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 تمهيد
 

عايير . ويحتوي الدليل الحالي على مالجْودةبطلبها للحصول على شهادة ضمان  تتقّدم التي األردنيّةالتعليم العالي  مؤّسساتاألداة المساعدة ل الجْودةدليل قياس معايير ضمان  يمثّل

لتعليم ا مؤّسساتهيئة اعتماد الصادر عن  التعليم العالي مؤّسساتفي  الجْودةكما جاءت في دليل إجراءات ومعايير ضمان بها  الخاّصة المؤّشراتو ،ومعاييرها الفرعية ،المعتمدة الجْودةضمان 

  (Rubric) ها وفق مقياس تقدير وصفيراتمؤشّ جوانب معينة من ب الخاّصةسئلة من خالل االستجابة لمجموعة من األالمعايير ق أو توافر درجة تحقّ كيفية قياس . كما يتضمن 2015لسنة  اليالع

م ذاتها تقيّ  أنْ العالي  مالتعلي مؤّسساتتستطيع على الدليل الحالي  اعتمادا  . ولك المستوياتت من بين المعنية المؤّسسةوذلك بتحديد المستوى الذي ينطبق على  متّدرجةمستويات  ةخمسيتكون من 

ل على صوتضمن الحلو ،من ناحيةالداخليين والخارجيين  المدقّقينل عمل تسهّ ل ؛وبراهين أدلّةر ما تراه من يتوفيمكنها العمل على ، ومن ناحية أخرىللتقييم الخارجي  تستعدّ  وأنْ  ،من ناحية

 من ناحية أخرى. تستحقّ التقدير الذي 

تشكيل لجنة من كل  والمتضّمن 24/5/2015: تاريخب 1/5/1096:التعليم العالي رقم مؤّسساتبناء على كتاب األستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد وجاء إعداد هذا الدليل 

 من:

 ا  ـرئيس  األستاذ الدكتور يوسف محمد سوالمة   

 عضوا   تاذ الدكتور خالد "محمد علي" الفوارساألس

 عضوا     الدكتور رائد سليم الشدفان

 عضوا    الدكتور محمد محمود الداللعة

 عضوا     مسادمصطفى الدكتور حمزة 

 أمين سر اللجنة   الدكتور أحمد محمد منصور

  

 تكون مهمتها إعداد هذا الدليل.

 

من العتماد هيئة اأمل تاجتماعات كثيرة وطويلة حتى وصل الدليل إلى الصورة الحالية. وعقدت و ،قامت اللجنة بجهود كبيرة ذا الدليله زفي سبيل إنجافتكن المهمة سهلة، لم وعليه 

 في الطبعات المقبلة.وتحديثه  ،قتراحات حول ما يتضمنه هذا الدليل ليتسنى تعديلهاالو ،مالحظاتالبها التعليم العالي تزويد مؤّسساتفي  الجْودةالقائمين على ضمان 
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 تقديم
 

( لسنة 20( من قانون الهيئة رقم )4لى المادة )إالتعليم العالي الرئيسة، وباالستناد  مؤّسساتات هيئة اعتماد حدى مهمّ إ الجْودةعملية منح شهادة ضمان  نّ أانطالقا  من 

التفاعل مع التعليم العالي على االنفتاح و مؤّسساتوتحفيز  ،التعليم العالي في المملكة وضمان جودتهدت أهداف الهيئة بتحسين نوعية والتي حدّ  ،( وتعديالته2007)

وتطوير التعليم العالي باستخدام معايير قياس تتماشى مع المعايير الدولية، واستنادا   ،الدولية الجْودةوهيئات االعتماد وضبط  ،البحث العلمي مؤّسساتالجامعات و

ئة في سهاما  من الهيإتحقيقا  ألعلى مستوياتها، و ؛دوريّا  وتطبيقها ومراجعتها  الجْودةل الهيئة وضع معايير ضمان ( البند )أ( من قانون الهيئة الذي يخوّ 7)للمادة رقم 

معايير ضمان ب الخاّصة األدلّةم لمجموعة المتمّ لدليل قليميا  وعالميا ، يأتي هذا اإوتعزيز قدراتها التنافسية وطنيا  و ،األردنيّةالتعليم العالي  مؤّسساتتطوير مخرجات 

 التعليم العالي وبرامجها. مؤّسساتل الجْودة

 

وفقا   الجْودةومشاركتها من أجل حصولها على شهادة ضمان  األردنيّةالتعليم العالي  مؤّسساتوحرصا  من هيئة االعتماد على تقديم المساعدة الدائمة والمستمرة إلى 

 مه مجموعة من الخبراء والمختصينه وقيّ الذي أعدّ وة المقرّ  الجْودةالشامل لقياس معايير ضمان م هذا الدليل تقدّ  أنْ ، فإنه يسر الهيئة األردنيّة الجْودةن لمعايير ضما

لدقيقة ار بمجموعة من األسئلة كل مؤشّ التعبير عن  تمّ ، فيما وواضحة محّددةقياس كمية ونوعية  مؤّشراتحتوي على ي حيث، للتعليم العالي الجْودةفي مجال ضبط 

 ق.المطبّ  الجْودةجة لتحديد مستوى التي ترتبط بخمسة مستويات متدرّ 

 

 مؤّسسات والتطوير العاملين في الهيئة وفي عداداإلمها أعضاء لجنة التعليم العالي بجزيل الشكر والتقدير للمساهمة القيِّمة التي قدّ  مؤّسساتكما وتتقدم هيئة اعتماد 

ن هذا الدليل يكو أنْ آمال  ته ومضمونه المتقن.لجهودهم جميعا  في إصدار هذا الدليل بحلّ األستاذ الدكتور عبد الرؤوف زهدي مصطفى، ق اللغوي وللمدقّ  ،التعليم العالي

ول على شهادة للحص تتقّدمالتي  األردنيّةتعليم العالي ال مؤّسساتوثمرة ناضجة تقطفها وتستفيد منها  ،ومصدرا  وافيا   ،الذي أفاد من التجارب السابقة مرجعا  كامال  

 .الجْودةضمان 

 

 يتقنه" أنْ إذا عمل أحدكم عمال   يحب  هللا  ( القائل: "إنّ والّسالم الّصالةوصدق رسولنا الكريم )عليه 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور بشير الزعبي                                                                                                                                                                                                 

 التعليم العالي مؤّسساترئيس هيئة اعتماد 
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 مــــةالمقدّ 
دةيهدف دليل قياس معايير  ساتل الجْو ساتللساعدة التعليم العالي إلى تقديم الم مؤسّ دةجان تدقيق لو ،التعليميّة مؤسّ سةسواء من داخل  ،الجْو خارجها  أو من المؤسّ

دةمهمة إصدار أحكام على  في  بدقة وموضوعية وشفافية. مؤّسساتتلك ال جْو

 

دةويستند نظام  ساتفي  الجْو ّ  األردنيّةالتعليم العالي  مؤسّ دةاوكما ورد في دليل إجراءات ومعايير ضمان التعليم العالي،  مؤّسساتته هيئة اعتماد الذي تبن في  لجْو

سات دةالتعليم العالي، إلى ثمانية معايير معتمدة للحصول على شهادة ضمان  مؤسّ ة. ويسعى الدليل الحالي إلى وصف هذه المعايير بداللة الممارسات الجْو تي تطبق ال الجيدّ

دةذات  مؤّسساتفي ال التي  ة للوصول إلى مستويات اإلنجازالتعليم العالي القيام بها بفاعليّ  مؤّسساتبداللة الممارسات التي ينبغي على وصف المعايير  أيّ العالية.  الجْو

دةلها للحصول على المستوى المناسب من شهادة ضمان تؤهّ   .الجْو

 

بمستوى  والمتمثّل ،قهالذي تحقّ  الجْودةواالعتراف  العلني بمستوى  ،فيها للجوْدةمر التحسين المست دعمالمجال لتطوير نفسها من خالل  التعليميّة للمؤّسسة الجْودةويعطي نظام ضمان 

 والذهبي.  ،والفضي ،في ثالثة مستويات: البرونزي األردنيّةالتعليم العالي  مؤّسساتل الجْودةالشهادة التي تمنح لها. وتمنح شهادة ضمان 

 

بيان مؤشراته و ،معيار فرعي إلى مجموعة من العناصر وتقسيم كلّ  ،وتقسيمها إلى معايير فرعية الجْودةليم العالي من تحديد معايير التع مؤّسساتلما قامت به هيئة اعتماد  واستكماال  

 الجْودةمعيار من معايير  ار فرعي لكلّ معي رات كلّ ق مؤشّ تصف مستويات تحقّ بحيث  ئهاوبنا (Rubricsب تصميم تدريجات وصفية )يتطلّ  الجْودةتحديد مستوى  واألدلة والوثائق المطلوبة، فإنّ 

 المعنية.  التعليميّة المؤّسسةفي 

 

من قبل لجان تدقيق و ،نفسها في دراسة التقويم الذاتي مؤّسساتالتعليم العالي. ويمكن استخدام هذه المقاييس من قبل ال مؤّسسات جْودةمعايير ق مستوى تحقّ ر هذه الوثيقة مقاييس وتوفّ 

 لجْودةافي مختلف المجاالت والمحاور التي تشتمل عليها معايير  التعليميّة المؤّسسةهو التقويم الموضوعي ألداء  ،والتدقيق ،. والغرض األساسي من الدراسة الذاتيةالجْودةرق معاييدرجة تحقّ 

وفرص القوة  مجاالتم صورة واضحة عن . كما يقدّ اهم وتطويرهمؤّسساتتحسين أداء  ههم فيالتعليم العالي ويوجّ  مؤّسساتالتعليم العالي. ويساعد التقويم الموضوعي القائمين على  مؤّسساتل

 .الجْودةواألولويات التي يجب القيام بها للحصول على شهادة ضمان  ،ي لها، ويشير إلى التحديات التي ينبغي التصدّ المؤّسسةفي  التحسين

 

مقارنة  التعليميّة المؤّسسةالعالية. ولتقويم أداء  الجْودةذات  مؤّسساتال التي تمارسها الجيّدةييس بداللة عدد من الممارسات ووصفت المعايير وما ينبثق عنها من معايير فرعية هذه المقا

س خماسي التقدير بيق على مقياالتط جْودةر تقدي م. وتتطلب المقاييس من المقوّ الجْودةوبأي مستوى من   الجيّدةتوفير ما يثبت أنها تقوم بتطبيق هذه الممارسات  المؤّسسةبالمعايير، يجب على 

 أخرى مماثلة.  مؤّسساتبما فيها بعض المقارنات المرجعية مع  التعليميّة المؤّسسةالتي توفرها والشواهد المناسبة  األدلّةستناد  إلى باال

 

أشكال مناسبة  توفيرمسؤولية  التعليميّة المؤّسسةاألداء بموضوعية ودقة، وتقع على عاتق  جْودة ىمن المستلزمات األساسية في عملية تقدير مستوألداء والبراهين على ا األدلّة وتعد  

في قبلوا  ذينج جميع طلبة الجامعة الوتفسيره بصورة صحيحة. على سبيل المثال، فإن تخرّ  ،على ما تقوم به من ممارسات وعمليات. ويجب االنتباه إلى المعنى الحقيقي للدليل األدلّةمتعددة من 

ضة ومن معايير األداء في الجامعة منخف أنّ وقد يعني  ا ،عاليا  تقديرعلى ذلك تعطى  بناء  و ،التدريس في الجامعة متميز أنّ ومعظمهم بمعدالت عالية  قد يعني  ،سنة معينة في أربع سنوات أو أقل

 بصورة دقيقة. األدلّةوللوصول إلى تقديرات صادقة فإنه من الضروري تفسير  .ا  خفضمن ا  تقدير تعطىذلك  على بناء  و ،الوصول إلى ما هو أعلى منهاعلى الطلبة السهل 
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والتخطيط لتحسين ذلك األداء. ويجب عليها توثيق جميع العمليات واإلجراءات التي تقوم بها لتحقيق غاياتها وأهدافها  ،مسؤولة مسؤولية تامة عن مراقبة أدائها تعليميّة مؤّسسة وكلّ 

 األداء في  ْودةجنفسها وهيئة االعتماد وغيرها من الجهات المعنية في مراقبة  المؤّسسةتساعد قيمها. وتفيد عملية التوثيق في توفير المعلومات الضرورية التي رؤيتها ورسالتها و بما ينسجم مع

 رات. وما يحصل عليه من تغيّ  للمؤّسسةالتعليم العالي في معرفة الوضع الحقيقي  مؤّسسات

 

ادق التناغم ب التقويم الص. ويتطلّ التعليميّة مؤّسساتالتخطيط لها وتنفيذها داخل ال يتمّ واألعمال التي  ،إال من خالل التقويم الصادق لألداء الجْودةمعايير  قديد درجة تحقّ تح ال يمكن

بغي ه هيئة االعتماد من خالل عملية التقويم الخارجي. ولتحقيق الموضوعية وأعلى درجات التوافق، ينق المستقل الذي تقوم بوالتحقّ  ،التعليميّة المؤّسسةوالتوافق بين التقويم الذاتي الذي تقوم به 

تدقيق مستوى  جانأو من قبل ل ،كمقاييس للتقويم الذاتي التعليميّة المؤّسسةسواء استخدمت من قبل  الجْودةمعايير ق مستوى تحقّ تضمينها مقاييس  يتمّ  جيّدةإلى ممارسات  الجْودةترجمة معايير 

 . للجوْدةمستويات  ةن من خمسج يتكوّ ق هذه الممارسات باستخدام نظام تقدير متدرّ المعينة من قبل هيئة االعتماد. ويتم تقييم مستوى تحقّ  الجْودة

 

ر الوصفي ما وعة بمقياس التقدير الوصفي الخاص به. ومقياس التقديفيما يتعلق بكل معيار، متب التعليميّة المؤّسسةفر في ايتو أنْ م الدليل الحالي معلومات وصفية حول ما ينبغي ويقدّ 

  الجْودة بينما يتكون البعد الثاني من مستويات األداء أو ،المتصلة بالمعيار التي يجب تقييمها الجيّدةات أو الممارسات أو المحكّ  لسماتيتكون البعد األول من مجموعة  ا :هو إال مصفوفة من بعدينْ 

 المختلفة.  لجْودةاتضمين خاليا هذه المصفوفة بأوصاف تفصيلية لعناصر البعد األول في مستويات األداء أو  تمّ نظام التقدير. ولضمان درجة عالية من الصدق والموضوعية، فقد  المعتمدة في

 

ّ ت وذلك بإعطاء درجة ألقرب عدد صحيح  ،التعليميّة ؤّسسةالمفي  اجودتهتوافرها أو  درجةم تحديد في مقياس التقدير الوصفي من المقيّ  سمة أو ممارسةب كل تطل

وافر تدلة مقنعة عن درجة أفر من شواهد واضوء ما يتو وفي سترشاد باألوصاف التفصيلية التي يتضمنها مقياس التقدير الوصفيباال 4صفر إلى على تدريج )متصل( من 

دة السمة أو  : يكون للدرجات المعاني اآلتية. وممارسةال جْو

 

دةنعدام ا(: 0) درجةال ا  مستوى ضعيف أو  الجْو    جّد

ةمستوى ضعيف  (:1) الدرجة  للجوْد

ةمستوى متوسط  (:2) الدرجة   للجوْد

ة جيدّ مستوى  (:3) الدرجة  للجوْد

ةمستوى متقدم  (:4) الدرجة  .للجوْد
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ي وذلك بإيجاد الوسط الحساب ،ار فإنه يمكن استخراج التقديرالكلي للمعيارمعي المختلفة لكلّ  المؤّشراتعلى  للمؤّسسةقة المتحقّ  الدرجاتوبعد الحصول على 

 :اليةويتم إصدار حكم على الوسط الحسابي وفق المعايير التعلى عددها(.  مقسوما   راتهمؤشّ )مجموع تقديرات  راتهمؤشّ لتقديرات 

 

د من منخفضوى مستيشير إلى                5.1من أقل الوسط الحسابي   .ةالجْو

دة من متوسط مستوىيشير إلى         49.2إلى  51.الوسط الحسابي من   .الجْو

دة من جيدّ  مستوىيشير إلى            3.49 إلى  52.الوسط الحسابي   .الجْو

دة من مفأكثر                 يشير إلى مستوى متقدّ  3.5الوسط الحسابي   .الجْو

 

 

ها األدنى لكل من التخطيط نقاط في حدّ  (10)بين المعتمدة  تعكس أهميتها النسبية. وقد تراوحت األوزانأهميتها،  فقد أعطيت أوزانا  مختلفة لكون المعايير ليست متساوية في  ونظرا  

والبرامج األكاديمية، والبحث العلمي واإليفاد،  لكل من الحوكمة،ها األعلى في حدّ نقطة  (20) و ،الجْودة، وضمان الخارجيّة، وخدمة المجتمع والعالقات الطاّلبية، والخدمات اإلستراتيجي

 . ويتم ذلك وفق المعادلة التالية:للمؤّسسة.  ويجب مراعاة هذه األوزان المعتمدة في استخراج التقدير الكلي والبشريّة والماديّة الماليّةوالمصادر 

 

=  للمؤّسسةالتقدير الكلي 
(𝐰𝟏)(𝐦𝟏)+⋯+(𝐰𝟖)(𝐦𝟖)

𝐰𝟏+⋯+𝐰𝟖
    =

∑ 𝐰𝐢 𝐦𝐢
𝟖
𝒊=𝟏

∑ 𝐰𝐢
𝟖
𝐢=𝟏

 

 

 .ه المعتمدةبعدد نقاط والمتمثّل (i)لمعيار وزن اهو     𝑤𝑖 :حيث

𝑚𝑖     المعيار  مؤّشراتهو الوسط الحسابي لتقديرات(i). 

 

إصدار  يتماتهم، وحسب الوسط الحسابي لتقديرم بعملية التقدير ي  . وعندما يقوم أكثر من مقيّ الخماسيعلى نفس التدريج ل التقدير الكلي في هذه الحالة الوسط الموزون لكل المعاييرويمثّ 

 :اليةوفق المعايير التتخاذ قرار بمنح شهادة ضمان الجْودة أو حجبها وا كم عليهح  

 

دةيشير إلى              1.5الوسط الحسابي أقل من     .(الجْودة)رفض   مستوى منخفض من الجْو

 .)المستوى البرونزي( الجْودةوى متوسط من مستيشير إلى      2.49إلى  1.5الوسط الحسابي من 

  .)المستوى الفضي( الجْودةمن  جيدّ  مستوىيشير إلى      49.3إلى  2.5الوسط الحسابي من 

دم من متقدّ  مستوىيشير إلى  فأكثر               3.5الوسط الحسابي   .)المستوى الذهبي( ةالجْو

 

تسكينها في العمود األول من مقياس التقدير. ويوجد أمام كل سؤال رقم تسلسلي  وتمّ  ،التعليميّة بالمؤّسسة تتعلّقرات إلى أسئلة ترجمة المؤشّ  تمّ ه في هذا الدليل وتجدر اإلشارة إلى أنّ 

 ، ويشير الثاني إلى رقم المعيار الفرعي، ويشير الثالث إلى رقم المؤشر، ويشير الرابع إلى رقم السؤال الذي يخصّ الرئيسي اريتكون من أربعة أرقام. يشير الرقم األول من اليمين إلى رقم المعي

قييمها فيما يتعلق التي يجري ت المؤّسسةالثالث. ويتم تسكين وضع الرئيسي يشير إلى السؤال الثاني الخاص بالمؤشر الثالث للمعيار الفرعي األول من المعيار   2.3.1.3المؤشر. فالرقم التسلسلي 

 .سابقا   إليهاوبراهين. وتعكس هذه األعمدة الخمسة مستويات التقدير المعتمدة المشار  أدلّةخرى في ضوء ما توفره من لخمسة األباالستجابة لألسئلة في عمود واحد من بين األعمدة ا
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 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 والقيم. ،واألهداف ،والرسالة ،الفرعي األول: الرؤيةالمعيار  .1.1

 

 العملية إجراءات مكتوبة لتطويرها ومراجعتها وإقرارها من تتضّمن أنْ هدافها وقيمها. ويجب أتبني عملية للتعبير بوضوح عن رؤيتها ورسالتها و أنْ  التعليميّة مؤّسساتع من اليتوقّ 

وسع مشاركة أال معهم بكل السبل الممكنة، وضمان عاتهم، والتواصل الفعّ ا من قبل مختلف أصحاب العالقة. ويتطلب ذلك تحديد أصحاب العالقة وتوقّ وقبوله ،قبل المستويات اإلدارية المناسبة

 . وال بدّ ا  ، وترابطها مع بعضها بعضللمؤّسسةسية عات، وانسجامها مع األنشطة األساوتوضيح تلك الصياغات لضمان مسايرتها للتوقّ  ،لهم في مناقشة الصياغات المقترحة من قبل لجان مختارة

 ن كل الخطوات والممارسات. وافية تبيّ  سجاّلتا دعت الحاجة لذلك. وكل هذا ينبغي توثيقه في من خلق حالة من الوعي بها وإجراء مراجعة دورية لها وإعادة النظر فيها كلمّ 

 

 ق بما يلي:رات تتعلّ خالل مؤشّ من والقيم وسيتم الحكم على الرؤية والرسالة واألهداف 

 الوضوح .دقة الصياغة و. 1.1.1

 منهجية اإلعداد.. 2.1.1

 التوافق واالنسجام .. 3.1.1

 سبل التوعية واإلعالم.. 4.1.1

 .هاوأدوات وسائل المراجعة والتقويم. 5.1.1

 

 التقدير الوصفي لألداء

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .والقيم ،الغاياتو ،والرسالة ،لفرعي األول: الرؤية. المعيار ا1.1

 الجْودةمستويات  .الوضوحدقة الصياغة و. 1.1.1

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل لدى 1.1.1.1

ومصاغة  ،ومعتمدة ،رؤية معلنة

 بدقة ووضوح؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةال، ليس لدى 

 .بة ومعلنةرؤية مكتو

(1) 

معتمدة نعم، توجد رؤية 

معروفة لفئة قليلة من  

ودقة صياغتها  ،المعنيين

 .ضعيفة

(2) 

نعم، توجد رؤية معتمدة 

معروفة لفئة قليلة من  

ودقة صياغتها  ،المعنيين

 .متوّسطة

(3) 

نعم، توجد رؤية معتمدة 

معروفة لفئة كبيرة من  

ودقة صياغتها  ،المعنيين

 .متوّسطة

(4) 

، توجد رؤية معتمدة نعم

معروفة لفئة كبيرة من  

ودقة صياغتها  ،المعنيين

 .جيّدة

 المؤّسسة. هل لدى 2.1.1.1

 ،ومعتمدة ،رسالة معلنة

 ومصاغة بدقة ووضوح؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةال، ليس لدى 

 .رسالة مكتوبة ومعلنة

(1) 

نعم، توجد رسالة معتمدة 

معروفة لفئة قليلة من  

غتها ودقة صيا ،المعنيين

 .ضعيفة

(2) 

نعم، توجد رسالة معتمدة 

معروفة لفئة قليلة من  

ودقة صياغتها  ،المعنيين

 .متوّسطة

(3) 

نعم، توجد رسالة معتمدة 

معروفة لفئة كبيرة من  

ودقة صياغتها  ،المعنيين

 .متوّسطة

(4) 

نعم، توجد رسالة معتمدة 

معروفة لفئة كبيرة من  

ودقة صياغتها  ،المعنيين

  .جيّدة
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قيم  المؤّسسة. هل لدى 3.1.1.1

معلنة نشطتها أتحكم أعمالها و

 محددة بوضوح؟و

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةال، ليس لدى 

قيم تحكم أعمالها 

 .وأنشطتها

(1) 

نعم، توجد قيم معروفة لفئة 

ودرجة  ،قليلة من العاملين

 .تحديدها ضعيفة

(2) 

نعم، توجد قيم معروفة لفئة 

ودرجة  ،قليلة من العاملين

 .متوّسطةدها تحدي

(3) 

نعم، توجد قيم معروفة لفئة 

 ،واسعة من العاملين

 .متوّسطةودرجة تحديدها 

(4) 

نعم، توجد قيم معروفة لفئة 

 ،واسعة من العاملين

 .ودرجة تحديدها عالية

الغايات على  زتركّ . هل 4.1.1.1

 ،والبحث العلمي ،تعميق المعرفة

 وخدمة المجتمع؟

(0) 

.ال ،بدا  أ  
(1) 

ز على أمر واحد ركّ نعم، ت

  .منها

(2) 

ين ز على أمرْ نعم، تركّ 

 .منها

(3) 

ز على األمور نعم، تركّ 

  .الثالثة

(4) 

ز على األمور نعم، تركّ 

الثالثة مع التأكيد على 

 .البحث العلمي األصيل

 

 =    الوضوحدقة الصياغة ور مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الوضوحالصياغة ودقة ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .والقيم ،والغايات ،والرسالة ،. المعيار الفرعي األول: الرؤية1.1

 الجْودةمستويات  .. منهجية اإلعداد2.1.1

 (4لمستوى)ا (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

. هل يوجد إجراء إلعداد 1.2.1.1

 ،الغاياتو ،والرسالة ،الرؤية

 والقيم؟

(0) 

 .إجراء أيّ ال يوجد 
(1) 

نعم، يوجد إجراء لكنه غير 

 .واضح

(2) 

نعم، يوجد إجراء واضح 

خطواته غير  جزئيا  

 .متسلسلة منطقيا  

(3) 

نعم، يوجد إجراء واضح 

خطواته متسلسلة  جزئيا  

 .تنفيذها ويصعب ،منطقيا  

(4) 

نعم، يوجد إجراء واضح 

خطواته متسلسلة  تماما  

 .ويسهل تنفيذها ،منطقيا  

توثيق إجراءات  تمّ . هل 2.2.1.1

 ،والرسالة ،للرؤية اإلعداد

ت ذا سجاّلتفي والغايات  ،والقيم

 ؟جيدّ تصميم 

(0) 

 ةأيّ توثيق  يتمّ ، لم ال

 .إجراءات

(1) 

بعض  توثيق تمّ نعم، 

 تسجاّل  في اإلجراءات

 .ذات تصميم ضعيف

(2) 

توثيق معظم  تمّ نعم، 

 سجاّلت اإلجراءات في

 .متوسطذات تصميم 

(3) 

توثيق معظم  تمّ نعم، 

 سجاّلت اإلجراءات في

 .جيدّ ذات تصميم 

(4) 

توثيق جميع  تمّ نعم، 

 سجاّلت اإلجراءات في

 .جيدّ ذات تصميم 

تنفيذ إجراءات  تمّ . هل 3.2.1.1

 اإلعداد؟

(0) 

 .تنفيذها يتمّ ال، لم 
(1) 

 %25ذ حوالي نعم، نفّ 

  .منها

(2) 
 %50ذ حوالي نعم، نفّ 

  .منها

(3) 
 %75ذ حوالي نعم، نفّ 

  .منها

(4) 
ذت جميع نعم، نفّ 

 .اإلجراءات تماما  

 

 ر منهجية اإلعداد =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 
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 ر منهجية اإلعداد =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .والقيم ،والغايات ،والرسالة ،. المعيار الفرعي األول: الرؤية1.1

 الجْودةمستويات  .نسجامالتوافق واال .3.1.1

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

رسالة ر . هل تعبّ 1.3.1.1

 عن رؤيتها؟ المؤّسسة

(0) 

  .ال ،أبدا  
(1) 

ر جزئيا  عن رؤية ، تعبّ نعم

 .دةغير محدّ 

(2) 

ر جزئيا  عن رؤية نعم، تعبّ 

 .دة جزئيا  محدّ 

(3) 

عن رؤية   ر تماما  نعم، تعبّ 

 .دة جزئيا  محدّ 

(4) 

عن رؤية  ر تماما  نعم، تعبّ 

 .دة بدقةمحدّ 

د الرسالةُ . هل تحدّ 2.3.1.1

األساسية  ّسسةالمؤغايات 

 وأولوياتها بوضوح تام؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

غايات  د جزئيا  نعم، تحدّ 

ترتيب  أيّ دون  المؤّسسة

  .لألولويات

(2) 

غايات  د جزئيا  نعم، تحدّ 

وترتب  ،المؤّسسة

 .جزئيا  األولويات 

(3) 

غايات  د تماما  نعم، تحدّ 

وترتب  ،المؤّسسة

 .جزئيا  األولويات 

(4) 

غايات  ما  د تمانعم، تحدّ 

وترتب  ،المؤّسسة

 .األولويات بوضوح تام

قيم . هل تنسجم 3.3.1.1

مع رؤيتها ورسالتها  المؤّسسة

 ؟غاياتهاو

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، القليل منها ينسجم مع 

 .الغاياتالرؤية والرسالة و

(2) 

نعم، حوالي نصفها ينسجم 

مع الرؤية والرسالة 

 .والغايات

(3) 

 ينسجم معنعم، الكثير منها 

 .الغاياتالرؤية والرسالة و

(4) 

نعم، جميعها ينسجم مع 

 .الغاياتالرؤية والرسالة و

 

 نسجام =   ر التوافق واالمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 نسجام =ر التوافق واالالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .اإلستراتيجيول: التخطيط . المعيار األ1

 .والقيم ،والغايات ،والرسالة ،. المعيار الفرعي األول: الرؤية1.1

 الجْودةمستويات  .. سبل التوعية واإلعالم4.1.1

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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التواصل مع  تمّ . هل 1.4.1.1

األطراف المعنية في عملية إعداد 

 تالغاياو ،والرسالة ،ةالرؤي

 وتدريبهم؟

(0) 

 أيّ  يتمّ لم  .ال ،أبدا  

  .تواصل

(1) 

ولم  ،التواصل تمّ نعم، 

 .تدريب أيّ يحصل 

(2) 

 ولم يكن ،التواصل تمّ نعم، 

 .اال  التدريب فعّ 

(3) 

وأظهر  ،التواصل تمّ نعم، 

 .المتدربون بعض الكفايات

(4) 

التواصل بصورة  تمّ نعم، 

ون وأظهر المتدرب ،ممتازة

 .جيّدةكفايات 

 توضيح تمّ . هل 2.4.1.1

والرسالة  ،مضمون الرؤية

 ؟للمعنيين

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

ورشة  من خاللنعم، 

تدريبية واحدة غير 

 .ةرضيم  

(2) 

ورشة  من خاللنعم، 

ئة لف ةرضيتدريبية واحدة م  

  .منتقاة من العاملين

(3) 

ورش  عّدة من خاللنعم، 

لفئات  ةرضيتدريبية م  

 .فة من العاملينمختل

(4) 

ورش  عّدةخالل  نعم، من

خرى من التدريب  أوأشكال 

مرضي لفئات مختلفة من ال

 .العاملين

اإلعالن عن  تمّ . هل 3.4.1.1

 ،الغاياتو ،والرسالة ،الرؤية

 والقيم بوسائط متعددة؟

(0) 

  .ال ،أبدا  
(1) 

اإلعالن عنها في  تمّ نعم، 

 .عدد قليل من الوسائط

(2) 

اإلعالن عنها في  تمّ نعم، 

 .عدد معقول من الوسائط

(3) 

اإلعالن عنها في  تمّ نعم، 

عدد معقول من الوسائط 

 .ت الرسميةاواللقاء

(4) 

نعم، في مختلف الوسائط  

الممكنة واللقاءات الرسمية 

 .وغير الرسمية

. هل سبل التوعية 4.4.1.1

 الغاياتو ،والرسالة ،بالرؤية

 الة؟واإلعالم عنها فعّ 

(0) 

ال أحد يعلم عنها  .ال ،ا  بدأ

 .شيئا  

(1) 

نعم، هناك فئة قليلة تعلم 

 .وال يفهمونها ،عنها

(2) 

نعم، هناك فئة كبيرة تعلم 

 .وفهمهم لها ضعيف ،عنها

(3) 
نعم، هناك فئة كبيرة تعلم 

 .وفهمهم لها متوسط ،عنها

(4) 

نعم، هناك فئة كبيرة تعلم 

 .جيدّ وفهمهم لها  ،عنها

 

 ر سبل التوعية واإلعالم =   المعطاة لمؤشّ  مجموع التقديرات

 ر سبل التوعية واإلعالم =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .والقيم ،والغايات ،والرسالة ،. المعيار الفرعي األول: الرؤية1.1

المراجعة  ائل. وس5.1.1

 ها.وأدوات والتقويم

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل تتبع 1.5.1.1

إجراءات واضحة لمراجعة 

 الرسالة واألهداف وتقويمها؟

(0) 

 ةأيّ ال توجد  .ال ،أبدا  

 .إجراءات

(1) 

نعم، يوجد إجراءات غير 

فها بعض ويكتن ،متبعة

  .الغموض

(2) 

 متبعةنعم، يوجد إجراءات 

ويكتنفها بعض  ،جزئيا  

  .الغموض

(3) 

إجراءات نعم، يوجد 

على نطاق  متبعةواضحة 

 .محدود

(4) 

إجراءات نعم، يوجد 

 ومتبعة ،تماما   واضحة

 .على نطاق واسع
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 المؤّسسةراجعت   . هل2.5.1.1

 ؟أهدافهاو رسالتها

(0) 

  .ال ،أبدا  
(1) 

مراجعة واحدة جرت أنعم، 

 .غير رسمية

(2) 

مراجعة واحدة أجرت نعم، 

 .رسمية

(3) 

مراجعة واحدة  جرتنعم، أ

خطة أتبعتها برسمية و

 .للتحسين

(4) 

مراجعات أجرت نعم، 

أتبعتها رسمية متعددة و

 .خطط للتحسينب

توثيق إجراءات  تمّ . هل 3.5.1.1

 سجاّلتالمراجعة والتقويم في 

 ؟جيدّ ذات تصميم 

(0) 

 ةأيّ توثيق  يتمّ ، لم ال

 .إجراءات

(1) 

توثيق بعض  تمّ نعم، 

 سجاّلت اإلجراءات في

 .ذات تصميم ضعيف

(2) 

توثيق معظم  تمّ نعم، 

 سجاّلت اإلجراءات في

 .متوسطذات تصميم 

(3) 

توثيق معظم  تمّ نعم، 

 سجاّلت اإلجراءات في

 .جيدّ ذات تصميم 

(4) 

توثيق جميع  تمّ نعم، 

 سجاّلت اإلجراءات في

 .جيدّ ات تصميم ذ

 

 ر وسائل وأدوات المراجعة والتقويم =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر وسائل وأدوات المراجعة والتقويم =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو: المتحقّق الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 ة.اإلستراتيجي الخطّةالمعيار الفرعي الثاني:  .2.1

األهداف تحديد و ،يةلبيئة الداخلية والخارجتحليل االعملية وتتضمن وقيمها.  ،غاياتهاو ،ورسالتها ،رؤيتهال ا  ة وفقاإلستراتيجيتها خطّ  وضعتبني عملية ل أنْ  التعليميّة المؤّسسةع من يتوقّ 

وسع مشاركة أوضمان  ،تطلب ذلك تحديد أصحاب العالقة وأدوارهم، والتواصل معهم. ويومقيدة بزمن واضح( ،وواقعية ،والتحقيق ،قابلة للقياسو ،محّددة) SMART ة  الذكيةاإلستراتيجي

. وكل هذا ينبغي توثيقه ةاإلستراتيجي الخطّةلتنفيذ مراحل  المؤّسسةفي كل وحدات  التنفيذيةوالقياس للخطة. ويجب وضع الخطط  ،والمراجعة ،والمراقبة ،لهم في التخطيط. وتحديد هياكل التنفيذ

 وافية تبين كل الخطوات والممارسات.  تسجاّل في 

 

 ق بما يلي:رات تتعلّ ة من خالل مؤشّ اإلستراتيجي الخطّةوسيتم الحكم على 

 ومحاورها. للمؤّسسةة اإلستراتيجيبالخطة  اإلستراتيجياتساق نتائج التحليل . 1.2.1

 .التعليميّة المؤّسسةة لغايات اإلستراتيجيتغطية األهداف . 2.2.1

 والدولي. ،واإلقليمي ،المرجعية على المستوى المحليقارنات الم. 3.2.1

 دقة األهداف ووضوحها وقابليتها للقياس.. 4.2.1

 كتمال عناصر الخطط التنفيذية.ا. 5.2.1

 إدارة المخاطر. خطّةوجود . 6.2.1

 .هاووسائل االلتزام بآليات المراجعة والتقويم. 7.2.1
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 .تيجياإلسترا. المعيار األول: التخطيط 1

 .ةاإلستراتيجي الخطّةالمعيار الفرعي الثاني:  .2.1

التحليل  نتائج اتساق. 1.2.1

 .ةاإلستراتيجيبالخطة  اإلستراتيجي
 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةفي . هل توجد 1.1.2.1

 ،استراتيجية مكتوبة خطّة

مترابطة و ،مدةمعتو ،واضحةو

 العناصر؟

(0) 

 خطّةال توجد  .ال ،أبدا  

 .مكتوبة

(1) 

مكتوبة  خطّةنعم، توجد 

وال توجد  ،غير واضحة

 .على اعتمادها أدلّة

(2) 

مكتوبة  خطّةنعم، توجد 

 أدلّةوال توجد  ،واضحةو

 .على اعتمادها

(3) 

مكتوبة  خطّةنعم، توجد 

، ومعتمدة ،واضحةو

 .غير مترابطة وعناصرها

(4) 

مكتوبة  خطّةنعم، توجد 

، معتمدةو ،واضحةو

 .وعناصرها مترابطة

هداف األتحديد  تمّ . هل 2.1.2.1

لى بناًء ع للمؤّسسة ةاإلستراتيجي

ونتائج  ،ورسالتها ،رؤيتها

 ؟البيئيتحليل ال

(0) 

تحديد  يتمّ لم  .ال ،أبدا  

 .األهداف

(1) 

في ضوء دت حدّ نعم، 

 .الرؤية

(2) 

في ضوء دت حدّ نعم، 

 .ية والرسالةالرؤ

(3) 

في ضوء دت حدّ نعم، 

 الرؤية والرسالة ونتائج

  .الداخليالتحليل 

(4) 

في ضوء دت حدّ نعم، 

 نتائجالرؤية والرسالة و

التحليل الداخلي 

 .والخارجي

 الخطّة تبرز. هل 3.1.2.1

   نتائج للمؤّسسةة اإلستراتيجي

نقاط و)نقاط القوة،  التحليل البيئي

 (؟دياتحالفرص، والتوالضعف، 

(0) 

تحليل ال لم يجر   .ال ،أبدا  

 .البيئي

(1) 

نقاط قوة تبرز نعم، 

 .المؤّسسة

(2) 

نقاط قوة تبرز نعم، 

 .ونقاط ضعفها ،المؤّسسة

(3) 

نقاط قوة تبرز نعم، 

 ،ونقاط ضعفها ،المؤّسسة

 .المتاحةوالفرص 

(4) 

قاط قوة نتبرز نعم، 

 ،ضعفهانقاط و ،المؤّسسة

 .والتحديات ،والفرص

 

 ومحاورها =    للمؤّسسةة اإلستراتيجيبالخطة  اإلستراتيجير اتساق نتائج التحليل جموع التقديرات المعطاة لمؤشّ م

 ومحاورها = للمؤّسسةة اإلستراتيجيبالخطة  اإلستراتيجير اتساق نتائج التحليل الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .ةاإلستراتيجي الخطّة. المعيار الفرعي الثاني: 2.1

داف . تغطية األه2.2.1

 .المؤّسسةة لغايات اإلستراتيجي

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

. هل تغطي األهداف 1.2.2.1

غايات  ة جميعاإلستراتيجي

 ؟التعليميّة المؤّسسة

(0) 

من  ا  ي أيّ ال تغطّ  .ال ،بدا  أ

 .الغايات

(1) 

 .ي غاية واحدةنعم، تغطّ 
(2) 

ي القليل من نعم، تغطّ 

 .الغايات

(3) 

 .ي معظم  الغاياتنعم، تغطّ 
(4) 

 .ي جميع الغاياتنعم، تغطّ 
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تخطيط الهل عملية . 2.2.2.1

لجميع  ةشامل اإلستراتيجي

 مية واإلدارية؟الوحدات األكادي

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

من  %25 تشملنعم، 

   .الوحدات

(2) 

من  %50 تشملنعم، 

   .الوحدات

(3) 

من  %75 تشملنعم، 

  .الوحدات

(4) 

  .جميع الوحدات تشملنعم، 

تخطيط الهل عملية . 3.2.2.1

 أصحابلكل  ةشامل اإلستراتيجي

 ؟العالقة

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

في لعاملين تشمل انعم، 

 .المؤّسسة

(2) 

في تشمل العاملين نعم، 

 .تهاوطلب المؤّسسة

(3) 

لعاملين تشمل انعم، 

  .والطلبة والجهات الداعمة

(4) 

أصحاب  كلتشمل نعم، 

 .المصلحة

 

 =    التعليميّة المؤّسسةة لغايات اإلستراتيجير تغطية األهداف مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = التعليميّة المؤّسسةة لغايات اإلستراتيجير تغطية األهداف ؤشّ الوسط الحسابي لتقديرات م

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .ةاإلستراتيجي الخطّة. المعيار الفرعي الثاني: 2.1

المقارنات المرجعية   .3.2.1

 .ةوالدولي ،ةقليميواإل ،ةالمحلي

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة أجرت. هل 1.3.2.1

أثناء عملية  مرجعيةمقارنات 

 ؟التحليل البيئي

(0) 

 .ال ا ،أبد
(1) 

مقارنات مع أجرت نعم، 

 .ذاتها

(2) 

ذاتية  مقارناتأجرت نعم، 

 .مماثلة محلية مؤّسسةمع و

(3) 

مقارنات ذاتية ت أجرنعم، 

مماثلة  مؤّسساتمع و

 .إقليميةمحلية و

(4) 

مقارنات ذاتية  أجرت نعم، 

مماثلة  مؤّسساتمع و

 .دوليةمحلية وإقليمية و

 المؤّسسةدت . هل حدّ 2.3.2.1

ألهدافها  األداء الرئيسة مؤّشرات

 ؟ةاإلستراتيجي

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

ضعيفة نعم، هناك إشارات 

 .فبعض األهدا مؤشراتل

(2) 

 لبعض مؤّشراتهناك نعم، 

 .األهداف

(3) 

 لغالبية مؤّشراتهناك نعم، 

 .األهداف

(4) 

لجميع  مؤّشراتهناك نعم، 

 .األهداف

 جْودةما مستوى . 3.3.2.1

الرئيسية  األداء مؤّشرات

 ؟ةاإلستراتيجيلألهداف 

(0) 

، معظمها جّدا  ضعيف 

تفتقر لجميع عناصر 

 ،والصدق ،)الصلة الجْودة

  .والبساطة( ،اتوالثب

(1) 

 تتضّمنضعيف، معظمها 

من عناصر  واحدا   عنصرا  

و الصدق أ)الصلة  الجْودة

 .أو الثبات أو البساطة(

(2) 

ن ، معظمها تتضمّ متوسط

ن من عناصر عنصريْ 

و الصدق أ)الصلة  الجْودة

 .أو الثبات أو البساطة(

(3) 

 ن ثالثة، معظمها تتضمّ جيدّ 

 الجْودةعناصر من عناصر 

و الصدق أو ألة )الص

 .الثبات أو البساطة(

(4) 

ن ، معظمها تتضمّ جّدا   جيدّ 

 الجْودةجميع عناصر 

 ،والصدق ،)الصلة

 .والبساطة( ،والثبات

 الخطّةح هل توضّ . 4.3.2.1

ائم الوضع الق للمؤّسسة التنفيذية

 والمستقبلي لها؟

(0) 

ح الوضع ، ال توضّ بدا  أ

 .القائم والمستقبلي

(1) 

ضع القائم  ح فقط الوتوضّ 

 .جزئيا  

(2) 

ح الوضع القائم توضّ 

 .والمستقبلي جزئيا  

(3) 

 ح الوضع القائم  تماما  توضّ 

 .والمستقبلي جزئيا  

(4) 

ح الوضع القائم  توضّ 

 .والمستقبلي تماما  
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 والدولي =    واإلقليمير المقارنات المرجعية على المستوى المحلي مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 والدولي = واإلقليمير المقارنات المرجعية على المستوى المحلي الحسابي لتقديرات مؤشّ الوسط 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .ةاإلستراتيجي الخطّة. المعيار الفرعي الثاني: 2.1

دقة األهداف ووضوحها . 4.2.1

 .للقياسوقابليتها 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل لدى 1.4.1.1

 معلنة؟واهداف واضحة 

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةال، ليس لدى 

 .أهداف مكتوبة ومعلنة

(1) 

نعم، توجد أهداف واضحة 

معروفة لدى حوالي  جزئيا  

 .من المعنيين 25%

(2) 

جد أهداف واضحة نعم، تو

معروفة لدى حوالي   جزئيا  

 .من المعنيين 50%

(3) 

نعم، توجد أهداف واضحة 

 معروفة لدى حوالي تماما  

 .من  المعنيين 50%

(4) 

نعم، توجد أهداف واضحة 

 %75معروفة لدى  تماما  

 .من  المعنيين فأكثر

. هل األهداف قابلة 2.4.1.1

 ق والقياس؟يللتحق

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

نعم، بعضها قابلة للقياس 

 .وإمكانية تحقيقها منخفضة

(2) 

نعم، جميعها قابلة للقياس 

 .ةمنخفض هاوإمكانية تحقيق

(3) 

نعم، جميعها قابلة للقياس 

 .متوّسطةوإمكانية تحقيقها 

(4) 

نعم، جميعها قابلة للقياس 

  .وإمكانية تحقيقها عالية

 

 اف ووضوحها وقابليتها للقياس =   األهد ر دقةمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 األهداف ووضوحها وقابليتها للقياس = ر دقةالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 :أولويات التحسين

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .ةاإلستراتيجي الخطّة. المعيار الفرعي الثاني: 2.1

 الخطّةصر اكتمال عنا. 5.2.1

 .التنفيذية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة تشرك. هل 1.5.2.1

في إعداد الخطط  جميع وحداتها 

 التنفيذية؟

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

نعم، تشرك بعض الوحدات 

 .األكاديمية أواإلدارية 

(2) 

نعم، تشرك بعض الوحدات 

 .األكاديمية وارية اإلد

(3) 

نعم، تشرك معظم الوحدات 

 .األكاديمية أواإلدارية 

(4) 

نعم، تشرك معظم الوحدات 

 .األكاديمية واإلدارية 
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 المؤّسسة دتحدّ هل . 2.5.2.1

تنفيذ  جانلمسؤوليات  جميع

 ؟ماتهاومه التنفيذية الخطّة

(0) 

 أيّةد لم تحدّ  .ال ،أبدا  

 مسؤوليات.

(1) 

 المهمات ضبع دتحدّ نعم، 

بعض ل اتمسؤوليوال

 .اللجان

(2) 

المهمات بعض  دتحدّ نعم، 

معظم ات لمسؤوليوال

 .اللجان

(3) 

المهمات دت جميع حدّ نعم، 

معظم والمسؤوليات ل

 .اللجان

(4) 

المهمات دت جميع حدّ نعم، 

  .كل اللجانل اتمسؤوليوال

لتنفيذية ا  الخطّةهل . 3.5.2.1

 ؟مكتملة العناصر للمؤّسسة

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

 معقوال   ن عددا  نعم، تتضمّ 

 .ةاإلستراتيجيمن األهداف 

(2) 

 معقوال   ن عددا  نعم، تتضمّ 

 ةاإلستراتيجيمن األهداف 

والفرعية ومؤشرات 

 .األداء

(3) 

 معقوال   ن عددا  تتضمّ نعم، 

ة اإلستراتيجيمن األهداف 

والفرعية ومؤشرات األداء 

 .والمبادرات

(4) 

 معقوال   ن عددا  تتضمّ نعم، 

ة اإلستراتيجيمن األهداف 

والفرعية ومؤشرات األداء 

والمسؤوليات  والمبادرات

 .والموارد

التنفيذية  الخطّة. هل 4.5.2.1

 قابلة للتطبيق؟ للمؤّسسة

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

 عاليةتكاليف بنعم، 

 .ومخاطر كثيرة

(2) 

 عاليةتكاليف ب نعم، 

 .مخاطر قليلةو

(3) 

 معقولةتكاليف بنعم، 

 .مخاطر قليلةو

(4) 

 معقولة ودونتكاليف بنعم، 

 .مخاطر أيّة

 

 التنفيذية =    الخطّةمجموع التقديرات المعطاة لمؤشر اكتمال عناصر 

 التنفيذية = الخطّةاكتمال عناصر  مؤّشرالوسط الحسابي لتقديرات 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجيطيط . المعيار األول: التخ1

 .ةاإلستراتيجي الخطّة.  المعيار الفرعي الثاني: 2.1

إدارة  خطّة. وجود 6.2.1

 .المخاطر

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

شاملة  خطّة. هل توجد 1.6.2.1

 إلدارة المخاطر؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

 .يةأول خطّةنعم، توجد 
(2) 

 دتحدّ  خطّةنعم، توجد 

 .حجمها موتقيّ  لمخاطرا

(3) 

د تحدّ  خطّةنعم، توجد 

  .ثارهاآحجمها والمخاطر و

(4) 

د تحدّ  خطّةتوجد نعم، 

ثارها آحجمها والمخاطر و

 .والحلول المحتملة

 

 إدارة المخاطر =    خطّةر وجود مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 إدارة المخاطر = خطّةر وجود شّ الوسط الحسابي لتقديرات مؤ
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    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .اإلستراتيجي. المعيار األول: التخطيط 1

 .ةاإلستراتيجي الخطّة. المعيار الفرعي الثاني: 2.1

االلتزام بآليات المراجعة . 7.2.1

 ها.ووسائل والتقويم

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل تلتزم 1.7.2.1

 المراجعة والتقويم بإجراءات

 ؟هاووسائل

(0) 

  .ال ،أبدا  
(1) 

  .هناك التزام ضعيف
(2) 

 .هناك التزام متوسط
(3) 

 .هناك التزام عال  
(4) 

 .هناك التزام تام

 

 ووسائل المراجعة والتقويم =   ر االلتزام بآليات مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر االلتزام بآليات ووسائل المراجعة والتقويم =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 اإلستراتيجيلتقدير العام للمعيار األول: التخطيط ا

 (=4عدد البنود  ) Xدقة الصياغة والوضوح:           التقدير   )    ( 1.1.1
 

 

 (=3عدد البنود  ) Xمنهجية اإلعداد:                       التقدير   )    ( 2.1.1
 

       (=3عدد البنود  ) Xنسجام:                   التقدير   )    (التوافق واال 3.1.1
 

 (=4البنود  )عدد  Xسبل التوعية واإلعالم:               التقدير   )    ( 4.1.1
 

  (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (وسائل المراجعة والتقويم:           5.1.1
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (اتساق التحليل والخطة:               1.2.1
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 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (تغطية األهداف:                         2.2.1
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (المقارنات المرجعية:                   3.2.1
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (دقة األهداف:                            4.2.1
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:                الخطّةاكتمال عناصر  5.2.1
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (إدارة المخاطر:           طّةخوجود  6.2.1
 

 (=1)البنود عدد Xالتقدير   )    (    االلتزام بوسائل المراجعة:                         7.2.1

التقدير العام:    
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟑𝟓
  = 

 

 ق:المستوى المتحقّ 

 ت التحسين:أولويا
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 . المعيار الثاني: الحوكمة2

 المعيار الفرعي األول: التشريعات. .1.2

لية هذه العم ضّمنتت أنْ ومراجعتها وتنفيذها. ويجب  ،وتعميمها على المعنيين ،وسياسات ،وتعليمات ،أنظمةمن  عملية إلصدار التشريعات المختلفةيكون لديها  أنْ  المؤّسسةن على يتعيّ 

 والتعليمات. نظمةاألضمانات االنسجام التام لإلجراءات مع 

 

 رات التالية:من خالل المؤشّ  التشريعاتتقييم  يتمّ 

 .والتعليمات والسياسات األنظمة إصدار. 1.1.2

 .نسجامواالتوافق ال. 2.1.2

 .والمراجعة والتطوير التّقييم. 3.1.2

 .التوثيق والنشر. 4.1.2

 

 اءالتقدير الوصفي لألد

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 .. المعيار الفرعي األول: التشريعات1.2

 إصدار األنظمة .1.1.2

 .والتعليمات والسياسات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

هل يوجد  سياسات . 1.1.1.2

 ؟المؤّسسة معلنة في مناحي عمل

(0) 

 أيّة المؤّسسةم  دّ لم تقال، 

 .سياسات

(1) 

 معلنة سياساتنعم، توجد 

 .منحى واحدفي 

(2) 

معلنة سياسات نعم، توجد 

  .هاعمل مناحي بعض في

(3) 

معلنة سياسات نعم، توجد 

  .هاعمل مناحيمعظم   في

(4) 

معلنة سياسات نعم، توجد 

  .هاعملمناحي كافة  في

 المؤّسسةهل أصدرت . 2.1.1.2

ت عليها نصّ التي  األنظمة

 القوانين؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

عددا  محدودا  نعم، أصدرت 

  .من األنظمة

(2) 

 أصدرت عددا  مقبوال  نعم، 

 .كافيةالمن األنظمة غير 

(3) 

 جيّدا  أصدرت عددا  نعم، 

  .من األنظمة

(4) 

أصدرت كافة األنظمة  نعم،

  .ت عليها القوانينالتي نصّ 

 المؤّسسةهل أصدرت . 3.1.1.2

ت عليها التي نصّ  لتعليماتا

 ؟ألنظمةا

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، أصدرت عددا  محدودا  

 .التعليماتمن 

(2) 

 نعم، أصدرت عددا  مقبوال  

 .غير الكافيةالتعليمات من 

(3) 

 جيّدا  نعم، أصدرت عددا  

 .التعليماتمن 

(4) 

أصدرت كافة  نعم،

  .عليماتلتا

 

 =    والتعليمات والسياسات إصدار األنظمةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = والتعليمات والسياسات إصدار األنظمةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 .. المعيار الفرعي األول: التشريعات1.2

 الجْودةمستويات  .نسجامالتوافق واال. 2.1.2

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

درجة توافق  ما .1.2.1.2

والمعايير  ،األسس واإلجراءات

مع األنظمة  المؤّسسةالمطبقة في 

 والتعليمات؟

(0) 

 أسس أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

 .أو إجراءات أو معايير

(1) 

 المقّدمةتشير المعلومات 

 .فالتوافق ضعي أنّ 

(2) 

 المقّدمةتشير المعلومات 

 .التوافق متوسط أنّ 

(3) 

 المقّدمةتشير المعلومات 

 .جيدّ التوافق  أنّ 

(4) 

 المقّدمةتشير المعلومات 

  .التوافق ممتاز أنّ 

 

 =    نسجامالتوافق واالر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = نسجامواال التوافقر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةى مستو

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 ..المعيار الفرعي األول: التشريعات1.2

والمراجعة  التّقييم. 3.1.2

 .والتطوير

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

مراجعة  تمّ هل . 1.3.1.2

ويرها بشكل التشريعات وتط

 دوري ومنتظم؟

(0) 

مراجعة  يتمّ لم  .ال ،أبدا  

 .التشريعات أو تطويرها

(1) 

مراجعتها  تمّ نعم، 

  .مرة واحدةوتطويرها 

(2) 

 تهامراجع تمّ نعم، 

 .عند الحاجةوتطويرها 

(3) 

 مراجعتها تمّ نعم، 

 .اتمر عّدةوتطويرها 

(4) 

مراجعتها  يتمّ نعم، 

بصورة  دورية  وتطويرها

 .منتظمةو

هل تؤخذ التغذية  .2.3.1.2

الراجعة التي يوفرها أصحاب 

 العالقة باالعتبار في تقييم

 وتعديلها؟ التشريعات

(0) 

ما يفيد  المؤّسسةم لم تقدّ 

 .قياس التغذية الراجعة

(1) 

ن مالتغذية الراجعة  تتوافر

محدود من أصحاب  عدد

 .العالقة وال تؤخذ باالعتبار

(2) 

ن م التغذية الراجعة تتوافر

معظم أصحاب العالقة 

 .ؤخذ بعضها باالعتباريو

(3) 

التغذية الراجعة من  تتوافر

جميع أصحاب العالقة 

 .باالعتبار معظمهاؤخذ يو

(4) 

تتوافر التغذية الراجعة من 

جميع أصحاب العالقة 

 .ويؤخذ جميعها باالعتبار

 

   =  والمراجعة والتطوير التّقييمر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = والمراجعة والتطوير التّقييمر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 
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 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 .. المعيار الفرعي األول: التشريعات1.2

 الجْودةمستويات  .. التوثيق والنشر4.1.2

 (4المستوى) (3ستوى)الم (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

نشر تشريعات  يتمّ هل  .1.4.1.2

 ؟فّعالةبوسائل متعددة  المؤّسسة

 

(0) 

 ةنشرها بأي يتمّ ال، لم 

 .وسيلة

(1) 

نشرها بوسائل  تمّ نعم، 

ى تصل إل الفعاليّةضعيفة 

 .نسبة قليلة من المعنيين

(2) 

نشرها بوسائل  تمّ نعم، 

لى إ تصل الفعاليّة متوّسطة

 من متوّسطةنسبة 

 .المعنيين

(3) 

بوسائل نشرها  تمّ نعم، 

تصل إلى  الفعاليّةعالية 

 .نسبة عالية من المعنيين

(4) 

نشرها بوسائل  تمّ نعم، 

تصل إلى  جّدا   فّعالةمتعددة 

 .كل المعنيين

هل يتوفر في  .2.4.1.2

 لتوثيق فّعالة إجراءات المؤّسسة

 التشريعات؟ 

(0) 

 المؤّسسةال توجد لدى 

 لتوثيق إجراءات

 .التشريعات

(1) 

لتوثيق  إجراءاتفر اتوي

 .بعض التشريعات

(2) 

لتوثيق  إجراءاتفر اتوي

 .كافة التشريعات

(3) 
 لكترونيةإ إجراءاتفر اتوي

لتوثيق كافة  فّعالة

  .التشريعات وحفظ البيانات

(4) 

 لكترونيةإ إجراءاتفر اتوي

لتوثيق كافة  فّعالة

التشريعات ويتم تقويمها 

  .بشكل دوري

 

 ر التوثيق والنشر =   جموع التقديرات المعطاة لمؤشّ م

 ر التوثيق والنشر =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 

 .. المعيار الفرعي الثاني: القيادة واإلدارة2.2

ءات مراجعة الهيكل العملية إجرا تتضّمن أنْ ح العالقة بين المستويات والمجالس اإلدارية المختلفة. ويجب تنظيمي وتوضّ م هيكلها اليكون لديها العملية التي تنظّ  أنْ  المؤّسسةن على يتعيّ 

 اإلدارية المختلفة. لهيئات، ومراجعة الشروط المرجعية لمختلف المجالس واللجان والوصف الوظيفي لمتخذ القرار واللمؤّسسةة اإلستراتيجيواالحتياجات  ،للتشريعات التنظيمي وتحديثه وفقا  

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 وجود هياكل تنظيمية وآلية بنائها واعتمادها ومراجعتها.. 1.2.2

 ومسؤولياتها. مهماتهاوجود مجالس الحاكمية وتحديد . 2.2.2

 .آلية تحديد الوصف الوظيفي وتوثيقه ومراجعته. 3.2.2
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 والمساءلة.األداء تقييم إجراءات . 4.2.2

 

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 .. المعيار الفرعي الثاني: القيادة واإلدارة2.2

وجود هياكل تنظيمية وآلية . 1.2.2

 .بنائها واعتمادها ومراجعتها
 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل يوجد في  .1.1.2.2

هياكل تنظيمية كلية وجزئية 

ن األكاديمي يْ تغطي المجال

 واإلداري؟

(0) 

هياكل  أيّةال توجد 

 .تنظيمية

(1) 

توجد هياكل تنظيمية تغطي 

ن األكاديمي أو أحد المجاليْ 

 .اإلداري

(2) 

توجد هياكل تنظيمية غير 

بعض ي تغطّ  محّدثة

 ةاألكاديمي الجوانب

 .ةواإلداري

(3) 

 ةمحّدثوجد هياكل تنظيمية ت

معظم الجوانب ي تغطّ 

 .ةواإلداري ةاألكاديمي

(4) 

 ةمحّدثوجد هياكل تنظيمية ت

جميع الجوانب ي تغطّ 

 .ةواإلداري ةاألكاديمي

فر في اهل يتو .2.1.2.2

آلية لبناء الهياكل  المؤّسسة

 التنظيمية واعتمادها ومراجعتها

وتطويرها لتتوافق مع 

 ؟ياجاتالمستجدات واالحت

(0) 

آلية لبناء  أيّةال توجد 

 .الهياكل التنظيمية

(1) 

مناسبة فر آلية انعم، يتو

  .لبناء الهياكل التنظيمية

(2) 

مناسبة آلية فر ايتونعم، 

لبناء الهياكل التنظيمية 

 .واعتمادها

(3) 

مناسبة آلية فر ايتونعم، 

لبناء الهياكل التنظيمية 

 .واعتمادها ومراجعتها

(4) 

مناسبة آلية فر ايتونعم، 

لبناء الهياكل التنظيمية 

 واعتمادها ومراجعتها 

وتطويرها لتتوافق مع 

 .المستجدات واالحتياجات

 

 =    وجود هياكل تنظيميةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = هياكل تنظيميةر وجود الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 سين:أولويات التح

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 .. المعيار الفرعي الثاني: القيادة واإلدارة2.2

وجود مجالس الحاكمية . 2.2.2

 .ومسؤولياتها مهماتهاوتحديد 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

هل يتوافر في  .1.2.2.2

ى مجالس حاكمية عل المؤّسسة

 كل المستويات؟

(0) 

 المؤّسسةال يتوافر في 

 .مجالس حاكمية

(1) 

مجالس حاكمية على يتوافر 

 .المؤّسسةمستوى 

(2) 

مجالس حاكمية على يتوافر 

 .وكلياتها المؤّسسةمستوى 

(3) 

مجالس حاكمية على يتوافر 

وكلياتها  المؤّسسةمستوى 

 .ومراكزها

(4) 

مجالس حاكمية على يتوافر 

وكلياتها  ةالمؤّسسمستوى 
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ومراكزها وأقسامها 

 .األكاديمية

تحديد مهمات  تمّ هل  .2.2.2.2

ومسؤوليات مجالس الحاكمية 

 المختلفة وتوثيقها؟

 

(0) 

 مهماتتحديد  يتمّ لم 

ومسؤوليات مجالس 

 .الحاكمية

(1) 

 المهماتتحديد بعض  تمّ 

والمسؤوليات لبعض 

  .هامجالس دون توثيقال

(2) 

 المهماتتحديد بعض  تمّ 

 لبعضوالمسؤوليات 

 .وتوثيقهامجالس الحاكمية 

(3) 

 المهماتتحديد كل  تمّ 

 لمعظموالمسؤوليات 

 .وتوثيقهامجالس الحاكمية 

(4) 

 المهماتتحديد كل  تمّ 

لجميع  والمسؤوليات

 .مجالس الحاكمية  وتوثيقها

تم مراجعة مهمات تهل  .3.2.2.2

ومسؤوليات مجالس الحاكمية 

 ؟المؤّسسةفي  المختلفة

(0) 

تم مراجعة مهمات تلم 

ومسؤوليات مجالس 

 .الحاكمية

(1) 

مراجعة بعض  تتم

المهمات والمسؤوليات 

 .لبعض المجالس

(2) 

مراجعة غالبية تم ت

المهمات والمسؤوليات 

 .المجالسلبعض 

(3) 

مراجعة كافة المهمات  تتم

 لمعظموالمسؤوليات 

 .مجالس الحاكمية

(4) 

مراجعة كافة المهمات  تتم

ليات لكافة مجالس المسؤوو

 .الحاكمية

تقييم و مراجعةتم ت هل .4.2.2.2

أداء مجالس الحاكمية في 

 ؟المؤّسسة

(0) 

 متقييأو  مراجعةتم ت ، لمال

 .أداء مجالس الحاكمية

(1) 

أداء وتقييم مراجعة تم ت

كل  مجالس الحاكميةبعض 

 .خمس سنوات

(2) 

أداء وتقييم مراجعة تم ت

كل  مجالس الحاكميةمعظم 

 .سنوات خمس

(3) 

أداء وتقييم مراجعة تم ت

كل مجالس الحاكمية معظم 

 سنتين.

(4) 

مراجعة وتقييم أداء تم ت

مجالس الحاكمية معظم 

 .سنويا  

 

 =    مجالس الحاكميةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = مجالس الحاكميةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 يات التحسين:أولو

 

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 ..المعيار الفرعي الثاني: القيادة واإلدارة2.2

آلية تحديد الوصف . 3.2.2

 .الوظيفي وتوثيقه ومراجعته

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

تحديد الوصف  تمّ هل  .1.3.2.2

لكل الوظائف  الوظيفي وتوثيقه

 ؟المؤّسسةفي 

(0) 

 المؤّسسةال يوجد لدى 

 .وصف وظيفي

(1) 

وصف  المؤّسسةلدى 

لبعض ق غير موثّ وظيفي 

 .الوظائف

(2) 

وصف  المؤّسسةلدى 

لبعض ق موثّ وظيفي 

 .الوظائف

(3) 

وصف  المؤّسسةلدى 

كنه لوظيفي لكافة الوظائف 

 .ق لبعضهاغير موثّ 

(4) 

وصف  المؤّسسةلدى 

لكافة  قموثّ وظيفي 

  .الوظائف
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تم مراجعة وظائف تهل  .2.3.2.2

بصورة وتطويرها  المؤّسسة

مع بما يتناسب دورية 

 ؟المستجدات

(0) 

تم مراجعة وظائف تلم 

 .وتطويرها المؤّسسة

(1) 

مراجعة بعض  تتم

 ولم المؤّسسةوظائف 

 .تطوير أيّ يتبعها 

(2) 

مراجعة غالبية  تتم

وتبعها  المؤّسسةوظائف 

 ا.تطوير لبعضه

(3) 

 مراجعة كافة وظائف تتم

وتبعها تطوير  المؤّسسة

 .لمعظمها

(4) 

مراجعة وتطوير كافة  تتم

بصورة  المؤّسسة وظائف

 .دورية منتظمة
 

 =    آلية تحديد الوصف الوظيفي وتوثيقه ومراجعتهمجموع التقديرات المعطاة لمؤشر 

 = وتوثيقه ومراجعته آلية تحديد الوصف الوظيفي مؤّشرالوسط الحسابي لتقديرات 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 . المعيار الثاني: الحوكمة2

 .المعيار الفرعي الثاني: القيادة واإلدارة2.2

تقييم األداء . إجراءات 4.2.2

 .والمساءلة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

تقييم األداء لكل  يتمّ هل  .1.4.2.2

في ضوء  المؤّسسةالعاملين في 

 الوصف الوظيفي لكل منهم؟ 

(0) 

تقييم أداء العاملين  يتمّ ال 

 .المؤّسسةفي 

(1) 

تقييم أداء بعض  يتمّ 

العاملين بصورة غير 

 .منتظمة

(2) 

تقييم أداء كافة العاملين  يتمّ 

 .بصورة غير منتظمة

(3) 

لين ة العامتقييم أداء كاف يتمّ 

  .بصورة دورية ومنتظمة

(4) 

تقييم أداء كافة العاملين  يتمّ 

  بصورة دورية ومنتظمة

  .التّقييمى عل همويتم إطالع

هل توجد إجراءات  .2.4.2.2

دة للمساءلة عند التقصير محدّ 

في أداء األعمال المتضمنة في 

 الوصف الوظيفي؟

(0) 

ال توجد إجراءات 

 .للمساءلة

(1) 

ءات للمساءلة توجد إجرا

تغطي بعض حاالت 

  .التقصير

(2) 

توجد إجراءات للمساءلة 

حاالت  معظمتغطي 

 .ةغير مطبق لكنّهاالتقصير 

(3) 

قة توجد إجراءات مطبّ 

معظم للمساءلة تغطي 

 .حاالت التقصير

(4) 

قة  توجد إجراءات مطبّ 

للمساءلة تغطي كافة 

 .التقصيرحاالت 

تم مراجعة تهل  .3.4.2.2

تقييم األداء  راءاتإجوتطوير 

  والمساءلة؟

 

 (0) 

تم مراجعة أو تطوير تلم 

تقييم األداء  إجراءات

 .والمساءلة

(1) 

تم مراجعة بعض ت 

إجراءات تقييم األداء 

 .والمساءلة

(2) 

معظم مراجعة وتطوير تم ت

إجراءات تقييم األداء 

 .بشكل متقطع والمساءلة

(3) 

معظم مراجعة وتطوير تم ت

ألداء تقييم اإجراءات 

  .والمساءلة

(4) 

مراجعة وتطوير كافة تم ت

م األداء تقيي إجراءات

 .والمساءلة بصورة منتظمة

 المؤّسسةيوجد في هل  .4.4.2.2

م بتقيي خاّصةسياسات وإجراءات 

أداء مجالس الحاكمية واإلدارة 

  العليا؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، توجد بعض السياسات 

 .قةغير مطبّ  لكنّها

(2) 

توجد بعض السياسات  نعم،

قة مطبّ  لكنّهاواإلجراءات 

 .بشكل جزئي أحيانا  

(3) 

نعم، توجد بعض السياسات 

قة مطبّ  لكنّهاواإلجراءات 

 .بشكل جزئي غالبا  

(4) 

نعم، توجد بعض السياسات 

قة واإلجراءات وهي مطبّ 

 .بشكل تام دائما  
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 =    والمساءلة التّقييمر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = والمساءلة التّقييمر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .المعيار الفرعي الثالث: النزاهة المؤسسية .3.2

لى هذا المعيار من ع مؤّسساتيتم تقييم الومات. ومتابعة التظلّ  ،وإصدار العقوبات ،ومنح الجوائز ،تحقيق العدالةفي و ،أعمالهاق الشفافية في تنفيذ جميع تطبّ  أنْ  المؤّسسةيجب على 

 رات التالية:خالل المؤشّ 

 .المؤّسسةأعمال تطبيق الشفافية في تنفيذ جميع . 1.3.2

 إجراءات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.. 2.3.2

 .منح الحوافز وإصدار العقوبات ومتابعة التظلم أسس وإجراءات. 3.3.2

 

 

 .لثاني: الحوكمة. المعيار ا2

 .. المعيار الفرعي الثالث: النزاهة المؤسسية3.2

 تطبيق الشفافية في تنفيذ. 1.3.2

 .المؤّسسةأعمال جميع 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةق هل تطبّ  .1.1.3.2

 ؟مالهاأعالشفافية في تنفيذ جميع 

(0) 

 .ال ،ا  أبد
(1) 

عن  رت معلومات قليلةوفّ 

عض بالشفافية في ق يتطب

 .أعمالها

(2) 

رت معلومات كافية عن وفّ 

عض بالشفافية في  قيتطب

 .أعمالها

(3) 

رت معلومات كافية عن وفّ 

 عظممالشفافية في  قيتطب

  .أعمالها

(4) 

رت معلومات كافية عن وفّ  

الشفافية في جميع  قيتطب

 .أعمالها

توجد شفافية في  هل .2.1.3.2

تعيين أعضاء مجالس الحاكمية 

 ورؤسائها؟

(0) 

ال توجد شفافية في تعيين 

 .منهم أيّ 

(1) 

أحيانا  توجد شفافية في 

 .تعيين عدد قليل منهم

(2) 

ما توجد شفافية في  غالبا  

  .منهم قليلتعيين عدد 

(3) 

دائما  توجد شفافية في 

 .تعيين معظمهم

(4) 

دائما  توجد شفافية في 

 .األعضاءتعيين جميع 

توثيق سياسة  يتمّ هل  .3.1.3.2

الشفافية ونشرها وتقييمها بشكل 

 واضح ومتكامل؟

(0) 

توثيق سياسة  يتمّ  ، لمال

الشفافية أو نشرها أو 

 .تقييمها

(1) 

فية فاتوثيق سياسة الش تمّ 

ولكن دون نشرها أو 

 .تقييمها

(2) 

توثيق سياسة الشفافية  تمّ 

 .مهاونشرها لكن دون تقيي

(3) 

توثيق سياسة الشفافية  تمّ 

 .ونشرها وتقييمها

(4) 

 توثيق سياسة الشفافية يتمّ 

 دوريّا  ونشرها وتقييمها 

 .بشكل واضح ومتكامل

 

 =    الشفافيةر تطبيق مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 
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 = الشفافيةر تطبيق الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 .المعيار الفرعي الثالث: النزاهة المؤسسية .3.2

العدالة . إجراءات تحقيق 2.3.2

 .وتكافؤ الفرص

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

فر في اتويهل  .1.2.3.2

ت سياسات وإجراءا المؤّسسة

بتحقيق العدالة وتكافؤ  خاّصة

 ؟الفرص

(0) 

 سياسات أو ال توجد

  .إجراءات

(1) 

 بعض السياساتتوجد 

  .غير مطبقة لكنّها

(2) 

بعض السياسات توجد 

قة في مطبّ ال واإلجراءات

 .بعض الحاالت

(3) 

 سياسات وإجراءاتتوجد 

 .حاالتال معظم قة فيمطبّ 

(4) 

 سياسات وإجراءاتتوجد 

 حاالتال كافة قة فيمطبّ 

 .بفعاليّة

 المؤّسسةق هل تطبّ  .4.2.3.2

 نظام العقوبات التأديبية بعدالة؟

 

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةق ال تطبّ 

 .بعدالةعقوبات 

(1) 

تطبيق العقوبات  يتمّ نعم، 

 جّدا  على عدد قليل  بعدالة

 .من المخالفات

(2) 

تطبيق العقوبات  يتمّ نعم، 

على عدد قليل من  بعدالة

 .المخالفات

(3) 

تطبيق العقوبات  يتمّ نعم، 

على عدد كبير من  بعدالة

 .المخالفات

(4) 

تطبيق العقوبات  يتمّ نعم، 

على جميع  بعدالة

 .المخالفات

 

 =    العدالة وتكافؤ الفرصر إجراءات تحقيق مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 =    العدالة وتكافؤ الفرصر إجراءات تحقيق الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثاني: الحوكمة2

 .. المعيار الفرعي الثالث: النزاهة المؤسسية3.2

الحوافز إجراءات منح  .3.3.2

وإصدار العقوبات ومتابعة 

 .مالتظلّ 

 الجْودةمستويات 

 (4وى)المست (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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 المؤّسسةق هل تطبّ  .1.3.3.2

أسس وإجراءات شفافة لمنح 

 يها؟الحوافز لمستحقّ 

(0) 

ال توجد أسس أو إجراءات 

 .لمنح الحوافز

(1) 

يوجد أسس وإجراءات 

غير  ولكنّهالمنح الحوافز 

 .قةمطبّ 

(2) 

تطبيق أسس  يتمّ أحيانا  

وإجراءات شفافة لمنح 

  .الحوافز

(3) 

 أسستطبيق  يتمّ ما غالبا  

وإجراءات شفافة لمنح 

 .الحوافز

(4) 

تطبيق أسس  يتمّ ما دائما  

وإجراءات شفافة لمنح 

  .الحوافز

 المؤّسسةق هل تطبّ  .2.3.3.2

إجراءات شفافة في إصدار 

العقوبات وفق التشريعات 

 المعتمدة؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

أحيانا  تطبيق إجراءات  يتمّ 

شفافة في إصدار بعض 

  .العقوبات

(2) 

غالبا  تطبيق إجراءات  يتمّ 

شفافة في إصدار معظم 

  .العقوبات

(3) 

تطبيق إجراءات  دائما   يتمّ 

شفافة في إصدار معظم 

 .العقوبات

(4) 

تطبيق إجراءات  دائما   يتمّ 

شفافة في إصدار جميع 

 .العقوبات

توثيق ونشر  يتمّ هل  .3.3.3.2

أسس وإجراءات الحوافز 

والعقوبات التأديبية وحاالت 

 المؤّسسةم المطبقة في تظلّ ال

 بشكل واضح ومتكامل؟ 

(0) 

توثيق أو نشر  أيّ ال يوجد 

 .لها

(1) 

يوجد توثيق ضعيف لها 

 .ولكن دون نشرها

(2) 

لها مع  جيدّ يوجد توثيق 

 .نشر بعضها

(3) 

لها مع  جيدّ يوجد توثيق 

 .نشر غالبيتها

(4) 

يوجد توثيق ممتاز لها مع 

نشرها بمختلف الوسائل 

 .الممكنة

 تطبيق يتمّ هل  .4.3.3.2

م بشفافية وفق إجراءات التظلّ 

 التشريعات المعتمدة؟

(0) 

إجراءات  تطبيق يتمّ ال 

 .مالتظلّ 

(1) 

 إجراءات تطبيق يتمّ أحيانا  

 .م بشفافيةالتظلّ 

(2) 

 إجراءات تطبيق يتمّ  غالبا  

 .م بشفافيةالتظلّ 

(3) 

إجراءات  تطبيق يتمّ  دائما  

 .م بشفافيةالتظلّ 

(4) 

إجراءات  تطبيق يتمّ  ئما  دا

م بشفافية واضحة التظلّ 

 .ومعلنة

مراجعة  جراءإ تمّ هل  .5.3.3.2

 متطوير ألسس وإجراءات التظلّ و

 ؟المؤّسسةالمطبقة في 

 (0) 

تم مراجعتها أو تلم 

 .تطويرها

(1) 

 .مراجعة بعضها أحيانا  تم ت
(2) 

مراجعة وتطوير تم ت

 .غالبيتها بشكل متقطع

(3) 

معظم تطوير مراجعة وتم ت

  .األسس واإلجراءات

(4) 

مراجعة وتطوير كافة  يتمّ 

األسس واإلجراءات 

  .بصورة منتظمة

 

 =    وإصدار العقوبات ومتابعة التظلمر إجراءات منح الحوافز مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = تظلموإصدار العقوبات ومتابعة الر إجراءات منح الحوافز الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 الحوكمة: الثانيالتقدير العام للمعيار 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (           :         التوافر واإلصدار .1.1.2
 

 

 (=1عدد البنود  ) X:                  التقدير   )    (التوافق واالنسجام .2.1.2
 

       (=2عدد البنود  ) X:                    التقدير   )    (والمراجعة التّقييم .3.1.2
 

 (=2عدد البنود  ) X:                       التقدير   )    (التوثيق والنشر .4.1.2
 

  (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :       الهياكل التنظيمية .1.2.2
 

  (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                :    مجالس الحاكمية .2.2.2
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :       الوصف الوظيفي .3.2.2
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :             تقييم األداء .4.2.2
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                 :     تطبيق الشفافية .1.3.2
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                   :     تحقيق العدالة .2.3.2
 

 (=5عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :             منح الحوافز .3.3.2
 

  ام:  التقدير الع
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟑𝟎
 = 

 

 ق:المستوى المتحقّ 

 أولويات التحسين:
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 . المعيار الثالث: البرامج األكاديمية.3

 م.المعيار الفرعي األول: سياسات التعليم والتعلّ  .1.3

رها، ن العملية إجراءات مكتوبة الستحداث البرامج األكاديمية وتطويتتضمّ  أنْ سات التعليم والتعلم. ويجب تبني عملية للتعبير بوضوح عن سيا أنْ  التعليميّة مؤّسساتع من اليتوقّ 

 ن كل الخطوات والممارسات. وافية تبيّ  سجاّلتم. وكل هذا ينبغي توثيقه في وسياسات القبول والتخرج، وسياسات االنتقال ومعادلة المواد، وتحسين أساليب التعليم والتعلّ 

 

 ق بما يلي:رات تتعلّ من خالل مؤشّ  مسيتم الحكم على سياسات التعليم والتعلّ و

 . سياسات استحداث البرامج األكاديمية وتطويرها وإيقافها. 1.1.3

 ج.بالقبول والتخرّ  المتعلّقةالسياسات واإلجراءات . 2.1.3

 سياسات وإجراءات انتقال الطلبة ومعادلة المواد .. 3.1.3

 م.التعلّ التعليم والمستمر ألساليب عمليتي التحسين . 4.1.3

 العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المكتبة وقواعد البيانات.. 5.1.3

 م ومتابعتها.دور المجالس ومسؤوليتها عن تنفيذ سياسات التعليم والتعلّ . 6.1.3

 وحة.م المتوقعة لجميع البرامج األكاديمية المطرنشر مخرجات التعلّ . 7.1.3

 

 التقدير الوصفي لألداء

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .م. المعيار الفرعي األول: سياسات التعليم والتعلّ 1.3

سياسات استحداث البرامج . 1.1.3

 .األكاديمية وتطويرها وإيقافها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى . 1.1.1.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

ومعلنة الستحداث البرامج 

 األكاديمية؟ 

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسة تقّدملم 

سياسات أو إجراءات 

 .قةموثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

 .غير معلنة وغير مطبقة

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة  وإجراءات موثّ 

 .نة ومطبقة جزئيا  غير معل

(3) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة  وإجراءات موثّ 

 .جزئيا  ومطبقة 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة وإجراءات موثّ 

 ا .ومطبقة تمام

تنسجم سياسات هل . 2.1.1.3

وإجراءات القبول مع رسالة 

ومتطلبات البرامج  المؤّسسة

 ؟ األكاديمية

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

ل منها ينسجم مع نعم، القلي

 .ومتطلبات البرامجالرسالة 

(2) 

ينسجم مع  بعضهانعم، 

 .ومتطلبات البرامجالرسالة 

(3) 

ينسجم مع  معظمهانعم، 

 .متطلبات البرامجوالرسالة 

(4) 

ينسجم مع  جميعهانعم، 

 .ومتطلبات البرامجالرسالة 

 المؤّسسةهل لدى . 3.1.1.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

البرامج  ومعلنة لتطوير

 األكاديمية؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسة تقّدملم 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

 .غير معلنة وغير مطبقة

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة  وإجراءات موثّ 

 .جزئيا  غير معلنة ومطبقة 

(3) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة  وإجراءات موثّ 

 .جزئيا  مطبقة و

(4) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة وإجراءات موثّ 

 .ومطبقة تماما  
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 المؤّسسةهل لدى . 4.1.1.3

 موثّقةسياسات وإجراءات 

ومعلنة إليقاف البرامج 

 األكاديمية؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسة تقّدملم 

سياسات او إجراءات 

 .موثّقة

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها موثّقةوإجراءات 

 .معلنة وغير مطبقة غير

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها  موثّقةوإجراءات 

 .جزئيا  غير معلنة ومطبقة 

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   موثّقةوإجراءات 

 .جزئيا  ومطبقة 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  موثّقةوإجراءات 

 .ومطبقة تماما  

 المؤّسسةهل لدى . 5.1.1.3

راجعة آليات مكتوبة وواضحة لم

سياسات وإجراءات استحداث 

 البرامج وتطويرها وإيقافها؟

(0) 

آليات  أيّة ليس لديها

 مكتوبة وواضحة.

(1) 

 لكنّهامكتوبة آليات  لديها

 غير واضحة وغير مطبقة.

 

(2) 

مكتوبة آليات  لديها

 ولكنّها جزئيا  واضحة و

 غير مطبقة.

 

(3) 

مكتوبة آليات  لديها

ا خطواته جزئيا  واضحة و

سلة منطقيا  ويصعب متسل

 .تنفيذها

(4) 

مكتوبة آليات  لديها

خطواتها  واضحة تماما  و

 هلمتسلسلة منطقيا  ويس

 .تنفيذها

تطوير البرامج  تمّ هل . 6.1.1.3

 ؟المؤّسسةاألكاديمية في 

(0) 

من  أيّ تطوير  يتمّ لم  ،ال

 .برامجها

 

(1) 

تطوير برنامج  تمّ نعم، 

واحد في آخر خمس 

 .ا  يشكل سنوات تطويرا  

(2) 

تطوير برنامج  تمّ نعم، 

واحد في آخر خمس 

 .جوهريّا   سنوات تطويرا  

(3) 

برامج  عّدةتطوير  تمّ نعم، 

في آخر خمس سنوات 

 .جوهريّا   تطويرا  

(4) 

تطوير جميع  تمّ نعم، 

البرامج  في آخر خمس 

 .جوهريّا   تطويرا   سنوات

 

 =    رامج األكاديمية وتطويرها وإيقافهاسياسات استحداث البر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = سياسات استحداث البرامج األكاديمية وتطويرها وإيقافهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .متعلّ . المعيار الفرعي األول: سياسات التعليم وال1.3

. السياسات واإلجراءات 2.1.3

 .جبالقبول والتخرّ  المتعلّقة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى  . هل 1.2.1.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

  ؟لقبول الطلبة ومعلنة

(0) 

 أيّة المؤّسسةدم لم تقّ 

سياسات او إجراءات 

 .قةموثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

 .غير معلنة وغير مطبقة

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة  وإجراءات موثّ 

 .ا  غير معلنة ومطبقة جزئي

(3) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة  وإجراءات موثّ 

 .ا  زئيومطبقة ج

(4) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة وإجراءات موثّ 

 .ا  ومطبقة تمام

 المؤّسسة. هل لدى 2.2.1.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

 ج ومنح الدرجاتومعلنة للتخرّ 

 ؟العلمية

(0) 

 المؤّسسة تقّدمال لم  ،أبدا  

سياسات او إجراءات  ةأيّ 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة  جراءات  موثّ وإ

(3) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة  وإجراءات موثّ 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة وإجراءات موثّ 

 .ودرجة االلتزام بها عالية
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غير معلنة ودرجة االلتزام 

 .بها قليلة

غير معلنة ودرجة االلتزام 

 .متوّسطةبها 

ودرجة االلتزام بها 

 .متوّسطة

 المؤّسسةهل لدى . 3.2.1.3

 قة ومعلنةتعليمات وأسس موثّ 

 للنجاح والرسوب؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسة تقّدملم 

 قة.تعليمات او أسس موثّ 

 

(1) 

نعم، توجد تعليمات وأسس 

غير معلنة  لكنّهاقة موثّ 

 .ودرجة االلتزام بها قليلة

(2) 

نعم، توجد تعليمات وأسس  

غير معلنة  لكنّهاقة  موثّ 

 .وااللتزام بها متوسط

(3) 

نعم، توجد تعليمات وأسس 

لنة  ودرجة قة ومعموثّ 

 .متوّسطةااللتزام بها 

(4) 

نعم، توجد تعليمات وأسس 

قة ومعلنة ودرجة موثّ 

 .االلتزام بها عالية

 المؤّسسةهل يوجد في . 4.2.1.3

واضحة لحفظ وإجراءات مكتوبة 

 العالمات؟ 

 

(0) 

إجراءات  أيّةوجد تال 

 مكتوبة وواضحة.

 

(1) 

إجراءات وجد تنعم، 

غير واضحة  لكنّهامكتوبة 

 وغير مطبقة.

 

(2) 

إجراءات وجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

 غير مطبقة. ولكنّها

 

(3) 

إجراءات وجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

وخطواتها متسلسلة منطقيا  

 .ويصعب تنفيذها

(4) 

إجراءات وجد تنعم، 

 واضحة تماما  ومكتوبة 

وخطواتها متسلسلة منطقيا  

 .ويسهل تنفيذها

 المؤّسسةوجد في هل ي. 5.2.1.3

مكتوبة وواضحة  إجراءات

لمراجعة التعليمات واإلجراءات 

 ج؟بالقبول والتخرّ  المتعلّقة

(0) 

مكتوبة  إجراءاتوجد تال 

 وواضحة.

(1) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

غير واضحة  لكنّهامكتوبة 

 وغير مطبقة.

(2) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

 غير مطبقة. ولكنّها

(3) 

 إجراءاتوجد تم، نع

 جزئيا  مكتوبة وواضحة 

ا متسلسلة منطقيا  خطواته

 .ويصعب تنفيذها

(4) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 مكتوبة وواضحة تماما  

تسلسلة منطقيا  خطواتها م

 .ويسهل تنفيذها

 

 بالقبول والتخرج =    المتعلّقةر السياسات واإلجراءات مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 بالقبول والتخرج = المتعلّقةر السياسات واإلجراءات ي لتقديرات مؤشّ الوسط الحساب

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .م.  المعيار الفرعي األول: سياسات التعليم والتعلّ 1.3

. سياسات وإجراءات 3.1.3

 .ادانتقال الطلبة ومعادلة المو

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى . 1.3.1.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

اً ومعلنة النتقال الطلبة داخلي

 ؟وخارجياً 

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

 .غير معلنة وغير مطبقة

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة  وإجراءات  موثّ 

 .غير معلنة ومطبقة جزئيا  

(3) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة  وإجراءات موثّ 

 .ا  ومطبقة جزئي

(4) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة وإجراءات موثّ 

 .ا  ومطبقة تمام
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 المؤّسسةهل لدى . 2.3.1.3

 قةاءات موثّ سياسات وإجر

 ؟ ومعلنة لمعادلة المواد الدراسية

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

و إجراءات أسياسات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

 .غير معلنة وغير مطبقة

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة  وإجراءات موثّ 

 .ا  غير معلنة ومطبقة جزئي

(3) 

نعم، توجد سياسات 

قة موثّ  جيّدةإجراءات و

 .ا  ومطبقة جزئيومعلنة 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة وإجراءات موثّ 

 ا .ومطبقة تمام

 المؤّسسةهل يوجد في . 3.3.1.3

لمراجعة سياسات  إجراءات

وإجراءات انتقال الطلبة ومعادلة 

 المواد؟

(0) 

 إجراءات أيّةوجد تال 

 مكتوبة وواضحة.

 

(1) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

غير واضحة  لكنّهامكتوبة 

 وغير مطبقة.

 

(2) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

 غير مطبقة. ولكنّها

(3) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

وخطواتها متسلسلة منطقيا  

 ويصعب تنفيذها.

(4) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 واضحة تماما  ومكتوبة 

خطواتها متسلسلة منطقيا  

  .تنفيذهاويسهل 

 

 ر سياسات وإجراءات انتقال الطلبة ومعادلة المواد =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر سياسات وإجراءات انتقال الطلبة ومعادلة المواد =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .م. المعيار الفرعي األول: سياسات التعليم والتعلّ 1.3

. التحسين المستمر 4.1.3

 .معلّ م والتيألساليب عمليتي التعل

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

هل يوجد تحسين . 1.4.1.3

 ؟ملّ والتع مستمر ألساليب التعليم

(0) 

 ال. ا ،أبد
(1) 

من  %5نعم، لدى حوالي 

 .والمواد الدراسية البرامج

(2) 

من  %10نعم، لدى حوالي 

 .والمواد الدراسية البرامج

(3) 

من  %30نعم، لدى حوالي 

 .والمواد الدراسية البرامج

(4) 

من فأكثر  %50نعم، لدى 

 والمواد الدراسية. البرامج

 المؤّسسةهل لدى . 2.4.1.3

 تقييمإجراءات مكتوبة وواضحة ل

 فعالية البرامج بشكل دوري؟

(0) 

إجراءات  أيّةوجد تال 

 مكتوبة وواضحة.

 

(1) 

إجراءات وجد تنعم، 

غير واضحة  لكنّهامكتوبة 

 وغير مطبقة.

 

(2) 

إجراءات وجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

 غير مطبقة. ولكنّها

 

(3) 

إجراءات وجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

ب يصعومتسلسلة منطقيا  و

 .تنفيذها

(4) 

إجراءات وجد تنعم، 

 واضحة تماما  ومكتوبة 

ومتسلسلة منطقيا  ويسهل 

 .تنفيذها

 المؤّسسةهل يوجد في . 3.4.1.3

خطط لتحسين البرامج 

 كاديمية؟األ

(0) 

خطط  أيّ تقديم  يتمّ لم 

لتحسين البرامج 

 كاديمية.األ

(1) 

غير مكتملة  المقّدمةالخطط 

 .ن غير ملحوظوالتحسّ 

(2) 

مكتملة  المقّدمةالخطط 

لدرجة  ملحوظن والتحسّ 

 .قليلة

(3) 

مكتملة  المقّدمةالخطط 

لدرجة  ملحوظن والتحسّ 

 .متوّسطة

(4) 

 متازةم المقّدمةالخطط 

ملحوظ لدرجة ن والتحسّ 

 .عالية
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هل تسهم جهات . 4.4.1.3

 دعماالختصاص المختلفة في 

 م؟لّ م والتعيوتعزيز عمليتي التعل

(0) 

ج نتائ أيّة لمؤّسسةام لم تقدّ 

 .حول الموضوع

(1) 

 تدلّ نتائج  المؤّسسةمت قدّ 

 .سهامات ضعيفةإعلى 

(2) 

 تدلّ نتائج  المؤّسسةمت قدّ 

 .متوّسطةسهامات إعلى 

(3) 

 نتائج تدلّ  المؤّسسةمت قدّ 

 .جيّدةسهامات إعلى 

(4) 

 تدلّ نتائج  المؤّسسةمت قدّ 

 .ممتازةسهامات إعلى 

 

 =    التعليم والتعلّمر التحسين المستمر ألساليب عمليتي ة لمؤشّ مجموع التقديرات المعطا

 = التعليم والتعلّمر التحسين المستمر ألساليب عمليتي الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .مسياسات التعليم والتعلّ  . المعيار الفرعي األول:1.3

. العالقة بين أعضاء هيئة 5.1.3

التدريس والعاملين في قواعد 

 .والمكتبة  البيانات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

هناك إجراءات هل . 1.5.1.3

 بين هيئة التدريس ح العالقةتوضّ 

يانات قواعد البوالعاملين في 

 ؟ المكتبةو

 

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

 .إجراءات

(1) 

 المؤّسسةمت قدّ نعم، 

 .ضعيفة إجراءات

(2) 

 المؤّسسةقّدمت نعم، 

 .متوّسطةإجراءات 

(3) 

 عددا   المؤّسسةقّدمت نعم، 

 .الفْعالة اإلجراءاتمن 

(4) 

 عددا   المؤّسسةقّدمت نعم، 

 .جّدا  الفْعالة  اإلجراءاتمن 

 

 ر العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المكتبة وقواعد البيانات =   لتقديرات المعطاة لمؤشّ مجموع ا

 ر العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المكتبة وقواعد البيانات =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الثالث: البرامج األكاديمية. المعيار 3

 .م. المعيار الفرعي األول: سياسات التعليم والتعلّ 1.3

ر المجالس . دوْ 6.1.3

ومسؤوليتها عن تنفيذ سياسات 

 .م ومتابعتهاالتعليم والتعلّ 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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هل تقوم المجالس . 1.6.1.3

بدورها في تنفيذ  المختلفة

 ؟معلّ م والتيسياسات التعل

(0) 

 .الا ، أبد

 

(1) 

الذي تقوم الدور  لكننعم، 

غير واضح وغير به 

 .قموثّ 

(2) 

 الذي تقوم به نعم، والدور

 .قوغير موثّ  واضح جزئيا  

(3) 

 الذي تقوم به نعم، والدور

 .قوموثّ  واضح جزئيا  

(4) 

 الذي تقوم به نعم، والدور

 .قوموثّ  ماما  تواضح 

تتابع المجالس . هل 2.6.1.3

م يفة تنفيذ سياسات التعلالمختل

 ؟موالتعلّ 

(0) 

 .ال ا ،أبد

 

(1) 

نعم، وتتصف المتابعة بأنها 

 .قةوغير موثّ  شكلية

(2) 

نعم، وتتصف المتابعة بأنها 

 .قةوموثّ  شكلية

(3) 

نعم، وتتصف المتابعة بأنها 

 قة.وموثّ  جزئيا   جّديّة

(4) 

صف المتابعة بأنها نعم، وتت

 .قةوموثّ  ائما  د جّديّة

 

 م ومتابعتها =   ر دور المجالس ومسؤوليتها عن تنفيذ سياسات التعليم والتعلّ مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 م ومتابعتها =ر دور المجالس ومسؤوليتها عن تنفيذ سياسات التعليم والتعلّ الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  دةالجوْ مستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .م.  المعيار الفرعي األول: سياسات التعليم والتعلّ 1.3

م . نشر مخرجات التعلّ 7.1.3

المتوقعة لجميع البرامج 

 .األكاديمية المطروحة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3توى)المس (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةعملت . هل 1.7.1.3

على نشر مخرجات التعلّم 

 ؟عة لبرامجها المطروحةالمتوقّ 

(0) 

فالمخرجات غير  .ال ،أبدا  

 .فرةامتو

(1) 

نعم، لعدد قليل من البرامج 

 .فّعالةبوسائط غير 

(2) 

نعم، لعدد قليل من البرامج 

 .فّعالةبوسائط 

(3) 

نعم، لمعظم برامجها 

 .فّعالةائط وبوس

(4) 

نعم، لجميع برامجها 

 .فّعالةوبوسائط متعددة 

ما درجة وعي أعضاء . 2.7.1.3

هيئة التدريس والعاملين والطلبة 

من  عةم المتوقّ بمخرجات التعلّ 

 البرامج المطروحة؟

(0) 

 أيّ الجميع ال يعرف عنها 

 شيء.

 

(1) 

 لدى كل قليلةتوجد معرفة 

من أعضاء هيئة التدريس 

 والعاملين.والطلبة 

(2) 

لدى  متوّسطةتوجد معرفة 

 ،أعضاء هيئة التدريس

وقليلة لدى كل من الطلبة 

 والعاملين.

(3) 

لدى  عاليةتوجد معرفة 

 ،أعضاء هيئة التدريس

ومتوسطة لدى كل من 

 .الطلبة والعاملين

(4) 

لدى  عاليةتوجد معرفة 

أعضاء هيئة التدريس 

 .والطلبة والعاملين

 لمؤّسسةا نشرتهل . 3.7.1.3

مصفوفة االرتباط بين األهداف 

م لكل ومخرجات التعلّ  التعليميّة

 برنامج أكاديمي؟

(0) 

  ال وجود لمصفوفة

االرتباط في جميع البرامج 

 .األكاديمية

(1) 

امج نلبر نشرتهانعم،  

 .واحد

(2) 

لعدد قليل من  نشرتهانعم، 

  .البرامج

(3) 

 لمعظم نشرتهانعم، 

  .البرامج

(4) 

لجميع  هانشرتنعم، 

  .البرامج



 دليل قياس معايير ضمان الجْودة لمؤّسسات التعليم العالي

 

35 
 

 

 المتوقعة لجميع البرامج األكاديمية المطروحة =    التعلّمر نشر مخرجات مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 المتوقعة لجميع البرامج األكاديمية المطروحة = التعلّمر نشر مخرجات الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 حسين:أولويات الت

 

 المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية. .2.3

 تسعى إلى تقييم تلك الخطط وتطويرها بشكل دوري. خطط دراسية واضحة لكل البرامج األكاديمية المطروحة فيها، وأنْ عملية لوضع يكون لديها  أنْ  التعليميّة مؤّسساتع من اليتوقّ 

مدخالت البرامج المطروحة وعملياتها ومخرجاتها. وكل هذا ينبغي توثيقه في  جْودةويضمن مقدرتها على االستمرار في ضمان  رسالتهاق مع هذه الخطط بما يتف مؤّسسة ور كلتطّ  أنْ وينبغي 

 ن كل الخطوات والممارسات. وافية تبيّ  سجاّلت

 

 ق بما يلي:رات تتعلّ من خالل مؤشّ  وسيتم الحكم على الخطط الدراسية

 ة للبرامج المطروحة وتكاملها.وضوح الخطط الدراسي. 1.2.3

 ورسالتها وغاياتها. المؤّسسةمدى انسجام البرامج المطروحة مع رؤية . 2.2.3

 سياسات وإجراءات تقييم الخطط الدراسية وتطويرها بشكل دوري.. 3.2.3

 برامج اإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطلبة.. 4.2.3

 التهم وتخصصاتهم لمجاالت البرامج المطروحة ومستوياتها.ومدى مناسبة مؤهّ  ،ريستوفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التد. 5.2.3

 الالزمة للبرامج األكاديمية. التعليميّةتوفير المصادر . 6.2.3

 مدخالت البرامج المطروحة وعملياتها ومخرجاتها. جْودةسياسات وإجراءات متابعة ضمان . 7.2.3

 األخرى. التعليميّة ّسساتمؤبرامج التبادل الطالبي مع ال. 8.2.3

 سياسات القبول في برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.. 9.2.3

 الشمولية والعمق المعرفي والتسلسل المنطقي لبرامج الدراسات العليا المطروحة.. 10.2.3

 ج لبرامج الدراسات العليا.التخرّ  متطلّباتجراءات إسياسات و. 11.2.3

 وإجراءات إعداد األطروحات والرسائل العلمية.تعليمات . 12.2.3

 االلتزام بالمدة الزمنية المخصصة للبرامج المطروحة.. 13.2.3

 لطلبة الدراسات العليا. المقّدمةالجرايات والمنح . 14.2.3
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 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

ح الخطط الدراسية . وضو1.2.3

 .للبرامج المطروحة وتكاملها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

ما درجة وضوح . 1.1.2.3

الخطط الدراسية للبرامج 

 المطروحة؟

(0) 

خطط  أيّةتقديم  يتمّ لم 

 .للبرامجدراسية 

(1) 

غير  المقّدمةالخطط 

ضعيفة و ،واضحة

  .صميمتال

(2) 

واضحة  المقّدمةالخطط 

 .تصميمال ومقبولة جزئيا  

(3) 

واضحة  المقّدمةالخطط 

 .جيدّ وذات تصميم 

(4) 

واضحة  المقّدمةالخطط 

 .متازوذات تصميم م تماما  

هل الخطط الدراسية . 2.1.2.3

 للبرامج المطروحة متكاملة؟

(0) 

خطط  أيّةتقديم  يتمّ لم 

 .للبرامجدراسية 

(1) 

متكاملة  لمقّدمةاالخطط 

 .بدرجة ضعيفة

(2) 

 متكاملة المقّدمةالخطط 

 .متوّسطة بدرجة

(3) 

متكاملة  المقّدمةالخطط 

 .جيّدةبدرجة 

(4) 

متكاملة  المقّدمةالخطط 

 .بدرجة ممتازة

ن الخطط هل تبيّ . 3.1.2.3

العامة  المتطلّباتالدراسية 

 للبرامج المطروحة بوضوح؟

(0) 

خطط  أيّةتقديم  يتمّ لم 

  .للبرامجراسية د

(1) 

ن تبيّ  المقّدمةالخطط 

العامة لعدد قليل  المتطلّبات

 .من البرامج المطروحة

(2) 

ن تبيّ  المقّدمةالخطط 

العامة لحوالي  المتطلّبات

 .نصف البرامج المطروحة

(3) 

ن تبيّ  المقّدمةالخطط 

العامة لمعظم  المتطلّبات

 .البرامج المطروحة

(4) 

ن تبيّ  المقّدمةالخطط 

العامة لجميع  متطلّباتال

 .البرامج المطروحة

 

 ر وضوح الخطط الدراسية للبرامج المطروحة وتكاملها =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر وضوح الخطط الدراسية للبرامج المطروحة وتكاملها =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .معيار الثالث: البرامج األكاديمية. ال3

 .المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية. 2.3

. مدى انسجام البرامج 2.2.3

 المؤّسسةالمطروحة مع رؤية 

 .ورسالتها وغاياتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

نسجم البرامج هل ت. 1.2.2.3

وحة مع رؤية ورسالة المطر

 ؟ المؤّسسةوغايات 

(0) 

 أيّ  المؤّسسة تقّدمال، لم 

 دليل على االنسجام.

(1) 

 أدلّة المؤّسسةنعم، قدمت 

 قليلة على انسجام ضعيف.

(2) 

 أدلّة المؤّسسةنعم، قدمت 

 .مقبولقليلة على انسجام 

(3) 

 أدلّة المؤّسسةنعم، قدمت 

 .جيدّ على انسجام  كافية

(4) 

 أدلّة المؤّسسة نعم، قدمت

 .ممتازعلى انسجام  كافية

 

 ورسالتها وغاياتها =    المؤّسسةر مدى انسجام البرامج المطروحة مع رؤية مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 
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 ورسالتها وغاياتها = المؤّسسةر مدى انسجام البرامج المطروحة مع رؤية الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق حقّ المت الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية. 2.3

. سياسات وإجراءات تقييم 3.2.3

  .الخطط الدراسية وتطويرها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

وجد لدى هل ي. 1.3.2.3

سياسات وإجراءات  المؤّسسة

 وتطوير قة ومعلنة لتقييمموثّ 

 الخطط الدراسية بشكل دوري؟

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ ال، 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

 المقّدمة  سياساتالنعم، 

 ،غير معلنة لكنّهاقة موثّ 

 .قةوغير مطبّ 

(2) 

قة  سياسات موثّ النعم، 

قة طبّ وم ،غير معلنة لكنّها

 .جزئيا  

(3) 

قة سياسات  موثّ النعم، 

 جزئيا .قة ومطبّ  ،ومعلنة

(4) 

قة سياسات موثّ النعم، 

 ا .قة تمامومعلنة ومطبّ 

هل يوجد لدى . 2.3.2.3

سياسات وإجراءات  المؤّسسة

قة ومعلنة لتقييم المواد موثّ 

 الدراسية؟

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

م، توجد سياسات نع

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

 .قةوغير مطبّ  ،غير معلنة

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها  موثّقةوإجراءات 

 .ومطبقة جزئيا   ،غير معلنة

(3) 

نعم، توجد سياسات 

 ،ومعلنة موثّقةراءات وإج

 .ا  ة جزئيومطبقّ 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

، ومعلنة موثّقةوإجراءات 

 .ا  قة تمامومطبّ 

 

 ر سياسات وإجراءات تقييم الخطط الدراسية وتطويرها بشكل دوري =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر سياسات وإجراءات تقييم الخطط الدراسية وتطويرها بشكل دوري =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .األكاديمية . المعيار الثالث: البرامج3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

. برامج اإلرشاد والتوجيه 4.2.3

 األكاديمي للطلبة.

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةر هل توفّ . 1.4.2.3

اإلرشاد والتوجيه األكاديمي 

  للطلبة؟

(0) 

 أيّ  المؤّسسةفي ال يوجد 

  .إرشاد وتوجيه أكاديمي

(1) 

 %5نعم، يخدم على األكثر 

 من الطلبة.

(2) 

 %5ما بين نعم، يخدم 

 من الطلبة. %10و

(3) 

 %10 ما بيننعم، يخدم 

 من الطلبة. %20و

(4) 

نعم، يخدم ما يزيد على 

 من الطلبة. 20%
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 المؤّسسةر هل توفّ . 2.4.2.3

اسبة اإلرشاد األكاديمي المن أدلّة

 للطلبة؟

(0) 

 .ال ا ،أبد

 

(1) 

في القليل من البرامج،  ،نعم

 .ودرجة مناسبتها ضعيفة

(2) 

في القليل من البرامج،  ،نعم

 .متوّسطةودرجة مناسبتها 

(3) 

في القليل من البرامج،  ،نعم

 .جيّدةودرجة مناسبتها 

(4) 

في القليل من البرامج،  ،نعم

 .ودرجة مناسبتها عالية

 إجراءاتتوجد هل . 3.4.2.3

دة للتعامل مع الطلبة محدّ 

  كاديمياً؟أالمنذرين 

(0) 

 إجراءات أيّةوجد تال 

 مكتوبة وواضحة.

(1) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

غير واضحة  لكنّهامكتوبة 

 قة.وغير مطبّ 

(2) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 جزئيا  واضحة ومكتوبة 

 قة.غير مطبّ  ولكنّها

(3) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 جزئيا   واضحةومكتوبة 

قة في كثير من ومطبّ 

 البرامج.

(4) 

 إجراءاتوجد تنعم، 

 واضحة تماما  ومكتوبة 

 قة في جميع البرامج.ومطبّ 

 محّددةآليات  هل توجد. 4.4.2.3

قين المتفوّ للتعامل مع الطلبة 

 كاديمياً؟أ

(0) 

آليات مكتوبة  أيّةوجد تال 

 وواضحة.

(1) 

آليات مكتوبة وجد تنعم، 

وغير  غير واضحة لكنّها

 قة.مطبّ 

(2) 

آليات مكتوبة وجد تنعم، 

 ولكنّها جزئيا  واضحة و

 قة.غير مطبّ 

(3) 

آليات مكتوبة وجد تنعم، 

قة ومطبّ  جزئيا  واضحة و

 في كثير من البرامج.

(4) 

آليات مكتوبة وجد تنعم، 

ومطبقة في  واضحة تماما ّ و

 جميع البرامج.

 

 =    د والتوجيه األكاديمي للطلبةر برامج اإلرشامجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = ر برامج اإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطلبةالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

من  اف  توفير عدد ك. 5.2.3

 مؤهالت وتخصصاتب المدرسين

لمجاالت البرامج المطروحة مناسبة 

 .ومستوياتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى . 1.5.2.3

العدد الكافي من أعضاء هيئة 

 التدريس في البرامج المختلفة؟  

(0) 

 .قصن فيهاجميع البرامج 
(1) 

 من البرامج %75حوالي 

 .فيها نقص

(2) 

 من البرامج %50حوالي 

 .فيها نقص

(3) 

 من البرامج %25حوالي 

 .فيها نقص

(4) 

 أيّ ال يوجد نقص في 

 .امجنبر

هل تتناسب تخصصات . 2.5.2.3

أعضاء هيئة التدريس مع 

في البرامج  المعرفيةمجاالت ال

 األكاديمية المطروحة؟

(0) 

أقل من  ىهناك تناسب لد

من أعضاء هيئة  25%

  .التدريس

(1) 

- %25 هناك تناسب لدى

من أعضاء هيئة  50%

 .التدريس

(2) 

-%50 هناك تناسب لدى

من أعضاء هيئة  75%

 .التدريس

(3) 

- %75 هناك تناسب لدى

من أعضاء هيئة  99%

 .التدريس

(4) 

 جميع هناك تناسب لدى

 .أعضاء هيئة التدريس
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 سةالمؤسّ هل لدى . 3.5.2.3

تب أعضاء العدد الكافي من رُ 

هيئة التدريس التي تتناسب مع 

 مستويات البرامج؟

 

(0) 

جميع البرامج  .ال ،أبدا  

بحاجة ألعضاء هيئة 

 .تب معينةتدريس في ر  

(1) 

من  نعم، هناك عدد كاف  

أعضاء هيئة التدريس تب ر  

من  %25في حوالي 

 .البرامج

(2) 

من  كاف  نعم، هناك عدد 

يئة التدريس أعضاء هتب ر  

من  %50في حوالي 

 .البرامج

(3) 

من  كاف  نعم، هناك عدد 

أعضاء هيئة التدريس تب ر  

من  %75في حوالي 

 .البرامج

(4) 

من  كاف  نعم، هناك عدد 

أعضاء هيئة التدريس تب ر  

 .في جميع البرامج

 المؤّسسةهل تراعي . 4.5.2.3

الت العلمية ألعضاء هيئة المؤهّ 

 المختلفة؟  التدريس في البرامج 

 

(0) 

 ع  لم ترا .ال ،أبدا  

لمؤهالت العلمية في ا

 .جميع البرامج

(1) 

مراعاة  تنعم، تم

المؤهالت العلمية في 

 .من البرامج %25حوالي 

(2) 

مراعاة  تتمنعم، 

المؤهالت العلمية في 

 .من البرامج %50حوالي 

(3) 

مراعاة  تتمنعم، 

المؤهالت العلمية في 

 .من البرامج %75حوالي 

(4) 

مراعاة  تتمنعم، 

المؤهالت العلمية في جميع 

 .البرامج

 

 ر توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس ومدى مناسبة مؤهالتهم  =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس ومدى مناسبة مؤهالتهم  =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةوى مست

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

 ةالتعليميّ . توفير المصادر 6.2.3

 الالزمة للبرامج األكاديمية.

 الجْودةمستويات 

 (4وى)المست (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةر هل توفّ . 1.6.2.3

الالزمة  التعليميّةالمصادر 

 للبرامج األكاديمية المطروحة؟

(0) 

فرة قليلة االمصادر المتو

 .وجودتها متدنية

(1) 

قليلة فرة االمتوالمصادر 

 .متوّسطةوجودتها 

(2) 

معقولة فرة االمتوالمصادر 

 .متوّسطةوجودتها 

(3) 

كثيرة فرة االمتوالمصادر 

 .متوّسطةدتها وجو

(4) 

كثيرة فرة االمتوالمصادر 

 .وجودتها عالية

 المؤّسسةر هل توفّ . 2.6.2.3

والمختبرات  التدريسيّةالقاعات 

بتجهيزات كافية لتنفيذ البرامج 

 األكاديمية المطروحة؟

(0) 

عدد القاعات والمختبرات 

وما فيها من تجهيزات 

 أيّ لتنفيذ  غير كاف  

 .برنامج

(1) 

والمختبرات  عدد القاعات

وما فيها من تجهيزات 

 .لتنفيذ برنامج واحدكاف  

(2) 

عدد القاعات والمختبرات 

وما فيها من تجهيزات 

لتنفيذ بعض البرامج كاف  

 .المطروحة

(3) 

عدد القاعات والمختبرات 

وما فيها من تجهيزات 

لتنفيذ غالبية البرامج كاف  

 .المطروحة

(4) 

عدد القاعات والمختبرات 

ا من تجهيزات وما فيه

لتنفيذ جميع البرامج كاف  

 .المطروحة

 المؤّسسةر هل توفّ . 3.6.2.3

وسائل االتصال وتكنولوجيا 

المعلومات الالزمة للبرامج 

 األكاديمية المطروحة؟

(0) 

قليلة وغير  نعم، بصورة

  .ةمطور

(1) 

 ةقليلة ومطور نعم، بصورة

 .لدرجة قليلة

(2) 

معقولة  نعم، بصورة

 .متوّسطةة ة لدرجومطور

(3) 

كثيرة  نعم، بصورة

 .متوّسطةة لدرجة ومطور

(4) 

كثيرة  نعم، بصورة 

 .ة لدرجة كبيرةومطور
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 =   الالزمة للبرامج األكاديمية التعليميّةر توفير المصادر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = األكاديمية الالزمة للبرامج التعليميّةر توفير المصادر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

. سياسات وإجراءات 7.2.3

مدخالت  جْودةمتابعة ضمان 

البرامج المطروحة وعملياتها 

 ومخرجاتها.

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0وى)المست

وجد سياسات تهل . 1.7.2.3

قة ومعلنة لمتابعة وإجراءات موثّ 

كاديمية البرامج األ جْودةضمان 

  ؟المطروحة

 

(0) 

 أيّة المؤّسسة تقّدملم 

و إجراءات أسياسات 

 .موثّقة

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة وإجراءات موثّ 

 .قةغير مطبّ غير معلنة و

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّهاقة  وإجراءات موثّ 

 قة جزئيا  غير معلنة ومطبّ 

 .وبشكل غير دوري

(3) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة  وإجراءات موثّ 

بشكل  جزئيا  قة ومطبّ 

 .دوري

(4) 

نعم، توجد سياسات 

قة ومعلنة وإجراءات موثّ 

بشكل  قة تماما  ومطبّ 

 .دوري

 

 =    مدخالت البرامج المطروحة وعملياتها ومخرجاتها جْودةر سياسات وإجراءات متابعة ضمان ات المعطاة لمؤشّ مجموع التقدير

 = مدخالت البرامج المطروحة وعملياتها ومخرجاتها جْودةر سياسات وإجراءات متابعة ضمان الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 :أولويات التحسين

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية. 2.3

. برامج التبادل الطالبي مع 8.2.3

 .األخرى التعليميّة مؤّسساتال

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى . 1.8.2.3

بادل الطالبي مع برامج للت

 أخرى؟ تعليميّة مؤّسسات

(0) 

 أيّ ال يوجد  .ال ،أبدا  

 .برنامج للتبادل الطالبي

(1) (2) (3) (4) 

فرة االمتوالمعلومات  نعم،

امج بر عّدةتشير إلى تنفيذ 
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فرة االمعلومات المتو نعم،

تشير إلى وجود برنامج 

 .قواحد لكنه غير مطبّ 

فرة االمتوالمعلومات  نعم،

 برنامجتشير إلى تنفيذ 

 .وطنية مؤّسسةواحد مع 

فرة اتوالمالمعلومات  نعم،

تشير إلى تنفيذ برنامج 

 .دولية مؤّسسةواحد مع 

وطنية  مؤّسساتمع 

 .ودولية

ما عدد الطلبة . 2.8.2.3

المستفيدين من التبادل الطالبي 

 خرى؟األ مؤّسساتمع ال

(0) 

 .طالب أيّ لم يستفد 

 

(1) 

 أنّ تشير اإلحصاءات إلى 

ستفيدين مجموع عدد الم

 5في آخر  5يقل عن 

 .سنوات

(2) 

 أنّ تشير اإلحصاءات إلى 

مجموع عدد المستفيدين 

 5في آخر  10و 5بين 

 .سنوات

(3) 

 أنّ تشير اإلحصاءات إلى 

مجموع عدد المستفيدين 

 5في آخر  50و 11بين 

 .سنوات

(4) 

 أنّ اإلحصاءات  نتبيّ 

مجموع عدد المستفيدين 

 5آخر في  50يزيد على 

 .وبازديادسنوات 

 

 =    األخرى التعليميّة مؤّسساتر برامج التبادل الطالبي مع المجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = األخرى التعليميّة مؤّسساتر برامج التبادل الطالبي مع الالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .ر الثالث: البرامج األكاديمية. المعيا3

 .المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية. 2.3

. سياسات القبول في 9.2.3

لوم العالي والماجستير برامج الدب

 .ةوالدكتورا

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى  . هل 1.9.2.3

قة ءات موثّ سياسات وإجرا

لقبول الطلبة في برامج  ومعلنة

 ؟العالي الدبلوم

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها ،قةوإجراءات موثّ 

غير معلنة وهي سياسة 

  .الباب المفتوح

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها ،قةوإجراءات موثّ 

ن غير معلنة وهي قريبة م

 .سياسة الباب المفتوح

 

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   ،قةوإجراءات موثّ 

في  تتمثل وهي انتقائية

دة تطبيق معايير محدّ 

 .للقبول

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  ،قةوإجراءات موثّ 

مثل تت بامتيازوهي انتقائية 

في تطبيق معايير صارمة 

 .للقبول

 المؤّسسةلدى  . هل 2.9.2.3

قة وإجراءات موثّ سياسات 

لقبول الطلبة في برامج  ومعلنة

 الماجستير؟

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها ،قةوإجراءات موثّ 

ر معلنة وهي سياسة غي

 .الباب المفتوح

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها ،قةوإجراءات موثّ 

 غير معلنة وهي قريبة من

 .سياسة الباب المفتوح

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   ،قةوإجراءات موثّ 

 .وهي انتقائية

 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  ،قةوإجراءات موثّ 

 جّدا  وهي على درجة عالية 

 .من االنتقائية
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 المؤّسسةلدى  . هل 3.9.2.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

لقبول الطلبة في برامج  ومعلنة

 ؟ةالدكتورا

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها ،قةوإجراءات موثّ 

غير معلنة وهي سياسة 

  .الباب المفتوح

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها ،قةوإجراءات موثّ 

غير معلنة وهي قريبة من 

 .سياسة الباب المفتوح

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   ،قةوثّ وإجراءات م

 .وهي انتقائية

 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  ،قةوإجراءات موثّ 

 جّدا  وهي على درجة عالية 

 .من االنتقائية

 

 =   ة ر سياسات القبول في برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتورامجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 =ة ل في برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتورار سياسات القبوالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

الشمولية والعمق . 10.2.3

المعرفي والتسلسل المنطقي لبرامج 

 .لمطروحةالدراسات العليا ا

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

ق ما مستوى تحقّ . 1.10.2.3

في  وعملي( نظري) الشمولية

خطط برامج الدراسات العليا 

 المطروحة؟

(0) 

ق ، ال تتحقّ جّدا  ضعيف 

  .برنامج أيّ الشمولية في 

(1) 

 الشموليةق تتحقّ ضعيف، 

  .ل من البرامجفي عدد قلي

(2) 

الشمولية ق تتحقّ ط، متوسّ 

  .في حوالي نصف البرامج

(3) 

الشمولية في ق تتحقّ ، عال  

  .معظم البرامج المطروحة

(4) 

الشمولية ق تتحقّ ، جّدا   عال  

 .في جميع البرامج

ما مستوى تركيز . 2.10.2.3

مواد الدراسات العليا على العمق 

 ص؟ المعرفي للتخصّ 

(0) 

، ال تركيز جّدا  ضعيف 

على العمق المعرفي في 

 .برنامج مطروح أيّ 

(1) 

ضعيف، هناك تركيز على 

العمق المعرفي في عدد 

 .ل من البرامجقلي

(2) 

ط، هناك تركيز على متوسّ 

العمق المعرفي في حوالي 

 .نصف البرامج المطروحة

(3) 

، هناك تركيز على عال  

لمعرفي في معظم العمق ا

 .البرامج المطروحة

(4) 

، هناك تركيز جّدا   ال  ع

على العمق المعرفي في 

 .جميع البرامج المطروحة

ما مستوى التسلسل . 3.10.2.3

المنطقي  للمواد الدراسية في 

خطط برامج الدراسات العليا 

 المطروحة؟

(0) 

، ال تسلسل جّدا  ضعيف 

برنامج من  أيّ منطقي في 

 .البرامج المطروحة

(1) 

ضعيف، هناك تسلسل 

د قليل من منطقي في عد

 .البرامج المطروحة

(2) 

ط، هناك تسلسل متوسّ 

منطقي في حوالي نصف 

 .البرامج المطروحة

(3) 

، هناك تسلسل منطقي عال  

في معظم البرامج 

  .المطروحة

(4) 

، هناك تسلسل جّدا   عال  

منطقي في جميع البرامج 

 .المطروحة

 

 رفي والتسلسل المنطقي لبرامج الدراسات العليا المطروحة =   ر الشمولية والعمق المعمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 



 دليل قياس معايير ضمان الجْودة لمؤّسسات التعليم العالي

 

43 
 

 ر الشمولية والعمق المعرفي والتسلسل المنطقي لبرامج الدراسات العليا المطروحة =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .لمعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية. ا2.3

. سياسات واجراءات 11.2.3

ج لبرامج التخرّ  متطلّبات

 .الدراسات العليا

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى . 1.11.2.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

 ج من الدبلومومعلنة للتخرّ 

 ؟اليالع

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 .قةغير معلنة وغير مطبّ 

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 .جزئيا   قةمطبّ غير معلنة و

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   قةموثّ وإجراءات 

 .جزئيا  قة ومطبّ 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  قةموثّ وإجراءات 

 .تماما  قة ومطبّ 

 المؤّسسةهل لدى . 2.11.2.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

 ج من الماجستير؟ومعلنة للتخرّ 

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 قة.موثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 .ةقمطبّ غير معلنة وغير 

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 .قة جزئيا  ومطبّ غير معلنة 

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   قةموثّ وإجراءات 

 .قة جزئيا  ومطبّ 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  قةموثّ وإجراءات 

 .قة تماما  ومطبّ 

 المؤّسسةهل لدى . 3.11.2.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

 ؟ةج من الدكتوراللتخرّ ومعلنة 

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات او إجراءات 

 .موثّقة

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 .قةمطبّ غير معلنة وغير 

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 .قة جزئيا  ومطبّ غير معلنة 

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   قةموثّ وإجراءات 

 .قة جزئيا  ومطبّ 

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  قةموثّ وإجراءات 

 .قة تماما  ومطبّ 

 

 =    لبرامج الدراسات العليا التخّرج متطلّباتجراءات إر سياسات ومجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = لبرامج الدراسات العليا التخّرج متطلّباتجراءات إر سياسات والوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

. تعليمات وإجراءات 12.2.3

إعداد األطروحات والرسائل 

 العلمية.

 الجْودةمستويات 

 (4لمستوى)ا (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

هل يوجد تعليمات . 1.12.2.3

وإجراءات مكتوبة وواضحة 

إلعداد األطروحات والرسائل 

 العلمية؟

(0) 

تعليمات  أيّةوجد تال 

مكتوبة وإجراءات 

 وواضحة.

(1) 

تعليمات مكتوبة وجد تنعم، 

غير واضحة وتساعد  لكنّها

 .الطلبة لدرجة قليلة

(2) 

تعليمات مكتوبة وجد تنعم، 

اعد الطلبة واضحة وتسو

 .متوّسطةلدرجة 

(3) 

تعليمات مكتوبة وجد تنعم، 

واضحة وتساعد الطلبة و

 .لدرجة عالية

(4) 

تعليمات مكتوبة وجد تنعم، 

وتساعد  واضحة تماما  و

 .جّدا  الطلبة لدرجة عالية 

ما مستوى االلتزام . 2.12.2.3

بتعليمات مناقشة الرسائل 

 ية مناقشتها؟ الجامعية وجدّ 

 

(0) 

، ال التزام ا  دّ ضعيف ج

وجميع المناقشات 

  .صورية

(1) 

ضعيف، هناك التزام قليل 

ضعيف ية الجدّ ومستوى 

 .في معظم المناقشات

(2) 

هناك التزام  ،متوسط

ية معقول ومستوى الجدّ 

متوسط في معظم 

 .المناقشات

(3) 

، هناك التزام كبير ل  عا

في  ل  ية عاالجدّ ومستوى 

 .معظم المناقشات

(4) 

هناك التزام كبير  ،جّدا   ل  عا

في  ل  ية عاالجدّ ومستوى 

 .جميع المناقشات

 

 =    ر تعليمات وإجراءات إعداد األطروحات والرسائل العلميةمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = ر تعليمات وإجراءات إعداد األطروحات والرسائل العلميةالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

. االلتزام بالمدة الزمنية 13.2.3

 المخصصة للبرامج المطروحة.

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل تلتزم . 1.13.2.3

صة بالمدة الزمنية المخصّ 

 للبرامج المطروحة؟

(0) 

دليل على  أيّ ال يوجد 

بالمدة  المؤّسسةالتزام 

 الزمنية.

(1) 

قليلة على التزام  أدلّةتوجد 

 بالمدة. للمؤّسسةضعيف 

(2) 

قليلة على التزام  أدلّةتوجد 

بالمدة  للمؤّسسةمعقول 

 الزمنية.

(3) 

 كافية على التزام أدلّةتوجد 

بالمدة  للمؤّسسة جيدّ 

 الزمنية.

(4) 

كافية وقوية على  أدلّةتوجد 

 للمؤّسسةالتزام ممتاز 

 بالمدة الزمنية.

 

 =    ر االلتزام بالمدة الزمنية المخصصة للبرامج المطروحةمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 
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 = ج المطروحةر االلتزام بالمدة الزمنية المخصصة للبرامالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخطط الدراسية2.3

. الجرايات والمنح 14.2.3

 لطلبة الدراسات العليا. المقّدمة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3ستوى)الم (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

وجد أسس تهل . 1.14.2.3

وإجراءات مكتوبة وواضحة 

لطلبة  المقّدمةللجرايات والمنح 

 الدراسات العليا؟

(0) 

أسس مكتوبة  أيّةوجد تال 

وواضحة للجرايات 

 والمنح.

(1) 

مكتوبة وجد أسس تنعم، 

غير واضحة ودرجة  لكنّها

 .الشفافية في تطبيقها قليلة

(2) 

مكتوبة س وجد أستنعم، 

واضحة ودرجة الشفافية و

 .متوّسطةفي تطبيقها 

(3) 

تعليمات مكتوبة وجد تنعم، 

واضحة ودرجة الشفافية و

 .في تطبيقها عالية

(4) 

تعليمات  وجد تنعم، 

وتطبق  واضحة تماما  و

 .جّدا  شفافية عالية ب

هل توجد  متابعة . 2.14.2.3

مشاريع البحثية التي عمال والألل

  لجرايات؟ذها طلبة اينفّ 

(0) 

  .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، في عدد قليل من 

  .برامج الدراسات العليا

(2) 

حوالي نصف نعم، في 

 .برامج الدراسات العليا

(3) 

من برامج  %75نعم، في 

الدراسات العليا 

 .المطروحة

(4) 

نعم، في جميع برامج 

الدراسات العليا 

 .المطروحة

ما عدد الطلبة . 3.14.2.3

ن الجرايات المستفيدين م

 والمنح؟

(0) 

لم  هن اإلحصاءات أنتبيّ 

 .طالب أيّ يستفد 

 

(1) 

 عددال أنّ اإلحصاءات تبيّن 

هو طالب واحد في عدد 

  .برامجالقليل من 

(2) 

 عددال أنّ اإلحصاءات تبيّن 

هو طالب واحد في معظم 

  .برامجال

(3) 

 عددال أنّ اإلحصاءات تبيّن 

هو أكثر من طالب واحد 

  .مجبراالفي معظم 

(4) 

 عددال أنّ اإلحصاءات تبيّن 

هو أكثر من طالب واحد 

  .برامجالفي جميع 

 

 =    لطلبة الدراسات العليا المقّدمةر الجرايات والمنح مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = لطلبة الدراسات العليا المقّدمةر الجرايات والمنح الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق متحقّ ال الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .التعليميّةالمعيار الفرعي الثالث: تقويم المخرجات  .3.3

بات لّ م ومتطلتعلّ والتوافق بين مخرجات ا ،وأداء أعضاء هيئة التدريس ،العملية تقييم أداء الطلبة تتضّمن أنْ م. ويجب عملية تقويم مخرجات التعلّ  تبني أنْ  التعليميّة مؤّسساتع من اليتوقّ 

 ن كل الخطوات والممارسات. ت وافية تبيّ سوق العمل بما فيها توفير التدريب المناسب. وكل هذا ينبغي توثيقه في سجاّل 
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 ق بما يلي:رات تتعلّ من خالل مؤشّ  التعليميّةوسيتم الحكم على تقويم المخرجات 

 .سياسات عملية تقييم أداء الطلبة وإجراءاتها. 1.3.3

 لية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وإجراءاتها.سياسات عم. 2.3.3

 بات سوق العمل.م ومتطلّ التوافق واالتساق بين مخرجات التعلّ . 3.3.3

 قة بتدريب الطلبة.اتفاقيات التعاون المتعلّ . 4.3.3

 

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .التعليميّةتقويم المخرجات : الثالث. المعيار الفرعي 3.3

سياسات عملية تقييم . 1.3.3

 .أداء الطلبة وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى . 1.1.3.3

قة سياسات وإجراءات موثّ 

 ومعلنة لتقييم أداء الطلبة؟ 

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسات أو إجراءات 

 .قةموثّ 

(1) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 وتطبق في ،غير معلنة

 .المساقاتبعض 

(2) 

نعم، توجد سياسات 

 لكنّها قةموثّ وإجراءات 

 ق فيوتطبّ غير معلنة 

 .المساقات حوالي نصف

(3) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة   قةموثّ وإجراءات 

 معظم ق فيوتطبّ 

 .المساقات

(4) 

نعم، توجد سياسات 

ومعلنة  قةموثّ ات وإجراء

 .جميع المساقات ق فيوتطبّ 

 

 المؤّسسةهل تقوم . 2.1.3.3

بإجراء دراسات تحليلية لنتائج 

 الطلبة؟

(0) 

 ال. ،أبدا  
(1) 

 المؤّسسة تجرأنعم، 

 دراسات عرضية.

 

(2) 

دراسات  أجرتنعم، 

تحليلية ضعيفة لنتائج 

توصيات  دونالطلبة 

 للتحسين.

(3) 

دراسات  أجرتنعم، 

بة لنتائج الطل جيّدةة تحليلي

ونتج عنها توصيات 

 للتحسين.

(4) 

دراسات  أجرتنعم، 

تحليلية ممتازة لنتائج 

الطلبة ونتج عنها توصيات 

 .الجوهريللتحسين 

 المؤّسسةق هل تطبّ . 3.1.3.3

 الطلبة أدوات لقياس مدى تحقيق

  ؟التعلّملمخرجات 

 

(0) 

 .وجد أدواتتال 
(1) 

أدوات تقيس بعض توجد 

م لبعض ت التعلّ مخرجا

 البرامج.

(2) 

أدوات تقيس معظم توجد 

لمعظم التعلّم مخرجات 

 البرامج.

(3) 

أدوات تقيس كافة توجد 

لكافة التعلّم مخرجات 

 البرامج.

(4) 

أدوات تقيس كافة توجد 

لكافة التعلّم مخرجات 

 البرامج والنتائج ممتازة.

ع في ما درجة التنوّ . 4.1.3.3

 أشكال تقييم الطلبة؟

(0) 

 ستخدم شكل، ي  جّدا  ضعيفة 

 .واحد للتقييم

(1) 

شكالن ستخدم ي  ضعيفة، 

  .للتقييم

(2) 

ثالثة ستخدم ي  ، متوّسطة

 .أشكال للتقييم

(3) 

أربعة ستخدم ي  عالية، 

 .أشكال للتقييم

(4) 

خمسة ستخدم ي  ، جّدا  عالية 

 .أشكال فأكثر للتقييم

 

 =    تقييم أداء الطلبة وإجراءاتها سياسات عمليةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = سياسات عملية تقييم أداء الطلبة وإجراءاتهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 
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    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .التعليميّةتقويم المخرجات : الثالث. المعيار الفرعي 3.3

. سياسات عملية تقييم 2.3.3

أداء أعضاء هيئة التدريس 

 .وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى  . هل 1.2.3.3

 قة لتقييمسياسات وإجراءات موثّ 

  أداء أعضاء هيئة التدريس؟

(0) 

 أيّة المؤّسسةم لم تقدّ 

ءات سياسات او إجرا

 قة.موثّ 

(1) 

 .قةغير مطبّ  لكنّهانعم، 
(2) 

ق على عينة نعم، وتطبّ 

من  صغيرة ئيةعشوا

 .أعضاء هيئة التدريس

(3) 

ق على عينة نعم، وتطبّ 

عشوائية كبيرة من أعضاء 

 .هيئة التدريس

(4) 

ق على جميع نعم، وتطبّ 

 .أعضاء هيئة التدريس

 المؤّسسة. هل تقوم 2.2.3.3

ة لنتائج بإجراء دراسات تحليلي

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس؟ 

(0) 

 ال. ،أبدا  
(1) 

 عرضية. لكنّهانعم، 

 

(2) 

م التصميضعيفة  وهينعم، 

 توصيات أيّةينتج عنها  لمو

 للتحسين.

(3) 

التصميم  جيّدةوهي نعم، 

ونتج عنها توصيات 

 للتحسين.

(4) 

التصميم ممتازة  وهينعم، 

ونتج عنها توصيات 

 .الجوهريللتحسين 

ما مستوى أداء . 3.2.3.3

أعضاء هيئة التدريس اإلجمالي 

 من وجهة نظر الطلبة؟

(0) 

 جنتائ أيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

 .عن ذلك

(1) 

 مة إلىالمقدّ  النتائجتشير 

 .مستوى ضعيف

(2) 

ى إلمة المقدّ  لنتائجتشير ا

 .مستوى متوسط

(3) 

ى إلمة المقدّ  النتائجتشير 

 .جيدّ مستوى 

(4) 

ى إلمة المقدّ  النتائجتشير 

 .مستوى ممتاز

ع في ما درجة التنوّ . 4.2.3.3

أعضاء هيئة أشكال تقييم 

 ؟التدريس

(0) 

ستخدم ي  لم ، جّدا  ضعيفة 

 .شكل للتقييم أيّ 

(1) 

 شكلستخدم ي  ، ضعيفة

 .للتقييم واحد

(2) 

 نشكالستخدم ي  ، متوّسطة

 .للتقييم

(3) 

كال أشثالثة ستخدم ي  ، عالية

 .للتقييم

(4) 

أربعة ستخدم ي  ، جّدا  عالية 

 .أشكال فأكثر للتقييم

 

 ر سياسات عملية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وإجراءاتها =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر سياسات عملية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وإجراءاتها =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 يات التحسين:أولو
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 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .التعليميّةتقويم المخرجات : الثالث. المعيار الفرعي 3.3

 ممخرجات التعلّ  . توافق3.3.3

سوق  متطلّبات ها معواتساق

 .العمل

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

ات تنسجم مخرج هل . 1.3.3.3

 متطلّباتكاديمية مع البرامج األ

 سوق العمل؟

(0) 

دليل على  أيّ ال يوجد 

 االنسجام.

(1) 

 ىتشير إلة قليلة توجد أدلّ 

 انسجام ضعيف.

(2) 

 تشير إلىقليلة ة أدلّ توجد 

 انسجام متوسط.

(3) 

 تشير إلىكافية ة أدلّ توجد 

 .جيدّ انسجام 

(4) 

كافية وقوية ة أدلّ توجد 

 انسجام ممتاز. تشير إلى

 المؤّسسة قامتهل . 2.3.3.3

بدراسات تحليلية لمتطلبات 

 واحتياجات سوق العمل؟

(0) 

 ال. ،أبدا  
(1) 

 في عدد قليل مننعم، 

 .البرامج

(2) 

في حوالي نصف نعم، 

 .البرامج

(3) 

 .في معظم البرامجنعم، 
(4) 

 .في جميع البرامجنعم، 

. ما المستوى اإلجمالي 3.3.3.3

في  مالطلبة لمخرجات التعلّ لتقييم 

 البرامج األكاديمية؟

(0) 

من  أقل، يرى جّدا  ضعيف 

ي حاجة تلبّ   هاأن هممن 10%

 .السوق

(1) 

، يرى حوالي ضعيف

ي تلبّ  هاأن هممن  20%

 .السوقحاجة 

(2) 

، يرى حوالي متوسط

حاجة ي تلبّ  هاأن هممن 50%

 .السوق

(3) 

 %80، يرى حوالي عال  

ة حاجي تلبّ   هاأن هممن

 .السوق

(4) 

، يرى أكثر من جّدا   عال  

حاجة ي تلبّ  هاأن هممن 90%

 .السوق

. ما المستوى اإلجمالي 4.3.3.3

لتقييم أعضاء هيئة التدريس 

م في البرامج لمخرجات التعلّ 

 األكاديمية؟

(0) 

من  أقل، يرى جّدا  ضعيف 

حاجة ي تلبّ   هاأن هممن 10%

 .السوق

(1) 

، يرى حوالي ضعيف

ي تلبّ  هاأن هممن  20%

 .السوقحاجة 

(2) 

، يرى حوالي متوسط

حاجة ي تلبّ  هاأن هممن 50%

 .السوق

(3) 

 %80، يرى حوالي عال  

حاجة ي تلبّ   هاأن هممن

 .السوق

(4) 

، يرى أكثر من جّدا   عال  

حاجة ي تلبّ  هاأن هممن 90%

 .السوق

. ما المستوى اإلجمالي 5.3.3.3

لتقييم أرباب العمل لمخرجات 

 لبرامج األكاديمية؟م في االتعلّ 

(0) 

من  أقل، يرى جّدا  ضعيف 

حاجة ي تلبّ   هاأن هممن 10%

 .السوق

(1) 

، يرى حوالي ضعيف

ي تلبّ  هاأن هممن  20%

 .السوقحاجة 

(2) 

، يرى حوالي متوسط

حاجة ي تلبّ  هاأن هممن 50%

 .السوق

(3) 

 %80، يرى حوالي عال  

حاجة ي تلبّ   هاأن هممن

 .السوق

(4) 

ى أكثر من ، يرجّدا   عال  

حاجة ي تلبّ  هاأن هممن 90%

 .السوق

 

 ومتطلبات سوق العمل =    التعلّمر التوافق واالتساق بين مخرجات مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ومتطلبات سوق العمل = التعلّمر التوافق واالتساق بين مخرجات الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 لويات التحسين:أو
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 .. المعيار الثالث: البرامج األكاديمية3

 .التعليميّةتقويم المخرجات : الثالث. المعيار الفرعي 3.3

 قةالمتعلّ . اتفاقيات التعاون 4.3.3

 .بتدريب الطلبة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

قيات هل هناك اتفا. 1.4.3.3

مع  للمؤّسسةوشراكات تعاون 

 تدريب طلبتها؟ لجهات أخرى 

(0) 

 المؤّسسةال توجد لدى 

وشراكات تعاون اتفاقيات 

 .تدريب الطلبةل

(1) 

واحدة ولم  مؤّسسةمع نعم، 

 .التدريب يتمّ 

(2) 

 ،واحدة مؤّسسةنعم، مع 

وتناول التدريب مجاال  

 .متوّسطةبصورة  واحدا  

(3) 

ة واحد مؤّسسةنعم، مع 

 عّدةوتناول التدريب 

 .جيّدةمجاالت بصورة 

(4) 

 مؤّسسات عّدةنعم، مع 

وتناول التدريب مجاالت 

 .جيّدةمتنوعة بصورة 

 

 بتدريب الطلبة =    المتعلّقةر اتفاقيات التعاون مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 لبة =بتدريب الط المتعلّقةر اتفاقيات التعاون الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 البرامج األكاديمية: الثالثالتقدير العام للمعيار 

 (=6عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (          :         استحداث البرامج .1.1.3
 

 

 (=5بنود  )عدد ال X:                      التقدير   )    (جالقبول والتخرّ  .2.1.3
 

       (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                 :        انتقال الطلبة .3.1.3
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (           :        التحسين المستمر .4.1.3
 

  (=1ود  )عدد البن Xالتقدير   )    (             :        العالقة التكاملية .5.1.3
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                :        دور المجالس .6.1.3
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (       :               نشر المخرجات .7.1.3
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 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (         :              وضوح الخطط .1.2.3
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (    :             االنسجام مع الرؤية .2.2.3
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                :          تقييم الخطط .3.2.3
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :      اإلرشاد األكاديمي .4.2.3
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (        :      أعضاء هيئة التدريس                 .5.2.3
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:                  التعليميّةالمصادر  .6.2.3
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :الجْودةمتابعة ضمان  .7.2.3
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    ( ل الطالبي:                      التباد .8.2.3
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (   :       القبول في الدراسات العليا               .9.2.3
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                   الشمولية والعمق: .10.2.3
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (           الدراسات العليا: طلّباتمت .11.2.3
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (الرسائل العلمية:                        .12.2.3
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (ة الزمنية:                         المدّ  .13.2.3
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :        الجرايات والمنح            .14.2.3
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 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (تقييم الطلبة:                           .1.3.3
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (رسين:                     تقييم المدّ  .2.3.3
 

                   (=5عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (لمخرجات وسوق العمل:            ا .3.3.3
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (   :            اتفاقيات تدريب الطلبة               .4.3.3

 

 

التقدير العام:    
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟕𝟑
  = 

 

 ق:المستوى المتحقّ 

 أولويات التحسين:
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 .واإلبداعات ،واإليفاد ،. المعيار الرابع: البحث العلمي4

 . المعيار الفرعي األول: البحث العلمي.1.4

هه النظري والتطبيقي ة إلدارة البحث العلمي بشقيْ يتبني عمل أنْ  المؤّسسةع من يتوقّ  وتلبية احتياجات  ،نظريات واستخدامها في نقل المعرفة والتكنولوجياه لبناء الالنشاط الموجّ  بعدٍّ

ق ذلك في البحثية. ويجب توثي مؤّسساتوالتعاون مع ال ،ن ذلك سياسات وإجراءات لدعم البحث العلمي ومتابعتهيتضمّ  أنْ نتاجية والخدمية. ويجب وتطوير القطاعات اإل ،المجتمع التنموية

 دقيقة. سجاّلت

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتال وسيتم تقييم

 .ق بدعم ونشر البحث العلميالسياسات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات التي تتعلّ . 1.1.4

 .متابعة البحث العلمي وتقييمه خطّة. 2.1.4

 .تحديد األولويات واالهتمامات البحثية. 3.1.4

 .التعليميّة مؤّسساتالتعاون البحثي مع ال. 4.1.4

 .ليف الكتب ونشرهاأدي والمعلوماتي إلجراء البحوث وتوالما الماليّ  الدعمتوفير . 5.1.4

 .مة ومتخصصةالبحوث المنشورة في مجالت ومؤتمرات محكّ . 6.1.4

 .بمنح الحوافز والجوائز التشجيعية المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات . 7.1.4

 .ية بالبحث العلمي ومسؤولياتهادور اللجان والمجالس المعن. 8.1.4

 .مدى استفادة طلبة الدراسات العليا من مشاريع البحث العلمي المدعومة. 9.1.4

 .نتاجية والخدمية من مشاريع البحث العلمي المدعومةت اإلمدى استفادة المجتمع المحلي والقطاعا. 10.1.4

 .تسويق البحث العلمي. 11.1.4

 

 التقدير الوصفي لألداء

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلميلمعيار الرابع: . ا4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

السياسات واألنظمة . 1.1.4

والتعليمات واإلجراءات التي 

 .ق بدعم ونشر البحث العلميتتعلّ 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل يوجد في  .1.1.1.4

ومعلنة  موثّقةسياسات وأنظمة 

بدعم مشاريع البحث  تتعلّق

 العلمي ونشرها؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةال، ليس لدى 

سياسات أو أنظمة مكتوبة 

 ومعلنة.

(1) 

نعم، توجد سياسات وأنظمة 

 رتوفّ  غير معلنةمكتوبة 

 .ضعيفا   دعما  

(2) 

نعم، توجد سياسات 

نة معلمكتوبة وأنظمة 

  .مقبوال   توفر دعما  

(3) 

نعم، توجد سياسات 

معلنة مكتوبة وأنظمة 

 .جيّدا   توفر دعما  

(4) 

نعم، توجد سياسات 

معلنة مكتوبة وأنظمة 

 .ممتازا   توفر دعما  

 المؤّسسةق هل تطبّ  .2.1.1.4

 موثّقةتعليمات وإجراءات 

(0) 

عليمات ت أيّةوجد تال 

 .موثّقةوإجراءات 

(1) (2) (3) 

تعليمات وجد تنعم، 

وواضحة  موثّقةوإجراءات 

(4) 

تعليمات وجد تم، نع

وواضحة  موثّقةوإجراءات 
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وواضحة لدعم مشاريع البحث 

 العلمي ونشرها؟ 

تعليمات وجد تنعم،  

 لكنّها موثّقةوإجراءات 

 غير واضحة وغير مطبقة.

 

تعليمات وجد تنعم، 

واضحة و موثّقةوإجراءات 

 غير مطبقة. ولكنّها جزئيا  

 

 وخطواتها متسلسلة منطقيا  

 ويصعب تنفيذها.

وخطواتها متسلسلة  تماما  

 ويسهل تنفيذها. منطقيا  

هل سبل التوعية  .3.1.1.4

 لة؟ ابتشريعات البحث العلمي فعّ 

(0) 

 أيّة المؤّسسة تقّدم، لم ال

سبل للتوعية بتشريعات 

 البحث العلمي.

(1) 

، الفعاليّةنعم، ضعيفة 

فالقليل من أعضاء هيئة 

 .التدريس يعونها

(2) 

، الفعاليّة متوّسطةنعم، 

من أعضاء هيئة  50%

 التدريس يعونها.

(3) 

 %75، الفعاليّة جيّدةنعم، 

من أعضاء هيئة التدريس 

 .يعونها

(4) 

ر ، أكثالفعاليّةنعم، ممتازة 

من أعضاء هيئة  %90من 

 .التدريس يعونها

فر قواعد ا. هل تتو4.1.1.4

ة لبحثيق المشاريع ابيانات توثّ 

والكتب المؤلفة والرسائل 

 الجامعية؟ 

 

(0) 

 المؤّسسةال توجد لدى 

ق قواعد بيانات توثّ 

 ذلك.

(1) 

 فرةاقواعد البيانات المتو

مقبولة، قليلة السعة، بطيئة 

السرعة، إمكانية الوصول 

 ليها صعبة.إ

(2) 

 فرةاالمتوقواعد البيانات 

 جيّدة، كافية السعة، جيّدة

وصول السرعة، إمكانية ال

 صعبة.ليها إ

(3) 

 فرةاالمتوقواعد البيانات 

، كبيرة السعة، جّدا   جيّدة

عالية السرعة، إمكانية 

 سهلة.ليها إالوصول 

(4) 

 فرةاالمتوقواعد البيانات 

ممتازة، كبيرة السعة، عالية 

السرعة، إمكانية الوصول 

 سهلة.ليها إ

 

 =    بدعم ونشر البحث العلمي تتعلّقوالتعليمات واإلجراءات التي السياسات واألنظمة ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = بدعم ونشر البحث العلمي تتعلّقالسياسات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات التي ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،ادواإليف ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

البحث العلمي  خطّة. 2.1.4

 .وتقييمهومتابعته 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى . 1.2.1.4

 لبحث العلميلواضحة  خطّة

 ؟ومتابعته وتقييمه

(0) 

 لبحثل خطّة ديهاال، ليس ل

 العلمي.

(1) 

سنوية  خطّة لديهانعم، 

د إجراءات ال تحدّ ضعيفة 

 .التنفيذ والمتابعة والتقييم

(2) 

سنوية  خطّة نعم، لديها

د إجراءات تحدّ  مقبولة

  .التنفيذ

(3) 

سنوية  خطّة نعم، لديها

د إجراءات التنفيذ تحدّ  جيّدة

  .والمتابعة

(4) 

سنوية  خطّة نعم، لديها

د إجراءات تحدّ  ممتازة

 .التنفيذ والمتابعة والتقييم

 المؤّسسةهل لدى . 2.2.1.4

إجراءات واضحة لتقييم البحث 

وبراهين  أدلّةالعلمي وفق 

 موضوعية؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةال توجد لدى 

إجراءات لتقييم البحث 

 العلمي.

(1) 

نعم، لديها إجراءات غير 

واضحة، واألدلة والبراهين 

 .ضعيفة الموضوعية

(2) 

نعم، لديها إجراءات 

واضحة، واألدلة والبراهين 

 الموضوعية. متوّسطة

(3) 

نعم، لديها إجراءات 

واضحة، واألدلة والبراهين 

 .عالية الموضوعية

(4) 

نعم، اإلجراءات واضحة 

تماما، واألدلة والبراهين 

 .تامة الموضوعية
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هل تجاري معايير . 3.2.1.4

 سةالمؤسّ تقييم البحث العلمي في 

 هات والمعايير العالمية؟التوجّ 

(0) 

 أيّة المؤّسسةال توجد لدى 

معايير لتقييم البحث 

 .العلمي

(1) 

 المؤّسسةنعم، معايير 

تجاري المعايير العالمية 

 .بدرجة قليلة

(2) 

 المؤّسسةنعم، معايير 

تجاري المعايير العالمية 

 .متوّسطةبدرجة 

(3) 

 المؤّسسةنعم، معايير 

لعالمية تجاري المعايير ا

 بدرجة عالية.

(4) 

 المؤّسسةنعم، معايير 

تجاري المعايير العالمية 

 .جّدا  بدرجة عالية 

 المؤّسسةهل تعقد . 4.2.1.4

المؤتمرات والندوات والورش 

 العلمية لمناقشة نتائج البحوث

 وأهميتها؟ المنجزة

(0) 

 أيّ بعقد  المؤّسسةلم تقم 

 منها

(1) 

 أوندوة أو ا  مؤتمر عقدت

قليلة  اتبمشاركورشة، 

 ودعم قليل.

(2) 

مؤتمرات  عّدة عقدت

 اتوندوات وورش بمشارك

 كبيرة ودعم متوسط.

(3) 

مؤتمرات  عّدة عقدت

 اتوندوات وورش بمشارك

 .كبيرة ودعم كبير

(4) 

مؤتمرات  عّدة عقدت

ات وندوات وورش بمشارك

 .كاملكبيرة ودعم 

 

 =    حث العلمي وتقييمهمتابعة الب خطّةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = متابعة البحث العلمي وتقييمه خطّةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين

 

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

 تحديد األولويات .3.1.4

 .واالهتمامات البحثية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة تحّدد. هل 1.3.1.4

أولويات البحث العلمي 

 ؟بدقة واهتماماته

(0) 

أولويات وجد تال 

 .واهتمامات بحثية

(1) 

د األولويات نعم، تحدّ 

واالهتمامات البحثية 

 .لدقةبصورة ضعيفة ا

(2) 

د األولويات نعم، تحدّ 

واالهتمامات البحثية 

  .الدقة متوّسطةبصورة 

(3) 

د األولويات نعم، تحدّ 

واالهتمامات البحثية 

 .الدقة جيّدةبصورة 

(4) 

د األولويات نعم، تحدّ 

واالهتمامات البحثية 

 .بصورة ممتازة الدقة

 المؤّسسةهل تجري  2.3.1.4

مراجعة دورية ألولويات البحث 

العلمي واالهتمامات البحثية 

 المطبقة؟ 

(0) 

 ةبأي المؤّسسةلم تقم 

مراجعة ألولويات البحث 

 العلمي واهتماماته.

(1) 

مة مقبولة، المراجعات المقدّ 

 دون مرجعية. لكنّها

 

(2) 

، جيّدةمة المراجعات المقدّ 

 ومرجعيتها غير واضحة.

 

(3) 

 جيّدةمة المراجعات المقدّ 

 ة.، ومرجعيتها واضحجّدا  

(4) 

مة ممتازة المراجعات المقدّ 

ودورية، ومرجعيتها 

 .واضحة

هل تتوافق طبيعة  3.3.1.4

ومجاالت البحوث المنشورة مع 

(0) 

 المؤّسسةال توجد لدى 

 .محّددةأولويات بحثية 

(1) 

هناك توافق ضعيف مع 

األولويات واالهتمامات 

(2) 

هناك توافق متوسط مع 

األولويات واالهتمامات 

(3) 

هناك توافق متوسط مع 

األولويات واالهتمامات 

(4) 

د مع هناك توافق جيّ 

األولويات واالهتمامات 
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األولويات واالهتمامات البحثية 

 ؟المحّددة

قليل من البحثية لعدد  

 البحوث المنشورة.

البحثية لعدد قليل من 

 .البحوث المنشورة

البحثية لعدد كبير من 

 .البحوث المنشورة

من البحثية لعدد كبير 

 .البحوث المنشورة

 

 =    تحديد األولويات واالهتمامات البحثيةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = تحديد األولويات واالهتمامات البحثيةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .إلبداعاتوا ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

التعاون البحثي مع  .4.1.4

 .التعليميّة مؤّسساتال

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل يوجد في 1.4.1.4

 موثّقةوإجراءات سياسات 

ومعلنة للتعاون البحثي مع 

 والمراكز البحثية؟ ساتمؤسّ ال

(0) 

 المؤّسسةوجد في تال 

وإجراءات سياسات 

للتعاون البحثي مع 

والمراكز  مؤّسساتال

 البحثية.

(1) 

وجد سياسات تنعم، 

ضعيفة، ولم  وإجراءات

ي إلى توقيع اتفاقيات تؤدّ 

 بحثية.

 

(2) 

سياسات وجد تنعم، 

مقبولة، وأدت  وإجراءات

ى توقيع بعض االتفاقيات إل

 تنفيذ. أيّ دون ية البحث

(3) 

سياسات وجد تنعم، 

، وأدت جيّدة وإجراءات

إلى توقيع بعض االتفاقيات 

 البحثية وتم تنفيذ بعضها.

(4) 

سياسات وجد تنعم، 

ممتازة، وأدت  وإجراءات

إلى توقيع بعض االتفاقيات 

 البحثية وتم تنفيذ معظمها.

 جْودة. ما مستوى 2.4.1.4

مع  للمؤّسسةالتعاون البحثي 

والمراكز البحثية  مؤّسساتال

 األخرى؟

(0) 

ال يوجد تعاون بحثي مع 

والمراكز  مؤّسساتال

 البحثية.

(1) 

يوجد تعاون ضعيف 

ي أنشطة ويغطّ  الفعاليّة

 .بحثية قليلة

(2) 

يوجد تعاون متوسط 

 ي أنشطةويغطّ  الفعاليّة

 .بحثية قليلة

(3) 

يوجد تعاون متوسط 

 ي أنشطةويغطّ  الفعاليّة

 .ةبحثية كثير

(4) 

 الفعاليّة جيدّ يوجد تعاون 

ي أنشطة بحثية ويغطّ 

 .كثيرة

الباحثين  ا. ما درجة رض3.4.1.4

عن التعاون البحثي  المؤّسسةفي 

 مؤّسساتمع ال للمؤّسسة

 األخرى؟

(0) 

 .اقياس الرض يتمّ لم 
(1) 

القياس، ونسبة الراضين  تمّ 

 .%25تقل عن 

(2) 

القياس، ونسبة الراضين  تمّ 

 .%50 - %25بين 

(3) 

القياس، ونسبة الراضين  تمّ 

 .%75 - %50بين 

(4) 

القياس، ونسبة الراضين  تمّ 

 .%75أعلى من 

. هل تتنوع أشكال 4.1.44.

 مؤّسساتالتعاون البحثي مع ال

 والمراكز البحثية؟ التعليميّة

(0) 

تعاون بحثي  أيّ ال يوجد 

 .األخرى مؤّسساتمع ال

(1) 

يوجد شكل واحد نعم، 

 للتعاون.

(2) 

 .يوجد شكالن للتعاوننعم، 
(3) 

يوجد ثالثة أشكال نعم، 

 .للتعاون

(4) 

أكثر من ثالثة  نعم، هناك

 .أشكال متنوعة للتعاون

 

 =    التعليميّة مؤّسساتالتعاون البحثي مع الر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 
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 = يّةالتعليم مؤّسساتالتعاون البحثي مع الر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

 الماليّ  الدعمتوفير  .5.1.4

دي والمعلوماتي إلجراء والما

 .ليف الكتب ونشرهاأالبحوث وت

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0ستوى)الم

 المؤّسسةهل توفر  .1.5.1.4

والمادي  الماليّ  الدعم

والمعلوماتي إلجراء البحوث 

 وتأليف الكتب ونشرها؟

(0) 

 دعم أيّ ، ال توفر ال
(1) 

 ييغطّ  ماليّا   ر دعما  نعم، توفّ 

من  ا  بسيط ا  جزء

 .االحتياجات

(2) 

 ماليّا   دعما  توفّر نعم، 

نصف يغطّي  وماديا  

 .االحتياجات

(3) 

 ماليّا  توفّر دعما  نعم، 

يغطّي  ومعلوماتيا   وماديا  

 .معظم االحتياجات

(4) 

 ماليّا  توفّر دعما  نعم، 

يغطّي  ومعلوماتيا   وماديا  

 .جميع االحتياجات

 

 =    ليف الكتب ونشرهاأتي إلجراء البحوث وتوالمادي والمعلوما الماليّ  الدعمتوفير ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = ليف الكتب ونشرهاأدي والمعلوماتي إلجراء البحوث وتوالما الماليّ  الدعمتوفير ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

البحوث المنشورة في  6.1.4.

مة مجالت ومؤتمرات محكّ 

 .ومتخصصة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

نشر البحوث  يتمّ هل  .1.6.1.4

في مجالت ومؤتمرات محكمة 

 مفهرسة؟ و ومتخصصة

(0) 

منشورة في  معظم البحوث

 أو مؤتمرات مجالت

  .محلية

(1) 

معظم البحوث منشورة في 

محلية  أو مؤتمرات مجالت

 .وعربية

(2) 

معظم البحوث منشورة في 

أو مؤتمرات مجالت 

 .مفهرسة عربية وإقليمية

(3) 

معظم البحوث منشورة في 

 أو مؤتمرات مجالت

 .مفهرسة إقليمية وعالمية

(4) 

معظم البحوث منشورة في 

 .مفهرسة ت عالميةمجال
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 =    ومفهرسة مؤتمرات محكمة ومتخصصة وأالبحوث المنشورة في مجالت ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = ومفهرسة مؤتمرات محكمة ومتخصصة وأالبحوث المنشورة في مجالت ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

التعليمات واإلجراءات . 7.1.4

بمنح الحوافز والجوائز  المتعلّقة

 .التشجيعية

 الجْودةمستويات 

 (4)المستوى (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة هل لدى .1.7.1.4

وإجراءات وسياسات تعليمات 

الحوافز والجوائز لمنح 

 التشجيعية للباحثين؟

(0) 

 .ذلك ليس لديهاال، 
(1) 

غير  لكنّها ذلك لديهانعم، 

 قة.مطبّ 

(2) 

ق ذلك وتطبّ  لديهانعم، 

 .بصورة غير منتظمة

(3) 

ق ذلك وتطبّ  لديهانعم، 

بصورة منتظمة في بعض 

 .الكليات

(4) 

ق ذلك وتطبّ  لديهانعم، 

بصورة منتظمة في جميع 

 .الكليات

. هل الحوافز والجوائز 2.7.1.4

 محفزة؟

(0) 

 أيّ ال، ألنه ال يوجد 

 .حوافز وجوائز

(1) 

نعم، لكن بدرجة ضعيفة 

 .في جميع الكليات

(2) 

ات متفاوتة بين نعم، بدرج

  .متوسطةوال ةالضعيف

(3) 

ات متفاوتة بين نعم، بدرج

 جيدة.وال ّسطةالمتو

(4) 

في جميع  جيّدةبدرجة نعم، 

 .الكليات

 

 =    بمنح الحوافز والجوائز التشجيعية المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = بمنح الحوافز والجوائز التشجيعية المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

دور اللجان والمجالس  .8.1.4

المعنية بالبحث العلمي 

 .ومسؤولياتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3توى)المس (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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تقوم لجان هل . 4.1.8.1

ومجالس البحث العلمي بدورها 

  ل مسؤولياتها بكفاءة؟وتتحمّ 

(0) 

ال، ال وجود للجان 

 .ومجالس البحث العلمي

(1) 

نعم، تقوم بدور ضعيف 

 .لعدم وضوح مسؤولياتها

(2) 

نعم، تقوم بدور متوسط 

ل مسؤولياتها بكفاءة وتتحمّ 

 .متوّسطة

(3) 

وم بدور كبير نعم، تق

اءة بكف ل مسؤولياتهاوتتحمّ 

 .عالية

(4) 

 ا  جدّ نعم، تقوم بدور كبير 

ل مسؤولياتها بكفاءة وتتحمّ 

 .مميزة

 

 =    دور اللجان والمجالس المعنية بالبحث العلمي ومسؤولياتهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = نية بالبحث العلمي ومسؤولياتهادور اللجان والمجالس المعر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

مدى استفادة طلبة  .9.1.4

الدراسات العليا من مشاريع 

 .البحث العلمي المدعومة

 الجْودةات مستوي

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

ما مدى استفادة طلبة  .19.1..4

الدراسات العليا من مشاريع 

 البحث العلمي المدعومة؟

 

(0) 

 .طالب أيّ لم يستفد 

 

(1) 

خمسة جزئي ل دعميوجد 

 .للطلبةع يرامش

(2) 

 جزئي لعشر   دعميوجد 

 .مشاريع للطلبة

(3) 

كامل لخمسة  دعميوجد 

 .للطلبة مشروعا   عشر

(4) 

كامل لما يزيد  دعميوجد 

خمسة عشر مشروعا  على 

 .للطلبة

 

 =    مدى استفادة طلبة الدراسات العليا من مشاريع البحث العلمي المدعومة رمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = ت العليا من مشاريع البحث العلمي المدعومةمدى استفادة طلبة الدراسار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

ادة المجتمع مدى استف. 10.1.4

نتاجية المحلي والقطاعات اإل

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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مشاريع البحث والخدمية من 

 .العلمي المدعومة

ما مدى استفادة  .1.10.1.4

المجتمع المحلي والقطاعات 

نتاجية والخدمية من مشاريع اإل

 البحث العلمي المدعومة؟

(0) 

 .لم يستفد إطالقا

 

(1) 

 دعم تمّ  إذقليلة استفادة 

 مشروع واحد ساهم في

 أحد القطاعاتخدمة 

 .الخدمية بصورة قليلة

(2) 

 دعم تمّ  إذ متوّسطةاستفادة 

خدمة في  اساهم ينمشروع

قطاعات خدمية وإنتاجية 

 .متوّسطةبصورة 

(3) 

 دعم تمّ  إذ كبيرةاستفادة 

 في تع ساهميرامشثالثة 

خدمية  قطاعات عّدةخدمة 

 .جيّدةوإنتاجية بصورة 

(4) 

 تمّ  إذ جّدا  كبيرة ادة استف

ع يرامجموعة مش دعم

ت في خدمة الكثير ساهم

الخدمية  لقطاعاتمن ا

 .واالنتاجية بصورة ممتازة

 

 =   نتاجية والخدمية من مشاريع البحث العلمي المدعومةادة المجتمع المحلي والقطاعات اإلمدى استفر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

  

 = والخدمية من مشاريع البحث العلمي المدعومةنتاجية اإلمدى استفادة المجتمع المحلي والقطاعات ر رات مؤشّ الوسط الحسابي لتقدي

 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .البحث العلميالمعيار الفرعي األول:  .1.4

 الجْودةمستويات  .تسويق البحث العلمي. 11.1.4

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل تعمل  .1.11.1.4

على تسويق مخرجات البحث 

 ؟بفعاليّةالعلمي 

 

(0) 

، ليس لديها بحث علمي ال

وسائل ال أو ليس لديها

  .تسويق مخرجات البحثل

(1) 

  اهحولتقارير ال متعمّ نعم، 

 .المؤّسسةداخل 

(2) 

ة العلمي تهاح أهمينعم، توضّ 

التطبيقية في ندوات و

 رات ونشرات ومناظ

 .خاّصة

(3) 

دعو الجهات التي تنعم، 

  هاستفادة منيمكنها اإل

المثلى كيفية الح وتوضّ 

 الستفادة.ل

(4) 

مع جهات تتشارك نعم، 

صة لتحويلها إلى متخصّ 

 .مشاريع إنتاجية

 

 =    تسويق البحث العلمير ات المعطاة لمؤشّ مجموع التقدير

 = تسويق البحث العلمير الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 المعيار الفرعي الثاني: اإليفاد .2.4

 ،والبحثية ةالتعليميّ ز المخرجات وير أعضاء هيئة التدريس واكتسابهم معارف ومهارات جديدة تعزّ يساهم في تأهيل وتط، وهو المؤّسسةفي مسيرة  ا  حيوي عامال  االبتعاث أو اإليفاد  يعد

 المبعوثين والجهات التي ستستقبلهم ومتابعتهم بشفافية وعدالة. وينبغي توثيق كل اإلجراءات بدقة. اختيارتبني عملية  أنْ  المؤّسسةوعلى  .تمرارهاواس المؤّسسةوتحافظ على استدامة 

 التالية: المؤّشراتعلى هذا المعيار من خالل  مؤّسساتيتم تقييم الو

 .وجود سياسة معلنة وخطة متكاملة لإليفاد. 1.2.4

 .قة باإليفاداألنظمة والتعليمات المتعلّ . 2.2.4

 .الشفافية والعدالة في اختيار الموفدين. 3.2.4

 .متابعة الموفدين. 4.2.4

 .بعقد الدورات والمشاركة فيها تعلّقةالمالتعليمات واإلجراءات . 5.2.4

 .مدى اتساق الدورات التدريبية مع االحتياجات. 6.2.4

 .دور اللجان والمجالس المعنية. 7.2.4

 .اإلنفاق على اإليفاد والدورات. 8.2.4

 

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

وجود سياسة معلنة . 1.2.4

 .وخطة متكاملة لإليفاد

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 توجد فيهل . 1.1.2.4

وإجراءات ة سياس المؤّسسة

 يفاد؟لإلمعلنة و موثّقة

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

غير  لكنّهاقة نعم، موثّ 

 معلنة.

(2) 

 ومعلنةموثّقة نعم، 

  .ةقليلمخصصات  الو

(3) 

 ومعلنةموثّقة نعم، 

 .كبيرةمخصصات  الو

(4) 

 ومعلنةموثّقة نعم، 

  .جّدا   ةالمخصصات كبيرو

هل يوجد في  .2.1.2.4

واضحة  خطّة المؤّسسة

 متكاملة لإليفاد؟

(0) 

 خطّةوجد تال 

 إليفاد.ل

(1) 

واضحة  غير خطّةوجد ت

 إليفاد.ل وغير متكاملة 

(2) 

 إليفادل حة واض خطّةوجد ت

 .غير متكاملة لكنّها

(3) 

واضحة ومتكاملة  خطّةوجد ت

  .إليفادل

(4) 

واضحة ومتكاملة  خطّةوجد ت

 .تطويرها باستمرار يتمّ لإليفاد 

ما مدى نجاح  .3.1.2.4

في الحصول على  المؤّسسة

 منح دراسية؟

(0) 

 المؤّسسةلم تحصل 

 .منحة أيّةعلى 

(1) 

 على منحة تحصل

 .واحدة

(2) 

 منح. عّدةعلى  تحصل

(3) 

 منح.عشر لى حصلت ع

(4) 

 المنح. عشراتعلى  حصلت

 

 =    وجود سياسة معلنة وخطة متكاملة لإليفادر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = وجود سياسة معلنة وخطة متكاملة لإليفادر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 
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 ن:أولويات التحسي

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

األنظمة والتعليمات . 2.2.4

 .باإليفاد المتعلّقة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةوجد في تهل . 1.2.2.4

 واضحة ومعلنة يماتأنظمة وتعل

 إليفاد؟ل

(0) 

 المؤّسسةتوجد لدى  ال

 .لإليفادأنظمة وتعليمات 

(1) 

أنظمة وتعليمات توجد نعم، 

 .غير واضحة وغير معلنة

(2) 

أنظمة وتعليمات توجد نعم، 

 .وغير معلنةواضحة 

(3) 

أنظمة وتعليمات توجد نعم، 

وتطبيقها  ،واضحة ومعلنة

 .صعب

(4) 

  ماتأنظمة وتعليتوجد نعم، 

وقابلة  ،واضحة ومعلنة

 .للتطبيق

 

 =    باإليفاد المتعلّقةاألنظمة والتعليمات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = باإليفاد المتعلّقةاألنظمة والتعليمات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،لعلميالبحث ا. المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

الشفافية والعدالة في . 3.2.4

 .اختيار الموفدين

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة تستخدمهل  .1.3.2.4

اختيار  في عملية محّددةمعايير 

 الموفدين؟

(0) 

  .، ألنها غير موجودةال
(1) 

رة وبأوزان متغيّ  لكنّهانعم، 

 .غير معلنة

(2) 

 لكنّهامعلنة بأوزان ونعم، 

  .رةمتغيّ 

(3) 

  .ةثابتمعلنة ونعم، وبأوزان 
(4) 

معلنة وثابتة نعم، وبأوزان 

 .االختيارومبينة في نماذج 

 سجاّلتفر اهل تتو. 2.3.2.4

دقيقة توثق إجراءات المراجعة 

باختيار  الخاّصةدقيق والت

 ؟الموفدين

(0) 

 أيّة المؤّسسةال توجد لدى 

 ختيار الموفدين.ال سجاّلت

(1) 

 ختيارال سجاّلتتوجد نعم، 

 .غير دقيقة لكنّهاالموفدين 

(2) 

 ختيارال سجاّلتتوجد نعم، 

 متوّسطةبدرجة الموفدين 

 .من الدقة

(3) 

 ختيارال سجاّلتتوجد نعم، 

 من جيّدةبدرجة الموفدين 

 .الدقة

(4) 

 ختيارال سجاّلتتوجد نعم، 

 جّدا   جيّدةبدرجة الموفدين 

 .من الدقة

 

 =    الشفافية والعدالة في اختيار الموفدينر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الشفافية والعدالة في اختيار الموفدينر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 
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    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 ت التحسين:أولويا

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

 الجْودةمستويات  .متابعة الموفدين. 4.2.4

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل تتبع . 1.4.2.4

في  وفّعالةإجراءات واضحة 

 ابعة الموفدين؟مت

(0) 

ة بمتابع  المؤّسسةال تقوم 

  .الموفدين

(1) 

نعم، المتابعة شكلية وغير 

  .اليتها قليلةأكاديمية وفعّ 

(2) 

أكاديمية نعم، المتابعة 

 .متوّسطةدرجة ل وفّعالة

(3) 

نعم، المتابعة أكاديمية 

 .جيّدةلدرجة  وفّعالة

(4) 

أكاديمية نعم، المتابعة 

ة لدرج وفّعالة دورية

 .ممتازة

 المؤّسسة لدىهل . 2.4.2.4

 دقيقة عن أوضاع  سجاّلت

 الموفدين؟

(0) 

 نتبيّ  سجاّلتنعم، لديها 

 .عدد الموفدين

(1) 

تبيّن  سجاّلتنعم، لديها 

 .عددهم وتخصصاتهم

(2) 

عددهم تبيّن  هانعم، سجالت

 .وتخصصاتهم وجامعاتهم

(3) 

عددهم تبيّن  هانعم، سجالت

 وتخصصاتهم وجامعاتهم

 .برامجهمو

(4) 

عددهم تبيّن نعم، سجالتها 

وتخصصاتهم وجامعاتهم 

 .وبرامجهم وزمن تخرجهم

 

 =    متابعة الموفدينر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = متابعة الموفدينر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،العلميالبحث . المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

التعليمات واإلجراءات  .5.2.4

ة التدريبيبعقد الدورات  المتعلّقة

 .والمشاركة فيها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل يوجد في .1.5.2.4

بعقد  تتعلّقوإجراءات تعليمات 

الدورات التدريبية أو المشاركة 

 فيها؟

(0) 

 المؤّسسة فيوجد يال 

تعليمات وإجراءات لعقد 

الدورات التدريبية 

 والمشاركة فيها.

(1) 

تعليمات  نعم، يوجد فيها

لم ووإجراءات ضعيفة، 

 ،دورة تدريبية ةأيّ تعقد 

 تها ضعيفة.اومشارك

(2) 

تعليمات  نعم، يوجد فيها

لم و، مقبولةراءات وإج

 ،دورة تدريبية ةأيّ تعقد 

 .مقبولةتها اومشارك

(3) 

تعليمات  نعم، يوجد فيها

وعقدت ، جيّدةوإجراءات 

 ،الجيّدة بعض الدورات

 .جيّدةتها اومشارك

(4) 

تعليمات  يوجد فيهانعم، 

 وعقدت، ممتازةوإجراءات 

 ،عة ممتازةات متنوّ دور

 .ممتازةتها اومشارك
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 =    بعقد الدورات والمشاركة فيها المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر ات المعطاة لمؤشّ مجموع التقدير

 = بعقد الدورات والمشاركة فيها المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،إليفادوا ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

مدى اتساق الدورات  .6.2.4

 التدريبية مع االحتياجات

 .والبحثية التدريسيّة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

اتساق  مستوىما  .1.6.2.4

ت االدورات التدريبية مع االحتياج

 والبحثية ألعضاء هيئة التدريسيّة

 التدريس؟

(0) 

 .جّدا  ضعيف 

 

(1) 

 على األكثري تلبّ  ،ضعيف

من  %25احتياجات 

  .المشاركين

(2) 

احتياجات تلبّي  ،وسطمت

من  %50حوالي 

 .المشاركين

(3) 

 احتياجاتتلبّي  ،جيدّ 

من  %75 حوالي

  .المشاركين

(4) 

  تلبّيتخطط ل ،ممتاز

 جميعاحتياجات 

  .مشاركينال

تقييم الدورات  يتمّ هل  .2.6.2.4

 التدريبية والبحثية وتوثيقها؟

(0) 

تقييم الدورات  يتمّ ال 

 .هاتوثيقو

(1) 

بعض الدورات توثيق  يتمّ 

 .تقييمها يتمّ وال 

(2) 

بعض الدورات توثيق  يتمّ 

 .كليا  ش ويتم تقييمها تقييما  

(3) 

معظم الدورات توثيق  يتمّ 

  .نائيا  ب ويتم تقييمها تقييما  

(4) 

الدورات  جميعتوثيق  يتمّ 

 .موليا  ش تقييما   ويتم تقييمها

 

 =   مدى اتساق الدورات التدريبية مع االحتياجات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 =مدى اتساق الدورات التدريبية مع االحتياجات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى             

 أولويات التحسين:            

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

دور اللجان والمجالس  .7.2.4

 .المعنية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

اللجان  ما دور .1.7.2.4

 باإليفاد؟ الخاّصةوالمجالس 

(0) 

 .اإلعالن عن البعثات
(1) (2) (3) (4) 
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اإلعالن عن البعثات  

 .وتحديد المعايير

اإلعالن عن البعثات 

دراسة تحديد المعايير وو

 .طلبات المرشحين

اإلعالن عن البعثات 

وتحديد المعايير ودراسة 

الطلبات واختيار 

  .الموفدين

عن البعثات اإلعالن 

وتحديد المعايير ودراسة 

واختيار الموفدين  ،الطلبات

ومساعدتهم في الحصول 

على قبول من جامعات 

 .ومتابعتهم مرموقة

 

 =    دور اللجان والمجالس المعنيةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = دور اللجان والمجالس المعنيةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  دةالجوْ مستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإليفادالمعيار الفرعي الثاني: . 2.4

اإلنفاق على اإليفاد  .8.2.4

 .والدورات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

ر اإلنفاق اه مؤشّ ما اتج .1.8.2.4

على اإليفاد  للمؤّسسةالسنوي 

 في السنوات الخمس السابقة؟

 

(0) 

 المؤّسسةال تقوم 

بتخصيص جزء من 

 أو اإلنفاق موازنتها لإليفاد

 .يتناقص

(1) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

جزء قليل من موازنتها 

وهو ثابت عبر  ،لإليفاد

 .السنوات

(2) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

موازنتها  جزء قليل من

وهو متزايد عبر  ،لإليفاد

  .السنوات

(3) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها كبير جزء 

وهو ثابت عبر  ،لإليفاد

  .السنوات

(4) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها  كبيرجزء 

وهو متزايد عبر  ،لإليفاد

  .السنوات

ر اإلنفاق ما اتجاه مؤشّ . 2.8.2.4

لدورات على ا للمؤّسسةالسنوي 

التدريبية في السنوات الخمس 

 السابقة؟

 

(0) 

 المؤّسسةال تقوم 

بتخصيص جزء من 

للدورات أو موازنتها 

 .هناك تناقص في اإلنفاق

(1) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

جزء قليل من موازنتها 

وهو ثابت عبر  ،للدورات

 .السنوات

(2) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

جزء قليل من موازنتها 

و متزايد عبر وه ،للدورات

  .السنوات

(3) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها كبير جزء 

وهو ثابت عبر  ،للدورات

  .السنوات

(4) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها  كبيرجزء 

وهو متزايد عبر  ،للدورات

  .السنوات

 

 =    اإلنفاق على اإليفاد والدوراتر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = اإلنفاق على اإليفاد والدوراتر الحسابي لتقديرات مؤشّ الوسط 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 
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 أولويات التحسين:

 . المعيار الفرعي الثالث: اإلبداع3.4

ع والمشجعة لإلبداعات الفنية واألدبية وبراءات االخترا ر البيئة المناسبةيتوفتبني عملية ل أنْ  المؤّسسة. وعلى الجامعة المتميزةفي  مهما   اإلبداعات وبراءات االختراع عنصرا   تعد  

 دقيقة. سجاّلتاإلجراءات المستخدمة لهذا الغرض في . وتوثيق والمشاريع الريادية

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتيتم تقييم الو

 .ماية الملكية الفكريةبتسجيل براءات االختراع وح المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات . 1.3.4

 .بدعم اإلبداعات الفنية واألدبية وتوثيقها ونشرها المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات . 2.3.4

 .استحداث وتطوير المشاريع الريادية وحاضنات األعمالسياسات وإجراءات . 3.3.4

 .المشاريع الريادية وحاضنات األعمال تقييم ومتابعة. 4.3.4

 .اإلبداعات بكافة أنواعهااإلنفاق على . 5.3.4

 .دور اللجان والمجالس المعنية باإلبداعات. 6.3.4

 

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإلبداعالمعيار الفرعي الثالث: . 3.4

التعليمات واإلجراءات  .1.3.4

بتسجيل براءات  المتعلّقة

االختراع وحماية الملكية 

 .الفكرية

 الجْودةيات مستو

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل تطبق  .1.1.3.4

 موثّقةوإجراءات سياسات 

تسجيل براءات لوواضحة 

االختراع وحماية الملكية 

 ؟الفكرية

(0) 

سياسات وجد تال 

وإجراءات مكتوبة 

 وواضحة.

 

(1) 

سياسات وجد تنعم، 

 نّهالكوإجراءات مكتوبة 

 غير واضحة وغير مطبقة.

 

(2) 

 سياساتوجد تنعم، 

وإجراءات مكتوبة 

 ولكنّها جزئيا  واضحة و

 غير مطبقة.

(3) 

 سياساتوجد تنعم، 

وإجراءات مكتوبة 

خطواتها  جزئيا  واضحة و

 ويصعب متسلسلة منطقيا  

 .تنفيذها

(4) 

 سياساتنعم، يوجد 

وإجراءات مكتوبة 

خطواتها  واضحة تماما  و

وهي  نطقيا  متسلسلة م

 مطبقة فعليا .

 

 =    بتسجيل براءات االختراع وحماية الملكية الفكرية المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = بتسجيل براءات االختراع وحماية الملكية الفكرية المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودة مستوى

 أولويات التحسين:
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 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإلبداعالمعيار الفرعي الثالث: . 3.4

التعليمات واإلجراءات  .2.3.4 

بدعم اإلبداعات الفنية  المتعلّقة

 .واألدبية وتوثيقها ونشرها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1توى)المس (0المستوى)

 المؤّسسة لدىهل  .1.2.3.4

قة وإجراءات موثّ  سياسات

بدعم اإلبداعات  خاّصةوواضحة 

يقها وتوثّ والعلمية الفنية واألدبية 

 ؟ونشرها

(0) 

سياسات  أيّةوجد تال 

وإجراءات مكتوبة 

 وواضحة.

 

(1) 

 سياساتوجد تنعم، 

 لكنّهاوإجراءات مكتوبة 

 واضحة وغير مطبقة. غير

 

(2) 

 سياساتوجد تنعم، 

وإجراءات مكتوبة 

 ولكنّها جزئيا  واضحة و

 غير مطبقة.

 

(3) 

 سياساتوجد تنعم، 

وإجراءات مكتوبة 

خطواتها  جزئيا  واضحة و

 ويصعب متسلسلة منطقيا  

 .تنفيذها

(4) 

 سياساتوجد تنعم، 

وإجراءات مكتوبة 

واضحة تماما خطواتها و

هي و متسلسلة منطقيا  

 .مطبقة فعليا  

 المؤّسسةق ثّ توهل . 2.2.3.4

بطريقة  اإلبداعات المختلفة

 ؟التسجّ في مناسبة 

(0) 

 المؤّسسةق ، لم توثّ ال

 .اإلبداعات

 

(1) 

 المؤّسسة قتوثّ نعم، 

بطريقة غير اإلبداعات 

 سجاّلتواضحة في 

 .التصميم بسيطة

(2) 

 المؤّسسة وثّقتنعم، 

بطريقة مقبولة اإلبداعات 

يصعب  اّلتسجفي 

 .ليهاإالوصول 

(3) 

 المؤّسسة وثّقتنعم، 

ي ف جيّدةبطريقة اإلبداعات 

الوصول يسهل  سجاّلت

 .ليهاإ

(4) 

 المؤّسسة وثّقتنعم، 

ة ممتاز بطريقةاإلبداعات 

منظمة يسهل  سجاّلتفي 

 .ليهاإالوصول 

 

 =    بداعات الفنية واألدبية وتوثيقها ونشرهابدعم اإل المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = بدعم اإلبداعات الفنية واألدبية وتوثيقها ونشرها المتعلّقةالتعليمات واإلجراءات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى      

 أولويات التحسين:    

 .إلبداعاتوا ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإلبداعالمعيار الفرعي الثالث: . 3.4

سياسات وإجراءات  .3.3.4

استحداث وتطوير المشاريع 

 .الريادية وحاضنات األعمال

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة لدىهل . 1.3.3.4

 موثّقةسياسات وإجراءات 

استحداث ب خاّصةوواضحة 

(0) 

سياسات  ، ليس لديهاال

وإجراءات مكتوبة 

 وواضحة.

(1) 

 سياسات لديهانعم، 

 لكنّهاوإجراءات مكتوبة 

 قة.غير واضحة وغير مطبّ 

(2) 

 سياسات لديهانعم، 

وإجراءات مكتوبة 

(3) 

 سياسات الديهنعم، 

وإجراءات مكتوبة 

خطواتها  جزئيا  واضحة و

(4) 

 سياسات لديهانعم، 

وإجراءات مكتوبة 

خطواتها  واضحة تماما  و
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وتطوير المشاريع الريادية 

 ؟وحاضنات األعمال

 ولكنّها جزئيا  واضحة و 

 .قةمطبّ غير 

 

 ويصعب متسلسلة منطقيا  

 .تنفيذها

وهي  متسلسلة منطقيا  

 مطبقة فعليا .

ع قيادة  هل تشجّ . 2.3.3.4

)اإلدارة العليا( االبتكار  المؤّسسة

 والمبادرة؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، بصورة جزئية 

 .معنويا  

(2) 

نعم، بصورة تامة 

 .معنويا  

(3) 

نعم، بصورة تامة 

 .وجزئية ماديا   معنويا  

(4) 

 نعم، بصورة تامة معنويا  

 .وماديا  

 

 =    استحداث وتطوير المشاريع الريادية وحاضنات األعمالسياسات وإجراءات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = استحداث وتطوير المشاريع الريادية وحاضنات األعمالسياسات وإجراءات ر سابي لتقديرات مؤشّ الوسط الح

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإلبداعالمعيار الفرعي الثالث: . 3.4

ع يالمشار تقييم ومتابعة .4.3.4

 .الريادية وحاضنات األعمال

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةبع هل تتّ  1.4.3.4

إجراءات واضحة لمتابعة 

المشاريع الريادية وحاضنات 

 ؟األعمال

 

(0) 

إجراءات  أيّةوجد تال 

 مكتوبة وواضحة.

 

(1) 

إجراءات وجد تنعم، 

غير واضحة  لكنّها مكتوبة

 وغير مطبقة.

 

(2) 

إجراءات وجد تنعم، 

 ،جزئيا  واضحة ومكتوبة 

 غير مطبقة. ولكنّها

 

(3) 

إجراءات وجد تنعم، 

 ،جزئيا  مكتوبة وواضحة 

 ،خطواتها متسلسلة منطقيا  و

 .ويصعب تنفيذها

(4) 

إجراءات وجد تنعم، 

 ،مكتوبة وواضحة تماما  

 ،خطواتها متسلسلة منطقيا  و

 تنفيذها.ويسهل 

 المؤّسسةبع هل تتّ  .2.4.3.4

إجراءات واضحة لتقييم 

المشاريع الريادية وحاضنات 

 ؟األعمال

 

(0) 

إجراءات  أيّةوجد تال 

 مكتوبة وواضحة.

 

(1) 

إجراءات وجد تنعم، 

غير واضحة  لكنّهامكتوبة 

 وغير مطبقة.

 

(2) 

إجراءات وجد تنعم، 

 ،جزئيا  واضحة ومكتوبة 

 غير مطبقة. ولكنّها

 

(3) 

إجراءات وجد تنعم، 

 ،جزئيا  مكتوبة وواضحة 

 ،خطواتها متسلسلة منطقيا  

 .ويصعب تنفيذها

(4) 

آليات وتعليمات وجد تنعم، 

وإجراءات مكتوبة 

خطواتها  ،وواضحة تماما  

ويسهل  ،متسلسلة منطقيا  

 تنفيذها، وهي مطبقة فعليا .

دة . ما مستوى جوْ 3.4.3.4

المشاريع الريادية وحاضنات 

 ؟التّقييمفي نتائج  ألعمالا

(0) 

  .ال توجد نتائج مطلقا  

 

(1) 

لى إ التّقييمتشير نتائج 

 .مستوى ضعيف

(2) 

لى إ التّقييمتشير نتائج 

 .متوسطمستوى 

(3) 

لى إ التّقييمتشير نتائج 

 .جيدّ مستوى 

(4) 

لى إ التّقييمتشير نتائج 

 .مستوى ممتاز
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المشاريع هل تساهم  .4.3.4.4

 المؤّسسةتحققة في الم الريادية

 في تحسين الوضع التنافسي لها؟

(0) 

المشاريع ق ، لم تتحقّ ال

 .الريادية

(1) 

ن طفيف نعم، هناك تحسّ 

الوضع التنافسي  في

 .للمؤّسسة

(2) 

ن متوسط نعم، هناك تحسّ 

الوضع التنافسي  في

 .للمؤّسسة

(3) 

 ن كبير فينعم، هناك تحسّ 

 .ةللمؤّسسالوضع التنافسي 

(4) 

 ّدا  جن كبير ك تحسّ نعم، هنا

الوضع  مضطرد فيو

 .للمؤّسسةالتنافسي 

 

 =   المشاريع الريادية وحاضنات األعمال  تقييم ومتابعةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 =المشاريع الريادية وحاضنات األعمال  تقييم ومتابعةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى      

 أولويات التحسين:    

 

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي. المعيار الرابع: 4

 .اإلبداعالمعيار الفرعي الثالث: . 3.4

اإلنفاق على اإلبداعات  .5.3.4

 .بكافة أنواعها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

ر اإلنفاق شّ اه مؤما اتجّ  .1.5.3.4

على  للمؤّسسةالسنوي 

اإلبداعات المختلفة في السنوات 

 الخمس السابقة؟

 

(0) 

 المؤّسسةال تقوم 

بتخصيص جزء من 

أو لإلبداعات موازنتها 

 .هناك تناقص في اإلنفاق

(1) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

جزء قليل من موازنتها 

بداعات وهو ثابت عبر لإل

 .السنوات

(2) 

 خصيصبت المؤّسسةتقوم 

جزء قليل من موازنتها 

وهو متزايد لإلبداعات 

 .عبر السنوات

(3) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها كبير جزء 

وهو ثابت عبر لإلبداعات 

 .السنوات

(4) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها  كبيرجزء 

وهو متزايد عبر لإلبداعات 

  .السنوات

ر اإلنفاق ما اتجاه مؤشّ . 2.5.3.4

على الجوائز  للمؤّسسةوي السن

والحوافز التشجيعية للمبدعين 

 في السنوات الخمس السابقة؟

 

(0) 

 المؤّسسةال تقوم 

بتخصيص جزء من 

 للحوافزموازنتها 

و أ التشجيعية للمبدعين

 .هناك تناقص في اإلنفاق

(1) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

جزء قليل من موازنتها 

للحوافز التشجيعية 

ت عبر وهو ثاب للمبدعين

 .السنوات

(2) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

جزء قليل من موازنتها 

للحوافز التشجيعية 

وهو متزايد عبر  للمبدعين

 .السنوات

(3) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها كبير جزء 

للحوافز التشجيعية 

وهو ثابت عبر  للمبدعين

  .السنوات

(4) 

بتخصيص  المؤّسسةتقوم 

من موازنتها  كبيرجزء 

حوافز التشجيعية لل

وهو متزايد عبر للمبدعين 

 .السنوات

 

 =    اإلنفاق على اإلبداعات بكافة أنواعهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = اإلنفاق على اإلبداعات بكافة أنواعهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 
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    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى      

 أولويات التحسين:    

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمييار الرابع: . المع4

 .اإلبداعالمعيار الفرعي الثالث: . 3.4

دور اللجان والمجالس  .6.3.4

 .المعنية باإلبداعات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

لجان ومجالس  ما دور .1.6.3.4

 ؟ةالمؤّسسفي اإلبداعات 

(0) 

ال وجود للجان ومجالس 

 .بداعاتاإل

(1) 

 .تنشر ثقافة اإلبداع
(2) 

 دتنشر ثقافة اإلبداع وتحدّ 

 .معاييره

(3) 

 دتنشر ثقافة اإلبداع وتحدّ 

 .معاييره وتشجع عليه

(4) 

 دتنشر ثقافة اإلبداع وتحدّ 

معاييره وتشجع عليه 

 .وتقيمه

 

 =    لمجالس المعنية باإلبداعاتدور اللجان وار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = دور اللجان والمجالس المعنية باإلبداعاتر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين: 

 .واإلبداعات ،واإليفاد ،البحث العلمي: الرابعاالتقدير العام للمعيار 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (        :         البحث ونشره دعم 1.1.4
 

 

 (=4عدد البنود  ) X:                 التقدير   )    (متابعة البحث خطّة 2.1.4
 

       (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :     األولويات البحثية 3.1.4
 

 (=4عدد البنود  ) Xدير   )    (التق              :        التعاون البحثي 4.1.4
 

  (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                   :      الماليّ  الدعم 5.1.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (            :      البحوث المنشورة 6.1.4
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 (=2عدد البنود  ) X( التقدير   )                        :          الحوافز 7.1.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :          دور المجالس 8.1.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (        :              استفادة الطلبة 9.1.4
 

 (=1)عدد البنود   Xالتقدير   )    (           :        استفادة المجتمع 10.1.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                :      تسويق البحث 11.1.4
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                     :      اإليفاد خطّة                 1.2.4
 

 (=1بنود  )عدد ال Xالتقدير   )    (           :            تعليمات اإليفاد 2.2.4
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                        :شفافية اإليفاد 3.2.4
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    ( :                      متابعة الموفدين 4.2.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :       الدورات التدريبية               5.2.4
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :االتساق مع االحتياجات 6.2.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                            :دور اللجان 7.2.4
 

 (=2)  عدد البنود Xالتقدير   )    (            :       اإلنفاق على اإليفاد 8.2.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:                     براءات االختراع 1.3.4
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 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                :       اإلبداعات دعم                 2.3.4
 

 (=2ود  )عدد البن Xالتقدير   )    (:                    تطوير الحاضنات 3.3.4
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:                     الحاضناتتقييم  4.3.4
 

                   (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (        :       اإلنفاق على اإلبداعات 5.3.4
 

 (=1عدد البنود  ) X)    (  التقدير        :         واللجان سدور المجال               6.3.4

 

 

التقدير العام:    
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟒𝟗
  = 

 

 :المتحقّقالمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .والبشريّة، والماديّة، الماليّة. المعيار الخامس: المصادر 5

 .الماليّة.المعيار الفرعي األول: المصادر 1.5

العملية تخطيطا   نتتضمّ  أنْ بطريقة مسؤولة وشفافة بحيث تراعي المعايير القانونية والمحاسبية، ويجب وتطبقها  الماليّةإدارة مواردها عملية  تبني أنْ  التعليميّة مؤّسساتمن ال وقّعيت

)داخليا   يدّ جبشكل  الماليّةبما ينسجم مع رؤيتها وأهدافها، وال بد من  تدقيق الموازنة والبيانات تنفيذ سياساتها وخططها المؤسسية وضع موازنتها ومن تأمين األموال و المؤّسسةن يمكّ  ماليّا  

قياس و الماليّةر إلدارة المخاط خطّةتشمل العملية  أنْ  يضا  أوينبغي ة مسبقا . ستثمار حسب الموازنة المعدّ عملية إلدارة اإليرادات والنفقات واال المؤّسسةيكون لدى  أنْ وخارجيا ( . كما يجب 

 بشكل مناسب. الماليّة السجاّلتتحتفظ بكل  أنْ  المؤّسسة. ويجب على الماليّ ة التخطيط فعاليّ 

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 وإجراءاته. الماليّ سياسات التخطيط . 1.1.5

 سياسات إعداد الموازنة وإجراءاتها.. 2.1.5

 وإجراءاته. الماليّ سياسات التخصيص  .3.1.5

 واالستثمارات. ،والمصروفات ،سياسات اإليرادات. 4.1.5

 

 

 التقدير الوصفي لألداء

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماليّةالمعيار الفرعي األول: المصادر  .1.5

 الماليّ سياسات التخطيط . 1.1.5

 .وإجراءاته

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

سياسات  . هل ترتبط1.1.1.5

 ةالمؤّسسبرسالة  الماليّ التخطيط 

 ؟ةاإلستراتيجيوخطتها   وأهدافها

(0) 

 أيّة المؤّسسةم  لم تقدّ 

 .الماليّ للتخطيط   سياسات

(1) 

 ،ضعيفة المقّدمةالسياسات 

 سةالمؤسّ سالة وال ترتبط بر

 .وأهدافها

(2) 

 ،مقبولة المقّدمةالسياسات 

وبعضها ترتبط برسالة 

 .وأهدافها المؤّسسة

(3) 

 ،جيّدة المقّدمةالسياسات 

الة د برسوترتبط  بشكل جيّ 

  .وأهدافها المؤّسسة

(4) 

 ،تازةمم المقّدمةالسياسات 

وترتبط بشكل ممتاز 

وأهدافها  المؤّسسةبرسالة  

  .ةتيجياإلستراتها وخطّ 

كفاية إجراءات . ما 2.1.1.5

 ؟هووضوح الماليّ التخطيط 

(0) 

 أيّة المؤّسسة تقّدملم 

 .إجراءات

(1) 

 ،اإلجراءات غير واضحة

 .وبتسلسل ضعيف

(2) 

 ،اإلجراءات واضحة جزئيا  

بة وصع ،وبتسلسل ضعيف

 .الفهم والتطبيق

(3) 

 ،اإلجراءات واضحة

وسهلة  ،جيدّ وبتسلسل 

ة صعب لكنّهاالفهم، 

 .التطبيق

(4) 

 ،جّدا  اإلجراءات واضحة 

هم وسهلة الف ،جيدّ وبتسلسل 

 .والتطبيق

ت مدى إكتمال سجاّل . ما 3.1.1.5

 ؟وجودتها الماليّ التخطيط 

(0) 

 .تسجاّل  أيّةال توجد 
(1) 

جزئية ذات ت سجاّل توجد 

 .متدنية جْودة

(2) 

جزئية ذات ت سجاّل توجد 

 .متوّسطة جْودة

(3) 

ة ذات كافيت سجاّل توجد 

 .عالية جْودة

(4) 

ت موجودة جميع السجاّل 

 .جّدا  جودة عالية وب
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شراف على اإل . هل يتمّ 4.1.1.5

 ؟الماليّ تنفيذ إجراءات التخطيط 

(0) 

اإلشراف على تنفيذ  لم يتمّ 

 .جميع اإلجراءات

(1) 

اإلشراف على تنفيذ  تمّ 

 .القليل من اإلجراءات

(2) 

اإلشراف على تنفيذ  تمّ 

 .اتمعظم اإلجراء

(3) 

اإلشراف على تنفيذ  تمّ 

 .جميع اإلجراءات

(4) 

اإلشراف على تنفيذ  تمّ 

جميع اإلجراءات بشكل 

 .متازم

 المؤّسسة. هل تقيس 5.1.1.5

 الماليّةكفاءة وفاعلية الخطط 

 ؟هاوتراجع

(0) 

 .مةال نتائج مقدّ 
(1) 

 .مة ضعيفةالنتائج المقدّ 
(2) 

 ،جيّدةمة المقدّ النتائج 

 .متوسط ر عن أداءوتعبّ 

(3) 

 ،جّدا   جيّدةمة المقدّ النتائج 

 .در عن أداء جيّ وتعبّ 

(4) 

 ،ممتازةمة المقدّ النتائج 

 .ر عن أداء ممتازوتعبّ 

 المؤّسسةلدى . هل 6.1.1.5

 الماليّةإلدارة المخاطر  خطّة

 ؟وضمان استمرار األعمال

(0) 

 خطّة أيّةتقديم  يتمّ لم 

 .الماليّةإلدارة المخاطر 

(1) 

ضعيفة  المقّدمة الخطّة

القليل من العناصر  وتضمّ 

 .عةالمتوقّ 

(2) 

مقبولة،  المقّدمة الخطّة

معظم العناصر   وتضمّ 

 .عةالمتوقّ 

(3) 

، جيّدة المقّدمة الخطّة

جميع العناصر  وتضمّ 

  .عةالمتوقّ 

(4) 

ممتازة،  المقّدمة الخطّة

ويمكن اعتبارها مثاال  

 .يحتذى به

 

 =    وإجراءاته الماليّ سياسات التخطيط ر ؤشّ مجموع التقديرات المعطاة لم

 = وإجراءاته الماليّ سياسات التخطيط ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .يّةالمالالمعيار الفرعي األول: المصادر  .1.5

سياسات إعداد الموازنة . 2.1.5

 .وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى هل . 1.2.1.5

 ؟الماليّةسياسات إلعداد الموازنة 

(0) 

 أيّة المؤّسسة  تقّدملم 

 .سياسات

(1) 

 ،ضعيفة المقّدمةالسياسات 

 سةالمؤسّ سالة وال ترتبط بر

 .وأهدافها

(2) 

 .مقبولة المقّدمةالسياسات 

برسالة  وترتبط جزئيا  

 .وأهدافها المؤّسسة

(3) 

 ،جيّدة المقّدمةالسياسات 

الة برس جيدّ وترتبط بشكل 

  .وأهدافها المؤّسسة

(4) 

 ،متازةم المقّدمةالسياسات 

وترتبط بشكل ممتاز 

بالرسالة واألهداف والخطة 

 .ةاإلستراتيجي

كفاية  إجراءات . ما 2.2.1.5

 ؟إعداد الموازنة

(0) 

 أيّة المؤّسسة تقّدملم 

 .إجراءات

(1) 

اإلجراءات غير واضحة 

 .وذات تسلسل ضعيف

(2) 

اإلجراءات واضحة جزئيا  

ر ا يؤثبتسلسل ضعيف ممّ 

 .على الفهم والتطبيق

(3) 

اإلجراءات واضحة 

 وسهلة الفهم، جيدّ بتسلسل 

 .صعبة التطبيق لكنّها

(4) 

 جّدا  اإلجراءات واضحة 

وسهلة الفهم  جيدّ بتسلسل 

 .والتطبيق
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 سجاّلت جْودة. ما 3.2.1.5

بإجراءات  المتعلّقة المؤّسسة

 ؟إعداد الموازنة

(0) 

 .سجاّلت أيّةال توجد 
(1) 

 ،غير مكتملة السجاّلت

 .وتفتقر للدقة

(2) 

 ،غير مكتملة السجاّلت

 .وبدقة معقولة

(3) 

 ،غير مكتملة السجاّلت

 .عاليةوبدقة 

(4) 

وبدقة   ،مكتملة السجاّلت

 .عالية

موازنة  جْودة. ما 4.2.1.5

 ؟المؤّسسة

(0) 

 ضعيفة المقّدمةالموازنة 

وال تراعي المعايير  ،جّدا  

المحاسبية ومتطلبات 

 .الماليّ التخطيط 

(1) 

 ،ضعيفة المقّدمةالموازنة 

وال تراعي المعايير 

المحاسبية ومتطلبات 

 .الماليّ التخطيط 

(2) 

 ،مقبولة المقّدمةالموازنة 

وتراعي المعايير 

وال تراعي  ،المحاسبية

 .الماليّ التخطيط  متطلّبات

(3) 

، جيّدة المقّدمةالموازنة 

وتراعي المعايير 

المحاسبية ومتطلبات 

 .الماليّ التخطيط 

(4) 

وتراعي  ،جيّدةالموازنة 

المعايير المحاسبية 

ومتطلبات التخطيط 

 لمؤّسسةاورسالة  ،الماليّ 

وأهدافها والمتطلبات 

 األخرى.

 

 =    سياسات إعداد الموازنة وإجراءاتهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = سياسات إعداد الموازنة وإجراءاتهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .والبشريّة ،والماديّة ،ةالماليّ المعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماليّةالمعيار الفرعي األول: المصادر .1.5

سياسات التخصيص . 3.1.5

 .وإجراءاته الماليّ 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.3.1.5

 ةالماليّ لتحديد المصادر سياسات 

 ؟وتخصيصها

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم  لم تقدّ 

 .سياسات

(1) 

 ،مة ضعيفةالسياسات المقدّ 

 المتطلّباتق وال تحقّ 

 المؤسسية.

(2) 

 ،مة مقبولةالمقدّ السياسات 

لتغطية  جيّدةولها آفاق 

  .المؤسسية المتطلّبات

(3) 

، جيّدةمة المقدّ السياسات 

 المتطلّباتي وتغطّ 

 جيّدا  وترتبط  ،المؤسسية

 .للمؤّسسةبالتخطيط 

(4) 

، تازةمممة المقدّ السياسات 

 المتطلّباتي وتغطّ 

 فيوتساعد  ،المؤسسية

  .التخطيط وتحقيق الرسالة

كفاية  إجراءات . ما 2.3.1.5

وإجراءات  الماليّةلمصادر تحديد ا

 ؟تخصيصها

(0) 

ة أيّ  المؤّسسةم تقدّ لم 

 .إجراءات

(1) 

 ،اإلجراءات غير واضحة

 .و/أو لديها تسلسل ضعيف

(2) 

اءات واضحة جزئيا  اإلجر

ر ا يؤثممّ  ،بتسلسل ضعيف

 .على الفهم والتطبيق

(3) 

اإلجراءات واضحة 

، وسهلة الفهم ،جيدّ بتسلسل 

 .صعبة التطبيق لكنّها

(4) 

 جّدا  اإلجراءات واضحة 

ة يجعلها سهل ،جيدّ بتسلسل 

 .الفهم والتطبيق
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. هل تنسجم 3.3.1.5

في  الماليّةالتخصيصات 

والخطط  اتالمتطلّبمع  المؤّسسة

 ؟الماليّة

(0) 

دليل على  ال يوجد أيّ 

 .االنسجام

(1) 

ة قليلة على توجد أدلّ 

 .انسجام ضعيف

(2) 

قليلة على ة أدلّ توجد 

 .انسجام معقول

(3) 

كافية على ة أدلّ توجد 

 .جيدّ انسجام 

(4) 

كافية وقوية على ة أدلّ توجد 

 .انسجام ممتاز

 

 =    وإجراءاته الماليّ التخصيص سياسات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = وإجراءاته الماليّ سياسات التخصيص ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماليّةالمعيار الفرعي األول: المصادر  .1.5

سياسات اإليرادات  .4.1.5

والمصروفات واالستثمارات 

 .وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.4.1.5

سياسات إلدارة اإليرادات 

 ؟والمصروفات واالستثمارات

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم  لم تقدّ 

 .سياسات

(1) 

 ،ضعيفة مةالمقدّ السياسات 

 .و/أو غير كافية

(2) 

 ،مقبولة المقّدمةالسياسات 

ية لتغطّ  جيّدةولها آفاق 

  .المؤسسية المتطلّبات

(3) 

، جيّدة المقّدمةالسياسات 

 المتطلّباتي وتغطّ 

 .المؤسسية

(4) 

، تازةمم المقّدمةالسياسات 

 المتطلّباتي جميع وتغطّ 

وتسمح بمراقبة  ،المؤسسية

  .جيّدة

تطابق البيانات ل . ه2.4.1.5

القواعد والمعايير  الماليّة

 ؟القانونية والمحاسبية

(0) 

 .ماليّةال توجد بيانات 
(1) 

 ،جزئية الماليّةالبيانات 

وتطابقها ضعيف مع 

 .القواعد المحاسبية

(2) 

 ،جزئية الماليّةالبيانات 

وتطابقها معقول مع 

 .القواعد المحاسبية

(3) 

 ،كافية الماليّةالبيانات 

ابقها معقول مع وتط

 .القواعد المحاسبية

(4) 

 ،مكتملة الماليّةالبيانات 

د مع جميع وتطابقها جيّ 

 .القواعد المحاسبية

 المؤّسسةقامت . هل 3.4.1.5

بمراجعة إيراداتها ونفقاتها 

 ؟مقارنة بالموازنة

(0) 

 .المراجعة لم تتمّ 
(1) 

وتوجد  ،تمت المراجعة

تناقضات كبيرة بين 

 .والموازنة ةالماليّ البيانات 

(2) 

وتوجد  ،تمت المراجعة

 تناقضات قليلة بين البيانات

 .والموازنة الماليّة

(3) 
وال توجد  ،تمت المراجعة

تناقضات بين البيانات  أيّ 

 .والموازنة الماليّة

(4) 

 دورية تقوم بمراجعات 

 ةأيّ ضمان عدم وجود ل

 بين الميزانية اختالفات

 .الماليّةوالبيانات 
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 المؤّسسةتحرص ل . ه4.4.1.5

على الشفافية وإطالع أصحاب 

 ؟الماليّةعلى البيانات  العالقة

(0) 

دليل على  ال يوجد أيّ 

 .ذلك

(1) 

 األدلّةيوجد عدد قليل من 

الضمنية الضعيفة على 

 .ذلك

(2) 

 األدلّةيوجد عدد قليل من 

 .المباشرة على ذلك

(3) 
 األدلّةيوجد عدد كاف  من 

 .المباشرة على ذلك

(4) 

 األدلّةوجد عدد كاف  من ي

  ويتم التعبير عن ،المباشرة

شفافية البيانات ودقتها 

 .بقنوات متعددة

 المؤّسسةتقوم . هل 5.4.1.5

بتدقيق حساباتها داخلياً 

 ؟وخارجياً 

(0) 

 .التدقيق لم يتمّ 
(1) 

التدقيق من جهات  تمّ 

 .داخلية فقط

(2) 

 ،ا  وخارجي التدقيق داخليا   تمّ 

 .يةاحترافلكن ليس بطريقة 

(3) 
 ،ا  وخارجي التدقيق داخليا   تمّ 

 يبطريقة احترافية تراع  

 .المعايير المحاسبية

(4) 

 ا  وخارجي التدقيق داخليا   تمّ 

بطريقة احترافية، وبتوافق 

 .تام

 

 ر سياسات اإليرادات والمصروفات واالستثمارات وإجراءاتها =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر سياسات اإليرادات والمصروفات واالستثمارات وإجراءاتها =تقديرات مؤشّ الوسط الحسابي ل

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 الماديّة. المعيار الفرعي الثاني: المصادر 2.5

 أنْ لى مستخدميها ع بطريقة ترضيإدارتها ومن هذه الموارد  ويجب االستفادة ارية.المستخدمة في نشاطاتها األكاديمية واإلد الماديّةإدارة مصادرها تبني عملية  أنْ  المؤّسسةع من يتوقّ 

لمختبرات(، الصفية وا القاعات، وصيانة المباني )بما في ذلك وإدارتها، وتدابير السالمة واألمن سجل األصول العملية تتضّمن أنْ وطلبتها. ويجب  المؤّسسةتكون كافية لجميع العاملين في 

قياس ومراجعتها و تقييمها ، وإجراءاتالتعلّموإدارة مصادر ، وخدمات المكتبة، الخاّصةخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومرافق ذوي االحتياجات البنية التحتية وعدات ومعايرتها، ووصيانة الم

 الالزمة بشكل مناسب. السجاّلتتحتفظ بكل  أنْ  المؤّسسةويجب على  فعاليتها.

 

 رات التالية:لى هذا المعيار من خالل المؤشّ ع مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 التوافر واإلتاحة وكفاءة االستخدام.. 1.2.5

 والمالءمة. الجْودةالنوعية و. 2.2.5

 سياسات وإجراءات األمن والسالمة.. 3.2.5

 .الخاّصةذوي االحتياجات  مرافق مالءمة. 4.2.5

 خطط التحسين والتطوير وإجراءاتها.. 5.2.5

 .المرافق وخدماتها ومراقبتها وتحسينها ْودةج إدارة. 6.2.5

 إجراءات الصيانة وفعاليتها.. 7.2.5

 رضا ذوي أصحاب العمل عن المرافق.. 8.2.5

 .اتودوريّ  ،وقواعد بيانات ،من كتب التعلّمر ع مصادتنوّ . 9.2.5
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 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

التوافر واإلتاحة وكفاءة . 1.2.5

 .االستخدام

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 فر لدىا. هل يتو1.1.2.5

 ؟ة كافيةمصادر ماديّ  المؤّسسة

(0) 

ال و ،قليلة الماديّةالمصادر 

 .عنها سجاّلت أيّ توجد 

(1) 

  ،قليلة الماديّةصادر الم

غير  سجاّلتوتوجد 

 .مة عنهامنظّ 

(2) 

 ،معقولة الماديّةالمصادر 

والسجالت عنها منظمة 

 .جزئيا  

(3) 

 ،كافية الماديّةالمصادر 

والسجالت عنها منظمة 

 .جزئيا  

(4) 

 ،كافية الماديّةالمصادر 

 جيّدةوالسجالت عنها 

 .التنظيم

 المؤّسسة رت. هل وفّ 2.1.2.5

ب المناسب على استخدام التدري

 ؟الماديّةالمصادر 

(0) 

  .تدريب ر أيّ لم توفّ 
(1) 

فر تدريبات قليلة ايتو

وضعيفة المستوى لعدد 

 .قليل من العاملين

(2) 

فر تدريبات قليلة ايتو

ومقبولة المستوى لعدد قليل 

 .من العاملين

(3) 

فر تدريبات قليلة ايتو

ومقبولة المستوى لعدد 

 .كبير من العاملين

(4) 

فر تدريبات متعددة ايتو

لجميع العاملين في  جيّدة

 .ضوء حاجاتهم

 . ما كفاءة استخدام3.1.2.5

 ؟المؤّسسةفي  الماديّةالمصادر 

(0) 

معلومات  ةفر أيّ اال تتو

 .عن ذلك

(1) 

رة فاتشير المعلومات المتو

إلى درجة متدنية من 

 .الكفاءة

(2) 

رة فاالمتوتشير المعلومات 

من  ةمتوّسطإلى درجة 

 .الكفاءة

(3) 

رة فاالمتوتشير المعلومات 

إلى درجة عالية من 

 .الكفاءة

(4) 

رة فاالمتوتشير المعلومات 

من  جّدا  إلى درجة عالية 

 .الكفاءة

 

 =    التوافر واإلتاحة وكفاءة االستخدامر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = ءة االستخدامالتوافر واإلتاحة وكفار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

 الجْودةالنوعية و. 2.2.5

 .والمالءمة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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توجد إجراءات . هل 1.2.2.5

نوعية  ومراجعةقياس واضحة ل

 ؟ومالءمتها وجودتها الموارد

(0) 

 .إجراءات ةتقديم ايّ  يتمّ لم 
(1) 

غير  المقّدمةاإلجراءات 

وذات تسلسل  ،واضحة

 .ضعيف

(2) 

 المقّدمةاإلجراءات 

لكن  ،واضحة جزئيا  

 .بتسلسل ضعيف

(3) 

 قّدمةالماإلجراءات 

د وبتسلسل جيّ  ،واضحة

 .وسهلة الفهم

(4) 

 ،جّدا  واضحة اإلجراءات 

وبتسلسل ممتاز وسهلة 

 .الفهم والتطبيق

 الماديّةالموارد   . هل2.2.2.5

 جيّدةفرة بجودة ونوعية االمتو

 ؟ومالئمة الستخداماتها

(0) 

او  ،فرةاالموارد غير متو

 بنوعية وجودة 

 .متدنية

(1) 

 ،زئيا  جنعم، إنها مالئمة 

 .وبنوعية وجودة متدنية

(2) 

 ،جزئيا  نعم، إنها مالئمة 

وجودة  جيّدةوبنوعية 

 .متدنية

(3) 

 ،جّدا  نعم، إنها مالئمة 

وجودة  جيّدةوبنوعية 

 .عالية

(4) 

 ،جّدا  نعم، إنها مالئمة 

وجودة  وبنوعية ممتازة

 .جّدا  عالية 

 

 =    المالءمةو الجْودةالنوعية ور مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = والمالءمة الجْودةالنوعية ور الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

. سياسات وإجراءات 3.2.5

 .والسالمةاألمن 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.3.2.5

 ؟سياسات لألمن والسالمة
(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم  لم تقدّ 

 .سياسات

(1) 

ال و ،سياسات األمن ضعيفة

 ة.المؤسسي المتطلّباتق تحقّ 

(2) 

، سياسات األمن مقبولة

لكثير من ق اوتحقّ 

 .المؤسسية المتطلّبات

(3) 

 ،جيّدةسياسات األمن 

 المتطلّباتق معظم وتحقّ 

 .المؤسسية

(4) 

 ،تازةممسياسات األمن 

 المتطلّباتق جميع وتحقّ 

 .المؤسسية

شراف على اإل يتمّ . هل 2.3.2.5

تطبيق إجراءات األمن والسالمة 

 ؟المؤّسسةفي 

(0) 

ال توجد إجراءات لألمن 

 .والسالمة

(1) 

ق إجراءات األمن طبّ ت  

والسالمة على نطاق ضيق 

  .دون إشراف

(2) 

إجراءات األمن ق طبّ ت  

ق والسالمة على نطاق ضيّ 

 .وبإشراف جزئي

(3) 

إجراءات األمن ق طبّ ت  

والسالمة على نطاق واسع 

 .وبإشراف معقول

(4) 

إجراءات األمن ق طبّ ت  

والسالمة على نطاق واسع 

 .دوبإشراف جيّ 

 المؤّسسةأنتجت . هل 3.3.2.5

من تعليمات وأدلة  ياً كاف اً عدد

 األمن والسالمة ونشرتها؟

 (0) 

 ةتقديم تعليمات وأدلّ  يتمّ لم 

 .لألمن والسالمة

(1) 

األمن ة وأدلّ تعليمات 

وغير  ،والسالمة ضعيفة

ق وال تحقّ  ،منشورة

 المؤسسية. المتطلّبات

 (2) 

األمن ة وأدلّ تعليمات 

ومنشورة  ،والسالمة مقبولة

ق الكثير من تحقّ و

  .المتطلّبات

 (3) 

األمن ة وأدلّ تعليمات 

ومنشورة  ،جيّدةوالسالمة 

ق معظم وتحقّ  ،جيّدا  

  .المتطلّبات

 (4) 

األمن ة وأدلّ تعليمات 

 ،جيّدا  ومنشورة  ،ممتازة

ق جميع وتحقّ  ،ومفهومة

 .المتطلّبات
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 =    مةسياسات وإجراءات األمن والسالر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = سياسات وإجراءات األمن والسالمةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

مالءمة مرافق ذوي . 4.2.5

 .الخاّصةياجات االحت

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةر توفّ . هل 1.4.2.5

مرافق لذوي االحتياجات 

 ؟الخاّصة

(0) 

 .مرافق ةفر أيّ اال يتو
(1) 

فر عدد قليل من ايتو

في بحاجة نسبة تالمرافق 

قليلة من ذوي االحتياجات 

 .الخاّصة

(2) 

عدد قليل من فر ايتو

بحاجة نسبة في تالمرافق 

من ذوي  متوّسطة

 .الخاّصةاالحتياجات 

(3) 

عدد معقول من فر ايتو

بحاجة نسبة في تالمرافق 

كبيرة من ذوي االحتياجات 

 .الخاّصة

(4) 

عدد كبير من فر ايتو

بحاجة جميع في تالمرافق 

 .الخاّصةذوي االحتياجات 

 المؤّسسةتقوم . هل 2.4.2.5

ياس ومراجعة فعالية وكفاءة بق

)سهولة استخدام( المرافق 

حتياجات صة لذوي االالمخصّ 

 ؟الخاّصة

(0) 

 .مةال نتائج مقدّ 
(1) 

 ،مة ضعيفةالنتائج المقدّ 

 .ر عن أداء ضعيفوتعبّ 

(2) 

 ،متوّسطةمة النتائج المقدّ 

 .ر عن أداء متوسطوتعبّ 

(3) 

 ،جيّدةمة النتائج المقدّ 

 تمت، وجيدّ ر عن أداء وتعبّ 

 د.مراجعتها بشكل جيّ 

(4) 

 ،مة ممتازةالنتائج المقدّ 

 ،ر عن أداء ممتازوتعبّ 

 .دتم مراجعتها بشكل جيّ تو

 المؤّسسةر . هل توفّ 3.4.2.5

ة وإرشادات لذوي االحتياجات أدلّ 

 ؟الخاّصة

(0) 

 ةأدلّ  ةأيّ  المؤّسسةر ال توفّ 

 .وإرشادات

(1) 

غير  لكنّهاإرشادات ر توفّ 

 غرضي الوتؤدّ  ،كافية

 .بشكل ضعيف

(2) 

إرشادات وأدلة غير ر توفّ 

ل بشكي الغرض كافية تؤدّ 

 .مقبول

(3) 

 إرشادات وأدلة كافيةر توفّ 

 .جيدّ ي الغرض بشكل تؤدّ 

(4) 

  كافيةإرشادات وأدلة ر توفّ 

ي الغرض بشكل تؤدّ 

 .ممتاز

 

 

 =    الخاّصةمالءمة مرافق ذوي االحتياجات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الخاّصةمالءمة مرافق ذوي االحتياجات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 
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 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

خطط التحسين والتطوير . 5.2.5

 .اءاتهاوإجر

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

وجد إجراءات في ت. هل 1.5.2.5

لضمان إقرار الخطط  المؤّسسة

 الماديّةللمصادر  التطويرية

 وتنفيذها؟

(0) 

 .إجراءات ةيّ أتقديم  يتمّ لم 
(1) 

مة اإلجراءات المقدّ 

وتطبيق الخطط  ،ضعيفة

 .ية ضعيفالتطوير

(2) 

 ،مة كافيةاإلجراءات المقدّ 

وتطبيق الخطط التطويرية 

 .ضعيف

(3) 

 ،مة كافيةاإلجراءات المقدّ 

  ،وخطط التحسين معتمدة

 .ويتم تطبيقها بشكل معقول

(4) 

مة اإلجراءات المقدّ 

وخطط التحسين  ،متازةم

 ويتم تطبيقها بشكل ،معتمدة

 .كامل

مراجعة . هل ينتج عن 2.5.2.5

لمواردها خطط  ةالمؤّسس

 ؟للتحسين

(0) 

جراء مراجعة إ أيّ  يتمّ لم 

 .المؤّسسةلموارد 

(1) 

 ،أجريت مراجعة شكلية

 ولم ينتج عنها خطط

 .حسينللتّ 

(2) 

أجريت مراجعة رسمية 

 خطّةواحدة نتج عنها 

 .حسينضعيفة للتّ 

(3) 

مراجعات  عّدةأجريت 

 ونتج عنها خطط ،رسمية

 .حسينمعقولة للتّ 

(4) 

اجعات مر عّدةأجريت 

 ونتج عنها خطط ،رسمية

حسين قابلة للتّ  ممتازة

 .للتنفيذ

 

 =    حسين والتطوير وإجراءاتهاخطط التّ ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = حسين والتطوير وإجراءاتهاط التّ خطر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةس: المصادر المعيار الخام .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

دة المرافق إدارة جوْ . 6.2.5

 .وخدماتها ومراقبتها وتحسينها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةتحتفظ . هل 1.6.2.5

ثة لألصول شاملة ومحدّ ت بسجاّل 

 ؟والتكنولوجية الماديّة

(0) 

 ةبأيّ  المؤّسسةال تحتفظ 

  .تسجاّل 

(1) 

ت بسجاّل  المؤّسسةتحتفظ 

قديمة غير شاملة وغير 

 .منظمة

(2) 

ت بسجاّل  المؤّسسةتحتفظ 

 ،قديمة غير شاملة

 .ومنظمة

(3) 

ت بسجاّل  المؤّسسةتحتفظ 

 ،حديثة غير شاملة

  .ومنظمة

(4) 

ت بسجاّل  سةالمؤسّ تحتفظ 

 .حديثة شاملة ومنظمة



 دليل قياس معايير ضمان الجْودة لمؤّسسات التعليم العالي

 

81 
 

توجد متابعة   . هل2.6.2.5

 المؤّسسةومراقبة لمرافق 

 وأصولها؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

توجد متابعة ضعيفة غير 

 .الةفعّ 

(2) 

لة اتوجد متابعات رسمية فعّ 

بعض الشيء للمحافظة 

 .دة المرافقعلى جوْ 

(3) 

لة افعّ توجد متابعات رسمية 

 بعض الشيء للمحافظة

دة المرافق على جوْ 

 .وتحسينها

(4) 

لة افعّ توجد متابعات رسمية 

دة للمحافظة على جوْ  ا  جدّ 

 .المرافق وتحسينها

 

 =    المرافق وخدماتها ومراقبتها وتحسينها جْودةإدارة ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 =    ا وتحسينهاالمرافق وخدماتها ومراقبته جْودةإدارة ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

إجراءات الصيانة . 7.2.5

 وفعاليتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3لمستوى)ا (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

المؤسسة  رتوفّ . هل 1.7.2.5

 ؟من إجراءات الصيانة ياً كاف اً عدد

(0) 

  .إجراءات ةتقديم أيّ  يتمّ لم 
(1) 

إجراءات الصيانة غير 

واضحة وذات تسلسل 

 .ضعيف

(2) 

واضحة إجراءات الصيانة 

وذات تسلسل  جزئيا  

 .ضعيف

(3) 

واضحة إجراءات الصيانة 

 .همالفوسهلة  جيدّ وبتسلسل 

(4) 

 جّدا  واضحة اإلجراءات 

وبتسلسل ممتاز وسهلة 

 .الفهم والتطبيق

اإلشراف على  يتمّ . هل 2.7.2.5

 تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة؟

(0) 

 

  .إشراف ال يوجد أيّ 

(1) 

 ،ا  يوجد إشراف ضعيف جدّ 

وتكون أعمال الصيانة غير 

  .فّعالة

(2) 

 ،يوجد إشراف ضعيف

وتكون أعمال الصيانة 

 .جزئيا   ّعالةف

(3) 

 ،يوجد إشراف معقول

وتكون أعمال الصيانة 

 .فّعالة

(4) 

 ،يوجد إشراف محترف

وتكون أعمال الصيانة 

 .جّدا   فّعالة

 

 =    إجراءات الصيانة وفعاليتهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = إجراءات الصيانة وفعاليتهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  ةالجْودمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

رضا ذوي أصحاب . 8.2.5

 .عن المرافق العالقة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةتقوم . هل 1.8.2.5

أصحاب العالقة عن بقياس رضا 

 ؟الماديّةلموارد ا

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، هناك محاوالت 

ضعيفة المستوى في 

 .وحدات قليلة

(2) 

نعم، هناك محاوالت 

ضعيفة المستوى في 

 .وحدات كثيرة

(3) 

 جيّدةنعم، هناك محاوالت 

المستوى في وحدات 

 قليلة.

(4) 

ك محاوالت نعم، هنا

ممتازة المستوى في جميع 

ويتم مراجعتها  ،الوحدات

 .دوريّا  

أصحاب . ما درجة رضا 2.8.2.5

 ؟الماديّةلموارد العالقة عن ا

(0) 

نتائج حول  ةأيّ  تقّدملم 

 .ذلك

(1) 

ضعيفة  المقّدمةالنتائج 

 ار عن درجة رضوتعبّ 

 متدنية.

(2) 

 متوّسطة المقّدمةالنتائج 

 ر عن درجة رضاوتعبّ 

 .متوّسطة

(3) 

، جيّدة المقّدمةالنتائج 

ر عن درجة ومفصلة وتعبّ 

 .جيّدةرضا 

(4) 

 ،ممتازة المقّدمةالنتائج 

ر عن درجة ومفصلة وتعبّ 

 رضا ممتازة.

 

 =    عن المرافق العالقةرضا ذوي أصحاب ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = عن المرافق ةالعالقرضا ذوي أصحاب ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الماديّة: المصادر الثانيالمعيار الفرعي  .2.5

 الجْودةمستويات  .مر التعلّ ع مصادتنوّ . 9.2.5

 (4المستوى) (3)المستوى (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

في  المؤّسسةع تنوّ . هل 1.9.2.5

 ؟ممصادر التعلّ 

(0) 

 .عيوجد تنوّ ال 
(1) 

 .ضعيفتنّوع يوجد 
(2) 

 .متوسطتنّوع يوجد 
(3) 

 .جيدّ تنّوع يوجد 

 

(4) 

 .ممتازتنّوع يوجد 

 المؤّسسةتقوم . هل 2.9.2.5

سهولة استخدام بقياس ومراجعة 

ومرافقها  التعليميّةمصادرها 

 ؟لوجيةالتكنو

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

من  جّدا  نعم لعدد قليل 

 .المصادر والمرافق

(2) 

نعم لعدد قليل من المصادر 

 .والمرافق

(3) 

نعم لمعظم المصادر 

 .والمرافق

(4) 

نعم لجميع المصادر 

 .والمرافق
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 =    التعلّمر ع مصادتنوّ ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = التعلّمر ع مصادتنوّ ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 . المعيار الفرعي الثالث: المصادر البشرية3.5

الستقطاب، والتعيين، واوارد البشرية، تشتمل العملية على تخطيط للم أنْ ويجب  .بفعاليّةها غير األكاديمية وتطبقّ وارة المصادر البشرية األكاديمية إدبني عملية ت أنْ  المؤّسسةع من يتوقّ 

ويجب على  نها.تحسيالخطط الالزمة ل وانتاج لهذه العملية ةالكفاءة والفعاليّ  ومراجعة غ العلمي، والتطوير المهني، والتقييم،والتوظيف، والتثبيت، والترقيات، والحوافز، والخدمات، والتفرّ 

 .مناسبالالزمة بشكل  السجاّلتتحتفظ بكل  أنْ  المؤّسسة

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 سياسات االستقطاب والتوظيف والتعيين وإجراءاتها.. 1.3.5

 سياسات التثبيت والترقية وإجراءاتها.. 2.3.5

 غ العلمي وإجراءاتها.سياسات التفرّ . 3.3.5

 ر المهني والوظيفي.سياسات التطوّ . 4.3.5

 للكوادر البشرية . المقّدمةالرعاية والخدمات . 5.3.5

 امتيازات األمومة.. 6.3.5

 .رضا الكوادر البشرية عن الخدمات المختلفة. 7.3.5

 

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .المعيار الفرعي الثالث: المصادر البشرية .3.5

 ،سياسات االستقطاب. 1.3.5

 ،والتعيين ،والتوظيف

 .وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.1.3.5

سياسات وإجراءات مناسبة 

 ،والتوظيف ،لالستقطاب

 ؟والتعيين

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم  لم تقدّ 

 سياسات وإجراءات.

(1) 

 ،مة ضعيفةالسياسات المقدّ 

 ت غير واضحة.واإلجراءا

(2) 

 ،مقبولةمة المقدّ السياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .جزئيا  

(3) 

 ،جيّدةمة المقدّ السياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .وبتسلسل جيدّ 

(4) 

 ،ممتازةمة المقدّ السياسات 

 جّدا  واإلجراءات واضحة 

 .وبتسلسل ممتاز
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 السجاّلت جْودة. ما 2.1.3.5

إجراءات التوظيف الناتجة عن 

 ؟كتمالهااوما درجة  يينوالتع

(0) 

 .سجاّلت ةانتاج أيّ  لم يتمّ 

 

(1) 

هناك عدد قليل من 

الضعيفة بدرجة  السجاّلت

 .اكتمال ضعيفة

(2) 

هناك عدد قليل من 

المقبولة بدرجة  السجاّلت

 .متوّسطةاكتمال 

(3) 

هناك عدد كبير من 

بدرجة  الجيّدة السجاّلت

 .اكتمال عالية

(4) 

 تالسجاّل إنتاج جميع  تمّ 

وبدرجة  جّدا   جيدّ بشكل 

 .جّدا  اكتمال عالية 

شراف على اإل . هل يتمّ 3.1.3.5

جراءات التوظيف تطبيق إ

 والتعيين؟

(0) 

دليل على  ال يوجد أيّ 

 .ذلك

 

(1) 

ة هناك عدد قليل من األدلّ 

شراف إالجزئية على 

 .ضعيف

(2) 

ة األدلّ هناك عدد قليل من 

شراف إالمباشرة على 

 .متوسط

(3) 

ة األدلّ عدد معقول من  هناك

المباشرة القوية على 

 .جيدّ شراف إ

(4) 

ة األدلّ هناك عدد كبير من 

المباشرة القوية على 

 .ممتازشراف إ

 

 =    وإجراءاتها ،والتعيين ،والتوظيف ،سياسات االستقطابر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = وإجراءاتها ،والتعيين ،والتوظيف ،سياسات االستقطابر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .المعيار الفرعي الثالث: المصادر البشرية .3.5

سياسات التثبيت والترقية . 2.3.5

 .وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1)المستوى (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.2.3.5

سياسات وإجراءات مناسبة 

 ؟للتثبيت والترقية

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسة  تقّدملم 

 سياسات وإجراءات.

(1) 

 ،ضعيفة المقّدمةالسياسات 

 واإلجراءات غير واضحة.

(2) 

 ،مقبولة المقّدمةالسياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .جزئيا  

(3) 

 ،جيّدةالسياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .وبتسلسل جيدّ 

(4) 

، ممتازةالسياسات 

 جّدا  واإلجراءات واضحة 

 .وبتسلسل ممتاز

 السجاّلت جْودة. ما 2.2.3.5

إجراءات التثبيت الناتجة عن 

 ؟كتمالهااوما درجة  والترقية

(0) 

 .سجاّلت ةنتاج أيّ إ يتمّ لم 

 

(1) 

هناك عدد قليل من 

ضعيفة بدرجة ال السجاّلت

 .اكتمال ضعيفة

(2) 

هناك عدد قليل من 

المقبولة بدرجة  السجاّلت

 .متوّسطةاكتمال 

(3) 

هناك عدد كبير من 

بدرجة  الجيّدة السجاّلت

 .اكتمال عالية

(4) 

 السجاّلتإنتاج جميع  تمّ 

وبدرجة  ،جّدا   جيدّ بشكل 

 .جّدا  اكتمال عالية 

شراف على اإل يتمّ . هل 3.2.3.5

اءات التثبيت جرتطبيق إ

 والترقية؟

(0) 

دليل على  ال يوجد أيّ 

 .ذلك

 

(1) 

ة هناك عدد قليل من األدلّ 

شراف إالجزئية على 

 .ضعيف

(2) 

ة هناك عدد قليل من األدلّ 

شراف إالمباشرة على 

 .متوسط

(3) 

ة هناك عدد معقول من األدلّ 

المباشرة القوية على 

 .جيدّ شراف إ

(4) 

ة هناك عدد كبير من األدلّ 

باشرة القوية على الم

 .ممتازشراف إ
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 =    سياسات التثبيت والترقية وإجراءاتهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = سياسات التثبيت والترقية وإجراءاتهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .المعيار الفرعي الثالث: المصادر البشرية .3.5

غ العلمي سياسات التفرّ . 3.3.5

 .وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.3.3.5

سياسات وإجراءات مناسبة 

 ؟للتفرغ العلمي

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم  قدّ لم ت

 سياسات وإجراءات.

(1) 

 ،ضعيفة المقّدمةلسياسات ا

 واإلجراءات غير واضحة.

(2) 

 ،مقبولة المقّدمةالسياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .جزئيا  

(3) 

 ،جيّدة المقّدمةالسياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .جيدّ وبتسلسل 

(4) 

 ،ممتازةالسياسات 

 جّدا  واإلجراءات واضحة 

 .متازوبتسلسل م

ت السجاّل  جْودة. ما 2.3.3.5

غ إجراءات التفرّ الناتجة عن 

 ؟كتمالهااوما درجة  العلمي

(0) 

 ت.سجاّل  ةنتاج أيّ إ يتمّ لم 

 

(1) 

هناك عدد قليل من 

ت الضعيفة بدرجة السجاّل 

 .اكتمال ضعيفة

(2) 

هناك عدد قليل من 

ت المقبولة بدرجة السجاّل 

 .متوّسطةاكتمال 

(3) 

من هناك عدد كبير 

بدرجة  الجيّدةت السجاّل 

 .اكتمال عالية

(4) 

ت إنتاج جميع السجاّل  تمّ 

وبدرجة  جّدا   جيدّ بشكل 

 .جّدا  اكتمال عالية 

شراف على اإل يتمّ . هل 3.3.3.5

 غ العلمي؟جراءات التفرّ تطبيق إ

(0) 

دليل على  أيّ ال يوجد 

 .ذلك

 

(1) 

ة هناك عدد قليل من األدلّ 

شراف إالجزئية على 

 .ضعيف

(2) 

ة هناك عدد قليل من األدلّ 

شراف إالمباشرة على 

 .متوسط

(3) 

ة هناك عدد معقول من األدلّ 

المباشرة القوية على 

 .جيدّ شراف إ

(4) 

ة هناك عدد كبير من األدلّ 

المباشرة القوية على 

 .ممتازشراف إ

 

 =    غ العلمي وإجراءاتهاسياسات التفرّ ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = غ العلمي وإجراءاتهاسياسات التفرّ ر الحسابي لتقديرات مؤشّ  الوسط

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .المعيار الفرعي الثالث: المصادر البشرية .3.5

ر المهني سياسات التطوّ . 4.3.5

 .والوظيفي

 الجْودةويات مست

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.4.3.5

سياسات وإجراءات مناسبة 

 ؟ر المهني والوظيفيللتطوّ 

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسة  تقّدملم 

 سياسات وإجراءات.

(1) 

 ،مة ضعيفةالسياسات المقدّ 

 واإلجراءات غير واضحة.

(2) 

 ،مقبولة قّدمةالمالسياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .جزئيا  

(3) 

 ،جيّدة المقّدمةالسياسات 

واإلجراءات واضحة 

 .وبتسلسل جيدّ 

(4) 

 ،ممتازةالسياسات 

 جّدا  واإلجراءات واضحة 

 .وبتسلسل ممتاز

دة الورش جوْ . ما 2.4.3.5

 ةالمؤّسسالتي تعقدها  التدريبية

 ؟لتطوير كوادرها

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةلم تعقد 

 ورشة.

 

(1) 

هناك عدد قليل من الورش 

 .الجْودةضعيفة 

(2) 

هناك عدد قليل من الورش 

  .الجْودة متوّسطة

(3) 

هناك عدد كبير من الورش 

 .الجْودة جيّدة

(4) 

هناك عدد كبير من الورش 

  .الجْودةممتازة 

 

 =    ر المهني والوظيفيسياسات التطوّ مجموع التقديرات المعطاة لمؤشر 

 = ر المهني والوظيفيسياسات التطوّ  مؤّشرالحسابي لتقديرات الوسط 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .المعيار الفرعي الثالث: المصادر البشرية .3.5

 الجْودةمستويات  .الرعاية والخدمات. 5.3.5

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0ستوى)الم

 المؤّسسةم تقدّ . هل 1.5.3.5

 ؟الرعاية الطبية للعاملين فيها

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

 .رعاية طبية

(1) 

م رعاية طبية بسيطة تقدّ 

 .للعاملين داخل حرمها

(2) 

 جيّدةرعاية طبية  تقّدم

ل مّ تتح ،للعاملين وعائالتهم

من نفقات  ا  بسيط ا  جزء

 .تغطيتها

(3) 

 جيّدةم رعاية طبية تقدّ 

ل مّ تتح ،للعاملين وعائالتهم

حوالي نصف نفقات 

 .تغطيتها

(4) 

م رعاية طبية ممتازة تقدّ 

ل مّ تتح ،للعاملين وعائالتهم

جميع نفقات تغطيتها 

 .تقريبا  

 المؤّسسةم تقدّ . هل 2.5.3.5

 ؟الخدمات الكافية للعاملين فيها

(0) 

 .خدمات ةم أيّ دّ لم تق

 

(1) 

 ا  ضعيف ا  م نظامتقدّ 

 .لإلجازات واإلدخار

(2) 

 ا  متوسطّ  ا  نظام تقّدم

 ،لإلجازات واإلدخار

 األبناء.وتعليم 

(3) 

لإلجازات  جيّدا   ا  نظام تقّدم

وتعليم األبناء  ،واإلدخار

 .واإلسكان

(4) 

 ا  ممتاز ا  نظام تقّدم

 ،لإلجازات واإلدخار
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 وتعليم األبناء واإلسكان

 .واالستثمار وغيرها

 

 =    الرعاية والخدماتر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الرعاية والخدماتر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .الث: المصادر البشريةالمعيار الفرعي الث .3.5

 الجْودةمستويات  .امتيازات األمومة. 6.3.5

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

  المؤّسسةم تقدّ . هل 1.6.3.5

 تتعلّقامتيازات للموظفات 

 ؟جازات األمومةإبالمغادرات و

(0) 

 .امتيازات ةم أيّ لم تقدّ 

 

(1) 

 ا  ضعيف ا  م نظامتقدّ 

جازات إللمغادرات و

 .األمومة

(2) 

 ا  متوسط ا  نظامم تقدّ 

جازات إوللمغادرات 

 .األمومة

(3) 

للمغادرات  جيّدا   ا  نظامم تقدّ 

 .األمومةجازات إو

(4) 

 ا  ممتاز ا  نظامم تقدّ 

جازات إوللمغادرات 

 .األمومة

 

 =    امتيازات األمومةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = امتيازات األمومةر ديرات مؤشّ الوسط الحسابي لتق

 ق هو:   المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمعيار الخامس: المصادر  .5

 .المعيار الفرعي الثالث: المصادر البشرية .3.5

رضا الكوادر البشرية . 7.3.5

 .عن الخدمات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1ستوى)الم (0المستوى)

. ما درجة رضا الكوادر 1.7.3.5

البشرية عن الورش والبرامج 

 التدريبية والتطويرية؟

(0) 

نتائج حول  ةأيّ  تقّدملم 

 .ذلك

(1) 

نتائج استبانات الرضا 

ر عن درجة ضعيفة وتعبّ 

 متدنية.ا رض

(2) 

نتائج استبانات الرضا 

ة عن درجر وتعبّ  متوّسطة

 .متوّسطةرضا 

(3) 

نتائج استبانات الرضا 

ن عر وتعبّ لة ومفصّ   جيّدة

 .جيّدةدرجة رضا 

(4) 

نتائج استبانات الرضا 

ن عر وتعبّ لة ممتازة ومفصّ 

 درجة رضا ممتازة.
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. ما درجة رضا الكوادر 2.7.3.5

األساسية البشرية عن الخدمات 

 واالمتيازات؟

(0) 

نتائج حول  ةأيّ  تقّدملم 

 .ذلك

(1) 

 رنتائج استبانات الرضا تعبّ 

 متدنية. اعن درجة رض

(2) 

ر عبّ تنتائج استبانات الرضا 

 .متوّسطةعن درجة رضا 

(3) 

ر عبّ تنتائج استبانات الرضا 

 .جيّدةدرجة رضا  عن

(4) 

ر عبّ تنتائج استبانات الرضا 

 عن درجة رضا ممتازة.

عاملين لما درجة رضا ا. 3.7.3.5

 طبيةعن الرعاية ال المؤّسسة في

 ؟المتوفرة فيها

(0) 

 .قياس الرضا يتمّ لم 

 

(1) 

نتائج االستطالعات تشير 

 .إلى درجة ضعيفة

(2) 

نتائج االستطالعات تشير 

 .متوّسطةإلى درجة 

(3) 

نتائج االستطالعات تشير 

 .إلى درجة كبيرة

(4) 

نتائج االستطالعات تشير 

 .جّدا  إلى درجة كبيرة 

 

 =    رضا الكوادر البشرية عن الخدماتر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = رضا الكوادر البشرية عن الخدماتر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 والبشريّة والماديّة الماليّةالمصادر : الخامسالتقدير العام للمعيار 

 (=6عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (          :          الماليّ التخطيط  1.1.5
 

 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                 :            الموازنة 2.1.5
 

       (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :   الماليّ التخصيص  3.1.5
 

 (=5عدد البنود  ) X)    ( التقدير          :  االيرادات والمصروفات 4.1.5
 

  (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (            :        التوافر والكفاءة 1.2.5
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :     الجْودةالنوعية و 2.2.5
 

 (=3لبنود  )عدد ا Xالتقدير   )    (:                     من والسالمةاأل 3.2.5
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (: الخاّصةمرافق ذوي االحتياجات  4.2.5
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 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                    :   خطط التحسين                 5.2.5
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:               المرافق جْودةإدارة  6.2.5
 

 =(2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                              :الصيانة 7.2.5
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    ( :               عن المرافق االرض 8.2.5
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                 :       ع المصادرتنوّ                9.2.5
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :االستقطاب والتوظيف 1.3.5
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                      :التثبيت والترقية 2.3.5
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (               :          غ العلميالتفرّ  3.3.5
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (          :             ر المهنيالتطوّ  4.3.5
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :        الرعاية والخدمات                5.3.5
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:                  امتيازات األمومة 6.3.5
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:               عن الخدمات االرض 7.3.5
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التقدير العام:    
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟓𝟔
  = 

 

 ق:المستوى المتحقّ 

 أولويات التحسين:
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 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 يه واإلرشاد الطالبي.. المعيار الفرعي األول: التوج1.6

تصاالت واال الطاّلبيةواضحة وإجراءات رسمية لتقديم ومراجعة األنشطة  ا  ن العملية سياسات وأهدافتتضمّ  أنْ وينبغي  ،وإرشادهم الطلبةعملية لتوجيه  المؤّسسة يكون لدى أنْ يجب 

 ، والتوجيه المهني.واألدلة، واإلرشاد السلوكي )الحقوق والواجبات(، والتوجيه النفسي واالجتماعي

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 وإجراءاتها. الطاّلبيةسياسات التوعية . 1.1.6

 بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم. المتعلّقةالسياسات . 2.1.6

 إجراءات اإلرشاد النفسي واالجتماعي.. 3.1.6

 إجراءات اإلرشاد المهني.. 4.1.6

 للطلبة.الموجهة الدورات التدريبية . 5.1.6

 دور اللجان والمجالس في التوجيه واإلرشاد الطالبي.. 6.1.6

 خطط تطوير ومتابعة التوجيه واإلرشاد الطالبي.. 7.1.6

 

 التقدير الوصفي لألداء

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .بي. المعيار الفرعي األول: التوجيه واإلرشاد الطال1.6

سياسات التوعية . 1.1.6

 .وإجراءاتها الطاّلبية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

هل يوجد في  .1.1.1.6

سياسات وإجراءات  المؤّسسة

قة ومعلنة للتوعية موثّ 

 ؟الطاّلبية

(0) 

سياسات أو  ةأيّ وجد ت ال

إجراءات للتوعية 

 .الطاّلبية

(1) 

 قةوجد سياسات غير موثّ ت

 .الطاّلبيةللتوعية 

(2) 

قة موثّ سياسات وجد ت

ير غ لكنّها الطاّلبيةللتوعية 

 .ةمعلن

(3) 

قة موثّ سياسات وجد ت

ومعلنة وتنعكس في 

 .إجراءلت واضحة جزئيا  

(4) 

قة موثّ سياسات وجد ت

ومعلنة وتنعكس في 

 .إجراءات واضحة تماما  

هل يوجد في . 2.1.1.6

 إجراءات لقياس سةالمؤسّ 

التوعية  سياساتفعالية 

 ؟الطاّلبية

(0) 

إجراءات  ةأيّ وجد ت ال

لقياس فعالية سياسات 

 .الطاّلبيةلتوعية ا

(1) 

توجد إجراءات قياس 

وتشير إلى فعالية ضعيفة 

 .ضعيفة

(2) 

توجد إجراءات قياس 

وتشير إلى فعالية  متوّسطة

 .متوّسطة

(3) 

 جيّدةتوجد إجراءات قياس 

 .جيّدةإلى فعالية وتشير 

(4) 

توجد إجراءات قياس 

وتشير إلى فعالية  ممتازة

 .ممتازة

 

 =    وإجراءاتها الطاّلبيةسياسات التوعية ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = وإجراءاتها الطاّلبيةسياسات التوعية ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 
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 تحسين:أولويات ال

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي األول: التوجيه واإلرشاد الطالبي1.6

 المتعلّقةالسياسات . 2.1.6

 .بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل يوجد في 1.2.1.6

ومعلنة ومنشورة  موثّقةياسات س

بحقوق الطلبة  تتعلّق

 ومسؤولياتهم؟

(0) 

سياسات  ةأيّ وجد ت ال

بحقوق الطلبة  تتعلّق

 .ومسؤولياتهم

(1) 

 تتعلّقسياسات وجد ت

بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم 

قة أو معلنة غير موثّ  لكنّها

  .أو منشورة

(2) 

 لّقتتعقة سياسات موثّ وجد ت

هم تبحقوق الطلبة ومسؤوليا

غير معلنة أو  لكنّها

  .منشورة

(3) 

قة سياسات موثّ وجد ت

 تتعلّقومنشورة ومعلنة 

 .بحقوق الطلبة

(4) 

قة سياسات موثّ وجد ت

ومعلنة ومنشورة بوسائط 

بة بحقوق الطل تتعلّقمتعددة 

 .ومسؤولياتهم

. هل تنعكس السياسات 2.2.1.6

حول حقوق الطلبة 

ومسؤولياتهم في إجراءات 

 ؟ فّعالة

(0) 

إجراءات  ةأيّ  يوجد ال

حول حقوق الطلبة 

 .ومسؤولياتهم

(1) 

 ةالفعاليّ اإلجراءات ضعيفة  

تقل نسبة الطلبة الذين  إذ

يعرفون حقوقهم 

 .%5ومسؤولياتهم عن 

(2) 

 متوّسطةاإلجراءات 

نسبة الطلبة  أنّ إذ  الفعاليّة

الذين يعرفون حقوقهم 

 - %5ومسؤولياتهم بين 

20%. 

(3) 

ذ إ الفعاليّة جيّدةاإلجراءات 

نسبة الطلبة الذين  أنّ 

يعرفون حقوقهم 

 - %20ومسؤولياتهم بين 

50%. 

(4) 

تزيد إذ  ممتازةاإلجراءات 

نسبة الطلبة الذين يعرفون 

حقوقهم ومسؤولياتهم على 

50%. 

 

 =    بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم المتعلّقةالسياسات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم المتعلّقةالسياسات ر لتقديرات مؤشّ  الوسط الحسابي

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي األول: التوجيه واإلرشاد الطالبي1.6

إجراءات اإلرشاد النفسي  .3.1.6

 .واالجتماعي

 دةالجوْ مستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى  .1.3.1.6

تعليمات وإجراءات واضحة 

قة ومنشورة لإلرشاد وموثّ 

 النفسي واالجتماعي؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةوجد في ي ال

تعليمات أو إجراءات 

لإلرشاد النفسي 

 .واالجتماعي

(1) 

لديها بعض التعليمات 

غير  لكنّهاراءات واإلج

  .قةموثّ  واضحة أو

(2) 

لديها تعليمات وإجراءات 

غير  لكنّهاقة واضحة وموثّ 

  .معلنة

(3) 

لديها تعليمات وإجراءات 

ومعلنة قة وموثّ واضحة 

 .ومنشورة

(4) 

لديها تعليمات وإجراءات 

قة وموثّ واضحة  ممتازة

 .ومعلنة ومنشورة
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ما تقييم الطلبة ألنشطة  .2.3.1.6

 النفسي واالجتماعي؟ اإلرشاد

(0) 

 .نتائج أيّ م لم تقدّ 
(1) 

مة ضعيفة النتائج المقدّ 

 .وتشير إلى فعالية متدنية

(2) 

 متوّسطةمة المقدّ النتائج 

 .طةمتوسّ وتشير إلى فعالية 

(3) 

ير وتش جيّدةمة المقدّ النتائج 

 .جيّدةإلى فعالية 

(4) 

 ممتازةمة المقدّ النتائج 

 .وتشير إلى فعالية عالية

 

 =    إجراءات اإلرشاد النفسي واالجتماعير مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = إجراءات اإلرشاد النفسي واالجتماعير الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .يه واإلرشاد الطالبي. المعيار الفرعي األول: التوج1.6

إجراءات اإلرشاد  .4.1.6

 .المهني

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى  .1.4.1.6

قة إجراءات واضحة وموثّ 

 ومنشورة لإلرشاد المهني؟

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسة يوجد في ال

 .إجراءات لإلرشاد المهني

(1) 

ديها بعض اإلجراءات ل

قة الموثّ  غير الواضحة أو

 .المنشورة المعلنة أو أو

(2) 

لديها إجراءات واضحة 

غير معلنة  لكنّهاقة وموثّ 

 ومنشورة

(3) 

لديها إجراءات واضحة 

غير  لكنّهاومعلنة قة وموثّ 

 .منشورة

(4) 

 ممتازةلديها إجراءات 

ومعلنة قة وموثّ واضحة و

 .ومنشورة

الطلبة  ما تقييم .2.4.1.6

للوحدات أو المكاتب المعنية 

 باإلرشاد المهني؟

(0) 

ال وجود لوحدات أو 

مكاتب تعنى باإلرشاد 

 .المهني

(1) 

ضعيفة  المقّدمةالنتائج 

 .وتشير إلى فعالية متدنية

(2) 

 متوّسطة المقّدمةالنتائج 

 .طةمتوسّ وتشير إلى فعالية 

(3) 

ير وتش جيّدة المقّدمةالنتائج 

 .ةجيدّ إلى فعالية 

(4) 

 ممتازة المقّدمةالنتائج 

 .وتشير إلى فعالية عالية

 

 =    إجراءات اإلرشاد المهنير مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = إجراءات اإلرشاد المهنير الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .ةالطاّلبي. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي األول: التوجيه واإلرشاد الطالبي1.6

 الجْودةمستويات 
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الدورات التدريبية  .5.1.6

 .الموجهة للطلبة

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل تعقد  .1.5.1.6

دورات تدريبية لطلبتها في 

المهارات الحياتية التي 

 ؟يحتاجونها

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، عقدت دورة واحدة في 

قت مهارة واحدة وحقّ 

 .الهدف جزئيأ

(2) 

نعم، عقدت دورة واحدة في 

قت أكثر من مهارة وحقّ 

 .الهدف بصورة مقبولة

(3) 

نعم، عقدت أكثر من دورة 

قت دة وحقّ في مهارات متعدّ 

 .أهدافها بصورة مقبولة

(4) 

نعم، عقدت أكثر من دورة 

دة حسب متعدّ  في مهارات

قت حاجات الطلبة وحقّ 

 .أهدافها بصورة ممتازة

ما نسبة الطلبة  .2.5.1.6

المستفيدين من الدورات 

 التدريبية؟

(0) 

 .ال توجد دورات
(1) 

من طلبة  %1تقل عن 

 .المؤّسسة

(2) 

من طلبة  %5 - %1بين 

 .المؤّسسة

(3) 

من طلبة  %10 - %5بين 

 .المؤّسسة

(4) 

ة من طلب %10تزيد على 

 .المؤّسسة

 المؤّسسةهل تضع  .3.5.1.6

ربين والمعنيين لتدريب المد خطّة

بالتوجيه واإلرشاد الطالبي 

 وتنفذها لرفع كفاءتهم؟

 

(0) 

 بأيّ  المؤّسسةال تقوم 

  .تدريب

(1) 

 أحيانا   المؤّسسةتقوم 

 من جّدا  بتدريب عدد قليل 

 خطّةربين دون وجود المد

 .لذلك

(2) 

 خطّة المؤّسسةتضع 

وال ربين المدتدريب ل

 .ذها بصورة سليمةتنفّ 

(3) 

 خطّة المؤّسسةتضع 

ها ذوتنفّ ربين المدلتدريب 

 .بالكامل

(4) 

 خطّة المؤّسسةتضع 

ها ذوتنفّ ربين المدلتدريب 

ق من بالكامل وتتحقّ 

 .فعاليتها

 

 =    الدورات التدريبية الموجهة للطلبةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الدورات التدريبية الموجهة للطلبةر حسابي لتقديرات مؤشّ الوسط ال

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي األول: التوجيه واإلرشاد الطالبي1.6

دور اللجان والمجالس  .6.1.6

  .في التوجيه واإلرشاد الطالبي

 الجْودةتويات مس

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

.هل تقوم لجان ومجالس 1.6.1.6

التوجيه واإلرشاد الطالبي 

ل مسؤولياتها بدورها وتتحمّ 

 بكفاءة؟

(0) 

 .عن ذلك مةال نتائج مقدّ 
(1) 

 .مة ضعيفةالنتائج المقدّ 
(2) 

 متوّسطةمة المقدّ النتائج 

 .اء متوسطر عن أدوتعبّ 

(3) 

ر وتعبّ  جيّدةمة المقدّ النتائج 

 .عن أداء جيدّ 

(4) 

ممتازة مة المقدّ النتائج 

ر عن أداء ممتاز وتعبّ 

 .الوفعّ 

                       

 =   دور اللجان والمجالس في التوجيه واإلرشاد الطالبي ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 
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 =ر اللجان والمجالس في التوجيه واإلرشاد الطالبي دور الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي األول: التوجيه واإلرشاد الطالبي1.6

خطط تطوير ومتابعة . 7.1.6

 .التوجيه واإلرشاد

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0ى)المستو

 المؤّسسة. هل تعمل 1.7.1.6

على مراجعة وتطوير خطط 

التوجيه واإلرشاد الطالبي بكافة 

 عناصره؟

 

(0) 

بمراجعة  المؤّسسةال تقوم 

خطط التوجيه واإلرشاد 

 .الطالبي

(1) 

بمراجعة  المؤّسسةتقوم 

خطط التوجيه واإلرشاد 

 اتخاذ أيّ الطالبي دون 

 .إجراء الحق

(2) 

بمراجعة  المؤّسسةتقوم 

خطط التوجيه واإلرشاد 

الطالبي وتحليل نتائج 

 .القياس

(3) 

بمراجعة  المؤّسسةتقوم 

خطط التوجيه واإلرشاد 

الطالبي وتحليل نتائج 

القياس والتوصية بتطوير 

 .الخطط

(4) 

بتطوير  المؤّسسةتقوم 

خطط التوجيه واإلرشاد 

 ممتازةالطالبي بصورة 

على نتائج  ومستمرة بناء  

 .القياس والتحليل

هل خطط التوجيه  .2.7.1.6

 ؟فّعالةواإلرشاد الطالبي  

 

(0) 

 .ة عن ذلكفر أدلّ اال تتو
(1) 

 فرة إلىاة المتوتشير األدلّ 

 .فعالية جزئية

(2) 

ى إلفرة اة المتواألدلّ تشير 

 .متوّسطةفعالية 

(3) 

ى إلفرة اة المتواألدلّ تشير 

 .ة عاليةفعالي

(4) 

ى إلفرة اة المتواألدلّ تشير 

 .جّدا  فعالية عالية 

 

 =    خطط تطوير ومتابعة التوجيه واإلرشادر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = خطط تطوير ومتابعة التوجيه واإلرشادر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 لمعيار الفرعي الثاني: الخدمات المساندةا .2.6

 ن العملية تعليمات وإجراءات تقديم تلك الخدمات ومتابعة تنفيذها.المختلفة. وتتضمّ  الطاّلبيةإدارة الخدمات واألنشطة عملية  المؤّسسةيكون لدى  أنْ يجب 

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 ليمات انتخابات الطلبة وإجراءاتها.تع. 1.2.6

 تعليمات المنح والقروض للطلبة وإجراءاتها.. 2.2.6
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 تعليمات تقديم الخدمات المساندة وإجراءاتها.. 3.2.6

 في النشاطات الالمنهجية. المؤّسسةسياسة . 4.2.6

 الخدمات المساندة. دعمفي  الطاّلبيةدور األندية . 5.2.6

 مات المساندة وتطويرها.متابعة أداء الخد. 6.2.6

 

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخدمات المساندة2.6

. تعليمات انتخابات الطلبة 1.2.6

 .وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةق . هل تطبّ 1.1.2.6

قة ليمات وإجراءات موثّ تع

النتخابات  ،وواضحة ومعلنة

 الطلبة؟

(0) 

ة أيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

تعليمات أو إجراءات 

 .النتخابات الطلبة

(1) 

تعليمات  المؤّسسةلدى 

نتخابات قة الوإجراءات موثّ 

 .غير مطبقة لكنّهاالطلبة 

(2) 

أحيانا   المؤّسسةتطبق 

قة موثّ تعليمات وإجراءات 

 .لطلبةالنتخابات ا

(3) 

 سنويا   المؤّسسةق تطبّ 

قة موثّ تعليمات وإجراءات 

وواضحة ومعلنة 

 .النتخابات الطلبة

(4) 

فية بشفا سنويا   المؤّسسةق تطبّ 

قة موثّ تعليمات وإجراءات 

وواضحة ومعلنة النتخابات 

  .الطلبة

. هل تقوم لجان 2.1.2.6

ومجالس الطلبة المنتخبة 

ل مسؤولياتها بدورها وتتحمّ 

 ءة؟بكفا

(0) 

دليل على  ال يوجد أيّ 

 .الكفاءة

(1) 

ة قليلة على كفاءة توجد أدلّ 

 .ضعيفة

(2) 

ة قليلة على كفاءة توجد أدلّ 

  .معقولة

(3) 

ة كافية على كفاءة توجد أدلّ 

 .جيّدة

(4) 

ة كافية وقوية على توجد أدلّ 

 .كفاءة ممتازة

 

 =    وإجراءاتها تعليمات انتخابات الطلبةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = تعليمات انتخابات الطلبة وإجراءاتهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .المعيار الفرعي الثاني: الخدمات المساندة .2.6

. تعليمات المنح والقروض 2.2.6

 .إجراءاتهاللطلبة و

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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 المؤّسسة. هل تطبق 1.2.2.6

تعليمات وإجراءات تقديم المنح 

 والقروض للطلبة؟

 

(0) 

ة أيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

تعليمات أو إجراءات 

لتقديم المنح والقروض 

 .للطلبة

(1) 

 تعليمات المؤّسسةلدى 

وإجراءات لتقديم المنح 

غير  ولكنّهاوالقروض 

  .مطبقة

(2) 

أحيانا   المؤّسسةق تطبّ 

تعليمات وإجراءات تقديم 

 .المنح والقروض

(3) 

 سنويا   المؤّسسةق تطبّ 

تعليمات وإجراءات تقديم 

 .المنح والقروض

(4) 

 سنويا   المؤّسسةق تطبّ 

ات وإجراءات بسخاء تعليم

 .تقديم المنح والقروض

. ما فعالية تعليمات 2.2.2.6

وإجراءات تقديم المنح 

 والقروض للطلبة؟

(0) 

 ال توجد إحصاءات بأيّ 

 .مستفيد

(1) 

تكشف اإلحصاءات عن 

من  ا  عدد قليل جدّ 

  .المستفيدين

(2) 

 أنّ تكشف اإلحصاءات 

ن ع نسبة المستفيدين تقلّ 

 .من المستحقين 5%

(3) 

 أنّ تكشف اإلحصاءات 

نسبة المستفيدين حوالي 

 .من المستحقين 50%

(4) 

 أنّ تكشف اإلحصاءات 

نسبة المستفيدين تزيد على 

 .من المستحقين 80%

 

 =    تعليمات المنح والقروض للطلبة وإجراءاتهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = تعليمات المنح والقروض للطلبة وإجراءاتهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو: قالمتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخدمات المساندة2.6

. تعليمات تقديم الخدمات 3.2.6

 .المساندة وإجراءاتها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 مؤّسسةالق . هل تطبّ 1.3.2.6

قة تعليمات وإجراءات موثّ 

وواضحة ومنشورة لتقديم 

 الخدمات المساندة؟

(0) 

ة أيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

 .تعليمات أو إجراءات

(1) 

تعليمات  المؤّسسةلدى 

غير  لكنّهاوإجراءات 

 .قة في الغالبمطبّ 

(2) 

أحيانا   المؤّسسةق تطبّ 

بعض التعليمات 

 بتقديم الخاّصةاإلجراءات و

 .الخدمات

(3) 

 غالبا   المؤّسسةق تطبّ 

قة تعليمات وإجراءات موثّ 

وواضحة ومنشورة لتقديم 

  .الخدمات

(4) 

 دائما   المؤّسسةق تطبّ 

قة تعليمات وإجراءات موثّ 

وواضحة ومنشورة لتقديم 

  .ممتازالخدمات بشكل 

 المؤّسسةق . هل تطبّ 2.3.2.6

الخدمات الرياضية للطلبة 

 ؟بفعاليّة

(0) 

يل على دل ال يوجد أيّ 

 .ذلك

(1) 

ة قليلة على فعالية توجد أدلّ 

 .ضعيفة

(2) 

ة قليلة على فعالية توجد أدلّ 

 .مقبولة

(3) 

ة كافية على فعالية توجد أدلّ 

 .جيّدة

(4) 

ة كافية وقوية على توجد أدلّ 

  .فعالية ممتازة

 المؤّسسةق . هل تطبّ 3.3.2.6

 ؟ةبفعاليّ الخدمات الصحية للطلبة 

(0) 

ل على دلي ال يوجد أيّ 

 .ذلك

(1) 

ة قليلة على فعالية توجد أدلّ 

 .ضعيفة

(2) 

ة قليلة على فعالية توجد أدلّ 

 .مقبولة

(3) 

ة كافية على فعالية توجد أدلّ 

 .جيّدة

(4) 

ة كافية وقوية على توجد أدلّ 

  .فعالية ممتازة
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 المؤّسسةق . هل تطبّ 4.3.2.6

 األخرى الطاّلبيةالتسهيالت 

 ؟ةبفعاليّ )مطاعم، بنوك،...( 

(0) 

دليل على  ال يوجد أيّ 

 .ذلك

(1) 

ة قليلة على فعالية توجد أدلّ 

 .ضعيفة

(2) 

ة قليلة على فعالية توجد أدلّ 

 .مقبولة

(3) 

ة كافية على فعالية توجد أدلّ 

 .جيّدة

(4) 

ة كافية وقوية على توجد أدلّ 

  .فعالية ممتازة

. ما درجة رضا الطلبة 5.3.2.6

 لهم؟ المقّدمةعن الخدمات 

(0) 

 .قياسها يتمّ لم 
(1) 

 .متدنية
(2) 

 .متوّسطة
(3) 

 .عالية
(4) 

 .جّدا  عالية 

 

 =    تعليمات تقديم الخدمات المساندة وإجراءاتهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = تعليمات تقديم الخدمات المساندة وإجراءاتهار الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 ولويات التحسين:أ

 

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخدمات المساندة2.6

في  المؤّسسة. سياسة 4.2.6

 النشاطات الالمنهجية.

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى  .1.4.2.6

 ،قةوموثّ   ،ضحةسياسة وا

بعها في ومنشورة تتّ  ،ومعلنة

 النشاطات الالمنهجية؟

(0) 

ة أيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

سياسة في النشاطات 

 .الالمنهجية

(1) 

سياسة   المؤّسسةلدى  

باألنشطة الالمنهجية   تتعلّق

 .قةغير موثّ  لكنّها

(2) 

ة قسياسة موثّ  المؤّسسةلدى 

باألنشطة الالمنهجية  تتعلّق

غير معلنة أو  لكنّها

 .منشورة

(3) 

ة قسياسة موثّ  المؤّسسةلدى 

ق باألنشطة ومعلنة تتعلّ 

  .الالمنهجية

(4) 

سياسة  المؤّسسةلدى 

 ققة ومعلنة تتعلّ موثّ  ممتازة

 .بجميع األنشطة الالمنهجية

. ما فعالية السياسة 2.4.2.6

المتبعة في النشاطات 

 الالمنهجية؟

(0) 

 ال توجد إحصاءات بأيّ 

 .مشاركين نشاط أو

(1) 

تكشف اإلحصاءات عن 

من األنشطة  جّدا  عدد قليل 

 .والمشاركين

(2) 

تكشف اإلحصاءات عن 

عدد قليل من األنشطة 

 .والمشاركين

(3) 

تكشف اإلحصاءات عن 

عدد معقول من األنشطة 

 .والمشاركين

(4) 

تكشف اإلحصاءات عن 

الكثير من األنشطة 

 .والمشاركين

 

 =    في النشاطات الالمنهجية المؤّسسةسياسة ر ة لمؤشّ مجموع التقديرات المعطا

 = في النشاطات الالمنهجية المؤّسسةسياسة ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 
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 أولويات التحسين:

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخدمات المساندة2.6

في  الطاّلبيةدور األندية  .5.2.6

 .الخدمات المساندة دعم

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

هل تقوم األندية  .1.5.2.6

 مدعبدورها بكفاءة في  الطاّلبية

 الخدمات المساندة؟

(0) 

دليل على  ال يوجد أيّ 

 .ذلك

(1) 

 لى كفاءةة قليلة عتوجد أدلّ 

الخدمات  دعمضعيفة في 

 .المساندة

(2) 

ة قليلة على كفاءة توجد أدلّ 

الخدمات  دعممعقولة في 

 .المساندة

(3) 

ة كافية على كفاءة توجد أدلّ 

الخدمات  دعمفي  جيّدة

 .المساندة

(4) 

ة كافية وقوية على توجد أدلّ 

 دعمكفاءة ممتازة في 

 .الخدمات المساندة

ألندية . ما عدد ا2.5.2.6

 ؟المؤّسسةفي  الطاّلبية

(0) 

 .ناد   أيّ ال يوجد 
(1) 

 .واحد ناد  يوجد 
(2) 

يوجد ناديان بأهداف 

 .متنوعة

(3) 

بأهداف ال  نواد   عّدةيوجد 

 .تغطي كل المجاالت

(4) 

بأهداف  نواد   عّدةيوجد 

متنوعة تغطي كل 

 .المجاالت

 

 =    الخدمات المساندة دعمفي  يةالطاّلبدور األندية ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الخدمات المساندة دعمفي  الطاّلبيةدور األندية ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .. المعيار الفرعي الثاني: الخدمات المساندة2.6

بعة أداء الخدمات متا .6.2.6

 .المساندة وتطويرها

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل تعمل 1.6.2.6

 الطاّلبيةعلى قياس الخدمات 

 وتحليلها وتطويرها؟ المقّدمة

 

(0) 

 بمتابعة المؤّسسةال تقوم 

 .مةالمقدّ  الطاّلبيةالخدمات 

(1) 

الخدمات  المؤّسسةس تقي

مة دون اتخاذ المقدّ  الطاّلبية

 .إجراء الحق أيّ 

(2) 

الخدمات  المؤّسسةتقيس 

ل مة وتحلّ المقدّ  الطاّلبية

 .نتائج القياس

(3) 

الخدمات  المؤّسسةتقيس 

ل مة وتحلّ المقدّ  الطاّلبية

نتائج القياس وتوصي 

  .بتطويرها

(4) 

رالمؤسسة باستمرار تطوّ 

مة المقدّ  الطاّلبيةالخدمات 

بناء على نتائج القياس 

 .والتحليل

في  المؤّسسة. هل تنظر 2.6.2.6

 شكاوى الطلبة وتستفيد منها؟

(0) 

 .معلومات فر أيّ اال يتو
(1) (2) (3) (4) 
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تنظر في شكاوى  أحيانا  

ات رفر مؤشّ االطلبة وال تتو

 .ستفادةلال

تنظر في شكاوى  غالبا  

رات فر مؤشّ االطلبة وتتو

 .ستفادةقليلة لال

تنظر في شكاوى  غالبا  

 راتفر مؤشّ االطلبة وتتو

 .ستفادةقوية لال

تنظر في شكاوى  دائما  

 راتفر مؤشّ االطلبة وتتو

 .ستفادةقوية وكافية لال

 

 =    متابعة أداء الخدمات المساندة وتطويرهار مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = ات المساندة وتطويرهامتابعة أداء الخدمر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 يجين. المعيار الفرعي الثالث: التواصل مع الخرّ 3.6

جين وأصحاب يالخرّ  سجاّلتلى ع المحافظةالعملية إجراءات  تتضّمن أنْ يجين وتنفيذها وتقييمها. وينبغي عملية تخطيط أنشطة وآليات التواصل مع الخرّ  المؤّسسةيكون لدى  أنْ يجب 

 .المؤّسسةيجين في مجالس صنع القرار داخل العمل وتحديثها، وإشراك الخرّ 

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 يجين.مع الخرّ  المؤّسسةإجراءات تمتين عالقة . 1.3.6

 يجين في مجالس الحاكمية.تمثيل الخرّ . 2.3.6

 .التنسيق والتعاون مع أرباب العمل وجهات التوظيف. 3.3.6

 

 الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 الخّريجين. المعيار الفرعي الثالث: التواصل مع 3.6

. إجراءات تمتين عالقة 1.3.6

 يجين.مع الخرّ  المؤّسسة

 الجْودةمستويات 

 (4وى)المست (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةتعمل . هل 1.1.3.6

على جمع وتحديث وتطوير 

 بيانات الخّريجين؟

 

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

  أحيانا   المؤّسسةتجمع 

  .يجينبيانات بعض الخرّ 

(2) 

 فصليا   المؤّسسةتجمع 

  .يجينبيانات الخرّ 

(3) 

 فصليا   المؤّسسةتجمع 

 يجين وتتواصلبيانات الخرّ 

  .مع بعضهم لتحديثها

(4) 

 فصليا   المؤّسسةتجمع 

 يجين وتتواصلبيانات الخرّ 

معهم بمختلف وسائل 

 .التواصل

 المؤّسسة. هل تعمل 2.1.3.6

على تطوير وتحديث وسائل 

 ؟بفعاليّةالتواصل مع الخّريجين 

(0) 

 على المؤّسسةال تعمل 

 .يجينالتواصل مع الخرّ 

(1) (2) (3) (4) 
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مع  المؤّسسةتتواصل 

يجين بمختلف وسائل الخرّ 

 .التواصل

وسائل  المؤّسسةث تحدّ 

يجين الخرّ التواصل مع 

 .بشكل ضعيف

وسائل  المؤّسسةث تحدّ 

يجين الخرّ التواصل مع 

 .جيدّ بشكل 

وسائل  المؤّسسةث تحدّ 

يجين الخرّ التواصل مع 

  .بشكل ممتاز

 المؤّسسة. هل تدعم 3.1.3.6

 يجي الجامعة؟نوادي خرّ 

(0) 

على  المؤّسسةلم تعمل 

 .ناد   تأسيس أيّ 

(1) 

 .للنوادي ا  ضعيف ا  توفر دعم
(2) 

 .للنوادي مقبوال   ا  توفر دعم
(3) 

 .للنوادي جيّدا   ا  توفر دعم
(4) 

 .للنوادي ا  ممتاز ا  توفر دعم

. ما فعالية نوادي 4.1.3.6

 يجي الجامعة؟خرّ 

(0) 

أنشطة   فر أيّ اال تتو

 .وادينلل

(1) 

في  ا  واحد ا  ذت نشاطنفّ 

السنة بعدد قليل من 

 .المشاركين

(2) 

في  ا  واحد ا  ذت نشاطنفّ 

السنة بعدد كبير من 

 .المشاركين

(3) 

ن في السنة ذت نشاطيْ نفّ 

 .بعدد كبير من المشاركين

(4) 

أنشطة مهمة في  عّدةذت نفّ 

السنة بعدد كبير من 

 .المشاركين

 

   =  الخّريجينمع  المؤّسسةإجراءات تمتين عالقة ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الخّريجينمع  المؤّسسةإجراءات تمتين عالقة ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الطاّلبية. المعيار السادس: الخدمات 6

 .الخّريجين. المعيار الفرعي الثالث: التواصل مع 3.6

يجين في تمثيل الخرّ . 2.3.6

 .مجالس الحاكمية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

يجون يشارك الخرّ . هل 1.2.3.6

 للمؤّسسةفي مجالس الحاكمية 

     ؟بفعاليّة

(0) 

يجون في ال يشارك الخرّ 

 .مجالس الحاكمية

(1) 

في يجون الخرّ يشارك 

بعض مجالس الحاكمية 

 .بصورة ضعيفة

(2) 

في يجون الخرّ يشارك 

مجالس الحاكمية بصورة 

 .مقبولة

(3) 

في يجون الخرّ يشارك 

مجالس الحاكمية بصورة 

 .جيّدة

(4) 

في يجون الخرّ يشارك 

مجالس الحاكمية بصورة 

  .ممتازة

 

 =    في مجالس الحاكمية الخّريجينتمثيل ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = في مجالس الحاكمية جينالخّريتمثيل ر مؤشّ الوسط الحسابي لتقديرات 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .الطاّلبيةالمعيار السادس: الخدمات  .6

 .يجين. المعيار الفرعي الثالث: التواصل مع الخرّ 3.6

. التنسيق والتعاون مع 3.3.6

 .أرباب العمل وجهات التوظيف

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةتنسق . هل 1.3.3.6

وتتعاون مع أرباب العمل وجهات 

 يجيها؟التوظيف لخرّ 

(0) 

تنسيق مع  ال يوجد أيّ 

 .أرباب العمل

(1) 

يوجد تنسيق ضعيف مع 

من أرباب  جّدا  عدد قليل 

 .العمل

(2) 

يوجد تنسيق وتعاون مقبول 

مع عدد قليل من أرباب 

 .العمل

(3) 

 جيدّ يوجد تنسيق وتعاون 

مع عدد كبير من أرباب 

  .العمل

(4) 

يوجد تنسيق وتعاون ممتاز 

   .مع جميع أرباب العمل

 المؤّسسةتعمل هل  .2.3.3.6

على إقامة أيام التوظيف لتسويق 

 يجيها؟خرّ 

 (0) 

 بتنظيم المؤّسسةال تقوم 

 .أيام التوظيف

(1) 

بعقد يوم  المؤّسسةقامت 

الطلبة في  واحد لتوظيف

 .السابق

 (2) 

بعقد أيام  المؤّسسةتقوم 

 .التوظيف بصورة متقطعة

 (3) 

بعقد أيام  المؤّسسةتقوم 

  .التوظيف بصورة منتظمة

 (4) 

بعقد أيام  المؤّسسةتقوم 

التوظيف بصورة منتظمة 

 .وفّعالة

 المؤّسسة. هل تستطلع 3.3.3.6

أراء أرباب العمل في مستوى 

 يجين؟الخرّ 

 (0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

 .وبحدود ضيقة أحيانا  
 (2) 

 .أحيانا  وبحدود معقولة
 (3) 

 .وبحدود واسعة غالبا  
 (4) 

 .وبحدود واسعة دائما  

 

 =    التنسيق والتعاون مع أرباب العمل وجهات التوظيفر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = مل وجهات التوظيفالتنسيق والتعاون مع أرباب العر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 الطاّلبيةالخدمات : السادسالتقدير العام للمعيار 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (          :          الطاّلبيةالتوعية  1.1.6
 

 

 (=2عدد البنود  ) X( التقدير   )           :                حقوق الطلبة 2.1.6
 

       (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :        اإلرشاد النفسي 3.1.6
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 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (             :        اإلرشاد المهني 4.1.6
 

  (=3البنود  )عدد  Xالتقدير   )    (            :        الطاّلبيةالدورات  5.1.6
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                :        لجان التوعية 6.1.6
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:                     خطط اإلرشاد 7.1.6
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                :         االنتخابات 1.2.6
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (         :         المنح والقروض 2.2.6
 

 (=5عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (         :       الخدمات المساندة 3.2.6
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (      :      النشاطات الالمنهجية 4.2.6
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (               :      الطاّلبيةة األندي                 5.2.6
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (           :              متابعة أداء 6.2.6
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (              :يجينالعالقة مع الخرّ  1.3.6
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                     :  يجينتمثيل الخرّ  2.3.6
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                 :       جهات التوظيف               3.3.6
 

التقدير العام:    
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟑𝟕
  = 

 

 ق:المستوى المتحقّ 
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 سين:أولويات التح
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 الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع. 1.7

من  الفّعالةاركة شالم لضمان الترتيبات الالزمة بناء المؤّسسةمن  ع ايضا  . ويتوقّ إدارة تخطيط أنشطة خدمة المجتمع المختلفة وتطبيقها ومراجعتهاتبني عملية  أنْ  المؤّسسةع من يتوقّ 

 .المؤّسسةداخل  واللجان صنع القرار مختلف مجالس ي فيالمجتمع المحلّ  ممثلي جانب

 

 التالية: المؤّشراتعلى هذا المعيار من خالل  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 

 السياسات والخطط حول العالقة مع المجتمع.. 1.1.7

 امة.بالتنمية المستد المتعلّقةالدراسات والبحوث . 2.1.7

 الدورات التدريبية والمحاضرات التطويرية والتوعوية.. 3.1.7

 .مبادرات التشاركية والمشاريع التنمويةال. 4.1.7

 الخدمات الصحية واأليام الطبية.. 5.1.7

 والمادي لتلبية احتياجات المجتمع التنموية. الماليّ  الدعم. 6.1.7

 .تمثيل المجتمع المحلي في مجالس الحاكمية. 7.1.7

 في خدمة المجتمع. والطلبة التدريسيّةمساهمات الهيئة . 8.1.7

 الطبيعية. البيئة والموارد في المحافظة على المؤّسسةمساهمات . 9.1.7

 

 التقدير الوصفي لألداء

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .. المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع1.7

ياسات والخطط حول الس. 1.1.7

 .العالقة مع المجتمع

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.1.1.7

سياسات وخطط مناسبة حول 

 ؟العالقة مع المجتمع

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم  لم تقدّ 

 سياسات وخطط.

(1) 

ضعيفة  المقّدمةالسياسات 

 ير واضحة.والخطط غ

(2) 

مة مقبولة السياسات المقدّ 

 .والخطط واضحة جزئيا  

(3) 

 جيّدةمة السياسات المقدّ 

والخطط واضحة وبتسلسل 

 .جيدّ 

(4) 

 ممتازةمة السياسات المقدّ 

 جّدا  والخطط واضحة 

 .وبتسلسل ممتاز

فريق تخطيط د حدّ . هل 2.1.1.7

 المؤّسسةفي  خدمة المجتمع

 ئيسيينلألعضاء الر ياً كاف عدداً 

 من المجتمع المحلي؟

(0) 

 .أعضاء تحديد أيّ  يتمّ لم 

 

 

(1) 

القليل من أعضاء المجتمع 

 تحديدهم. تمّ المحلي 

 

(2) 

تحديد القليل من أعضاء  تمّ 

لكنهم  ،المجتمع المحلي

ن لتغطية غير كافي

 .المتطلّبات

(3) 

من  عدد كاف   تحديد تمّ 

لتحديد   عضاءاأل

 .الالزمة المتطلّبات

 

(4) 

 جميع األعضاء تحديد تمّ 

 المجتمع ممكنين منال

 متطلّباتجمع  لضمان

 كافية.
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فريق تخطيط د . هل حدّ 3.1.1.7

كافية  متطلّباتخدمة المجتمع 

 لتوضيح أهداف سليمة وشاملة؟

(0) 

 .تمتطلّبا ةتحديد أيّ  يتمّ لم 

 

(1) 

ة ال قليل متطلّبات تحديد تمّ 

، أهدافتوضيح كفي لت

 جيّدا   ا  مزيج يتغطّ  بالكادو

 .الخدمات من

(2) 

 ةمعقول متطلّبات تحديد تمّ 

، معقولة أهداف لتوضيح

 معقوال   ا  ي مزيجتغطّ وهي 

 الخدمات. من

(3) 

كل بش المتطلّبات تحديد تمّ 

 ،جيّدةلتوضيح أهداف  جيدّ 

 جيّدا   ا  ي مزيجتغطّ وهي 

 من الخدمات.

(4) 

  ممتازة متطلّباتتحديد  تمّ 

تسمح بتوضيح أهداف 

ي  ، وهي تغطّ ا  جدّ  جيّدة

من  ا  متميز ا  مزيج

 الخدمات.

 خطّةدة أهداف جوْ . ما 4.1.1.7

مدى مالءمتها خدمة المجتمع، و

ورسالة  المجتمعلمتطلبات 

 ؟هاوأهداف المؤّسسة

(0) 

م ئوال تال ،ا  ضعيفة جدّ 

والرسالة  المتطلّبات

 .واألهداف

 

(1) 

ومستوى المالءمة  ،ضعيفة

للمتطلبات  والرسالة 

 .ف ضعيفهدااألو

(2) 

 محّددةفهي  ،متوّسطة

ومستوى وقابلة للقياس 

المالءمة للمتطلبات 

والرسالة واألهداف 

 .متوسط

(3) 

وقابلة  محّددةفهي  جيّدة،

ى ومستوللقياس والتحقيق 

لمتطلبات لالمالءمة 

 .جيدّ هداف األرسالة والو

(4) 

 محّددةفهي  ،ممتازة

وواقعية وقابلة للقياس 

ومستوى  والتحقيق

لمتطلبات لالءمة الم

 .ممتازهداف األرسالة والو

 خطّةتطبيق  تمّ هل  .5.1.1.7

 ؟بفعاليّةخدمة المجتمع 

(0) 

حيث ال توجد  .ال ،أبدا  

 .لخدمة المجتمع خطّة

(1) 

بصورة ضعيفة نعم، 

من  %30قت وحقّ 

  .األهداف

(2) 
 متوّسطةبصورة نعم، 

من  %50-30قت وحقّ 

 .األهداف

(3) 
 قتقّ وح جيّدةبصورة نعم، 

 .من األهداف 50-75%

(4) 
بصورة ممتازة نعم، 

من  %75قت اكثر من وحقّ 

 .األهداف

 

 =    السياسات والخطط حول العالقة مع المجتمعر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = السياسات والخطط حول العالقة مع المجتمعر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .. المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع1.7

الدراسات والبحوث . 2.1.7

 .بالتنمية المستدامة المتعلّقة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

خدمة  خطّة تضّمنت. هل 1.2.1.7

 متعلّقة اً المجتمع دراسات وبحوث

 ؟للمجتمع بالتنمية المستدامة

(0) 

دراسات  الخطّة تتضّمنال 

 .بالتنمية متعلّقة ا  وبحوث

(1) 

 .ة واحدةدراس تتضّمن
(2) 

 نما بين دراستيْ  تتضّمن

 . وثالث دراسات

(3) 

ما بين أربع  تتضّمن

 .دراسات وعشر دراسات

(4) 

عشر  أكثر من تتضّمن

  .دراسات
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دراسات  إجراء تمّ . هل 2.2.1.7

 بالتنمية المستدامة متعلّقة

 ؟للمجتمع

(0) 

 .دراسة أيّة إجراء يتمّ لم 
(1) 

إجراء دراسة واحدة  تمّ 

 النتائج ضعيفة.وكانت 

(2) 

إجراء دراسة واحدة  تمّ 

 .متوّسطةالنتائج وكانت 

(3) 

دراسات   عّدةإجراء  تمّ 

 .جيّدةالنتائج وكانت 

(4) 

دراسات  عّدةإجراء  تمّ 

 .ممتازةالنتائج وكانت 

 

 =    بالتنمية المستدامة المتعلّقةالدراسات والبحوث ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = بالتنمية المستدامة المتعلّقةالدراسات والبحوث ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .. المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع1.7

الدورات التدريبية . 3.1.7

والمحاضرات التطويرية 

 .والتوعوية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 خدمة خطّة تتضّمن. هل 1.3.1.7

المجتمع دورات تدريبية 

 ؟ومحاضرات تطويرية وتوعوية

(0) 

دورات  الخطّة تتضّمنال 

تدريبية ومحاضرات 

 .تطويرية وتوعوية

(1) 

تدريبية  ةدور تتضّمن

 .واحدة

(2) 

دورات أو  5-2 تتضّمن

 .محاضرات

(3) 

دورات أو  10-6 تتضّمن

 .محاضرات

(4) 

 10أكثر من  تتضّمن

 .أو محاضراتدورات 

نتائج قياس  تمّ . هل 2.3.1.7

دورات التدريبية والمحاضرات ال

 ؟التطويرية والتوعوية

(0) 

 نتائج. ةتقديم أيّ  يتمّ لم 

 

(1) 

 مة ضعيفة.النتائج المقدّ 

 

(2) 

 متوّسطةمة النتائج المقدّ 

 ر عن أداء متوسط.وتعبّ 

(3) 

ر وتعبّ  جيّدةمة النتائج المقدّ 

 .جيدّ عن أداء 

(4) 

 ممتازةمة النتائج المقدّ 

 .ر عن أداء ممتازوتعبّ 

 

 =    الدورات التدريبية والمحاضرات التطويرية والتوعويةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الدورات التدريبية والمحاضرات التطويرية والتوعويةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّةع: خدمة المجتمع والعالقات . المعيار الساب7

 .. المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع1.7

 الجْودةمستويات 
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المبادرات التشاركية . 4.1.7

 .والمشاريع التنموية

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

خدمة  خطّةن . هل تتضمّ 1.4.1.7

مبادرات تشاركية المجتمع 

 ؟شاريع تنمويةوم

(0) 

 الخطّةن ال تتضمّ 

مبادرات تشاركية 

 ومشاريع تنموية.

(1) 

أو  ة واحدةن مبادرتتضمّ 

 .ا  واحد ا  تنموي ا  مشروع

(2) 

أو  اتمبادر 3-2ن تتضمّ 

 اريع.مش

(3) 

مبادرات أو  5-4ن تتضمّ 

 مشاريع.

(4) 

 5أكثر من ن تتضمّ 

 .مبادرات أو مشاريع

نتائج قياس  تمّ . هل 2.4.1.7

مبادرات التشاركية والمشاريع ال

 ؟التنموية

(0) 

 نتائج. أيّ تقديم  يتمّ لم 

 

(1) 

 مة ضعيفة.النتائج المقدّ 

 

(2) 

 متوّسطةمة النتائج المقدّ 

 وتعبر عن أداء متوسط.

(3) 

ر وتعب جيّدةمة النتائج المقدّ 

 .جيدّ عن أداء 

(4) 

 ممتازةمة النتائج المقدّ 

 .وتعبر عن أداء ممتاز

 

 =    المبادرات التشاركية والمشاريع التنمويةر ديرات المعطاة لمؤشّ مجموع التق

 = المبادرات التشاركية والمشاريع التنمويةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .عي األول: خدمة المجتمع. المعيار الفر1.7

الخدمات الصحية واأليام . 5.1.7

 .الطبية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

خدمة  خطّةن . هل تتضمّ 1.5.1.7

 اً خدمات صحية وأيامالمجتمع 

 ؟طبية

(0) 

خدمات  الخطّةن ال تتضمّ 

 طبية. ا  صحية وأيام

(1) 

خدمات صحية ن تتضمّ 

طبية لكن دون  ا  وأيام

 ع.المتوقّ 

(2) 

ن خدمات صحية تتضمّ 

 طبية بشكل مقبول . ا  وأيام

(3) 

 ع منن العدد المتوقّ تتضمّ 

الخدمات الصحية واأليام 

 الطبية.

(4) 

ن خدمات صحية تتضمّ 

 .عالمتوقّ تفوق  طبية ا  وأيام

نتائج قياس  تمّ . هل 2.5.1.7

 ؟ةالخدمات الصحية واأليام الطبي

(0) 

 نتائج. ةتقديم أيّ  يتمّ لم 

 

(1) 

 مة ضعيفة.النتائج المقدّ 

 

(2) 

 متوّسطةمة النتائج المقدّ 

 ر عن أداء متوسط.وتعبّ 

(3) 

ر وتعبّ  جيّدةمة النتائج المقدّ 

 .جيدّ عن أداء 

(4) 

 ممتازةمة النتائج المقدّ 

 .ر عن أداء ممتازوتعبّ 

 

 =    صحية واأليام الطبيةالخدمات الر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الخدمات الصحية واأليام الطبيةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 
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    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .. المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع1.7

مادي وال الماليّ  الدعم. 6.1.7

لتلبية احتياجات المجتمع 

 .التنموية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

خدمة  خطّةن . هل تتضمّ 1.6.1.7

والمادي  الماليّ  ْينالدعمالمجتمع 

لتلبية احتياجات المجتمع 

 ؟التنموية

(0) 

 ماليّ  دعم أيّ ن ال تتضمّ 

 ومادي.

(1) 

ال  ضعيفا   ا  دعمن تتضمّ 

 .الخطّةيكفي 

(2) 

 متوسطا   ا  ن دعمتتضمّ 

 .الخطّةيكفي نصف 

(3) 

يكفي  جيّدا   ا  ن دعمتتضمّ 

 .الخطّةمن  75%

(4) 

لكل  كامال   ا  ن دعمتتضمّ 

 .الخطّة

نتائج قياس  تمّ . هل 2.6.1.7

والمادي لتلبية  الماليّ  ْينالدعم

 ؟احتياجات المجتمع التنموية

(0) 

 نتائج. أيّ تقديم  يتمّ لم 

 

(1) 

 مة ضعيفة.النتائج المقدّ 

 

(2) 

 متوّسطةمة النتائج المقدّ 

 ر عن أداء متوسط.وتعبّ 

(3) 

ر وتعبّ  جيّدةمة النتائج المقدّ 

 .جيدّ عن أداء 

(4) 

 ممتازةمة النتائج المقدّ 

 .ر عن أداء ممتازوتعبّ 

 

 =    تياجات المجتمع التنمويةوالمادي لتلبية اح الماليّ  الدعمر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = والمادي لتلبية احتياجات المجتمع التنموية الماليّ  الدعمر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .تمع. المعيار الفرعي األول: خدمة المج1.7

تمثيل المجتمع المحلي . 7.1.7

 .في مجالس الحاكمية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 تمثيلمستوى . ما 1.7.1.7

في مجالس  المحلي المجتمع

 ؟المؤّسسةالحاكمية المختلفة في 

(0) 

للمجتمع  ممثل ال يوجد أيّ 

س من مجال في أيّ المحلي 

 الحاكمية.

(1) 

المحلي لمجتمع يوجد ل

مجالس  أحدفي واحد  ممثل

 الحاكمية.

(2) 

المحلي لمجتمع يوجد ل

 بعضفي واحد  ممثل

 مجالس الحاكمية.

(3) 

المحلي لمجتمع يوجد ل

 معظمفي واحد  ممثل

 مجالس الحاكمية.

(4) 

 علىالمحلي لمجتمع يوجد ل

جميع في واحد  ممثلاألقل 

 مجالس الحاكمية.
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 أثر تمثيل المجتمع. ما 2.7.1.7

في مجالس الحاكمية المحلي 

 ؟المؤّسسةالمختلفة في 

(0) 

ج نتائ أيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

 .األثر للتمثيلعن 

(1) 

 إذللتمثيل أثر ضعيف 

ب الممثلون عن معظم يتغيّ 

 .اجتماعات المجالس

(2) 

 إذللتمثيل أثر متوسط 

ب الممثلون عن حوالي يتغيّ 

 .جالسنصف اجتماعات الم

(3) 

ب يّ يتغ إذ جيدّ للتمثيل أثر 

الممثلون عن القليل من 

 .اجتماعات المجالس

(4) 

 إذللتمثيل أثر ممتاز 

في جميع الممثلون  يشارك

 .اجتماعات المجالس

 

 =    تمثيل المجتمع المحلي في مجالس الحاكميةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = المجتمع المحلي في مجالس الحاكمية تمثيلر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .. المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع1.7

مساهمات الهيئة . 8.1.7

في خدمة  والطلبة التدريسيّة

 .المجتمع

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

مستوى مساهمات . ما 1.8.1.7

 في والطلبة التدريسيّةالهيئة 

 ؟خدمة المجتمع

(0) 

ال يساهمون ، جّدا  ضعيف 

 في خدمة المجتمع.

(1) 

ي ف يساهمون قليال  ضعيف، 

  .القليل من الخدمات

(2) 

بدرجة يساهمون  متوسط، 

لقليل  من في ا متوّسطة

  .الخدمات

(3) 

في  يساهمون كثيرا  ، جيدّ 

  .القليل من الخدمات

(4) 

 يساهمون كثيرا  ، جّدا   جيدّ 

  .في الكثير من الخدمات

فعالية مساهمات . ما 2.8.1.7

 في والطلبة التدريسيّةالهيئة 

 ؟خدمة المجتمع

(0) 

ج نتائ ةأيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

 عن ذلك.

(1) 

أو  لةفّعاغير  اتالمساهم

 لها تأثير ضعيف.

(2) 

ما  نوعا   فّعالةات المساهم

  .لها تأثير متوسط أو

(3) 

لها  أو فّعالةات المساهم

 .كبيرتأثير 

(4) 

 أو جّدا   فّعالةات المساهم

 .جّدا  كبير لها تأثير 

 

 =    في خدمة المجتمع والطلبة التدريسيّةمساهمات الهيئة ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = في خدمة المجتمع والطلبة التدريسيّةمساهمات الهيئة ر لوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ ا

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7
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 .. المعيار الفرعي األول: خدمة المجتمع1.7

في  المؤّسسةمساهمات . 9.1.7

فظة على البيئة والموارد المحا

 .الطبيعية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

مستوى مساهمات . ما 1.9.1.7

في المحافظة على  المؤّسسة

 ؟البيئة والموارد الطبيعية

(0) 

ال تساهم في المحافظة 

 .على البيئة

(1) 

في المحافظة  تساهم قليال  

 .لبيئةلى اع

(2) 

 في متوّسطةتساهم بدرجة  

  .المحافظة على البيئة

(3) 

في المحافظة  تساهم كثيرا  

 .على البيئة

(4) 

في المحافظة  تساهم دائما  

  .على البيئة

فعالية مساهمات . ما 2.9.1.7

في المحافظة على  المؤّسسة

 ؟البيئة والموارد الطبيعية

(0) 

ج نتائ ةأيّ  المؤّسسةم لم تقدّ 

 لك.عن ذ

(1) 

أو لها  فّعالةالمساهمة غير 

 تأثير ضعيف.

(2) 

المساهمة لها تأثير متوسط 

 افظة.حفي الم

(3) 

ي ف المساهمة لها تأثير جيدّ 

 .المحافظة

(4) 

المساهمة لها تأثير ممتاز 

 .في المحافظة

 

 =    الطبيعيةفي المحافظة على البيئة والموارد  المؤّسسةمساهمات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية المؤّسسةمساهمات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّة. المعيار الفرعي الثاني: العالقات 2.7

ن تضمّ ت أنْ . ويجب ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية على حد سواء مؤّسساتمع  الخارجيّةوالمراجعة ألنشطة العالقات إدارة التخطيط والتطبيق تبني عملية  أنْ  المؤّسسةع من يتوقّ 

ركة والمؤتمرات المشاريع المشتم المنح والتمويل للدراسات و، والجهات التي تقدّ التعليم العالي مؤّسساتوهيئات اعتماد  ،ومجلس التعليم العالي ،تلك األنشطة العالقات مع وزارة التعليم العالي

 .يجين واستقطاب الطلبةوالندوات وتوظيف الخرّ 

 

 رات التالية:على هذا المعيار من خالل المؤشّ  مؤّسساتتقييم ال يتمّ 

 السياسات التي تحكم بناء العالقات على كافة المستويات.. 1.2.7

 إجراءات وآليات التعاون على كافة المستويات.. 2.2.7

 من منظمات وطنية وخارجية. المقّدمةمنح والمساعدات ال. 3.2.7

 .الدراسات والمشاريع المشتركة. 4.2.7

 الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة.. 5.2.7

 يجين.تسويق الخرّ . 6.2.7

 آليات وأنشطة استقطاب الطلبة.. 7.2.7
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 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .الخارجيّةعيار الفرعي الثاني: العالقات . الم2.7

السياسات التي تحكم بناء . 1.2.7

 .العالقات على كافة المستويات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى . هل 1.1.2.7

ت تحكم بناء العالقات على سياسا

  ة،ميواإلقلي ة،الوطني ياتالمستو

 ؟ةوالدولي

(0) 

 ةأيّ  المؤّسسةم  لم تقدّ 

 سياسات.

(1) 

ة مة ضعيفالسياسات المقدّ 

وال ترتبط برسالة 

 .هاوأهداف المؤّسسة

(2) 

مة مقبولة السياسات المقدّ 

ويوجد بعض االرتباط 

 .هاوأهداف المؤّسسةبرسالة 

(3) 

 جيّدةمة السياسات المقدّ 

 المؤّسسةوترتبط برسالة 

ها وتخطيط هاوأهداف

 .اإلستراتيجي

(4) 

ويوجد  ممتازةالسياسات 

 المؤّسسةارتباط ممتاز برسالة 

وتخطيطها  هاوأهداف

 اإلستراتيجي

خطط العالقات  جْودة. ما 2.1.2.7

  واإلقليميعلى المستوى الوطني 

 ؟والدولي

(0) 

 .خطط ةيم أيّ تقدّ  يتمّ لم 

 

 

(1) 

دون المتوسط وتتضمن 

 .الخطّةبعض عناصر 

(2) 

ن جميع وتتضمّ  متوّسطة

 .الخطّةعناصر 

(3) 

ن فوق المتوسط وتتضمّ 

بشكل  الخطّةجميع عناصر 

 .جيدّ 

(4) 

 مثاال   عّدها، يمكن ممتازة

 يحتذى به.

  المؤّسسة. هل تقيس 3.1.2.7

كفاءة وفاعلية األهداف والخطط 

 للعالقات الداخلية والخارجية؟

(0) 

 ئج.نتا ةيم أيّ تقدّ  يتمّ لم 

 

(1) 

 مة ضعيفة.النتائج المقدّ 
(2) 

 متوّسطةمة النتائج المقدّ 

 ر عن أداء متوسط.وتعبّ 

(3) 

 روتعبّ  جيّدةمة النتائج المقدّ 

 .جيدّ عن أداء 

(4) 

 روتعبّ  ممتازةمة النتائج المقدّ 

 عن أداء ممتاز.

 

 =    السياسات التي تحكم بناء العالقات على كافة المستوياتر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = السياسات التي تحكم بناء العالقات على كافة المستوياتر الحسابي لتقديرات مؤشّ  الوسط

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .الخارجيّة. المعيار الفرعي الثاني: العالقات 2.7

إجراءات التعاون على . 2.2.7

 .كافة المستويات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل لدى 1.2.2.7

للتعاون على إجراءات 

 ؟والخارجيالمستويين المحلي 

(0) 

 ةيم ايّ تقدّ  يتمّ لم 

 إجراءات.

 

(1) 

مة غير اإلجراءات المقدّ 

واضحة وبتسلسل 

 ضعيف.

(2) 

 واضحة جزئيا   اإلجراءات

وبتسلسل ضعيف مما يؤثر 

 .على الفهم والتطبيق

(3) 

واضحة وبتسلسل اإلجراءات 

ة صعب لكنّهاوسهلة الفهم  جيدّ 

 التطبيق.

(4) 

 جّدا  واضحة اإلجراءات 

وبتسلسل ممتاز وسهلة الفهم 

 .والتطبيق
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 . هل تعكس إجراءات2.2.2.7

سياسات العالقات  التعاون

 وح؟الداخلية والخارجية بوض

(0) 

 ال يمكن توضيح ذلك.
(1) 

 .يمكن توضيحه جزئيا  
(2) 

 يمكن توضيحه.
(3) 

 .تماما   هيمكن توضيح
(4) 

 الممارسة المثلى. عّدهيمكن 

 المؤّسسة. هل لدى 3.2.2.7

 ؟خارجيّة مؤّسساتاتفاقيات مع 

(0) 

ع م ليس لديها اتفاقيات

 .خارجيّة مؤّسسات

(1) 

 لة علىغير مفعّ  لكنّهانعم، 

 .الواقعأرض 

(2) 

لة على نعم، وبعضها مفعّ 

 .أرض الواقع

(3) 

لة على نعم، ومعظمها  مفعّ 

 .أرض الواقع

(4) 

لة على نعم، وجميعها مفعّ 

 .أرض الواقع

 المؤّسسة تراجع. هل 4.2.2.7

 مؤّسساتها مع الاتفاقيات

 ؟األخرى 

(0) 

 ةأيّ تقم بلم ال، 

 .ةمراجع

 

(1) 

المراجعات نعم، لكن 

 .ةجزئي

 

(2) 

كافية مراجعات م، والنع

 .قطم فالتقدّ  تتناول لكنّها

 

(3) 

كافية مراجعات نعم، وال

والتعديالت م التقدّ  وتتناول

 .الالزمة

(4) 

ممتازة مراجعات نعم، وال

والتعديالت م التقدّ  وتتناول

 .والتطبيق الفعال

 

 =    إجراءات وآليات التعاون على كافة المستوياتر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = إجراءات وآليات التعاون على كافة المستوياتر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .الخارجيّة. المعيار الفرعي الثاني: العالقات 2.7

المنح والمساعدات . 3.2.7

من منظمات وطنية  لمقّدمةا

 وخارجية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. كيف تدير 7.1.3.2

أنشطة  من لةاألموال المتحصّ 

 وتستثمرها؟ الخارجيّةالعالقات 

    

(0) 

على  المؤّسسةل لم تحص

 تمويل. أيّ 

 

(1) 

ولم  لل قليالتمويل المتحص

إدارته وتسجيله بشكل  تتمّ 

 رسمي.

(2) 

 ل متوسط،التمويل المتحص

بسجل  المؤّسسةوتحتفظ 

حسب بدارته  ص إلمخصّ 

 ما هو مخطط له.

(3) 

، جيدّ ل التمويل المتحص

بسجل  المؤّسسةوتحتفظ 

حسب ما هو بدارته إل جيدّ 

 مخطط له.

(4) 

ل ممتاز، التمويل المتحص

بسجل  المؤّسسةوتحتفظ 

حسب ما بدارته إلممتاز 

 .هو مخطط له

 

 =    من منظمات وطنية وخارجية المقّدمةالمنح والمساعدات ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = من منظمات وطنية وخارجية المقّدمةالمنح والمساعدات ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 



 دليل قياس معايير ضمان الجْودة لمؤّسسات التعليم العالي

 

114 
 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّةر السابع: خدمة المجتمع والعالقات . المعيا7

 .الخارجيّة. المعيار الفرعي الثاني: العالقات 2.7

الدراسات . 4.2.7

 .والمشاريع المشتركة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

قوم ت. هل 1.4.2.7

 بإجراء  المؤّسسة

دراسات ومشاريع 

وتوثيقها  ركةمشت

 ؟وقياس فعاليتها

(0) 

 بإجراء المؤّسسةلم تقم 

دراسات أو مشاريع  ةأيّ 

 مشتركة.

 

(1) 

 إجراءب المؤّسسةتقوم 

دراسات ومشاريع 

غير  لكنّها ،مشتركة

قياس  يتمّ لم و موثّقة

 .فعاليتها

(2) 

 إجراءب المؤّسسةتقوم 

دراسات ومشاريع مشتركة 

قياس و ،هاقيتوثيتم و

 .ل مقبولبشك فعاليتها

(3) 

دراسات  إجراءب المؤّسسةتقوم 

ها ويتم توثيق ،ومشاريع مشتركة

 .جيدّ بشكل قياس فعاليتها و

(4) 

دراسات  إجراءب المؤّسسةتقوم 

ويتم توثيقها  ،ومشاريع مشتركة

 .وقياس فعاليتها بشكل ممتاز

 

 =    الدراسات والمشاريع المشتركةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الدراسات والمشاريع المشتركةر ط الحسابي لتقديرات مؤشّ الوس

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّة. المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات 7

 .الخارجيّة. المعيار الفرعي الثاني: العالقات 2.7

الدورات والمؤتمرات . 5.2.7

 .وورش العمل المشتركة

 الجْودةويات مست

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةعقد . هل ت1.5.2.7

وتدير ورش العمل والندوات 

 المشتركة؟

(0) 

قد بع المؤّسسةلم تقم 

ورشة عمل أو  ةأيّ 

 ندوات مشتركة.

 

(1) 

ورش عمل   المؤّسسةعقدت 

غير  لكنّها ،أو ندوات مشتركة

 .تها ضعيفةوإدار موثّقة

 

(2) 

ورش عمل  المؤّسسةعقدت 

ندوات مشتركة بتوثيق  أو

 .متوّسطةغير دقيق وإدارة 

 

(3) 

ورش عمل   المؤّسسةعقدت 

ندوات مشتركة بتوثيق  أو

 .جيّدةدقيق  وإدارة 

 

(4) 

ورش عمل أو  المؤّسسةعقدت 

 ّدا  جندوات مشتركة بتوثيق دقيق 

ق جميع ممتازة تحقّ  وإدارة

 .جع ويتم التحسينوترا ،األهداف

نتائج قياس  تمّ . هل 2.5.2.7

ورش العمل والندوات 

 ؟المشتركة

(0) 

 ةيم أيّ تقدّ  يتمّ لم 

 نتائج.

(1) 

 مة ضعيفة.النتائج المقدّ 

 

(2) 

 متوّسطةمة النتائج المقدّ 

 ر عن أداء متوسط.وتعبّ 

(3) 

ر وتعبّ  جيّدةمة النتائج المقدّ 

 .جيدّ عن أداء 

(4) 

 روتعبّ  تازةمممة النتائج المقدّ 

 .عن أداء ممتاز
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 =   الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 =الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة ر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الخارجيّةوالعالقات  . المعيار السابع: خدمة المجتمع7

 .الخارجيّة. المعيار الفرعي الثاني: العالقات 2.7

تسويق . 6.2.7

 .يجينالخرّ 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 ذتنفّ . هل 1.6.2.7

أنشطة   المؤّسسة

 يجينتوظيف الخرّ 

 وتديرها؟

(0) 

 فيذبتن المؤّسسةلم تقم 

أنشطة لتوظيف  أيّ 

 يجين.الخرّ 

 

(1) 

أنشطة  المؤّسسة ذتنفّ 

 لكنّهايجين لتوظيف الخرّ 

 .قة وإدارتها ضعيفةغير موثّ 

(2) 

أنشطة  المؤّسسة ذتنفّ 

ق  يجين بتوثيلتوظيف الخرّ 

  .متوّسطةغير دقيق وإدارة 

(3) 

أنشطة لتوظيف  المؤّسسة ذتنفّ 

يجين بتوثيق دقيق وإدارة الخرّ 

 .ظم األهدافق معتحقّ  جيّدة

(4) 

أنشطة لتوظيف  المؤّسسة ذتنفّ 

إدارة و جّدا  يجين بتوثيق دقيق الخرّ 

 .ق جميع األهدافممتازة تحقّ 

ما كفاءة . 2.6.2.7

أنشطة توظيف 

  يجين؟الخرّ 

(0) 

 ائج.نت ةيم أيّ تقدّ  يتمّ لم 

 

(1) 

مة ضعيفة وتم النتائج المقدّ 

من  جّدا  توظيف عدد قليل 

 يجين في وظائف الالخرّ 

 تتناسب مع تخصصاتهم.

(2) 

تم و متوّسطةمة النتائج المقدّ 

توظيف عدد قليل من 

يجين في وظائف الخرّ 

 تتناسب مع تخصصاتهم.

(3) 

وتم توظيف  جيّدةمة النتائج المقدّ 

يجين في نسبة معقولة من الخرّ 

 وظائف تتناسب مع تخصصاتهم.

 

(4) 

مة ممتازة وتم توظيف النتائج المقدّ 

يجين في الخرّ نسبة عالية من 

 وظائف من صميم تخصصاتهم.

 

 

 =    الخّريجينتسويق ر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الخّريجينتسويق  الدعمر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الخارجيّةالعالقات المعيار السابع: خدمة المجتمع و .7

 .الخارجيّةلمعيار الفرعي الثاني: العالقات . ا2.7

 الجْودةمستويات 
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آليات وأنشطة استقطاب . 7.2.7

 .الطلبة

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

  المؤّسسة ذتنفّ . هل 1.7.2.7

 وتديرها؟ أنشطة استقطاب الطلبة

(0) 

 المؤّسسةلم تقم 

ة أنشط ةأيّ  بتنفيذ

 ب الطلبة.الستقطا

 

(1) 

أنشطة  المؤّسسة ذتنفّ 

ير غ لكنّهاالستقطاب الطلبة 

 .قة وإدارتها ضعيفةموثّ 

(2) 

أنشطة  المؤّسسة ذتنفّ 

الستقطاب الطلبة بتوثيق  

  .متوّسطةغير دقيق وإدارة 

(3) 

أنشطة  المؤّسسة ذتنفّ 

الستقطاب الطلبة بتوثيق  

ق تحقّ  جيّدةدقيق وإدارة 

 .معظم األهداف

(4) 

أنشطة  المؤّسسة تذنفّ 

الستقطاب الطلبة بتوثيق دقيق 

ق جميع وإدارة ممتازة تحقّ  جّدا  

 .األهداف

ما كفاءة أنشطة . 2.7.2.7

  استقطاب الطلبة؟

(0) 

 ةأيّ تقديم  يتمّ لم 

 نتائج.

 

(1) 

م ضعيفة وت المقّدمةالنتائج 

من  ا  جدّ استقطاب نسبة قليلة 

األردنيين وغير  الخّريجين

 األردنيين.

(2) 

م وت متوّسطة المقّدمةالنتائج 

 من متوّسطةاستقطاب نسبة 

األردنيين ونسبة  الخّريجين

  .من غير األردنيين جّدا  قليلة 

(3) 

وتم  جيّدة المقّدمةالنتائج 

استقطاب نسبة عالية من 

األردنيين ونسبة  الخّريجين

  .من غير األردنيين متوّسطة

(4) 

ممتازة وتم  المقّدمةالنتائج 

 من جّدا  نسبة عالية  استقطاب

األردنيين ونسبة  الخّريجين

  .عالية من غير األردنيين

 

 =    آليات وأنشطة استقطاب الطلبةر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = آليات وأنشطة استقطاب الطلبةر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 الخارجيّةخدمة المجتمع والعالقات : السابعلعام للمعيار لتقدير اا

 (=5عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (          :        السياسات والخطط 1.1.7
 

 

 (=2عدد البنود  ) X:                   التقدير   )    (التنمية المستدامة 2.1.7
 

       (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (          :        الدورات التدريبية 3.1.7
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (           :    المبادرات التشاركية 4.1.7
 

  (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (            :        الخدمات الصحية 5.1.7
 

 (=2عدد البنود  ) Xدير   )    (التق                          :        الدعم 6.1.7
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 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                  :     تمثيل المجتمع 7.1.7
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                   :        المساهمات 8.1.7
 

 (=2دد البنود  )ع Xالتقدير   )    (:               المحافظة على البيئة 9.1.7
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                    :        السياسات 1.2.7
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                       :      التعاون 2.2.7
 

 (=1دد البنود  )ع Xالتقدير   )    (                : المنح والمساعدات                 3.2.7
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:             الدراسات والمشاريع 4.2.7
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (                          :المؤتمرات 5.2.7
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    ( :                  يجينتسويق الخرّ  6.2.7
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (               :       استقطاب الطلبة               7.2.7
 

التقدير العام:    
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟑𝟖
  = 

 

 ق:المستوى المتحقّ 

 أولويات التحسين:
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  الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودةسي بتحسين الفرعي األول: االلتزام المؤسّ .المعيار 1.8

ب ذلك قيادة لتكون خطط التحسين والتطوير المستمر ركيزة أساسية من العمليات اإلدارية. ويتطّ  أنْ . ويجب وتحسينها الجْودةااللتزام بالمحافظة على  التعليميّة مؤّسساتع من اليتوقّ 

رات ة ومؤشّ وبراهين موضوعي أدلّةفي مجاله، واإلستناد إلى  كل   ،والتحسين التّقييمفي عمليات  المؤّسسةومشاركة كبيرة من جميع العاملين في  وتحسينها، الجْودةفاعلة تدعم عمليات ضمان 

 . محّددةأداء 

 ق بما يلي:رات تتعلّ من خالل مؤشّ  الجْودةسي بتحسين وسيتم الحكم على االلتزام المؤسّ 

 .القيادة ومتابعتها دعم. 1.1.8

 الالزمة. والبشريّةوالمالية  الماديّةتوافر الموارد . 2.1.8

 . الجْودةنشر ثقافة . 3.1.8

 إشراك جميع العاملين في عمليات التحسين.. 4.1.8

 االلتزام بمجاالت التحسين.. 5.1.8

 توظيف التغذية الراجعة في عمليات التحسين.. 6.1.8

 

 

 التقدير الوصفي لألداء

 .الجْودة: إدارة ضمان . المعيار الثامن8

 .الجْودةسي بتحسين . المعيار الفرعي األول: االلتزام المؤسّ 1.8

 الجْودةمستويات  .القيادة ومتابعتها دعم. 1.1.8

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 ما مستوى مشاركة. 1.1.1.8

في  للمؤّسسةاإلدارة العليا 

 ؟ومتابعته جْودةالمراجعة نظام 

(0) 

 .تشارك ال ،أبدا  
(1) 

المراجعة  سجاّلتتشير 

ضعيفة إلى مشاركة 

 .ضعيفة وبفعاليّة

(2) 

المراجعة إلى  سجاّلتتشير 

 وبفعاليّة متوّسطةمشاركة 

 .متوّسطة

(3) 

المراجعة إلى  سجاّلتتشير 

 عالية وبفعاليّة جيّدةمشاركة 

  .تنعكس في خطط التحسين

(4) 

المراجعة إلى  سجاّلتتشير 

عالية  وبفعاليّةمشاركة ممتازة 

في خطط التحسين تنعكس  جّدا  

 .ومراجعات فعالية تلك الخطط

اإلدارة العليا  لدىهل . 2.1.1.8

الوعي الكافي بمعايير  للمؤّسسة

 ؟لضمان تطبيقها الجْودةضمان 

(0) 

الع على لديها اطّ 

بعض  معايير 

 .الجْودة

(1) 

ببعض   لديها وعينعم، 

ه وتوجّ  ،الجْودةايير مع

العاملين إلى بعض 

 .أدلتها

(2) 

متوسط  لديها وعينعم، 

، الجْودةبجميع معايير 

ه العاملين إلى بعض وتوجّ 

 .أدلتها

(3) 

بجميع  جيدّ  لديها وعينعم، 

ه وتوجّ  ،الجْودةمعايير 

 ،أدلتهاالعاملين إلى بعض 

مستوى تطبيق نظام  تتابعو

في بعض  الجْودةضمان 

 .ؤّسسةالموحدات 

(4) 

بجميع  تام لديها وعينعم، 

ه العاملين وتوجّ  ،الجْودةمعايير 

 وتتابع مستوى ،أدلتهاإلى جميع 

في  الجْودةتطبيق نظام ضمان 

 .المؤّسسةجميع وحدات 
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في اإلدارة العليا  هل . 3.1.1.8

في تصميم  مشاركة المؤّسسة

وإقرار  الجْودةنظام ضمان 

 الخاّصةالسياسات واإلجراءات 

 به؟

(0) 

لدرجة ضعيفة نعم، 

ولديها  ،جّدا  

ممارسة ضعيفة  

  دعمفي  جّدا  

 .وفرض تطبيقه

(1) 

 ،لدرجة ضعيفةنعم، 

ولديها ممارسة ضعيفة 

 .وفرض تطبيقه  دعمفي 

(2) 

 ،متوّسطةلدرجة نعم، 

ولديها ممارسة مقبولة في 

  .وفرض تطبيقه دعم

(3) 

ولديها  ،لدرجة كبيرةنعم، 

  دعم في جيّدةممارسة 

ومراجعة  ،وفرض تطبيقه

أهدافه لتتناسب مع رسالة 

 .وأهدافها المؤّسسة

(4) 

ولديها  ،جّدا  لدرجة كبيرة نعم، 

  دعمممارسة ممتازة في 

ومراجعة  ،وفرض تطبيقه

تناسب مع رسالة أهدافه لت

 وأهدافها. المؤّسسة

عملت اإلدارة العليا هل . 4.1.1.8

وحدة على إنشاء  المؤّسسةفي  

دارة ضمان إلتبطة بها مر

 ؟الجْودة

(0) 

 .ال
(1) 

فقد أنشأت الوحدة نعم، 

رت لها القليل من ووفّ 

 .الدعم

(2) 

 ،فقد أنشأت الوحدةنعم، 

 ،الدعمرت لها بعض ووفّ 

وزودتها ببعض مما تحتاج 

  .إليه من موارد

(3) 

 ،فقد أنشأت الوحدةنعم، 

 ،الجيدّ  الدعمرت لها ووفّ 

ج إليه وزودتها بمعظم ما تحتا

  .الجْودةمن موارد لضمان 

(4) 

 رتووفّ  ،فقد أنشأت الوحدةنعم، 

وزودتها بكل  ،الكامل الدعملها 

لضمان ما تحتاج من موارد 

 .وتحسينها الجْودة

 

 

 القيادة ومتابعتها =    مدعر مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 القيادة ومتابعتها = دعمر الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودةسي بتحسين . المعيار الفرعي األول: االلتزام المؤسّ 1.8

 الماديّة. توافر الموارد 2.1.8

 .والبشريّةوالمالية 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3توى)المس (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

ما  المؤّسسةر هل توفّ . 1.2.1.8

تحتاجه إدارة عمليات ضمان 

 من موارد بشرية؟ الجْودة

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

إلدارة  ا  شخص رتوفّ نعم، 

  .الجْودةضمان عمليات 

(2) 

ر نصف ما تحتاج توفّ نعم، 

  له.

(3) 

مما تحتاج  %75ر توفّ نعم، 

  .له

(4) 

 .له ر كل ما تحتاجتوفّ نعم، 

ما  المؤّسسةر . هل توفّ 2.2.1.8

تحتاجه إدارة عمليات ضمان 

 ومالية؟ ماديّةمن موارد  الجْودة

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

من  %25 رتوفّ نعم، 

 .المطلوب

(2) 

من  %50 رتوفّ نعم، 

 .المطلوب

(3) 

من  %75 تروفّ نعم، 

 .لمطلوبا

(4) 

جميع ما هو رت وفّ نعم، 

 .مطلوب

 

 =    والبشريّةوالمالية  الماديّةر توافر الموارد عطاة لمؤشّ مجموع التقديرات الم
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 = والبشريّةوالمالية  الماديّةر توافر الموارد الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودةسي بتحسين المؤسّ  . المعيار الفرعي األول: االلتزام1.8

 الجْودةمستويات  .الجْودةنشر ثقافة  .3.1.8

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل عملت . 1.3.1.8

لدى  الجْودةعلى نشر ثقافة 

 العاملين فيها؟

(0) 

 .ال
(1) 

من خالل اجتماعات نعم، 

 .الجْودةضمان 

(2) 

ل اجتماعات من خالنعم، 

ولوحات  الجْودةضمان 

 اإلعالنات.

(3) 

من خالل نعم، 

ولوحات  ،االجتماعات

 سائلووال ،اإلعالنات

  .لكترونيةاإل

(4) 

من خالل نعم، 

ولوحات  ،االجتماعات

والوسائل  ،اإلعالنات

 وبرامج توعية ،االلكترونية

والمواد  ،العاملين الجدد

  .المطبوعة

. ما مستوى وعي 2.3.1.8

وغيرهم  المؤّسسةاملين في الع

من أصحاب العالقة بثقافة 

 ؟الجْودة

(0) 

ال توجد إجراءات 

لقياس مستوى الوعي 

 .المؤّسسةفي 

(1) 

عة المتبإجراءات القياس  نتبيّ 

المستوى  أنّ  المؤّسسةفي 

 .اإلجمالي للوعي ضعيف

(2) 

ن إجراءات القياس تبيّ 

 أنّ  المؤّسسةالمتبعة في 

عي المستوى اإلجمالي للو

 .متوسط

(3) 

ن إجراءات القياس تبيّ 

 أنّ  المؤّسسةالمتبعة في 

المستوى اإلجمالي للوعي 

 .جيدّ 

(4) 

ن إجراءات القياس تبيّ 

 أنّ  المؤّسسةالمتبعة في 

المستوى اإلجمالي للوعي 

 .ممتاز

 

 =    الجْودةر نشر ثقافة مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 = الجْودةر ثقافة ر نشالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودةسي بتحسين . المعيار الفرعي األول: االلتزام المؤسّ 1.8

. إشراك جميع العاملين في 4.1.8

 .المؤّسسة

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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إشراك جميع  تمّ هل . 1.4.1.8

عمليات تصميم في  الوحدات

وبناء  وتطبيقها الجْودةضمان 

 ؟هاخطط تحسين

(0) 

 شراك أيّ إ يتمّ لم  .ال ،بدا  أ

 اتعمليمن الوحدات في 

 .الجْودةضمان 

(1) 

 قليل إشراك عدد تمّ نعم، 

 .والكليات من الوحدات

(2) 

الي حوإشراك  تمّ نعم، 

   .نصف الوحدات والكليات

(3) 

معظم إشراك  تمّ نعم، 

 .الوحدات والكليات

(4) 

إشراك جميع  تمّ نعم، 

 .الوحدات والكليات

 

 ر إشراك جميع العاملين =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر إشراك جميع العاملين =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 لويات التحسين:أو

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودةسي بتحسين . المعيار الفرعي األول: االلتزام المؤسّ 1.8

االلتزام بمجاالت  .5.1.8

 .التحسين

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةلدى   . هل1.5.1.8

ت وأدوات مناسبة إجراءا

لضمان تنفيذ خطط التحسين 

في المجاالت المختلفة وقياس 

 ؟تهافعالي

(0) 

ليس لديها  .ال ،أبدا  

   .إجراءات ةأيّ 

(1) 

لديها اإلجراءات نعم، 

واألدوات ذات الصلة 

 وقياس بخطة التحسين

في مجال فعاليتها 

 .واحد

(2) 

لديها اإلجراءات نعم، 

واألدوات ذات الصلة بخطط 

ي فوقياس فعاليتها حسين الت

 .نمجاليْ 

(3) 

لديها اإلجراءات واألدوات نعم، 

ذات الصلة بخطط التحسين 

 .مجاالت عّدةفي وقياس فعاليتها 

(4) 

لديها اإلجراءات واألدوات نعم، 

ذات الصلة بخطط التحسين 

في جميع وقياس فعاليتها 

  .المجاالت

. هل خطط التحسين 2.5.1.8

تغطي كافة المجاالت 

العمليات والوحدات في و

 ؟المؤّسسة

(0) 

ال توجد  .ال ،أبدا  

   .خطط للتحسين أيّ 

(1) 

ي بعض تغطّ نعم، 

العمليات والمجاالت 

في بعض الوحدات 

 .األكاديمية واإلدارية

(2) 

ي معظم العمليات تغطّ نعم، 

والمجاالت في معظم الوحدات 

 .األكاديمية واإلدارية

(3) 

ي معظم العمليات تغطّ نعم، 

لمجاالت في كل الوحدات وا

 .األكاديمية واإلدارية

(4) 

ي كافة العمليات تغطّ نعم، 

والمجاالت في كل الوحدات 

  .األكاديمية واإلدارية

 

 ر االلتزام بمجاالت التحسين =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر االلتزام بمجاالت التحسين =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 
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 أولويات التحسين:

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودةسي بتحسين . المعيار الفرعي األول: االلتزام المؤسّ 1.8

تغذية ال . االستفادة من6.1.8

 .الراجعة في عمليات التحسين

 الجْودةمستويات 

 (4توى)المس (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل لدى  .1.6.1.8

إجراءات واضحة لالستفادة من 

في التحسين  التغذية الراجعة

 المستمر؟

(0) 

  .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، هناك إجراءات  

غير و غير واضحة

 .قةمطبّ 

(2) 

إجراءات واضحة نعم، هناك 

  .قة على نطاق ضيقمطبّ 

(3) 

إجراءات نعم، هناك 

قة على نطاق مطبّ واضحة 

 .واسع

(4) 

إجراءات واضحة نعم، هناك 

 ،قة على نطاق واسعمطبّ 

ويتخللها برامج تدريبية 

بتحسين مستوى  متعلّقة

 .الجْودة

االستفادة من  يتمّ . هل 2.6.1.8

التقارير الدورية للكليات والوحدات 

 والبرامج في عمليات التحسين لها؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

االستفادة من  يتمّ نعم، 

ي ف التقارير قليل منعدد 

 .عدد قليل من الوحدات

(2) 

االستفادة من عدد قليل  يتمّ نعم، 

في معظم  من التقارير

 .الوحدات

(3) 

االستفادة من عدد  يتمّ نعم، 

م في معظ كبير من التقارير

 .الوحدات

(4) 

االستفادة من جميع  يتمّ نعم، 

 .في جميع الوحدات التقارير

 يمبتقي المؤّسسةتلتزم   . هل3.6.1.8

 ؟الجْودةإدارة ضمان  نظاممراجعة و

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، هناك شواهد على 

مراجعة واحدة غير 

 .رسمية

(2) 

نعم، هناك شواهد على مراجعة 

واحدة رسمية لم يتبعها تعديل 

 .الجْودةإدارة ضمان لنظام 

(3) 

نعم، هناك شواهد على 

مراجعة واحدة رسمية تبعها 

إدارة ضمان لنظام تعديل 

 .جْودةال

(4) 

نعم، هناك شواهد على 

مراجعات متكررة تبعها 

إدارة  ضمان لنظام تعديل 

 .الجْودة

 

 ر االستفادة من التغذية الراجعة في التحسين =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر االستفادة من التغذية الراجعة في التحسين =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق قّ المتح الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .الجْودة.المعيار الفرعي الثاني: نطاق عمل ضمان 2.8

مستوى  لضمان. وينبغي إدارة هذا النظام من قبل وحدة بصالحيات واسعة الجْودةالشاملة الذي يحكم جميع العمليات ذات الصلة بمعايير  الجْودةإدارة وضع نظام  مؤّسساتعلى اليجب 

لمنشود لتشمل عمليات التخطيط لألداء ا الجْودةتتسع عمليات ضمان  أنْ ويجب  .وخدمة المجتمع ،والبحث العلمي ،في التعليم المؤّسسةوالوظائف التي تقوم بها  اتكافة المهم في ْودةالجمن  عال  

 ت والمخرجات من ناحية أخرى.  وتوفير التغذية الراجعة الضرورية لتحسينه من ناحية، ولتشمل المدخالت والعمليا ،وتنفيذه وتقويمه

 

 بما يلي: تتعلّقرات من خالل مؤشّ  الجْودةعمل ضمان  قوسيتم الحكم على نطا

 ومتابعتها في مختلف الكليات والمراكز والوحدات اإلدارية والفنية. الجْودةتطبيق أنشطة إدارة ضمان . 1.2.8

 تقويم المدخالت والعمليات والمخرجات بشكل منتظم.. 2.2.8

 بها. المتعلّقةوتحسينها ونشر النتائج  الجْودةمراقبة . 3.2.8

 

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودة. المعيار الفرعي الثاني: نطاق عمل ضمان 2.8

  الجْودةإدارة ضمان  . تطبيق1.2.8

في مختلف الكليات  ومتابعتها

 .والوحدات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1ى)المستو (0المستوى)

إدارة  نظامتطبيق  يتمّ . هل 1.1.2.8

ومتابعته في مختلف  الجْودةضمان 

 ؟الكليات والوحدات

(0) 

 هتطبيق يتمّ ال 

 في جميع تهومتابع

  .الوحدات

(1) 

 بعضضعيفة في  بدرجةنعم، 

 .الوحدات

(2) 

في  متوّسطة بدرجةنعم، 

 .معظم الوحدات

(3) 

في معظم  جيّدةرجة بدنعم، 

 .الوحدات

(4) 

في جميع  جيّدة بدرجةنعم، 

 .الوحدات

 

 =    ومتابعتها الجْودةر تطبيق إدارة ضمان مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ومتابعتها = الجْودةر تطبيق إدارة ضمان الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الجْودةالمعيار الثامن: إدارة ضمان  .8

 .الجْودة. المعيار الفرعي الثاني: نطاق عمل ضمان 2.8

تقويم المدخالت . 2.2.8

 .والعمليات والمخرجات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)
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 فييم و. هل يتناول التق1.2.2.8

العمليات و المدخالت المؤّسسة

 والمخرجات؟

(0 ) 
 .ال ،بدا  أ

(1) 

 ا  واحد نعم، يتناول عنصرا  

 .منها بصورة جزئية

(2) 

 ن علىنعم، يتناول عنصريْ 

 .األقل بصورة جزئية

(3) 

نعم، يتناول جميع العناصر 

 .بصورة جزئية

(4) 

نعم، يتناول جميع العناصر 

 .بصورة تامة

 

 =    مدخالت والعمليات والمخرجاتر تقويم المجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ر تقويم المدخالت والعمليات والمخرجات =الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .الجْودة. المعيار الفرعي الثاني: نطاق عمل ضمان 2.8

وتحسينها  ْودةالجمراقبة . 3.2.8

 بها. المتعلّقةونشر النتائج 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةهل تراقب . 1.3.2.8

 ؟فيها الجْودةنظام 

(0) 

بمراقبة  المؤّسسةال تقوم 

 .الجْودة

(1) 

وجد إجراءات للمراقبة ت

 .غير مطبقة ولكنّها

(2) 

راءات للمراقبة إجتوجد 

 .مطبقة جزئيا  

(3) 

إجراءات للمراقبة مطبقة توجد 

 .بشكل متوسط

(3) 

إجراءات للمراقبة توجد 

مطبقة بشكل كامل وتقدم 

 .نتائج دقيقة

 المؤّسسةهل تعمل  .2.3.2.8

 فيها؟ الجْودةعلى تحسين نظام 

(0) 

ن بتحسي المؤّسسةال تقوم 

 .الجْودةنظام 

(1) 

 ولكنّهاوجد إجراءات ت

 .غير مطبقة

(2) 

إجراءات للتحسين توجد 

 .مطبقة جزئيا  

(3) 

إجراءات للتحسين مطبقة توجد 

 .بشكل متوسط

(3) 

إجراءات للتحسين توجد 

  .مطبقة بشكل كامل

نشر النتائج  يتمّ هل . 3.3.2.8

دة أداء بمستوى جوْ  المتعلّقة

 والتعريف بها؟  المؤّسسة

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

ج ائرفع النت يتمّ نعم، 

 .لإلدارة العليا

(2) 

ي تقديم النتائج ف يتمّ نعم، 

 .ورش وندوات

(3) 

تقارير النشر النتائج في  يتمّ نعم، 

 .السنوية

(2) 

نشر النتائج  يتمّ نعم، 

والتعريف بها بكل الوسائط 

 .الممكنة

 

 =    وتحسينها ونشر النتائج الجْودةر مراقبة مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 وتحسينها ونشر النتائج = الجْودةر مراقبة سابي لتقديرات مؤشّ الوسط الح

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 والمقارنات المرجعية. ،والمعايير ،راتالمعيار الفرعي الثالث: المؤشّ  .3.8

داء، وفي قياس مدى تقدمها في تحقيق أهدافها وغاياتها، وفي مقارنة األداء الحالي بأداء سابق لتساعدها في مراقبة األ KPIsساسية داء األرات األد مؤشّ تحدّ  أنْ  المؤّسسةيجب على 

 قق من مدىوالتح التعلّمببعض الوحدات والبرامج. وينبغي قياس مخرجات  الخاّصةاإلضافية  المؤّشراتوالعالمي. كما يجب تحديد  واإلقليميمماثلة على المستوى المحلي  مؤّسساتأو بأداء 

   تلبيتها لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.

 ق بما يلي:رات تتعلّ من خالل مؤشّ  والمعايير والمقارنات المرجعية المؤّشراتوسيتم الحكم على 

 .التعليميّة المؤّسسةوقابليتها للقياس بموضوعية في جميع قطاعات  ،األداء األساسية وتكامليتها مؤّشراتشمولية . 1.3.8

 معايير األداء الثانوية مع خصوصية الوحدات األكاديمية واإلدارية.مالءمة . 2.3.8

 .المؤّسسةتحديد معايير قياسية مرجعية لجودة أداء . 3.3.8

 لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته. التعلّممدى تلبية مخرجات . 4.3.8

 دة األداء.رأي في تقويم جوْ د مصادراألدلة والبراهين بما فيها التغذية الراجعة من استطالعات التعدّ . 5.3.8

 

 .الجْودةالمعيار الثامن: إدارة ضمان . 8

 .والمقارنات المرجعية ،والمعايير ،المؤّشرات. المعيار الفرعي الثالث: 3.8

 مؤّشرات. شمولية 1.3.8

األداء األساسية وتكامليتها 

 .وقابليتها للقياس

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

دت . هل حدّ 1.1.3.8

رات أداء مؤشّ  المؤّسسة

لجميع معايير  أساسية شاملة

 ؟الجْودة

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

 مؤّشراتتحديد  تمّ نعم، 

األداء الرئيسة لمعيار 

 .واحد

(2) 

 مؤّشراتتحديد  تمّ نعم، 

األداء الرئيسة لبعض 

 .المعايير

(3) 

 مؤّشراتتحديد  تمّ نعم، 

داء الرئيسة لمعظم األ

 .المعايير

(4) 

األداء  مؤّشراتتحديد  تمّ نعم، 

 .الرئيسة لجميع المعايير

رات . هل مؤشّ 2.1.3.8

 األداء الرئيسة قابلة للقياس

 ؟والتحقق

(0) 

د لم تحدّ  المؤّسسة

رات أو جميعها المؤشّ 

 .غير قابلة للقياس

(1) 

عدد قليل منها قابل نعم، 

 .قللقياس والتحقّ 

(2) 

عدد متوسط منه قابل م، نع

 .قللقياس والتحقّ 

(3) 

معظمها قابلة للقياس نعم، 

 .قوالتحقّ 

(4) 

جميعها قابلة للقياس نعم، 

 .قوالتحقّ 

 

 

 =    رات وقابليتها للقياسر شمولية المؤشّ مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 رات وقابليتها للقياس =ر شمولية المؤشّ الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .الجْودةالمعيار الثامن: إدارة ضمان . 8

 .والمقارنات المرجعية ،والمعايير ،رات. المعيار الفرعي الثالث: المؤشّ 3.8

مالءمة معايير األداء . 2.3.8

الثانوية مع خصوصية 

 الوحدات األكاديمية واإلدارية

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0لمستوى)ا

 المؤّسسةدت . هل حدّ 1.2.3.8

للوحدات  خاّصةمعايير 

 كاديمية واإلدارية فيها؟األ

 (0) 

 .ال ،أبدا  
 (1) 

نعم، هناك وحدة واحدة لها 

  .خاّصةمعايير 

 (2) 

نعم، بعض الوحدات لها 

  .خاّصةمعايير 

 (3) 

ها م، معظم الوحدات لنع

 .خاّصةمعايير 

 (4) 

نعم، جميع الوحدات لها 

  .خاّصةمعايير 

 

 ر مالءمة معايير األداء الثانوية مع خصوصية الوحدات األكاديمية واإلدارية =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 واإلدارية =ر مالءمة معايير األداء الثانوية مع خصوصية الوحدات األكاديمية الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 

 .الجْودةالمعيار الثامن: إدارة ضمان . 8

 .والمقارنات المرجعية ،والمعايير ،المؤّشرات. المعيار الفرعي الثالث: 3.8

تحديد معايير قياسية . 3.3.8

 .المؤّسسةمرجعية لجودة أداء 

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسةد . هل تحدّ 1.3.3.8

دة معايير قياسية مرجعية لجوْ 

 أدائها؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

األدنى  د الحدّ نعم، تحدّ 

لألداء المقبول في أحد 

 .الجْودةمعايير 

(2) 

األدنى  د الحدّ نعم، تحدّ 

لألداء المقبول في بعض 

 .الجْودةمعايير 

(3) 

األدنى  د الحدّ نعم، تحدّ 

لألداء المقبول في معظم 

 .الجْودةمعايير 

(4)  
األدنى  د الحدّ نعم، تحدّ 

لألداء المقبول في جميع 

 .الجْودةمعايير 

 

 

 =    ر تحديد معايير قياسية مرجعيةمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ية =ر تحديد معايير قياسية مرجعالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:
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 .الجْودةالمعيار الثامن: إدارة ضمان . 8

 .والمقارنات المرجعية ،والمعايير ،المؤّشرات. المعيار الفرعي الثالث: 3.8

مدى تلبية مخرجات . 4.3.8

م لمتطلبات سوق العمل التعلّ 

 .واحتياجاته

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل تطبق 1.4.3.8

 مدىإجراءات واضحة في تقييم 

ت لمتطلبام مخرجات التعلّ تلبية 

 ؟سوق العمل واحتياجاته

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

نعم، هناك إجراءات 

  .قةغامضة غير مطبّ 

(2) 

نعم، هناك إجراءات 

  .قةواضحة غير مطبّ 

(3) 

قة هناك إجراءات مطبّ  نعم،

 .يكتنفها بعض الغموض

(4) 

قة نعم، هناك إجراءات مطبّ 

   .واضحة

تلبية  مدى. ما 2.4.3.8

م لمتطلبات سوق مخرجات التعلّ 

العمل واحتياجاته من وجهة 

 نظر أرباب العمل؟

(0) 

 انسبة الرض، جّدا  ضعيفة 

في جميع  %20أقل من 

 .البرامج

(1) 

ي ف انسبة الرض ،ضعيفة

-20بين رامج المختلفة الب

40%. 

(2) 

 في انسبة الرض، متوّسطة

-40بين البرامج المختلفة 

60%. 

(3) 

في  انسبة الرض، عالية

-60بين  البرامج المختلفة

80%. 

(4) 

 انسبة الرض، جّدا  عالية 

لكل  %80أعلى من 

 .البرامج

تلبية  مدى. ما 3.4.3.8

م لمتطلبات سوق مخرجات التعلّ 

من وجهة  العمل واحتياجاته

 يجين؟نظر الخرّ 

(0) 

 انسبة الرض، جّدا  ضعيفة 

في جميع  %20أقل من 

 .البرامج

(1) 

ي ف انسبة الرض، ضعيفة

-20بين البرامج المختلفة 

40%. 

(2) 

 في انسبة الرض، متوّسطة

-40بين البرامج المختلفة 

60%. 

(3) 

في  انسبة الرض، عالية

-60بين  البرامج المختلفة

80%. 

(4) 

 انسبة الرض، ا  جدّ عالية 

لكل  %80أعلى من 

 .البرامج

تلبية  مدى. ما 4.4.3.8

م لمتطلبات سوق مخرجات التعلّ 

العمل واحتياجاته من وجهة 

 المدرسين؟نظر 

(0) 

 انسبة الرض، جّدا  ضعيفة 

في جميع  %20أقل من 

 .البرامج

(1) 

ي ف انسبة الرض، ضعيفة

-20بين البرامج المختلفة 

40%. 

(2) 

 في ابة الرضنس، متوّسطة

-40بين البرامج المختلفة 

60%. 

(3) 

في  انسبة الرض، عالية

-60بين  البرامج المختلفة

80%. 

(4) 

 انسبة الرض، جّدا  عالية 

لكل  %80أعلى من 

 .البرامج

 

 =    ر تحقيق المخرجات لمتطلبات سوق العملمجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 المخرجات لمتطلبات سوق العمل = ر تحقيقالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الجْودةالمعيار الثامن: إدارة ضمان . 8

 .والمقارنات المرجعية ،والمعايير ،المؤّشرات. المعيار الفرعي الثالث: 3.8

 الجْودةمستويات 
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األدلة والبراهين  بما  د مصادرتعدّ . 5.3.8

استطالعات الرأي فيها التغذية الراجعة من 

 .األداء جْودةفي تقويم 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

مصادر  المؤّسسة. هل تعتمد 1.5.3.8

 جْودة تقويممتعددة لألدلة والبراهين في 

 األداء؟

(0) 

 .ال ،أبدا  
(1) 

  .نعم، تعتمد على مصدر واحد
(2) 

 .نى مصدريْ نعم، تعتمد عل
(3) 

نعم، تعتمد على ثالثة 

  .مصادر

(4) 

نعم، تعتمد على كل 

 .المصادر الممكنة

 

 ر تعدد مصادراألدلة والبراهين  بما فيها التغذية الراجعة من االستطالعات  =   مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 ا التغذية الراجعة من االستطالعات  =ر تعدد مصادراألدلة والبراهين  بما فيهالوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 المستقل من التقويم. التحقّقالمعيار الفرعي الرابع:  .4.8

تائج المبنية ق المستقل من الن. ويجب التحقّ دة مسبقا  محدّ  رات أداء ومعايير قياسية مرجعيةن مؤشّ وبراهين تتضمّ  أدلّةفي عمليات تقويم األداء على  التعليميّة المؤّسسةتعتمد  أنْ يجب 

م ومقارنتها ب قياس مخرجات التعلّ . كما يتطلّ جيّدةدة بخصائص دة للبيانات ووسائل قياس متعدّ ب هذا االعتماد على مصادر متعدّ ويتطلّ  والبراهين من قبل أفراد أو جهات مختصة.  األدلّةعلى تلك 

 هداف المنشودة.  باأل

 ق بما يلي:رات تتعلّ المستقل من التقويم من خالل مؤشّ  التحقّقسيتم الحكم على و

 ق من صحة االستنتاجات والتفسيرات .التحقّ . 1.4.8

 .ةالمشابه مؤّسساتية أو النم التي حققها الطلبة مقارنة بمتطلبات المؤهالت الوطق من نواتج التعلّ التحقّ . 2.4.8

 

 

 .الجْودةان . المعيار الثامن: إدارة ضم8

 .المستقل من التقويم التحقّق. المعيار الفرعي الرابع: 4.8

ق من صحة التحقّ . 1.4.8

 .االستنتاجات والتفسيرات

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة. هل تتحقق 1.1.4.8

 الخاّصةمن صحة االستنتاجات 

باالعتماد على  بجودة األداء

استشارات مستقلة من ذوي 

 االختصاص والخبرة؟

(0) 

 .ال ،بدا  أ
(1) 

نعم، اعتمدت على 

استشارات مستقلة من ذوي 

صاص وخبرة قليلة في اخت

   .المؤّسسةداخل 

(2) 

نعم، اعتمدت على 

استشارات مستقلة من ذوي 

اختصاص وخبرة كبيرة 

 .المؤّسسةفي داخل 

(3) 

نعم، اعتمدت على 

شارات مستقلة من ذوي است

اختصاص وخبرة كبيرة 

 .على المستوى الوطني

(4) 

نعم، اعتمدت على 

استشارات مستقلة من ذوي 

اختصاص وخبرة كبيرة 

 .على المستوى الدولي
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 =    ق من صحة االستنتاجات والتفسيراتر التحقّ مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

 من صحة االستنتاجات والتفسيرات =ق ر التحقّ الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 أولويات التحسين:

 .الجْودة. المعيار الثامن: إدارة ضمان 8

 .ق المستقل من التقويم. المعيار الفرعي الرابع: التحقّ 4.8

 مق من نواتج التعلّ التحقّ . 2.4.8

قها الطلبة مقارنة التي حقّ 

ية أو نطبمتطلبات المؤهالت الو

 .ةالمشابه مؤّسساتال

 الجْودةمستويات 

 (4المستوى) (3المستوى) (2المستوى) (1المستوى) (0المستوى)

 المؤّسسة قارنتهل .  1.2.4.8

 م لطلبتها معنتائج مخرجات التعلّ 

 ؟مرجعيات أخرى

(0) 

ة أيّ  المؤّسسةلم تجر 

 .مقارنة

(1) 

 مقارنة  المؤّسسة أجرت

فادة االست يتمّ ولم  ،واحدة

 .من نتائجها

(2) 

مقارنة   المؤّسسةأجرت 

وتم االستفادة من  ،واحدة

 .نتائجها

(3) 

 عّدة المؤّسسةأجرت 

وتم االستفادة من  ،مقارنات

  .نتائج بعضها

(4) 

 عّدة المؤّسسةأجرت 

وتم االستفادة من  مقارنات،

 .نتائجها

 

 = ةالمشابه مؤّسساتية أو النقها الطلبة مقارنة بمتطلبات المؤهالت الوطالتي حقّ م ق من نواتج التعلّ ر التحقّ مجموع التقديرات المعطاة لمؤشّ 

    

 = ةالمشابه مؤّسساتية أو النقها الطلبة مقارنة بمتطلبات المؤهالت الوطالتي حقّ  التعلّمق من نواتج ر التحقّ الوسط الحسابي لتقديرات مؤشّ 

 

    هو:ق المتحقّ  الجْودةمستوى 

 ين:أولويات التحس

 

 

 الجْودةالتقدير العام للمعيار الثامن: ضمان 

 (=4عدد البنود  ) Xالقيادة ومتابعتها:                التقدير   )    ( دعم 8-1.1
 

 

 (=2عدد البنود  ) Xتوافر الموارد:                         التقدير   )    ( 8-2.1
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       (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (       :             الجْودةنشر ثقافة  .8-3.1
 

 (=2عدد البنود  ) Xإشراك العاملين:                       التقدير   )    ( 8-4.1
 

  (=5عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (االلتزام بمجاالت التحسين:           8-5.1
 

  (=2عدد البنود  ) Xقدير   )    (التاالستفادة من التغذية الراجعة:      8-6.1
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:         الجْودةتطبيق إدارة ضمان  8-1.2
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (   :                     التقويم الشامل 8-2.2
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (وتحسينها:            الجْودةمراقبة  8-3.2
 

 (=3عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (رات:                   شمولية المؤشّ  8-1.3
 

 (=2عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (مراعاة الخصوصية:                   8-2.3
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (معايير قياسية مرجعية:               8-3.3
 

 (=4عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (:                     المتطلّباتتحقيق  8-4.3
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (د المصادر:                          تعدّ  8-5.3
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (ق من الصدق:                   التحقّ  8-1.4
 

 (=1عدد البنود  ) Xالتقدير   )    (يق األهداف:                       تحق 8-2.4
 

التقدير العام:    
مجموع عدد النقاط

مجموع عدد البنود
   =

𝟑𝟕
 

 

 ق:المستوى المتحقّ 

 أولويات التحسين:
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 للمؤّسسةي التقدير الكلّ 

 (=10)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (         :               اإلستراتيجيالتخطيط  .1
 

 

 (=20)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (                                        :الحوكمة .2
 

       (=20)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (          :                  البرامج األكاديمية .3
 

 (=20)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (     : بداعاتواإل ،فادواإلي ،البحث العلمي .4
 

  (=20)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (:    والبشريّة ،والماديّة ،الماليّةالمصادر  .5
 

  (=10)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (                        :     الطاّلبيةالخدمات  .6
 

 (=10)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (   :    الخارجيّةمع والعالقات خدمة المجت .7
 

 (=10)  الوزن النسبي Xالتقدير   )    (                          :الجْودةإدارة ضمان  .8
 

 يالمجموع الكلّ 

:    يلكلّ التقدير ا
المجموع الكلي

مجموع األوزان
   =

𝟏𝟐𝟎
 

 

 التوصية:                                             ق:المستوى المتحقّ 

 أولويات التحسين:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


