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أهداف العرض
نهدف من خالل هذه احملاضرة إىل التعريف بـــ:

● مصطلحات ومفاهيم عملية التقييم (التدقيق) الذاتي
● أهداف عملية التقييم الذاتي
● املبــادئ العام ــة التي يجب مراعاتها في إجراء التقييم الذاتي
● آليات ومكونات عملية التقييم الذاتي
● اإلجراءات التي يتم اتباعها إلجراء عملية التقييم الذاتي
● املؤشرات والدالئل التي يجب االستناد عليها في عملية التقييم الذاتي

مصطلحات ومفاهيم

اجلودة
الدقة واإلتقان عرب االلتزام بتطبيق املعايري القياسية يف األداء.
االعتماد
هو عملية التأكد أن املؤسسة استوفت احلد األدنى من معايري االعتماد (مؤسسياً
وبراجمياً) ومتنح مبوجبها وثيقة بذلك من قبل اجلهة املاحنة لالعتماد.
املؤسسة التعليمية
كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تقدم برامج دراسية منتظمة (جامعية ،عليا).

*املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية
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مصطلحات ومفاهيم

التقييم الذاتي
تقييم املؤسسة لنفسها وفق معايري االعتماد األكادميي الصادرة عن جهة
االعتماد.
الدراسة الذاتية
التقرير املقدم جلهة االعتماد األكادميي للحصول على االعتماد واملُعد بناءً
على تقرير التقويم الذاتي للمؤسسة.
تقرير (وثيقة) الدراسة الذاتية
توصيف وتشخيص الوضع الراهن يف املؤسسة التعليمية ،وحتديد مواطن
القوة والضعف وأساليب التحسني والتطوير.

*املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية
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التقييم الذاتي
تقييم املؤسسة لنفسها وفق معايري االعتماد األكادميي
الصادرة عن جهة االعتماد.
أهداف التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية
ي إىل حتديد:
يهدف التقييم الذاتيّ ملؤسسات التعليم اجلامع ّ
 درجة التوافق بني املمارسات السائدة يف املؤسسة وبني املعايري يف جماالتها املختلفة.

 جوانب القوة وجوانب الضعف يف األداء؛ للوفاء مبتطلبات الوصول إىل معايري اجلودة واالعتماد.
 مدى حتقيق املؤسسة لنواتج التعلم املستهدفة.
 نقطة االنطالق يف بناء وتنفيذ خطط التحسني املُستمر؛ للوفاء مبتطلبات حتقيق املعايري.

التقييم (التدقيق) الذاتي للمؤسسة التعليمية
يجب مراعاة املبادئ العامة التالية عند مباشرة عملية التقييم الذاتي:
● تكون مسؤولية إجراء التقييم على قسم الجودة باملؤسسة ،حيث يجب أن يتحلى
أعضاء فريق التقييم الذاتي بمعارف ومهارات ذات صلة بممارسات ضمان الجودة،
وخبرة حديثة في قيادة تدقيقات مماثلة ،كذلك خبرة التنسيق بين أفراد الفريق القائم.
ً
ً
ً
ً ً
ُ
● من مصلحة املؤسسة أن تجرى تقييما ذاتيا (داخليا) موضوعيا طبقا ملعاييرضمان
الجودة واالعتماد الصادرة عن جهة االعتماد.
ً
ُ
● أن تجري املؤسسة عملية التقييم بشكل دوري وفقا ملتطلبات عملية التدقيق وطبيعة
ُ
املؤسسة والبرامج التي تقدمها ،بحيث يمكن أن تستغرق عملية التدقيق مدة 4-3
أشهر.

التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية

● أن يؤدي تقرير(وثيقة) التقييم الذاتي إلى إجراءات محددة ،وعلى املؤسسة تنفيذها
لتعزيزوتطويرمواطن القوة ومعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها.
● مراعاة أن عملية التقييم ال تهدف إلى الحفاظ على الوضع الحالي للمؤسسة ،بل إنها
تشكل فرصة للتأكد من أن املؤسسة تتجاوب مع الظروف املتغيرة على أقل تقدير.
● تحديد الفرص الجديدة للتطويراملستقبلي التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة تعريف
أفضل وضع استراتيجي للمؤسسة ،وبالتالي قد تتحفزاملؤسسة إلعادة النظرفي
الطريقة التي تحقق بها رسالتها في الوقت الحاضر.
● إن عملية التقييم الذاتي تعتبردراسة ذاتية داخل املؤسسة ،وقد تـرغب املؤسسة في
هذه العملية ،والتأكد من استيفاء املعاييراملطلوبة
االستعانة بمدقق خارجي ُلدعم ُ
خاصة عندما تكون هذه الدراسة أجريت للمرة األولى.

التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية
ً
● يمكن ترتيب أولويات التدقيق الذاتي باملؤسسة حسب األهمية ،فمثل :من عناصر
القوة في التدقيق ،مراجعة طرق استخدام التمويل وموارد التحسين ودعم التدريب
ألعضاء هيأة التدريس واملوظفين ،واملبادرات الجيدة لتحسين االتصال بين أعضاء
هيأة التدريس أنفسهم وبين أعضاء هيأة التدريس والطلب ،وبين الكلية واملؤسسات
األخرى ،مثل جهات التوظيف.
● لكي تكون عملية التقييم فعالة يجب إشراك كل من لهم صلة بهذه العملية وتوفير
سجلت وبيانات واضحة ومفصلة فيما يخص الخطوات الرئيسية والنتائج املتعلقة
بعملية التدقيق الداخلي.
● أن تحتوي تقاريراملؤسسة السنوية على بيان كامل لجميع أنشطة املؤسسة بكل
شفافية ،لتكون هذه التقاريراملصدر الرئيس ي لألدلة الداخلية لعملية التقييم ،حيث
يفترض أنها تمثل وضع املؤسسة كل عام ،وبالتالي تسجل تطورها التدريجي .وعند
تجميع املواد لعملية التقييم الذاتي يمكن الحصول على أغلب املعلومات املطلوبة من
خلل تلك التقارير.

التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية

● من السمات الجيدة في التقييم الذاتي استخدام استبانات للحصول على معلومات
و افية ،أو املعاييرالقياسية املرجعية من مؤسسات مناظرة ،أو منظمات مهنية ،أو
منظمات محلية.
● مشاركة مجموعات املستفيدين الرئيسة يوفربشكل ُمستمرلعملية التقييم فرصة
جيدة لزيادة تبادل املعلومات واآلراء مع بعض مجموعات املستفيدين .هذا وقد ال
تنقل التقاريرالسنوية األبعاد الكاملة ملثل هذه املشاركات أو تستنتج املدلول
اإلستراتيجي منها.

خطوات العمل إلجناز التقييم الذاتي
ً ً
● يشكل قسم الجودة وتقييم األداء باملؤسسة فريقا فنيا لتقييم كل معيارمن معايير
االعتماد األكاديمي ،والتي تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على األقل من ذوي الخبرة
والدراية بالجودةُ ،ويراعى في عضوية الفريق أن يضم ممثلين عن أعضاء هيأة التدريس
والطلب واإلداريين وأولياء األمور ،لتنفيذ عمليات التقييم الذاتي.
● يقوم الفريق بجمع املعلومات من خلل أعضائه مع إشراك لجان أو أفراد معينين
حسبما يراه مناسبا.
ً
● يعد الفريق تقرير(وثيقة) الدراسة الذاتية طبقا ملعاييراالعتماد الصادرة عن جهة
االعتماد.
● يقوم الفريق بمناقشة تقريرالتقييم الذاتي على أوسع نطاق الستخلص وتحديد
اإليجابيات والسلبيات داخل املؤسسة ،ومناقشتها مع األطراف املعنية باملؤسسة.
● يعد الفريق تقرير(وثيقة) الدراسة الذاتية في صورته النهائية ،ويحيل منه نسخة ورقية
إلى رئيس املؤسسة.

خطوات إعداد التقييم الذاتي

قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية
اقتراح فريق االشراف على
عملية التقييم الذاتي

مجلس الكلية
الفريق املسؤول عن التقييم الذاتي
املهام
 إعداد خطة التقييم الذاتي
 اختيار وتحديد عدد فرق العمل الفرعية
 تقسم فرق العمل على املعايير بالتقييم الذاتي
 تحديد عدد األعضاء بكل معيارمن املعايير
 تحديد الشواهد واألدلة اللزم جمعها ،وأساليب /أدوات الحصول عليها
 يقوم الفريق بالتهيئة واإلعلن عن التقييم الذاتي.
ً
 يقوم الفريق بتشكيل وتدريب فرق العمل وفقا ملعاييراالعتماد املطلوبة.

قراربتشكيل الفريق املسؤول
عن التقييم الذاتي

الشواهد
واألدلة

الفريق املسؤول عن التقييم الذاتي






عقد ورش عمل واجتماعات لجمع املعلومات املطلوبة
ً
تحليل البيانات واملعلومات وفقا إلحدى نماذج التخطيط
مثل تحليل الفجوة أو التحليل الرباعي
مراجعة التوجه االستراتيجي
تقييم الكلية وفقا ملعايير االعتماد الوطنية

كتابة تقرير التقييم الذاتي  -تقرير (وثيقة) الدراسة الذاتية
توصيات ومقترحات التحسين والتطوير
مراجعة التقريرالنهائي من عميد ووكيل الكلية وفريق إعداد التقييم
الذاتي بعد عرضه على األقسام العلمية إلبداء ملحظاتها على التقرير
مجلس الكلية
عرض النقاط األساسية للتقييم على املجلس
تقوم مجلس الكلية بوضع خطة ملعالجة مواطن الضعف وتعزيزمواطن
القوة في تقرير التدقيق الداخلي.

مكونات تقرير (وثيقة) الدراسة الذاتية

● الصفحة التعريفية للمؤسسة
● الفصل األول
نبذة عن املؤسسة (أو البرنامج التعليمي) يتضمن املعلومات التالية:
 التأسيس ،لغة الدراسة ،املوقع الجغرافي ،املوقع اإللكتروني ،أقسام املؤسسة
 الرؤية والرسالة واألهداف والقيم.
 الخطة اإلستراتيجية.
 الهيكل التنظيمي.
 البرامج التعليمية التي تقدمها املؤسسة.

مكونات تقرير (وثيقة) الدراسة الذاتية
● الفصل الثاني:

ُيمثل أساس التقريرويسعى إلى تقديم إجابة واضحة عن مدى استيفاء
ُ
املؤسسة (أو البرنامج التعليمي) للمعاييراملحددة كما هو موضح في نموذج
معاييرالتقييم املؤسس ي أو البرامجي ،حيث يقدم هذا الجزء تقريرا عن نتائج
ومخرجات جميع العمليات الداخلية ،إضافة إلى تحليل البيئة التعليمية.

مكونات تقرير (وثيقة) الدراسة الذاتية
● الفصل الثالث:

ً
ُيمثل ملخصا ملا جاء في الفصل الثاني من التقرير ،ويهدف إلى:
● إظهارمواطن القوة والضعف فيما يتعلق بأنشطة املؤسسة أو البرنامج
التعليمي ،واالحتياجات واإلستراتيجيات وآليات العمل من أجل التطوير
والتحسين املستمر.
● تحديد أي تغيرات وتطورات منذ عملية التقييم الذاتي السابقة (إن
وجدت).
● أي اقتراحات ُمستقبلية.

إرشادات عامة يف حتضري تقرير الدراسة الذاتية

● يعد التقريرباللغة العربية ،وفي حاالت استثنائية يمكن كتابتهما باللغة اإلنجليزية ،أو
لغة أخرى حسب متطلبات املؤسسة أو البرنامج.
● تقدم التقاريرطباعة على قرص (نسخة إلكترونية) ونسخة ورقية.
ً
● تعرض التقاريرتبعا ألجزائها وبتسلسل حسبما ورد في هذه اإلرشادات.
● توفيرجميع وثائق اإلثبات (الشواهد واألدلة) للتدقيق وقت تسليم التقريرإلى جهة
االعتماد ،وفي حال عدم توفرأي من الوثائق املطلوبة يطلب من لجنة التقييم كتابة “
ال يوجد” (جانب املعياراملعني).
● يمكن إضافة وثائق أو أوراق إثبات تدعم البرنامج غيرتلك املذكورة في متطلبات
التقييم.

التقييم الذاتي
املــــــــــالحق

امللحق األول يتضمن:
وثائق اإلثبات (القوانين واللوائح والنظم الداخلية واإلجراءات وتعليمات العمل
باملؤسسة).
امللحق الثاني يتضمن:
(قائمة باألسماء والدرجات واملسميات الوظيفية ألعضاء لجنة التدقيق الداخلي).

ملحظة:
ً
للمؤسسة حرية االختيارفي مناقشة أي من اإلرشادات باختصارأو بإسهاب ،وفقا لوجهة
نظرها فيما يتعلق بأفضل طريقة لتحقيق أغراض التقرير.

الوثائق الالزم إرفاقها مع طلب االعتماد املؤسسي ( 13وثيقة)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الترخيص للمؤسسات الخاصة أو قرار اإلنشاء للمؤسسات الحكومية.
التنظيم الداخلي للمؤسسة.
اللوائح اإلدارية واألكاديمية والطالبية التي تعمل بها الجامعة.
الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.
وثيقة الدراسة الذاتية للمؤسسة.
الكتيبات التعريفية واألدلة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
لوائح وإجراءات إقرار وتعديل البرامج التعليمية.
وصف وتوصيف جميع البرامج واملقررات التي تقدمها املؤسسة.
املعايير األكاديمية أو املرجعية .Benchmarks
عينات من مساهمة املؤسسة في البحث العلمي.
عينات من مساهمة املؤسسة في خدمة املجتمع.
قوائم الخريجين آلخر عامين دراسيين.
آلية الستطالع آراء الطلبة والعاملين في سير العملية التعليمية.

مفاهيم ومصطلحات

 الشواهد :ما ال تعلمه إال باملشاهدة والحضور.
 األدلة :جمع دليل ،ومعناه في اللغة العربية :الهادي إلى أي ش يء حس ي أو معنوي،
املوصل إلى املطلوب ،أو كما يقال ما يتوصل من النظرفيه إلى مطلوب آخر.
ً ُ
 الوثيقة لغة تعرف الوثيقة في اللغة بأنها ورقة مكتوبة.
 الوثائق هي عبارة عن املادة الورقية التي تحفظ لتلش ي الضياع.
 التوثيق :هو رصد و تسجيل دقيق لجميع املعلومات والحقائق بطرق عديدة
ً
لتكون مرجعا في خدمة أغراض املؤسسة.

الوثائق املطلوب توفريها للتدقيق املؤسسي ( 77وثيقة)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

تفصيل عن الرؤية والرسالة واألهداف والقيم.
محاضر اجتماعات املجالس.
محاضر جلسات اجتماعات املوظفين.
الهيكل التنظيمي.
وصف وظيفي مفصل والسير الذاتية لجميع أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية ودليل العاملين.
عقود العمل الخاصة بالهيئة التدريسية واإلدارية وجميع العاملين في املؤسسة موقعة حسب
األصول.
نشرة تعريفية محدثة عن املؤسسة.
خطة إدارة املخاطر ،وتقييم املخاطر لجميع الجوانب في املؤسسة متضمنة الشراكات األكاديمية
والصحة والسالمة ،والتحليل الرباعي ).(SWOT
الخطة االستراتيجية.
ً
ً
الحسابات املالية املدققة ) داخليا وخارجيا) للمؤسسة للسنوات الثالث املاضية أو للفترة التي تقل
عن ذلك إذا كان عمر املؤسسة أقل من 3سنوات ،وسياسة إدارة امليزانية على مستوى الكلية.

الوثائق املطلوب توفريها للتدقيق املؤسسي ( 77وثيقة)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

تعليمات إدارة امليزانية على مستوى أعضاء هيئة التدريس.
الخطط الدراسية لجميع البرامج.
التقويم الجامعي لجميع الفصول الدراسية في املؤسسة.
السير الذاتية لجميع أعضاء هيئة التدريس ،بما في ذلك مؤهالتهم األكاديمية.
اإلجراءات الداخلية إلنشاء البرامج وإجراءات تعديلها.
وصف املقررات الدراسية.
ملفات أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية.
اللوائح املتعلقة بسلوك أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية والطلبة.
التعليمات املتعلقة بالشكاوى.
التقارير السنوية آلخر ثالث سنوات.
نظام التقييم ألعضاء الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية.
التعليمات املتعلقة بالتعيين والتوظيف.
عينة من مخطط املحاضرات الفصلية.

الوثائق املطلوب توفريها للتدقيق املؤسسي ( 77وثيقة)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

عينة من محاضرات أعضاء هيئة التدريس.
عينات من إنجازات الطلبة.
عينة من اختبارات تحديد املستوى.
سجالت الطلبة التي تبين مدى تقدمهم على أساس سنوي.
كشف بالنتائج/الدرجات املمنوحة لكل برنامج أكاديمي آلخر ثالث سنوات ) أو من تاريخ
البدء إذا كان البرنامج مستحدث).
نسخة من االتفاقيات الرسمية املوقعة مع الجهات الخارجية التي تمنح درجات علمية.
نسخ من تقارير املمتحنين الخارجيين لكل برنامج أكاديمي آلخر ثالث سنوات ) أو من تاريخ
البدء ،إذا كان البرنامج مستحدث).
نسخ من التقارير السنوية للهيئات الخارجية املانحة لالعتماد آلخر ثالث سنوات إن وجد.
نسخ من أية مراجعات أكاديمية قامت بها هيئات خارجية مانحة لالعتماد أو من ينوب
عنها.
نماذج من املالحظات للقاعة الدراسية.

الوثائق املطلوب توفريها للتدقيق املؤسسي ( 77وثيقة)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

إجراءات تقييم املوظفين والوثائق التي تؤكد ذلك.
إجراءات مراقبة أعضاء هيئة التدريس وتوثيقها.
سياسة البحث العلمي والتفاصيل التي تبين مناسبتها للخطة االستراتيجية.
قائمة باألعمال البحثية املنشورة في كل كلية.
قائمة من املشاريع البحثية الحيوية في كل كلية.
قائمة باملنظمات التي تشارك املؤسسة في مجال البحوث.
نظام الحوافز واملكافآت والدعم املالي الخاصة بالبحث العلمي.
تعليمات وإجراءات القيام بالبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.
املخصصات املالية لدعم البحث العلمي ) حسب الالئحة املالية).
سياسة تشجيع روح املبادرة وريادة األعمال ،وأمثلة على كيفية تسهيلها.
تقرير عن العالقات التعاونية مع أرباب العمل املحليين.
تقرير عن مواقع العمل الحالية واملستقبلية في املؤسسة.

الوثائق املطلوب توفريها للتدقيق املؤسسي ( 77وثيقة)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

تفاصيل سياسة التوعية املجتمعية التي تقدمها املؤسسة.
تقرير عن املشاريع الخدمية والتوعية املجتمعية التي أجريت في السنوات الثالث املاضية.
ملفات الطلبة مع تفاصيل القبول والتسجيل والحضور والغياب واملؤهالت.
النشرة التعريفية للطالب املحليين والدوليين.
دليل الطالب.
نماذج الطلبات املعد ة للطلبة وأية عقود لهم.
وثائق السياسة العامة ذات الصلة بالتمييز العنصري والسلوك غير الالئق داخل املؤسسة.
الوثائق املتعلقة بسكن الطلبة ) إن وجد).
بيانات عن الخريجين آلخر ثالث دفعات.
تقرير عن شكاوى الطلبة املقدمة في السنوات الثالث املاضية وكيفية التعامل معها وحلها.
عينة من املراسالت العامة مع الطالب.

الوثائق املطلوب توفريها للتدقيق املؤسسي ( 77وثيقة)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

األدلة على مراقبة الحضور والغياب بما في ذلك سجالت العالمات لكل مقرر/برنامج.
برنامج النشاطات االجتماعية للطلبة  -الحالية وقائمة األنشطة آلخر ثالث سنوات.
تفاصيل املرافق الرياضية والخدمات االجتماعية املتاحة للطالب.
إثبات امللكية ملكية املؤسسة ملقرها ومبانيها ومرافقها.
مخططات مباني ومرافق املؤسسة وتعبئة النماذج املرفقة املتعلقة بها.
ما يثبت توفير املعلومات الالزمة للطلبة عن املصادر التعليمية املتعلقة باملكتبة واملتاحة
على اإلنترنت.
السير الذاتية ملوظفي تكنولوجيا املعلومات.
تقرير عن خدمات تكنولوجيا املعلومات التي توفرها املؤسسة للطالب سواء لالستخدامات
األكاديمية أم الشخصية.
السيرة الذاتية للعاملين في مكتب االعتماد وضمان الجودة.
التوثيق الداخلي لالعتماد وضمان الجودة.
تقرير عن أداء املؤسسة وفقا ملؤشرات األداء الرئيسية.

الوثائق املطلوب توفريها للتدقيق املؤسسي ( 77وثيقة)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نسخ من أية منهجيات أو تعليمات وضعتها أو طورتها املؤسسة كوسيلة من وسائل إدارة
االعتماد وضمان الجودة وتحسينها.
وثائق االعتماد وضمان الجودة من قبل الهيئات الخارجية ) إن وجدت).
الوثائق املتعلقة بالتعديالت من قبل الهيئات الخارجية ) إن وجدت(.
نسخ من التقارير السنوية للهيئات الخارجية املانحة لالعتماد ألخر ثالث سنوات )إن
وجدت).
نسخ من أي مراجعات تمت من قبل أو نيابة عن هيئات االعتماد الخارجية ) إن وجدت).
إجراءات تقييم العاملين في مكتب االعتماد وضمان الجودة والوثائق املعززة لذلك.
نماذج التغذية الراجعة من أصحاب العالقة بمن فيهم أرباب العمل والطلبة.
نماذج من التغذية الراجعة التي أنجزت خالل آخر ثالث سنوات.
خطط العمل للتعامل مع التغذية الراجعة من أصحاب العالقة.
املراجعات الداخلية لألداء السنوي على مستوى املؤسسة والكلية والقسم.

*املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

دليل إجراءات ومعايري االعتماد األكادميي

معايري االعتماد األكادميي

ً
أوال – معاييراالعتماد األكاديمي املؤسس ي
 .1التخطيط –  11مؤشرأداء.
 .2القيادة والحوكمة –  30مؤشرأداء.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة –  14مؤشرأداء.
 .4البرنامج التعليمي –  19مؤشرأداء.
 .5الشؤون الطلبية –  21مؤشرأداء.
 .6املر افق وخدمات الدعم التعليمية –  29مؤشرأداء.
 .7البحث العلمي–  18مؤشرأداء.
 .8خدمة املجتمع والبيئة –  10مؤشرات أداء.
 .9ضمان الجودة والتحسين املستمر–  16مؤشرأداء.
 هناك  9معيار
 168 مؤشرأداء

 نسبة أداء املعيار  ...............يجب أن ال تقل عن %65
 إجمالي معدل األداء ملجمل عدد املعايير  ...........يجب أن ال تقل عن %70

معايري االعتماد األكادميي

ً
ثانيا – معاييراالعتماد األكاديمي البرامجي
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري – 17مؤشرأداء.
 .2البرنامج التعليمي – 25مؤشرأداء.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة – 12مؤشرأداء.
 .4الشؤون الطلبية – 14مؤشرأداء.
 .5املر افق وخدمات الدعم التعليمية – 21مؤشرأداء.
 .6البحث العلمي– 17مؤشرأداء.
 .7خدمة املجتمع والبيئة – 10مؤشرات أداء.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر– 19مؤشرأداء.
 هناك  8معيار
134 مؤشرأداء

 نسبة أداء املعيار  ...............يجب أن ال تقل عن %65
 إجمالي معدل األداء ملجمل عدد املعايير  ...........يجب أن ال تقل عن %70

نظام التقييم
لغرض االعتماد يتم تقييم األداء وفق كل معيارمن معاييراالعتماد على حدة ،ويتم
تخصيص النقاط وفق النتائج التي توصل إليها فريق التدقيق ،واملبنية على
الشواهد واألدلة املادية امللموسة أثناء عملية التدقيق،
وعلى مقياس من ( )0إلى ( )4نقاط ،على النحو التالي:
ً
 oلم يتحقق املؤشرنهائيا يعطي صفر( )0من النقاط.
 oإذا تحقق املؤشريعطى تقييم (  )4 ، 3 ، 2 ،1من النقاط وفق االتي:
( )1التخطيط (تحقق املؤشر بنسبة .)%25
( )2تخطيط وتنفيذ (تحقق املؤشر بنسبة .)%50
( )3تخطيط و تنفيذ وتقييم (تحقق املؤشر بنسبة .)%75
( )4تخطيط و تنفيذ وتقييم وتحسين وتطوير (تحقق املؤشر بنسبة .)%100

دورة ختطيط اجلودة
Quality Planning Cycle; QPC
التخطيط

املراجعة

التطبيق

املراقبة

املؤشرات التي تحقق هذا املعيار

لم يتحقق

0

تحقق

1

2

3

4
األدلة والوثائق

31

التقويم الذاتي = معايري االعتماد املؤسسي
املعياراألول :التخطيط ( 11مؤشرا)
ت
1
2
3
4

املؤشرات التي تحقق هذا املعيار
للمؤسسة خطة استراتيجية معتمدة ،تتماش ى مع استراتيجية الجهة التابعة
لها.
تتضمن الخطة غايات واضحة وأهداف محددة قابلة للقياس.
رؤية ورسالة وقيم وأهداف املؤسسة واضحة ومعلنة ومنشورة.
ُ
للمؤسسة آلية تشرك من خاللها أصحاب العالقة بمن فيهم الطالب وأرباب
سوق العمل في إعداد الخطة االستراتيجية.

 5للمؤسسة آلية لنشر خطتها االستراتيجية وتوضيحها ألصحاب العالقة.

 6للمؤسسة آليات دقيقة لجمع وترتيب البيانات واستخالص املعلومات بشكل
منتظم من أجل قياس درجة تحقيقها ملؤشرات األداء الواردة في خطتها
االستراتيجية.

التقييم (مستوى األداء)
4 3 2 1 0

األدلة والوثائق املرفقة
وثيقة الخطة االستراتيجية
قرار – محاضر اجتماعات

املوقع اإللكتروني – دليل
الكلية

مقياس التقييم
املؤشرات التي تحقق هذا املعيار

لم يتحقق

0

تحقق

1

2

3

4

1
2
3

األدلة والوثائق

4
5
6
0

1

2

8

نسبة أداء املعيار= مجموع درجات املؤشرات مقسوما على (عدد املؤشرات×)4
 نسبة أداء املعيار= %45.83 =100 * 24 /11
ً
 إجمالي معدل األداء ملجمل عدد املعايير = مجموع نسب أداء املعاييرمقسوما على عدد املعايير

جامعة طرابلس – كلية الطب البشري جامعة طرابلس

برنامج االعتماد املؤسس ي
د .محمد عبدالسلم القريو
خبيرجودة وتخطيط استراتيجي
 14يوليو 2019م

جامعة طرابلس  -كلية الطب – برنامج االعتماد املؤسس ي لكلية الطب البشري
برنامج العمل
1

التقييم الذاتي المؤسسي المبدئي

جهة التنفيذ
لجان العمل

(جمع المعلومات والشواهد واألدلة
الواقعية)
2

3

4

0 0

مراجعة وتدقيق كل معيار وتحديد أعضاء اللجنة العليا ولجنة
المراجعة مع رئيس كل لجنة من
نقاط القوة ونقاط الضعف
لجان العمل .
(التدقيق).
أعضاء اللجنة العليا ولجنة
إعداد خطة التطوير والتحسين
المراجعة.
التقييم الذاتي المؤسسي النهائي لجان.
(جمع المعلومات والشواهد واألدلة
الواقعية)

5

مراجعة وتدقيق كل معيار.
(التدقيق).

6

إعداد تقرير الدراسة الذاتية

7

تقديم طلب اإلعتماد

سبتمبر
أغسطس
يوليو
يونيو
األسابيع
األسابيع
األسابيع
األسابيع
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

كل لجنة من لجان العمل تراجع
ملف لجنة أخرى مع تبادل
المستندات و الوثائق

أعضاء اللجنة العليا ولجنة
المراجعة.
ادارة الكلية والجامعة

جامعة طرابلس  -كلية الطب البشري – تقريرالتقييم الذاتي املؤسس ي
معاييراالعتماد لبرنامج الدراسات الجامعية
المعيار األول :التخطيط والتنظيم اإلداري

عدد المؤشرات (  17مؤشر)

م

المؤشر

الدليل

مكان الحفظ

التقييم
 4 3 2 10مالحظات

1

 2المعيار األول :التخطيط والتنظيم اإلداري

3
4
5
7

عدد المؤشرات (  17مؤشر)

جامعة طرابلس  -كلية الطب البشري
تقريرالتقييم الذاتي املؤسس ي
معاييراالعتماد لبرنامج الدراسات الجامعية التاريخ /
المعيار األول :التخطيط والتنظيم اإلداري
ر

المؤشر

الدليل

2020 /

عدد المؤشرات ( 17

مكان الحفظ

لدى جميع المسؤولين
 1للبرنامج رؤية ورسالة وجود رؤية ورسالة
نابعة من رؤية ورسالة للمؤسسة معتمدة ومعلنة بالكلية وفي جميع لوحات
بالقرار رقم  ,وبمحضر اإلعالنات.
المؤسسة معتمدة
بتاريخ (المرفق )
ومعلنة
المعيار األول :التخطيط والتنظيم اإلداري
 2للبرنامج أهداف واضحة وجود أهداف للمؤسسة لدى جميع المسؤولين
بالكلية وفي جميع لوحات
معتمدة ومعلنة بالقرار
معلنة ومعتمدة.
رقم  ,بمحضر (المرفق) اإلعالنات.
3

4
5

PDCA Cycle : Plane DO Check Act

مؤشر)

التقييم
4 32 1 0

مالحظات

عدد المؤشرات (  17مؤشر)

جامعة طرابلس  -كلية الطب البشري – برنامج االعتماد املؤسس ي لكلية الطب البشري

برنامج العمل
1





2






3





4




الترخيص للمؤسسات الخاصة أو
قرار اإلنشاء للمؤسسات
الحكومية.
التنظيم الداخلي للمؤسسة.
اللوائح اإلدارية واألكاديمية
والطالبية التي تعمل بها الجامعة.
الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.
وثيقة الدراسة الذاتية للمؤسسة.
الكتيبات التعريفية واألدلة
للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
لوائح وإجراءات إقرار وتعديل
البرامج التعليمية.
وصف وتوصيف جميع البرامج
واملقررات التي تقدمها املؤسسة.
املعايير األكاديمية أو املرجعية
.Benchmarks
عينات من مساهمة املؤسسة في
البحث العلمي.
عينات من مساهمة املؤسسة في
خدمة املجتمع.
قوائم الخريجين آلخر عامين
دراسيين.

جهة التنفيذ

سبتمبر
أغسطس
يوليو
يونيو
األسابيع
األسابيع
األسابيع
األسابيع
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

لجان العمل
0 0

أعضاء اللجنة العليا ولجنة
المراجعة مع رئيس كل لجنة من
لجان العمل .

أعضاء اللجنة العليا ولجنة
المراجعة.

لجان.

ورارة التعل مت
جامعة طرابلس
مكت الج ت
ق
ت
ت
ا
ب ودة و م لأداء

جامعة غريان |  4مارس 2021م

شكر َا لكم لحسن استماع مك
اعداد وتقديم

د .حممد عبد السالم القريو
مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء جبامعة طرابلس

 4مارس 2021م

