اإلداري هرمي يف  -

جمالسه ووظائفه، فهناك جملس 
الكلية على رأس اهلرم تتبعه جمالس 
األقسام، مث اللجان، وهناك العميد 

ية حمدد التنظيم اهلرمي للهيكل اإلداري يف الكل -
يف نصوص الالئحة التنظيمية للجامعة ومنفذ يف 

  .الكلية
يساعد التنظيم اهلرمي على التنسيق بني  -
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١٦٩  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

على رأس اهلرم يتبعه النواب مث 
رؤساء األقسام مث رؤساء اللجان 

  .ورؤساء الوحدات

الوحدات اإلدارية يف اختاذ القرارات ويف 
تنفيذها، وعلى ضبط التشريع والتنفيذ بإشراك 
عدة مستويات إدارية يف هذه العمليات، لكنه 

لوحدات يقيد قرارات الوحدات األدىن مبوافقة ا
  .األعلى

التنظيم اإلداري يف الكلية يتبع  -
نسق التنظيم اإلداري يف اجلامعة 

  .ويشكل إحدى طبقات هرمه

التشابه يف التنظيم اإلداري بني الكلية واجلامعة  -
واضح رغم اختالف التسميات فهناك االس 
اجلامعية املنظمة هرمياً وهناك الوظائف اجلامعية 

رئيس اجلامعة، نوابه، (بالتنفيذ  اهلرمية اليت تقوم
  ).مديرو الوحدات اإلدارية

يشتمل التنظيم اإلداري يف  -
الكلية على وحدة إدارية تعىن 
بأمور جودة الكلية ويكون هلا 
جملس ومدير وأعضاء من اهليئة 
التعليمية ومن اإلداريني والطلبة 
وممثل اجلامعة، وتعطى صالحيات 

  .متكنها أن تكون فعالة

الكلية وحدة إدارية متارس نشاطها يف جتويد يف 
الكلية وضمان جودا وهلا تأثري كبري يف ضمان 

  .اجلودة
شكلت وحدة اجلودة يف الكلية مبوجب قرار  -

  .من جملس الكلية وآخر من جملس اجلامعة

التنظيم اإلداري يف الكلية  -
يغطي مبجالسه ووظائفه ووحداته 

لوبة مجيع املهمات اإلدارية املط
  .وحيقق األهداف اإلدارية للكلية

  

األعمال اإلدارية بالكلية موزعة على االس  -
والوظائف والوحدات اإلدارية حبيث حتظى كل 

  .مهمة إدارية جبهة إدارية تتوىل القيام ا

يف الئحة الكلية قائمة معتمدة من جملس  -توصيف مهمات وحدات  -
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١٧٠  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

اهليكل اإلداري توصيفاً واضحاً 
دقيقاً حيدد ويبني مهمات كل 

ن التداخل بينها، منها وحيول دو
ويدعم تكاملها، ويتصف باملرونة 
وتوسيع الصالحيات حىت خيفف 
تقيد قرارات الوحدة األدىن 
بقرارات املوافقة عليها من الوحدة 

  .األعلى يف التنظيم اهلرمي

اجلامعة تبين مهمات كل جملس وجلنة ووحدة 
لعميد ونوابه ورؤساء يف الكلية ومهمات ا

  .األقسام ومديري اللجان والوحدات األخرى
يف قانون تنظيم اجلامعات أو الئحته التنفيذية  -

نصوص حتدد مهمات جمالس الكليات واألقسام 
  .ومهمات العميد ونوابه

توصيف مهمات االس والوظائف اإلدارية  -
ساعد على قيام كل جهة مبهماا لكنه حد من 

ونفاذ مهماا بتقييدها بقرارات صالحيتها 
  .االس األعلى وفقاً للتنظيم اهلرمي

حتديد مجيع املهمات اإلدارية  -
املطلوب أداؤها يف الكلية 
وتصنيفها وتوزيعها على جمالس 
الكلية ووظائفها اإلدارية 
وموظفيها حسب اختصاصهم 
ومبا يكفل إيكال كل مهمة إىل 

  .من يقوم ا

صيف الوظيفي للمهمات من دراسة التو -
اإلدارية يف الكلية تبين أنه مشل مجيع املهمات 
احلالية واملتوقعة ووزعها على االس والوظائف 
والعاملني األمر الذي ساعد على القيام باملهام 

  .دون إغفال

إضافة مهمات إدارية جديدة  -
تطور الكلية كمهمات ضمان 

  جودة الكلية

كلية اإلدارية على اشتملت نصوص مهمات ال -
مهمات ضمان جودة الكلية وتكليف خمتلف 

  .العاملني يف الكلية القيام ا
  
  

يف لوائح الكلية واجلامعة نصوص قانونية تبين  -اختيار املوظفني اإلداريني  -
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١٧١  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

وتعيينهم استناداً إىل توافر شروط 
الوظيفة اإلدارية يف مؤهالم 

ومن . وخربام ومسام الشخصية
هذه الشروط الكفاءة، خربات 

ودة املشاركة يف عمليات اجل
واخلدمات واألنشطة، تقبل اآلخر 

  .وآراءه

الشروط اليت ينبغي توافرها فيمن يعني بكل 
  .وظيفة إدارية يف الكلية

تنفذ الكلية واجلامعة يف اختيار اإلداريني  -
الشروط املنصوص عليها يف لوائح الكلية 

  .واجلامعة

ضاء اهليئة التعليمية يف إشراك أع -
الكلية باختيار العمداء ونوام 
ورؤساء األقسام عن طريق 
االنتخاب حتقيقاً لدميقراطية الكلية 

  .وتقديراً للعاملني فيها

تنفذ الكلية النصوص والتعليمات بشأن  -
انتخاب العمداء ونوام ورؤساء األقسام، ويقوم 

دون أعضاء اهليئة التعليمية بانتخاب من يري
  .حبرية

إشراك أعضاء اهليئة التعليمية  -
والطلبة يف األعمال اإلدارية من 
أجل جذم للعمل ورضاهم عن 
اإلدارة ودعماً جلماعية القرار 

  .اإلداري

يعقد عميد الكلية بني حني وآخر اجتماعات  -
موسعة مع أعضاء اهليئة التعليمية للتشاور يف 

  .موضوعات الكلية
م بني حني وآخر مع الطلبة يعقد رئيس القس -

وهيئة التدريس اجتماعات للتشاور يف 
  .موضوعات م القسم

استخدام نظم املعلومات  -
واالتصال وتقنياا يف إدارة الكلية 

  .ومبا يساعد على جودة األداء

يف الكلية شبكة إنترنت داخلية ومرتبطة  -
  .بشبكة اجلامعة

  
  
يع الوظائف يستعني املوظفون اإلداريون يف مج -
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١٧٢  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

اإلدارية بالكلية بالكومبيوتر واإلنترنت ونظم 
  .املعلومات واالتصال يف أداء مهمام اإلدارية

أدى استخدام نظم املعلومات وتقنياا يف أداء  -
  .املهمات اإلدارية إىل جودة األداء

تعامل إداريي الكلية مع إدارة  -
اجلامعة ومع بعضهم بعضاً ومع 

تعليمية والعاملني أعضاء اهليئة ال
اآلخرين يف الكلية والطلبة 
واملراجعني اخلارجيني وإدارات 
املدارس واملراكز التدريبية 
بأساليب التعاون واالحترام 
املتبادل والرتاهة وتفضيل مصلحة 

  .الكلية واملصلحة العامة

من سؤال عينة من الطلبة عن معاملة اإلداريني  -
  .ياجامهلم أجابوا أا حسنة وتفي باحت

أشاد أعضاء اهليئة التعليمية يف الكلية بالتعاون  -
  .الوثيق والتعامل احلسن مع إداريي الكلية

بني إداريو الكلية رضاهم عن تعامل وتعاون  -
الطلبة وأعضاء اهليئة التعليمية واملستفيدون 

  .اخلارجيون معهم

تواصل إدارة الكلية مع وزارة  -
سات التربية وسواها من املؤس

اليت تشغل اخلرجيني من أجل 
اإلطالع على أوضاع اخلرجيني 
وأدائهم ودعم توظيفهم ومن أجل 
معرفة احتياجات مؤسسات 

  .العمل من الكلية بغية توفريها
  
  

للكلية عالقات وثيقة مع املؤسسات اليت  -
تدرب فيها طلبتها ومع املؤسسات اليت توظف 
خرجييها، وهي تواصل االتصال مع هذه 

ؤسسات ملتابعة خرجييها واإلطالع على امل
أحواهلم وأدائهم وتطوير براجمها مبا يلي 

  .احتياجات املؤسسات من اخلرجيني

العميد، نوابه، (اإلداريون العلميون يف الكلية  -توافر املوارد البشرية والتقنية  -
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١٧٣  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

واملالية اليت تلزم ألداء مهمات 
الكلية اإلدارية مبستوى اجلودة، 
واستخدامها بكفاءة حتول دون 

  .اهلدر وحتقق فاعلية عالية

يتميزون بالكفايات اإلدارية ) رؤساء األقسام
  .العالية واألداء اجليد

اإلداريون املساعدون يف الكلية مؤهلون  -
  .ألعماهلم وكفايام املعرفية واملهارية جيدة

خمصصات الكلية من النفقات اجلارية تكفي  -
  .مبستوى جيد ألداء مهماا اإلدارية

التقنيات املتوافرة يف الكلية وال سيما شبكة  -
اإلنترنت وأجهزة الكومبيوتر متكنها من أداء 

  .مهماا بتقنية حديثة
استخدام احلوافز واملساءلة  -

للتشجيع على األداء اجليد واحلد 
  .من األداء السيء

أدى إعطاء احلوافز املالية لإلداريني املساعدين  -
  . أدائهمإىل حتسني

أدت مساءلة عدد من اإلداريني املساعدين عن  -
  .سوء أدائهم إىل حتسني أدائهم

شجع تقدير جهود اإلداريني العلميني يف  -
  .الكلية إىل االستمرار يف األداء اجليد وتطويره

تقومي كفاءة وفاعلية اإلداريني  -
واألداء اإلداري بصورة دورية 
بة تقومياً داخلياً من قبل الطل

وأعضاء اهليئة التعليمية واإلداريني 
وتطوير األداء اإلداري وجتويده 

  استناداً إىل نتائج التقومي
  

جتري الكلية يف كل عام تقومياً ذاتياً ألداء  -
وتقومياً آخر . اإلداريني يقوم فيه اإلداريون أداءهم

يقوم به الطلبة وأعضاء اهليئة التعليمية أداء 
  .اإلداريني

اً إىل نتائج التقومي لإلدارة أُدخلت على استناد -
  .تنظيم هيكلها ووظائفها بعض التعديالت

تقوم جلنة اجلودة يف الكلية مبراجعة األنظمة  -مراجعة األنظمة اإلدارية  -
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١٧٤  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

بصورة مستمرة وتطويرها 
  وجتويدها

اإلدارية والفاعلية اإلدارية من حني إىل آخر 
  .جودا وتدخل عليها بعض التعديالت لتحسني

توفري بيئة مناسبة للعمل  -
والدراسة تشجع على جودة 

  األداء وأخالقياته

تراقب القيادات اإلدارية يف الكلية حالة بيئة  -
الكلية من النواحي الصحية واالجتماعية 
والعالقات اإلنسانية وتوفري احتياجات الطلبة 
  .وأعضاء اهليئة التعليمية وتصحح اخللل إذا وجد

ى إدارة الكلية األنشطة ترع -
االجتماعية والثقافية والرياضية 
اليت تنمي معارف ومهارات 
الطلبة وتوثق العالقات اإلنسانية 

  .داخل الكلية

يالحظ أن إدارة الكلية تضع مبشاركة الطلبة  -
برناجماً فصلياً لألنشطة وفقاً للمعيار املذكور يف 
هذا اال، وتدعم تنفيذه من قبل املكلفني 

  .بالتنفيذ، وتتابع التنفيذ وتقومه

اتصاف اجتماع االس  -
بالدميقراطية اليت تتيح املشاركة 
وإبداء اآلراء جلميع أعضاء الس 
واختاذ القرار الذي ميثل آراء 

  .أغلب األعضاء

يديل كل عضو يف جملس الكلية أو القسم  -
بآرائه ومواقفه واختياره حبرية تامة ويصوت على 

رات اليت تعرض على التصويت دون ضغط القرا
  .أو إحراج

تعمل إدارة الكلية بصورة  -
مستمرة على حتسني األداء 
اإلداري والربامج الدراسية 
والبحثية واخلدمية وعمليات 

  .التعليم والتدريب وخمرجاا

تتخذ جمالس الكلية يف كل فصل دراسي عدة  -
قرارات بشأن حتسني املدخالت والعمليات 

  .خرجات اخلاصة بالكليةوامل
يعمل اإلداريون القياديون يف الكلية على تنفيذ  -

قرارات حتسني وجتويد الكلية ويساعدهم يف 
  .ذلك أعضاء اهليئة التعليمية والطلبة

يالحظ أن القائمني  على إدارة الكلية من  -قيام إدارة الكلية مبهمات  -
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١٧٥  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

التخطيط واإلبداع والتجديد 
والتطوير والتجويد وعدم 
االقتصار على مهمات التسيري 

  يذوالتنف

العمداء ونوام ورؤساء األقسام يعرفون مهمات 
اإلدارة املذكورة يف هذا املعيارويؤدون هذه 

  .املهمات بكفاءة حتقق تطويراً وجتويداً

تنمية املعارف واملهارات  -
اإلدارية للقيادات اإلدارية 

  ومساعديها

ية مهنية ملديري تقيم الكلية ورشات تنم -
  .الوحدات اإلدارية ومساعديهم

العميد، نوابه، (يشترك اإلداريون العلميون  -
يف ندوات وورش لتنمية ) رؤساء األقسام

  .معارفهم ومهارام يف القيادة واإلدارة
وجود أو إحداث نظام  -

للمعلومات وتوثيق البيانات يتيح 
حفظ واستدعاء وتداول الوثائق 

  .والبيانات

تسعى الكلية إلحداث نظام للمعلومات يتيح  -
  .حفظها واستخدامها

يستخدم إداريو الكلية نظام معلومات مطور  -
يساعدهم يف إجناز مهمام اإلدارية بسرعة 

  .ودقة
تنمية املوارد الذاتية للكلية وفق  -

خطة تضعها إدارة الكلية وتنفذها 
وتضمنها أنشطة التدريب والتعليم 

ة اتمع وتوسيع املستمر وخدم
التعليم فيها ليشمل فئات أخرى 

  وأعداداً أخرى من الطلبة
  
  

تعمل الكلية على تنمية مواردها املالية عن  -
طريق األنشطة اإلضافية وأعمال خدمة اتمع 
فتقيم دورات تدريبية للمعلمني واإلداريني 
وتفتتح شعباً للتعليم املفتوح وعيادات لإلرشاد 

  .ي واالجتماعيالتربوي والنفس

ن أخالقيات الكلية يف لوائح الكلية نصوص تبي -االلتزام بأخالقيات اإلدارة  -
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١٧٦  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

كالعدالة والرتاهة والصدق 
والشفافية وضمان حرية الرأي 
واحلفاظ على حقوق الطلبة 
وأعضاء اهليئة التعليمية واإلداريني 

اخل ... ومجيع العاملني يف الكلية
ومساءلة املخالفني ألنظمة الكلية 

  .وآداا

وحتض على اتباعها وتبين النتائج والعقوبات اليت 
  .تترتب على خمالفتها

اختذ جملس الكلية عدة قرارات تأديبية حبق  -
املخالفني ألخالقيات الكلية وقامت إدارة الكلية 

  .بتنفيذ هذه القرارات
تتلقى عمادة الكلية الشكاوى من أي عضو  -

مل على كبح االعتداء يف الكلية وتدرسها وتع
  .وتصحيح اخلطأ إذا وجدا

رعاية العاملني والطلبة وأعضاء  -
اهليئة التعليمية بتوفري اخلدمات 
  الصحية واالجتماعية والبيئة املرحية

توفر الكلية اخلدمات الصحية ألعضائها عن  -
طريق اجلامعة، وتسهم يف تقدمي اخلدمات 

  .االجتماعية هلم
ة اجتماعية وعالقات إنسانية توفر الكلية بيئ -

حمببة ترضي أعضاءها من الطلبة وأعضاء اهليئة 
  .التعليمية واإلداريني والعاملني اآلخرين

إقامة مبىن واحد للكلية وجتميع  -  مباين الكلية - ١١
  .مبانيها يف حرم جامعي واحد

  .للكلية مبىن واحد -
للكلية عدة مباين متقاربة من بعضها تشكل  -

  .معياًحرماً جا
إقامة مبىن الكلية ضمن احلرم  -

اجلامعي أو قريباً منه، ويف مكان آمن 
بعيد عن الضوضاء ويسهل الوصول 
إليه بوسائل النقل العامة وتصله مياه 
  .الشرب ومتديدات الكهرباء واهلاتف

مبىن الكلية بعيداً عن الضوضاء ويسهل  -
الوصول إليه وتصله مياه الشرب والكهرباء 

  .فواهلات

مربعاً متراً ... تبلغ مساحة أراضي الكلية  -حتديد مساحة أرض الكلية  -
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١٧٧  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

على أساس العدد املتوقع من 
لكل  ٢م ٤٠الطلبة ومبعدل 

طالب، وعلى أساس ما ينبغي أن 
حتتويه الكلية من املدرجات 
والقاعات واملخابر واملكاتب 
واملرافق واملالعب والباحات 
... واحلدائق ومواقف السيارات

  اخل

لكل  ٢م ٤٠طالباً وطالبة مبعدل ... وتستوعب 
  .طالب أو طالبة

  مساحة أرض الكلية تكفي الستيعاب -
  مدرجاً... 
  قاعة تدريس... 
    خمرباً... 
  مكتباً لعقد االجتماعات... 
  ممرات... 
  .مكتباً لإلداريني العلميني ومساعديهم... 
  .مكتب ألعضاء هيئة التدريس... 
  ماتمكتب للخد... 
  ملعباً للرياضة... 
  باحة... 
  مكتبة... 
  دورة مياه... 
  استراحة طالب... 
  حديقة... 
  ممرات... 
  اخل... 
  
  
  

  :مباين الكلية القائمة حالياًتتوفر يف   : احتواء املبىن على -
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١٧٨  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

مدرجات وقاعات وغرف * 
للتدريس والتدريب واألنشطة 
واملخابر والورش وحلقات البحث 
والنقاش واملكتبة أو مركز مصادر 

جان التعلم، واجتماعات الل
واالس، ومكاتب اإلداريني 
العلميني ومساعديهم وأعضاء 
اهليئة التعليمية وخدمات التسجيل 
واالمتحانات واإلرشاد النفسي 
والتربوي وصالة االستراحة 
والتغذية ومجعيات الطلبة وأعضاء 

  اخل... اهليئة التعليمية
مالعب وصاالت رياضية * 

وباحات وحدائق، ومرافق 
  .صحية

  .مدرجاً للتدريس واألنشطة... 
  .قاعة للتدريس والتدريب واألنشطة... 
  .خمرباً... 
  .ورش وحلقات حبث ونقاش... 
  .مكتب... 
  .قاعة اجتماعات... 
  .مكتباً لإلداريني العلميني ومساعديهم... 
  .مكتباً ألعضاء اهليئة التعليمية... 
تسجيل الطلبة واالمتحانات مكتباً خلدمات ... 

  .واإلرشاد وسواه من اخلدمات
  .صالة لالستراحة... 
  قاعة جلمعية الطلبة ومجعية أعضاء اهليئة... 
  مالعب وصاالت رياضية... 
  باحة... 
  حديقة... 
  مرافق صحية... 

ينبغي أن تتوفر يف هذه العناصر  -
  :املعايري اآلتية

حتديد مساحة املدرج أو قاعة * 
 ١.٥دريس النظري على أساس الت
لكل طالب ومبعدل استيعاب  ٢م

طالباً، وحتديد عدد  ٥٠ – ٤٠
املدرجات القاعات استناداً إىل 

يتوفر يف املبىن القائم معيار املساحة املذكور يف  -
  .اعاتاملدرج والق

يتوفر يف املبىن القائم معيار عدد املدرجات  -
  .والقاعات املذكور
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١٧٩  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

عدد الطلبة وعدد املقررات وعدد 
ساعات التدريس يف األسبوع 
  .وعدد الطلبة يف الشعبة الواحدة

حتديد مساحة املخرب أو الورشة * 
 ٢م ٣أو حلقة النقاش على أساس 
 ١٥لكل طالب ومبعدل استيعاب 

طالباً وحتديد عدد كل من  ٢٠ –
هذه الغرف حسب استعماهلا 

  .املتوقع

مساحات املخابر والورشات وغرف حلقات  -
  البحث متوافقة مع املعايري املذكورة

حتديد مساحة مدرج األنشطة * 
لكل  ٢م ١.٥العامة على أساس 

 – ٢٠٠طالب وحبيث يستوعب 
  .طالباً ٢٥٠

مساحة مدرج األنشطة العامة متوافقة مع  -
  املعيار املوضوع بشأا

حتديد مساحة مكتبة الكلية على * 
لكل طالب يف الكلية  ٢م ٢أساس 
تشتمل على قاعة ملطالعة  وحبيث

املراجع الورقية، وقاعة جمهزة 
باحلواسيب ملطالعة املراجع 
اإللكترونية، وقاعدة جمهزة باخلزن 
والرفوف حلفظ املراجع، ومكتب 

  ملوظفي املكتبة

مساحة مكتبة الكلية وعدد قاعاا هي يف  -
  الواقع متوافقة مع املعيار املوضوع هلا

حتديد مساحة قاعات * 
جتماعات االس واللجان، ا

املساحة القائمة يف الكلية لكل من قاعة  -
  .٢م ٥٠اجتماعات ولكل مكتب هي حبدود 
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١٨٠  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

ومكاتب العميد ونوابه ورؤساء 
األقسام واألعمال اإلدارية بـ 

  .٢م ٥٠
حتديد عدد مكاتب أعضاء اهليئة * 

التعليمية على أساس عددهم 
 ٩املتوقع ومبعدل مكتب مساحته 

ل عضو هيئة تدريس، لك ٢م
لكل  ٢م ١٨ومكتب مساحته 

ثالثة من احملاضرين أو القائمني 
  باألعمال أو املعيدين

يتوفر يف الكلية مكتب لكل عضو هيئة  -
 ٢م ١٨، ومكتب مساحته ٢م ٩تدريس مساحة 

  .لكل ثالثة حماضرين أو فنيني أو معيدين

حتديد عدد املشارب واملغاسل * 
احدة لكل ودورات املياه مبعدل و

عضو هيئة تعليمية وواحدة  ١٥
  .طالباً ٣٠لكل 

تتوفر يف الكلية دورة مياه مع مغسلة ومشرب  -
 ٣٠عضو هيئة تعليمية وأخرى لكل  ١٥لكل 

  .طالب أو طالبة

من مساحة % ٥٠ختصيص * 
أرض الكلية للباحة وامللعب 
والصالة الرياضية واحلديقة 

  .واملمرات

لة الرياضية وامللعب تبلغ مساحة الباحة والصا -
  .من مساحة الكلية% ٥٠واحلديقة واملمرات 

التهوية، (توفر الشروط الصحية  -
يف مجيع ) اإلضاءة، اهلدوء، النظافة
  .األمكنة املغلقة واملفتوحة

  

صيانة مباين الكلية بصورة 
  .مستمرة

تقوم الكلية بصيانة مبانيها باستمرار وحتافظ 
  .عليه
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١٨١  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

التجهيزات  - ١٢
جهزة واأل

  والتقنيات األخرى

جتهيز مجيع عناصر مباين الكلية  -
باألثاث والتجهيزات املناسبة 
خلصائص العنصر ولالستعمال 

  .الوظيفي

يف كل قاعة للتدريس توجد مقاعد مرحية  -
ومساند للكتابة وبعدد كاف الستيعاب الطلبة 

  .الذين يتوقع حضورهم
كل مكتب من مكاتب أعضاء هيئة التدريس  -
  .هز بأثاث مريح وخزانة وكومبيوترجم

توفري أجهزة احلاسوب  -
والعرض يف املخابر واملدرجات 
وقاعات التدريس والتدريب 
واملكتبة واملكاتب اإلدارية 
ومكاتب أعضاء اهليئة التعليمية 
وسواها، وذلك حسب احلاجة 
إىل هذه األجهزة يف االستعمال 

  .الوظيفي

ج إىل أجهزة مجيع قاعات الكلية اليت حتتا -
  .الكومبيوتر توجد فيها هذه األجهزة

جتهيز خمابر الفيزياء والكيمياء  -
والبيولوجيا والعلوم الطبيعية وعلم 
النفس والتربية التجريبية والتعليم 
املصغر وورشة التقنيات باألجهزة 
واألدوات واملواد الالزمة للتدريس 

  .والتدريب والبحث العلمي
  
  

 بالكلية األجهزة واألدوات تتوفر يف كل خمرب -
واملواد املناسبة والكافية للقيام بالعمليات 

  .التدريسية أو التدريبية أو البحثية

إغناء املكتبة بالكتب  -
والدوريات واملوسوعات واملعاجم 

خمتلف أنواع املراجع  مكتبة الكلية حتتوي -
الورقية واإللكترونية يف جماالت برامج الكلية 
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١٨٢  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

ورسائل املاجستري والدكتوراه 
الورقية واإللكترونية مبعدل ستة 

  .عناوين لكل طالب

  .واختصاصاا
عدد املراجع يف املكتبة يتناسب مع عدد الطلبة  -

  .يف الكلية، ومبعدل ستة مراجع لكل طالب
توفري أجهزة التصوير والطباعة  -

يف املكاتب اإلدارية واملكتبة 
  .ومكاتب اخلدمات الطالبية

يع املكاتب اليت حتتاج إىل التصوير يف مج -
والطباعة توجد األجهزة الالزمة للقيام ذه 

  .العمليات
بيئة الكلية  - ١٣

  واحلياة اجلامعية

نشر ثقافة اجلودة لدى أعضاء  -
اهليئة التعليمية والطلبة وسواهم 

  من العاملني يف الكلية

تعقد الكلية ندوات حول اجلودة يف التعليم  -
  .التربية وجودة كليات

لدى الطلبة وأعضاء اهليئة التعليمية معلومات  -
  .كثرية عن اجلودة يف التعليم ومتطلباا

توافر القيم واألخالق املهنية  -
واالجتماعية لدى العاملني يف 

  .الكلية وظهورها يف سلوكهم

يسود يف الكلية السلوك األخالقي يف العمل  -
  ةوالتعامل والعالقة بني أعضاء الكلي

تفعيل اإلرشاد األكادميي  -
والتربوي وختصيص ساعات 
مكتبية كافية للقيام به على حنو 

  .سليم وفعال

تقيم الكلية دورات تدريبية لتطوير كفايات  -
  .اإلرشاد األكادميي والتربوي لدى املرشدين

يلتزم املرشدون األكادمييون بالدوام يف  -
القيام مكاتبهم أثناء الساعات املكتبية من أجل 

  .بعمليات اإلرشاد األكادميي
توفري حياة جامعية آمنة حمببة  -

تشجع أعضاء الكلية على العمل 
  .فيها واالنتماء إليها

يشعر العاملون يف الكلية أا كلية آمنة حمببة  -
  .تدفعهم إىل العمل جبدية وإخالص

إقامة أنشطة رياضية وثقافية  -
وفنية وسياحية حمببة للطلبة 

تضع الكلية لكل فصل دراسي برناجماً شامالً  -
  .باألنشطة اليت ستقام خالل الفصل
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١٨٣  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

راك الطلبة وأعضاء اهليئة وإش
  التعليمية فيها

إقبال الطلبة على املشاركة باألنشطة كبري  -
  وهم يشاركون بفعالية فيها

توفري اخلدمات والتسهيالت  -
املساندة، التعليمية والتدريبية 

تبية والطبية والبحثية واملك
  اخل... واملالية

ذكر أعضاء اهليئة التعليمية أنه تتوافر يف الكلية  -
مجيع اخلدمات والتسهيالت مبستوى مرضٍ 

وكاف.  
ذكر الطلبة أم حيصلون على اخلدمات اليت  -

  .حيتاجوا بسهولة ومبستوى جيد
انفتاح الكلية على اتمع  -

  .احمليط ا وإشراكه يف أنشطتها
تقيم الكلية أنشطة تربوية بالتعاون مع املربني  -

  .من اتمع احمليط ا
تقدم الكلية خدمات تربوية لألميني وبطيئي  -

  .التعلم
التمويل  - ١٤

  واإلنفاق

توافق تنظيم موازنة الكلية مع  -
تنظيم موازنة اجلامعة ألن اإلنفاق 
على الكلية غالباً ما يكون تابعاً 

  .ملوازنة اجلامعة

أبواب توزيع موازنة الكلية متوافق مع أبواب  -
  .توزيع موازنة اجلامعة

متتع الكلية باستقالل نسيب يف  -
إدارة التمويل واإلنفاق األمر الذي 
يساعدها على ختطيط وتنفيذ 

  .سياساا بصورة أفضل

على الرغم من مركزية نظام اجلامعة املايل فإنه  -
إضايف من خارج يتيح للكليات أن حتصل على متويل 

اجلامعة أو من استثماراا اخلاصة، وأن تنفق بعض 
  .مواردها املالية بصورة مستقلة

ساعد متتع الكلية حبرية نسبية يف التمويل واإلنفاق  -
  .على تنفيذ برامج هامة ترتبط بسياسات الكلية

تنظيم موازنة اجلامعة وفقاً لنظام  -
احلصص وحبيث خيصص لكل كلية 

اليت حتتاجها لإلنفاق األموال 

توزيع موازنة اجلامعة حسبما تبين من اإلطالع  -
عليها يتبع نظام احلصص، وخيصص لكل كلية مبالغ 

  .حمددة لإلنفاق
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١٨٤  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

  .االستثماري واجلاري
قيام الكلية بتخطيط موازنتها  -

استناداً إىل احتياجاا وإعطاء أولوية 
  .الحتياجات تنفيذ اجلودة وضماا

لكلية موازنتها السنوية استناداً إىل احتياجاا تعد ا -
  .االستثمارية واجلارية

تعطي الكلية أولوية لإلنفاق على تطوير ذاا  -
  .باجتاه اجلودة ولضمان جودا

التنسيق مع اإلدارة املالية للجامعة  -
  .يف الشؤون املالية للكلية

حترص الكلية على احلصول على احتياجاا املالية  -
عن طريق التنسيق مع اإلدارة املالية للجامعة يف 

  .ختطيط موازنتها وتنفيذها
استعانة الكلية مبصادر متويل غري  -

تقليدية لزيادة رصيدها من األموال 
ومتكينها من اإلنفاق الالزم والكايف 
على مشاريع وعمليات التطوير 
والتجويد وسواها من عمليات 

  .الكلية

والتربعات وفقاً لتعليمات  تقبل الكلية اهلبات -
  .اجلامعة

تقيم الكلية دورات تدريبية للمعلمني مقابل رسوم  -
  .مالية حتصل عليها من وزارة التربية

تقيم الكلية دورات تأهيل تربوي للمدرسني مقابل  -
  .أجور تتقاضها منهم

تستثمر الكلية عياداا التربوية والنفسية يف  -
  .احلصول على موارد مالية

استخدام األموال استخداماً  -
سليماً، وترشيد اإلنفاق ملنع اهلدر يف 
األموال، والستخدامها وفقاً 
لالحتياجات واألولويات واملردود 

  .األفضل

يف الكلية نظام صارم مرتبط بالنظام املايل للجامعية  -
  .حيدد إجراءات صرف املوارد املالية وحيول دون اهلدر

واردها املالية على حترص الكلية على صرف م -
احتياجاا االستثمارية واجلارية ووفقاً خلطتها السنوية 

  .يف اإلنفاق
مراقبة عمليات التمويل  -

واإلنفاق لضمان سالمتها 
وللحيلولة دون سوء استخدام 

يف الكلية جلنة للرقابة واملساءلة تتابع عمليات  -
صرف األموال وتقومها وتسائل وتعاقب على 
اخللل أو الفساد إذا حصل وتصحح مسار 
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١٨٥  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

  .األموال
والقيام مبساءلة ومعاقبة املسيئني 

  .إذا أساؤوا استعمال األموال
ظام وأن تتم هذه العمليات وفق ن

  .قانوين شفاف ومعلن

  .الصرف
أفاد اإلداريون القياديون يف الكلية وعدد من  -

أعضاء هيئة التدريس أن أداء جلنة الرقابة صحيح 
  .ون اخللل يف اإلنفاقوفعال وحيول د

كفاية األموال اليت حتصل عليها  -
الكلية لإلنفاق على مجيع أوجه 
الصرف لديها ولتحقيق رسالتها 
وأهدافها وتنفيذ خططها 

  .وسياساا

بينت جلنة اإلدارة املالية يف الكلية أن  -
خمصصات الكلية من األموال كانت كافية لتنفيذ 

ا واإلنفاق على براجمها واحلصول على احتياجا
وأا حتتفظ مبواردها . مجيع أوجه الصرف لديها

من التمويل غري التقليدي من أجل القيام مبشاريع 
  التحسني والتجويد

خمرجات  - ١٥
الكلية من القوى 

معلمون، (العاملة 
موجهون، 
مرشدون، 

  )إداريون، باحثون
  

تناسب عدد اخلرجيني مع فرص  -
  صاصهمالعمل املتاحة يف جمال اخت

حصول اخلرجيني على أعمال مناسبة  -
  .الختصاصام

إتقان اخلرجيني املعارف  -
واملهارات اليت يتطلبها العمل يف 

  .جمال اختصاصهم

ارتفاع معدالت التحصيل التراكمية للطلبة  -
  %٩٠ – ٨٠اخلرجيني حني خترجوا إىل 

جودة أداء اخلرجيني يف العمل حسبما بينت  -
  .ائهمتقارير تقومي أد

اكتساب اخلرجيني اجتاهات إجيابية  -
حنو العمل يف جمال اختصاصهم وحنو 

  .التكيف مع جمتمع العمل

حب اخلرجيني لعملهم ورضاهم عنه  -
واستمرارهم فيه وتعاوم مع زمالئهم حسبما 
  .بينت إجابام على االستبيان الذي وجه إليهم

اكتساب مهارات واجتاهات  -
  .التعلم املستمرالتعلم الذايت و

استمرار اخلرجيني يف اإلطالع على اجلديد يف  -
جمال عملهم واختصاصهم حسبما بينوا يف 

  .إجابام على االستبيان الذي وجه إليهم
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١٨٦  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

استمرار حتسن وجودة معارف اخلرجيني   النمو املهين املستمر -
  ومهارام وأدائهم

اكتساب الطلبة أخالقيات  -
اسة واستمرارها املهنة أثناء الدر

  بعد التخرج

تبيني تقارير متابعة اخلرجيني أم يلتزمون  -
  .بأخالقيات العمل يف أدائهم

خمرجات  - ١٦
  البحث العلمي

تناسب عدد البحوث مع عدد  -
أعضاء اهليئة التدريسية حبيث ال 
يقل اإلنتاج السنوي لكل عضو 
عن حبث منشور وحبث مؤمتر 
ز وتأليف أو تعديل كتاب وإجنا
رسالة ماجستري أو دكتوراه 

  .بإشرافه

من اإلطالع على تقارير الكلية حول إنتاجية 
من % ٨٠البحث العلمي فيها تبين أن حوايل 

أعضاء هيئة التدريس ينتجون يف كل عام على 
األقل حبثاً منشوراً ودراسة يقدموا يف مؤمتر 
وكتاباً مؤلفاً أو معدالً وكما ينجزون اإلشراف 

  .ة ماجستري أو دكتوراهعلى رسال

اتصاف البحوث باجلدة  -
واالبتكار والدقة واملوضوعية 
واجلدوى التطبيقية وسواها من 

  .خصائص البحث العلمي

تبين من مراجعة تقارير حتكيم عدد من حبوث  -
أعضاء هيئة التدريس أا تتصف خبصائص جودة 

  .البحث العلمي املذكورة يف هذه املعايري

بحوث يف جمالت علمية نشر ال -
  .خمتصة حمكمة

من البحوث اليت أعدها أعضاء % ٨٠حوايل  -
  .هيئة التدريس مت نشرها يف جمالت علمية حمكمة

استثمار نتائج البحوث يف  -
  تطبيقات نافعة

من البحوث اليت أعدت يف % ٨٠نتائج حوايل  -
  .الكلية طبقت يف القطاع التربوي واستفيد منها

خمرجات  - ١٧
دمة القسم، خ

تطور مدخالت الكلية  -
وعملياا وخمرجاا باجتاه اجلودة 
نتيجة جهود وعمليات خدمة 

ناً بينت نتائج تقومي أداء القسم والكلية أن حتس -
مستمراً يف جودة مدخالا وعملياا وخمرجاا 
قد حصل نتيجة للجهود اليت بذهلا أعضاؤها يف 
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١٨٧  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

الكلية واجلامعة 
واتمع ومتابعة 

  اخلرجيني

القسم والكلية اليت قام ا 
العاملون فيها، إداريون وأعضاء 

  .هيئة تعليمية وسواهم

  .جمال خدمتها

حتسني أوضاع اخلرجيني يف  -
احلصول على عمل وجودة األداء 

  .والتكيف املهين

من متابعة أوضاع اخلرجيني تبين ازدياد عدد  -
هم الذين حصلوا على عمل مناسب، وأن أداء
  .يف العمل وتكيفهم معه ومع زمالئهم قد حتسن

استفادة اجلامعة من إسهام  -
الكلية يف أعمال جلاا وجمالسها 

  .ومؤمتراا وأنشطتها األخرى

بينت التقارير التقوميية السنوية للجامعة أن  -
مشاركة إداريي الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية 

مؤمتراا يف أعمال جلان اجلامعة وجمالسها و
وأنشطتها األخرى أسهم يف تطوير اجلامعة 

  .وجتويدها
استفاد اتمع من خدمات  -

الكلية يف جماالت إعداد القوى 
العاملة وتدريبها والتوعية التربوية 
واإلرشاد النفسي وتطوير التربية 

  .املدرسية باجتاه اجلودة

أفاد إداريو القطاع التربوي وعينة من  -
علمني أن مشاركة الكلية يف أعمال املوجهني وامل

خدمة القطاع التربوي أسهم يف حتسني القطاع 
  .وجتويد التربية املدرسية وعالج مشكالت الطلبة

من مقابلة املديرين واملعلمني الذين اشتركوا يف  -
دورات الكلية لتدريب املعلمني واملديرين تبين 

  .أم استفادوا كثرياً منها
  
  

 تتبع وتقومي - ١٨
وتطوير مدخالت 

قيام جملس الكلية وجمالس  -
أقسامها بوضع برنامج تنفيذي 
لتتبع وتقومي وتطوير مدخالت 

عها تبين من مراجعة قرارات الكلية ومشاري -
وجود برنامج تنفيذي لتتبع وتقومي وتطوير 
مدخالت الكلية وعملياا وخمرجاا استناداً إىل 
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١٨٨  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

الكلية وعملياا 
  وخمرجاا

الكلية وعلمياا وخمرجاا استناداً 
إىل معايري اجلودة وباجتاه حتقيق 
جودا أو ضماا إذا كانت 

  .حمققة

معايري اجلودة ومن أجل حتسني جودا، وأن هذا 
  .الربنامج منفذ فعالً

تشكيل جلنة يف كل قسم أو جلنة 
واحدة يف الكلية أو االثنتني معاً 
مهمتها تنفيذ برنامج املتابعة 

التقومي والتطوير الذي أقرته و
  .الكلية

من سؤال رؤساء األقسام يف الكلية تبين  -
وجود جلنة مشكلة للقيام بعمليات متابعة وتقومي 
وتطوير مدخالت الكلية وعملياا وخمرجاا 

  .وفقاً للربنامج التنفيذي املوضوع

إعداد أدوات املتابعة والتقومي  -
من االستمارات وسواها حسب 

  .حلاجة ووفقاً ملعايري اجلودةا

من سؤال رئيس اللجنة املشكلة للمتابعة والتقومي  -
والتطوير عن األدوات اليت تستخدم يف هذه 
العمليات بني أا تستخدم االستمارات واالستبانات 

  .وعرض مناذج منها
من مراجعة مناذج االستمارات واالستبانات تبين  -

ا تتابع وتقوم مدخالت أا تتضمن معايري اجلودة وأ
  .الكلية وعملياا وخمرجاا استناداً إليها

تنفيذ عمليات املتابعة والتقومي  -
داخل الكلية وخارجها يف أمكنة 
تدريب الطلبة ولدى مؤسسات 

  .تشغيل اخلرجيني

من سؤال أعضاء جلنة املتابعة والتقومي تبين  -
ليت متارس أم ينفذون املهمة يف خمتلف األمكنة ا

  .الكلية نشاطاا وأعماهلا فيها

تقدمي تقارير مفصلة تبين  -
أحوال جودة مدخالت الكلية 
وعملياا وخمرجاا والعوامل اليت 

تقوم جلنة التقومي واملتابعة بتقدمي تقرير يف كل  -
فصل دراسي تبين فيه أحوال مدخالت الكلية 

ملياا وخمرجاا استناداً إىل درجة توافر وع
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١٨٩  

  

  ملعايريا  اال
على وجود ) الدالئل(أمثلة من املؤشرات 

املعايري يف لوائح الكلية ويف الواقع اجلاري يف 
  الكلية

ساعدت على جودا والعوامل 
  املعيقة

معايري اجلودة فيها، كما تبين التحسن الذي 
  .حصل يف جودا والعوامل املساعدة أو املعيقة

االستفادة من نتائج عمليات  -
املتابعة والتقومي يف إصالح اخللل 
إذا وجد ويف تطوير عمليات 

  جتويد الكلية وضمان جودا

عدد من تقارير جلنة املتابعة من مراجعة  -
والتقومي تبين أا تتضمن مقترحات بتطوير جودة 

  .الكلية استناداً إىل نتائج التقومي
من متابعة عمليات جتويد الكلية تبين أا تنفذ  -

  .مقترحات جلنة التقومي يف جمال جودة الكلية
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

لمية األصلية املقدمة من املشاركني يف اجلامعات للمهتم يف اإلطالع أو احلصول على املادة الع: مالحظة(
  من الدول العربية املشاركة ميكن التواصل على عنوان اجلمعية بدمشق 

  أعضاء اإلحتاد-اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية    
 جامعة دمشق –كلية التربية -مكتب األمانة العامة

  ٠٠٩٦٣ - 11 – ٢١٢٦٠٣٦   :هاتف
Email: n.shammat@gmail.com 
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١٩٠  

   واالستفادةلإلطالع  خمتارة مصادر ومراجع الدليل ومراجع أخرى
  )هيئات اعتماد وأدلة يف دول نامية ومراجع عربية واجنبية وأمواقع خمتارة على اإلنترنت وشبكات (

Commission for Higher Education (CHE) in Kenya, the Higher 
Education Accreditation Council (HEAC) in Tanzania, and the 
National Council for Higher Education (NCHE) in Uganda. 

EPA Quality System,(2008) From 

(http://www.epa.gov/quality/faq2.html(accessed 12 Nov.. 2009  ) 
 Mosaic (2001)  From 

http://www.mosaicinc.com/mosaicinc/rm, (accessed 20 sept. 
2009) 

National Commission for Academic Accreditation & 
Assessment 2005 Riyadh  Kingdom of Saudi Arabia * Handbook 
for quality assurance and accreditation*Standards for Institutional 
Accreditation in Higher Education Revised, April, 2007 

National Council for Accreditation of Teacher Education 
(NCATE)  :The Standard of Excellence in Teacher Preparation. 

Professional standards:  Accreditation of Schools, Colleges, and 
Departments of Education.   www.ncate.org 

The Inter-University Council for East Africa (IUCEA) – an 
inter-governmental agency with a membership of 34 universities 
and university colleges in the three East African countries of 
Kenya, Tanzania and Uganda – is proposing the establishment of 
an East African Centre for Quality Assurance (EACQA) to act as 
a watchdog in matters relating to quality education at universities 
in the region. 

The quality assurance-and accreditation handbook for higher  

education in egypt   (2004)  Prepared byThe National Quality 
Assurance and Accreditation Committee in Collaboration with 
British Consultants in Higher Education 
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١٩١  

  

Umesh(2009)Fromhttp://www.qualitygarus.com/mod/forum/dis

cuss.php? (accessed 12 Nov.. 2009  ) 
 

 العام واالعتماد واخلارجي الذايت التقومي دليل. ) ٢٠٠٨(و  )2003(العربية اجلامعات احتاد
  .  عمان العامة، األمانة واالعتماد، التقومي تنسيق مكتب االحتاد،  أعضاء العربية للجامعات

دليل ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء )  ٢٠٠٨( احتاد اجلامعات العربية
  األمانة العامة لالحتاد: عمان. االحتاد

 ٢٠٠٨|  ٧| ٢٤تاريخ  ٧٥٩\الكتاب رقم أ ت ن )  ٢٠٠٨( احتاد اجلامعات العربية، 
املوجه من اإلحتاد اىل اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية بشأن إعداد معايري اجلودة 

  .مكتب األمني العام املساعد،عمان،  األردن. واإلعتماد لكليات التربية
املوجه  ٢٠١٠|١|٤تاريخ   ٢٠|الكتاب رقم أ ت ن )  ٢٠١٠( احتاد اجلامعات العربية، 

. علمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية بشان إجناز معايري جودة كليات التربيةإىل اجلمعية ال
  . مكتب األمني العام املساعد ، عمان ، األردن

حمضر اجتماع اللجنة التنفيذية )  ٢٠٠٨( اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية 
  ٢٠٠٨\١١\ ٢٣- ٢٢كلية التربية بتاريخ  –الذي عقد جبامعة  دمشق 

حمضر اجتماع اللجنة التنفيذية )  ٢٠٠٩( اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية 
   ٢٠٠٩ \٥\١٧كلية التربية بتاريخ  –الذي عقد جبامعة طيبة          

ة حمضر اجتماع اللجنة التنفيذي) ٢٠٠٩( اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية  
  .  ٢٠٠٩\١٠\٢٦- ٢٥كلية التربية بتاريخ  –ايل عقد جبامعة دمشق 

حمضر اجتماع اللجنة التنفيذية )  ٢٠١٠( اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجلامعات العربية 
    ٢٠١٠\٣\٣- ٢كلية التربية بتاريخ  –الذي عقد جبامعة أم درمان االسالمية 

حمضر اجتماع اللجنة التنفيذية )  ٢٠١٠( امعات العربة اجلمعية العلمية لكليات التربية يف اجل
   ٢٠١٠\١٢\٢٠-١٩كلية التربية بتاريخ  - الذي عقد جبامعة دمشق   

مؤشرات النظم التعليمية، ترمجة ونشر مكتب التربية العريب ) ١٩٨٦. ( جونستون، جيمس
  . لدول اخلليج، الرياض
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١٩٢  

  الطبعة األوىل . أسسه وتطبيقاته: تقييم التعليم )  ١٩٨٠. ( محدان ، حممد زياد
ترمجة عدنان األمحد وآخرون، . تطوير نظم اجلودة يف التربية)  ١٩٩٤. ( دوهرييت، جيوفري

  .املركز العريب للتعريب والترمجة والتأليف والنشر: دمشق

  . جامعة دمشق، كلية التربية: التربية العامة، دمشق)  ٢٠٠٦( ، أنطون ر���
أراء طلبة جامعة دمشق يف أساليب جودة تعامل إداريي اجلامعة )  ٢٠١٠( رمحة، أنطون 

جملة احتاد اجلامعات . وأعضاء هيئاا التعليمية مع الطلبة ويف ويف مدى استخدامها يف جامعة دمشق
   ١٧٤ - ١٣٥) ٣( ٨العربية للتربية وعلم النفس، 

بنتائج التقييم يف املدرسة معايري ضمان اجلودة املشتقة من املتأثرين ) . 2011(عودة، امحد 
 ). ١(٧ الة األردنية يف العلوم التربويةمقبول للنشر يف ). مدخل متجذر لتحفيز االعتماد واجلودة(

دار األمل للنشر : اربد . القياس والتقومي يف العملية التدريسية  ).2010(عودة، امحد  
  والتوزيع

 ضوء يف عليه وما ماله:  التدريس ةهيئ ألعضاء الطلبة تقييم). 2006(عودة، امحد   
 ،)4( 2، التربوية العلوم يف األردنية الة) حاله دراسة( الريموك جامعة وجتربة السابقة الدراسات

256-231  
  13-14 ،)13( قطر، جامعة ،التربية كلية حولية واإلمتاع، اإلبداع) 1996( حممود قمرب،

دليل منهجي )  ١٩٩٨(و احتاد اجلامعات العربية املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 تونس . للتقومي الذايت واخلارجي ملؤسسات التعليم اجلامعي والعايل

 يف اجلودة ضمان ومعايري اجراءات دليل) 2009(العايل التعليم مؤسسات اعتماد هيئة
 األردن- عمان: مطبعة اجلامعة األردنية. العايل التعليم مؤسسات

العايل إلجراء دراسة  التعليم مؤسسات دليل) 2009(العايل التعليم سساتمؤ اعتماد هيئة
  . األردن-عمان: مطبعة اجلامعة األردنية .التقييم الذايت

مقاييس التقومي الذايت اخلاصة بالتقومي )  ٢٠٠٩( اهليئة الوطنية للتقومي واإلعتماد األكادميي 
  الرياض . املؤسسي يف التعليم العايل 

وثيقة املعايري القومية لضان جودة ) ٢٠١٠( ومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد اهليئة الق
  .  القاهرة . واعتماد كليات التربية
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  . ٢٠٠٦لعام  ٦قانون تنظيم اجلامعات رقم )  ٢٠٠٦( وزارة التعليم العايل، سورية، 
خلاصة وشروط قواعد اإلعتماد العلمي للجامعات ا)  ٢٠٠٧(وزارة التعليم العايل، سورية، 

  .  ٢٠٠٧تاريخ  ٣١القرار الوزاري رقم .منحه وإلغائه
اخلطة الوطنية لتطوير برامج ومناهج التعليم ) ، أ ،  ٢٠١٠( وزارة التعليم العايل ، سورية، 

  . بناء املعايري املرجعية الوطنية األكادميية،الدليا التعريفي للمشروع: العايل، املرحلة األوىل 
املعايري املرجعية األكادميية الوطنية لقطاع العلوم ) ، ب ٢٠١٠( لعايل ، سورية، وزارة التعليم ا
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