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: ة يساســــــــــــــــــــــل
اا ــــــــــــــــــــا ميه
وفلمــــــــــــــــــــا ت

احلطصــــــــــــــــــــــــــــل
ـــــــــــا  م

 

ــــأ ـــــوكح وا ةیلھ صق اھب ةعماج وا ةیلــك ةیم ــــال Educational Institution : ي د  ةسســــــؤمال ةیمیلعت
ـــاعم دامتعـــالا یسســـــؤمال ـــب ریی ــــال موقت قیبطت ــال یالعــال ثحبـــــالو یملع ــق ةرازو میلعت ــم لب  فـــــرتعم اھب ن

 
اذه یلــدالل .   ةدراوال یف 

ــعى ـــص ھتردقمــب ل جالدة Quality : یــھ ةعومجم خصــــئاص تــــازیممو جــــوتنم وا ةمدخ تــاذ ةل   و
ةم جـــــوتنمال وا ةمدخال ادختســـــاللم . مب یإلا ةجاحب ةنیعــــم كلــذو ءال   ءاف

ــم عومجم ن ــال تیبـــل ة ـــت اھنأب ةجــردال یت  فرع
 

:Quality of Education تال   ةدوج میلع
یف یقحتق ــــــؤمال تابلطتملــــــل ةیمیلعتــال  ـــــالا یسس ـــاعم دامتع   الصئاصـــــــخ ةیمیلعتــال ةددحمــال ىلــــع قفـــــو ریی

مال میلعتــالي.   ةدوج جتن

ــم نــا ـــالخ دكأتال ن ــم اھل ـــال متي ن  نـــامض ةدوجال یف میلعتـــال Quality Assurance: ةلیســـــوال یت
ــــاوتي عم رییـــاعمال ةرظــــانمال ـــر ةمظنمــال دق مت اھقیقحت امب قف ــم ةالس ــــمال ن ــــاعمال ةیمیـــــداكالا ةدمتس  ریی

 
ـــم وا ایمــالع. ءاوس ایلح  اھل 

 

ــــع ـــؤمالة ةیمیلعتـــال لوصـــــولل ھیال ىل ـــال Criteria: مكح وا ةدعاق وا ىوتســــــم نیعــــــم ىعســـت سس ــم رایعم  ن
اذه عقــاوال ــــــا  ــــع ىـــدم بارتق ئوض فرعتلــــــل ىل یف ھ ـــاوال  ـــدھب قســاي عق ــت ف ـــاغ بجـــي اھقیقح نا ةی  ھ

 
ــالب. ــــمال ولطم   ىوتس

ــونة(. ــــاعمال )إام ةیمـك وأ یع یف لخــاد ریی وه ةمالع نكمـــي اھتظحـــالم   :Indicator ؤمالشر 
بق یھئة ةیمســــر ــم ل ـــتة ن ـــؤملل الیمیلع نم ةسس ــــوم يح وه فارتعـــــــا قث  : Accreditation دامتعــــــالا 

ـــع ةیمیوقت متت ةطساوب ـــولطمال وھو ةیلم ــــاعمال ةب ــم ریی ــــدألا ن  دیفت أ ن ةسســـؤمال دق تققـــــــح دحــال ىن
 

ـــال ةیمیلعتــــال ددعتمــالة . ءوض رییــــاعم ةددحم تالاجمــل ةیلمع ـــھ ةصصــــختم یف    ةئی

ــك وه دامتعــا ةسســــــؤمال ةیمیلعتــال لك  :Institutional Accreditation دامتعــالا یسســــــؤمال 
 اقفــو رییاعمـــل ةددحم لــوح ةءافــك قفـــــارمال رداصمالو لمشـــــــیو كلـــذ نیلمـــــاعال یف ةسســــــؤمال فوتــوري

ـــمال جھانمالو تایوتســــــــمو بالطــــال ةئیھـــالو ةیمیـــــداكالا اھــریغو ـــــداكالا ةیبالطـــــالو ةدناس  تامــــدخال ةیمی
 

ــم تـــــــانوكم ةسســؤمال  ن
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ـــــؤمال یمیلعتـــالة )%7( وألال : ةیجیتارتســـــــــا ةسس  یعمـــالار 
 

ــم یحــاون ةوقـــال واھریوطت ــال ةدافتســـالل ن ـــــؤمال ةیمیلعت لــــع ةدعاســم تاسس ــل  ــــال یجیتارتســــــــــالا میلعتل  لمعــي طیطخت
مال ــــا تـــارارق ةحیحــص ددحت حمال ــــــؤمال وحن ذاخت ـــو باحصـــــا رارقـــال یــف ةسس ــم بنــــــاوج فعضـــــال ھجوی ــالو ن   واھتیمنــت دح
ـــــاومو وطتـــالر. ـــــــدحتال ةبك لـــــع تاسســـــؤمال ةیمیلعتــــال ةھجاوم تای   ةیلبقتســــمال ةسســــؤملل، امم لھســـي 
ـــــال ــم لـــالخ طیطخت ة ن ـــــــــمال یجیتارتســــــــالا لـــــع تایوتس مارب ططخو  ـــإل ج ـــل ةمجرت فـــادھألا ةدوشـــنمال   نكمیـــــو ةعماجل
ــأ تنرظ ةرادإلل ایلعــال ن ــــیوحم  ــم ةدع ةمظنــأ ةیعـــرف س ـــوكم ن ـــؤمال ةیمیلعتــــال اظـنام ان ــــذال دعي ةسس   یجیتارتســـــــــالا ی

ـــت سم راطإو نیعتس لــــع ھدح ، وھف را ءزج  ــك  عم ل ـــــاعتال  ــم لم  ن
 

ــك ، الدب ــأ لك یب اھئازج   ةسســــــؤملل تـــــاقالعالو امیف ن
ــم اسســـؤمالت. ـــع اھــریغ ن ــــؤرو اھـــزیمیو ن ــــرتیو اھتالســــر اھتی ـــــل اھفادھأ مج   ھب تاسســـــــؤمال قیقحت

ها ـــو قتيمي ة ھألاوداف متی ـــؤرال الســــرالو ـــوي امتعـــاد عملية یطختط متســـمرة في المؤساست التعةیمیل ققحـــت ةی  غبنی
ألكاديمية االستراتيجية وإدارة المؤسةس ت ا عان القرارا ت لص ال عن توافر البيانات والمعلوما مت ، فض  ظل باسرار
 من بطريقة مختلفة تحدد الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي ورسم خطط المؤسسة االستراتيجية في

هذا المعيار من مجموعة من العناصر مع جدول يبين وصف لهذه العناصر وما يتضمنه   ذلك ، ويتكون 
  مؤشرات :

الستراتيجية الول: الخطة ا  1. العنصر ا
الجراءات والتطبيقات  2. العنصر الثاني: االفاق وا

 

ألول إلطار العام لتقييم درجة الجودة المتحققة للمعيار ا  ا
 

 ة یــم یلعـــت ال ةسســـؤ م ال ة یجـــي تـــارت ســـا : لـــو الا رایعـــم ل ) 7%( ا
 

الستراتيجية )42 درجة( الول : الخطة ا  العنصر ا

 درجة المطابقة / توافر المؤشر
 المؤشرات للمؤشر الدرجة الكلية  التقييم

    ال توجد جزئيا كليا

ة موثةق 12      . تتوفر في المؤسسة التعليمية رؤية ورسال
هداف عمليا ويتم مراجعتها دوريا  وتحقق األ

1 

 2 تقوم المؤسسة بنشر الرؤية والرسالة واعالنها 6    

 تحقق الرسالة متطلبات المؤسسة التعليمية 12    
 والجهات المستفيدة و متطلبات سوق العمل

3 

 يتم بن اء الخطط على وفق برنامج زمني محدد 12    
ة مع رسالة المؤسسة  ر وقاعدة بيانات تكون منسجم

هدافها بما يحقق التطوير والتحسنــي المستم  وأ

4 
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 رصـــنعال ینــــــاثال : قــــــافالا تـــاءارجالاو اقیبطتـــالوت ) 28 ةجرد(

جرد ةقبــــاطمال / رفـاوت رشـــؤمال یقتــاليم ــردال ةیلكــال ة  ةج

ـــؤمللر  ش

 تارشــــــؤمال

ــك     ال دجــوت ایــــئزج ایل

ــــؤمالي. 12     ــع مییقتــل ءادألا سس  1 دجـوت ةیآل لم

ــــادیمالوةي 6     لــــع تاســــــاردال ةیملعــــال ن  دمتعت ةسســـؤمال 
ـــــال ــــــایلمعال ةیمیلعت بل ت ــــــیرطال ءان  یف مسر ةطراخ ق

ــالل. ـــریوطتو جالعموة لخ  اھ

2 

ـــت تاعیرشــــــــتال 11     ـــال یف لیعف  تسمھ ةسســــؤمال ةیمیلعت
ــال ــم ةیــــــزكرمال  ــــــالا ن لـــع القتن شت   یتــــال عج

ـــــــؤمال یف ءادألا یسس  ةیـــــــزكرمالال 

3 

 
 

وألال: ـــال  ــاذ ةقالعـــال برایعم ــم رصــــانعال ت ــــــولطمال ءازإ كل رصـــنع ن ـــــاثوالو ةب ـــدألا قئ عومجم ةل  ھاندأ ة
 

والال: ـــولطمال رصـــــنعلل  ــــــاثوالو ةب ــدالا قئ  ةل
ـــونة . ـــال لعم ةرادالا ایلع ــم  ـــع ن ــــوم اھیف ةیـــؤر ةالســـرو قداصــــمو اھیل سن قث جو خ   1. دو
ـــدم مھف ةیـــؤرال ةالســـرالو . ــوح    2. عالطتســـــــا ل
ــــب ادھالاف. ـــــال ةغایص   3. رضـاحم تاعــــــــامتجالا تــــــارارقالو ةقلعتم
عالل. ــــو م ــــاھجالو ةدیفتســـمال قوس عم نــع تـــــــابلطتم ةسســـــؤمال ةیمیلعتـــــال ت ــد ةد   4. أةل
ة. بلاء الخطة الشالم ـــامول ن   5. دوجــو ططخ ةیلیصــــــفت، دعــاقوة معت

  6. ططخ نیســـــحتال متســــمالر.
ناثالي : ـــولطمال رصــــنعلل   ةلــدالا قئــــــاثوالو ةب
ـــالة. ـــال یتـــــاذال ةسســــــؤملل یمیلعت   1. ریراقــت مییقت
ـــع تاســـــاردال ةیملعــــال ینادیمالوة. ـــــخمت ن ــــــاحرتقمالو یتــــال تض نت تایصـــــــوتال ت   2. ذیف
ــــاخال ذیفنتـــب تــالاعـیرشت . ضاحم تاعــــامتجالا رماوالاو ةص   3. ر
ــــــــامیلعتالو باوضـــــالوط . ــــاولالو ت ـــــــاوقالو حئ ــوح تاعیرشــــــــتال نین ــــــاحرتقمو ةصـــاخ ل  4. تاســــارد ت

 

رادالاة )%18( ناثالي : ةمكوحال و   یعمـــالار 
 

ــــال نعم لـــــع تاسســـــــؤمال ةفـــرعم  ءاد ةسســـــؤمال كلــذل   ســتهم ةمكــــوحال یـف ةیلمــــع نیســـحتال رمتســـــمال ةدوجـل وأ
ـــــدحال ــــال لكشـــت اساســــا لمعــــل ةسســـــؤمال ، فدنــع ثی ـــــــــامیلعتالو یت ــــــاوقال ت ــدمو ھطــــــابترا یــف میظنت نین ـــال اذھل رایعمـــــال   یقیقح
ــــامتم، ــــع ةرادإ ةقســــــتم، تاسایســــــــو ةكس ــل ، نــإف ةمكــوحال تین ـــداه أو غري داهفة حبرل   نــع ةمظنـــم ام ءاوس أ تنــــاك ةف
ـــــمال. ــم ةیلوؤس ءزج نیعـــــم ن ــــــارارقال یــف  ـــــــایلم، ذاختـــاو ت ــالوت  ھیجــــوتالو، ع

 
ـــد إلى تحقيق الجودة والتميز في هف ـــــارارقالو یتــال ت ــالانين مظنــــالو ت ــم وق  اةمكوحـــل یـف تاعمـــاجال لثمتــت ةعومجمب ن

عت ن ة  هداف الجامعة، وذبلك فإن الحوكم ة لتحقيق خطط وأ ألساليب المناسبة والفعال ألداء عن طريق اختيار ا  ا
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ءادألا، امك یت تؤرث یف  ـــــألا ال ـــــاقالعال بين فـــارطألا ةیساس لـــــع مكحتــــال یف ت جو ماظن لمعـــي  ــالام ، أي دو  قیبطــــت ظن
ذها المعيار من بال دیـــــدحتو لوؤســــــمال تایلوؤســــــــمالو، يتنـــوك  ـــدمال دیع ــــع  ل ـــــاموقم ةیوقت ةسســـــؤمال ةیمیلعتــــال    لمشـــت ت
ــم تارشـــؤم : ــت ن ــودج یـبين صــوف ھلذه النعارص وام يھنمض  ممجوةع من النعارص مع ل
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الجراءات  صــــنعالر الخامس: لــالايات وا
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رادإلاوة ) %18( ـــالار ناثالي : ةمكـــوحال   یعم
 

رادإلاوة )34 ةجـرد( والال : ةدایقــــال   رصــــنعال 

ـــرد یقتــاليم ـــاطمال ةج ـــاوت / ةقب ـــؤمال رف ــردال ةیلكــال رش  ةج
ـــؤمللر  ش

  تارشــــــؤمال

ــك     ال دجــوت ایــــئزج ایل

 جوتد لكایـــــھ ةیمیظنـت ةیلـك ةیــــئزجو متیـــو اھتعجـارم 6    
ة. ـــرود  ةروصــب ی

1 

ـــاق تاعمـــاجال لكشــب 6     ــــع قیبطــت نون ل  لمعـت ةسســــؤمال 
ـــدوق . ــاك یق  لم

2 

ـــــداكالا 4     ـــــــم ســالجمال ةیمی ـــــد تایلوؤس تير لیل  فو
ـــقألام(. ـــــــایلكال، اس  اھتایحالصــــــــو )اةعماجــل، ت

3 

ـــالجم سســـؤمالة. 6     ـــت بــــــابرا لمعــــال یف س  4 لیثم

ـــــؤملل اھتالیكشـــــــتو 6      جويد فیصــــــوت یفیظـــــو قثــــوم ةسس
ة . صبةر یــرود  ــــــرجتو ھتعجــــارم و

5 

ادألاء. 6      6 دجـوت ةطخ نیســـحتل 

ــــؤمالة )22 ةجرد ( ـــــــایقالخألا ةیفافشـــــــالو یسس  رصــــنعال ناثالي : ت

جرد المبــاطقة / توافر المؤرش التیقيم  ة

 ال تودج جزئيا كليا

ــردال ةیلكــال  ةج
 للشـؤمر

  تارشــــــؤمال

      

ــــال یفیظـــــــوال 4      1 تتوا رف دعــاوق كولس

ــــاعال ءافكــــالا یمتمــــالوزنــي 6     السطقتبـــا نیلم  2 جوتد آلية 

 رتاعي ةسســــؤمال مبأد ةیفافشـــال حوضــوالو یف 4    
ــــو تـــامولعمال عیمجـل ــاكال ةمظنـــــألل رفوت  قیبطتــــــال لم

  یلماعالن.

3 

ــــؤمال 6     ــــل یف ةسس ــــم زفاوحل ــــالم نلع  4 جويد ظنام ی
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