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 مقدمــــة
 

 

 المعايير وإطالقمن قبل مجلس االعتماد المؤسسي بعد اعداد وتصميم هذا الدليل  تم اعداد

للقيام بعملية التقييم الذاتي والتخطيط  اإرشادي امرجع ليكونالوطنية لالعتماد المؤسسي 

اعداد تقرير يعد . والحكومية واالهلية في العراقلمؤسساتنا التعليمية االستراتيجي المستقبلي 

تقرير واقعي يجب  وبرامجها، فهوالتعليمية نقطة البدء بالتغيير في بيئتها  الذاتي للمؤسسةالتقييم 

التي تواجه المؤسسة  والضعفجوانب القوة  أن يتسم باألمانة والدقة والموضوعية، كما انه يحدد

وصوال الى عالمية الجامعات  لها خطوطا  عريضة للبدء باإلصالح والتغيير التعليمية، ويرسم

 .ينسجم مع اهداف البرنامج الحكوميالرصينة وبما 

 

رير تقييم ذاتي المؤسسة التعليمية لتقيتطلب الحصول على االعتماد المؤسسي  إعداد بوجه عام 

تحديد مستويات بقصد ة، واإلدارية، والخدمية وغيرها؛ دقيق وشامل لكل أوجه النشاطات العلمي

والمستندة على المعايير العالمية للمعايير الثمانية التي اطلقتها الوزارة الجودة لديها استنادا  

لذا ينبغي ، صياغتها بيئة النظام التعليمي في العراق  دباالعتبار عنوالتي اخذت  المماثلةالدولية 

من قبل فريق تقييم مستقل  لتقييم خارجي المؤسسة التعليميةتخضع  ضمن اليات االعتماد ان

 للتحقق من صحة نتائج التقييم الذاتي، والحكم على مستويات جودة األداء وفقا  للمعايير الوطنية

 . الموضوعة

تقرير  االهلية إعدادالحكومية او معهد(  ، كلية، او)جامعة المؤسسة التعليميةعلى  واستنادا لذلك يجب

التقييم الذاتي بشكل متكامل وتسليمه إلى جهاز االشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث 

. وكخطوة ةمعايير االعتماد المؤسسي المعلن بمتطلبات التعليميةالمؤسسة بحيث يبين مدى التزام  العلمي،

، وأن لالتفاصيالنموذج الخاص بتقرير التقييم الذاتي وذكر كافة  تعبئة التعليميةالمؤسسة مبدئية يتعين على 

عند تقييم نقاط القوة والضعف والتزامها بالمعايير. أن تقرير التقييم عن الواقع  المعلومات معبرةتكون 

 التدقيق عملية لمرحلةلإلعداد االعتماد وضمان الجودة، وهو مهم إجراءات من بين الذاتي يعتبر أداة مهمة 

 من االعتماد عليها في أحكامهم. لتدقيقوضمان أن األدلة والوثائق متوفرة ليتمكن فريق اوالتحقق 

لعملية التقييم الذاتي قد تحتاج إلى أدلة إضافية، لذا عليها عمل خطة تنفيذية  المؤسسة التعليميةبعد إكمال 

. ويتضمن نموذج تقرير التقييم الذاتي الجداول التدقيقالمراجعة من قبل لجان لضمان توفرها أثناء عملية 

 المخصصة لتسجيل األدلة واإلجراءات المطلوبة. 

لمعايير االعتماد المؤسسي المطلوبة هي تنفيذ عملية  يميةلمؤسسة التعلإن طريقة تقييم درجة تحقيق ا

مؤهلون  من قبل فريق محايد من خبراء متخصصون لمؤسسة التعليميةعن طريق زيارة ا التدقيق

ماد المؤسسي بعد توفير اجراء الزيارات وتحديد مدى امكانية منح االعت ألجليتم تحديدهم ون ومدرب

 ألجلوهناك اليات واجراءات خاصة تتم  ت المعايير الوطنيةلكافة متطلبا المؤسسة التعليميةوتطبيق 

 االعتماد.

المؤسسة وفقا لتنسيق خاص بها وأن يحدد هذا التقرير وبوضوح موقف  يالذات التقييمتقرير أن يقدم ينبغي 

الثمانية وحيث أن تأهيل عناصر ومؤشرات ومعايير االعتماد و المتقدمة لالعتماد من خصائص التعليمية

لالعتماد المؤسسي باإلضافة إلى التطوير والتحسين المستمر هو ما يهدف اليه، فإن  سسات التعليميةؤالم

 تبنى عليها عملية االعتماد. التيالمعايير سيكون أحد الركائز ه من هذ المؤسسة التعليميةتحديد موقف 
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هو منح شهادة رسمية لمؤسسة تعليمية من هيئة  Institutional Accreditationالمؤسسي واالعتماد 

بأن مدخالتها وأنشطتها وإجراءاتها وعملياتها ونواتجها التعليمية تتوافق مع المعايير  يثبت اعتماد مستقلة،

، وسيقوم مجلس االعتماد مرحليا على مستوى المؤهالت التي تمنحها المطلوبة من أي مؤسسة من نوعها

 االعتماد. ألجلبتنفيذ اليات واجراءات مهنية مبنية 

 :يالتقييم الذات تقريرطبيعة وتنظيم 

 غرض كتابة تقرير التقييم الذاتي هو لكن يبقىالى اخرى  مؤسسة تعليميةمن  التقييم الذاتييختلف 

ؤسسة وتحديد التعرف على مواطن القوة، ونقاط الضعف، من خالل تقييم كافة جوانب األداء في الم

واحدة من اهم ادوات ادامة جودة االداء  ويشكل ذلك  .وتطوير طرائق تحسين فاعلية المؤسسة التعليمية

لقيام  ية تمهيدية لمؤسسات التعليم العالي  وهي عملية المؤسسي وفق متطلبات معايير االعتماد الوطن

لذلك يجب ان تكون الدراسة شاملة وان يشمل التقييم خاللها  ،  االعتماد المؤسسي بزيارتهامجلس 

جميعها ،وان تتناول جميع معايير االعتماد المؤسسي الوطنية المعتمدة من قبل الوزارة  المؤسسة التعليمية

مع تحديد هدفها بشكل واضح وان تكون لها منهجية علمية واضحة موضوعة مسبقا ، وفق جدول زمني 

لها موضوع لها ، ومنح الصالحيات للقائمين عليها كافة لالطالع على جميع البيانات والمواد الالزمة 

 المؤسسة التعليمية،وان تكون هنالك تقارير دورية تبين اإلنجاز الذي تم تحقيقه ، ومتابعتها من قبل 

 لإلبقاء على مستوى عاٍل من االهتمام بها . 

بل هناك مناحي متعددة مقبولة إلجراء يوصى به  للتقييم الذاتي حد ومال يوجد هناك تصميم عام  بوجه

واالهداف النهائية الشاملة تتناول معايير االعتماد المؤسسي الوطنية الثمانية مادامت االغراض  الكتابة

التقييم  كتابة تقريرويمكن القول إن طبيعة تنظيم ، عتمدة من قبل الوزارة ومؤشراتها لضمان الجودة الم

ضم يجب أن ت وفي كل االحوال وحجمها وطبيعتها ، المؤسسة التعليميةالذاتي ستختلف تبعا  لخصائص 

في عضويتها أفرادا   المؤسسة التعليميةالتقييم الذاتي التي تشكلها  اعداد تقريراللجنة المكلفة والمشرفة على 

سبق لهم ويفضل ان يتصفون بالنزاهة وعدم التحيز والموضوعية ولديهم القدرة على العمل التعاوني ، 

تي نظمها مجلس االعتماد حول المعايير وشارك في الورش ال االشتراك بدوره من دورات التدقيق الداخلي 

،فهذا األمر يعدُّ أساسا   الوطنية لالعتماد المؤسسي واكتسب المعارف والمهارات المطلوبة لتطبيق المعايير 

أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء يمثلون  أيضا ومن الضروري  للمؤسسةتي النجاح دراسة التقييم الذ

وكذلك ممثلون للطلبة . وعلى الرغم من  للمؤسسة التعليميةبشكل جيد جميع الوحدات االكاديمية واالدارية 

تقديم تقرير حول الدراسة الذاتية التحليلية من المؤسسة التعليمية ان جهاز االشراف والتقويم العلمي يطلب 

إال انه ، في تطبيق المعايير المتحقق المستوىما تم التوصل إلية من نتائج حول  لتبيان ،التي قامت بها

واهداف وعوامل نجاح وتتمثل اهمية .  للمؤسسة التعليميةستكون مفيدة أكثر  الذاتي التقييميدرك بأن عملية 

 التقييم الذاتي كما مبين ادناه.

 :الذاتي التقييم أهمية

 .والتحسين التطوير خطط وإعداد األداء تحسين على عملي •

 .المؤسسة عن وواضحا شامال تقريرا قدمي •

 .المطلوبة المعايير استيفاء مدى من التحقق على الخارجية المراجعة فريق ساعدي •

 .األداء مستوى من الرفع فى تساهم تغييرات إجراء على العمل في ساعدي •

 .الواسعة للمشاركة الفرصة تيحي •
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 .بدقة المؤسسة واقع تحليل وفري •

 .التحسين ومجاالت والضعف القوة نقاط على التعرف من مكني •

 .األداء وتحسين لتطوير خطط وضع في سهمي •

 :الذاتي التقييم أهداف

وزارة التعليم العالي  قبل المعتمدة مناالعتماد المؤسسي الوطنية لمؤسسات التعليم العالي  معايير تحقيق •

 العلمي.والبحث 

 .ألهدافها التعليمية البرامج أو المؤسسة التعليمية تحقيق مدى معرفة •

 .المؤسسة في التعليمية والبرامج والخدمات األنشطة مستوى عن شاملة نظرة إعطاء •

 .بها االرتقاء وسبل الطالب مستويات على التعرف •

 .تحقيقها على والعمل الطالب حاجات على التعرف •

 التدريس هيئة ألعضاء المهني والتطوير التدريبية الحاجات على التعرف •

 .والموظفات والموظفين

 .تطويرها وسبل تنفيذها وآليات الدراسية الخطط فاعلية على التعرف •

 .المستمر التطوير عمليات وفى القرار، اتخاذ يف واستخدامها والمؤشرات األدلة توفير •

 .وبرامجها المؤسسة مخرجات جودة من التأكد• 

 .المستمرة الجودة ضمان عمليات وإجراءات عمليات فاعلية مدى تقييم •

 :التقييم الذاتي نجاح عوامل

 .العليا القيادة من وااللتزام الدعم •

 .والتحسين التطوير في أهميتها إدراك •

 .لمؤسسةا منتسبي قبل من الواسعة المشاركة •

 .واضحة وأدوار ومهام، زمني جدول تحديد خالل من التخطيط •

 :األدلة مصادر وتشمل. والبراهين األدلة توفير •

o واألنشطة والوحدات البرامج تقارير. 

o والمقابالت االستطالعات نتائج. 

o المؤسسة التعليمية داخل واللجان والمجالس والمحاضر والكتيبات التعاميم. 

o العلمية االتفاقيات. 

o واإلحصاءات الطالب سجالت. 

o مسبقا   محددة أداء مؤشرات. 
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 الذاتي:التقييم كتابة تقرير  متطلبات عملية

  الذاتي:تشكيل فريق ادارة التقييم اوالً: 

حيللث سلليتولى فريللق العمللل تشللكيل التقيليم الللذاتي للمؤسسللة  كتابللة تقريللرالخطللوة األولللى فللي  ويمثلل ذلللك

 اإلطلار تحديلدو مجلالال حسلب العملل فلرق عللى المعلايير توزيع مثل والمسؤوليات المهام تحديدواللجان 

ومتابعللة  تواجههلا قلد التللي الصلعوبات وتلذليل ودعمهللا الفلرق متابعلةوالزمنلي للعملل والتهيئلة واالعللالن 

  .واعداد التقرير النهائي واقتراح اولويات التطويراألداء فيها 

 

 إعداد خطة التقييم الذاتي:ثانياً: 

يقوم فريق قيادة التقييم الذاتي بتصميم خطة إجرائية لتنفيذ التقييم الذاتي للمؤسسة، يتم من خاللها وضع 

، مع وضع نظام للمتابعة، كما مولياتهومسؤ كتابة التقييم الذاتيالجدول الزمن للتنفيذ والمشاركين في تنفيذ 

في  التقييمت دورية لمناقشة المشاركين في يقوم فريق قيادة دراسة التقييم الذاتي بعقد اجتماعات ولقاءا

 .مقترحاتهم وتصوراتهم لضمان اندماج الجميع في العمل وااللتزام بتنفيذ الخطة بالمستوى المطلوب

 :باآلتيوتتلخص هذا المرحلة 

 وضع األهداف اإلجرائية للخطة. .1

 عناصر الخطة. .2

 .والمتابعةتوزيع المهام  .3

 .وإقرارهامناقشة الخطة  .4

 

 .و اإلعالن عن عملية التقييم الذاتي االستعداد ثالثاً:

تمثل تهيئة أفراد المؤسسة والمعنيين بها لتنفيذ إجراءات التقييم الذاتي متطلب أساسي، وخطوة مهمة لتوفير 

من ثم نجاح عملية قناعات بمبررات الدراسة، ودفع هؤالء األفراد للمشاركة بفاعلية في تلك اإلجراءات، و

تقرير لكتابة التقييم الذاتي، وتحقيق أهدافها، ويمكن استخدام آليات متنوعة لتهيئة أفراد المؤسسة والمعنيين بها 

 :ذلكويراعى في الذاتي  التقييم

 .ونشر ثقافة تطبيق المعايير إعداد خطة التوعية .1

 .ملصقات - نشرات – ندوات متعددة:استخدام آليات  .2

 .اهمية وفوائد التقييم الذاتي للمؤسسة والعاملين وللطلبةالتأكيد على   .3

 

 الفرعية فرق العمل رابعاً:

التقييم الذاتي تشكيل عدد من فرق العمل، بحيث يتخصص كل فريق منها في أداء مهمة  كتابة تقريرتتطلب 

، أو يتخصص في تقييم مجال محدد من مجاالت ضمان الجودة، ويتم التقريربمحددة من المهام المرتبطة 

 خالل:تحقيقها من 

 ن.يالمعنيمشاركة أفراد المؤسسة و .1
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 على مستوى المؤسسة العلمية وتشكيالتها. حسن اختيار قادة الفرق  .2

 .ومعاييرهفرق متعددة بحسب متطلبات االعتماد   .3

 الرغبات في تشكيل الفرق. المعرفةمراعاة الخبرات و  .4

 تحديد عدد أفراد الفريق وفق المهام المتعلقة به. .5

 

 .العاملة والفرق اللجان تدريب خامساً:

من خالل اشراكهم في ا ويتم مهام عمله ألداءالعمل بالخبرات والمهارات المطلوبة  فرقضرورة تزويد 

 م الذاتييكتابة التقي إلنجازاالسلوب االمثل  ومهاراتهم فيبرنامج تدريبي محدد لغرض تطوير قدراتهم 

 :وهذا يتطلب العمل على

 .وتطوير المهارات بناء القدرات  .1

 ربط محتوي البرامج التدريبية بمهام الفريق.  .2

 متنوعة للتدريب. وطرق آليات استخدام  .3

 .وإدارتهتوظف القدرات الذاتية في تنفيذ التدريب   .4

تحليل  -استخدام أدوات جمع البيانات كيفية  –الفريق الواحد روحية بالمهني العمل  على:التدريب   .5

 كتابة التقارير. –البيانات 

 

 

  تحديد طبيعة المعلومات المستهدفة. سادساً:

والبيانات امرا مهما في كتابة تقرير التقييم الذاتي ويتطلب ذلك تحديد متطلبات كل  المعلوماتتحديد يعد 

ما و األدلة توفر مدىو مؤشراتال وبيانات واإلنجازات الخططمعيار والنشاط المطلوب تقييمه ومدى توفر 

 .في تشكيالت المؤسسة التعليمية للمقابالت المستهدفة هي الجهة

 :على نوعية البيانات الالزمة وأساليب الحصول عليها االتفاقلذا على فرق العمل 

 :التقييم الذاتي جمع نوعين من البيانات هما كتابة تقرير تتطلب: وكيفيةـ معلومات كمية 1

               إعداد  الطلبة،أعداد  الطالب،تتمثل في البيانات الكمية والرقمية )نتائج  معلومات كمية: -أ      

 .... الخ(.المختبرات واالجهزة العلمية، العاملين، االلقاب التدريسين، اعداد

ورسالتها، : وهي بيانات وصفية يتم الوصول إليها من تحليل رؤية المؤسسة كيفية معلومات -ب      

متابعة  العاملين،التدريسين، واآلراء ووجهات النظر واالتجاهات السائدة بين جميع االطراف المعنية )

 (.. الخالتوظيف، جهات العملارباب الخريجين، 

 ترتبط مباشرة بمعايير االعتماد.ـ 2

 يمكن الحصول على المعلومات الكيفية من المعلومات الكمية. ـ3

 .وعدم وجود تضارب بينهما تكامل بين النوعين من المعلوماتالـ 4

 الطالب والخريجينوأعضاء هيئة التدريس  واراءاتجاهات  –وجهات نظر  –حقائق  تتضمن وتعكسـ 5

 وارباب العمل والمجتمع والجهات المستفيدة االخرى.
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 المناسبة لجمع المعلومات االساليب سابعاً:

ويراعى بهذا المناسبة لجمع الحقائق واالساليب والتقنيات تقوم المؤسسة التعليمية باختيار االدوات  

 الخصوص:

 .المناسبة المتوفرةاألدوات تلك تحديد  .1

 إعداد األدوات في حالة عدم توافرها.  .2

 تحليل الوثائق أو السجالت. –المجموعات  -المقابالت  –االستبيان  –المالحظة  استخدام:يمكن للمؤسسة  .3

 –ارباب العمل  .– الخريجون –الطالب  –أعضاء هيئة التدريس  – المؤسسة: اإلدارةتستهدف أفراد   .4

 لجان الخبراء والجهات المستفيدة واصحاب المصلحة.

 

 تحليل البيانات ثامناً:

ا ألنها تقدم الوضع الحالي للمؤسسة معبرة عن الواقع تعتبر هذه   الخطوة على جانب كبير من األهمية نظر 

 :الفعلي للمؤسسة، ويجب أن يراعى في تحليل البيانات ما يلي

 المؤسسي. دمعايير االعتماضوء  المعالجة الكمية والتحليل الكيفي للمعلومات في •

 .الذاتيمشاركة جميع أعضاء فريق التقييم   •

توجه عملية وتحليل البيانات لرسم صورة للوضع الحالي للمؤسسة في المجاالت المختلفة، مقارن ا   •

 .في مجاالتها المختلفةالمؤسسي  بوضعها المرغوب في ضوء معايير االعتماد

عند القيام باستخالص الدالالت من خالل معالجة وتحليل البيانات البد من تحقق كل معيار على  •

وكذلك عالقته بغيره من المعايير في نفس المجال، ومن ثم يكون االهتمام هنا بتكوين صورة حدة، 

 المؤسسة.متكاملة عن 

 

 التقرير:كيفية كتابة تاسعاً: 

 التي تم تسميتها عند تعين فريق العمل في المؤسسة التعليمية ان تتولى الفرعيةكل لجنة من اللجان ل يمكن

ويراعى ذات الصلة بمعايير االعتماد المؤسسي الوطنية الثمانية  المؤسسة التعليميةبعض جوانب  تقييم 

عنها والبيانات التي جمعت حولها  جاباتإلايبرز التقرير االسئلة التي تم توفير  انكتابة التقرير عند 

تحليلها وذكر نواحي والطريقة التي استُخدمت للحصول عليها واالجراءات واالساليب التي استُخدمت ل

يمكن أن تستخدم  االستنتاجات ،وبيان كيف أن  المختلفة بجوانبها للمؤسسةالقوة والضعف التي تحققت 

جمع هذه التقارير  ويفترض ان يكون هناك عمل منظم يتناول.  المؤسسة التعليميةوكفاءة  لتحسين فاعلية 

التقييم الذاتي ويتم  كتابة تقريرالمشرف على  ملفريق العمن قبل  المؤسسة التعليميةفي تقرير واحد عن 

مراجعته بشكل نهائي لوضعه بصيغته النهائية .وعلى الرغم ان جهاز االشراف والتقويم العلمي يُدرك 

مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العراق )جامعة حكومية او خصوصية كل 

في اعداد تقرير ،وما تمليه هذه الخصوصية من محددات وتوجهات  سام( اهلية وتشكيالتها من كليات واق

،إال أنه يقترح إطارا  يُوضح على مستوى الجامعة او الكلية   المؤسسة التعليميةالذاتي التي تجريها  التقييم

الشراف االعتبارات األساسية التي يتوجب مراعاتها في كتابة تقرير التقييم الذاتي الذي سيقدم الى جهاز ا

والتقويم العلمي ،إذ تنصح الجامعات بتصميم تقرير تحليلي ياُلئم رسالتها وأن تُدعمهُ بالمعلومات 

 :محوريين اساسيين ويقترح ان يضم التقرير وء ،التي تم وضعها بشكل دقيق ومقروالبيانات 
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 العلمية وتشكيالتها التعليميةالمؤسسة  حول والكمية الوصفية المعلومات تضمني: االول المحور

 .واالدارية

 وزارة في المؤسسي االعتماد مجلس أعدها التي والفرعية الرئيسية المعايير ضمنيت :الثاني المحور

 :يلي ما فيه يراعى حيث التقرير من االكبر ءالمحور الجز هذا ويأخذ العلمي والبحث العالي التعليم

 المؤسسي االعتماد مجلس قبل من المعدة الوطنية المعايير من معيار لكل والضعف القوة نقاط بيان -1

 العالي. التعليم وزارة في

 الى يحتاج او المتطلبات مستوفي كان إذا فيمااته مؤشروعنصر من العناصر كل  امام يوضح -2

 .كلي تحسين الى او جزئي تحسين

 .المطلوبة التحسين خطط هي ما -3

 :الذاتيتقرير التقييم محتوى : عاشرا

 :التالية فقراتال يأخذيتوقع أن في كتابته  والمرونة الذاتي التقييم يا  كان شكل تقريرأ

 : صفحة الغالف

المؤسسة وكيفية االتصال بها الموقع  نعنواو التقريريذكر فيها اسم المؤسسة وشعارها وتاريخ اعداد 

 االلكتروني.

 :مقدمة

 الذاتي التقييم دراسة إلعدادالتمهيدية التي باشرت بها المؤسسة التعليمية  لخطواتاتكتب مقدمة تتناول 

المعتمدة من قبل  الوطنية المؤسسي عتماداال لمعايير هاتحقيق مدىومعرفة  الحالي الوضع ميتقي بهدف

ويمكن  التقييم الذاتي إلجراءات وصفي ملخص المقدمةوقد تتضمن   العلمي.وزارة التعليم العالي والبحث 

 :ان تبين فيها

 .مؤسسةلل الذاتي التقييم إلجراء الطلبة وممثلي واألكاديمية اإلدارية التشكيالت اشراك كيفية •

 قه.يتحق ودرجة التقييم الذاتي من الهدف •

 .وضرورية مفيدة بانها عتقدي أخرى معلومات اية •

 

 :الذاتي التقييمكتابة  فريق اعضاء

 يكتب االمر الجامعي واسماء االعضاء ومناصبهم. 

- 

- 

- 

- 
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 :الذاتي التقييم التقرير محتويات

 :المؤسسة التعليمية عن الوصفية البيانات: القسم االول

 التعليميةالمؤسسة  وعنواناسم  -

  المؤسسةرئيس  ولقباسم  -
 سنة التأسيس   -

 عـن المؤسسةلمحــة  -

 المؤسسةالدرجات األكاديمية التي تمنحها  -

 هيكلية( )خارطةالبرامج  /المعاهد  /عدد الكليات  -

  المؤسسةعدد أعضاء مجلس  -

 السنوات للسنوات الخمس الماضية وحسبالجنس  الطالب حسبعدد  -

 الخريجين للخمس سنوات الماضيةعدد  -

 التنظيمي اإلداري( )الهيكل المؤسسةعدد اإلداريين في  -

 الوظيفة و  والشهادة للقباأعضاء الهيئة التدريسية حسب  -

  سنوات.خر خمس ألتقييمات سابقة  -

 
 معايير االعتماد المؤسسيالقسم الثاني: 

 اذ ، الوطنية المؤسسي االعتماد معايير احد منها فصل كل يتناول ،فصول ثمانية هذا القسم يتضمن  
 المؤشرات التعليمية المؤسسة بها تحقق التي الدرجة تدعم التي التحليلية االستنتاجات الفصل يعرض
 التي النتائج فصل كل تضمين يتم بحيث الجودة لضمان الثمانية المعايير من معيار كل على الدالة
 الواجب والتعديالت حوله ،واالستنتاجات الفصل موضوع المعيار عن الذاتي التقييمعملية  إليها انتهت

 التنفيذية والخطة بتحسينه الخاصة والتوصيات المعيار بذلك يتصل فيما التعليمية المؤسسة على ادخالها
 وتعتمد المنهجية الموضحة في كل فصل من الفصول. .المطلوب التحسين الى تقود التي

 

 التعليمية المؤسسة استراتيجية االول: الفصل

 :مثال بالمعيار الخاصةتثبت العناصر 

 االستراتيجية الخطة: االول العنصر 1.

 والتطبيقات واالجراءات االفاق: الثاني العنصر 2.

 يجب تثبيت نقاط القوة والضعف في كل عنصر.   

 او يحتاج الى تحسين كلي.  -او يحتاج الى تحسين جزئي –كان مستوفي  إذا يوضح امام كل مؤشر
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مستوفى اما غير المتوفر فيعتبر نقطة ضعف وتوضع في خطة  كان إذابوجه عام يعتبر المؤشر نقطة قوة 

الى تعديل او تطوير االمر في حالة توفر المؤشر جزئيا يحتاج انه مالحظة الالتحسين مع االشارة و

 نقاط الضعف.لمعالجة  ضمنيا  الداعمة، وتتضمن المقترحات التحسين وتعني  باألدلةذلك  زيعزو

 

 رةواإلدا الحوكمة :الثاني الفصل

 .بالمعيار الخاصة العناصر تثبت

 واإلدارة القيادة: االول العنصر 1 .

 المؤسسية والشفافية االخالقيات: الثاني العنصر 2.

 القدرات وتطوير بناء: الثالث العنصر 3.

 والتعليمات واالنظمة والقوانين السياسات وضوح: الرابع العنصر 4.

 واالجراءات االليات: الخامس العنصر 5.

 االستعانة بتحليل سوات. ويمكن للمؤسسةيجب تثبيت نقاط القوة والضعف في كل عنصر 

 

 او يحتاج الى تحسين كلي.  -او يحتاج الى تحسين جزئي –كان مستوفي  إذا يوضح امام كل مؤشر

 خطة في وتوضع ضعف نقطة فيعتبر المتوفر غير اما مستوفى كان إذا قوة نقطة المؤشر يعتبر عام بوجه

 تطوير او تعديل الى االمر يحتاج جزئيا المؤشر توفر حالة في انه والمالحظة االشارة مع التحسين

 .الضعف لنقاط معالجة ضمنيا   وتعني التحسين المقترحات وتتضمن الداعمة، باألدلة ذلك ويعزز

 والمالية المادية الموارد الثالث: الفصل

 .بالمعيار الخاصة العناصر تثبت

 المالية الموارد: األول العنصر 1

 المادية الموارد: الثاني العنصر 2.

 االستعانة بتحليل سوات. ويمكن للمؤسسةيجب تثبيت نقاط القوة والضعف في كل عنصر 

 او يحتاج الى تحسين كلي.  -او يحتاج الى تحسين جزئي –كان مستوفي  إذا يوضح امام كل مؤشر

 خطة في وتوضع ضعف نقطة فيعتبر المتوفر غير اما مستوفى كان إذا قوة نقطة المؤشر يعتبر عام بوجه

 تطوير او تعديل الى االمر يحتاج جزئيا المؤشر توفر حالة في انه والمالحظة االشارة مع التحسين

 .الضعف لنقاط معالجة ضمنيا   وتعني التحسين المقترحات وتتضمن الداعمة، باألدلة ذلك ويعزز

 تتبع نفس المنهجية في الفصول االخرى

  التدريس هيئة اعضاء الرابع: الفصل

- 

- 
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 الطلبة الخامس: الفصل

- 

- 

- 

 : البحث العلميالسادس الفصل

- 

- 

- 

 المجتمع خدمة السابع: الفصل

- 

- 

- 

 

 المناهج الثامن: الفصل

 النهائي: ملخصال :الثالث القسم

 :إظهار إلى يهدف تلخيص عن عبارة هو 

 بخصوص العمل واستراتيجيات المستقبلية واالحتياجات المؤسسة بمسار يتعلق بما والضعف القوة نقاط -

 .واستدامتهما تطويرهما

 .السابق التقييم منذ طرأت التي والتطورات التغيرات تحديد -

 والتطوير: التحسين خطة :الرابع القسم

التحسين المطلوبة ازاء كل معيار من المعايير ويستند ذلك على النتائج  القسم خططهذا يتضمن 

والسياسات التي ستتخذها االجراءات ما هي خلصة من الفصول السابقة. على ان تتضمن الخطة تالمس

الجهة المنفذة ويمكن عرض ذلك  مسؤوليةوتحديد  لإلنجازواالفق الزمني المطلوب المؤسسة التعليمية 

 توضيحية.بجداول او مخططات 

 

 مالحظات:احدى عشر: 

ازاء كل معيار وكل عنصر من  المحددةتعتبر الوثائق واالدلة  - المطلوبة:الوثائق واألدلة  -1

والواردة في مضامين دليل معايير االعتماد المؤسسي االساس الذي تستند  العالقة ذاتومؤشراته  العناصر

المشار الداعمة لتحقق اي معيار من المعايير  األدلةعلية عملية التقييم الذاتي ولذا على المؤسسة توفير 

 اليها.
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 مقومات نجاح التقييم الذاتي: -2

 يوصى بما يلي: المنشودةعملية التقييم الذاتي وتحقيق االهداف ضمان نجاح  ألجل

 .المشاركة مبدأ وتطبيق العمل في المركزية تجنب •

 .النتائج تفسير في والوضوح الدقة •

 .ومقترحات التحسين التوصيات واقعية •

 .موضوعية وبراهين أدلة ومؤشرات وجود •

 .اإلنشائي األسلوب وتجنب والدقيق العميق التحليل أسلوب اتباع• 

 

  للتقرير:التنظيم العام  -3

 :باالعتباراالخذ عند كتابة التقرير و يراعى التنظيم واالخراج الجيد في اعداد التقرير

من االتجاهات  سم(2,5بمسافة ) وجود هوامش( مع A4أن يكون مطبوعا  على ورق ) •

 جميعها.

 تكون العناوين الرئيسة التقرير، وأنلمحتوى ( 12( أو )11)ان يكون حجم الخط  •

 ن( للعناوي14الرئيسة و ) ن( للعناوي16والفرعية مطبوعة بشكل غامق وحجم ما بين )

 الفرعية.

 ترقيم الصفحات ما عدا صفحة الغالف والمحتوى وقائمة المصطلحات •

 (. Single Spaceان تكون الطباعة ذات مسافة واحدة ) •

 


