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مقدمة

الغرض من هذا الدليل هو تقديم إرشادات كافية للمؤسسات التعليمية ،حول كيفية إعداد دراسة التقويم الذاتي الخاصة بهذا
المستوى من مستويات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لبرامج الدراسات العليا؛ وكذلك تعليمات تبين الوثائق المطلوبة
لدعم موقف المؤسسة في كل معيار من معايير هذا المستوى .كما يوفر هذا الدليل معلومات منظمة للجان التقييم عن
المؤسسة التعليمية ،فتساعدهم في الحكم على مدى تحقيق المؤسسة التعليمية معايير هذا المستوى وكتابة مالحظاتهم حول

كل منها في الفراغات التي خصصت لذلك في هذا التقرير.

يتضمن الدليل تعلميات حول كيفية تعبئة المعلومات المطلوبة لكل معيار ومعاييره الفرعية ،والوثائق واألدلة المطلوبة
للكشف عن مدى تحقيق برامج الدراسات العليا كل معيار من معايير هذا المستوى ،ويتضمن أيضا جداول خاصة تساعد
على تفريغ البيانات المطلوبة حول كل معيار .كما يشمل الجزء الثاني من هذه الوثيقة خمسة عناوين فرعية ،تقابل المعايير
الخمسة لهذا المستوى من مستويات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ،وهي:

 – 0المعي ــار األول :رسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه ومخرجات التعلم
 – 2المعيار الثاني :بنية برامج الدراسات العليا
 – 3المعيار الثالث :البنية التنظيمية واإلدارية لبرامج الدراسات العليا
 – 2المعيار الرابع :البنية المادية

 – 2المعيار الخامس :البنية المالية

ويجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك دليال عاما حول إجراءات عملية ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ،وكيفية إعداد كل من
دراسة التقويم الذاتي وتقرير المقيمين الخارجيين يمكن الحصول على نسخة منه من المجلس.
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تقرير دراسة التقويم الذاتي

اسم المؤسسة التعليمية:

توقيع رئيس المؤسسة التعليمية:

التاريخ:
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معلومات عامة عن المؤسسة التعليمية
 .0اسم المؤسسة................................................. :
 .2نوع المؤسسة٭ :حكومية( ............. :إذا كانت المؤسسة حكومية ،نرجو االنتقال إلى الفقرة رقم )8
أهلية................:
 .3مقر المؤسسة................................................................................... :
 .2اسم المالك  /المالكون  /المؤسس /المؤسسون.................................................... :
 .2جنسية المالك  /المالكون  /المؤسس /المؤسسون.................... ............................. :
 .6تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي للمؤسسة..................... :نوعه.......................:
 .7الجهة المالكة للمؤسسة ) ( :شركة مساهمة مفتوحة ) ( ،شركة مساهمة مفتوحة ) ( ،شركة فردية ،
( ) جمعية خيرية ) ( ،مؤسسة) ( ،أخرى تذكر......................... :
 .8رقم وتاريخ قرار إنشاء المؤسسة :الرقم ،.............:والتاريخ.......................................:
 .9رقم الهاتف........................................................................ :
 .06رقم الفاكس....................................................................... :
 .00موقع المؤسسة في اإلنترنت ........................................................
 .02البريد اإللكتروني للمؤسسة...................... .................................. :
 .03صندوق البريد..................... .............................................. :
 .02عنوان المؤسسة......................... ........................................ :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
 .02بيانات أخرى ( تُذكر ):
........................................................................................................
........................................................................................................
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معلومات عامة عن المؤسسة التعلمية

القرار الجمهوري بالتأسيس

رقم  ..................................تاريخ ..................

أو
الترخيص من قبل الوزارة

أسماء أعضاء مجلس األمناء

-0
-3
-2
-4
-5
-6
-7
-8

الكليات التي تضمها المؤسسة

وتاريخ إنشاء كل منها

-9
-0
-3
-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9

برامج الدراسات العليا ا لتي تقدمها

المؤسسة التعليمية

-01
-0
-3
-2
-4
-5
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معلومات عامة عن برنامج الدراسات العليا

 .1اسم البرنامج.................... :
 .2نوع البرنامج  :مستقل ( )

مشترك بين قسمين أو أكثر

 .3الشهادة التي يمنحها البرنامج.................... :

( )

 .4القسم /األقسام.................... :

 .5رئيس القسم........................ :

 .6الرتبة العلمية....................... :
 .7منسق البرنامج (إن وجد أوتقدم بيانات رئيس القسم أدناه).................... :

 .8رقم الهاتف الشخصي....................... .................................... :
 .9رقم هاتف المكتب.................... :
.06

رقم الفاكس........................... :

البريد اإللكتروني..................................................................:
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متن التقرير

 – 0المعيار األول :رسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه ومخرجات التعلم


يرجى إعداد ملف يتضمن الوثائق واألدلة المطلوبة اآلتية مصنفة بحسب المؤشرات كما هو وارد أدناه:

 0-0رسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه:
2-0
-

نص رسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه.

أمثلة للبرامج واألنشطة والخطط التي أعدت استرشادا برسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه.
أمثلة لآللية المتبعة إلعداد الرسالة.

آلية مراجعة رسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه (إن وجدت).
مخرجات تعلم برنامج الدراسات العليا وأهدافه
آلية إعداد مخرجات تعلم البرامج
توزيع مخرجات التعلم على المقررات الدراسية
أمثلة لمخرجات تعلم البرنامج.
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يرجى تعبئة البيانات في الجداول أدناه ،مع ترك فراغ في األماكن المخصصة للجنة التقييم.
 0-0رسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه:
-

نص رسالة برنامج الدراسات العليا وأهدافه.

-

فيما ال يزيد عن فقرة ،قدم أمثلة للبرامج واألنشطة والخطط التي أعدت مسترشدة برسالة البرنامج.

-

فيما ال يزيد عن فقرة ،قدم أمثلة لآللية المتبعة إلعداد الرسالة.

-

فيما ال يزيد عن فقرة ،وضح آلية مراجعة رسالة المؤسسة وأهدافها (إن وجدت).

مالحظات لجنة التقييم على رسالة المؤسسة التعليمية (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 0-3مخرجات تعلم برنامج الدراسات العليا وأهدافه:
-

اشرح آلية إعداد مخرجات تعلم البرنامج

-

أعط أمثلة لتوزيع مخرجات تعلم البرنامج على مقرراته الدراسية

-

أعط أمثلة لمخرجات تعلم أحد البرامج األكاديمية.
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مالحظات المؤسسة التعليمية اجإجمالية على المعيار (نقاط القوة ،ومواطن الضعف ،وخطة تحسين مزمنة)

11

مالحظات لجنة التقييم اجإجمالية على المعيار (يعبأ من قبل لجنة التقييم).
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 –3المعيار الثاني :بنية برنامج الدراسات العليا


يرجى إعداد ملف يتضمن الوثائق واألدلة المطلوبة اآلتية مصنفة بحسب المؤشرات كما هو وارد أدناه:

 0-2مواصفات برنامج الدراسات العليا:
-

وثيثة مواصفات البرنامج
الشهادة التي يمنحها البرنامج.

-

نسخ من الخطة الدراسية للبرنامج مفصلة.

 2-2المقررات الدراسية:
-

قائمة بجميع المقررات الدراسية ،وتوصيفاتها للبرنامج مع تحديد الساعات المعتمدة أمام كل مقرر،
وتوضيح المتطلبات حسب :الكلية والقسم ،وكذلك توزيعها على الفصول الدراسية.

 3-2نظام الدراسة:
-

لخص نظام الدراسة في البرنامج ،والضوابط المتعلقة بإجراءات المواظبة ،واالنتقال ،والتأجيل
وغيرها من الوثائق المتصلة بنظام الدراسة في المؤسسة التعليمية.

 2-2نظام اإلشراف على الرسائل العلمية:
-

نظام اإلشراف على الرسائل العلمية

-

قائمة بالمشرفين

-

آلية تدوير المشرفين والممتحنين الداخليين والخارجيين.

 2-2أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والفنيين:
-

قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (متفرغون وغير متفرغين) ،وبحسب التخصص،
والدرجة العلمية ،والجنس ،والجنسية.
نسخ من ق اررات تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الثابتين ،ومن عقود العمل مع المتعاقدين.
العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بحسب كل فئة :أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد،

مدرس مساعد ،معيد (أنظر النماذج الحقاً).

قوائم بأسماء الفنيين (متفرغون وغير متفرغين) ،وبحسب التخصص ،والدرجة العلمية ،والجنس،
والجنسية.
نسخ من ق اررات تعيين الفنيين ،ومن عقود العمل مع الفنيين المتعاقدين.
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-

العبء التدريسي للفنيين بحسب كل فئة (أنظر الجدوال الحقاً).

 0-2نظام القبول والتسجيل:
-

نظام القبول والتسجيل ،وخطة القبول ،والطاقة االستيعابية السنوية المعتمدة.

 7-2البحث العلمي
-

سياسات واجراءات البحث العلمي ،والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية ،وتشجيع اإلبداعات العلمية

-

آلية دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد

واألدبية.

 -الدعم المالي واإلداري المخصص للبحث العلمي.

8-2

متابعة ومراجعة برامج الدراسات العليا

-

آلية متابعة القسم العلمي لجودة األطروحات العلمية.

-

آلية المراجعة الدورية وتقييم مدى تحقيق أهداف البرنامج ومخرجاته.
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 0-3مواصفات البرنامج

اشرح ،في نقاط ،اآللية التي تتبعها المؤسسة التعليمية إلعداد مواصفات برامج الدراسات العليا

مالحظات

الكلية ......................... :القسم......................... :
نظام البرنامج :فصلي/سنوي ................ :مدة الدراسة في البرنامج................. :
م

توزيع الخطة الدراسية على مكوناتها

0

متطلبات القسم اجإجبارية

3

متطلبات القسم االختيارية

2

أخرى--- :

عدد الساعات المعتمدة

4
5

مالحظات لجنة التقييم على الخطة الدراسية (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 3-3المقررات الدراسية:
الكلية......................... :

التخصص/البرنامج................................................... :

القسم......................... :

مسمى الشهادة التي تمنح.......................................... :

أسماء المقررات (يوضع بين قوسين عدد الساعات األسبوعية أمام كل مقرر)
متطلبات الكلية

م

متطلبات القسم

متطلبات القسم

اجإجبارية

االختيارية

0
3
2
4
5
6
7
8
9
01

مالحظات لجنة التقييم على المقررات الدراسية (تعبأ من قبل لجنة التقييم):

15

أخرى تذكر

 2-3نظام الدراسة في البرنامج
(أنظر المعايير)

مختصر أدناه ،في نقاط ،لنظام الدراسة في المؤسسة:
ا
قدم وصفا

مالحظات لجنة التقييم على نظام الدراسة (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 4-3نظام اجإشراف على الرسائل العلمية.
اشرح ،في نقاط ،نظام اإلشراف على الرسائل العلمية في البرنامج:

قدم كشفا بالمشرفين على الرسائل العلمية هذا العام ،وتوزيعهم على الطلبة ،وفقا للمعلومات المطلوبة التي حددها معيار
اإلشراف على الرسائل العلمية ،مبينا أي استثناءات وسببها.

اشرح آلية تكليف الممتحنين الداخليين والخارجيين

قدم كشفا بالممتحنين الداخليين والخارجيين على الرسائل العلمية هذا العام ،وتوزيعهم على الطلبة ،وفقا للمعلومات المطلوبة
التي حددها معيار اإلشراف على الرسائل العلمية ،مبينا أي استثناءات وسببها.

مالحظات لجنة التقييم على نظام اجإشراف على الرسائل العلمية (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 5-3أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
عدد الطلبة...................... :

التخصص........................................... :
أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

(يجب أال تتضمن هذه اجإحصائية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المنتدبون ،والمعارون ،ومن ليس لديه جدول تدريسي ،ونرى أن تخصص إحصائية مستقلة بهذه الفئة)

المرتبة العلمية

نسبة المتفرغين

نسبة غير المتفرغين

متعاقد

متعاقد

()%

ثابت

()%

ثابت

نسبة اجإجمالي
()%

ثابت

متوسط

النصاب

متعاقد

األساتذة
األساتذة المشاركون
األساتذة المساعدون
إجمالي أعضاء هيئة
التدريس
المدرسون المساعدون
المعيدون
إجمالي أعضاء هيئة

التدريس ومساعديهم.
متوسط نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في التخصص:
مالحظات لجنة التقييم على أعضاء هيئة التدريس (تعبأ من قبل لجنة التقييم):

مطابق

غير مطابق
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مطابق

غير مطابق

تابع  4-3أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
فنيو المختبرات والورش والمشاغل

عدد الطلبة...................... :

التخصص........................................... :

فنيو المختبرات والورش والمشاغل
النوع

عدد

المختبرات/الورش/

نسبة الثابتين
()%

نسبة المتعاقدين (
)%

متوسط

النصاب

المشاغل
فنيو المختبرات
فنيو الورش
فنيو المشاغل
مالحظات لجنة التقييم على الفنيين (تعبأ من قبل لجنة التقييم):

مطابق

غير مطابق
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مطابق

غير

مطابق

 6-3نظام القبول والتسجيل
لخص ،في جدول أدناه ،أعداد الطلبة في البرنامج للسنة الحالية والسنتين السابقتين ،وفي حال كان البرنامج جديدا،
قدم إحصائية بأعداد الطلبة المتوقع قبولهم العام األول والعامين التاليين:

مختصر ،في نقاط ،لنظام القبول والتسجيل في البرنامج أدناه:
ا
قدم وصفا

مالحظات لجنة التقييم على نظام القبول والتسجيل (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 7-3البحث العلمي:
بين ،في نقاط ،كيف تلتزم المؤسسة التعليمية بالسياسات واإلجراءات المتصلة بالبحث العلمي ،والمشاركة في المؤتمرات
المحلية والدولية ،وتشجيع اإلبداعات العلمية واألدبية ،واآللية المتبعة لدعم البحوث المشتركة والمتعلقة بخدمة
المجتمع ومعالجات مشكالته.

اشرح ،في نقاط ،نوع المساعدة التي تقدمها المؤسسة التعليمية ألعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين لتطوير برامجهم
البحثية واشراكهم في الفرق البحثية بما يسهم في تطوير مشروعاتهم البحثية.

قدم أمثلة على الدعم المالي والمادي واإلداري ,والمصادر المعلوماتية التي توفرها المؤسسة التعليمية لدعم إجراء البحوث
والدراسات العلمية.
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مالحظات لجنة التقييم على البحث العلمي (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 8-3متابعة ومراجعة برامج الدراسات العليا:
اشرح ،في نقاط ،اآللية التي يتبعها القسم العلمي لمتابعة جودة األطروحات العلمية.

اشرح ،في نقاط ،اآللية التي يتبعها القسم العلمي للمراجعة الدورية وتقييم مدى تحقيق أهداف البرنامج ومخرجاته.

مالحظات لجنة التقييم على متابعة ومراجعة البرنامج (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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مالحظات المؤسسة التعليمية اجإجمالية على المعيار (نقاط القوة ،ومواطن الضعف ،وخطة تحسين مزمنة)
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مالحظات لجنة التقييم اجإجمالية على المعيار (تعبأ من قبل لجنة التقييم):

25

 -2المعيار الثالث :البنية التنظيمية واجإدارية لبرامج الدراسات العليا


يرجى إعداد ملف يتضمن الوثائق واألدلة المطلوبة اآلتية مصنفة بحسب المؤشرات كما هو وارد أدناه:

 0-3إدارة برامج الدراسات العليا:

 الهيكل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا ،ومهام واختصاصات المستويات اإلدارية العليا.-

نسخ من ق اررات تشكيالت مجالس الدراسات العليا القيادية على مستوى المؤسسة.
السيرة الذاتية لنائب رئيس الجامعة/عميد الدراسات العليا.

السير الذاتية لرؤساء األقسام العلمية التي تقدم برامج دراسات عليا.
كشف بأسماء مديري الوحدات والدوائر المالية ،والخدماتية األخرى.
نظام المجالس (أعضاء المجالس ،تعيينهم ،نظام عمل المجالس ،مؤهالت األعضاء ،الصالحيات) ،ويتضمن
بيانا بالمؤهالت الجامعية ،والخبرات المطلوب توافرها في رئيس المؤسسة ،ونوابه ،والعمداء ،والمدراء ،ورؤساء

االقسام ،والنظام المتبع في تعيينهم.
-

سياسة الدراسات العليا والبحث العلمي في المؤسسة.

-

 2-3االستقاللية األكاديمية:
-

نسخة من نظام الدراسات العليا في المؤسسة.
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-

يرجى تعبئة البيانات في الجداول أدناه ،مع ترك فراغ في األماكن المخصصة للجنة التقييم.

 0-2إدارة برامج الدراسات العليا:
المجلس ...................
أسماء أعضاء مجلس الدراسات العليا
الرقم

اجإسم

سنة الحصول عليه

المؤهل

.0
.2
.3
.2
.2
.0
...

 -الهيكل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا:

27

المرتبة األكاديمية

تاريخ الحصول
عليها

مالحظات لجنة التقييم على إدارة برامج الدراسات العليا (تعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 3-2وضح ،في نقاط ،طبيعة االستقاللية األكاديمية التي توفرها المؤسسة التعليمية لبرامج العليا (وفقا لمتطلبات
المعيار):

مالحظات لجنة التقييم على االستقاللية األكاديمية لبرامج الدراسات العليا (تعبأ من قبل لجنة التقييم):

29

مالحظات المؤسسة التعليمية اجإجمالية على المعيار (نقاط القوة ،ومواطن الضعف ،وخطة تحسين مزمنة)
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مالحظات لجنة التقييم اجإجمالية على المعيار (يعبأ من قبل لجنة التقييم).
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 – 4المعيار الرابع :البنية المادية


يرجى إعداد ملف يتضمن الوثائق واألدلة المطلوبة اآلتية مصنفة بحسب المؤشرات كما هو وارد أدناه:

 3-2 – 0-2القاعات الدراسية ،والمختبرات ،والمكاتب:
-

قوائم تؤكد توافر قاعات للتدريس لبرنامج الدرسات العليا وسعتها وتجهيزاتها.

-

قوائم تؤكد توافر التسهيالت كافة الستخدام األبنية ،واستعمال تجهيزاتها.

-

ما يؤكد توافر تأمين شروط السالمة العامة كافة ،ال سيما لوحات المخارج المخصصة لحاالت الطوارى.

-

وثائق (مثل الصور) تؤكد توافر مدرج متعدد الوظائف ،وسعته ،ومحتوياته ،والنشاطات التي تُقام فيه.
قوائم بالمختبرات المتوافرة لبرنامج الدرسات العليا ،ومساحاتها ،وتجهيزاتها ،وصالحياتها ،واستخداماتها .توزع

-

قوائم بالمكاتب واألجهزة واألثاث المتوافرة ألعضاء هيئة التدريس ،والموظفين في برنامج الدرسات العليا.

-

حسب متطلبات التخصص وبوضوح.

 4-4المكتبة:
-

قوائم بمحتوى مكتبة البرنامج من الكتب والمراجع ،والدوريات ،والمنشورات ،والتجهيزات،

-

أسماء العاملين في المكتبة ،بمن فيهم أمين المكتبة ... ،وغيره.

-

محتويات المكتبة من أجهزة ووسائل.

 5-4المصادر اإللكنرونية:
-

قوائم بمصادر التعلم المتنوعة.

-

برامج وجداول تدريب مستخدمي المصادر اإللكترونية.

-

آلية مراقبة النشر واستخدام مصادر المعلومات

-

آلية ارتباط المؤسسة التعليمية بمركز المعلومات التابع للو ازرة.

 6-4األجهزة والوسائل التعليمية:
-

قـوائم بــاألجهزة والوســائل التعليميــة المتـوافرة داخــل المؤسســة ،وأعــدادها ،ومواصــفاتها ،وأمــاكن توافرهــا بحســب :كــل
قسم ،ومرفق.

7-2
-

القبول والتسجيل،
نسخ من الوثائق المتعلقة بالقبول والتسجيل ،والنظام اإللكتروني المستخدم.
قوائم بمحتويات الوحدة من التجهيزات والوثائق ،وأسماء العاملين فيها ،وسيرهم الذاتية ،ونسخ من مؤهالتهم.

 8-2السجالت والملفات:
-

قوائم بالسجالت المتوافرة في المؤسسة ونوع الملفات وتصنيفاتها.

قوائم بمحتويات الوحدة من :التجهيزات ،والوثائق ،وأسماء العاملين فيها ،وسيرهم الذاتية ،ونسخ من مؤهالتهم.
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يرجى تعبئة البيانات في الجداول أدناه ،مع ترك فراغ في األماكن المخصصة للجنة التقييم.
 0-4القاعات الدراسية ،والمختبرات ،والمكاتب:

أوالً ،ال بد من تحديد ما إذا كانت مرافق المؤسسة تقوم على أرض تمتلكها أم مرافق مستأجرة.

 0-3-4قاعات التدريس  ( :إجمالي مساحات القاعات المتوافرة : ) ..................................
المتطلب
التخصص

المتوافر حاليا

المؤشر
حصة كل طالب

عدد الطلبة في كل

عدد

المساحة

في القاعة

قاعة

قاعات

اجإجمالية

التخصصات العلمية والتطبيقية:

ال تقل عن
(0.2م)2

 26طالباً  /طالبة
على األكثر

التخصصات اإلنسانية واإلدارية:

ال تقل عن

 06طالباً  /طالبة

2

(0.2م )
مساحة قاعة التدريس أو المناقشة

التدريس

على األكثر
2

ال تقل مساحتها عن (26م )

سعة مجموع قاعات التدريس

ال يقل الحد األدنى عن ( )%06من

والمحاضرات والمناقشات

المجموع الكلي لعدد طلبة الجامعة في
وقت واحد.

قاعات المحاضرات العامة

قاعتين بسعة  066طالب لكل منهما
كحد أقصى ،تكون مجهزة باألثاث
واألجهزة المناسبة.

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)
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للقاعات

مطابق

غير مطابق

مدرج األ نشطة والندوات  ( :إجمالي المساحة المتوافرة ) ..................
المتطلب

المؤشر

عدد المدرجات

 0على األقل

سعة المدرج الواحد

 266طالب على األقل

مساحة المدرج الواحد

2

286م

المتوافر حاليا

مطابق

غير مطابق

على األقل

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)

 3-4المختبرات :تورد قائمة منفصلة ومفصلة بالمختبرات المتوافرة ومحتوياتها من األجهزة واألدوات
المختبرات  ( :إجمالي المساحة المتوافرة ) ..................
المتطلب
عدد المختبرات
مساحة المختبر الواحد

المتوافر حاليا

المؤشر
 0على األقل من كل نوع
2

06م على األقل

ع ــدد الطلب ــة ف ــي المختب ــر  26طالباً على األكثر

الواحد

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)
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مطابق

غير مطابق

الورش والمشاغل ( :إجمالي المساحة المتوافرة  ) .........تورد قائمة منفصلة ومفصلة بالمختبرات المتوافرة ومحتوياتها من

األجهزة واألدوات

المتطلب

المتوافر حاليا في الكلية

المؤشر

عدد الورش

 0عل ـ ـ ـ ــى األق ـ ـ ـ ــل (بم ـ ـ ـ ــا

مساحة الورشة الواحدة

06م 2على األقل

المخصص للطالب الواحد

2م 2على األقل

عدد الطلبة في الورشة الواحدة

 26طالباً على األكثر

مطابق

غير مطابق

يتناسب وعدد الطلبة)

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)

مختبرات اللغات  ( :إجمالي المساحة المتوافرة  ) ..................إذا اقتضت طبيعة التخصص ذلك
المتطلب

المتوافر حاليا

المؤشر

عدد المختبرات

 0على األقل (بما يتناسب وعدد الطلبة)

عدد الطالب  /الطالبات

 26طالباً على األكثر

في المعمل الواحد
مساحة المختبر الواحد

2

06م

على األقل

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)
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مطابق

غير مطابق

معامل الحاسب اآللي (عالية التجهيز)  ( :إجمالي المساحة المتوافرة  ) ..................إذا اقتضت طبيعة التخصص

ذلك

المتطلب

المتوافر حاليا

المؤشر

عدد المعامل

 0علـ ــى األقـ ــل (بمـ ــا يتناسـ ــب

عدد الطالب  /الطالبات في

 26طالباً على األكثر

عدد المعامل

 0عل ـ ــى األق ـ ــل (بم ـ ــا يتناس ـ ــب

مطابق

غير مطابق

وعدد الطلبة)

المعمل الواحد

وعدد الطلبة)

المختبرات المخصصة لتخصصات
معينة؟ ما هي؟ وما عددها؟ ومدى

مناسبتها؟ (مثل مختبرات خاصة
بطلبة الحاسب اآللي)

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)

 2-4مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واجإداريين :
المتطلب
نوع المكتب

المؤشر
عدد

المكاتب

مكتب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه
 منفردمكتب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه
 -مشترك مع آخر

المساحة
9م 2على األقل
 2.2م 2علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

األقل لكل فرد

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)
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المتوافر حاليا
المساحة

اجإجمالية

مطابق

غير مطابق

 4-4المكتبة:
المتطلب

المؤشر

المساحة اجإجمالية

866م 2على األقل

المساحة المخصصة لكل

6,8م2على األقل

المتوافر حاليا

طالب

نسبة المقاعد إلى الطلية

 %22من مجمـوع الطـالب وأعضـاء
هيئة التدريس ومساعديهم.

عدد الموظفين

موظف لكل  266طالب

أجهزة حاسوب

بواقع جهاز واحد لكل  266طالب

نسبة المتخصصين في

 %26من مجموع موظفي المكتبة

المكتبات
اقتناء مجموعات من

مختلف مصادر المعلومات

عشرة عناوين لكل طالب كحد أدنى،

على أال يقل عدد العناوين في

المكتبة عن عشرة آالف عنوان.
الدوريات بنوعيها :الورقية
واإللكترونية

االشتراك بخمسة عناوين في كل
تخصص

به

مرخص

للمؤسسة

التعليمية لمدة خمس سنوات سابقة
على األقل ،وبأشكال مختلفة ورقية

ومصغرات

فيلمية،

وأقراص

مضغوطة ... ،وغيرها.
المعاجم

اللغوية،

ودوائر

المراجع األساسية الالزمة

تشمل

للبحث والدراسة

المعارف ،ومعاجم التراجم ،والسير
واألدلة ،والكتب الثانوية ،واألطالس

البيبلوغرفيات،
ا
و

وغيرها،

واللغات

العربية واألجنبية .ويوفر منها عدد
مناسب باللغات األجنبية الضرورية
للتخصصات.
تنظيم المكتبة

تنظم المكتبة بسلسلة من اإلجراءات
الفنية ،كتسجيلها ،وادخالها ،وفهرستها

وتصنيفها ،وفق أحدث األنظمة،

والقواعد والمعايير الدولية ،وكذلك
حفظها عن طريق تجليدها وترميزها.
تقديم الخدمات المعلوماتية

تشمل مراجع وارشاد واعارة واجراات
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مطابق

غير مطابق

 4-4المكتبة:
المتطلب

المتوافر حاليا

المؤشر
حجز المصادر والمراجع والتصوير،
وطلب صور للمواد غير المتوافرة في
المكتبة للباحثين والدارسين ،وتيسير

االنتفاع من هذه الخدمات بالطرق
المختلفة.
حوسبة المكتبة

يتم وفق أحدث األنظمة الحاسوبية
المتاحة لهذا الغرض.

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)
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مطابق

غير مطابق

 5-4المصادر اجإلكترونية
المتطلب

مطابق

المتوافر حاليا

غير مطابق

أنواع المصادر

آلية اتاحتها للمستخدمين
برامج تدريب المستخدمين

آلية مراقبة النشر والتصفح

الربط بمركز تقنيات
المعلومات في التعليم العالي
ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)

 6-4األجهزة والوسائل التعليمية:
المتطلب

المتوافر حاليا

المؤشر

أجهزة حاسوب

بمع ـ ــدل جه ـ ــاز واح ـ ــد عل ـ ــى األق ـ ــل لك ـ ــل

شخصية

عضـ ــو هيئـ ــة تـ ــدريس ،وجهـ ــاز حاسـ ــوب
واحد على األقل لكل ( )22طالباً.

جهاز عرض الشرائح بمعدل جهاز واحد على األقل لكل قسم.
أجهزة القسم

جه ــاز حاس ــوب م ــع طابع ــة عل ــى األق ــل

جهاز عرض

جهاز واحد على األقل لكل قسم.

لكل قسم.

البيانات
ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)
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مطابق

غير مطابق

 7-4وحدة القبول والتسجيل:
المتطلب

المتوافر حاليا

المؤشر

المدير

مدير متفرغ

اجإدارات المعاونة

تشمل إدارة القبول ،وادارة التسجيل ،وادارة

مكتب اإلداري المنفرد

 9م2على األقل

مكتب اإلداري

المشترك مع آخر

الوثائق ،وغيرها من اإلدارات واألقسام.
 2.2م2على األقل لكل فرد

توافر النماذج والوثائق

تشـمل :طلـب االلتحـاق – بطاقـة التسـجيل

والسجالت

– بطاق ـ ــة االنس ـ ــحاب واإلض ـ ــافة – س ـ ــجل
درج ـ ــات الطال ـ ــب – الش ـ ــهادات – س ـ ــجل
الخ ـريجين) .وأن يحــتفظ بالوثــائق األصــلية
أو بصــورة مصــدقة عليهــا لكــل طالــب فــي

ملف خاص به.
التجهيزات واألجهزة

شاش ــة لك ــل مس ــجل عل ــى األق ــل عل ــى أال

الالزمة لعمل الوحدة

يزي ــد ع ــدد الط ــالب لك ــل مس ــجل أو كات ــب
تسجيل عن  266طالب.

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)
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مطابق

غير مطابق

 8-4السجالت والملفات:
المتطلب

المتوافر حاليا

المؤشر

سجالت وملفات خاصة

الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم_ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواردات

بالشؤون المالية

_المصروفات  ...وغير ذلك

سجالت وملفات خاصة

سجل خاص بكل موظف

مطابق

بشؤون العاملين
سجالت وملفات خاصة بحفظ

بحسب األصول المتبعة

المعامالت الخاصة بإدارة

المؤسسة التعليمية

سجالت وملفات خاصة

التسـ ـ ـ ــجيل ,القبـ ـ ـ ــول ,المتابعـ ـ ـ ــة,

بشؤون الطالب

االمتحانات والدرجات ,التخرج

أخرى

أي سجالت وملفات أخـرى تـرى
لجن ــة التقي ــيم الخ ــارجي ض ــرورة
توافرها.

ملحوظات على ما سبق( :تعبأ من قبل لجنة التقييم)

مالحظات المؤسسة التعليمية اجإجمالية على المعيار (نقاط القوة ،ومواطن الضعف ،وخطة تحسين مزمنة)
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غير مطابق
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مالحظات لجنة التقييم اجإجمالية على المعيار (يعبأ من قبل لجنة التقييم).
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 -5المعيار الخامس :البنية المالية للمؤسسة التعليمية


يرجى إعداد ملف يتضمن الوثائق واألدلة المطلوبة اآلتية مصنفة بحسب المؤشرات كما هو وارد أدناه:

 0-2موارد برنامج الدراسات العليا وموازنته:

 -الوثائق التي تؤكد توافر موارد مالية لبرنامج الدراسات العليا ،وأنواعها ،ومصادرها.

 الموازنــة الســنوية للبرنــامج مفصــلة تشــمل اإلي ـرادات ،والنفقــات المتوقعــة خــالل الســنة علــى أن يســبق إعــدادها وتنفيــذهاتخطيط تعليمي سليم ،وتقييم إجراءات تخطيط الميزانية بانتظام.

 2-2النظام المحاسبي للمؤسسة:
 نسخة من النظام المحاسبي المعتمد في المؤسسة وطرق تقييمه.-

نسخ من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنسبة للجامعات الحكومية؛ أو نسخة من النظام المحاسبي

المعتمد في المؤسسة األهلية وطرق تقييمه ،وتقارير المحاسبين القانونيين.

 آليات إعداد الموازنة ،ومراجعتها.-

التقارير المالية للمسؤولين المختصين في المؤسسة التعليمية ،ومجلس األمناء.

نسخ من الحساب الفصلي والختامي .وتدقيق الحسابات السنوية المالية للمؤسسة التعليمية من قبل محاسبين قانونيين

اء بصفة شخصية أو مهنية.
معتمدين ومستقلين ،ال تكون لهم أي صلة مباشرة بالمؤسسة سو ً

 3-2نظام إيرادات المؤسسة:
 نسخة من نظام اإليرادات المعتمد في المؤسسة (ما يخص الد ارسـات العليـا) ،والـذي يوضـح مصـادره وحجمـه ،وبحسـبكل خدمة تقدمها.

 اإليرادات المالية لبرنامج الدراسات العليا مما يلي:

الرسوم الدراسية المقررة على الطلبة ،واألجور الخاصة بالخدمات التي تقدمها للطلبة.



التبرعات والهبات والمنح والوصايا واألوقاف ،مع مراعاة األحكام الواردة بهذا القانون.



مقابل الخدمات األكاديمية أو العلمية أو البحثية أو االستشارية التي تقدمها للغير.



عائدات أموالها المنقولة ،وغير المنقولة ،ومن مشاريعها االنتاجية ،وعائدات المطبوعات والمنشورات.

 -مصروفات الثالث السنوات الماضية التي أنفقت على اآلتي:

 oتحديث البرنامج والمقررات الدراسية.

 oتطوير طرق التدريس ،وتدريب أعضاء هيئة التدريس.
 oالبحث العلمي والنشر ،والمؤتمرات العلمية.
 oاألجهزة والوسائل التعليمية ،ومصادر التعلم.
 oشراء الكتب والمراجع والدوريات العلمية.
 oشراء مواد وأجهزة للمختب ارت.
 oشراء أدوية ومستلزمات طبية للوحدة الصحية.
 oاإليفاد للدراسات العليا.
 oاألنشطة الطالبية.
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-

يرجى تعبئة البيانات في الجداول أدناه ،مع ترك فراغ في األماكن المخصصة للجنة التقييم.

 0-5موارد برنامج الدراسات العليا وموازنته السنوية:
أكتب في نقاط

أري لجنة التقييم في موارد البرنامج (يعبأ من قبل لجنة التقييم):
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2-2

موازنة برنامج الدراسات العليا:

أكتب في نقاط ملخصا الموازنة وبنودها المختلفة.

رأي لجنة التقييم في موازنة البرنامج (يعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 2-2النظام المحاسبي للمؤسسة:
أكتب في نقاط النظام المحاسبي للمؤسسة.

رأي لجنة التقييم في النظام المحاسبي للمؤسسة (يعبأ من قبل لجنة التقييم):
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 2-5مصروفات برنامج الدراسات العليا:
حدد في نقاط المصروفات الرئيسة.

رأي لجنة التقييم في نظام اجإيرادات (يعبأ من قبل لجنة التقييم):
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مالحظات المؤسسة التعليمية اجإجمالية على المعيار (نقاط القوة ،ومواطن الضعف ،وخطة تحسين مزمنة)
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مالحظات لجنة التقييم اجإجمالية على المعيار (يعبأ من قبل لجنة التقييم).
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