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ضمان سياق  فيالمستخدمة  المصطلحاتتعريف 

  العتمادالجودة وا

 الجودة: إلدارة الداخلي النظام -

فيها  المؤثرة األخرى والعناصر التعليمية البرامج مستوى لتحسين المؤسسة تتبناه الذي لنظاما

المراجعة الداخلية األداء و ويتضمن النظام متابعةالجودة.  لمواصفات دقيقا   تحديدا   ويتضمن

 والمعوقات القصور نقاط على التعرف إلى باإلضافة الجيدة الممارسات وتحديد والخارجية

 المستمر. التحسين لعمليات ووضع مقترحات التعليمية والبحثية للعملية

 

 واالعتماد:معايير التقويم  -

لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي باالستعانة جهة اإلعتماد المعايير المعدة من قبل 

بالخبراء المتخصصين وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين وتعتبر األداة الرئيسية التي يتم 

جهة االستعانة بها في إعداد الدراسة الذاتية وتستخدم بواسطة المراجعين المعتمدين من 

 في الزيارات الميدانية وأخيرا تعتبر أساس عملية التقويم واالعتماد للمؤسسة. داإلعتما

 

 :التعليمضمان جودة  -

المعايير األكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة  أنيقصد به تلك العملية الخاصة بالتحقق من 

الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها  النحو ىعلالتعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها 

، وان مستوي جودة فرص التعلم والبحث العلمي العالمي أو المستوي القومي ىء علسوا

والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين 

 التعليمية.النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 

 :ماداالعت -

لديها القدرة  أنتمكنت من إثبات  إذامنح للمؤسسة التعليمية ي  يقصد به االعتراف الذي 

. ولديها جهة اإلعتماديير المعتمدة والمعلنة من . وتحقق الفاعلية التعليمية وفقا للمعاالمؤسسية

 التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة . من األنظمة المتطورة

 

 ؟ االعتماد على للحصول التعليمية المؤسسات تسعى لماذا

 . العالي التعليم مؤسسات بين التنافس تشجيع .1

 . المؤسسة في األداء وتحسين المستمر التطوير إدارة .2

 .والطالب التوظيف وجهات األعمال وأصحاب المجتمعزيادة الثقة فى المؤسسة من قبل  .3

 . الدراسية والمقررات األكاديمية البرامج جودة إدارة .4

 . اإلستراتيجية وأهدافها رسالتها تحقيق على المؤسسة قدرة من التأكد .5

 . دورية بصفه الذاتي التقييم عمل على المؤسسة تشجيع .6
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 :اآلتي فيها يتحقق الكلية بأن ثقتها تعلن ةكليلل االعتماد بمنحها الهيئة

 العالي التعليم بمؤسسات تليق رسالة لها . 

 ومالئمة محددة أهداف ترشدها . 

 والنزاهة بالمصداقية تسمت . 

 رسالتها تحقيق من تمكنها مؤسسية قدرة لها . 

 تعليمية فاعلية تظهر . 

 المستمر والتطوير للتحسين التقويم هذا نتائج وتستخدم الذاتي للتقويم نظام لها. 

 يكفل ما والمادية البشرية والموارد التنظيم من ولديها المعلنة رسالتها بالفعل تحقق 

  .االعتماد صالحية مدة عن تقل ال زمنية لفترة الرسالة تحقيق استمرارية لها

 

 :االعتماد شهادة على الحصول بعد المؤسسة عليها تحصل التي المزايا

 .مخرجاتها فى المجتمع ثقة .1

 .لخريجيها العمل سوق تقدير .2

 .للخريجين أفضل عمل فرص توفير .3

 

 مستندات التقدم لالعتماد:

 االستراتيجية .الخطة  .1

 الدراسة الذاتية . .2

 توصيف البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا .3

 

 :واالعتماد ضمان الجودة وحدة -

 الخاصة واألدلة الوثائق كافة لديها ويتوافر المؤسسة داخل الجودة إدارة عن المسئولة الوحدة 

 .المؤسسة في الجودة دارةإل بالممارسات التطبيقية

 

 :المؤسسية القدرة -

 لتحقيق وذلك المتاحة والمادية البشرية الموارد خالل من بكفاءة األداء على المؤسسة قدرة

 على ينطوي مالئم تنظيمي هيكل وجود مع المعلنة، اإلستراتيجية وغاياتها وأهدافها رسالتها

 أكاديمية قيادة ظل وفى واالختصاصات، لياتللمسؤ وتحديد دقيق للسلطة، واضحة عالقات

 قدرة إلى إضافة والشفافية، وتتصف بالمصداقية االستراتيجي، بالتخطيط موجهة وإدارية

 التقويم إجراء و الجودة، إلدارة داخلية نظم إنشاء وعلى المجتمع، مع التفاعل على المؤسسة

 .الكلى ألدائها المستمر
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 :التعليمية الفاعلية -

 ويحدد األساسي، نشاطها يمثل والذي والتعلم، للتعليم المخططة لألهداف المؤسسة تحقيق

 ويتطلب .المجتمع ثقة كسب ثم ومن النهائيين المستفيدين توقعات مقابلة من ويمكنها طبيعتها

 التعليمية، لبرامجها جهة اإلعتماد من معتمدة معايير وتبنى الطالب، قبول سياسات مالئمة ذلك

المصادر  ريالدراسية، وتوف والمقررات التعليمية البرامج من المستهدفة التعلم نتائج وتحقيق

 متطلبات مع تتفق بمواصفات خريجين وتوفير العلمي، البحث ودعم الذاتي، للتعلم المناسبة

 .العمل سوق

 

 التقويم الذاتي: -

 عن للكشف وذلك نفسها، المؤسسة طريق عن للمؤسسة الكلى األداء بتقويم الخاصة العملية

 وأهدافها وغاياتها رسالتها لتحقيق التعليمية وفاعليتها المؤسسية قدرتها في الضعف مجاالت

 .اإلستراتيجية

 

 :الذاتية الدراسة -

 الراهن الوضع وتشخيص توصيف على أساسا وتعتمد الذاتي، للتقويم األساسية الوسائل أحد

 .الممكنة والتطوير التحسين مجاالت وتحديد والضعف، القوة مجاالت وتحديد المؤسسة، في

 

الذاتية الدراسة أهمية   

 .  االعتماد بطلب للتقدم مؤهل •

 .  االعتماد ملف مكونات من رئيس مكون  •
 .  الخارجية المراجعة فريق قبل من للفحص تخضع مادة  •
 .  للمؤسسة الميدانية الزيارة ألنشطة موجه  •
 . لالعتماد التقرير استيفاء في معين 

 

 :للمؤسسة البيئي التحليل

 مجاالت لتحديد( SWOTأسلوب ) باستخدام للمؤسسة والخارجية الداخلية البيئة تحليل عملية 

 .والمتوقعة القائمة والتهديدات المتاحة والفرص والضعف بالمؤسسة، القوة

 

 االستراتيجي: التخطيط -

وتحديد رؤية سنوات فأكثر(  5عملية تنطوي على التنبؤ بالمستقبل لفترة زمنية طويلة )

تها وأهدافها اإلستراتيجية التي يجب أن تسعى إلى تحقيقها في هذه اورسالة المؤسسة وغاي

 .الفترة، وكذلك الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك
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 الخطة اإلستراتيجية: -

تمثل مخرجات عملية التخطيط االستراتيجي ويجب أن تكون مكتوبة ومعتمدة وتحدد رؤية 

وغايتها وأهدافها اإلستراتيجية والوسائل المتاحة والمستقبلية لتحقيق ذلك ورسالة المؤسسة 

 إستراتيجية الجامعة / األكاديمية. وتعكس

 

 :المؤسسة إلستراتيجية التنفيذية الخطة -

 وأهدافها المؤسسة غايات تحقيق أجل من بها القيام المطلوب والمهام األنشطة مختلف تتضمن

 والتقييم، المتابعة ومؤشرات الزمني والجدول للمسئوليات دقيق مع تحديد ،اإلستراتيجية

 .اإلنجاز ومستويات

 

 رؤية المؤسسة التعليمية: -

 .ما تتطلع المؤسسة لتحقيقه من خالل األهداف اإلستراتيجية المعلنة لتحقيق رسالتها

 

  رسالة المؤسسة التعليمية: -

مدى مساهمتها في خدمة العلمي و ثالتعليم، البحمجال  نص يوضح دور المؤسسة في

وان يشترك في إعدادها  الجامعة / األكاديمية ويجب أن تنبع الرسالة  من رسالة ،  المجتمع

 المستفيدين من خدمة المؤسسة التعليمية و أن تكون معلنة  ومنشورة على نطاق واسع.

 

 األهداف اإلستراتيجية: -

عن رسالتها وتكون هذه األهداف مكتوبة لمؤسسة منبثقة مجموعة من األهداف الخاصة با

بصيغة عامة تركز على الرؤية العريضة ومتوسطة المدى لالتجاه االستراتيجي الذي ترغب 

اتخاذه من اجل تحقيق أفضل على مختلف األنشطة التعليمية لطالبها والمجتمع  فيالمؤسسة 

 تخدمه. الذيالمحلى 

 

 :السياسات -

 والدراساتالتعليم  أنشطة مثل بالمؤسسة المختلفة األنشطة مجاالت في القرارات التخاذ مرشد

 مكتوبة السياسات تكون أن يجب و البيئة وتنمية المجتمع خدمة و البحث العلميو العليا،

 .ومعتمدة

 

 :األكاديمية المعايير -

 تمثل وبالتاليالدراسي البرنامج  وجودة معايير مقارنة بواسطتها يمكن مرجعية نقاط هي

 العامة والصفات اإلنجاز مستويات حول عامة توقعات المرجعية القياسية المعاييرنصوص 

 .ما تخصص مجال في خريج في يفترض توقعها التي

 

 : (NARS) المعايير األكاديمية القياسية القومية -
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المعايير الموضوعة من قبل لجنة متخصصة باالشتراك مع المستفيدين من الخدمة التعليمية 

وهذه  القومية.وكل أصحاب المصلحة استرشادا  بالمعايير العالمية وبالمحافظة على الهوية 

 من األدنى وتتضمن الحد التعليمية.المعايير تمثل الحد األدنى المطلوب توافره في البرامج 

 المؤسسة وتستوفي رسالة البرنامج من الخريجون يكتسبها أن المفترض والمهارات المعرفة

وهذه المعايير القومية يجب أن تكون من قبل اللجنة القومية لضمان جودة التعليم   .المعلنة

 واإلعتماد فى مصر.

 أغراض المعاييراألكاديمية 

لمعايير، والتي يمكن ان نعرض لها حددت اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد أغراض هذه ا

 بقدر من التوضيح فيما يلي:

 تساعد مؤسسات التعليم العالي في تصميم البرامج التعليمية واعتمادها. .1

تعتبررر ااسررا  فرري اتخرراا القرررارات وتطرروير السياسررة التربويررة والتعليميررة، انهررا ت يررد مررن  .2

 الطالب.التواصل بين ااساتذة وتحسن توقعاتهم فيما يخص آداء 

 تعتبر إطار عام لتحديد ووضع وتقييم نواتج التعلم المستهدفة للبرامج والمقررات الدراسية. .3

تمثررل أدوات وضرروابض موضرروعية لعمليررات االعتمرراد والتقيرريم الررذاتي والخررار ي للبرررامج  .4

 التعليمية، من حيث مدى تلبيتها للحد اادني من المعايير.

 ين وااكاديمين اآلخرين في التحقق من فاعلية البرامج تساعد الممتحنين والمرا عين الخار .5

 وفقا لمعايير محددة.

 تساعد الطالب وأصحاب ااعمال في البحث عن معلومات عن فرص التعلم الجامعي. .6

 تساعد الجميع مثل القيادة والعاملين وصانعي القرار في تحسين نظام التعليم. .7

رامج التعليمية القائمة، بناء على طبيعة التغيير تمكن وتساعد الجميع في التحسين المستمر للب .8

 في البرامج وأسواق العمل.

تسرراعد أعضرراء الهيلررة التدريسررية فرري التخطرريض وإدارة اانةررطة ااكاديميررة داخررل قاعررات  .9

 التدريس وتقييم النتائج.

 تو ه وترشد المؤسسة التعليمية في ااتي: .11

 إعداد خطة تحسين المؤسسة. 

 ج الدراسية وطرق التقويمإعداد وتطوير المناه. 

 يمواستخدام طرق فعالة وحديثة للتعليم والتعلم والتق 

 تطوير اانةطة التعليمية 

  الوصول إلى التمي 

يةجع وضوحها على المةاركة المجتمعية عرن طريرق اارراء اافكرار والمناقةرات علرى كرل   .11

 مررنعلررى الررتمكن المسررتويات المحليررة والقوميررة حررول أفضررل مررا يقرردم للمتعلمررين ويسرراعدهم 

 المعرفة والمهارات المختلفة.

تستعمل كنمواج لتقويم مدى شمول وتروانن طررق تقيريم الطرالب، بحيرث يرتم تقيريم الطالر    .12

معرفيرا ومهاريرران مررن خرالل اختبررارات علررى در ررة عاليرة نسرربيا مررن التحرد  لرريس فرري مجررال 

 لممارسة.المعرفة فقض وانما أيضا في مجاالت المهارات العقلية التطبيق وا
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ترروفر إطررار عررام لكتابررة تقريررر عررن إنجرران الطررالب فرري يررل ترروافر فرررص متسرراوية لكررل  .13

 المتعلمين.

بمثابة مصدر مر عي موارق اعضراء هيلرة التردريس والقيرادات  تعتبر أن المعايير ااكاديميةااا ف

ااكاديمية وصانعي القرار من أ ل استخدامها في االرتقراء برالبرامج التعليميرة وتقييمهرا. و الشر  

في أن المعايير ااكاديمية الواضحة والمحددة والمتفق عليها والمعلنرة تو ره الجهرود المبذولرة فري 

التعلرريم والررتعلم والتقيرريم لعقررود تاليررة. ولمررا كانرر  هررذه المعررايير تحرردد تطرروير المنرراهج وأسررالي  

مواصفات الجودة والتمي  لألفراد والمؤسسات التعليمية فهي تمثل أساسان لتقيريم البررامج الدراسرية 

 والمؤسسات ااكاديمية وتطويرها

 خصائص المعايير األكاديمية 

 الية:تتمي  هذه النوعية من المعايير بالخواص الت 

الهويررة: يجرر  أن ترردعم وتعرر ن الهويررة الوطنيررة والقرريم وااخالقيررات اال تماعيررة وأن تعكررس  .1

 ااولويات القومية.

واضررحة ومحررددة ومفهومررة: يجرر  ان تكترر  التوقعررات بدقررة وأن تكررون معروفررة ومصرراغة  .2

 بوضوح ومفهومة للجميع.

خررل مصررر رغررم تبرراين مرنررة: يجرر  ان يررتم تطبيقهررا بواسررطة  ميررع المؤسسررات التعليميررة دا .3

 الظروف البيلية والثقافية واال تماعية والجغرافية واالقتصادية.

االعتراف باالختالف والتنوع في البرامج التعليمية وتةجيع االبتكرار واالبرداع ضرمن هيكرل  .4

 متفق عليه.

 موضوعية: يج  أن تكون حقيقية وترك  على السمات واامور الضرورية للتعليم. .5

تعكرس السرمات والجوانر  المختلفرة للعمليرة التعليميرة والممارسرات المهنيررة شراملة: يجر  أن  .6

 والفنية المناسبة، وتحتو  على المعرفة والمهارات وكذل  القيم االخالقية.

واقعيرررة وقابلرررة لالنجررران: يجررر  أن تكرررون المعرررايير قابلرررة للتنفيرررذ والتحقرررق فررري يرررل الوقررر   .7

 واالمكانيات المتاحة.

تكررون المعررايير واضررحة بحيررث تمكررن المؤسسررة مررن قيررا  مسررتوى يمكررن قياسررها: يجرر  أن  .8

 انجانها.

مةرراركة المسررتفيدين وأصررحاب المصررالح: يجرر  أن يررتم إعرردادها بمةرراركة  ميررع أصررحاب  .9

 المصالح وااطراف المعنية.

مجتمعية: يج  أن تلبي احتيا ات وتوقعات المجتمع، كما يجر  أن تعكرس المسراهمات التري  .11

 ليم العالي لتنمية المجتمع المصر .يمكن ان يقدمها التع

ضررمان العولمررة: يجرر  ان تسررتند المعررايير علررى الممارسررات الجيرردة وأن تسرراهم فرري القبررول   .11

 الدولي واالعتراف بخريجي الجامعات المصرية.

معدة باال ماع: يج  ان يصدق عليها  ميع أعضاء فرق العمل ويج  أن يرتم استةرارة كرل  .12

 ج التعليمية.المؤسسات التي تقدم البرام
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منظمة ومستمرة: يج  أن يرتم تطبيقهرا لفتررات نمنيرة ممتردة وأن تكرون خاضرعة للتعرديالت  .13

 كنتيجة للتجري  في استعمالها.

: يجرر  تطرروير المخر ررات باالسررتعانة بالتغذيررة الرا عررة مررن Developmentalارتقائيررة  .14

 الخريجين.

طراف المهتمة مثرل الر مالء مفهومة: يج  أن تصاغ المخر ات بطريقة يجعلها مفهومة لأل .15

 والطالب و هات العمل.

 يمكن النظر إلى البرنامج بثالث طرق مختلفة:  Different viewsمتعددة التو هات  .16

 مجموعة من المقررات 

 عدد من السنوات 

 برنامج ككل 

والنظر إلى البرنامج بهذه الطرق الثالث يضمن االتساق بين المقررات عبرر سرنوات 

البرنامج كوحدة متكاملة. ولذل  من المهم صياغة مخر رات تعلرم مرن البرنامج داخل 

المستهدف تحقيقها من كل وحدة من وحدات المقرر )مخر ات موضوعات المقررر  

 ومن كل سنة دراسية ومن البرنامج ككل )نواتج البرنامج .

 

 مواصفات الخريج: -

مل على المعلومات هي مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في الخريج والتي تشت

للتعليم المستقبلي والبحث األكاديمي  أووالمفاهيم والمهارات المكتسبة لتؤهله للعمل و / 

 تخصصه.بمستوي مالئم في مجال 

 

 :التعليمي البرنامج -

درجة علمية معينة )مثال  على الحصول إلى ويهدف العالي التعليم مؤسسات في تنفيذه يتم 

المناهج والمقررات واألنشطة التي  ويتضمن( ذلك بكالوريوس/ليسانس /ماجستير / دكتوراه 

 وفي مخططة، تعليمية أهداف لتحقيق الالزمة تكسب الطالب المعرفة والمهارات والقيم

  .محدد دراسي تخصص

 

 :البرنامج الدراسي تقويم -

وأعضاء  الطالب ويشملون البرنامج، من المستفيدين آراء على للحصول المستخدمة األساليب

البرنامج  وتطوير تحسين بهدف وذلك إلخ، الحاكم، والمجلس والخريجين بالكلية التدريس هيئة

التقويم  ويعتبر والبيئة المجتمع واحتياجات المادة محتوى على يطرأ الذي التقدم مع ليتجاوب

طلب  حالة فى الخارجية المراجعات وتقوم الداخلية ةالجود ضمان لنظم محوريا عنصرا الذاتي

 .للمراجعة انطالق كنقطة الذاتي التقويم تقارير باستخدام لالعتماد المؤسسة

 

 :المنسق -
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 عملية إلجراء التنسيق ليتولى بترشيحه المؤسسة تقوم الذي التدريس هيئة أعضاء أحد

 .المعتمدين المراجعين لفريق الميدانية الزيارة وبعد وأثناء قبل وذلك والتقويم المراجعة

 

 :الخارجي للبرنامج المقّيم

 دعوته يتم التخصص مجال في خبرة ذو المؤسسة التعليمية خارج من عضو هيئه تدريس هو

 ومعايير المستهدفة التعليمية بالنتائج وعالقته هيكل ومحتوى البرنامج الدراسي لمراجعة

 الموارد تقويم وكذلك المواصفات المرجعية، إلى بالنظر الطالب وتقديراتهم تقييم ومالئمة

 عن مسئولة البرنامج الدراسي والمؤسسة كانت تلبي متطلبات إذا وما الموجودة التعليمية

 .كليفهموت المقّيمين دور تحديد

 

 المراجع النظير: -

 ذات الكادر المهني والتخصصي في المادة المؤسسة التعليمية ومن خارج من أكاديمي مراجع

جل ضمان أالمصاحبة من  التعليمية واألنشطةمراجعة البرامج  فيالعلمية يستطيع المساهمة 

المعتمدة بهذا  المهمةيتبع ضوابط متطلبات  أنغراض االعتماد ويجب أل أو الداخليةالجودة 

 الشأن.

 

 :المستهدفة التعلم مخرجات -

 المؤسسة تحقيقها إلى تسعى التي والمهارات المعرفة والفهم وهي التعلم من المستهدفة النتائج

برسالتها, وتعكس المعايير األكاديمية وقابلة للقياس  والمرتبطة برامجها المختلفة خالل من

 وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلفة لتقويم الطالب

 

 المعرفة والفهم:  -

اهيم التي يجب أن يكتسبها الخريج عند إكمال المعلومات األساسية والمف ىالمقصود ه

 البرنامج التعليمي.

 

 المهارات الذهنية:  -

المهارات الذهنية المكتسبة بواسطة الخريج عند إكماله البرنامج التعليمي مثل  ىالمقصود ه

القدرة على االختيار من بين بدائل أو خيارات مختلفة واالستنتاج والمناقشة واالبتكار وتحديد 

 شكالت وإيجاد الحلول.الم

 

 المهارات المهنية والعملية:  -

والتي يجب أن يكتسبها  مهنية،المقصود بها القدرة على استخدام المادة األكاديمية في تطبيقات 

القيام  المائية،إدارة الموارد  القدرات: هذهوتشمل أمثلة  التعليمي.الطالب عند إكماله للبرنامج 

 .بتصميم هندسي ، تصميم برنامج حاسب آلي ،القدرة على حل المشكالت

 

 التعليم المرتكز على المعايير: -
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هو عملية مميزة ومعترف بها إلدارة برنامج أكاديمي والذي يحدد بوضوح كل من المعايير 

ضح ما الذي األكاديمية القياسية القومية ومؤشرات األداء وإجراءات التشغيل القياسية وهو يو

ن يعرفه ويفعله كل المعلمين والطالب والمؤسسات وأصحاب األعمال والمجتمعات أيحتاج 

 التوقعات.لضمان إنجاز 

 

 :والتعلم التعليم أساليب -

 الطالب لمساعدة والهيئة المعاونةأعضاء هيئه التدريس  يستخدمها التي الطرق أو األساليب

 تحليل كيفية الطالب لتعليم حالة دراسة :أمثلتها للمقررمن التعليمية المستهدفة النتائج تحقيق في

 مهارات اكتساب من الطالب ليتمكن مراجعة ورقة وكتابة قرار، والوصول إلى المعلومات

 العملية المهارات اكتساب من الطالب ليتمكن عملية وجلسات وتقديم العروض، الذاتي التعلم

 .محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل خالل من وذلكالتجارب  وإجراء

 

 : التعلم أنماط -

هي الطرق المختلفة التي تتم من خاللها عملية التعلم ومنها التعلم وجها لوجه، التعلم عن بعد، 

 .التعلم االلكتروني

 :الذاتي التعلم -

 ذاتيا ، والمهنية والذهنية المعرفية ومهاراته قدراته تنمية في االستمرار على الطالب قدرة 

 .التعلم في الطرق النمطية بخالف وذلك

 

 موارد/مصادر التعلم

يجرر  أن تتحقررق المؤسسررة التعليميررة مررن أن المرافررق والمكانررات التعليميررة بالمؤسسررة مالءمررة 

بالمؤسسة )هيلة التدريس، الهيلة المعاونة،  العاملينومستخدمة بصورة فعـّالة وأن هناك كفاية في 

الفنيين، الداريين  وهم يستوفون متطلبات المعايير ااكاديمية واستراتيجيات التعليم والرتعلم. كمرا 

يج  التقييم المستمر للتحسين لضمان أن أعضاء هيلة التدريس ومعاونيهم متمكنون من التردريس 

منهج معرفي في تدريسرهم وفري سرلوكهم. بالضرافة إلرى  ويقومون بتيسير التعلم، ويحافظون على

 ال  يج  مراعاة توافر وكفاية وكفاءة مصادر التعلم التالية:

  خرردمات المكتبرره ) سرراعات العمررل، التاحرره الحقيقيررة، العرراملين، الكترر  الدراسرريه، المكتبرره

 الرقمية .

 ،التاحرره الفعليرره،  تكنولو يررا المعلومررات ) عرردد المعامررل، عرردد اا هرر ة، سرراعات العمررل

شرربكات النترنرر ، برررامج الحاسرر  االررى، البريررد اللكترونررى، الفعاليرره فررى السررتخدام 

 وسهولة الترتيبات . 

  اا هرر ة والمعرردات ) الكفايررة، التةررغيل، الصرريانة، التاحررة، الترتيبررات، تطرروير نظررام إدارة

 .للتمويل الذاتية المعامل ورفع قدرات الكوادر الفنية والوصول إلى آليات مستدام

  قاعررات الرردر  والمعامررل والررورد ) العرردد، الكفايررة، التجهيرر ات، ترروافر مسررتل مات اامررن

 والسالمة  .

 .أنماط التعلم الذاتى والتعليم اللكترونى 

  الترفيهيه.الوسائل 
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 :الطالب تقييم -

 تحقيقمدى  لقياس المؤسسة تقررها أخرى وأنشطة امتحانات متضمنة العمليات، من مجموعة

لترتيب  وسيلة كذلك التقييمات وتوفردراسي برنامج  /لمقرر المستهدفة التعليمية النتائج

ويتم  لتقييمهم المتبعة بالضوابط كاملة دراية على الطالب ويكون إنجازاتهم حسب الطالب

 .المستمر تعلمهم لدعم منهجي بشكل راجعة رأي تغذية إعطاؤهم

 

 أساليب تقويم أداء الطالب: 

نذكر منها على سبيل المثال للتقويم على العديد من ااسالي  والحديثة تةتمل ااسالي  التقليدية 

 : األساليب التالية

 االختبارات التحريرية .1

 االختبارات الشفوية .2

 المالحظة .3

 االستبيانات .4

 المقابالت .5

 ملفات االنجاز )البورتفوليو( .6

 التقويم األصيل .7

 تقويم األداء  .8

 المشروعات .9

 ذهنىال العصف .11

 المتعمقة الجماعية المقابالت .11

  االستطالعية التجارب .12

 

  مؤشرات األداء: -

تلبية مستويات األداء  لىمقاييس كيفية وكمية تستخدم لتتبع األداء بمرور الوقت لالستدالل ع

 .تراقب التقدم نحو تحقيق المعايير يالمتفق عليها وهى تعتبر نقاط الفحص الت

 

 الحاكمة:المجالس   -

تلك المجالس الرسمية للمؤسسة التي تتمتع بالسلطة الشرعية المستمدة من الهيكل التنظيمي 

 ذوالموازنات، واتخاللمؤسسة ولها حق اعتماد السياسات والبرامج التعليمية والمقررات 

مجلس الكلية / المعهد(. كما تتضمن  العلمية،القرارات التنفيذية ذات العالقة )مجالس األقسام 

 .لس الرسمية للجهة التابعة لها المؤسسة )مجلس الجامعة / األكاديمية (المجا

 

 المصالح:المستفيدون وأصحاب  -

معايير  جودة حيث من التعليمية،للمؤسسة  التعليمية باألنشطة اهتمام لديها التي المجموعات

عملية  تكون وحتى . الجودة لضمان الموضوعة والعمليات النظم فعالية حيث من وكذلك التعليم
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 أمثلة ومن .الرئيسيين. المستفيدين مجموعات تتضمن أن يجب فعالة اإلستراتيجية المراجعة

 التعليمية،  بالبرامج االلتحاق ينون اللذين ة، والطلبوالخريجون الحاليون، الطلبة :المستفيدين

الخريجين والنقابات  توظيف جهات و ومجالس المؤسسات المؤسسة فى التدريس وهيئة

  .األخرى والداعمة التمويلية األعمال والمنظمات وأصحابالمهنية 

 

 :العمل سوق منظمات -

 فيالتوظ فرص تتيح التي تأوالمنش والخاصة العامة والشركات الحكومية المؤسسات

 .المؤسسة لخريجي

 

  :المتابعة -

األداء  هي عملية مستمرة تهدف إلى إمداد المسئولين بالمعلومات التي توضح مدى التقدم في

من خالل تحقق مؤشرات قياس األداء المرحلية من عدمه و بالتالي توضح مدى تحقق 

 المخرجات المرحلية المعتمدة.

 التقويم: -

هو عملية مستمرة للتقييم والتحسين المستمر من أجل تقويم األداء لتحقيق المخرجات 

 المستهدفة والتأكد من تحقق المردود من تلك المخرجات.

 

 التقارير:إعداد  -

هو توثيق كامل، و نشاط دوري منتظم يوضح المعلومات، اإلنجازات و المعوقات الخاصة 

 بكل مرحلة و هو جزء أساسي مكمل لعملية المتابعة و التقويم.

 

 الراجعة:التغذية  -

التقويم تضمن نشر وتبادل المعلومات التي تقيم األداء على كافة هي أحد آليات المتابعة و

هذا و تتضمن بيانات التغذية الراجعة:  .ؤكد تنفيذ المخرجات و قياس المردوداألصعدة و ت

تؤدى التغذية و الحقائق، االستنتاجات، التوصيات، مقترحات التحسين و الدروس المستفادة

 الراجعة إلى تحسين األداء و دعم اتخاذ القرار و بالتالي تدعم التحسين و التطوير المستمر.

 

 المستفادة:الدروس  -

مواقف  فيهو التعلم من الخبرات السابقة المتراكمة عن طريق طرح مثال بناء يمكن تطبيقه 

 مماثلة.

 

  الجيدة: الممارسات -

نها اآلخرون ممارسة فعالة أو مثالية أو نموذجية من قِبل مؤسسة ما والتي قد يستفيد م

 .بإتباعها أو تطويعها

 

 :التنافسي الوضع -
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 وعناصثر مجثاالت حيثث من المناظرة المؤسسات من بغيرها بالمقارنة المؤسسة وضع يعكس

 .المؤسسات هذه بين مكانتها تحديد على يساعد مما والتميز التفوق

 

 دور أعضاء هيئة التدريس في تأهيل الكلية لالعتماد:

 وكيفية اعداد الخطة االستراتيجية و مدي المشاركة SWOT analysisمعرفة   .1

 الدراسة الذاتية و مدي المشاركة في اعدادهامعرفة الية اعداد  .2

 المعايير االكاديمية المتبناه و الية تحديث وتطوير الئحة البرنامج الحالي .3

 الخطة البحثية لكل قسم و دور االقسام في اعداد الخطة البحثية العامة لكلية الصيدلة .4

 التعاون البحثي بين االقسام ومنظمات المجتمع .5

 طرق تدريس تفاعلية مع الطالب في المحاضرات والمعامل . استخدام  .6

 تفعيل اإلشراف و االرشاد األكاديمي.   .7

 إعالن الساعات المكتبية واستقبال الطالب خاصة المتعثرين لدعمهم أكاديميا .   .8

 التعرف واإللمام بالمفاهيم األساسية لالعتماد والجودة والمصطلحات الهامة.   .9

 ة آلية التظلم بالكلية.معرف   .11

 قواعد االشتراك بالبرامج الخاصة.   .11

 .يع األعباء التدريسية واإلشرافيةعدالة توز   .12

 مصداقية اإلدارة بالوعود.   .13

 حقوق الملكية الفكرية والميثاق األخالقي .   .14

 مجاالت اشتراكهم بالمشروعات القائمة بالكلية وبوحدة ادارة الجودة  .15

 دور وحدة ادارة الجودة في متابعة جودة العملية التعليمية. .16

 خطة التدريب المعتمدة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس . .17

 مجاالت الرضا الوظيفي ودور اإلدارة تجاهها. .18

 اإللمام بالتوصيف الوظيفي وبطاقات التوصيف. .19

 

 اإلرشاد األكاديمى

 التعليم مؤسسات شفافية من ويزيد يعزز واالعتماد جودة التعليموضمان  دعم نظام تطبيق إن

 وفق والنوعي الكمي المجالين في وتطويرها مخرجاتها تجويد على وينمي قدرتها العالي

 اإلرشادي بالدليل يزودها كما المقررة، والثقافية واالجتماعية والمعدالت االقتصادية المعايير

 الشهادات لمستوى مصداقية ويعطي التعليمية، والخدمات األكاديمية المعايير جودة من للرفع

 بها، الدولي واالعتراف القبول ويضمن تمنحها المؤسسات لخريجيها، التي العلمية والدرجات

 .والخارجيةالداخلية  المنافسة مواجهة على قدرة أكثر يجعلها مما

للطالب فى المجال األكاديمى بشكل واإلرشاد أو الدعم األكاديمى هو عملية تقديم المشورة 

 منظومى ومؤسسى فى الشئون اآلتية:

   المساعدة في اختيار المقررات االختياريةoptional courses  و المقررات االنتخابية

elective courses    
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   تطويرها الدعم فيما يتعلق بالدراسة أو نقل المهارات أو 

 اسى أو تغيير المسارتقديم المشورة بشأن تطوير البرنامج الدر 

  المساعدة والتوجيه فيما يخص تقييم أعمال الطالب 

  تقديم الدعم فى حال البحث عن مساعدة متخصصة داخل الجامعة فيما يتعلق باالحتياجات

 التعليمية الخاصة 

  المساعدة فى حالة الرغبة إلجراء تغييرات في اختيار النموذج الخاص بالطالب وإقرارها

 بلدى شئون الطال

  المرشد األكاديمى الخاص به إلى لقاءمقابلة الطالب متى كان بحاجة 

وفى حالة رغبة الطالب فى تغيير المرشد األكاديمى يمكن أن يتم ذلك عن طريق منسق 

البرنامج مع ضرورة تقديم المبررات، والبد أن يحتفظ المرشد األكاديمى بملف خاص 

 فى حال طلب االطالع عليه.بالطالب بحيث يكون متاحا لمنسق البرنامج 

تضطلع إدارة اإلرشاد األكاديمى بالمؤسسة التعليمية بدور حيوى وأساسى فى دعم الطالب 

وتيسر للطالب لقاءاتهم مع مرشدهم األكاديمى سواء فى لقاءات فردية أو جماعية، والمرشد 

الطالب  األكاديمى هو عنصر هام للغاية لمساعدة وتوجيه الطالب، وعادة ما يستمر مع

مرشده األكاديمى طوال مدة الدراسة داخل المؤسسة. ويقدم المرشد األكاديمى للطالب الدعم 

 والمشورة التى يحتاج إليها.

 الدعم الطالبى: 

فرري البرررامج الترري يدرسررونها وأنهررم علررى  ىيضررمن دعررم الطررالب أن بممكررانهم التقرردم بةرركل مرضرر

. فى الطار التكاملى لمنظومة ضمان الجودة والعتماد يكون المسرتهدف هرو دراية بمقدار تقدمهم

عناصرر عردة النظام القائم أو المرتك  على الطال  ويج  تقرديم الردعم الرالنم للطرالب مرن خرالل 

 :ما يلى منها على سبيل المثال

  .إ راءات القبول واللتحاق 

  البرامج. ودة المعلومات والرشادات المكتوبه والمعلنه عن 

  . الساعات المكتبيه ) الترتيبات، الجداول، هيلة التدريس 

  الخاصه.المكانات المتاحه لدعم الطالب اوى الحتيا ات 

 ،الفعاليه نظام الرشاد ااكاديمى ) وضوح الترتيبات .  

  اانةطه ال تماعيه ) الترتيبات، إقبال الطالب، مةاركة أعضاء هيلة التدريس، المكانات 

 المخر ات .ةتغذية الرا عة وآراء الطالب للتحسين لتحقيق الرضا) اآللية، الستجابال ، 

 


