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 مقدمة:
ا الجزء منن دلينل ضنمان الجنودة واالعتمناد علنى االدوات التني تسناعد فرينق يحتوي هذ

الننى سننهولة ودقننة اتخنناذ االحكننام  يننؤديالتقننويم علننى تسننجيل االدلننة وفننق نظننام معننين 
 ومن ثم كتابة التقرير في صورته النهائية.

كمنننا ذكرننننا سنننابقا ان البيئنننة الجامعينننة تتكنننون منننن جواننننب متعنننددة   وتنننؤثر فننني االداء 
ان بننناء ادوات تقويميننة و .اهيننع عننن التفاعننل بننين هننذه العوامننلجننامعي عوامننل كثيننرة نال

مننع االخننذ باالعتبننار ان كننل عامننل يتكننون مننن مجموعننة مننن   لكننل مننن هننذه العوامننل 
المكوننات التني تحتنوي بندورها علنى ادوات خاصنة بهنا عملينة شناقة تسنتلزم الكثينر منن 

 الوقت والجهد والمال .
تهم فني اعلنى خبنرات المقنومين وكفناءلمقترحة في هنذا الندليل منهجية االفلسفة وال تركز

التقويم وضمان الجودة للمؤسسة يضاف الى ذلع االلتزام بنظنام ضنبط الجنودة ودليلهنا 
 واتباع المعايير ومن ثم استخدام مجموعة االدوات التقويمية.

ام الصننننادرة ان تعنننندد االدوات واالسنننناليب المسننننتخدمة يسنننناعد علننننى دقننننة اتخنننناذ االحكنننن
وكنننذلع المناقشنننات وتبنننادل االراء بنننين اعضننناء فرينننق التقنننويم   اال ان كنننل ذلنننع يعتمننند 

 على خبرة ومهارة وفهم المقوم والفريق.
التقنويم تتطلب ادوات التقويم استخدام اسلوبين من اسناليب التقنويم االسنلوب االول هنو 

 التقويم الكمي . النوعي واالخر هو
 

 

 
 التقويم النوعي :

تستخدم فيه ادوات واساليب عديدة منهنا المناقشنات والمقنابالت والمالحظنات وفحن  و 
يكنننون  بهنننذاالسنننجالت واالعمنننال ودراسنننة الحننناالت والمقننناييس واالسنننتبانات وغيرهنننا . و 

اسلوب التقويم النوعي. وعلنى ضنوء المعلومنات والبياننات واالدلنة  قد اتبعفريق التقويم 
قننوم الفريننق بتلخنني  النتننائج واالحكننام التنني توصننل التنني تتجمننع لنندى اعضنناء الفريننق ي
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لتي تبنين جنودة اداء المؤسسنة اليها باالجابة على فقرات وعبارات المقاييس المكتوبة وا
 التركيز هنا ينصب على جودة المدخالت والعمليات والمخرجات .. و 

ومعننننى ذلنننع عنننند اصننندار الحكنننم البننند ان ينظنننر المقنننوم   مسنننتخدما خبرتنننه ومسنننتعينا 
العوامنننل المختلفنننة فننني المؤسسنننة علنننى  وكيفينننة تنننلثير كنننلبالمعنننايير واالدوات المختلفنننة 

مسننتوى االداء العننام للمؤسسننة وعلننى مسننتوى تحصننيل الطلبننة وجننودة الننتعلم والتنندريس 
 فاالحكام هنا تميل الى الشمولية والتكامل.   وسلوع الطلبة واتجاهاتهم ونموهم الكلي 

 
 التقويم الكمي:
علنى وضنع االحكنام فني صنورة رقمينة   ويتني  في هنذا االسنلوب الفريق  يركز اعضاء

كنل علنى حندة منن ناحينة كمينة التقويم الكمني النظنر بدقنة النى عناصنر اداء المؤسسنة 
 .والمخرجاتالعمليات المدخالت و  وبالتالي التركيزعلى جودة

االدوات ة و ان التكامننننل بننننين االسننننلوبين واتبنننناع المعننننايير الموضننننوعة واسننننتخدام االدلنننن
توضنن  االحكننام النهائيننة عننن المؤسسننة مننن حيننث جننودة ادائهننا والمناقشننات الجماعيننة 

 .واالعتماد وامكانية حصولها على شهادة ضمان الجودة
 

 االدوات المستخدمة في الدليل:
ن  تركنز عملينة التقنويم علنى مراجعنة العناصنر ا ساسنية للمؤسسنة ومجاالتهنا التني تكننو 

 لجودة اداء المؤسسة وبرامجها. وهذه العناصر هي: يالنهائمجتمعة التقويم 
 .رؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططها.1
 .القيادة والتنظيم االداري.2
 .الموارد المالية والمادية والتقنية والبشرية.3
 .اعضاء هيئة التدريس.4
 .الطلبة.5
 .الخدمات الطالبية.6
 .البرامج والمناهج الدراسية.7
 .البحث العلمي.8
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 .خدمة المجتمع.9
 .التقويم.10
 .االخالقيات الجامعية.11

بننننناء المقنننناييس النوعيننننة المتخصصننننة لكننننل عنصننننر مننننن العناصننننر تننننم بموجننننب ذلننننع 
امنام كنل ت ثالثنة بندائل منن العبنارات ووضنع االمذكورة اعاله وتضمنت المقاييس عندد

م االجابننة اعضنناء الفريننق قننراءة كننل عبننارة بدقننة وامعننان ومننن ثنن  وعلننى عبننارة لالجابننة 
وفضننال عننن ذلننع تننم تحدينند المؤشننرات الكميننة لكننل عنصننر   باختيننار البننديل المناسننب

مننلء المعلومننات والبيانننات الموجننودة علننى شننكل اعضنناء الفريننق وعلننى مننن العناصننر 
 جداول بكل دقة وامانة.

ؤثر بالشنع مقناييس النوعينة والكمينة سنتلل ةالعشوائي التعبئةونود ان ننوه الى ان عملية 
ى نتننننائج عمليننننة التقننننويم ومننننن  النننندرجات المطلوبننننة للمؤسسننننة وبالتننننالي ستخضننننع علنننن

الفحننن  المينننداني لمطابقنننة مضنننمون المقننناييس المدوننننة منننع واقنننع حنننال المؤسسنننة النننى 
 من قبل مجلس ضمان الجودة واالعتماد في اتحاد الجامعات العربية . المؤسسة 
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واهداف المؤسسة  س رؤية ورسالةمقايي: المحور االول
 وخططها

 ..مقياس رؤية ورسالة واهداف المؤسسة 1
 .مقياس جودة التخطيط في المؤسسة..2                          
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 مقياس رؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططها:.1

وب يضم المقياس عددا من العبارات التي تتعلق برؤية ورسالة واهداف المؤسسة وخططهنا والمطلن
 من اعضاء فريق التقويم :

رؤينة ورسنالة واهنداف المؤسسنة وخططهنا جمع االدلنة والمعلومنات والبياننات التني تتعلنق ب -
 قبل االجابة على عبارات المقياس.

 تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثم الوصول الى االحكام والتقديرات. -

هي: ) نعم   الى حد ما   كنال ( والمطلنوب امام كل عبارة و ثالثة بدائل لالجابة  توضع -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار عليننه ازاء كننل عبننارة   √ان يضننع اعضنناء الفريننق )   

 قرب الى وصف ممارسات عمل المؤسسة .الوالتي يعتقد اعضاء الفريق انها ا

 النماذج المطلوبة ومنها :ترفق بعض االدلة و  -

 

 ها.وتعليماتوانظمتها قانون المؤسسة 
 خطة المؤسسة المرحلية والمستقبلية

 

 

 جودة رؤية ورسالة واهداف المؤسسة -1
 

 بدائل االجابة عبارات المقياس ت المجال
 كال الى حد ما نعم

هننننننل تتننننننوفر فنننننني المؤسسننننننة رسننننننالة واضننننننحة  .1 م
ومحنننددة تعبنننر عنننن رؤيتهنننا واهننندافها التربوينننة 

 العامة والخاصة؟.

   

المؤسسنننة النننى اهنننداف  هنننل تنننم ترجمنننة رسنننالة .2 م
 محددة؟.

   

هنننل تنننم مشننناركة العننناملين والطلبنننة فننني وضنننع  .3 ع
 رسالة المؤسسة؟.

   

    هل اهداف المؤسسة شاملة ومتكاملة؟. .4 م
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هل تستند المؤسسة النى رسنالتها واهندافها فني  .5 م
 عملية التخطيط واتخاذ القرار؟.

   

    هل اهداف المؤسسة قابلة للقياس؟. .6 م
هننل رسننالة المؤسسننة واهنندافها مصننادق عليهننا  .7 ع

 من قبل مجلس المؤسسة االعلى ؟.
   

هننننننل ان رسننننننالة المؤسسننننننة واهنننننندافها منشننننننورة  .8 م
ومعلنننننة ومعروفننننة للمجتمننننع   واعضنننناء هيئننننة 

 التدريس   واالداريين   والطلبة ؟.

   

هننل تراجننع المؤسسننة وتنننق  رسننالتها واهنندافها  .9 ع
جننل التحسننين والتطننوير بصننورة منتظمننة مننن ا

 ؟.

   

هننننل اهننننداف المؤسسننننة واقعيننننة وطموحننننة فنننني  .10 م
 نفس الوقت؟.

   

هل تتضمن اهداف المؤسسة النتائج المتوقعة  .11 م
 من الخريجين؟.

   

هنننل توضننن  رسنننالة المؤسسنننة اشنننكال العالقنننة  .12 م
بينهنننننننننننننا والمؤسسنننننننننننننات المنننننننننننننناظرة المحلينننننننننننننة 

 والعالمية؟.

   

سسة على ترتيب االولويات في هل تعمل المؤ  .13 ع
 ضوء االسبقيات التنافسية؟.

   

هل تركز اهداف المؤسسنة علنى اتاحنة فنر   .14 ع
الدراسنننننننة والتخصننننننن  والتعمنننننننق فننننننني ميننننننندان 

 المعرفة؟.

   

هل تركزاهداف المؤسسة علنى تشنجيع البحنث  .15 م
العلمي واالسنتقالل الفكنري وتنمينة رول العمنل 

 الجماعي؟.

   

تهننننتم اهننننداف المؤسسننننة فنننني العنايننننة  هننننل ان .16 م
بالحضننننارة العربيننننة واالسننننالمية ونشننننر تراثهننننا 
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واالهتمنننننننام بنننننننالقيم الدينينننننننة وتعنننننننزز االنتمننننننناء 
 الوطني؟.

هننل اهننداف المؤسسننة تتضننمن المسنناهمة فنني  .17 م
التعنننننرف علنننننى التكنولوجينننننا المتقدمنننننة وتنمينننننة 
 القدرا ت على استيعابها وتصنيعها محليا؟.

   

اهنننداف المؤسسنننة تعننننى فننني النننربط بنننين  هنننل .18 م
التعلننننننننننننيم االكنننننننننننناديمي وقطاعننننننننننننات االنتنننننننننننناج 

 المختلفة؟.

   

هل اهداف المؤسسة تركنز علنى ادخنال طنرق  .19 م
حديثنننة فننني نظنننام النننتعلم التننني تزيننند منننن قننندرة 

 الطالب على االبداع واالبتكار؟.

   

هنننننل تعتمننننند خطنننننط المؤسسنننننة علنننننى رسنننننالتها  .20 م
 واهدافها ؟.

   

    المجموع العام                                
 الدرجة الكلية
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 مقياس جودة التخطيط في المؤسسة.2
 

 بدائل االجابة عبارات المقياس ت المجال
الننى حنند  نعم

 ما
 كال

هننل للمؤسسننة خطننط عمننل مسننتقبلية توضنن  فيهننا  .1 م
 ؟.كيفية تحقيق اهدافها 

   

المؤسسننة بالمرونننة السننتيعاب  هننل تتصننف خطننط .2 م
 المستجدات التربوية؟

   

هنننننننل تنننننننتم مراجعنننننننة خطنننننننط المؤسسنننننننة  وتعننننننندلها  .3 ع
 وتحسنها باستمرار؟.

   

هننل تحننر  المؤسسننة علننى اشننراع اعضنناء هيئننة  .4 ع
التنننندريس ورؤسنننناء الوحنننندات والنننندوائر فنننني اعننننداد 

 الخطط السنوية واتخاذ القرارات ؟.

   

ملينننة تخطننننيط اسننننتراتيجي هنننل تجننننري المؤسسننننة ع .5 ع
 شامل لجميع الكليات والوحدات االدارية ؟.

   

هنننل خطنننط المؤسسنننة قابلنننة للتحوينننل النننى مشننناريع  .6 ع
 تطبيقية؟.

   

هنل تنوفر المؤسسنة نظامننا للتندقيق النداخلي لنتننائج  .7 ع
 الخطط من اجل التحسين المستمر ؟.

   

هنننل تطلنننب المؤسسنننة منننن كنننل كلينننة تقنننديم خطنننة  .8 ع
 ة للمرحلة القادمة ؟.شامل

   

هل ينتم وضنع خطنط مفصنلة للوحندات االكاديمينة  .9 ع
 واالدارية في المؤسسة؟.

   

    المجموع العام                               
 الدرجة الكلية
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 س القيادة والتنظيم االداريمقايي : المحور الثاني
 االداريةمقياس القيادة .1

 الهيكل التنظيمي واالداري للمؤسسة مقياس جودة .2
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 مقياس القيادة والتنظيم االداري.1

يضننننم المقينننناس عننننددا مننننن العبننننارات التنننني تتعلننننق بالقيننننادة والتنظننننيم االداري للمؤسسننننة 
 والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :

اري قبنننل جمنننع االدلنننة والمعلومنننات والبياننننات التننني تتعلنننق بالقينننادة والتنظنننيم االد -
 االجابة على عبارات المقياس.

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

في ملء المقياس المتعلق بصورة فردية عمداء ورؤساء اقسام المؤسسة  يشارع -
 .%10على ان التقل نسبة المشاركين عن بالقيادة االدارية 

امام كنل عبنارة وهني:  ) نعنم   النى حند منا   كنال ل لالجابة ثالثة بدائوضعت  -
( فنني المكننان الننذي   √( والمطلننوب مننن اعضنناء الفريننق ان يضننع عالمننة )   

قنرب النى اليقع االختيار عليه ازاء كل عبارة والتي يعتقند اعضناء الفرينق انهنا ا
 الوصف المطلوب .

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي: -

 

 ختيار القيادات.تعليمات ا
 الهيكل االداري والتنظيمي للمؤسسة.
 نموذج من محاضر االجتماعات.

 نموذج من تعليمات العمل والصالحيات.
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 ..مقياس القيادة االدارية
 

 بدائل االجابة عبارات المقياس                 ت المجال
الى حد  نعم

 ما
 كال

قيادينننة هننل يمتلنننع رئنننيس المؤسسننة خصنننائ   .1 م
تتناسنننننب ومتطلبنننننات الجنننننودة الشننننناملة مثننننننننل ) 
الجنننننننرمة   المبنننننننادرة   الشنننننننجاعة   المروننننننننة   

 التفاؤل   وغيرها (؟.

   

هنننننل يهنننننتم رئنننننيس المؤسسنننننة بتنننننوفير االجنننننواء  .2 م
العلميننننة المالئمننننة والعالقننننات االنسننننانية داخننننل 

 المؤسسة النجال العملية التعليمية ؟.

   

لمؤسسنننة المنننوارد البشنننرية هنننل يسنننتخدم رئنننيس ا .3 م
 والمادية والتقنية استخداما امثل ؟.

   

هننننننننل يعمننننننننل رئننننننننيس المؤسسننننننننة علننننننننى تلبيننننننننة  .4 ع
احتياجاتها من االختصاصات العلمية الجديندة 

 ؟.

   

هننننل ينننندعم رئننننيس المؤسسننننة اليننننات النهننننوض  .5 م
 بالبحث العلمي ؟.

   

هنننل يشنننجع رئنننيس المؤسسنننة اختينننار القينننادات  .6 م
 الوسطى باالنتخاب ؟. االدارية

   

هل يوازن رئيس المؤسسة بين الحنزم والمروننة  .7 ع
 في اتخاذ القرارات ؟.

   

هننننل يرعننننى رئننننيس المؤسسننننة قيننننام وجننننود  .8 ع
عالقننننة عمننننل فعالننننة بننننين االدارة العليننننا   

 والعمداء   واعضاء هيئة التدريس؟.

   

هل يمنارس رئنيس المؤسسنة كافنة الصنالحيات  .9 ع
 له؟. الممنوحة

   

   هننل يهننتم رئننيس المؤسسننة فنني تعزيننز التفاعننل  .10 ع
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 مع مؤسسات المجتمع المحلي؟.
هنننننننل يحنننننننر  رئنننننننيس المؤسسنننننننة علنننننننى  .11 ع

ضنننمان جنننودة العالقنننات منننع المؤسسنننات 
التعليميننة والتربويننة عربيننا واقليميننا ودوليننا 
عبر تفعيل االتفاقيات الثنائينة والجماعينة 

 سة ؟.وتسخيرها لتحقيق اهداف المؤس

   

هننل يهننتم رئننيس المؤسسننة بنناراء ممثلنني الطلبننة  .12 ع
 في المجالس المتخصصة ؟.

   

هنننننننل يحنننننننر  رئنننننننيس المؤسسنننننننة علنننننننى حنننننننل  .13 ع
المشنننننننكالت التننننننني تواجنننننننه وحننننننندات الجامعنننننننة 

 االكاديمية واالدارية ؟

   

هنل يعمننل رئنيس المؤسسننة علنى متابعننة ادائهننا  .14 ع
 ميدانيا؟.

   

المؤسسة المبادرات منن اجنل هل يشجع رئيس  .15 ع
 تحسين االداء في العمل ؟.

   

هنننننل يشنننننجع رئنننننيس المؤسسنننننة اعضننننناء هيئنننننة  .16 ع
 التدريس على البحث العلمي؟.

   

    المجموع الكلي
  الدرجة الكلية
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 .مقياس جودة الهيكل التنظيمي واالداري للمؤسسة2
 

 ائل االجابةبد عبارات المقياس            ت المجال
 كال الى حد ما نعم

هننننننننل يتسننننننننم الهيكننننننننل التنظيمنننننننني للمؤسسننننننننة  .1 م
 بالمرونة الستيعاب المتغيرات المحتملة ؟.

   

هننل تننوفر المؤسسننة وصننفا دقيقننا للهيكننل التنظيمنني  .2 م
 ؟.

   

هننل تراجننع المؤسسننة هيكلهننا التنظيمنني للتاكنند مننن  .3 ع
 مالئمته لرسالتها واهدافها؟.

   

هنننل يتنننوفر فننني المؤسسنننة وحننندة تنظيمينننة او اكثنننر  .4 م
 تعمل على ضمان جودة التعليم ؟.

   

هننننننل تتاكنننننند المؤسسننننننة مننننننن قيننننننام مجالسننننننها  .5 م
المتخصصنننننننة بمراجعنننننننة اللنننننننوائ  واالنظمنننننننة 

 ؟.االدارية بصورة مستمرة 

   

هننل يتننوفر فنني المؤسسننة توصننيف وظيفنني للعمننل  .6 م
  ضول ؟.يحدد الواجبات والمسؤوليات واالدوار بو 

   

هننننل يتضننننمن الهيكننننل التنظيمنننني للمؤسسننننة تحدينننند  .7 م
للمسنننننننننؤوليات والصنننننننننالحيات للعمنننننننننداء ورؤسننننننننناء 

 الوحدات واالقسام العلمية ؟

   

هننل يفنننوض رئنننيس المؤسسنننة الصنننالحيات لعمنننداء  .8 ع
الكليننننات ورؤسنننناء االقسننننام تفويضننننا مناسنننننبا الداء 

 مهامهم بلفضل جودة ؟.

   

الصننننالحيات لرئيسننننها هننننل تننننوفر المؤسسننننة  .9 م
لممارسننننننننة الرقابننننننننة الفاعلننننننننة علننننننننى ميزانيننننننننة 

 المؤسسة ؟.

   

هننننل تمننننارس المؤسسننننة رقابننننة فاعلننننة علننننى جميننننع  .10 ع
الكليات واالقسام العلمية والوحدات االدارية التابعة 
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 لها ؟
هننننل تننننوفر المؤسسننننة الصننننالحيات لرئيسننننها  .11 ع

الصنننندار التوجيهننننات الالزمننننة لتحسننننين بيئننننة 
 يم والتعلم ؟.التعل

   

هل تشجع المؤسسنة علنى خلنق بيئنة مالئمنة  .12 م
للعاملين فيها لتقديم مبنادرات لتحسنين االداء 

 فيها ؟. 

   

هنننننننل تتخنننننننذ المؤسسنننننننة االجنننننننراءات الكفيلنننننننة  .13 ع
بتطنننننننوير اشنننننننكال التواصنننننننل منننننننع الوحننننننندات 
واالقسنننام االخنننرى فيهنننا منننن اجنننل مسننناعدتها 

ادائهننا  علننى حننل المشننكالت العالقننة ومتابعننة
 وتحسينه ؟.

   

    هل تتحرى المؤسسة الدقة في العمل ؟. .14 ع
هنننل تنننوفر المؤسسنننة المعلومنننات الالزمنننة للعننناملين  .15 م

 فيها لتمكينهم من اداء واجباتهم بكفاءة؟.
   

هنننننننل تهننننننننتم المؤسسننننننننة بشنننننننكاوى العنننننننناملين فيهننننننننا  .16 ع
 والمواطنين ؟.

   

ن الصنننننننحي هننننننل تنننننننوفر المؤسسنننننننة نظامننننننا للتنننننننامي .17 م
 للعاملين فيها؟.

   

هننل تنننوفر المؤسسنننة نظنننام تعنننويض نهاينننة الخدمنننة  .18 م
 للعاملين فيها ؟

   

هل يتم تحديث تشريعات المؤسسنة وفنق متطلبنات  .19 ع
 العمل؟.

   

    المجموع الكلي
  الدرجة الكلية
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 :للمؤسسة المؤشرات الكمية للبنى التحتية  والجانب االداري والتنظيمي

 

 

(    5)    عدد ا قسام والفروع في المؤسسة  (     1     )عدد الكليات في المؤسسة . 1  

 اسم الفرع اسم القسم اسم الكلية التسلسل

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

(         )()                اكز البحوث والوحدات في المؤسسة عدد مر. 2  

 

المركز البحثي والوحدة العلميةاسم  التسلسل قوم به ينوع العمل الذي  الكلية التابع لها 

او الوحدة  المركز البحثي

 العلمية
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م           )عليها المؤسسة بكل منشآتها وفي مختلف مواقعها   مساحة األرض المقامة. 3
 2

) 

  

  :هل األرض المقامة عليها المؤسسة . 4

 

)                (مستأجرة   (            )مملوكة للمؤسسة   (    )  نعممخصصة من الدولة    
 

 

 . االبنية الموجودة في المؤسسة:5
 

معدل  العدد ابنية المؤسسة
 حةالمسا
 الكلية
 2م

معدل عدد 
 الطلبة  فيها

معدل ساعات 
التشغيل او 
 االستخدام

     المكتبة المركزية
     القاعات الدراسية

     المدرجات الطالبية
قاعات االنشطة 

 الالصفية
    

     المختبرات البحثية
     الساحات الرياضية

     الورش الفنية
     المعامل

عدل عدد االداريين م مكاتب االداريين
 فيها

 

معدل اعضاء هيئة  مكاتب االكاديميين
 التدريس فيها
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 المؤسسة: ومالئمتها العمالاالبنية  . مدى جودة6
 

 

 التسلسل اسم الكلية مدى مالئمة االبنية المخصصة لها

 مالئمة جدا مالئمة غير مالئمة

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 :. مدى توفر البيئة المناسبة في منشآت المؤسسة7
 

 

 التسلسل عناصر البيئة المناسبة مدى المالئمة

 مالئمة جدا مالئمة غير مالئمة
النظافة العامة  روقة    

          المؤسسة.ومرافق 
     

1.  

النظافة والتنظيم لحدائق    
                   المؤسسة.

2.  

  المؤسسة.التنظيم لمكاتب    
      

3.  

 اتالتنظيم لمكتبو النظافة    
                   المؤسسة.

4.  
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 . التشريعات التي تقنن المؤسسة :8

 غير متوفرة متوفرة التشريعات الخاصة
   قانون المؤسسة

   توصيف الوظائف
   .تعيين العاملين
   ية.الهيئة التدريس

   المحاسبة والمسآلة للطلبة.
   للعاملين. المحاسبة والمسآلة

   االداريين واالكاديميينتقويم مداء 
   لحوافز والتشجيعانظام 

   لترقيات العلميةاتعليمات 
   انظمة مالية ومحاسبية متطورة.

   البحث العلمي
   البعثات العلمية
   الدراسات العليا
   يةالمراكز العلم

   من  الدرجات العلمية .

   من  الدرجات والشهادات الفخرية.
   الخدمات العامة في المكتبة

   استخدام الشبكة الدولية االنترنت.
   تدريب الطلبة.

   حقوق الملكية الفكرية.

   الجمعيات العلمية الطالبية.
   قبول الطلبة.

   تعليمات نشر االنتاج الثقافي.
   ة االستاذ المتميز.من  صف

   رعاية العلماء
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 : . االمتيازات التي تقدمها المؤسسة للعاملين فيها9

 

 

 غير متوفرة متوفرة نوع االستحقاق
   صحي                           التلمين ال

   تلمين على الحياة                      ال

   قروض سكنية                         

   مواصالت                         بدل

   قبول ا بناء في الجامعة                

          صندوق التكافل االجتماعي   

تعويض نهاية الخدمة ) 
       (  التقاعد

  

 

 

 

 الخطط المتوفرة في المؤسسة:. 10
هل تمتلع المؤسسة خططا 

 استراتيجية لمايلي:
 غير متوفرة متوفرة

ل السنوية للدراسات القبو 
 االولية والعليا.

  

   البحث العلمي
   التدريب والتعليم المستمر

   خدمة المجتمع
   المباني واالنشاءات

   الموارد البشرية
   االحتياجات المادية

   الموارد المالية
   االبتعاث
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  هل تتوفر في المؤسسة الخدمات التالية:. 11
 المالحظات غير متوفرة متوفرة المؤسسة الخدمات المتوفرة في

    صيانة  لألبنية                          
صيانة للمستلزمات التعليمية 

 واألجهزة
   

    األمن الجامعي                                           
    خدمات الدفاع المدني                             

                                     مركز صحي           
    وحدة االنترنت

 يرجى ذكر العدد   دار ضيافة العضاء هيئة التدريس
)               ( 

 )      (يرجى ذكر العدد   اسكان الطلبة
 

الشقق او الدور السكنية العضاء 
 هيئة التدريس

عدد الشقق والدور السكنية -  
 العضاء هيئة التدريس 

عدد اعضاء هيئة  -
التدريس شاغلي الشقق 

 السكنية
عدد الشقق والدور السكنية -   الشقق او الدور السكنية للموظفين

 للموظفين 
عدد الموظفين شاغلي  -

 الشقق السكنية
نادي اجتماعي للعاملين في 

 المؤسسة
 يرجى ذكر العدد  

)               ( 
 يرجى ذكر العدد   مصلى

              ( ) 
 يرجى ذكر العدد   غرف استراحة للطالبات

)               ( 
 يرجى ذكر العدد   مرافق صحية الطلبة
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)               ( 
 يرجى ذكر العدد   مرافق صحية لللعاملين

)               ( 
 يرجى ذكر العدد   المطابع

)               ( 
من الطلبة عدد المستفيدين    خدمات التغذية الجامعية

من التغذية الجامعية 
 المجانية

سيارات لنقل الموظفين واعضاء هيئة 
 التدريس

 (   )عدد السيارات-  
معدل عدد الموظفين -

واعضاء هيئة التدريس 
 )(المستفيدين
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مقاييس الموارد المادية والتقنية والبشرية : المحور الثالث
 والمالية:

 .مقياس جودة خدمات الموارد المالية.1
 .مقياس جودة الموارد المادية2
 .مقياس جودة الموارد التقنية.3

 .مقياس جودة اداء الخدمات المكتبية.4
 .مقياس جودة نظم المعلومات5

 
 

 
 
 
 
 

 مقاييس الموارد المادية والتقنية والبشرية والمالية:
التنننني تتعلننننق بننننالموارد الماديننننة والتقنيننننة والبشننننرية تضننننم المقنننناييس عننننددا مننننن العبننننارات 

 والمالية للمؤسسة والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :
بالموارد المادينة والتقنينة والبشنرية جمع االدلة والمعلومات والبيانات التي تتعلق  -

 .والمالية قبل االجابة على عبارات المقياس
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ريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الف -
 والتقديرات.

يفضل مشاركة المسؤولين عن الجانب المالي وبعض من عمداء المؤسسة فني  -
مننلء المقينناس المتعلننق بننالموارد الماليننة  ومسننؤولي المكتبننة فنني مننلء المقينناس 
المتعلننق بالخنندمات المكتبيننة   والمسننؤولين االداريننين فنني مننلء مقنناييس المننوارد 

 لبشرية.المادية وا

وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال (  -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار   √والمطلننوب ان يضننع اعضنناء الفريننق )   

عليه ازاء كل عبارة والتي يعتقد اعضاء الفريق انها اقنرب منايكون النى وصنف 
 الممارسات المطلوبة .

 ج المطلوبة وهي:ترفق بعض االدلة والنماذ -

 

 *نموذج من الدراسات التقويمية للموارد المالية.
 *نموذج من التقارير المالية.
 *الخطة االنشائية للمؤسسة.
 *شروط ومعايير التوظيف.
 *الخطة التدريبية للموظفين.
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 .مقياس جودة خدمات الموارد المالية1
 

 

 
2 

 

 بدائل االجابة عبارات المقياس ت المجال
 كال الى حدما عمن

هننل تننوفر المؤسسننة وحنندة الدارة المننوارد الماليننة  .1 م
 يديرها موظفون مختصون؟.

   

هننننننل وضننننننعت المؤسسننننننة الخطننننننوط العريضننننننة  .2 م
والعملينننات المتصنننلة بنننالتخطيط المنننالي وتنمينننة 

 الموارد المالية؟.

   

هننننل تقننننوم المؤسسننننة خططهننننا الماليننننة السنننننوية  .3 ع
 تقويما واقعيا؟.

   

هنننل تمتلننننع المؤسسننننة سننننيولة نقديننننة واحتينننناطي  .4 م
مننننالي يكفيننننان للحفنننناظ علننننى اسننننتقرارها المننننالي 

 واحتياجاتها الطارئة؟.

   

هنننل تسنننتخدم المؤسسنننة المنننوارد المالينننة الكافينننة  .5 ع
 لدعم برامج وخدمات تعلم الطلبة؟.

   

هننل تننوفر المؤسسننة اليننات رقابننة ماليننة منتظمننة  .6 ع
تها وانشطتها وصنوال التخناذ ومعلنة لكافة فعاليا

 القرارات المالية المناسبة؟.

   

هل تستثمر المؤسسة جميع مواردها المالية بما  .7 ع
فيهننا االنشننطة المسنناعدة وصننناديق المسنناعدات 
المالية الخارجية بشنكل سنليم يتماشنى منع رؤينة 

 المؤسسة؟.

   

    المجموع العام
  الدرجة الكلية
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 موارد الماديةمقياس جودة ال.
 

 

 بدائل االجابة عبارات المقياس ت المجال
الى  نعم

 حدما
 كال

هل تخطط  المؤسسة وتنشيء وتصون وتطور مواردها المادينة  .1 ع
على نحو يضمن االستغالل الفعال والجنودة المسنتمرة المطلوبنة 

 لدعم برامجها وخدماتها؟.

   

المننننوارد الماديننننة هننننل تضننننمن المؤسسننننة التكامننننل بننننين تخطننننيط  .2 م
 والتخطيط المؤسسي بوجه عام ؟.

 

   

هنل تننوفر المؤسسننة المنوارد الماديننة االمنننة والكافينة التنني تسنناهم  .3 م
فنننني دعننننم وضننننمان سننننالمة وجننننودة البننننرامج والخنننندمات مثننننل ) 
المبننناني   المختبنننرات   النننورش الفنينننة   السننناحات الرياضنننية   

 عم... وغيرها ( ؟.المكاتب   التجهيزات   المكتبات   المطا

   

هنل تصنمم المؤسسننة المنوارد الماديننة فني كنل المواقننع التني تقنندم  .4 م
فيهننا البننرامج والمقننررات والخنندمات وتخضننعها للصننيانة الشنناملة 

 والمستمرة؟.

   

    هل ان ابنية المؤسسة مصممة لذات الغرض المستخدمة لها؟. .5 م

قننننندرة االسنننننتيعابية هنننننل ان حجنننننم مبننننناني المؤسسنننننة يتناسنننننب وال .6 م
 للطلبة؟.

   

هل تتوفر في المؤسسة القاعنات الدراسنية المناسنبة للدراسنة منن  .7 م
 حيث التهوية واالضاءة والمساحة وغيرها(.؟

   

هنننل تنننوفر المؤسسنننة المكاتنننب واالمننناكن الالئقنننة باعضننناء هيئنننة  .8 م
 التدريس ؟.

   

مننن مكتبنننة هننل تننوفر المؤسسنننة مسننتلزمات االنشننطة الالصنننفية  .9 م
 محوسبة   وقاعات   ومسارل وغيرها ؟.

   

    هل توفر المؤسسة شروط االمن والسالمة في مرفقاتها كافة ؟. .10 م



 30 

هنننننننل تنننننننوفر المؤسسنننننننة قاعننننننندة بياننننننننات عنننننننن المنننننننوارد المادينننننننة  .11 م
واالحتياجات االساسية ذات الصنلة ببنرامج وخندمات المؤسسنة؟ 

. 

   

شادات الستخدام االجهزة المتوفرة في هل تتوفر في المؤسسة ار  .12 م
 المعامل والورش والمختبرات 

   

    هل توفر المؤسسة االعتمادات المالية للموارد المادية؟. .13 م

هننننل تتننننوفر فنننني المؤسسننننة ارشننننادات للنننندفاع المنننندني فنننني حالننننة  .14 م
 الوقوع في اي حدث طاريء؟.

   

لبنننننة السنننننتخدام هننننل تتنننننوفر فننننني المؤسسنننننة ارشننننادات عامنننننة للط .15 م
 المرافق الجامعية؟.

   

هنننننل تتنننننوفر فننننني المؤسسنننننة ارشنننننادات السنننننتخدام والتعامنننننل منننننع  .16 م
 المحاليل الكيميائية؟.

   

    المجموع العام

    الدرجة الكلية

 
 

 مقياس الموارد التقنية.3
 

 

 بدائل االجابة عبارات المقياس ت المجال
الى  نعم

 حدما 
 كال

لمؤسسنة الخندمات المسناندة للنتعلم وتسنتخدم مواردهنا هل تنوفر ا .1 م
التكنولوجيننة لنندعم البننرامج التعليميننة واالنشننطة الفكريننة والثقافيننة 

 والعلمية ؟.

   

هننل تننوفر المؤسسننة تنندريبا عننالي الجننودة للمختصننين فنني مجننال  .2 ع
االستثمار الفاعل لتكنولوجيا المعلومات واالشراف على تقديمها 

فاءة تشغيلها بما يتماشى منع مصنلحة الطلبنة والمحافظة على ك
 والموظفين واعضاء هيئة التدريس؟.
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هل تخطط المؤسسة على نحو منتظم البنية التحتية للتكنولوجيا  .3 ع
والمعدات وتخضعها للصيانة وترفع من كفائتها بما يتماشى مع 

 احتياجات المؤسسة؟.

   

الكافيننة لتغطيننة موزانننة  هننل تننوفر المؤسسننة االعتمننادات الماليننة .4 م
 المواد التقنية؟.

   

هننننل تننننوفر المؤسسننننة المننننوارد التقنيننننة المتطننننورة والمتنوعننننة ذات  .5 م
 الصلة بالبرامج والعملية التعليمية؟.

   

هل تنوفر المؤسسنة اننواع التقنينات واالجهنزة التعليمينة المطلوبنة  .6 م
يننديو  فنني عمليننة التنندريس مثننل ) اجهننزة عننرض الشننفافيات   الف

 عرض الشرائ    عرض البيانات وغيرها(

   

هل توفر المؤسسة الفرصة العضاء هيئة التدريس فني التعنرف  .7 ع
 على انواع التقنيات التعليمية المتوافرة في المؤسسة ؟.

   

هننل تسننتخدم المؤسسننة التقنيننات الحديثننة فنني االعمننال االداريننة  .8 ع
 والمكتبية؟.

   

    سسة مركز رئيس للحاسب االلي؟.هل يوجد في المؤ  .9 م
هل يتم تخزين المعلومات الخاصة بالطلبة ودرجاتهم في  .10 ع

 الحاسب االلي؟.
   

    هل تتوفر في المؤسسة دائرة تلفزيونية مغلقة؟. .11 م
    هل تتوفر في المؤسسة قاعة عرض متكاملة؟. .12 م
    ت تعليمية؟.هل تتوفر في المؤسسة مكتبة افالم وشفافيا .13 م

    المجموع العام
  الدرجة الكلية
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 مقياس جودة الموارد البشرية.4
 

 بدائل االجابة عبارات مقياس جودة الموارد البشرية ت المجال
 كال الى حد ما نعم

هنننننننل تحننننننندد المؤسسنننننننة بشنننننننكل علنننننننني وواضننننننن  المعنننننننايير  .1 م
فين والمننننننننؤهالت واالجنننننننننراءات المتعلقننننننننة باختينننننننننار المنننننننننوظ

والعننننناملين واعضننننناء هيئنننننة التننننندريس بمنننننا يتنننننواءم ورسنننننالة 
 واهداف المؤسسة؟.

   

هننل تراعننني المؤسسنننة شنننروطا محنننددة فننني التوظينننف تسنننتند  .2 م
 الى المعرفة في مجال االختصا  المطلوب؟.

   

هنننل تلتنننزم المؤسسنننة بمجموعنننة منننن التعليمنننات واالجنننراءات  .3 م
 الموثقة في تعيين اي شخ ؟.

   

هل تخضع المؤسسة اي مرش  للتوظيف النى المقابلنة قبنل  .4 ع
 التعيين؟.

   

هنننل تجنننري المؤسسننننة المفاضنننلة بننننين المتقننندمين للتوظيننننف  .5 ع
علنننننى اسنننننس موضنننننوعية تسنننننتند النننننى الكفننننناءة فننننني مجنننننال 

 االختصا ؟.

   

تنوفر الموسسنة سياسنات موثقنة تحقنق العدالنة فني كافنة هل  .6 م
 اجراءات التوظيف ؟.

   

ل تحدد المؤسسة المهنام والواجبنات المناطنة بكنل موظنف ه .7 م
حسننب تخصصننه ومؤهالتننه العامننة وتضننع الرجننل المناسننب 

 في المكان المناسب؟ .

   

هل تقيم المؤسسة فاعلية مواردها البشرية عن طرينق تقنويم  .8 ع
 ادائهم بصورة دورية ومنتظمة ؟.

   

تتحقنق منن هل تقيم المؤسسة باستمرار سجالت التوظيف و  .9 ع
منندى تننوفر العدالننة والتنننوع فيهننا وذلننع انسننجاما مننع رؤيتهننا 

 ورسالتها ؟.

   

هننننننل تهننننننيء المؤسسننننننة الشننننننروط المطلوبننننننة المننننننن وسننننننرية  .10 ع
 السجالت الشخصية للموظفين؟.
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هننل تننوفر المؤسسننة فننر  التنميننة المهنيننة المسننتمرة وورش  .11 ع
ق احتياجناتهم العمل واالنشطة التدريبينة لجمينع العناملين وفن

بمننننا ينسننننجم مننننع رسننننالة المؤسسننننة وفنننني ضننننوء احتياجننننات 
 التدريس والتعلم التي تم تحديدها مسبقا ؟.

   

هل تقوم المؤسسة باستمرار برامج التنمية المهنية وتستخدم  .12 ع
 نتائج التقويم إلغراض التجويد؟.

   

هل تحدد المؤسسنة حاجتهنا منن المالكنات البشنرية بموجنب  .13 م
 ؟.يير قياسيةمعا

   

هننننل تننننوفر المؤسسننننة العنننندد الكننننافي  مننننن العنننناملين الفنيننننين  .14 م
والمهنيين في االدارات المسناندة والخدمينة ومنن ذوي الخبنرة 

 والكفاءة؟.

   

هننننل تهيننننة المؤسسننننة اإلحصننننائيات المطلوبننننة عننننن معننننداد  .15 ع
المننننننننننوظفين   مننننننننننؤهالتهم   خبننننننننننراتهم   سننننننننننيرهم الذاتيننننننننننة 

 ...وغيرها؟.

   

    المجموع العام
  الدرجة الكلية
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 مقياس جودة اداء الخدمات المكتبية.5
 

 بدائل االجابة عبارات مقياس جودة اداء الخدمات المكتبية ت المجال
 كال الى حدما نعم

هننننل ان العنننناملين فنننني المكتبننننة  يتمتعننننون بننننالعلم والمعرفنننننة  .1 م
 المهنية؟.

   

ن فنننني المكتبننننة يمارسننننون اعمننننالهم بالشننننكل هننننل ان العنننناملي .2 ع
 الصحي ؟.

   

هل ان العاملين في المكتبة كافين لتقديم الخندمات المكتبينة  .3 م
 ؟.

   

هل تسنتخدم تقنينات معلومنات حديثنة فني المكتبنة فني اطنار  .4 ع
 شبكة االنترنت ؟.

   

    هل توفر المؤسسة المهنيين وغير المهنيين في المكتبة؟. .5 م
    هل ان مقتنيات المكتبة مالئمة والمقررات الدراسية؟. .6 م
هنننننننل ان مقتنينننننننات المكتبنننننننة مالئمنننننننة والوفننننننناء باحتياجنننننننات  .7 م

 المستفيدين؟.
   

هننل ان مقتنيننات المكتبننة مالئمننة والوفنناء باحتياجننات البحننث  .8 م
 العلمي؟.

   

ين هل  توفر المكتبة الوقت الالزم لتقديم المساعدة للمسنتفيد .9 ع
 منها؟.

   

هننل تاخننذ المؤسسننة بنظنننر االعتبننار احتياجننات المسنننتفيدين  .10 ع
 واهتماماتهم من المكتبة؟.

   

هنننل ينننتم اعنننالم المسنننتفيدين منننن المكتبنننة بنننالمواد والخننندمات  .11 ع
 الجديدة وخاصة خدمة االحاطة الجارية؟.

   

هنننننل تتنننننوفر فننننني المكتبنننننة النشنننننرات التعريفينننننة واالجنننننراءات  .12 ع
 نشطة المختلفة؟.واال

   

    هل يوجد في المكتبة نظام للشكاوى والمقترحات؟. .13 م
هنننل تتنننوفر فننني المكتبنننة الينننة لتبنننادل االراء منننع المسنننتفيدين  .14 ع

 منها؟.
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هل ينتم ربنط المكتبنة بصنورة مباشنرة منع مكتبنات الجامعنات  .15 ع
 االخرى  ومراكز البحث العلمي داخل القطر؟.

   

يننننتم الننننربط المباشننننر بننننين انظمننننة الحاسننننبات بالخدمننننة  هننننل .16 ع
 ومكاتب اعضاء هيئة التدريس؟.

   

هننننل تتننننوفر فنننني المكتبننننة بننننرامج تدريبيننننة للتعريننننف واالرشنننناد  .17 ع
 باستخدام االنترنت؟.

   

هل يتوفر في المكتبة نظام اتصال بالمنظمات ودور النشر  .18 ع
 الخارجية؟.

   

ة نظام التصنيف وفق مكتبة الكونكرس هل يتوفر في المكتب .19 ع
 للكتب االجنبية؟.

   

هننننل يتننننوفر فنننني المكتبننننة نظننننام التصنننننيف لننننديوي العشننننري  .20 ع
 المعدل للكتب العربية؟.

   

    هل تحتفظ المكتبة بفهرس بطاقات شامل؟. .21 ع
وسننهولة  On Lineهننل تحننتفظ المكتبننة بفهننرس الكتروننني  .22 ع

 يدين؟.استخدامه من قبل المستف
   

هل تحصنل المكتبنة علنى المقتنينات منن المراجنع والندوريات  .23 ع
 في مجال التخص ؟.

   

هننننل يننننتم ترتيننننب المقتنيننننات واالنظمننننة المسننننتخدمة وسننننهولة  .24 ع
 العودة اليها ؟.

   

هننننننل تننننننوفر المكتبننننننة المراجننننننع الببلوغرافيننننننة والمستخلصننننننات  .25 ع
 والكشافات في مجال التخص ؟.

   

    هل يتم تقييم المقتنيات من قبل المستفيدين؟. .26 ع
هنننل ينننتم تطبينننق انظمنننة الضنننبط اللتنننزام الهننندوء فننني قاعنننات  .27 ع

 االطالع في المكتبة؟.
   

    هل ان مواعيد العمل في المكتبة مناسبة للمستفيدين؟. .28 ع
هنننننننل تتنننننننوفر فننننننني المكتبنننننننة قاعنننننننات مخصصنننننننة لالطنننننننالع  .29 م

 والبحث؟.
   

تننوفال فنني المكتبننة حجننرات اطننالع خاصننة ) خلننوات ( هننل ت .30 م
 للمستفيدين ؟.
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هننننل ان المكتبننننة منظمننننة بشننننكل يسننننهل حركننننة المسننننتفيدين  .31 م
 فيها؟.

   

هل تتنوفر فني المكتبنة اللوحنات االرشنادية وكيفينة االسنتفادة  .32 ع
 منها؟.

   

هننل ان المقتنيننات واالنظمننة المسننتخدمة فنني المكتبننة مرتبننة  .33 ع
 حيث تسهل العودة اليها؟.ب

   

ومتكامنننل يتسنننم  هنننل تنننوفر المؤسسنننة نظنننام معلومنننات شنننامل .34 ع
بالكفاينننة والفاعلينننة فننني تنننوفير المعلومنننات الدقيقنننة والسنننريعة 

 لمتخذي القرار؟.

   

هنننننل تنننننوفر المؤسسنننننة المنننننالع المتخصننننن  لتشنننننغيل نظنننننام  .35 م
 المعلومات الشامل؟.

   

الطلبننننننة بمختلننننننف مننننننراحلهم هنننننل توثننننننق المؤسسننننننة درجنننننات  .36 ع
 الدراسية في الحاسب االلي؟.

   

     هل تصنف المؤسسة بياناتها وفق نماذج احصائية فعالة؟ .37 ع
هنل توثننق وتقنيم المؤسسننة عالقاتهنا مننع المؤسسنات االخننرى  .38 ع

 في مجال المكتبات والخدمات المساندة للتعليم باستمرار؟.
   

بيئة المالئمة لروادهنا لالسنتفادة منن هل تتوفر في المكتبة ال .39 ع
 خدماتها؟.

   

    هل ترتبط المكتبة بقاعدة معلومات خارجية؟. .40 ع
    هل يتم تخزين الكتب والدوريات في الحاسب االلي ؟. .41 ع
    هل تتوفر في المؤسسة مكتبة افتراضية؟. .42 م
 هننننل يسننننتخدم الحاسننننب االلكتروننننني فنننني المكتبننننة الغننننراض .43 ع

 اعارة الكتب والدوريات؟.
   

    المجموع العام 
  الدرجة الكلية
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 نظم المعلوماتمقياس جودة .6
 

 بدائل االجابة عبارات مقياس جودة نظم المعلومات ت المجال
 كال الى حدما نعم

هننننل تتننننوفر فنننني المؤسسننننة وسننننائل االتصننننال الحديثننننة )  .1 م
 ؟.تليفونات   فاكس   بريد اليكتروني (

   

هل تتي  المؤسسة المعلومات الكافية عنها فني الوسنائل  .2 ع
المختلفننننة مننننع الحننننر  علننننى تحننننديث هننننذه المعلومننننات 

 بصورة دورية؟.

   

هننننننننل تغطنننننننني المعلومننننننننات المتاحننننننننة مختلننننننننف انشننننننننطة  .3 ع
 المؤسسة؟.

   

    هل للمؤسسة موقع على شبكة االنترنت؟. .4 م

    ت باكثر من لغة؟.هل موقع المؤسسة على االنترن .5 م

هنننل تتننني  المؤسسنننة خدمنننة االنترننننت للعننناملين والطلبنننة  .6 م
 فيها؟.

   

هننل سياسنننات قبننول الطلبنننة تعلنننن علننى موقنننع المؤسسنننة  .7 م
 االلكتروني؟.

   

هنننل تصننننف المؤسسنننة بياناتهنننا وفنننق نمننناذج احصننننائية  .8 م
 فعالة؟.

   

لمينننا هنننل ينننتم تخنننزين المعلومنننات الخاصنننة بالعننناملين ع .9 م
 وماليا واداريا في الحاسب االلي؟.

   

هننننننل يننننننتم تحننننننديث المعلومننننننات الجامعيننننننة عننننننن طريننننننق  .10 م
 الحاسب االلي؟.

   

هنننل تعتمننند المؤسسنننة مصنننادر متنوعنننة للحصنننول علنننى  .11 م
 المعلومات؟.

   

    المجموع العام

    الدرجة الكلية
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 . المؤشرات الكمية للموارد:1
  :وفق المؤهل العلميإلداريين في المؤسسة مجموع الموظفين ا م. 
 

عدد الموظفين على المالع  المؤهل العلمي للموظفين االداريين
 الدائم

 عدد الموظفين بعقود

   دكتوراه
   ماجستير

   دبلوم عالي
   بكلوريوس
   دبلوم فني
   التوجيهي

   دون التوجيهي
 
حسب الهيكل التنظيمي المعمول به  ائم وبعقودالوظيفي للموظفين على المالع الد المسمى ب.

 :في المؤسسة
 عدد الموظفين بعقود عدد الموظفين على المالع الدائم العنوان الوظيفي

   الهيئة التدريسية
   مهندس
   ) االداريين (سكرتير 
   الفنيين

   
   
   
   

 
 
 
 
 



 39 

 :وخارجها المؤسسة الدورات التدريبية المنفذة  للموظفين والفنيين فيج. 
عننننننننننننننننننندد الننننننننننننننننننندورات 
التدريبيننننننننة  والننننننننورش 
المنفننننننننننننننننننذة داخننننننننننننننننننل 

 المؤسسة

عننننننندد المنننننننوظفين والفنينننننننين 
المشنننناركين فنننني النننندورات و 

 الورش داخل المؤسسة

عنندد الننندورات التدريبينننة 
و الننننننننننننننننورش  خننننننننننننننننارج 

 المؤسسة

عدد الموظفين والفنيين المشاركين في 
 الدورات والورش خارج المؤسسة

 
ه ال توجد للكلي 

محصائيه بهذا 
 الخصو 

 

   

 
 .  الموارد التقنية:2

 العدد ا. المؤشرات الكمية للمكتبة ومصادر المعلومات
  الكتب التي تشتمل عليها المكتبة
  نسبة كتاب / طالب في المكتبة

  الدوريات التي تشتمل عليها المكتبة
  معدل عدد الساعات التي تفتت  فيها المكتبة يوميا

  الرواد للمكتبة في اليوم معدل عدد
  المقاعد المخصصة للمطالعة
  معدل عدد الكتب المعارة يوميا

  العالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات االخرى محليا 
  العالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات االخرى عربيا
  العالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات االخرى عالميا

  ن المهنيون                     الموظفو 
  الموظفون غير المهنيين

  عمال الخدمة
 العدد ب. االجهزة واالدوات المتوفرة في المكتبة

  اخمجهزة استنس
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            flash  ram و ومرنة  مدمجة مقرا  حاسوبية 
  ةمفالم علمي

                   حواسيب لألعمال المكتبية                 
            معلومات حاسوبية                 بيانات قواعد 

 
 العدد ج. االجهزة واالدوات المتوفرة في المختبرات والمعامل في المؤسسة

  حواسيب العمال المختبرات
  اجهزة مختبرية 
  مكائن ومعدات
  اخرى تذكر
 
 
 . المؤشرات الكمية للموازنة المالية :3

لماليةا.الموازنة ا  
نسبة النماء في الموازنة العامة 
 لسنة التقويم عن سنة االساس

مجموع الموازنة المالية لعام 
 التقويم مقدرة بالدوالر

مجموع الموازنة المالية للعام الذي يسبق 
 التقويم مقدرة بالدوالر

  
 

 

 
دة والمصروفة من الموازنة المالية:و ب:المبالغ المرص  

% المصروف 
 الى الرصيد

ماتم صرفه للعام 
 الذي يسبق التقويم

ماتم رصده للعام 
 الذي يسبق التقويم

 التسلسل الجوانب المالية

مجموع الموازنة المالية للمؤسسة مقدرة    
.بالدوالر  

1.  

.البحث العلمي مقدرة بالدوالر موازنة     2.  
مجموع المبالغ المخصصة الغراض    

درة عدات مقمصيانة المباني وا جهزة وال
 .بالدوالر

3.  
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شراء الكتب المخصصة لمجموع المبالغ    
.والدوريات والمراجع مقدرة بالدوالر  

5.  

المخصصة:مجموع المبالغ      
لمؤتمرات والندوات مقدرة  بالدوالرا. ا  

ب.مجمننننوع المبننننالغ المخصصننننة لتغطينننننة 
مشننننننناركة اعضننننننناء هيئنننننننة التننننننندريس فننننننني 
 المؤتمرات والندوات العربية والعالمية

 

6.  

 مجموع المبالغ   
مجموع المبالغ لصندوق التكافل     

 االجتماعي وغيرها من تامينات 
7.  

مجموع المبالغ الغراض مشاركة اعضاء    
هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات 

 العربية والعالمية

8.  

 

 ج.كلفة الطالب الواحد السنوية:
 رمعدل كلفة الطالب الواحد سنويا مقدرة بالدوال

 
 ال توجد  احصائيه معده.
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 مقياس اعضاء هيئة التدريس
يضننم المقينناس عننددا مننن العبننارات التنني تتعلننق باعضنناء هيئننة التنندريس فنني المؤسسننة 

 والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :
لنننة والمعلومنننات والبياننننات التننني تتعلنننق باعضننناء هيئنننة التننندريس فننني جمنننع االد -

 المؤسسة قبل االجابة على عبارات المقياس.

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

يفضننل مشنناركة بعننض مننن عمننداء ورؤسنناء اقسننام المؤسسننة فنني مننلء عبننارات  -
 المقياس .

امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال ( ثالثة بدائل لالجابة  توضع -
( فنني المكننان الننذي يقننع   √)   وضننع عالمننةاعضنناء الفريننق  وعلننىوالمطلننوب 

النننى قنننرب الاالختينننار علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا ا
 وصف الممارسات المطلوبة . فيمايكون 

 المطلوبة وهي : ترفق بعض االدلة والنماذج -

 *شروط ومعايير اختيار عضو هيئة التدريس.
 *نموذج من ادوات تقويم اداء عضو هيئة التدريس.
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 مقياس اعضاء هيئة التدريس
 
 بدائل االجابة عبارات اعضاء هيئة التدريس ت 

الى  نعم
 حد ما

 كال

هننننل للمؤسسننننة رؤيننننة واضننننحة لحاجاتهننننا مننننن  .1 م
دريس مسننننتندة الننننى رؤيتهننننا اعضنننناء هيئننننة التنننن
 ورسالتها واهدافها؟.

   

هنننل توفرالمؤسسنننة العننندد الكنننافي منننن اعضننناء  .2 م
هيئننننننننة التننننننننندريس المننننننننؤهلين لتنفينننننننننذ البنننننننننرامج 

 والخدمات التربوية؟.

   

هننل تعتمنند المؤسسننة معننايير واضننحة وشننفافة  .3 م
 الختيار عضو هيئة التدريس ؟.

   

المهنيننننننة هننننننل تتننننننوفر فنننننني المؤسسننننننة اللجننننننان  .4 م
المختصنننننة الختينننننار اعضننننناء هيئنننننة التننننندريس 

 المرشحين للعمل فيها؟. 

   

هننننل تننننوفر المؤسسننننة بننننرامج التطننننوير المهننننني  .5 ع
والتعليم المستمر العضاء هيئنة التندريس فيهنا 

 ؟.

   

هننل تعلننن المؤسسننة التعليمننات الخاصننة حننول  .6 م
بشننروط الختيننار اعضنناء هيئننة التنندريس فيهننا 

 ف االخرى؟.ومتطلبات الوظائ

   

هنننننننننل تسنننننننننتخدم لجنننننننننان التوظينننننننننف اسنننننننننتخدام  .7 ع
تكنولوجينننننا االنترننننننت الختينننننار المناسنننننب منننننن 

 المتقدمين لالشغال الوظيفي ؟.

   

   هنننننننل تننننننننظم المؤسسنننننننة احصننننننناءات وبياننننننننات  .8 ع
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العضننناء هيئنننة التننندريس   والهيئنننة المسننناعدة 
موزعننننننننننة حسنننننننننننب المننننننننننؤهالت االكاديمينننننننننننة   

 ..الخ ؟.الدرجات العلمية   الخبرة .
هننل تنندقق المؤسسننة فنني منندى كفايننة اعضنناء  .9 ع

هيئنننة التننندرس ومواصنننفاتهم منننن اجنننل تحقينننق 
 رسالة المؤسسة واهدافها ؟.

   

هننننل تعتمنننند المؤسسننننة سياسننننة واليننننات محننننددة  .10 م
 لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس ؟.

   

هننل تعتمننند المؤسسننة تعليمنننات محننددة لتحديننند  .11 ع
س العضاء هيئة التدريس وفنق ساعات التدري

 الدرجات العلمية ؟.

   

هننل تخصنن  المؤسسننة المكافننات التشننجيعية  .12 ع
والشهادات التقديرينة للمبندعين والمتمينزين منن 
اعضننناء هيئنننة التننندريس فننني مجنننالي التننندريس 

 والبحث العلمي ؟.

   

هنننل تشنننجع المؤسسنننة اعضننناء هيئنننة التننندريس علنننى  .13 ع
 مية المحكمة؟.النشر في المجالت العل

   

هننننننل تحنننننندد المؤسسننننننة لكننننننل عضننننننو هيئننننننة تنننننندريس  .14 ع
مجموعننة مننن الطلبننة الرشننادهم علميننا خننالل سنننوات 

 دراستهم؟.

   

هل تمنن  المؤسسنة اجنازات التفنرع العلمني العضناء  .15 ع
 هيئة التدريس؟

   

هننل تتنني  المؤسسننة الفرصننة لمشنناركة اعضنناء هيئننة  .16 ع
ة الدائمننة والموقتننة داخننل التنندريس فنني اللجننان العلمينن

 وخارج المؤسسة ؟.

   

هنننننننل تشنننننننجع المؤسسنننننننة اعضننننننناء هيئنننننننة التننننننندريس  .17 ع
للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقنات الدراسنية 
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 داخل وخارج القطر؟.
هنننننننل تشنننننننجع المؤسسنننننننة اعضننننننناء هيئنننننننة التننننننندريس  .18 ع

 للحصول على المن  الدراسية داخل وخارج القطر؟.
   

تحفز المؤسسة اعضاء هيئة التدريس للمساهمة  هل .19 ع
 في خدمة المجتمع؟.

   

هنننل تعتمننند المؤسسنننة اسسنننا الختينننار اعضننناء هيئنننة  .20 م
 التدريس المتفوقين في التدريس والبحث العلمي؟.

   

    هل تمن  المؤسسة رتبا اكاديمية اخرى؟. .21 م
هل تشجع المؤسسة الفرصة العضاء هيئة التدريس  .22 ع

 فيها لتحسين كفاياتهم المهنية ؟.
   

    المجموع العام
  الدرجة الكلية

 
 

 

 

 
 

 المؤشرات الكمية العضاء هيئة التدريس:
 

 االجتماعي: موزعين حسب النوع اعضاء هيئة التدريس
 % العدد النوع االجتماعي

   الذكور
   االناث
   المجموع
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 العلمية الرتبين حسب موزعالمتفرغين اعضاء هيئة التدريس 
 % العدد اعضاء هيئة التدريس المتفرغين موزعين حسب الرتب العلمية

   استاذ
   (* استاذ مساعداستاذ مشارع) 
   ( )مدرساستاذ مساعد 

   (مدرس مساعدمدرس) 
   رتب اخرى ) مثل كرسي اليونسكو   متميز   شرف ...الخ(.

   المجموع
 

 االكاديمية المعمول بها .* تطبق المؤسسة الرتب 

 

 
 
 

 العلمية الرتبموزعين حسب غير المتفرغين اعضاء هيئة التدريس 
اعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين موزعين حسب الرتب 

 العلمية
 % العدد

   استاذ
   (* استاذ مساعداستاذ مشارع) 
   ( مدرساستاذ مساعد )

   (مدرس مساعدمدرس) 
ي اليونسكو   متميز   شرف رتب اخرى ) مثل كرس

 ...الخ(.
  

   المجموع
 * تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها .
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 اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب الشهادة العلمية
 % العدد اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب الشهادة العلمية

   دكتوراه
   ماجستير

   دبلوم عالي
   اخرى

   المجموع
 

 الرتب االكاديمية المعمول بها في المؤسسة.اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب مساعدي 
مساعدي اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب الرتب 

 االكاديمية
 % العدد

   ال يوجد
   ال يوجد
   ال يوجد
   ال يوجد
   المجموع

 

 

 اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب الفئات العمرية

 % العدد تدريس موزعين حسب الفئات العمريةاعضاء هيئة ال

 عاماً                         60أكثر من 

 

  

 سنة   ( 60-50 )مابين 

 

  

 سنة ( 50 - 40 )مابين 

 

  

 سنة  40اقل من 

 

  

   المجموع

 

 

 

 



 49 

 االكاديمية. اعضاء هيئة التدريس موزعين حسب سنوات الخدمة  
 

حسب اعضاء هيئة التدريس موزعين 
 سنوات الخدمة االكاديمية.

المعدل العام لسنوات الخدمة  % العدد
 االكاديمية.

 عامًا      30مكثر من 

 
   

 سنة  ( 30-20 )مابين 

 
  

 سنة  ( 20 - 10 )مابين 

 
  

 سنوات   10اقل من 

 
  

   المجموع الكلي العضاء هيئة التدريس
 

 
تقاعد موزعين حسب الرتب االكاديمية المعمول بها في اعضاء هيئة التدريس ممن تجاوزوا سن ال

 المؤسسة.
 العدد اعضاء هيئة التدريس ممن تجاوزوا سن التقاعد

  استاذ
  استاذ مشارع ) استاذ مساعد (
  لمرتبة استاذ مساعد ) مدرس (

 * تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها .

 
 الترقيات العلمية
 العدد التي احرزها اعضاء هيئة التدريس في المؤسسة خالل عام التقويمالترقيات العلمية 

  لمرتبة استاذ
  لمرتبة استاذ مشارع ) استاذ مساعد (*

  لمرتبة استاذ مساعد ) مدرس (
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 * تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها .

 

 تقويم االداء العضاء هيئة التدريس.

 % العدد لتدريس السنويتقويم االداء العضاء هيئة ا
   ممتاز

   جيد جدا

   جيد

   متوسط

 

 

 

 :ألعضاء هيئة التدريس في المؤسسة  ةمعدل ساعات العمل األسبوعي

العمل نوع االسبوعيةمعدل عدد الساعات    

) مدرس ( استاذ مساعد ) استاذ استاذ مشارع 
 مساعد (

 استاذ

    التدريس

    لقاءات مكتبية مع الطلبة

    االشراف على الرسائل

    البحث العلمي

    ارشاد الطلبة

    عضوية اللجان

    خدمة المجتمع

    مجموع الساعات

 

 

 معدل ساعات العبء االضافي العضاء هيئة التدريس فوق عدد ساعات النصاب المحددة

*الرتبة العلمية عدد ساعات النصاب  

 المحددة

معدل ساعات العبء 

 االضافي

عات العبء % سا

االضافي الى ساعات 

 النصاب المجددة

    استاذ

    استاذ مشارك

    استاذ مساعد

 * تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها . 
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 :داخل وخارج المؤسسة الدورات التدريبية المنفذة  العضاء هيئة التدريس 
عدد الدورات 

التدريبية المنفذة 

العضاء هيئة 

التدريس داخل 

 المؤسسة

عدد اعضاء هيئة 

التدريس 

المشاركين في 

الدورات داخل 

 المؤسسة

عدد الدورات التدريبية 

المنفذة العضاء هيئة 

 التدريس خارج المؤسسة

عدد اعضاء هيئة التدريس 

المشاركين في الدورات 

 خارج المؤسسة

    

    

    

 

 :ارج المؤسسةداخل وخالمؤتمرات والندوات العلمية العضاء هيئة التدريس 
عدد  المؤتمرات 

والندوات التي 

شارك بها اعضاء 

هيئة التدريس داخل 

 المؤسسة

عدد اعضاء هيئة 

التدريس 

المشاركين في 

المؤتمرات 

والندوات داخل 

 المؤسسة

عدد  المؤتمرات والندوات 

التي شارك بها اعضاء 

هيئة التدريس خارج  

 المؤسسة

عدد اعضاء هيئة التدريس 

ي المؤتمرات المشاركين ف

 والندوات خارج المؤسسة

    

    

    

 

 الرسائل الجامعية:
الرسائل الجامعية  الرسائل الجامعية

التي تم مناقشتها عام 

 التقويم

الرساااااائل الجامعياااااة التاااااي تااااام 

مناقشتها فاي العاام الساابق لعملياة 

 التقويم

 نسبة النماء
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 المهمات البحثية:
 

عنندد الدراسننات  الرتبة االكاديمية *
واالبحاث التي 
نشنننننننننننرت فننننننننننني 
مجالت علمية 
محكمنننة خنننالل 

 عام التقويم

عنندد الدراسننات واالبحنناث 
التنني نشننرت فنني مجننالت 
علمينننننننة محكمنننننننة  للعنننننننام 

 السابق لعملية التقويم

نسننننننننننننننننبة 
 النماء

عنننننننننننندد المهمننننننننننننات 
البحثينننننة التننننني قنننننام 
بهنننا اعضننناء هيئنننة 
التنننننننننندريس خننننننننننالل 

 عام التقويم

     تاذاس

استاذ مشارك ) استاذ 

 مساعد (

    

     استاذ مساعد ) مدرس (

     المجموع

 * تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها .
 

 في مؤسسات الدولة: اللجان العلمية
 

االكاديميةالرتبة  معدل عدد االيام التي يتفرغ بها عضو   

 هيئة التدريس في االسبوع الواحد

ن العلمية التي يساهم عدد اللجا

بها عضو هيئة التدريس في 

 مؤسسات الدولة

   استاذ

   استاذ مشارك

   استاذ مساعد

 

 * تطبق المؤسسة الرتب االكاديمية المعمول بها .
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 المحور الخامس :شؤون الطلبة
 مقياس شؤون الطلبة                                      
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 شؤون الطلبة:مقياس 
يضننم المقينناس عننددا مننن العبننارات التنني تتعلننق بشننؤون الطلبننة والمطلننوب مننن اعضنناء 

 فريق التقويم :
جمننع االدلننة والمعلومننات والبيانننات التنني تتعلننق بشننؤون الطلبننة  فنني المؤسسننة  -

 قبل االجابة على عبارات المقياس.

يق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفر  -
 والتقديرات.

يفضنننل مشننناركة بعنننض منننن عمنننداء ورؤسننناء اقسنننام المؤسسنننة وبعنننض اعضننناء  -
 هيئة التدريس في ملء عبارات المقياس .

وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال (  -
يقننع االختيننار ( فنني المكننان الننذي   √وعلننى اعضنناء الفريننق وضننع عالمننة )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب .

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي : -

 *انظمة تعليمات القبول والتسجيل واالنتقال والتحويل والجزاءات
 *نماذج اختبارات القبول وقياس الكفاءة
لطلبننننة فنننني جننننودة التعلننننيم واداء اعضنننناء هيئننننة *نمنننناذج اسننننتبانات اسننننتطالع اراء ا

 التدريس والخدمات.
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 مقياس شؤون الطلبة
 

الى حد  نعم عبارات شؤون الطالبية التسلسل المجال
 ما

 كال

هننننل تتننننوفر فنننني المؤسسننننة انظمننننة ونمنننناذج  .1 م
 للقبول وااللتحاق والتحويل واالعادة ؟.

   

جننودة هننل تعتمنند المؤسسننة معننايير عاليننة ال .2 ع
 في انتقاء الطلبة ؟.

   

هنننل تحننننر  المؤسسنننة علننننى قبنننول اعننننداد  .3 ع
الطلبة فني الدراسنات االولينة وفقنا لخططهنا 

 المقررة؟.

   

هنننل تحننننر  المؤسسنننة علننننى قبنننول اعننننداد  .4 ع
الطلبننة فننني الدراسنننات العليننا وفقنننا لخططهنننا 

 المقررة؟.

   

هل تعتمد المؤسسة اختبارات للطلبة للتلكند  .5 م
 تعدادتهم العلمية والذهنية ؟.من اس

   

هل تحدد المؤسسة اعنداد الطلبنة المقبنولين  .6 م
في كل برنامج بما يتالئم وطبيعنة البرننامج 

 واالمكانات المتوفرة ؟.

   

هننننل تعتمنننند المؤسسننننة تعليمننننات الجننننزاءات  .7 م
 السلوكية للطلبة ؟.

   

هننل تحننتفظ المؤسسننة بملفننات خاصننة لكننل  .8 م
علومنننننننات عنننننننن سنننننننلوكه طالنننننننب يحتنننننننوي م

ونشننناطه ومسنننتواه االكننناديمي واالجتمننناعي 
 ؟.

   

هننننل تعتمنننند المؤسسننننة بننننرامج  متخصصننننة  .9 م
السننننتقبال الطلبننننة الجنننندد  فنننني بدايننننة العننننام 

 الدراسي وتعريفهم بالمؤسسة ومرافقها؟.

   

   هنننننل تنننننوزع المؤسسنننننة ادلنننننة ارشنننننادية علنننننى  .10 ع
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 الطلبة الجدد؟.
بتهنننا فننني صنننناعة هنننل تشنننرع المؤسسنننة طل .11 ع

القرارات وحل المشكالت المتعلقنة بالقضنايا 
 الطالبية والجوانب االكاديمية ؟.

   

هل تعرف المؤسسة اسواق العمل بكفاءات  .12 ع
خريجيهننا وتسننعى لتننوفير فننر  العمننل لهننم 

 ؟.

   

هل توفر المؤسسة االحصاءات عن اعداد  .13 ع
الطلبننننة وتننننوزيعهم حسننننب النننننوع   المراحننننل 

سنننننننننية   البنننننننننرامج الدراسنننننننننية   الحالنننننننننة الدرا
 االجتماعية واالقتصادية   .....الخ ؟.

   

هننننننل تعتمننننننند المؤسسنننننننة بنننننننرامج اجتماعينننننننة  .14 ع
 لطلبتها؟.

   

هننننننل تسننننننتطلع المؤسسننننننة اراء الطلبننننننة فنننننني  .15 ع
 جودة التعليم والتعلم ؟.

   

هل تستطلع المؤسسة اراء الطلبة في تقينيم  .16 ع
 دريس؟.اداء اعضاء هيئة الت

   

هل تسعى المؤسسة لجذب واختينار الطلبنة  .17 م
المتمينننننننننزين وتشنننننننننجيعهم علنننننننننى االلتحننننننننناق 

 بالجامعة وبرنامج الدراسات العليا؟.

   

هنننننننل تقنننننننيم المؤسسنننننننة مسنننننننتوى التحصنننننننيل  .18 م
 االكاديمي للطلبة ؟.

   

هنننننننننننل تسنننننننننننتطلع المؤسسنننننننننننة اراء جهنننننننننننات  .19 ع
التوظيننف فنني نوعيننة ومسننتوى الخننريج فنني 

التخصصنات لتحديند جواننب الننق   جميع
فننننننني المهنننننننارات والعمنننننننل علنننننننى معالجتهنننننننا 

 وتصحيحها؟.

   

هنننننننننل تحنننننننننر  المؤسسنننننننننة علنننننننننى معرفنننننننننة  .20 ع
 الصعوبات التي تواجه الطلبة؟.
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هل تتوفر في المؤسسة السنجالت الدراسنية  .21 م
للطلبننة للتاكنند مننن منندى اسننتيفائهم لشننروط 

 خطط الدراسة؟. 

   

مؤسسننة فنني الخلفيننة االكاديميننة هننل تنندقق ال .22 ع
 للطالب عند التسجيل في برامج جديدة؟.

   

هننل تضننمن المؤسسننة جننودة تصننميم وبننناء  .23 ع
وتطبينق وتصننحي  اختبنارات القبننول للطلبننة 

 ؟.

   

    المجموع العام
  الدرجة الكلية
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المؤشرات الكمية المتعلقة بشؤون الطلبة : الطلبة المخطط قبولهم والمقبولون والمداومون ونسبهم 
 في عام التقويم

 

 

 
 

طلبة في المؤسسة ومن خارجها والطلبة االجانب موزعين حسب النوع االجتماعي مجموع ال  
مجموع الطلبة  النوع االجتماعي

 في المؤسسة
مجموع الطلبة 

من خارج 
 المحافظة 

مجموع الطلبة 
العرب واالجانب 

 في المؤسسة

% 

     ذكور
     اناث

     المجموع الكلي
%     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموع الطلبة  النوع االجتماعي
 المخطط قبولهم

مجموع الطلبة 
 المقبولين 

مجموع الطلبة 
 المداوميين فعال

نسبة الطلبة المداوميين الى 
 المخطط قبولهم

     ذكور
     اناث

     المجموع الكلي
%     
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 موزعين حسب التخص  للدرجة الجامعية االولى مؤسسة عدد الطلبة  في ال

التخص  اسم  النوع 
 اناث ذكور

   هندسة الطب الحياتي

   هندسة المعلومات و االتصاالت

   هندسة الميكاترونكس

   هندسة عمليات التصنيع

   هندسة الكيمياء االحيائية

 
 
 

 والمرحلة الدراسيةزعين حسب التخص  مو للدرجة الجامعية االولى عدد الطلبة  في المؤسسة 

 عدد الطلبة للدرجة الجامعية االولى حسب المرحلة الدراسية اسم التخص  اسم الكلية
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

        كلية الهندسة الخوارزمي
        
        
        
        

 
 :والمفصولين للدرجة الجامعية االولىبين عدد الطلبة المؤجلين والراس

مجموع الطلبة  االجتماعي النوع
 المؤجلين  

مجموع الطلبة 
 في   الراسبين
 المواد 

مجموع الطلبة 
بسبب   الراسبين
 الغياب

طلبة المجموع 
 المفصولين

     ذكور
     اناث

     المجموع الكلي
%     
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 االجتماعي للدرجة الجامعية االولىلنوع موزعين حسب ا الخريجين تقديرات الطلبة 
 الخريجينعدد الطلبة 

 موزعين حسب النوع
 االجتماعي

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز

      ذكور
      اناث

      المجموع الكلي
%      

 
 الكلية والتخص  في المؤسسة موزعين حسب   طلبة الدراسات العليا

 

التخص  اسم اسم الكلية النوع                               

 اناث ذكور
    كلية الهندسة الخوارزمي

    

    

 مجاميع الطلبة ومتوسط اعدادهم الى اعضاء هيئة التدريس ونسب النماء
نسبة النماء عن العام 

 الذي يسبق التقويم
المعدل نسبة الى 

اعداد اعضاء هيئة 
 التدريس

العدد في 
العام الذي 

 يسبق التقويم 

العدد 
في 
عام 
 التقويم

 المؤشرات 

مجموع الطلبة في الدرجة     
 الجامعية االولى

مجموع الطلبة في الدراسات     
 العليا

  

 
مجموع اعضاء هيئة التدريس   

من رتبة استاذ مشارع )استاذ 
 مساعد ( فاكثر

 مجموع الفنيين في المختبرات    
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 مجموع اعداد االداريين    
ال الخدماتمجموع عم      

 
 

 

 

 معلومات تتعلق بالخريجين
عننننننننننننننننندد الطلبنننننننننننننننننة 

مننوزعين  الخننريجين
حسننننننننننننننننب النننننننننننننننننوع 

 االجتماعي

المعنننننننننننننننندل 
العنننننننننننننننننننننننننام 
للطلبنننننننننننننننننننة 
 الخريجين

نسبة الملتحقين بالعمنل 
مننننننننن الخننننننننريجين الننننننننى 
مجمننننننننننننننننننننننوع اعننننننننننننننننننننننداد 
الخننننريجين للعننننام الننننذي 

 يسبق التقويم

عننننندد الخنننننريجين 
الننننذين يواصننننلون 
تعلننننننننننننيمهم فنننننننننننني 
مسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتوى 
الماجسنننننننننننننننننننننننننننننتير 

 دكتوراهوال

نسننبة الطلبننة 
المسنننننننننننننجلين 
الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

 الخريجين

معننننندل بقننننناء 
الطالننننننننننننننننننننننننب 
المتخننرج فنني 
البرنننننننننننننننننننننامج 
الدراسننننننننننننننننننننني 
مقننننننننننننننننننننننننننننننننندرة 

 باالشهر
      ذكور
      اناث

      المجموع الكلي
%      
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 المحور السادس : الخدمات الطالبية
 مقياس الخدمات الطالبية.1

 ياس تقويم جودة المدن الجامعية.مق2
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 الخدمات الطالبيةمقياس 
يضننننم المقينننناس عننننددا مننننن العبننننارات التنننني تتعلننننق بالخنننندمات الطالبيننننة المقدمننننة فننننني 

 المؤسسة والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :
جمع االدلة والمعلومات والبيانات التي تتعلق بالخدمات الطالبية فني المؤسسنة  -

 جابة على عبارات المقياس.قبل اال

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

يفضنننل مشننناركة بعنننض منننن عمنننداء ورؤسننناء اقسنننام المؤسسنننة وبعنننض اعضننناء  -
 هيئة التدريس في ملء عبارات المقياس .

ى حند منا   كنال ( وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   الن -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار   √وعلننى اعضنناء الفريننق وضننع عالمننة )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب .

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي : -

 *نماذج لبعض الدراسات العلمية للتعرف على احتياجات الطلبة.
 لدليل االرشادي للمؤسسة .*ا
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 *مهام واجبات وحدة االرشاد النفسي والتربوي.
 *مهام وواجبات وحدات الخدمات الطالبية والتنمية البداعاتهم.

 *لوائ  الجزاءات الطالبية.
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقياس الخدمات الطالبية.1
 

الى حد  نعم عبارات الخدمات الطالبية التسلسل المجال
 ما

 كال

المؤسسنننة دراسننننة تحننندد االحتياجننننات هنننل لنننندى  .1 م
االساسننننننننية للطلبننننننننة مننننننننن الخنننننننندمات والبننننننننرامج 

 الدراسية وغيرها ؟.

 

 
  

هنننننننننل تنننننننننوفر المؤسسنننننننننة الكتيبنننننننننات التعريفينننننننننة  .2 م
واالرشنننننننننادية للتعرينننننننننف بالخننننننننندمات الطالبينننننننننة 

 المقدمة للطلبة؟.

   

هنننننل تنننننوفر المؤسسنننننة وحننننندة لالرشننننناد النفسننننني  .3 م
 مطلوبة للطلبة؟.والتربوي تتولى المساعدات ال

   

هنننننننل تتنننننننوفر فننننننني المؤسسنننننننة وحننننننندات للتنمينننننننة  .4 م
الطالبيننننننننننة ) الفنيننننننننننة   العلميننننننننننة   الثقافيننننننننننة   

 الرياضية وغيرها ( ؟.

   

هننننننننننل تننننننننننوفر المؤسسننننننننننة صننننننننننندوقا للقننننننننننروض  .5 م
والمسنننننننننننننناعدات الماليننننننننننننننة والعينيننننننننننننننة للطلبننننننننننننننة 

 المحتاجين؟.
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هنننننل تنننننؤمن المؤسسنننننة السنننننكن االمنننننن والمنننننري   .6 م
 بة وفي مدن جامعية مالئمة ؟.للطل

   

هننل تننوفر المؤسسننة الغننرف الخاصننة والمريحننة  .7 م
 للطالبات في االقسام والكليات المختلفة؟.

   

هل تجري المؤسسنة دراسنات تسنتطلع فيهنا اراء  .8 ع
الطلبنة بشننكل دوري حنول الخنندمات التكميليننة ) 
االنشننننننننننطة الرياضننننننننننية   المنننننننننندن الجامعيننننننننننة   

 السيارات وغيرها (. المطاعم   مواقف

   

هنننل تنننوفر المؤسسنننة البيئنننة المالئمنننة لمسننناعدة  .9 ع
الطلبننننننة علننننننى التفاعننننننل مننننننع زمالئهننننننم والبيئننننننة 

 االكاديمية ؟.

   

هل توفر المؤسسنة الخندمات لندعم الطلبنة ذوي  .10 ع
االحتياجات الخاصة لمساعدتهم على االنخراط 

 بالحياة االكاديمية والتفاعل معها ؟.

   

هننل تننوفر المؤسسننة الحننوافز الماديننة والمعنويننة  .11 ع
 للطلبة المتميزين ؟.

   

هننل تننولي المؤسسننة اهميننة لالشننطة الالمنهجيننة  .12 ع
لتعميننننق العالقننننة بننننين اعضنننناء هيئننننة التنننندريس 

 والطلبة؟.

   

هل تعنى المؤسسة باالنشنطة االجتماعينة التني  .13 ع
 تعزز العالقات االنسانية بين افراد اسرتها؟.

   

هنننل تاخنننذ المؤسسنننة بننناراء الطلبنننة فننني تطننننوير  .14 ع
 ماتقدمه من خدمات؟.

   

هنننننننننننل تنننننننننننوفر المؤسسنننننننننننة صنننننننننننندوقا للتكافنننننننننننل  .15 ع
 االجتماعي؟.

   

    المجموع العام
  الدرجة الكلية

 
 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات الكمية للخدمات الطالبية:
( فنني حالننة توفرهننا مننع ذكننر   √مننة )   مامنندى تننوفر الخنندمات التاليننة فنني المؤسسننة؟. اشننر بعال

 المعلومات المطلوبة ازاء كل حقل

االقسام الخدمية  المتوفرة في 
 الجامعة

 العدد المعلومات المطلوبة نعم

االنشطة الرياضية ) مالعب ، صاالت 
رياضية ، صاالت للياقة البدنية ، 

 حمامات سباحة ، وغيرها(

   

    االنشطة الثقافية
    جتماعيةاالنشطة اال

    االنشطة الفنية 
    االرشاد والتوجيه التربوي

    متابعة الخريجين
    الرعاية الصحية للطلبة 
    صندوق التكافل االجتماعي

    المراكز الترفيهية 
    المدن الجامعية

    سيارت لنقل الطلبة
    مختبر الحاسوب
    وحدة االنترنت

 جودة المدن الجامعية: تقويم مقياس.2
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يضننم المقيننناس عنننددا منننن العبنننارات التننني تتعلننق بتقنننويم جنننودة المننندن الجامعينننة التابعنننة 
 للمؤسسة والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :

جمننع االدلننة والمعلومننات والبيانننات التنني تتعلننق بالمنندن الجامعيننة فنني المؤسسننة  -
 قبل االجابة على عبارات المقياس.

والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام يتم تبادل االراء  -
 والتقديرات.

يفضل مشاركة بعض من عمداء الكليات ومدراء المدن الجامعية في المؤسسنة  -
وبعننض مننن الطلبننة المسننتفيدين مننن خنندمات المنندن الجامعيننة فنني مننلء عبننارات 

 المقياس .

النى حند منا   كنال (  وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار   √وعلننى اعضنناء الفريننق وضننع عالمننة )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب .

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي : -

دمات التننني تقننندمها *نمننناذج لنننبعض الدراسنننات العلمينننة للتعنننرف علنننى اراء الطلبنننة بالخننن
 المدن الجامعية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مقياس تقويم جودة المدن الجامعية2
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 بدائل االجابة تقويم جودة المدن الجامعية عبارات مقياس التسلسل المجال
الننى حنند  نعم

 ما
 كال

هننننل تعتمنننند المؤسسننننة لننننوائ  وتعليمننننات خاصننننة بالسننننكن  .1 م
 واالنضباط داخل المدن الجامعية؟.

   

هنننل يتنننوفر فننني المننندن الجامعينننة نظامنننا خاصنننا للننندخول  .2 م
 والخروج كاستخدام البطاقات الممغنطة مثال؟.

   

هننل تتنننوفر فننني المننندن الجامعيننة الغنننرف المالئمنننة للطلبنننة  .3 م
منننن حينننث المسننناحة والتهوينننة واالضننناءة وتنننوفر الشنننروط 

 الصحية وغيرها؟.

   

وقين علميننننا هنننل ينننتم منننن  المميننننزات لقبنننول الطلبنننة المتفننن .4 م
 ورياضيا داخل المدن الجامعية؟.

   

هنننننننل تتنننننننوفر فننننننني المننننننندن الجامعينننننننة المرافنننننننق الصنننننننحية  .5 م
 والحمامات المالئمة لالستخدام؟. 

   

هل تتوفر في المدن الجامعية المطاعم واالدوات المنزلية  .6 م
 المالئمة لالستخدام؟.

   

واالعننداد  هننل تتننوفر فنني المنندن الجامعيننة ادوات التجهيننز .7 م
 والتخزين طبقا لنظم التكنولوجيا الحديثة؟.

   

هننننل تتننننوفر اجهننننزة الغسننننيل والتنظيننننف لالوعيننننة واالواننننني  .8 م
 طبقا للتكنولوجيا الحديثة؟.

   

هننل تتننوفر فنني المنندن الجامعيننة مكتبننة تصننل  السننتذكار  .9 م
 الدروس؟.

   

ال هننل تتننوفر فنني المنندن الجامعيننة صننالة اسننتراحة السننتقب .10 م
 الزوار؟.

   

هل تتوفر في المدن الجامعية االماكن التي تصل  لتقديم  .11 م
 الخدمات ؟.

   

هل تتوفر في المدن الجامعية وسائل االتصناالت وشنبكة  .12 م
 االذاعة الداخلية؟.

   

   هل تتوفر في المدن الجامعية شبكة المعلومات االنترننت  .13 م
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 ؟.
لجامعيننة الرعايننة الصننحية والعيننادة هننل تتننوفر فنني المنندن ا .14 م

 الطبية ؟.
   

هننل تتننوفر فنني المنندن الجامعيننة صننيدلية طننواريء ملحقننة  .15 م
 بالعيادة لالسعافات االولية والحاالت الحرجة والسريعة؟.

   

هنننل يتنننوفر فننني المننندن الجامعينننة ننننادي اجتمننناعي لتنفينننذ  .16 م
 رفيهية؟.البرامج والندوات والعروض لالفالم الثقافية والت

   

هنننننل يتنننننوفر فننننني المننننندن الجامعينننننة المالعنننننب الرياضنننننية  .17 م
 المتنوعة؟.

   

هل توفر المدن الجامعية البنرامج السنياحية للتعنرف علنى  .18 م
 المعالم االثرية والمشاريع التنموية؟.

   

هنننل تتنننوفر فننني المننندن الجامعينننة وحننندات ومراكنننز لتنمينننة  .19 م
 المهارات المهنية العملية؟.

   

هننل يوجنند توصننيف وظيفنني للقننوى البشننرية العاملننة داخننل  .20 م
 المدن الجامعية؟.

   

    المجموع العام
  مجموع الدرجات

 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤشرات الكمية المتعلقة بالمدن الجامعية:
 
 .معلومات تتعلق بالطلبة:1
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مجموع الطلبة من خارج 
 محافظة المؤسسة

مجموع الطلبة التي تقوم 
بايوائهم في المدن المؤسسة 
 الجامعية

% الطلبة في المدن الجامعية 
الى مجموع الطلبة من خارج 

 محافظة المؤسسة 
   
 
 .معلومات تتعلق بالمدن الجامعية وعائديتها وعدد الطلبة فيها:2

 اليوجد
 

% الطاقننننة  المالحظات
 االستيعابية

مجمننننننننننوع الطلبننننننننننة 
التنننننننننننننننننننني تقننننننننننننننننننننوم 
المؤسسنننة بنننايوائهم 

 في المدينة

ة الطاقنننننننننننننننننننننن
االسنننننتيعابة 
 للمدينة

عائدددددددددددددددديتها ) 
مملوكددددددددددددددددددددددددة 
للمؤسسددددة ، ام 
 مستاجرة (

اسنننننننننننننننننننننننننننم  موقعها
المدينننننننننننننننة 
 الجامعية

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . معلومات تتعلق باعداد الموظفين وعمال الخدمة والغرف واالجور المستوفاة من الطلبة:3

وانما هناع اقسام داخلية مستقلة مؤجرة من القطاع الخا  واخرى اقسام التوجد مدن جامعية 
 داخلية تمتلكها جامعة بغداد
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معدل االجور السنوية 
المستوفاة من الطلبة 

 مقدرة بالدوالر

معدل 
عدد 
الطلبة 
في كل 
 غرفة

عدد 
الغرف 
التي في 
 المدينة

مجموع 
عمال 

الخدمة في 
 المدينة

مجموع 
الموظفين 
العاملين في 

 المدينة

عدد 
الطلبة 
من خارج 
 المحافظة

اسم 
المدينة 
 الجامعية
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 المحور السابع : البرامج االكاديمية وطرائق التدريس
 ..مقياس البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية1

 عليا..مقياس برامج الدراسات ال2
 .التعلم مصادرمقياس طرائق التدريس و  .3

 .مقياس جودة الكتاب الجامعي.4
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقياس البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية:.1
يضننم المقينناس عننددا مننن العبننارات التنني تتعلننق بننالبرامج االكاديميننة والمننناهج الدراسننية 

 في المؤسسة والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :
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الدلنننة والمعلومنننات والبياننننات التننني تتعلنننق بنننالبرامج االكاديمينننة والمنننناهج جمنننع ا -
 الدراسية في المؤسسة قبل االجابة على عبارات المقياس.

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

لمقينناس يفضننل مشنناركة بعننض مننن عمننداء ورؤسنناء اقسننام المؤسسننة فنني مننلء ا -
 المتعلق بالبرامج والمناهج الدراسية.

وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال (  -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار   √والمطلننوب ان يضننع اعضنناء الفريننق )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب.

 ق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي:ترف -

 
 *الخطة التفصيلية للبرنامج.

 *نموذج ملف احد المقررات الدراسية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مقياس البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية1
 

 بدائل االجابة البرامج االكاديمية والمناهج الدراسية عبارات مقياس التسلسل المجال
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الننى حنند  نعم
 ما

 كال

هل تتواءم برامج المؤسسة ومقرراتها الدراسية مع الفلسفة  .1 م
العامنننننة للدولنننننة   وتحقنننننق رسنننننالتها واهننننندافها   وحاجنننننات 

 الطلبة والمجتمع   ومتطلبات تنمية شخصية طلبتها؟.

   

هنننننل تحقنننننق بنننننرامج المؤسسنننننة وتخصصننننناتها احتياجنننننات  .2 م
 الطلبة والمجتمع ؟.

   

لبرنننامج الدراسنني وتحدينندا هننل تتضننمن الخطننط تفصننيال ل .3 م
واضنننننحا لالهنننننداف وتحقنننننق التكامنننننل منننننع خطنننننط  كافنننننة 

 االقسام الدراسية ؟.

   

هننل تتضننمن الخطننط الدراسننية للمؤسسننة شننروط االنتظننام  .4 م
فننني الدراسنننة واالنننننذار والفصنننل والتحويننننل منننن تخصنننن  

 الخر ؟.

   

هل تقوم المؤسسة بالتعريف الكامل بمكونات كل برننامج  .5 م
ث ) النظننام المتبننع   فصننلي   سنننوي   سننناعات مننن حينن

 معتمدة( ؟.

   

    هل للمؤسسة اكثر من نظام دراسي واحد؟. .6 م
هنننل تتننني  تشنننريعات المؤسسنننة الفرصنننة للطالنننب الختينننار  .7 م

 بعض المساقات الدراسية التي يرغب بدراستها؟.
   

هننل تننوازن الخطننط الدراسننية بننين موضننوعات التخصنن   .8 م
 ت العامة؟.والموضوعا

   

هننل لنندى المؤسسننة احصنناءات باعننداد الخننريجين فنني كننل  .9 ع
عنننننام دراسننننني وتقنننننديراتهم وعننننندد الطلبنننننة المسنننننجلين فننننني 

 البرنامج؟.

   

هننننل تمتلننننع المؤسسننننة ملفننننات متكاملننننة لكننننل مقننننرر مننننن  .10 ع
 المقررات الدراسية يتضمن بيانات مفصلة عنه ؟.

   

ائقينننة عنننن المقنننررات هنننل تتنننوفر فننني المؤسسنننة حقيبنننة وث .11 ع
الدراسية تتضنمن ) توصنيف المنادة   نسنخة منن واجبنات 
الطلبننننة   التمننننارين   المشننننروعات  االختبننننارات   توزيننننع 
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 الدرجات ..وغيرها(؟.
هننل تحنننتفظ المؤسسنننة بملنننف خننا  لكنننل مقنننرر ومتابعنننة  .12 ع

 مايجري عليه من تعديل او تحديث من فترة الخرى؟.
   

ؤسسننننة مننننن وضننننول االدوار والمسننننؤوليات هننننل تتاكنننند الم .13 ع
المختلفة لالجهزة المشاركة فني تصنميم ومراجعنة برامجهنا 
ومنهنننا ) االقسنننام   مجنننالس االقسنننام   الكلينننات   اللجنننان 

 القطاعية ....وغيرها (؟.

   

هنننننل تنننننوفر المؤسسنننننة المنننننناهج الدراسنننننية المتطنننننورة التننننني  .14 م
حسنننين تواكنننب تطنننورات العصنننر وتتاكننند منننن جودتهنننا والت

المستمر لها ويشمل ذلع برامج ومقررات ) البكلوريوس   
الماجسنننننننتير   الننننننندكتوراه ( فضنننننننال عنننننننن بنننننننرامج التعلنننننننيم 

 المستمر وسواها ؟.

   

هننل تتحقننق المؤسسننة مننن منندى مالئمننة برامجهننا الدراسننية  .15 م
لمتطلبننننننننات اعننننننننداد الخننننننننريجين القننننننننادرين علننننننننى تحمننننننننل 

منننع الوسنننائل  المسنننؤولية والعمنننل ضنننمن الفرينننق والتعامنننل
 التكنولوجية الحديثة المتطورة ومستجدات عصر التقنية؟.

   

هننننل تهننننتم المؤسسننننة بمنننندى مالئمننننة البننننرامج الحتياجننننات  .16 م
 المجتمع  وسوق العمل   ومتطلبات التنمية المعرفية؟.

   

هننننل تتحقننننق المؤسسننننة مننننن اسننننتيفاء المننننناهج والمقننننررات  .17 م
ي المهنننننن التننننني لمتطلبنننننات التنننننرخي  المهنننننني وذلنننننع فننننن

تسننتوجب ممارسننتها الحصننول علننى تننرخي  مننن جهننات 
 اخرى خارج المؤسسة؟.

   

هل تحدد المؤسسة المقررات الدراسية متطلبات الحصول  .18 م
علننننى الدرجننننة العلميننننة وفقننننا للمعننننايير واالنمنننناط المعتمنننندة 

 فيها؟.

   

هل تحندد المؤسسنة البنرامج والمقنررات االضنافية المقدمنة  .19 ع
بة المتفوقين   شروط القبول   ومحتويات البرنامج   للطل

 ومستوى االقبال على االلتحاق به ؟.

   

   هنننل تحننندد المؤسسنننة بنننرامج اكاديمينننة عالينننة الجنننودة فننني  .20 ع
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مجننناالت دراسنننية قائمنننة   وتتنننوج هنننذه البنننرامج بمخرجنننات 
 تعلم تؤدي الى درجات علمية او برامج جديدة؟ .

سة من ان مخرجات البرنامج متوافقة مع هل تتاكد المؤس .21 ع
المعننايير المحليننة والعالميننة فنني التعلننيم العننالي مننن خننالل 
تقييم المخرجات التعليمينة والبنرامج والمقنررات والشنهادات 

  ؟.

   

هل يراعي في تصميم البرنامج الدراسني مالحظنات واراء  .22 ع
 المتخصصين والممارسين والمستفيدين؟.

   

م مراجعنننننة التخصصنننننات والبنننننرامج التننننني نفنننننذتها هنننننل ينننننت .23 ع
 المؤسسة بصورة دورية؟.

   

هنننل تحفنننز المؤسسنننة اسنننتخدام الشنننبكة العنكبوتينننة وتحننندد  .24 ع
 مواقع بعينها لالستعانة بها في فهم المادة الدراسية؟.

   

هنننل يوجننند نظنننام معتمننند لتقنننويم نتنننائج التننندريب المينننداني  .25 م
 للطلبة ؟.

   

رن المؤسسننة ماينندرس فنني كننل مقننرر بنظيننره فنني هننل تقننا .26 ع
 الجامعات المتميزة؟.

   

هنننننل تضنننننع المؤسسنننننة قائمنننننة باسنننننماء الكتنننننب المعتمنننننندة  .27 ع
 كمصدر لكل مساق؟.

   

هل يحقق المنهج الدراسي ومحتوياتنه المهنارات المطلوبنة  .28 ع
 لسوق العمل؟.

   

التفكينننر  هنننل المنننناهج الدراسنننية المقنننررة قنننادرة علنننى تنمينننة .29 م
 العلمي والتعلم الذاتي؟.

   

هنننننننل ينننننننتم تصنننننننميم وتوصنننننننيف البنننننننرامج التدريبينننننننة وفقنننننننا  .30 ع
 لمخرجات التعليم المستهدفة؟.

   

هننل تنمنني المننناهج الدراسننية المقننررة رول الننوالء واالنتمنناء  .31 م
 للوطن والقيم الدينية؟.

   

هنننننل تعتمننننند المؤسسنننننة خططنننننا فصنننننلية او سننننننوية علنننننى  .32 ع
 ى الكليات واالقسام والفروع؟.مستو 

   

   هنننننل تنننننوفر المؤسسنننننة الخطنننننط الدراسنننننية العضننننناء هيئنننننة  .33 ع



 77 

 التدريس في االقسام ؟.
هل يوجد في المؤسسة برنامج تطبيقني )تناهيلي ( للطلبنة  .34 م

 العدادهم في تخصصاتهم؟.
   

هننننل تعتمنننند المؤسسننننة بننننرامج لتنننندريب الطلبننننة فنننني مجننننال  .35 ع
 طلة الصيفية؟.عملهم خالل الع

   

هنننل تكلنننف المؤسسنننة الطلبنننة باعنننداد مشنننروع تخنننرج فننني  .36 ع
 نهاية المرحلة الجامعية؟.

   

هنننل تنننوفر المؤسسنننة للطلبنننة بنننرامج الزينننارات ومشننناهدات  .37 ع
 ميدانية ضمن برامج اعدادهم؟.

   

هننل تتبنننى المؤسسننة انماطننا اخننرى مننن التعلننيم ) التعلننيم  .38 م
 عن بعد وغيرها (.المفتول   التعليم 

   

    المجموع العام
  مجموع الدرجات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقياس برامج الدراسات العليا.2

فننني المؤسسنننة  ببنننرامج الدراسنننات العلينننايضنننم المقيننناس عنننددا منننن العبنننارات التننني تتعلنننق 
 والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :
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فننننني  راسنننننات العليننننناببنننننرامج الدجمنننننع االدلنننننة والمعلومنننننات والبياننننننات التننننني تتعلنننننق  -
 المؤسسة قبل االجابة على عبارات المقياس.

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

يفضننل مشنناركة بعننض مننن عمننداء ورؤسنناء اقسننام المؤسسننة فنني مننلء المقينناس  -
 .برامج الدراسات العلياالمتعلق 

امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال ( وضعت ثالثة بدائل لالجابة  -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار   √والمطلننوب ان يضننع اعضنناء الفريننق )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب.

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي: -

 اسات العليا ) الماجستير والدكتوراه (.*نموذج الحد البرامج الخاصة بالدر 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .مقياس برامج الدراسات العليا2
 

 بدائل االجابة برامج الدراسات العليا عبارات مقياس التسلسل المجال
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الننى حنند  نعم
 ما

 كال

هل توجد في المؤسسة كلية او عمنادة خاصنة بالدراسنات  .1 م
 العليا؟.

   

    راسات العليا؟.هل يوجد مجلس للد .2 م
هننل امكانينننات المؤسسنننة مننن حينننث االسننناتذة والمختبنننرات  .3 م

 تتوافق مع برامج الدراسات العليا؟
   

هنل تعنننى المؤسسننة بنناالعالم عننن بننرامج الدراسننات العليننا  .4 م
 والتعريف بها ؟.

   

    هل توفر المؤسسة اللوائ  والتعليمات بالدراسات العليا؟. .5 م
اع توصننننيف موثننننق ومعتمنننند لبننننرامج الماجسننننتير هننننل هننننن .6 م

 والدكتوراه ومقرراتهما الدراسية؟.
   

هننننل تلبنننني بننننرامج الماجسننننتير فنننني المؤسسننننة واحتياجننننات  .7 م
 المجتمع والتطورات االكاديمية الحديثة؟.

   

هنننل تتناسنننب بنننرامج الننندكتوراه فننني المؤسسنننة واحتياجنننات  .8 م
 ؟.المجتمع والتطورات االكاديمية الحديثة

   

هنننننننل ينننننننتم تطبيننننننننق معنننننننايير اكاديميننننننننة معتمننننننندة لدرجننننننننة  .9 م
 الماجستير؟.

   

هنننننننل ينننننننتم تطبيننننننننق معنننننننايير اكاديميننننننننة معتمننننننندة لدرجننننننننة  .10 م
 الدكتوراه؟.

   

هل تتوافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم  .11 ع
 المستهدفة في كل برنامجي ) الماجستير والدكتوراه (؟.

   

تالءم عننندد اعضننناء هيئنننة التننندريس للقينننام باعبنننناء هنننل يننن .12 ع
تنننننننندريس المقننننننننررات فنننننننني كننننننننل برنننننننننامجي ) الماجسننننننننتير 

 والدكتوراه (؟.

   

هننل التخصننن  العلمننني العضننناء هيئنننة التننندريس ينننؤهلهم  .13 ع
لتدريس مقررات كل من برنامجي ) الماجستير والندكتوراه 

 (؟.

   

   علينننننننا هنننننننل هنننننننناع قواعننننننند بياننننننننات لطنننننننالب الدراسنننننننات ال .14 م
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 المسجلين لنيل الدرجات العلمية في المؤسسة؟.
هننل تلتننزم االقسننام العلميننة فنني المؤسسننة بتوزيننع االشننراف  .15 م

 على الرسائل وفقا للتخص ؟.
   

هنننننننل تطبنننننننق المؤسسنننننننة االجنننننننراءات المعتمننننننندة لمتابعنننننننة  .16 م
المسننننجلين بالدراسننننات العليننننا والمسننننجلين لنيننننل النننندرجات 

 العلمية ؟.

   

هننننننل تننننننوفر المؤسسننننننة االجننننننراءات لمتابعننننننة وتقيننننننيم اداء  .17 ع
 الباحثين قبل واثناء التسجيل للدرجات العلمية؟.

   

هنننل تعتمننند المؤسسنننة طرائنننق التقنننويم المختلفنننة للمسنننجلين  .18 ع
 في الدراسات العليا؟. 

   

هل تستخدم المؤسسة نظام الممتحنيين الخنارجيين لتقنويم  .19 ع
 ؟.طلبة الدراسات العليا

   

هننل تتوافننق امتحانننات طلبننة الدراسننات العليننا مننع محتننوى  .20 ع
 المقررات الدراسية؟.

   

هننننل تتبننننع المؤسسننننة وسننننائل معينننننة لقينننناس رضننننا طلبننننة  .21 ع
 الدراسات العليا؟.

   

    المجموع العام
  مجموع الدرجات

 
 

 

 
 
 
 :طرائق التدريس ومصادر التعلممقياس .3

فنننني  الننننتعلم مصننننادربطرائننننق التنننندريس و عبننننارات التنننني تتعلننننق يضننننم المقينننناس عننننددا مننننن ال
 المؤسسة والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :

فني  النتعلم مصنادربطرائق التدريس و جمع االدلة والمعلومات والبيانات التي تتعلق  -
 المؤسسة قبل االجابة على عبارات المقياس.
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م الوصنول النى االحكنام يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثن -
 والتقديرات.

يفضننل مشنناركة بعننض مننن عمننداء ورؤسنناء اقسننام المؤسسننة فنني مننلء المقينناس  -
 .التعلم مصادربطرائق التدريس و المتعلق 

وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال (  -
ع االختيننار ( فنني المكننان الننذي يقنن  √والمطلننوب ان يضننع اعضنناء الفريننق )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب.

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي: -

 *نموذج الخطة التدريبية العضاء هيئة التدريس.
 *نموذج الحد االبحاث التقويمية لطرائق التدريس.

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 التعلم مصادرمقياس طرائق التدريس و .
الى حد  نعم عبارات مقياس طرائق التدريس ومصادر التعلم ت المجال

 ما
 كال

هل يوجد في المؤسسة مركزا متخصصا لمتابعنة  .1 م
 تطوير طرائق التدريس؟.
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هل تتوفر لندى المؤسسنة رؤينة واضنحة بمسنتوى  .2 م
المعلومننننننات والمعننننننارف المطلننننننوب توفيرهننننننا بمننننننا 

 لمستقبلية؟.يتحقق مع رسالتها ورؤيتها ا

   

هننننننل تقننننننوم المؤسسننننننة بتحننننننديث وتنننننننوع االجهننننننزة  .3 ع
واالدوات بمنننا يتماشنننى منننع متطلبنننات كنننل مجنننال 

 معرفي ؟.

   

هنننل تتاكننند المؤسسنننة منننن ان الوسنننائط التعليمينننة  .4 ع
المسننتخدمة تننرتبط باهننداف البننرامج   وبننالمحتوى 

 التعليمي ...وغيرها ؟.

   

ويميننننننة عننننننن هننننننل تتضننننننمن المؤسسننننننة ابحاثننننننا تق .5 ع
 الطرائق المستخدمة في تدريس الطلبة ؟.

   

هننل تعمننل المؤسسننة علننى تنميننة قنندرات اعضنناء  .6 ع
 هيئة التدريس وتطويرها باستمرار؟.

   

هل توفر المؤسسة المعامل والورش الفنينة لتلبينة  .7 ع
 احتياجات الدروس العملية واالبحاث العلمية؟.

   

العلميننننة والفنيننننة  هننننل تننننوفر المؤسسننننة الكفنننناءات .8 ع
 للعمل في المعامل والورش؟.

   

هننننننل تننننننوفر المؤسسننننننة البننننننرامج التدريبيننننننة علننننننى  .9 ع
اسنننننننننتخدام مصننننننننننادر النننننننننتعلم الحديثننننننننننة للطلبننننننننننة 

 والمدرسين؟.

   

    المجموع العام
  الدرجة الكلية

 مقياس جودة الكتاب الجامعي:.4
 منهجية المقررة في المؤسسة.% من الكتب ال10يقوم اعضاء فريق التقويم بلختيار    -
يننتم تقننويم الكتننب الجامعيننة مننن قبننل اعضنناء هيئننة التنندريس القننائمين علننى اسننتخدام هننذه الكتننب -

 وتحت اشراف فريق التقويم .
يتضمن المقياس عددا من العبارات التي تتعلق بجودة الكتاب الجامعي والمطلوب منن المقنومين -

( امنام كننل عبنارة فنني المكنان الننذي يقنع االختيننار   √ ) اعضناء هيئنة التنندريس ( وضنع عالمننة ) 
 عليه والتي يعتقد انها االقرب الى وصف الكتاب المقرر.
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 مقياس جودة الكتاب الجامعي.4
 

 كال الى حدما نعم عبارات المقياس التسلسل

 المقدمة
هننننل تعطنننني مقدمننننة الكتنننناب الجننننامعي فكننننرة  .1

 موجزة عن محتوياته؟.
   

    مقدمة مهداف تدريس الكتاب ؟.هل تشرل ال .2
هننل تعننر ف المقدمننة بلسننلوب تنظننيم الكتنناب  .3

 وطريقة عرض محتواه ؟.
   

ترشننند المقدمنننة طلننى الطرائنننق وا سننناليب هننل  .4
 المناسبة لتناول مادة الكتاب ؟.

   

 محتوى الكتاب
هننننننل يتوافننننننق محتننننننوى الكتنننننناب مننننننع فقننننننرات  .5

 المنهاج المقرر ؟.
   

وضنننننوعات الكتننننناب مفنننننردات تغطننننني مهنننننل  .6
 المنهاج المقرر؟ .

   

تجننناري موضنننوعات الكتننناب المتغينننرات هنننل  .7
 الحديثة؟. والمستجدات

   

يتناسننب محتننوى الكتنناب مننع الحصنن  هننل  .8
 المقررة له ؟.

   

يراعنني الكتنناب دقننة المعلومننات العلميننة هننل  .9
 والفنية وصحتها؟ .

   

 يراعننننننني الكتنننننناب تسلسنننننننل المعلومننننننناتهننننننل  .10
 وترابطها ؟.

   

يتناسنننننب الكتننننناب منننننع مسنننننتوى تاهينننننل هنننننل  .11
 الطلبة وحاجاتهم وقدراتهم ؟.
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يننربط  الكتنناب بننين المعلومننات النظريننة هننل  .12
 والتطبيقية؟ .

   

يشننتمل الكتنناب علننى نشنناطات متنوعنننة هننل  .13
تسننننناعد علنننننى التفكينننننر الناقننننند واالستقصننننناء 

 والتحليل ؟.

   

وضنني  المصننطلحات و يهننتم الكتنناب بتهننل  .14
 المفاهيم ويحتوي على قائمة بها ؟.

   

    يحف زالكتاب المتعلم على التعلم الذاتي؟ هل  .15
يتحفنننز الكتننناب الطلبنننة المتفنننوقين علنننى هنننل  .16

 العصف الذهني؟.
   

هننننل يشننننتمل الكتنننناب علننننى وسننننائل تعليميننننة  .17
 مناسبة ذات صلة بالمادة العلمية ؟.

   

تنننننوى الكتننننناب منننننع محتنننننوى ينسنننننجم محهنننننل  .18
 المواد الدراسية ا خرى ذات الصلة ؟.

   

هننننل يشننننتمل الكتنننناب علننننى قائمننننة بننننالمراجع  .19
والكتنننننب التننننني يمكنننننن الرجنننننوع طليهنننننا إلثنننننراء 

 المعرفة؟ .

   

يتنننننننناول الكتننننننناب بعنننننننض المشنننننننكالت هنننننننل  .20
المعاصنننرة وبخاصنننة منننا يتصنننل منهنننا بحيننناة 

 الطالب ومجتمعه المحلي ؟.

   

يشنير الكتناب طلنى مصنادر تعلنم مخنرى  هل  .21
يمكنن للمنتعلم العنودة طليهنا لغاينات االسنتزادة 

 والتوسع في المادة العلمية ؟.

   

يرسننخ الكتنناب القننيم ا صننيلة وا خننالق هننل  .22
 السامية لدى الطلبة ؟.

   

يهنننننننننتم الكتننننننننناب بتنمينننننننننة االتجاهنننننننننات هنننننننننل  .23
 اإليجابية لدى الطلبة ؟.

   

كتاب مواقف تطبيقينة متنوعنة يتضمن الهل  .25
 وشاملة؟ .
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يكثننننر الكتنننناب منننن ا شننننكال و الرسننننوم هنننل  .26
 والجداول والصور التوضيحية المناسبة؟ .

   

يحنننندد الكتنننناب مهنننندافًا لكننننل فصننننل مننننن هننننل  .27
 فصوله ؟.

   

يتضننمن الكتنناب ملخصننا فنني نهايننة كننل هننل  .28
 فصل ؟.

   

 هننل يتناسننب حجننم الكتنناب وعنندد الحصنن  .29
 المقررة له ؟.

   

هنننننننننننننل يشنننننننننننننتمل الكتننننننننننننناب علنننننننننننننى قائمنننننننننننننة  .30
بالمصنننطلحات باللغنننة العربينننة ومخنننرى بلغنننة 

 اجنبية؟.

   

 اسلوب عرض المحتوى
هل تربط المادة العلمية للكتاب بخبرات  .31

 المتعلمين ؟.
   

هل تعرض المادة بشكل متسلسل مترابط )  .32
 منطقيًا مو سيكولوجيًا(؟.

   

المادة بطريقة تتي  الفرصة  هل تعرض .33
إلدراج مكثر من وجهة نظر في الموضوع 

 الواحد؟.

   

    هل يستخدم تعابير سليمة ؟. .34
هنننننننل يخلننننننننو منننننننن الحشننننننننو والتكنننننننرار غيننننننننر  .35

 الضروري؟.
   

ينوع الكتاب في تمارينه ومنشطته هل  .36
 وتطبيقاته؟ .

   

يخلو الكتاب من ا خطاء اإلمالئية و هل  .37
 نحوية ؟.ال

   

هل يكثر من المواقف التي تحفز الطلبة  .38
 على االستنتاج و التفكير؟ .
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هنننل يكثنننر منننن ا مثلنننة والتطبيقنننات المحلينننة  .39
الواقعيننة المحلولننة التنني تسنناعد المننتعلم علننى 

 فهم المادة ؟.

   

هننننننل يسننننننتخدم لغننننننة تناسننننننب مسننننننتوى نمننننننو  .40
 ؟.المتعلمين 

   

تنننناب عناصننننر التشننننويق هننننل تتننننوافر فنننني الك .41
 والترغيب ؟.

   

    هل يستخدم طرقًا متنوعة للتقويم . .42
هننل يننربط بننين المننادة العلميننة وبيئننة المننتعلم  .43

 كلما كان ذلع ممكنًا؟ .
   

 اخراج الكتاب
    هل طباعة الكتاب واضحة ونظيفة ؟. .44
هننل المسننافات بننين الكلمننات وبننين السننطور  .45

 مناسبة ؟.
   

هنننل النننورق المسنننتخدم مناسنننب السنننتخدامات  .46
 المتعلم؟ .

   

هل يحتوي الكتاب علنى فهنرس بالمحتوينات  .47
 ويشير طلى صفحاتها ؟. 

   

هل يتالئم تصميم الغالف الخنارجي للكتناب  .48
 مع محتوى المادة ؟.

   

هننل يتصننف الكتنناب باالتسنناق فنني اسننتخدام  .49
 عالمات الترقيم ؟.

   

فر فنننني الكتنننناب عنصننننرا الجاذبينننننة هننننل يتننننوا .50
 والتشويق ؟.

   

هنننننننننل يحتنننننننننوي الكتننننننننناب مسنننننننننماء المنننننننننؤلفين  .51
والمترجمين والمدققين مدوننة علنى صنفحات 

 الغالف؟.
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 المؤشرات الكمية للبرامج والتخصصات االكاديمية:

 

.؟  .ما النظام المتبع في المؤسسة 1  

 

)                 (النظام السنوي )                 ( فصليالنظام ال)             (الساعات المعتمدة    

 اخر )                 (

 

 

.ماعدد الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة العلمية:2  

 

 الدرجة العلمية البكالوريوس الدبلوم العالي الماجستير الدكتوراه

عدد الساعات     

 المعتمدة

 

 

 

لمؤسسة ، والملغاة ، والمفتوحة خالل عام التقويم ؟التخصصات الموجودة في ا ما.3  

 

/المعهد / اسم الكلية ت

 المركز

التخصصات الموجودة 

في الكلية خالل عام 

 التقويم

التخصصات 

الملغاة خالل عام 

 التقويم

التخصصات 

المفتوحة خالل 

 عام التقويم

1. كلية هندسة  

 الخوارزمي

   

2. كلية هندسة  

 الخوارزمي

   

3. ة هندسة كلي 

 الخوارزمي

   

4. كلية هندسة  

 الخوارزمي

   

5. كلية هندسة  

 الخوارزمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 اليوجد .ماعدد المساقات التي تطرحها المؤسسة ولكل تخص 4
 

اسنننننم الكلينننننة / 
المعهننننننننننننننننننننننننننننننند/ 

 المركز

عننننننننننننننننننننننندد المسننننننننننننننننننننننناقات  التخص 
المطروحننة علننى مسننتوى 
 الدرجة الجامعة االولية

عنننننننننندد المسنننننننننناقات 
علننننننننى المطروحننننننننة 

 مستوى الماجستير

عننننننننننننننندد المسننننننننننننننناقات 
المطروحننننننننننننة علننننننننننننى 

 مستوى الدكتوراه
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 .ماعدد الساعات التي يدرسها الطالب في كل من :5

 (  عن بعد )     م (  التعلي    فتول )    ( التعليم الم     ليدي ) التعليم التق
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 المحور الثامن : البحث العلمي
 مقياس البحث العلمي
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 البحث العلميمقياس 
يضم المقياس عددا من العبارات التي تتعلنق بالبحنث العلمني فني المؤسسنة والمطلنوب 

 من اعضاء فريق التقويم :
ث العلمنني فنني المؤسسننة جمننع االدلننة والمعلومننات والبيانننات التنني تتعلننق بالبحنن -

 قبل االجابة على عبارات المقياس.

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

يفضننل مشنناركة بعننض مننن عمننداء ورؤسنناء اقسننام المؤسسننة  وبعننض اعضنناء  -
 هيئة التدريس في ملء عبارات المقياس .

مام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال ( وضعت ثالثة بدائل لالجابة ا -
( فنني المكننان الننذي يقننع   √والمطلننوب وعلننى اعضنناء الفريننق وضننع عالمننة)   

االختينننار علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى 
 مايكون في الوصف المطلوب .

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي : -

 ميخطة البحث العل 
 ميزانية البحث العلمي 

 نموذج احد المجالت العلمية 
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 مقياس البحث العلمي
 

الى حد  نعم عبارات البحث العلمي ت المجال
 ما

 كال

هننل تتننوفر فنني المؤسسننة وحنندة تتننولى وضننع  .1 م
 ؟.خطة للبحث العلمي وادارة شؤونه 

   

هننننل تتفننننق خطنننننة البحننننث العلمنننني  وفلسنننننفة  .2 م
 واهداف المؤسسة؟. الدولة ورسالة

   

هننل تعتمنند المؤسسننة اليننات واضننحة ومعلنننة  .3 م
 لمتابعة تنفيذ خطتها البحثية ؟.

   

هل تتوائم خطة المؤسسة البحثية وامكاناتهنا  .4 ع
 البشرية والمادية المتاحة؟.

   

هنننننننننل توثنننننننننق المؤسسنننننننننة خطتهنننننننننا البحثينننننننننة  .5 ع
 وتعتمدها في مجالسها؟.

   

قواعننند بياننننات للبحنننوث  هنننل تنننوفر المؤسسنننة .6 م
 العلمية ؟.

   

هنننننل تنننننوفر المؤسسنننننة بيئنننننة مناسنننننبة للبحنننننث  .7 ع
العلمنني تشننجع اعضنناء هيئننة التنندريس علننى 
تنفيننننذ البحننننوث العلمينننننة المتصننننلة بحاجنننننات 

 المجتمع وسوق العمل؟ .

   

هننل تشننجع المؤسسنننة االقسننام العلميننة علنننى  .8 ع
 اجراء البحوث العلمية المشتركة ؟.

   

ل تتعننننننناون المؤسسنننننننة منننننننع المؤسسنننننننات هننننننن .9 ع
العلميننة والدوليننة االخننرى فنني اجننراء البحننوث 

 المشتركة ؟.

   

   هننل تسننتخدم المؤسسننة انشننطتها فنني البحننث  .10 ع
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العلمنننننني فنننننني معالجننننننة مشننننننكالت المجتمننننننع 
 واغراض التنمية؟.

هنننننل تمنننننن  المؤسسنننننة االولوينننننات لالبحننننناث  .11 ع
العلميننننننننة الميدانيننننننننة ذات المننننننننردود المننننننننادي 
 واالقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساته؟ .

   

هنننننننل تسننننننناهم مؤسسنننننننات القطننننننناع الخنننننننا   .12 ع
االنتاجينننننننة والخدمينننننننة فننننننني دعنننننننم االنشنننننننطة 

 العلمية بالمؤسسة؟.

   

هل تشجع المؤسسة البحوث المبتكرة التي  .13 ع
 تفت  االفاق العلمية او التطبيقية الجديدة؟.

   

يننننة داعمننننة هننننل تننننوفر المؤسسننننة بيئننننة تنظيم .14 م
 للبحث والنشر والتطوير ؟.

   

هل تشنجع المؤسسنة اعضناء هيئنة التندريس  .15 ع
علننننننننننى المسنننننننننناهمة فنننننننننني انشننننننننننطة البحننننننننننث 

 التطبيقية؟.

   

هننل تعتمنند المؤسسننة وسننائل لتحفيننز ورعايننة  .16 ع
 ودعم الباحثين؟.

   

هننل تتننني  المؤسسننة الفنننر  العضنناء هيئنننة  .17 ع
والننندوات التنندريس للمشنناركة فنني المننؤتمرات 
 العلمية وورش العمل العلمية ؟.

   

هنل تسنناهم المؤسسننة مننن خننالل فننرق العمننل  .18 ع
البحثية في خدمة قطاعات االنتاج المختلفنة 

 بالمجتمع المحلي ؟.

   

هنننننل تسنننننتفيد المؤسسنننننة منننننن نتنننننائج البحنننننث  .19 ع
 العلمي لتطوير المقررات الدراسية؟.
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لتنميننننننة هننننننل تتننننننوفر فنننننني المؤسسننننننة بننننننرامج  .20 م
المهننننارات البحثيننننة ) بنننننرامج تنميننننة مهنننننارات 
 منهجية البحث العلمي( لمساعدي البحث؟.

   

هننننننل تشنننننننجع المؤسسنننننننة مسننننننناعدي البحنننننننث  .21 ع
والطلبنننننننة علننننننننى المشننننننناركة فنننننننني المشنننننننناريع 

 البحثية؟.

   

هنننننننل تخصننننننن  المؤسسنننننننة ميزانينننننننة مالينننننننة  .22 م
 خاصة لدعم البحث العلمي ونشره؟.

   

وتقينننيم عوائننند المخصصنننات  هنننل ينننتم قيننناس .23 ع
المالينننننة المنفقنننننة علنننننى البحنننننث العلمننننني فننننني 

 المؤسسة؟.

   

هننل تشننجع المؤسسننة سياسننة البحننث العلمنني  .24 م
من خالل اصدار المجنالت المحكمنة ونشنر 
المؤلفننننننات العلميننننننة ومننننننن  اجننننننازات التفننننننرع 

 العلمي وغيرها ؟. 

   

هنننننننل توجننننننند اتفاقنننننننات ثقافينننننننة مفعلنننننننة بنننننننين  .25 م
ؤسسات التعلنيم العنالي والبحثني المؤسسة وم
 الدولية؟.

   

هننننل تحننننر  المؤسسننننة علننننى بننننناء وتعزيننننز  .26 م
عالقننننننات التعنننننناون مننننننع مؤسسننننننات البحننننننث 

 العلمي العربية والعالمية ؟.

   

هنننل تبنننرم المؤسسنننة عقنننودا بحثينننة منننع مؤسسننننات  .27 م
 المجتمع المحلي؟.

   

هنننننل تنننننوفر المؤسسنننننة االجهنننننزة واالدوات الالزمنننننة  .28 م
للعمليننننات البحثيننننة وتضننننع القواعنننند التنننني تضننننمن 

 كفاءة استخدامها؟.
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هنننننننل تمنننننننن  المؤسسنننننننة اجنننننننازات التفنننننننرع العلمننننننني  .29 ع
العضاء هيئة التدريس النجاز البحوث والمشاريع 

 البحثية في الجامعات االخرى؟.

   

هنننننننل توفننننننند المؤسسنننننننة اعضننننننناء هيئنننننننة التننننننندريس  .30 ع
ة زائنننرين منننن للجامعنننات العربينننة واالجنبينننة كاسننناتذ

 اجل تبادل الخبرات ؟.

   

هننل تسننتقبل المؤسسننة اعضنناء هيئننة التنندريس مننن  .31 ع
الجامعنننننننات العربينننننننة واالجنبينننننننة كاسننننننناتذة زائنننننننرين 

 اليها؟.

   

هننننل تبننننرم المؤسسننننة عننننددا مننننن اتفاقيننننات التعنننناون  .32 ع
 العلمي مع الجامعات العربية واالجنبية؟.

   

علنننننننى المنننننننن  هنننننننل تسنننننننعى المؤسسنننننننة للحصنننننننول  .33 ع
 والزماالت البحثية العضاء هيئة التدريس ؟.

   

هنننننل حصنننننلت المؤسسنننننة علنننننى عننننندد منننننن المنننننن   .34 ع
 الدراسية لطلبتها ؟.

   

هل تعتمد المؤسسة معايير معلنة لحصول الطلبة  .35 م
 على المن  الدراسية؟.

   

هننننننل يشننننننارع الطلبننننننة فنننننني المننننننؤتمرات والننننننندوات  .36 ع
 العلمية؟.

   

    هل يشارع الطلبة في المشاريع البحثية؟. .37 ع
    المجموع العام
    الدرجة الكلية
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 المؤشرات الكمية في مجال البحث العلمي :
 

 العدد المؤشرات ت المجال
البحوث العلمية المنشورة فني المجنالت العلمينة المحكمنة الصنادرة  .1 خ

 عن المؤسسة وخارجها
 

فننننني المجنننننالت العلمينننننة برينننننة اوالحقلينننننة المنشنننننورة البحنننننوث المخت .2 خ
 المحكمة الصادرة عن المؤسسة وخارجها

 

  المجالت العلمية المحكمة الصادرة عن المؤسسة .3 خ
  الدوريات العلمية الصادرة عن المؤسسة .4 خ
  المؤلفات العلمية العضاء هيئة التدريس الصادرة عن المؤسسة .5 خ
  العضاء هيئة التدريس الصادرة عن المؤسسةالكتب المنهجية  .6 خ
  الكتب المترجمة العضاء هيئة التدريس الصادرة عن المؤسسة .7 خ
  العقود البحثية التي ابرمتها المؤسسة مع مؤسسات اخرى .8 خ
  اعضاء هيئة التدريس المرتبطون بعقود بحثية . .9 خ
  سسةاعضاء هيئة التدريس الزائرون من خارج المؤ  .10 خ
اعضاء هيئنة التندريس الموفندون النى المؤسسنات االخنرى كاسنتاذ  .11 خ

 زائر.
 

  عدد المن  البحثية التي حصل عليها اعضاء هيئة التدريس .12 خ
  عدد اعضاء هيئة التدريس الحاصلون على المن  البحثية .13 خ
  عدد الزماالت والبعثات والمن  الدراسية للطلبة .14 خ
  الطلبة الحاصلون على الزماالت والبعثات والمن  الدراسيةعدد  .15 خ
عننندد المنننؤتمرات والنننندوات وورش العمنننل والحلقنننات الدراسنننية التننني  .16 خ

 شارع بها اعضاء هيئة التدريس خارج المؤسسة وداخلها
 

عنندد اعضنناء هيئننة التنندريس المشنناركون قنني المننؤتمرات والننندوات  .17 خ
 سيةوورش العمل والحلقات الدرا

 

عننندد المنننؤتمرات والنننندوات وورش العمنننل والحلقنننات الدراسنننية التننني  .18 خ
 شارع بها الطلبة

 

عننندد الطلبنننة المشننناركون فننني المنننؤتمرات والنننندوات وورش العمنننل  .19 خ
 والحلقات الدراسية

 



 96 

عنننندد االبحنننناث العلميننننة التنننني شننننارع بهننننا الطلبننننة فنننني المننننؤتمرات  .20 خ
 الدراسيةوالندوات وورش العمل والحلقات 

 

  عدد المشاريع البحثية المشتركة مع مؤسسات الدولة .21 خ
  براءات االختراع .22 خ
  اعضاء هيئة التدريس الحاصلون على براءات االختراع .23 خ
 

 اليوجدالجوائز العلمية :
 

الجهة العلمية المانحة  اسم الجائزة
) عربية ، عالمية ، 

 محلية (

مجال 
 التخصص

ة اسم عضو هيئ
 التدريس

تاريخ الحصول 
عليها خالل 

السنوات الخمس 
 من عام التقويم

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

 

 

 

 



 97 

 المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة :
 

اسماء المؤتمرات والندوات العلمية 
المتخصصة التي عقدتها المؤسسة خالل 

 عام التقويم

 مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد جال المؤتمر م

    

    

 

 
المؤسسة من داخل  فيهاوا بحاث التي نشرت  المؤسسةالتي تصدرها  المجالت المحكمة

 وخارجها

اسماء 
المجالت 

التي 
تصدرها 
 المؤسسة

اسم 
 المؤسسة

الرقم  التخص 
 المعياري

عدد 
االبحاث 
المنشورة 
من داخل 
 المؤسسة

 %
االبحاث 

لمنشورة ا
من داخل 
 المؤسسة 

عدد 
االبحاث 
المنشورة 
من خارج 
 المؤسسة

 %
االبحاث 
المنشورة 
من خارج 
 المؤسسة
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 اخرى :ومجنبية واقليمية مع مؤسسات مو جهات محلية  المؤسسةالبحثية التي عقدتها  العقود*

اسماء الجهات 
التي تم التعاقد 

 معها

الجهة ) محلية،  نوع
 اقليمية ، دولية (

موضوع 
 العقد

عدد الباحثين 
 المتعاقدين

نسبة  قيمة العقد
المؤسسة من 

 العقد

      

      

      

      

      

 

 

 

 والمؤلفات العضاء هيئة التدريس:البحوث العلمية * 

عدد البحوث التي تم  التخصصات
نشرها في المجالت 
العلمية الصادرة عن 

 مؤسسةال

عدد البحوث التي 
تم نشرها في 
المجالت العلمية 
 العربية والعالمية

عدد مؤلفات 
اعضاء هيئة 

 التدريس

عدد المؤلفات التي 
 تم نشرها
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 التوجد : التي تسبق عام التقويمالسنوات الخمس  يبدعمها ف المؤسسةالتي قامت  البحوث* 

 

عدد البحوث  السنة
 التي تم دعمها

اجمالي مبلغ  اسماء الباحثين بحوثاسماء ال
 الدعم

  االولى

 

 

   

  الثانية

 

 

   

  الثالثة

 

 

   

  الرابعة

 

 

   

الخامسة)عام التقويم 
 ) 
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 :لكل من ا ساليب التالية لتنشيط البحث العلمي المؤسسة  استعمال حدد

اسبوعيا )       ( *معدل عدد الساعات المخصصة للبحث العلمي العضاء هيئة التدريس 
 ونسبتها الى مجموع ساعات اعضاء هيئة التدريس )         ( .

 : نعم )    ( كال )     ( . ومامتوسط الدعم للبحث الواحد )      $ ( للبحوث  المالي الدعم*

 . ومامتوسط الدعم للدورية الواحدة )      $ (      : نعم )   ( كال )الدوريات العلمية  طصدار*

 ( . ومامتوسط الدعم للمؤلف الواحد  : نعم )  ( كال )العلمية المتخصصة  لمؤلفاتا*

  ) $      ( 

: نعم )   ( كال )     ( . ومامتوسط الدعم للمؤتمر العلمية المتخصصة  المؤتمرات عقد*
 الواحد )      $ ( 

 : / دعم مشاركة معضاء هيئة التدريس في مؤتمرات متخصصة خارج البلد تسهيل*

 $ (   ( كال )     ( . ومامتوسط الدعم للمشاركة الواحدة في المؤتمر )        نعم )   

( . ومامتوسط الدعم    نعم )    ( كال )    : المراجع / الدوريات العلمية المتخصصة توفير*
 للمراجع والدوريات في السنة الواحدة )      $ ( .

( ومامتوسط   : نعم )    ( كال )    ات في الخارج اإلتصال بقواعد وشبكات المعلوم توفير*
 الدعم لتوفير االتصال )      $ ( .

( . ومامتوسط لتوفير    : نعم )    ( كال )  الخدمات الحاسوبية في معالجة البيانات  توفير*
 الخدمات )      $ ( 

ومامتوسط الدعم  ( كال )     ( .  : نعم )   معضاء هيئة التدريس في عقود بحثية  اشراع*
 $ (    لمشاركة عضو هيئة التدريس في العقد الواحد )    

( كال )     ( ومامتوسط الدعم الجازة التفرع العلمي    : نعم )  التفرع العلمي  طجازات من *
 $ (     الواحدة )  

ر االدوات ( ومامتوسط الدعم لتوفي : نعم )    ( كال )   مدوات ومعدات للبحث العلمي  توفير *
 والمعدات )      $ ( 

( ومامتوسط الدعم لتسهيل التفرع     : نعم )    ( كال )  التفرع الجزئي للبحث العلمي  تسهيل*
 الجزئي للبحث العلمي )      $ ( 
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 0مخرى ) حددها (  مساليب*
تها ونسبة ما خصصته الجامعة للبحث العلمي في السنوات الخمس ا خيرة من موازن مقدار ما*

 اعتمدتهاوتوزيعها على مجاالت البحث العلمي المختلفة والمرتكزات وا سس التي  السنوية
 التوجد توضي  ذلع في الجدولالجامعة في تخصي  هذه النسبة ؟ 

% الميزانية للبحث  السنة
 العلمي

االسس التي اعتمدتها الجامعة في تخصي  
 هذه النسبة

   االولى

   الثانية

   الثالثة

   لرابعةا

   الخامسة) عام التقويم (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

 
 
 
 
 
 

 المحور التاسع :خدمة المجتمع
 مقياس خدمة المجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمة المجتمعمقياس 
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يضم المقياس عددا من العبارات التي تتعلق بخدمة المجتمنع فني المؤسسنة والمطلنوب 
 من اعضاء فريق التقويم :

والبيانننات التنني تتعلننق بخدمننة المجتمننع فنني المؤسسننة جمننع االدلننة والمعلومننات  -
 قبل االجابة على عبارات المقياس.

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

يفضننل مشنناركة بعننض مننن عمننداء ورؤسنناء اقسننام المؤسسننة  وبعننض اعضنناء  -
 هيئة التدريس في ملء عبارات المقياس .

وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال (  -
( فنني المكننان الننذي يقننع   √والمطلننوب وعلننى اعضنناء الفريننق وضننع عالمننة)   

االختينننار علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى 
 مايكون في الوصف المطلوب .

 طلوبة وهي :ترفق بعض االدلة والنماذج الم -

 خطة خدمة المجتمع 
 ميزانية خدمة المجتمع 

 نموذج احد الدراسات المتعلقة بخدمة المجتمع 
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 مقياس خدمة المجتمع
 

المجنا
 ل

 كال الى حد ما نعم عبارات مقياس  خدمة المجتمع ت

هنننل توجننند فننني المؤسسنننة وحننندة علمينننة الدارة  .1 م
وتعزينننننننز العالقنننننننة منننننننع مؤسسنننننننات المجتمننننننننع 

 حلي واالقليمي وسوق العمل ؟.الم

   

هنننل تتنننوفر فننني المؤسسنننة مراكنننز متخصصنننة  .2 م
 لخدمة المجتمع؟.

   

هنل تتنوفر فني المؤسسننة خطنة معتمندة لخدمننة  .3 م
 المجتمع وتنمية البيئة المحيطة؟.

   

هنل تسنعى المؤسسنة النى ترسنيخ عالقنة طيبنة  .4 ع
منننننننع المؤسسنننننننات قبنننننننل الخنننننننروج النننننننى سنننننننوق 

 العمل؟.

   

هنننننل تسنننننهم المؤسسنننننة فننننني اقامنننننة المعنننننارض  .5 ع
والننندوات العلميننة والثقافيننة والتنمويننة والتدريبيننة 

 ؟.

   

    هل تهتم المؤسسة باصدار المجالت الثقافية ؟. .6 ع
هننننننل تهننننننتم المؤسسننننننة بتطننننننوير التقنيننننننات والبننننننرامج  .7 ع

 الحاسوبية ؟.
   

هننل تقنندم المؤسسننة االستشننارات لمؤسسننات المجتمننع  .8 ع
 ام والخا  ؟.الع

   

هنل تسننتحدث المؤسسنة التخصصننات الجدينندة  .9 ع
لمواكبننننة المسننننتجدات العلميننننة وتلبيننننة حاجننننات 

 المجتمع ؟.

   

   هنننل تسنننهم المؤسسنننة منننع مؤسسنننات المجتمنننع  .10 ع
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فننننننني تنفينننننننذ المشننننننناريع التنموينننننننة االقتصنننننننادية 
 واالجتماعية ؟.

هننل تحنننتفظ المؤسسنننة بعالقنننات عمنننل وروابنننط  .11 ع
ع مؤسسننات المجتمننع المحلنني والعربنني قويننة منن

 والعالمي؟. 

   

هنننننل تحننننننتفظ المؤسسننننننة بعالقنننننات عمننننننل مننننننع  .12 ع
المنظمننننننننات واالتحننننننننادات والننننننننروابط العلميننننننننة 

 المختلفة؟.

   

هل تبرم المؤسسة اتفاقيات علمية وبحثينة منع  .13 ع
 ؟.المؤسسات النظيرة وتبادل الزيارات معها

   

الم الجننامعي وتسننعى الننى هننل تهننتم المؤسسننة بنناالع .14 ع
 تحسين صورتها محليا واقليميا ودوليا؟.

 
 

  

هننل تحننر  المؤسسننة علننى مشنناركة اعضنناء هيئننة  .15 ع
التننننننننندريس فننننننننني المنننننننننؤتمرات والنننننننننندوات والحلقنننننننننات 

 النقاشية؟.

   

هل تعمل المؤسسة علنى تشنخي  رغبنات المجتمنع  .16 ع
 بما يحقق رضاه؟.

   

ج التعليميننننة التنننني تلبنننني هنننل تطننننرل المؤسسننننة البننننرام .17 ع
 متطلبات سوق العمل؟.

   

هننننننننل تتعنننننننناون المؤسسننننننننة مننننننننع متخصصننننننننين مننننننننن  .18 ع
المؤسسات التي يعمنل بهنا الخريجنون لالسنتفادة منن 

 تقويمهم لجودة خريجي الجامعة؟.

   

هنننل تجنننري المؤسسنننة اسنننتطالعات اراء المؤسسنننات  .19 ع
التنننني يعمننننل بهننننا خريجننننو الجامعننننات للتعننننرف علننننى 

 لخريجين بصورة دورية ؟.كفاءة ا

   

هننننل تستضننننيف المؤسسننننة خريجيهننننا بصننننورة دوريننننة  .20 ع
 لالستماع الى مشكالتهم؟.

   

   هننل تصننمم المؤسسننة بننرامج تدريبيننة للطلبننة تخنندمهم  .21 ع
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 عند الخروج الى سوق العمل؟.
هل تقوم المؤسسة  مستوى رضااالطراف المجتمعية  .22 ع

بيئننننة التنننني تقنننندمها عننننن خنننندمات المجتمننننع وتنميننننة ال
 المؤسسة؟. 

   

هننننل توثننننق المؤسسننننة الخنننندمات واالنشننننطة المقدمننننة  .23 ع
 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة؟.

   

هننل تشننارع االطننراف المجتمعيننة فنني اعننداد البننرامج  .24 ع
 التعليمية؟.

   

هننل تشننارع االطننراف المجتمعيننة فنني تنندريب الطلبننة  .25 ع
 في اماكن العمل؟.

   

ل تشارع االطراف المجتمعية في احتفناالت تخنرج ه .26 ع
 الطلبة؟.

   

هنننل تشنننارع االطنننراف المجتمعينننة فننني تنننوفير فنننر   .27 ع
 العمل لخريجي المؤسسة؟.

   

هننننننل تننننننم قينننننناس وتقيننننننيم مسننننننتوى رضنننننناء االطننننننراف  .28 ع
 المجتمعية وسوق العمل عن اداء المؤسسة؟.

   

ف هننننننل تننننننم قينننننناس وتقيننننننيم مسننننننتوى رضنننننناء االطننننننرا .29 ع
المجتمعيننننننننننة وسننننننننننوق العمننننننننننل عننننننننننن مسننننننننننتوى اداء 

 الخريجين؟.

   

هل تسعى المؤسسة الى تقديم خدماتها المتخصصة  .30 ع
لقطاعننننننننات المجتمننننننننع المختلفننننننننة ) كاالستشننننننننارات   
البنننننننرامج التدريبينننننننة   االرشننننننناد   القوافنننننننل الصنننننننحية 

 وغيرها(؟.

   

هنننل تسننناعد المؤسسنننة اسنننرة الجامعنننة علنننى التعنننايش  .31 
 حددة مع بيئاتها االجتماعية المختلفة؟.لفترات م

   

هننل توجننه المؤسسننة بوثهننا لحننل مشننكالت المجتمننع  .32 
 المحيط بالجامعة ؟.

   

    هل تهتم المؤسسة بتنمية قدرات المرمة الريفية؟. .32 
    هل تساهم المؤسسة في مكافحة الفقر؟. .33 
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    هل تهتم المؤسسة في برامج محو االمية؟. .34 
هنننننننننل تهنننننننننتم المؤسسنننننننننة فننننننننني مكافحنننننننننة االمنننننننننراض  .35 

 المستوطنة؟.
 

 
  

    المجموع الكلي
  الدرجة الكلية

 
 

 المؤشرات الكمية المتعلقة بخدمة المجتمع:
 2009/2010لعام التقويم الحالي 

 

 العدد االنجازات التي حققتها المؤسسة في مجال خدمة المجتمع خالل عام التقويم
  لصناعيةالمعارض الفنية وا
  معارض الكتب
  الندوات الثقافية

  المؤتمرات
  )محاضرات و سيمينرات(الحلقات النقاشية
  الندوات العلمية

النننندورات التدريبيننننة لمؤسسننننات خارجيننننة اقامتهننننا المؤسسننننة فنننني ضننننوء حاجننننة 
 المجتمع

 

  عدد المشاركين في الدورات
  المشاركة في المشروعات التنموية

  المالي من المشاريع مقدرا بالدوالرمقدار العائد 
  دورات اعادة تاهيل الموظفين

  عدد الموظفين المشاركين في الدورات
  االستشارات المقدمة لمؤسسات الدولة

  المجالت الثقافية الصادرة عن المؤسسة 
  المجالت المحكمة الصادرة عن المؤسسة

  الكتب المؤلفة والمحكمة الصادرة عن المؤسسة
  الكتب المنهجية الصادرة عن المؤسسة
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  الكتب المترجمة الصادرة عن المؤسسة
  معالجة مشكالت وقضايا اجتماعية

  تطوير تقنيات وبرامج حاسوبية
التفنننننرع العلمننننني العضننننناء هيئنننننة التننننندريس للعمنننننل فننننني المؤسسنننننات الرسنننننمية 

 واالجتماعية والثقافية والصناعية خارج المؤسسة
 

  سية للطلبةالزماالت الدرا
اتفاقينننات التعننناون الثقافينننة منننع الجامعنننات االخنننرى والمنظمنننات علنننى مسنننتوى 

 الوطن العربي 
 

اتفاقيننات التعننناون الثقافينننة مننع الجامعنننات االخنننرى والمنظمننات علنننى المسنننتوى 
 االقليمي

 

اتفاقيننات التعننناون الثقافينننة مننع الجامعنننات االخنننرى والمنظمننات علنننى المسنننتوى 
 الدولي

 

لعلمينننة او االجتماعينننة او الثقافينننة المؤقتنننة والدائمنننة التننني يشنننترع بهنننا اللجنننان ا
اعضننناء هيئنننة التننندريس واالدارينننون منننن المؤسسنننة منننع المؤسسنننات والنننوزارات 

 والنقابات واالتحادات.

 

البحننوث العلميننة المنجننزة لمؤسسنننات خارجيننة ) منفننردة ومشننتركة( ومؤسسنننات 
 رسمية او خاصة او مختلطة خارج المؤسسة؟.

 

  البحوث العلمية المنشورة في مجالت دولية متخصصة
  البحوث العلمية المنشورة في مجالت عربية ومحلية محكمة

  المساهمة في الجمعيات العلمية
  االستشارات في العيادات الطبية) طب   طب اسنان   صيدلة(.

 االستشنننارات العلمينننة والفنينننة التننني يقننندمها اعضننناء هيئنننة التننندريس لمؤسسنننات
 الدولة.

 

النشننناطات الثقافينننة واالعالمينننة فننني الصنننحف واالذاعنننة والتلفزينننون والمجنننالت 
 والمواسم الثقافية التي يساهم بها اعضاء هيئة التدريس.

 

النشنناطات االنتاجيننة والتطويريننة فنني المجننال االنتنناجي او الصننناعي والخنندمي 
 س.في القطاع العام والخا  التي يساهم بها اعضاء هيئة التدري

 

  المكاتب االستشارية الهندسية والعلمية
  المكاتب االستشارية الزراعية والبيطرية
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  المكاتب االستشارية التربوية والنفسية واالجتماعية والرياضية
المشنناريع المشنننتركة مننع المؤسسنننات االخننرى الخارجينننة ) الحكوميننة   القطننناع 

 الخا    والمختلط (.
 

  اعضاء هيئة التدريس االيفادات التي شارع بها
  االيفادات التي شارع بها االداريون

  المن  الدراسية لقبول الطلبة االجانب في المؤسسة
  المن  الدراسية العضاء هيئة التدريس
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 المحور العاشر:التقويم
 مقياس جودة عملية التقويم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جودة عملية التقويممقياس 
فنننني المؤسسننننة  بجننننودة عمليننننة التقننننويممقينننناس عننننددا مننننن العبننننارات التنننني تتعلننننق يضننننم ال

 والمطلوب من اعضاء فريق التقويم :
فني المؤسسنة بجنودة عملينة التقنويم جمع االدلة والمعلومات والبياننات التني تتعلنق  -

 قبل االجابة على عبارات المقياس.

الوصنول النى االحكنام يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم  -
 والتقديرات.
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يفضنننل مشننناركة بعنننض منننن عمنننداء ورؤسننناء اقسنننام المؤسسنننة  واعضننناء هيئنننة  -
 التدريس في ملء المقياس.

وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال (  -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار   √والمطلننوب ان يضننع اعضنناء الفريننق )   

اء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف علينننه از 
 المطلوب.

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي: -

 *نماذج من الدراسات التقويمية الداء الطلبة واعضاء هيئة التدريس وغيرها.
 *نماذج من استمارات تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس.

 تي للمؤسسة.*نماذج من دراسات التقويم الذا
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 مقياس جودة التقويم
 

الى حد  نعم عبارات مقياس جودة التقويم ت المجال
 ما

 كال

 .التقويم المؤسسي1

هنل يوجنند فني المؤسسننة مركنز للخنندمات االستشننارية  .1 م
 في مجال القياس والتقويم؟. 

   

هنننل تجنننري المؤسسنننة تقويمنننا شنننامال الدائهنننا لتحننندد  .2 ع
 لقوة والضعف فيه؟.جوانب ا

   

هل يتم تقويم المؤسسة بنناء علنى معنايير ومؤشنرات  .3 ع
موضوعية قابلة للقيناس سنواء كاننت كمينة او نوعينة 

 او االثنين معا؟.

   

هل تتولى وحدة ضمان الجودة عملية التقويم الذاتي  .4 ع
 للمؤسسة ؟.

   

هل تنناقش المؤسسنة نتنائج التقينيم وخاصنة مجناالت  .5 ع
ضننننعف فنننني االداء الكلنننني للمؤسسننننة مننننع اعضنننناء ال

هيئة التندريس ومعناونيهم والطلبنة والقينادات االدارينة 
 والعاملين واالطراف المجتمعية؟.

   

هنننننل تقنننننوم المؤسسنننننة بنننننابالع نتنننننائج عملينننننة التقنننننويم  .6 ع
 للجهات ذات العالقة؟.

   

هنننل تصننندر المؤسسنننة ملخصنننا عنننن التقنننويم النننذاتي  .7 ع
 كل عام جامعي؟. الدائها في نهاية

   

هننننننل تقننننننارن المؤسسننننننة مسننننننتوى جننننننودة ادائهننننننا مننننننع  .8 ع
مسننتويات الجننودة الننذي حققتننه المؤسسننات المنافسننة 

 في ضوء متطلبات المواصفات العالمية ؟.

   

هل تقوم المؤسسة بتقويم المجنالت العلمينة الصنادرة  .9 ع
 عنها ؟.

   

    ة؟.هل تقوم المؤسسة بتقويم مناهجها الدراسي .10 ع
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 .تقويم الطلبة2
 

هنننننل تصنننننمم المؤسسنننننة االختبنننننارات لقيننننناس مسنننننتوى  .10 ع
 مهارات الطلبة ومعارفهم العلمية؟.

   

هننننننل تتوافننننننق اسنننننناليب تقننننننويم الطلبننننننة مننننننع محتننننننوى  .11 ع
 المقررات المعلنة لهم؟.

   

هننننننننل تتصننننننننف اسنننننننناليب تقننننننننويم الطلبننننننننة بننننننننالتنوع )  .12 ع
الشنننننننننفوية    االختبنننننننننارات التحريرينننننننننة   االختبنننننننننارات

االختبنننننارات االدائينننننة   كتابنننننة التقنننننارير   المشننننناريع 
  ....وغيرها(؟.

   

    هل تعتمد المؤسسة نظام الممتحنيين الخارجيين؟. .13 ع

هنننل تنننتم االسنننتفادة منننن التغذينننة الراجعنننة عنننند تقنننويم  .14 ع
 الطلبة لتحسين مستواهم االكاديمي؟.

   

ت تصحيحية في ضوء هل يتم اتخاذ قرارات واجراءا .15 ع
 مراجعة النتائج؟.

   

هننننننل تطلننننننع المؤسسننننننة اولينننننناء امننننننور الطلبننننننة علننننننى  .16 ع
 مستويات التقويم البنائها ؟.

   

 . تقويم ادارة االمتحانات3

هنننننننننل تلتنننننننننزم المؤسسنننننننننة بننننننننناالعالن عنننننننننن جنننننننننداول  .17 ع
 االمتحانات في المواعيد المناسبة؟.

   

نيننننننة لجننننننداول هننننننل تراعنننننني المؤسسننننننة الجدولننننننة الزم .18 ع
 االمتحانات وفقا الحتياجات ورغبات الطلبة؟.

   

هنننننل تعلنننننن المؤسسنننننة عنننننن نتنننننائج االمتحاننننننات فننننني  .19 ع
 مواعيد مناسبة؟.

   

هل تضع المؤسسة الية للتعامل مع تظلمات الطلبنة  .20 ع
 من نتائج االمتحانات وتعلنها وتراقب تطبيقها؟.

   

المستخلصننة مننن هننل تسننتخدم المؤسسننة المعلومننات  .21 ع
نتائج تقويم الطالب على مستوى المقنررات والبنرامج 
فننننننني اتخننننننناذ القنننننننرارات التصنننننننحيحية وفننننننني تطنننننننوير 
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 البرامج؟.

هل توجد في المؤسسنة الينة لتقنويم الخنريجين ومندى  .22 ع
 نجاحهم في مجاالت العمل ؟.

   

هنننننل تقنننننوم المؤسسنننننة بننننناجراءات تقنننننويم المخرجنننننات  .23 ع
الكفنننننناءة الغننننننراض المسنننننناءلة  باسننننننتخدام اختبننننننارات

 والتحسين ؟.

   

هننل تجننري المؤسسننة تقويمننا السننباب رسننوب الطلبننة  .24 ع
 فيها؟.

   

هننل تجننري المؤسسننة تقويمننا السننباب تسننرب الطلبننة  .25 ع
 فيها؟.

   

هننل تقننارن المؤسسننة مسننتوى طلبتهننا مننع اقننرانهم فنني  .26 ع
 جامعات اخرى؟.

   

ت لمخرجاتهنننننا فننننني هنننننل تضنننننع المؤسسنننننة المواصنننننفا .27 ع
 ضوء متطلبات المواصفات العالمية؟.

   

 .تقويم فاعلية التعليم4

هننل تضننع المؤسسننة خطننة تنفيذيننة لتحسننين وتعزيننز  .28 ع
الفاعلينننة التعليمينننة فننني ضنننوء نتنننائج التقنننويم الشنننامل 

 للفاعلية التعليمية؟

   

هل توجد اجراءات موثقنة لتطنوير الفاعلينة التعليمينة  .29 ع
 تائج التقويم الشامل ؟.في ضوء ن

   

هل هناع ممارسات فعلية لتحسين وتطنوير الفاعلينة  .30 ع
 التعليمية؟.

   

هننل تننم مناقشننة نتننائج التقننويم مننع القيننادات االداريننة  .31 ع
 واالكاديمية وباقي المستفيدين؟.

   

هنننننل تسنننننم  المؤسسنننننة لالطنننننراف المعنينننننة المختلفنننننة  .32 ع
الشننننننامل للفاعليننننننة  بالمشنننننناركة فنننننني عمليننننننة التقننننننويم

 التعليمية؟.

   

هننل تتخننذ المؤسسننة اجننراءات تصننحيحية سننريعة فنني  .33 ع
 الحاالت التي تستلزم ذلع؟.
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هننل تتخننذ ادارة المؤسسننة القننرارات المناسننبة لتحسننين  .34 ع
 وتطوير الفاعلية التعليمية؟.

   

 .تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس5

عية لتقويم اداء اعضناء هل للمؤسسة معايير موضو  .35 ع
 هيئة التدريس ومعاونيهم؟.

   

هل تنوع المؤسسنة اسناليب تقنويم اداء اعضناء هيئنة  .36 ع
 التدريس فيها؟.

   

    هل تعلن المؤسسة تلع المعايير لالطراف المعنية؟. .37 ع

هنننل تعمنننل المؤسسنننة علنننى تقنننويم اداء عضنننو هيئنننة  .38 ع
 التدريس من منظور الطلبة ؟.

   

هنننل تعمنننل المؤسسنننة علنننى تقنننويم اداء عضنننو هيئنننة  .39 ع
 التدريس من منظور رئيسها المباشر؟.

   

هنننل تعمنننل المؤسسنننة علنننى تقنننويم اداء عضنننو هيئنننة  .40 ع
 التدريس من منظور العاملين ذوي العالقة؟.

   

هل توظف المؤسسة نتائج تقنويم اداء اعضناء هيئنة  .41 ع
خطننننننط التنننننندريس والكننننننادر الننننننوظيفي فنننننني صننننننياغة 

 المؤسسة ورسم برامجها المستقبلية؟.

   

هننل تقننوم المؤسسننة بننربط الحننوافز بمسننتويات االداء  .42 ع
 العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟.

   

هنننننننل تخطنننننننر المؤسسنننننننة اعضننننننناء هيئنننننننة التننننننندريس  .43 ع
ومعننناونيهم بنتنننائج تقينننيم ادائهنننم وتناقشنننهم فيهنننا عنننند 

 الضرورة؟.

   

رقينننة اعضننناء هيئنننة التننندريس هنننل تتنننابع المؤسسنننة ت .44 ع
 فيها؟.

   

هننل تجننري المؤسسننة تقويمننا السننباب هجننرة اعضنناء  .45 ع
 هيئة التدريس فيها؟.

   

    المجموع الكلي

  الدرجة الكلية
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 لمحور الحادي عشر: االخالقيات الجامعيةا
 مقياس االخالقيات الجامعية

 مقياس رضا المستفيد
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 االخالقيات الجامعيةمقياس .1
يضنننم المقيننناس عنننددا منننن العبنننارات التننني تتعلنننق باالخاقينننات الجامعينننة والمطلنننوب منننن 

 اعضاء فريق التقويم :
جمننننع االدلننننة والمعلومننننات والبيانننننات التنننني تتعلننننق باالخالقيننننات الجامعيننننة  فنننني  -

 المؤسسة قبل االجابة على عبارات المقياس.

اء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعض -
 والتقديرات.

يفضنننل مشننناركة بعنننض منننن عمنننداء ورؤسننناء اقسنننام المؤسسنننة وبعنننض اعضننناء  -
 هيئة التدريس  والطلبة في ملء عبارات المقياس .

وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   النى حند منا   كنال (  -
فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار  (  √وعلننى اعضنناء الفريننق وضننع عالمننة )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب .

 ترفق بعض االدلة والنماذج المطلوبة وهي : -

  *ميثاق االخالقيات الجامعية
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 .مقياس االخالقيات الجامعية1
 

حننننند النننننى  نعم فقرات االخالقيات الجامعية ت المجال
 ما

 كال

هننل تلتننزم المؤسسننة بالمصننداقية والنزاهننة  .1 ع
فني جميننع سياسناتها وقراراتهننا ومعامالتهننا 

 الداخلية والخارجية؟.

   

هنل تمتلنع المؤسسنة التعليمنات الواضننحة  .2 ع
للطلبننننننة لحننننننثهم علنننننننى االلتننننننزام بالنزاهنننننننة 
االكاديميننننننننننننة واالمانننننننننننننة فنننننننننننني السننننننننننننلوع 

 والتصرف الجامعي ؟.

   

المؤسسننننننة بنشننننننر المعلومننننننات  هنننننل تقننننننوم .3 ع
الصنننننننننحيحة والموثوقنننننننننة بشنننننننننان اهنننننننننداف 
المؤسسننننة ورسننننالتها والبننننرامج والمقننننررات 
والنننندرجات االكاديميننننة والرسننننوم الدراسننننية 

وغيرهننا  والوضننع المننالي ومتطلبننات القبننول
 ؟.

   

هنننننل تقنننننوم المؤسسنننننة بمراجعنننننة االنظمنننننة  .4 ع
والتعليمنننننننننننات لضنننننننننننمان ادارة المؤسسنننننننننننة 

 المسآلة والشفافية؟. واستقاللها في اطار

   

هننل تننوفر المؤسسننة ميثاقننا اخالقيننا عامننا  .5 ع
ومواثينننننننق اخالقينننننننة مهنينننننننة ) لالطبننننننناء   
المعلمنننننين   االعالمينننننين   ...وغينننننرهم ( 

 ؟.

   

هننننننننل تننننننننوفر المؤسسننننننننة نظامننننننننا للثننننننننواب  .6 ع
 ؟. والعقاب في ضوء معايير محددة
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هننل تهننيء المؤسسننة اجننواءا مننن الشننفافية  .7 ع
 لتعامالت االدارية والمالية ؟.في ا

   

هنننننننننل تؤكننننننننند المؤسسنننننننننة علنننننننننى االبعننننننننناد  .8 ع
 االخالقية في المقررات الدراسية ؟.

   

هل تؤكد جميع نظم التقويم في المؤسسنة  .9 ع
 على االبعاد االخالقية ؟.

   

هنننننننل تنننننننوفر المؤسسنننننننة نظنننننننام الضنننننننوابط  .10 م
 االخالقية الستخدام التقنيات الحديثة ؟.

   

هنننل تنننوفر المؤسسنننة نظامنننا يكفنننل تكننننافؤ  .11 م
الفنننننر  والعدالنننننة سنننننواء فننننني التعينننننين او 

 ؟.االختبار او المن  او الحوافز

   

هننل تتاكنند المؤسسننة مننن مراعنناة االبحنناث  .12 ع
 العلمية لالخالقيات البحثية المطلوبة؟ .

   

هنننل تراعننني المؤسسنننة االبعننناد االخالقينننة  .13 ع
 في خدمة المجتمع ؟.

   

هنل تنوفر المؤسسنة قواعند تكفنل لكنل فننرد  .14 م
 حق التظلم ؟.

   

هنننننل تسنننننعى المؤسسنننننة لضنننننمان العدالنننننة  .15 ع
وعننننندم التمييننننننز بنننننين الطلبننننننة منننننن حيننننننث 

 فر  التعليم والتقويم ؟.

   

هننننننل تحننننننر  المؤسسننننننة علننننننى ضننننننمان  .16 ع
العناملين ) توزينع  العدالة وعدم التميينز بنين

لترقيننننات اعبنننناء العمننننل والحننننوافز والمكافننننات وا
 والنقل وغيرها(؟.

   

هننننننل تحننننننر  المؤسسننننننة علننننننى ضننننننمان  .17 ع
العدالننة وعنندم التمييننز بننين اعضنناء هيئننة 
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التنننننننننندريس ) توزيننننننننننع اعبنننننننننناء االشننننننننننراف 
والتننندريس والحنننوافز والمكافنننآت والبعثنننات 

 وغيرها(؟.
هننننننننل تننننننننوفر المؤسسننننننننة اجننننننننواء الحريننننننننة  .18 م

االكاديمينننة العضننناء هيئنننة التننندريس منننن 
الفرصنننننة لهنننننم كننننني يعبنننننروا  خننننالل اتاحنننننة

بحرينة عننن ارائهننم الشخصنية فنني مختلننف 
 المسائل والقضايا الجامعية ؟.

   

هنننل تسنننتخدم المؤسسنننة االسنننلوب العلمننني  .19 ع
االخالقنننننننني فنننننننني تقننننننننويم اعضنننننننناء هيئننننننننة 

 التدريس من قبل الطلبة ؟ .

   

هننل يتعامننل رئننيس المؤسسننة ورؤسنناء الوحنندات  .20 ع
ع المنتسنننبين اليهنننا االدارينننة والعمنننداء بعدالنننة مننن

 دون تحيز ؟.

   

هننننل تننننوفر المؤسسننننة االجننننواء التنظيميننننة  .21 م
التننننننني تشنننننننجع علنننننننى التمينننننننز فننننننني االداء 

 وتعمق االحساس باخالقيات العمل ؟.

   

هننننننل تكتننننننب المؤسسننننننة التقننننننارير السننننننرية  .22 ع
المنصننننفة عننننن االداريننننين واعضنننناء هيئننننة 

 التدريس؟.

   

ت والكفناالت هل توفر المؤسسنة الضنمانا .23 م
القانونيننة لحفننظ حقننوق العنناملين واعضنناء 

 هيئة التدريس والطلبة ؟.

   

هننننل تهننننتم المؤسسننننة بننننامن وسننننالمة العنننناملين  .24 ع
 والطلبة واعضاء هيئة التدريس؟.

   

   هننننل تمننننن  المؤسسننننة الحننننق لكننننل مننننواطن فنننني  .25 ع
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الوصول طلى المعلومات ومعرفنة للينات  اتخناذ 
 القرار المؤسسي ؟.

هننننننننل تتخنننننننننذ المؤسسنننننننننة اجنننننننننراءات لتصنننننننننحي   .26 ع
 الممارسات غير العادلة فور اكتشافها ؟.

   

هننننننل تكشننننننف المؤسسننننننة الممارسننننننات اإلداريننننننة  .27 ع
الخاطئننننننة وذلننننننع مننننننن خننننننالل ننننننندوات الحننننننوار 

 المفتول؟.

   

هننننننل تتبنننننننى االجهننننننزة الرقابيننننننة فنننننني المؤسسننننننة  .28 ع
 االتجاهات الحديثة في مجاالت الرقابة؟.

 

هننل تعتمنند المؤسسننة فرصننة االختيننار والمشننورة  .29 ع
مننننننننننع المسننننننننننتفيدين مننننننننننن المؤسسننننننننننة لغايننننننننننات 

 التطوير؟.

   

هننل تقنندم المؤسسننة الجننوائز للوحنندات والكليننات  .30 ع
المرتبطة بها وذلع لتميزها فني جنودة الخندمات 

 المقدمة وارتقاء النظم واساليب العمل فيها؟.

   

لنننننة لتلقنننني هننننل يوجنننند فنننني المؤسسننننة اليننننات مع .31 م
 الشكاوي والمقترحات واالستجابة لها؟.

   

هنننل تحنننر  المؤسسننننة علنننى متابعنننة القننننرارات  .32 ع
المتخننذة فنني شننان الشننكاوي واخطننار المشننتكين 

 بنتيجة المتابعة؟.

   

هننننننننل تراقننننننننب المؤسسننننننننة تطبيننننننننق الممارسننننننننات  .33 ع
االخالقيننننة الوظيفيننننة علننننى كافننننة المسننننتويات ) 

عامنننننننل منننننننع النننننننزمالء االلتنننننننزام   االماننننننننة   الت
والرؤساء والمرؤوسين   احترام حقنوق االخنرين 

 (؟.

   

هل تتحرى المؤسسة المصداقية في االعالنات  .34 ع
 والمعلومات المنشورة؟.

   

   هننننل تلتننننزم المؤسسننننة بحقننننوق الملكيننننة الفكريننننة  .35 ع
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 والنشر؟.
هنننننل تحنننننافظ المؤسسنننننة علنننننى حقنننننوق التننننناليف  .36 ع

 والنشر؟.

   

    العام المجموع

  الدرجة الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رضا المستفيدمقياس .2
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يضنم المقينناس عنددا مننن العبنارات التنني تتعلننق برضنا المسننتفيد والمطلنوب مننن اعضنناء 
 فريق التقويم :

جمننع االدلننة والمعلومننات والبيانننات التنني تتعلننق برضننا المسننتفيد  فنني المؤسسننة  -
 .قبل االجابة على عبارات المقياس

يتم تبادل االراء والمناقشات بين اعضاء الفريق ومن ثنم الوصنول النى االحكنام  -
 والتقديرات.

يفضنننل مشننناركة بعنننض منننن عمنننداء ورؤسننناء اقسنننام المؤسسنننة وبعنننض اعضننناء  -
 هيئة التدريس والطلبة والمجتمع المحلي في ملء عبارات المقياس .

ى حند منا   كنال ( وضعت ثالثة بدائل لالجابة امام كنل عبنارة وهني ) نعنم   الن -
( فنني المكننان الننذي يقننع االختيننار   √وعلننى اعضنناء الفريننق وضننع عالمننة )   

علينننه ازاء كنننل عبنننارة والتننني يعتقننند اعضننناء الفرينننق انهنننا االقنننرب النننى الوصنننف 
 المطلوب .
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 مقياس رضا المستفيد.2
 

بدائل             العبارات ت المجال
 االجابة

الى حد  نعم
 ما

 كال

هنننننل ينننننتم قيننننناس وتقينننننيم الرضنننننا النننننوظيفي للقينننننادات  .1 خ
 االدارية والعاملين في المؤسسة؟.

   

هنننل ينننتم قيننناس وتقينننيم رضنننا منظمنننات سنننوق العمنننل  .2 خ
 والمجتمع المدني عن اداء المؤسسة؟.

   

هنننل ينننتم قيننناس وتقينننيم رضنننا منظمنننات سنننوق العمنننل  .3 خ
 والمجتمع المدني عن مستوى خريجي المؤسسة؟.

   

هننننل يننننتم االسننننتفادة مننننن نتننننائج التقيننننيم فنننني تحسننننين  .4 خ
 الوضع التنافسي للمؤسسة؟.

   

هنننننننل يتزايننننننند اقبنننننننال سنننننننوق العمنننننننل علنننننننى خريجننننننني  .5 خ
 المؤسسة؟.

   

هنننننل ينننننتم استقصننننناء مسنننننتوى كفننننناءة الخنننننريجين فننننني  .6 خ
 المؤسسات التي يعملون بها؟.

   

ات هننل تمتلننع المؤسسننة بننرامج العننداد وتحسننين مهننار  .7 خ
 الخريجين لسوق العمل؟.

   

    هل يتم استقصاء رضاء الطلبة عن سياسة القبول؟. .8 خ
هننل يشننعر الطلبننة بالرضننا عننن النندعم المننالي المقنندم  .9 خ

 لهم؟. 
   

    هل يشعر الطلبة بالرضا عن االرشاد االكاديمي؟. .10 خ
هننل يشننعر الطلبننة بالرضننا عننن فاعليننة اتحنناد الطلبننة  .11 خ

 يذ االنشطة الطالبية؟.في تنف
   

هل يشعر الطلبة بالرضا عنن مشناركة اعضناء هيئنة  .12 خ
 التدريس ومعاونيهم في االشراف على التدريب ؟.
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هنننل يشننننعر الطلبننننة بالرضننننا عنننن النظننننام المتبننننع فنننني  .13 خ
 التعامل مع التظلمات؟.

   

هنننل تقنننوم المؤسسنننة بتقينننيم مسنننتوى الرضنننا النننوظيفي  .14 خ
 ة التدريس ؟العضاء هيئ

   

هنننل تقنننوم المؤسسنننة بتقينننيم مسنننتوى الرضنننا النننوظيفي  .15 خ
 العضاء الهيئة المعاونة؟.

   

الوقت المستغرق في تنفينذ  هل تحافظ المؤسسة على .16 ع
 طجراءات عمل المستفيد؟.

   

هل الرسوم الدراسية التني تسنتوفيها المؤسسنة مناسنبة  .17 ع
 للخدمات المقدمة للطلبة؟.

   

هننل تتبننع المؤسسننة المرونننة وتسلسننل طالجننراءات فنني  .18 ع
 العمل االداري من اجل كسب رضا المستفيد؟.

   

هننننل تحننننر  المؤسسننننة فنننني المحافظننننة علننننى سننننرية  .19 ع
) الطلبة  المعلومات والوثائق الخاصة بمتلقي الخدمة

  اعضنننننننننناء هيئننننننننننة التنننننننننندريس  االداريننننننننننين   افننننننننننراد 
 المجتمع(؟.

   

المؤسسننة مننع الشننكاوى المقدمننة لهننا فنني تتعامننل هننل  .20 ع
 وقت قصير؟.

   

    هل يتم حل الشكاوى المقدمة بطريقة مرضية؟. .21 ع
هل يسهل ايصال شكاوى اعضاء هيئة التدريس الى  .22 ع

 القيادات االدارية العليا في المؤسسة؟.
   

هننننل يتنننندخل االداريننننون غيننننر المختصننننين بشننننؤون ال  .23 ع
 تعنييهم؟. 

   

بلسننلوب لطيننف  ون فنني المؤسسننةيتعامننل الموظفننهننل  .24 ع
 ؟.وبطريقة محترفة

   
 

هننننننننل يتجنننننننناوب موظفننننننننو المؤسسننننننننة التجنننننننناوب مننننننننع  .25 ع
 المراسالت واالستفسارات الواردة بسرعة وفعالية ؟.

   

يتنننننولى موظفننننننو فننننني المؤسسننننننة اإلجابنننننة علننننننى هنننننل  .26 ع
االستفسننارات وحننل مننايواجهون مننن مشننكالت بمهنيننة 
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 ى رئيسهم المباشر؟.عل عتمادن االعالية ودو 
هل يتمتنع موظفنو المؤسسنة بالكفناءة الفنينة واالدارينة  .27 ع

 والخبرة في العمل االداري؟.
   

الخنندمات المقدمننة مننن المؤسسننة توقعننات هننل تحقننق  .28 ع
 الطلبة والمستفيدين؟.

   

هننل تلبننني المؤسسننة حاجنننات اعضنناء هيئنننة التننندريس  .29 خ
 ؟.وتحقق طموحاتهم

   

 وخدمة الجمهور هل يتعامل موظفو العالقات العامة .30 ع
 في المؤسسة مع المراجعين باحترام وبطريقنة محترفنة

 ؟.

   

هننننل تتمتننننع المؤسسننننة بسننننمعة طيبننننة لنننندى المجتمننننع  .31 خ
 المحلي؟.

   

هننننل تتمتننننع المؤسسننننة بسننننمعة طيبننننة لنننندى المجتمننننع  .32 خ
 العربي والعالمي؟.

   

لمؤسسننة علننى شننهادة الجننودة والتميننز هننل حصننلت  ا .33 خ
 في ادائها من منظمات عربية او دولية؟.

   

هل يشعر اعضاء المجتمع المحلي بالرضا لماتقدمنه  .34 خ
 المؤسسة من خدمات ؟.

   

هننل تحنندد السنناعات التدريسننية حسننب النننظم المتبعننة  .35 م
فنننننني الجامعننننننات بمننننننا يحقننننننق رضننننننا اعضنننننناء هيئننننننة 

 التدريس؟.

   

    الكليالمجموع 
  الدرجة الكلية
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 استمارة بيانات عملية التقويم
 
      . تاريخ عملية التقويم :1
 

    . عدد ايام التقويم :2
 

    . عدد المقومين :3
 

. المقنننابالت والمناقشنننات ونوعيتهنننا ) تنننذكر الجهنننات والشخصنننيات التننني تنننم مقابلتهنننا 4
 ومناقشتها ( :

 (               يد الكليه )اجريت مقابالت مع السيد عم
 (                اجريت مقابالت مع السيد معاون العميد االداري )
 (               اجريت مقابالت مع السيد معاون العميد العلمي ) 
 اجريت مقابالت مع الساده رؤساء االقسام العلميه:

 

 
 . االنشطة والفعاليات التي تم مالحظتها وتقويمها:5
 

 العلميه و فعاليتها. االقسام -1
 النظام االداري للكليه. -2

 اليات سير العمل االكاديمي و االداري. -3
 
 
 . السجالت والوثائق والتقارير التي تم االطالع عليها ) تذكر رجاءا (:6
 

 .خطة المؤسسة المرحلية والمستقبلية -1
 للكليه. الهيكل االداري والتنظيمي -2

 للجان االمتحانيه.اوليات درجات الطلبه ) مارع شيت ( في ا -3
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 الدراسات التقويمية للموارد المالية. -4

 الخطة االنشائية للمؤسسة. -5

 استمارات التعيين. -6

 اء الهيئه التدريسيه.ضاستمارات تقييم اع -7

 دليل القبول و التسجيل. -8

 خطة البحث العلمي. -9

 مجلة الكليه. -10

 جداول اقامة الندوات و الدورات في التعليم و الستمر. -11

 لمكتب االستشاري.نماذج من عقود ا -12

 اخرى ) ال يسعنى ذكرها   لكثرتها (ثانويه  مستمسكات -13
 
 .مالحظات اخرى :7
 

 اسماء لجنة التقويم 
                             

 
 
 
 

 االسم                                                               
 التوقيع                                                               

 
 


