
 
 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية الهندسة -جامعة ديالى    



 

 
 

 

 تقرير التقييم الذاتي
العراق وفق معايري االعتماد املؤسسي الوطنية ملؤسسات التعليم العايل يف  

 اعداد

 شعبة ضمان اجلودة وتقويم األداء سؤولم –م. أمحد حممود جاسم 
 جلان االعتماد املؤسسي

 

 افراش

 رئيس جامعة دياىل –أ.د عبداملنعم عباس كريم 

 عميد كلية اهلندسة –أ.د أنيس عبداهلل كاظم 

 

 
 2019 -متوز 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 
 كلية الهندسة -جامعة ديالى    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



I 
 

 
 املقدمة
 

مجلررا اال تمرراد  قبرر  مرر  المؤسسرري اال تمرراد  لررى للحصرر   منهررا سررايا الررتا؛ي  التقيرريم بإ ررداد الهندسررة كليررة شررت  

مجلررا اليليررة  قرراد وقررد. (2019-2018بدايررة العرراد الدراسرري    رري وذلرر  المؤسسرري  رري وزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري 

عرالي لجان اال تماد المؤسسي ب اقع لجنة لي  مايار م  معاييت اال تماد المؤسسي ال طنية لمؤسسات التعلريم ال بتشكي  الم قت

 ؛قتيرت جمع االدلة المت  تة  ي اليليرة وع ردادباليلية ؛قع  لى مسؤوليتها  التدريا هيئة أ ضاء م  مجم  ة  ضم  ي العتاق 

 .المطل بةمع المؤشتات واألدلة  دلة التي ؛م جمعهااالقارنة بملي  مايار التقييم التا؛ي 

  هرم ؛حقير  أجر  مر  اال تمراد المؤسسري  للجران متعرددة ورش  مر  شابة ضمان الج دة و؛قر يم األداء  ري اليليرة ونظم 

و؛ لر  اللجران  باسرتمداد ؛حلير  سر ات( كتابرة نقرا  القر ة . للمعاييت وكيفية كتابة ؛قتيت التقيريم الرتا؛ي التئيسة للمك نات أ ض 

 .اليليرة  ري و؛ق يم االداء الج دة ضمان شابة مادة اليلية ومتابعة قب   م  مستمت و؛ جيه بد م والضاف والفتص والمماطت 

ي  اء اللجان لمتابعة سيت العم  و؛رتلباإلضا ة الى ذل  قاد السيد  ميد اليلية بعقد مجم  ة م  اللقاءات واالجتما ات مع أ ض

 الصع بات  ي حا  وج دها.

ت واألدلرة الرزمرة لمط ة كتابة خطة التحسي  لتحسري  واقرع الجر دة  ري اليليرة مر  خرر  ؛ر  يت كا رة المؤشرتااوستتبع هته 

   حيث ؛م ؛شكي  لجنة خاصة م  اج  كتابة خطة التحسي . بجدو  زمني محدد للحص    لى اال تماد

 ومن اهلل التوفيق ...
 

 ابة ضمان الج دة و؛ق يم األداءش                                                                                            
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 الوصفية البيانات -الفصل األول 
 اليليةنبتة     -1

دريب المهنررري للصرررنا ات كمتكرررل للتررر 1975يد بنايا؛ررره  ررراد يم قعهرررا الحرررالي الرررتي ؛رررم ؛شررر  ررري؛رررم ؛سسررريا كليرررة الهندسرررة 
شررتكة ؛يليفرراني  وكرران  رري حينهررا ؛ررابع لرر زارة و شررتكة هرران وشررتكة ك لبررا  ى مرر  قبرر  شرررت شررتكات ألمانيررة وهرري:ديال/اليهتبائيررة

ة محا ظرمري  ري تعلريم العرالي والبحرث العل ي أواخت التسعينات لم يك  هناك مؤسسات لل. وفيما بعد و معادن العتاقيةالصنا ة وال
 .بعق بة وه  ؛ابع لهيئة المعاهد الفنية/المعهد الفنيس ى كلية التتبية وهي ؛ابعة للجامعة المستنصتية و ديالى 

ان   ي حينهرا وك 1998 ي  اد  بالفع  ؛سسيسها؛م التي كلية الهندسة اليهتبائية واالليتتونية و  لتل  كان  الحاجة الى ؛سسيا
 ليتتونيرة اال تبائيرة وقسرم الهندسرة المكرائ  اليهالقردرة و  هندسرة  لى قسمي   قط همرا قسرم ؛ابعة للجامعة المستنصتية و؛حت ي 

 .1999وم  شم التحق  بجامعة ديالى بعد ؛سسيسها  اد 
بعرد . و (2004-2003  ري العراد الدراسري  ليتتونيرة إلرى كليرة الهندسرةو؛م ؛غييت اسم اليلية م  كليرة الهندسرة اليهتبائيرة واال 
 ؛رممر  داخر  وخرارج العرتاق وبممتلرف التمصصرات الهندسرية  (؛دريسريي و  ؛لايد ؛ ا د واقبا  المبتات والمؤهرت العلمية  أسرا؛تة

 ؛سعة اقساد  لمية وهي:  ي ال ق  الحالي ؛ضم كلية الهندسةحيث ا تتاح اقساد  لمية أختى 
 

 سنة التسسيا القسم العلمي ت
 1998 قسم هندسة القدرة والمكائ  اليهتبائية 1
 1998 قسم الهندسة االليتتونية 2
 2002 قسم هندسة الحاس ب 3
 2002 قسم هندسة اال؛صاالت 4
 2003 قسم الهندسة المدنية 5
 2008 قسم الهندسة الميكانيكية 6
 2012 الييمياوية قسم الهندسة 7
 2014 قسم هندسة الم اد 8
 2016 قسم هندسة العمارة 9
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 رؤية ورسالة وأهداف اليلية -2
   رؤية اليلية 2-1

لتطر ر اجامعة ديالى أن ؛ي ن اليلية منارة  ي المعت ة الهندسية والتينل جية ومتياملة التي ي  لم اكبة  –إن رؤية كلية الهندسة 
ات ال طنيررة والتقنرري والتين لرر جي و؛يرر ن رائرردة  رري التعلرريم الهندسرري والبحررث العلمرري وع ررداد اليرر ادر وال يررادالعلمرري الهندسرري 

ح  الميررة الهندسررية و؛نميررة القرردرات البشررتية لمدمررة المجتمررع مررع ؛رر  يت البيئررة الجامايررة المحفررلة والمنتجررة لمنسرر بيها لتصررب
 .التصنيف

  رسالة اليلية 2-1
 ك ادر هندسية  ا لة ومميلة  لميا و مليا ومتصفة بسخرق المهنة الهندسية. متيج؛ -1
 .د ع  جلة ومسيتة البحث العلمي الهندسي والتين ل جي و؛شجيع اإلبداع البحثي -2
 ؛  يت البيئة الجاماية المحفلة لإلبداع الفيتي والعلمي والبحثي. -3
 ال ص   لر تماد األكاديمي وطنيا و الميا. -4
 كلية الهندسة أداة الزدهار المجتمع.أن ؛ي ن  -5
 االستثمار األمث  لم ارد وعمكانيات الجامعة والمحا ظة. -6
 أن ؛ي ن اليلية متجعا للمدمات واالستشارات الهندسية بالمحا ظة بشك  خاص والعتاق بشك   اد. -7
 نسعى لني ن أ ض  كلية هندسة للتعليم والتعلم والتدريب الهندسي المهني. -8

 

 أهداف اليلية 2-3
 ؛متيج اليفاءات ال طنية  الية التسهي  بممتلف التمصصات الهندسية. -1
 ي.؛طبي  ال يم والتقاليد واألخرقيات  ند ممارسة المهنة الهندسية بممتلف اختصاصا؛ها  ي المجا  الميدان -2
 اكتساب السل ك المهني الهندسي  ي التعام  مع كا ة أ تاد المجتمع. -3
 لعتاقي م  الي ادر ال طنية المؤهلة ؛سهير  اليا بتل  التمصصات.سد حاجة المجتمع ا -4
 دراسة حاجة س ق العم  م  التمصصات الهندسية الجديدة والعم   لى ؛نفيتها. -5
 ؛هيئة المتيج لم اصلة الدراسات العليا  ي مجا  التمصص الهندسي. -6
ألداء الهرا والعمر   لرى ؛طر يت أسراليب ذلر   ربط ختيجي اليلية بالجامعة لل ق ف  لى مجاالت  ملهم ومست ى أدائهرم -7

 بإ؛باع بتامج الج دة الشاملة.
دمررة خ؛سهيرر  خررتيج كليررة الهندسررة لتحمرر  مسررؤولية الررتعلم المسررتمت والتطرر يت الررتا؛ي وا؛مرراذ القررتار والمسرراهمة  رري  -8

 المجتمع والتط ر المهني الهندسي.
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 يت  ملية التعليم الهندسي  ي اليلية.التعاون مع كا ة اليليات الهندسية  ي العتاق وخارجه لتط   -9
 ليلية.؛نظيم الندوات الداخلية والمؤ؛متات المحلية واإلقليمية والدولية للتقي بسساليب التعليم الهندسي  ي ا -10
مات ال صرر   إلررى دور قيررادي إقليمرري ودولرري  رري التعلرريم الهندسرري واألبحررات العلميررة الهندسررية واالستشررارات والمررد -11

 الهندسية.
دوائررت  ليليررة لرردور  عررا   رري التعررتف  لررى المشرراك  الهندسررية للمحا ظررة والمجتمررع و؛قررديم أ ضرر  الحلرر   ليا ررة؛هيئررة ا -12

 المحا ظة والبلد بممتلف اختصاصا؛ها .
 المساهمة  ي ؛قديم االستشارات األكاديمية و؛ط يت المدمات الهندسية للمحا ظة والبلد. -13
 ؛ط يت استتا؛يجيات التعليم الهندسي  ي البلد. -14

  الح كمةالتنظيم و  -3
  الهيكرري يتيرر ن الهيكرر  اإلداري والتنظيمرري ليليررة الهندسررة مرر  العديررد مرر  المفاصرر  والشررعب وال حرردات اإلداريررة وكمررا مبرري   رر

يرد   حيرث نرحرظ أن مجلرا اليليرة هر  أ لرى سرلطة إداريرة  ري اليليرة مسرؤولة  ر  ؛حد(1  التنظيمي الم ضح  ي الشرك  رقرم
اوني ا للمجلرا ومعراليلية ومتابعة العمليتي  التعليمية واإلدارية ومجلا اليلية يتي ن م   ميد اليليرة رئيسر استتا؛يجياتو؛نفيت 

اء وأمرري  ان الجرر دة و؛قرر يم األدشررابة ضررم ومسررؤو العميررد اإلداري والعلمرري ورؤسرراء األقسرراد باإلضررا ة إلررى ممثرر  التدريسرريي  
 مجلا اليلية مقترا للمجلا.

يت أو رئريا الر ز  بهرا يم لره معينرة صررحيات يرهد إل؛سرن يلية حيث ؛دار م  قبله والتيه  التئيا األ لى لل يعتبت  ميد اليلية
أو داري اإلن المعراوص ختصراا  ضرمع ؛قر الترية الممتلفالشعب وال حدات الهيك  التنظيمي بي  يكما  اليلية. مجلاالجامعة أو 

 ي.العلم
 لعلمريم القسرا امجلرة مصرادق لرىج إيحتراد قر وم أالقسرا رئري قبر   مرت يتمر فبعضرها الصررحياتب حسر  رادةت القرتارات ؛ؤخر

د فيقر   ةاليلير مجلرا صررحية مر  ا يكر ن ت مرلقرتارا  امر هنراكهرا.  ي للبر  اليليرة  ميد لىإ ر عه لىإ يحتاج قداآلخت  والبعض
 خارج م اضيعال ؛ل  ؛ي ن  قد الجامعة وهكتا مجلا وأ الجامعة رئيا إلى ر عه يتطلب ما ومنها ليهإ متاأل بتح ي  اليلية  ميد

 .ال زارة لىإ بها فيكتب الجامعة صرحية
 ؛غيرتات  ري الهيكر  اإلداري والتنظيمري لليليرة ي لرد صرع بة إجرتاء إليهرا  ري العرتاق أشتنامتكلية منظ مة التعليم العالي التي ن إ

  لرى يعتمرد م يلهرا متكليرا؛ م معظ العتاقية الجامعات استقرلية  دد ه  مهم العالمية  لسبب التجاربم  باالستفادة  وأقسامها
 غيتها.و  التمتج ومعاييت األسا؛تة و؛عيي  الدراسية المناهج  يها بما ال زارة  يها قتارا؛ها ؛تحكم م  اليثيتو  المتكلية الحك مة
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وحدة البيانات 
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 والتجهيزات

وحدة 

 الحسابات

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والطلبة

شعبة شؤون 

الطلبة 

 والتسجيل

شعبة 

الدراسات 

 والتخطيط

شعبة 

الدراسات 

 العليا

شعبة 

الشؤون 

 العلمية

شعبة البعثات 

والعالقات 

 الثقافية

وحدة 

العالقات 

 الثقافية

وحدة شؤون 

الدارسين في 

 الخارج

تسويق وحدة 

المنتجات 

 العلمية

 

البحوث وحدة 

 العلمية

متابعة وحدة 

 الطلبة

 القبولوحدة 

 البياناتوحدة 

 والمعلوماتية

وحدة 

 التخطيط

وحدة 

 االحصاء

وحدة 
التسجيل 
 والقبول 

 وحدة

الخريجين 

 والتصديقات

وحدة تدقيق 

 الوثائق

متابعة وحدة 

 الطلبة

وحدة أبحاث 

التخرج والتدريب 

 الصيفي

وحدة االرشاد 
واالشراف 

 التربوي

وحدة التأهيل 
والتوظيف 

 والمتابعة

شعبة مكتبة 

 الكلية
شعبة االعالم 
والعالقات 

 العامة

شعبة ضمان 
الجودة 

 وتقويم األداء

شعبة 

النشاطات 

 الطالبية

 

شعبة 

الحاسبة 

 االلكترونية

التعليم شعبة 

 المستمر

 التدريبوحدة 

 التطويروحدة 

التدريب وحدة 

 الفني

وحدة صيانة 

 الحاسبات

وحدة األنظمة 

 والبرمجيات

وحدة 

النشاطات 

 الكشفية

وحدة 

النشاطات 

 الفنية

وحدة 

النشاطات 

 الرياضية

وحدة اعتماد 

 المختبرات 

تقويم  وحدة

األداء 

 الجامعي

وحدة الدعم 

 الفني

ضمان وحدة 

 الجودة

وحدة الموقع 

 االلكتروني

وحدة 

العالقات 

 العامة

 وحدة االعالم

وحدة النظم 

 اآللية

وحدة خدمات 

 المستفيدين

وحدة 

اإلجراءات 

 الفنية

الفلم وحدة 

 السري

وحدة المتابعة 

وحراسات 

 الكلية

 لتدقيقوحدة ا

االعمار وحدة 

 والمشاريع

وحدة التأليف 

والتنضيد 

 والترجمة

وحدة السيطرة 

على المواد 

 الكيمياوية

 وحدة المجلة

الورش وحدة 

 الهندسية

وحدة امانة 

 مجلس الكلية

 مكتب الخدمات العلمية واالستشارية

 كلية الهندسة الهيكل التنظيمي في – (1شكل رقم )

وحدة شؤون 

 المواطنين
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 االكاديميةالهيئة  -4
دريا م   دد مر  حملرة شرهادة الردكت راه والماجسرتيت ويكلرف مر  هرم يحملر ن لقرب مردرس  رس لى بتر االكاديمية؛تي ن الهيئة 

ة  نررد المقررترات النظتيررة ويكلررف مرر  يحملرر ن لقررب مرردرس مسررا د بررالمقترات العمليررة والممتبررتات أو بترردريا المقررترات النظتيرر
؛ر زيعهم  ري و    ي اليلية حسب الشرهادة واللقرب العلمري يبي  ا داد التدريسيي (1  الجدو  رقمالحاجة وبم ا قة مجلا اليلية. 

 األقساد العلمية.
 ا داد التدريسيي   ي اليلية حسب الشهادة واللقب العلمي واالقساد العلمية –( 1جدو  رقم  

 القسم العلمي ت
 اللقب العلمي الشهادة

مدرس  لماجستيتا الدكت راه
أستاذ  مدرس مسا د

 أستاذ مسا د

 ال ي جد 3 9 10 13 9 هندسة القدرة والمكائ  اليهتبائيةقسم  1
 ال ي جد 5 10 9 16 8 قسم الهندسة االليتتونية 2
 ال ي جد ال ي جد 14 14 19 9 قسم هندسة الحاس ب 3
 ال ي جد 1 14 6 6 15 قسم هندسة اال؛صاالت 4
 5 13 10 3 9 22 قسم الهندسة المدنية 5

 2 4 9 2 5 12 قسم الهندسة الميكانيكية 6
 2 2 5 9 11 7 قسم الهندسة الييمياوية 7
 1 6 6 4 6 11 قسم هندسة الم اد 8
 ال ي جد 2 6 2 3 7 قسم هندسة العمارة 9

 10 36 83 59 88 100 المجم ع اليلي

 

 اليادر الفني واإلداري  -5
القسراد يعمل ن  ري ا ي  التي مهندسالهم بضمن ةيعمل ن  ي مفاص  اليلية الممتلف م ظف 165يتي ن م   ةندسهمرك كلية ال

بري  ا رداد ي (2  الجردو  رقرم .باقي الم ظفي  التي  يعمل ن  ري مفاصر  اليليرة كا رة إضا ة الىممتبتات  ي ال كمعيدي  ةالعلمي
 الم ظفي   ي اليلية حسب الشهادة.

 ا داد الم ظفي   ي اليلية حسب الشهادة –( 2جدو  رقم  
 دبل د  الي بكال ري س دبل د ا دادية مت سطة ابتدائية يقتأ ويكتب

9 17 3 27 22 81 6 
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 الطلبة -6
 (673  وطالبرة  مرنهم طالبا  ( 1365ه  ا مجم  م (2019-2018العاد الدراسي    ي كلية الهندسةبلغ العدد اإلجمالي لطلبة 

ن طالبررا وطالبررة  يمثلرر  (1345 البكررال ري س  مرر  الررتك ر. وبلررغ  رردد الطلبررة المسررجلي   رري بررتامج (692 مرر  اإلنررات  و 
يلتحرر   ة حيررث  الطلبررة ؛ررتم بصرر ره متكليررليررة قبرر ان  م .(2019-2018 رري العرراد الدراسرري  مرر  إجمررالي الطلبررة ( 98,5% 

ا إلرى واستناد لتطبيقي(االحيائي وا –الدراسة اإل دادية  الفتع العلمي  ي االمتحانات النهائية  ي بناء  لى أدائهم  باليليةالطلبة 
كم هر  مر  يرتح اديةالنهائي للدراسة اال دال ؛تحكم بج دة الطرب ب  ان نظاد االمتحان  اليلية ان  يوبالتال معاييت قب   محددة 

 لطررب  قرطاهر   ردد  اليليرةال حيد التي ؛تحكم به  ءبتل  ويحدد معدالت الطرب وبالتالي ن عية الطرب  ي ك  كلية وان الشي
ذل  يعتمد  . وزيادة  لىالعتاقجميع محا ظات  م  الطلبة كلية الهندسةتقطب و؛س .   طتي  خطة القب   والطاقة االستيعابية

محا ظرة ئردة  ري ال حيردة والتا الحك ميرة كليرة الهندسرة هري اليليرةالجنسي . ونظرتا ألن   لى الت ازن بي  اليليةقب   الطلبة  ي 
 ؛ردريجيشرك  ب الطلبرة قرد زاد مجراالت ممتلفرة  لرتا نجرد أن  رددالء القدرات والطاقات ال طنية  ري  قد كتس  جه دها لبناديالى 

 .(3  رقم الجدو  لى النح  المفص   ي  االخيتة   السن ات الممار خ
 ا داد الطلبة  ي السن ات المما االخيتة –( 3الجدو  رقم  

 ت
 العاد الدراسي

 اليلي دد الطلبة  الماجستيت البكال ري س
 التك ر االنات التك ر االنات التك ر االنات

1 2014-2015 642 405 9 2 651 407 
2 2015-2016 666 424 10 9 676 433 
3 2016-2017 725 542 8 10 733 552 
4 2017-2018 736 613 9 7 745 620 
5 2018-2019 660 685 13 7 673 692 

 

 بنية األساسية والمتا  اال -7
 مكا؛ب ال يادات الجاماية 7-1

ه مؤشثرة هرت يرةة ومعاونيره ورؤسراء أقسراد اليل؛ت  ت  ي اليلية مكا؛ب خاصة لل يادات الجاماية الماصة باليلية وهم  ميد اليلير
 ا مر لحديثة  يهرا اتيد مع ؛  ت ك  أجهلة التين ل جيالمكا؛ب بشك  ممتاز م  حيث المستللمات المكتبية وك  أجهلة التد ئة والتب

 .اليلية األختى  ي تشكيرتوالال يادات  بي  ار؛با إلى كاميتات متاقبة لعم  حاسبات وأجهلة ا؛صا  وخدمة انتتن  إضا ة 
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 التدريسيي  مكا؛ب 7-2
 اليرة  للتدريسريي  مر  حيرث امتيازهرا بمص صرية مكا؛رب؛ت  ت  ي اليلية قا ات كبيتة ؛م ؛قطيعهرا بصر رة ؛سرمح إلرى إن ؛ير ن 

يح يث ك  ذلر  يترمع ؛  ت الحاسبات وخدمة االنتتن  حبية وك  أجهلة التد ئة والتبتيد إضا ة إلى ؛لويدها بك  المستللمات المكت
الر ظيفي  ى  ملرهكتل  ممارسة دوره البحثري إضرا ة إلراستفسارات ؛مص المادة العلمية و  باحثي    الللتدريسي است با  طلبته 

 وخر  السا ات المكتبية الماصة به. 

 الغتف الممصصة لليادر اإلداري  7-3
وذلر   نرية ن عيرة  ري  ملهرا اإلداري والفللنهر   ب اقعهرا الحرالي إلرى مرا يمكر  إن يحقر  قفرل  اسرتتا؛يجيةوضع  اليلية خططا 

ة مات المكتبيربإنشاء واستيما  ك  غتف ومباني اليادري  اإلداري والفني م  حيث العدة والعدد و؛جهيل هته الغرتف بكر  المسرتلل 
ة العملرري  والحاسرربات والطابعررات وأجهررلة االستنسرراإ إضررا ة إلررى أجهررلة التد ئررة والتبتيررد وكرر  مررا مرر  شررسنه ؛سررهي  إ؛مرراد وعدامرر

 اإلداري والفني.

 ا ات الدراسيةالق 7-4
 ة بنايات ة للدراسة وم ز ة  لى كاسبيانات ومهي اتلطلبة وملودة بعارضاليلية قا ات دراسية ممصصة لجميع اقساد  ي ؛ جد 

ات مر  سرب ر . وجميع القا ات أ ره مكيفة وملودة بمقا د دراسية جيدة ومتيحة وبالعلمية لليلية وحسب حاجة ك  قسماألقساد 
 .للدراسةة سومهين عية جيدة 

 الممتبتات 7-5
جهلة مرلودة براأل (4  م ز ة  لى األقساد كما م ضح  ي الجدو  رقم (ممتبت 45  ب اقع؛حت ي اليلية  لى ممتبتات ؛مصصية 

 العلمية الحديثة والتجهيلات الرزمة ألداء التجارب  ي مجاالت و؛مصصات اليلية.
 ؛ زيع الممتبتات  ي اليلية حسب االقساد –( 4الجدو  رقم  

  دد ممتبتات الحاس ب  دد الممتبتات التعليمية اسم القسم ت
 2 5 قسم هندسة القدرة والمكائ  اليهتبائية 1
 - 4 قسم هندسة االليتتونية 2
 3 2 قسم هندسة الحاس ب 3
 1 3 قسم هندسة اال؛صاالت 4
 1 7 قسم الهندسة المدنية 5
الهندسة الميكانيكيةقسم  6  12 1 
 1 2 قسم الهندسة الييمياوية 7
 - 1 قسم هندسة الم اد 8
 - - قسم هندسة العمارة 9
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 مكتبة اليلية 7-6
عرد ان كانر  قفرله كبيرته اذ ؛ح لر  الرى بنايره نم ذجيره ب للطلبرةشهدت مكتبة اليلية والتي ؛عتبت اهم مصدر م  مصادر المتاجرع 

 للطلبرةتيح اليرا ي والمر باألشرات لرى قا رة مطالعره مكيفره ومجهرله  باحت ائهرا اليليرة؛شغ  غت ه صغيته لتصبح معلما م  معالم 
بررات  رري  هررم متطل يسررتفادون منهررار رردهم بالمصررادر والمتاجررع الترري بشررك  دائررم ومسررتمت و  المكتبررةيت؛ررادون  الطلبررةحيررث برردأ 
ن مقيرده لرتل  وبالترالي  هري ؛ير  الم ازنرة؛عتمد بصر ره رئيسريه  لرى براب ممصرص  ري  للمكتبةن آلية ؛لويد اليتب إ دراستهم.

يرات االخرتى مر  اليل المتفتقرةهرتا اضرا ة الرى مصرادر الرد م  ة.بصر ره رئيسري اليليرةبمبلغ هتا الباب والتي يعتمد  لرى ميلانيرة 
 (.5  رقم ي الجدو   مبي وكما  ( مصدر6711   لى اليلية؛حت ي مكتبة  البا ما ؛ي ن م  داخ  القطت.والجامعات والتي غ

 ا داد اليتب وان ا ها  ي مكتبة اليلية –( 5الجدو  رقم  

 التمصصات
 المجم ع مدمجةاقتاص  حيطار أرسائ  و  الدوريات اليتب

 العدد العن ان العدد العن ان العدد العن ان العدد العن ان العدد العن ان
 671 111     560 15 111 96 طبية
 4143 1825 523 29 117 117 1147 155 2356 1524 هندسية

 696 420       696 420  ل د صت ة
 302 226       302 226 ادارية واقتصادية

 154 100       154 100 قان ن و ل د سياسية
 112 76       112 76 ؛تب ية
 633 456       633 456 إنسانية
 6711 3214 523 29 117 117 1707 170 4364 2898 المجم ع

 
 المتا   التت يهية 7-7

ة ت ئلطراوا ةماسري وملعرب كرته السرلملعرب كرته القردد المكوالمر رب ؛ جد  ري كليرة الهندسرة العديرد مر  الحردائ  بمسراحات جيردة 
 .يةاليل ي  المت  تة األبنيةصي  ا؛ف ي ضح (6رقم   و لتقديم المدمات للطلبة. الجد نادي طربيباإلضا ة الى وج د 

 مساحات المتا   الممتلفة  ي اليلية –( 6الجدو  رقم  
 

 

 المساحة التفاصي  ت
 2د 1750 النادي الطربي  ي اليلية 1
 2د 2100 ية  ي اليليةالمر ب التياض 2
 2د 200 المكتبة                                        3
 2د 28110                              االبنية االختى  4
 2د 85713                            مساحة الفضاءات االختى  5

 2د 117873 المساحة اليلية
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 التعليم والتعلم -8
كمرا هر    برتامج لدرجرة الماجسرتيت 4لدرجرة البكرال ري س  و  مجابرت  9  ؛طرتح اقسراد 9 الهندسرة  كمرا ذكتنرا سرابقا (؛ضم كليرة 

 . (2  رقم م ضح  ي الشك 

 
 

 ومتطلبات التمتج ة؛قييم الطلبلية آ -9
ى ة دراسرية إلرخر  سن ات الدراسة التي يقضيها الطلبة  ي اليلية يتطلب منه اجتياز العديرد مر  االمتحانرات التري ؛نقلره مر  سرن

   خرر يتم ؛قييم الطالرب مرحيث سنة دراسية أختى والتي ؛نتهي بتمتجه وحص له  لى شهادة بكال ري س  ل د  ي الهندسة.  
 اال؛ي:

 والي ميةاالمتحانات الشهتية  -أ
  خرر  إجرتاء مر ري البتنرامج العلمري ة  لى مردار الفصر  الدراسري او العراد الدراسري دراسالخر   تتة يتم إجتاءات ؛قييم الطلبة 

ات الصرفية ؛حدد م  قب  التدريسي بالتنسي  مع الطلبة ورئاسة القسم. باإلضا ة الى احتسراب النشراطي مية شهتية و امتحانات 
 سرعي سرن ي(؛قيريم   يجمرع الطلبرة درجرةبها الطلبة خر  الفص  الدراسي  ي درجة التقييم النهائية حيث  والرصفية التي يكلف

 .يةئنهاالمتحانات اجتاء االقب    لى ان يتم إ رنها للطلبةحسب طبيعة المادة  %60أو م   %50أو م   %40م  
ي  نترائج ي حالرة وجر د ؛ليرؤ  ري مرادة مرا لتعمر   لرى ؛حسر؛عطى صرحية لألقساد العلمية والتدريسي ألداء اختبارات إضرافية  ر

انرات  لرى يرتم  رت  نترائج االمتح الطلبة و؛تتك الحتية للتدريسري بتقرديت الر زن المراص برتل  االمتحران مرع ب يرة االمتحانرات.
 بة.الطلالطلبة لرطرع واالستفادة م  األخطاء التي يمك  ؛جاوزها م  خر   ت  الحل   النم ذجية لرمتحانات  لى 

0 1 2 3 4

قسم هندسة القدرة

يةقسم الهندسة االلكترون

قسم هندسة الحاسوب

قسم هندسة االتصاالت

قسم الهندسة المدنية

يةقيم الهندسة الميكانيك

ةقسم الهندسة الكيمياوي

قسم هندسة المواد

قسم هندسة العمارة

البتامج االكاديمية  ي اليلية حسب االقساد-( 2 شك  رقم 
الماجستير البكالوريوس
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 النهائي حانمتالا -ب
ة ملير التري ؛تضرم  جانرب   ري المر اد( %50او %  40  أو مر   قرط  ري المر اد النظتيرة( %60  يك ن االمتحان النهائي م 

للجران اخاصرة وممت مرة مر  قبر   متحانيةإوبد ا؛ت  يحدد بالتشاور مع الطلبة حيث يجتي امتحان للطلبة وحسب جدو  امتحاني
التدريسري  ح الرد ا؛ت مر  قبر حبعرد حجرب األسرماء مر  الرد ا؛ت و؛صر االمتحانية حيث ؛سلم الد ا؛ت االمتحانية إلى مردرس المرادة

لطلبرة لرى ا تي ؛ق د بجمع درجة السعي مع درجة االمتحان النهرائي ومر  شرم يرتم  رت  النترائج و؛سلم إلى اللجان االمتحانية ال
 .حيث يعل  التقييم لي  مادة

 التدريب الصيفي -ج
 ا د  لرى؛سرم  ضم  متطلبات الدراسة هي اجتياز الطلبة  تتة التدريب الصيفي  ي إحدى الدوائت أو الشتكات التمصصية التي 

ليليررة ا؛طرر يت مهررارة الطلبررة ليكرر ن بمحرر  مباشررت مررع الحيرراة العمليررة حيررث يررتم انتقرراء أمرراك  ؛رردريب مناسرربة لررترءد ؛مصصررات 
 جرب  لرى ويعتبت التدريب الصيفي متطلب أساسي النتقا  الطلبرة النراجح مر  الصرف الثالرث إلرى الصرف التابرع وبمر ره  انره يت

 يب باإلضا ةم ؛حديد مشتف  لمي م  القسم لمتابعة حض ر وأداء الطالب  ي مكان التدر ويت .ةالطلبة التدريب  ي السنة القادم
 الى وج د مشتف  ملي ؛حدده الجهة التي يتدرب  يها.

 مشتوع التمتج: -د
ه ومناقشرته يعتبت مشرتوع التمرتج إحردى المتطلبرات الررزد ؛لبيتهرا خرر  السرنة األخيرتة مر  الدراسرة ويت جرب  لرى الطلبرة إكمالر

واسرتيماله  وعال  انره سيضرطت إلرى إ رادة الدراسرة سرنة ؛اليرة لتغطيرة المشرتوع الهندسري او الثراني والنجاح بره مر  الردور األو 
ة التصرميم يق د أ ضاء الهيئة التدريسية  ي البتنامج بطرتح  ردد مر  المشراريع ذات الطرابع الهندسري مر  ناحير األمث .بالشك  

؛عطرى  م.القسر ري  التمرتج مشراريعمتابعرة  لرى الطلبرة بدايرة السرنة الدراسرية مر  قبر  لجنرة والعملي م  ناحية التنفيرت لتعرت  
تم ؛قيريم يراو شررت طلبرة كحرد اقصرى  طرالبي طالرب او قع  تي   م  يضرم الحتية الياملة للطلبة  ي اختيار مشتوع التمتج وب ا

تلي  الطلبررة لترر يررتم ؛ جيررهحيررث إلررى لجنررة المشرراريع   ررت أولرري لنشررا  طلبررة المشررتوع بعررد العطلررة التبيايررة مرر  خررر  ؛قررديم 
 .العاد الدراسينهاية  النتائجو ت   النهائية مناقشةالو؛جتي  الصع بات إن وجدت

 متابعه المتيجي   -10
التسهي  والت ظيف والمتابعرة( يقرع    حدةمتمثلة ب لمتابعة المتيجي  و؛ ظيفهم ي اليلية ضم  هيكلها اإلداري وحدة إدارية ؛ جد 

بمهارات اضافية المتيجي   لى  ا؛قها التنسي  مع شابة التسهي  والت ظيف والمتابعة  ي الجامعة لغت  ؛دريب و؛سهي  الطلبة 
 ررتص  مرر  ؛ناسررب  إليجررادلرردمجهم بسرر ق العمرر  والمسررا دة  رري ؛رر ظيفهم  رر  طتيرر  اال؛صررا  بالشررتكات الماصررة والحك ميررة 

 البرتامج. أحردتمع ؛  يت قا دة بيانات متياملة    المتيجي  ؛تضم  احصائيات ومعل مرات دقيقرة وم شقرة باسرتمداد  ؛طلعا؛هم
ر  ال ظرائف بالتعراون مرع جميرع االتنسري  والعمر   لرى إقامرة معركما ان م  المهاد األختى التي ؛قع  لرى  را؛  ال حردة هري 
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تيجي  بعد الت ظيف وبيان نقا  الضاف والق ة ور عهرا لألقسراد العلميرة بشرسن تابعة المباإلضا ة الى م شتكات ودوائت المحا ظة
( ي ضرح ا رداد الطلبرة المتمرتجي  مر  اليليرة  ري السرن ات 7. الجدو  رقم  ؛عدي  او اضا ة المناهج و   متطلبات س ق العم 

 المما األخيتة.
 ا داد المتيجي   ي السن ات المما االخيتة –( 7الجدو  رقم  

 العاد الدراسي ت
  دد الطلبة اليلي الماجستيت البكال ري س

 التك ر االنات التك ر االنات التك ر االنات
1 2014-2015 126 81 - - 126 81 
2 2015-2016 132 74 - - 132 74 
3 2016-2017 181 95 - - 181 95 
4 2017-2018 125 60 9 1 134 61 
5 2018-2019 130 80 12 11 142 91 

 
 البحث العلمي -11

ي حرث العلمري  ر  حيث يت؛يرل البنشت شقا ة البحث العلمي ؛ق د اليلية وضم  الت جيهات العامة لل زارة والجامعة بتنمية و؛شجيع
 ما يس؛ي: اليلية  لى

 ة البحثيرةضرم  المطر  نرد الشرتوع بتسرجي  بحر شهم  ي اليلية بالطلب م  التدريسيي  العلمية األقساد؛ق د  المطة البحثية: -
ي م ضر ع  رحيرث يترداو  أ ضراء اللجنرة مرع البراحثي    أماد اللجنة العلمية لشرتح اإلطرار العراد لمطرة البحرث سمنارتقديم ب

جي  البحرث البحث ويتم إبداء المرحظرات حر   خطرة البحرث واقترتاح التعرديرت المناسربة قبر  إرسراله إلرى  مرادة اليليرة لتسر
 رسميا.

 اال؛ها.بالهندسة بممتلف مج ي قضية م  القضايا المت؛بطة  مؤ؛متا  دوليا  ك  سنتي  اليلية؛نظم  :وليدإقامة مؤ؛مت  -
 .الداخلية والمارجية ة  ي المؤ؛متاتضاء الهيئة األكاديمية  لى المشاركا اليلية حض ر المؤ؛متات: ؛شجع  -
ي د بعمر  بحر ت  رلمردة  راد لل يرا أل ضاء الهيئة األكاديمية بسخت إجازة بحثية اليليةلمدة  اد كام : ؛سمح اللمالة البحثية  -

 .جامعات متم قة
باحرث يقر د  كتب الشكت والتقديت: ؛ق د اليلية بتحفيل الباحثي   لى النشت العالمي م  خر  مرنحهم كتراب شركت و؛قرديت لير  -

 بالنشت  ي ق ا د بيانات سك با او كرريفي .
سراد م نردوات  لميرة ؛عرت   يهرا بحر ت وم اضريع بحثيرة أو م اضريع  لميرة حديثرة ذات اهتمامرات ؛مرص أقاليليرة بتنظري؛ق د  -

 لعرقرة  ضررايات األخرتى ذات اليلية. ؛نظم هته الندوات  لى مست ى الجامعة ويشارك  ي حض رها التدريسيي   ي اليلية واليل
 .(2019لغاية  2014ي ضح المطة البحثية للفتتة  م   (8 الجدو  رقم  .مهندسي  م  دوائت الدولة  ي المحا ظة   
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 المطة البحثية للمما السن ات الماضية –( 8الجدو  رقم  

 العاد الدراسي ت
 ا داد البح ت

 المقب لة للنشت المنش رة المنجلة الممططة
1 2014-2015 75 54 36 18 
2 2015-2016 61 38 20 - 
3 2016-2017 195 97 34 7 
4 2017-2018 218 154 37 1 
5 2018-2019 330 68 5 4 

 

 الهندسيةمجلة ديالى للعل د  -12
ي  راد والبلرد  م مرا  قرد ؛رم  ر والجامعرة لرى وجره المصر ص  الهندسرةلغت  ؛دعيم و؛عليل امكانيات البحث العلمي  ي كليه  

احثي  برمر   المقدمة وال يمة األصيلة؛ق د بنشت البح ت  رصينةوهي مجله  لميه  الهندسية؛سسيا مجلة ديالى للعل د  2008
 خمسرة يه و؛تسلف هيئة التحتيت م  رئيا هيئة التحتيت التي يحم  شهادة الردكت راه بلقرب اسرتاذ و ضر اليليةخارج داخ  و  م 

ح ي ضرر (9  الجرردو  رقررم .سررن ية ربررعبصرر ره  المجلررة؛صرردر   اسررتاذ مسررا دأسررتاذ او  ا ضرراء يحملرر ن شررهادة الرردكت راه بلقررب
 اد التي أصدر؛ها المجلة خر  المما سن ات الماضية.اال د

 للمما السن ات الماضية ا داد مجلة ديالى للعل د الهندسية –( 9الجدو  رقم  
  دد البح ت اال داد خر  السنة السن ات ت
1 2015 4 48 
2 2016 4 48 
3 2017 4 48 
4 2018 4 48 
5 2019 4 48 

 
 
 
 
 
 
 

 



 2019 –تقرير التقييم الذاتي                                                    جامعة دياىل                                                                                                   –كلية اهلندسة 
 

13 
 

 والتحسي  الج دةادارة  -13
 الجامعرةو  رةالر زا ؛لقى اهتمامرا كبيرتا وخاصرة  ري خضرم الت جره واالهتمراد اليبيرت مر  قبر  اليليةان  ملية الج دة والتحسي   ي 

هم بشك  كبيرت اضا ة الى النشاطات االختى التي ؛س واألكاديمية البحثية اليليةوالتتكيل  لى نشاطات  الج دةفيما يمص  مليه 
 ييت  اليرةهنراك الترلاد شابر  بمعراو   لرى سياسرات  ا لرة لضرمان الجر دة كلية الهندسة تمدت ا . ي ؛حسي  ج دة االداء وادار؛ه

 : يها لتحقي  الج دة اآلليات اآل؛يةو؛عتمد اليلية   .والمارجية   استعما  آليات ضمان الج دة الداخليةر م  خ
 .2012-2011 ي  اد  الج دةمجلا ضمان  ؛سسيا -
 و؛ق يم األداء. الج دةشابة ضمان استحدات  -
 األقساد. ؛شكي  لجان ضمان الج دة  ي جميع -
 ا تماد معاييت بتامج اكاديمية والسعي نح  ؛طبيقها  ي جميع األقساد العلمية. -
 (.Iraqi GLP؛طبي  ممارسات الممتبت الجيد ال طنية   -
 ات العتاقية.المشاركة  ي التصنيف ال طني لج دة الجامع -

 خدمة المجتمع -14
   المردماتمر؛قدد  ددا كلية الهندسة    إن ات واليليات بشك   ادواحدة م  المهاد األساسية للجامعنظتا لي ن خدمة المجتمع 

 قطرا ي  العرادللتطر يت المهنري  اسرتجابة لطلبرات ال  باإلضا ة إلرى الردورات القصريتة الهندسية واالستشاريةالتي ؛شم  المدمات 
لهندسررة اكليررة و؛ررنظم  والتعلرريم المسررتمت. مكتررب المرردمات العلميررة واالستشرارية  ر هررته المرردمات مر  خرر اليليررةوالمراص. و؛قرردد 

             قطا ررررات المجتمررررع.    بمشرررراركة العديررررد مرررر دراسرررري  رررراد  رررري كرررر  النقاشرررريةالمررررؤ؛متات والنرررردوات وورش العمرررر  والحلقررررات 
ت بتقررديم خرردمات استشررارية ممتلفررة للمؤسسررات الحك ميررة والماصررة  ولقطا ررا يقرر د أ ضرراء هيئررة الترردريا إضررا ة إلررى ذلرر  
 ( ي ضح نشاطات شابة التعليم المستمت  ي السن ات المما األخيتة.10. الجدو  رقم  الممتلفة المدمات والصنا ة

 نشاطات شابة التعليم المستمت  ي السن ات المما االخيتة –( 10الجدو  رقم  

 العاد الدراسي ت
 النشاطات

الحلقات  ورش العم  الدورات الندوات
 المحاضتات النقاشية

1 2014-2015 5 4 - 87 13 
2 2015-2016 4 1 - 62 13 
3 2016-2017 5 5 17 87 13 
4 2017-2018 9 26 27 100 14 
5 2018-2019 9 61 38 88 16 



 2019 –تقرير التقييم الذاتي                                                    جامعة دياىل                                                                                                   –كلية اهلندسة 
 

14 
 

 المارجيةالعرقات  -15
؛يراد  األجنبيرة مرع الجامعرات اليليرةحيرث ان  رقرات  الج دةيفتقت الى اليثيت م   لليلية المارجيةان المح ر المتعل  بالعرقات 

تطرر ر والا مررا بالتحسرر  والجامعررات داخرر  البلررد  هرري ؛تسررم ن  رر والرردوائت كررا التعرراون والتنسرري  مررع الرر زارات  معدومررة؛يرر ن 
 ري   جر دةالم التياديرةمر  المبرتات وقردد الجامعرات  منتظمرةوان كران بصر رة غيرت  برسختى بصر رة او  اليلية؛ستفيد  ذالتدريجي ا

امررا  لفررةالممت واألنشررطة رري اقامررة النرردوات  المحا ظررةالمتكررل او  رري ب يررة المحا ظررات وكررتل  التعرراون مررع ب يررة المررديتيات  رري 
ال ي جرد نشرا   اال انه اليلية   طتي   ذل التغم م  امكانية ؛حقي   لى  بالمتكليةللعرقات خارج البلد فيمك  وصفها  بالنسبة

الرتي  دريبيرةالتمر  خرر  بتنرامج ؛طر يت المركرات  الر زارة دا ؛دريب التدريسيي  والتي يرتم  ر  طتير   اليليةم  هتا الن ع  ي 
مج  ردد مر  وقرد شرارك  ري هرتا البتنرا الر زارةمر  قبر   والمفاضرلةويرتم التتشريح  الر زارة ري البحرث والتطر يت  ئرتة؛شتف  ليره دا
ص ؛ردريب . وكرتل   رت األجنبيرة ري الجامعرات  األكاديميرةومنحهم ذل   تصه لرطرع  لرى سريت العمليرات  اليليةالتدريسيي  م  

 الطرب التي ؛ت  ت بي   تتة واختى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الفصل الثاني
معايري االعتماد املؤسسي 

الوطنية ملؤسسات التعليم العايل 
 يف العراق
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 معايري االعتماد املؤسسي الوطنية ملؤسسات التعليم العايل يف العراق –الفصل الثاني 
ية ؛ زيع نسب ممتلفة م  ناح( معاييت بسوزان 8؛تسلف معاييت اال تماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي  ي العتاق م   

ب لتي يجالدرجات. يتي ن ك  مايار م   نصت واحد او أكثت حيث بتسلف ك   نصت م  العناصت م  مجم  ة م  المؤشتات ا
ن يجب ا  لى ك  مؤسسة ؛عليمية  ي العتاق ؛طبيقها وذل  م  خر  ؛  يت األدلة وال شائ  المطل بة  ي ك   نصت حيث

ؤشتات إزاء ك  ( يبي  المعاييت و دد العناصت والم11المؤشتات الرزمة  ي ك   نصت. الجدو  رقم   ؛تضم  هته االدلة  لى
 منها.

 معاييت اال تماد المؤسسي ال طنية لمؤسسات التعليم العالي  ي العتاق؛فاصي  ( 11الجدو  رقم  
  دد المؤشتات  دد العناصت وزن المايار المعاييت ت
 7 2 %7 استتا؛يجية المؤسسة التعليميةالمايار األو :  1
 33 5 %18 المايار الثاني: الح كمة واإلدارة 2
 19 2 %10 المايار الثالث: الم ارد المالية والمادية 3
 8 4 %10 المايار التابع: ا ضاء هيئة التدريا 4
 27 5 %12 المايار الماما: الطلبة 5
 44 8 %24 المايار السادس: البحث العلمي 6
 8 1 %4 المايار السابع: خدمة المجتمع 7
 21 5 %15 المايار الثام : المناهج 8

 167 32 %100 المجم ع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معايير االعتماد
المؤسسي 
لمؤسسات 
التعليم العالي
في العراق

ية استراتيج
المؤسسة 
التعليمية

المناهج

خدمة 
المجتمع

البحث 
العلمي

الطلبة

اعضاء 
هيئة 

التدريس

الموارد 
المالية 
والمادية

الحوكمة 
واإلدارة
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 استتا؛يجية المؤسسة التعليميةاألو : المايار  -1
 ا والحد م ؛نميتهو يعم  التمطيط االستتا؛يجي للتعليم  لى مسا دة المؤسسات التعليمية لرستفادة م  ن احي الق ة و؛ط يتها 

مما يسه   ج انب الضاف وي جه اصحاب القتار  ي المؤسسة نح  ا؛ماذ قتارات صحيحة ؛حدد المرمح المستقبلية للمؤسسة 
 ديات وم اكبة التط ر.م اجهة التح لى المؤسسات التعليمية 

التي يجي ستتا؛ويمك  للجامعة ؛تجمة األهداف المنش دة إلى بتامج وخطط  لى المست يات االستتا؛يجية م  خر  التمطيط اال
ئها ا بي  أجلات فيموالعرقا م   دة أنظمة  تعية ويسمح لإلدارة العليا أن ؛نظت للمؤسسة امك ن ايعد المؤسسة التعليمية نظام

ا ورؤيته سالتها   ه  مسار وعطار ؛ستعي  به المؤسسات لتحقي  أهدا ها ويتتجم ر ال م  التعام  مع ك  جلء  لى حدهد  بكك 
 ويميلها    غيتها م  المؤسسات.

   ضر تارباستم واألهداف ويتم ؛قييمها وينبغي ا تماد  ملية ؛مطيط مستمتة  ي المؤسسات التعليمية ؛حق  التؤية والتسالة
ل ضع فج ة بي  احدد ال؛ت البيانات والمعل مات لصناع القتارات األكاديمية االستتا؛يجية وعدارة المؤسسة بطتيقة ممتلفة    ؛ ا 

مع  لعناصتا  ويتي ن هتا المايار م  مجم  ة م  المؤسسة االستتا؛يجية  ي ظ  ذل  الحالي وال ضع المستقبلي ورسم خطط
نصت م  وفيما يلي وصف للمؤشتات التي ؛قدمها المؤسسة لي   تات. ه م  مؤشهته العناصت وما يتضمنجدو  يبي  وصف ل

 العناصت

 المطة االستتا؛يجية :العنصت االو 

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
؛ترر  ت  رري المؤسسررة التعليميررة رؤيررة ورسررالة م شقررة و؛حقرر  األهررداف 

    دوريا. مليا ويتم متاجعتها 

    ؛ق د المؤسسة بنشت التؤية والتسالة وا رنها 2

3 
؛حقررر  التسررررالة متطلبررررات المؤسسرررة التعليميررررة والجهررررات المسررررتفيدة 

 ومتطلبات س ق العم 
   

4 
يتم بنراء المطرط  لرى و ر  بتنرامج زمنري محردد وقا ردة بيانرات ؛ير ن 

والتحسري  منسجمة مع رسرالة المؤسسرة وأهردا ها بمرا يحقر  التطر يت 
 .المستمت
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 للعنصت األو : (SWOT  ؛حلي  س ات
 نقا  الق ة:

؛ترر  ت  رري المؤسسررة التعليميررة رؤيررة ورسررالة م شقررة  -1
 و؛حق  اهدا ها.

رؤيتها ورسالتها واهردا ها  ر   بإ رن المؤسسة ؛ق د -2
 طتي  الب ستتات والم قع االليتتوني.

لتؤيتهررررا ؛ملرررر  اليليررررة كرررر ادر اداريررررة و نيررررة مدركررررة  -3
 ورسالتها بشك  كبيت يسهم  ي ؛ح يقهما.

رسررررالتها بعررررد  رررردد مرررر   بمتاجعررررةقامرررر  المؤسسررررة  -4
النقاشرررات والت صررريات التررري ابرررد؛ها االقسررراد العلميرررة 

 واللجان الممتصة لتل  الغت .
؛مرررد اليليرررة سررر ق العمررر  بالقطرررا ي  العررراد والمررراص  -5

ة مررر  ختيجررري البرررتامج العلميرررة التررري  ءبمجم  رررة كفررر
 التمصصات. ليلية وبكا ة؛طتحها ا

 نقا  الضاف:
دوريرة  اسرتطر ات برسجتاء لم ؛قم المؤسسرة التعليميرة -1

خررت ساربرراب العمرر  حرر   رسررالتها ولررم ؛ ءة آرالمعت رر
 متطلبا؛هم بشك  م ش  اشناء متاجعة ؛ل  التسالة.

لرررم يرررتم ؛ شيررر  محاضرررت االجتما رررات ونترررائج التحليررر   -2
  ي بناء المطةللمعل مات والبيانات التي ا تمد  ليها 

 االستتا؛يجية.
ال ؛ جرررررد خطرررررة ؛نفيتيرررررة واضرررررحة لتطبيررررر  المطرررررة  -3

 .االستتا؛يجية
 

 الفتص:
وجررر د  ررردد مررر  الشرررتكات والمؤسسرررات المدميرررة  ررري  -1

المحا ظررة الترري ؛سررهم  رري ؛قيرريم اليليررة و؛سررا د  لررى 
 بناء و؛حديث رسالتها واهدا ها.

اجرررتاء متاجعرررة لتؤيرررة ورسرررالة اليليرررة بعرررد  باإلمكررران -2
 مماطبة الدوائت والمؤسسات المدمية ح لها.

 المماطت:
ت ان النظاد المتكلي التي ؛عمر  بره اليليرة وار؛باطهرا المباشر
 بالجامعررة شررم الرر زارة وكررتل  محدوديررة المرر ارد الماليررة ؛حرردد

الطم حررة الترري مرر  الممكرر  ادراجهررا ضررم   بعررض الفقررتات
 االستتا؛يجية لليلية.المطط 

 

 ادلة العنصت األو :م قف 
 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت وج د نسخ م ش   يها رؤية ورسالة ومصادق  ليها م  االدارة العليا ومعلنة 1
 مت  ت محاضت االجتما ات والقتارات المتعلقة بصياغة األهداف 2
 مت  ت استطرع ح   مدى  هم التؤية والتسالة 3
  تمت   أدلة معدة    متطلبات المؤسسة التعليمية والجهات المستفيدة وس ق العم . 4
 مت  ت وج د خطط ؛فصيلية  وقا دة معل مات لبناء المطة الشاملة 5
 مت  ت ويحتاج الى ؛حديث خطط التحسي  المستمت 6
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 ي: اال اق واالجتاءات والتطبيقاتالعنصت الثان

 المؤشتات ت
 ؛  ت المؤشتدرجة المطابقة/ 

 كليا   جلئيا    جدي ال
    ؛ جد آلية  م  لتقييم األداء المؤسسي. 1

2 
؛عتمرررد المؤسسرررة  لرررى الدراسرررات العلميرررة والميدانيرررة  ررري رسرررم خارطرررة 

    الطتي  لبناء العمليات التعليمية و؛ط يتها ومعالجة المل .

   لى االنتقا ؛سهم المؤسسة التعليمية  ي ؛فعي  التشتيعات التي ؛شجع 3
    .م  المتكلية الى الرمتكلية  ي األداء المؤسسي

 
 للعنصت األو : (SWOT  ؛حلي  س ات
 نقا  الق ة:

 2014ي جد ؛قتيت التقييم الرتا؛ي للمؤسسرة معرد سرنة  -1
 ممك  ان يك ن ن اة ؛قييم المؤسسة.

؛ جرررد  ررري المؤسسرررة مجم  رررة مررر  الدراسرررات العلميرررة  -2
السرررن ات الماضرررية مثررر   التررري ؛رررم ؛نفيرررتها  لرررى مررردى

دراسرررة اسرررتحدات بعرررض االقسررراد العلميرررة واسرررتحدات 
 الدراسات العليا.

مؤسسررة بتنفيررت كا ررة القررتارات والتشررتيعات الترري ل؛قرر د ا -3
  م  شانها ادامة العملية التعليمية والعلمية ويرتم ؛ شير

 ذل   ي محاضت مجلا اليلية.

 نقا  الضاف:
دوائرت المحا ظرة  ال ؛ جد دراسات ن عية متبنراة مر  قبر  -1

شيت العمررر  سطلقرررة مررر  نتاجرررات اليليرررة بشرررك  يبرررتز ؛رررمن
 العلمي لليلية  لى المجتمع.

؛ جرد اليرة واضرحة السرتثمار مرتكتات التفراهم التري ؛ررم ال  -2
؛ قيعها مع  ردد مر  المؤسسرات كمديتيرة مرتور ديرالى 

 وشتكة ديالى للصنا ات اليهتبائية.
للمؤسسرررة خرررر  م الرررتا؛ي يلرررم يرررتم ا رررداد ؛قتيرررت للتقيررر -3

 السن ات االربعة الماضية.

 :الفتص
 ري ال طنيرة  المؤسسيعاييت اال تماد االستفادة م  ؛طبي  م

 م اداء المؤسسة.ي؛قي

 :المماطت
؛فتقرررت المؤسسرررة الرررى ا؛مررراذ القرررتارات ؛شرررتيع االنظمرررة  -1

الماصرة بهرا وبشرك  مسرتق  الر؛باطهرا بالنظراد التعليمري 
 العالي والبحث العلمي.المتكلي    طتي  وزارة التعليم 

لررم يررتم ؛ رريم اداء المؤسسررة التعليميررة مرر  قبرر  أي جهررة  -2
 خارجية وبشك  واضح وشام  خر  السن ات الماضية.
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 :الثانيادلة العنصت م قف 
 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت ويحتاج الى ؛حديث ؛قاريت التقييم التا؛ي للمؤسسة التعليمية 1
 مت  ت والمقتتحات التي ؛ممض     الدراسات العلمية والميدانية؛نفيت الت صيات  2
 مت  ت جلئيا .محاضت االجتما ات واألوامت الماصة بتنفيت التشتيعات 3
 مت  ت جلئيا .طوالض ابدراسات ومقتتحات خاصة ح   التشتيعات والق اني  والل ائح والتعليمات  4
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 الح كمة واالدارة: المايار الثاني -2
لمايرار االح يقري لهرتا  ؛سهم الح كمة  ي  ملية التحسي  المستمت لج دة وأداء المؤسسة لتل   لى المؤسسرات معت رة المعنرى

كانر  أ ر  منظمرة مرا سر اء   عنرد الحرديث المؤسسرة ومدى ار؛باطره  ري ؛نظريم القر اني  والتعليمرات التري ؛شرك  اسراس ا لعمر  
القرتارات  ري  والعمليرات  وا؛مراذ والت جيره  ن الح كمة ؛عني إدارة متسرقة  وسياسرات متماسركة  ن إ للتبح هاد ة أو غيت هاد ة 

 .المسؤوليةجلء معي  م  
  داء    طتياأل  ي الح كمة  ي الجامعات ؛تمث  بمجم  ة م  الق اني  والنظم والقتارات التي ؛هدف إلى ؛حقي  الج دة والتميل

ظاد ني وج د أ النظاد ؛طبي   سبة والفعالة لتحقي  خطط وأهداف الجامعة  وبتل   إن الح كمة ؛عنىاختيار األساليب المنا
ليمية  لى سة التع؛شم  مق مات ؛ق ية المؤس يعم   لى التحكم  ي العرقات بي  األطتاف األساسية التي ؛ؤشت  ي األداء  كما

هته لمجم  ة م  العناصت مع جدو  يبي  وصف  المايار م المدى البعيد و؛حديد المسؤو  والمسؤوليات  يتي ن هتا 
 :العناصتوفيما يلي وصف للمؤشتات التي ؛قدمها المؤسسة لي   نصت م  . مؤشتاتالعناصت وما يتضمنه م  

 الو : ال يادة واإلدارةالعنصت ا

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    .؛نظيمية كلية وجلئية ويتم متاجعتها بص رة دورية؛ جد هياك   1
    .؛عم  المؤسسة  لى ؛طبي  قان ن الجامعات بشك  كام  ودقي  2

3 
يتررر  ت دليررر  مسرررؤوليات المجرررالا االكاديميرررة وصررررحيا؛ها  الجامعرررة  

    .اليليات  األقساد(

    .؛مثي  ارباب العم   ي مجالا المؤسسة 4

5 
وظيفررري م شررر  للمؤسسرررة و؛شررركير؛ها و؛جرررتى متاجعتررره ي جرررد ؛ صررريف 

    .بص رة دورية

    .؛ جد خطة لتحسي  األداء 6
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 للعنصت األو : (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

ويرررتم  للمؤسسرررة ؛ جرررد هياكررر  ؛نظيميرررة كليرررة وجلئيرررة -1
 .متاجعتها بص رة دورية

؛عمررر  المؤسسرررة  لرررى ؛طبيررر  قررران ن الجامعرررات بشرررك   -2
ودقير  وقرد ؛رم ؛ضرمي  هرته النقطرة  ري اسرتطرع كام  

 اراء الم ظفي  والطلبة والمتيجي .
يت  ت دلي  مسؤوليات المجالا االكاديميرة وصررحيا؛ها  -3

وهرر  مقررت مرر  قبرر  الرر زارة   الجامعررة  اليليررات  األقسرراد(
ومبلررغ الررى جميررع ؛شرركيرت الرر زارة والجامعررات بم جررب 

لهرررتد وهررر  امرررت وزاري ي ضرررح الصررررحيات مررر  ا لرررى ا
 .ال زيت الى أدنى منصب  ي اليليات والمعاهد

ي جرررد ؛ صررريف وظيفررري م شررر  للمؤسسرررة و؛شررركير؛ها  -4
 .و؛جتى متاجعته بص رة دورية

للمؤسسرررة للعررراد الدراسررري  ؛ جرررد خطرررة لتحسررري  األداء -5
2005/2006. 

 نقا  الضاف:
 رردد اجررتاء اسررتطر ات للمرر ظفي  والطلبررة والمررتيجي   -1

المؤسسرة آرائهرم  ري  مر    ي السرن ات السرابقة حر  
 ودقي . لى ؛طبي  قان ن الجامعات بشك  كام  

 دلي  الت صيف ال ظيفي دد وج د  -2
  دد ؛حديث خطة ؛حسي  اداء المؤسسة. -3
 .؛مثي  ارباب العم   ي مجالا المؤسسة دد  -4
 

 الفتص:
اشررتاك اربرراب العمرر   رري مجررالا المؤسسررة و؛حديرردا مرر  هررم 

 ضم  ؛مصصات المؤسسة.
 

 التهديدات:
وه  مرا يرؤدي  ؛مثي  ارباب العم   ي مجالا المؤسسة دد 

الرى خلرر   جر ة كبيررتة بري  المؤسسررة وسر ق العمرر  وبالتررالي 
ضاف التعشي  والتتابط بينهمرا ومعالجرة مشراك  واحتياجرات 

 الس ق.
 

 
 ادلة العنصت األو :م قف 
 الم قف اسم الدلي  ت
 يحتاج ؛حديث جلئيا   مت  ت الصرحيات وال اجبات ودلي  الت صيف ال ظيفي دلي  1
 مت  ت استمارات اراء الطلبة والمتيجي  2
 مت  ت استمارات استطرع رأي الم ظفي  3
 مت  ت والعلميالهيك  التنظيمي  4
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 ةقيات والشفافية المؤسسيالعنصت الثاني: األخر

 المؤشتات ت
 المطابقة/ ؛  ت المؤشتدرجة 

 كليا   جلئيا    جدي ال
    ؛ت ا ت ق ا د السل ك ال ظيفي 1
    ؛ جد آلية الستقطاب العاملي  االكفاء والمتميلي  2

؛تا رري المؤسسررة مبرردأ الشررفافية وال ضرر ح  رري التطبيرر  اليامرر  لألنظمررة  3
    .و؛  ت المعل مات لجميع العاملي 

    معل  للح ا ل  ي المؤسسةي جد نظاد مالي  4

 
 للعنصت الثاني: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

؛تا رري المؤسسررة مبرردأ الشررفافية وال ضرر ح  رري التطبيرر   -1
وقررد  اليامرر  لألنظمررة و؛رر  ت المعل مررات لجميررع العرراملي 

 ضمن  هته الفقتة  ي استطرع أراء الم ظفي .
ويرتم ا رنره  ي جد نظاد مالي معل  للح ا ل  ي المؤسسة -2

 لى المر ظفي  لغرت  التسكرد مر  حسراب نقرا  المفاضرلة 
واال تررررتا   رررري حالررررة وجرررر د خطررررس  رررري حسرررراب نقررررا  

 المفاضلة.

 نقا  الضاف:
  ي المؤسسة. ؛ت ا ت ق ا د السل ك ال ظيفيال  -1
 دد اجتاء استطر ات للم ظفي   ي السن ات السرابقة  -2

المؤسسررررة مبرررردأ الشررررفافية حرررر   آرائهررررم  رررري متا رررراة 
وال ضرررررر ح  رررررري التطبيرررررر  اليامرررررر  لألنظمررررررة و؛رررررر  ت 

 .المعل مات لجميع العاملي 
 دد ؛  ت ؛قتيرت االدارة السرن ي للمؤسسرة وانمرا وجر د  -3

 ؛قاريت شهتية للمؤسسة.
 الفتص

( ل ضرع 22االستفادة م  قان ن انضربا  مر ظفي الدولرة رقرم  
 وضع ق ا د السل ك ال ظيفي.

 التهديدات
كرر ن  العرراملي  االكفرراء والمتميررلي ؛ جررد آليررة السررتقطاب ال 

 اليلية مت؛بطة متكليُا بال زارة والجامعة  ي هتا الجانب.
 

 ادلة العنصت الثاني:م قف 

 
 

 

 الم قف اسم الدلي  ت
 غيت مت  ت وشيقة السل ك ال ظيفي 1
 غيت مت  ت ؛قتيت االدارة السن ي اليلية 2
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 ث: بناء و؛ط يت القدراتالعنصت الثال

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

؛عمررر  المؤسسرررة  لرررى اشرررتاك ممثلررري المجتمرررع المحلررري  واألكررراديميي   1
    .واإلداريي  والمتيجي   ي وضع خطط التط يت للمؤسسة التعليمية

يتررر  ت نظررراد لتلقررري مقتتحرررات منتسررربي المؤسسرررة التعليميرررة وشررركاواهم   2
 .التعام  معهاوكيفية 

   

    .ي جد ؛عتيف واضح ومعل  بمدمات المؤسسة التعليمية 3
    .؛ جد معاييت الختيار الجهات المارجية ذات العرقة و؛صنيفها 4

5 
؛ت ا ت ضر ابط ؛رنظم ؛عاقرد المؤسسرة مرع الجهرات المارجيرة المتمصصرة 

 .أو المعنية
   

ميلانيتهررا و قررا  لمطررة التحسرري  ؛عمرر  المؤسسررة التعليميررة  لررى وضررع  6
    .والتط يت

  يشعت العامل ن  ي المؤسسة التعليميرة براألم  الر ظيفي وأنظمرة الترسمي 7
    .الصحي

    .يت  ت  تي  مت ازن لبناء القدرات و؛ط يتها 8

9 
يترررر  ت االسرررررتمداد االمثررررر  لرررررنظم المعل مرررررات واإلدارة اإلليتتونيرررررة  ررررري 

    المؤسسة

 
 :الثالثللعنصت  (SWOTس ات  ؛حلي  

 نقا  الق ة:
 ري  األكراديميي  واإلداريري  ؛عم  المؤسسرة  لرى اشرتاك -1

 .وضع خطط التط يت للمؤسسة التعليمية
يت  ت نظاد لتلقي مقتتحات منتسبي المؤسسة التعليميرة  -2

وذل     طتير  وحردة  وشكاواهم  وكيفية التعام  معها
 .شؤون الم اطني   ي اليلية

 ؛عتيف واضح ومعل  بمدمات المؤسسة التعليميرةي جد  -3
    طتي  م قع اليلية االليتتوني. وذل 

؛عمررر  المؤسسرررة التعليميرررة  لرررى وضرررع ميلانيتهرررا و قرررا   -4
 .لمطة التحسي  والتط يت

 

 نقا  الضاف:
 ؛ جد معاييت الختيرار الجهرات المارجيرة ذات العرقرةال  -1

 .و؛صنيفها
والمررتيجي   رري  اشررتاك ممثلرري المجتمررع المحلرري ال يررتم -2

 . التعليميةوضع خطط التط يت للمؤسسة 
؛ترر ا ت ضررر ابط ؛ررنظم ؛عاقرررد المؤسسررة مرررع الجهرررات ال  -3

ويرتم ذلر   ر  طتير   المارجية المتمصصة أو المعنيرة
الجامعررة ولرريا اليليررة وهررتا مررا يقيررد اليليررة  رري ؛نفيررت 
اال ما  التري ؛صرب  ري مصرلحتها والتري ؛تطلرب ؛عاقرد 

 مع جهات خارجية.
 



 2019 –تقرير التقييم الذاتي                                                    جامعة دياىل                                                                                                   –كلية اهلندسة 
 

24 
  

يشعت العامل ن  ي المؤسسة التعليمية باألم  الر ظيفي  -5
و؛ررم اسررتطرع رأي المرر ظفي   وأنظمررة التررسمي  الصررحي

 رري هررتا الجانررب  رر  طتيرر  اسررتبيان نظررم بهررتا الصرردد 
وكرران هنرراك رضررا  جلئيررا مرر  قبرر  المرر ظفي  بمصرر ص 

 .االم  ال ظيفي وانظمة التسمي  الصحي
يتررررر  ت االسرررررتمداد االمثررررر  لرررررنظم المعل مرررررات واإلدارة  -6

وه  ما معم   به  ر  طتير   اإلليتتونية  ي المؤسسة
ليررررررة وادارة م قررررررع الياالليتتونيررررررة  شررررررابة الحاسرررررربة

  .االليتتوني  لى شبكة االنتتن
 ؛  ت خطة التدريب السن ية وهي محدشة سن يا.  -7

 مؤسسة. دد ؛  ت ؛قييم االداء السن ي لليلية او ال -4
 .يت  ت  تي  مت ازن لبناء القدرات و؛ط يتهاال  -5
؛  ت دلي  اجرتاءات التردريب ولينره غيرت محردت وكرتل   -6

 رررردد ؛رررر  ت مررررتكتات ورسررررائ  التعرررراون مررررع الجهررررات 
 الممتلفة.

 

 الفتص:
والمررتيجي   رري وضررع خطررط  اشررتاك ممثلرري المجتمررع المحلرري

يؤدي الى ان هته المطرط ؛ير ن  التط يت للمؤسسة التعليمية
 منق صة وبالتالي ال ؛ؤدي الى ؛ط ر المؤسسة  ي  ملها.

 التهديدات:
  دد ا طاء صرحيات ال اسعة لليلية فيما يمص التعاقد مرع

يسرربب ضررتر  رري  الجهررات المارجيررة المتمصصررة أو المعنيررة
 مصالحها وانحسار دورها بص رة شبه كاملة  ي التعاقد.

 
 :الثالثادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 غيت مت  ت ؛قييم االداء السن ي  1
 مت  ت المطة السن ية للتدريب 2
 مت  ت ويحتاج الى ؛حديث دلي  اجتاءات التدريب متكتات ورسائ  التعاون مع الجهات الممتلفة 3
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 والتعليماتي  واألنظمة العنصت التابع: وض ح السياسات والق ان

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

ة العدالر؛  ت المؤسسة التعليمية نظاما  معلنا  وشفا ا  يكف  ؛يا ؤ الفتص و  1
     ي التعيي  واالختبار والمنح والح ا ل

 ؛رررر  ت المؤسسررررة التعليميررررة سياسررررات م شقررررة وواضررررحة و ادلررررة بشررررسن 2
 .التتقيةإجتاءات 

   

؛عمررر  المؤسسرررة التعليميرررة  لرررى ا ررررن م اصرررفات ال ظرررائف وشرررتو   3
    .التعيي  ومعل مات  امة    المؤسسة ورسالتها وبتامجها

4 

ة ؛عم  المؤسسة التعليمية  لى نشرت معل ما؛هرا وبيانا؛هرا متضرمنة   رؤير
 االكاديميررةالمؤسسررة ورسررالتها وأهرردا ها والبررتامج والمقررترات والرردرجات 

ومتطلبررات القبرر   والتمررتج وأ ضرراء مجررالا الجامعررة واليليررات واالقسرراد 
 وأ ضاء هيئة التدريا والم ظفي  والطلبة(.

   

5 
ة ؛  ت المؤسسة التعليمية نظاما  للث اب والعقراب  ري ضر ء معراييت محردد

    .يضم   دد التمييل بي  الطرب واحتتاد مبادئ حق ق االنسان

    بعض الطلبة  ي ح  المشكرتيشتتك  6

7 
؛ جد لردى المؤسسرة التعليميرة ضر ابط وق ا رد وانظمرة مرؤشتة  ري سرل ك 

    .الطلبة و؛ي ن واضحة ومعلنة

 
 للعنصت التابع: (SWOT؛حلي  س ات  

 نقا  الق ة:
 ؛رر  ت المؤسسررة التعليميررة نظامررا  معلنررا  وشررفا ا  يكفرر  ؛يررا ؤ الفررتص -1

وذلررر   ررر  طتيررر   واالختبرررار والمرررنح والحررر ا لوالعدالرررة  ررري التعيررري  
 ا رن ال ظرائف والردرجات واالحتياجرات  برت الم اقرع االليتتونيرة مرع
االخررت بنظررت اال تبررار ان اجررتاءات التعيرري  ؛يرر ن  رر  طتيرر  الجامعررة 

 حصتا .
؛رر  ت المؤسسررة التعليميررة سياسررات م شقررة وواضررحة و ادلررة بشررسن  -2

 وه  ما متمث  بدلي  اجتاءات التتقية العلمية. إجتاءات التتقية
؛عمرر  المؤسسررة التعليميررة  لررى ا رررن م اصررفات ال ظررائف وشررتو   -3

   ر  وذلر التعيي  ومعل مات  امة    المؤسسة ورسالتها وبتامجها
والملصقات والجداريات وقد ؛م ؛ضمي  هرته طتي  م قعها اإلليتتوني 

 مص ص.البيان آرائهم بالنقطة باستطرع للم ظفي   ي اليلية ل

 نقا  الضاف:
 ال ؛ جد
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؛عمرر  المؤسسررة التعليميررة  لررى نشررت معل ما؛هررا وبيانا؛هررا متضررمنة   -4
 رؤيرررة المؤسسرررة ورسرررالتها وأهررردا ها والبرررتامج والمقرررترات والررردرجات 
االكاديميرررة ومتطلبرررات القبررر   والتمرررتج وأ ضررراء مجرررالا الجامعرررة 

  وذلر واليليات واالقساد وأ ضراء هيئرة التردريا والمر ظفي  والطلبرة(
  و ر  طتير  ادلرة لرى شربكة االنتتنر   طتي  م قعها اإلليتتونري  

 اجتاءات العم .
؛رر  ت المؤسسررة التعليميررة نظامررا  للثرر اب والعقرراب  رري ضرر ء معرراييت  -5

محرررددة يضرررم   ررردد التمييرررل بررري  الطررررب واحترررتاد مبرررادئ حقررر ق 
ي  وه  ما معم   به م  خر  ؛يتيم الطلبة االوائ  والمتميرل  االنسان
العم  بقان ن انضبا  الطلبة وقرد ؛رم ؛ضرمي  هرته النقطرة  ري  وكتل 

 استطرع آلراء الطلبة بهتا المص ص.
مرر  خررر  استضررا ة ممثرر   يشررتتك بعررض الطلبررة  رري حرر  المشرركرت -6

 نهم  ي اجتما ات مجلا اليلية فيما يمرص القضرايا المتعلقرة بهرم 
وكررتل   رر  طتيرر  اال مررا  التط عيررة الترري يق مرر ن بهررا  رر  طتيرر  
اقسامهم وقد ؛م ؛ضمي  هته النقطرة  ري اسرتطرع آلراء الطلبرة بهرتا 

 المص ص.
؛ جرررد لررردى المؤسسرررة التعليميرررة ضررر ابط وق ا رررد وانظمرررة مرررؤشتة  ررري  -7

وهر  مرا متمثر  بقران ن انضربا   سل ك الطلبة و؛ي ن واضحة ومعلنرة
الطلبررة وكررتل  دليرر  شررؤون الطلبررة وقررد ؛ررم ؛ضررمي  هررته النقطررة  رري 

 طلبة بهتا المص ص.استطرع آلراء ال
 الفتص:

ضرررتورة وضرررع معررراييت خاصرررة باليليرررة فيمرررا يمرررص التتشررريح واالختيرررار 
 للمناصب االدارية.

 التهديدات:
ال ي جرررد دور لليليرررة  ررري اجرررتاءات التعيررري  واخيرررار  -1

 .اال ض  والمناسب لعملها
ال ؛ جرررررد معررررراييت للتتشررررريح واالختيرررررار للمناصرررررب  -2

ت باليلية وانما اال تماد  لرى المعرايياالدارية خاصة 
 المعم   بها  ي رئاسة الجامعة.

 
 :التابعادلة العنصت م قف 
 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت دلي  اجتاءات التتقية العلمية 1
 مت  ت دلي  شؤون الطلبة 2
 مت  تغيت  ادلة اجتاءات العم  3
 مت  تغيت  للمناصب اإلداريةواالختيار معاييت التتشيح  4
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 الليات واإلجتاءاتالعنصت الماما: ا

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

 ؛رر  ت المؤسسررة التعليميررة نظرراد الضرر ابط االخرقيررة السررتمداد التقنيررات 1
 .الحديثة

   

ريري  واالدا؛  ت المؤسسة التعليمية أج اء الحتية االكاديميرة للتدريسريي   2
 .والطلبة  للتعبيت    آرائهم  ي ك  ما يمص قضايا الجامعة(

   

    .؛ جد لدى المؤسسة التعليمية ق اني  و؛عليمات ؛ؤم  الحماية الفيتية 3

4 
؛ جررد لرردى المؤسسررة التعليميررة اليررات ؛قيرريم دوري ومسررتمت لسياسررا؛ها 

 .واجتاءا؛ها ومنش را؛ها
   

يريم التعليمية نظاد التدقي  الداخلي للج دة و مليرات التق؛طب  المؤسسة  5
 .التا؛ي

   

؛عمررر  المؤسسرررة التعليميرررة  لرررى مقارنرررة ادائهرررا مرررع مؤسسرررات ؛عليميرررة  6
 . المية رصينة

   

؛ جد الية  م  واضحة لدى المؤسسرة التعليميرة لرسرتفادة مر   مليرات  7
    .التغتية التاجعة

 
 :الماماللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

أجرررر اء الحتيررررة االكاديميررررة للتدريسرررريي  اليليررررة ؛رررر  ت  -1
واالداريي  والطلبة  للتعبيت    آرائهم  ي ك  ما يمص 

 .قضايا الجامعة(
قررر اني  و؛عليمرررات ؛رررؤم  الحمايرررة  اليليرررة؛ جرررد لررردى  -2

 .الفيتية

 نقا  الضاف:
المؤسسرررررة التعليميرررررة نظررررراد الضررررر ابط   ررررري تررررر  تال ي -1

 .االخرقية الستمداد التقنيات الحديثة
نظررراد التررردقي  الرررداخلي للجررر دة و مليرررات  ررردد ؛طبيررر   -2

 لررى مسررت ى اليليررة وانمررا  لررى مسررت ى  التقيرريم الررتا؛ي
 .االقساد  قط

 لى مقارنة ادائها مع مؤسسات ؛عليميرة اليلية ؛عم  ال  -3
وانمررا المقارنررة محصرر رة  لررى مسررت ى   الميررة رصررينة

 الجامعة م  خر  التصنيفات العالمية.
؛ جرررد لررردى المؤسسرررة التعليميرررة اليرررات ؛قيررريم دوري ال  -4

 .ومستمت لسياسا؛ها واجتاءا؛ها ومنش را؛ها
وجرر د خطررة ؛حسرري   لررى مسررت ى اليليررة ولينهررا غيررت  -5

 محدشة.
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  دد ؛  ت اجتاءات اال تماد المؤسسي. -6
  واضرررحة لررردى المؤسسرررة التعليميرررة ؛ جرررد اليرررة  مرررال  -7

 .لرستفادة م   مليات التغتية التاجعة
 الفتص:

العمررر   لرررى مقارنرررة اداء اليليرررة مرررع المؤسسرررات التعليميرررة 
 العالمية التصينة المقارنة لها.

الية  م  واضرحة لردى المؤسسرة التعليميرة لرسرتفادة  وضع
 .م   مليات التغتية التاجعة

 التهديدات:
 ال ؛ جد

 
 :الماماادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 غيت مت  ت دلي  ق اني  و؛عليمات الحماية الفيتية 1
 مت  ت ويحتاج الى ؛حديث ؛قتيت التقييم التا؛ي 2
 مت  تة و؛حتاج الى ؛حديث خطة التحسي  3
 غيت مت  ت اجتاءات اال تماد المؤسسي 4
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 الم ارد المالية والمادية: المايار الثالث -3
هرا لتري ؛ضرطلع ب؛س؛ي أهمية مايار الم ارد المالية والم ارد المادية م  ك نه يشرك  البيئرة الحاضرنة لجميرع األنشرطة والمهمرات ا

 البشرتية مر  المؤسسة األكاديمية مر  التعلريم والرتعلم والبحرث العلمري وخدمرة المجتمرع  كمرا أنره يشرك  البيئرة التاعيرة للمصرادر
لررى  لبررة وأكرراديميي  وبرراحثي  وعداريرري  ومرر ظفي المرردمات  ولررتا  ررإن صررحة هررته البيئررة وج د؛هررا هرر  مرر  األسررا الترري يجررب ط

ومتاقبتهررا  الجامعررة وضررع المطررط اليفررؤة بضررمانها ومتاقبتهررا و؛حسررينها المسررتمت  و؛نفيررت اإلجررتاءات اليفيلررة بتنفيررت هررته المطررط
الرزمرة  ضرمان سررمة البيئرة الجامايرة وج د؛هرا  هر  ضرمان ؛ر  ت المصرادر الماليرةبشك  دوري . ولع  م  المعراييت التئيسرة ل

؛تسر  مرع  ع الميلانيات ال اضحة ألنشطة المؤسسة ومهما؛هراالتمطيط المالي السليم ووضلهته البيئة وحس  إدار؛ها  م  حيث 
ووضع خطط  ة أو م  خارج النطاق األكاديمي رؤيتها ورسالتها  ووضع المطط اليفيلة بت  يت ذل  س اء م  المصادر األكاديمي

بهررا مرر   . كمررا أن  لررى المؤسسررة ضررمان إدارة ماليررة مسررؤولة وشررفا ة ؛تبررع اإلجررتاءات الماليررة المعإلدارة الممرراطت المحتملررة
در  مر  لمصراتية التري ؛  تهرا المؤسسرة   إنره ال يكفري البحرث  ري كفايرة هرته اقان نيا  و ند النظرت  ري المصرادر الماليرة والبشر

ؤسسرات حيث العدد والت ا ت  بر  يجرب التتكيرل  لرى كفاء؛هرا وخبتا؛هرا و؛ ظيرف ذلر   ري ؛حقير  المهمرات التري ؛ضرطلع بهرا الم
تاقبرة أداء التعليمية س اء األكاديمية أو البحثية أو خدمة المجتمع كمرا يجرب التتكيرل  لرى المطرط التري ؛ضرعها المؤسسرة  ري م

لماديرة اي  المستمت  سر اء مر  حيرث التحرديث المسرتمت للمصرادر للتحسإلجتاءات التي ؛تبعها هته المصادر وضمان ج د؛ها  وا
ان  نصتان اساسيأو االر؛قاء بالمصادر البشتية و؛نميتها م  خر  بتامج ؛ط يت مهارا؛ها وكفاء؛ها . ويندرج ؛ح  هتا المايار  

لقر ة اس؛ي ؛قيريم ذا؛ري لير  مايرار  لرى حردة مر  حيرث نقرا  . وسنناقش فيما يلري يرجانب م  هته المصادريتكل ك  منهما  لى 
 .والضاف وما يتضمنه م  مؤشتات

 

 لعنصت األو : الم ارد الماليةا

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

 ؛ قعرررات متضرررمنة م شقرررة ومعلنرررة ةيرررمال خطرررة التعليميرررة المؤسسرررة لررردى ؛ جرررد 1
 .مستمت بشك  امتاجعته مويت الم ارد والنفقات  بشسن المؤسسة

   

    .ليميةالتع المؤسسةداف اهورسالة  و  ةوير  لية؛عكا المطة الما 2
    . يالتم   مصادر عي لى ؛ن   ليميةالتع؛عم  المؤسسة  3
    المحتملة. المماطتة جهلم ا ةفيكا ةيم ارد مال ةي؛تضم  المطة المال 4

    .ةيمي ي المؤسسة التعل ةيالمال ادارة الشؤون  ةيممتصة ؛ت لى مسؤول؛ جد إدارة  5

6 
 يتي االنفراق المرالي لمرد هأوجر ي ر المم لرة اتي؛تضم  الصرح ةمهني قةي؛ت  ت وش
  ي المؤسسة. مييالتنظ ك لهيوبحسب ا ةيميالتنظ ال حدات

   

    .مهنيةال ةي؛طب  المؤسسة أحدت النظم المحاسب 7
    .ةيخلالدا ةيوالتقابة المال  يالتدق ةي مل ؤم ينظاد يمية  ي المؤسسة التعل  جدي 8
    مستقلة. ةحك مي ةهج ب اسطة ا  يالمارجي  المالي( سن    يالتدق اتي؛جتي  مل 9



 2019 –تقرير التقييم الذاتي                                                    جامعة دياىل                                                                                                   –كلية اهلندسة 
 

30 
  

 للعنصت االو : (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

م  خر    يالتم   مصادر عي لى ؛ن   يلية؛عم  ال -1
ة النفق الدراسات العليا والدراسة الم ازية االولية قن ات 

   باإلضا ة الى ؛سجيت متا الماصة( والدراسة المسائية
 ممتلفة  ي اليلية.

 ادارة الشؤون  ةي؛ جد إدارة ممتصة ؛ت لى مسؤول -2
والمتمثلة بالشابة  ةيمي ي المؤسسة التعل ةيالمال

 المالية.
 ةي مل ؤم ينظاد يمية  ي المؤسسة التعل  جدي -3

ة والمتمثلة ب حد ةيالداخل ةيوالتقابة المال  يالتدق
 التدقي .

نظاد محاسبي متط ر  ي ادارة الجانب  اليلية؛متل   -4
المالي للصندوق متمث   ي العم   لى بتنامج 
اليتتوني متط ر يساهم  ي ا داد البيانات المالية 

 .وسن ي ألغتا  المطابقة الحسابية بشك  شهتي 
 جهة ب اسطةخارجي  المالي(   ي؛دق اتي مل؛ جد  -5

 متمثلة بدي ان التقابة المالية. مستقلة ةحك مي

 نقا  الضاف
 م شقرة ومعلنرة ماليرة خطرة التعليميرة المؤسسرة لدى ال ؛ جد
 الم ارد والنفقات. بشسن المؤسسة ؛ قعات متضمنة

 الفتص
ترررردقي   مليررررات ال إلجررررتاءمفا؛حررررة ديرررر ان التقابررررة الماليررررة 

 المارجي.

 المماطت
 ي  المم لة اتي؛تضم  الصرح ةمهني قةي؛ت  ت وشال  -1

 ةيميالتنظ ال حدات يتي االنفاق المالي لمد هأوج
ك ن ان   ي المؤسسة مييالتنظ ك لهيوبحسب ا

 ملية إ طاء الصرحيات الماصة بالصتف هي 
 متكلية م  ال زراة 

ي لم يتم التدقي  والتقابة  لى صنادي  التعليم العال -2
المالي للمؤسسة( م  قب  دي ان التقابة   الجانب

المالية المارجية مما يعطي مؤشتا سلبيا  لى مدى 
دقه وصحة البيانات المالية المتامية لي  سنة م  
؛اريخ ؛سسيا صندوق التعليم العالي للمؤسسة  اد 

وبالتالي ا تقارها الى المصادقة التسمية م   1998
 قب  دي ان المالية.
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 األو :ادلة العنصت م قف 

 

 لعنصت الثاني: الم ارد الماديةا

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    ؛هااجاية واحتيبالم ارد المادانات ي؛ جد لدى المؤسسة قا دة ب 1

2 
ا يرلة المدى ومعتمدة مر  اإلدارة العلية خطة ط  يمي؛ جد لدى المؤسسة التعل

 للمؤسسة.
   

3 
بررة ئررة  مرر  مرئمررة وجتايجرراد بية وايررة الُبنررى التحتيررميالتعل؛رر  ت المؤسسررة 

 دة.يانة جي؛حظى بص
   

4 
ة ومكا؛ررب يالقا ررات الدراسررة العرردد اليررا ي مرر  يررميالتعل جررد  رري المؤسسررة ي

 ا والممتبتات وال رش والمعام .يئة التدر هيأ ضاء 
   

    ة.ياصة بالبنى التحتت الج دة الميية معايميالتعل؛طب  المؤسسة  5
    ة.ينمهت اجتاءات الصحة والسرمة الية  لى ؛  يميالتعل؛عم  المؤسسة  6

7 
ة يرات معل مرات متطر رة وكافيرو؛قن حاسر ب لةجهرة أيميالتعل؛  ت المؤسسة 
 ة واالدامة و؛تسم بالمتونة.يث العدد والن عيومتاحة م  ح

   

8 
د م الفنررري الررررزد  ررري اسرررتمداد ت الرررية  لرررى ؛ررر  يرررميالتعل؛عمررر  المؤسسرررة 

 ات اال؛صاالت والمعل مات.ي؛قن
   

    الممتلفة.ة يميالتعلات المؤسسة ية المعل مات  ي  عاليتم استمداد ؛قني 9
    .ةيميالتعلة المعل مات المتعلقة بالمؤسسة يانة وصي؛ جد أنظمة أم  وحما 10

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت والم ازنة المالي التمطيط سجرت وج د 1
 مت  ت الم ازنة لبن د المالي التمصيص ش اهد 2
 مت  ت المالية للم ارد التق يمية الدراسات م  أنم ذج 3
 مت  ت المالية التقاريت م  أنم ذج 4
 غيت مت  ت الم ازنة وحساب المالي التمطيط المالية  ي النماذج 5
 مت  ت الممتلفة التم ي  مصادر م  المالي الدخ  إجمالي نسب 6
 مت  ت سابقة سن ات لعدة التعليمية المؤسسة ميلانية 7
 غيت مت  ت سابقة سن ات لعدة المارجي المالي التدقي  ؛قاريت وج د 8
 مت  ت اليلي اإلنفاق إلى والتدريسيي  الم ظفي  روا؛ب نسب بيانات 9
 غيت مت  ت لتقليلها واالستتا؛يجيات المماطت ؛قييم ح   ؛قاريت 10
 غيت مت  ت للم ازنة المتامية الحسابات وج د 11
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 :الثانيللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

؛  ت المؤسسة قا دة بيانات    الم ارد المادية  -1
 كاألبنية وا داداها و؛فاصيلها.

لة المدى يخطة ط   التعليمية؛ جد لدى المؤسسة  -2
ا للمؤسسة ؛غطي اغلب ياإلدارة العلومعتمدة م  

المؤسسة والم ارد المطل بة  ىالم ارد المتاحة لد
 مستقبر.

 ئةيب جاديوا التحتيةالُبنى  التعليمية؛  ت المؤسسة  -3
دة كالقا ات ينة جيا م  مرئمة وجتابة ؛حظى بص

الدراسية والممتبتات والمتا   الصحية والتياضية 
 والن ادي.

ت الج دة الماصة ييطبي  معا؛عم  المؤسسة  لى ؛ -4
 ة كسنظمة الحتي  وغيتها.يبالبنى التحت

ت ياو؛قن حاس ب لةجهأ التعليمية؛  ت المؤسسة  -5
ث العدد يومتاحة م  ح يةمعل مات متط رة وكاف

ة واالدامة و؛تسم بالمتونة و؛حت ي  لى يوالن ع
 البتامج والتطبيقات االزمة للطلبة.

 م الفني ت الدي لى ؛   التعليمية؛عم  المؤسسة  -6
   ت اال؛صاالت والمعل مات ياالرزد  ي استمداد ؛قن

  االليتتونية.الحاسبة  شابة طتي 
ة ية بمتابعة و؛ط يت أنظمة أم  وحما؛ق د المؤسس -7

 ليمية. مات المتعلقة بالمؤسسة التعانة المعليوص

 نقا  الضاف:
نقص  ي بعض القا ات الدراسية والممتبتات وال رش  -1

ى النقص  ي مكا؛ب الهيئة التدريسية باإلضا ة ال
 والم ظفي .

توي االحتياجات ل نقص  ي ؛  يت البنى التحتية -2
 الماصة كالمتا   والمصا د الماصة.

ي جد نقص  ي ؛  يت التقنيات الحديثة كسنظمة إدارة  -3
 الطلبة والقا ات الدراسية.

للطلبة والمنتسبي  ح    ؛دريبيةال ؛ جد  عاليات  -4
إجتاءات الط ارئ والسرمة  ي حالة الحتي  او 

 االنفجارات او الي ارت الطبياية.
 

 الفتص:
ت ؛قنيات المعل مات الحديثة المت  تة والغي االستفادة م 

لإلدارة  Google Classroomمكلفة حاليا مث  
 المحاضتات والطلبة.

 المماطت:
لليلية بسبب وضع البلد الحالي ضاف االمكانية المادية 

والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب المؤشتات 
 الماصة بهتا العنصت.
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 الثاني:ادلة العنصت م قف 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت التمطيط  ملية وشائ  1
 مت  ت االستمداد وكفاءة واإل؛احة الت ا ت 2
 مت  ت والمرءمة والج دة الن عية 3
 يحتاج الى ؛حديثمت  ت  والسرمة األم وعجتاءات  سياسات 4
 غيت مت  ت الماصة االحتياجات لتوي  متا   وج د 5

مت  ت جلئيا يحتاج الى  وعجتاءا؛ها والتط يت التحسي  خطط 6
 ؛حديث

 يحتاج الى ؛حديثمت  ت  و؛حسينها ومتاقبتها وخدما؛ها المتا   ج دة إدارة 7
 مت  ت و عاليتها الصيانة إجتاءات 8
 مت  ت المتا      العم  أصحاب ذوي  رضا 9
 مت  ت تودوريا بيانات وق ا د كتب م  التعلم مصادر ؛ن ع 10
 مت  ت  المستمدمي رضا    التأي استطر ات وج د 11
 غيت مت  ت مماشلة بتامج ؛قدد أختى  ؛عليمية مؤسسات مع التجهيلات ؛  ت مدى مقارنة 12
 غيت مت  ت مستقلي  مق مي  ب اسطة المباشتة المرحظات 13
 مت  ت الصيانة وجداو  التجهيلات حا  ؛ق يم  مليات ؛  ت 14

15 
 ليررةغا واألجهررلة المتا رر  باسررتمداد الماصررة السررل ك وق ا ررد التنظيميررة اللرر ائح ؛رر  ت
 غيت مت  ت الثم 

 مت  ت المستمدمي  رضا    التأي استطر ات درجات 16
 مت  ت األجهلة أ طا     المت ا تة اإلحصاءات 17

18 
 أخررتى  مؤسسررات  رري الم جرر دة بتلرر  المؤسسررة  رري التجهيررلات ؛رر ا ت مرردى مقارنررة
 غيت مت  ت شبيهة
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 ا ضاء هيئة التدريا: المايار التابع -4
ن االهتماد إ .الية المؤهلة للعم   يها بكفاءة ؛ اجه المؤسسة التعليمية ؛حديات  ديدة  ي مجا  اختيار المركات التدريسية 

 داد هيئة ايك ن  ان باختيار أ ضاء هيئة التدريا يعد العنصت الحاسم  ي نجاح  ا لية  ملية التعليم و التعلم  و ليه ال بد
  ق ا د لى و   التدريا ومؤهر؛هم كاف لتحقي  رسالة المؤسسة التعليمية وأهدا ها   كما يجب ؛عيي  أ ضاء هيئة التدريا

ة ضاء هيئو؛عليمات  ؛ ضح مسؤوليات وواجبات أ  واسا اكاديمية ؛مدد اهداف المؤسسة و؛ط رها وهتا يتطلب وج د ل ائح
        ضر التسهيرت والد م المناسب لحض ر المؤ؛متات وال رش التدريا م  حيث النصاب بحسب األلقاب العلمية و؛هيئة

  العناصت جم  ة ممالمناسبة لرر؛قاء بعض  هيئة التدريا   يتي ن هتا المايار م     يت البيئة؛ط يت مهارا؛هم وقدرا؛هم و؛
 ؛تضم  مجم  ة م  المؤشتات.

 

 العنصت االو : آلية اختيار ا ضاء هيئة التدريا.

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
الهيئررررة التدريسررررية  أ ضرررراء؛حديررررد احتياجررررات المؤسسررررة التعليميررررة مرررر  

 و؛مصصا؛هم مستندة الى رؤيتها وأهدا ها.
   

2 
 التردريا هيئرة ا ضراء الختيرار االختصراص ذوي  مر  مهنيرة لجران ؛شكي 

 .وقدرا؛هم مؤهر؛هم ؛تضم  لمعاييت و قا لألنشطة
   

 

 للعنصت االو : (SWOT؛حلي  س ات  
 الق ةنقا  

 .وج د خطة استتا؛يجية  ي اليلية -1
وجرر د رؤيررة واهررداف للمؤسسررة التعليميررة ضررم  خطررة  -2

 .استتا؛يجية معلنة  ي الم قع االليتتوني
وج د اوامت ادارية ومحاضت اجتما ات خاصة بس ضاء  -3

 .هيئة التدريا  لى مست ى االقساد و مادة اليلية
المؤسسرة ؛شكي  لجان بص رة دورية لتحديد احتياجرات  -4

مررر  ا ضررراء هيئرررة التررردريا و؛حرررديث االختصاصرررات 
 المطل بة و؛تقيتها و قا لتؤيتها ورسالتها واهدا ها

 :نقا  الضاف
شرررحة الررردرجات ال ظيفيرررة للتعيينرررات الجديررردة  ررري السرررني  

 األخيتة ؛ؤشت  لى أشتاء اليادر التدريسي كما ون  ا.

 :الفتص
 امج البعثررات الدراسررية واالجررازات الدراسرريةبررت االسررتفادة مرر  

 لتعليل الي ادر التدريسية و؛ط يتهم.

 المماطت
 ال؛ جد
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 :االو ادلة العنصت م قف 

 
 العنصت الثاني: كفاءة ا ضاء هيئة التدريا.

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 مهرارات لتطر يت التدريبيرة برالبتامج خطرط التعليميرة المؤسسرة لردى ؛ جرد

 .وقدرا؛هم التدريا هيئة ا ضاء
   

    .التدريسية الهيئة أ ضاء وخبتات بمؤهرت خاصة بيانات ق ا د ؛ جد 2

3 
  ي التعليمية المؤسسةد ؛مد التي المجاالت  ي التدريا هيئة  ض  يسهم
 .؛مصصه مجا 

   

 
 :الثانيللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة

هيئررررة وجرررر د خطررررة خاصررررة بتطرررر يت مهررررارات ا ضرررراء  -1
التررردريا وقررردرا؛هم مررر  خرررر  برررتامج ؛دريبيرررة ؛تضرررم  
دورات صرررحية الترردريا ومهررارات اسررتمداد الحاسرر ب 
والبتمجيررات والتقنيررات الحديثررة وغيتهررا والترري ؛ررنظم مرر  

 قب  الجامعة واليلية معا.
مشرراركة ا ضرراء هيئررة الترردريا  رري النرردوات والرردورات  -2

اضررا ة الررى الترري ؛ررنظم داخرر  اليليررة و رر  خطررة سررن ية 
 المشاركات وااليفادات خارج اليلية.

يسررهم ا ضرراء الهيئررة التدريسررية  رري مجرراالت ممتلفررة  -3
؛مدد المؤسسة التعليمية و؛علز مر  مكانتهرا مر  خرر  

 خطة البحث العلمي السن ية
وجررر د قا ررردة بيانرررات خاصرررة بس ضررراء هيئرررة التررردريا  -4

 واختصاصا؛هم.

 نقا  الضاف
 اسرتتا؛يجيةت مبنيرة  لرى برتامج المطط والبتامج التدريبية غي

معدة مسربقا وانمرا يرتم ا ردادها سرن يا و؛فتقرت لر ترتاف مر  
 مؤسسات مهنية م  خارج الجامعة.

 الم قف اسم الدلي  ت

1 
ة وجرر د المطررة االسررتتا؛يجية للمؤسسررة التعليميررة متضررمنة ؛فاصرري  الهيئررة التدريسرري

 مت  ت بما ينسجم مع اهداف ورسالة المؤسسة

 مت  ت وج د أوامت إدارية ومحاضت اجتما ات للجان الماصة بهيئة التدريا 2
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 الفتص 
طنيررة والعالميررة ذات بالتعرراون مررع المؤسسررات ال   التمطرريط 

 للبتامج التدريبية مسبقا. (العرقة

 المماطت
 ال؛ جد

 
 :الثانيادلة العنصت م قف 

 
 العنصت الثالث: البيئة التعليمية أل ضاء هيئة التدريا.

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    التدريا و قا للتعليمات ؛حديد نصاب  ض  هيئة 1
 

 :الثالثللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة

د وج د اوامت ادارية خاصة يتم اصدارها سن يا ؛تعل  بتحدي
نصاب ا ضاء هيئة التدريا وحسب االلقاب العلمية 
 استاذ  استاذ مسا د  مدرس  مدرس مسا د( وكتل  

 دوريا.؛حديث نظاد و؛عليمات التتقيات العلمية 

 نقا  الضاف
 ال ؛ جد

 الفتص
 ال ؛ جد

 المماطت
 ال ؛ جد

 
 :الثالثادلة العنصت م قف 

 
 

 الم قف الدلي اسم  ت
 مت  ت وج د خطط ؛دريبية للهيئة التدريسية 1
 مت  ت وج د أوامت بمشاركات التدريسيي   ي الندوات والدورات 2

 الم قف اسم الدلي  ت

1 
 ؛ جد هيكلية واضحة ؛حدد نصاب ا ضاء هيئة التدريا  لى و ر  األلقراب العلميرة

ويررررتم اصرررردار اوامررررت اداريررررة  (مرررردرس مسررررا د مرررردرس  مسررررا د اسررررتاذ  اسررررتاذ  
 بالتيليفات.

 مت  ت
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 العنصت التابع: المدمات الدا مة أل ضاء هيئة التدريا.

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
     .؛عم  المؤسسة التعليمية  لى ؛  يت المتطلبات البحثية للتدريسي 1

    .ميةوالتعليوالمتطلبات االدارية  ؛  ت المؤسسة التعليمية الظتوف المناسبة 2

    .أساليب التعليم والتعلم يمات واضحة ودقيقة ؛تضم  استمداد؛ جد ؛عل 3

4 
 ةالعلمير الجر ائل لمرنح ومعراييت ؛عليمرات بتطبير  التعليميرة المؤسسرة ؛عمر 

 .التدريسية هيئة  ض  اداء و؛قييم العلمي والبحث
   

5 
  ري للمشراركة التدريسرية الهيئرة لعضر  ؛سرهيرت التعليميرة المؤسسرة ؛منح

 العالميةو  واإلقليمية المحلية التدريبية وال رش التط يتية والدورات المؤ؛متات
   

 
 للعنصت التابع: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة

 وج د بيئة  م  جيدة للتدريسي . -1
وجررر د مجلرررة  لميرررة ؛ت اهرررا اليليرررة خاصرررة برررالبح ت  -2

لتسرررررهي   مليرررررة نشرررررت البحررررر ت  ندسررررريةالعلميرررررة اله
 للتدريسيي .

؛ررررر  ت اليليرررررة برررررتامج االسرررررتر  االليتتونررررري المررررراص  -3
لترررر  يت المتطلبررررات العلميررررة نشررررت  بررررالبح ت العلميررررة
 البح ت للتدريسيي .

كتررب الشرركت والتقررديت للبرراحثي  المتميررلي   الررتي   مررنح -4
 معام  ؛سشيت( ؛ي ن نتاجا؛هم ضم  مجرت ذات

 و؛يتيمه بجائلة.وج د الية الختيار االستاذ االو   -5
 وج د الية ومعاييت لتقييم أداء التدريسي سن يا . -6
هنرراك اسررل ب  مرر  رسررمي يتضررم  ؛سررهيرت اشررتتاك  -7

 رري ممتلررف االنشررطة العلميررة  أ ضرراء هيئررة الترردريا
 ررررر  طتيررررر  شرررررابة البعثرررررات  ا  ودوليررررر ا  و تبيررررر ا  محليررررر

 والعرقات الثقافية.

 نقا  الضاف
 قلة الغتف  ن  ا ما( الممصصة للتدريسيي . -1
الممتبررتات العلميررة  رري اليليررة خاصررة بالدراسررات  قلررة -2

 العليا او إلجتاء البح ت.
 رردد وجرر د بتمجيررات متخصررة خاصررة بمحاكرراة الررنظم  -3

بعررض بررتامج و؛طبيقررات التعلرريم االليتتونرري و  الهندسررية
 ؛حتاج لسعة خلن سحابية وهي غالبا غيت مجانية.

دليرر  ؛عليمررات يتضررم  األسرراليب الحديثررة  رري  ال ي جررد -4
 .التعليم والتعلم

 ضررررراف الرررررد م المرررررالي للمشررررراركات  ررررري النشررررراطات -5
 .رجية التي ؛تطلب سفتا للتدريسيي الما

ثهم يرت والرد م المرادي للتدريسريي  لحرال وج د للتسه -6
 لررى نشررت البحرر ت والمشرراركة بررالمؤ؛متات واألنشررطة 

 العتاق(.العلمية األختى  داخ  وخارج 

 الفتص
 ال ؛ جد

 المماطت
ضررراف االمكانيرررة الماديررررة لليليرررة بسرررربب وضرررع البلررررد  -1
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الحررالي والررتي يررؤشت سررلبا   لررى ؛عليررل او ؛رر  يت اغلررب 
 المؤشتات الماصة بهتا العنصت.

متكلية القتار م  الر زارة بمصر ص ؛غييرت معراييت ؛قيريم  -2
 التدريسيي .

 
 :تابعالادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت

مت  ت جلئيا ويحتاج  وج د بيئة وخدمات مناسبة للتدريسيي  1
 لتحديث

2 
لميررة وجرر د دليرر  ؛عليمررات لألسرراليب الحديثررة  رري التعلرريم والررتعلم ولمررنح الجرر ائل الع

 مت  ت للتدريسيي  المتميلي 

 جلئيامت  ت  ؛  ت ؛سهيرت للمشاركة  ي ممتلف األنشطة العلمية محليا و تبيا ودوليا 3
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 الطلبة: المايار الماما -5
 لرتا   لمسرتقب الحاضتوا  ري و؛حرديا؛ها الحيراة لم اجهرة وع ردادهم وج دهرا  وغايرة وشمت؛هرا التعليميرة العملية مايار الطلبة ُيعد

 و؛سرعى ومهارا؛ره  ومناهجرهوطتائر  التفييرت  والمعل مرات المعرارف و المهرارات الطلبرة اكسراب  لرى التعليميرة المؤسسرات ؛عم 
 ؛طر يت مر  دُبر  رر   والعالميرة الم اطنرة المحليرة معراييت مرع ليت ا قر ا لرديهم ال ريم وغرتس انفعاال؛هم و؛هتيب وجدانهم لصياغة

 و؛ جيههرا اقياد؛هر  بر  معهرا والترسقلم التغيرتات استيعاب هته  لى  قط ليا قادري  م اطني  ا داد  ي ينجح  عا  ؛عليمي نظاد
 يستللد يا  ن ع اختر ا    نه سيمتلف ب  للحاضت  امتداد يك ن مجتد ل  المستقب  أن اذ .وملدهت ومبدع منتج مجتمع بناء نح 

  ليره   ن سريك لمرا ؛قتيبيرة ؛ قعرات ورسرم المسرتقب   استشرتاف ويتطلرب .وع رداد األجيرا  التعلريم  مؤسسات  ي ج هتيا   ؛ط يتا  
 العمليرة اراتوالمهر وال جرداني االنفعرالي والنضرج التفييرت ومهرارات والمعت رة برالعلم محصرني  الطلبرةبإ داد  لم اجهته والتمطيط

و؛قرديم  طلبرةبال التعليميرة المؤسسرة اهتمراد مر  البرد شرم ومر  الممتلفرة الحيراة مسرارات  ري النجراح م  ؛مكنهم واألكاديمية التي
 التري ات المسراندةوالمردم اإلرشرادية واألدلرة القبر   آليرات و؛هيئة المرئمة العلمية البيئة بت  يت الضتورية الطربية التسهيرت

 تآليرا  لرى بنراء   لسر ق العمر  مهنري بشرك  وع ردادهم الجامايرة البيئرة ضرم  لرنصرهار وسرل كي مهنري بشرك  الطلبرة ؛سا د
 علميرةال باألنشطة المساهمة ص ت  مبتمجة وع؛احة و؛سهيرت بتامج ضم  ؛تب ي  بشك  وعرشادهم ؛ جيههم      ضر   ؛نظيمية
 مر  لمايرارا هرتا يتير ن    المجتمرع بنراء  ري مهمتهم التي ؛علز الشمصية و؛ي ي  المهارات وعكسابهم  و الميا محليا والثقافية
 صرف للمؤشرتات التري ؛قردمهافيمرا يلري و ت. مؤشرتا مر  يتضرمنه وما هته العناصت وصف يبي  جدو  مع العناصت م  مجم  ة
 .لي   نصت م  العناصت حسب ؛صنيف س ات المؤسسة

 
 المدمات الطربية العنصت االو :

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    .للقب   ومحددة ومعلنة واضحة سياسة التعليمية المؤسسة ؛  ت 1

2 
 وآمر  سرتي  مكران طالرب  ري لير  خراص بملرف التعليميرة المؤسسة ؛حتفظ
 .األكاديمي ومست اه ونشاطه ؛تعل  بسل كه معل مات يح ي 

   

3 
  دد وج د     ضر   ومتيحة للطلبة خاصة اماك  التعليمية المؤسسة ؛  ت
 تالطبيرة وغير والت ايرة والصريانة الطعراد لتقرديم المتا ر  المرئمرة مر  كاف
 .المدمات م  ذل 

   

4 

 عمر الداخليرة االقسراد والمتيح لطلبة االم  السك  التعليمية المؤسسة ؛  ت
 و؛ير ن  السرك  داخر   ري السرل ك ؛حكرم التري مر  الق ا رد مجم  رة وجر د

 .للسك  المستمدمي  الطلبة لدى معل مة
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5 

 مها؛قرد التري الطربيرة االرشادية للمردمات الدالئ  التعليمية المؤسسة ؛  ت
 المقرترات  وان ا هرا  الدراسرية البرتامج لمؤسسرة  ا معل مرات  ر  متضمنة  
 االداريري  ا  التردري هيئرة ا ضراء اسرماء الشرهادات  العلميرة  الردرجات
 ان الدراسرية التسر د والتسرجي   القبر   متطلبرات الجامعرة  مجلاأ ضاء 
 االمتحانرات االكاديميرة  االنظمرة الردرجات العلميرة  مرنح ق ا رد وجردت 

 ) كا ة الطلبة ؛هم التي والسياسات

   

6 
 الطلبرة ءاأر  لمعت رة دوريرة اسرتطر ات برسجتاء التعليميرة المؤسسرة ؛قر د
 .لهم المقدمة المدمات الطربية بشسن

   

7 
 الرتعلم لنر ا؛ج مناسربة الطلبرة) ؛قر يم (اختبرار  مليرات ؛ير ن  أن يجرب

 مر  المسرتق  التحقر  مرع و دالرة بفا ليرة ؛طبيقهرا يرتم وأن المسرتهد ة 
 .؛ح يقه ؛م التي المست ى 

   

8 

  ري الطربيرة الممتجرات  ر  االحصرائية البيانرات التعليميرة المؤسسة ؛  ت
 الممتلفررة الدراسررية المرر اد  رري النجراح ونسرب البررتامج  انرر اع ممتلرف

 والتس ب والتسجي   والفص  التس ب نسب     ضر الدراسية  والمست يات
 .الدراسية والم اد بالغياب

   

9 
  ر  راجعرة بتغتيرة الطلبرة ؛لويرد ؛ضرم  واضرحة اجرتاءات المؤسسرة ؛ر  ت

 والتعلم التعليم  ملية ؛عليل اج  م  ادائهم مست ى 
   

10 
 ؛لر  لدراسرة المناسربة والبرتامج المردمات و؛ر  ت الطلبرة احتياجرات ؛حردد

 ) العلمية االستقصاءات نتائج  لى بناء    االحتياجات
   

11 
 ؛قردمها التري الماليرة والمسرا دات المرنح جميرع  ر  م شقرة اجرتاءات ؛ جرد

 .المحتاجي  الطلبة الى المؤسسة
   

    .األكاديمي باإلرشاد خاصة بتامج التعليمية المؤسسة ؛  ت 12
    .الماصة االحتياجات ذوي  م  الطلبة لد م وحدة التعليمية المؤسسة ؛  ت 13

14 
 إداريرة إجرتاءات وجر د ؛يفر  وأنظمرة ق ا رد التعليميرة المؤسسرة لدى ؛ت  ت
 النلا رات  ري للنظرت  الرة ف آليرات وج د مع الطلبة  لشؤون  وشابتة  ادلة
 والتظلم
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 للعنصت االو : (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

ير  قسرم مر  االقسراد لخطرة قبر   سرن يا  ؛ق د اليلية بإ داد -1
شررابة الدراسررات والتمطرريط والمتابعررة بالتنسرري  مررع  ب اسررطة
 .لها  ي الجامعة وال زارةلمناظتة الجهات ا

طالرب يحتر ي  لير  خراص بملرف التعليميرة المؤسسرة ؛حرتفظ -2
ه لرررب ؛تعلررر  بسرررل ك لرررى معل مرررات ؛فصررريلية  ررر  كررر  طا

األكراديمي وهرته المعل مرات م ضر  ة  ري  ومسرت اه ونشاطه
 .ك  آمنة وستيةماأ

ومتيحرة للطلبرة مثر   خاصرة امراك  التعليمية المؤسسة ؛  ت -3
او قا رررررات كبيرررررتة ومر رررررب رياضرررررية  األكررررراديميالملتقرررررى 

  ةومسررراحات خضرررتاء لملاولرررة نشررراطا؛هم العلميرررة والثقافيررر
 د نررادي طربرري لتقررديم الطعرراد  ضررر  رر  وجرر  رر   ضررر  

  الجرامعي( ؛  يتها للت اية  بت ارسالهم الى المتكل الصرحي
  ند اقتضاء الحاجة.

 وجر دة مرع الداخليراألقساد  لطلبة  م جامعي( آ سك وج د  -4
ض ابط و؛عليمات صتيحة للسك  ؛حدد سل ك و؛ اجرد الطلبرة 

 اليليررةو؛شررهد هررته االقسرراد زيررارات متيررترة مرر  قبرر  قيررادات 
ولجان حق ق االنسان واالرشاد لل ق ف  لرى المشراك  التري 

بة وبالتالي محاولة ايجاد الحلر   المناسر  يعاني منها الطلبة
 لها.

دالئرررر  ارشررررادية مرررر  خررررر  اصرررردارها دليرررر  ليليررررة ا ؛رررر  ت -5
 العميرررردلجنررررة بتئاسررررة  بإ رررردادهااستتشررررادي للطلبررررة ؛قرررر د 

و ضرررر ية  رررردد مرررر  التدريسرررري  والعرررراملي   رررري المؤسسررررة 
معل مررررات ؛فصرررريلية  رررر  رسررررالة واهررررداف ورؤيررررة  ؛تضررررم 

 ضررر  رر  معل مررات كافيررة  رر  مجلررا اليليررة  المؤسسررة 
ضررح م اقررع ونبررتة  رر  كرر  قسررم مرر  اقسررامها مررع ممطررط ي  

الررى انهررا ؛قرردد معل مررات كافيررة  باإلضررا ةبنايررات المؤسسررة 
 ا ضراء مجلرا االداريري   التردريا  هيئرة  ر  ا ضراء

 ان الدراسرية والتسرجي  والتسر د القبر   متطلبرات الجامعرة 
 وجدت.

 وج د استطر ات آلراء الطلبة ح   المدمات الطربية. -6
الطلبرة م( ؛قر ي  راختبا  مليات ؛حتص المؤسسة  لى ؛ي ن  -7

المسرتهد ة مر  خرر  اسرئلة االمتحران  التعلم لن ا؛ج مناسبة
بفا لية و دالة  لى جميع  ؛ق د بتطبيقها الشهتية والفصلية

 نقا  الضاف
السرن ية وكرتل  سياسرات واجرتاءات  دد ا رن خطة القب    -1

 القب   هي متكلية م  قب  ال زارة.
وج د متكل صحي خاص باليلية لتقرديم الت ايرة الطبيرة  دد  -2

المناسرربة للطلبررة واال تمرراد  لررى المتكررل الصررحي الجررامعي 
  قط.

 ررردد وجررر د سرررك  خررراص باليليرررة لطلبرررة األقسررراد الداخليرررة  -3
 ؛  ته الجامعة. التي جامعيالسك  واال تماد  لى ال

؛قرر يم(  (اختبررار  مليررات أن رردد وجرر د ادلررة كافيررة  لررى  -4
وممكر  ان ؛تر  ت  المسرتهد ة الرتعلم لنر ا؛ج مناسربة الطلبرة

    طتي  محاضت للجان العلمية بالمص ص.
اسررتطر ات دوريررة آلراء الطلبررة حرر   المرردمات  اجررتاء رردد  -5

 الطربية.
 الطلبة لنر ا؛ج الرتعلم المسرتهد ة  دد وج د نماذج م  ؛ق يم -6

 وكتل   دد وج د نماذج آلراء الطلبة    مست ى أدائهم.
 و؛ر  ت الطلبة احتياجات ديتحدل  لمية استقصاءاتال ي جد  -7

 .االحتياجات ؛ل  لدراسة المناسبة والبتامج المدمات
 .األكاديمي باإلرشاد خاصة بتامج ؛  ت دد  -8
 الماصة االحتياجات ذوي  م  الطلبة لد م وحدة ؛  ت دد  -9
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 ة.الطلب
    الممتجات االحصائية البيانات التعليمية المؤسسة ؛  ت -8

 الم اد  ي النجاح ونسب  البتامج ان اع ممتلف  ي الطربية
تي  وليا رة المتاحر  الدراسرية وليرر الدراسرالممتلفرة  الدراسية

 التسر ب والفصر  نسرب  ر   ضرر الصرباحية والمسرائية 
والمر اد الدراسرية ؛صردر  ر   بالغيراب والتسر ب والتسجير  

شررابة الدراسررات والتمطرريط والمتابعررة بالتنسرري  مررع الجهررات 
 المناظتة لها  ي الجامعة وال زارة.

؛لويرد  ؛ضرم  اضرحةو  برإجتاءاتالتعليميرة  المؤسسرة ؛ر  ت -9
 ث  نتائج االمتحرانأدائهم م مست ى     راجعة بتغتية الطلبة

ر  رر  ضررات  او ؛طبيرر  نظرراد الغيابرر  الفصررلية او السررن ية
 .اللقاءات التي ؛جتيها بعض اللجان الممتصة معهم

 الطلبرة مر  خرر  احتياجرات ؛قر د المؤسسرة بتحديرد -10
 ؛لر  لدراسرة والبرتامج المناسربة المردمات ؛  يتهرا بعرض

رها ؛عليمرررات امرررع اصرررد تات العلميرررةاالحتياجرررات مثررر  السرررف
واضحة بهتا المص ص او دورات ؛دريبرة  ري مجرا  االرشراد 

 األكاديمي.
المرنح  جميرع  ر  م شقرة اجرتاءات ؛ جد لردى المؤسسرة -11

 اليليرة   ر  طتير  الر زارة ؛قردمها التري الماليرة والمسا دات
الطلبرررة خاصرررة مررر   الرررى الطلبرررةاو اال مرررا  التط عيرررة( 
 .المحتاجي  او النازحي 

 إجررتاءات ؛يفرر  وجر د وأنظمرة ق ا ررد ن المؤسسرة ؛ر  تأ -12
كا ررة و قرران ن انضرربا  الطلبررة لتطبيرر   وشابتررة  ادلررة إداريررة

 .التي ؛مص الطلبةالتعليمات 
 الفتص:

 مر  الطلبرة لرد مة إداريرة وحردمفا؛حة الجهات المعنية السرتحدات 
 الماصة االحتياجات ذوي 

 :المماطت
سياسة وعجتاءات القب   متكلية م  قب  ال زارة واغلب  -1

األحيان يتم التجاوز  لى خطة القب   المعدة م  قب  
 اليلية.

قلة المنح والمسا دات للطلبة المحتاجي  بسبب متكلية  -2
 اإلدارة المالية م  قب  ال زراة.

وضع البلد الحالي  ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب -3
والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب المؤشتات 

 الماصة بهتا العنصت.
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 :االو ادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت ة(معلنانضباطهم   و؛عليمات الطلبة قب   ُأساو  سياسة ؛ ش  نسخ وج د 1
 مت  ت .واليتتونية ورقية بنسخ محف ظة طالب لي  ملفات 2
 مت  ت .طالب بك  الماصة المعل مات ستية  لى للحفاظ وسائ  وج د 3
 مت  ت .الطلبة لشؤون  وشابتة  ادلة ادارية اجتاءات وج د 4
 مت  ت .المدمات ج دة ح   الطلبة لتاي استطرع اجتاء 5
 مت  ت .المدمات ؛  ت    ادلة  لى للحص   الداخلية االقساد زيارات 6
 مت  ت .مرئمة للطعاد للطلبة ون ادي اماك  وج د    ش اهد 7

حتاج الى جلئيا  وي مت  ت .الطبية الت اية    ش اهد 8
 ؛حديث

 االداريرة والج انرب البرتامج ؛تضرم  الطربيرة المردمات  ر  ؛عتيفيرة ادلرة اصردارات 9
 .والمالية

حتاج الى مت  ت جلئيا  وي
 ؛حديث

 مت  تغيت  .المستهد ة التعلم لن ا؛ج الطلبة ؛ق يم م  نماذج 10
 مت  ت .والغياب النجاح نسب    احصائيات 11
 حتاج الى ؛حديثمت  ت وي .أدائهم مست ى     الطلبة اراء ؛ ش  نماذج 12

13 
االحتياجرات  ذوي  لرد م وآليرات للطلبرة الماليرة والمسرا دات المرنح حر   وشرائ 

 الماصة
 جلئيا   مت  ت

 جلئيا   مت  ت .اليها اللج ء للطلبة يح  التي التظلم قضايا  ي النظت ؛ثب  وشائ  وج د 14
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 المتيج ن  العنصت الثاني:

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    .و؛ ظيفهم المتيجي  لمتابعة ؛نظيمية وحدة المؤسسة لدى ؛ جد 1
    .المتيجي  مع الت اص  ؛فعي  آليات ؛ جد 2

3 
  العراملي غيرت للمرتيجي  ؛دريبيرة دورات إقامرة  لرى التنظيميرة ال حدة ؛عم 

 .المهني التط يت مجا   (  يالعاطلي 
   

4 
 المؤسسرات آلراء دوريرة اجرتاء اسرتطر ات  لرى التنظيميرة ال حردة ؛عمر 

 المتيج ن  بها التي يعم 
   

5 
  ر  مؤشرتات ؛عطري ميدانيرة دراسرات اجرتاء  لرى التنظيميرة ال حردة ؛عمر 
 ة.المحتمل  العم  تص

   

     .المتيجي    متياملة بيانات قا دة التنظيمية ال حدة لدى ؛ جد 6
 

 :الثانيللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

؛ جد لردى المؤسسرة وحردة ؛نظيميرة لمتابعرة المرتيجي   -1
و؛ررر ظيفهم  وحررردة التسهيررر  والت ظيرررف والمتابعرررة( يقرررع 
 لرررى  ا؛قهرررا التنسررري  مرررع شرررابة التسهيررر  والت ظيرررف 
والمتابعرررة  ررري الجامعرررة لغرررت  ؛ررردريب و؛سهيررر  الطلبرررة 

بمهررررارات اضررررافية لرررردمجهم بسرررر ق العمرررر  المررررتيجي  
والمسا دة  ي ؛ ظيفهم  ر  طتير  اال؛صرا  بالشرتكات 

 تص  م  ؛ناسب ؛طلعرا؛هم  إليجادالماصة والحك مية 
مع ؛  يت قا دة بيانات متياملة    المتيجي  ؛تضرم  

 أحرردتاحصررائيات ومعل مررات دقيقررة وم شقررة باسررتمداد 
 البتامج.

ة بالنسرربة للمررتيجي  وجرر د محاضررت ؛ شرر   عاليررة اليليرر -2
وذلرر  مرر  خررر   قررد لقرراء واحررد شررهتيا معهررم لغررت  

 الت اص  معهم.
مرر  مهرراد ال حرردة ان ؛ضررع آليررات لتفعيرر  الت اصرر  مررع  -3

 رر  طتيرر  ؛شرركي  لجرران مرر  االقسرراد كا ررة  المررتيجي 
 واقامرررة دورات وورش  مررر   ررر   لمتابعرررة المرررتيجي 

 ا  الضاف:نق
  العم  تص    مؤشتات ؛عطي ميدانية دراساتال ؛ جد 
 ة.المحتمل
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ودورات ؛سهيليرررررة لطلبرررررة  اليليرررررات( ختيجررررري ؛ررررردريب  
تحلة التابعة    كيفية استمداد المردونات الهندسرية الم

 ضرر   ر    م  اج  النهر   بالمسرت ى التعليمري لهرم
 اصدارها استمارة اليتتونية لمتابعة المتيجي .

؛قرر د ال حرردة وبشررك  دوري بعمرر  اسررتبيان لمعت ررة آراء  -4
اربرراب العمرر  بمسررت اهم العلمرري و؛ر رري الملرر  ان وجررد 
 رررري المسرررريتة التعليميررررة وكررررتل  التنسرررري  مررررع نقابررررة 
المهندسررري  العرررتاقيي  لغرررت  اقامرررة الررر رش والنررردوات 
لممتلررف االختصاصررات بمررا يسررهم مرر  ر ررع مسررت اهم 

 العلمي وخبتا؛هم العملية. 
 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت:
 ال ؛ جد

 
 :الثانيادلة العنصت م قف 

 
 

 خدمات االرشاد النفسي والت جيه التتب ي  العنصت الثالث:

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 

 متمصصري  قبر  مر  ُيردار والتتبر ي  النفسي لإلرشاد متمصص متكل ي جد
 و؛هيئرة والنجراح النمر   لرى الطلبرة مسرا دة الرى ويهردف المجرا  هرتا  ري

 خص صية  لى المحا ظة مع بنجاح اإلرشاديةه مالممارسة مه التدريسيي 
 .الطلبة

   

 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت المتيجي     م شقة ومعل مات إحصائيات 1
 مت  ت لمتيجيها التعليمية المؤسسة متابعة  عالية ؛ ش  محاضت 2
 مت  ت ويحتاج لتحديث العاطلي  المتيجي  لتدريب المنفتة المهني التط يت بتامج 3
 مت  ت المتيجي  اداء    العم  حق  اراء م  نماذج 4



 2019 –تقرير التقييم الذاتي                                                    جامعة دياىل                                                                                                   –كلية اهلندسة 
 

46 
  

 للعنصت الثالث: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

النفسري والتتبر ي  باإلرشرادي جد لدى المؤسسة وحدة خاصة 
 ضر     لجان  ي كر  االقسراد ؛هردف الرى مسرا دة الطلبرة 

 همرررا لرررى النمررر  والنجررراح و؛هيئرررة التدريسررريي  لممارسرررة مه
 االرشادية بنجاح مع المحا ظة  لى خص صية الطلبة.

 نقا  الضاف:
ب يرة او ؛فتقت ال حردة الرى انراس مر  ذوي االختصاصرات التت 

النفسررية ؛قررع  لررى  ررا؛قهم مهمررة االرشرراد التتبرر ي والنفسرري 
 وبالتالي ؛حقي  نتائج أ ض   ي هتا المضمار.

 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت:
 ال ؛ جد

 
 :الثالثادلة العنصت م قف 

 
 العنصت التابع: االنشطة والفعاليات الطربية والتعاون الدولي

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 

 اتالقدر  لتنمية بالنشاطات ؛هتم مفعلة وحدات التعليميةة المؤسس لدى ؛ جد
 ماديرا   د مهرا  لرى و؛عمر  وغيتهرا والثقافيرة والتياضرية والفنيرة العلميرة
 ؛رترءد واهتمامرا؛هم التري المجراالت  ري المشراركة  لرى الطلبرة و؛شرجيع

 .واحتياجا؛هم

   

2 
 المناسربة الرد م خردمات  -الحاجة اقتضاء ند  – التعليمية المؤسسة ؛  ت

 المرردمات هررته وأن ؛يرر ن  البلرردم  رري دراسررته مرردة خررر األجانررب للطرررب 
 .بالطلبة الماصة االحتياجات لتلبية مصممة

   

3 
 يالتر االرشراديةواألدلرة  واالنظمرة التعليمرات التعليميرة المؤسسرة  ري ؛ جرد
 .و؛نظمهااألجانب  الطلبة ودراسة اقامة ؛سه 

   

4 
 عم الت اص  خر  م  دراسيةال الُمنح ؛ سيع  لى التعليمية المؤسسة ؛عم 

 التصينة. العالمية الجامعات
   

 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت .االرشاد محاضت 1
 مت  ت .واإلرشاد الت جيه  ي مستمدمة نماذج 2
 مت  ت .اإلرشاد    سن ية أو  صلية ؛قاريت 3
 غيت مت  ت .االرشاد لممارسة المتمصصي  التدريسي  ؛سمية ؛ ش  معل مات 4
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 :التابعللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

النشاطات الطربية ؛ جد لدى المؤسسة التعليمية وحدة  -1
؛هررتم بالنشرراطات والمسررابقات والرردورات لتنميررة القرردرات 

ن الرى لجرا باإلضا ة والثقافية والتياضيةوالفنية العلمية 
و؛عمرر   لررى د مهررا ماديررا و؛شررجع الطلبررة  لررى   رردة

واهتمامررررا؛هم  ؛ررررترءدالمشرررراركة  رررري المجرررراالت الترررري 
 .واحتياجا؛هم

 واالنظمررررة التعليمررررات التعليميررررة المؤسسررررة  رررري ؛ جررررد -2
 الطلبرررة ودراسرررة اقامرررة ؛سررره  التررري االرشررراديةواألدلرررة 
 .و؛نظمهااألجانب 

 الضاف:نقا  
 مدة خر األجانب للطرب  المناسبة الد م ؛  ت خدمات دد 

 لتلبيررة مصررممة المرردمات هررته وأن ؛يرر ن  البلرردم  رري دراسررته
 .بالطلبة الماصة االحتياجات

 الفتص:
الت اصرر  مررع  خررر  عمرر   لررى ؛ سرريع المررنح الدراسررية مرر ال

 الجامعرات العالميررة التصررينة والعمرر   رر  زج الطلبررة بالبعثررات
 او االجازات الدراسية.

 المماطت:
؛فتقد المؤسسة  ي ال قر  الحرالي الرى الطلبرة االجانرب وهرتا 

 .للظتف االمني التي يمت به البلد ربما يع د

 
 التابع:ادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت .الطربية األنشطة لممارسة اليافية والفضاءات األبنية    ش اهد 1
 مت  ت .المنفتة والثقافية والعلمية التياضية الممارسات    م شقة بتامج 2
 غيت مت  ت .الطربية المشاركات  لى الطلبة لتشجيع المؤسسة اهتماد ؛عكا مطب  ة إرشادات 3
 غيت مت  ت .االجانب للطلبة المناسب المالي الد م ؛ثب  ش اهد 4
 مت  ت .للطلبة الم جه اإلرشادية االدلة 5

 مرع  رقا؛هرا و؛نشريط الدراسرية المرنح ؛ سريع نحر  المؤسسرة ؛ جهات ؛بي  محاضت 6
 .العالمية الجامعات

 مت  ت جلئيا  
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 ات: دور الطلبة والمساهمة  ي صنع القتار صت الماماالعن

 المؤشتات ت
 المؤشتدرجة المطابقة/ ؛  ت 

 كليا   جلئيا    جدي ال
    التعليمية العليا للمؤسسة االدارة  ي للطلبة ممثلية ؛ جد 1

2 
 ومقتتحرات ا يرار مر  لرسرتفادة خاصرة اجرتاءات التعليميرة المؤسسرة ؛  ت

 التعليمية المؤسسة قتارات  ي ا؛ماذ الطلبة
   

 
 :الماماللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

المؤسسررررة بعررررض االجررررتاءات لرسررررتفادة مرررر  ا يررررار  ؛رررر  ت
ومقتتحررات الطلبررة  رري ا؛مرراذ القررتار منهررا  لررى سرربي  المثررا  

و قرد لقراءات  حض ر ممث  للطلبة اجتما رات مجلرا اليليرة
 مع ممثلي  المتاح  الدراسية.

 نقا  الضاف:
 .؛ جد ممثلية للطلبة  ي االدارة العليا للمؤسسةال  -1
الطربيررة الترري ؛حقرر  المؤشررت  رردد ؛ شيرر  المقتتحررات  -2

 الثاني.

 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت:
 ال ؛ جد

 
 الماما:ادلة العنصت م قف 

 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت

  ري الطلبرة مشراركات ؛بري  التعليميرة المؤسسرة  ري العليا االدارات مجالا محاضت 1
 غيت مت  ت .القتارات بعض صنع

 ليراالع االدارات  ري للطلبرة ممثليرة وجر د الرى ؛شريت صرادرة اداريرة أو جاماية أوامت 2
 .التعليمية للمؤسسة

 غيت مت  ت

  ري القرتارات صرنا ة لعمليرة الطلبرة ممارسرة ؛عكرا م شقرة طربيرة مقتتحرات 3
 .المؤسسة

ويحتاج  جلئيا   مت  ت
 لتحديث

 م ربراأل ؛تعلر  الطلبرة لممثلري مسراهمات  يهرا العليا اإلدارات م  صادرة قتارات أي 4
 غيت مت  ت .االكاديمية

5 
 قرتارات صرنع  ري الطلبرة وأشرت والديمقتاطيرة الحتيرة ؛عرلز م شقرة طربيرة مقتتحرات
 مت  ت ويحتاج لتحديث .المؤسسة
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 البحث العلمي: المايار السادس -6
 طبيعرة  التري ؛تنراو المعتمردة  المؤشرتات ؛ميلهرا  جر هت الرى يشريت ك نره التعليميرة للمؤسسرة بالغرة أهميرة المايرار هرتا يشرك 
 البحثري النتراج  ري حالرة التمييرل لريعكا واالنسرجاد التناسر  حالرة ؛حقر  خرر  مر  والطلبة التدريا هيئة ا ضاء بي  العرقة

 كمرا   لبرارزةا السرمة العلميرة ممتلرف المجراالت  ري واالبتيرارات االختتا ات فيه ؛شك  متميل  لمي نتاج ؛حقي  ن أ اذ المتحق  
  بت و؛طبي ية ةنظتي  لمية اكتشا ات نح  و؛حديدا  الم جه العلمية للمؤسسات البحثي العلمي النشا  أن   البارزة السمة ون  ا  

 البلد اخ د  ي العم  وورش والندوات المؤ؛متات لحض ر السعي كما ان التميل حالة يحق  التي ه  ريادية مشاريع الى ؛ح يلها
 اليجرابيا التفا ر   برت المهرارات واكتسراب والمعرارف للعلر د المستمت التط يت  ي يسهمالتدريا  هيئة ا ضاء قب  م  وخارجه

 مر  المايار هتا ويتي ن  المستدامة. البشتية التنمية ؛حقي  بهدف والعالمية االقليمية البحثية المؤسسات العلمية  ي اقتانهم مع
 صرف للمؤشرتات التري ؛قردمهافيمرا يلري و . مؤشرتات مر  يتضرمنه وما العناصت هته وصف يبي  جدو  مع م  العناصت مجم  ة
 (:SWOTلي   نصت م  العناصت حسب ؛حلي  س ات   المؤسسة

 

 بيئة البحث العلمي :العنصت االو 

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
يترر  ت لرردى المؤسسررة قسررم  ؛شرركي ( يترر لى وضررع خطررة م شقررة وواضررحة 

 ومعلنة للبحث العلمي.
   

2 
يشرررتتك ممثلررر  الجهرررات المسرررتفيدة مررر  خررردمات المؤسسرررة التعليميرررة  ررري 

 المطط.صياغة 
   

    ؛لبي خطة البحث العلمي متطلبات س ق العم  واحتياجات المجتمع. 3

4 
لبحرث ؛لتلد المؤسسة التعليمية بالسياسات واالجتاءات المتصلة باالبتعرات وا

 .العلمي
   

5 
ادي ؛ت ا ت لدى المؤسسة وسائ  التحفيل اليافية لت اية الباحثي  ود مهم م

 ومعن ي.
   

6 
؛ررر  ت المؤسسرررة التعليميرررة مسرررتللمات البحرررث العلمررري كا رررة بمرررا  ررري ذلررر  
ممتبرررتات وورش  لميرررة واجهرررلة ومعررردات ومررر اد ومجررررت أل ضررراء هيئرررة 

 التدريا وطلبة الدراسات العليا إلنجاز بح شهم.
   

7 
ة ؛ جد لردى المؤسسرة التعليميرة برتامج  مر  لصريانة البنرى التحتيرة واالجهرل 

 .والمعدات بص رة دورية وادامتها
   

8 
؛ت  ت لدى المؤسسرة التعليميرة سياسرات  امرة واضرحة ؛حكرم انظمرة ملييرة 
 معدات البحث واستبدالها بما  ي ذل  المعدات التي حصل   ليها المؤسسة

 هيئة التدريا او االقساد او معاهد البح ت  يها.   طتي  منح ا ضاء 
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9 
؛رر  ت المؤسسررة شررتو  الصررحة والسرررمة المهنيررة لتيفرر  سرررمة البرراحثي  

 وأنشطتهم البحثية  وكتل  سرمة اآلختي   ي داخ  المؤسسة وخارجها
   

10 
ة ؛تسكررد المؤسسررة مرر  أن بح شهررا العلميررة ؛تا رري متطلبررات المعرراييت العالميرر

 للمحا ظة  لى البيئة وحمايتها.
   

 
 للعنصت االو : (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة

ابة شمتمث  بيت  ت لدى المؤسسة قسم  ؛شكي (  -1
يت لى وضع  شؤون العلمية  البحث والتط يت سابقا (ال

 خطة م شقة وواضحة ومعلنة للبحث العلمي.
؛لتلد المؤسسة التعليمية بالسياسات واالجتاءات  -2

م  خر  متابعة  المتصلة باالبتعات والبحث العلمي
الشعب ذات االختصاص  شابة البعثات والعرقات 

 الثقافية وشابة الشؤون العلمية(.
؛ت ا ت لدى المؤسسة وسائ  التحفيل اليافية لت اية  -3

ا م  خر  منحهم كتب الشكت الباحثي  ود مهم معن ي
 .والتقديت

العلمي بما  ي ذل   لبحثلمستللمات ي جد  ي اليلية  -4
ممتبتات وورش  لمية واجهلة ومعدات وم اد ومجرت 
 أل ضاء هيئة التدريا وطلبة الدراسات العليا إلنجاز

 بح شهم.
 جد لدى المؤسسة التعليمية بتامج  م  لصيانة ؛ -5

 متهاالبنى التحتية واالجهلة والمعدات بص رة دورية وادا
   طتي  وحدة إدارية خاصة  وحدة الصيانة( 

 و؛شكي  لجان صيانة دوريا  لى مدار السنة.
؛ت  ت لدى المؤسسة التعليمية سياسات  امة واضحة  -6

؛حكم انظمة مليية معدات البحث واستبدالها بما  ي 
ذل  المعدات التي حصل   ليها المؤسسة    طتي  

عاهد منح ا ضاء هيئة التدريا او االقساد او م
 .ويتم ذل  بإدارة  وحدة الممازن( البح ت  يها

 .؛  ت المؤسسة شتو  الصحة والسرمة المهنية -7

 نقا  الضاف:
ممثلررر  الجهرررات المسرررتفيدة مررر  خررردمات   ررردد اشرررتاك -1

 المطط.المؤسسة التعليمية  ي صياغة 
 .لبحث العلميامستللمات  دد ؛  يت كا ة  -2
بح شهررررا تسكرررد مررر  أن ال ؛ جرررد  ررري اليليرررة إجرررتاءات لل -3

العلميرررة ؛تا ررري متطلبرررات المعررراييت العالميرررة للمحا ظرررة 
  لى البيئة وحمايتها.
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 الفتص:
العمرر   لررى ؛ سرريع اطررت التعرراون مررع المؤسسررات المحليررة 
 والعالمية م  اج  النه   ببيئة البحث العلمي  ي اليلية.

 المماطت:
تس ي  البح ت المنجلة بسبب لس ق  م    دد وج د -1

 .الحاليةأوضاع البلد 
غياب الد م المادي للباحثي  بسبب متكلية اإلدارة  -2

 المالية م  قب  ال زارة.
ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد  -3

الحالي والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب 
 المؤشتات الماصة بهتا العنصت.

 
 :االو ادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت ؛شكي  اداري يت لى مهاد وضع خطة البحث العلمي.وج د  1
 مت  ت وج د محضت معل  ي ش  المطة العلمية  ي المؤسسة. 2
 مت  تغيت  دلي     ؛مثي  الجهات المستفيدة  ي بناء خطة البحث العلمي. 3
 مت  تغيت  دلي  يشيت الى ؛لبية متطلبات س ق العم   ي البحث العلمي. 4
 مت  ت سياسة االبتعات العلمي.؛ شي   5
 جلئيا   مت  ت وسائ  م شقة    الح ا ل المعتمدة لت اية الباحثي . 6
 مت  ت استطرع أراء أ ضاء هيئة التدريا ح    ا لية ؛  يت المستللمات. 7
  مت  ت جدو  ووشائ  ح   الصيانة الدورية للبنى التحتية واألجهلة الممتبتية. 8
 مت  ت الى مصادر مليية وأنظمة معدات البحث العلمي.وشائ  ؛شيت  9
 مت  ت ؛عليمات الصحة والسرمة المهنية للباحثي . 10
 مت  ت أدلة    ؛طبي  أنظمة االمان الحديثة. 11
 جلئيا   مت  ت وشائ  ؛عكا اهتماد و؛ جيه البح ت العلمية نح  المحا ظة  لى البيئة 12
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 البحث العلميالعنصت الثاني: ؛م ي  

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 واالبتعررات العلمرري ألنشررطة البحررث كافيررة سررن ية م ازنررة المؤسسررة ؛مصررص

 .والمؤ؛متات
   

2 
 واالقتصرادي المرادي ذات المرتدود العلميرة لألبحرات األوليرة المؤسسة ؛منح

 .المحلي ومؤسسا؛ه للمجتمع
   

3 
 ؛حديد  لى ا  ر قاد  ي المؤسسة العلمي البحث بشؤون  الممتص القسم يك ن 

  ري مجرا  الممكنة التجارية والفتص المؤسسة التي ؛متليها المبتة مجاالت
 . نها واإل رن العلمي البحث

   

4 
 مؤسسرات م  مم لة مشتو ات بحثية  ي ى المشاركة ل المؤسسة ؛حتص
 .دولية أو محلية بحثية

   

 
 للعنصت الثاني: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

وج د شابة ؛متص بشؤون البحث العلمي ضم   -1
 الهيكلية االدارية لليلية وهي شابة الشؤون العلمية
 شابة البحث والتط يت سابقا( والتي ؛ضم ضم  

؛س ي  النتاجات وحدة وحدة البحث العلمي و وحدا؛ها 
ة العلمية المسجلوالتي ؛عنى بمتابعة البح ت العلمية 

ضم  خطة البحث العلمي لي  قسم  لمي م  اقساد 
 .اليلية

 نقا  الضاف:
 واالبتعرات العلمري ألنشطة البحرث سن ية م ازنةجد ؛  ال  -1

 والمؤ؛متات.
ال ي جرررد ؛صرررنيف للبحررر ت مررر  ناحيرررة المرررتدود المرررادي  -2

 واالقتصادي
 المؤسسرة التري ؛متليهرا المبرتة مجراالت ؛حديردال ي جد  -3

 العلمري البحرث  ري مجرا  الممكنرة التجاريرة والفرتص
 . نها واإل رن

 مررر  مم لرررة مشرررتو ات بحثيرررة  ررريال ؛ جرررد مشررراركات  -4
 .دولية أو محلية بحثية مؤسسات

 الفتص:
 مؤسسررات مرر  مم لررة مشررتو ات بحثيررة  رري المشرراركة -1

 .دولية أو محلية بحثية

 المماطت:
غياب الد م المادي للباحثي  بسبب متكلية اإلدارة  -1

 المالية م  قب  ال زارة.
ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد  -2

الحالي والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب 
 المؤشتات الماصة بهتا العنصت.
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 الثاني:ادلة العنصت م قف 

 
 نشت البحث العلمي العنصت الثالث:

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 العليرا الدراسرات التردريا وطلبرة هيئرة أ ضراء ؛ جيه  لى المؤسسة ؛عم 

 (Impact Factor ؛سشيت  معام  ذات  المية  ي مجرت للنشت و؛حفيلهم
   

2 
  ري أداءهرا ي ضرح العلميرة المنشر رة للبح ت بيانات ق ا د المؤسسة ؛  ت
 دلأل رتا األنشرطة البحثيرة  ر  بتقراريت االحتفراظ ويرتم البحث العلمري  مجا 

 .واليليات واألقساد
   

3 
 البح ت أنشطة  ي  لى المساهمة التدريا هيئة أ ضاء المؤسسة ؛شجع
 .العم  وس ق  المجتمع بحاجات التطبي ية المتصلة العلمية

   

 
 للعنصت الثالث: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

التدريا  هيئة أ ضاء ؛ جيه  لى المؤسسة ؛عم  -1
  ي مجرت للنشت و؛حفيلهم العليا الدراسات وطلبة
 (Impact Factor ؛سشيت  معام  ذات  المية

 ةالعلمية المنش ر  للبح ت بيانات ق ا د المؤسسة ؛  ت -2
 .البحث العلمي مجا   ي أداءها ي ضح

  لى المساهمة التدريا هيئة أ ضاء المؤسسة ؛شجع -3
 بحاجات التطبي ية المتصلة العلمية البح ت أنشطة  ي

لشكت م  خر  منح كتب ا العم  وس ق  المجتمع
 والتقديت.

 نقا  الضاف:
 دواألقسرا لأل رتاد األنشطة البحثية    بتقاريت االحتفاظ دد 

 واليليات.

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  تغيت  االنفاق السن ي  لى الج ائل والح ا ل التشجياية. 1
 ت جلئيا  مت   االنفاق السن ي  لى  ناصت البحث العلمي. 2
 مت  تغيت  وشائ  دا مة لألبحات ذات المتدود المالي واالقتصادي. 3

4 
وجرر د جهررة ؛نظيميررة ؛ترر لى شررؤون البحررث العلمرري و؛ ظيررف نتائجرره  رري مجرراالت 

 جلئيا   مت  ت ؛طبي ية.

 مت  تغيت  احصائيات    ؛س ي  البح ت و؛حقي  الم ارد. 5
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 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت:
غياب الد م المادي للباحثي  بسبب متكلية اإلدارة  -1

 المالية م  قب  ال زارة.
ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد  -2

الحالي والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب 
 المؤشتات الماصة بهتا العنصت.

 
 الثالث:ادلة العنصت م قف 

 
 العنصت التابع: ؛س ي  البحث العلمي

 المؤشتات ت
 المطابقة/ ؛  ت المؤشتدرجة 

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 مرع ق يرة وروابرط بعرقرات  مر  االحتفراظ  لرى التعليميرة المؤسسرة ؛عمر 

 .و؛فعيلها والدولية العرقة المحلية ذات المؤسسات
   

 
 للعنصت التابع: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة 

ة العلمية ؛ابعوج د وحدة ادارية  ي اليلية لتس ي  البح ت  -1
 ؤون العلمية.ابة الشللش

وج د ا؛فاقيات ؛عاون مع جهات دولية اجنبية  ي  دة  -2
 مجاالت ومنها مجا  ؛س ي  البحث العلمي.

  لضافنقا  ا
 األجنبيةجامعات  ا ؛فاقيات معاال   دد ؛فعي  -1
 دد وج د رغبة لدى التدريسي  النتاج ا يار ابداعية  -2

 و؛س يقها بسبب ضاف الد م المالي.  
 

 الفتص:
 ررري جنبيرررة لغرررت  االسرررتفادة االجامعرررات ال ؛فاقيرررات مرررعاال  ؛فعيررر 

 .مجا  ؛س ي  البح ت العلمية

 المماطت:
ضاف شقا ة ؛س ي  البحث العلمي و دد وج د اقبا  م   -1

تات واال تاد لغت  االستفادة م  المبقب  الشتكات الصناعية 
  ي الجامعات .

 دد وج د رغبة لدى الشتكات الصناعية المحلية لح   -2
 مشاكلها ب اسطة الي ادر المحلية االكاديمية.

  دد وج د ميلانية خاصة بانتاج البحث العلمي و؛س يقه. -3

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت إحصائية    النشت  ي مجرت رصينة ذات معام  ؛سشيت. 1
 مت  ت بتامج وقا دة بيانات للبح ت العلمية. 2
 مت  ت احصائيات    ؛ط ر البحث العلمي. 3
 جلئيا   مت  ت ادلة ؛حفيل التدريسي  لتنشيط حتكة البحث العلمي. 4
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 التابع:ادلة العنصت م قف 

 
 : االبداع واالبتيارالعنصت الماما

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 جر ائل  لى للحص   أو المتيجي  التدريا هيئة ا ضاء المؤسسة ؛شجع
 .اختتاع او بتاءات  المية

   

    الفيتية المليية و؛س ي  حق ق  للمليية و ادلة واضحة سياسات ؛ضع 2
 

 للعنصت الماما: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

 أو المتيجي  التدريا هيئة ا ضاء المؤسسة ؛شجع -1
 م  خر  التسهيرت  ي   المية ج ائل  لى للحص  

ية المشاركة بالمؤ؛متات والمعار  وكا ة المحا   العلم
ع  م  خر  الت اص  مع اختتا او بتاءاتاألختى( 

 الجهات المانحة( ومنحهم كتب شكت و؛قديت.
وجررر د احصرررائيات سرررن ية ببرررتاءات االخترررتاع والجررر ائل  -2

هررات رسررمية العلميررة للبرراحثي  الحاصررلي   ليهررا مرر  ج
 .محلية و تبية ودولية

؛ررد م اليليررة و؛رر  ت بيئررة مناسرربة للبرراحثي  المشرراركي   -3
بمشرراريع رياديررة و؛رر  ت التسررهيرت الرزمررة لتنفيررت هررته 

 .المشاريع و لى ار  وممتبتات اليلية
؛سررهم اليليررة  رري المحا ظررة  لررى حقرر ق البرراحثي  مرر   -4

خرررر  وضرررع شرررتو  معلنرررة للنشرررت  ررري مجلرررة اليليرررة 
وا تمرراد بتنررامج االسررتر  االليتتونرري قبرر  مررنح قبرر   
نشررت للبحررث  رري المجلررة وكررتل   رري معررامرت التتقيررة 

 هيئة التدريا   أل ضاء

 نقا  الضاف:
هيئة التدريا للمشاركة  أل ضاءقلة الفتص الممن حة  -1

 بالمشاريع التيادية وحاضنات اال ما 
 ال ي جد ؛س ي  لحق ق المليية الفيتية. -2

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت البح ت إداريا  وماليا .وج د جهة ؛س ي   1
 مت  ت ا؛فاقيات ؛عاون مع مؤسسات بحثية مماشلة. 2
 جلئيا   مت  ت ا؛فاقيات مع مؤسسات محلية و تبية و المية لتس ي  البحث العلمي. 3
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 الفتص:
 باإلمكان انالمؤسسات الحك مية والتي مع التعاون البناء 

 .ت الباحثي   ي اليليةوابتيارانتاجات د م و؛تبنى ؛

 المماطت:
 اإلدارة المالية م  قب  غياب الد م المادي بسبب متكلية

 ال زراة والتي ؛حتاجه اليلية لتحقي  المؤشتات.
 

 الماما:ادلة العنصت م قف 

 
 : اخرقيات البحث العلميالعنصت السادس

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 العلمري البحرث خاصرة بسخرقيرات معراييت التعليميرة المؤسسرة لردى ؛ جرد
 .متابعتهاو  بها ال  ي لنشت وآليات واضحة وم شقة معلنة

   

 
 للعنصت السادس: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة 

وج د اجتاءات ادارية و لمية ؛ضم  اخرقيات البحث  -1
 اليلية.العلمي ضم  مفاص  ووحدات 

 (Trintin  جكبتناموج د بتامج اليتتونية  ي اليلية  -2
 .  الكتشاف االقتباس االليتتوني

وج د ا رن واسع الطيف    ادلة و؛عليمات اخرقيات  -3
 البحث العلمي  ي كليتنا.

وشررررائ  ؛ررررد   لررررى ؛ شيرررر  المؤسسررررة لجميررررع بررررتاءات  -4
 االختتاع المتحققة

 نقا  الضاف 
وشفا ة لبيان حق ق المليية الحاجة الى الية واضحة 

 الفيتية وطتيقة ؛بنيها م  قب  اال تاد.
 

 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت:
 ال ؛ جد

 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت احصائيات    بتاءات االختتاع مسجلة سن يا . 1
 مت  ت احصائيات    الج ائل العالمية والعتبية والمحلية  ي مجا  البحث العلمي. 2
 جلئيا   مت  ت باالبتيارات والمشاريع التيادية وحاضنات اال ما .ادلة  3
 جلئيا   مت  ت ادلة    المحا ظة  لى حق ق المليية الفيتية. 4
 مت  تغيت  اليات ؛س ي  نتاجات البح ت العلمية. 5
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 السادس:ادلة العنصت م قف 

 
 : مصادر المعل ماتالعنصت السابع

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    .للمكتبة واالصدارات الحديثة اليتب التعليمية المؤسسة ؛  ت 1
    .المكتبة دلي  التعليمية المؤسسة ؛  ت 2

3 
  ري والبيئيرة الصحية شتو  الفيلياء ؛حقي   لى التعليمية المؤسسة ؛عم 

 .المكتبة قا ات
   

    .ةوالعالمي االقليمية مع الجامعات للتعاون ) بتمجيات ( المية انظمة ؛ جد 4

5 
 الحديثرة التطر رات يتف  مع بما المكتبية النظم ؛ط يت  لى المؤسسة ؛عم 
 .والمعل مات خدمات المكتبات مجا   ي

   

6 
 بشربكات وربطهرا االليتتونية الحديثة المكتبات ؛جهيل  لى المؤسسة ؛عم 

 .المعل مات
   

    .العلميبالبحث  الماصة العالمية التصنيفات بسشهت ؛شارك 7

8 
  ي الحديثة التقنيات للمعل مات واستمداد بن ك انشاء  لى المؤسسة ؛عم 

 .إليها ال ص  
   

 
 للعنصت السابع: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة

 واالصدارات الحديثة اليتبيلية  ن  ا ما( ال ؛  ت -1
 .للمكتبة

اليتتونيا م  خر  الم قع  دلير ي جد  ي المكتبة -2
 التسمي لليلية.

ة لبيئوج د بناية جيدة للمكتبة داخ  اليلية ؛ت  ت  يها ا -3
م  حيث الديك ر واإلضاءة والتجهيلات المناسبة 

ووسائ  التاحة والمدمات الممتلفة التي ؛صنع شعبية 
 .لهته المكتبات وحي ية لتوادها م  الطلبة والباحثي 

 نقا  الضاف:
 قلة اليتب واالصدارات الحديثة للمكتبة. -1
 ؛  ت بتنامج انتتان  يت؛بط بالمكتبات األختى. دد  -2
وجررر د بتمجيرررات للتعررراون مرررع جامعرررات  الميرررة  ررردد  -3

 و تبية.
 ؛ط يت الرنظم المكتبيرةالحاجة الى بت  المليد م  ناحية  -4

بمرررا يتفررر  مرررع التطررر رات الحديثرررة  ررري مجرررا  خررردمات 
 المكتبات والمعل مات.

بالبحرث  الماصرة العالميرة لتصنيفات دد المشاركة  ي ا -5

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت .عليمات    اخرقيات البحث العلميادلة و؛ 1
 مت  تغيت  وج د سياسة  ادلة ومعلنة    ؛س ي  حق ق المليية الفيتية. 2
 مت  ت وشائ  ؛د   لى ؛ شي  المؤسسة لجميع بتاءات االختتاع المتحققة 3
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 ي مجا  خدمة   ن  ا ما( وج د انظمة مكتبية متط رة -4
المكتبات مما يسه  ست ة الحص    لى المعل مات 

د تلاياليم الهائ  والم مع الدقة المتناهية والسيطتة  لى
 م  المعل مات.

 احصائيات    اإلصدارات والدوريات.وج د  -5

 ي.العلم
وجرررر د بنرررر  معل مررررات وشرررربكة معل مررررات ؛مرررردد د  ررررد -6

 الباحثي .

 الفتص:
االكاديمية المتمصصة  ي مجا  االستفادة م  المبتات 

 او خارجها ان امك ( الم ج دة  ي الجامعة المكتبات 
 لتط يت المكتبة بما يحق  المؤشتات.

 المماطت:
ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد الحالي 
والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب المؤشتات 

 الماصة بهتا العنصت.
 

 السابع:ادلة العنصت م قف 

 
 : التعاون الدولي  ي االنشطة العلمية والبحثيةالعنصت الثام 

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 الهيئرة أ ضراء د رم يحردد آليرة  مر  بتنرامج التعليميرة المؤسسرة لردى ي جرد

 العلمري وشربكات البحرث الجامعرات مرع والت اصر  للمشراركة والتعراون  التدريسرية
 العالمية

   

 للمشراركة أخرتى  جهرات ؛عاونيرة مرع ا؛فاقيرات  قرد  لى التعليمية المؤسسة ؛عم  2
 .العالية التيلفة ذات البحث معدات أو استمداد مليية  ي

   

 اال؛فاقيرات ابرتاد خرر  خردما؛ها مر  و؛حسري  بتامجهرا لتطر يت المؤسسرة ؛عمر  3
 المحلية والعالمية المؤسسات مع الليارات والبحثية و؛باد  العلمية

   

    .العالمية مكتبات الجامعات مع بتو؛ ك    م   لى المؤسسة ؛عم  4

5 
 لمتاكر مرع البحثري والتعراون  وا؛فاقيات الشرتاكة ؛فاهم متكتات المؤسسة لدى ؛ جد

 .هاوغيت  واالقتصادية واالجتماعية الصناعية والجهات والعالمية االبحات المحلية
   

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  تغيت  ؛  ت بتنامج انتتان  يت؛بط بالمكتبات األختى. 1
 يحتاج ؛حديث جلئيا   مت  ت وج د بتمجيات للتعاون مع جامعات  المية و تبية. 2
 جلئيا  يحتاج ؛حديث مت  ت وج د مكتبة حديثة. 3
 مت  ت احصائيات    اإلصدارات والدوريات. 4
 مت  ت دالئ  ؛طبي  الشتو  الفيلياء الصحية والبيئية  ي قا ات المكتبة 5
 جلئيا  يحتاج ؛حديث مت  ت ادلة    ؛ط يت  ي النظم المكتبية. 6
 مت  تغيت  وج د بن  معل مات وشبكة معل مات ؛مدد الباحثي . 7
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  لرى بالحصر   الرتاغبي  الهيئرة التدريسرية أ ضراء د رم  لرى المؤسسرة ؛حرتص 6
 .العلمي البحث ألغتا   المية  لمية  ي مؤسسات التفتغ

   

    العلمي البحث مجا   ي ج ائل دولية  لى للحص   الباحثي  المؤسسة ؛شجع 7
    .للتدريسيي  كافية بحثية سا ات المؤسسة ؛  ت 8

 التدريا هيئة  ض  نصاب جلءا  م  البحثي العم  احتساب  لى المؤسسة ؛عم  9
 .الجامعي

   

 والمرؤ؛متات العمر   ري ورش التردريا هيئرة أ ضراء مشراركة المؤسسرة ؛رد م 10
 .والدولية اإلقليمية

   

    .هيئات دولية  ض ية  ي المشاركة المؤسسة ؛د م 11

 الممتلفة اإلنتاج قطا ات  ي خدمة البحثية العم   تق  خر  م  المؤسسة ؛سهم 12
 .المجتمع المحلي  ي

   

 احتياجا؛هرا و ر   لرى متاكرل بحثيرة ألنشراء خطرط التعليميرة المؤسسة لدى ؛ت  ت 13
 .الدورية خاضعة للمتاجعة و؛ي ن 

   

 المعتمردة اليبرتى   ري المشراريع التعراون  ؛شرجيع  لرى التعليميرة المؤسسرة ؛عمر  14
 .االختصاصات والمؤسسات متعددة

   

 شرتكاء مرع مشرتتكة مشراريع وأبحرات  ري التردريا هيئرة أ ضراء يتشرارك 15
 .محليا  ودوليا   استتا؛يجيي 

   

 
 للعنصت الثام : (SWOT؛حلي  س ات  

 نقا  الق ة
؛ررد م المؤسسررة التعليميررة ا ضرراء هيئررة الترردريا للمشرراركة  -1

انيرة رات العلميرة الميدا ي المؤ؛متات والنردوات العالميرة واللير
و؛حفلهم للحص    لى ج ائل  لمية  المية وذل  م  خر  

 .اإلدارية  قط ؛سهيرت االجتاءات
؛ جد لردى المؤسسرة التعليميرة بعرض اال؛فاقيرات مرع جهرات  -1

 لميررررة  الميررررة لغررررت  االسررررتفادة مرررر  المبررررتات واالجهررررلة 
وكررتل  اقامررة بعررض المررؤ؛متات والنرردوات مررع   يهررا المترر  تة 

 جهات  لمية مشه دة لها بالتصانة.
المعهرد التقنري  ري  قد ا؛فاقيات مع مؤسسرات محليرة  مثر   -2

لتطرر يت بتامجهررا و؛حسرري  خرردما؛ها وهنرراك زيررارات بعق بررة( 
 متبادلة بالمص ص.

 وا؛فاقيررات الشررتاكة ؛فرراهم مررتكتات المؤسسررة لرردى  جرد؛ -3
شرتكة ديرالى  مثر   الصرناعية جهرات مرع البحثري والتعراون 
 .اليهتبائية( للصنا ات

 نقا  ضاف:
هيئررة الترردريا للمشرراركة  رري  أل ضرراءغيرراب الررد م المررادي  -1

 وغيتها م  المشاركات. المؤ؛متات والندوات العالمية
 .عالميةالعلمية الجهات الاال؛فاقيات مع قلة  -2
غيررراب اال؛فاقيرررات مرررع مؤسسرررات العالميرررة لتطررر يت بتامجهرررا  -3

 و؛حسي  خدما؛ها.
 مكتبرررات الجامعرررات مرررع الت بتو؛ كرررال ي جرررد ا؛فاقيرررات او  -4

 العالمية.
 وا؛فاقيرات الشرتاكة ؛فراهم مرتكتات المؤسسرة لردى ؛ جردال  -5

 .والعالمية االبحات المحلية متاكل مع البحثي والتعاون 
  رري الممتلفررة اإلنترراج قطا رراتات المقدمررة لمرردمال قلررة -6

 .المجتمع المحلي
 احتياجا؛هرا و ر   لرى متاكرل بحثيرة ألنشراء خطرطال ؛ جرد  -7

 .الدورية خاضعة للمتاجعة و؛ي ن 
 متعررددة المعتمرردة اليبررتى  المشرراريع رري  التعرراون قلررة  -8
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  لرى بالحصر   الرتاغبي  الهيئرة التدريسرية أ ضراء د رم -4
 يالعلمر البحرث ألغرتا   الميرة  لميرة  ي مؤسسات التفتغ

جامعررات   رريبحثيررة يفررادهم  رري زمرراالت امررنحهم مرر  خررر  
 اجنبية.

  ري جر ائل دوليرة  لرى للحصر   البراحثي  المؤسسة ؛شجع -5
 .العلمي البحث مجا 

هيئرررة  أل ضررراء؛ررر  ت المؤسسرررة التعليميرررة سرررا ات بحثيرررة  -6
 .لغت  اكما  البح ت العلميةالتدريا 

  ري ورش التردريا هيئرة أ ضراء مشراركة المؤسسرة ؛رد م -7
  والدولية م  خر  االيفادات. اإلقليمية والمؤ؛متات العم 

ة حيرث ؛رم هيئات دولي  ض ية  ي المشاركة المؤسسة ؛د م -8
 (  ي اليلية.IEEE استحدات  تع للطلبة لمؤسسة 

؛عمررر  و؛سررراهم المؤسسرررة التعليميرررة  ررري خدمرررة مؤسسرررات  -9
المجتمع كا ة م  خرر  النتاجرات العلميرة وانشراء المشراريع 
مررع مؤسسررات المجتمررع مرر  خررر  الفررتق البحثيررة و؛شررجع 

  لى التعاون  ي هته المجاالت.
جراز مشراريع وبحر ت ؛شجع المؤسسة التعليمية  لرى ان -10

 لميررة وكررتل  ؛ررد م المشرراركة  رري  ضرر ية هيئررات ؛حتيررت 
 للمجرت العالمية.

 مشراريع وأبحرات  ري التردريا هيئرة أ ضراء يتشرارك -11
ا  وهنراك بحر ت محليرا  ودولير اسرتتا؛يجيي  شتكاء مع مشتتكة

 متعددة ؛م نشتها. 

 .االختصاصات والمؤسسات

 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت
 هيئة  ض  نصاب جلءا  م  البحثي العم  احتسابال يمك   -1

ي ك نه يتعار  مع الق اني  والتعليمات الجامع التدريا
 النا تة.

ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد الحالي  -2
 لى ؛عليل او ؛  يت اغلب المؤشتات  والتي يؤشت سلبا  

 الماصة بهتا العنصت.
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 الثام :ادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت وشائ  باال؛فاقيات العلمية والبحثية. 1
 مت  ت ؛ شي  الليارات وااليفادات لحض ر المؤ؛متات والندوات وورش العم . 2
 مت  تغيت  بحثية  المية ومكتبية. متكتات ؛فاهم وا؛فاقيات مع متاكل 3
 مت  ت دالئ  ؛سهي  مشاركة التدريسي  بسبحات مشتتكة مع جهات محلية او دولية. 4
 مت  ت ضم  النصاب التدريسي. دعتموشائ  ؛عكا ؛  يت سا ات بحثية ؛ 5
 مت  ت ادلة  لى د م  تق العم  البحثي لمدمة المجتمع. 6
 مت  ت غيت المتاكل وال حدات البحثية.دالئ   لى ؛شجيع انشاء  7
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 المجتمع خدمة :المايار السابع -7
  خر  لتعليماخدمة المجتمع هي إحدى المه  اإلنسانّية التي ؛هدف إلى ر ع كفاءة األ تاد وم  جانب آخت إلى ر ع كفاية 

ة ض   ي جما دية وكعالمتعّلم  و؛عام  هته األهداف المتعّلم كحالة  ت أنما  م  الممارسات التعليمّية التي ؛هدف لل ص   إلى 
ها ر اهية بتحّق   ي ال ق  نفسه   هي ؛هتم بتنميته كفتد و؛ط يت المجم  ة كمجم  ة  ي مجتمع أو بيئة محّلّية  وهي أداة ؛

بيئة الفتد بال لى ربط لعم  والبناء  و؛عم  المجتمع  و؛عتمد هته األداة  لى استثمار الطاقة البشتية الم ج دة و؛حفيلها  لى ا
 . المحيطة والمجتمع  للحص    لى أ تاد ُمنتمي  للبيئة المحلية  وخادمي  لها

 مع والطلبة ي التدريا والم ظف هيئة أ ضاء يتفا   خرله م  التي التعليمية للمؤسسة االر؛ياز مايار المجتمع خدمة ؛عد
 بي  التيام  حقي ؛ الى سايا   واجتماعيا   ومهاريا   وشقافيا  يا  اقتصاد ؛ط يتهم بهدف  طنيوال المحلي المجتمع مؤسسات جميع

 .والمجتمع التعليمية المؤسسة
 ة وخدماتانشط المؤسسة اسهامات ؛تضم  ان  ينبغي المحلي المجتمع م  ومهما   اساسيا ا  ءجل  التعليمية المؤسسة ُ؛عدُ 

 البيئة  لى ا ظةوال طني والمح المحلي االقتصاد  جلة د ع  ي والمساهمة وال طنية المحلية المجتمعات أو اال تاد لمسا دة
 يجب وكتل  التنمية  ومشاريع والمعت ي المادي الد م خر  م  االجتما ي الت اه وزيادة
 الم ظفي و  التدريا هيئة ا ضاء ؛شجيع وكتل  المجتمع و؛ط يت لد م والمدمات المتا   ؛  ت أن التعليمية المؤسسة  لى

 ا ضاء تاكاش     ضر انشطتها     ؛عل  أن المؤسسة و لى .المجتمع خدمة  ي والبناءة الفا لة المشاركة  لى والطلبة
  ا لة تا؛يجياتاست ؛بني الى وص ال إليها المجتمع مك نات نظتة مستمت بشك  ؛تابع ادار؛ها وأن مجالا ضم  المحلي المجتمع
 وصفيما يلي وف  قط. واحدا    نصتا   المايار هتا ويتضم  االكاديمية  وسمعتها ص ر؛ها ؛حسي   لى العم  أج  م  ومناسبة

 :مؤشتات م  يتضمنه وما هتا العنصت
 

 المجتمع لمدمة التعليمية المؤسسة سياسةاألو :  العنصت

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    .وم شقة معلنة للمدمات المجتماية التعليمية المؤسسة  ي خطط ؛ جد 1

2 
 االستشرارية  المكا؛رب المسرتمت  تعلريمة  المتمصصر ووحردات متاكرل ؛ جرد

 يطتيرة والب اللراعيرة النفسري  االرشراد الايادات القان نيرة  الطبية  الايادات
 .االختصاص  ي حق  التدريبية بتامجها    ؛عل  كافية مدة وقب ) الخ

   

3 
 التدريبيررة  الرر رش المعررار   النرردوات ا  أنشررطته  رر  المؤسسررة ؛علرر 

 داال رر وسرائ  خرر  مر ( و الميرا   اال؛فاقيرات محليرا   النقاشرية  الحلقرات
 .االختى  الت اص  وشبكات

   

    ةالممتلف المنظمات التعاون مع آليات ؛فعي   لى التعليمية المؤسسة ؛عم  4
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5 
 مؤسسرات  ري لتردريب الطلبرة برتامج ؛نظريم  لرى التعليميرة المؤسسة ؛عم 

    .و الميا محليا متمصصة

6 
 ومحر  االدمران مثر  مكا حرة الماصرة البرتامج ؛فعير   لرى المؤسسرة ؛عمر 
 البتامج الت   ية م  وغيتها االمية

   

7 
 خردما؛ها مر  الجهرات المسرتفيدة رضرا مردى قيراس  لرى المؤسسرة ؛عمر 
    دوري  بشك 

8 
لتري ؛قاريت ؛ق يمية سن ية    االسهامات ا بإ داد؛ق د المؤسسة التعليمية 

 قدمتها للمجتمع
   

 

 للعنصت االو : (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

؛ق د المؤسسة التعليمية ب ضع خطط لي  البتامج  -1
الم ج دة  ي بداية العاد الدراسي و؛ي ن هته المطط 

 المؤسسة خططاو البتامج م شقة وهي م  ضم  
 التعليمية السن ية التي ؛قدمها كمدمات المجتمع مث 
الدورات والندوات وورش العم  والمحاضتات 

 التمصصية.
 المستمت  تعليمة  المتمصص ووحدات متاكل ؛ جد -2

    ؛عل  كافية مدة وقب ( االستشارية المكا؛ب
 .االختصاص  ي حق  التدريبية بتامجها

 المعار   الندوات ا  أنشطته    المؤسسة ؛عل  -3
 ليا  اال؛فاقيات مح النقاشية  الحلقات التدريبية  ال رش
 الت اص  وشبكات اال رد وسائ  خر  م ( و الميا  
 .االختى 

 التعاون مع آليات التعليمية بتفعي  المؤسسة ؛ق د -4
الممتلفة مث  دوائت الدولة ومنظمات  المنظمات

لغت   المجتمع المدني م  خر  متكتات التعاون 
 .؛باد  المبتات فيما بينها

لتدريب  بتامج ؛نظيم  لى التعليمية المؤسسة ؛عم  -5
ا  قط  م  خر  محلي متمصصة مؤسسات  ي الطلبة

 .بتامج التدريب الصيفي والليارات والسفتات العلمية(

 نقا  الضاف:
 متمصصة مؤسسات  ي لتدريب الطلبة بتامجال ي جد  -1

  المية واالكتفاء بالمحلية  قط.
؛عم  المؤسسة التعليمية  لى قياس مدى الجهات  -2

للدورات  ي  المستفيدة  قط    طتي  اجتاء استبيانات
حي  يجب اجتاء استبيانات لجميع النشاطات فيما  يها 

 الندوات  ورش العم  والمحاضتات.
؛قاريت ؛ق يمية سن ية    االسهامات التي ال ؛ جد  -3

 قدمتها للمجتمع
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مث   الماصة البتامج المؤسسة التعليمية بتفعي  ؛ق د -6
االدمان والتدخي  والمنشطات  السرمة  مكا حة

 ني المتورية والمهنية واالسعا ات االولية للد اع المد
 الفتص:

التنسررري  مرررع الجهرررات المارجيرررة ذات االختصررراص لتنسررري  
 العم  و؛باد  المبتات  ي مجا  خدمة المجتمع.

 المماطت
ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد الحالي 
والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب المؤشتات 

 الماصة بهتا العنصت.
 

 :االو ادلة العنصت م قف 
 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت وج د وشائ  معلنة ؛صف السياسات والمطط واإلجتاءات نح  خدمة المجتمع 1
 مت  ت .؛تضم  البتامج التدريبية المقدمة لمدمة المجتمع ادلة 2

3 
أنشرررررطة ال حررررردات المتمصصرررررة لمدمرررررة المجتمرررررع  التعلررررريم المسرررررتمت  المكا؛رررررب 

يرررة القان نيرررة  االرشررراد النفسررري  اللراع الايرررادات  الطبيرررةاالستشرررارية  الايرررادات 
 (.والبيطتية

 و؛حتاج الى ؛حديث مت  ت

 و؛حتاج الى ؛حديث مت  ت استمداد أ تاد المجتمع لمتا   المؤسسة التعليميةبيانات سن ية ؛مث  مدى  4

ة إحصررائيات سررن ية بعرردد المحاضررتات الت   يررة والبررتامج التدريبيررة المتعلقررة بمدمرر 5
 مت  ت المجتمع

6 
إحصرررائيات سرررن ية باإلنفررراق الفعلررري  لرررى المررردمات  ؛قتيرررت االدارة السرررن ي اليلررري

 مت  تغيت  المقدمة للمجتمع

 غيت مت  ت جتمعإحصائيات سن ية أل داد الدراسات والمشاريع والمدمات والبح ت المتعلقة بالم 7

8 
ترتات إحصائيات سن ية بالنشاطات المتعلقة بمكا حة االدمان ومح  االمية وحمايرة ال

 مت  ت والبيئة والم ارد الطبياية وغيتها م  البتامج الت   ية

 مت  ت المتعلقة بمدمة المجتمع أنم ذج ألحد الدراسات 9

وجرر د اسررتطرع آلراء المجتمررع حرر   جرر دة المرردمات المقدمررة مرر  قبرر  المؤسسررة  10
 مت  ت للمجتمع

 غيت مت  ت اليات وقتارات اختيار ممثلي     المجتمع المدني  ي مجلا الجامعة 11
 مت  ت مةالمدمات المقدإحصائيات سن ية بعدد المستفيدي  م  ابناء المجتمع المحلي م   12
 غيت مت  ت لمجتمعإحصائيات سن ية بالمبادرات والمشاريع التنم ية والتسهيلية المقدمة لمدمة ا 13
 متوفر وتحتاج الى تحديث إ داد الدراسات المقدمة الى المجتمع 14

 متوفر إحصائيات سن ية    مشاركات مرك الجامعة  ي خدمة المجتمع 15
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 المناهجالمايار الثام :  -8
 متطلبرات اجهرة لرى م   قرادري  المتعلمري  مر  ن عيرة إل رداد المجتمرع  ري التغيرتات قيادة  ي والتعليم التتبية أداة المناهج ؛عد

 مبرتاتال لتر  يت متياملرة إطرار خطرة  ري االنسران بنراء ومفاهيمره  هد ره ق ا رده لره  لرم ب صرفه  رالمنهج والمسرتقب   العصت
 الشرام  لنمر ا أحردات أجر  مر  المتغ برة والمهرارات واال؛جاهرات المعل مرات المرتعلم اكتسرابى ال ؛ؤدي التي المرئمة التعليمية
 .للمتعلم والمتيام 

  ري لم حردةا الدراسرية جهالمنرا سرل باان نظاد المناهج  ي اقساد اليليرة هر  نظراد معتمرد مر  الر زارة ا تمرادا  لرى مبردأ ان  
ة مر  خرر  القرتن الماضري و قرا لمعراييت خاصرة لمرنح الشرهادة الدراسرية االولير ؛سرعينيات  ي ا تماده ؛م التي الهندسة كليات

دد ة والثانيرة  راالو  هر  السرا ات الدراسرية المطل بر محر ري  دلي  الهيئة القطاعية للعل د الهندسرية النا رتة والتري ؛تمثر   ري 
المنراهج  ؛لبري أن باإلمكران األهميرة م   إن لتل  والتغييت التجدد هي المعاصتة مجتمعاتال سمة  وال بد م  ادراك انال حدات  
 التتب يرة االهرداف لتحقير  الدولرة ؛تبناهرا التري ال سريلة ألنها وأول يا؛ها  أهمها م  ؛ي  لم إن والتغييت   التجديد هتا متطلبات
 مر  البنراء لمنرتجا العم     ليك ن قادرا و؛سهيله القادد الجي  ا داد الى الطتي   هي ؛ح يقها ينبتي  التي المنش دة والتعليمية

 ؛تسمها التي لسفةالف يعكا  أنه إذ القائمة  التتب ية والتعليمية الفلسفة ؛فست طتيقه  ع  للمجتمع المطل بة النقلة احدات اج 
 رصرينة  لميرة اسرا و ر     بنائه  ي ؛سا د محددة معاييت    ء المنهج بنا ويط ر يعد أن االهمية م   ان لتل    الدولة

    اجلها وضع م  التي األهداف ؛حقي  ؛ضتد م 
 ان خطة ؛ط يت ومتاجعة المناهج يمك  ادراجها بالنقا  التالية:

ؤو   ر  والسرماح للتدريسري المسر الحرتف ؛حديث المناهج    طتي  ا ادة النظت بالمناهج والمفتدات س اء باإلضا ة او  -1
لصريفية سن يا بما يترءد مع ؛ط رات العصت م  خر  ا داد خطة م  قبله خرر  العطلرة ا %10حديث بنسبة المقتر بالت

 العلمي.ح   ؛حديث المقتر و؛قديمها  ند بداية السنة الدراسية للقسم 
 ؛  يت مناهج حديثة للدراسات االولية والعليا. -2
خرت بنظرت واالستفادة مر  مرحظا؛ره  ري المجرا  العملري اضرا ة الرى االدراسة مدى قدرة المتيجي   ي ؛حقي  اهداف القسم  -3

 اال تبار مرحظات مسؤولي القطاع العاد والماص لمتيجي القسم ومرئمته لمتطلبات س ق العم 
 االخت بنظت اال تبار مرحظات التدريسيي   ي المقتر الدراسي. -4
 ؛قييم وقياس اللجنة العلمية لمفتدات المقترات الدراسية -5
  م  استمارات استبيان للطالب ال بداء مرحظا؛ه ح   المقتر الدراسي. -6

ا   مجم  رة مر  العناصرت مرع جردو  يتضرم  وصرف هرته العناصرت ومرمر يتي ن المايار الثام  م  معاييت اال تماد المؤسسري
ف ايرار وحسرب ؛صرنييتضمنه م  مؤشتات. فيما يلي ادناه وصف للمؤشتات التي ؛قدمها المؤسسة لي   نصت م   ناصرت الم

 س ات.
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 األو : االهدافالعنصت 

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال
    للقسم  ليها مصادق ؛تب ية اهداف ؛ ا ت 1

2 
 قب  م  معدة حسب دراسة المعاييت مؤشتات مع التعلم ممتجات ؛ ا  
 . ي المناهج متمصصة لجنة

   

 
 للعنصت االو : (SWOT ؛حلي  س ات 
 نقا  الق ة

 .للقسم  ليها مصادق ؛تب ية اهداف ؛ ا ت -1
حسرب  المعراييت مؤشرتات مرع الرتعلم ممتجرات ؛ ا ر  -2

 . ي المناهج متمصصة لجنة قب  م  معدة دراسة

 نقا  الضاف:
 ال ؛ جد

 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت:
 ال ؛ جد

 
 :االو ادلة العنصت م قف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت .للقسم  ليها مصادق ؛تب ية اهداف ؛ ا ت 1

 لجنررة قبرر  مرر  معرردة ةدراسرر بحسررب المعرراييت تاتمؤشرر مررع الررتعلم ممتجررات ؛ت ا رر  2
 .المناهج  ي ةمتمصص

 مت  ت
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 : محت ى المنهجالثانيالعنصت 

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 الطلبرة اكتسراب  لرى األكراديمي البتنرامج  ري الدراسرية المقرترات محتر ى  يسرا د

    .التمصص مجا   ياألساسية  المفاهيم

2 

 معل مرات متضرمنة دقير  االكاديميرة بشرك  البرتامج  ي الدراسية المقترات ؛ صف
 والمفرتدات الرتعلم للمقرتر ممتجرات يضرم للمقتر ممتصت المقتر وصف     امة
 ي رالمعتمردة  واألساليب المقتر  ي المعتمدة المقتر والمصادر  ليها يشتم  التي
 المقتر ؛ق يم

   

    .ا هوأهد المعلنة التعليمية المؤسسة رسالة مع األكاديمي البتنامجى محت   يت ا   3

 وميدانيرة معتفيرة خبرتات وانشرطة األكراديمي البتنرامج مقرترات محتر ى  يتضرم  3
 .ةالنفسي ومهارا؛هم وا؛جاها؛هم معار هم ؛ط يت  لى الطلبة بشك  يسا د ؛طبي ية

   

    .المستدامة المهنية التنمية  لى األكاديمي البتنامج مقترات محت ى  يشجع 5
    .والمجتمع الفتد حاجات بي  الت ازن األكاديمي  البتنامج مقترات محت ى  يتا ي 6
 

 :الثانيللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

 البتنررامج  رري الدراسررية المقررترات محترر ى  يسررا د -1
  رياألساسرية  المفاهيم الطلبة اكتساب  لى األكاديمي

 .التمصص مجا 
؛ق د المؤسسة التعليمية بإ طاء وصف دقير  لمفرتدات  -2

المنررراهج الدراسررررية باال تمررراد  لررررى اسرررتمارة ال صررررف 
 .األكاديمي

؛ق د المؤسسة التعليمية باال تماد  لى اليترب الصرادرة  -3
كررد بمرردى ؛ ا رر  ؤ والترري ؛ نقابررة المهندسرري  مررثرمرر  

 .لعم االمفتدات الدراسية مع متطلبات س ق 
 البتنرامج محتر ى  ؛ق د المؤسسة التعليمية بالت ا   بي  -4

 المعلنرة التعليميرة رسرالة المؤسسرة مرع األكراديمي
 .واهدا ه

 البتنرررامجت مقرررترا ؛قررر د المؤسسرررة التعليميرررة بتضرررمي  -5
 ؛طبي يرة وميدانيرة معتفيرة خبرتات وانشرطة األكراديمي

ومهرارا؛هم  معرار هم ؛طر يت  لرى الطلبرة بشرك  يسرا د

 نقا  الضاف:
 لألدلة التي ؛تضم  المؤشتات.الجيد ت شي  ال دد 
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النفسرررررية مررررر  خرررررر  الليرررررارات العلميرررررة  وا؛جاهرررررا؛هم
 الميدانية.

؛قررر د المؤسسرررة التعليميرررة بمتا ررراة مقرررترات البتنرررامج  -6
 المجتمع.مع حاجات س ق العم  وبما يمدد  األكاديمي

 الفتص:
 ال ؛ جد

 المماطت:
 ال ؛ جد

 

 :الثانيادلة العنصت م قف 

 

 الثالث: استتا؛يجيات التعليم والتعلمالعنصت 

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
 ي ذو  الطلبرة لرتعلم المتطلبرات الرزمرة ؛ر  يت  لرى التعليميرة المؤسسرة ؛عم 

 .؛قنية ووسائ  طتائ  م  التعليمية الماصة االحتياجات
   

2 
 التفييرتى  لر ؛شرجع الطلبرة والرتعلم للتعلريم متعرددة اسرتتا؛يجيات ؛سرتعم 
 األدائية و؛نمي مهارا؛هم المشكرت وح  الناقد

   

3 

 ليرة   مو ر المؤسسرة التعليميرة  ري والرتعلم التعلريم اسرتتا؛يجيات ؛طر ر
 االسرتتا؛يجية ؛لر  ؛قر يم  ري ؛سرا د الطلبرة التري قبر  مر  التاجعرة التغتيرة

 و؛ط يتها
   

4 
  ليةوالتفا االليتتونية التعلم طتائ  استعما   لى التعليمية المؤسسة ؛عم 

 .الحديثة
   

 

 الم قف اسم الدلي  ت

1 

 يقردد الرتي الدراسري الفصر  المقرتر  رمرل المقرتر  م اسر المقتر     امة معل مات
 : وكتل (الخ المعتمدة  والعملية النظتية السا ات  دد فيه 

 .للمقتر ممتصت وصف. أ
 .للمقتر التعلم ممتجات. ب
 .المقتر  ليها يشتم  التي المفتدات. ت
 .المقتر  ي المعتمدة المصادر. ت
 .المقتر ؛ق يم  ي المعتمدة األساليب. ج

 مت  ت

2 
 البتنرررامج مقرررترات مررر  اسرررتفاد؛ها امكانيرررة ؛ثبررر  المسرررتفيدة الجهرررات مررر  ؛قررراريت

 مت  ت . ملية بص رة األكاديمي
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 للعنصت الثالث: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

 المشركرت وح  الناقد التفييتى  ل لطلبةلع ي؛شجي جد  -1
خررر  طررتق الترردريا الترري  األدائيررة و؛نمرري مهررارا؛هم

 يتبعها التدريسي ن.
 الررررتعلم طتائرررر بعررررض  اسررررتعما   لررررى ةيليررررال ؛عمرررر  -2

كمتحلرررررة ابتدائيرررررة مررررر  خرررررر  اسرررررتمداد  ةاالليتتونيررررر
التقنيات الحديقة م   أجهلة  ت  اليتتونية وسب رات 

 ذكية واجتاء امتحانات اليتتونية لبعض المقترات(.

 نقا  الضاف:
 ذوي  الطلبررة لررتعلم المتطلبررات الرزمررة   يت رردد ؛رر -1

 .؛قنية ووسائ  طتائ  م  التعليمية الماصة االحتياجات
 للتعلريممحرددة مر  قبر  اليليرة  اسرتتا؛يجيات دد وج د  -2

 .والتعلم
 االليتتونيرررررة الرررررتعلم طتائررررر  اسرررررتعما  ررررري  الضررررراف -3

 .الحديثة والتفا لية

 الفتص:
التنسررري  مرررع الجهرررات المارجيرررة ذات االختصررراص لتنسررري  

 العم  و؛باد  المبتات  ي مجا  التعليم والتعلم.

 :المماطت
االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد الحالي ضاف 

والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب المؤشتات 
 الماصة بهتا العنصت.

 
 :الثالثادلة العنصت م قف 

 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت ويحتاج الى ؛حديث  .والتعلم التعليم استتا؛يجيات مجا   ي للدورات ؛دريبي سن ي  بتنامج 1

 والررتعلم التعلرريم اسررتتا؛يجيات ؛طرر يت  رري التعليميررة للمؤسسررة محررددة سررن ية خطررة 2
 مت  ت ويحتاج الى ؛حديث .المطبقة

 هتيةشرر نصرتف أو هتيةشر  مليرة ؛طبيقرات ألجررتاء تفيدةالمسر الجهرات مرع ا؛فاقيرات 3
 .العم  ميدان  ي الممتلفة اتالتمصص لطلبة

 غيت مت  ت 

 غيت مت  ت  .األكاديمي البتنامج مقترات م  مقتر ك   ي التعليمية االنشطة    سن ي  بتنامج 4

5 
 علمالرت ةوأنظمر ةذكير اتوقا ر وأجهرلة ممتبرتات مر  االليتتونري التعلم اتمتطلب ؛ ا ت

 غيت مت  ت األختى  االليتتوني

 االحتياجرررات ذوي  مررر  الطلبرررة ؛ررردريا طتائررر  حررر    ليهرررا مصرررادق واضرررحة آليرررة 6
 غيت مت  ت  .الماصة

 غيت مت  ت  .للطلبة التا؛ي التعلم ؛عليل وآليات سب  ح   سن ية خطة 7
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 التق يم و؛ط يت المناهج و؛حديثها العنصت التابع:

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 
ي يتم ؛ق يم قردرة و عاليرة نظراد التقر يم وال يراس المراص بتحصري  الطلبرة  ر

 المؤسسة التعليمية بص رة منتظمة.
   

2 
لة يتيح نظاد التق يم وال ياس  ي المؤسسة التعليميرة بيانرات منتظمرة وشرام

 بشسن ج دة المنهج.
   

3 
    طتي  ادخا  بعض التجديدات المعاصتة( المقترات  يتم ؛حديث المناهج

 . ي ميدان التمصص وحاجات المجتمع وس ق العم  بص رة منتظمة
   

4 
لرى  يتم نشت نتاجات التعلم لي  بتنامج أكاديمي مع وج د االدلة التري ؛رد  

 .امترك الطلبة المتيجي  لهته النتاجات مقارنة باأل  اد السابقة
   

    .الطلبة لتقييم واضحة ومتن  ة محددة آليات األكاديمي البتنامج يتضم  5

6 
 االمتحانرات واألخرت بسحردت التنظيمراتيتم ؛ط يت المناهج    طتير  ؛طر يت 

نهج المنهجية والعم  بنظاد السا ات المعتمدة  المقرترات( والتحر   الرى المر
 .االليتتوني

   

    و؛ط يته المنهج ؛صميم  ي المستفيدة الجهات ممثل  يشارك 7
 

 :التابعللعنصت  (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:

التقرر يم وال يرراس المرراص يررتم ؛قرر يم قرردرة و عاليررة نظرراد  -1
بتحصي  الطلبة  ي اليلية م  خر  مناقشة طتق ونتائج 
االمتحانررات  رري مجررالا األقسرراد ومجلررا اليليررة بصرر رة 

 .منتظمة
ت يتيح نظاد التق يم وال ياس  ي المؤسسة التعليمية بيانا -2

 منتظمة وشاملة بشسن ج دة المنهج.
بعرض  ر  طتير  ادخرا  ( المقرترات  يتم ؛حرديث المنراهج -3

التجديرررردات المعاصررررتة  رررري ميرررردان التمصررررص وحاجررررات 
 المجتمع وس ق العم  بص رة منتظمة.

؛تضررم  كرر  البررتامج األكاديميررة  رري اليليررة آليررات محررددة  -4
 واضحة ومتن  ة لتقييم الطلبة.

؛ستمدد المؤسسة التعليمية آلية محددة إلجرتاءات ؛طر يت  -5
صرحيات القسم العلمري ل و قا  المناهج الدراسية و؛حديثها 

 نقا  ضاف:
 .يتم نشت نتاجات التعلم لي  بتنامج أكاديميال  -1
يتم ؛ط يت المناهج    طتي  ؛ط يت االمتحانات واألخرت ال  -2

ت بسحرررردت التنظيمررررات المنهجيررررة والعمرررر  بنظرررراد السررررا ا
 .المعتمدة  المقترات( والتح   الى المنهج االليتتوني

 . دد ا تماد نظاد اليتتوني لتحلي  نتائج االمتحانات -3
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لتحررديث المنرراهج الدراسررية بمررا يرئررم سرر ق العمرر  ليا ررة 
 االختصاصات.

وضررع خطررة محررددة مرر  قبرر  المؤسسررة التعليميررة للتحرر    -6
 للتعلرريم االليتتونرري ؛عتبررت طفررتة  لميررة رائرردة  رري التعلرريم

 ؛ اكب التط ر الحاص   ي التينل جيا.
ة لتقيررريم ؛قررر د المؤسسرررة التعليميرررة باسرررتبيانات مدروسررر -7

المررنهج مرر  قبرر  الطلبررة والمررتيجي  وسرر ق العمرر  ؛عطرري 
 رويا واضحة واحصائية  الية لتقييم المنهج العلمي.

 الفتص:
العمرررر  بنظرررراد السررررا ات المعتمرررردة  المقررررترات( والتحرررر   الررررى 

 و قا  لت جهات ال زارة. المنهج االليتتوني
 التنسي  مع الجهات المارجية ذات االختصراص لتنسري  العمر 

 و؛باد  المبتات  ي مجا  التعليم والتعلم.

 المماطت:
 اذة الطلب تحصي خاص ب قياسو  تق يمل متكلي  يتم ا؛باع نظاد

 ال يمك  لليلية ؛غييته ك نه محدد بقان ن.

 

 :التابعادلة العنصت م قف 

 

 األكاديميالتعاون الدولي  ي ؛ق يم البتنامج الماما: العنصت 

 المؤشتات ت
 درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 كليا   جلئيا    جدي ال

1 

؛تسكررررد المؤسسررررة التعليميررررة بصرررر رة منتظمررررة مرررر  ان ممتجررررات البتنررررامج 
االسرررتعانة بمعررراييت األكررراديمي مت ا قرررة مرررع المعررراييت العالميرررة  ررر  طتيررر  

تا راة االقساد العلمية المناظتة  ري الجامعرات العالميرة لتقر يم المنراهج مرع م
 .مرءمتها للبيئة العتاقية

   

2 
؛عقرررد المؤسسرررة ا؛فاقيرررات مرررع االقسررراد المنررراظتة  ررري الجامعرررات العالميرررة 
ة التصينة لتط يت المنراهج واستضرا ة خبرتاء المنراهج  ري الجامعرات العالمير

 لمناقشة آليات ؛ق يمها و؛ط يتها.
   

 الم قف اسم الدلي  ت
 مت  ت   .للطلبة ؛جتى  التي التقييمات لطبيعة محددة آلية 1
 مت  ت ويحتاج الى ؛حديث  .االمتحانات نتائج لتحلي  التعليمية المؤسسة  ي احصائي اليتتوني داظن 2
  مت  ت .العم  وس ق  والمتيجي  الطلبة قب  م  المنهج لتقييم مدروسة استبيانات 3
 مت  ت .و؛حديثها الدراسية المناهج ؛ط يت إلجتاءات محددة آلية 4
 غيت مت  ت .االليتتوني التعلم ىال للتح   محددة خطة 5
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 للعنصت الماما: (SWOT؛حلي  س ات  
 نقا  الق ة:
 ال ؛ جد 

 نقا  الضاف:
تسكرررررد مررررر  ان ممتجرررررات البتنرررررامج ال ؛ جرررررد وسرررررائ  لل -1

 .مي مت ا قة مع المعاييت العالميةاألكادي
ا؛فاقيرررات مرررع االقسررراد المنررراظتة  ررري الجامعرررات غيررراب  -2

 .المناهجالعالمية التصينة لتط يت 
استضررا ة خبررتاء المنرراهج  رري الجامعررات العالميررة  رردد  -3

 لمناقشة آليات ؛ق يمها و؛ط يتها.
 الفتص:

؛طبيررررر  المعررررراييت ال طنيرررررة ال تمررررراد برررررتامج التعلررررريم  -1
 الهندسي.

لغرررت   العمررر  ببرررتامج الت أمرررة مرررع الجامعرررات العالميرررة -2
التعرراون العلمرري معهررم لل صرر   للمعرراييت العالميررة الترري 

 الجامعات العالمية مث  هته؛نهجها 

 المماطت:
ضاف االمكانية المادية لليلية بسبب وضع البلد الحالي 
والتي يؤشت سلبا   لى ؛عليل او ؛  يت اغلب المؤشتات 

 الماصة بهتا العنصت.

 
 :الماماادلة العنصت م قف 

 
 
 
 

 الم قف اسم الدلي  ت

1 
 مررع  يهررا المطبرر  األكرراديمي البتنررامج ممتجررات ؛ ا رر  مرردى  رر  ؛ق يميررة دراسررات
 غيت مت  ت  .العالمية المعاييت

 اتالجامعر  ري المنراظتة العلميرة االقسراد مرع التعليميرة المؤسسة  ي م شقة ا؛صاالت 2
 .العالمية

ويحتاج الى  جلئيا   مت  ت
 ؛حديث 

 المنررراهج لتقررر يم التصرررينة العالميرررة الجامعرررات  ررري المنررراظتة االقسررراد مرررع ا؛فاقيرررات 3
 .و؛ط يتها

ويحتاج الى  جلئياُ  مت  ت
 ؛حديث 

4 
 ق يم؛ آليات ةلمناقش العالمية الجامعات  ي المناهج خبتاء ا ةباستض ممتلفة وشائ 

 .والمناهج األكاديمي البتنامج و؛ط يت
ويحتاج الى  جلئياُ  مت  ت

 ؛حديث 



 
 
 
 

 الثالثالفصل 
اخلالصة واستخراج حجم 

 الفجوة
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 استخراج حجم الفجوةاخلالصة والفصل الثالث: 
هي سرؤالي :   ي ج هتهاالمطل ب ؛ح يقه و  لى مقارنة األداء الفعلي مع األداء  المؤسسات؛حلي  الفج ة ه  األداة التي ؛سا د 
حديررد نطر ي  لرى ؛ك نهرا  مليرة ؛ ؛حسرينها يجربيشرف  ر  المجراالت التري وبالترالي يرتم ال "أير  نحر  " و "أير  نتيرد أن نير ن 

ليميررة  كليررة برري  األداء الحررالي لمؤسسررتنا التع يرراس حجررم الفجرر ة ولمتطلبررات والقرردرات الحاليررة. الو؛ شيرر  وا تمرراد الفررتق برري  
ير  الم يراس ؤسسات التعليم العرالي  ري العرتاق ؛رم ؛طبالهندسة( وبي  ما يجب ؛طبيقه  ي معاييت اال تماد المؤسسي ال طنية لم

 ال؛ي:مطابقة المؤشتات و كاو؛م ا تماد الدرجات حسب درجة  الثرشي الم ج د أساسَا ضم  المعاييت
 درجة 0الي جد =  -1
 جلئيا = نصف الدرجة القص ى للمؤشت. -2
 كليا  = الدرجة القص ى للمؤشت. -3

 المعاييت وكاال؛ي:و ي ادناه ؛طبي  للم ياس الثرشي  لى 
 

 (%7لمايار األو : استتا؛يجية المؤسسة التعليمية  ا -1
 درجة( 42العنصت االو : المطة االستتا؛يجية  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
؛تررر  ت  ررري المؤسسرررة التعليميرررة رؤيرررة ورسرررالة م شقرررة و؛حقررر  

 األهداف  مليا ويتم متاجعتها دوريا.
   12 12 

  6 6   ؛ق د المؤسسة بنشت التؤية والتسالة وا رنها 2

3 
 ؛حق  التسالة متطلبات المؤسسة التعليميرة والجهرات المسرتفيدة

 ومتطلبات س ق العم 
   12 6 

4 
يتم بنراء المطرط  لرى و ر  بتنرامج زمنري محردد وقا ردة بيانرات 

مع رسالة المؤسسة وأهدا ها بما يحق  التطر يت ؛ي ن منسجمة 
 .والتحسي  المستمت

   12 6 

 30 42 المجم ع
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 درجة( 28العنصت الثاني: اال اق واالجتاءات والتطبيقات  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
   ال ي جد

   12 6  لتقييم األداء المؤسسي.؛ جد آلية  م   1

2 
؛عتمرررد المؤسسرررة  لرررى الدراسرررات العلميرررة والميدانيرررة  ررري رسرررم 
خارطرررة الطتيررر  لبنررراء العمليرررات التعليميرررة و؛ط يتهرررا ومعالجرررة 

 المل .
   6 3 

؛سررهم المؤسسررة التعليميررة  رري ؛فعيرر  التشررتيعات الترري ؛شررجع  3
 .ياألداء المؤسس لى االنتقا  م  المتكلية الى الرمتكلية  ي 

   10 5 

 14 28 المجم ع
 
 
 
 

 (%18الثاني: الح كمة واإلدارة   المايار -2
 درجة( 34العنصت االو : ال يادة واإلدارة  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

  6 6   .؛ جد هياك  ؛نظيمية كلية وجلئية ويتم متاجعتها بص رة دورية 1

2 
؛عمررر  المؤسسرررة  لرررى ؛طبيررر  قررران ن الجامعرررات بشرررك  كامررر  

  6 6   .ودقي 

يتررررر  ت دليررررر  مسرررررؤوليات المجرررررالا االكاديميرررررة وصررررررحيا؛ها  3
  4 4   .األقساد( الجامعة  اليليات  

    6 0 .؛مثي  ارباب العم   ي مجالا المؤسسة 4

ي جرررد ؛ صررريف وظيفررري م شررر  للمؤسسرررة و؛شررركير؛ها و؛جرررتى  5
   6 3  .متاجعته بص رة دورية

   6 3  .؛ جد خطة لتحسي  األداء 6
 22 34 المجم ع

  

(70م   44الدرجة اليلية للمايار االو  هي    
م  الدرجة اليلية للمعاييت %4.4أي ما يعاد    
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 درجة( 20العنصت الثاني: األخرقيات والشفافية المؤسسية  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

    4 0 ؛ت ا ت ق ا د السل ك ال ظيفي 1
    6 0 ؛ جد آلية الستقطاب العاملي  االكفاء والمتميلي  2

؛تا رري المؤسسررة مبرردأ الشررفافية وال ضرر ح  رري التطبيرر  اليامرر   3
  4 4   .المعل مات لجميع العاملي لألنظمة و؛  ت 

  6 6   ي جد نظاد مالي معل  للح ا ل  ي المؤسسة 4
 10 20 المجم ع

 
 درجة( 42العنصت الثالث: بناء و؛ط يت القدرات  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
اشرررررتاك ممثلررررري المجتمرررررع المحلررررري  ؛عمررررر  المؤسسرررررة  لرررررى 

واألكررراديميي  واإلداريررري  والمرررتيجي   ررري وضرررع خطرررط التطررر يت 
 للمؤسسة التعليمية.

   6 3 

2 
يترررر  ت نظرررراد لتلقرررري مقتتحررررات منتسرررربي المؤسسررررة التعليميررررة 

  4 4   .وشكاواهم  وكيفية التعام  معها

  6 6   .ي جد ؛عتيف واضح ومعل  بمدمات المؤسسة التعليمية 3
    4 0 .؛ جد معاييت الختيار الجهات المارجية ذات العرقة و؛صنيفها 4

5 
؛تررر ا ت ضررر ابط ؛رررنظم ؛عاقرررد المؤسسرررة مرررع الجهرررات المارجيرررة 

 .المتمصصة أو المعنية
   4 0 

؛عمررر  المؤسسرررة التعليميرررة  لرررى وضرررع ميلانيتهرررا و قرررا  لمطرررة  6
   4 2  .التحسي  والتط يت

 المؤسسة التعليمية براألم  الر ظيفي وأنظمرةيشعت العامل ن  ي  7
   6 3  .التسمي  الصحي

    4 0 .يت  ت  تي  مت ازن لبناء القدرات و؛ط يتها 8

9 
يرة  ري يت  ت االستمداد االمث  لنظم المعل مرات واإلدارة اإلليتتون

  4 4   المؤسسة

 22 42 المجم ع
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 درجة( 44واألنظمة والتعليمات  العنصت التابع: وض ح السياسات والق اني  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

لفتص ا؛  ت المؤسسة التعليمية نظاما  معلنا  وشفا ا  يكف  ؛يا ؤ  1
   6 3  والعدالة  ي التعيي  واالختبار والمنح والح ا ل

التعليمية سياسات م شقة وواضحة و ادلة بشسن ؛  ت المؤسسة  2
 .إجتاءات التتقية

   4 4 

3 
؛عمررر  المؤسسرررة التعليميرررة  لرررى ا ررررن م اصرررفات ال ظرررائف 
وشرررتو  التعيررري  ومعل مرررات  امرررة  ررر  المؤسسرررة ورسرررالتها 

 .وبتامجها
   6 6 

4 

؛عمرررر  المؤسسررررة التعليميررررة  لررررى نشررررت معل ما؛هررررا وبيانا؛هررررا 
ات المؤسسة ورسالتها وأهدا ها والبتامج والمقرتر متضمنة   رؤية 

 والدرجات االكاديمية ومتطلبات القب   والتمتج وأ ضاء مجرالا
الجامعررة واليليررات واالقسرراد وأ ضرراء هيئررة الترردريا والمرر ظفي  

 والطلبة(.

   12 12 

5 
يت ؛  ت المؤسسة التعليمية نظاما  للث اب والعقاب  ي ض ء معراي

التمييرل بري  الطرررب واحترتاد مبرادئ حقرر ق محرددة يضرم   رردد 
 .االنسان

   6 6 

  6 6   يشتتك بعض الطلبة  ي ح  المشكرت 6

؛ جد لدى المؤسسة التعليمية ض ابط وق ا د وانظمرة مرؤشتة  ري  7
  4 2   .سل ك الطلبة و؛ي ن واضحة ومعلنة

 39 44 المجم ع
 

 درجة( 40الماما: االليات واإلجتاءات  العنصت 

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 القص ى 
 التقييم

 كليا   جلئيا   ال ي جد

؛ررر  ت المؤسسرررة التعليميرررة نظررراد الضررر ابط االخرقيرررة السرررتمداد  1
 .التقنيات الحديثة

   6 0 

2 
 للتدريسرريي  ؛رر  ت المؤسسررة التعليميررة أجرر اء الحتيررة االكاديميررة

 واالداريي  والطلبة  للتعبيت    آرائهرم  ري كر  مرا يمرص قضرايا
 .الجامعة(

   6 6 
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؛ جرد لردى المؤسسررة التعليميرة قر اني  و؛عليمررات ؛رؤم  الحمايررة  3
   4 2  .الفيتية

؛ جرررد لررردى المؤسسرررة التعليميرررة اليرررات ؛قيررريم دوري ومسرررتمت  4
 .لسياسا؛ها واجتاءا؛ها ومنش را؛ها

   6 0 

5 
؛طبرررر  المؤسسررررة التعليميررررة نظرررراد الترررردقي  الررررداخلي للجرررر دة 

 .و مليات التقييم التا؛ي
   6 0 

؛عمررر  المؤسسرررة التعليميرررة  لرررى مقارنرررة ادائهرررا مرررع مؤسسرررات  6
 .؛عليمية  المية رصينة

   6 0 

؛ جد الية  م  واضحة لردى المؤسسرة التعليميرة لرسرتفادة مر   7
   6 3  . مليات التغتية التاجعة

 11 40 المجم ع
 
 
 
 

 (%10لمايار الثالث: الم ارد المالية والمادية  ا -3
 درجة( 44العنصت األو : الم ارد المالية  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
؛ جررد لرردى المؤسسررة التعليميررة خطررة ماليررة م شقررة ومعلنررة متضررمنة 
؛ قعرررات المؤسسرررة بشرررسن المررر ارد والنفقرررات  ويرررتم متاجعتهرررا بشرررك  

 .مستمت
   6 3 

    4 0 ؛عكا المطة المالية روية ورسالة  واهداف المؤسسة التعليمية. 2
  10 10   المؤسسة التعليمية  لى ؛ن يع مصادر التم ي .؛عم   3
    4 0 ة.؛تضم  المطة المالية م ارد مالية كافية لم اجهة المماطت المحتمل 4

؛ جررررد إدارة ممتصررررة ؛ترررر لى مسررررؤولية ادارة الشررررؤون الماليررررة  رررري  5
  6 6   المؤسسة التعليمية.

6 
المم لررة  رري أوجرره االنفرراق ؛ترر  ت وشيقررة مهنيررة ؛تضررم  الصرررحيات 

المرررالي لمرررديتي ال حررردات التنظيميرررة وبحسرررب الهيكررر  التنظيمررري  ررري 
 المؤسسة.

   4 0 

  2 2   ؛طب  المؤسسة أحدت النظم المحاسبية المهنية. 7
  4 4  ي جررد  رري المؤسسررة التعليميررة نظرراد يررؤم   مليررة الترردقي  والتقابررة  8

 (180م   104الدرجة اليلية للمايار الثاني هي  
م  الدرجة اليلية للمعاييت %10.4أي ما يعاد    
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 المالية الداخلية.

 التدقي  المارجي  المالي( سن يا  ب اسطة جهة حك مية؛جتي  مليات  9
   4 2  مستقلة.

 27 44 المجم ع
 
 درجة( 56لعنصت الثاني: الم ارد المادية  ا

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 القص ى 
 التقييم

 كليا   جلئيا   ال ي جد
  4 4   هاالمادية واحتياجا؛؛ جد لدى المؤسسة قا دة بيانات بالم ارد  1

؛ جد لدى المؤسسة التعليمية خطرة ط يلرة المردى ومعتمردة مر   2
 اإلدارة العليا للمؤسسة.

   8 4 

ئمرة ؛  ت المؤسسة التعليمية الُبنى التحتية وايجاد بيئة  م  مر  3
 وجتابة ؛حظى بصيانة جيدة.

   6 3 

4 
ية م  القا رات الدراسري جد  ي المؤسسة التعليمية العدد اليا ي 

 ومكا؛ب أ ضاء هيئة التدريا والممتبتات وال رش والمعام .
   6 3 

؛طبرررر  المؤسسررررة التعليميررررة معرررراييت الجرررر دة الماصررررة بررررالبنى  5
 التحتية.

   6 3 

؛عم  المؤسسة التعليمية  لى ؛  يت اجرتاءات الصرحة والسررمة  6
 المهنية.

   8 8 

7 
أجهرررلة حاسررر ب و؛قنيرررات معل مرررات ؛ررر  ت المؤسسرررة التعليميرررة 

م متط رة وكافية ومتاحة م  حيث العدد والن عية واالدامرة و؛تسر
 بالمتونة.

   4 2 

8 
؛عمرر  المؤسسررة التعليميررة  لررى ؛رر  يت الررد م الفنرري الرررزد  رري 

 استمداد ؛قنيات اال؛صاالت والمعل مات.
   4 2 

التعليميررة  يررتم اسررتمداد ؛قنيررة المعل مررات  رري  عاليررات المؤسسررة 9
 الممتلفة.

   4 2 

؛ جرررررد أنظمرررررة أمررررر  وحمايرررررة وصررررريانة المعل مرررررات المتعلقرررررة  10
 بالمؤسسة التعليمية.

   6 6 

 37 56 المجم ع
 
 
 
 

 (100م   64الدرجة اليلية للمايار الثالث هي  
م  الدرجة اليلية للمعاييت %6.4أي ما يعاد    
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 (%10  ا ضاء هيئة التدرياالمايار التابع:  -4
 درجة( 18العنصت االو : آلية اختيار ا ضاء هيئة التدريا  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

الهيئررررة  ؛حديررررد احتياجررررات المؤسسررررة التعليميررررة مرررر  أ ضرررراء 1
 التدريسية و؛مصصا؛هم مستندة الى رؤيتها وأهدا ها.

   10 5 

2 
 هيئرة ا ضاء الختيار االختصاص ذوي  م  مهنية لجان ؛شكي 

 وقدرا؛هم. مؤهر؛هم ؛تضم  لمعاييت و قا لألنشطة التدريا
   8 8 

 13 18 المجم ع
 

 درجة( 32العنصت الثاني: كفاءة ا ضاء هيئة التدريا  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 لتطر يت التدريبيرة برالبتامج خطرط التعليمية المؤسسة لدى ؛ جد

 وقدرا؛هم. التدريا هيئة ا ضاء مهارات
   10 10 

 الهيئرة أ ضراء وخبرتات بمرؤهرت خاصرة بيانرات ق ا رد ؛ جرد 2
 .التدريسية

   6 6 

 ؛مردد المؤسسرة التري المجاالت  ي التدريا هيئة  ض  يسهم 3
 ؛مصصه. مجا   ي التعليمية

   16 16 

 32 32 المجم ع
 

 درجات( 6العنصت الثالث: البيئة التعليمية أل ضاء هيئة التدريا  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

 لتطر يت التدريبيرة برالبتامج خطرط التعليمية المؤسسة لدى ؛ جد 1
 وقدرا؛هم. التدريا هيئة ا ضاء مهارات

   6 6 

 6 6 المجم ع
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 درجة( 44العنصت التابع: المدمات الدا مة أل ضاء هيئة التدريا  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ي جدال 

؛عمرررر  المؤسسررررة التعليميررررة  لررررى ؛رررر  يت المتطلبررررات البحثيررررة  1
  .للتدريسي

   6 3 

يرة والمتطلبرات االدار  ؛  ت المؤسسة التعليمية الظتوف المناسربة 2
 .والتعليمية

   12 6 

أسراليب التعلريم ؛ جد ؛عليمات واضحة ودقيقرة ؛تضرم  اسرتمداد  3
 .والتعلم

   6 0 

 لالج ائ لمنح ومعاييت ؛عليمات بتطبي  التعليمية المؤسسة ؛عم  4
 .التدريسية هيئة  ض  اداء و؛قييم العلمي العلمية والبحث

   8 4 

5 
 التدريسرية الهيئرة لعضر  ؛سرهيرت التعليميرة المؤسسرة ؛مرنح

 التدريبيرة والر رش التط يتيرة والردورات  ي المرؤ؛متات للمشاركة
 والعالميةواإلقليمية  المحلية

   12 6 

 19 44 المجم ع
 
 
 
 

 (%12المايار الماما: الطلبة   -5
 درجة( 66العنصت االو : المدمات الطربية  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 القص ى 
 التقييم

 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 ومحرددة ومعلنرة واضرحة سياسرة التعليميرة المؤسسرة ؛ر  ت

 .للقب  
   2 1 

2 
 مكران طالرب  ري لير  خراص بملرف التعليميرة المؤسسرة ؛حرتفظ
 ومسرت اه ؛تعلر  بسرل كه ونشراطه معل مرات يحر ي  وآمر  سرتي 

 .األكاديمي
   6 6 

3 
  ضرر   ومتيحرة للطلبرة خاصرة امراك  التعليميرة المؤسسرة ؛ر  ت
 الطعراد لتقرديم المتا ر  المرئمرة مر  كراف  ردد وجر د  ر 

 .المدمات م  ذل  الطبية وغيت والت اية والصيانة
   4 2 

 (100م   60الدرجة اليلية للمايار التابع هي  
م  الدرجة اليلية للمعاييت %6أي ما يعاد    
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4 
 االقسراد والمرتيح لطلبرة االمر  السرك  التعليميرة المؤسسة ؛  ت

  ري السرل ك ؛حكم التي م  الق ا د مجم  ة وج د مع الداخلية
 .للسك  المستمدمي  الطلبة لدى معل مة و؛ي ن السك   داخ 

   6 3 

5 

 الطربيرة االرشرادية للمردمات الردالئ  التعليميرة المؤسسرة ؛ر  ت
 البررتامج معل مررات  رر   المؤسسررة  متضررمنة   ؛قرردمها الترري

 الشرهادات  العلميرة  الردرجات وان ا هرا  المقرترات  الدراسرية
 أ ضراء مجلرا التردريا  االداريري   هيئرة ا ضراء اسرماء

 ان الدراسرية التسر د والتسرجي   القبر   متطلبرات الجامعرة 
 االكاديميرة  االنظمرة الردرجات العلميرة  مرنح ق ا رد وجردت 

 ) كا ة الطلبة ؛هم التي االمتحانات والسياسات

   2 2 

6 
 أراء لمعت رة دورية استطر ات بسجتاء التعليمية المؤسسة ؛ق د

 .لهم المقدمة الطربيةالمدمات  بشسن الطلبة
   4 2 

7 
 لنر ا؛ج مناسربة الطلبرة) ؛قر يم (اختبرار  مليرات ؛ير ن  أن يجب
  التحقر مع و دالة بفا لية ؛طبيقها يتم وأن المستهد ة  التعلم

 ؛ح يقه. ؛م التي المست ى  م  المستق 
   6 3 

8 

 الممتجرات  ر  االحصرائية البيانرات التعليميرة المؤسسرة ؛ر  ت
 المر اد  ري النجراح البرتامج  ونسرب انر اع ممتلرف  ري الطربيرة
 نسرب  ر   ضرر الدراسرية  والمسرت يات الممتلفرة الدراسرية
 الدراسية. والم اد بالغياب والتس ب والتسجي   والفص  التس ب

   6 6 

9 
 بتغتيرة الطلبرة ؛لويرد ؛ضرم  واضرحة اجرتاءات المؤسسرة ؛ر  ت
 والتعلم التعليم  ملية ؛عليل اج  م  ادائهم مست ى     راجعة

   6 3 

10 
 المناسربة والبرتامج المردمات و؛ر  ت الطلبرة احتياجرات ؛حردد
 )ةالعلمي االستقصاءات نتائج  لى االحتياجات  بناء   ؛ل  لدراسة

   4 2 

11 
 التي المالية المنح والمسا دات جميع    م شقة اجتاءات ؛ جد

 .المحتاجي  الطلبة الى المؤسسة ؛قدمها
   4 2 

    6 0 .األكاديمي باإلرشاد خاصة بتامج التعليمية المؤسسة ؛  ت 12

13 
 ذوي  مرر  الطلبررة لررد م وحرردة التعليميررة المؤسسررة ؛رر  ت

 .الماصة االحتياجات
   6 0 

14 
 وجر د ؛يفر  وأنظمرة ق ا رد التعليميرة المؤسسرة لردى ؛تر  ت

 آليرات وجر د مرع الطلبرة  لشرؤون  وشابتة  ادلة إدارية إجتاءات
 والتظلم النلا ات  ي للنظت  عالة

   4 4 

 36 66 المجم ع
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 درجة( 30العنصت الثاني: المتيج ن  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 لمتابعررة المررتيجي  وحرردة ؛نظيميررة المؤسسررة لرردى ؛ جررد

 .و؛ ظيفهم
   6 6 

  4 4   المتيجي . الت اص  مع آليات ؛فعي  ؛ جد 2

3 
للمررتيجي   ال حرردة التنظيميررة  لررى إقامررة دورات ؛دريبيررة ؛عمرر 

 التط يت المهني. مجا  غيت العاملي   العاطلي (  ي
   6 6 

4 
 آلراء دوريرة اجرتاء اسرتطر ات  لرى التنظيميرة ال حردة ؛عمر 

 المتيج ن  بها التي يعم  المؤسسات
   4 4 

5 
؛عطررري  ؛عمررر  ال حررردة التنظيميرررة  لرررى اجرررتاء دراسرررات ميدانيرررة

 العم  المحتملة.  تص مؤشتات   
   4 0 

6 
 رررر   ؛ جررررد لرررردى ال حرررردة التنظيميررررة قا رررردة بيانررررات متياملررررة

 المتيجي .
   6 6 

 26 30 المجم ع
 

 درجات( 6العنصت الثالث: خدمات االرشاد النفسي والت جيه التتب ي  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 القص ى 
 التقييم

 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 

 قبر  ُيردار مر  والتتبر ي  النفسري لإلرشراد متمصرص متكل ي جد
  لرى الطلبرة مسرا دة الرى ويهردف المجرا  هتا  ي متمصصي 

 لممارسرة مهامره اإلرشرادية التدريسريي  و؛هيئرة والنجراح النمر 
 .الطلبة خص صية  لى المحا ظة مع بنجاح

   6 3 

 3 6 المجم ع
 

 درجات( 10العنصت التابع: االنشطة والفعاليات الطربية والتعاون الدولي  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 

 بالنشراطات ؛هرتم مفعلرة وحردات المؤسسرة التعليميرة لدى ؛ جد
 وغيتهرا والثقافيرة والتياضرية والفنيرة العلميرة لتنميرة القردرات

  ري المشراركة  لرى الطلبرة و؛شرجيع ماديرا   د مها  لى و؛عم 
 .واحتياجا؛هم ؛ترءد واهتماما؛هم التي المجاالت

   2 2 



 2019 –تقرير التقييم الذاتي                                                    جامعة دياىل                                                                                                   –كلية اهلندسة 
 

83 
  

2 

 خردمات  -الحاجرة نرد اقتضراء  –التعليميرة  المؤسسرة ؛ر  ت
دراسررتهم  رري البلررد  مرردةالررد م المناسرربة للطرررب األجانررب خررر  

لتلبيررة االحتياجررات الماصررة  وأن ؛يرر ن هررته المرردمات مصررممة
 .بالطلبة

   2 0 

3 
واألدلررررة  ؛ جررررد  رررري المؤسسررررة التعليميررررة التعليمررررات واالنظمررررة

 ودراسة الطلبة األجانب و؛نظمها. ؛سه  اقامة االرشادية التي
   4 4 

4 
خرر   الدراسرية مر الُمنح  ؛ سيع التعليمية  لى ؛عم  المؤسسة

 العالمية التصينة. الت اص  مع الجامعات
   2 0 

 6 10 المجم ع
 

 درجات( 8العنصت الماما: دور الطلبة والمساهمة  ي صنع القتارات  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 القص ى 
 التقييم

 كليا   جلئيا   ال ي جد
    4 0 التعليمية العليا للمؤسسة االدارة  ي للطلبة ممثلية ؛ جد 1

2 
 ا يرار مر  لرسرتفادة خاصرة اجرتاءات التعليميرة المؤسسة ؛  ت

 التعليمية المؤسسة قتارات  ي ا؛ماذ الطلبة ومقتتحات
   4 2 

 2 8 المجم ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (100م   73الدرجة اليلية للمايار الماما هي  
للمعاييتم  الدرجة اليلية  %7.3أي ما يعاد    
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 (%24ادس: البحث العلمي  المايار الس -6
 درجة( 54  العنصت االو : بيئة البحث العلمي

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
يترر  ت لرردى المؤسسررة قسررم  ؛شرركي ( يترر لى وضررع خطررة م شقررة 

 للبحث العلمي.وواضحة ومعلنة 
   6 6 

2 
يشررررتتك ممثلرررر  الجهررررات المسررررتفيدة مرررر  خرررردمات المؤسسررررة 

 التعليمية  ي صياغة المطط.
   6 0 

3 
؛لبررري خطرررة البحرررث العلمررري متطلبرررات سررر ق العمررر  واحتياجرررات 

 المجتمع.
   6 0 

4 
؛لتررررلد المؤسسررررة التعليميررررة بالسياسررررات واالجررررتاءات المتصررررلة 

 باالبتعات والبحث العلمي.
   4 4 

5 
 ؛ترر ا ت لرردى المؤسسررة وسررائ  التحفيررل اليافيررة لت ايررة البرراحثي 

 ود مهم مادي ومعن ي.
   4 2 

6 
 ؛  ت المؤسسة التعليمية مستللمات البحث العلمي كا رة بمرا  ري
ذلررر  ممتبرررتات وورش  لميرررة واجهرررلة ومعررردات ومررر اد ومجررررت 

 بح شهم.أل ضاء هيئة التدريا وطلبة الدراسات العليا إلنجاز 
   6 3 

7 
ة ؛ جد لدى المؤسسة التعليمية بتامج  م  لصيانة البنى التحتير

 واالجهلة والمعدات بص رة دورية وادامتها.
   6 6 

8 

؛ترر  ت لرردى المؤسسررة التعليميررة سياسررات  امررة واضررحة ؛حكررم 
انظمررة ملييررة معرردات البحررث واسررتبدالها بمررا  رري ذلرر  المعرردات 

 رر  طتيرر  مررنح ا ضرراء هيئررة  الترري حصررل   ليهررا المؤسسررة
 التدريا او االقساد او معاهد البح ت  يها.

   4 4 

9 
؛  ت المؤسسرة شرتو  الصرحة والسررمة المهنيرة لتيفر  سررمة 
البرراحثي  وأنشررطتهم البحثيررة  وكررتل  سرررمة اآلخررتي   رري داخرر  

 المؤسسة وخارجها
   6 6 

10 
ت متطلبرات المعرايي؛تسكد المؤسسة م  أن بح شها العلمية ؛تا ي 

 العالمية للمحا ظة  لى البيئة وحمايتها.
   6 0 

 31 54 المجم ع
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 درجة( 24العنصت الثاني: ؛م ي  البحث العلمي  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
البحرث العلمري ؛مصص المؤسسة م ازنة سن ية كافيرة ألنشرطة 

 واالبتعات والمؤ؛متات.
   6 3 

2 
 المرادي األوليرة لألبحرات العلميرة ذات المرتدود المؤسسرة ؛مرنح

 .المحلي ومؤسسا؛ه للمجتمع واالقتصادي
   6 0 

3 
قادرا    ي المؤسسة العلمي البحث بشؤون  الممتص القسم يك ن 

 والفرتص المؤسسرة  لرى ؛حديرد مجراالت المبرتة التري ؛متليهرا
 . نها واإل رن العلمي البحث  ي مجا  الممكنة التجارية

   6 0 

4 
 رري مشررتو ات بحثيررة مم لررة ى المشرراركة ؛حررتص المؤسسررة  لرر

 م  مؤسسات بحثية محلية أو دولية.
   6 0 

 3 24 المجم ع
 

 درجة( 16العنصت الثالث: نشت البحث العلمي  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 القص ى 
 التقييم

 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 التردريا وطلبرة هيئرة أ ضراء ؛ جيره  لرى المؤسسرة ؛عمر 

 معامر  ذات  المية  ي مجرت للنشت و؛حفيلهم العليا الدراسات
 (Impact Factor؛سشيت  

   6 6 

2 
 ي ضرح العلميرة المنشر رة للبح ت بيانات ق ا د المؤسسة ؛  ت

  ر  بتقراريت االحتفراظ ويرتم البحرث العلمري  مجرا   ري أداءهرا
 .واليليات واألقساد لأل تاد األنشطة البحثية

   4 2 

3 
  ري  لرى المسراهمة التردريا هيئرة أ ضراء المؤسسرة ؛شرجع
 المجتمرع بحاجرات التطبي يرة المتصرلة العلميرة البحر ت أنشرطة
 .العم  وس ق 

   6 6 

 14 16 المجم ع
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 درجات( 8البحث العلمي  العنصت التابع: ؛س ي  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 وروابرط بعرقرات  مر  االحتفراظ  لرى التعليمية المؤسسة ؛عم 
 و؛فعيلها. والدولية العرقة المحلية ذات المؤسسات مع ق ية

   8 4 

 4 8 المجم ع
 

 درجة( 12الماما: االبداع واالبتيار  العنصت 

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 للحصر   أو المرتيجي  التدريا هيئة ا ضاء المؤسسة ؛شجع
 .اختتاع او بتاءات  المية ج ائل  لى

   6 6 

2 
 الملييرة و؛سر ي  حقر ق  للمليية و ادلة واضحة سياسات ؛ضع

 الفيتية
   6 3 

 9 12 المجم ع
 
 

 درجات( 6العنصت السادس: اخرقيات البحث العلمي  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 القص ى 
 التقييم

 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 البحرث خاصة بسخرقيرات معاييت التعليمية المؤسسة لدى ؛ جد

 بهرا الر  ي لنشرت وآليرات واضرحة وم شقرة معلنرة العلمري
 .ومتابعتها

   6 3 

 3 6 المجم ع
 
 

 درجة( 42العنصت السابع: مصادر المعل مات  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

   6 3  .للمكتبة واالصدارات الحديثة اليتب التعليمية المؤسسة ؛  ت 1
   2 1  .المكتبة دلي  التعليمية المؤسسة ؛  ت 2
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3 
 الصرحية شرتو  الفيليراء ؛حقي   لى التعليمية المؤسسة ؛عم 

 .المكتبة قا ات  ي والبيئية
   4 4 

4 
 االقليمية مع الجامعات للتعاون ) بتمجيات ( المية انظمة ؛ جد

 .والعالمية
   6 0 

5 
 يتفر  مرع بمرا المكتبيرة الرنظم ؛طر يت  لرى المؤسسرة ؛عمر 

 .والمعل مات خدمات المكتبات مجا   ي الحديثة التط رات
   6 3 

6 
 االليتتونيرة الحديثرة المكتبرات ؛جهيرل  لرى المؤسسرة ؛عمر 

 .المعل مات بشبكات وربطها
   8 0 

    6 0 .بالبحث العلمي الماصة العالمية التصنيفات بسشهت ؛شارك 7

8 
 التقنيات للمعل مات واستمداد بن ك انشاء  لى المؤسسة ؛عم 

 .إليها ال ص    ي الحديثة
   4 0 

 11 42 المجم ع
 

 درجة( 78العنصت الثام : التعاون الدولي  ي االنشطة العلمية والبحثية  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 أ ضراء د رم يحردد آليرة  مر  بتنرامج التعليمية المؤسسة لدى ي جد
 وشربكات الجامعرات مرع والت اص  للمشاركة والتعاون  التدريسية الهيئة
 العالمية العلمي البحث

   6 3 

 أختى  جهات ؛عاونية مع ا؛فاقيات  قد  لى التعليمية المؤسسة ؛عم  2
 .العالية التيلفة ذات البحث معدات أو استمداد مليية  ي للمشاركة

   8 4 

3 
 ابرتاد خرر  خردما؛ها مر  و؛حسري  بتامجهرا لتطر يت المؤسسرة ؛عمر 

ة المحلير المؤسسرات مرع الليرارات والبحثيرة و؛براد  العلميرة اال؛فاقيرات
 والعالمية

   6 3 

    6 0 .العالمية مكتبات الجامعات مع بتو؛ ك    م   لى المؤسسة ؛عم  4

5 
 يالبحث والتعاون  وا؛فاقيات الشتاكة ؛فاهم متكتات المؤسسة لدى ؛ جد
ة واالقتصرادي الصرناعية والجهرات والعالميرة االبحات المحلية متاكل مع

 .وغيتها واالجتماعية
   2 1 

6 
 الرتاغبي  الهيئرة التدريسرية أ ضراء د رم  لرى المؤسسرة ؛حرتص

 البحرث ألغرتا   الميرة  لميرة  ري مؤسسرات التفتغ  لى بالحص  
 .العلمي

   8 8 

7 
 مجرا   ري جر ائل دوليرة  لرى للحصر   البراحثي  المؤسسرة ؛شرجع
 العلمي البحث

   6 6 
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  2 2   .للتدريسيي  كافية بحثية سا ات المؤسسة ؛  ت 8

  ضر  نصراب جرلءا  مر  البحثري العم  احتساب  لى المؤسسة ؛عم  9
 .الجامعي التدريا هيئة

   4 0 

 العمر   ري ورش التردريا هيئرة أ ضراء مشراركة المؤسسرة ؛رد م 10
  6 6   .والدولية اإلقليمية والمؤ؛متات

  4 4   .هيئات دولية  ض ية  ي المشاركة المؤسسة ؛د م 11

12 
 قطا رات  ري خدمرة البحثيرة العمر   رتق  خرر  مر  المؤسسرة ؛سرهم
   6 3  .المجتمع المحلي  ي الممتلفة اإلنتاج

13 
 و ر   لرى متاكرل بحثيرة ألنشاء خطط التعليمية المؤسسة لدى ؛ت  ت

 .الدورية خاضعة للمتاجعة و؛ي ن  احتياجا؛ها
   2 0 

14 
 اليبرتى   ري المشراريع التعراون  ؛شجيع  لى التعليمية المؤسسة ؛عم 

   6 3  .االختصاصات والمؤسسات متعددة المعتمدة

15 
 مرع مشرتتكة مشراريع وأبحرات  ري التردريا هيئرة أ ضراء يتشرارك
  6 6   .محليا  ودوليا   استتا؛يجيي  شتكاء

 49 78 المجم ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (240م   125الدرجة اليلية للمايار السادس هي  
م  الدرجة اليلية للمعاييت %12.5أي ما يعاد    
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 (%4المجتمع   خدمةالمايار السابع:  -7
 درجة( 40المجتمع   لمدمة التعليمية المؤسسة األو : سياسة العنصت

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 معلنرة للمردمات المجتمايرة التعليميرة المؤسسة  ي خطط ؛ جد

 وم شقة.
   6 6 

2 

 المسرتمت  المكا؛رب تعلريمة  المتمصصر ووحردات متاكرل ؛ جرد
 االرشراد الايرادات القان نيرة  الطبيرة  االستشرارية  الايرادات

  ر  ؛علر  كافيرة مردة وقبر ) الرخ والبيطتيرة  اللراعيرة النفسي 
 .االختصاص  ي حق  التدريبية بتامجها

   8 8 

3 
 الر رش أنشرطتها  النردوات  المعرار    ر  المؤسسرة ؛علر 

  مرو الميرا (  اال؛فاقيرات محليرا   النقاشرية  التدريبيرة  الحلقرات
 .االختى  اال رد وشبكات الت اص  وسائ  خر 

   4 4 

4 
 التعراون مرع آليرات ؛فعير   لرى التعليميرة المؤسسرة ؛عمر 

  4 4   الممتلفة المنظمات

5 
  ري لتردريب الطلبرة برتامج ؛نظيم  لى التعليمية المؤسسة ؛عم 

 .و الميا محليا متمصصة مؤسسات
   4 2 

6 
 مثر  مكا حرة الماصرة البرتامج ؛فعير   لرى المؤسسرة ؛عمر 

  6 3   البتامج الت   ية م  وغيتها االمية ومح  االدمان

7 
 مر  الجهرات المسرتفيدة رضرا مردى قيراس  لى المؤسسة ؛عم 

   4 2  دوري  بشك  خدما؛ها

8 
؛قرر د المؤسسررة التعليميرررة بإ ررداد ؛قرراريت ؛ق يميرررة سررن ية  ررر  

 االسهامات التي قدمتها للمجتمع
   4 0 

 29 40 المجم ع
 
 
 
 
 
 
 

 (40م   29الدرجة اليلية للمايار السابع هي  
م  الدرجة اليلية للمعاييت %2.9أي ما يعاد    
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 (%15المناهج  المايار الثام :  -8
 درجة( 14العنصت األو : األهداف  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

  6 6   للقسم  ليها مصادق ؛تب ية اهداف ؛ ا ت 1

2 
 معدة حسب دراسة المعاييت مؤشتات مع التعلم ممتجات ؛ ا  
  ي المناهج. متمصصة لجنة قب  م 

   8 8 

 14 14 المجم ع
 

 درجة( 34العنصت الثاني: محت ى المنهج  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

  لرى البتنرامج األكراديمي  ري الدراسية المقترات محت ى  يسا د 1
  2 2   التمصص. مجا  األساسية  ي المفاهيم الطلبة اكتساب

2 

 دقير  االكاديميرة بشرك  البرتامج  ري الدراسرية المقرترات ؛ صف
 للمقرتر ممتصرت المقرتر وصرف  ر   امرة متضرمنة معل مرات

  ليهرا يشرتم  التري والمفرتدات الرتعلم للمقرتر ممتجرات يضرم
 المعتمردة  ري المقرتر واألسراليب  ي المعتمدة المقتر والمصادر

 المقتر ؛ق يم

   6 6 

 رسررالة المؤسسررة مررع األكرراديمي محترر ى البتنررامج يت ا رر  3
 .وأهدا ه المعلنة التعليمية

   6 6 

4 
 خبرتات وانشرطةاألكراديمي  البتنرامج مقرترات محتر ى  يتضرم 
 ؛طر يت  لرى الطلبرة بشرك  يسرا د ؛طبي يرة وميدانيرة معتفيرة
 .النفسية ومهارا؛هم وا؛جاها؛هم معار هم

   8 8 

5 
 المهنية  لى التنمية األكاديمي البتنامج مقترات محت ى  يشجع

  6 6   .المستدامة

 حاجرات بري  األكاديمي التر ازن  البتنامج مقترات محت ى  يتا ي 6
  6 6   .والمجتمع الفتد

 34 34 المجم ع
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 درجة( 34العنصت الثالث: استتا؛يجيات التعليم والتعلم  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 لرتعلم الرزمرةالمتطلبرات  ؛ر  يت  لرى التعليميرة المؤسسة ؛عم 
 ووسرائ  طتائر  مر  التعليميرة الماصرة ذوي االحتياجات الطلبة
 .؛قنية

   10 0 

2 
  لرى ؛شرجع الطلبرة والرتعلم للتعلريم متعددة استتا؛يجيات ؛ستعم 

 األدائية و؛نمي مهارا؛هم المشكرت وح  التفييت الناقد
   14 7 

3 
  و ر التعليميرةالمؤسسرة   ري والرتعلم التعلريم استتا؛يجيات ؛ط ر
 ؛قر يم  ري ؛سرا د الطلبرة التري قبر  مر  التاجعرة لية التغتيرة م
 و؛ط يتها االستتا؛يجية ؛ل 

   4 0 

4 
 طتائرر  الررتعلم اسررتعما   لررى التعليميررة المؤسسررة ؛عمرر 

 .الحديثة والتفا لية االليتتونية
   6 3 

 10 34 المجم ع
 

 درجة( 56و؛حديثها  العنصت التابع: التق يم و؛ط يت المناهج 

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 
 يتم ؛ق يم قردرة و عاليرة نظراد التقر يم وال يراس المراص بتحصري 

 الطلبة  ي المؤسسة التعليمية بص رة منتظمة.
   6 3 

2 
التعليميرررة بيانرررات يتررريح نظررراد التقررر يم وال يررراس  ررري المؤسسرررة 

 منتظمة وشاملة بشسن ج دة المنهج.
   8 8 

3 
يررررتم ؛حررررديث المنرررراهج  المقررررترات(  رررر  طتيرررر  ادخررررا  بعررررض 
التجديرردات المعاصررتة  رري ميرردان التمصررص وحاجررات المجتمررع 

 وس ق العم  بص رة منتظمة.
   14 14 

4 
يررتم نشررت نتاجررات الررتعلم ليرر  بتنررامج أكرراديمي مررع وجرر د االدلررة 

 ؛رد   لرى امرترك الطلبرة المرتيجي  لهرته النتاجرات مقارنررةالتري 
 باأل  اد السابقة.

   4 0 

5 
 واضرحة ومتن  رة محرددة آليرات األكراديمي البتنرامج يتضرم 
 .الطلبة لتقييم

   12 12 

    6 0يتم ؛ط يت المناهج    طتي  ؛طر يت االمتحانرات واألخرت بسحردت  6
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المعتمرررررردة التنظيمررررررات المنهجيررررررة والعمرررررر  بنظرررررراد السررررررا ات 
  المقترات( والتح   الى المنهج االليتتوني.

   6 3  المنهج و؛ط يته ؛صميم  ي المستفيدة الجهات ممثل  يشارك 7
 40 56 المجم ع

 

 درجة( 12العنصت الماما: التعاون الدولي  ي ؛ق يم البتنامج األكاديمي  

 المؤشتات ت
الدرجة  درجة المطابقة/ ؛  ت المؤشت

 التقييم القص ى 
 كليا   جلئيا   ال ي جد

1 

؛تسكرررد المؤسسرررة التعليميرررة بصررر رة منتظمرررة مررر  ان ممتجرررات 
البتنررامج األكرراديمي مت ا قررة مررع المعرراييت العالميررة  رر  طتيرر  
االسررررتعانة بمعرررراييت االقسرررراد العلميررررة المنرررراظتة  رررري الجامعررررات 

 ة.العتاقيالعالمية لتق يم المناهج مع متا اة مرءمتها للبيئة 

   6 0 

2 
؛عقرررد المؤسسرررة ا؛فاقيرررات مرررع االقسررراد المنررراظتة  ررري الجامعرررات 
ي العالمية التصينة لتط يت المناهج واستضا ة خبرتاء المنراهج  ر

 الجامعات العالمية لمناقشة آليات ؛ق يمها و؛ط يتها.
   6 0 

 0 12 المجم ع
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (150م   98الدرجة اليلية للمايار السابع هي  
م  الدرجة اليلية للمعاييت %9.8ما يعاد  أي   
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 لمرصة النهائية لعملية التقييم واستمتاج حجم الفج ةا -9
اد المؤسسرري الجرردو  ادنرراه يبرري  بشررك  ملمررص االداء الحررالي ليليتنررا مقارنررة بالمتطلبررات ال اجررب ؛  تهررا و قررا  لمعرراييت اال تمرر

اليليرة  وبالترالي  ران الدرجرة لمايرارايرار قرد ؛جراوزت مقردار نصرف وزن االمتحصلة  ي كر  مالدرجات ال طنية  حيث نرحظ ان 
برر  ق ؛قرر د برره مؤسسررتنا؛قيرريم ألو  كنتيجررة  ( وهرري نتيجررة ؛عتبررت مقب لررة بعررض الشرريء%59,7المتحصررلة للمعرراييت ككرر  بلغرر   

تنا ؛عتبرت  جر ة ليسر  صرغيتة سرتق د مؤسسر( وهري ايضرا  %40.3 مقدار حجم الفج ة بلغ و  ا؛ماذ أي إجتاءات لغت  التحسي 
ر  التعليمية  كليرة الهندسرة( با؛مراذ إجرتاءات مسرتقبلية لغرت  وضرع خطرة ؛حسري  شراملة برس   زمنري محردد سرتعل  الحقرا خر

 الجهر دا رة كببرت   باإلضرا ة الرى ذلر  سرنق د لج نقرا  الضرافل نقرا  القر ة ونعرايرعل ق د بتسرن هاالفتتة القتيبة القادمة م  خرل
 واالبتعاد    التهديدات والمماطت قدر اإلمكان وو قا  للصرحيات الممن حة لنا.الممكنة الغتناد الفتص 

  %( الفج ة درجة المايار  %(  %( وزن المايار المعاييت ت
 2.6 4.4 7 ةالمايار األو : استتا؛يجية المؤسسة التعليمي 1
 7.6 10.4 18 المايار الثاني: الح كمة واإلدارة 2
 3.6 6.4 10 المايار الثالث: الم ارد المالية والمادية 3
 4 6 10 المايار التابع: ا ضاء هيئة التدريا 4
 4.7 7.3 12 المايار الماما: الطلبة 5
 11.5 12.5 24 المايار السادس: البحث العلمي 6
 1.1 2.9 4 المايار السابع: خدمة المجتمع 7
 5.2 9.8 15 المايار الثام : المناهج 8

 40.3 59.7 100 المجم ع
 


