
 نماذج عملية التقويم والمراجعة                                                                                 التعليم العالي

 

 والمراجعة يمالتقو عملية نماذج

  العتماد.التقدم لطلب نموذج  (:1)نموذج رقم 

  الميدانيةلزيارة للجدول الزمني نموذج استرشادي ل :(2)نموذج رقم 

  المؤسسة التعليمية عن زيارة المراجعة (يمنموذج تقرير )تقي :(3)نموذج رقم 

 نموذج طلب التظلم (:4) نموذج رقم. 

 إلعداد المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج دراسي فى وذج استرشادي نم:  (5) نموذج رقم
 )عربي / إنجليزي( المرحلة الجامعية األولى

 توصيف برنامج دراسينموذج استرشادي ل :(6) نموذج رقم  

  توصيف مقرر دراسي.نموذج استرشادي ل :(7)نموذج رقم 

 مقرر دراسي.تقرير نموذج استرشادي ل :(8) نموذج رقم  

  دراسي برنامجتقرير نموذج استرشادي ل :(9)نموذج رقم  

  في  لبرنامج دراسيتقرير مراجع خارجي نموذج استرشادي ل (:11)نموذج رقم
 .المرحلة الجامعية األولى

 ( 11نموووذج رقووم : )دراسووي فووي مرحلووة تقريوور مراجووع خووارجي لبرنووامج نموووذج استرشووادي ل
 الدراسات العليا.

  أعضاء هيئة التدريسآراء استقصاء  قائمةات خاصة بتصميم إرشاد (:12)نموذج رقم  

  القيادات اإلدارية آراء استقصاء  إرشادات خاصة بتصميم قائمة :(13)نموذج رقم
 .والعاملين

  المرحلة الجامعية  طالباصة بتصميم قائمة استقصاء آراء إرشادات خ (:14)نموذج رقم
 .األولى

 ( 15نموذج رقم : )طالب الدراسات العليا آراءاستقصاء  قائمةميم إرشادات خاصة بتص. 

  األطراف المجتمعية ت خاصة بتصميم قائمة استقصاء آراءإرشادا :(16)نموذج رقم  

 ( 17نموذج رقم :)تعزيزالو طوير لتلالتنفيذية  نموذج استرشادي للخطة. 



(1نموذج رقم )  

 طلب التقدم لالعتمادنموذج 
 ....................................................................... اسم المؤسسة التعليمية :

 ....................................................................... عنوان المؤسسة :
 متخصصمعهد  □معهد عال      □ كلية   □خاص   :  □ حكومي: □ :التعليميةنوع المؤسسة 

الجامعةةةةةةةةةةةةةة  ا كاديميةةةةةةةةةةةةةة 
 لتابعة لها:ا

....................................................................... 

 )العميةةد  الممثةةل المسةةمي
 :التعليمية للمؤسسة

 

 االسم: 
 الوظيفة:

 ..........)المحمول  ..............    ...............  .تليفون: )عمل
 ....فاكس : ...................................

 بميد إلكتموني:

 ....................................................................... تاميخ التمخيص بالعمل 
 ....................................................................... مقم التمخيص :
نشةةةةةةةةةةةةةةا   ءتةةةةةةةةةةةةةةاميخ بةةةةةةةةةةةةةةد

 المؤسسة:
....................................................................... 

  سنوات 6  □سنوات      5  □سنوات    4 □ سنتان     □ الدومة الدماسية: زمن
عةةةةةدد الةةةةةدفعات التةةةةةي تةةةةةم 

 تخمجها:
 أكثم   □دفعة واحدة         □ال يوجد           □

مجلةةةةةةةةةس مسةةةةةةةةةمي وجةةةةةةةةةود 
 ؟ للمؤسسةحاكم  

 ال   □   نعم    □

 ال   □  نعم    □ ؟تماتيجيةساخ ة  توافم



التقةويم الةتاتي تقاميم توافم 
 :سنويةال

يوجد لمدة أكثم من عام  □ يوجد لمدة عام دماسي واحد □ال يوجد  □
 دماسي

 السم: ا منسق زيامة االعتماد:
 الوظيفة:

 .......................)المحمول .    ...............  .تليفون: )عمل
 .............................فاكس : ..........

 بميد إلكتموني:
  

 أقم أن كافة البيانات الوامدة أعاله صحيحة. إقمام:
 .....................: ................... التعليمية مئيس المؤسسة

 التوقيع:
 التاميخ:

 المعلنة على الموقع اإللكتموني للهيئةممفقات : يمفق بال لب المستندات 

 :ات تمأل بواس ة الهيئةبيان

  كود المؤسسة المتقدمة بقاعدة بيانات الهيئة:
  تاميخ تقديم  لب االعتماد :

 اسم المستلم:
 توقيع المستلم:

 

 

خاتم 
 المؤسسة



(2نموذج رقم )  

 الميدانيةلزيارة للجدول الزمني لنموذج استرشادي 
 الزمن
 )دقيقة 

ا ول اليوم  

03  

ينوب عنه وبحضوم  من أو الجامعة مئيس مع للمماجعين اجتماع بموتوكولي
 هدف االجتماع:ستمئيس المؤسسة ومديم ممكز ضمان الجودة بالجامعة.وي

 الجامعة  إ ام المؤسسة داخل تقدمه ما التعمف على -

 دعم الجامعة للمؤسسة التعليميةمدى  -

ستماتيجيةمسالة  مدى امتبا  - ستماتيجيتهاالجامعة  بمسالة المؤسسة وا   وا 

 ق المماجعة بواس ة مئيس المؤسسة والوكالء والمنسق استقبال فمي -  03

 االنتقال إلى الغمفة المخصصة للفميق -
 مماجعة وثائق  -  03
 )جميع أعضاء الفميق ا كاديمية لقاء القيادات  -  03

63  
 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعاتينقسم فميق المماجعين إلى 

 أحدهم مئيس الفميق لقاء الهيئة المعاونة )عضوين على ا قل  -

 نش ة ا موامد و المالحظة  -

63  

 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعاتينقسم فميق المماجعين إلى 

لقاء  الب الدماسات العليا إتا كان ين بق )عضوين على ا قل أحدهم  -
 مئيس الفميق 

 نش ة ا موامد و المالحظة  -

63  
 لى التوازي باآلتي:للقيام ع مجموعاتينقسم فميق المماجعين إلى 

 لقاء ا  ماف المجتمعية )عضوين على ا قل أحدهم مئيس الفميق  -

 نش ة ا موامد و المالحظة  -

63  
المالحظات والفحص و اجتماع مغلق للمماجعين لمناقشة نتائج المقابالت 

 الوثائقي 



51  

اجتماع مئيس فميق المماجعين مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول اليوم 
 لثاني و لب أية إيضاحاتا

 الزمن
 )دقيقة 

 الثاني اليوم

51  

 اجتماع فميق المماجعين مع العميد والمنسق

 االنتقال إلى الغمفة المخصصة للفميق
 مماجعة وثائق   03
 )جميع أعضاء الفميق أعضاء هيئة التدميس لقاء   03
  )جميع أعضاء الفميق الب الممحلة الجامعية ا ولى لقاء   03

51  

 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعاتينقسم فميق المماجعين إلى 
الجودة )عضوين على ا قل أحدهم مئيس ضمان لقاء أعضاء وحدة  -

 الفميق 

 نش ة ا موامد و المالحظة  -

03  

 للقيام على التوازي باآلتي: مجموعاتينقسم فميق المماجعين إلى 
 م مئيس الفميق ن )عضوين على ا قل أحدهيلقاء الخميج -

 نش ة ا موامد و المالحظة  -

03  

المالحظات والفحص و اجتماع مغلق للمماجعين لمناقشة نتائج المقابالت 
 الوثائقي 

51  

فميق المماجعين مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول اليوم مئيس اجتماع 
 الثالث و لب أية إيضاحات

 



 

 الزمن

 )دقيقة(
الثالث اليوم  

51  
 فميق المماجعين مع العميد والمنسق اجتماع -

 االنتقال إلى الغمفة المخصصة للفميق -
 مماجعة وثائق  -  51

03  

للقيام على التوازي باآلتي: مجموعاتينقسم فميق المماجعين إلى   
 لقاء أعضاء الجهاز اإلدامي )عضوين على ا قل أحدهم مئيس الفميق  -

 نش ة ا موامد و المالحظة  -

513  

باآلتي:للقيام على التوازي  مجموعاتالمماجعين إلى  ينقسم فميق  
حسةةةةةب الحاجةةةةةة ا  ةةةةةماف المعنيةةةةةة  بعةةةةة فمديةةةةةة مةةةةةع  جماعيةةةةةة أو لقةةةةةاءات -

 داميين )أعضاء هيئة التدميس والهيئة المعاونة وال الب واإل

 ةنش ا موامد و المالحظة  -

523  

ص المالحظات والفحو اجتماع مغلق للمماجعين لمناقشة نتائج المقابالت 
يهعداد التقميم الشفا  الوثائقي و   

03  

اجتماع عام مع مئيس المؤسسة والوكالء وغيمهم ممن يدعوهم مئيس المؤسسة 
نتائج التقييمعام عن الشفهي التقميم لالستماع إلى ال  

 
 
 
 
 
 
 

 



 (3نموذج رقم )
 زيارة المراجعةالمؤسسة التعليمية عن )تقييم( نموذج تقرير 

)كلية / اسم المؤسسة 

 :عهد(م

 

الجهة التابعة لها المؤسسة 

 )الجامعة/ األكاديمية( :

 

  تاريخ  الزيارة :نوع و

 بيانات رئيس المؤسسة

 :سم اإل

 تليفون : عمل:               محمول:

 فاكس:

 لكتروني:إبريد 

 بيانات المنسق:

 :اسم المنسق

 المنسق : وظيفة

 تليفون : عمل:               محمول:

 فاكس:

 لكتروني:إ بريد

 : الزيارةفريق 

1. -------------------------------------- 

2. -------------------------------------- 

3. --------------------------------------- 

4. ----------------------------------- 

5. ------------------------------------ 

تاريخ تقديم تقرير المؤسسة 

 زيارة:عن تقييم ال

 

 إرشادات خاصة باستيفاء النموذج

 الزيارة. انتهاءيتم تقديم هذا التقرير في خالل أسبوع على األكثر من تاريخ  -

 عناصر التقييم من عنصرتحديد انطباعاتكم عن كل في إطار الشفافية واإلفصاح يتم  -

 .المتدرجالمقياس بباستخدام  زيارة لمؤسستكم الموقرةالفريق أداء المتعلقة ب

يجب ذكر األسباب التي تبرر ذلك في الجزء  ضعيفبدرجة  العناصر حدتقييم ألالفي حالة  -

 (./ مبررات المخصص بالنموذج )تعليقات إضافية



 

 عنصر التقييم مسلسل

 درجة التقييم

جيد 

 جدا  
 ضعيف مقبول جيد

وجدول الزيارة الزيارة التنسيقية موعد  تنظيم 1

 باالتفاق مع المؤسسة

    

 التزام الفريق بالجدول الزمني للزيارة 2

 بالمواعيد المحددة  و

    

من خالل فحصه  مدى استعداد الفريق للزيارة 3

 الوثائق المقدمة

    

ألعضاء الفريق  أعضاءاحترام وتقدير  4

 المؤسسة.

    

     إدارة اللقاءات بفاعلية  5

     القدرة على التفاعل والتواصل. 6

منطلق التقويم وضمان الجودة وليس  التعامل من 7
 من منطلق التفتيش

    

التحكم في ردود األفعال تجاه الممارسات  8
 .االنفعالي(السلبية وااليجابية )االتزان 

    

 التزام جميع أعضاء الفريق بحضور جميع أيام 9
 الزيارة.

    

     أمور ال ترتبط بالمراجعة.أية  عدم الحديث عن 11

على عدم تقديم أية انطباعات حول  الحرص 11
اعتماد أو عدم اعتماد قرار توصية الفريق ب

 .المؤسسة

    

عدم تعطيل اليوم الدراسي ألي سبب من  12
 .األسباب

    

الخاصة  المحافظة عل سرية المعلومات 13
 بالمؤسسة التعليمية

    

إال  عدم نسخ أي مستندات تخص المؤسسة 14
يها داخل المؤسسة قدر واالطالع عل للضرورة

 .اإلمكان

    

 تعليقات إضافية /مبررات :

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 رئيس المؤسسة



 

 (4نموذج رقم )
 التظلمنموذج طلب 

 ......................................................................... المؤسسة المتظلمة 
 ......................................................................... عنوان المؤسسة :
 معهد فني    □معهد عال    □معهد متخصص  □كلية     □ حكومي: □ نوع المؤسسة :

 معهد فني    □معهد عال    □    كلية  □ خاص :   □
 ......................................................................... الجهة التابعة لها :
اسم ممثل المؤسسة 

 ظلم* في موضوع الت
......................................................................... 

صفة ممثل 
 المؤسسة

......................................................................... 

بيانات االتصال 
 بممثل المؤسسة :

   ...............................تليفون : )عمل
 ل  ...........................)المحمو            

 ............................)المنزل  .          
 )فاكس  .............................           

 لكتموني : .....................................................إبميد 
تاميخ الزيامة 
 الميدانية :

......................................................................... 

القمام موضوع 
 التظلم :

 سحب االعتماد □وقف االعتماد          □عدم االعتماد       □

 إبالغتاميخ 
 المؤسسة بالقمام
 موضوع التظلم:

                

 مبممات القمام غيم متكومة  □ سبب التظلم :
 م مقبولة من وجهة نظم المؤسسةمبممات القمام غي  □
 أسباب أخمى )تتكم  :

..............................................................................................
 .............................................................................................. 

من قبل المؤسسة والمسئول عن متابعة موضوع التظلم مع  الهيئة وهو * الشخص المعين 
 وثائق.  أو إيضاحات أيةالتي ستقوم الهيئة باالتصال به ل لب 

 



 

 :  مهمةاعتبارات 

مسةةةميا بةةةالقمام  إبالغهةةةامةةةن  ا كثةةةمن يومةةةال علةةةى يجةةةب تقةةةديم الةةةتظلم فةةةي خةةةالل ثالثةةةي -
 موضوع التظلم.

 إتاحةةةصةةومة مةةن الوثةةائق مةةع   إمفةةاقؤسسةةة يةةتم فةةي حالةةة وجةةود وثةةائق تةةدعم تظلةةم الم -
 . العلال ا صل

مفةاق ،على المؤسسة المتظلمة تسديد مسوم التظلم المحددة في حساب الهيئة -  إشةعام وا 
 السداد بال لب.

مةن  يوما 023المؤسسة بالقمام النهائي في موضوع التظلم خالل  بإخ امتلتزم الهيئة  -
 يه بعلم الوصول.  بخ اب موصى علتاميخ تقديم التظلم 

الهيئةةة ل لةةب الةةتظلم  تسةةلمالةةدال علةةى  اإليصةةال تسةةلممةةن  التأكةةدعلةةى ممثةةل المؤسسةةة  -
 والمستندات الممفقة.

 .إليهانه يتم مد المسوم المسددة إجاء القمام في صالح المؤسسة ف إتافي حالة ما  -

  بيانات تمأل بواسطة الهيئة

  ة كود المؤسسة المتظلمة بقاعدة بيانات الهيئ

            التظلم : تسلمتاميخ 

 توقيع المستلم : لم :مستاسم ال

 



 

 (5) نموذج
إلعداد المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج دراسي  نموذج استرشادي

 في المرحلة الجامعية األولي )عربي(
 
 
 

 المعايير األكاديمية المرجعية
 .... بكالوريوس لبرنامج

 
 معةالجااسم  –الكلية اسم 

 
 
 
 

 شهر وسنة اإلصدار
 رقم اإلصدار

 



نماذج عملية التقويم والمراجعة                                                                         
التعليم العالي          

 

 
 المحتويات

 
 4 ........................................................................ مقدمة

 4 .............................. ....المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع 
 6 ................................................................. هيكل المنهج

 7 ........................................... .... والمعايير األكاديمية المرجعية ل
 9 .................................................................. المصطلحات

 



 

 

 مقدمة
 ............ ...... ...... ....... .......... ............ .....
 ........... ....... ................. ........... ... ....... ...... .........

.. ......... ............ ........ ............. .. ........ 
 ....ة لقطاع األكاديمية المرجعيالقومية المعايير 

 خريج لالمواصفات العامة ل
 : أن خميج قادما علىاليجب أن يكون 

0. ............ ..... ....... 
2. ............ ..... ............. ... 
0. ..... ............ ......... 

 المعرفة والفهم .1
 يجب أن يكون الخميج قد اكتسب المعامف وقادما على فهم:

0-0 ... ...... ... 
0-2 .. .............. .. 
0-0 ... ..... ........ 
0-4 ....... ........ ... 

 المهارات الذهنية .2
 :أن يجب أن يكون الخميج قادما على



 

 

2-0 ... ...... ... 
2-2 ........ .... ...... 
2-0 ... ..... ........ 

 المهارات العملية والمهنية .3
 :قادمال على أنيجب أن يكون الخميج 

0-0 ... ...... ... 
0-2 ........ .... ...... 
0-0 ...... ..... ..... 

 والمنقولةالمهارات العامة  .4
 :قادمال على أنيجب أن يكون الخميج 

4-0 ... ...... ... 
4-2 ........ .... ...... 
4-0 ... ..... ........ 

 
 



 

 

 المنهجهيكل 
  

المجال أو  العدد  مجاالت المنهج
 النسبة

   

   

   

   

 %111 - اإلجمالي
 



 

 

 .... والمعايير األكاديمية المرجعية ل
 ....مواصفات خريج برنامج 

يجب أن يكون خميج  ....إلى المواصفات العامة لخميج كليات ق اع باإلضافة 
  :أن قادما على ....بمنامج 
0. .... ........ .. 
2. ... .......... ...... 
0. ...... ... ........ 

  المعرفة والفهم .1
يجب أن يكون  ....إلى المعامف والمفاهيم العامة لخميج كليات ق اع باإلضافة 

 :أن قادما على ....خميج بمنامج 
0-0 .. ........ ..... 
0-2 ......... ... ....... 
0-0 ....... ..... .. 

 المهارات الذهنية  .2
يجب أن يكون  ....إلى المهامات التهنية العامة لخميج كليات ق اع باإلضافة 

 : أن قادما على ....خميج بمنامج 
2-0 .. ........ ..... 
2-2 .. ... .............. 



 

 

2-0 ....... ..... .. 
 المهارات العملية والمهنية .3

يجب أن  ....إلى المهامات المهنية والعملية العامة لخميج كليات ق اع باإلضافة 
 : أن قادما على ....يكون خميج بمنامج 

0-0 .. ........ ..... 
0-2 ......... ... ....... 
0-0 ....... ..... .. 

 والمنقولة المهارات العامة .4
يجب أن يكون  ....لخميج كليات ق اع والمنقولة لى المهامات العامة إباإلضافة 

 : أن قادما على ....خميج بمنامج 
4-0 .. ........ ..... 
4-2 ......... ... ....... 
4-0 ....... ..... .. 



 

 

 المصطلحات
 مؤسسة التعليم العالي 

ث هي الكليات أو المعاهد العليا التابعة  لوزامة التعليم العالي والدولة للبح
 العلمي، أو الكليات التابعة لجامعة ا زهم، والتي تقدم بمامج تعليمية.

  مواصفات الخريج 
مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعامف مع المهامات عند 
دماسته لبمنامج دماسي معين، توضح ما يجب أن يتصف به الخميج عند االنتهاء 

 من دماسة البمنامج.
 المرجعيةديمية المعايير القومية األكا (NARS) 

المعاييم ا كاديمية للبمامج التعليمية المختلفة، والتي أعدتها الهيئة 
باالستعانة بخبماء متخصصين، وممثلين لمختلف ق اعات المستفيدين، وتمثل هته 

 المعاييم الحد ا دنى الم لوب تحقيقه لالعتماد.
  األكاديميةالمعايير 

والتي تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة،  ،الممجعيةالمعاييم ا كاديمية 
بشم  أن يكون مستواها أعلى من الحد ا دنى للمعاييم ا كاديمية القومية 

 .الممجعية
 العالمات المرجعية 



 

 

جمل وصفية إمشادية يتوقع أن يكتسبها الخميج في صومة مخمجات تعلم 
 فق معاييم متفق عليها.بالبمنامج وتمكن من مقامنة المخمجات ومماجعتها وتقييمها و 

  البرنامج التعليمي 
تتضمن المناهج والمقممات وا نش ة التي تكسب ال الب المعمفة، 
والمهامات، والقيم الالزمة، لتحقيق أهداف تعليمية مخ  ة، وفى تخصص دماسي 

 محدد.
 ( مخرجات التعلم المستهدفةILOs) 

المستهدفة  المعامف والفهم والمهامات الممتب ة بموضوعات التخصص
 بالمؤسسة التي يتم اكتسابها للمتعلم بعد إتمامه نشا  تعليمي محدد.

 المعارف والمفاهيم 
المعمفة هي المعلومات المستهدفة التي يتم اكتسابها من نشا  تعليمي 
وتضمن الحقائق والنظميات، والقواعد، والمص لحات، أما الفهم فيضمن فهم 

 مية.المعاني وتفسيمات المواضيع التعلي
 المهارات الذهنية 

هي المهامات التي يعمل فيها الخميج تهنه، اعتمادا على المعامف والمفاهيم 
 والمهامات المهنية، التي اكتسبها أثناء الدماسة لتحقيق هدف معين.



 

 

 المهارات المهنية والعملية 
هي مجموعة المهامات تات العالقة بالمهنة، والتي يست يع معها الخميج أن 

 بأقل قدم من المخا م. هنتهيمامس م
 والمنقولة المهارات العامة 

هي المهامات الواجب توافمها في الخميجين، والتي تتيح لهم االمتقاء بأدائهم 
أثناء ممامسة المهنة، أو تساعدهم على تغييم توجهاتهم،  بقا لمت لبات سوق 

ية، واستخدام وتضم هته المهامات أمبع مجموعات مئيسية، هي: اللغة ا جنب ،العمل
وتحدد المؤسسة التعليمية  ،تكنولوجيا المعلومات، والتواصل مع اآلخمين، واإلدامة

 الحد ا دنى الواجب استيفاؤه أثناء الدماسة من كل من هته المهامات،  بقا لمسالتها.
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Introduction  

 

.................... .............. .................. ................................ .................... 

...................... .......... ............ .................. .................. ........................ .............. 

.................. ................................ .................... ...................... .......... ............ 

................ 

National Academic Reference Standards (NARS) 
for ................. 

Attributes of the Graduates  

The graduates must be able to:  

1. .................. 

2. .................. 

1. Knowledge and Understanding  

The graduates must be able to:  

1.1. .................. 

1.2. .................. 

2. Intellectual Skills 

The graduates must be able to: 

2.1. ..................  

2.2. .................. 

 

 

3. Practical and Professional  Skills 

The graduates must be able to: 

3.1. ......................  

3.2. ...................... 

4. General and Transferable Skills 

The graduates must be able to:  

4.1. ......................  

4.2. ...................... 



 

 

 
Curriculum Structure 

 

 Tolerance Percentage Subject Areas 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

.. – .. % .. % .... 

100 % 100 % Total 



 

 

Academic Reference Standards (ARS) for ............  

The Attributes of ................ Graduates 

In addition to the general attributes of .............. graduates, the .................. 

graduates must be able to: 

1. ................ 

2. ................ 

1. Knowledge and Understanding 

In addition to the general knowledge acquired by .............. graduates, the 

................ graduates must demonstrate knowledge and understanding of:  

1.1. ............... 

1.2. ................  

2. Intellectual Skills 

In addition to the intellectual skills acquired by ........ graduates, the 

graduates of ............ program should be able to: 

2.1. ................ 

2.2. ................  

3. Practical and Professional Skills 

In addition to the practical and professional skills acquired by ............ 

graduates, the graduates of the ............ program must be able to: 

3.1. ............... 

3.2. ................  

4. General and Transferable Skills 

4.1. ................ 

4.2. ................  



 

 

Glossary 

 

1. Institution 

A University, Faculty or higher institute providing education programs 

leading to a first university degree or a higher degree (Master's or 

Doctorate).. 

2. Attributes of the Graduates  

Competencies expected from the graduates based on the acquired knowledge 

and skills gained upon completion of a particular program.. 

3. National Academic Reference  Standards (NARS) 

Reference points designed by NAQAAE to outline/describe the expected 

minimum knowledge and skills necessary to fulfill the requirements of a 

program of study.. 

4. Academic Standards  

Reference points defined by an institution comprising the collective 

knowledge and skills to be gained by the graduates of a particular program.. 

The academic standards should surpass the NARS, and be approved by 

NAQAAE.. 

 

 

5. Subject Benchmark Statements  

Guideline statements that detail what can be expected of a graduates in terms 

of the learning outcomes to satisfy the standards set for the program.. They 

enable the outcomes to be compared, reviewed and evaluated against agreed 

upon standards.. 

6. The Program 

A set of educational courses and activities designed by the institution to 

determine the systematic learning progress.. The program also imparts the 

intended competencies required for the award of an academic degree..   

7. Intended Learning Outcomes (ILOs)  

Subject-specific knowledge, understanding and skills intended by the 

institution to be gained by the learners completing a particular educational 

activity.. The ILOs emphasize what is expected that learners will be able to 

do as a result of a learning activity.. 



 

 

8. Knowledge and Understanding 

Knowledge is the intended information to be gained from an educational 

activity including facts, terms, theories and basic concepts.. Understanding 

involves comprehending and grasping the meaning or the underlying 

explanation of scientific objects.. 

 

9. Intellectual Skills 

Learning and cognitive capabilities that involve critical thinking and 

creativity.. These include application, analysis, synthesis and evaluation of 

information.. 

10. Professional and Practical Skills 

Application of specialized knowledge, training and proficiency in a subject 

or field to attain successful career development and personal advancement.. 

11. General and Transferable Skills 

Skills that are not subject-specific and commonly needed in education, 

employment, life-long learning and self development.. These skills include 

communication, team work, numeracy, independent learning, interpersonal 

relationship, and problem solving...... etc.. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (6) نموذج

 دراسيتوصيف برنامج ل نموذج استرشادي
 (.... للعام األكاديمي  )

 ......  أكاديمية : .................جامعة 
 ...عهد : .........................كلية   م

 قسم  : ...................................

 معلومات أساسية :  -أ
 اسم البمنامج :     -0
              )مشتمك          ) ثنائي) أحادي        بيعة البمنامج :  -2

  :المسئول عن البمنامج العلمي القسم 
 معلومات متخصصة :  -ب
 ا هداف العامة للبمنامج  :  -0

0 0  ...................................................................... 
0 2  ...................................................................... 
0 0  ...................................................................... 
 المخمجات التعليمية المستهدفة من البمنامج  :  -2

 المعمفة والفهم :  0 2
 أ  .......................................................................... 

 ......................................................................... ب 
 جة ........................................................................

 د ...........................................................................
 التهنية : المهامات  2 2
 ..........................................................................أ  

 ب  ........................................................................
 جة  .......................................................................

 ...............................................د ...........................



 

 

 المهنية والعملية : المهامات 0 2 
 ................... ......................أ  .................................

 ................................... ...............................ب  .......
 .............. ..................................................جة  ........ 

 عامةةة :المهامات ال 2 0 2
 ............................... ................................أ  ............

 ............. ...................................ب  .........................
 للبمنامج :الممجعية ا كاديمية  المعاييم -0

0 0 ............................................................ ............ 
0 2 ................................... ..................................... 
0 0 ................................................................. ....... 

 هيكل ومكونات البمنامج : -4
 مدة البمنامج :  ..............................  -أ 
 هيكل البمنامج : ............................. -ب

        إجمالي          عملي            نظمي           عدد الساعات   عدد الوحدات :  □

 اختيامي          ي  ائانتق         إلزامي              
 

 %                                                 مقممات العلةوم ا ساسةية :           □

 %                           مقممات العلوم االجتماعية واإلنسانية: □

 %                                     مقممات علوم التخصص:       □

 %                                 ن علوم أخمى )حاسب آلي و.. :مقممات م □

 التدميب الميداني  :    □
 :مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة (   -ج



 

 

 : على النحو التاليالمستوى ا ول   السنة ا ولى  :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة 

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختيامي .....                                        

 موزعة كالتالي :..... وحدة  المستوى ا ول   السنة الثانية :  يلزم اجتياز

 إلزامي ...... اختيامي .....                            

 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

كود أو 
مقم 
 المقمم

عدد  اسم المقمم
 الوحدات

الساعات عدد 
الفرقة  ا سبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

        

        

        

 اختيامي :   -ب
كود أو 
مقم 
 المقمم

 اسم المقمم
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 ا سبوعية

الفمقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدماسي

 عملي تمامين نظمي

        

        

        



 

 

 محتويات المقممات  :  -5
 كود أو مقم المقمم  :    

 اسم المقمم :
 مت لبات االلتحاق بالبمنامج  :  -6

................................................................................... 
................................................................................... 

................................................................................... 
 القواعد المنظمة الستكمال البمنامج  :  -7

................................................................................... 
................................................................................... 

................................................................................... 
  مق وقواعد تقييم الملتحقين بالبمنامج  : -8

  مق  تقويم البمنامج  : -0

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم
    الب الفمقة النهائية -0

الخميجون -2    

أصحاب ا عمال -0    

مقيم خامجي أو ممتحن  -4
 خامجي

  

    مق أخمى  -5

          البمنامج :            التوقيع :          منسق
  تاميخ اعتماد البمنامج من المجلس المختص :           

 
 

 راجع استمارات توصيف المقررات



 

 

 
(7) نموذج  

دراسيتوصيف مقرر نموذج استرشادي ل   

  مي ...()للعام األكادي

 جامعة   أكاديمية : .........................
 كلية   معهد : .............................
 قسم  : ....................................

  بيانات المقمم -0
 الفمقة   المستوى :  اسم المقمم :   الممز الكودي :  

 التخصص : 

 

 ي         عملي       عدد الوحدات الدماسية :    نظم 

 
 هدف المقمم : -2

 

 

  :          المخمجات التعليمية المستهدفة -0

   : المعمفة والفهم -أ

 

 

 

 

 



 

 

  :  المهامات التهنية -ب

 

 

 

 

 

 : والعمليةالمهامات المهنية  -جة

     

 

      : المهامات العامة  -د 

 

 محتوى المقمم: -4

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

        أساليب التعليم والتعلم  -5

               
 

 

 

 

 

 تقويم ال ةةالب : -6

  ا ساليب المستخدمة                      -أ

  التوقيت                    -ب

  توزيع الدمجات    -جة

 قائمة الكتب الدماسية والمماجع : -7

 متكمات                          -أ

 ب ملزمةكت -ب

 كتب مقتمحة  -ةج  

 دوميات علمية أو نشمات ... الخ  –د   

...............مئيس مجلس القسم العلمي .       : ............... منسق المقمم  

 

 



 

 

 (8) نموذج
 دراسيتقرير مقرر ل نموذج استرشادي

 .... ( للعام األكاديمي)
   أكاديمية : ....................عةةجام

: ....................... معهد   ةةكلي  

: ...............................  قسم  

 معلومات أساسية   -أ 
  الكودي  الممزاسم المقمم و  -0

  التخصص  -2

  الفمقة   المستوى   -0

 )             نظمي   + )           عملي  عدد الوحدات   الساعات المعتمدة   -4

ختيام لجنة النظام المتبع ال -5
 االمتحانات  

 

 غيم متوافم  □متوافم                 □   نظام المماجعة الخامجية لالمتحان   -6

  عدد القائمين بالتدميس   -7

 معلومات متخصصة   -ب 
 اإلحصائيات :  -0

  عدد ال الب الملتحقين بالمقمم -

  عدد ال الب التين أدوا االمتحان -

 عدد          %           عدد        %      ن نتيجة االمتحا -
 ماسب       ناجح                

النسةةةةبة المئويةةةةة % للنةةةةاجحين  بقةةةةال   -
 للتقديمات الحاصلين عليها 

 
        جيد          جيد جدال          ممتاز           

  مقبول

 تدميس المقمم :  -2



 

 

 ..................................................... الموضوعات التي تم تدميسها  -
..................................................... 

% لما تم تدميسه من المحتوى  -
 ا ساسي للمقمم 

..................................................... 
..................................................... 

مدى التزام القائمين بالتدميس  -
 بمحتوى المقمم 

          <63            63 -  84         >85                          

مدى تغ ية االمتحان  -
 لموضوعات المقمم 

          <63            63 -  84             >85                          

 تدميب عملي        محاضمات نظمية        المنفتةلتعلم أساليب التعليم وا  -

 أنش ة فصلية        دماسة حالة          

 ا عمال الفصلية ) تتكم  :
..................................................... 

        ميقة تقويم ال ةةالب   -
 شفوي           نظمي                
 
 عملي           ل فصلية أعما          
 

 اإلمكانات المتاحة للتدميس :  -0

   غيم متوافمة □متوافمة بدمجة محدودة   □متوافمة    □ المماجةع العلميةة  -

   غيم متوافمة □متوافمة بدمجة محدودة   □متوافمة    □ الوسةةائل المعينة  -

   غيم متوافمة □ة محدودة  متوافمة بدمج □متوافمة    □ المستلزمات والخامات  -

 ..................................................... قيود إدامية وتنظيمية : -4
..................................................... 

       نتيجة تقويم ال الب للمقمم  -5

 -0 مقتمحات تحسين المقمم -6



 

 

2- 

0- 

 ن الخامجيينمالحظات المماجعي -7
 ) إن وجدت                   

0- 
2- 

0- 

مةةةةةةا تةةةةةةم تنفيةةةةةةته مةةةةةةن مقتمحةةةةةةات  -8
 الت ويم في العام السابق

0- 

2- 

0- 

 ما لم يتم تنفيته من مقتمحات  -0
 )ما هي وا سباب             

0- 

2- 

0- 

 خ ة الت ويم للمقمم للعام القادم : -03

 مجاالت الت ويم
توصيف 

 لت ويما
 توقيت الت ويم

المسئول عن 
 التنفيت

    
    

          منسق المادة :                    التوقيع :             التاميخ :    
 

 

 

 

 



 

 

  (9) نموذج
 دراسيتقرير برنامج نموذج استرشادي ل

 .... ( للعام األكاديمي)

 .......  أكاديمية : ............. جامعة

 ......: ...................   معهد كلية
 : ................................. قسم

 

 معلومات أساسية   -أ 
  اسم البمنامج :  -0

  التخصص : -2
  عدد السنوات الدماسية : -0

 )          نظمي   + )         عملي عدد الساعات المعتمدة   عدد المقممات: -4

  :أسس تشكيل لجان الممتحنين -5

 غيم متاح □متاح          □ نظام الممتحنين الخامجيين  : -6

 معلومات متخصصة   -ب 
إحصائيات : -7  

  عدد ال الب الملتحقين بالبمنامج: -

  معدل النجاح في البمنامج )% : -

اتجاه االلتحاق بالبمنامج ) منسوبة إلى ا عداد  -
 سنوات  : 0الملتحقة بالبمنامج خالل آخم 

 ثابت         □ متزايد      □
 متناقص   □

                                                 عدد        %         عدد        %     نتائج االمتحان النهائي : -

  جيد جدال         امتياز                  توزيع تقديمات النجاح ) %   :  -
 

 مقبول           جيةد               

 :المعاييم ا كاديميةة -8



 

 

........................................ المعاييم ا كاديمية الممجعية : -
........................................
........................................ 

........................................ : المعمفة والفهم -
........................................

........................................ 

  المهامات التهنية: -

........................................ :والعملية المهامات المهنية -
........................................
........................................ 

........................................ :العامة المهامات  -
........................................
........................................ 

 نظم ضمان الجودة -0

 غيم متوافم      □ متوافم     □        نظام المماجعة الدومية للبمنامج   -
 أكثم من سنة □ سنوي     □ 

توافق الهيكل ا كاديمي للبمنامج مع  مدى -
 المستهدف من التعليم

........................................

........................................ 

........................................ 

........................................ المعوقات اإلدامية والتنظيمية -
........................................ 

  الب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم : التقويم  -

 أدوات التقويم : -

................................................................................ 



 

 

 مالحظات المماجع الخامجي : -
 ) إن وجدت  

........................................
........................................ 

مدى فاعلية نظةةام المماجعة الداخلية في  -
 ت ويم البمنامج:

........................................ 
........................................ 

 اإلمكانات التعليمية :  -03

  ب نسبة أعضاء هيئة التدميس إلى ال ال -

مةةةةةةةدى مالءمةةةةةةةة تخصصةةةةةةةات أعضةةةةةةةاء هيئةةةةةةةة  -
التدميس وتوزيةع ا عبةاء علةيهم  بقةال الحتياجةات 

 البمنامج :

غيم مناسب  □إلى حد ما   □مناسب   □
 )لماتا؟ 

........................................ 

........................................ 

غيم  □   إلى حد ما   □مناسبة      □ المعامل : -
 مناسبة )لماتا؟ 

........................................ 

غيم  □إلى حد ما      □مناسب      □ الحاسب اآللي: -
 مناسب )لماتا؟ 

........................................ 

مةةدى التعةةاون مةةع جهةةات ا عمةةال فةةي تةةوفيم  -
 فمص التدميب لل الب :

........................................ 
........................................ 

 

 ................................................. أي مت لبات أخمى للبمنامج: -00
................................................. 

 مقتمحات ت ويم البمنامج  :  -02



 

 

هيكل البمنامج ) المقممات    -
 ساعات : ال

................................................. 

................................................. 

 ................................................. مقممات جديدة: -
................................................. 

 ................................................. التدميب والمهامات: -
................................................. 

مقتمحات ق اع ا عمال لت ويم  -
 البمنامج:

................................................. 

................................................. 

  المسئول عن التنفيت : -

  توقيت التنفيت : -

 البرنامج :              التوقيع :                منسق
 :    /    / اعتماد التقرير من المجلس المختص تاريخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (11) نموذج

لبرنامج دراسي تقرير مراجع خارجينموذج استرشادي ل  
 في المرحلة الجامعية األولى

 أي العلمي الموضوعي للسيد   أ.د ........................يعبم التقميم التالي عن الم 

 الوظيفة الحالية : .............................................................  -
 تمت مماجعة وتقييم توصيف البمنامج الممفق بناء على  لب :

 ...........: ........................................................ قسةةم

 ...................................................كليةةةةة معهد : ........

 ..................... .جامعة  أكاديمية : .......................................

 ................................................اسم البمنامج : ................

 ................................................لمماجعة : ..............تاميخ ا

بمجةةةاء مماجعةةةة المكونةةةات التاليةةةة التةةةي تسةةةاعد علةةةى التقيةةةيم  الشةةةامل لتوصةةةيف البمنةةةامج 
 المعني، وتلك باستخدام المقياس التالي:

 أ   البيانات ا ساسية للبمنامج:

 غيم مستوفى مستوفى العناصم

ا ساسية. البيانات     
   اسم المنسق.
تعليقات المقيم : 

........................................................................................
 ........................................................................................ 



 

 

 التقييم ا كاديمي:

ج :أهداف البمنام  

 □غيم واضحة      □واضحة  صياغة ا هداف
 □   نوعي         □كمي  قابلة للقياس

تعليقات المقيم : 
........................................................................................

...................................................................... ..................  

 مخمجات التعلم المستهدفة للبمنامج :
 □غيم واضحة     □واضحة  مخمجات التعلم المستهدفة 

 □غيم ممتب ة     □ممتب ة  امتبا  مخمجات التعلم المستهدفة بأهداف البمنامج
 □ال تتحقق         □تتحقق   تحقق مخمجات التعلم المستهدفة بالمقممات

لم المسةةتهدفة تتوافةةق مةةع مواصةةفات الخةةميج للبمنةةامج مخمجةةات الةةتع
 في كل من :

 المجال المعمفي 

 المهامات الت بيقية والمهنية 

 المهامات التهنية 

 المهامات العامة 

 
 

 □ال يتوافق    □يتوافق 
 □ال يتوافق    □يتوافق 
 □ال يتوافق    □يتوافق 
 □ال يتوافق    □يتوافق 

منةةةامج تواكةةةب الت ةةةوم العلمةةةي فةةةي مخمجةةةات الةةةتعلم المسةةةتهدفة للب
 مجال التخصص

 □ال تواكب     □تواكب  

 □ال تواكب     □تواكب   مخمجات التعلم المستهدفة للبمنامج تواكب احتياجات سوق العمل



 

 

تعليقات المقيم : 
........................................................................................

.... .................................................................................... 
 المعاييم ا كاديمية:

 □غيم محددة     □محددة    تحديد المعاييم ا كاديمية 
 □غيم مالئمة     □مالئمة   مالءمة المعاييم ا كاديمية لمواصفات الخميج

المتبناة من خالل توصيف  تحقيق المعاييم ا كاديمية
 البمنامج

 □ال يتحقق        □يتحقق  

تعليقات المقيم : 
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 

 

 هيكل البمنامج و محتوياته:

 توازن هيكل البمنامج مع مواصفات الخميج من حيث:
 مقممات العلوم ا ساسية. -

 مقممات العلوم اإلنسانية واالجتماعية. -

 مقممات متخصصة. -

 تدميب عملي و ميداني. -
 تعليقات المقيم : 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
........................................................................................ 



 

 

 
 

 جة  تقويم أعمال ال الب:
مالءمةةةة ال ةةةةمق المسةةةتخدمة فةةةةي التقةةةةويم ل بيعةةةة مخمجةةةةات الةةةةتعلم 

 المستهدفة.
 □غيم مالئمة    □مالئمة  

 تعليقات المقيم :
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 

 مقممات البمنامج: -د
 :مات الخاصة بالبمنامجتوصيف المقم يعتمد التقويم في هتا الجزء على المماجعة الدقيقة ل

المقمم مقم 
......... 

المقمم مقم 
......... 

المقمم مقم 
 كود المقمم ........

ال 
 يتحقق

ال  يتحقق
 يتحقق

ال  يتحقق
 يتحقق

 يتحقق

 وضوح أهداف المقمم  -      
امتبا  أهداف المقمم بأهداف  -      

 البمنامج
قابلية مخمجات التعلم المستهدفة  -      

 للقياس
مالءمة مخمجات التعلم  -      

 المستهدفة  هداف المقمم

توافةةق مخمجةةات الةةتعلم المسةةتهدفة  -      
مةةع مصةةفوفة المعةةامف والمهةةامات 

 للبمنامج



 

 

مالءمة  مق التعليم والتعلم  -      
المستخدمة لتحقيق مخمجات 

 التعلم المستهدفة
 بالحداثة  تتصفمحتويات المقمم  -      
ستخدمة للتعليم والتعلم الوسائل الم -      

 مناسبة لل مق المتكومة
 مق تقييم ال الب المستخدمة  -      

 مالئمة
 المماجع المتكومة حديثة -      

 : تعليقات أخمى
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 مأي المقيم النهائي :

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

     اسم المراجع الخارجي :
 التوقيع :     



 

 

 (11نموذج رقم ) 
 الدراسات العليا مرحلة دراسي في تقرير مراجع خارجي لبرامج نموذج استرشادي ل

 
 ........................  يعبم التقميم التالي عن المأي العلمي الموضوعي للسيد   أ.د

 ............................................................... الوظيفة الحالية : -
 تمت مماجعة وتقييم توصيف البمنامج الممفق بناء على  لب :

 ...........................................قسةم: 
 ......................................كلية معهد : 
 ........ ........................جامعة  أكاديمية : 
 ...................................اسم البمنامج : 

 تاميخ المماجعة :            
التةةي تسةةاعد علةةى التقيةةيم  الشةةامل لتوصةةيف البمنةةامج المعنةةي  بمجةةاء مماجعةةة المكونةةات التاليةةة
 وتلك باستخدام المقياس التالي:
 أ( البيانات األساسية للبرنامج:

 العناصم
غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  مستوفى

 مستوفى
   البيانات ا ساسية

   اسم المنسق
تعليقات المقيم : 

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

........................................................................................ 



 

 

 ب( التقييم األكاديمي:

 أهداف البمنامج :
 □ غيم واضحة  □واضحة صياغة ا هداف

 □ نوعي        □ كمي  قابلة للقياس
 تعليقات المقيم :

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 
 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج :

 □غيم واضحة      □واضحة  مخمجات التعلم المستهدفة 
 □غيم ممتب ة       □ممتب ة   امتبا  مخمجات التعلم المستهدفة بأهداف البمنامج

 □ال تتحقق         □تتحقق   تحقق مخمجات التعلم المستهدفة بالمقممات
مخمجةةةةات الةةةةتعلم المسةةةةتهدفة تتوافةةةةق مةةةةع مواصةةةةفات 

 الخميج للبمنامج في كل من :
 المجال المعمفي 

 ةالمهامات الت بيقية والمهني 

 المهامات التهنية 

 المهامات العامة 

 
 

 □ال يتوافق    □يتوافق 
 □ال يتوافق    □يتوافق 
 □ال يتوافق    □يتوافق 
 □ال يتوافق    □يتوافق 

مخمجةةات الةةتعلم المسةةتهدفة للبمنةةامج تواكةةب الت ةةوم 
 العلمي في مجال التخصص :

 □ال تواكب     □تواكب  

 تعليقات المقيم : 
..................................................................................... 

..................................................................................... 



 

 

 المعايير األكاديمية
 □غيم محددة       □محددة     تحديد المعاييم ا كاديمية المعتمدة 

ييم ا كاديميةةةةةةةة لمواصةةةةةةةفات خةةةةةةةميج مالءمةةةةةةةة المعةةةةةةةا
 البمنامج

 □غيم مالئمة     □مالئمة   

 □ال تغ ي        □تغ ي     غ ي توصيف البمنامج المعاييم ا كاديمية المتبناة 
 تعليقات المقيم :

.....................................................................................
.....................................................................................

..................................................................................... 
 هيكل البرنامج ومحتوياته

 ............................تعليقات المقيم : .......................................................
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

 جو( تقويم أعمال الطالب:
مالءمةةةةة ال ةةةةمق المسةةةةتخدمة فةةةةي التقةةةةويم ل بيعةةةةة مخمجةةةةات 

 التعلم المستهدفة.
غيةةةةم مالئمةةةةة         □مالئمةةةة  

□ 

تعليقات المقيم : 
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 
 مقررات البرنامج: -د



 

 

 :توصيف المقممات الخاصة بالبمنامجويم في هتا الجزء على المماجعة الدقيقة ليعتمد التق
المقمم مقم 
......... 

المقمم مقم 
......... 

المقمم مقم 
......... 

 كود المقمم
ال 
 يتحقق يتحقق

ال 
 يتحقق يتحقق

ال 
 يتحقق يتحقق

 وضوح أهداف المقمم  -      
امتبةةةةا  أهةةةةداف المقةةةةمم بأهةةةةداف  -      

 منامجالب
قابلية مخمجات التعلم المسةتهدفة  -      

 للقياس
مالءمةةةةةةةةةةةةةةة مخمجةةةةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةةةةتعلم  -      

 المستهدفة  هداف المقمم

توافق مخمجات التعلم المسةتهدفة  -      
مع مصفوفة المعةامف والمهةامات 

 للبمنامج
مالءمةةةةةةة  ةةةةةةمق التعلةةةةةةيم والةةةةةةتعلم  -      

المسةةةةةةةتخدمة لتحقيةةةةةةةق مخمجةةةةةةةات 
 التعلم المستهدفة

 اتسام محتويات المقمم بالحداثة  -      
الوسةةةةةةةةةةائل المسةةةةةةةةةةتخدمة للتعلةةةةةةةةةةيم  -      

 والتعلم مناسبة لل مق المتكومة
 ةةةمق تقيةةةيم ال ةةةالب المسةةةتخدمة  -      

 مالئمة
 المماجع المتكومة حديثة -      

 تعليقات أخرى :



 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 رأي المقيم النهائي:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 التوقيع :               اسم المراجع الخارجي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (12نموذج رقم )
 أعضاء هيئة التدريس آراءاستقصاء  ئمةقاإرشادات خاصة بتصميم 

  مصداقية اإلدامة 
 نم  القيادة ا كاديمية 
 العالقات مع القيادات ا كاديمية 
  المشامكة في اتخات القمامات 
 فاعلية مجالس ا قسام 
 ا عباء التدميسية 
 توزيع اإلشماف على المسائل العلمية 
 الدعم المالي للبحث العلمي 
 إتاحة المعلومات 
  االبتكام والت ويممناخ 
 الدومات التدميبية لتنمية قدمات أعضاء هيئة التدميس 
 معاييم تقويم ا داء 
 فاعلية وحدة ضمان الجودة واالعتماد 
  المت لبات الوظيفية 
 المكتبة 
  ظموف العمل 
 الدعم غيم المادي 
 قواعد تعيين الهيئة 

 
 
 
 
 
 



 

 

 (13نموذج رقم )

 والعاملين اإلداريةالقيادات  اءآر استقصاء  قائمةإرشادات خاصة بتصميم 

  اإلدامةمصداقية. 
 نم  القيادة ا كاديمية. 
  ا كاديميةالعالقات مع القيادات. 
 المشامكة في اتخات القمامات. 

   الزمالءوسينالممءالعالقة مع المؤساء  . 

 وضوح االختصاصات والمسئوليات. 

 تكافؤ السل ة مع المسئولية. 

 آت والحوافز التشجيعيةعدم التمييز في توزيع المكاف. 
 المعلومات إتاحة. 
 مناخ االبتكام والت ويم. 
 الدومات التدميبية. 
 معاييم تقويم ا داء. 
 .المت لبات الوظيفية 
 ظموف العمل المادية. 
 الدعم المادي  غيم المادي. 

 عبء العمل. 
 قواعد التعيين والتمقية. 

 



 

 

 (14نموذج رقم )

طالب المرحلة الجامعية األولى آراء استقصاء قائمةإرشادات خاصة بتصميم   

 سياسات القبول 
 التحويل 
 االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضمات 
 مق التدميس وتكنولوجيا التعليم  
 البيئة التعليمية 
 التدميب الميداني 
 المختبمات والمعامل وقاعات التدميس 
 توجهات وفاعلية التعلم التاتي 
 اإلمشاد ا كاديمي 
 ا عمال الفصلية 
 موس الخصوصيةالد 
 الكتاب الجامعي 
 الكثافة العددية 
 االمتحانات 
 ا نش ة ال البية 
 المنح الدماسية 
 تشجيع التميز 
 الشفافية عند تقييم المقممات 
 إتاحة المعلومات 
 سياسات عدم التمييز والعدالة 



 

 

 التسهيالت المتاحة بالمكتبة 
 فاعلية المشامكة في اللجان والمجالس ا كاديمية 
 دامةمصداقية اإل 
 الشكاوى والمقتمحات 
 الدعم المادي 
 الخدمات الصحية 
 الخدمات المقدمة لتوي االحتياجات الخاصة 
  الممافق 

 وسائل االنتقال 



 

 

 (15نموذج رقم )

طالب الدراسات العليا آراءاستقصاء  قائمةإرشادات خاصة بتصميم   
 جماءات القبول  سياسات وا 
 االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضمات 
 دميس وتكنولوجيا التعليم مق الت 
 البيئة التعليمية 
 المختبمات والمعامل وقاعات التدميس 
 توجهات وفاعلية التعلم التاتي 

 المحتوى الدماسي مقامنة بمستوى الممحلة الجامعية ا ولى 
 ا عمال الفصلية 
 االمتحانات و مق التقويم ا خمى 
 المنح الدماسية 
 تشجيع التميز 
 تكنولوجيا المعلومات 

 مكانات البحثيةاإل 

 اإلشماف العلمي 
 سياسات عدم التمييز والعدالة 
 التسهيالت المتاحة بالمكتبة 
 فاعلية المشامكة في اللجان والمجالس ا كاديمية 
 مصداقية اإلدامة 
 الشكاوى والمقتمحات 
 الخدمات المقدمة لتوي االحتياجات الخاصة 
  الممافق 

 

 



 

 

 
 (16نموذج رقم )

 األطراف المجتمعية آراءاستقصاء  مةقائت خاصة بتصميم إرشادا
  اإلدامةمصداقية.  

  ا كاديميةالعالقات مع القيادات. 

 المشامكة في اتخات القمامات. 

 المشامكة في المجالس المسمية. 

 المعلومات إتاحة. 

 مستوى الخميجين. 

 الممامسات الفعلية لحماية البيئة. 

 المشامكة في المؤتممات والندوات. 

 التي تقدمها المؤسسة الخدمات المتخصصة. 

 التدميب الميداني لل الب. 

 



 

 

 

 
 

 للتطوير والتعزيزلخطة التنفيذية ل استرشادينموذج 

مجاالت الت ويم 
 والتعزيز

مقتمحات 
الت ويم 
 والتعزيز

آليات 
 التنفيت

ولية مسئ التوقيت
 التنفيت

 مؤشمات المتابعة 
 وتقييم ا داء

      

      
      
      
      
      
      
      

هد : ..............عميد الكلية  المع     دة إدامة الجودة : ...........         مديم وح    

 ..............................جامعة: 
 ........................كلية / معهد: 

 

(17نموذج رقم )  



 

 

 


