
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة الخارجية
 اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى وفقاً لمعايير 

 (5102يوليو  -صدار الثالث )اإل

 
 / استطالعيةإعادة تقييماعتماد/لزيارة 

 

 

 ...................... كلية / معهد

 جامعة / أكاديمية.......................

 

 

 تاريخ الزيارة الميدانية

 ..............إلى  ..............ن م 

 
 

 

 

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد



 2 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 المــراجعة الخــارجيةتقريــــر 

 / استطالعية إعادة تقييملزيارة اعتمـــــاد /  

  ..........جامعة/أكاديمية ..............كلية/معهد

 ..........إلى  .......... من الميدانيةتاريخ الزيارة 

 اإلطار التقييميأوال: 

اعتماد كليات ومعاهد معايير  وقياسا علىالمعلنة االستراتيجية في ضوء رسالتها وأهدافها  لية/ معهد()كتم تقييم 

 التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.، (5102يوليو  -ى )االصدار الثالث التعليم العال

ومية لضمان جودة التعليم واالعتماد إلى الوقوف على هدفت عملية المراجعة والتقويم التي قامت بها الهيئة القو     

، (5102يوليو  -ى )االصدار الثالث اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالمعايير استيفاء مدى الوضع الحالي من 

وتتسم بالمصداقية والنزاهة ولديها من تنتهج التخطيط االستراتيجي  )الكلية/ المعهد(والذي يتضمن التحقق من أن 

قيادة والحوكمة والتنظيم والموارد البشرية والمالية والمادية وتتبنى المعايير األكاديمية المرجعية وتتوافر بها ال

البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم وتقوم بعملية البحث العلمى وتعمل على تنمية البيئة وتفعيل 

لتها وأهدافها االستراتيجية المعلنة ويضمن جودة األداء فى العملية التعليمية المشاركة المجتمعية بما يدعم تحقيق رسا

 والبحثية والخدمية. 

 البيانات األساسية للمؤسسة محل التقييمثانيا: 

 ......................................................................... . اسم المؤسسة:1

 لينوع المؤسسة: كلية/ معهد عا   

 .......................................................... :اسم الجامعة/ األكاديمية 

 نوع الجامعة / األكاديمية: حكومية / خاصة  

 

 ...................................................................... . عنوان المؤسسة:2

  /       /     :القرار الجمهوري/الوزاري رقم ........                   تاريخ التأسيس 

        /       /    :تاريخ بدء الدراسة  

 ......................... :مدة الدراسة 

 

 القيادة األكاديمية: . 3

 ............................................................. :عميد الكلية/ المعهد 

 .......... :فاكس: ..............................تليفون     .......... 

 ...................................................... :بريد إلكتروني 
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 . الموارد البشرية بالمؤسسة4

  :إجمالي ......، منهم ........ على رأس العمل، ........ منتدب جزئيا، ........ عدد أعضاء هيئة التدريس

........ أجازة، ........ مهمة علمية، نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس: ...... %، نسبة  معار،

 اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس: ...... %

  ،عدد أعضاء الهيئة المعاونة: إجمالي......، منهم ...... على رأس العمل، ....... أجازة خاصة، ...... بعثة

 جازات الخاصة إلجمالي الهيئة المعاونة: .... %. نسبة األ

 :توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفًقا للدرجة العلمية 

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 
 أستاذ

 متفرغ
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 اإلجمالي معيد

         العدد

         النسبة

 راد الجهاز اإلداري والفني: إجمالي......، منهم ....... دائم،......... مؤقت.عدد أف 

 . األنشطة األكاديمية بالمؤسسة2 

 برامج المرحلة الجامعية األولى 

تمنح المؤسسة درجة )تذكر الدرجة الجامعية األولى والتخصص( من خالل عدد  -

 (.1).......( برنامج مفصلة بالجدول )

 عدد ).....( من الدفعات، كان أولها في العام الدراسي )..../....(. الكلية فىتخرج  -

 مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي )..../....( عدد ).....( من الطالب. -

 عدد الخريجين في السنوات الخمس األخيرة: -

 اإلجمالي      العام الدراسي

       العدد

 (1جدول )

 البرنامج

 ة األولى()المرحلة الجامعي

عدد أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 للطالب

نسبة الهيئة 

المعاونة 

 للطالب

0       

5       

       اإلجمالي

 ملحوظة: يتم حساب العضو المنتدب جزئي ًا بنصف العضو المعين أو المعار كلي ًا.
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 برامج الدراسات العليا 

منح المؤسسة عددد )....( مدن بدرامج الدراسدات العليدا منهدا عددد )....( برندامج للددبلوم وعددد )....( برندامج ت -

 (. 2ماجستير وعدد )....( برنامج دكتوراه في التخصصات المبينة في الجدول )

..( طالدب مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي )..../....( عدد ).....( من الطدالب مدنهم عددد )... -

 دبلوم، وعدد )....( طالب ماجستير، وعدد )....( طالب دكتوراه.

  عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة:  •    

 اإلجمالي      العام الدراسي

       دبلوم

       ماجستير

       دكتوراه

 (2جدول )

 الدبلومات المهنية برامج الدبلوم برامج الماجستير برامج الدكتوراه

اسم 

 البرنامج

عدد 

 الطالب
 اسم البرنامج

عدد 

 الطالب

اسم 

 البرنامج

عدد 

 الطالب

اسم 

 البرنامج

عدد 

 الطالب

        

        
  

 . األقسام العلمية6

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة عدد أعضاء هيئة التدريس القسم

   

   
  

 عملية المراجعة ثالثا:

خ زيارة المراجعة تاري. 0

 الخارجية 

 

 سم / الوظيفة/ التخصص/ جهة العمل()اال تشكيل فريق المراجعة . 5

 أ.د/ رئيس الفريق 

 د/ أ أعضاء الفريق. 

 أ.د/ 

 أ.د/ 

 منسق الزيارة  

  أنشطة المراجعة:. 3
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 المالحظة 

  ت والمدرجاتم تفقد )يذكر ما تم مالحظته بالفعل مثل: المباني الرئيسية

ومالحظه اتفاقها مع المعدالت المرجعية  والمعامل والورش والمكتبة الخ...(

 التعليم.للهيئة القومية لضمان جودة 

 من بالفعل ما تم مالحظته يتم ذكر من األنشطة التعليمية ) مالحظة عدد تم

 أنشطة تعليمية نظرية وعملية(.

 الفحص

  تطلبات أنشطة عمليةلمتم فحص كافة الوثائق والسجالت المطلوبة وفقا 

طالع عليها ة مستندات لم يتمكن الفريق من اال)يتم ذكر أيالمراجعة الخارجية 

 .(في حال طلبها ولم يتم توفيرها

 المقابالت

 فردا   (111111)مقابلة مع  (1111)عقد  تم. 

  ومعاوني  ،وأعضاء هيئة التدريس ،القياداتمن  كلالمقابالت الجماعية شملت

والخريجون،  ،والطالب ،وطالب الدراسات العليا ،دريسهيئة الت أعضاء

 واإلداريون، واألطراف المجتمعية.

  عميد الكلية والوكالء وأمين الكليةالمقابالت الفردية كل من )مثال: شملت 

هيئة  ومعاوني أعضاءوأعضاء هيئة التدريس  الجودة ضمان ومدير وحدة

 (.والطالب واإلداريون التدريس

 ونصها:سسة في ضوء رسالتها المعلنة تم تقييم المؤ

 

 ونص رؤيتها هو: 
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 نتائج تحليل تقييم عناصر التقويم واالعتمادرابعا: 

 

 يراعى اتباع الخطوات التالية عند تقييم كل معيار:هامة:  ملحوظات

المذكور ومدعمة  مكونات المؤشر شاملة ،باستخدام كلمات دقيقة ومعبرةتقييم مؤشرات البتصاغ نتائج المراجعة المرتبطة  .0

 .األدلة  المناسبةبالوثائق و

 يتم تقييم مستوى استيفاء كل مؤشر وفق ما حققته المؤسسة من مكوناته .5

 يتم تقييم مستوى استيفاء كل معيار بناًء على مستوى استيفاء مؤشراته .3

 : التخطيط االستراتيجي1معيار 
 ئيا / غير مستوفمستوف / مستوف جزاستيفاء المعيار:  مستوى

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  .رسالة ورؤية المؤسسة .0

 .رسالة المؤسسةى وضوح مد .2
 

  .الخطة االستراتيجية للمؤسسة. 3

 للمؤسسة.التحليل البيئي  .4
 

 .األهداف االستراتيجية للمؤسسة .5
 

 .الخطط التنفيذية .6
 

 .دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذيةالر تقاريال. 7
 

 : القيادة والحوكمة2معيار 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  .القيادات األكاديمية واإلدارية .1

  تنمية قدرات القيادات. .5

  .تقييم أداء القيادات. 3

  التعامل مع مشكالت المؤسسة. .4

  لمؤسسة.لجوهرية القيم ال .2

  شمولية ومصداقية المعلومات المعلنة عن المؤسسة.  .6

  .الهيكل التنظيمي .7

  .التوصيف الوظيفي .8
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 : إدارة الجودة والتطوير3معيار 

 غير مستوفمستوف / مستوف جزئيا / استيفاء المعيار:  مستوى

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

 الموارد المادية والبشرية لوحدة ضمان الجودة. .0
 

 .لوحدة ضمان الجودة الالئحة الداخلية .5
 

 الخطط والتقارير السنوية وقواعد البيانات النشطة الوحدة. .3
 

 .تقويم أنشطة المؤسسة .4
 

 .سسةنتائج تقويم أنشطة المؤ .2
 

 : أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة4معيار 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

 .ة واألقسام العلميةنسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى المؤسس .0
 

 آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .5
 

 .التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الدراسيةمدى مالئمة  .3
 

 مدى مالءمة أعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .4
 

 .ية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةاالحتياجات التدريب. 2
 

 .تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .6
 

 ومدى االستفادة من النتائج.قياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .7
 

 : الجهاز اإلداري5معيار 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

وى استيفاء  مست

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  الجهاز اإلدارى لحجم وطبيعة أنشطة المؤسسة. ءمةمال مدى .0

  .االحتياجات التدريبية للعاملين .5

  .تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري .3

  .االستفادة من النتائجومدى أعضاء الجهاز اإلداري قياس أراء  .4
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 الموارد المالية والمادية  :6معيار 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

 

الموارد المتوفرة على مستوى الجامعة بشكل مركزى ومتاحة للكلية/المعهد ضمن موارد  يتم احتسابملحوظة هامة: 

 المعهد الكلية/

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  .الموارد المالية للمؤسسة .0

  مصادر التمويل للمؤسسة. .5

  الموارد المادية للمؤسسة.. 3

  دورية صيانة الموارد المادية للمؤسسة. .4

  .إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة . 2

  .وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية . 6

  .المكتبة .7

 ير األكاديمية والبرامج التعليمية: المعاي7معيار 
 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

 

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  .المرجعية المعايير األكاديمية .0

  .ليمية لمتطلبات سوق العملالتعالبرامج  مدي مالئمه .5

  .ليميةالبرامج التعتوصيف  .3

  مدى اتساق نواتج التعلم للبرنامج التعليمي مع المقررات الدراسية. .4

  .البرامج التعليمية والمقررات الدراسيةمراجعة  .2

  .سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليميةالتقارير ال .6

 : التدريس والتعلم8معيار 
 

 / غير مستوفمستوف / مستوف جزئيا استيفاء المعيار:  مستوى

 

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  .للمؤسسة لتدريس والتعلم والتقويمااستراتيجية  .0

  .تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويممدى  .5

  .برامج التدريب للطالب .3

  .تقويم أداء الطالب في التدريب .4

  .فاعلية التدريبتقييم  .2

  .تقويم الطالبالمختلفة لنوا  ألالدرجات المخصصة ل. 6
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

  .عملية تقويم الطالبكفاءة . 7

  .تقويم الطالبإدارة عملية آليات . 8

  .التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم .9

  ومدى االستفادة من النتائج.نتائج تقويم الطالب  .01

  .تظلمات الطالب .00

 الطالب والخريجون  :9معيار 
 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

 

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  المختلفة.قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على التخصصات  .0

  أساليب جذب الطالب الوافدين.. 5

  نظم دعم الطالب.. 3

  ألكاديمي للطالب وخدمات التوجيه المهني.لدعم اا .4

  مدى تطبيق آليات دمج ذوى االحتياجات الخاصة ومالءمة اإلنشاءات والتجهيزات. .2

  تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. .6

  .األنشطة الطالبية .7

  ومدى االستفادة من النتائج.قياس آراء الطالب،  .8

  .خاصة بهمالبيانات الاعد متابعة الخريجين وقومدى  .9

  .لتنمية المهنية والتعليم المستمرابرامج  .01

 : البحث العلمي واألنشطة العلمية11معيار 
 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

 

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  للمؤسسة.خطة البحث العلمي  .0

  .نشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي .5

  ألنشطة البحث العلمى.الموارد المتاحة  .3

  الباحثين. البحث العلمي وتحفيز مدى دعم .4

  .اإلنتاج البحثي للمؤسسة .2

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في األنشطة البحثية.مدى مشاركة  .6

  واألنشطة العلمية. لبحوثاقواعد بيانات  .7

  مدى تفعيل المؤتمر العلمى للمؤسسة. .8
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 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 : الدراسات العليا11معيار 
 

 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

 

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  .برامج الدراسات العليا .0

  .لبرامج الدراسات العلياية المعايير األكاديمية المرجع .5

  .برامج الدراسات العلياتوصيف  .3

  المقررات الدراسية.تعليمي مع البرنامج للنواتج التعلم مدى اتساق  .4

  .تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج التعليميةومدى تدريس الطرق  .2

  موارد الدراسات العليا. .6

  .سات العلياتقويم طالب الدرا .7

  .البرامج التعليمية والمقررات الدراسيةمراجعة  .8

  .سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليميةالتقارير ال .9

  .التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا .01

  .االستفادة من النتائجمدى و العلياقياس آراء طالب الدراسات  .00

 عية وتنمية البيئة: المشاركة المجتم12معيار 
 مستوف / مستوف جزئيا / غير مستوفاستيفاء المعيار:  مستوى

مستوى استيفاء  

المؤشر: مستوف 

/ مستوف جزئيا / 

 غير مستوف

  خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. . 1

  لمؤسسة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.كيانات ا .2

  .دمة المجتمعخولتنمية البيئة  المؤسسةأنشطة  .3

  بالمؤسسة.ألطراف المجتمعية مدى تمثيل ا .4

  .المجتمع واالستفادة من النتائجقياس آراء  .5

 

 

 

 

 



 00 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 ويمالتقنتائج خالصة خامسا: 

 قصيرة محددة( مجملة التي تعكس توصية الفريق في جملتذكر النقاط )

 نقاط القوة بالمؤسسة.1
 

)تذكر معظم نقاط القوة الموجودة 
وبنفس تسلسل  المعلايير  لتقريربا

 (والمؤشرات

1. .... 

2. .... 

3. .... 

4. .... 

5. .... 

6. .... 

7. .... 

 ....الخ .8

تحتللللاى تللللل  تحسللللي  نقللللاط  .2
 لمؤسسةاب
 
تلللذكر معظلللم نقلللاط تحتلللاى تلللل  )

 (تحسي  الموجودة بالتقرير

1. .... 

2. .... 

3. .... 

4. .... 

5. .... 

6. .... 

7. .... 

 .الخ.. .8

 التوصيات لتحسين الجودة بالمؤسسةسادسا:

وفق النقاط التي تحتاج إلى تحسين مقترحات في جمل قصيرة محددة لتحسين الجودة بالمؤسسة الاغة يتم صي)

 (وبنفس تسلس  المعايير والمؤشرات بالتقرير وخالصة نتائج التقويم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 02 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 

 التوصيةسابعا: 
 

 ------جامعة / أكاديمية  -------هد اعتماد كلية / مع

 ------جامعة / أكاديمية  -------إرجاء اعتماد كلية / معهد 

 ------جامعة / أكاديمية  -------عدم اعتماد كلية / معهد 

 : مبررات التوصية

  :استيفاء معايير---------------------------------- 

  :استيفاء جزئي لمعايير---------------------------- 

  :عدم استيفاء معايير---------------------------- 

 

 توقيع فريق المراجعة الخارجية

 التاريخ  التوقيع  المهمة االسم

   رئيس أ.د/

   عضو أ.د/

   عضو أ.د/

   عضو أ.د/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 03 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

 الشهر / السنة  كلية / معهد ........ جامعة / أكاديمية....... تقرير المراجعة الخارجية 

 

 قائمة المرفقات ثامنا: 

 اسم المرفق مالحظات
رقم 

 المرفق

 0 ل: محاضر اجتماعات فريق المراجعة()مثا 4مثال: عدد 

 5 مع الطالب( المقابالت)مثال: محاضر  

 3 مع أعضاء هيئة التدريس( المقابالت)مثال: محاضر  

  4 

  2 

  6 

  7 

 


