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 ضساف الجػدة جاهعة الحديغ بغ شالؿ  

 تقػػػػػػػػػػػػػديػ

يعتبخ ضساف جػدة التعميع العالْ احجػ الخكائد االساسية لمخصة االستػخاتػيػجػيػة لػمػشػٍػػض اػالػتػعػمػيػع الػعػالػْ واهػالحػً وتػحػدػيػغ هػخػخجػاتػً واتػخػا  

تست بتصػيخ وتصبيق هػعػآػيػخ الػجػػد ْ ة فػاالجخاءات الترحيحية الفّعالة والسػقػتة. وجاهعة الحديغ بغ شالؿ ٌْ اولِ الجاهعات االردىية التْ ٌا
جافٍا التْ اىذئت هغ اجػمػٍػا. وعػسػمػت الػجػاهػعػة هػشػح ىذػنتػٍػا عػمػِ تػحػدػيػغ جػ  ػدةجسيع عسمياتٍا االكاديسية واالدارية والخجهية لتحقيق رسالتٍا وٌا

جاؼ التشسية ا تػجاهػً فػْ لػسػدػعسمياتٍا وهخخجاتٍا عمِ الشحػ الحؼ ٓؤدؼ الِ كدب ثقة السجتسع بٍا، وزيادة قجراتٍا التشافدية هحميًا ودوليًا وخجهة ٌا

يػة فػافػاالردف. وفْ ضػء  لظ تدعِ الجاهعة الِ التصػيخ السدتسخ لمتعميع العالْ وضساف جػدتً وفقًا لسجسػعة هغ السبادغ والقػيػع الػتػْ تػؤكػج الذػ

 والسػضػعية والعجالة. 

 

ع قػجيػسعت الجاهعة هشح التنسيذ الِ تحقيق هتصمبات السعآيخ الػششية )قبل اىذاء ٌيئة اعتساد هؤسدات التعميع العالػْ  والػجولػيػة وعػسػمػت عػمػِ تػ
اتػْ الػحكافة اىػاع الجعع والتدٍيالت لجسيع كمياتٍا لسداعجتٍا عمِ التحديغ السدتسخ لجػدة هخخجاتٍا هغ خالؿ اليات هػضػعية وواقعيػة لػمػتػقػيػيػع 

 لتحقيق هعآيخ ضساف الجػدة واالعتساد.

 

وبشاء عميً ىقجـ الذكخ الجديل لػمػقػائػسػيػغ عػمػِ اعػجاد ٌػحا الػشػطػاـ فػْ وحػجة الػتػخػصػيػط والػسػعػمػػهػات والػجػػدة وجػسػيػع الػدهػالء الػحٓػغ ابػجوا اػعػس 

 بػيػقاالقتخاحات والتعميقات حتِ خخج ٌحا الشطاـ ارػرتً الشٍائية. واحس جسيع الدهالء سػاء اعزاء ٌيئة التجريذ او العاهميغ االػعػسػل عػمػِ تػصػ

 دػيػغالسعآيخ التْ وردت فْ ٌحا الشطاـ الىٍا وضعت اهاًل لزساف جػدة جسيع العسػمػيػات االكػاديػسػيػة واالداريػة والػسػالػيػة والػخػجهػيػة واجػخاء الػتػحػ
جافٍا.  السدتسخ والسصمػب لتحقق جاهعة اغمِ الخجاؿ رسالتٍا وٌا

 

 وهللا مؼ وراء القرد

 رئيس الجامعة

 أ.د عمي القّيدي

 

 



4  

 ضمان الجودة في جامعة الحسين بن طالل

 

 السقدمػػػػػػػػػة

لػصػمػبػة ٍٓجؼ ٌحا الشطاـ الحؼ اعجتً وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة الِ تعخيف االكاديسييغ واالدارييغ فْ الجاهعة والسدتفيجٓغ هػشػٍػا كػا      

واهحاب السرمحة االخخيغ اسا يجب اف تترف اً هعآيخ ضساف الجػدة فْ التعميع العالْ وقجرة الجاهعة عمِ تحقيق ٌحي السعآيخ لػيػْ تػحػقػق 
 يػسػْالسدتػػ السشذػد هغ الفاعمية. ويخكد ٌحا الشطاـ عمِ السػاهفات والسعآيخ العاهة لزساف جػدة الػتػعػمػيػع الػعػالػْ وهػخػخجػاتػً والػٍػيػكػل الػتػشػطػ

سػل تذػتػالجاخمْ الدارة الجػدة فْ الجاهعة والعسميات السصمػبة. ويخكد الشطاـ ايزًا عمِ تحجٓج هعآيخ لشطع الجػدة فػْ عػجد واؼم هػغ الػسػجػاالت 

سػذػاركػة والػعمِ التخصيط االستخاتيجْ والٍيكل التشطيسْ والقيادة والحاكسية والسرجاقيػة واالخػالقػيػات والػجػٍػاز االدارؼ والػسػػارد الػسػالػيػة والػسػاديػة 

 السجتسعية والخجهات السقجهة لمصمبة والبخاهج الجراسية وعسميات تدجيل السػاد.

جاؼ اىذاء الجاهعة. ويرف هقػهات الفعالػيػة لػٍػحي ا       ع ٌا ا ٌا لػعػسػمػيػة ويخكد ٌحا الشطاـ عمِ هتصمبات الجػدة لعسميات التعميع والتعمع ااعتباٌر

ا االكاديسية واساليب التجريذ والتعػمػع ووسػائػصػٍػسػا، واداء اعزػاء ٌػيػئػة الػتػجريػذ وهدػ ٓػٍػع اعػجهغ  حيث الصمبة والبخاهج والسػاد الجراسية وهعآيٌخ

ييع بػخاهػجػٍػا تق والبحث العمسْ لجسع التغحية الخاجعة واجخاء الجراسة الحاتية لتقييع البخاهج الجراسية. ارفة عاهة، فاف ٌحا الشطاـ يداعج الجاهعة فْ
جافٍا.  وتصػيخ ادائٍا اسػجب تصبيق السعآيخ السعتسجة واالهتثاؿ لمػائح والتعميسات الشاضسة لجسيع العسميات حتِ تحقق رسالتٍا وٌا

جاؼ الػجػاهػعػة ويزػسػغ  لػظ الػتػػافػق ه       دػاىػجة ويختبط ٌحا الشطاـ ارتباشًا وثيقًا االخصة االستخاتيجية لمجاهعة والتْ تٍجؼ الِ تحقيق رؤية وٌا

دة الجاهعة فْ تصبيق خصتٍا االستخاتيجية والتْ تعكذ شخرية الجاهعة السدتقمة وخرائرٍا وهدؤولياتٍا السجتسعية. ووضع ٌحا الشطاـ لالػسػتػفػا
ػحا الػشػطػاـ يدػاعػج الػ عػة جػاهػهغ الخبخات الستخاكسة فْ الجاهعة ااالضافة الِ االستفادة هغ خبخات السؤسدات السساثمة والستسيدة فْ هخػخجػاتػٍػا. ٌو

شػٍػا تػسػكػعمِ التحميل الػافْ لمػضع القائع وتحجٓج الفجػات بيغ الخؤية واالٌجاؼ وشخؽ تحقيقٍا ويزع االستخاتيجيات والػسػعػآػيػخ واالجػخاءات الػتػْ 

جافٍا.  هغ تحقيق رسالتٍا وٌا

ولقج روعْ عشج اعجاد ٌحا الشطاـ هحاولة اشخاؾ اكبخ عجد هسكغ هغ اهػحػاب الػسػرػمػحػة وخػاهػة الػصػمػبػة واعزػاء ٌػيػئػة الػتػجريػذ وجػسػع       

و التغحية الخاجعة هشٍع لالشالع عمِ التحجيات وهحاولة العسل عمِ ايجاد اجخاءات ترحيحيػة تػقػمػل هػغ الػقػيػػد والػسػحػجدات سػػاء كػاىػت اداريػة ا

هالية. وتخحب وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة  ااية هقتخحات او هالحطات او تػعػمػيػقػات تدػاعػج فػْ تػحػدػيػغ ٌػحا االػشػطػاـ لػيػكػػف كػسػا ٓػخيػجي 

ع جػسػيػالجسيع الشطاـ االرشادؼ الفّعاؿ لعسميات ضساف الجػدة فْ الجاهعة، وسيشذخ ٌحا الشطاـ عمِ هػقع الجاهعة االليتخوىػْ التػاحػة الػفػخهػة لػمػ

 لالشالع عميً بيدخ وسٍػلة.

 مدير وحدة  التخطيط والسعمؽمات والجؽدة

 عبدهللا خميل السحارمة                                                                                                           
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 ضسان الجؽدة في جامعة الحديؼ بؼ طالل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الفرل االول

 ىيكل ضسان الجؽدة

 تسييد 

 الرؤية والرسالة واالىداؼ 

 استراتيجية ضسان الجؽدة 

 إطار العسل لزسان الجؽدة 

 ىيكل ضسان الجؽدة 
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 تسييد

ٍٓجؼ ٌحا الشطاـ لزساف الجػدة فْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ لتقجيع هعمػهات عغ ضساف الػجػػدة هػغ حػيػث اإلشػار والػٍػيػاكػل والدػيػاسػات الػتػْ 
هػثػل خػ تعسل داخل الجاهعة وكيفية تقجيع خجهاتٍا إلِ أهحاب السرمحة. ٌحا الشطاـ يسكغ استخجاهً جشبًا الِ جشػب هػع اػاقػْ هػشػذػػرات الػجػاهػعػة األخػ

 الشطاـ األساسْ، والمػائح، والتعميسات، واليتيبات، والبخاهج الجراسية، وتعييغ هخشجٓغ أكاديسييغ لمصمبة.

ويٍجؼ أيزًا ٌحا الشطاـ إلِ تقجيع هعمػهات عغ الدياسات والسبػادغ الػتػْ تػعػسػل ضػسػشػٍػا الػجػاهػعػة، ويػحػجد اإلشػار الػعػاـ لػمػعػسػل والػسػدػؤولػيػات 

جاؼ الجاهعة. ويشقدع الشطاـ الِ عجة فرػؿ ويبيغ كل فرل الستصمبات األسػاسػيػة لزػسػاف الػجػػدة الػتػْ تػ رسػالػة  جعػعالػاجب القياـ بٍا لتحقيق رسالة وٌأ

ة وتيافؤ الفخص لمجسيع. السعمػهات السقجهة فْ ٌحا الشطاـ تصبق عمِ جسيػع كػمػيػات ووحػجات الػجػاهػعػة  جاؼ الجاهعة هع الحفاظ عمِ الشدٌا كػسػٍػا وتػحػوٌأ

 أىطسة وتعميسات الجاهعة.

ػ سػثػااػة اداة ٌػاهػة ػ اػٌحا الشطاـ يسكغ اف يدتخجـ فْ جسيع العسميات األكاديسية واإلدارية واإلجخاءات التْ تحكع وتشطع بيئة التعميع والتعمع فػْ الػجػاهػعػة ٌو

فػيػح واالهػتػثػاؿ هػغ لػتػشػلمسجرسيغ والسػضفيغ والصمبة لمقياـ انعسالٍع وهدؤولياتٍع السبيشة فْ أىطسة  ولػائح وتعميسات وإجخاءات الجاهعة. ويتع تقيػيػع عػسػمػيػة ا

 خالؿ السخاقبة والخهج والتحميل الدشػؼ لألداء العاـ.

 الرؤية

 تدعِ جاهعة الحديغ بغ شالؿ لمتسيد فْ ىػعية التعميع والبحث العمسْ وخجهة السجتسع.     

 الرسالة

مػػة والتفاعػػل اإلي      جػػابْ هػػع جاهعػػة الحػػديغ بػػغ شػػالؿ جاهعػػة أردىيػػة، تػػدعِ إلػػِ اإلسػػٍاـ فػػْ التشسيػػة الػششيػػة هػػغ خػػالؿ رفػػجٌا اػػاليػادر البػػذخية السٌؤ

 السجتسعات السحمية, واالىفتاح عمِ الثقافة اإلىداىية ضسغ رؤية هدتقبمية، تخكد عمِ الشػعية والتسيد وضخورات العرخ.

   أىداؼ الجامعة 

جافٍا هسا ينتْ:   إىصالقًا هغ رسالة الجاهعة تتنلف ٌأ

 تػفيخ تخررات وبخاهج ىػعية، تدتجيب لحاجة البيئتيغ الصبيعية والبذخية فْ إقميع الجاهعة تمبية لستصمبات التشسية. -

 القياـ االبحث العمسْ هع التخكيد عمِ الجاىب التصبيقْ. -

 اإلسٍاـ فْ تشسية السجتسعات السحمية. -

 التسيد هغ خالؿ تحقيق هعآيخ ضبط الجػدة فْ التعميع واإلدارة والسشذآت والسحافطة عميٍا. -
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 ضساف الجػدة فْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ

 

 سئمة تتعمق بزسان الجؽدة أ

  السيسةها ىحاوؿ القياـ اً؟ 

   الغرضلسا ا ىحغ ىفعل  لظ؟ 

   االستراتيجية والعسميات واليياكل كيف ىفعل  لظ؟ 

   الذاتي. -فحص السعايير واالجراءات، الؽعي لسا ا ٌحا أفزل شخيقة لمقياـ بحلظ؟ 

   التحميل، ومؤشرات القياس كيف ىعخؼ أىً يعسل؟ 

   العسمياتكيف يسكششا تحديغ  لظ؟ 

 ترتيبات  ادارة ضسان الجؽدة الداخمية في الجامعة

  خصة الجاهعة االستخاتيجية 

  هتػافقة هع هعآيخ ضساف الجػدة التْ وضعتٍا ٌيئة اعتساد هؤسدات التعميع العالْ.2007خصط ضساف الجػدة هشح عاـ ، 

  .ْجسيع البخاهج هعتسجة هغ قبل ٌيئة اعتساد هؤسدات التعميع العال 

  2012اتخحت تختيبات ضساف جػدة داخمية ججٓجة بجاية هغ العاـ 

  2005إىذاء دائخة ضساف الجػدة فْ عاـ 

  اىذاء وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة 

   ْلجشة ضساف الجػدة )السدتػػ الجاهع 

   لجشة ضساف الجػدة )هدتػػ اليمية 

    لجشة ضساف الجػدة )هدتػػ القدع 

 إلدإخليةنعام  إدارة ضسان الجؽدة 

 عمى نعام ضسان الجؽدة: يجب

  .أف يكػف جدءًا ال ٓتجدأ هغ اإلدارة الجاخمية لمسؤسدة 

    .أف يكػف  ا همة هحيحة، وهتشاسبة، وهتدقة هع األٌجاؼ السحجدة 

  .يعكذ هرالح جسيع أهحاب السرمحة بجوف استثشاء 

    .يعتخؼ ااالستقالؿ السؤسدْ، وهدؤولية هؤسدات التعميع العالْ عغ ضساف جػدة التعميع 
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 ضساف الجػدة فْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ 

    .ْأف ٓتساشِ هع الدياقات القاىػىية والتخبػية واالجتساعية التْ تعسل فيٍا هؤسدات التعميع العال 

    .يذسل التخكيد عمِ التحديغ / التعديد، ااإلضافة إلِ الخهج 

   .ٓؤدؼ إلِ كتااة التقاريخ التْ يسكغ الػهػؿ إليٍا ادٍػلة وهفٍػهة لعاهة الشاس 

 ترتيبات ضسان الجؽدة الداخمية

   

 سياسة ضسان الجؽدة الداخمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىطع السعمػهات 
 لزساف الجػدة

عسميات وإجخاءات 
 ضساف الجػدة

الٍيكل اإلدارؼ 
 الجػدة لزساف

السبادغ االخئيدية 
 لزساف الجػدة

 سياسة ضساف 

 الجػدة

غايات الدياسة 

 لزساف الجػدة 

تحقيق الغايات 

 لمجاهعةاالستخاتيجية 
تحقيق الشتائج 

األكاديسية لمبخاهج هغ 
 قبل الصمبة

شٍادة ضساف الجػدة 
هغ قبل ٌيئة اعتساد 
هؤسدات التعميع 

االعتخاؼ الجولْ 
االجاهعة وبخاهجٍا 
الت الخخيجيغ   وهٌؤ
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 زسان الجؽدة الداخميةاإلداري لييكل ال

 الؽحدات األكاديسية
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 الرسالة والؽاجبات وحدة ضسان الجؽدة

 استراتيجية ضسان الجؽدة

ػ فْ الت ق صبػيػإف استخاتيجية ضساف الجػدة ٌْ عبارة عغ بياف هجػ التداـ الجاهعة االتنكيج عمِ ىػعية الخجهات السقجهة لمصمبة والعاهميغ، ٌو
ع عػّمػهع الخصة االستخاتيجية لمجاهعة التْ تخكد اذكل خاص عمِ الذخاكة هع أهحاب السرمحة الجاخمييغ والخارجييغ، فْ تػسيع فخص التعػمػيػع والػتػ

 الجػدة.يد لمعاهميغ والصمبة. وبياف الغايات واألٌجاؼ لتشفيح سياسات ضساف الجػدة فْ الجاهعة وتزع الشطع وأليات واالجخاءات التْ تدٍع فْ تعد 

 الغايات االستراتيجية

 تصػيخ ىطاـ ضساف جػدة فّعاؿ والحؼ يحكع الػضائف األكاديسية واإلدارية التذغيمية فْ الجاهعة. .1

 تسكيغ الجاهعة هغ اعتساد جسيع بخاهجٍا هغ قبل ٌيئة االعتساد األردىية والٍيئات العالسية )إف أهكغ . .2

 ضساف اتداؽ عسمية تشفيح قػاىيغ وأىطسة الجاهعة والحفاظ عمِ هعآيخ ضساف الجػدة فْ جسيع اليميات األكاديسية والػحجات اإلدارية. .3

 دعع هبادرات أعزاء ٌيئة التجريذ التْ تعدز السعآيخ األكاديسية وفخص تعمع الصمبة وتصػيخ قجرات العاهميغ. .4

 ضساف تشفيح استخاتيجية الجاهعة فْ دعع خجهات الصمبة كاهاًل. .5

تصػيخ إجخاءات إعجاد السػاد الجراسية فْ الجاهعة واستحجاث بخاهج ججٓجة التْ تدتجيب الحتياجات الدػؽ السحمية وتدٍع فْ تػعػديػد هرػادر  .6
 السػاد الجراسية الحالية.

 تصػيخ اإلجخاءات الجاخمية لسخاجعات الشطخاء الجورية وهخاجعة السػاد والبخاهج الجراسية وعسميات التقييع الحاتْ الجاخمية. .7

إقاهة روااط هٍشية هع السشطسات ووكاالت ضساف الجػدة الجولية و لظ لجهج هعآيخ ضساف الػجػػدة الػعػالػسػيػة ضػسػغ إجػخاءات ضػسػاف الػجػػدة  .8
 الجاخمية فْ الجاهعة.

إعادة الشطخ فْ ٌيكل وهدؤوليات المجاف األكاديسية واإلدارية فْ الجاهعة عمِ السدتػييغ االسػتػخاتػيػجػْ والػعػسػمػْ بػٍػجؼ وضػع اسػتػخاتػيػجػيػات  .9
 فّعالة لمتشفيح.

 وحدة ضسان الجؽدة    

 ضسان الجؽدة وتعزيز اآلليات

 

 

 

 

ىذخ 
 سياسة

 الجػدة

بياف 
 هجسػعات

أهحاب 

بيان 
هيكل 
ضمان 
 الجودة

بياف وإدارة 
 اإلجخاءات،

والعسميات 
 لزساف الجػدة

تحديد 
اجراءات 
تحسين 
 الجودة

تحديد 

إجراءات 

 المساءلة

تأسيس وادارة 
والمحافظة على 
نظم المعلومات 

 لزساف الجػدة

ىذخ   
السسارسات 

 الجيجة
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ا ٓتشاسب هفٍـػ ضساف الجػدة الحؼ يقـػ عميً اإلشار السعتسج هغ قبل الجاهعة ٌػ اف ٓتشاسب هع الغخض. تؤكج ىػطػع والػيػات ضػسػاف الػجػػدة اػنىػٍػ
دة لػبػيػئػة لػجػػ تعسل لسخاجعة وهخاقبة البخاهج الجراسية احيث تعكذ االلتداـ ااألٌجاؼ السعمشة وأحػكػاـ الػتػجريػذ والػتػعػمػع  ات الرػمػة. ويزػسػغ ىػطػاـ ضػسػاف ا

 التعميع والتعّمع اليمية فْ الجاهعة اف تيػف هالحة وتحقق الغايات. وترشف أعساؿ واليات ضساف الجػدة إلِ هشفيغ: داخمْ وخارجْ وتذسل:

 آليات ضسان الجؽدة الداخمية وتعزيزىا:

آليات ضساف الجػدة الجاخمية هدتسخة، وتيػف اسا ٓتفق هع إشار ضساف الجػدة السشرػص عمػيػً فػْ سػيػاسػات الػجػاهػعػة، ويػجػب أف يذػسػل آلػيػات 

 التقييع لسا ٓمْ:

 .جػدة السػاد والبخاهج الجراسية 

 .جػدة وكفاءة أعزاء ٌيئة التجريذ 

 .جػدة األحكاـ األكاديسية 

 .جػدة تجخبة التعميع والتعمع 

 .جػدة تقييع الصمبة 

 .جػدة الخجهات اإلدارية وخجهات دعع الصمبة والبشية التحتية 

 .جػدة السرادر والسخافق 

 .جػدة البحػث وخجهة السجتسع 

عػة وتجخؼ هخاجعات داخمية هشتطسة لمتنكج هغ تشفيح استخاتيجية ضساف الجػدة، هغ خالؿ هجمذ العسجاء والػمػجػشػة الػعػمػيػا لزػسػاف الػجػػدة فػْ الػجػاهػ

 لتحجٓج والسػافقة عمِ االشخ االضافية الججٓجة الدارة ضساف الجػدة التْ قج تيػف ضخورية لمتصػيخ والتحديغ.

 آليات ضسان الجؽدة الخارجية وتعزيزىا:

جاخمػيػة  لزػسػاف ال عادة تيػف إجخاءات ضساف الجػدة الخارجية هبشية وهعتسجة عمِ إجخاءات ضساف الجػدة الجاخمية وآلياتٍا )التقييع الحاتْ وإجخاءات الخهج
 الحفاظ عمِ هعآيخ ضساف جػدة عالية. وتدتخجـ أليات الخارجية أتية:

 السستحشيغ الخارجييغ. .1

 االعتساد هغ قبل وكاالت دولية. .2

 الٍيئات السٍشية العالسية. .3

 ٌيئة اعتساد هؤسدات التعميع العالْ االردىية. .4

 ردود الفعل )التغحية الخاجعة  هغ قبل أهحاب العسل والخخيجيغ والشقااات السٍشية واهحاب السرمحة. .5
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 إطار العسل لزسان الجؽدة

 وفيسا ٓمْ السبادغ األساسية لتشفيح االستخاتيجية:

 جسيع أىذصة التعميع والتعّمع وادارتٍا تيػف هصااقة ألىطسة وتعميسات الجاهعة. ·

جاؼ الجاهعة. ·  جسيع األىذصة األكاديسية واإلدارية تؤدؼ فْ الشٍاية إلِ تحقيق رسالة وٌأ

تعكذ جسيع اىذصة الخهج والسخاقبة لزساف الجػدة الػتػػحػيػج واالتدػاؽ فػْ تػشػفػيػح الدػيػاسػات واإلجػخاءات فػْ جػسػيػع كػمػيػات ووحػجات  ·
 الجاهعة.

اشالع أعزاء ٌيئة التجريذ عمِ االحتياجات الحالية والسدتقبمية لمصمبة واخحٌا اعيغ االعتبار عشػج تػصػػيػخ أو ترػسػيػع أو اسػتػحػجاث  ·
 بخاهج وهػاد دراسية ججٓجة.

 ضساف انف ىتائج السدػحات وأىذصة رهج ضساف الجػدة تعدز ترسيع وشخؽ التعميع والتعمع لمسػاد الجراسية وتقييع الصمبة. ·

تذجيع ودعع أعزاء ٌيئة التجريذ عغ شخيق القياـ اسخاجعات دورية لمبخاهج الجراسيػة هػغ قػبػل هػجػسػػعػة هػغ الػخػبػخاء فػْ الػسػػضػػع  ·
لمتنكج هغ أف ٌحي البخاهج هحجثة و ات همة وتدتجيب الحتياجات السجتسع )عمِ سبيل السثاؿ أهحاب العسل والػخػخيػجػيػغ والػسػجػتػسػع 

 وأهحاب السرمحة أخخيغ .

 رهج ودعع تصبيقات التعميع اإلليتخوىْ فْ تحديغ وتعديد ىطاـ التعمع السختمط فْ الجاهعة )تقميجؼ + اليتخوىْ . ·

تقجيع التجريب هغ خالؿ ورش العسل لجسيع أعزاء ٌيئة التجريذ والعاهميغ لتسكيشٍع هغ تقجيع تعميع جيػج وتػشػفػيػح تػقػيػيػع الػصػمػبػة حدػب  ·
 قػاىيغ وتعميسات الجاهعة.

ا بيغ أعزاء ٌيئة التجريذ فْ جسيع اليميات هغ خػالؿ بػخاهػج الػتػػعػيػة وورش  · ىذخ السعخفة والػعْ حػؿ ثقافة ضساف الجػدة وتعديٌد
 العسل وهشذػرات ضساف الجػدة.

تذجيع التػاهل بيغ أعزاء ٌيئة التجريذ فْ اليمية الػاحجة وهع اليميات األخخػ فْ الجاهعػة لػتػبػادؿ االفػيػار والػسػسػارسػات الػفػزػمػِ  ·
والتجارب فْ حل السذاكل هغ خالؿ المقاءات والسشتجيات اإلليتخوىية واالجتساعات الدشػية السشطسة وتبادؿ أعزاء ٌيئػة الػتػجريػذ ... 

 الخ.

 الخهج السدتسخ والتبشْ لعسميات التقييع التْ تثبت وتعدز استخاتيجيات دعع الصمبة. ·

تحديغ أساليب ووسائل التػاهل هع الصمبة لجسع التغحية الخاجعة هغ خالؿ السشذػرات االليتخوىيػة عػمػِ شػبػكػة االىػتػخىػت واالعػالىػات  ·
 وهسثمْ الصمبة فْ اليميات.
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 هخاجعة وتحجٓث المػائح والتعميسات السعسػؿ بٍا فْ الجاهعة لتنخح اعيغ االعتبار هتصمبات هعآيخ االعتساد السحمية والعالسية. ·

   الحؼ هغ شنىً تحديغ جسع البياىات وتحميمٍا اسػجب ىطاـ ضساف جػدة قّػؼ وفّعاؿ.SISضساف التصػيخ السدتسخ لشطاـ هعمػهات الصالب ) ·

 دعع وتجريب أعزاء ٌيئة التجريذ فْ السجاالت  ات الرمة بتشديق االىذصة والخهج واالستقخاء والتقييع. ·

تصػيخ العالقات هع وكاالت وهشطسات ضساف الجػدة العالسية فػْ الػتػعػمػيػع الػعػالػْ لػمػحػكػع عػمػِ الػسػخػخجػات والػعػسػمػيػات هػقػابػل اعػمػِ الػسػعػآػيػخ  ·
 والزػااط الخارجية وهقارىتٍا هع ىطيخاتٍا.

 ىيكل ضسان الجؽدة

 ٌيكل ضساف الجػدة فْ الجاهعة يزع:

 المجشة العميا لزساف الجػدة فْ الجاهعة. ·

 المجاف الفخعية لزساف الجػدة فْ اليميات االكاديسية والػحجات االدارية. ·

 لجاف هخاجعة واعتساد البخاهج والسػاد الجراسية فْ جسيع اليميات. ·

  self-assessment*. لجاف اجخاء التقييع الحاتْ )

 وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة. ·

 المجشة العميا لزسان الجؽدة الجامعية

تػا  الػجكػتػػر السػتذكل فْ الجاهعة المجشة العميا لزساف الجػدة وتيػف لٍا السدؤولية الياهمة عغ جسيع أىذصة وعسميات ضساف الجػدة فْ الجاهعة ويخأسٍػا ا

ٍػع اػخػرػػص يػاتػرئيذ الجاهعة او هغ ٓشيبً. ويتسثل الٍجؼ العاـ لٍحي المجشة فْ هدػاعػجة الػيػمػيػات األكػاديػسػيػة والػػحػجات اإلداريػة فػْ إدارة وتػشػفػيػح هدػؤولػ

ف ضػسػاعسميات ضساف الجػدة افعالية هغ خالؿ تدويجٌع بتحميالت هػضػعية لألٌجاؼ والتقييسات والتػهيات والػتػعػمػيػقػات والػسػالحػطػات الػخػاهػة اػنىذػصػة 
لػجراسػيػة الػتػْ د االجػدة وقزاياٌا. وتعسل المجشة هع أعزاء ٌيئة التجريذ والعاهميغ فْ الجاهعة فيسا يخز الػتػقػاريػخ والػسػخاجػعػات الػجاخػمػيػة لػمػبػخاهػج والػسػػا

تػطػسػة هػشػ ىفحت عمِ هدتػيات هختمفة هغ العسميات، والتْ ٓتع تقييسٍا عمِ السدتػػ السؤسدْ. تخزع جسيع الخجهات والعسميات فْ الجػاهػعػة إلػِ هػخاجػعػة

 إلثبات أىٍا تعسل اكفاءة هشاسبة وتتػفخ لٍا السرادر اليافية.

 عزؽية المجشة

 ٓخأس المجشة االستا  الجكتػر رئيذ الجاهعة او هغ ٓشيبً، ولٍا عزػية كل هغ:

 ىػاب الخئيذ. -
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 عسجاء اليميات. -

 هجٓخ وحجة ضساف الجػدة. -

 هسثل السجتسع السحمْ )أهحاب السرمحة .    -

 هسثل عغ الصمبة.    -

 ميام المجشة

 السٍاـ الخئيدية السػكمة لٍحي المجشة ٌْ:

جاؼ الجاهعة وفمدفة وسياسات ضساف الجػدة. ·  تصػيخ رؤية ورسالة وٌا

 اعتساد وإدارة بخىاهج عمِ هدتػػ الجاهعة لتشديق ودعع ضساف جػدة عسميات التعميع والتعّمع والبحػث وخجهة الصمبة والسجتسع. ·

 تػفيخ الجعع واالستذارة وتدٍيل تحقيق هعآيخ التسيد وخمق ثقافة هػجٍة ىحػ الخجهة االهثل. ·

اإلشخاؼ عمِ أعساؿ ضساف الجػدة واالعتساد واستخجاـ التقاريخ الشاتجة عغ عسميات السدح السحمية عغ الصمبة وأعزاء ٌػيػئػة الػتػجريػذ  ·
 والخجهات اإلدارية فْ جسيع اليميات األكاديسية والػحجات اإلدارية.

دراسة كيف يسكغ استخجاـ هعمػهات التصبيقات والسخاجعات لمتنثيخ عمِ هشاعة القخارات ااستسخار لتحديغ البخاهػج الػجراسػيػة وهػخػخجػات  ·
 التعمع.

التشديق هع المجاف والٍيئات األخخػ فْ الجاهعة )خاهة لجاف الذؤوف الصالبية ولجػاف االهػتػحػاىػات وهػخاجػعػة الػبػخاهػج  حػػؿ الػقػزػايػا  ·
  ات االٌتساـ السذتخؾ الشاشئة عغ العسميات األكاديسية وهتصمباتٍا.

 تصبيق سياسات الجاهعة فيسا ٓتعمق اإجخاءات وهعآيخ ىطاـ ضساف الجػدة. ·

تقجيع تقاريخ دورية إلِ هجمذ العسجاء خاهة اعسميات تحديغ هعآيخ ضساف الجػدة وهقتخحات تعػجٓػل اإلجػخاءات والدػيػاسػات كػسػا ٌػػ  ·
 هالئع.

ا هغ السشطسات الجولية. ·  ضساف تصبيق واالهتثاؿ لسعآيخ ضساف الجػدة السػضػعة هغ قبل ٌيئة اعتساد هؤسدات التعميع العالْ وغيٌخ

 طريقة العسل

 تعقج المجشة العميا اجتساعات عمِ أساس هشتطع، هختيغ فْ الفرل الػاحج. ·
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قبل اىعقاد الجمدة، تحرل المجشة عمِ تقخيخ عغ تقجـ عسميات ضساف الجػدة وهديختٍا فْ الجاهعة. ٓخاجع التقخيػخ الػشػٍػائػْ هػغ قػبػل  ·
 رئيذ المجشة وأعزاء المجشة قبل اعتسادي هغ هجمذ العسجاء.

ا التْ تتزسغ القخارات والتػهيات إلِ األستا  الجكتػر رئيذ الجاهعة. ·  تقجـ المجشة تقاريٌخ

 يعخض األستا  الجكتػر رئيذ الجاهعة القخارات والتػهيات عمِ هجمذ العسجاء. ·

 وحدة التخطيط والسعمؽمات الجؽدة:

وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة ٌْ جدع هخكدؼ لتشفيح وهخاقبة وهتااعة ضساف الجػدة لمعسػمػيػات األكػاديػسػيػة واإلداريػة والػسػسػارسػات 

ائػح لػمػػ فْ جسيع اليميات األكاديسية والػحجات اإلدارية. وإعجاد التقاريخ االسدائل التػْ تػؤثػخ سػمػبػيػًا عػمػِ جػػدة الػخػجهػات أو تػخػالػف الدػيػاسػات وا

 والتعميسات فْ الجاهعة سػاء عمِ هدتػػ اليميات أو البخاهج.

 السيام التي تقؽم بيا الؽحدة

 تصػيخ وتصبيق وتقييع األشخ التشطيسية لتحديغ ضساف الجػدة والسبادغ والسسارسات. ·

 تحجٓج احتياجات الصمبة والعاهميغ هغ أجل ترسيع ىطع ضساف الجػدة واالعتساد التْ تزسغ اسشاقذة وتمبية وتػفيخ ٌحي االحتياجات. ·

 القياـ ااجخاء البحػث السدحيً لقياس جػدة الخجهات السقجهة لمصمبة والعاهميغ واقتخاح اإلجخاءات الترحيحية حيث كاف  لظ هسكشًا. ·

السذاركة فْ اجخاء وهخاجعة داخمية سشػية لمسسارسات واإلجخاءات التذغيمية عمِ هدتػػ اليمية وتقجيع ىػتػائػج الػتػحػمػيػل كػتػغػحيػة راجػعػة  ·
 الِ هجمذ اليمية والمجشة العميا لزساف الجػدة.

جاؼ البخىاهج الجراسْ. ·  دراسة جػدة تجخبة الصالب التعميسية والتعمسية وإىجازاتً ضسغ إشار األٌجاؼ والخسالة اليمية لمجاهعة وٌأ

 تصػيخ ووضع هؤشخات األداء لمخجهات األكاديسية واإلدارية. ·

 تقجيع السذػرة اذنف هخاقبة والتشفيح الفّعاؿ إلجخاءات تقييع الصمبة فْ السػاد الجراسية عمِ هدتػػ البخىاهج الجراسْ داخل كل كمية. ·

 اإلشخاؼ وتدٍيل االىذصة التْ تصابق وتمبْ الستصمبات السحمية والجولية لزساف الجػدة. ·

 لجان مراجعة واعتساد السؽاد الدراسية:

 يذكل عسيج كل كمية فْ الجاهعة لجشة تدسِ )لجشة تصػيخ السػاد والخصط الجراسية  وهخاجعتٍا دوريًا وتيػف هدؤولياتٍا: ·
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 ضساف الجػدة فْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ 

 التنكج هغ جػدة الخصط الجراسية فْ اليمية وهصااقتٍا لمسعآيخ السعتسجة والسدتججات العمسية لمتخرز. -

 اقتخاح بخاهج دراسية وتخررات ججٓجة فْ ضػء الحاجة وهعآيخ االعتساد. -

إجخاء عسميات تقييع دورية لمسػاد والخصط الجراسية واقتخاح شخؽ تحجٓثٍا لتتالءـ هع السدتججات السعخفية والتقػشػيػة والػتػخبػػيػة لػخفػع  -
 كفاءة الصمبة وسػية السخخجات التعميسية.

 تدويج المجشة العميا لزساف الجػدة االسدتججات التْ تصخأ عمِ السػاد والخصط الجراسية. -

 حفع الدجالت وهحاضخ االجتساعات الىذصة المجشة واجتساعاتٍا. -

 Self-Assessmentلجشة التقييػ الذاتي 

تذكل فْ كل عسادة فْ الجاهعة لجشة تدسِ )لجشة التقييع الحاتْ لمػبػخاهػج الػجراسػيػة  ويػقػـػ كػل عػسػيػج بػتػحػجٓػج أعزػاء الػمػجػشػة لػيػل  ·
 بخىاهج دراسْ فْ اليمية وتيػف هدؤوليتٍا:

التشديق هع وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة لالشالع عمِ كيفية القياـ اػعػسػمػيػة )الػتػقػيػيػع الػحاتػْ لػمػبػخاهػج الػجراسػيػة  وهػخاحػمػٍػا  -

 السختمفة وهتصمباتٍا )اىطخ الفرل التاسع  هغ ٌحا الشطاـ.

 القياـ اإعجاد وتشفيح )التقييع الحاتْ لمبخاهج الجراسية  وفقًا لمعشاهخ الدتة أتية: -

 هحتػػ الخصط الجراسية وتشطيسٍا. ·

 تقجـ الصالب واىجازي. ·

 دعع الصالب وإرشادي. ·

 التعميع والتعمع والتقييع. ·

 هرادر التعمع. ·

ا. ·  إدارة الجػدة وتعديٌد

تػفيخ جسيع الػثائق السداىجة لعسمية )التقييػع الػحاتػْ لػمػبػخاهػج الػجراسػيػة  كػسػا ٌػْ هػػضػحػة فػْ )هػخحػمػة الػتػقػيػيػع الػحاتػْ لػمػبػخاهػج  -
 الجراسية  الفرل التاسع هغ ىطاـ الجػدة.
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 إعجاد هحتػيات تقخيخ التقييع الحاتْ. -

هقابمة لجشة السقيسيغ الخارجييغ )ٌيئة االعتػسػاد  واإلجػااػة عػغ كػل اسػتػفػدػاراتػٍػع وشػمػبػاتػٍػع الػسػتػعػمػقػة اػالػبػخىػاهػج الػجراسػْ والػخػصػة  -
 الجراسية.

 لجشة ضسان الجؽدة

 تذكل فْ كل عسادة / وحجة / هخكد / دائخة لجشة تدسِ )لجشة ضساف الجػدة  وتيػف هدؤوليتٍا: ·

جاؼ إدارة الجػدة وضبط الدجالت وحفطٍا. -  هخاقبة اإلجخاءات الستخحة لتحقيق ٌأ

 تػثيق اإلجخاءات الستخحة وحفطٍا. -

إجخاء دراسات خاهة بتحجٓج احتياجات التجريب والتصػيخ لخفع كفاءة وتنٌيل اليػادر وتدويػج لػجػشػة الػتػشػدػيػق الػعػمػيػا لزػسػاف الػجػػدة  -
 االشتائج.

 لجشة الخدمات الطالبية

تذكل لجشة الخجهات الصالبية بخئاسة عسيج شؤوف الصمبة وعزػية أربػعػة عػاهػمػيػغ فػْ الػجػاهػعػة هػغ غػيػخ الػعػاهػمػيػغ فػْ عػسػادة شػؤوف  ·
 الصمبة وتيػف هدؤوليتٍا كأتْ:

ا. -  دراسة االحتياجات األساسية لمصمبة هغ الخجهات والبخاهج وغيٌخ

ب والسٍارات الياهشة لجػ الصمبة. -  إيجاد بخاهج هػجٍة لتشسية السػٌا

 استجراج التغحية الخاجعة هغ الصمبة عغ هجػ رضاٌع عغ الخجهات والبخاهج السقجهة لٍع. -

االٌتساـ ااألىذصة االجتساعية التْ تعدز العالقات اإلىداىية فيسا بيغ الصمبة وكحلظ هع السجتسع السحيط بٍع وتػفيخ البيئة الػسػالئػسػة  -
 لسداعجة الصمبة عمِ التفاعل االجتساعْ وتخفيف هطاٌخ االحتقاف والعشف بيشٍع.

ا لتمبْ احتياجات العرخ والصمبة هعًا. -  هتااعة  الخجهات والبخاهج التْ تقجـ لمصمبة وتقييسٍا وتصػيٌخ

 االٌتساـ ااألىذصة الالهشٍجية التْ تعسق العالقة بيغ أعزاء ٌيئة التجريذ والصمبة. -

 هخاعاة العجالة فْ هذاركة الصمبة فْ ٌحي االىذصة وتحفيد الجسيع عمِ السذاركة. -
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 لجشة بشاء القدرات )التدريب(

تذكل لجشة فْ الجاهعة إلعػجاد وتػصػػيػخ هرػفػػفػة تػجريػب وورش عػسػل هػػجػٍػة لػبػشػاء الػقػجرات لػمػدػادة أعزػاء ٌػيػئػة الػتػجريػذ فػْ  ·
 السجاالت االتية:

شخؽ التجريذ وتقييع الصمبة وإعجاد االهتحاىات السعيارية التْ تقيذ التفييخ والتعمع وليذ الحفع، واالستشتاج، والتحػمػيػل والػسػقػارىػة  -
ا هغ اليفايات والشتاجات التعميسية.  وغيٌخ

 كيفية إدارة ىطاـ الجػدة فْ الجاهعة واعتساد البخاهج والتخررات هغ قبل ٌيئة االعتساد. -

 القػاىيغ واألىطسة والتعميسات الدائجة فْ الجاهعة وتفديخاتٍا. -

 الشطاـ اإلدارؼ فْ الجاهعة وعسل المجاف السختمفة. -

 تعديد البحث العمسْ السختبط بتشسية قجرات الصمبة وهٍاراتٍع وكحلظ تحديغ هحتػػ البخاهج الجراسية  ات الرمة. -

 الؽصف الؽظيفي والييكل التشعيسي

تتػلِ كل عسادة / وحجة / هخكد / دائخة إعجاد الػهف الػضيفْ وهخاجعة الٍيكل التشطيسْ لٍا وتدويػج الػجػشػة الػعػمػيػا لزػسػاف الػجػػدة  ·
 االشتائج.

تقـػ وحجة التخصيط والسعمػهات الجػدة اإعجاد وتحجٓث قػاعػجة الػبػيػاىػات فػْ الػجػاهػعػة تذػسػل هػعػمػػهػات عػغ الػصػمػبػة وأعزػاء ٌػيػئػة  ·
التجريذ والعاهميغ والسباىْ والعسادات واليميات والػػحػجات والػجوائػخ وجػسػيػع األىذػصػة والػفػعػالػيػات الػتػْ تػحػجث فػْ الػجػاهػعػة، واعػجاد 

ا.  التقخيخ الدشػؼ الحؼ يذسل جسيع االىجازات التْ حرمت فْ الجاهعة فْ شتِ السجاالت االكاديسية واالدارية وغيٌخ
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الثاني

 إجراءات مراقبة ضسان الجؽدة

 تسييد 

 إجراءات السراقبة الداخمية والخارجية 

 معايير ضسان الجؽدة 
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 

 

 تسييد

السحافطة عمِ إداهة ضساف الجػدة فْ التعميع والتعػمػع واإلدارة هػغ خػالؿ ترػسػيػع إجػخاءات هػخاقػبػة فػّعػالػة وعػسػمػيػة. وفػْ أؼ وقػت هػغ 

األوقات، فإف إجخاءات السخاقبة فْ الجاهعة تخزع ليل هغ السخاجعة الجاخمية والخارجػيػة كػسػا ٌػػ هػػضػح فػْ ٌػحا الػفػرػل. فػإجػخاءات ضػسػاف 

ْ، عػمػسػالجػدة الخارجية فْ كميات الجاهعة تخزع لعجد هغ السخاجعات الخارجية الدشػية هغ قبل ٌيئة االعتساد ووزارة التعميع الػعػالػْ والػبػحػث الػ

ة رجػيػوعمِ الجاهعة العسل ضسغ قاىػف وسياسات التعميع العالْ األردىْ وهعآيخ وتعميسات ٌيئة االعتساد فيسا ٓتعمق اإجخاءات الػسػخاجػعػات الػخػا
 دوف تعخيس فمدفتٍا الخاهة فْ التعميع والتعمع أو التشازؿ عشٍا.

السخاقبة عسمية هدتسخة وهتصػرة داخل الجاهعة ضسغ إجخاءات ضساف الجػدة. والسخاقبة الدشػيػة تػتػزػسػغ عػجد هػغ االىذػصػة تػتػسػثػل فػْ 

ت مػيػاالسخاجعة لألىطسة واإلجخاءات وتحميل التغحية الخاجعة هغ الصمبة والسجرسيغ والعاهػمػيػغ والػفػشػيػيػغ وإعػجاد تػقػخيػخ سػشػػؼ اػجػسػيػع الػشػتػائػج. عػسػ
 فػْ السخاقبة ٌحي ال تفيج فقط فْ فٍع فّعالية بيئة التعميع والػتػعػمػع، ولػيػغ تدػاعػج ايزػًا فػْ تػقػيػيػع االخػتػالالت فػْ ىػطػاـ ضػسػاف الػجػػدة الػسػصػبػق

شػة الجاهعة وأدواتً. وغالبًا، عسمية السخاقبة تداعج فْ هياغة أدوات ضساف الجػدة وآليات تالئػع الػغػخض. وإجػخاءات هػخاقػبػة ضػسػاف الػجػػدة هػبػيػ

 االتفريل فْ ٌحي الفرل.

 أنعسة السراقبة الداخمية والخارجية

 مراجعة السشياج:

ٌشالظ هخاقبة دورية لمسشٍاج وهحتػياتً فْ كل كمية هغ كميات الجاهعة بشاء عمِ التغحية الػتػْ جػسػعػت هػغ الػصػمػبػة والػسػجرسػيػغ وتػقػاريػخ 
ج شػٍػاالسستحشيغ الخارجييغ وتقاريخ السخاجعيغ األكاديسييغ اذنف هالئسة السادة الجراسية هغ حيث السحتػػ والػسػجة الػدهػشػيػة، تػتػزػسػغ هػخاجػعػة الػسػ

 تحميل عسيق لسالئسة هخخجات التعمع ألٌجاؼ البخىاهج.

 مدؽحات الطمبة:

لتػفيخ تغحية راجعة عػغ هػحػتػػيػات الػسػادة الػجراسػيػة  Onlineفْ ىٍاية كل فرل دراسْ، يقـػ الصمبة بتعبئة ىسػ ج تقييع السادة الجراسية 

فػخص يػد وشخيقة تجريدٍا والسجرس والبيئة التعميسية والتعمسية والسخافق. يقـػ جسيع شمبة الجاهعة بتعبئة ٌحا الشػسػػ ج وتػحػمػل الػشػتػائػج بػٍػجؼ تػعػد 
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ن بن طالل  ي جامعة إلحسي 
ن
 ضمان إلجودة ف

تعمع الصمبة. ىسػ ج هدػحات الصمبة اداة ضساف جػدة ضػخوريػة فػْ الػحػرػػؿ عػمػِ تػغػحيػة راجػعػة تػفػيػج فػْ تػحػدػيػغ الػسػػاد الػجراسػيػة وبػالػتػالػْ 
 هخخجات البخىاهج الجراسْ.

 

 

 مدؽحات السدرسيؼ:

تػازؼ هدػحات السجرسيغ هدػحات الصمبة هغ حيث جسع التغحية الخاجعة. فخأؼ السػجرسػيػغ فػْ تػجػخبػة تػعػّمػع الػصػمػبػة والػسػشػٍػاج والػتػقػيػيػع 
 ضػحػةوالبشية التحتية الجاعسة ٓتع جسعٍا كل فرل دراسْ. فالتغحية الخاجعة هغ السجرسيغ هقخوىة هع التغحية الخاجعة هغ الصمبة تػعػصػْ هػػرة وا

 لسشاشق القػة والزعف التْ تحتاج الِ تعديد واعادة ىطخ. 

 مراجعة الشعراء:

هخاجعة الشطخاء الية هٍسة فْ تجريذ السادة الجراسية، فػسػخاجػعػة الػشػطػخاء أو هػخاقػبػة الػسػجرسػيػغ تػتػزػسػغ زيػارة الػغػخفػة الرػفػيػة وحزػػر 

ػحا الػتػسػ  خيػغهحاضخة الدهيل وتقييسٍا. والتقييع ٓخكد عمِ ىقاط القػة والزعف فْ شخؽ التجريذ وتقجيع السالحطات فْ شخيقة رسسية وهكتػبة، ٌو

 أكثخ جساعية وأقل جسػدًا، ا ا ىفح اصخيقة هٍشية

 التقارير الدشؽية:

التقاريخ الدشػية تفيج فْ ضساف جػدة السػارد البذخية فْ الجاهعة، ويػجج فْ الجاهعػة تػقػاريػخ سػشػػيػة لػيػل هػغ األكػاديػسػيػيػغ واإلداريػيػغ 

ْ عسمية  ات اتجاٌيغ لقياس األداء العاـ بػشػاء عػمػِ هػصػ تػً ااػقػلتقييع أدائٍع. وهسست تقاريخ التقييع الدشػية بشاًء عمِ هجسػعة هغ السؤشخات ٌو
 لمسعآيخ التْ وضعتٍا الجاهعة وهؤشخات األداء الخئيدية.

 السراجعات الدورية:

ػحي عػسػمػيػة دقػيػقػة تذػسػل جػسػيػع جػػاىػب الػسػؤسػدػة  تخزع السخافق والبخاهج لسخاجعة شاهمة كل خسذ سشػات عمػِ هدػتػػػ الػجػاهػعػة. ٌو

ج ىػتػاوبخاهجٍا األكاديسية، وتذسل عسميات التجقيق البشية التحتيً واالدارة والخجهات الصػالبػيػة فػْ الػجػاهػعػة. وتذػسػل هدػاٌػسػة ٌػحي الػعػسػمػيػة فػْ ا

 تقخيخ التقييع الحاتْ الحؼ يفيج فْ بياف هػاشغ القػة والزعف وتذكيل لجاف لرياغة اإلجخاءات الترحيحية.

 تقرير الرصد الدشؽي:
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تقخيخ الخهج الدشػؼ ٌػ وثيقة ُأىتجت فْ ىٍاية كل عاـ دراسْ، ويخكد التقخيخ عمِ الػتػصػػرات والػتػحػجيػات فػيػسػا ٓػتػعػمػق اػجػسػيػع هدػائػل 
ػحا يػتػٍػالتعميع والتعّمع. والجالئل التْ يقجهٍا التقخيخ تتزسغ هعمػهات كسية وىػعية. ويٍتع أعزاء ٌيئة التجريذ اجسيع السدائل الػسػتػعػمػقػة اػكػمػ ع ٌو

 ٓتزسغ البياىات االحرائية السجعػهة االتحميل الشػعْ لتدجيل الصمبة وإىدحابٍع وتقجهٍػع واىػجػازاتػٍػع وفذػمػٍػع، ٓػتػزػسػغ تػقػخيػخ الػخهػج الدػشػػؼ 

وترسيسٍا وهخخجات تعمع الصمبة وأداء السجرسيغ والصعػف والذكاوؼ هغ قبل الصمبة وردود فعل الػسػجرسػيػغ  تعميق تحميمْ لمسػاد الجراسية وتقييسٍا
الػجراسػْ  اهػجوتعميقاتٍع والسستحشيغ الخارجييغ وتعميقاتٍع واالستجااة لتقاريخ السستحشيغ الخارجييغ. أساسًا، ٓػثق تقخيخ الخهج الدشػؼ تصػر البػخىػ

 القائع عمِ األدلة االشدبة ألؼ تغييخات فْ الدياسة إ ا استجعِ األهخ  لظ. ويتزسغ تقخيػخ الػخهػج الدػشػػؼ إعػجاد ىػطػخة شػاهػمػة هػؤسػدػيػة تػحػجد

 األداء عمِ السدتػػ السؤسدْ وعمِ هدتػػ البخىاهج فْ اليميات.

 معايير ضسان الجؽدة:

 تػع أُعجت هعآيخ ضساف الجػدة فْ الجاهعة بشاء عمِ السعآيخ التْ حػجدتػٍػا ٌػيػئػة االعػتػسػاد األردىػيػة وقػاىػػف الػتػعػمػيػع الػعػالػْ األردىػْ. وكػحلػظ
ا هغ السعآيخ العالسية، وشػرت المػائح والدياسات والسعآيخ وتحجٓػجًا تػمػظ الػتػْ تػختػبػط اػالػتػجر  والػتػعػمػع يػذ االستفادة هغ السعآيخ األوروبية وغيٌخ

ْ ة فػودعع الصمبً، واستفادت الجاهعة هغ تجخبتٍا الحاتية فْ تصػيخ هعآيخ وإجخاءات وهؤشخات لٍا ارتػبػاط هػبػاشػخ اػالػبػيػئػة الػتػعػمػيػسػيػة والػتػعػمػسػيػ

 الجاهعة. وشخيقة رسع السعآيخ تتصػر دوريًا حدب التعجيالت التْ تتصمبٍا عسميات ضساف الجػدة فْ الجاهعة كسا ٌػ هػضح أدىاي.

 مطابقة معايير ىيئة االعتساد كجية خارجية:

 ي.شػرت الجاهعة أحكاهًا لالستعاىة بٍيئة االعتساد كسستحغ خارجْ وهدتذارًا وفقًا الحتياجات الجاهعة والبخىاهج الجراسْ السصمػب اعتساد

: تشز المػائح والتعميسات فْ الػجػاهػعػة عػمػِ  جػػدة  الػسػعػارؼ والػسػٍػارات )عػمػِ حػج سػػاء، الػعػاهػة والػخػاهػة السعايير األكاديسية ·
 االسػضػع وجسيع السجاالت الستعمقة اً  التْ تقجـ لمصمبة عمِ أىٍا تصابق السعآيخ الستفق عميٍا فْ ىطاـ ضساف الجػدة.

: إجخاءات تعديد وتقييع البخاهج الجراسية تتنكج هغ خالؿ التغحية الخاجعة هػغ قػبػل الػسػجرسػيػغ )الػشػطػخاء الػخػارجػيػيػغ إف تعزيز الجؽدة ·
أهكغ  فيسا ٓتعمق االسسارسات السثمِ واإلبجاع واالبتيار وارتباط البخاهج ااألٌجاؼ العاهة، وقيػاس ردود الػفػعػل عػشػج الػصػمػبػة وتػحػمػيػل 

 ىتائج االهتحاىات الفرمية.

 مدؤوليات لجشة مراجعة البرنامج الدراسي:

يذكل فْ كل كمية لجشة لفتخة هحجدة هغ الػقت تقـػ اسخاجعة جسيع هكػىات السػاد الجراسية فْ البخىاهج والخصة الجراسية، وهػخاجػعػة  ·
ا وتعسيسٍا عمِ الصمبة.  االهتحاىات الفرمية. وكحلظ هخاجعة السشٍاج والسحتػػ وتعميسات االهتحاىات ووضع العالهات قبل ىذٌخ

هدؤولية المجشة العميا لزساف الجػدة الشطخ فْ تقاريخ لجاف هخاجعة البخاهج الجراسية واالقتخاحات والتػهيػات الػػاردة فػيػٍػا وتػصػبػيػق  ·
جاؼ الجاهعة.  وتشفيح السسكغ هشٍا والحؼ يداٌع فْ تحديغ هخخجات التعمع وتحقيق رسالة وٌأ
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 االستئشاؼ وشكاوي الطمبة األكاديسية:

ٓػجج فْ الجاهعة تعميسات ولػائح العصاء الصمبة الفخهػة لػتػقػجيػع الذػكػاوؼ اػخػرػػص األىذػصػة األكػاديػسػيػة كػالػتػجريػذ واالهػتػحػاىػات 

حا الشطاـ يزسغ التجخل العادؿ فْ الػقت السشاسب لالستجااػة لذػكػاوؼ الػصػمػبػة. ويرػادؽ هػجػمػذ الػعػسػجاء عػمػِ إجػخاءات  والسخافق والسكتبة، ٌو
وتعميسات استئشاؼ وشكاوؼ الصمبة، ويحق لمصمبة تقجيع الذكاوؼ فْ أؼ وقت دوف تسييػد كػسػا ٌػػ هػبػيػغ فػْ الػتػعػمػيػسػات والدػيػاسػات وإعػصػاءٌػع 

الفخص الستيافئة واالحتخاـ السصمػب هٍسا كاىت الذكاوؼ السقجهة. ويجب ىذخ ٌحي التػعػمػيػسػات واتػاحػة الػفػخهػة لػمػصػمػبػة لػمػػهػػؿ إلػيػٍػا ادػٍػػلػة 

 وكحلظ أهحاب السرمحة أخخيغ. ويبمغ الصمبة عغ استالـ الذكاوؼ ووقت دراستٍا وإعصائٍع فخهة استئشاؼ القخارات الستعمقة بٍا.

ويتع التعاهل هع شكاوؼ الصمبة بشاء عمِ التعميسات والمػائح التْ تحكع ٌحي الػقػزػايػا وبػصػخيػقػة شػفػافػة وواضػحػة وهػعػالػجػتػٍػا اػالدػخعػة 

السسكشة. ويزسغ ىطاـ السخاقبة فْ الجاهعة هتااعة ٌحي الذكاوؼ والػتػنكػج هػغ اتػخػا  اإلجػخاء الػسػشػاسػب لػيػل شػكػػػ أو اسػتػئػشػاؼ. ويػسػكػغ دعػػة 

 لػيػةالصمبة أهحاب الذكاوؼ لسقابمتٍع وشخح اإلجخاء الستخح لٍع وبياف هػقف القدع واليمية هغ تمظ الذكاوؼ. وعسيج شػؤوف الػصػمػبػة لػجيػً الػسػدػؤو 
 اليمية عغ شكاوؼ الصمبة وتقجيع الشرح والسذػرة لٍع.

 تقييػ الطمبة :

يرجر هجمذ العسجاء التعميسات الخاهة اسشح الجرجات العمسية فْ الجاهعة والتْ تحجد اإلشار العػاـ لػتػقػيػيػع ورسػع الدػيػاسػات لػمػتػنكػج           

ج خاهػهغ اف جسيع السػاد الجراسية فْ البخىاهج الػاحج تؤدؼ إلِ هشح الجرجة العمسية السدػتػحػقػة )الػبػكػالػػريػػس  او )الػسػاجدػتػيػخ . وإف جػسػيػع الػبػ

عػمػِ اء الجراسية تخزع لشفذ السعآيخ والتقييع، وهعآيخ األداء وهتصمبات التخخج وجسيع االهتحاىات والتقييسات تعتسج هغ قبل هجمذ العسجاء بػشػ
تػهية عسيج اليمية السعشية. وتتصمب تعميسات التقييع فْ الجاهعػة أف جػسػيػع الػسػػاد الػجراسػيػة تػخػزػع لػالهػتػحػاىػات الػسػصػمػػبػة وبػشػفػذ الػسػعػآػيػخ 

 السعتسجة فْ الجاهعة.

فعالية استخاتيجية التقييع اليمية لمسادة الجراسية تخاقب وتخاجع هغ قبػل لػجػشػة االهػتػحػاىػات ورهػج الػعػالهػات فػْ الػيػمػيػة. وأؼ تػعػجيػالت 
 هقتخحة عمِ تعميسات االهتحاىات والتقييع ُتعتسج هغ قبل هجمذ القدع وهجمذ اليمية ثع هجمذ العسجاء. تػجػتػسػع لػجػاف هػخاقػبػة ورهػج الػعػالهػات

كػج فْ ىٍاية كل فرل دراسْ لزساف تشفيح التعميسات واتداؽ االهتحاىات هع هسارسات التقييع السعتسجة. وتشطخ المجػشػة فػْ شػكػاوؼ الػصػمػبػة والػتػن

ع. وتيػف هعمػهات التقييع والػتػػ   جػيػًهغ اتخا  اإلجخاءات الرحيحة اعج الذكػػ واشالع الصمبة عمِ اإلجخاء وهشاقذتٍع واالستساع لػجٍات ىطٌخ
غ ج هػهتاحة لجسيع الصمبة وكحلظ الدياسات والػثائق. تحس الجاهعة عمِ هسارسات التقييع التْ تذجع التعّمع الفّعاؿ، ويػسػكػغ هػخاقػبػة  لػظ لػمػتػنكػ

أف عسميات التقييع تتع اعجالة واستػقػاهػة وإىرػاؼ فػيػسػا يػخػز أهػغ وسػالهػة االهػتػحػاىػات. كػتػيػب دلػيػل الػصػالػب يػجػب أف ٓػتػزػسػغ جػسػيػع ٌػحي 

ا. ٓتع جػجولػة االهػتػحػاىػات  السعمػهات حتِ يصّمع عميٍا الصالب عشج تدجيمً فْ الجاهعة، ليعخؼ هتصمبات الحرػؿ عمِ درجة البكالػريذ وغيٌخ
فػافػة ت شػلمسػاد الجراسية هغ قبل القدع األكاديسْ ووحجة القبػؿ والتدجيل فْ الجاهعة، ويعّتسج الججوؿ هغ قبل هجمذ العسجاء. ويشبغْ تػفخ آليػا

ػا فػْ هػشػذػػرات الػجػاهػعػة وعػمػِ هػػقػعػٍػا اإللػيػتػخوىػْ، خػاهػة الػتػعػمػيػسػات  وىديٍة لػضع العالهات والتنكج هغ تصبيق ٌحي أليات اعجالة وىذػٌخ

ي ٌػح والمػائح الخاهة ااالىتقاؿ هغ هخحمة إلِ أخخػ هغ البخىاهج الجراسْ هع االدلة والػثائق  ات الرمة. تخاقب وحجة ضساف الػجػػدة ٌػْ أيزػاً 
 اإلجخاءات وتخزع لمتجقيق والتعجٓل دوريًا.
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 تسييد

تقجـ الجاهعة عجد هغ البخاهج الجراسية لشيل درجتْ البكالػريػس والساجدتيخ هغ خالؿ ثساف كميػات لػعػجد كػبػيػخ هػغ الػصػمػبػة فػْ هػخػتػمػف 

التخررات ويجٓخ ٌحي البخاهج عجد هغ أعزاء ٌيئة التجريذ والسداعجٓػغ الػفػشػيػيػغ إلداهػة تػقػجيػع ٌػحي الػبػخاهػج ضػسػغ هػعػآػيػخ ضػسػاف الػجػػدة. 
ديػسػيػة كػاوالحاكسية األكاديسية لٍحي البخاهج هٍسة ججًا، لػحلػظ تػخػزػع كػل الػبػخاهػج لػمػسػخاقػبػة والػتػقػيػيػع والػسػتػااػعػة الػحػثػيػثػة. ويػتػخؾ إدارة الػبػخاهػج األ

ػشػالػظ قػشػػات اترػاؿ واضػحػة فػيػسػا ٓػتػعػمػق  وحاكسيتٍا ليل كمية هغ كميات الجاهعة والتْ تتصابق هع ىطاـ الحاكسية السعسػؿ اً فػْ الػجػاهػعػة. ٌو

 االحاكسية وتصبيقٍا فيسا بيغ ادارة الجاهعة واليميات وبيغ اليميات هع اعزٍا البعس وعمِ جسػيػع الػسػدػتػػيػات، و لػظ لػمػسػحػافػطػة عػمػِ الػتػصػبػيػق

 والتشديق إلداهة السعآيخ األكاديسية لزساف الجػدة فْ جسيع اليميات األكاديسية.

وإدارة الحاكسية األكاديسية تتع هغ خالؿ ىطع ضساف الجػدة التْ تزسغ اف الٍياكل السػجػدة هصااقة لستصمبػات ضػسػاف جػػدة الػحػاكػسػيػة 

 األكاديسية ولػائح وتعميسات الجاهعة. وجػدة حاكسية البخاهج األكاديسية تتع هغ خالؿ ٌياكل هتعجدة كسا ٌػ هبيغ فْ ٌحا الفرل.

 الييكل اإلداري:

 ٌياكل اإلدارة والمجاف تخزع إلِ الذخوط السخجعية كسا ٌْ هبيشة فْ لػائح وتعميسات الجاهعة الجاخمية.

 مجمس االمشاء:

هجمذ األهشاء ٌػ أعمِ ٌيئة لمسػافقة عمِ القزايا الستعمقة االبخاهج األكاديسػيػة واإلداريػة. وهػجػمػذ األهػشػاء ٌػػ الػسػدػؤوؿ عػغ الػسػػافػقػة 

وجػسػع يػة عمِ استحجاث البخاهج الججٓجة والدياسات االستخاتيجية والسالية. والسجمذ لجية هدؤوليات عاهة فْ تحجٓج هذاريع الجاهعة والبشية الػتػحػتػ

 التبخعات والسػافقة عمِ االتفاقيات التْ تعقجٌا الجاهعة.

 مجمس العسداء:

هجمذ العسجاء ٌػ السدؤوؿ عغ جسيع القزايا الستعمقة االبخاهج الجراسية، وكحلظ هدؤوؿ عغ كيفية تجريذ وتقييع ٌحي الػبػخاهػج واإلشػخاؼ 
الػبػيػئػة ع و عمِ فعالية التجريذ، والتقييع، وتعييغ السجرسيغ )لجشة التعييغ والتخقية . ويشطخ هجمذ العسجاء فْ قزايا الصمبة والخػجهػات الػسػقػجهػة لػٍػ

 التعميسية والتعمسية ويقتخح اإلجخاءات الترحيحية.

 عسيد الكمية:

ٓخأس عسيج اليمية هجمذ اليمية ولجشة ضساف الجػدة فْ اليمية ولجاف رهج وهػخاقػبػة االهػتػحػاىػات ويػخفػع تػقػاريػخ دوريػة بػحلػظ الػِ ىػائػب 

اـ الػعػالخئيذ لمذؤوف األكاديسية والمجشة العميا لزساف الجػدة ويذخؼ عمِ جسيع الذؤوف األكاديسيػة واإلداريػة فػْ الػيػمػيػة اػالػتػعػاوف هػع الػسػشػدػق 
 لمسادة الجراسية.



26  

ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

يعيغ هشدق ليل هادة دراسية فْ البخىاهج ويختار هغ بيغ أعزاء ٌيئة التجريذ فْ الػقػدػع ويػكػػف لػً خػبػخة هػسػتػازة فػْ الػتػجريػذ وهػخاجػعػة 
اف يدػتػعػيػغ  سكغوتقييع السػاد الجراسية وإعجاد الجراسة الحاتية. ويشدق هع ااقْ زهالئة فْ القدع ولً ارتباط هع وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة وي

 اخبخاء هغ خارج الجاهعة بٍجؼ االستذارة والتشديق فْ اجخاء التقييع الحاتْ.

 أعزاء ىيئة التدريس:

ع السٍسة األساسية لعزػ ٌيئة التجريذ ٌْ تجريذ السػاد الجراسية ااتباع الصخؽ الحجٓثة واف يكػف لػجيػة تػجريػب فػْ االدارة الرػفػيػة والػتػقػيػيػ

يػة راسػوكتااة التقاريخ الفشية. عزػ ٌيئة التػجريػذ هػختػبػط إداريػًا بػخئػيػذ الػقػدػع األكػاديػسػْ ويػخفػع لػً تػقػاريػخ عػغ هػجػ تػقػجـ الػصػمػبػة فػْ الػسػادة الػج

ف وأ والتحجيات التْ ٓػاجٍٍا فْ تجريذ السادة. وتزع الجاهعة كاهل ثقتٍا االسجرس ليقـػ بتجريذ السادة حدػب هػعػآػيػخ ضػسػاف الػجػػدة األكػاديػسػيػة

ػجاؼ الػسػادة الػجراسػيػة وتػشػسػْ هػٍػ ت ارآشّػع فْ أساليب التجريذ واف يكمف الصمبة بػاجبات وهذاريع تعدز تجخبة التعمع لجٓػٍػع وتدػٍػع فػْ تػحػقػيػق ٌأ

 التعمع الحاتْ عشج الصمبة.

 مجمس الكمية:

ة ٌػديػٓخأسً عسيج اليمية وتيػف هٍستً الشطخ فْ جسيع القزايا األكاديسية الخاهة االبخاهج الجراسية فْ اليمية والخجهات السقجهة لمصمبة وجػا
ات السختبخات والسذاغل والسباىْ والػقػاعػات الرػفػيػة وىػطػافػتػٍػا. إف الػسػدػؤولػيػات األكػاديػسػيػة الػسػتػعػجدة لػٍػحا الػسػجػمػذ والػتػْ تذػسػل تػقػجيػع االقػتػخاحػ

 والتػهيات إلجخاء التغييخات فْ اإلدارة األكاديسية والتْ تعكذ هدؤولية اليمية كسجمذ هدؤوؿ عغ جسيع األىذصة األكاديسية فْ اليمية.

 مجمس القدػ:

يذكل فْ كل كمية لجشة لالهتحاىات ضسغ هجمذ القدع لمشطخ فػْ الػقػزػايػا الػسػتػعػمػقػة اػاالهػتػحػاىػات، وعػالهػات الػصػمػبػة، والذػكػاوؼ، الػتػْ 
مػِ ع عػيقجهػىٍا اخرػص االهتحاىات أو القزايا األكاديسية األخخػ. وتشديق جسيع األهػر الستعمقة ااالهتحاىات داخل اليمية اػسػا فػْ  لػظ االشػال

 ىسا ج االهتحاىات واالسئمة واستخاتيجية التقييع وتعميسات وضع العالهات وإجخاءات هشح الجرجات وأهغ االهتحاىات وسالهتٍا.

 المجشة العميا لزسان الجؽدة.

ًُ وتزػع  فػْ تخفع التقاريخ الخاهة االقزايا األكاديسية واإلدارية إلِ ٌحي المجشة والتْ ٓػخأسػٍػا األسػتػا  الػجكػتػػر رئػيػذ الػجػاهػعػة أو هػغ ٓػُشػبػ

عزػيتٍا جسيع عسجاء اليميات وهجٓخ وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة  وهسثميغ عغ أهحاب السػرػمػحػة، وتػشػاقػر ٌػحي الػمػجػشػة جػسػيػع الػقػزػايػا 
اء ألداألكاديسية الستعمقة اسعآيخ ضساف الجػدة. وتعسل عمِ تخويج وتحديغ الخجهات السقجهة وتقتخح التغييخات الػتػْ هػغ شػنىػٍػا تػحػدػيػغ وتػعػديػد ا

ْ التْ تخاجع وتعتسج التقخيخ الدشػؼ لعسػمػيػات ضػسػاف الػجػػدة وإجػخاءاتػٍػا، والػحؼ ٌػػ عػبػارة عػغ هػجػسػػعػة هػغ الػتػقػاريػخ هػغ هػخػتػمػف الػيػمػيػات  ٌو

 األكاديسية والػحجات اإلدارية.
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 لجشة البحؽث والتطؽير السركزية

واحجة هغ المجاف التْ لٍا دور أساسْ فْ هجاؿ البحػث والتصػر وتقجيع السقتخحات التصػيخية ويخأس ٌحي المجشة ىػائػب الػخئػيػذ لػمػذػؤوف 

ت. مػيػااألكاديسية فْ الجاهعة، وتذسل عزػية ٌحي المجشة ايزًا عسيج البحث العمسْ والجراسات العميا واثشيغ هغ عسجاء اليميات وهسثميغ عػغ الػيػ
سػيػدة الػسػوهٍسة ٌحي المجشة تصػيخ تعميسات تقجيع دراسات البحػث العمسية وتختيب اولػياتٍا وبشاء قاعجة بياىات لمبحػث العمسية وتدػػيػق األاػحػاث 

 تجاريًا والبحث عغ هرادر تسػيل خارجية لتسػيل البحػث وبشاء هذاريع هذتخكة هع جاهعات وهخاكد عمسية هحمية وإقميسية وعالسية.

 لجان مراجعة وتقييػ السؽاد الدراسية.

 مػيػايذكل فْ كل كمية لجشة لسخاجعة السػاد الجراسية والبخىاهج الجراسْ عسػهًا وإجخاء الجراسة الحاتية وتقجيع تػقػخيػخ سػشػػؼ إلػِ الػمػجػشػة الػعػ

 ءهػةلزساف الجػدة فْ  الجاهعة. والٍجؼ هغ إجخاء الجراسة الحاتية لمتنكج هػغ هػػاءهػة الػبػخىػاهػج وهػػادي الػجراسػيػة لػألٌػجاؼ الػعػاهػة، وكػحلػظ هػػا
 هخخجاتً هع هتصمبات سػؽ العسل انىً يسشح الصمبة اليفاءات العمسية والسػٍػارات الػسػصػمػػبػة الػتػْ تدػاعػجٌػع فػْ أداء أعػسػالػٍػع هدػتػقػبػاًل. ووضػع

 بخاهج تجريب عسمْ لتنٌيل الخخيجيغ وزيادة فخص هشافدتٍع فْ سػؽ العسل.

 ضسان جؽدة الحاكسية االكاديسية

عسل وحجة التخصيط والسعمػهات والجػػدة اػاالضػافػة الػِ هػجػسػػعػة واسػعػة هػغ هدػؤولػيػات الػخهػج تدػاٌػع فػْ ضػسػاف جػػدة الػحػاكػسػيػة 

األكاديسية هغ خالؿ تشديق ٌػحي االىذػصػة عػبػخ جػسػيػع كػمػيػات ووحػجات الػجػاهػعػة. وتػقػـػ وحػجة ضػسػاف الػجػػدة اػإجػخاء اسػتػقػرػاءات ودراسػات 

ة يػسػيػلمسػضفيغ والسجرسيغ والصمبة لزساف تصبيقٍع تعميسات وهعآيخ ضساف الجػدة واالهتثاؿ لمػائح التػْ تػشػطػع أعػسػاؿ الػسػخاقػبػة لػألىذػصػة األكػاد

 والخجهات الصالبية وخصط التصػيخ الذخرية والتصػيخ السٍشْ وعسميات تقييع األداء وتشفيح هػجػسػػعػة هػغ اإلجػخاءات األخػخػ الػتػْ تػجعػع ثػقػافػة
ة راسػالجػدة والتصػيخ. وتعقج ٌحي المجشة اجتساعات دورية ااستخجاـ اىػاع هتعجدة هغ التػاهل اغخض تحجٓج القزايا التْ تحتاج الػِ هػعػالػجػة ود

ا وتعسيسٍا عمِ ىصاؽ واسع داخل الجاهعة وبيغ أهحاب السرمحة أخخيغ. والٍجؼ هغ ٌػحي االجػتػسػاعػات الػسػحػافػطػة  السسارسات الجيجة لشذٌخ

 عمِ إداهة تصبيق السعآيخ األكاديسية وإجخاءات ضساف الجػدة.

 تطبيق السعايير األكاديسية وإجراءات ضسان الجؽدة.

السخاقبة تعدز تصبيق الدياسات واإلجخاءات افعالية وتجعع تعديد تجخبة تعّمع الصمبة. تقـػ وحجة الػتػخػصػيػط والػسػعػمػػهػات والػجػػدة اػإدارة 
 اهػجالعسميات الخئيدية التْ تذسل إعجاد تقخيخ الخهج الدشػؼ، وجسع التغحية الخاجعة هغ الصمبػة والػسػجرسػيػغ وتػشػدػيػق الػسػخاجػعػات الػخػارجػيػة لػمػبػخ 

مػِ الجراسية، والتنكج هغ تصبيق التعميسات والدياسات واإلجخاءات فْ جسيع عسميات ضساف الجػدة. وتداٌع الػحجة فْ إعػجاد الػتػقػخيػخ الدػشػػؼ عػ

سػيػة جراهدتػػ الجاهعة بشاء عمِ البياىات واالىجازات التْ تحققت فْ اليميات األكاديسيػة والػػحػجات اإلداريػة وهػتػااػعػة أعػسػاؿ اعػتػسػاد الػبػخاهػج الػ
 وزيادة الصاقة االستيعابية لمصمبة.
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 تتااع وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة عسميات إعجاد التقاريخ الدشػية عشج تقييع وهخاجعة البخاهج الجراسية فػْ الػيػمػيػات وتػقػيػيػع تػقػجـ
بػة لػصػمػالصمبة، وتقييع، أدائٍع، وجسع التغحية الخاجعة وإجخاء السدػحات والجراسات السصمػبة فْ ٌحا السجاؿ، وخاهة فْ هتااعة الخهج لػتػدػجػيػل ا

ا هغ االتجاٌات.  واالحتفاظ بٍع واىدحابٍع وغيٌخ

الجاهعة لجٍٓا تختيبات لتػفيخ التغحية الخاجعة لمصمبة اخرػص القخارات التْ اتخحتٍا المجاف الػسػخػتػرػة خػاهػة فػيػسػا ٓػتػعػمػق اػالػتػقػيػيػع 
 والعالهات، والخجهات، وتعج وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة تقخيخًا هخحميػًا عػغ تػشػفػيػح الػقػخارات وتػشػذػخ ٌػحي الػسػعػمػػهػات اذػكػل رسػسػْ عػبػخ

 السجرسيغ فْ قاعات التجريذ او الداعات السكتبية او هػقع الجاهعة االليتخوىْ او هغ خالؿ االلتقاء هع الصمبة.
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 ضساف الجػدة فْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الرابع

 ضسان جؽدة أنعسة التقييػ 

 .تسييد 

 .ضسان جؽدة التقييػ 

 أنعسة وإجراءات مراقبة التقييػ 
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 تسييد 

لزساف جػدة التعمع والتعميع فْ الجاهعة  ٓتع قياس السعخفة والشسػ األكاديسْ هغ خالؿ هخخجات التعمع التْ يكتدػبػٍػا الػصػمػبػة. وبػالػتػالػْ 

ت رسػافإف الشطع وسياسات التقييع تذكل عشرخًا حاسسًا فْ أىذصة التعمع والتعميع. الجاهعة لجٍٓا ىطػاـ لػمػخهػج والػتػقػيػيػع الػجقػيػق الػحؼ ٓػجرس هػسػا
 التقييع عمِ جسيع السدتػيات لمتنكج هغ التصبيق الرحيح واالهتثاؿ لسعآيخ التقييع ووضع العالهات.

الجاهعة همتدهة دائسًا ااىتٍاج سياسة هغ شنىٍا اف تػفخ تقييع ٓتدع االعجالة وواضح وهالح وهػتػدػق هػع الػسػعػآػيػخ والػتػعػمػيػسػات. سػيػاسػة 

 ٓػيػخالتقييع تزسغ اقاء الصمبة عمِ عمع اسا ٌػ هتػقع هشٍع وعغ تقجهٍع واىجازاتٍػع األكػاديػسػيػة. ٌػحي الدػيػاسػات لػتػقػيػيػع الػصػمػبػة تػتػػافػق هػع هػعػا
لػمػبػخىػاهػج مة ضساف الجػدة التْ تصبقٍا الجاهعة، وهع هعآيخ التقييع األكاديسية، وتشفيح عسميات التقييع الؼ هادة دراسية فْ عسمية السخاجعة الذاه

 الجراسْ.

تتيػف عسمية التقييع لمسادة الجراسية هغ عجة هخاحل: االهتحاىات االولية واالهتحاىات الفػرػمػيػة والػسػذػاريػع وأوراؽ الػعػسػل الػسػصػمػػبػة، هػغ 
 ػادالصمبة ااإلضافة إلِ األىذصة السشٍجية األخخػ. وتقجـ كل ٌحي السعمػهات الِ الصػمػبػة فػْ بػجايػة الػفػرػل الػجراسػْ ويػتػع تػػزيػع الػسػشػٍػاج والػسػ

الجراسية ليل هػضػع جشبًا الِ جشب هع الخصة الجراسية والتْ تذسل هحتػيات الػسػادة ووهػفػٍػا واألٌػجاؼ وكػيػفػيػة احػتػدػاب الػعػالهػات وتػػاريػخ 

 تقجيع السذاريع واوراؽ العسل واؼ هعمػهات  ات همة االسادة الجراسية.

وتشذخ كل ٌحي السعمػهات فْ كتيب دليل الصالب وعمِ السػقع االليتخوىْ لمجاهعة وتغصْ ٌحي السعمػهات جسيع جػاىب التقييػع اػسػا فػْ 

  لظ اجخاء االهتحاىات والعالهات. ويبيغ الفرل ادىاي تفاهيل التقييع.

 ضسان جؽدة التقييػ

 اليات التقييػ

تشدق جسيع إجخاءات التقييع هغ قبل أعزاء ٌيئة التجريذ ولجشة االهتحاىات فْ اليمية وتعتسج ويتع التحقق هغ هصااقتٍػا قػبػل اعػتػسػادٌػا 

 جػاتهغ قبل هجمذ اليمية وارسالٍا الِ وحجة القبػؿ والتدجيل. ويتع كتااة التقييسات لتعكذ السشٍاج السػضػع ودراسة هجػ تحقيق الصمػبػة لػسػخػخ 
ٌػجاؼ األالتعمع. ولجشة االهتحاىات فْ هجمذ القدع ٌْ السدؤولة عغ التنكج هغ هصااقة التقييسات الِ السعآيخ والتعميسات والمػػائػح وتػتػالئػع هػع 

 لمسادة الجراسية وأؼ هخخجات تعمع  ات همة. والقخار اذنف ىتائج التقييسات والعالهات هشػط اسجمػذ الػقػدػع وهػجػمػذ الػيػمػيػة الػحؼ ٓػخأسػة عػسػيػج

 اليمية.
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 إعداد التقييسات

إعجاد التقييسات ٌْ هٍسة السشدقيغ لمسػاد الجراسية وأعزاء ٌيئة التجريذ فْ الػقػدػع األكػاديػسػْ اػالػتػعػاوف هػع لػجػشػة االهػتػحػاىػات فػْ 

ات حػاىػاليمية ووحجة التخصيط والسعمػهات  والجػدة لزساف هصااقتٍا لمشسا ج السعتسجة وهعآيخ ضساف الجػدة فْ الجاهعة. تعميسات ولػائػح االهػتػ
ػجاؼ الػبػخىػاهػج الػجراسػْ. وهػغ ضػسػغ اإلعػجادات  ػجاؼ الػسػادة الػجراسػيػة وٌأ ة وتيػف هػجٍة لتػحػقػيػق ٌأ تحخص عمِ اجخاء التقييسات اعجالة وىدٌا

السصمػبة لمتقييسات كتااة ىطاـ وضع العالهات واحتداب الجرجات بشاء عمِ قياس حقيقْ لسخخجػات الػتػعػمػع الػتػْ اكػتػدػبػٍػا الػصػالػب اضػافػة الػِ 

 السٍارات  ات الرمة. وتشذخ ىسا ج االهتحاىات وتعميساتٍا وتيػف هتاحة الشالع الصمبة عميٍا قبل التدجيل لمسػاد الجراسية.

 تقديػ التقييسات

تحجد هػاعيج وتػاريخ هحجدة لعسمية التقييع حدب التقػيع األكاديسْ، ويقجـ الػصػمػبػة جػسػيػع االهػتػحػاىػات واالىذػصػة الػسػصػمػػبػة وفػقػًا لػٍػحا 
 فرمية.ال التقػيع اها اليتخوىيًا او ورقيًا فْ السػاعيج السحجدة. ويبيغ التقػيع األكاديسْ هػاعيج وتػاريخ اهتحاىات هشترف الفرل واالهتحاىات

 وضع عالمات لمؽاجبات الفرمية:

ة والذفافية اهخ ضخورؼ فْ وضع عالهات لمػاجبات الذٍخية التْ يقجهٍا الصمبة. واف يػكػػف ٌػشػاؾ الػيػة تػتػيػح لػمػصػمػبػة هػخاجػعػة  الشدٌا

 عالهاتٍع وتقجيع االستئشاؼ عمِ الشسػ ج السحجد واف ٓشطخ بٍحا االستئشاؼ اصخيقة عادلة وىديٍة وهػثػقة.

ويصمب تػفيخ التغحية الخاجعة خصيًا وهفّراًل لمصالب لبياف كيفية احتداب عػالهػاتػة وآػغ كدػب وآػغ خدػخ الػعػالهػات، والػغػخض هػغ 

ة ٌحا الفعل ٌػ تسكيغ الصالب هغ االستفػادة الػفػّعػالػة هػغ ٌػحي الػػاجػبػات والػتػعػمػع هػشػٍػا اسػتػعػجادًا لػالهػتػحػاىػات الػشػٍػائػيػة. ويػسػكػغ اف تػشػطػخ لػجػشػ

هػع االهتحاىات فْ اعس استئشافات الصمبة لمتنكج هغ تصبيق الذفافية والعجالة حدب لػائح وتعميسات االهتحاىات فْ الجاهعػة. ويػسػكػغ الػتػػاهػل 
ة الصمبة بٍحا الخرػص هغ خالؿ البخهجيات الستاحة فْ الجاهعة او عبخ السقااالت الذخرية او التقاريخ السكػتػػبػة. وتػشػذػخ الػعػالهػات الػشػٍػائػيػ

 فػرًا اعج اعتسادٌا هغ قبل لجشة االهتحاىات فْ القدع وهجمذ اليمية وهجمذ العسجاء.

 مراقبة نعػ التقييػ

تمعب هخاقبة ىطع التقييع دورًا هٍسًا فْ تعديد إجخاءات ضساف الجػدة وعسمية التقييع. رهػج عػالهػات الػتػقػيػيػع اهػخ الػداهػْ لػجػسػيػع الػسػػاد 

جاؼ وإجخاءات هػخاقػبػة الػتػ ع قػيػيػالجراسية التْ تجّرس فْ الجاهعة. ويشبغْ عمِ جسيع أعزاء ٌيئة التجريذ فْ الجاهعة اف يكػىػا عمِ بيشة هغ ٌأ
 ورهج العالهات.
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جاؼ رهج الػاجبات الذٍخية واالهتحاىات الشٍائية  ٌأ

ا. · ة التقييع والعالهات االشدبة لمصالب واىٍا هتصااقة هع هعآيخ وضع العالهات وقابمة لمسقارىة هع غيٌخ  التنكج هغ ىدٌا

 التنكج هغ تقجيع السجرس تغحية راجعة ىػعية وكسية وهٍشية تبيغ قيسة الػاجب الحؼ تقجـ اً الصالب. ·

 اعصاء السجرسيغ تغحية راجعة عغ كيفية أداء عسمٍع وجػدتً وتقجيع هقتخحات فّعالة لمتحديغ عشج الزخورة. ·

 فحز السعآيخ والتعميسات الشاضسة لمتقييع والشطخ فْ اهكاىية تعجٓمٍا او تحديشٍا. ·

دور السخاقبة والسخاقبيغ ٌػ تحقيق ٌحي األٌجاؼ وتػفػيػخ تػقػخيػخ لػمػسػجرس ٓػبػيػغ لػً اوجػً الػقػػة والػقػرػػر فػْ عػسػمػيػة الػتػقػيػيػع وتػقػجٓػخ  ·
 العالهات .

 أمؼ االمتحانات

سية قرػػ لمجػاهػعػة، وجػسػيػع الػبػخاهػج األكػاديػسػيػة لػجٓػٍػا إجػخاءات هػػحػجة هػفػّعػمػة لػيػيػفػيػة حػفػع أوراؽ أسػئػمػة  أهغ هػاد االهتحاىات لً ٌا
شالظ تعميسات لييفية ترػيخ ىدخ هغ أسئمة االهتحاىات وتحجٓج األشخاص الحٓغ يػقػػهػػف بػحلػظ حػفػاضػ ًا االهتحاىات قبل وبعج إجخاء االهتحاف. ٌو

عمِ الدخية وعجـ التدخب. ىائب الخئيذ لمذػؤوف األكػاديػسػيػة وعػسػيػج الػيػمػيػة الػسػعػشػْ واعزػاء ٌػيػئػة الػتػجريػذ يػعػجوف ويػصػػروف تػعػمػيػسػات اهػغ 

ة العسمية بخهتٍا. ويتع هخاجعة جسيع اإلجخاءات دوريًا لتحديشٍا ااىتطاـ، وكػح ضػسػاف لػظ االهتحاىات وسخيتٍا وهخاقبة اإلجخاءات لزساف دقة وىدٌا

 تػفخ تجابيخ فّعالة وقػية فْ هكاىٍا الرحيح.
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
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 تسييد 

تتنكج وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة االتشديق هع عسادة شؤوف الصمبة انف الصالب هشح تدجيمً فْ الجاهعة حتِ تػخػخجػً يػقػجـ لػً 

هػالئػسػتػٍػا هػغ الجعع واالسشاد الخجهاتْ السالئع شيمة فتخة دراستً واف البيئة التعميسية والتعمسية هشاسبة. تخاقب ٌحي الخجهات ارػػرة دائػسػة لػمػتػنكػج 
 لتعمع الصمبة وتحديشٍا لتعديد فخهة تعمع الصمبة.

 برنامج الدمج:

 يقجـ لمصمبة عشج تدجيمٍع بخىاهجًا تعخيفيًا قبل بػجء الػجراسػة، ٓػتػزػسػغ ٌػحا الػبػخىػاهػج شػخحػًا وتػعػخيػفػًا لػجػسػيػع الػجػػاىػب األكػاديػسػيػة والػحػيػاة

االجتساعية كصالب فْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ ويشطع لٍع جػالت تعخيفية داخل هخافق الجاهػعػة لػمػتػعػخؼ عػمػيػٍػا هػع شػخح وافػْ لػمػخػجهػات الػتػْ 

حي السعمػهات التْ تقجـ لمصمبة الججد ٌْ اولِ السعػمػػهػات الػ يػة الػتػْ خسػسػيقجهٍا كل فخيق ويتع تػزيع دليل الصالب اثشاء ٌحا البخىاهج التعخيفْ. ٌو
نف يصمع عميٍا الصمبة ويجب اف تيػف وافية وشاهمة ودقيقة وتقجـ هغ قبل  وؼ الخبخة فْ كل هخفق واف يصمب هغ الصػمػبػة تػقػجيػع تػغػحيػة راجػعػة اذػ

 السعمػهات التْ قجهت لٍع.

 اإلرشاد األكاديسي:

ٓشطخ إلِ اإلرشاد األكاديسْ فْ الجاهعة كخصػة حاسسة فْ رسع الخحمة األكاديسية لمصالب، ويتع تخريز هػخشػج اكػاديػسػْ لػيػل شػالػب. 

سػخشػج الػ يقجـ السخشجوف ليل شالب اإلرشاد األكاديسْ فْ اختيار تدجيل السػاد الجراسية وفقًا لمخصة الجراسية وهتػااػعػة تػقػجهػً األكػاديػسػْ. ويػتػجخػل

األكاديسْ فْ الشقاط الحخجة عمِ هدار دراسة الصالب إلرشادي والحج هغ تدػخب الػصػمػبػة أو هػػاجػٍػة دراسػة أكػثػخ هػغ هػادة بػجٓػمػة عػشػج الػتػخػخج. 

 والشقاط الحخجة التْ ٓتجخل عشجٌا السذخؼ األكاديسْ ٌْ:

 عشج بجاية الجراسة والتدجيل. ·

 عشج التنخخ فْ تقجيع األعساؿ الذٍخية السصمػبة. ·

 قبل االهتحاىات. ·

 وىطع ضساف الجػدة تخاقب اذكل حثيث اإلرشاد األكاديسْ هغ خالؿ التغحية الخاجعة هغ كل هغ السجرسيغ والصمبة.

 االرشاد الؽظيفي:

ٓتػفخ لجسيع شمبة الجاهعة فخهة الحرػؿ عمِ خجهات السعمػهات الػسػٍػشػيػة واالرشػاد الػػضػيػفػْ ويػػجػج هػكػتػب االرشػاد الػػضػيػفػْ فػْ 

عسادة شؤوف الصمبة لٍحي الغاية وكحلظ ها يقجهً أعزاء ٌيئة التجريذ إثشاء الػسػحػاضػخات عػغ االرشػاد الػػضػيػفػْ. وتػتػزػسػغ ٌػحي االىذػصػة اقػاهػة 
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ع جتػٍػهعارض الػضائف هع أهحاب العسل والتجريب والسداعجة فْ تصػيخ السٍارات وكيفية كتااة الديخة الحاتية واالستعجاد لسقااالت العػسػل لػسػدػاعػ
 فػخصهدتقباًل فْ الحرػؿ عمِ الػضيفة السالئسة. تشطع الجاهعة هعارض لمذخكات والسشطسات السحمية التْ تقابل الصمبة الستػقع تخخجٍع لػتػػفػخ 

 عسل هحتسمة لٍع. ويتع االعالف عغ الػضائف الذاغخة عمِ لػحات االعالىات فْ الجاهعة والسػقع االليتػخوىػْ. وكػل ٌػحي اإلجػخاءات تػٍػجؼ إلػِ

جافٍع السٍشية.  إكداب الصمبة السٍارات التْ يحتاجػىٍا لستااعة تحقيق ٌأ

 خدمات دعػ الطمبة:

 تقديػ الذكاوي و الطعؽن:

جسيع تعميسات ولػائح الجاهعة تؤكج عمِ ضخورة تػفيخ واالعتخاؼ احق الػصػمػبػة فػْ تػقػجيػع فػخص تػعػمػع فػّعػالػة لػٍػع وتػقػيػيػع عػادؿ الدائػٍػع 

رة حكػػ وتػفيخ التغحية الخاجعة لٍع بٍحا الخرػص. واعصاء جسيع الصمبة الفخص بتقجـ الذكػػ او االستئشاؼ ا ا شػعػخوا اػاف اؼن هػغ الػسػعػآػيػخ الػسػ
 بػٍػااعالي لع ٓتع االيفاء اً هغ قبل الجاهعة. وتزسغ الجاهعة ٌحا الحق لمصمبة واالستجااة السعقػلة لً، اػعػس ٌػحي الذػكػاوؼ يػسػكػغ اف يػكػػف سػبػ

ػ ذػكػػ التسييد بيغ الصمبة، هسارسات غيخ هٍشية، او عجـ هالئسة السخافق، وهسكغ االعتخاض عمِ قخارات لجشة تندٓب الػصػمػبػة او اسػتػئػشػافػٍػا، او ال

ضج عزػ ٌيئة التجريذ والعاهميغ فْ الجاهعة. وتفاهيل كيفية تقجيع الذكاوؼ او االستئشاؼ يجب اف تيػف هػشػذػػرة فػْ دلػيػل الػصػالػب وكػتػيػبػات 
 الجاهعة وعمِ السػقع االليتخوىْ.

تذسل اىذصة الخهج لزساف الجػدة جسع بياىات الذكاوؼ واالستئشاؼ كسؤشخ ٌاـ فْ الػجػػدة لػيػيػفػيػة دعػع الػجػاهػعػة لػمػصػمػبػة. وهػغ اجػل 

غ التغمب عمِ اؼ قيػد وتحديغ عسمية جسع البياىات واليات الخهج، اعجت الجاهعة ىسا ج رسسية لتقجيع الذكاوؼ والصعػف عبخ ىطاـ شفاؼ ويػسػكػ
مػبػة فػخهػة الصرهجي هخكديًا، وتتػفخ ٌحي الشسا ج لمصمبة اليتخوىيًا لزساف الجػدة والستااعة والعجالة والذفافية. وعشجها تحػسب ٌحي الشسا ج ستسشح 

 هتااعة دراسة الذكاوؼ اليتخوىيًا.

فْ حالة الذكاوؼ او الصعػف األكاديسية، تجرس لجشة االهتحاىات فْ اليمية الجالئل واوراؽ اهتحاىات الصالب بٍجؼ هعػخفػة جػجيػة الذػكػػػ 
 واف لٍا دالئل تثبت هحتٍا، ويجب اف يرجر قخار هغ المجشة فْ هجة اقراٌا اسبػعيغ. ا ا كاف الصالب غيخ راضم عغ القخار فيسػكػشػً اسػتػئػشػاؼ

 عػمػٌِحا القخار لجػ المجشة االعمِ او هكتب ىائب الخئيذ االكاديسْ او الِ هكتب االستا  الجكتػر رئيذ الجاهعة الػحؼ يػكػػف قػخاري اػعػج عػخضػً 

 هجمذ العسجاء غيخ قابل لالستئشاؼ.

 نعام ادارة التعمػ:

تمتـد الجاهعة السخوىة فْ عسمية التعميع والتعمع و لظ ااستػخػجاـ وإدخػاؿ تػيػشػػلػػجػيػا الػتػعػمػع لػتػعػديػد تػجػخبػة وهػخوىػة الػتػعػمػع عػشػج الػصػمػبػة 
ًا ايزػواالستجااة الحتياجاتٍع وتشسية هٍاراتٍع. وكحلظ تذجيع التػاهل االليتخوىْ بيغ السجرسيغ والػصػمػبػة وبػيػغ الػصػمػبػة اىػفػدػٍػع وبػيػغ الػسػجرسػيػغ 

 و لظ لتفعيل التػاهل بيشٍع وتبادؿ السعارؼ والسٍارات هغ خالؿ السشتجيات وبخهجيات االتراالت الستػفخة فْ الجاهعة.
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 السكتبة

تػفخ الجاهعة فخهة الحرػؿ عمِ خجهات السكتبة االليتخوىية والػرقية اسا فْ  لظ افزل قػاعج البياىات السعتخؼ بٍا عالػسػيػًا فػْ هػجػاؿ 

ف زػسػاالتعميع العالْ. ااإلضافة الِ  لظ يجب اف تيػف السكتبة هجٍدة تجٍيدًا جيجًا لجعع احتياجات التعمع لجػ الػصػمػبػة. وتػٍػجؼ اىذػصػة الػخهػج ل
 الجػدة التنكج هغ اف هحتػيات السكتبة كافية وتفْ االسعآيخ االتية:

 ىدخ كافية هغ جسيع السػاد التعميسية ليل هادة دراسية، اسا فْ  لظ اليتب الجراسية والسخاجع. ·

 اف عسمية استعارة اليتب فَعالة. ·

 هداحات الجراسة لمصمبة كافية هع تختيبات جمػس هخيحة. ·

 ساعة العسل تمبْ احتياجات جسيع الصمبة. ·

 االتراؿ اذبكة االىتخىت وهػارد السكتبة االليتخوىية وقػاعج البياىات جشبًا الِ جشب هع تػفخ اجٍدة كافية لمػهػؿ الِ ٌحي السػارد. ·

 االستذارة السٍشية لسدتخجهْ السكتبة. ·

 خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

تػفخ الجاهعة بيئة تعميسية هالئسة لحوؼ االحتياجات الخاهػة واف تػتػيػح لػٍػع ىػفػذ الػفػخهػة لػالخػتػيػار والػػهػػؿ والػسػذػاركػة لػمػشػجػاح فػْ 

ـ دراستٍع. تيافؤ الفخص واحتخاـ سياسة التشػع ليزسغ اف الصمبة  وؼ االحتياجات الخاهة ال يذعخوف االحخهاف ااؼ شػكػل هػغ االشػكػاؿ واف يػقػج

. إجخاءات الخهج لزساف الجػدة تزسغ أف التػختػيػبػات الػسػقػجهػة لػحوؼ االحػتػيػاجػات الػخػاهػة هػتػػفػخة وتدػسػح لػٍػع اػحػخيػة الػتػشػقػل  لٍع الجعع الالـز
 والجراسة والػهػؿ إلِ السخافق خالؿ فتخات التدجيل واالهتحاىات. أىطسة ضساف الجػدة تزسغ اف االعاقة هغ اؼ ىػع ليدت عيبًا أو ىقرًا.

 صشاديق دعػ الطمبة

ٓػجج فْ الجاهعة عجة هشادٓق وهشح دراسية يسكغ اف يدتفيج هشٍا الصمبة حدب الذخوط والتعميسات الػسػعػتػسػجة. وتزػسػغ الػجػاهػعػة تػيػافػؤ 

حي القخوض والسشح الجراسية تػعػصػِ لػمػصػمػبػة ة فْ هشح القخوض او السشح الجراسية لجسيع شمبة الجاهعة دوف تسييد. ٌو قػل اال الفخص والعجالة والشدٌا
ػع ٌػحي الرػشػادٓػق  حطًا والستفػقيغ دراسيًا حدب األىطسة والمػائح السعسػؿ بػٍػا فػْ الػجػاهػعػة، اضػافػة الػِ هػشػح دراسػيػة هػغ جػٍػات حػكػػهػيػة. وٌا

هشجوؽ السمظ عبج هللا الثاىْ وهشجوؽ دعع الصالب الحؼ يسػؿ االتبخعات هغ عجة جٍات وشخكات عاهة وقػصػاع خػاص والػسػشػح الػجراسػيػة البػشػاء 

 هحافطات الذساؿ والػسط.

 



37  
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 تسثيل الطمبة

 مجالس الطمبة

جاؼ الجاهعة وتعديد تجخبة التعمع لػجٓػٍػع وبػشػاء شػخػرػيػات قػيػاديػة.  تعخؼ الجاهعة انف هذاركة الصمبة أهخ االغ األٌسية لتحقيق رسالة وٌأ

الٍيئات الصالبية هدؤولة عغ ضساف أف يكػف هػت الصمبة هدسػعًا وأف يسارسػػا اػعػس الػتػنثػيػخ عػمػِ عػسػمػيػات الػتػخػصػيػط واتػخػا  الػقػخارات فػْ 
الجاهعة. هجمذ اتحاد الصمبة يدسح لٍع بخفع اعس القزايا  ات االٌتساـ الػتػْ يػحػجدٌػا الػصػمػبػة إلػِ الػجػٍػات الػسػدػؤولػة فػْ الػجػاهػعػة لػجراسػتػٍػا 

دػع الػجػوتحجٓج هجػ فائجتٍا فْ تحديغ العسميات األكاديسية واإلدارية والخجهات. ٓتع فْ الجاهعة اىتخاب أعزاء هجمذ اتحاد الصمبة الحؼ يػعػتػبػخ 

ْ يػافػالخئيدْ لتسثيل الصمبة وإسساع هػتٍع إلِ إدارة الجاهعة فْ القزايا  ات الرمة بجراستٍع. ىطع ضساف الجػدة تزسغ السذاركة والػتػسػثػيػل الػ

 هغ السجتسع لصالبْ فْ جسيع االىذصة اسا ٓتساشِ هع أىطسة ولػائح وتعميسات الجاهعة الشاضسة لسثل ٌحي األعساؿ.  

 الخريجؽن 

يسكغ لخخيجْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ اف يكػىػا السرجر الحقيقْ لسداعجة الجاهعة وزهالئٍع وخاهة اولئظ الػحٓػغ ىػجػحػػا فػْ تػنسػيػذ 

شخكاتٍع او هشاعاتٍع الخاهة ويدعػف الِ تػضيف خخيجيغ ججد. ويجب تنسيذ ىادؼ لمخخيجيغ فْ الجاهعة وتفعيل تعميساتػً وهػتػااػعػة خػخيػجػْ 

ة اجػعػالجاهعة اكافة الدبل والتػاهل هعٍع وبشاء قاعجة بياىات عشٍع وجدخ الفجػة التْ تفرمٍع عغ الجاهعة والػتػػاهػل هػعػٍػع وتػقػجيػع الػتػغػحيػة الػخ 

غ  هػالسفيجة فْ تصػيخ هخخجات الجاهعة ااالضافة لالستفادة هغ خبخاتٍع وجسع التبخعات هشٍع. ويتع اىذاء هػقع اليتخوىْ اػاسػع الػخػخيػجػيػغ ايزػاً 

اجل الحفاظ عمِ التػاهل هعٍع واشالعٍع عمِ اخخ التصػرات التْ حرمت فْ الجاهعة هشح تػخػخجػٍػع. ويػعػيػغ فػْ عػسػادة شػؤوف الػصػمػبػة لػػحػة 

مػِ شخؼ لمخخيجييغ الستسيديغ تحسل هػرتٍع وىبحة عغ اىجازاتٍع والسشاهب التْ يذغمػىٍا لحفد شمبة الجاهعة عمِ اتخا ٌع قجوة لػٍػع والدػيػخ عػ
 دربٍع لمػهػؿ الِ الشجاح السصمػب.

 الخدمات الالمشيجية

تػفخ الجاهعة هجسػعة هغ الخجهات والسخافق الخياضية لالىذصة الالهشٍجية التْ تداٌع فْ تعديد هقل شػخػرػيػة الػصػمػبػة وتػعػديػد اىػتػسػائػٍػع الػِ 

ة ىذػصػالجاهعة وبشاء جدػر هغ التػاهل فيسا بيشٍع. ويػجج فْ الجاهعة هخافق لالىذصة الخياضية والثقافية الػتػْ تػقػجـ خػجهػاتػٍػا لػجػسػيػع الػصػمػبػة وا

السجتسعات السحمية السحيصة االجاهعة. وتزسغ ىطع ضساف الجػدة ااف ٌحي السخافق واالىذصً الػسػعػّجة لػٍػا ٌػْ ضػسػغ اعػمػِ الػسػػاهػفػات وتػنخػح 
ت اعيغ االعتبار احتياجات الصمبة السعػقيغ. وتقـػ الجاهعة  / عسادة شؤوف الصمبة االتعاوف هع وحػجة ضػسػاف الػجػػدة اػاجػخاء عػجد هػغ الػسػدػػحػا

غ والجراسات عغ ٌحي الخجهات الالهشٍجية لجسع التغحية هغ الصمبة السعشييغ هػبػاشػخة بػٍػا وهػغ الػسػذػخفػيػغ عػمػِ االىذػصػة الػخيػاضػيػة والػثػقػافػيػة وهػ

السجتسع السحمْ. وتقـػ الجاهعة بتحميل ىتائج ٌحي الجراسات بٍجؼ تػحػدػيػغ الػسػخافػق والػخػجهػات لػخػجهػة الػصػمػبػة عػمػِ افزػل وجػً وبػشػاء شػبػكػات 
 تػاهل بيشٍع وبيغ ادارة الجاهعة واليميات السعشية.
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 الفرل الدادس

 

 ضسان جؽدة البحؽث والتخطيط والتطؽير.

 البحؽث 

 التخطيط والتطؽير 

 ضسان جؽدة التخطيط والتطؽير 
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ن
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 تسييد لمبحؽث 

ىطاـ وتعميسات جاهعة الحديغ بغ شالؿ تشز عمِ تػفيخ فخص هتيافئة لمتعميع السدػتػسػخ الػتػْ تزػسػغ الػسػدػاٌػسػة فػْ الػتػشػسػيػة الػثػقػافػيػة 

ػواالجتساعية هغ خالؿ أىذصة البحػث العمسية، لحا اىذنت الجاهعة عسادة البحث العمسْ والجراسات العميا ٌجفٍػا دعػع الػبػحػػث الػعػمػسػيػة وتػصػػ  ا يػٌخ
 اعػةلتذسل جسيع السجاالت التْ تخجـ الصمبة والجاهعة والسجتسعات السحمية والعسميات األكاديسية وتدٍع فْ تػػشػيػغ وتػصػػيػخ الػتػيػشػػلػػجػيػا والرػشػ

ا.  وادارة الذخكات وغيٌخ

ا واالسػتػفػادة هػغ هػخػخجػاتػٍػا وتػػفػيػخ الػتػسػػيػل الػالـز لػٍػا.  وتخاقب الجاهعة هؤشخات ضساف جػدة البحػث العمسية عغ كثب بٍجؼ تصػيٌخ
ا عمِ السػدػتػػيػيػغ: الػفػخدؼ والػسػؤسػدػْ. حػيػث اف االىذػصػة  وتدعِ الجاهعة لبشاء شخاكات هع هختمف القصاعات لتصػيخ اىذصتٍا البحثية وتعديٌد

ويػتػع ة. البحثية تدٍع فْ بشاء قجرات السجرسيغ والعاهميغ فْ الجاهعة وتشسْ قجراتٍع وتعدز ثقافة االستثسار وايجاد شخؽ تسػػيػل بػجٓػمػة فػْ الػجػاهػعػ

تذجيع أعزاء ٌيئة التجريذ عمِ وجً الخرػص الِ السداٌسة فْ البحث، كسا ٓتع تػفيخ كل ها ٓمـد هغ الجعع والسداعجة اػسػا فػْ  لػظ فػخهػة 
السذاركة فْ بخاهج احثية هذتخكة هع الجٍات الخارجية. تذجع الجاهعة ايزًا أعزاء ٌيئة التجريذ والعػاهػمػيػغ لػمػسػذػاركػة فػْ الػبػحػث الػسػؤسػدػْ 

 و لظ لتسكيشٍع هغ السداٌسة الفعالة فْ تصػيخ السؤسدة والسجتسع االوسع والعسمية االكاديسية.

 التخطيط والتطؽير

جافٍا عمِ تقجيع هداٌسة كبيخة فْ هجاؿ البحث والتصػيخ ولجٍٓػا خػصػة اسػتػخاتػيػجػيػة لػسػجة خػسػذ سػشػػات تذػسػل  تقـػ رسالة الجاهعة وٌأ

جػاىب التخصيط والبحث والتصػيخ. ويذسل التخصيط االسػتػخاتػيػجػْ لػبػشػاء قػجرات أعزػاء ٌػيػئػة الػتػجريػذ والػعػاهػمػيػغ هػغ خػالؿ الػتػجريػب وحزػػر 
 السؤتسخات والسذاركة فيٍا إضافة إلِ هشح الجػائد والحػافد لالىذصة والستسيديغ.

 ضسان جؽدة بحؽث التخطيط والتطؽير

ىطع ضساف الجػدة فْ الجاهعة تخهج وتبّمغ عغ تصػيخ االىذصة البحثية فْ الجاهعة وتخاقب الجاهعة جسيع جػاىب الػبػحػث والػتػخػصػيػط 

والتصػيخ اسا فْ  لظ عسل المجاف السخترة فْ البحث والتصػيخ. وتزسغ ىطع ضساف الجػدة االعتخاؼ االجٍػد الػسػسػيػدة لػمػبػاحػثػيػغ واف ٓػشػعػكػذ 
 ة.هعي لظ فْ التقخيخ الدشػؼ ليل واحج هشٍع فْ عسمية تقييع األداء، وإف جسيع أىذصة البحث والتصػيخ تتساشِ هع المػائح واالستخاتيجية الجا

 ىطع ضساف الجػدة تزسغ اف الجاهعة لجٍٓا القجرة اليافية )هغ حيث الخبخة فْ البحػث والسرادر  لتشفيح اىذصة البحث والتصػيخ.

 

 

 



40  

ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الدابع

 ضسان جؽدة الحاكسية اإلدارية

 .تسييد 

 .التخطيط والييكل التشعيسي 

 .السؽارد البذرية 
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ن
 ضمان الجودة ف

 تسييد 

بػذػخيػة. الػ ٓتشاوؿ ٌحا الفرل الدياسات االدارية فْ الجاهعة، وتؤكج جاهعة الحديغ بغ شالؿ اف ىػعية خػجهػاتػٍػا ٌػْ ىػتػيػجػة هػبػاشػخة لػجػػدة وقػػة هػػاردٌػا

يػط تػخػصػوتؤكج الجاهعة ايزًا اىً هغ الزخورؼ شحح خجهات السػارد البذخية لتعديد جػػدة ثػقػافػة الػتػصػػيػخ الػسػػجػً ىػحػػ الػتػشػسػيػة. وهػغ خػالؿ عػسػمػيػات الػ
 والتصػيخ تؤكج ىطع ضساف الجػدة فْ الجاهعة عمِ تذجيع وتعديد قجرات السػارد البذخية.

عػاهػمػيػغ فػيػسػا يػخػز الػ الخكغ االساسْ الٍاـ لمسػارد البذخية فْ الجاهعة ٌػ تيافؤ الفخص واحتخاـ التشػع سػاء االشدبة لمصمبة او العاهميغ، وتمبية احتياجات

حي االليات لشطع ضساف الجػدة تؤكج عمِ اجخاء الجراسات والسدػحات وجسع التغحية الخاجعة لمتنكيج  اف الػعػسػمػيػات  عمِشخؽ التعييغ والتجريب والتخقيات. ٌو
لػجػشػذ او و ااالدارية تديخ حدب الدياسات السعتسجة. وبالسثل تنخح الجاهعة جسيع التجابيخ لزساف تيافؤ الفخص لجسيع العاهميغ اغس الشطخ عغ العسخ ا

 ية.االعاقة. وتيافؤ الفخص تعشِ االتسييد بيغ الصمبة والعاهميغ سػاء الحكػر او االىاث واتاحة الفخص اهاـ الجسيع لمسذاركة اعجالة وشفاف

تساهػاتػٍػا. فدػيػاسػات الرػحػة والدػالهػة تػ عػمػِ  ؤكػجااالضافة الِ تيافؤ الفخص، تعتبخ الجاهعة هحة وسالهة الصمبة والعاهميغ هغ االٌسية القرػػ فْ ٌا
ريػة تػخفػع الػِ دو  وجػد هعآيخ هحية وسالهة تتػافق هع اعمِ السعآيخ السعسػؿ بٍا وششيًا وعالسيًا. ويجب تعييغ ضباط ارتباط لٍحي االهػر واعجاد تػقػاريػخ

 رئاسة الجاهعة عغ البشية التحتية لسعآيخ الرحة والدالهة وكيفية تحديشٍا وكحلظ الدياسات.

 التخطيط والييكل التشعيسي

حا يعشْ اعتساد هػازىػة لػمػسػػضػفػيػغ واعزػاء  ة الػتػجريػذ ٌػيػئػكمسا تػسعت الجاهعة فْ عجد اليميات والبخاهج الجراسية تحتاج الِ هتصمبات كبيخة لمتػضيف، ٌو

الػعػاهػمػيػغ  ؤوف الججد والِ التخصيط فْ السػارد البذخية عمِ السجٓيغ القريخ والصػيل. لٍحا الدبب، فاف ىطع ضساف الجػدة فْ الجاهعػة تػؤكػج اػاف دائػخة شػ

ىػتػيػجػة  ئػسػةيجب اف يكػف لجٍٓا خصة استخاتيجية لمسػارد البذخية واضحة السعالع وهشاسبة. واف ٌحي الخصة تزسغ همئ الذػاغخ واية هػشػاهػب هػؤقػتػة او دا

لػمػسػػارد يػة االستقاالت او تشقل السػضفيغ واعزاء ٌيئة التجريذ داخل او خارج الجاهعة. تؤكج ىطع ضساف الجػدة عػمػِ هػخاقػبػة وتػقػيػيػع الػخػصػة االسػتػخاتػيػجػ

ػاهػفػات ف هػالبذخية عغ كثب كل عاـ دراسْ. وتؤكج ىطع ضساف الجػدة عمِ االتداؽ واالهتثاؿ لمػائح والتعميسات فيسا يخز التػضيف لجسيع العاهميغ وا
ؤوف ة شػالػضيفة فْ الٍيكل التشطيسْ ٓتع سخدٌا اذكل واضح ورهج اية تعجيالت ادخمت عمِ الٍيكل العاـ لمجاهعة وهخاقػبػة  لػظ عػغ كػثػب هػغ قػبػل دائػخ 

 العاهميغ.

 السؽارد البذرية

ػسػيػة عػة اف دائخة شؤوف العاهميغ دوف تصػيخ وبشاء قجرات السػضفيغ ال تقـػ االجور السشاط بٍا جيجًا، وشجدت جػسػيػع الػمػػائػح والػتػعػمػيػسػات فػْ الػجػاهػ عػمػِ ٌا

رػادر الػسػتشسية قجرات السػضفيغ واعزاء ٌيئة التجريذ واجخاء السدػحات والجراسػات لػجػسػع الػتػغػحيػة الػخاجػعػة عػغ احػتػيػاجػات الػتػجريػب وتػػفػيػخ الػسػػازىػة و 
رػاؿ وهػتػااػعػة ات االساسية وهياغة خصة فّعالة لتصػيخ السٍارات. تقـػ دائخة شؤوف العاهميغ ااعجاد سياسات واجخاءات لجعل بيئة العسل هػاتية وفتح قشػات

 جسيع الذكاوؼ واالجخاءات التندٓبية وخمق فخص الدارة سياسة التغييخ بٍجؼ التحديغ السدتسخ.

هػيػغ الرػحػْ لػتػنتقجـ الجاهعة فخص تشافدية لمسػضفيغ لبشاء القجرات واجػر تتالئع هع الػاجبات التْ يقػهػف بٍا اذكل رواتب وحػافد هالػيػة، عػالوة عػمػِ ا
حي التختيبات تٍجؼ الِ تحفيد السػضفيغ واالحتفاظ بٍع الداء واجباتٍع ااقتجار وكفاءة عالية. ا. ٌو  وفخص التجريب واالجازات وغيٌخ

 اتٍا.  بيئىطع ادارة الجػدة تخاقب عغ كثب تقييع جسيع االجخاءات االدارية وكحلظ تدٍيل ادارة البخاهج االكاديسية وتحديغ شخؽ التجريذ والتعمع و 
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 الفرل الثامؼ 

 ضسان جؽدة الدراسات والسدؽحات

 استبيان طالبي لتقييػ مادة دراسية 

 استطالع آراء الطمبو لتقييػ البرامج الدراسية التي تطرح في القدػ 

 استبانة تقييػ االمتحانات الفرمية والشيائية 

 استطالع آراء الطالب حؽل خدمات التدجيل واإلرشاد األكاديسي 

 استبيان لتقييػ الخطة الدراسية 

 استسارة تقييػ الدكتؽر رئيس القدػ ألداء عزؽ ىيئة التدريس 

 استبانة لقياس درجة امتالك طمبة جامعة الحديؼ بؼ طالل لمسيارات والقدرات 

 استبانة  لقياس دور الجامعة في تشسية السجتسع السحمي والبيئة الداخمية 
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ن
 ضمان الجودة ف

 :تسييد

ن السٓاسات َاتخاذ القرارات الهىاسبة فْ ػػٓط َرس ػػإو تَفٓر البٓاىات َالهؤشرات اإلحهائٓة الدقٓقة ٓعتبر ضرَرة قهَُ لعهمٓات التخط  
َفقاً لالحتٓاجات الهتاحة فْ ، االٌتهان بتطَٓر أجٍزتٍا اإلحهائٓة بالحدَد الههكىة الػجػاهػعػة ب هو  ػػاألهر الذّ ٓتطم التعميع العالْ، هجاالت 

درات اإلحهائٓة فْ ػػػز الق ػػَع   تعزٓ ػػبح هَض ػػػتحتاج إلِ هزٓد هو االٌتهان َالتطَٓر. لذا فقد أه ؿ َالتْ ال تزا ؿ كػمػػيػة او وحػجة اداريػػة ك 
 اة. هو بٓو أَلَٓات الهشارٓع الهطمَالجاهعة   

، ات اإلحهائٓة الدقٓقة الهستىدة إلِ التهاىٓف َالهعآٓر الدَلٓة ػػشر البٓاى ػػَى ػػل َٓهكو تحدٓد هفٍَن القدرات اإلحهائٓة بجهع َإىتاج َتحمٓ  
السختبخات والسكتبات وجسيع هرادر التعػمػيػع والػتػعػمػع َاليميات والبخاهج الجراسية ب هراجعة شاهمة ألَضاع ػَإو دراسة تعز ٓز ٌذي القدرات تتطم

لػػيػػات عمِ تحدٓد هَاطو القَة َالضعف فْ جهٓع هكَىات َهستمزهات العه ؿ َالدَائر األخرُ ذات العالقة. َالعه اضػػافػػة الػػِ الػػػحػػجات 
التطَر هػػاكػبػة بحث إهكاىٓة َضع تهَرات َاقعٓة لتعزٓز ٌذي القدرات فْ الهجاالت الهختمفة بها فْ ذلك  ؿ هو أج، فٍٓااالكاديسية واالدارية 

اإلحهائٓة ٓعتبر الػعػسػمػيػات لذا فإو تحدٓد االحتٓاجات الفعمٓة لهستمزهات تطَٓر  لمتيشػلػجيا. ة ػتخداهات الحدٓثػفْ األسالٓب َالهىٍجٓات َاالس
ٌَذا وتػحػدػيػغ الػبػخاهػج الػجراسػيػة وهػخػخجػاتػٍػا، بهثابة الخطَة األَلِ فْ َضع َتىفٓذ البراهج َالهشارٓع الراهٓة لتعزٓز القدرات اإلحهائٓة  

الػٍػيػاكػل َهكَىات  فػيػسػا يػخػز َأسالٓب عهمٍا  واجخاء هدػحات ودراسات لجػسػع الػبػيػشػات والػسػعػمػػهػات وتػحػمػيػمػٍػا ٓتطمب دراسة َافٓة لألىظهة  
إلِ هقترحات عهمٓة ؿ الَهَ ؿ َذلك هو أج ، هىٍا َههادر تهَٓمٍا ؿ ستخداهات التكىَلَجٓة فْ ك االتىظٓهٓة َهَاردٌا البشرٓة فضالً عو 

ػػجاؼ الػػجػػاهػػعػػة. وز  ػػػلهشرَع تعزٓ  بىَك اىذػػاء قَاعد بٓاىات إحهائٓة هتخههة بها فْ ذلك  اىذػػاء ضهاو  الػػسػػخػػخجػػات وتػػحػػقػػيػػق رسػػالػػة وٌا
 وىتائج الجراسات والسدػحات االستقرائية فْ الجاهعة. ات اإلحهائٓة ػان لمهعمَهػتخدان العػلمهعمَهات َتعزٓز االس

الىجاز ٌحي السٍسة اعجت وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة فْ الجاهعة االستباىات الػسػصػمػػبػة الجػخاء ٌػحي الػسػدػػحػات والػجراسػات بػٍػجؼ جػسػع 
ت التغحية الخاجعة هغ الصمبة والسجرسيغ واهحاب السرمحة االخخيغ. وتفيج ىتائج ٌحي السدػحات والػجراسػات فػْ ىذػخ ثػقػافػة الػسػدػػحػات والػجراسػا
 قػبػةوتحميل الشتائج بٍجؼ احجاث التغييخ السصمػب فيسا يخز البخاهج الجراسية والعسميات االكاديسػيػة واالداريػة. تزػسػغ ىػطػسػع ضػسػاف الػجػػدة هػخا

 ٌحي العسميات واىٍا تشفح اسػجب المػائح والتعميسات السعتسجة فْ الجاهعة.
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 وحدة التخطيط والسعمؽمات والجؽدة

 استبيان طالبي لتقييػ مادة دراسية

 أنثى /  التخرص  :                                                                                                        الجشس: ذكر  

 ي : ............................راساسػ السادة  :  ............................................                                                         الفرل الد

  تحػت السػدتػػ السشاسػب هػغ وجٍػة ىطػخؾ ، حتػِ  √تٍجؼ ٌحي االستباىة إلِ تقييع تجريذ السػاد  بٍػجؼ تحػديغ وتصػيػخ العسميػة التعميسيػة هػغ خػالؿ إجابتػظ . لػحا ٓخجػِ وضػع عالهػة ) أعزائي الطمبة : 
 يسكغ االستفادة هغ أرائظ فْ االرتقاء االعسمية التعميسية .

 مؽضؽعات االستبيان
هػافق 
غيخ  هحآج  هػافق اذجة

 هػافق
غيخ هػافق 

 اذجة

           تقييػ السادة الدراسية :  -أواًل 

           هجػ وضػح االٌجاؼ هغ تجريذ السادة  فْ بجاية الفرل الجراسْ. 1

2 
 كفاية عجد ساعات الجراسة الشطخية لمسادة. -أ  

 كفاية عجد ساعات الجراسة العسمية أو التصبيقية لمسادة. -ب
      

    

3 
 ارتباط الجدء العسمْ والتصبيقْ والديارات السيجاىية االجدء الشطخؼ  -أ 

 االستفادة هغ الجروس العسمية أو التصبيقية. -ب
      

    

4 

 تػفخ هرادر جيجة وحجٓثة لمسادة العمسية :

 هحكخة / كتاب

 هخاجع عمسية

 الػسائل اإلليكتخوىية

 أخخػ .

      

    

5 

 اكتداب لمشتائج التعميسية السدتٍجفة هغ السادة الجراسية:

 السعارؼ والسفاٌيع

 السٍػػارات

 االتجاٌات

      

    

           ارتباط السادة الجراسية استصمبات سػؽ العسل. 6

           ثانيًا : عالقة السحاضر بالطالب فيسا يتعمق بالسادة :

           التداـ السحاضخ اسػعج ووقت السحاضخة السحجدٓغ 1

           أفالـ ، ........الخ    –ىسا ج  –بخوجيكتػر  -استخجاـ السحاضخ لمػسائل التعميسية السداعجة )داتا شػ 2

           وضػح أسمػب عخض السحاضخ لمسادة العمسية لمسقخر . 3

           قجرة السحاضخ عمِ إدارة وضبط السحاضخة . 4

           تحفيد السحاضخ عمِ أساليب التعمع الحاتْ . 5

           تػافق الداعات السكتبية هع وقتظ ، واالستفادة هشٍا .  6

           تذجيع السحاضخ عمِ السذاركة والتفاعل أثشاء السحاضخة . 7
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 آراء أو مقترحات أو مالحعات تؽد إضافتيا )لػ تدرج في ىذه االستبانة ( :

...............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................  ............................................... 

 شكرًا لسداىستغ في تطؽير العسمية التعميسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثًا : القاعات الدراسية والسعامل والسكتبات والسراجع
هػافق 
غيخ  هحآج  هػافق اذجة

 هػافق
غيخ هػافق 

 اذجة

           كفاية عجد السخاجع الستعمقة االسادة الجراسية االسكتبة وسٍػلة استعارتٍا 1

           ساعات عسل السكتبة ءهةهال 2

           جػدة شباعة السحكخة أو اليتاب السخرز لمسادة الجراسية. 3

4 
التٍػية واإلضاءة  -قاعة تجريذ  هغ حيث السداحة –هالئسة السكاف السخرز لمسحاضخات الشطخية ) هجرج 

 الشطافة .. الخ –الرػت  –
      

    

           تػفخ خجهات اإلىتخىت . 5
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 وحدة التخطيط والسعمؽمات والجؽدة

 استطالع آراء الطمبو لتقييػ البرامج الدراسية التي تطرح في القدػ 

                                                    الجشس: ذكر  /   أنثى         الكمية:  .........................................................                                                           

 القدػ:  ...........................................................  

رتقاء االسدتػػ األكاديسْ وتحقيقًا ألٌجاؼ القدع فػْ االأخْ الصالب /  أختْ الصالبة :  تٍجؼ ٌحي االستباىة إلِ استصالع رأيكع فيسا ٓتعمق االبخاهج الجراسية التْ يصخحٍا القدع، سعيًا إلِ 
جااة التْ تعبخ عغ رأيظ ليل عبارة هػغ الػعػبػارات ستالتصػيخ السدتسخ هع هخاعاة الجقة والسػضػعية، عمسًا انف بياىات وهعمػهات االستباىة ستعاهل ادخية تاهة. ىخجػ التفزل ااختيار فئة اال

 التالية:

غيخ هػافق  غيخ هػافق هحآج  هػافق هػافق اذجة العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات الخقع
 اذجة

           ٌشاؾ تخصيط فعاؿ لمبخاهج األكاديسية االقدع .1

2. 
ٓتػفخ فْ القدع )أو التخرز  ىطاـ هتااعة لمبخاهج التعميسية والسشاٌج الجراسية ٓخهج 

 جػاىب القػة والزعف فيٍا
          

           السشاٌج التعميسية التْ يصخحٍا القدع هالئسة لحاجات الدػؽ  .3

           ٓمتـد القدع  بتحديغ وتصػيخ الخجهات والسشاٌج التعميسية والبخاهج الجراسية .4

           هقجار الػقت السخرز لمبخاهج التعميسية فْ القدع يعج كافيا .5

           أعجاد الصمبة فْ السحاضخات الجراسية فْ القدع تتشاسب والسعآيخ األكاديسية .6

           حجع القاعات الجراسية فْ القدع ٓتشاسب والسعآيخ األكاديسية .7

           الػقت السخرز لمسحاضخات يغصْ السشاٌج الجراسية .8

           السػاد التْ يصخحٍا القدع تشاسب هتصمبات سػؽ العسل .9

           درجة االستعجاد لجػ الصمبة فْ القدع لمتعميع الجاهعْ هخضية .11

           هػقع قاعات التجريذ هشاسب .11

           لجػ ٌيئة التجريذ االقدع هعخفة كبيخة اسحتػػ السػد التْ ٓجرسػىٍا. .12

           السػاد الجراسية السداعجة االسقخرات حجٓثة وهفيجة .13

           هرادر السكتبة هشاسبة وهتاحة كمسا كشت أحتاج لٍا. .14

           ها تعمستً فْ البخاهج الجراسية  التْ شخحت  هغ ِقبل القدع  هٍع وسيفيجىْ هدتقباًل. .15

16. 

عزػ ٌيئة التجريذ همتدهًا اإعصاء السقخر اذكل كاهل )هثل: بجء السحاضخات فْ 
الػقت السحجد، تػاجج عزػ ٌيئة التجريذ اذكل دائع، اإلعجاد الجيج لمسػاد السداعجة 

كحا .  فْ التجريذ، ٌو
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 م
 
 إلعبارة

هػافق 
 غيخ هػافق هحآج  هػافق اذجة

غيخ هػافق 
 اذجة

           لجػ عزػ ٌيئة التجريذ الحؼ يقـػ بتقجيع ٌحي السادة إلساـ كاهل اسحتػػ السادة الجراسية. .17

           عزػ ٌيئة التجريذ هػجػُد لمسداعجة خالؿ الداعات السكتبية . . 18

           السرادر التْ احتاجٍا  فْ السػاد الجراسية السصخوحة  هتػفخة كمسا أحتاج إليٍا. .19

           اسعار اليتب السقخرة والسخاجع هشاسبة .21

           تػقيت السحاضخات  هشاسب .21

           عجد زيارات العسيج لمقاعات هشاسب .22

23. 
خصة السادة الجراسية واضحة وهحجدة فيسا ٓتعمق ااألٌجاؼ والسحتػيات وأساليب التقييع 

 والتعميع والتعمع
          

24. 
تذجعشْ السػاد والػاجبات التْ آخحٌا عمِ دراسة األفيار الججٓجة وعمِ التعبيخ عغ 

 آرائْ.
          

           يحفدىْ البخىاهج )القدع  الحؼ أدرس اً عمِ السديج هغ التعمع .25

           إجخاءات التدجيل لمسػاد السصخوحة هغ ِقبل القدع  سٍمة و ات كفاءة .26

           تقـػ رئاسة القدع اعسمية تقييع دورؼ لمبخاهج الجراسية السصخوحة .27

           رئيذ القدع هتعاوف فْ حل السذكالت األكاديسية .28

 29
. 

            البخىاهج الجراسْ الحؼ ُيصخح هغ ِقبل القدع هالئع  لمتصػر فْ هجاؿ التخرز

 

 

 

 أراء أو مقترحات أو مالحعات تؽد إضافتيا )لػ تدرج في ىذه االستبانة ( :

...................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 شكرًا لسداىستغ في تطؽير العسمية التعميسية
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

وحدة التخطيط والسعمؽمات والجؽدة

 
 
 

الرتقاء االسدتػػ األكاديسْ وتػحػقػيػقػًا ِ اأخْ الصالب /  أختْ الصالبة :  تٍجؼ ٌحي االستباىة إلِ استصالع رأيكع فيسا ٓتعمق ااالهتحاىات الفرمية التْ يعقجٌا القدع، سعيًا إل
اختيار فئة االستجااة الػتػْ تػعػبػخ ل األٌجاؼ القدع فْ التصػيخ السدتسخ هع هخاعاة الجقة والسػضػعية، عمسًا انف بياىات وهعمػهات االستباىة ستعاهل ادخية تاهة. ىخجػ التفز

 عغ رأيظ ليل عبارة هغ العبارات التالية:

 

 استبانة تقييػ االمتحانات الفرمية والشيائية  

                                                                                        الكمية:  .......................................................                                     الجشس:  ذكر  /   أنثى   
 القدػ:  ........................................................

غيخ هػافق 
 اذجة

 م العبػػػػػػػػارة هػافق اذجة هػافق هحآج  غيخ هػافق

      

    

وجػجاىػيػة  وال تػخكػد عػمػِ -هػٍػاريػة-تقيذ االهتحاىات جسيع جػاىب الػتػعػمػع )هػعػخفػيػً
 الجاىب السعخفِ فقط .

1. 

 .2 تتدع ىطع االهتحاىات االدخعة والجقة.          
 .3 ٌشاؾ تقميجية فْ ىطع االهتحاىات الستبعة.          
 .4 ٌشاؾ لػائح تشطع عسمية الحزػر والغياب.          
 .5 ُتخرز ىدبة هغ الجرجات لشدب الحزػر والغياب.          
 .6 أوافق عمِ أساليب االهتحاىات الستبعة حاليا .          
 .7 ٓػجج تػافق بيغ هحتػػ السػاد السعمشة واالختبارات.          
 .8 ٓػجج  قػاعج هعمشة لمتعاهل هع اعتخاض الصالب لشتائج االهتحاىات.          
 .9 تتشاسب القاعات هع أعجاد الصالب عشج إجخاء االهتحاىات.          
 .10 تػجج آلية لمتنكج هغ عجالة تقػيع الصالب فْ القدع.          
 .11 تػجج آليات هتعجدة إلعالـ الصالب بشتائج االهتحاىات.          
 .12 أشعخ اذسػلية االهتحاف لجسيع جػاىب السػاد التْ درستٍا.          
 .13 تشاقر كيفية تػزيع درجات التقػيع فْ بجاية العاـ الجراسْ.          
 .14 أفزل ىطع االهتحاىات  الستبعة حاليا فْ  القدع .          
      

    

تقترخ أساليب التقػيع عمِ قػيػاس الػسػعػمػػهػات  والػسػعػارؼ الػشػطػخيػة دوف الػسػٍػارات  
 العسمية.

15. 
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 

ي هذه إالستبانة ( : 
ن
حات أو مالحظات تود ؤضافتها )لم تدرج ف  آرإء أو مقتر

.............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

ي تطوير إلعملية إلتعليمية
ن
 لمساهمتك ف

ً
 شكرإ

 

 

 

 

 

 

 16  تتػفخ فخهة فحز الذكاوػ هغ االهتحاىات  واالستجااة لٍا اسا يحقق سيخ العسمية التعميسية.          

 17  إف الفتخة الدهشية بيغ إعالف الشتائج واستقباؿ شكػػ الصالب كافية وهقبػلة.          

 18  ٓتقبل السجرس هشاقذة اسئمة االهتحاف والشتيجة          

 19  تتدع ىطع االهتحاىات االعجالة والذفافية.          

 20  تتػفخ آلية اإلعالف عغ أهاكغ عقج االهتحاىات الفرمية والشٍائية.          

 21  ٓػفخ لظ القدع أهاكغ هشاسبة لعقج االهتحاىات.          

 22  ٓػفخ القدع بيئة هشاسبة لمصالب  وػ الحاالت السخضية و وػ االحتياجات الخاهة.          

 23  يدتخجـ القدع أساليب هتشػعة فْ اإلعالف عغ ىتائج االهتحاىات )هػقع إليتخوىْ  .          

 24  تصبق االفعل األىطسة والتعميسات عشج ضبط حاالت الغر فْ االهتحاىات          

 25  أفزل استخجاـ اليسبيػتخ فْ إجخاء االهتحاىات.          

جاؼ الجرس            األسئمة هتشاسبة هع ٌأ   26 

الٍجؼ هغ كل سؤاؿ واضح              27 

األسئمة هػضػعة بمغة واضحة وسميسة              28 

األسئمة هكتػبة اخط واضح              29 

االلتداـ االتجرج فْ األسئمة هغ الدٍل إلِ الرعب              30 
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 ضساف الجػدة فْ جاهعة الحديغ بغ شالؿ

 

 وحدة التخطيط والسعمؽمات والجؽدة
 استطالع آراء الطالب حؽل خدمات التدجيل واإلرشاد األكاديسي

 
 

سخشج األكاديسْ االقدع وأداء ال أخْ الصالب /  أختْ الصالبة :  تٍجؼ ٌحي االستباىة إلِ استصالع رأيكع فيسا ٓتعمق االتدجيل واإلرشاد األكاديسْ، هغ خالؿ تقييع أداء 
لجقة والسػضػعية، عمسًا انف ة اهدجل التخرز فْ وحجة القبػؿ والتدجيل ، سعيًا إلِ االرتقاء االسدتػػ األكاديسْ وتحقيقًا ألٌجاؼ القدع فْ التصػيخ السدتسخ هع هخاعا

 ة:بياىات وهعمػهات االستباىة ستعاهل ادخية تاهة. ىخجػ التفزل ااختيار فئة االستجااة التْ تعبخ عغ رأيظ ليل عبارة هغ العبارات التالي
 

 

 

 

 

 

 س:  ذكر  /  أنثى                                                               لجشالكمية: ..........................................................                                                          ا
 القدػ: ......................................................... 

غيخ هػافق  غيخ هػافق هحآج  هػافق  هػافق اذجة  العبارات الخقع
 اذجة

           أياـ هغ اىتٍاء اختبار جسيع السػاد 3تع إعالف ىتائجْ فْ السػاد عمِ هػقع الجاهعة اعج  1

           .كاف هغ الدٍل هشاقذة ىتائجْ فْ هػاد الفرل الدابق هع هجرسْ السػاد الجراسية 2

           كشت عمِ عمع االسػاد السصمػب تدجيمٍا لمسدتػػ الحالْ 3

           . كاىت لجؼ هعخفة تاهة اعسمية التدجيل االليتخوىْ 4

           .لع تػاجٍشْ هذاكل أثشاء عسمية التدجيل االليتخوىْ 5

           .كاىت هرادر هداعجتْ الستيساؿ تدجيل السػاد الجراسية هتػفخة 6

           .أتيحت لْ الفخهة الختيار األوقات السشاسبة  لمسػاد السصخوحة 7

           .تػجٍت لمجاهعة فْ بجاية اليـػ الجراسْ األوؿ لتعجٓل ججولْ الجراسْ 8

           .كاىت ٌشاؾ إعالىات وإرشادات واضحة فْ الجاهعة لسداعجتْ فْ استيساؿ تدجيل السػاد 9

           كاف السخشج األكاديسْ فْ القدع هتعاوف هعْ لتحقيق رغباتْ فْ تدجيل السػاد. 10

           .كاىت عسمية التدجيل عغ شخيق وحجة القبػؿ والتدجيل فْ الجاهعة هشطسة 11

           .كاىت فتخة االىتطار إلىٍاء عسمية التدجيل هقبػلة 12

           .وججت تعاوف هغ قبل هدجل التخرز لحل السذاكل التْ واجٍتشْ الستيساؿ تدجيل السػاد 13

14 
تع إعالهْ هغ قبل وحجة القبػؿ والتدجيل اسػاعيج تدجيل السػاد والححؼ واإلضافة وتغييخ الذعب 

 .وفق اإلجخاءات الشطاهية
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 آراء أو مقترحات أو مالحعات تؽد إضافتيا )لػ تدرج في ىذه االستبانة ( :

............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................  .................................................................. 

 شكرًا لسداىستغ في تطؽير العسمية التعميسية

 

 

 

 

 

 

           .تػجٍت إلِ اليمية فْ اليـػ الجراسْ األوؿ لستااعة إرشادؼ األكاديسْ 15

16 
كاىت ٌشاؾ إعالىات وإرشادات واضحة فْ القدع لسداعجتْ لمحرػؿ عمِ اإلرشاد األكاديسْ 

 .السشاسب
          

           .شخح لْ السخشج األكاديسْ الرمة بيغ السػاد الجراسية و تفاهيل الخصة الجراسية لمقدع 17

           .ساعجىْ السخشج األكاديسْ فْ تدجيل الداعات الجراسية الستػافقة هع قجراتْ والشطاـ الجاهعْ 18

           .ٓتػاجج السخشج األكاديسْ خالؿ الداعات السكتبية السخررة لإلرشاد األكاديسْ 19

           .عالقتْ جيجة االسخشج األكاديسْ 20

           .كاف السخشج األكاديسْ همتدهًا لتػجيٍْ أو لحل هذكمتْ 21

           .كاف السخشج األكاديسْ هتااعا لسجػ تقجهْ أثشاء الفرل الجراسْ 22

           .كاف السخشج األكاديسْ يقجـ لْ الشرح والتػجيً خالؿ فتخة الفرل الجراسْ انكسمً 23

           .وججت تذجيعًا هغ هخشجؼ األكاديسْ لتصػيخ أفيارؼ وتػجٍاتْ فْ هجاؿ تخررْ 24

           . كاىت ٌشاؾ إعالىات و إرشادات واضحة فْ القدع عغ تػزيع القاعات الجراسية هشح اليـػ األوؿ 25

           .كاف ٌشاؾ ىدبة حزػر عالية لمصالب فْ السحاضخات هشح اليـػ األوؿ لمجراسة 26

           .بجأ أعزاء ٌيئة التجريذ اإلقاء السحاضخات هشح اليـػ األوؿ 27

           .اىتطست االجراسة فْ جسيع السػاد هشح اليـػ األوؿ 28

           أشعخ االخضا اذكل عاـ عغ هدتػػ جػدة التدجيل واإلرشاد األكاديسْ فْ القدع 29
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 

 وحدة التخطيط والسعمؽمات والجؽدة

 استبيان لتقييػ الخطة الدراسية 

 

 

 

 مقترحات أو مالحعات تؽد إضافتيا )لػ تدرج في ىذه االستبانة ( :آراء أو 
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................  ........................ 

       الكلية: ...........................................................                                                          
 القسم: ...........................................................

ع أعدائْ الصمبة : ٍٓجؼ ٌحا االستبياف إلِ تقييع الخصة الجراسية  بٍجؼ تحديغ وتصػيخ العسمية التعميسية هغ خالؿ إجابتظ . لحا ٓخجِ وض 
   أهاـ التقييع السشاسب هغ وجٍة ىطخؾ ، حتِ يسكغ االستفادة هغ أرائظ فْ االرتقاء االعسمية التعميسية  √عالهة )

    

 فقرات االستبيان

 اإلجابة

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

           يقـػ القدع بتصػيخ خصصً الجراسية عمِ فتخات هشاسبة . .1

           تػاكب الخصة الجراسية لمقدع التصػرات التيشػلػجية الحجٓثة فْ هجاؿ التخرز .2

           تتدق الجراسة الشطخية االخصة هع ها ٌػ هػجػد فْ الػاقع العسمْ . .3

           ُتعج هادة التجريب العسمْ كافيًة لتنٌيل خخيجْ القدع لاللتحاؽ ادػؽ العسل .  .4

           ُتعج هػاد التخرز كافية لتنٌيل الصالب لمعسل فْ جسيع القصاعات . .5

ُتغػػشْ هػػػاد الخصػػة الجراسػػية عػػغ الحاجػػة لػػجورات تجريبيػػة أساسػػية اعػػج التخػػخج وقبػػل البػػجء فػػْ  .6
 العسل .

          

ع هحاور التخرز .7            تغصْ الخصة الجراسية ٌأ

           يفزل تعجٓل الخصة الجراسية لمقدع .8

           ٓتع استيعاب الخصة الجراسية لمسادة  هغ جاىب الصالب استيعااًا جيجاً  .9

           هػاد الخصة الجراسية لمتخرز هكسمة لبعزٍا البعس. .10

           ألسذ تخااصا واضحا بيغ هفخدات وهػضػعات كل هادة أدرسٍا فْ تخررْ .11

           الخصة الجراسية لتخررْ حجٓثة . .12

ا ليتشاسب هع هذكالت العسل والبيئة السحيصة. .13            تدسح شبيعة هػاد تخررْ بتحجٓث هحتػٌا
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 
 شكرًا لسداىستغ في تطؽير العسمية التعميسية

 

 

 وحدة التخطيط والسعمؽمات والجؽدة

 استسارة تقييػ الدكتؽر رئيس القدػ ألداء عزؽ ىيئة التدريس
   
 

يػع تقيحخهًا هغ القدع عمِ تحديغ فاعمية التجريذ كستصمب أساس لزساف جػدة بخاهجٍا وتصػيخ فاعمية العسمية التعميسيػة ىػزع بيػغ ٓػجيكع اسػتبياف     
 أداء عزػ ٌيئة التجريذ. 

، احػدب هػدتػػ 5-1عبػارة تسثػل جػاىػب األداء األساسػية لعػزػ ٌيئػة التػجريذ، وتػع تحجٓػج أوزاف هختمفػة ليػل عبػارة هػغ  21ٓتيػف االستبياف هغ     
 هػافقتيع عغ فاعمية أدائً . 

   أسفل الػزف الحؼ يعبخ عغ رأيكع . √= ضعيف . ضع عالهة  )  1= هقبػؿ ،  2= جيج ،  3= جيج ججًا ،  4= هستػػاز،  5
 

 معمؽمات عامة
  

 ..............................................اسػ رئيس القدػ 
 .......................................................    التؽقيع: 

 الخاتػ الرسسي: ................................................
 
 

 الجشدية:   االسػ رباعياً 

   الكمية

   القدػ

   السؤىل العمسي

   التخرص

 هحاضخ غيخ هتفخغ  o هحاضخ هتفخغ  o أ. هداعج o    أ.هذارؾo    أستا o    الرتبة االكاديسية

 ال ٓػجج o أخخػ o  هجٓخo  رئيذ قدعo    عسيج  o السدسى الؽظيفي

   عدد سشؽات الخبرة
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 غيخ هػافق اذجة غيخ هػافق هحآج هػافق هػافق اذجة الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الرقػ

           يحتـخ قخارات القدع واليمية .1

           االلتداـ ااألىطسة والتعميسات وتقبل التػجيٍات والعسل بٍا .2

           ٓمتـد احزػر اجتساعات القدع .3

           فْ السػعج السحجد اتهتحاىااليدمع أسئمة  .4

           يدمع ىتائج األعساؿ الفرمية فْ الػقت السحجد .5

           االلتداـ انوقات السحاضخات والداعات السكتبية . .6

           التجريذ والقجرة عمِ تغصية السػاد السختمفة اكفاءة .7

           ٓمتـد اسػاعيج هخاقبة االهتحاىات .8

           ٓتستع اعالقات اجتساعية شيبة هع الصمبة .9

           يحطِ ااحتخاـ زهالئً فْ القدع .11

           ٓؤدؼ السٍاـ السػكمة إليً هغ قبل رئيذ القدع .11

           ٓبادر فْ حل هذكالت القدع .12

           يذارؾ فْ الفعاليات البحثية .13

           يذارؾ فْ أىذصة القدع واليمية والجاهعة .14

           ُيعخؼ اكفاءتً العمسية فْ هجاؿ تخررً .15

           يذارؾ افاعمية فْ اإلشخاؼ عمِ الخسائل العمسية وهشاقذتٍا .16

           ٓتػاجج فْ القدع واليمية وقميل الغياب .17

           ٓتستع انفيار رائجة تداٌع فْ تصػيخ القدع/ اليمية .18

           يستمظ القجري عمِ إدارة األزهات وحدغ الترخؼ. .19

           لجيً القجري عمِ تحسل هدؤولية أعمِ. .21

           الججية فْ أداء العسل االسدتػػ السصمػب والػقت السحجد. .21
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 
 
 

 

 جامعة الُحديؼ بؼ طالل

 وحدة التخطيط والسعمؽمات والجؽدة

 إستبانة لقياس درجة إمتالك طمبة جامعة الحديؼ بؼ طالل لمسيارات والقدرات

 أبشائي الطمبة: 

ػ تػحػجٓػج ا و تٍجؼ ٌحي االستباىة لتقجٓخ السٍارات والقجرات الفخدية والسشٍجية السخافقة لمسشٍاج التْ يستميٍا شمبة جاهعة الحديغ بغ شالؿ وتعديػٌد

شػمػبػة الػجػاهػعػة ات السٍارات وتشسيتٍا لتسكيغ الصمبة هغ اهتالكٍا هدتقباًل واالستفادة هشٍا. والٍجؼ العاـ لٍحي االستباىػة ٌػػ بػشػاء قػاعػجة بػيػاىػات عػغ حػاجػ
ع التعػاوف اإليػجػابػْ هشيلالستفادة هشٍا فْ تصػيخ البخاهج الجراسية والبخاهج السخافقة لمسشاٌج لتداٌع فْ رفع سػية قجرات وهٍارات الصمبة. وبشاًء عميً ىخجػ 

 وتػخْ الجقة والرجؽ فْ تعبئة ٌحي االستباىة.عمسًا انف السعمػهات ستعاهل ادخية تاهة وال تدتخجـ إال ألغخاض البحث العمسْ.

   عمِ اإلجااة التْ تخػ أىٍا ٌْ األىدب. : ٓخجِ وضع إشارة )  مالحعة

 معلومات عامة:      

 

 

 

 

 

 ..................................... التخصص:: ........................................  القسم: .........................................  الكلية

 

 انثى                  ذكر                                                       
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

: إلمهارإت وإلقدرإت. 
ً
 أوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقػ

 درجة امتالك القدرة والسيارة السيارات والقدرات

 قميمة جدا قميمة متؽسطة كبيرة كبيرة جدا

 ميارات لغؽية

           القخاءة واليتااة بمغة أجشبية.   .1

         القخاءة وتشطيع السالحطات.   .2
  

           االستساع.   .3

           السحادثة.   .4

 ميارات االترال

           الػضيفة. السقااالت الذخرية لمحرػؿ عمِ   .5

           التحجث أهاـ الجسٍػر.   .6

           الحػار والسشاقذة.   .7

           إقشاع أخخيغ.   .8

           شخح أراء وتقبل الخأؼ أخخ.   .9

           أخخيغ. ىقل السٍارة السكتدبة إلِ   .10

           قبػؿ. هخاسمة الجاهعات لمحرػؿ عمِ .11 

 ميارات بحثية

           البحث عغ هرادر السعخفة. .21 

           كتااة تقاريخ البحػث. .21 

           كتااة الديخة الحاتية. .21 

           كتااة استجعاء لإلعساؿ الخسسية. .21 

           اإلىتخىت.البحث عغ وضيفة ااستخجاـ  .21 

 ميارات إدارية

           الفخاغ. تشطيع الػقت واستغالؿ أوقات .21 

           التييف هع الطخوؼ السحيصة. .81 

           وضع بخىاهج لمػاجبات اليػهية. .21 

           الفرمية. اعجاد بخىاهج عاـ االػاجبات .12 
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 

 

 أكثر السؽاضيع التي تثير اىتسامغ: 
 

 .أدبيػة     و. اجتساعية    ز. رياضيةٌ أ. عمسيػة    ب. تاريخيػة     ج. دٓشيػة     د. فشيػة         

 أحزر نذاطات جساعية خارج الجامعة:
 

 ىادرًا ججاً ٌ. أ. دائسًا            ب. غالبًا             ج. أحياىًا        د. ىادرًا             

 أستغل أوقات الفراغ:
 
 االتصخيد والحياكة       ٌ . أ. االقخاءة      ب. ااالستساع إلِ السػسيقِ واألغاىْ        ج. اسذاٌجة التمفاز       د. اسسارسػة الخسع       

 و. االحجٓث هع األهجقاء        ز. االعاب الحاسػب       ح. اسسارسة الخياضة     ط. ااستخجاـ وسائل االتراؿ الحجٓثة   

 األنذطة السرافقة لمسشياج التي أشارك بيا في الجامعة:
 

 ثقافيةٌ. أ. فشيػة          ب. رياضية           ج. كذفية       د. ورش عسل وهؤتسخات             

 مدتؽى مذاركتي في األنذطة السرافقة لمسشياج في الجػامعة:
 ضعيف ججاً ٌ. أ. عالْ ججًا       ب. عالْ            ج. هتػسط        د. ضعيف         

 ضعيفة جداً  ضعيفة متؽسطة كبيرة كبيرة جداً   

           الخضِ عغ التخرز الحؼ أدرسً .

السػاد الجراسية التْ أدرسٍا أكدبتشْ 
ل لدػؽ العسل:  السٍارات والقجرات التْ تٌؤ

          

هرادر التعميع والتعمع والسختبخات الستػفخة 
 فْ الجاهعة كافية وتفْ االغخض .

          

ٌل هشحتظ الجاهعة فخهة التصبيق العسمْ لبعس 
 السػاد التْ درستٍا؟

          

           التصبيق العسمْ لمسػاد التْ ادرسٍا تفْ االغخض

اإلشخاؼ األكاديسْ والتفاعل هع أعزاء ٌيئة 
 التجريذ داخل وخارج قاعة التجريذ كاؼم .

          

اإلجخاءات الستبعة تداعج فْ تدجيل السػاد 
 الجراسية فْ كل فرل دراسْ.
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

: إالهتمامات إلمرإفقة للمنهاج. 
ً
 ثانيـا

: إالهتمامات إألكاديمية. 
ً
 ثالثـا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الحديؼ بؼ طالل

 

 وحدة  إلتـخــطيـط وإلمعلومات وإلجـــودة

ي تنمية إلمجتمع إلمحلي وإلبيئة إلدإخلية إستبانة 
ن
 لقياس دور إلجامعة ف

 األخؽة األعزاء:

 أنثى    الجشس:      ذكر                         

 تاريػػخ تعبئػػة االستبانػػة:................................................

 المػػؽاء: .................................................................
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

والػبخاهج الجراسػية  تٍجؼ ٌحي الجراسة لقياس دور الجاهعة فْ تشسية السجتسعات السحميػة ورفػع سػػية السخخجػات األكاديسيػة هػغ خػالؿ تقػجيع الػبخاهج السجتسعيػة     
لػبخاهج والخصػط خ االتْ تػاكب التصػرات العمسية وضخورات العرخ وسػؽ العسػل. والٍػجؼ العػاـ هػغ ٌػحي الجراسػة ٌػػ بشػاء قاعػجة بياىػات لالسػتفادة هشٍػا فػْ تصػيػ

فػػْ تعبئػػة ٌػػػحي جؽ لالسػػتجااة لمحاجػػات الفعميػػة لمصمبػػة والسجتسػػع السحمػػْ والعػػاهميغ فػػْ الجاهعػػة. وبشػػاء عميػػً ىخجػػػ هشيػػع التعػػاوف االيجػػابْ وتػخػػْ الجقػػة والػػر

 االستباىة. عمسا ااف السعمػهات ستعاهل ادخية تاهة وال تدتخجـ إال ألغخاض البحث العمسْ.

  

 اواًل: القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة
 قميمة جدا قميمة متؽسطة كبيرة كبيرة جدا

           تدتجيب لمحاجات الخارجية والتػقعات لمسجتسع السحمْ. .1

           تنسيذ والسذاركة فْ أعساؿ التحديغ السذتخكة لخجهات السجتسع السحمْ. .2

           السذاركة فْ االجتساعات والسؤتسخات والسذاريع والشجوات التْ يعقجٌا السجتسع السحمْ. .3

تػشيغ الخبخات والسعخفة السكتدبة هغ السذاركات الخارجيػة فػْ داخػل السؤسػدة لخجهػة السجتسػع  .4
 السحمْ.

          

           هعالجة أثار العكدية عمِ السجتسع. .5

           تػقع االٌتساهات العاهة لمسجتسع اإعجاد بخاهج لمحاضخ والسدتقبل. .6

جاؼ الجاهعػة فػْ خجهػة السجتسػع السحمػْ عمػِ  .7 تعتسج ىطاهًا لمخقااة اإلدارية لمتحقق هغ تحقيق ٌأ
 ىحػ كفء وفّعاؿ.

          

           تقـػ اإجخاء احػث حػؿ السذكالت التْ ٓػاجٍٍا السجتسع. .8

           واستخجاـ ىتائج ٌحي البحػث لسعالجة ٌحي السذكالت. .9

 ثانيًا: االستراتيجية والدياسة

           فٍع وتػقع الحاجات والتػقعات لمسجتسع والسعشييغ أخخيغ. .1

دالئػػػل عمػػػِ استػػػذارة فئػػػات هتشػعػػػة هػػػغ السجتسػػػع السحمػػػْ واشالعٍػػػع عمػػػِ الدياسػػػة  .2
 واإلستخاتيجية.

          

           هذاركة جسيع السعشييغ فْ هخاجعة الدياسة / اإلستخاتيجية. .3

تقّيػػع ىجػػاح السؤسػػدة واألداء هقارىػػة هػػع أخػػخيغ والتقػػجـ الحاهػػل فػػْ تحقيػػق األٌػػجاؼ  .4
 اإلستخاتيجية وخصة العسل فْ خجهة السجتسع السحمْ.

          

           تحميل واستخجاـ األفيار والسعمػهات والتغحية الخاجعة هغ السعشييغ. .5

هػػغ داخػػل وخػػارج  الرئيػػديةلمبياىػػات والسعمػهػػات السقارىػػة  الفّعػػالالتنكػػج هػػغ االسػػتخجاـ  .6
 السجتسع األكاديسْ.

          

           استخجاـ األولػيات والفخص هع السعشييغ لمتنكج هغ التشاغع التشطيسْ. .7

           هشاقذة وتدمدل الدياسة واإلستخاتيجية. .8

هشاقػػذة الدياسػػة واإلسػػتخاتيجية هػػع جسيػػع الػػذخكاء السعشييػػغ هػػغ السجتسػػع السحمػػْ قبػػل  .9
 اعتسادٌا.
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 قميمة جدا قميمة متؽسطة كبيرة كبيرة جدا ثالثًا: الذراكة

           هذاركة السعخفة هع هؤسدات السجتسع السحمْ. .1

           إقاهة عالقات شخاكة لخمق وتعديد القيع. .2

           تػليج وتذجيع التفييخ اإلبجاعْ والتسيد. .3

           خمق وعْ االعسل الجساعْ لتحديغ بيئة العسل واإلجخاءات وإضافة قيسة لمخجهات السقجهة. .4

           تحجٓج الذخكاء األساسييغ وفخص الذخاكة اإلستخاتيجية االتػازؼ هع رسالة السؤسدة. .5

           احتزاف وهتااعة التسيد فْ قزايا التشػع وتمبية حاجات السجسػعات االجتساعية الستشػعة. .6

           تقميل أثار الدمبية لسخخجات وخجهات السؤسدات السحمية. .7

           زيادة استخجاـ التدٍيالت والسخافق والسباىْ السػجػدة فْ الجاهعة. .8

           االستفادة هغ التقشية الحجٓثة فْ تعديد الذخاكة هع السجتسع السحمْ. .9

           تػفيخ حخية الػهػؿ إلِ السعمػهات لمسدتخجهيغ الجاخمييغ والخارجييغ. .10

 رابعًا: العسميات / التذغيل

           حل القزايا البيشية داخل السؤسدة وهع الذخكاء الخارجييغ إضافة إلِ اإلدارة الشاجحة لمعسميات. .1

           اكتذاؼ واستخجاـ شخؽ ترسيع العسميات والتذغيل واستخجاـ التقشية الحجٓثة. .2

           استخجاـ األاحاث وهدػحات السجتسع السحمْ واألشكاؿ األخخػ لمحرػؿ عمِ التغحية الخاجعة. .3

اسػػتخجاـ السعمػهػػات الستعمقػػة والتغحيػػة الخاجعػػة هػػغ قبػػل السجتسػػع السحمػػْ والػػذخكاء والسعشييػػغ فػػْ  .4
 تحديغ االداء.

          

           هعالجة قزايا التغحية الخاجعة اسا فيٍا الذكاوؼ. .5

           االىخخاط الفعاؿ فْ قزايا السجتسع السحمْ. .6

           تشديق عسمية تحميل سياسة البخىاهج الجراسْ والعسميات هع الذخكاء هغ السجتسع السحمْ. .7

      : الخدمة السجتسعيةخامداً 

           هدتػػ االستساع لمذكاوؼ واالقتخاحات. .1

           لقاءات وهشاقذات هع السجتسع السحمْ لتصػيخ هٍارات االتراؿ. .2

تػفػػػيخ تعميػػػع عػػػالْ الجػػػػدة وأاحػػػاث لتصػيػػػخ قػػػجرات األفػػػخاد والسؤسػػػدات لػػػجعع االقتػػػراد الػششػػػْ  .3
 والسجتسع.

          

           الػهػؿ إلِ قػاعج البياىات عبخ االىتخىت. .4

           عجد دورات التجريب والشجوات التْ تعقجٌا الجاهعة لخجهة السجتسع السحمْ. .5

           السذاركة فْ السؤتسخات السحمية والرحافة السحمية والشذاشات الثقافية والعخوض الفشية. .6

           االستذارات السقجهة لمجوائخ الحكػهية والقصاع الخاص. .7

           عقج دورات هتخررة لمذخكات السحمية. .8

           األاحاث السيجاىية االتعاوف هع هؤسدات السجتسع السحمْ. .9

           السذاركة فْ رئاسة وعزػية الجسعيات العمسية. .10

تعتسج آلية إلقاهة شخاكة هع السجتسع السحمػْ واشالعٍػع عمػِ دور الجاهعػة فػْ تشسيػة فػخص العسػل  .11
 والقزاء عمِ البصالة فْ السجتسع.
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

  عمػػِ الخاىػػة الػػتْ تػػخػ أىٍػػا   √ٓخجػػِ وضػػع إشػػارة  )    مالحعػػة:

 ٌْ األىدب.

 معمؽمػػات عامػػة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبادئ التؽجييية لمتقييػ الذاتي لمبرامج الدراسية

 كيفية انجاز الدراسة الذاتية 

 االسئمة التي يتعيؼ معالجتيا في الدراسة الذاتية 

 السبادئ العامة في الدراسة الذاتية 

 الفرل التاسع
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ن بن طالل ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 

 

 

 

 

 

 

 تسييد 

الػعػالػْ  يػعيختمف هفٍـػ الجراسة الحاتية السدتسخة اذكل كبيخ هغ هؤسدة الِ اخخػ، فالجراسة الحاتية الػتػْ سػػؼ تػقػجـ الػِ ٌػيػئػة اعػتػسػاد هػؤسػدػات الػتػعػمػ 
تػشػاوؿ جػسػيػع ف تػغخضٍا التسٍيج لقياـ لجشة الخبخاء بديارة الجاهعة لحلظ يجب اف تيػف شاهمة واف يصاؿ التقييع خاللٍا جػسػيػع جػػاىػب الػبػخىػاهػج الػجراسػْ وا

خػ وفػق تػجػ السعآيخ الخاهة االجػدة واالعتساد السعتسجة هغ قبل الٍيئة. واف يحجد ٌجفٍا اذكل واضح واف يكػف لٍا هشٍجية عمسية هػػضػػعػة هدػبػقػا واف
اريػخ دوريػة تػقػ الججوؿ الدهشْ السػضػع لٍا واف يكػف لمقائسيغ عميٍا كافة الرالحيات لالشالع عمِ جسيع البياىات والسػػاد الػالزهػة لػٍػا واف تػيػػف ٌػشػالػظ

ة الػحاتػيػة راسػتبيغ االىجاز الحؼ تع تحقيقً عمِ شخيق اىٍائٍا واف يكػف ٌشالظ هتااعة هغ قبل الجاهعػة لػالاػقػاء عػمػِ هدػتػػػ عػاؿ هػغ االٌػتػسػاـ بػٍػا. والػج
يػفػاء وااللمبخاهج الجراسية تفيج فْ تحجٓج هػاشغ القػة والزعف وتداعج القائسيغ عػمػِ الػبػخىػاهػج فػْ اعػجاد اجػخاءات ترػحػيػحػيػة تدػاعػج عػمػِ سػج الػثػغػخات 

 االستصمبات واالٌجاؼ وتحّدغ هغ السخخجات التْ تشعكذ فْ قجرات وهٍارات الصمبة.

 لمبرنامج الدراسيالسبادئ التؽجييية لمتقييػ الذاتي 

 ها ٌْ الجراسة الحاتية؟

والػقػيػػد ويػخسػع  اهػجالجراسة الحاتية ٌْ إجخاء يرف البخىاهج الجراسْ ويقيسً، وبالتالْ يحدغ هغ ىػعيتً. ويذسل التقييع الحاتْ تحجٓػج ىػقػاط الػقػػة فػْ الػبػخىػ
غ  .الخصػات الالزهة لترحيح تمظ القيػد. تتصمب الجراسة الحاتية االلتداـ االتغييخ بجال هغ اإلاقاء عمِ الػضع الخٌا

جافً السعمشة. يدسح ٌحا الػتػقػيػيػع لػمػ اهػج تػحػجٓػج بػخىػهغ خالؿ إجخاء الجراسة الحاتية، تجخؼ لمبخىاهج فحز هشٍجْ وشاهل لجسيع هكػىاتً فْ ضػء رسالتً وٌا
اشػخة فػْ هػبػ الشجاح فْ تحقيق األٌجاؼ هغ خالؿ تقييع دقيق لمسجخالت التْ تع الحرػؿ عميٍا هغ األفخاد والجساعات الحٓغ يذاركػف ارػرة هباشخة وغيػخ

لػصػمػبػً ا الجراسة الحاتية ٌْ العسمية التْ يجب أف تيػف هدتسخة، ويعكذ السذاركة الفعػالػة والػسػدػتػسػخة فػْ الػجراسػة الػحاتػيػة االلػتػداـ اػسػفػٍػـػ تػدويػج . البخىاهج
 .بتجخبة تعميسية ىػعية

 كيفية إنجاز الدراسة الذاتية؟
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لػفػتػخة، ٓػشػبػغػْ ظ اليذ ٌشاؾ شخيقة واحجة الجخاء هٍسة الجراسة الحاتية، قج تدتغخؽ فتخة شػيمة الستيساؿ السخحمة األولِ هغ التقييع الحاتْ. فْ ىٍاية تم
 .إعجاد وثيقة العسل التْ تدٍل هديجًا هغ السخاجعة لمبخىاهج. ويشبغْ أف تيػف ٌحي الػثيقة بياف دقيق لحالة البخىاهج فْ  لظ الػقت

ألخػخػ ج اعشج إجخاء الجراسة الحاتية، يذكل لجشة هغ القدع االكاديسْ لجراسة وتشديق هختمف السٍاـ التْ تجخل فْ ٌحا الجٍج الػسػعػقػج، وبػعػس الػبػخاهػ
 .تعتسج عمِ تعييغ هجٓخ لمسذخوع

 إ ااغس الشطخ عغ كيفية تشديق الجراسة، إ ا أريج لٍا أف تيػف ىاجحة، يجب أف تيػف هشٍجية. لػٍػحا الدػبػب ٓػشػبػغػْ وضػع ىذػخة قػبػل بػجء الػجراسػة، 
 وضعت اذكل هحيح، فاف الشذخة تزسغ أف الجراسة الحاتية سػؼ تيػف شاهمة.

سػيػتػع قػيػاس يػف ٓشبغْ أف تحجد الشذخة السكػىات السختمفة لمبخىاهج ليتع تقييسٍا. ويشبغْ أف ٓبيغ كيف سيتع جسع البياىات، ها ٌػ اإلجخاء لمسخاجعة، كػ
يػجػب أف تذػسػل الػجراسػة  . تتحسل السدؤولية ليل هٍػسػة، وهػا ٌػْ الػجػجاوؿ الػدهػشػيػة الػعػاهػة هغ الجٍة التْالتقجـ، وكيف سيتع التػهل إلِ القخارات، 

يجب الحرػؿ عمِ السػعػمػػهػات  . الحاتية الجيجة التخصيط لجسع البياىات هغ جسيع الحٓغ تخبصٍع عالقة هع البخىاهج سػاء اذكل هباشخ أو غيخ هباشخ
ة، وادارة بػيػفْ جسيع السخاحل السختمفة هغ الجراسة، ويشبغْ الحرػؿ عميٍا هغ عيشة تسثيمية هغ إدارة السؤسدة األـ، واليادر الػتػعػمػيػسػْ والػٍػيػئػة الػصػال

 .اليمية السعشية، وكحلظ خخيجْ البخىاهج، وأرباب العسل الحٓغ يعسل لجٍٓع خخيجْ البخىاهج، و دوائخ أخخػ حدب الحاجة

يػػد الػتػْ الػقػالجراسة الحاتية ٌْ اكثخ هغ هجخد جسع البياىات. ٓتصمب التقييع الحاتْ لمبخىاهج تقييع اإلجخاءات التْ سػؼ تدتخجـ فْ هحاولة لػتػخػفػيػف 
 تيذفٍا البياىات. فحز إجخاءات حل هذاكل البخىاهج يجب اف  تدسح االتفييخ فْ قػجرتػٍػا عػمػِ تػحػجٓػج فػيػسػا إ ا كػاىػت األسػالػيػب الػسػدػتػخػجهػة، فػْ

جافً  .الػاقع، أكثخ هالئسة وسخعة وكفاءة. هغ الػاضح اف كفاءة حل السذكالت أهخ االغ األٌسية إ ا اريج لمبخىاهج اف يحقق ٌأ

ع هكػىات الجراسة الحاتية ٌْ البياىات التْ تع جسعٍا هغ تقييع الستااعة لخخيجْ البخىاهج وأرباب العسل الحٓغ ٓػضػفػػف ٌػؤال الػخػخيػجػيػغ. ء واحجة هغ ٌأ
اهػعػة الػجػٓتع تحجٓج ىػعية أؼ بخىاهج فْ ىٍاية السصاؼ فيسا إ ا كاف ٓشتج خخيجيغ  وؼ كفاءة عالية. فْ هعطع الػحػاالت، ٓػتػعػمػق الػتػقػيػيػع الػحاتػْ فػْ 

جػب أف ، يػلتقييع الخجهات السقجهة لمصمبة، وليغ يسكغ أف تذسل كحلظ البحث والتعميع واإلدارة، وخجهة السجتسع، واألىذصة الػسػٍػشػيػة لػمػخػخيػجػيػغ. لػحلػظ
ج ىػاهػيكػف تقييع البخىاهج هدتسخًا الداء الصمبة والخخيجيغ فْ ضػء االٌجاؼ السعمشة وترحيح التشاقزات الػسػمػحػػضػة هػغ خػالؿ تػغػيػيػخ وتػحػدػيػغ الػبػخ 

 وهحتػياتً وشخؽ تجريذ السرادر الستاحة لتعمع الصمبة .

 ما ىي العالقة بيؼ االعتساد و الدراسة الذاتية؟

خػجهػات الػ يدتشج ٌحا االٌتساـ فْ االعتساد عمِ االعتقاد انف جسيع البخاهج الجراسية التْ تقجهٍا الجاهعة لمصمػبػة يػجػب اف تزػسػغ اػقػجر اإلهػكػاف، أف

ع هػعػآػيػخ وضػ السقجهة هغ قبل ٌيئة التجريذ  ات جػدة احتخافية عالية. واحجة هغ أكثخ الػسائل فعالية التْ يسكغ هغ خاللٍا الػفاء بٍحا االلػتػداـ ٌػػ

تػسػيػدة  خ هػهالئسة هغ التعميع والتجريب لمخخيجيغ فْ السدتقبل، وكحلظ هعآيخ التعميع السٍشْ السدتسخ، وتحجٓج تمػظ الػيػمػيػات الػتػْ تػحػافػع عػمػِ هػعػآػيػ
 وكافية.

 األغراض السحددة مؼ االعتساد ىي :

 تعديد قيسة االعتساد والجػدة السدتسخيغ لتحديغ البخاهج، واليفاءة العمسية لمصمبة.   
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 وضع هعآيخ االعتساد التْ تعدز التحديغ السدتسخ فْ إشار البخاهج الجراسية.   

 تػفيخ آلية هخاجعات الشطخاء فْ هياغة وتشفيح هعآيخ االعتساد.   

 تقييع البخاهج لتحجٓج فيسا إ ا كاىت تمبْ األٌجاؼ والخسالة التْ اىذئت هغ اجمٍا.   

 التنكج هغ أف البخاهج تتساشِ هع تػقعات الصمبة فيسا ٓتعمق االسعارؼ والسٍارات الالزهة لدػؽ العسل. 

 احتخاـ استقاللية البخىاهج  وتذجيع عسل التحديغ واالبتيار. 

 الحفاظ عمِ عسمية االعتساد ااف تتدع االيفاءة، والتػقيت السشاسب، والفعالية هغ حيث التيمفة. 

 العسل االتعاوف هع الػكاالت األخخػ لتجشب ازدواجية الجٍػد فْ التحديغ السدتسخ لمجػدة. 

 الحفاظ عمِ االعتخاؼ هغ قبل ٌيئة اعتساد هؤسدات التػعػمػيػع الػعػالػْ بػتػصػبػيػق هػعػآػيػخ اعػتػسػاد هػؤسػدػات الػتػعػمػيػع الػعػالػْ، والػسػشػطػسػات األخػخػ  ات 
 السدؤولية ااإلشخاؼ عمِ االعتساد.

سا لػيػل واحػج إجػخاءات هػػازيػة وهػخػتػمػفػة. الػجراسػة الػحاتػيػة ٌػْ، كػسػا هتخااصيغ كسا ٌػ واضح، الجراسة الحاتية واالعتساد     ٌخ ، وليشٍسا  أيزًا فْ جٌػ

تػػفػخ أف ٓػحْ االسع، تقييع هرجري  اتيا لبخىاهج واحج ىفدً، فْ حيغ تتزسغ عسمية االعتساد هخاجعة الشػطػخاء الػخػارجػيػيػغ. وهػعػآػيػخ االعػتػسػاد يػسػكػغ 
اسػة الػحاتػيػة، مػجر اإلشار األساسْ الحؼ يداعج فْ أىذصة التقييع الحاتْ لمبخىاهج. عمِ الخغع هغ أف تصبيق االعتساد يسكغ أف يكػف اسثااة السخشج العاـ ل

ػا كػآلػيػة ه خة تػعػسػل دػتػسػاال اف تصبيق االعتساد ليذ هخادفا لمجراسة الحاتية. الفحز الحاتْ ٌػ الخصػة األولِ ىحػ االعتساد، وليغ يجب أف ٓػتػع تػصػػيػٌخ

الخارجيػة الػجوريػة  جعةحتِ اعج تحقيق االعتساد. إ ا اريج لمبخىاهج أف ٓبقِ قاااًل وهدتسخًا، يجب أف يكػف التقييع الحاتْ هدتسخًا وعجـ االعتساد عمِ السخا
 لتحقيق ٌحي الغاية. شمب تصبيق االعتساد يجب أف ٓشسػ هغ الجراسة الحاتية، وليذ العكذ.

ا اٌػد عمِ الخغع هغ أف اعجاد البخىاهج لمسخاجعة الخارجية ليذ الغخض هغ الجراسة الحاتية، وليغ اعج ٌحا التقييع، ٓػشػبػغػْ أف يػكػػف الػبػخىػاهػج جػ

يػع شػمػب تػقػجفعال لسخاجعة الشطخاء الخارجييغ. عشجها يكػف البخىاهج اعج الجراسة الحاتية، غيخ جػاٌػد لػمػسػخاجػعػة الػخػارجػيػة، فػإىػً ال ٓػشػبػغػْ الذػخوع فػْ 
ا كػاف إ  االعتساد، وليغ ٓشبغْ العسل عمِ ترحيح أوجً القرػر. ويشبغْ أف تبيغ الجراسة الحاتية االضافية فػيػسػا إ ا كػاف قػج تػع حػل الػسػذػاكػل وفػيػسػا

خ ػفػيػالبخىاهج جاٌدا لمسخاجعة الخارجية. فْ أؼ وقت خالؿ عسمية االعتساد، ٓشبػغػْ عػمػِ رئػيػذ الػقػدػع األكػاديػسػْ أو أعزػاء هػغ الػقػدػع األكػاديػسػْ تػ

آػيػخ، لػسػعػالتػجيً والتحديغ السدتسخيغ لمبخىاهج. واف يكػف هػضفػا دائخة ضساف الجػدة جاٌديغ أيزا لػتػقػجيػع الػسػذػػرة فػْ عػسػمػيػة االعػتػسػاد، وتػفػدػيػخ ا
 .والسدائل اإلجخائية

ٌػ السدؤوؿ عغ تصػيخ وإجخاء التقييع الحاتْ الخاص االبخىاهج. رغع عجـ وجػد شخيقة واحػجة إلكػسػاؿ الػسػٍػسػة، فػاف  قدع اكاديسْوكسا  كخ سااقا، كل 

 جسيع الجراسات الحاتية الشاجحة تذسل إجخاءات لمحرػؿ عمِ السعمػهات هغ االقداـ السحجدة وتقييسٍا ىتيجة ألوجً التذااً فْ اإلجخاءات.

 األسئمة التي يتعيؼ معالجتيا في الدراسة الذاتية
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قذػات سػشػاوضعت دائخة التخصيط وادارة الجػدة سمدمة هغ األسئمة التْ يسكغ شخحٍا خالؿ الجراسة الحاتػيػة، وىػقػجهػٍػا أدىػاي فػقػط كػاقػتػخاحػات لػتػدػٍػيػل الػ
 األولية لمجراسة الحاتية فيسا ٓتعمق بتصبيقٍا لسعآيخ االعتساد وتحديغ هخخجات البخىاهج الجراسْ الحقًا.

 أ. االدارة

 . ها ٌػ الٍيكل اإلدارؼ لمبخىاهج؟1

 . ها ٌْ قشػات التدمدل االدارؼ؟ كيفية تػزيع السدؤوليات؟2

 . ٌل الٍيكل االدارؼ والجعع لمبخىاهج هدتقخًا؟ ٌل الٍيكل اإلدارؼ فعااًل؟3

 . ها ٌػ دعع السػازىة لٍحا البخىاهج؟ ها ٌْ التغييخات الستػقعة التْ قج تحجث فْ دعع السػازىة؟4

 . ها ٌػ دعع السػازىة لتػفيخ السعجات والرياىة، وهقتشيات السكتبة والسرادر االخخػ ؟5

 . ٌل يعتسج البخىاهج عمِ هػازىة الصػارغ؟ ٌل الجعع اإلدارؼ كاؼ لسػاهمة خجهات التعمع الشػعية؟6

 . ٌل سياسة اإلدارة تدسح بٍيكمة عبء عسل هعقػؿ؟ إ ا لع يكغ كحلظ، كيف يسكغ ترحيح ٌحا؟7

 . ها ٌػ وضع البخىاهج داخل الجاهعة؟ ٌل لمبخىاهج اتراؿ كاؼ هع إدارة الجاهعة؟ إ ا لع يكغ كحلظ، كيف يسكغ لٍحا أف ٓتحدغ؟8

 . إلِ أؼ هجػ ٌْ هدؤولية ٌيئة التجريذ عغ ترسيع البخىاهج والسػافقة عمِ هحتػياتً، وتقييع السشٍاج الجراسْ؟9

 . ٌل كل ٌيئة التجريذ تذارؾ فْ أىذصة هشع القخار فْ البخىاهج؟ إ ا لع يكغ كحلظ، لسا ا ال؟10

 ٌل الفخؽ بيغ الخالؼ والذقاؽ هعتخؼ اً فْ البخىاهج؟ عشج وجػد خالؼ، كيف يسكغ تحػيل ٌحا إلِ ىذاط بشاء فْ تصػيخ البخىاهج.. 11

 . ٌل تفٍع ادارة القدع االكاديسْ األٌجاؼ الفخيجة لمبخىاهج؟ إ ا لع يكغ كحلظ، لسا ا ال؟12

 ب. السشاىج

 . ٌل هحتػيات السادة الجراسية ٓتع وهفٍا؟1

جاؼ البخىاهج؟ عػمػِ سػبػيػل الػسػثػاؿ، ٌػل يػسػشػح الػتػجريػب الػعػسػمػْ الػصػمػبػة عػشػج دراسػة ا2 دة لػسػا. ٌل التجريب العسمْ السقجـ فْ السادة الجراسية يحقق ٌأ

 الجراسية التنٌيل اليافْ لمحرػؿ عمِ الذٍادة؟

ػالت كػسػا 3 ٌػػ . ٌل السػاد الجراسية السقجهة فْ كثيخ هغ األحياف تسشح اسا فيً اليفاية الدػسػاح واعػصػاء فػخهػة كػافػيػة لػمػصػمػبػة لػمػحػرػػؿ عػمػِ الػسػٌؤ
 هػضح فْ ب أعالي؟
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 . ٌل السػاد الجراسية هتدمدمة لجرجة تػفيخ أقرِ قجر هغ الشسػ التعميسْ عشج الصمبة؟4

 . كيف يزسغ البخىاهج أف كل شالب ٓتبع التدمدل السشٍجْ السشاسب فْ السػاد الجراسية؟5

 لػتػْ. ٌل السػاد تجرس هغ قبل أعزاء ٌيئة التجريذ الحٓغ لجٍٓع الخمفية األكاديسية والخبخات السشاسبة؟ إ ا لع يػكػغ كػحلػظ، هػا ٌػْ الػخػصػػات ا6

 خصصت لترحيح ٌحا الػضع؟

ل ٌشالظ 7 . ٌل البخىاهج تع التخصيط لً اذكل كاؼ هغ حيث السجة، والتػقيت، والتخرز التجريجْ، وتػفخ دورات تجريب وىجوات هتقجهة ؟ ٌو

 إعادة ٌيكمة خصط لٍا هدتقباًل؟

. ٌل بخاهج الجراسات العميا ُهعنخفة اذكل واضح وهختمف ىػعيا عغ تدمدل بخاهج البكالػريػس؟ إ ا لع يكغ كحلظ، هتِ يسكغ أف ٓتع ٌحا 8

 الفرل؟ 

 . ٌل تعكذ السشاٌج االلتداـ االتحجٓث هغ حيث التغيخات فْ السعخفة، والتذخيع، واالحتياجات هغ السػارد البذخية؟9

 . ٌل إجخاءات التقييع السدتخجهة لتقييع الصمبة كافية؟ إ ا غيخ كافية، كيف يسكغ تحديشٍا؟10

. ٌل تعكذ الجرجات / العالهات بجقة اإلىجاز األكاديسْ لمصالب وادائً؟ إ ا لع يكغ كحلظ، ها ٌْ الصخيقة التْ يسكغ هغ خاللٍا تحديغ 11
 وضع الجرجات / العالهات؟

. ٌل الصمبة لجٍٓع خبخة كافية فْ اجخاء البحػث احيث يكػىػا  قادريغ عمِ تصػيخ وسيمة فعالة لرياغة السذكمة والحل؟ إف لع يكغ، ٌل 12

 خصط العصائٍع الفخص البحثية اإلضافية؟

. هتِ وأٓغ، فْ تدمدل البخىاهج، يعصِ الصمبة فخهة الحرػؿ عمِ التػجيً اليافْ فْ السدؤولية السٍشية والعمسية، فزال عغ السدؤولية 13

 األخالقية؟

 . ها ٌْ آلية السخاجعة السشٍجية والتحجٓث ليل هادة دراسية فْ البخىاهج ؟15

 . هاٌْ اعمِ قيسة يزعٍا الصمبة فْ السشاٌج الجراسية؟ األقل؟ ها ٌػ سبب ٌحا االختالؼ؟ كيف يسكغ   تحديغ األقل قيسة  ؟16

. ٌل البخىاهج هخىًا اسا فيً اليفاية العصاء الصمبة فخهة لتحقيق أقرِ قجر هغ الشسػ الذخرْ والسٍشْ الخاهة بٍع؟ كيف يسكغ تػسيع 17

 ٌحي السخوىة؟

 ت. اعزاء ىيئة التدريس
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

ل؟ شاه. ٌل ٌشاؾ ٌيئة تجريذ  وؼ الخبخة  هغ السجربيغ القادريغ عمِ التجريذ الفّعاؿ فْ جسيع السجاالت السعخفية الالزهة لمتخرز فْ بخىاهج 1

 إف لع يكغ، ها ٌْ الخصط السػجػدة لسعالجة أية ثغخات؟

 . إلِ أؼ هجػ ٓجرس أعزاء ٌيئة التجريذ  خارج هجاؿ خبختٍع؟2

 . كيف ٓتع هػازىة العبء التجريدْ هع هختمف السدؤوليات السٍشية األخخػ؟3

ع هغ حيث الخبخة والتعميع؟4  . إ ا كاف هغ السسكغ تعييغ أعزاء تجريذ ججد، هاٌْ األولػيات الختياٌر

 . كيف ٓتع تخقية اليفاءة البحثية ؟5

 . ٌل ٌيئة التجريذ هدتقخة اسا فيً اليفاية احيث تزسغ االستسخارية فْ البخىاهج؟6

الت أعزاء ٌيئة التجريذ لمبخىاهج تختمف عغ االقداـ األخخػ؟ إ ا كاف األهخ كحلظ، ها ٌْ الخصػات التْ يسكغ اتخا ٌا لزبط 7 . ٌل هٌؤ

 التبآغ؟

 . ها ٌْ ألية السػجػدة داخل البخىاهج لزساف أف جسيع  أعزاء ٌيئة التجريذ هصمعيغ عمِ احجث السعمػهات الخاهة االبخىاهج؟8

 . ٌل الصمبة لجٍٓع فخهة كافية لالتراؿ هع جسيع أعزاء ٌيئة التجريذ إ ا لع يكغ كحلظ، كيف يسكغ تجارؾ  لظ؟9

ظ، كػحلػ. ٌل ٌيئة التجريذ هتشػعة اسا فيً اليفاية احيث يسكغ أف ٓتعخض الصمبة لسجسػعة هتشػعة هغ التجارب التعميػسػيػة والػتػعػمػسػيػة؟ إ ا لػع يػكػغ 10

 ٌل يسكغ اتخا  خصػات لتػفيخ التشػع؟

 السرافقث. 

ؿ الدهشية، لمحػرػػؿ جاو . ٌل السداحة الستػفخة لمفرػؿ الجراسية والسكاتب وهشاشق السخاقبة، وهختبخات البحػث كافية؟ إف لع يكغ، ٌل ٌشاؾ خصة، اسا فْ  لظ الج1

 عمِ هداحة إضافية؟

 . ٌل ٌشاؾ حػاجد هعسارية تحج هغ هذاركة األشخاص  وؼ اإلعاقات الجدجية؟ إ ا كاف األهخ كحلظ، هتِ سيتع اتخا  خصػات إلزالتٍا؟2

 . ٌل السعجات كافية لجسيع هتصمبات البخىاهج؟ إف لع يكغ، هتِ سيتع شخاء السعجات الالزهة؟3

 . ها ٌْ األولػيات لمسعجات؟ كيف تصػرت ٌحي األولػيات؟4

 . ٌل هعآيخ هعآخة وهياىة السعجات كافية؟ إ ا لع يكغ كحلظ، ها ٌْ الخصػات التْ اتخحت لتحديشٍا؟5
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 ثة؟حجٓ. ٌل هقتشيات السكتبة كافية سػاء داخل التخررات السٍشية لمبخىاهج والتخررات  ات الرمة؟ ٌل السػازىة كافية لزساف وجػد السقتشيات ال6

 هػضفيغ إضافييغ؟يغ . ٌل عجد هداعجؼ التجريذ كاؼم عمِ سبيل السثاؿ، سكختيخات، افخاد هياىة، والسداعجة التقشية؟ إف لع يكغ، ٌل ٌشالظ هخررات هالية لتعي7

 . القبؽل واإلرشاد األكاديسيج

 . ها ٌْ التجابيخ السػضػعية التْ تدتخجـ الختيار الصمبة؟ ها ٌْ القيسة الشدبية ليل تجبيخ؟1

 . ٌل ٓػجج أدلة تثبت أف السعآيخ السدتخجهة الختيار الصمبة تختبط االشجاح فْ ٌحا البخىاهج؟2

 . عشج قبػؿ الصالب فْ بخىاهج، كيف تتع عسمية هخاقبة تقجهً العمسْ؟3

 ضع هػضع التشفيح؟تػ  . ٌل التغحية الخاجعة السعصاة لمصمبة اخرػص ادائٍع كافية؟ إ ا لع تعتبخ كافية، ها ٌْ التحديشات التْ يجب القياـ بٍا، وهتِ يسكغ أف4

 . ٌل ٌشالظ بخىاهج ارشاد اكاديسْ هشٍجْ؟ إ ا لع يكغ كحلظ، ها الساىع؟5

 ٌل الدجالت األكاديسية لمصمبة هحجثة؟ إ ا لع يكغ كحلظ، لسا ا ال؟. 6

 كيف ٓتع هتااعة اكتداب السعخفة والسٍارات داخل البخىاهج؟.  7

 ج. أسئمة ألصحاب العسل

كػاف  إ ا. ٌل يسكغ لخخيج البخىاهج القياـ االػاجبات واإلجخاءات السحجدة لٍع اذكل هشاسب؟ ٌل ٌشاؾ إجخاءات ال يسكغ لمخخيج القػيػاـ بػتػشػفػيػحٌػا؟ 1

 األهخ كحلظ، فيخجِ تحجٓج  لظ؟

 . ٌل يصبق الخخيج ىتائج البحػث الحجٓثة فْ ادائً؟2

. ٌل يعسل الخخيج أفزل اسفخدي اـ يعسل افزل ضسغ فخيق العسل؟ها الحؼ يفدخ ٌحا االختالؼ ؟ ٌل هغ هذكمة؟ ها ٌػ العسل الحؼ تػعػتػقػج أف 3

 ٌحا البخىاهج يسكغ القياـ اً لزساف أف الخخيج يعسل اذكل جيج عمِ قجـ السداواة اسفخدي او فْ هػقف جساعْ؟

جاؼ شػيمة وقريخة السجػ هشاسبة ليل عسيل؟ ها ٌْ السذاكل، إف وججت، ها ٌْ االسباب التْ تسشػع الػخػخيػج هػغ تػصػػيػخ ٌػح4 ي . ٌل شػّر الخخيج ٌأ

جاؼ لػاجباتً؟  االٌجاؼ؟ ها ٌػ العسل الحؼ تعتقج أف البخىاهج الجراسْ يسكغ القياـ اً لتحديغ قجرة الخخيجيغ عمِ وضع ٌأ

كػتػااػة  دػيػغ. ٌل التقاريخ التْ يكتبٍا الخخيج كاهمة؟ ها ٌْ ىقاط القػة والزعف؟ هاٌػ العسل الحؼ تعتقج أف الػبػخىػاهػج الػجراسػْ يػسػكػغ الػقػيػاـ اػً لػتػحػ5

 التقاريخ؟
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
 ضمان الجودة ف

 . ٌل يدتجيب الخخيج جيجا لإلشخاؼ؟ إف لع يكغ، هاٌػ السرجر الخئيدْ لمرعػبة؟ كيف يسكغ حل ٌحي السذكمة؟6

 . ٌل يحافع الخخيج عمِ عالقات إيجابية هع العسالء والسجربيغ؟ إف لع يكغ، هاٌػ السرجر الخئيدْ لمرعػبة؟ كيف يسكغ حل ٌحي السذكمة؟7

 خ. أسئمة لمطالب

جاؼ البخىاهج وتدمدل السػاد والسشاٌج الػجراسػيػة واضػح؟ إ ا لػع يػكػغ كػحلػظ، هػاٌػػ الػعػسػل الػحؼ تػعػتػقػج يػسػكػغ عػسػمػً 1 . اذكل عاـ، ٌل ٌأ

 لتحديغ الػضع؟

. ٌل وججت أىً، اذكل عاـ، ٌشاؾ تػػافػق كػبػيػخ بػيػغ األٌػجاؼ الػسػعػمػشػة لػمػسػػاد الػجراسػيػة وهػا كػشػت تػجرسػً فػْ الػػاقػع؟ إ ا كػاىػت ٌػشػاؾ 2

 اختالفات كبيخة، ها ا فْ رأيظ كاف الدبب؟

 . اذكل عاـ، ٌل الػاجبات كاىت  ات همة انٌجاؼ السادة؟ إ ا لع يكغ كحلظ، ها ا كشت تعتقج سبب ٌحا التشاقس؟3

. ٌل السحاضخات التْ قجهٍا أعزاء ٌيئة التجريذ خالؿ البخىاهج هشطسة تشطيسا جيجا وهرسسة لتدٍيل فٍع ٌحا السػػضػػع؟ إ ا لػع يػكػغ 4

 كحلظ، كيف يسكغ تحديشٍا؟

 . اذكل عاـ، ٌل ٌيئة التجريذ اعصػؾ واجبات تتحجػ قجراتظ؟ إ ا لع يكغ كحلظ، ها ٌْ الخصػات التْ تقجهٍا لتعجٓل ٌحا الػضع؟5

تساهظ فْ التخرز ازداد اـ ىقز ىتيجة لتعاهمظ هع أعزاء ٌيئة التجريذ والبخىاهج؟ إ ا اىخفس لسا ا؟6  . ٌل ٌا

. ٌل أعزاء ٌيئة التجريذ يحاولػف ربط هحتػػ السادة الجراسية هع ااقْ هػاد التخرز؟ إ ا لع يكغ كحلظ، كيف يسكغ لٍػحا الػػضػع أف 7

 ٓتحدغ؟

. ٌل ٓػفخ أعزاء ٌيئة التجريذ فْ البخىاهج لظ فخهة كافية لتصبيق السفاٌيع وإضٍار فٍع السػضػع؟ إ ا لع يكغ كحلظ، كيف يسػكػغ لػٍػحا 8

 الػضع أف ٓتحدغ؟

. اذكل عاـ، ٌل أعزاء ٌيئة التجريذ فْ البخىاهج حقا هعشيػف بتقجهظ ويحاولػػف هدػاعػجتػظ اػاىذػصػة هػفػيػجة؟ إ ا لػع يػكػغ كػحلػظ، كػيػف 9

 تعتقج أىً يسكغ تحديغ ٌحا الػضع؟

.ٌل أعزاء ٌيئة التجريذ فْ البخىاهج يقجهػف لظ االرشاد االكاديسْ ادٍػلة؟ إ ا لع يكغ كػحلػظ، كػيػف يػسػكػغ تػعػجٓػل بػخىػاهػج االرشػاد   10

 االكاديسْ لتػفيخ هديج هغ الحػار بيغ الصالب وأعزاء ٌيئة التجريذ؟
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ن بن طالل  ي جامعة الحسي 
ن
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 د. أسئمة لمخريجيؼ

 . إ ا كشت قج بجأت الجراسة هخة أخخػ، ٌل تتقجـ لمقبػؿ فْ ىفذ البخىاهج؟ إ ا لع يكغ كحلظ، لسا ا ال؟1

 . االشطخ فْ جسيع الجػاىب، ٌل أىت راض تساها عغ البخىاهج؟ إف لع يكغ، الجػاىب التْ يسكغ تحديشٍا وكيف؟2

 . ٌل كاف لجيظ الفخهة اليافية لتقجيع شكاوؼ أو اقتخاحات لٍيئة التجريذ؟ إف لع يكغ، ها أعاؽ ٌحي الجٍػد؟3

 . ٌل تعتقج أف السذخؼ األكاديسْ قزِ وقتا كافيا لسخاقبة تقجهظ وتػجيٍظ ؟ إ ا لع يكغ كحلظ، ها ا تعتقج الدبب فْ عجـ تػاججي؟4

 . ٌل تعتقج اف السذػرة السقجهة خالؿ البخىاهج كاىت كافية؟ إ ا لع يكغ كحلظ، ها ا تقتخح القياـ اً لتحديغ ٌحا الػضع؟5

. ها ٌْ السػاضيع األكاديسية التْ تذعخ اىظ قػؼ او ضعيف فيٍا؟ ها ا تعتقج الدبب فْ ٌػحا الػفػخؽ؟ هػا ٌػْ الػخػصػػات الػتػْ تػقػتػخح اتػخػا ٌػا 6

 لمحج هغ ٌحا التشاقس؟

 حػيػث. عسػها، ٌل تعتقج أف هعطع ها تعمستً كاف  ا همة االعسل؟ إ ا لع يكغ كحلظ، لسا ا ال؟ ها الحؼ يسكغ عسمً لتحديغ السشاٌج الجراسػيػة اػ7

 تيػف أكثخ هالءهة؟

 . هاٌْ السادة الجراسية فْ البخىاهج التْ زودتظ انكثخ / أقل فائجة؟ ٓخجِ  كخ وشخح لسا ا.8

 . لػ اعصيت الفخهة، ها ٌْ السػاد السصمػب ححفٍا هغ البخىاهج األكاديسْ الخاص اظ؟ لسا ا؟9

 . لػ اعصيت الفخهة، هاٌْ السػاد السصمػب إضافتٍا إلِ البخىاهج األكاديسْ الخاص اظ؟ لسا ا؟10

 ذ. السبادئ العامة في الدراسة الذاتية 

اـ، ل عػفْ تحجٓج السبادغ الخئيدية لمتقييع الحاتْ ٌشاؾ هشاقذات هثيخة لالٌتساـ عمِ االغخاض األساسية لزساف الجػدة فْ التعػمػيػع الػعػالػْ  اذػكػ

 يسكغ تمخيرٍا ااإلجااة عمِ األسئمة التالية:

 . ٌل السؤسدة تقجـ الجراسة الحاتية احدغ الشية لتحديغ البخىاهج الجراسْ؟1

 . ٌل لجػ هؤسدة السػارد اليافية لتقجيع بخاهجٍا؟2
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 . ٌل ترسيع البخاهج ٓمبْ هتصمبات الشتائج والسعآيخ التْ يسكغ تػقعٍا هغ البخاهج اذكل هعقػؿ؟3

 . ٌل يحرل الصمبة عمِ فخهة عادلة إلكساؿ دراستٍع؟4

 . ٌل عسل الصالب يقّيع اعجالة وباستسخار؟5

 . ٌل اىجازات الصالب تتساشِ هع التػقعات العاهة السختبصة االجرجة العمسية؟6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالتراؿ بشا

 جاهعة الحديغ بغ شالؿ

 وحجة التخصيط والسعمػهات والجػدة

 2878فخعْ  032179000ٌاتف: 

 a.maharmah@ahu.edu.joبخيج اليتخوىْ: 


