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 / آلية مقترحة للتحقق من تطبيق املعايير الوطنية  3ملحق  

ترفع من قدرات املختصين في  كليات  العلوم  والتي،  رحلة التنفيذلحق  الى  وضع آلية  مقترحة ملهذا  امل  ىيسع    

، بما يسهل تكييف أنشطتها العلمية والتربوية واالدارية للمعايير الوطنية التي سيتم تبنيها وفق  االدارية واالقتصادية

متطلبات توفير الكلية لألدلة والشواهد التي  د، وتحدي الدولية AACSBملجلس كليات إدارة االعمال  دمعايير االعتما

خارطة طريق  تمكن  املختصين الذين سيكلفون بمهام  . كما يستهدف  أيضا  رسم رباملعايي،  والوفاء  التزامها تثبت

  عايير. ،  ليكونوا قادرين على اصدار أحكام موضوعية عن مستوى التزام الكلية باملباالعتماد  مدقق

 متطلبات التطبيق 

 بهدف ضمان التطبيق الناجح للمعايير الوطنية لالعتماد يتطلب ما يلي : 

ذو خبرة (وتكون االولوية ملثل الكلية  سيهتدري هيئهماد يكون برئاسة عضو معايير االعت قتشكيل فريق لتطبي .1

في املجلس الوطني العتماد كليات اإلدارة واالقتصاد في العراق) وممثلين من ذوي الخبرة والكفاءة من األقسام 

 العلمية.  

واالعتماد بالكلية بإعداد تقرير ) ضمان الجودة  شعبة / وحدة يتولى الفريق بالتنسيق والتعاون مع قسم ( .2

لحق)  ولكل عايير لتشخيص مستوى  ا لجاهزية  (وفق النماذج  التي يتضمنها هذا املأولي  وفق متطلبات امل تقييم

 من القسم.  سيهعايير، بمشاركة عضو هيئة تدريقسم ، وتحديد مستوى تطبيق امل

داد خطة لتأهيل االقسام العلمية، وسد فجوات يقوم الفريق في ضوء مالحظات فريق التقييم الذاتي، بإع .3

 االداءالتي تم تشخيصها، والتعاون مع االقسام العلمية للتحقق من استكمال التطلبات . 

 التقييم الذاتي ا ألولي 

مستوى   علىوالحكم   ) قياس الجاهزية ألولي  وقياس  درجة توفر متطلبات  التوثيق  (ابهدف  تنفيذ التقييم  الذاتي 

 عيار، يمكن اعتماد العناصر التالية:  تحقق امل

 قدمة مع الوصف املحدد في متطلبات التوثيق لكل معيار منبين متطلبات االعتماد العامة امل ق: التطابالتوفر .1

 عايير، ويكون بثالث مستويات : امل

 متوفر بشكل كامل وفق الوصف املحدد.  طلبامل •

 متوفر بصورة جزئية.   طلبامل •

 غير متوفر.  طلبامل •

 عيار.طلوب للحكم على توفر املقدمة مع متطلبات التوثيق املمحتويات الوثيقة امل ةمطابق ى : مستو املضمون   .2

 ويكون بثالث مستويات : 

 ضمون مطابق بشكل كامل وفق الوصف املحدد . امل •

 ضمون مطابق بصورة جزئية . امل •
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 ضمون غير مطابق. امل •

 مستوى التطبيق في الواقع لفقرات متطلبا ت التوثيق للحكم على توفر العيار.: الحقائق التي تكشف  التطبيق .3

 ويكون بثالث مستويات : 

 مطبق بشكل كامل.   •

 مطبق بشكل جزئي.  •

 غير مطبق.   •

 : التحقق من وجود أدلة وشواهد ملموسة على توثيق متطلبات العايير. ويكون بثالث مستويات:  التوثيق .4

 موثق بشكل كامل.  •

 بشكل جزئي.  موثق  •

 غير موثق.   •

 :  يقدم الفريق بالتأكد من تحقيق الكلية لتطلبات معايير التقييماملالحظات  الداعمة  من  فريق  التدقيق .5

واالعتماد، ويقدم مالحظات ه حول تحسين عناصر العملية العلمية والتربوية، والساعدة في التحقق من مواطن 

حسين الستمر، ويوجه الكلية لتطوير مخرجات التعلم، وكيفية ضمان القوة واملجاالت التي تحتاج الى الت

جودةعالية لإلسهامات العلمية، وتقييم البرامج التي تقدمها الكلية بهدف رفع كفاءة أداء الكلية، وتحسين 

 نتيجة لعملية االعتماد.  مخرجاتها

 آليات التحقق 

 :   رحلة االولى اعتماد اآلليات التاليةيمكن في امل

والذي يعد بعد سنتين في االقل من  عند إنتهاء مرحلة التأهيل، يقوم الفريق بإعداد تقرير التقييم الذاتي ( .1

، ثم يتم رفعه إلى املجلس الوطني العتماد كليات اإلدارة واالقتصاد في العراق  ويرفعه ملجلس الكلية ) قبدء التطبي

 الوزارة . ب

دارة واالقتصاد في العراق بتشكيل فري ق التدقيق، ويحدد عدد يقوم املجلس الوطني العتماد كليات اإل  .2

أعضاءه واختصاصاتهم ليتولوا التحقق وتدقيق ما ورد في تقرير التقييم الذاتي، والتأكد من توفر العايير، ويرفع 

 الفريقتقاريره النهائية ملجلس الجودة . 

العراق شهادة االعتماد للكلية أو البرنامج في يمنح املجلس الوطن ي العتماد كليات اإلدار ة واالقتصاد في  .3

 ضوء نتائجالتقييم.  

  ـ

 : الرسالة والتأثير واالبتكار 1املعيار  
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 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 خطة استراتيجية معتمدة.  .1 كامل   كامل

 الرسالة.  .2  كامل  كامل

 النتائج التوقعة.  .3  كامل  كامل

 الؤسسة التي ترتبط بها الكلية).  رؤية ورسالة الجامعة ( .4  كامل  كامل

  متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر التطبي ق  التوثي ق 

 توفير الخطة اإلستراتيجية والنتائج التوقعة واالستراتيجيات التي تتبناها الكلية بما يتوافق مع رسالتها  .1  كامل  كامل

 توقعة  واالستراتيجيات والتحقق من مدى اتساقها مع بعضها. وصف الرسالة والنتائج امل .2  كامل  كامل

 التحقق من عالقة رسالة الكلية برؤية ورسالة الؤسسة (الجامعة) التي تعد  الكلية جزء منها  .3  كامل  كامل

 وصف عملية التحقق من تأثير الرسالة في عملية اتخاذ القرار وتحدد السمات امليزة.  .4  كامل  كامل

 كيفية تأثير الرسالة على عملية اتخاذ القرار في الكلية، ومشاركة الجميع لتحقيق الرسالة والنتائج التوقعة.   فوص .5   كامل  كامل

 مدى مالءمة  الرسالة ملجلس الكلية والطلبة وارباب العمل وغيرهم من أصحاب الصلحة ،   فوص .6   كامل  كامل

 مناقشة كيفية مساهمة الرسالة بشكل إيجابي في املجتمع، وفي تعليم العلوم اإلدارية واالقتصادية، ونجاح الخريجين.  .7  كامل  كامل

.   .8  كامل  كامل
ً
 مناقشة مدى توائم الرسالة للطلبة وأصحاب الصلحة واملجتمع عموما

 األنشطة التعليمية والنتاج العلمي. بتعلقة توقعة واالستراتيجيات مجاالت تركيز الكلية املح الرسالة والنتائج امليتوضفية كي فوص .9   كامل  كامل

 توقعة واستراتيجية الكلية. التعلم في البرامج الدراسية مع الرسالة والنتائج امل –و –مدى توافق نماذج التعليم فوص .10  كامل  كامل

 توقعة، وصياغة االستراتيجيات وكيفية ارتباطها وتكاملها. عمليات صياغة ومراجعة الرسالة، وتحديد النتائج امل فوص .11   كامل  كامل

  املاضيةتحققة منذ مراجعة االعتماد خالل السنوات الخمس ستمر واالبتكارات املالتحسين املتحقق في تلخيص وتوثيق النجاح امل .12  كامل  كامل

 توقعة بالشفافية  وهي (متاحة للجميع. تتسم رسالة الكلية والنتائج امل .13  كامل  كامل

 تحقق لتحقيق الرسالة . يجري تقييم وتوثيق التقدم امل .14  كامل  كامل

 تتوافق األنشطة الستقبلية للتحسين الستمر وتدعم الرسالة والنتائج واالستراتيجيات.  .15  كامل  كامل

 تحديد الخطط الستقبلية للتحسين الستمر، والفرص املحتملة لالبتكار .  .16  كامل جزئ ي 

 ، وكيفية تحديد الوارد والجهات السؤولة  توقعة واالستراتيجياتبالرسالة والنتائج امل ةاملستقبليالخطط  كيفية ارتباط .17  كامل جزئئ ي 

 تحدد السؤوليات  واألطر الزمنية لتنفيذ األنشطة التي تدعم الرسالة .  .18  كامل جزئ ي 

 التوفر  املضمو ن  التطبي ق   التوثي ق 
 خالصة التدقيق ا ألولي  

  كامل  كامل  كامل   كامل

 
 مستوفي    √  

 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 
  غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات ) 

 املالحظات الداعمة:  

  

  

    
  ـ

 : تأثيرا إلسهامات  العلمية  وتوائمها مع الرسالة  2املعيار  
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 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 ت العلمية وطرق النشر  جدول بمحفظة البحوث واإلسهاما  . 1   كامل  كامل

 مؤشرات (مقاييس) تقييم األثر  . 2  كامل  كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر  التطبيق  التوثيق 

 ارسة العملية، اصول تدريس العلوم اإلدارية واالقتصادية متأثير البحوث االكاديمية وا إلسهامات العلمية على النظرية، وامل .1  كامل كامل 

 وجود تحليل لتأثير ا إلسهامات العلمية على الرسالة  وخدمة املجتمع .  .2  كامل جزئي 

 انسجام نتائج مؤشرات تقييم أثر ا إلسهامات العلمية على الرسالة.  .3  كامل جزئي 

 جودة محفظة البحوث االكاديمية وا إلسهامات العلمية ، ونماذج من اإلنجازات حول اصالتها.   .4  كامل  كامل

 مساهمة واضحة  ألعضاء الهيئة التدريسية في  محفظة ا إلسهامات العلمية في كل تخصص.  .5  كامل  كامل

 تستخدم أدلة السياسات لتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتقديم ا إلسهامات العلمية   .6  كامل  كامل

إلسهامات العلمية مع الرسالة والنتائج اوجود عالقة واضحة بين أولويات البحث في محفظة .  7         كامل  كامل

 واالستراتيجيات. 

 ستقبل. ارسة و / أو التدريس في املمواملهناك أثر للبحوث العلمية على النظرية  .8  كامل  كامل

شتركة  وتسهم  في تحقيق ؤسسات األخر ى  في  توليد  ا إلسهامات  العلمية  املامل معتسهم عالقة  أعضاء  الهيئة التدريسية   .9  كامل  كامل

 رسالة الكلية. 

 خالل السنوات الخمس األخيرة.  والتأثير العالي ،وصف طريقة توثيق ا إلسهامات العلمية عالية الجودة  .10  كامل  كامل

 بمرور الوقت.   ها، لتوثيق مستوى تأثيرها وتحقق تتوفر أدلة عن ا إلسهامات العلمية القديمة .11  كامل  كامل

  خالصة التدقيق التوفر  املضمو ن  التطبيق  ا التوثيق 

  كامل  كامل  كامل   كامل ا ألولي 

 
 مستوفي    √  

 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 
 غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات )  

 املالحظات الداعمة:  

  

  
  

 : االستراتيجيات املالية وتخصيص املوارد  3املعيا ر  

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 موازنة تشغيلية سنوية.   . 1 كام ل   كامل

 . موازنة استثمارية، ومصادر تمويل الشاريع الرئيسة . 2  جزئي  جزئي

 . مصادر األموال. 3  كامل  كامل
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 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر  التطبي ق  التوثي ق 

   املوارد املالية .وقدرتها على ضمان  املاليةوصف االستراتيجية  .1  كامل كام ل 

 وارد واجهة انخفاض املوصف الخطة البديلة مل .2  جزئي جزئي 

 ناسبة للتعليم وطرائق التدريس األخرى عالية الجودة.  لتوفير البنية التحتية امل املاليةوارد كفاية امل .3  كامل  كامل

 لتوفير الخدمات للطلبة، وتقديم االرشاد األكاديمي .  املاليحجم الدعم  .4  كامل  كامل

 لتوفير خدمات مثل التعلم عن ُبعد وغيرها.   املاليةوارد كفاية امل .5  كامل  كامل

 لتوفير الدعم لتقديم إسهامات علمية عالية الجودة.    املاليةوارد كفاية امل .6  جزئي جزئي 

 والنموذج  املاليةوارد وصف التغيرات في امل .7 جزئي  غير موث ق 
ً
للسنوات  املاليللنشاطات الحالية واملخططة مستقبال

 الخمسة القادمة 

  الرئيسيةعرض ومناقشة مصادر التمويل للمشاريع  .8  كامل  كامل

لتقديم وتحسين التعليم االداري واالقتصادي،  ودعم  جميع برامج وط رق   املاليةوارد  كفاية  امل .9  كامل  كامل

 التعلم عالية الجودة .  –و  –التعليم 

  خالصة التدقيق التوفر  املضمو ن  التطبيق  التوثيق 

  كامل  كامل  كامل  كامل ا ألولي 

 
 مستوفي    √  

 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 
 غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات )  

 املالحظات الداعمة:  

  

   
  

 

 

 : قبو ل الطلبة وتخرجهم  4املعيا ر 



 قسم االدارة  –كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            جهاز االشراف والتقويم العلمي  

  ـ    

املجلس  الوطني                                                                                                         معايير االعتماد الوطنية                                                     7   
 العتماد  كليات اإلدارة واالقتصاد في العراق

  

 

 

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 سياسات وإجراءات قبو ل الطلبة في الدراسات ا ألولية والعليا  .1 جزئي  كامل 

 التعليمات ا المتحانية   .2  كامل  كامل

 النتائج االمتحانية للفصل األخير/ السنة األخيرة   .3  كامل  كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر  التطبيق  التوثيق 

 ورسالة الكلية،   يوصف سياسات وتعليمات القبول، وإثبات أنها متسقة مع توقعات البرنامج الدراس  .1  كامل  كامل

عند  نطقيةبررات املللطلبة وكيفية تطبيق سياسات وعمليات القبول وتقديم امل يتوثيق الوضع الدراس  .2  كامل  كامل

 وجود استثناءات . 

 ،  لضمان تفاعل الطلبة مع بذولة  لضمان التنوع  في  االوضاع الدراسية  للطلبةوصف الجهود امل .3  كامل غير موثق  

 خلفياتهم وتطورهم. 

نماذج   لالستفادة منقبولين وصف وتقديم أدلة على نجاح سياسات الكلية وإجراءاتها في تأهيل الطلبة امل .4  كامل غير موثق  

 طلوبة، التعلم امل   –و  –التعليم 

توثيق وإثبات فعالية السياسات واإلجراءات الحالية لضمان التقدم األكاديمي واستكمال متطلبات التخرج  .5  كامل  كامل

 . 

 من خالل استبانات ورقية والكترونية) .   ( يامج الدراس نضمان نزاهة مشاركة الطلبة في تقييم البر  .6  كامل  كامل

 في توقعةامل فحص البيانات عن معدالت  النجا ح  في  البرامج  الدراسية  بضمنها النسب املخططة  ( .7  كامل  كامل

 الظروف االعتيادية  

 ف خالل الدراسة وبعد التخرج يتوثيق العمليات وإثبات فعالية دعم فرص العمل والتوظ .8  جزئي  جزئي

 بيانات عن  معدالت  تعيين  الخريجين  في  الوظائف  خالل السنوات  الخمس  األخيرة (لقاءات مع .9  جزئي  جزئي

 خريجين ال

 توثيق مستويات ا ألداء السنوية ومعلومات تحصيل الطلبة على أساس سنو ي  .10  جزئي كامل 

 التدقي ق  خالصة   التوفر  املضمو ن   التطبيق  التوثيق

  كامل  كامل  كامل  كامل ا ألول ي 

   يمستوف   √  
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 

 يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات  غير مستوفي () 

 املالحظات الداعمة: 

  

 : كفاية أعضاء الهيئة التدريسية وتوزيعهم  5املعيا ر 
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 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 تعليمات وارشادات عمل عضو الهيئة التدريسية  .1  كامل  كامل

 التعلم  –و  –نماذج التعليم  .2  كامل  كامل

 نتائج امتحانية   .3  كامل  كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   التطبيق  التوثيق

 درجة تطبيق تعليمات عمل أعضاء الهيئة التدريسية وتوائمها مع الرسالة.  .1  كامل  كامل

 مراجعة مؤشرات عمل عضو الهيئة التدريسية بشكل دوري لضمان التحسين الستمر.  .2  كامل  كامل

التعلم وتوزي ع العمل بين أعضاء الهيئة التدريسية والوظفين األكاديميين  –و  –وصف نماذج التعليم .3  كامل  كامل

 املختصين.  

مناقشة طرق مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في تطوير الناهج الدراسية ومراقبتها وتقييمها ومراجعتها، ومقارنتها  .4  كامل  كامل

 واق
ً
. بمناهج برامج مناظرة قطريا

ً
 وعاليا

ً
 ليميا

مناقشة مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في تطوير القررات (الواد الدراسية) وتطوير محتو ى القررات وتقييم  .5  يجزئ جزئي 

 التعلملكل مقرر دراس ي أو وحدة دراسية أو محاضر ة. 

)  وضمان ايصال التوجيهات لكل التدريسيين قرار االدارة وصف مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في تنفيذ  .6 جزئي  جزئي 

  املقرر الدراس يالذين يقدمون 

 وصف مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في تقييم وضمان التعلم، والتحقق من الوفاء بااللتزامات املحددة لضمان .7  كامل  كامل

 عملية التعلم. 

 التحقق من توفر عدد كافي من أعضاء الهيئة التدريسية لضمان تحقيق جميع أنشطة الرسالة األخرى.   .8  كامل  كامل

 من وقتهم على االقل للتدريس .  ( %75) الك الدائم على امل الدائمينالتحقق من تخصيص أعضاء الهيئة التدريسية  .9  كامل  كامل

على األقل في كل تخصص،  ( % 60) بالتدريس بنسبة  الدائمينالتحقق من مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية  .10  كامل  كامل

 ، وأسلوب تعليم.  ،  ومكانوبرنامج دراس ي 

يتوافق التحقق من توزيع أعضا ء الهيئة التدريسية الدائميين على البرامج والتخصصات والواقع وطرائق التدريس بما  .11  كامل  كامل

 رسالة الكلية.  مع

ساعدين في الفصول الكبيرة  وتوثيق كيف يساعد هذا النموذج البرامج الدراسية عالية درسين املوصف دور امل .12  كامل  كامل

 الجودة ويلبي معيار التفاعل بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. 

، وأثر هذا النموذج في تحقيق الرسالة   نتدبين من مؤسسات أخرى التحقق من أعضاء الهيئة التدريسية امل .13 جزئي   يجزئ

 الجودة العالية  وضمان

 قخالصة التدقي التوفر  املضمو ن   قالتطبي  قالتوثي

  كامل  كامل  كامل  كامل  االولي

  يمستوف   √  
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 

 يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات  غير مستوفي () 

 املالحظات الداعمة: 
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 : ادارة أعضاء الهيئة التدريسية ودعمهم  6املعيا ر       

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

  ألقابهمجداول العبء  ألعضاء الهيئة التدريسية حسب  .1  كامل  كامل

  التدريسيةنظام تقييم أعضاء الهيئة  .2  كامل  كامل

 خطة توفير أعضاء الهيئة التدريسية  .3  كامل  كامل

  ينطر ق إدار ة ودعم مساعدي التدريس .4  كامل  كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر  التطبيق  التوثيق 

 وصف عملية  تحديد مسؤوليات أعضاء الهيئة التدريسية.  .1  كامل  كامل

 وصف عملية  تحديد توقعات أداء أعضاء الهيئة التدريسية.  .2  كامل  كامل

 طلوب بشكل واضح،  وبما يسمحوصف طريقة تبليغ أعضاء الهيئة التدريسية بالجهد امل .3  كامل  كامل

  مناسبباستثمار الوقت بشكل 

 وصف توزيع أعباء العمل على أعضاء الهيئة التدريسية بشكل شفاف وعادل  ومعقول.   .4  كامل  كامل

 وصف عملية تقييم أعضاء الهيئة التدريسية  وترقيتهم  ومكافأتهم بصورة منتظمة .  .5  كامل  كامل

 والنصح، وتطبيقاتالتحقق من تطبيق آليات توجيه أعضاء الهيئة التدريسية  وتقديم ا إلرشاد  .6  كامل  كامل

 شاملة ليسهموا في توفير بيئة تعليمية شاملة. 

 وصف طرق إدارة ودعم مساعدي التدريس، في نماذج التعليم البديلة.  .7  كامل  كامل

 توقعة. وارد املالتحقق من خطة توفير أعضاء الهيئة التدريسية وإجراءات توفير امل .8  كامل  كامل

 أنظمة تقييم األداء نتائج اإلسهامات العلمية  نمن تضميالتحقق  .9  كامل  كامل

 التوفر  املضمو ن  التطبيق  ا التوثيق 
 خالصة التدقيق ا ألولي 

  كامل  كامل  كامل   كامل

 
 مستوفي   √  

 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 
 غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات )  

 املالحظات الداعمة:  

  

    

 : كفاية املوظفين األكاديميين املختصين وتوزيعهم 7املعيا ر 

 متطلبات االعتماد العامة      التوفر  املضمو ن 
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 جدول بأعداد ومواصفات الوظفين األكاديميين املختص ي ن  .1  كامل  كامل

 توزيع الوظفين األكاديميين املختصين على األنشطة العلمية والتربوية واالدارية   .2  كامل  كامل

  نوظفين األكاديميين املختصيبرنامج تطوير امل .3  كامل  كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر  التطبيق  التوثيق 

 ساعدة العلميةاملختصين لتقديم امل نوظفين األكاديمييوارد لتوفير املوصف خطة امل  .1  كامل  كامل

 علومات مهم وتطوير التعليم وتكنولوجيا امليللطلبة  وتعل

الطلبة لدعم تعلم  ةاملختصين والخدمات كافي نوظفين األكاديمييإثبات أن امل .2  كامل  كامل

 .  يالدراس  موتطوره

 ساهمة العلميةدعم امل وظفين األكاديميين املختصين فيتوضيح كفاية امل .3  كامل جزئ ي 

،  ، والعالقات العامة ،  ومتابعة شؤون الخريجين واالستشارات، واإلرشاد األكاديمي

 ، وقبول الطلبة .  ليةو والشؤون اال 

 ، األكاديميين املختصين نوظفيامل م، ونظم تطوير وتقيي وصف اجراءات التوظيف .4  كامل  كامل

 نتائج تعليم عالية الجودة.   قودورهم في تحقي

 وظفين األكاديميين املختصين عمليات إدارة وتطوير امل منالتحقق  .5  كامل  كامل

 التوفر  املضمو ن  التطبي ق   التوثيق
  يألولا قخالصة التدقي

  كامل  كامل  كامل  كامل

  يمستوف   √  
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 

 يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات  (غير مستوفي )  

 املالحظات الداعمة: 

  

   

 : إدارة املناهج وضمان التعلم  8املعيا ر  

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

   دراسيةأهداف التعلم لكل برامج  .1  لكام  كامل

  موربطه بعملية التعلناتج ال نإجراءات تحسي .2 جزئي   كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر  ق  قالتطبي  يقالتوث

ناهج برسالة الكلية والنتائج وصف عمليات ارتباط وتوافق عمليات إدارة امل .1  كامل  كامل

 واالستراتيجيات. 
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 ناهج ، ؤهلين في إدارة املوصف آلية مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية امل .2 جزئ ي   كامل

ا ومراجعته يوصف طريقة تحديد أهداف التعلم وتصميم محتوى البرنامج الدراس  .3  كامل  كامل

 باستمرار.  

 نقح. ستخدمة لتطوير البرنامج الجديد أو املعلومات املوصف مصدر امل .4  كامل  كامل

 التعلم وتقسيم العمل،  –و  –وصف كيفية اعتمادا نماذج التعليم  .5  كامل  كامل

 أعضاء الهيئة التدريسية نأعضاء الهيئة التدريسية والتفاعل بي نوصف التفاعل بي .6  كامل  كامل

 وظفين لتطوير عملية التعلم . وامل

صلحة، وسوق العمل، والخريجين، وصف كيفية إدراج توقعات أصحاب امل .7  كامل  كامل

 ناهج، وتحديد أهداف التعلم والطلبة،واملجتمع ، وصانعي السياسات،  في امل

وثقة بناًء أدلة وشواهد تبرهن تحقيق أهداف التعلم .وتحقق خزين من التحسينات امل .8  كامل غير م وثق  

 تجمعة. على األدلة امل

 أهداف التعلم. الطلبة قتحقي  تإلثبا  يتوفر محفظة من األدلة لكل برنامج دراس  .9   كامل  كامل

 وجهود معالجة عدم تحققها. 

 ناهج الحديثة أو إعادة النظر فيها.  وصف عملية مراجعة  وتطوير امل .10  كامل  كامل

 . ةتحققناهج الدراسية والنتائج املوصف طريقة وانشطة تقييم امل .11  كامل  كامل

خالصة التدقي ق ا ألول  التوفر  املضمو ن  التطبي ق   التوثي ق 

  كامل  كامل  كامل   كامل ي 

 
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر   ي  مستوف   √  

 يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات  غير مستوفي ()  

 املالحظات الداعمة:  

  

  

 : محتو ى املنهج الدراس ي: 9املعيا ر 

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

  جطلوبة للتخرج لكل برنامت التعلم امل خبرا .1   كامل  كامل

  جطلوبة لكل برنامهارات العامة املامل .2  كامل  كامل

 اجستير والدكتوراه هارات التخصصية لبرامج املامل  .3  رغير متوف  قغير مطاب

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   قالتطبي  قالتوثي
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 قبولة في مفردات البرامج الدراسية إلعداد الخريجين لشغلالتعلم املوصف خبرات  .1  كامل  كامل

 وظائف إدا رية واقتصادية. 

 ناهج.  قابلة للتحو ل  إلى  كفايات تتسق  معتوفر  املجاالت التي يجب أن تغطيها امل .2  كامل  كامل

 ،   يأهداف التعلم للبرنامج الدراس 

 العامة لبرنامج البكالوريوس  تاملهاراوصف طريقة اعتماد وتوثيق مجاالت  .3   كامل  كامل

 عرفة العامة لبرنامج البكالوريوس وصف طريقة اعتماد وتوثيق مجاالت امل .4  يجزئ  يجزئ

  راجستيهارات لبرنامج املوصف طريقة اعتماد وتوثيق املجاالت العامة للمعارف وامل .5 غير مطبق   غير موثق  

 ةتقدمعرفة العميقة املتقدمة واملهارات البحثية املوصف طريقة اعتماد وتوثيق امل .6 غير مطبق   غير موثق  

  هالدكتورافي مجال التخصص في برنامج 

 كعيار،  بما  في  ذلناسبة  للمجاالت  املحددة  في  تحقق  املوصف  خبرات  التعلم  امل .7  كامل  كامل

 ت ومناسبتها للمناهج الدراسية.  كيفية تحديد املجاال

 خالصة التدقيق التوفر  املضمو ن   قالتطبي قالتوثي

 جزئي  جزئي  جزئي  جزئي  ا ألول ي 

  يمستوف   √  
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر 

 يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات  غير مستوفي ()  

 املالحظات الداعمة: 

  

  
   

  
  

 : التفاعل بين الطلبة  وأعضاء الهيئة التدريسية  10املعيار  

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

  جأهداف التعلم ملجموعة من البرام .1  كامل  كامل

 الطلبة  وأعضاء الهيئة التدريسية  ننموذج منهج يصف التفاعل بي .2  كامل  كامل

  ةملجموعة من البرامج الدراسيالفردات  .3  كامل  كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   قالتطبي  قالتوثي
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 أنفسهم،  وبين ةفرص التفاعل بين الطلب ةالدراسي املناهج نتضمي ةوصف كيفي .1  كامل  كامل

  مالتعل لالطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لتسهي

 بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لتحقيق لالتفاع توفر أدلة على نماذج .2  كامل  كامل

 أهداف التعلم. 

لرصد سلوك عضو الهيئة التدريسية  ةالصفي ات الحظوصف نماذج امل .3  كامل  كامل

 ستخدمة الطرائق امل موضوعي ودقيق . لوتسجيله بشك هوالطلبة ووصف

 توفر فرص للطلبة للعمل من بعضهم وممارسة انشطة تعلمية.   .4  كامل  كامل

 وصف فعاليات تمكن الطلبة من الوصول ألعضاء الهيئة التدريسية  .5  كامل  كامل

  مقدمة  والحوا ر بين الطلبة واساتذتهالحظات   املوصف التوجيهات وامل .6  كامل  كامل

  (الالصفية ) ت الالمنهجية تالنشاطاوصف كيفية تنفيذ  .7   كامل  كامل

 نماذج من تصميم الفردات والنشاطات تؤكد تحقيق التفاع ل  .8  كامل  كامل

خالصة التدقي قا  التوفر  املضمو ن   قالتطبي   قالتوثي

  كامل  كامل  كامل   كامل ألول ي 

 
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر   يمستوف   √  

 غير مستوفي يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات  

 املالحظات الداعمة:  

  

  

 : مستو ى البرامج الدراسية، وهيكلها وتعادلها 11املعيا ر   

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

  ةنماذج من البرامج الدراسي .1  كامل  كامل

  ةنموذج شهادة دراسي .2  كامل  كامل

 ت والوا د   ضوابط تقييم واعتماد وقبو ل القررا .3   رغير متوف  قغير مطاب

 شهادات تخرج طلب ة تخرجو ا بمدة أقل من الدة االعتيادي ة  .4  رغير متوف  قغير مطاب

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   قالتطبي  قالتوثي

 شاركة  عرفة تغطي املحتوى وتحقق املالدراسية من املنسب ما تتضمنه البرامج  .1  كامل  كامل
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  جتوقعة من الطلبة  وجودة التعليم في البرامطلوبة واملاثباتات بتساو ي الجهود امل .2  كامل  كامل

 تنضو ي تحت نفس الشهادة.  التي

 نظامعتمدة للحصول على الشهادة كما يحددها وصف نماذج دراسة القررات امل .3  كامل  كامل

 قاييس االعتماد،  وساعات املحاضرات، أو غيرها من امل

واد التي درسها وصف طريقة تطبيق سياسة تقييم واعتماد وقبول القررات وامل .4 غير مطبق   غير موثق  

 الطالب في جامعات أخرى.  

 للمهارات  .5  قغير مطب  قغير موث
ً
وصف طريقة استكمال الطلبة للمقررات عند التخرج بمدة أقل وفقا

 والقدرات التي يمتلكونها. 

 ( عتمدةالساعات امل)  تالقراراالتحقق من تطبيق نظام  .6  قغير مطب  قغير موث

 لحصو ل علىلباشر نفذة بموجب نظام التقييم املالتحقق من تطبيق القررات امل .7  قغير مطب  قغير موث

 . تالقراراطلوبة ونسبة هذه الشهادة بعد اثبات الوصول للكفاية امل

غير مطب   غير موث ق
  ق

 تاملؤسسامع  شتركةالتثبت من ضبط ومراقبة الجودة في اتفاقيات البرامج امل .8

 الشريكة، والتثبت من وجود إشراف على الطلبة . 

  يا ألول قخالصة التدقي التوفر  املضمو ن   قالتطبي   قالتوثي

 جزئي   جزئي  جزئي   جزئي

 
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر   يمستوف   √  

 يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات ( غير مستوفي )    

 املالحظات الداعمة:  

  

  
 : فاعلية التدريس  12املعيا ر  

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 مبادرات التطوير والتحسين الستمر للسنوات الخمس االض ي ة  .1  كامل  كامل

 نموذج تقيي م اداء أعضاء الهيئة التدريس ي ة  .2  كامل  كامل

  زتميالجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية للتعليم امل .3  كامل  كامل

 بتكرة ذات االثر اإليجابي على تعلم الطلبة . التعليمية املالتجارب  .4  كامل  كامل

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   قالتطبي  قالتوثي
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جودة التدريس عند مراجعة أداء أعضاء الهيئة التدريسية  موصف منهج تقيي .1  كامل  كامل

   نوظفين األكاديميين املختصيوامل

    رائق، بجميع طسكلفين بالتدريأنشطة تطوير قدرات التدريس لجميع املوصف  .2  كامل  كامل

 التدريس . 

 ناهج التربوية  والطرائق والوسائل التعليمية للبرامج الدراسية. وصف امل .3  كامل  كامل

وصف طرق مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية بتعليم الطلبة مختلف وجهات  .4  كامل  كامل

 النظروتمكينهم من التعبير عن رأيهم بحرية. 

 كلفين بالتدريس في اثراء التعليم وتحسين جودة تعليموصف طريقة مشاركة جميع امل .5  كامل  كامل

 الطلبة. 

 يمنهجية واضحة وشفافة في تقييم جودة التدريس كجزء أساس  يانالتحقق من تب .6  كامل  كامل

 كلفين بالتدريس.  عملية مراجعة أداء جميع امل من

 تدريس . الأعضاء هيئة  ييمالتحقق من مشاركة الطلبة بتق .7  كامل  كامل

حصل عليها أعضاء  يتلخيص الجوائز أو غيرها من شهادات التقدير الت .8  كامل  كامل

  ةالهيئةالتدريسي

 إيجابي كبير على ربتكرة و / أ و الفعالة التي كان له تأثيتوثيق التجارب التعليمية امل .9  كامل  كامل

 تعلم الطلبة 

 قخالصة التدقي التوفر  املضمو ن   قالتطبي  األتوثيق

  كامل  كامل  كامل   كامل  يا ألول

 النتيجة النهائية لتدقيق املعيار   مستوفي    √   

 غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات )  

 املالحظات الداعمة:  

  

 

 : املشاركة العلمية  واملهنية للطلبة  13املعيا ر  

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

  ةستخدمالتعلم امل –و  – منماذج التعلي .1  كامل  كامل

 نماذج طرائق التدريس الستخدمة  .2  كامل  كامل

 نماذج فرص التعلم التجريبي ة  .3  رغير متوف  قغير مطاب
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 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   قالتطبي  قالتوثي

عند تواجههم أنشطة  يوصف اسلوب تفاعل الطلبة مع حاالت التعلم الصعبة الت .1  كامل  كامل

 أي نموذج للتعليم والتعلم  ماستخدا

وصف عملية التعلم بشكل مشاريع وبحوث وعروض تقديمية وامتحانات  .2  كامل  كامل

 وغيرهاونتائجه 

 موصف كيفية إستخدام الطرق التعليمية لرفع مستوى تحدي الطلبة ومنها التعل .3  كامل  كامل

 شاريع، واملحاكاة .... إلخ. شكالت،  واعداد امللقائم على حل املا

 م لوصف فرص التعلم التجريبية، لفهم التطبيقات في مؤسسات حقل الع .4 غير مطبق   غير موثق  

 جنوع البرنام عهنية ومدى كفايته ا وتوائمه مشاركة العلمية واملوصف مناهج امل .5  كامل  كامل

 التعلم.  فوأهدا س يالدرا

واستخدم نتائجها  ةتدريسالهيئة الوصف مشاركة الطلبة بتقييم أعضاء  .6  كامل  كامل

 كتغذية راجعة. 

خالصة التدقي قا  التوفر  املضمو ن   قالتطبي   قالتوثي

 جزئي  جزئي   كامل   كامل ألول ي 

 
 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر   يمستوف   √  

 غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات )   

 املالحظات الداعمة:  

  

   
   

 : تعليم املدراء التنفيذيين  14املعيار 

    ةااليرادات السنوية للكلي يمن إجمال %5يطبق هذا املعيار إذا كانت ايرادات تعليم املدراء التنفيذيين تزيد عن   

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 ت السنوية  دراء التنفيذيو ن ونسبتها لإليراداكشف بموارد تعليم امل .1   رغير متوف  قغير مطاب

 نموذج حقيبة برامج تعليم الدراء التنفيذيي ن  .2  رغير متوف  قغير مطاب

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   قالتطبي  قالتوثي

وصف مجموعة برامج تعليم الدراء التنفيذيين،  وتحديد كي ف تساه م في تحقي  .1 جزئي   قغير موث

 قالرسال ة 
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دراء التنفيذيين والبرامج وصف طريقة تحقيق التكامل بين برامج تعليم امل .2  جزئي  قغير موث

 الدراسية،واإلسهامات العلمية، مع امثلة كافية. 

ستهدف من البرامج، ومستويات التعليم التي يمتلكها الستفيدون املوصف الجمهور  .3  يجزئ جزئي 

  امجموعة البرنامج مع رسالة الكلية واستراتيجيته قوكيف تتواف

 دراء التنفيذينوصف طريقة تطبيق ا إلجراءات لتحديد مدى تلبية توقعات امل .4  يجزئ  موثقغير 

 وتحديد فرص التطوير  والتحسين 

  نامثلة لفرص القبول في البرامج الدراس ي ة، التي يخلقها تعليم الدراء التنفيذيي .5 غير مطبق   قغير موث

  جوصف طريقة ضمان تلبي ة توقعات الستفيدين وتأثيرها على تطوير البرام .6 جزئي  جزئي 

 قخالصة التدقي التوفر  املضمو ن   قالتطبي  قالتوثي

  ر غير متوف  قغير مطاب  جزئي  جزئي  االولي

 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر   يمستوف   √  

 غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات ) 

 املالحظات الداعمة: 

  

  

 : مؤهالت أعضاء الهيئة التدريسية  وإسهاماتهم  15املعيا ر 

 متطلبات االعتماد العامة  التوفر  املضمو ن 

 سياسة تحدد مؤهالت أعضاء الهيئة التدريسية  .1  كامل  كامل

 جدول يوضح كفاية ومؤهالت أعضاء الهيئة التدريسية للسنة الدراسية الحالية   .2  كامل  كامل

 جدول تطو ر أعضاء الهيئة التدريسية حسب تأهيلهم ومساهمتهم بالبرامج للسنة الدراسية الحالية   .3  كامل  كامل

غير 

 مطابق

غير 

 متوفر 

 في السنوات الخمس القادمة.  نؤهليوتوزيع أعضاء الهيئة التدريسية امل نخطط تعيي .4

 متطلبات التوثيق للحكم على توفر املعيا ر   قالتطبي  قالتوثي

 طريقة تطبيق سياسة تحدد مؤهالت أعضاء الهيئة التدريسية  وتوزيعهم على االقسام واألنشطة املختلفة  .1  كامل  كامل

طبقة في توفير أعضاء وصف طريقة التعامل مع التخصصات العلمية الحديثة، والنماذج امل .2  كامل  كامل

 الهيئةالتدريسية. 

طريقة تصنيف توزيع أعضاء الهيئة التدريسية، وتفاصيل أنشطة مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية  .3  كامل  كامل

 وتأثيرهاوتوقيتاتها . 

 شتركة .  ؤسسة الشريكة في البرامج املقائمة أعضاء الهيئة التدريسية من امل .4 غير متوفر   غير موثق 
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 توضيحات عن التغيرات في توزيع أعضاء الهيئة التدريسية التي اجرتها في السنوات الخمس االضية.   .5 جزئي  جزئي 

في السنوات الخمس  نؤهليمضمون االستراتيجيات وخطط تعيين وتوزيع أعضاء الهيئة التدريسية امل .6 كامل  جزئي 

 القادمة. 

 التدريسية الذين يتولون تدريس مواد غير االختصاصية في البرامجالتحقق من عدم اضافة أعضاء الهيئة  .7 جزئي  جزئي 

 متعددة التخصصات . 

 شاركين في انماط التعليمدربين أو غيرهم من موظفي الدعم املدرسين الساعدين أو املوصف مؤهالت امل .8  لكام  لكام

 البديلة. 

 ساعدين في التدريس. بإستخدام املأدلة املحافظة على النتائج بجودة عالية  .9 جزئي  جزئي 

خالصة التدقي ق ا ألول  التوفر  املضمو ن  التطبي ق   قالتوثي

  كامل  كامل جزئي  جزئي  ي 

 النتيجة النهائية لتدقيق املعيا ر   يمستوف   √  

 غير مستوفي (يرفق التقرير بالفجوات واملعالجات )

 املالحظات الداعمة: 

  

  
  


