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املقدمة:
يشـ ــعد العصـ ــر الاـ ــالي وخصو ـ ــا داوـ ــة األلفيـ ــة ال ال ـ ــة ت ـ ــورات ـ ــر عة عل ـ ـ
مسـتو املؤ سـات التعليميـة ومـا وحلـم العـالم مــو عدـم وقواعـد جدوـدة ف ـال عـو وــورة
تلنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتأويرها عل العملية التعليمية ومـا وررتـع علـ لـ مـو
ازدواد حدة املنافسة العاملية ين املؤ سات التعليمية .إن الت ور العلمي ألي مجتمـ هـو
معي ـ ــار تقدم ـ ــه وألجل ـ ــه تقـ ـ ـ مس ـ ــؤولية الت ـ ــور العلم ـ ــي املرتب ـ ــة األولـ ـ ـ علـ ـ ـ الجامع ـ ــات
واملؤ سات التعليمية .
شعدت أعدمة التعليم الجامعي في جمي دول العالم تغييرات كمية وعوعية خالل
النص ــأل األخي ــر م ــو الق ــرن العش ــريو .وتجل ـ التغيي ــر ف ــي ك ــل جواع ــا م ــو الفلس ــفة ور
تس ـ ند إل ــا فــي تحدوــد وايفل ــا ودورهــا إل ـ تمويلعــا وإدارة هياكلعــا و رامجعــا األمــر الــذي
جعـ ــل الجامعـ ــات قـ ــادرة عل ـ ـ إ ـ ـ يعال تحـ ــدوات القـ ــرن العشـ ــريو ال ـ ـ تم ل ـ ـ ـ ــال ورة
التلنولوجي ــة واملعلوم ــات لال ــتفادة م ــو مع ياذ ــا .حي ــث راف ـ ل ـ التمس ـ مع ي ــات
ال ــورة النوعي ــة واعتم ــاد مقاو س ــعا كمع ــاوير لقي ــاس األداء لل ش ــا ات املتنوع ــة وتحقيـ ـ
األهــداف النوعيــة ال ـ ذ ــدف إل ــا املجتمع ـات وهــذا مــا تجل ـ فــي ارتفــا إعتاجيــات جمي ـ
جامعات العالم املتقدم.
إن جامعات العالم ال الث ومن ا جامعاتنا العر يـة الزالـ تعـامي مـو تـأخر كبيـر فـي
ت بيـ ـ املف ــاهيم اة ــرراتيجية أو اعتم ــاد املق ــاو ا النوعي ــة ف ــي أداء رامجع ــا وأمشـ ـ ل ا
عدرا ل بيعة الندام املركـيي الـذي ت تمـي إليـه واعتمادهـا علـ املوازعـة التقليدوـة فـي تسـيير
أمش ـ ل ا املتنوع ــة األم ــر ال ــذي جع ــل البح ــث ف ــي ه ــذه املف ــاهيم ض ــرورة حتمي ــة اعتباره ــا
و يلة من قية ومندمة تساعد عل وض حلول عملية مالئمة وتـدف اةدارة فـي جامعاتنـا
اتج ـ ــاه الت ـ ــور والنم ـ ــو لتواك ـ ــع م يالذ ـ ــا م ـ ــو الجامع ـ ــات ف ـ ــي البل ـ ــدان املتقدم ـ ــة ور ـ ــم
االعجــازات العدوــدة لكليــات التمــريض فــي الع ـرار والــو و العرجــي أال إإ ــا حاجــة اليــوم إل ـ
ال ــورة فــي فلســفل ا وأعدمل ــا التعليميــة وأ ــالي ا ومقوماذ ــا و كا ــة تلـ املتمركــية حــول
نـ ــاء القـ ــدرات ألع ـ ــاء هيرـ ــة الت ـ ــدر ا والت ـ ــوير األكـ ــادومي والتق ـ ــويم الشـ ــامل املسـ ــتمر
وت ــوير أعدمل ــا و رامجعــا وتبو ـ مســتويات معياريــة لل الــع واملــدرس والاــرام واألداء .لــذا
وجبـ ـ ال ــرورة إع ــداد دلي ــل من جي ــة تحلي ــل أه ــداف كلي ــات التم ــريض وم ــو و ــم تحلي ــل
أهــداف الفــرو العلميــة فــي تل ـ الكليــات ومــو وــم نــاء املقــاو ا النوعيــة واللميــة العامــة
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واملتكصص ــة لك ــل فـ ـر علم ــي عل ـ أن وق ــوم تق ــويم ج ــودة أدائ ــه م ــو أج ــل الو ــول إلـ ـ
مستو وؤهله للاصول عل شعادة الجودة أو االعتماد الدولي .
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مص لاات ضمان الجودة واالداء الجامعي
.0الجودة Quality
عرفعا (معجم الو يط) لغة مو كلمة أجاد أي أتى الجيد مو قـول أو عمـل وأجـاد
الشــصي ــيره جي ـدا والجيــد عقــيض الــرديء وجــاد الشــصي جــوده معو ـ ــار جيــدا .وعرف ـ
أإ ا امل ا قة ملت لبات أو موا فات معينة.
وعرفع ـ ــا املعع ـ ــد األمريك ـ ــي للمع ـ ــاوير أإ ـ ــا جمل ـ ــة الس ـ ــمات وال ص ـ ــائ للمن ـ ــت او
ال دمة ال تجعله قادرا عل الوفاء احتياجات معينة.

.3ضمان الجودة

Quality Assurance

ه ــي عملي ــة إوجــاد رلي ــات وإج ـراءات ت ب ـ فــي الوق ـ املنا ــع للتأك ــد مــو تحق ـ
الجـ ــودة املر و ـ ــة وفقـ ــا للمع ــاوير املوضـ ــوعة .كمـ ــا وعرف ـ ـ أإ ــا الو ـ ــيلة للتأكـ ــد مـ ــو أن
املعاوير األكادومية املستمدة مو ر الة الجعة املعنية قد تم تعريفعا وتحقيقعـا مـا وتوافـ
م املعاوير املناارة لعا ـواء إقليميـا أو عامليـا وان مسـتو جـودة فـرل التعلـيم واأل حـا
واملشــاركة املجتمعيــة تلــون مالئمــة وتســتوفي توقعــات مكتلــأل أعــوا املســتفيدوو مــو هــذه
الجعات.

.2االعتماد

Accreditation

ه ــي مجموع ــة اةج ـراءات والعملي ــات ال ـ تق ــوم أ ــا هير ــة االعتم ــاد م ــو اج ــل أن
تتأكـ ــد مـ ــو أن املؤ سـ ــة قـ ــد تحقق ـ ـ ف ـ ــا شـ ــرو وموا ـ ــفات الجـ ــودة املعتمـ ــدة لـ ــد
مؤ س ــات التق ــويم وان رامجع ــا تتواف ـ م ـ املع ــاوير املعلن ــة واملعتم ــدة وان ل ــد ا أعدم ــة
قائمة ل مان الجودة والتحسين املستمر ألمش ل ا األكادومية وفقا لل وا ط املعلنة ال ـ
و شــرها امللت ــع  .وه ــو تأكيــد وتملــين للجامعــات العراقيــة لكــي تحص ــل عل ـ ــفة متمي ـ ة
وهوية منفردة وإقرار ان ال وات املتكذة لتحسين الجودة خ وات عاجاة.
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.4االعتماد األكادومي

Institutional Accreditation

ه ــي إعتم ــاد املؤ س ــة كك ــل وفق ــا ملع ــاوير مح ــددة ح ــول كفاو ــة املرافـ ـ واملص ــادر
و شمل لـ العـاملين املؤ سـة وتـوفير ال ـدمات االكادوميـة وال ال يـة املسـاعدة واملنـا
ومستويات اعجاز ال لبة واع اء هيرة التدر ا و يرها مو ملوعات املؤ سة التعليميـة .
وعــادة مــا تقــوم ــه احــد هيرــات االعتمــاد ا ـ نادا الـ معــاوير محــددة وــم تقــرر ع يجل ــا ان
تل ـ املؤ ســة قــد ا ــتوف الاــد االدمــى مــو معــاوير فتصــب التــالي معتمــدة لفرــرة زمنيــة
مح ــددة .فاالعتم ــاد ا ن ش ــعادة ت د ـ ض ــمان الج ــودة وه ــي معم ــة ض ــرورية للمؤ س ــة ف ــي
عالقاذ ا م ال لبة واالهل واال اتذة والجعة املاعحة و ور العمل واملجتم املحلي.

.5االعتماد الارامجي (التكصصص ) Programming Accreditation
هــو تقيــيم الاــرام مؤ ســة مــا والتأكــد مــو ج ــودة هــذه الاــرام ومــد تحقيقعــا
ملت لبات الشعادة املمنوحة و ما وتف م املعاوير العاملية املحددة.

.6تقويم األداء Performance Evaluation
هــو العمليــة ال ـ وــتم مــو خاللعــا اداء املقــوم (إن كــان فــردا أو مؤ ســة أو عدامــا)
للال ــم والتق ــدور ص ــورتيه اللمي ــة والنوعي ــة و لـ ـ اع الق ــا م ــو املعوـ ـ ال ــذي إعتمـ ــده
املق ــوم ف ــي فع ــم األداء وف ــي ض ــوء األهــداف املعتمــدة م ــو خــالل إ ــتكدام بع ــض املق ــاو ا
املرجعيــة ال ـ تســاعد علـ فعــم وادراي العالقــة ــين مكتلــأل العنا ــر ال ا ــة ــالتقويم.
فتقويم األداء الجامعي وقوم عل عملية تحليل الوض الراهو لألداء األكادومي واملؤ سص
لللش ـ ــأل ع ـ ــو ع ـ ــواحي الق ـ ــوة وال ـ ــعأل وتحدو ـ ــد االعحراف ـ ــات وأوج ـ ــه القص ـ ــور املكتلف ـ ــة
وتش ـ ي املشــلالت ال ـ تــأور ــلبا عل ـ هــذا االداء و ل ـ أ ــدف إتكــا القــرار املنا ــع
بش ــأإ ا لالرتق ــاء مس ــتو األداء األك ــادومي واملؤ س ــص للن ــو ر ــالة املؤ س ــة فاعلي ــة
وكفاءة.

.7املؤشر Indicator
عامل أو متغير كمي او عوعي ووفر و يلة بسي ة موووقة لقياس االعجاز او
لللشأل عو التغيرات املرتب ة التدخل االعمائي او للمساعدة عل تقدور اداء متدخل
اعمائي.
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.8االداء Performance
قياس ملا تم إعجازه مو عمل مو قبل مؤ سة أو فري أو ش

.

.9مؤشرات االداء Performance Indicators
هــي مجموعــة مــو املقــاو ا اللميــة والنوعيــة تســتكدم لت بـ االداء مــرور الوقـ
لال تدالل عل مد تلب ته ملستويات االداء املتف عل ا .وهـي عقـا الفحـ ال ـ تراقـع
التقدم عحو تحقي املعاوير.

.01االجراءات Procedures
مجموعة مو القواعد الالزمة لتنفيـذ العمـل أو مجموعـة مـو التعليمـات امللتو ـة
ال تصأل ال وات املتف عل ا العجاز عمل معين أو لسلة مو االعمال.

.00املعيار Standard
جــاء فــي املعجــم الــوجي أن املعيــار هــو مــا اتكــذ أ ا ــا للمقارعــة والتقــدور .ويقصــد
املعيــار ف ــي هــذا الــدليل (املوا ــفات الالزم ــة للتعل ــيم الج ــامعي الجي ــد الــذي وملــو قبولــه
ل ــمان جودت ــه وزي ــادة فعاليت ــه وقدرت ــه علـ ـ املنافس ــة ف ــي الس ــاحة الرر وي ــة العاملي ــة).
واملعيار هو مقياس مرجعي وملو اال ررشاد ـه عنـد تقـويم االداء الجـامعي فـي دولـة معينـة
و لـ مــو خــالل مقارعتــه مـ املســتويات القيا ــية امل شــودة وقــد تلــون املعــاوير عبــارة عــو
مستويات ت ععا احد الجعات ال ارجية.

.03املعاوير االكادومية Academic Standards
هــي معــاوير محــددة توض ـ مــو قبــل لجــان ا شــارية متكصصــة فــي ملتــع ضــمان
الجــودة مســتمدة مــو مراجـ خارجيــة اقليميــة او عامليــة وتت ــمو الاــد االدمــى مــو املعرفــة
واملعارات املفرر ان ول س ا ال ريجون مو الارعام وتحقي ر الة واهداف املؤ سة.
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.02املؤ سة Institution
وقصــد أ ــا ف ــي هــذا الــدليل كــل مؤ ســة تعليميــة حلوميــة أو يــر حلوميــة تقــدم
رام درا ية منتدمة التقل مدذ ا عو وال نوات بعد الاصول علـ الشـعادة ال اعويـة
او ما يعادلعا وذ دف ال من درجة علمية وكذل مراكي البحث العلمي ومؤ ساته.

.04املعلومات Information
مع ي ـ ــات ت ـ ــم تنديمع ـ ــا وتفس ـ ــيرها وتواي ـ ــأل ا ـ ــتعمالعا وق ـ ــد تل ـ ــون ملتو ـ ــة او
مسموعة او عل شريط فيدوو او ورة ضوئية.

.05الارعام

Program

هو عدد مو املشروعات واالمش ة ال ـ وـتم تك ي عـا وادارذ ـا لتحقيـ مجموعـة
مو االهداف والنتائ االخر املررا ة.

.06األويو ISO
هــو اختصــار للكلمــة اليوعاعيــة ( (ISOSوال ـ تعو ـ ))(Equalالنديــر أو امل ســاوي).
(International
وتعو ـ ـ ـ ـ أو ـ ـ ـ ــا اختصـ ـ ـ ــار للمندمـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ــة للتقي ـ ـ ـ ـ ا االوـ ـ ـ ــيو (
Standardization Organization
وهــي مندمــة من شــرة عل ـ ع ــار عــاملي تم ــل هيرــات املقــاو ا الو نيــة ( أع ــاء
األوـ ــيو) ومعمل ـ ــا إ ــدار املوا ـ ــفات الدولي ــة فـ ــي املجـ ــاالت كافـ ــة( الص ــناعية التعليميـ ــة
الصاية البيئية و يرها)
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محور ر ية الكلية ور الل ا وأهدافعا

Vision, Mission and Objectives

وجع أن ولون لد الكلية ر الة واضاة تحق ر يل ا وت ب مو ر الة الجامعـة
وتحدد املبادئ الرئ سية للارعام التعليمي واألهداف املرجوة منه كما تحدد عالقة الكليـة
املجتم ودورها في البحث العلمي.
 املؤشرات:
.0يشاري أع اء هيرة التدر ا في وض ر ية ور الة الكلية وأهدافعا ويتم اعتمادها مـو
املجالا املكتصة في الكلية.
.3وتم اةعالن عو ر ية ور الة وأهداف مو خالل مصادر مكتلفة.
.2تتف أهداف الكلية م ر يل ا ور الل ا.
.4توج ــه ر ي ــة ور ــالة وأه ــداف الكلي ــة الارع ــام التعليم ــي وتح ــدد السيا ــات واةج ــراءات
املنفذة له.
.5وـ ــتم مراجعـ ــة ر ي ـ ـة ور ـ ــالة وأهـ ــداف الكليـ ــة بشـ ــكل دوري ا ـ ــتكدام رليـ ــات مكتلفـ ــة
تواكع تغيرات واحتياجات املجتم .
 املس ندات:
.0وويقة ر مية لر ية ور الة وأهداف الكليـة وت ـمو املراجعـات الدوريـة والتعـدوالت ان
وجدت وتاريخ اعتمادها مو قبل املجالا املكتصة.
.3دليل ووضح إعالن ر ية الكلية ين مجتمععا الداخلي وال ارجي.
.2إوباتات و ياعات تدل عل قيام الكلية املراجعة الدورية لر يل ا ور الل ا.

محور اةدارة والقيادة

Management and Leadership

وجع ان وتوفر لد الكلية تنديم إداري أكادومي قيادة مؤهلة تعمل عل تحقي
ر الة وأهداف الكلية  .يشاري أع اء العيرة التدر سية وال لبة في إدارة الكلية.
 املؤشرات:
.0وج ــود هيك ــل تنديم ــي للكلي ــة ووض ــح مس ــؤوليات و ــل ة القي ــادات وعالقاذ ــا الر ــمية
أع اء العيرة التدر سية.
.3وج ـ ــود تو ـ ــيأل وايف ـ ــي معل ـ ــو ألع ـ ــاء العير ـ ــة التدر س ـ ــية واةداري ـ ــة ووض ـ ــح بيع ـ ــة
الوايفة واملعام واملسؤوليات املكلأل أ ا شا ل الوايفة .
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.2يشاري أع اء هيرة التدر ا في ن القرارات مو خالل مجالا ولجان الكلية.
.4و ــتم تم ي ــل ال لب ــة م ــو املراح ــل الدرا ــية املكتلف ــة ف ــي املج ــالا ولج ــان الكلي ــة لالخ ــذ
آرائ م واشراكعم في حل مشاكلعم.
.5وج ــود يا ــات وق ــواعين واض ــاة ومعلن ــة تس ــاعد الكلي ــة عل ـ تحقي ـ ر يل ــا ور ــالل ا
وأهدافعا.
 املس ندات:
.0خري ة تنديمية تعار عو العيكل التنديمي للكلية.
.3وويقــة ر ــمية تت ــمو تو ــيأل الواــائأل األكادوميــة واةداريــة الكليــة تشــكل املجــالا
ولجان الكلية.
.2مسخ مو محاضر اجتماعات مجالا ولجان الكلية.
.4دليل الكلية.

محور ال لبة وال دمات ال ال ية

Students and Students Support Services

وجع أن وتوفر الكليـة أمشـ ة متعـددة لل ـدمات ال ال يـة ودعـم ال ـالل تسـاعد
في تحقي ر ية ور الة وأهداف الكلية.
 املؤشرات:
.0تقدم ال دمات ال ال ية الداعمة وا ة مالكات مؤهلة ومدر ة للقيام كـدمات دعـم
ال الل األكادومية والالمن جية.
.3توجد لوائ وإجراءات معلنة لكل مو ال لبة وأع اء العيرة التدر سية لدعم ال الل.
.2ووج ــد يا ــات لكرش ــاد األك ــادومي تس ــاعد ال ــالل علـ ـ درا ــة الارع ــام وفق ــا ملق ــدار
تقدمعم.
.4وج ــود ا ــتدياعات لجمـ ـ معلوم ــات ع ــو أداء ال ــالل وال ــرجين ومسـ ــتو الرض ــا عـ ــو
مكرجات الارعام مو قبل ور العمل.
.5وج ــود رلي ــة للتأك ــد م ــو م ــد ا ــتعداد ال لب ــة علمي ــا و هني ــا ووج ــداعيا و ــدعيا لل ــتعلم
(اختبارات القبول).
.6وتم ا ت ال رراء ال لبة في جودة التعليم والتعلم وأداء أع اء هيرة التدر ا.
.7ت ــوافر احصـ ــاءات ع ــو اع ــداد ال ــريجين ف ــي الع ــام الدراسـ ــص وتق ــدوراذ م وع ــدد ال لب ــة
املسجلين في الارعام .
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.8تــوافر ملفــات متكاملــة لكــل مقــرر مــو املقــررات وت ــمو ياعــات مفصــلة عنــه مــو حيــث
العنا ر اآلتية:
.0 .8معلومات عامة عو املقرر م ل :ا م املقرر الفصل الدراسص الـذي وقـدم فيـه عـدد
الساعات الندرية والعملية املعتمدة ....و يرها.
.3 .8و أل مكتصر للمقرر.
.2 .8مكرجات التعلم املسل دفة للمقرر.
.4 .8محتو املقرر.
.5 .8املراج العلمية املعتمدة.
.6 .8ا رراتيجيات التعليم والتعلم.
.7 .8عدام التقويم للمقرر.
.9وجود مصادر مالية وتجعي ات لدعم ال دمات ال ال ية .
.01وتــوافر لــد الكليــة رليــات للتعــرف عل ـ ال لبــة املتمي ـ وو درا ــيا وكــذل املتمي ـ وو م ـ
وجود ا رراتيجيات معلنة تنا با م مستواهم األكادومي.
.00وج ــع أن وت ــوفر ف ــي الكلي ــة أدل ــة تت ــمو مي ــار املمار ــات لألمش ـ ة األكادومي ــة وي ــتم
تحدوث ا دوريا وان تلون متاحة لل لبة.
.03وــتم توز ـ املصــادر الدشــرية واملاليــة عل ـ ال ــدمات ال ال يــة وفقــا للااجــات الفعليــة
لكل مشا .
.02ووجــد لــد الكليــة قواعــد معلنــة وم شــورة عــو حقــور ال لبــة ومســؤولياذ م واألماعــة
األكادومية.
.04ت ي الكلية فرل متكافرة لل الل للمشاركة في اللجان واملجالا املكتلفة.
.05يش ــاري أع ــاء هير ــة الت ــدر ا ــدرجاذ م العلمي ــة املكتلف ــة اةش ـراف والت ــدريع عل ـ
األمش ة ال ال ية.
.06وتوافر لد الكلية إجراءات معلنة ومفعلة تكت أمو و المة ال الل.
.07وت ــوافر ل ــد الكلي ــة مع ــاوير مح ــددة وواض ــاة ومعلن ــة لتقي ــيم ال لب ــة و ــتم م ــو خاللع ــا
تحدوــد مســتو ال الــع عــو ريـ العالمــات ال ـ تعلــا قــدرة ال الــع علـ تحقي ـ
األهداف التعليمية املرجوة.
.08وتــوافر لــد الكليــة إج ـراءات محــددة وواضــاة وعي ــة لر ــد عالمــات ال لبــة وحماول ــا
مو الر وير أو التغيير.
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.09ووجــد لــد الكلي ــة قواع ــد محــددة ومعلن ــة تتعل ـ اعتمــاد ال لبــة املح ــولين مــو كليــة
تعليمي ـ ــة معتم ـ ــدة والاا ـ ــلين عل ـ ـ ش ـ ــعادات م ـ ــو كلي ـ ــات مجتم ـ ـ ف ـ ــي التكصص ـ ــات
املناارة.
.31ووجـد لــد الكليــة يا ـات لقبــول ال ــالل تتفـ مـ ر ــالل ا وأهـدافعا ويــتم مراجعل ــا
دوري ــا ف ــي ض ــوء التغيي ـرات اةقليمي ــة والدولي ــة املكتلف ــة وتتص ــأل الش ــفافية وتك ــافؤ
الفرل.
.30وت ــوافر ل ــد الكلي ــة رع ــام واض ــح ومعل ــو ويتص ــأل الش ــفافية وتك ــافؤ الف ــرل ل ــدعم
ال الل مادوا واجتماعيا.
.33تعق ــد الكلي ــة لق ــاءات تع ــارف مـ ـ ال لب ــة الج ــدد لر وي ــدهم معلوم ــات ع ــو الارع ــام
والسيا ات واةجراءات ال ا ة ه.
.32تعقــد الكليــة لق ــاءات م ـ أر ــال العمــل وال ــالل املتوق ـ تكــرجعم ةتاحــة الفر ــة فــي
إوجاد فرل عمل لعم.
.34وتوفر لل لبة رعاوة صاية متكاملة.
.35تــوفر الكليــة خدمــة الســلو لل لبــة يشــرف عل ــا كــادر متكص ـ ويــوفر الســلو رــة
مالئمة لل الع الجامعي.
.36توفر الكلية لل لبة أماكو للراحة ين املحاضرات.
.37توفر الكلية أماكو لتقدوم الوجبات الغذائية لل الل يشرف عل ا مكتصون التغذوة
والسالمة الصاية.
.38ت ــوفر الكلي ــة ــالة رياض ــية مجع ــية ت ــي لل ــالل ف ــرل ممار ــة األمشـ ـ ة الرياض ــية
املكتلفة.
.39وتــوفر لــد الكليــة إج ـراءات واضــاة ل شــجي ال ــالل املتمي ـ وو أكادوميــا وفــي املجــاالت
املكتلفة.
.21وتوفر لد الكلية رليات ةرشاد ال لبة خارج القاعة الدرا ية وا ة أع اء العيرـة
التدر سية.
 الووائ امل لو ة:
.0خ ة األمش ة ال ال ية.
.3السيرة الذاتية للعاملين في مجال ال دمات ال ال ية.
.2لوائ دعم ال الل في النوحي اآلتية:
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 .0 .2اةرشاد األكادومي.
 .3 .2التجسير واملعادالت.
 .2 .2االمتحاعات.
 .4 .2الشكاوي واالعرراضات.
 .5 .2التدريع العملي .
 .6 .2التقييم األكادومي.
.4عمو ج تقييم خدمات الدعم ال الجي.
.5ا تدياعات تقييم الارعام وا ة ال ريجين ومستفيدي ال دمة.
.6امتحاعات القبول.
.7ا ـ ــتدياعات ا ـ ــت ال رراء ال لب ـ ــة ف ـ ــي ج ـ ــودة التعل ـ ــيم ومش ـ ــاكلعم ورراء أع ـ ــاء العير ـ ــة
التدر سية.
.8جداول الساعات امللتدية.
.9إحصائيات إعداد ال لبة وال ريجين في ال ال نوات األخيرة.
.01ملأل املقرر الدراسص .
.00مي اعية دعم ال دمات ال ال ية.
.03خ ة تأهيل لل لبة املتعثروو درا يا.
.02و ائل تحفي ال لبة املتمي وو أكادوميا.
.04ا رراتيجيات تعليمية لتنمية القدرات الذهنية.
.05أدلة مي ار املمار ات لألمش ة األكادومية.
.06خ ة توز األفراد عل ال دمات ال ال ية
.07قواعد حقور ال لبة وواجباذ م.
.08محاضر اللجان واملجالا.
.09الووائ ال تدل عل تنفيذ األمش ة ال ال ية
.31إجراءات األمو والسالمة لل لبة.
.30معاوير التقييم.
.33عما ج التقييم.
.32عما ج ر د العالمات املعتمدة مو قبل مجالا الكلية.
.34قواعد التجسير واملعادالت.
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 .35يا ة قبول ال لبة.
.36خ ط دعم ال الل (الووائ الدالة عل ا تالم ال الل للدعم).
 .37رعام التعريأل لل لبة الجدد.
.38الووائ الدالة عل عقد لقاءات التأهيل املنه .
.39إجراءات الرعاوة الصاية ومس ندات تنفيذ الرعاوة الصاية لل لبة.
.21السيرة الذاتية للمشرفين عل لو ال لبة.
.20الووائ ال ا ة بسلو ال لبة.
.23السيرة الذاتية للمتكصصين في التغذوة والسالمة الصاية.

محور العيرة التدر سية والبحث العلمي
Faculty Members and Scientific Research
وجع أن وتوافر الكلية هيرة تدر سية مؤهلة ومعتمدة ومنا بة مـو حيـث العـدد
لتحقي ر الل ا وأهدافعا.
 املؤشرات:
 .0تنو الرتع العلمية والشعادات العلمية للعيرة التدر سية.
 .3تنو مصادر شعادات العيرة التدر سية.
 .2أن ول ــون ع ــدد أع ــاء العير ــة التدر س ــية منا ــبا ةع ــداد ال لب ــة وتل ــون م ــؤهالذ م
وتكصصاذ م متنوعة وتغ ي املجاالت الفرعية للتكص .
 .4وتلق ــى أع ــاء هير ــة الت ــدر ا روات ــع وح ــوافي ت ــتالءم م ـ درج ــاذ م وخا ــراذ م العملي ــة
وفقا لندام معلو و ب بشكل عادل ومنصأل.
 .5ووجد أمش ة ومشار ح ية يشاري أ ا أع اء العيرة التدر سية محليا ودوليا.
 .6وتوافر لد الكلية عدام دوري لتقييم أداء أع ـاء العيرـة التدر سـية مـو قبـل ال لبـة
واةدارة.
 .7وجود رلية لتنمية معارات أع اء العيرة التدر سية.
 .8وجـ ـ ــود عدـ ـ ــام ةعـ ـ ــداد التقـ ـ ــارير الر ـ ـ ــمية حـ ـ ــول عتـ ـ ــائ تقـ ـ ــويم أداء أع ـ ـ ــاء العيرـ ـ ــة
التدر سية .وتعليمات االعررا عل التقويم.
 .9ووز الععء الدراسص ألع اء هيرة التدر ا وفقا للدرجات العلمية وحاجة العمل.
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 .01وج ــود عدـ ــام للمكاف ــآت ال ش ــجيعية للمب ــدعين ف ــي مجـ ــال التـ ــدر ا والبحـ ــث العلمـ ــي
املتمي ما وتواف م ر ية الكلية ور الل ا.
 .00توفر أجازات التفرغ العلمي ألع اء العيرة التدر سية.
 .03ووجــد لــد الكليــة يا ــة وإجـراءات واضــاة فيمــا وك ـ اال تعــا والبحــث العلمــي
واملشاركة في املؤتمرات املحلية والدولية.
 .02ووجــد لــد الكليــة ا ــرراتيجيات وخ ــة للبحــث العلمــي تتوافـ مـ ر ــالل ا واهــدافعا.
توضح االهتمامات البح ية واالوليات.
 .04ت ـ ــوفر الكلي ـ ــة ال ـ ــدعم امل ـ ــادي وامل ـ ــالي واالداري واملص ـ ــادر املعلوماتي ـ ــة ل ش ـ ــجي هير ـ ــة
التدر ا عل اال تعا والبحث وح ور املؤتمرات العلمية محليا ودوليا .
 .05يشاري اع اء العيرة التدر سية في اجراء مشار وا حا م هيرات محلية ودولية .
 .06ل ــد الكلي ــة معلوم ــات معلن ــة ومت ــوافرة فيم ــا وكـ ـ اع ــاء العير ــة التدر س ــية م ــو
ترقيات اجازات ......الخ .
 الووائ امل لو ة:
 .0السيرة الذاتية الع اء هيرة التدر ا .
 .3احصــائيات توضــح اعــداد العيرــة التدر ســية ودرجــاذ م العلميــة و ــنة الاصــول عل ــا
والجامعة املاعحة.واملتفر ين و ير املتفر ين .
 .2ال شليل التدر سص .
 .4جداول الععء التدر سص .
 .5عتائ تقييم ال لبة ألع اء العيرة التدر سية في السنوات ال ال األخيرة .
 .6ماودل عل ا دار املكافات ال شجيعية للمبدعين في مجال التدر ا .
 .7دليل العيرة التدر سية .
 .8خ ة الكلية وتنمية معارات اع اء هيرة التدر ا .
 .9كشوف الرواتع واملكافات ال ا ة .
 .01السيا ات والتعليمات ال ا ة البحث العلمي واال تعا .
 .00عم ــا ج م ــو ح ــو اع ــاء العير ــة التدر س ــية واملع ــاوير واالج ــراءات ال ـ ـ تس ــتكدم ف ــي
تقييم اال حا العلمية .
 .03مي اعية البحث العلمي واالوفاد في ال ال نوات االخيرة .
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 .02قائم ــة ــاملؤتمرات العلمي ــة ال ـ ـ ش ــاري أ ــا او ح ــرها اع ــاء العير ــة التدر س ــية ف ــي
السنوات ال ال االخيرة .
 .04احص ــائيات ع ــو اع ــداد العبر ــة التدر س ــية ال ــذوو ت ــم اوف ــادهم داخلي ــا او خارجي ــا ف ــي
السنوات ال ال االخيرة .
 .05احصائيات عو االعتاج العلمي الع اء هيرة التدر ا في السنوات ال ال االخيرة .

محور املصادر التعلمية Educational Resources
وجــع ان وتــوفر لــد الكليــة مصــادرمادوة وماليــة وتقنيــة لــدعم عمليــة التعلــيم والــتعلم
والبحث العلمي ما وتواف م ر الل ا وأهدافعا .

أ .املصادر املادية

 املؤشرات:
 .0وت ـ ــوافر ل ـ ــد الكلي ـ ــة قاع ـ ــات درا ـ ــية ومكتا ـ ـرات مس ـ ــاحات كافي ـ ــة واض ـ ــاءة وذ وي ـ ــة
ت نا ـ ــع م ـ ـ اعـ ــداد ال ـ ــالل وان تلـ ــون مجعـ ــية ومحدوـ ــة بشـ ــكل يسـ ــعم فـ ــي تحقي ـ ـ
مت لبات العمل والبحث والدرا ة لل لبة واع اء العيرة التدر سية.
 .3وتــوافر لــد الكليــة العــدد الكــافي مــو العــاملين الفنيــين واملعنيــين فــي االدارات املســاعدة
وال دمية ومو وي ال ارة واللفاءة.
 .2تتوافر شرو األمو والسالمة في كافة مراف الكلية .
 .4ووجــد عدــام ــياعة شــاملة ومســتمرة لكافــة مقت يــات الكليــة مــو مبــامي وأجعــية تــؤمو
اال تكدام اآلمو والعلمي لعا .
 .5وتــوافر فــي الكليــة االعــداد الكافيــة مــو االجعــية الادو ــة واملنا ــبة لتحقي ـ املت لبــات
الرر وية واالدارية ( يشمل ل اجعية املكتارات والاوا ع).
 .6ووجــد عدــام ال ــتكدام وتكــييو املــواد واالجعــية أو ا ـ بدالعا وتحــدوث ا وت ويرهــا مــا
وتالءم م احتياجات الكلية .
 .7ووج ــد ل ــد الكلي ــة خ ــة لت ــوير مباع ــا واجعيذ ــا تح ــد بش ــكل دوري وتس ــاهم ف ــي
تحقي ر الل ا واهدافعا وال ط الرر وية بعيدة املد .
 الووائ امل لو ة:
 .0معدل املساحة املكصصة لل الع مو القاعات الدرا ية واملكتارات.
 .3قائمة اعداد االداريين والفنيين ومؤهالذ م.
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احصائيات تبين مسع اشغال القاعات الدرا ية وا تكدام املكتارات.
قوائم اعداد القاعات الدرا ية واملكتارات ومساحل ا واالجعية املتوفرة.
املس ندات الدالة عل عدام الصياعة واالمو والسالمة للمبامي واالجعية.
قوائم اعداد واعوا االجعية ال تم شرا ها في ال ال نوات األخيرة والتغيـرات ال ـ
تم لتحسين و ياعة املبامي.
خ ة الكلية املستقبلية للتحدوث واةضافات في املبامي واألجعية.

ب .املصادر املالية:

 املؤشرات:
 .0توجد مي اعية نوية للكلية تسـاعد فـي تحقيـ ر ـالل ا واهـدافعا وت نا ـع مـ الاـرام
وال دمات ال تقدمعا واعداد الأ ا.
 .3وتــوافر فــي الكليــة عدــام واجـراءات ماليــة وقاعوعيــة موجعــة بسيا ــات واضــاة ومحــددة
ومعتمدة عل تك يط ورقا ة مالية.
 .2وتـ ــوافر لـ ــد الكلي ـ ــة تك ـ ــيط مـ ــالي قصـ ــير و وي ـ ــل املـ ــد ووضـ ــح مصـ ــادر االوـ ــرادات
والنفقات وتم مراجعل ا صفة دورية.
 .4ووجد في الكلية ادارة مالية مؤهلة توو عملعا في سجالت وتقارير وحتفظ أ ا في مكان
امو.
 .5تعر الكلية املي اعية السنوية لعا عل مجلا الجامعة مت منة اليات اعفاقعا.
 .6وق ــدم رئـ ـ ا الكلي ــة ال ـ مجل ــا الجامع ــة تق ــارير منتدم ــة ح ــول الوض ـ امل ــالي للكلي ــة
والتقرير املالي السنوي بعد تدقيقه مو قبل جعة معتمدة ومستقلة.
 .7ت بـ ـ الكلي ــة اعدم ــة وق ــواعين التعل ــيم الع ــالي فيم ــا وك ــت التارع ــات واملس ــاعدات
املحلية وال ارجية.
 الوئائ امل لو ة:
 .0ور عو مي اعية الكلية في السنوات ال ال االخيرة .
 .3مسخ عو التقارير املالية املدققة في السنوات ال ال االخيرة .
 .2املي اعيات ال ا ة أي مشار مالية للكلية.
 .4جدول وبين مصادر الدخل املالي والنفقات للكلية في السنوات ال ال االخيرة .
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ج .املصادر التقنية :

 املؤشرات:
 .0ووجــد لــد الكليــة ملتبــة ومصــادر للمعلومــات كافيــة وحدو ــة تتفـ مـ ر ــالة الكليــة
وأهدافعا وتساعد في دعم عملية التعلم والتعليم والبحث العلمي.
 .3وق ــوم ــإدارة امللتب ــة ومص ــادر املعلوم ــات ك ــوادر مؤهل ــة ق ــادرة علـ ـ تق ــدوم ال ــدمات
بشكل فعال.
 .2ووجد تقييم دوري للملتبة ومصادر التعلم أ دف الت وير والتحسين.
 .4تعلــيم ــرر ا ــتكدام امللتبــة زمصــادر املعلومــات معلنــة لــد ال لبــة وأع ــاء العيرــة
التدر سية.
 .5توافر ال دمات للاا بات والتلنولوجيا الادو ة للمعلومات في الكلية.
 .6ت ــوافر ال ــدعم امل ــالي للملتب ــة ومص ــادر املعلوم ــات وال ــدمات املعلن ــة للت ــوير املس ــتمر
والتحدوث واملحافدة عل م.
 الووائ امل لو ة:
 .0الووــائ ال ــرورية للتعري ــأل امللتب ــة ومص ــادر املعلوم ــات الكلي ــة وال ــدمات املتاحــة
وأوقات ا تكدامعا.
 .3إحصائيات عو مقت يات امللتبة ومصادر املعلومات.
 .2العيكل التنديمي ةدارة امللتبة ومصادر املعلومات.
 .4السير الذاتية للعاملين في امللتبة.
 .5الووائ الدالة عل تقييم خدمات امللتبة ومصادر املعلومات.
 .6املي اعية التفصيلية للملتبة ومصادر املعلومات.

محور الارام األكادومية

Academic Programs

وج ــع عل ـ الكلي ــة أن تق ــدم ــرام أكادومي ــة ذ ــدف إلـ ـ تك ــري مالك ــات تمري ــية
متمي ة تلب حاجات املجتم ومؤ ساته.
 املؤشرات:
 .0أن تت مو الارام األكادومية ال ت رحعا الكلية تعريفا واضاا لألهـداف ومكرجـات
التعلم املسل دفة مو معارات معرفة وفعم و هنية وكفاوات معنية وعملية.
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 .3أن تش ـ ــتمل ال ـ ــط الدرا ـ ــية للا ـ ــرام األكادومي ـ ــة عل ـ ـ ع ـ ــدد الس ـ ــاعات امل لو ـ ــة
ةكمـ ــال الارعـ ــام موزعـ ــة عل ـ ـ مت لبـ ــات الجامعـ ــة اةجباريـ ــة وهـ ــي مت لبـ ــات تلسـ ــع
ال الــع املعــارات الالزمــة مــو اجــل الــتعلم املســتقل وت ــوير الــوعي املجــاالت الرئ ســية
للمعرفة موزعة عل مجاالت العلوم اةمساعية واالجتماعية والصاية.
 .2مت لب ــات كلي ــة  :تلس ــع ال ال ــع املعرف ــة املج ــاالت العام ــة ات العالق ــة تكصـ ـ
ال الع.
 .4مت لبـ ــات تكص ـ ـ إجبـ ــاري :تس ـ ــم لل الـ ــع اختي ـ ــار احـ ــد مجـ ــاالت املعرفـ ــة بقـ ــا
الهتماماته.
 .5وجع أن تشتمل ال ط الدرا ية للارعام األكادومي علـ و ـأل مكتصـر للمقـررات
الدرا ية وتوز الدرجات .
 .6ا ــرراتيجيات التعل ــيم وال ــتعلم ــرر التقي ــيم وش ــرو النج ــا ومت لب ــات الاص ــول
عل الدرجة العلمية.
 .7تق ـ ــوم الكلي ـ ــة ـ ــإجراء تقي ـ ــيم دوري لارامجع ـ ــا وا ـ ــتكدام عت ـ ــائ التقي ـ ــيم للتحس ـ ــين
والت وير املستمر للارعام في ضوء االحتياجات ال ا ة للتكص و ور العمل.
 .8أن تلون تعليمات و يا ات القبول في الارام العلمية واضاة ومعلنة لل لبة.
 .9أن ولون عدام وقواعد التجسير واملعادالت واضاة ومعلنة لل الل.
 .01أن ت ــوفر الكلي ــة ع ــددا كافي ــا م ــو أع ــاء العير ــة التدر س ــية امل ــؤهلين واملتف ــر ين ف ــي
مكتلأل مجاالت التكص للارام األكادومية ال تقدمعا
 .00أن ت ــوفر الكلي ــة مص ــادر التعل ــيم وال ــتعلم املكتلف ــة الالزم ــة للا ــرام األكادومي ــة ــواء
بشــرية (أع ــاء هيرــة التــدر ا) مادوــة (مبــامي ومكتاـرات) وتقنيــة مــو ملتبــة ومصــادر
معلومات
 .03وجع أن توجد إجـراءات لتحليـل عتـائ ال لبـة للاـرام التعليميـة واملقـررات الدرا ـية
ومقارعل ا السنوات السا قة.
 الووائ امل لو ة:
 .0دليل الارام األكادومية في الكلية.
 .3الشرو ال ا ة أ ا القبول والنجا في الارعام .
 .2إحصائيات أعداد ال لبة امل سابين وال ريجين في السنوات ال ما األخيرة
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عم ــا ج م ــو االمتحاع ــات أو أدوات التقي ــيم ال ـ ـ تس ــتكدم لتقي ــيم ال لب ــة ف ــي الاـ ــرام
األكادومية املكتلفة.
عمــو ج مــو ا ــتدياعات ا ــت ال رراء ال ــريجين وأر ــال العمــل فــي الاــرام األكادوميــة
املقدمة مو قبل الكلية.
التقــارير ال ا ــة ــالتقييم الــذاتي للارعــام أو الكلي ــة وعتــائ التقيــيم مــو قبــل جعــات
خارجية في السنوات ال ما األخيرة.
قائمة أع اء العيرة التدر سية ومؤهالذ م وتكصصاذ م الدقيقة.

محور إدارة الجودة والتحسين
Quality Management and Enhancement
وج ــع أن وتــوفر لــد الكلي ــة يا ــات ةدارة الج ــودة وتعيييهــا و ل ـ مــو خ ــالل
تقييم أداء الكلية وفقا ملعاوير الجودة وأعدمة هيرة اعتماد مؤ سات التعليم العالي.
 املؤشرات :
 .0ووجد تشليل إداري الكلية ةدارة الجودة وتعيييها.
 .3وج ــود رلي ــة للتق ــويم ال ــذاتي وخ ــط لتق ــويم الارع ــام وتحس ـ نه بش ــكل دوري وإوج ــاد
خ ة عمل نوية تعتمد عل عتائ التقويم الذاتي للارعام وتتجه عحو تعييـي مـوا و
القوة ومعالجة عقا ال عأل.
 .2عتـ ــائ التقيـ ــيم وجـ ــع أن تلـ ــون معلنـ ــة وت سـ ــم الشـ ــفافية وتركـ ــي عل ـ ـ مـ ــد تحقي ـ ـ
األهداف.
 .4توفر رليات لألخذ آراء املستفيدوو مو مكرجات الارعام .
 .5تـوفر إجـراءات واضــاة ت ــمو تيويــد ال لبــة تغذوـة راجعــة حــول مســتو أدائ ــم مــو
اجل تعييي التعليم وتسعيل الت وير
 .6توجد رلية لتقويم ال ريجين ومد عجاحعم في مجاالت العمل بعد التكرج.
 .7توفر رلية للتقييم الذاتي.
 الووائ امل لو ة:
 .0ال شليل اةداري ةدارة الجودة معتمد وموو (شعبة الجودة).
 .3محاضر اجتماعات مجلا إدارة الجودة.
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تقارير التقويم الذاتي ال ارجي.
محاضــر االجتماعــات م ـ املســتفيدوو مــو ال دمــة وتحليــل ررائ ــم مــا وــدل عل ـ تم يــل
ال لبة في مجالا الكلية واللجان.
تقارير لجنة متابعة ال ريجين.
تقارير عو متابعة أداء خريجي الكلية في املؤ سات الصاية.

محور املشاركة املجتمعية

Community Engagement

وجــع أن وتــوفر لــد الكليــة خ ــة واضــاة للتعــاون مـ مؤ ســات املجتمـ املحلــي
تتواف م ر الة الكلية وأهدافعا ويبو عل أ اس املنفعة املتبادلة
 املؤشرات:
 .0وجـ ــود خ ـ ــة ـ ــنوية توضـ ــح عـ ــو ال ـ ــدمات املقدمـ ــة للمجتم ـ ـ نـ ــاءا عل ـ ـ أولويـ ــات
محددة.
 .3توج ــد خ ــة الن ــدوات وورا العم ــل والقواف ــل العالجي ــة ال ـ تق ــدمعا الكلي ــة ل دم ــة
املجتم .
 .2تعقـ ــد الكليـ ــة اتفاقي ـ ــات م ـ ـ مؤ س ـ ــات املجتم ـ ـ املحل ـ ــي وال ـ ــدولي لالرتقـ ــاء مسـ ــتو
الارعام وال ري .
 .4ت شــأ الكليــة مراكــي متكص ـ ل دمــة املجتم ـ م ــل مراكــي التعلــيم املســتمر واملكات ــع
اال ش ــارية والعي ــادات ال بي ــة ومراك ــي خدم ــة املجتمـ ـ ال ـ ـ تس ــل دف املـ ـرأة بشـ ــكل
خال ....و يرها.
 .5إج ـراء درا ــات مس ــاية لق اع ــات املجتمـ ـ املحل ــي لتحدو ــد االحتياج ــات – املش ــاكل
والعمل عل إوجاد الالول املالئمة.
 .6تقــدم الكليــة املعلومــات الصــايحة والدقيقــة ــواء فــي مس ـ نداذ ا او م شــوراذ ا فيمــا
وكت ال دمات ال تقدمعا للمجتم املحلي.
 .7تحرل الكلية عل تفعيل مشاركة األ راف املجتمعية في مجالسعا
 .8تق ــوم الكلي ــة تقي ــيم رض ــا املجتمـ ـ و ــور العم ــل ع ــو دوره ــا ف ــي املجتمـ ـ ومس ــتو
أداءها ومستو ال ريجين.
 الووائ امل لو ة:
 .0ال ة السنوية ل دمة املجتم املحلي.
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ياعات وعتائ تحليل احتياجات املجتم املحلي.
تقــارير عــو املش ــاركات فــي خ ــدمات مجتمعيــة (ورا العمــل قوافــل العالجيــة عــدوات
علمية درا ات ح ية).
التقارير السنوية ملراكي خدمة املجتم .
قائمــة الدرا ــات والبحــو واملشــار ال ـ تــم إجرائ ــا م ـ املجتم ـ املحلــي فــي ال ـ ال
نوات األخيرة.
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