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 اإلطار المؤسسي لعملية التقويم الذاتي والخارجي: ول الجزء اال
 للجامعات العربية أعضاء االتحاد

 
 
 : تقديم    1-1
شهد التعليم العالي في الوطن العربي تطورات كبيرة تمثلت في التوسع في انشاء  

، وظهور الجامعات وازدياد عدد الطالب ، واقبال القطاع الخاص على االستثمار في التعليم العالي 
وبمالحظة هذه التطورات إستشعر اتحاد  1انماط جديدة للتعليم كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد 

الجامعات العربية الحاجة الماسة لضبط جودة التعليم العالي ضمانًا لنوعيته في ظل الظروف 
فكير في عملية والنظم التعليمية الجديدة وسياسة العولمة واالسواق المفتوحة ، استدعى ذلك الت

تقويم ذاتي وخارجي مستمرة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها في الوطن العربي تقوم بها 
المؤسسات التعليمية ذاتها ومؤسسات مهنية مؤهلة للقيام بعملية التقويم الخارجي وعلى أساس 
ى طوعي ، على أن تستند تلك العملية على معايير وضوابط محددة يتضح من خاللها مستو

تنظيمها وكفاءة أدائها ومصداقيتها ، مما يمكنها من أداء رسالتها في التعليم والبحث العلمي 
وخدمة المجتمع وفق هذه المعايير ، ويدعم مركزها العلمي التنافسي بين الجامعات على 

 .   المستوى العالمي ، ويضمن لها ثقة المجتمع والمؤسسات التعليمية األخرى
العامة لالتحاد بإعداد مشروع يحقق هذه الغاية أقره مجلس اتحاد  وقد قامت األمانة 

، 1999مارس /المنعقدة في جامعة عمان االهلية في شهر آذار( 32)الجامعات العربية في دورته 
وحظي بموافقة الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في 

   1 1999رياض في شهر ايار مؤتمرهم السابع المنعقد في ال
وتأسيسًا على ما سبق قامت األمانة العامة لالتحاد بمعاونة مختصين في هذا الموضوع  

بوضع دراسة إلنشاء هيئة علمية لتقويم واعتماد الجامعات العربية وبرامجها ، تكون تابعة 
ن المنعقدة في جامعة لألمانة العامة ، تم عرضها على مجلس االتحاد في دورته الرابعة والثالثي

، حيث أقر المجلس إنشاء مكتب لتنسيق تقويم واعتماد  2111مارس / أسيوط في آذار 
 1الجامعات العربية وبرامجها في األمانة العامة لالتحاد 

، قام األمين العام لالتحاد بتشكيل هيئة الخبراء التي تضمنها الهيكـل  وعماًل بذلك القرار  
وحـددت مهـام مكتـب     26/9/2111عت هذه الهيئة في عمان بتـاري   اإلداري للمكتب، واجتم

 1التنسيق في شكل توصيات 



ولمتابعة تنفيذ هذه التوصيات شكل األمين العام التحاد الجامعات العربية لجنة متابعة من  
 1األمانة العامة لالتحاد لمتابعة العمل 

جنة بمختصين في التعليم العالي تمشيًا مع القرارات المشار إليها في أعاله استعانت الل 
وقامت باعداد دليل التقويم الذاتي والخارجي لتقويم الجامعات العربية وتم تعميمه على الجامعات 

 .  2113العربية االعضاء في االتحاد عام 
وفي الوقت الذي واصلت فيه االمانة العامة لالتحاد جهودها بالتنسيق مع المنظمات العربية       
ة المعنية النشاء هيئة عربية مستقلة تعنى بضمان جودة  التعلـيم وتميـز مخرجاتـه ،    والدولي

وبالنظر لتطور مفهوم الجودة واالعتماد واكتسابهما االهتمام المتزايد عربيا وعالميا وعلى كافـة  
 فقد اعدت االمانة العامة لالتحاد مشروع انشاء مجلس. المستويات االدارية والتربوية والتعليمية 

لمجلس االتحاد كما اقر نظامه االسـاس فـي    39ضمان الجودة واالعتماد تم اقراره في الدورة 
الهيكل التنظيمي وتحديد مهام وقام مجلس االدارة باقرار  2117دورة المجلس لالتحاد التالية عام 

ول باجتماعـه األ لمجلس ضمان الجودة واالعتماد في الجامعات العربية وحدات المكتب التنفيذي 
في عمان برئاسة األستاذ الدكتور صالح هاشم األمـين العـام    4/9/2117يوم الثالثاء الموافق 

رئيس مجلس اإلدارة وحضور كل من األستاذ الدكتور فيصل عبد اهلل الحاج األمين العام / لالتحاد 
مدير المكتب التنفيذي لمجلس إدارة مجلـس ضـمان الجـودة واالعتمـاد ،     / المساعد لالتحاد 
 . واعضاء المجلس 

ولمتابعة تنفيذ هذه التوصية شكل االمين العام التحاد الجامعات العربية لجنـة استشـارية مـن    
واقرت تشكيل لجنة من كل من االساتذة  8/11/2117االمانة العامة لالتحاد والخبراء اجتمعت في 

للجامعـات العربيـة   المدرجة اسماؤهم ادناه العادة النظر في دليل التقويم الـذاتي والخـارجي   
 .االعضاء في االتحاد 

مدير المكتـب التنفيـذي لمجلـس ضـمان الجـودة      / االستاذ الدكتور فيصل عبد اهلل الحاج .1 
 .واالعتماد 

عضو اللجنـة االستشـارية   / مستشار االمين العام لالتحاد / االستاذ الياس سليمان جريسات .2
 .للمجلس 

عضـو اللجنـة االستشـارية    / خبيرة القياس والتقويم /  االستاذ الدكتورة سوسن شاكر مجيد.3
 .للمجلس 

، ممـا  ......وقد تم احالة الدليل المعدل على اللجنة االستشارية وتمت مناقشته في عمان لاليام 
ادى الى اقرار التعديالت التي ادخلت عليه بما جعله اكثر مرونة وتوفيرا المكانات تطبيقه من قبل 

 . جامعات والجهات الخارجية التي تشكل لهذا الغرض وحدات الجودة في ال
 



 :المكتب التنفيذي لضمان الجودة واالعتماد  1-2
يتناول هذا الجزء الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المنوطة بالمكتب التنفيذي لضمان الجودة 

 :يتكون المكتب التنفيذي من . واالعتماد في االتحاد 
 .رئيس مجلس االدارة .ا
 .مدير المكتب التنفيذي .ب
 .االستشاريون .ج
 .وحدة الجودة واالعتماد والمعلومات. د

 .وحدة الشؤون االدارية والمالية والعالقات العامة واإلعالم.هـ
 

 :مهام مدير المكتب التنفيذي
 .تنفيذ السياسات التي يقرها مجلس االدارة  -
 .ة وضع وتنفيذ خطط عملها االشراف على اعمال وحدات المكتب التنفيذي ومتابع -
 .تقديم تقارير دورية عن سير اعمال المكتب التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة  -
التنسيب بمنح شهادات الجودة واالعتماد للجامعات العربية المطبقة للمعايير العربيـة لضـمان   -

 .الجودة واالعتماد ورفعها إلى رئيس مجلس اإلدارة 
 :االستشاريون  

المكتب التنفيذي بالتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة استشاريون من االكاديميين ذوي يختار مدير 
الخبرة واالختصاص في شؤون الجودة واالعتماد والقياس والتقويم ومهمتهم تقـديم المشـورة   

 للمكتب التنفيذي فيما يتعلق بضمان الجودة واالعتماد 
 

 :مهام وحدة الجودة واالعتماد والمعلومات
ح االستراتيجيات والخطط والسياسات التنفيذية لضمان الجودة واالعتماد للجامعـات  اقترا  -1

 .العربية وبرامجها االكاديمية
وضع منظومة األطر المرجعية والمواصفات المعيارية والمقارنات التطويرية للمؤسسـات    -2

عيات الكليات التعليمية والجامعات والكليات واالقسام المتناظرة وبرامجها بالتعاون مع جم
 .المتناظرة وفق تخصصاتها مع االستفادة من خبرات الهيئات المعنية 

وضع المؤشرات المعيارية للجودة التي تسترشد بها الجامعات العربية من اجل الوصـول    -3
 .الى مستوى تحقيق االعتماد

 .مختلفةوضع المعايير والمؤشرات الخاصة لضمان الجودة واالعتماد ألنماط التعليم ال- 4

 1وضع معايير االختيار والتدريب للجان ضمان الجودة واالعتماد والقواعد المنظمة للعمل   -5



وضع أدلة ارشادية ألساليب تطبيق الجودة واالعتماد والقواعد المنظمة لعملهـم ووضـع     -6
 . االرشادات الالزمة لعمليات التقويم الذاتي التي تباشرها المؤسسات الجامعية

الجامعـات العربيـة   ميم الملفات واالستمارات والجداول لتقويم االداء وتوزيعها على تص   -7
 .إلستيفاء البيانات المطلوبة  

وضع البيانات واالحصاءات التفصيلية عن الجامعات والكليات واالقسـام فـي الجامعـات       -8
 .االعتماد العربية بما يضمن االستفادة منها في كتابة التقارير المتعلقة بالجودة و

 .تصميم وإختيار قواعد البيانات التي تحقق األهداف المرجوة      -9
تحليل المعلومات بالطرق العلمية المناسبة للجامعات العربية بكلياتها واقسامها المختلفـة    -11

 . من اجل كتابة التقارير
امعيـة المسـتوفية   اقتراح تشكيل فرق التقويم الميداني ومتابعة زياراتها للمؤسسات الج  -11

لشروط التقدم للسير في اجراءات االعتماد واستكمال المعلومات واعداد التقارير بنتـائج  
 . الفحص الميداني 

متابعة إعداد تقارير جودة االداء واالعتماد المقدمة من فرق التقويم في الجامعات العربيـة    -12
 .ومتابعتها بصفة دورية

ع المعلومات عن نظم الجـودة واالعتمـاد المعتمـدة فـي     إنشاء مكتبة متخصصة وتجمي  -13
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تقديم المشورة والتوجيه للجامعات التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجـودة فـي     -14
به من اجـل تحقيـق مسـتوى    العناصر المطلوب اعتمادها ومايجب على الجامعة القيام 
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 :مهام وحدة الشؤون اإلدارية والمالية والعالقات العامة واإلعالم
هود اتحاد الجامعات العربية فـي مجـال الجـودة    وضع خطط عمل إعالمية  لالعالم عن ج  -1

 .واالعتماد وتعميم ثقافة الجودة 
التوصية لعقد اتفاقيات مشتركة بين الهيئات المماثلة إقليميـا ودوليـا لضـمان الجـودة        -2

واالعتماد والشبكات المتخصصة بهدف االعتراف المتبادل بين مجلـس ضـمان الجـودة    
 .له على المستوى االقليمي والدولي  واالعتماد والمجالس المماثلة



 

 رئيس مجلس االدارة 
 

متابعة المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية واالقليمية وتنظيم المؤتمرات والندوات    -3
 .وورش العمل التدريبية 

متابعة إصدار مجلة الجودة واالعتماد التي تعنى بنشر المواضـيع ذات العالقـة بجـودة      -4
 .البرامج والمؤسسات 

  1النشرات والكتيبات واألقراص المدمجة التي تعنى بالجودة واالعتماد  إصدار   -5
تولي جميع االعمال الخاصة بالشؤون المالية واالدارية والقانونية والموارد البشرية مـع     -6

 وضع  الخطط السنوية الالزمة الدارة اعمال المكتب التنفيذي 
ملها الجامعـات العربيـة  طالبـة الجـودة     تنسيب مجلس االدارة لمقدار الرسوم التى تتح  -7

 .واالعتماد واعتماد الضوابط الخاصة بتحديدها
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 :إجراءات عملية التقويم :  1-3

 :عملية التقويم على ركيزتين أساسيتين هما التقويم الذاتي والتقويم الخارجي ترتكز 
وتقوم به وحدة التقويم الذاتي في الجامعة الراغبة فـي تقـويم برامجهـا    : التقويم الذاتي   -أ

األكاديمية أو هيكلها األكاديمي بشكل عام ، على ضوء الضوابط والمعايير المعتمدة لدى مجلـس  
 .ضمان الجودة واالعتماد في الجامعات العربيةادارة مجلس 

وحدة الجودة واالعتماد 

وحدة الشؤون االدارية  والمعلومات

 والمالية

 والعالقات العامة واإلعالم

 

 مدير المكتب التنفيذي 
 

 

 االستشاريون



تقوم به اية جهة خارجية تشكلها وزارة التعليم العالي او مجلـس ادارة  : التقويم الخارجي   -ب
الجودة واالعتماد في االتحاد او الجامعة ، ويشمل التقويم الشامل للجامعة معتمدًا علـى نتـائج   

 . دت في هذا الدليل وفق الخطوات التي ور 1تقويمها   الذاتي 
 

 :تشكيل فريق تطبيق الجودة 
، تتـولى مسـؤولية   ( وحدة ضمان الجودة واالعتمـاد  ) تشكل ادارة المؤسسة وحدة تسمى -1

 .متابعة تطبيق الجودة والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
درة ، تختار مجموعة من االداريين واعضاء هيئة التدريس المؤهلين ، واصحاب الخبرة والق -2

ليعملوا على شكل فريق تحت ادارة مقوم مؤهل وصاحب خبرة وكفاءة ويلتـزم الفريـق بـدليل    
 .التقويم الذاتي والخارجي لالتحاد

تعقد المؤسسة دورة تدريبية مناسبة العضاء الفريق توضح وتناقش معهم المفاهيم االساسية -3
 .واجرءات تطبيق العمل 

ى اية معلومات في نطاق عمله ويجـب عـدم حجـب اي    لمدير الفريق الحق في الحصول عل-4
 .بيانات او حقائق عنه

 :ان يلتزم اعضاء الفريق بقواعد الميثاق االخالقي للمقومين من حيث -5
اداء العمل باتقان وامانة واحترام االخرين الن عملية تقويم جـودة المؤسسـة تسـبب    . ا       

كما يجب اعطاء الثقة للعـاملين فـي المؤسسـة    . الكثير من الضغوط والقلق على العاملين فيها
 .والتعاون معهم ومع الجهات المسؤولة قدر االمكان النجاح العملية 

ان تتم العملية دون تحيز او محاباة او قناعات سابقة عن المؤسسة وانما تبنى االحكام   .ب      
 .في دليل تطبيق الجودة على ادلة دقيقة وواضحة ومتعددة المصادر وتتبع المعايير المحددة 

احترام سرية المعلومات الشخصية والرسمية التي يطلع عليها اعضـاء الفريـق اثنـاء    .ج     
 .عملية تقويم جودة المؤسسة 

 .يلتزم فريق العمل برسالة المؤسسة واهدافها وتطوير ادائها نحو االفضل .د     
والخارجي للمؤسسة  ، آخذا بعين االعتبـار  يحدد الفريق الوقت الالزم لعمليتي التقويم الذاتي -5

حجمها واعداد طالبها وبرامجها واعضاء هيئة التدريس فيها ، بحيث يضمن ذلك تحقيق جميـع  
 :متطلبات عملية التقويم التي تشمل 

 .االستعداد والتهيئة للتقويم -
 .تحليل المعلومات والبيانات االولية -
 .لعاملين المعينين فيهازيارة المؤسسة ومقابلة المسؤولين وا-
 .مناقشة المسؤولين في بعض جوانب التقارير -



 .كتابة التقارير -
 

 :مراحل تطبيق عمليتي تطبيق التقويم الذاتي والخارجي للمؤسسة من قبل فريق العمل 
ابالغ المؤسسة ومخاطبتها قبل عمليتي تطبيق التقويم الذاتي والخارجي للمؤسسة وذلك لعمل .1

 :االتي 
 .يارة مبدئية لمدير الفريق للمؤسسة لشرح عملية تطبيق االدوات ز-
 . تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة وفق ماجاء باالستبانات الواردة في الدليل -
يتعرف مدير الفريق خالل زيارته للجامعة على القياديين ، والمسؤولين االداريين ، واعضـاء  .3

 .لمؤسسة ان تخصص مكانا مناسبا الجتماعات الفريق هيئة التدريس ، والطلبة ، وعلى ا
يحدد الفريق مسؤولية كل من اعضائه مع التاكيد على اهميـة االلتـزام بالميثـاق االخالقـي     .4

 . وشروط االحكام
مدير الفريق هو المسؤول عن كل عملية وعن ادارة وتنظيم العمل اليومي للفريق ، والتأكـد  . 5

 .استنادها على االدلة المجمعة واعداد التقرير بشكله النهائيمن توفر الشروط المطلوبة و
 :على مدير الفريق ان .6
 .يتأكد من ثبات واتساق اجراءات المقومين في جمع االدلة وتسجيلها *
 .توزيع المسؤوليات على اعضاء الفريق وتعديلها وتغييرها وفق مقتضيات العمل *
 .مراقبة ومتابعة عمل الفريق*
 .انب االداء المؤسسي واجراء المقابالت الالزمة متابعة جو*
 .مناقشة االدلة وكيفية جمعها وتسجيلها في سجل االدلة مع اعضاء الفريق *
 .مقابلة رئيس المؤسسة بشكل منتظم وحل اي صعوبات او مشاكل تتعلق بالتقويم *
األرقام المعطاة  عند ملء االستبانات يجب االجابة على جميع األسئلة والنماذج معبأة حسب. 7

ويحق للفريق ان يضيف اية معلومات أو موضوعات لم . لكل موضوع كما هو مبين في الدليل 
 1يتناولها الدليل وترى أهمية عالقتها بالجامعة وفعالياتها بشكل مستقل 

جواز تعديل الجداول أو تصميم غيرها وبيان تفاصيل الخطط الدراسية للحصول على الدرجات .8
 1وفق ما هو معمول به في المؤسسة العلمية 

توضع الوثائق كمالحق في مجلد خاص ، وتحمل كل وثيقة رقم الفقرة المتعلقة بها من فقرات .9
   1وترفق بالتقرير ( استبانات التقويم ) الجزء الثالث 

 
 :كتابة التقرير 1-4



( الخـارجي  ) الـذاتي  يتضمن التقرير الذي يعد ويكتب بعد االنتهاء من عملية تطبيق التقويم .1
للمؤسسة  خالصة االحكام في صورة ولغة واضحتين بحيث يمكن للجهات المختصـة التعـرف   

 .بسهولة على جوانب الضعف والقوة في اداء المؤسسة 
 :البد ان يكون التقرير .2
 .واضح اللغة والتعبير للقاريء -
 .مركزا على الجانب النوعي والكمي -
 .مختصرا ومحددا -
 .ا على بعض االمثلة التوضيحية من االدلة محتوي-
 :ان يحتوي تقريرا التقويم الذاتي والخارجي للمؤسسة على معلومات دقيقة حول .3
 .المؤسسة ، تاسيسها ، ادارتها ، مؤهالتهم العلمية ، المجالس التنفيذية وغيرها*
 :ليل وهي ان يكتب التقرير بشكل متسلسل وفق تسلسل االستبانات التي وردت في الد*
 الرسالة واالهداف.ا
 ( .النظام التسييري ) االدارة .ب
 .البنى االساسية .ج
 .الموارد المالية واالنفاق المالي .د

 .اعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم .هـ
 .الطلبة .و
 .البرامج والتخصصات االكاديمية وتقويم الطلبة .ز
 .البحث العلمي .ح
 .خدمة المجتمع .ط
 .ادر المعلومات المكتبات ومص.ي
 .العالقات الثقافية والعالقات العامة وشؤون الخريجين .ك
ينبغي تحديد عدد المقومين ، عدد ايام عملية التقويم ، عدد الساعات التي قضت في مالحظـة  *

 .وحـــدات المؤسســـة ، واللقـــاءات مـــع المســـؤولين ، والمقـــابالت وغيرهـــا  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر تقويم الجامعات العربية أعضاء االتحادع:الجزء الثاني 
 

 : تعريفات عامة  2-1
كافة أنواع الدراسات أو التأهيل أو التدريب على البحوث التـي تقـدمها علـى    : التعليم العالي 

المستوى بعد الثانوي جامعات أو مؤسسات تعليمية أخرى تعتـرف السـلطات   
 1معي المختصة في الدولة بأنها مؤسسات للتعليم الجا

 
مؤسسة تعليم عال وبحث علمي ذات شخصية اعتبارية مستقلة معترف بها من قبـل  : الجامعة 

الدولة القائمة فيها ، تعنى بالتعليم بعد الثانوي وتقدم برامج ال تقل مدة الدراسة فيهـا  
عن أربع سنوات أو ما يعادلها من ساعات معتمدة للمرحلة الجامعية األولى مع مراعاة 



) ، وتمـنح احـدى الـدرجات الجامعيـة     ( مسار بولونيـا  ) معمول بها دوليا النظم ال
 1( البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها 

ويشمل هذا التعريف مؤسسات التعليم العالي التي ال تحمل اسم الجامعة وتتوفر فيها 
 1الشروط الخاصة بالجامعة 

 
ات الجامعة ، وهي كيان علمي مستقل تضـم مجموعـة   وحدة أكاديمية رئيسة من وحد:  الكلية 

أقسام علمية يتناسب عددها مع طبيعة التخصصات العلمية في الكلية وتخـرج كـوادر   
 1علمية في هذه التخصصات 

 
وحدة أكاديمية أساسية في البناء الجامعي مختصة بحقل مستقل من حقـول المعرفـة ،    :القسم 

 .مهمة تنظيم وتنفيذ البرامج الدراسية والبحثية ويشكل القسم جزءًا من كلية ويتولى
 

مع مراعاة االختالف في التسـميات  )أعضاء هيئة التدريس في الجامعة : أعضاء هيئة التدريس 
 :هم ( بالجامعات

 1األساتذة   -
 1األساتذة المشاركون   -
 1األساتذة المساعدون   -
التسـميات المطبقـة فـي     حسـب   -حملة الدكتوراه او الماجستير ) المدرسون   -

 1( الجامعات العربية 
عضو هيئة التدريس الذي يخصص كامل وقته للعمـل  : عضو هيئة التدريس المتفرغ  -

 1( مع مراعاة اختالف التسميات في الجامعات العربية ) في الجامعة 
الشخص المسجل لنيل درجة علمية وفق األنظمة المعمول بها فـي  : الطالب الجامعي  -

 1المعنية الجامعة 
 

انتظام الطالب في الدراسة لمدة ساعة أسبوعيًا على مدى فصل دراسي كامل :  الساعة المعتمدة 
سـاعة زمنيـة    16وبعبارة أخرى دوام الطالب لمـدة  ( اسبوعيًا  15-17)

  1فصلية في مادة معينة والنجاح فيها حسب المعايير التي تطبقها الجامعة 
االساليب المتبعة في تقويم جودة اداء المؤسسات الجامعية وتقوم به هو احد :  التقويم الذاتي    

وحدة ضمان الجودة في المؤسسة على ضوء الضوابط والشروط المحددة في 



) ويمكن ان يكون التقويم الذاتي . الدليل المعد من قبل االمانة العامة لالتحاد 
 ( .أكملها لوحدة ، او قسم دراسي ، او منهج دراسي معين او المؤسسة ب

وهو احد االساليب المتبعة في تقويم جودة اداء المؤسسات الجامعية وتقوم : التقويم الخارجي   
به جهة خارجية تكلفها وزارة التعليم العالي ، او الجامعـة ، او ايـة جهـة    
خارجية اخرى وتعمل على تقويم المؤسسة في ضوء الضوابط والمعايير التي 

لوحـدة ، او  ) ويمكن ان يكون التقويم الخـارجي  تحددها الجهات الخارجية 
 ( .قسم دراسي ، او منهج دراسي معين او المؤسسة بأكملها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : عناصر تقويم المؤسسة الجامعية  -2
 
 :رسالة الجامعة ، أهدافها ، مهامها ، برامجها واستراتيجيتها :   2-1
جها واستراتيجيتها لفترة مسـتقبلية  يكون للجامعة رسالة مكتوبة تتضمن أهدافها وبرام 

وتكون الرسالة واالستراتيجية واضحتين تم وضعهما بمشاركة الجهات المعنيـة فـي    1معقولة 
الجامعة والمجتمع واعتمادهما من الجهات المختصة فيها وتم تعميمهما على كافة األجهـزة ذات  

عة التغيرات المتوقعـة فـي البيئـة    تراعي رسالة الجام 1العالقة بالتنفيذ والمتابعة في الجامعة 
المباشرة وغير المباشرة للجامعة وأن ينعكس النشاط االستراتيجي على الهيكل التنظيمي للجامعة 

 :مع أخذ المباديء التالية باالعتبار 
 1توجيه العملية التعليمية نحو تنمية اإلنسان وتقدم المجتمع      - أ
 1قنية الحديثة حسن اإلدارة وتوظيف الموارد واستخدام الت - ب



إسهام العملية التعليمية في تحقيق أهداف التعليم المستمر وتنمية أشكال ومسـتويات  - ج 
 1أخرى من التعليم 

 1مراعاة تقدم البحث العلمي ونشر وتطبيق نتائجه    -د
مراعاة نوعية الحياة الجامعية فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطلبة    -هـ

 1الجامعة الداخلية وبيئة 
 1بيان كيفية توفير الموارد المالية لسنوات االستراتيجية وبرامجها   -و 
وجود آلية مستمرة لمراجعة االستراتيجية وبرامجها وإجراء التعديدالت التنظيمية في   -ز 

 1الوقت المناسب 
 

 :الموارد المادية :   2-2
 :األرض :  2-2-1
نشآت تتناسب مساحاتها ومواصفاتها مع أنشطتها العلمية تكون للجامعة أرض ومباِن وم 

والثقافية والرياضية والمجتمعية وغيرها ، وأعداد الطلبة وطبيعة تخصصاتهم والتطور المستقبلي 
 1للجامعة 

 
 :مباني إدارة الجامعة :    2-2-2
تخصص مساحات وأماكن خاصة لرئاسة الجامعة وما يتبعها ، ولإلدارات الرئيسـة فـي    

الجامعة مثل شؤون الطلبة والتسجيل ، وشؤون العاملين والعالقات العامة والثقافية والخارجيـة  
  1والتخطيط والمتابعة والرقابة المالية والقانونية والمستودعات والخدمات المختلفـة وغيرهـا   

 1وتكون مالئمة لألغراض المخصصة لها 
 
 :قاعات التدريس :   2-2-3

دًا كافيًا والئقًا من قاعات التدريس وقاعات المحاضرات العامـة  تخصص الجامعة عد      
المجهزة تتناسب مع أعداد الطلبة ومهام الجامعة وخطة عملها والبيئة الموجودة فيها 
، وتتوافر فيها اإلضاءة والتهوية وأساليب العرض ، وتوفر الراحة للطلبة وأعضـاء  

 1يحقق االستفادة القصوى لهم   هيئة التدريس وتتيح الفرصة للتفاعل بينهم بما
 
 :مدرج نشاطات وندوات :   2-2-4

 1يشتمل على كافة متطلبات استخدامه( مسرح ) توفر الجامعة مدرج نشاطات  
 



 :المختبرات :   2-2-5
توفر الجامعة المختبرات التدريسية الالزمة للتخصصات التـي تقـدمها وتزودهـا     - أ

ًا ويلحق بها مختبرات تحضيرية وفق المناهج باألجهزة واألدوات الالزمة كمًا ونوع
 1المقررة 

برات حاسوب لالستعمال العام متصلة بشـبكة  للغات ، ومخت"  توفر الجامعة مختبرا - ب
 1االنترنت ، عالوة على المختبرات الخاصة بالكليات العلمية 

توفر الجامعة المعامل البحثية في الكليات العملية ولكل تخصص مزودة بالتجهيزات  - ج
  1الالزمة إلجراء بحوث أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم 

 1تزود الجامعة المختبرات بالتجهيزات الالزمة للسالمة العامة  -د
 
 :المشاغل :  2-2-5

توفر الجامعة الساحات والمباني المناسبة والمشاغل الالزمـة للتخصصـات التـي      - أ
 1تدرسها 

لطلبة وطبيعة التخصـص وبمـا    تكون مساحة المشاغل وعددها متناسبًا مع عدد ا - ب
  1يحقق الفائدة منها 

 
 :مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين :   2-2-6

 1توفر الجامعة مكاتب وأماكن الئقة ألعضاء هيئة التدريس تمكنهم من أداء عملهم  - أ
أو بنى مناسبة لعميد الكلية والجهاز اإلداري المعاون له وقاعة / تخصص مساحات  - ب

 1تماعات مجلس الكلية ومكاتب لرؤساء األقسام وقاعة اجتماعات لكل قسم الج
 
 :مباني المكتبة :   2-2-7

تتناسب مساحاتها ( المكتبة المركزية وفروعها ) تخصص الجامعة مباني للمكتبة  
وتجهيزاتها مع المواقع الجغرافية وأعداد الطلبة وهيئة التدريس والباحثين وروادها من 

عداد الكتب والمراجع ، وأن تحتوي على التجهيزات الالزمـة ألداء عملهـا   المجتمع وا
 1وأن تكون مكيفة ومؤثثة بشكل كاٍف ومناسب 

 
 :مكاتب وحدة القبول والتسجيل :   2-2-8



يراعى في مبنى القبول والتسجيل تخصيص مساحات كافية السـتيعاب مـوظفي          
تطلبه عمل الوحدة من عمليات فنية وإداريـة  القبول والتسجيل واستقبال الطلبة ، وما ي

 1ومستودعات للملفات والوثائق وغيرها ، ومساحات مناسبة 
 

 :اإلدارات والخدمات األخرى :   2-2-9
توفر الجامعة المباني الالزمة لالدارات والخدمات األخـرى مثـل المسـتودعات           

 1والصيانة والنقل وغيرها 
 

 :الطالبية مرافق األنشطة :  22-2-11
 .توفر الجامعة المساحات المناسبة للمرافق الرياضية والثقافية والالمنهجية األخرى

 
 :الشروط العامة في المباني والمرافق :  2-2-11
يراعى أن يتوافر في مباني الجامعة ومرافقها العدد الكافي والمناسب من دورات الميـاه   

هيئة التدريس ، والمشـارب الصـحية ووسـائل     والمغاسل للذكور واإلناث من الطلبة وأعضاء
الصرف الصحي ومواقف للسيارات مع مراعاة شروط السالمة العامة والصحة العامة من إضاءة 
وتهوية وتبريد وال سيما ما يتعلق بالمواد الخطرة والقابلة لالشتعال أو التسرب أو االنفجار وغير 

 1ذلك 
 
 :الموارد المالية :   2-3

جامعة وحدة إدارة مالية من موظفين مختصين اكفاء تتولى مسـؤولية  تكون لل   -أ
 1تنفيذ خطة الجامعة المالية وموازنتها السنوية 

 . يكون للجامعة نظام مالي ومحاسبي يحقق أهداف الجامعة المالية والرقابية   -ب
تضمن الجامعة توفير موارد ثابتة ومستدامة علـى المسـتويين االسـتراتيجي      -ج

حلي لتمويل أنشطتها البحثية والتعليمية واإلدارية ، وتحقيقًا لذلك ال بد من والمر
أن يكون للجامعة خطة طويلة األجل وموازنة سنوية لتأمين المـوارد الماليـة   
لتغطية نفقاتها بمشاركة المسؤولين المعنيين في المستويات المختلفة بالجامعة 

1 
الية وتضمن المحافظة علـى مـوارد   تسن الجامعة تشريعات تنظم الشؤون الم  -د

الجامعة العينية والنقدية وسالمة طرق الصرف وفق أفضل الطرق المحاسـبية  



المعتمدة ، مع وجود تدقيق ومراقبـة داخليـة وخارجيـة مسـتمرتين وفـق      
 1التشريعات المعمول بها 

د يكون للجامعة خطة مالية منطلقة من استراتيجيتها العامة وموازنة سنوية تع  -هـ
بمشاركة الجهات المعنية في الجامعة ، وتعطى تلك األجهـزة وقتـًا إلعـدادها    
ومناقشتها وإثرائها ، تقسم فيها وجوه الدخل واالنفاق إلى بنود واضحة تبـين  
مساهمة كل بند في جانبي الموارد والنفقات وتعكس األنشطة الجارية والتنموية 

 1والتطويرية للجامعة 
 
 ( :ام التسييري النظ) اإلدارة :  2-4

يكون للجامعة بنية تنظيمية أكاديمية وإدارية وفنية ومالية تتناسب مـع أهـدافها         
ومهامها وتتضمن هيكال تنظيميًا واضحًا ومفصال وأدلة للوصف الوظيفي لكافة وظائفهـا  
وأقسامها وإداراتها، وأدلة للقوانين والنظم والصالحيات واإلجراءات المتبعة فـي كافـة   

 :عمال اإلدارية والفنية والمالية في الجامعة ، مع مراعاة الشروط التالية األ
تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية أكاديمية ذات اسـتقالل مـالي وإداري واعـراف     - أ

وتقاليد علمية في إدارتها لشؤونها ، ويتحقق ذلك بوجود مجلس على قمتها لرسم 
ة الرئيسة ، تمثل فيه جهات التمويـل  السياسة العامة واتخاذ القرارات االستراتيجي

والمجتمع واالكاديميون والمؤسسات والشخصيات التي يمكن أن تنتفـع الجامعـة   
 1بوجودهم 

المشاركة الفعلية لألكاديميين بكافة مستوياتهم في صنع القـرار المتعلـق بـاألمور     - ب
 1األكاديمية واإلدارية التي تخصهم وكلياتهم وأقسامهم 

األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في أدائهم لواجباتهم والتعبير عن ضمان الحرية   -ج
 1آرائهم بحرية تامة 

تكون الجامعة كيانًا متفاعاًل مع مجتمعها ، فتحرص على فتح قنوات للتعامل مـع     -د
مؤسسات المجتمع وأصحاب الرأي والخبرة وأعطائهم فرصة المشاركة عن طريق 

لجامعية ، وتعمل على التواصـل مـع المجتمعـات    تمثيلهم في المجالس واللجان ا
والتعرف على قضاياها ودراستها من أجل تقديم الحلول الالزمة لهـا ، وتشـجع   

 1مشاركة الطلبة في اتخاذ القرارات في الشؤون التي تخصهم 
يكون للجامعة تشريعات خاصة بتعيين العاملين فيها وتقـويم أدائهـم وتـرقيتهم      -هـ

مع التركيز على وضع تشريعات ( بيان حقوقهم وواجباتهم ) هم وتأهيلهم ومحاسبت
 1خاصة بالقياديين فيها 



تحرص الجامعة على توفير االمكانات الالزمة لتنمية مهارات وقـدرات العـاملين       -و
اإلداريين والفنيين لديها بما فيها القيادات اإلدارية خدمة للعملية التعليمية وتحقيقًا 

 1ل وجه ألهدافها على أكم
تتشكل البنية األكاديمية في الجامعة من مجالس األقسام ومجالس الكليات ومجالس     -ز

 1الجامعات ومجالس األمناء أو ما يماثلها 
يكون لكل قسم أكاديمي ولكل كلية مجلس يعكس تشـكيلهما المشـاركة الفعليـة       -ح

 1ألعضاء هيئة التدريس في كل منهما 
لكلية مشاركته الفعالة بدرجة أو أخرى في الخطط الدراسـية  تتضمن مهام مجلس ا   -ط

وتحديد شروط قبول الطلبة وتنظيم الدراسة واالمتحانات ومنح الدرجات العلميـة  
وشؤون أعضاء هيئة التدريس وتنظيم البحث العلمي وإدارة شؤون الكلية وغيـر  

 1ذلك من األمور التي تخص الكلية 
مشاركة الفعالة في الخطط الدراسية وتحديد شـروط  تتضمن مهام مجلس القسم ال   -ي

قبول الطلبة وتنظيم الدراسة واالمتحانات ومنح الدرجات العلمية وشؤون أعضـاء  
هيئة التدريس وتنظيم البحث العلمي وإدارة شئون القسم وغير ذلك مـن األمـور   

 1التي تخص القسم 
ات المختلفة التي تدعم العملية يكون لدى الجامعة نظم تحكم األعمال الفنية والخدم   -ك

نظم المحاسـبة والماليـة والمراقبـة والتـدقيق والمسـتودعات      : التعليمية مثل 
والمشتريات واللوازم ونظم الصيانة والخدمات والنقل وغيرها من النظم المساعدة 

 1(التعليم ، البحث العلمي،خدمة المجتمع)للعمليات األساسية 
ومات متطور يخدم استراتيجية الجامعة ويدعمها ويضـمن  توفر الجامعة نظام معل   -ل

 . تدفق المعلومات إلى اإلدارات المعنية في أسرع وقت وأيسر وسيلة
توفر الجامعة نظامًا متطورًا للسجالت والوثائق األكاديميـة واإلداريـة والماليـة       -م

 1والطالبية 
ز العالقات االجتماعية بـين  تحرص الجامعة على توفير كل االمكانات والسبل لتعزي   -ن

العاملين في الجامعة من أكاديميين وإداريين وغيرهم كاقامة النـوادي واألنشـطة   
 1االجتماعية 

 
 :البرامج والتخصصات األكاديمية وتقويم الطلبة :  2-5

 
 :تراعي الجامعة االعتبارات التالية في برامجها وتخصصاتها :   2-5-1



ستراتيجيتها وتحقيقها لهذه األهداف ، وحاجـات  ارتباطها بأهداف الجامعة وا - أ
 1المجتمع ومتطلبات خطط التنمية الشاملة 

 1مراعاة التكامل البنائي بين برامج الجامعة وتخصصاتها     -ب
مراعاة التكامل في تكوين شخصية الطالب من خالل أسلوب التـدريس الـذي   - ج

الطالب باتباع اسلوب التعلم يركز على تنمية القدرات التحليلية واإلبداعية عند 
 1الذاتي وحل المشكالت 

 1قدرة الجامعة المالية والبشرية على تنفيذ البرامج والتخصصات     - د
 1مواكبة متطلبات العصر والحرص على نوعية األداء والتقويم المستمر    -هـ
 

 : مكونات الخطة الدراسية للدرجات العلمية :  2-5-2
حة بخصوص مكونات الخطة الدراسية لكل درجـة علميـة   يكون للجامعة تعليمات واض

ولكل تخصص ، تتضمن تحديدًا واضحًا ألهداف كل تخصص بحيث تعكس الخطة تلـك  
األهداف مع بيان المتطلبات العامة المشتركة لجميع الطلبة والمتطلبات علـى مسـتوى   

ج التعليميـة  الكلية والمتطلبات على مستوى التخصص ، والمتطلبات االختيارية والبرام
ومتطلبات الرسائل الجامعية والبحوث التطبيقية ، علـى أن تكـون الخطـة الدراسـية     
واضحة وفي متناول كل عضو هيئة تدريس وطالب وأن تراعى الشروط التالية في تلك 

 :الخطط 
سـاعة   121ال يقل عدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس عن    - أ

، أو أربع سنوات دراسية للجامعة التي تأخذ بالنظام الدراسي  معتمدة أو ما يعادلها
التخصصات التي تتطلب مددًا أو / ويؤخذ في االعتبار األنظمة التعليمية  1السنوي 

 . ساعات معتمدة أكثر أو أقل وتنسجم مع المتطلبات العالمية
فصـل      تنص الخطة الدراسية على شروط االنتظام في الدراسة وشروط اإلنـذار وال   - ب

 1والتحويل من تخصص آلخر أو من جامعة إلى أخرى 
 1تحديد الحدين الزمنيين األدنى واألعلى لنيل الدرجة   - ج
 1تحقيق التكامل والترابط والتدرج في مواد الخطة وضبط التداخل في موادها    -د

 1التوازن بين موضوعات التخصص والموضوعات العامة  -هـ
ية والعملية في كل موضوع حسب التخصص وتوفير فرص التوازن بين المواد النظر  - و

 1التدريب التي تتيحها الجهات المتخصصة 
توضيح شروط ومتطلبات االلتحاق بالدراسات العليا وتحديد أساليب الدراسة وشروط   - ز

 1منح الشهادة على أن تتوافق مع المستويات العالمية 



كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعـد   )شروط االلتحاق باألنماط الحديثة من التعليم   -س
 1ان وجدت ومتطلبات الحصول على الدرجات العلمية ( وغيرها 

 1اساليب تقويم الطلبة وإجراءاتها وتوقيتاتها   -ح
 .ضمان سهولة ايصال المادة العلمية للطالب   -ط
 .نشر جدول بمواعيد اللقاءات في الفروع واالقسام والمراكز  -ي
 

 :يم التقو:  2-5-3 
يكون للجامعة نظم وبرامج لمراجعة وتطوير الخطة الدراسية والتقويم المستمر لألداء  

 1تراعى فيها مواكبة متطلبات العصر والحرص على نوعية األداء 
 
 :أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم :   2-6

 :أعضاء هيئة التدريس :   2-6-1
تعيينهم وتثبيـتهم وتـرقيتهم   يكون للجامعة نظام للهيئة التدريسية يحدد شروط 

وتحرص الجامعة بقدر اإلمكان على وجود نسبة  1ومكافآتهم وكافة حقوقهم وواجباتهم 
معقولة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ وتراعي التوازن بين الرتب األكاديميـة  

وتكون للجامعة خطة مسـتقبلية لتـوفير    1األخرى في األقسام وعلى مستوى الجامعة 
ء الهيئة التدريسية تضمن وجود العدد الكافي منهم في كـل تخصـص وحسـب    أعضا

حاجات ذلك التخصص ، على أن تتضمن الخطة برامج محددة للتطوير المهني ألعضاء 
هيئة التدريس وتطور كفاءاتهم العلمية والبحثية والمهنيـة ومتـابعتهم للجديـد مـن     

 :المعارف ، وعلى أن تراعي الخطة ما يلي 
بدأ الكفاءة والتنافس عند تعيين أعضاء هيئة التدريس مع مراعـاة حاجـة    األخذ بم - أ

 1القسم 
يؤخذ باالعتبار تخصيص جزء من وقت عضو هيئة التـدريس ، باإلضـافة إلـى     - ب

 1التدريس ، للبحث العلمي واألنشطة األخرى الالمنهجية وخدمة المجتمع 
 1وجود نظم وبرامج لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس    -ج
، وان ال ( أو مـا يعادلهـا   ) يكون أعضاء هيئة التدريس من حملة الـدكتوراه     -د

 1% 21يتجاوز حملة درجة الماجستير عن 
يكون معدل عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التـدريس المتفـرغين فـي األقسـام       -هـ

 :المتعارف عليها أكاديميًا 



 1:  35 ية في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماع   -
 1:  25    كليات العلوم والزراعة   -
   1:  21 كليات الهندسة والصيدلة والطب والطب البيطري   -

 والتمريض والمهن الطبية المساندة             
يكون نصاب عضو هيئة التدريس المتفرغ وفق التعليمـات المحـددة مـن قبـل        -و

دود المعمول بها في معظم الجامعات الجهات المختصة في الجامعة مع مراعاة الح
 .العربية 

توفير العدد الكافي والمؤهل من اعضاء هيئة التدريس والمساعدين لكل تـرخيص  _  ز
 :يقدم ليشمل 

) اعضاء هيئة تدريس العداد المناهج والمواد الدراسية وتدريسها بما اليقل عن -      
 .من حملة شهادة الدكتوراه لكل قسم (  3
 ( .طالب  211مرشد لكل ) اعضاء هيئة تدريس لالشاد االكاديمي  -      
 .لكل مركز ( بكلوريوس ) مساعد تدريس او فني واحد  -      
 .لجنة من اعضاء هيئة التدريس لتنظيم وادارة االمتحانات  -      

االستفادة من الكفاءات الفكرية والمهنية والتطبيقية المتميزة في المجتمـع ومـن     -ز
  1خارج سواء في التدريس أو التفاعل مع المجتمع ال

توفير برامج لتحفيز أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي والتميز فـي التـدريس    - ي
وخدمة المجتمع ومكافأة المتميزين منهم وفق منهج تقويم مسـتمر ومتكامـل ،   
وتوفير الظروف المناسبة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير أنفسهم وبكافة الوسائل 

 1الممكنة 
 .اسس ومعايير التحويل في الجامعات وبين الكليات وبين االقسام :   2-6-2

 
( :مشرفو المختبرات أو المعيدون والمدرسون والمساعدون)مساعدو هيئة التدريس :   2-6-3
  

تحرص الجامعة على إعداد برامج الختيار أفضل الخريجين من الجامعة أو مـن       
اء هيئة تدريس على أن تختبر فيهم اسـتعداداتهم وقـدراتهم   خارجها لتكوينهم كأعض

البحثية إلى جانب قدراتهم التحصيلية ومهاراتهم التدريسية ، وذلك ضمن احتياجـات  
التخصصات واستكمال الجامعة لهيكلها العلمي على أن تتضـمن تشـريعات الجامعـة    

نيين وتـأهيلهم  أسلوب تعيين مساعدي أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الف



وتدريبهم وتنظيم عملهم خالل مرحلة اعدادهم مع بيان الواجبات المنوطة بهم من قبل 
 1القسم المختص 

 
 :فنيو المختبرات والمشاغل :    2-6-4

توفر الجامعة عددًا كافيًا من الفنيين في المختبرات التابعة للكليات العلمية ولكـل   - أ
 1التخصصات ذات الصبغة العملية 

 1ط في فني المختبر أن يكون مؤهاًل التأهيل المناسب ألداء عمله يشتر - ب
 
 :الطلبة :   2-7
 :أسس القبول :  2-7-1 

 1يكون للجامعة جهاز يتولى عمليتي قبول وتسجيل الطلبة  - أ
تكون للجامعة الئحة منشورة توضح أسس قبول الطلبة الذين يلتحقـون   - ب

ـ   ارهم للدراسـة فـي   بها للحصول على الدرجة الجامعية ومعـايير اختي
التخصصات العلمية فيها ، على أن يكون الحصول على الثانوية العامـة  
أو ما يعادلها شرطًا للدراسة لنيل الدرجات العلمية الجامعية ، مع مراعاة 
التنافس على أساس درجات الطالب في الثانويـة العامـة أو امتحانـات    

 1حاق  بها القبول وامتحانات القدرات بين الراغبين في االلت
الدراسـة المسـائية ،   ) بيان شروط القبول للدراسة في البرامج الخاصـة   - ج

لاللتحاق بالجامعة ،  وأن تـنص الالئحـة   ( ال   111البرامج الموازية 
على بيان سياسات قبول الطلبة في البرامج الخاصة والفئـات األخـرى   

 : كالفئات التالية 
ي االحتياجات الخاصة ، والطلبة الطلبة العرب واألجانب ، والطلبة من ذو

   1من المناطق النائية أو الفقيرة ، والطلبة المتميزون علميًا أو  مهنيًا 
 

 
 :األنشطة والخدمات الطالبية :  2-7-2

تنشيء الجامعة جهازًا يتولى شؤون الطالب وتهيء الظـروف المناسـبة    - أ
بة من ممارسة لنشوء الهيئات الطالبية وتضع اللوائح الكفيلة بتمكين الطل

األنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية واالجتماعية التي تقوم بها 
 1تلك الهيئات 



توفر الجامعة نظامًا متطورًا محوسبًا للسجالت والوثائق الطالبية وسيرهم   - ب
 1األكاديمية واالجتماعية 

ـ     -ج ة توفر الجامعة للطلبة أدلة تتضمن كافة اللـوائح والتشـريعات الخاص
بالخطط الدراسية في الجامعة واألنشطة والقواعد التـي تحكـم سـلوك      

 1الطلبة 
توفر الجامعة الخدمات األساسية للطلبة كالخـدمات الصـحية واالرشـاد      -د

النفسي واالجتماعي وخدمات الرعاية االجتماعية للمحتاجين ، كما ترعى 
 1المبدعين والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

لجامعة جهازًا متخصصًا يتولى مهمة متابعة شؤون خريجييها في توفر ا  -هـ
مواقع تواجدهم وفق برامج تكفل التواصل والتفاعل بين الجامعة وهؤالء 

 1الخريجين 
 
 :البحث العلمي :   2-8
 :خطة البحث العلمي :  2-8-1 

يتضمن الهيكل التنظيمي للجامعة وجود وحـدة تتـولى تنسـيق وضـع      - أ
الجامعة البحثية وتنفيذها وتمويلهـا وإدارة شـؤون   استراتيجية وخطط 

البحث العلمي بما في ذلك الحصول على عقود بحثية مـع الجهـات ذات   
 1العالقة المحلية والدولية 

يكون للجامعة خطة للبحث العلمي لكافة تخصصات الجامعة منبثقة مـن    -ب
تنمية فيها  استراتيجيتها ترتبط باستراتيجية البحث العلمي للدولة وخطة ال

تشارك في وضع هذه االستراتيجية  ومناقشتها واقرارها  1(إن وجدت ) 
الكليات واألقسام والمراكز المتخصصة وأجهزة التخطيط والتمويـل فـي   

 Centersوتنشيء الجامعة مراكز بحثية متميزة  الجامعة والمجتمع ، 

of excellence )  )عمل تعتمد على فرق بحثية في تخصصات مختلفة لل
على حل المشكالت البيئية وتقديم الخدمات للمجتمع واإلرتقاء بمسـتوى  
البحث العلمي في الجامعة بشكل عام وتتعاون مع مثيالتها من المراكـز  

 1داخليًا وخارجيًا 
تتضمن الخطة سياسات لتشجيع البحث العلمي وتوفير البيئة المناسـبة     -ج

ريس وعالقات العمـل فيمـا   من حيث المهام المنوطة بأعضاء هيئة التد
بينهم والطرق واإلجراءات المتبعة لدعم البحث العلمي وتشجيع تكـوين  



الفرق البحثية ، على أن تعكس مخصصات البحث العلمي مستوى األداء 
 1الجامعي

تقوم الجامعة بتأسيس عالقات مع مؤسسات دعم البحث العلمـي محليـًا    - د
حثية وان تحدد جهة مختصـة  وعالميًا بما يتناسب وخطتها وأنشطتها الب

في الجامعة للقيام بهذا العمل تكون ذات ارتباط مباشر برئاسة الجامعـة  
،من مهامها معرفة التخصصات ونوعية المشـروعات التـي تـدعمها    
الجهات المحلية والدولية ، وتوقيت اإلعـالن عـن هـذه المشـروعات     

كيفيـة  وشروط التقدم لها واعالم أعضاء هيئة التـدريس وارشـادهم ب  
 1الحصول على هذه المنح 

 
 : تمويل وتشجيع البحث العلمي :  2-8-2

تخصيص الموارد المالية الكافية الغراض البحث العلمي وبشكل يتناسب     -أ
 . مع موازنة الجامعة

توزع موازنة البحث العلمي في الجامعة على األقسام والمراكز العلميـة     -ب
اعي االنجاز الفعلي لكل قسـم فـي   التابعة لها على أسس موضوعية تر

السنوات الماضية من البحوث المنجزة والمنشوره وحجم القسم وطبيعـة  
 1تخصصه ، وأهمية الموضوعات التي تتناولها البحوث 

تكون للجامعة سياسة تبين األساليب التي تسـتخدمها لتشـجيع البحـث      -ج
ت العلمية وعقد العلمي، كالدعم المالي ، وإصدار الدوريات ونشر المؤلفا
 1المؤتمرات العلمية ومنح إجازات التفرغ العلمي وغير ذلك 

 
 
 :خدمة المجتمع :  2-9

يكون للجامعة خطة لخدمة المجتمع تجسد عالقة الجامعة بالمجتمع وتزيد من قنوات    -أ
التواصل بين كافة مؤسساته ومؤسسات الجامعة ، تشارك في صياغتها ومناقشتها 

ت المختصة في الجامعة والمجتمع وتعمل علـى تـوفير الظـروف    وإقرارها الجها
 1المناسبة للجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطة لتحقيق مبدأ االعتماد الذاتي 

تنشيء مراكز متخصصة مثل مراكز األبحاث ومراكز خدمـة المجتمـع ومراكـز       -ب
تتناسـب   التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس وتعطيها أوضاعًا تنظيمية خاصة
 1وطبيعة مهامها وتوفر لها الجامعة السبل الالزمة لالعتماد المالي  الذاتي 



 :تسترشد الجامعة في خدماتها للمجتمع بالوسائل المتعارف عليها مثل   -ج
إقامة المعارض الفنية والصناعية ومعارض الكتب ، والندوات الثقافيـة العامـة ،    

إعـادة تأهيـل العـاملين    وتـدريب و ، والمشاركة في مشروعات تنمية المجتمـع 
والموظفين في القطاعات المختلفة في المجتمع وتقـديم االستشـارات والدراسـات    
لمؤسسات العمل والخدمات وإصدار مجالت ثقافية ، وتطـوير التقنيـات وبـرامج    

 1التدريب عليها 
 
 :المكتبات ومصادر المعلومات :  2-11

اتها مع طبيعة عملهـا ومهامهـا وموقعهـا    تكون للجامعة مكتبة تتناسب محتوي  -أ
الجغرافي والتخصصات القائمة فيها ، ودورها فـي تنميـة المجتمـع ومواكبـة     
التطورات المستمرة في حقول المعرفة المختلفة ونظم المعلومـات واالتصـاالت ،   
وتكون لها سياسة معتمدة للحصول على مصادر المعلومات وإثرائهـا وتجديـدها   

ئحة خاصة بشروط اإلعارة واالستفادة منها ألعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى ال
 1والطلبة وأفراد المجتمع ومؤسساته 

تنظم مجموعات المكتبة بسلسلة من اإلجراءات الفنية تشمل تسـجيلها وإدخالهـا     -ب
وفهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس الالزمة لها وفق أحدث ما تطبقه المكتبـات  

وقواعد ومعايير دولية ، وكذلك بإجراءات حفظية عن طريـق   الجامعية من أنظمة
 1تجليدها وترميزها وصيانتها وترجمتها 

تشترك المكتبة بالمجالت العلمية المتميزة عربيا وعالميا وفي التخصصات الدقيقة   -ج
للوصـول إلـى   ( االنترنـت  ) فضال عن توفير امكانات شبكة المعلومات الدولية 

  1مصادر المعلومات 
توفر المكتبة المراجع األساسية الالزمة للبحـث والدراسـة كالمعـاجم اللغويـة       -هـ

ومعاجم التراجم والسير ، واألدلـة  ( الموسوعات ) ودوائر المعارف (  القواميس)
 1ال  باللغات العربية واألجنبية  111والكتب ، واألطالس والببليوغرافيات 

  1االستنساخ توفر المكتبة أجهزة ووسائل العرض و  -و
تحرص إدارة المكتبة على تعزيز عالقات التعاون مع المكتبات ومصادر المعلومات   -ز

 1والمؤسسات الداخلية والخارجية 
تقدم المكتبة الخدمات المعلوماتية من مراجع وإرشاد واعـارة وحجـز وتصـوير      -ح

وتيسـير   وطلب مصورات للمواد غير المتوفرة في المكتبة للباحثين والدارسين ،
 1االنتفاع من هذه الخدمات بالطرق المختلفة 



تحوسب المكتبة أنشطتها لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيـا المعلومـات ،   - ط 
 1كافية للطالب ( شاشات ) على أن تخصص أجهزة حاسوب شخصية أو مطارف 

الحتياجـات  تعين الجامعة عددًا كافيًا من الموظفين المؤهلين في المكتبـة وفقـًا    - ي
 1العمل 

 
 :العالقات الثقافية والعالقات العامة وشؤون الخريجين :   2-11

جتمع المحلـي والمؤسسـات   تحرص الجامعة في التعرف على صورتها لدى الم   -أ
المعنية محليًا واقليميًا ودوليًا عن طريق الدراسات واالستطالعات ، والعمل على 
اتخاذ اإلجراءات العملية لتوضيح وتحسين تلك الصورة ونقل انشطتها إلى هـذه  

 1الجهات 
تحرص الجامعة على تعزيز عالقاتها الثقافية والعلمية مع الجامعات والمؤسسات   -ب

خرى محليًا واقليميًا وعالميًا في التخصصات والمستويات المختلفـة بموجـب   األ
اتفاقيات تحقق أهدافها وتخدم مجتمعها ، وعلى أن تكلف جهـة معينـة ضـمن    

 1الهيكل التنظيمي للجامعة للقيام بهذه المهمة وبمستوى تنظيمي مناسب 
معنيين فـي الجامعـة   يتم تعميم اتفاقيات التعاون على أعضاء هيئة التدريس وال  -ج

 1لتحقيق أهداف االتفاقيات واإلفادة منها على الوجه األفضل 
تعمل الجامعة على توثيق ارتباطاتها وعضويتها في المنظمات العربية واالقليمية   -د

 1والدولية واالتحادات والروابط العلمية المختلفة 
لك عن طريق توثيق تعمل الجامعة على متابعة خريجيها في مختلف مواقعهم وذ -هـ

 1المعلومات الخاصة بهم قبل وبعد التخرج ومتابعة ذلك 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث 
 ( 1) استبانة 

 :رسالة الجامعة ، أهدافها ، مهامها ، برامجها ، واستراتيجيتها  -1
 

جامعـات  ما الرسالة التي تعمل الجامعة على ان تعرف بها في المجتمع وبـين ال   -أ
 يرجى بيان ذلك  األخرى داخل الدولة وخارجها ؟ 

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

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

 



 .كيف يتم وضع الرسالة واعتمادها وتعميمها ؟ وضح ذلك  - ب
 -
 -
 -
 -

 .ماالجهات التي تتابع تنفيذ الرسالة  ؟ وضح ذلك    -ج
       _ 
        -
        -
        -

كيف تتم متابعة تطوير رسالة الجامعة وفق التغيرات الهامة في البيئة ؟ وضح ذلك   -ج
. 
       _ 
        -
        -
        -

 .ما هي األهداف التي تعمل الجامعة على تحقيقها انطالقًا من رسالتها ؟ عدد ذلك     -د
       _ 
        -
        -
        -

 
 )     ( .كال )    ( راتيجية مكتوبة ؟ نعم هل توجد للجامعة است -هـ

 كيف تم وضع االستراتيجية واعتمادها وتعميمها ؟   -1
       _ 
        -
        -
        -

 .وما هي الجهات التي تتابع  تنفيذها ؟ وضح ذلك 
 -



 -
 -
 -
 
كيف تتم متابعة تطويراالستراتيجية وفق التغيرات الهامة في البيئة ؟ وضح   -2

 .ذلك 
       _ 
        -
        -
        -
 
 :هل تراعي االستراتيجية المباديء الرئيسة االتية  -3

 )    ( .كال )     ( نعم : تنمية اإلنسان  -
 )    ( .كال )     ( نعم : تقدم المجتمع  -
 )    ( .كال )     ( نعم : حسن اإلدارة   -
 )    ( .كال )     ( نعم : توظيف الموارد  -
 )    ( .كال )     ( نعم : اف التعليم المستمرأهد -
 )    ( .كال )     ( نعم : نوعية الحياة الجامعية  -
 )    ( .كال )     ( نعم : تقدم البحث العلمي  -
  
ما هي اآللية التي من خاللها تتم مراجعة االستراتيجية وإجراء التعـديالت   -4

 وضح ذلك الالزمة لها ؟ 

       _ 

        -
        -

        -
 

 

 



إلى أي درجة تعتبر الجامعة أن رسالتها ومهمامها وأهدافها واستراتيجيتها واضـحة   - و
 (  : 1) لكل من الجهات الموضحة في الجدول 

 ( 1) جدول                                      

 الجهــــــــة
 غير واضحة قليلة متوسطة كبيرة

     المجتمع

فــي أعضــاء هيئــة التــدريس 
 الجامعة 

    

     الجهاز اإلداري في الجامعة 

     الطلبة 

     الجامعات األخرى

كيف يتم التأكد من وضوح رسالة الجامعة وأهدافها للجهات الموضحة في الجدول  - ز
 1وضح ذلك . أعاله  

       _ 

        -
        -
        -

 
 :هل للجامعة خطط في مجاالت   -ح

 . وضح ذلك)    ( كال )     ( م نع: التعليم  -1
 -
 -
 -
 -
 .وضح ذلك)    ( كال )     ( نعم : البحث العلمي  -2
 -
 -
 -
 -



 .وضح ذلك)    ( كال )     ( نعم : خدمة المجتمع وتنميته  -3
 -
 -
 -
 -
 .وضح ذلك)    ( كال )     ( نعم : التدريب-4
 -
 -
 -
 -
 .وضح ذلك(    ) كال )     ( نعم : تطوير البنى التحتية -5
 -
 -
 -
 -

) حسب األولوية التي تحظى بها (  2) رتب المهام التالية والوضحة في الجدول     -ط
 1( لألولوية الثالثة ( 3)لألولوية األولى    و ( 1)ضع 

 ( 2) جدول 
 االولوية المهمة 

1 2 3 

    التعليم

    البحث العلمي

خدمــة المجتمــع  
 وتنميته

   

    التدريب

    تطوير البنى التحتية

 
 .ما مبررات هذا الترتيب ؟ وضح ذلك  

       _ 



        -
        -
        -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموارد المادية(  2) استبانة 
 

 :الموارد المادية 
 :  األرض    -1

ما مساحة األرض المقامة عليها الجامعة بكامل انشاءاتها وفي مختلـف مواقعهـا       - أ
 (:المربع بالمتر ) 

 
 (إرفق ما يثبت ذلك : ) هل األرض المقامة عليها الجامعة مخصصة  - ب

 من الدولة  -
 مملوكة للجامعة   -
 مؤجرة  -

 

 :االبنية   -2
 ما عدد األبنية المقامة على أرض الجامعة وما مساحات كل منها ؟ - أ

 المساحة بالمتر المربع                      اسم البناية



- 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
)  ومامعدل مساحة القاعة الواحدة بالمتر المربع )  ( ماعدد القاعات التدريس ؟   -ب
.) 
ومامعدل مسـاحة المعمـل   )  ( ماعدد المعامل والمختبرات الطالبية والبحثية ؟  -ج

 )  (.والمختبر الواحد بالمتر المربع 
 (.  )ومامعدل مساحة المدرج الواحد بالمتر المربع )  ( ماعدد المدرجات ؟  -د

ومامعدل مساحة المكتب االداري الواحد بـالمتر  )  ( ماعدد المكاتب االدارية ؟  -هـ
 )  (.المربع 

)  ( ماعدد المرافق واالنشطة الطالبية والخدمية والثقافية والرياضية والصـحية   -و
 )     ( .ومامعدل مساحة الواحد منها بالمتر المربع 

ألغراض المخصصة لها وكفاءة اسـتخدامها ،  مامدى مالءمة المباني والمنشآت ل -ز
 :وتوافر الشروط العامة فيها 

)     غير مالئمة اطالقـا  )    ( مالئمة الى حدما وبحاجة الى تطوير )     ( مالئمة جدا 
. ) 
 
 :حدد المباني والمنشآت التي بحاجة الى تطوير -ح
 -
 -
 -
 -
 -
 ؟هل للجامعة خطة انشائية تلبي احتياجات التوسع -ط

 )     (كال )      ( نعم 



 )      (ماالميزانية المقدرة للخطة االنشائية ؟ قدر ذلك بالدوالر  -ي
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الموارد المالية (  3) استبانة 
 ( : 3) األجهزة التي تتولى الشؤون المالية والرقابية في الجامعة يتم تحديدها كما الجدول -1

 ( 3) جدول 

المهام التي تنفذها بشكل  الرقابيةاسم الوحدة المالية و
 مختصر

 عدد الموظفين

   

   

   

   

   

 



ما هو النظام المالي والمحاسبي المعمول به في الجامعة ؟ وما مدى تحقيقه   -2
ألهداف الجامعة واألهداف المالية والرقابية المحددة نظامًا ؟ يرجى توضيح ذلك 

 1مع ارفاق النظام 

 -

 -

 -

 -

وارد المالية ومصادر التمويل التي تعتمد عليها الجامعة لتغطية نفقاتها ما الم- 3
 السنوية ، وما نسبتها في موازنة الجامعة السنوية في الوقت الحاضر ؟ 

 الموارد المالية ونسبة مساهمتها في موازنة الجامعة(  4) جدول 

             

الرقم 
 المتسلسل

 

 الموارد

 مصدر التمويل

حكومي ، ) 
 (ص خا

المبلغ  
 بالدوالر

 النسبة المئوية للموارد

 قياسا لموازنة الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل للجامعة خطة مالية لتأمين الموارد الالزمة لها ولتغطية نفقاتها السنوية  -4
 .ترفق رجاءا 1المنتظرة ، وانشطتها ؟

 

 .وضح ذلك1الية ؟ما اإلجراءات التي تتخذها الجامعة لضمان نجاح خطتها الم  -5

 -

 -

 -

 -

 

ما موقف الجامعة من نسبة اإلنفاق ؟ وهل للجامعة أية خطة لمراجعة نسب االنفاق   -و
 1؟ وضح  ذلك

 -

 -



 -

 -

كيف توزع الجامعة موازنتها السنوية على األقسام والكليات والمراكز وما األسس التي  -ز
 . تتبع في ذلك ؟  وضح ذلك 

لسنوية على أوجه اإلنفاق المختلفة الموضحة في الجدول  وزع موازنة الجامعة ا   -ح
 1باألرقام والنسب ؟(  5) 

 

 

 توزيع موازنة الجامعة حسب أوجه اإلنفاق(  5) جدول 

المبلغ  وجـــــه االنفاق
 بالدوالر

النسبة المئوية في 
 %الموازنة 

 

الرواتب واألجور : الفصل األول  -1
 :واالستحقاقات 

 . ن في الجهاز األكاديميرواتب العاملي  -

رواتب العاملين في الجهاز اإلداري والخدمات  -
 .المساعدة

 .استحقاقات  العاملين  -
التشغيل والصيانة :  الفصل الثاني  -2

 :  والخدمات العامة 

 :نفقات الصيانة والتشغيل   -

صيانة المباني  -1
 1واألجهزة والمعدات 

تجهيزات ومواد   -2
 1ولوازم 

  



كتب ودوريات  -3
 1راجع وم

 نفقات إدارية  -4

مؤتمرات ندوات  -5
 1وورش عمل 

 1البحث العلمي  -6

 1التدريب  -7

 1خدمات طالبية  -8

نفقات أخرى  -9
 1متنوعة 

 :التنمية والتطوير : الفصل الثالث  -3

 1تطوير اإلدارة  - أ
 1المشاريع الجديدة  - ب
 1المشاريع المستمرة  -ج

 

 

 1لموقرة يمكن تعديل النموذج وفق ما هو معمول به في جامعتكم ا 
  يرجى ارفاق نسخة من الموازنة السنوية العامة للسنوات الخمس الماضية

  1للجامعة
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (النظام التسييري ) االدارة (  4) استبانة 
 

ما البنية التنظيمية اإلدارية واألكاديمية والمالية القائمة حاليًا في الجامعـة ؟ يرفـق    -1
 ؟(داري واألكاديمي والمالي اإل) الهيكل التنظيمي 

 -
 -
 -
 -
 ( : 6) هل تشتمل البنية التنظيمية على المتطلبات التالية في الجدول  -2 

 كال نعم  المتطلب

   التخطيط االستراتيجي



   خدمة المجتمع

   المتابعة

االمن ، النقل ، ) الخدمات المساعدة 
 ( .ال  ...السالمة العامة 

  

 
 يل على هذه البنية التنظيمية في السنوات الخمس األخيرة ؟هل جرى أي تعد  -3

 .في حالة االجابة بنعم يرجى بيان موجبات التعديل )      ( . كال )    ( نعم 
 -
 -
 -
 -
 ما هو التنظيم األكاديمي في الجامعة ؟ يرجى بيان ذلك    -4
 -
 -
 -
 -
 
مجالس األقسـام ، ومجـالس   ماالصالحيات التي تتمتع بها المستويات المختلفة، ك   -5

الكليات ومجلس الجامعة ومجلس األمناء واللجان المتخصصـة المرتبطـة بهـا    
ال  ؟ ترفق الصالحيات لكل  11كاللجان الثقافية والبحث العلمي ، وشؤون الطالب 

 منها
 . هل يشارك أعضاء هيئة التدريس في صنع القرارات في الجامعة؟   -6

 .وضح االساليب )     ( ، كال )   (  انا ،  احي)    (  نعم        
 -
 -
 -
 -
 



ماطبيعة الحرية األكاديمية التي يمارسها اعضاء هيئـة التـدريس فـي أدائهـم        -7
 .وضح ذلك بالتفصيل 1لواجباتهم اوالتعبير عن آرائهم ؟ 

 -
 -
 -
 -
 إلى أي درجة توضح نظم الجامعة وتعليماتها الغايات والمهمات األساسية للعمـل - 8

اإلداري فيها ؟ يرجى إرفاق األدلة التنظيمية وأدلة اإلجراءات اإلداريـة ، ونظـم   
 1توصيف الوظائف والنظم المتعلقة بالعاملين واللوائح ذات العالقة 

 -
 -
 -
 -
 )     ( . كال )    ( هل للجامعة تشريعات خاصة لتعيين العاملين فيها ؟نعم    -9
 

جامعة في تحديد أعداد العاملين في المراكز اإلدارية ما األسس التي تستخدمها ال   -11
 وضح ذلك1واألكاديمية المختلفة في الجامعة ؟ وكيفية اختيارهم ؟

 -
 -
 -
 -
 

مااالسلوب الذي يتم فيه اختيار األشخاص للمراكز القيادية اإلداريـة العليـا فـي    - 11
 وضح ذلك1الجامعة ؟

 -
 -
 -
 -
 



يار األشخاص للمراكز القيادية األكاديمية العليا فـي  مااالسلوب الذي يتم فيه اخت   -12
 .وضح ذلك1الجامعة ؟

 -
 -
 -
 -
 

للعاملين في الجامعة مـن أكـاديميين    ( المحاسبة ) هل للجامعة نظام للمساءلة    -13
 1وإداريين ؟ يرفق النظام 

هل للجامعة نظام لتقويم أداء العاملين في الجامعة من أعضـاء هيئـة التـدريس      -14
 1واإلداريين ؟ يرفق النظام 

ما اإلجراءات التي تتخذها الجامعة لضمان استفادة العاملين مـن تقـويم أدائهـم      -15
 .؟وضح ذلك 

 -
 -
 -
 -
ما األدوات التكنولوجية الحديثة التي تستخدمها الجامعة في تنظيم العمـل اإلداري    -16

 .فيها وترشيده ؟ بين ذلك
 -
 -
 -
 -
 

 وضح ذلك1تي تستخدم الجامعة فيها هذه التكنولوجيا الحديثة ؟ما المجاالت ال  -17
 -
 -
 -
 -
 



ما اإلجراءات التي تستخدمها الجامعة لتدريب العـاملين فيهـا علـى اسـتخدام       -18
 وضح ذلك 1التكنولوجيا الحديثة في إنجاز مهماتهم ؟

 -
 -
 -
 -
العمل واإلبداع فيه  هل يوجد في الجامعة نظام حوافز لتشجيع العاملين على اتقان   -19

 1؟ يرفق النظام 
ما الطريقة التي تستخدمها الجامعة في اختيار العاملين الذين يمنحون هذه الحوافز   -21

 .وضح ذلك  1التشجيعية ؟
 -
 -
 -
 -
هل للجامعة سياسة واضحة حول تدريب العاملين اإلداريين لرفع كفاياتهم في إنجاز  -21

ه السياسة ؟ وما هذه البـرامج خـالل السـنوات    المهمات المنوطة بهم ، وما هذ
 وضح ذلك1الخمس األخيرة ؟

 -
 -
 -
 -
 

ما الطريقة التي تستخدمها الجامعة في التعرف إلى الحاجات التدريبيـة للعـاملين     -22
 .فيها وتحديدها ؟ وضح ذلك 

 -
 -
 -
 -
 
 



ا موضحة فـي  هل تتوافر في الجامعة العناصر الكفيلة بتوفير بيئة مناسبة للعمل كم-23
 ( : 7) الجدول 

 ( 7) جدول 
 كال نعم مدى توفره/ العنصر

   النظافة العامة

   الحياة االجتماعية

   تنظيم الحدائق

   تنظيم المكاتب

ما التعويضات أو االستحقاقات التي تمنحها الجامعات للعاملين فيها وللذين تنتهـي  -24
 خدماتهم ؟

السـتحقاق الممنـوح مـع إرفـاق الوثـائق      ا/ على التعويض  Xضع العالمة ) 
 ( التوضيحية

 .الضمان االجتماعي وتعويض نهاية الخدمة )        (        
 تأمين صحي )        (  
 تأمين على الحياة )        (  
 بدل مواصالت )        (  
 قروض سكنية )        (  
 توفير السكن )        (  
 ي الجامعة قبول األبناء ف)        (  
 نادي الموظفين )        (  
 السوق التعاوني )        (  
 مطاعم الجامعة )        (  
 صندوق التكافل االجتماعي)        (  
 (حدد)أخرى )        (  
 

ما الطريقة التي تستخدمها الجامعة في تأمين حاجتها مـن المـواد والتجهيـزات      -25
؟ وهل تستخدم الجامعة نظامًا محوسبًا في حصر ما  الالزمة لتسيير العمل اإلداري

 وضح ذلك 1لديها من هذه التجهيزات والمواد واألدوات ؟
 -



 -
 -
 -
 

كيف يتم صنع القرارات اإلدارية في الجامعة ؟ وضح ذلك مع بيان الجهات التـي     -26
 تتولى  ذلك 

 -
 -
 -
 -
 1يان الجهات التي تتولى ذلككيف يتم صنع القرارات األكاديمية في الجامعة ؟ ب   -27
 -
 -
 -
 -
هل يوجد لدى الجامعة نظام معلومات واتصاالت متطور يلبي حاجـات التخطـيط     -28

االستراتيجي والمتابعة واتخاذ القرار واالتصاالت الداخلية والخارجيـة ؟ يرجـى   
 التوضيح 

 -
 -
 -
 -
 -
 .جامعة ؟ وضح ذلك ما مدى مشاركة الطلبة والمجتمع في صنع القرارات في ال   -29
 -
 -
 -
 -
 



مااإلجراءات التي تتخذها الجامعة لتحسين العالقات االجتماعية بين العـاملين فـي    -31
 وضح ذلك1الجامعة من أكاديميين وإداريين ؟

 -
 -
 -
 -
 

ما هي النظم الفنية المتبعة في اإلدارات الفنية وإدارات الخدمات كالنقل والصيانة  -31
 ترفق رجاءا 1ال  ؟ 111واألمن والسالمة العامة 

 -
 -

 البرامج والتخصصات األكاديمية وتقويم الطلبة(  5) استبانة 
   
 ماالنظام المتبع في الجامعة ؟   -1
 )    (.كال)    ( نعم : نظام الساعات المعتمدة -
 )    (.كال)    ( نعم : النظام الفصلي -
 )    (.كال)    ( نعم : النظام السنوي -

 
 : التخصصات التي توفرها الجامعة على مستوى ما عدد  -2
 )   (عدد التخصصات : الدرجة الجامعية األولى في الكليات والمعاهد والمراكز المختلفة  -
 )    ( .عدد تخصصات الدكتوراه )    ( عدد تخصصات الماجستير : الدراسات العليا  -

 

 تطرحها الجامعةالتخصصات والبرامج والدرجات العلمية التي (  8) جدول 
 :يرجى بيانها بتوضيح كل درجة علمية تمنح وفق الجدول التالي 

 التخصص المؤسسة

الدبلوم  البكالوريوس التخصص/ القسم المركز/المعهد / الكلية
 العالي 

 الدكتوراه الماجستير



 
 
 
 
 
 
 

 

     

بمـا يتفـق ونظـم      يمكن االستعانة بجداول إضافية إذا لزم األمر أو تعديل الجـدول : ملحوظة 
 1جامعتكم

 
 
ما هي تعليمات الجامعة بخصوص مكونات الخطة الدراسية لكل درجة علمية  ولكل تخصص  -3

 ؟ وضح ذلك ؟
 -
 -
 -
 -
 
هل تضع الجامعة معايير بالنسب والساعات لمكونات الخطة الدراسية لكل تخصص ؟وضـح   -4

 ذلك 
 -
 -
 -
 -
لبكالوريوس يرجى توضيحها بشكل تفصيلي كما هو مامكونات الخطة الدراسية على مستوى ا -5

 ( . 9) مثبت في الجدول 

  
 مكونات الخطة الدراسية على مستوى البكالوريوس(  9) جدول 



 
 

 مكونات الخطة الدراسية للتخصص

 توزيع النسب او الساعات المعتمدة

كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

كليات 
 أخرى

 ت جامعةمتطلبا
 
  
 

 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 
 

 متطلبات قسم 
 
 
 

 متطلبات حرة
 
  
 

 أخرى
 

 

     

 
 مجموع الساعات المطلوبة للتخرج 

  

     

 
من ضمن المجموع المذكور أعاله ، مـا  

     



المختبـرات  ) عدد الساعات التطبيقيـة  
( والمشاغل والتدريب العملي والميـداني  

  ونسبتها من الخطة ؟
 

 
مامكونات الخطة الدراسية على مستوى الدبلوم العالي يرجى توضيحها بشكل تفصيلي كمـا   -6

 ( . 11) هو مثبت في الجدول 
 
 
 
 

 مكونات الخطة الدراسية على مستوى الدبلوم العالي(  11) جدول 
 
 

 مكونات الخطة الدراسية للتخصص

 توزيع النسب او عدد الساعات المعتمدة

 كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

كليات 
 أخرى

 متطلبات جامعة
 

 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 متطلبات قسم

 
 متطلبات حرة 

 
 أخرى

 
 مشروع تخرج

 

     



      مجموع الساعات المطلوبة للتخرج  

من ضمن المجموع المذكور أعاله ، مـا  
تبـرات  المخ) عدد الساعات التطبيقيـة  

( والمشاغل والتدريب العملي والميـداني  
 ونسبتها من الخطة ؟ 

     

 
 

مامكونات الخطة الدراسية على مستوى الماجستير يرجى توضيحها بشكل تفصيلي كما هـو   -7
 ( . 11) مثبت في الجدول 

 
 

 مكونات الخطة الدراسية على مستوى الماجستير(  11) جدول 
 
 

 تخصصمكونات الخطة الدراسية لل

 الساعات المعتمدة/ توزيع النسب 

كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

كليات 
 أخرى

 متطلبات جامعة
  
 
 

 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 
 

 متطلبات قسم
 
 

     



  
 متطلبات حرة

 
 
  

 أخرى
 
 
 

 رسالة
 

 

      مجموع الساعات المطلوبة للتخرج  

موع المذكور أعاله ،مـا  من ضمن المج
المختبـرات  ) عدد الساعات التطبيقيـة  

( والمشاغل والتدريب العملي والميـداني  
 ونسبتها من الخطة ؟ 

     

 
مامكونات الخطة الدراسية على مستوى البكالوريوس يرجى توضيحها بشكل تفصيلي كما هو  -8

 ( . 12) مثبت في الجدول 
 ية على مستوى الدكتوراهمكونات الخطة الدراس(  12) جدول 

 
 

 مكونات الخطة الدراسية للتخصص

 الساعات المعتمدة/ توزيع النسب 

كليات 
 إنسانية

كليات 
 علمية

كليات 
 هندسية

كليات 
 طبية

كليات 
 أخرى

 متطلبات جامعة 
 

     



 إجباري ، اختياري –متطلبات كلية 

 
 متطلبات قسم

  
 متطلبات حرة 

 
 أخرى

 
 رسالة

 

      ات المطلوبة للتخرج  مجموع الساع

من ضمن المجموع المذكور أعاله ، مـا  
المختبـرات  ) عدد الساعات التطبيقيـة  

( والمشاغل والتدريب العملي والميـداني  
 ونسبتها من الخطة ؟ 

     

يرجى تصميم الجداول بما يتفق وما هو معمول به في جامعتكم لمكونات الخطط الدراسية 
ا بالنسبة للجامعات التي تعتمد النظام السنوي وال تتبـع نظـام السـاعات    للدرجات العلمية ، أم

المعتمدة ، تصمم الجامعة جداول تتناسب مع طبيعة مكونات الخطة الدراسية بحيث تعبر عن كل 
بالساعات الزمنية الفعلية التي تعطيها الطالب في قاعة التـدريس خـالل فتـرة    ( متطلب)مكون 

 1دة العلمية دراسته للحصول على الشها
 
 
األسس التي تراعيها األقسام في إعداد الخطة الدراسـية للتخصصـات التـي    / ما المعايير  -9 

 .وضح ذلك 1تقدمها ؟ 
 هل تلزم تشريعات الجامعة القسم بوضع وصف دقيق لمحتوى المواد التعليمية ؟ -11

 )    ( .كال )    ( نعم 
 لمواد التعليمية ؟وضح ذلك كيف يقاس التزام القسم بتطبيق محتوى ا -11

 -
 -
 -



 -
 هل محتوى المواد التعليمية متاح لالطالع عليها ؟  -12
 )     ( .كال )    ( نعم 
 

ما الطريقة واإلجراءات التي تستخدمها مجالس الكليات في إقرار الخطة الدراسية  -13
 .للتخصصات ؟ وضح ذلك 

 -
 -
 -
 -

لكليات في إقرار الخطة الدراسية للتخصصات ؟ عدد ذلك ما المعايير التي تأخذ بها مجالس ا -15
. 

 -
 -
 -
 -
 
 

ما الطريقة واإلجراءات التي تستخدمها الجامعة في إقرار الخطة الدراسية  للتخصص فـي   -16
كل من األنماط النظامية التقليدية وأنماط التعليم الحديثة كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعـد  

 .وضح ذلك لكل نمط 1؟
 -
 -
 -
 -
 

ما الطريقة التي تتخذها الجامعة لضبط التداخل في أوصاف المواد وتحقيق الترابط بينهـا   -17
 والتدرج في دراستها وتحديث محتواها ؟ وضح ذلك 

 -



 -
 -
 -
 )   ( .كال )   ( هل تقوم الجامعة دوريًا بمراجعة التخصصات والبرامج التي توفرها ؟ نعم  -18
ي تمت مراجعتها ولماذا  ؟ وماالجهة التي قامت بالمراجعة  ؟ بيـان  ما هي التخصصات الت -19

 ( 13) ذلك بالجدول 
 
 
 

 ( 13) جدول 
اسم التخصص الذي تم 

 مراجعته

بيان الجهة التي قامت  سبب المراجعة
 بالمراجعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
مع بيـان  هل تم الغاء أو فتح تخصصات خالل السنوات الخمسة األخيرة ؟ يرجى التوضيح  -21

 1األسباب والمبررات 
التخصصات التي 

 تم الغاؤها

التخصصات التي 
 تم فتحها

االسباب  اسم القسم اسم الكلية
 والمبررات

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 :ما هي شروط التخرج التي تحددها الخطة الدراسية في الجامعة بخصوص  -21
التعليم عن بعد )   ( التعليم المفتوح )   ( ي التعليم التقليد: عددالساعات التي يدرسها الطالب .ا 

 )     (.اية انماط اخرى يذكر النمط وعدد الساعات )    ( 
التعلـيم  )   ( التعليم التقليدي : ما معدالت المواد والمعدالت التراكمية التي يحرزها الطالب . ب

 )     (.دد الساعات اية انماط اخرى يذكر النمط وع)    ( التعليم عن بعد )   ( المفتوح 
: ما نسب انتظام الطلبة في الدراسة والحدين الزمنيين األدنى واألعلى للتخرج وغيـر ذلـك   . ج

اية انماط اخـرى يـذكر   )    ( التعليم عن بعد )   ( التعليم المفتوح )   ( التعليم التقليدي 
 )     (.النمط وعدد الساعات 

 -
 -
 -
 -
 
 

ن في التخصصات المختلفة الذين تقدر الجامعة أن فرص العمل متاحـة  ما نسبة الطلبة الخريجي -22
 ؟ 14لهم مباشرة بعد تخرجهم وضح ذلك في الجدول 
 



 
 
 
 
 
 
 ( 14) جدول 

نسبة الحصول على فرص  نسبة الخريجين المتوقعة اسم التخصص
 العمل

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            



 
 
 
 
 
 

 ضاء هيئة التدريس ومساعدوهمأع( 6)استبانة 
 :أعضاء هيئة  التدريس  -1

الرجاء إعداد دليل حديث بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة توضح فيه أسـماء     -أ
أعضاء هيئة التدريس مع بيان رتبهم األكاديمية والجامعات التي تخرجوا منهـا  

 1وسنة التخرج والتخصص العلمي الدقيق لكل منهم 
 
 

 خصائص أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الكليات(  15) جدول 
 .....................القسم /الكلية

الرتبة  االسم القسم
 الجامعية

الشهادة  الجنسية
الجامعية 
 وتاريخها

التخصص  مصدرها
 الدقيق

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 :ية ولكل قسم  يرجى توزيع الجدول اعاله وفق الجداول التخصصية االت  -ب
 1توزيع أعضاء هيئة التدريــس حسب رتبهم العلمية المختلفة 

 ( 16) جدول 
 استاذ استاذ مشارك استاذ مساعد مدرس مساعد الرتب العلمية

     متفرغ

     غير متفرغ

  
توزيع أعضاء هيئة التدريس من حيث البلدان التي حصلوا منها على شهاداتهم (  17) جدول 

 1والشهادات األدنى ( الدكتوراه)العليا 

بلد الحصول 
 على الشهادة

بلدان اوروبا  بلد عربي
والواليات 
 المتحدة

 اخرى دول شرق اسيا

     شهادة الدكتوراه

شهادة 
 الماجستير

    

شهادة الدبلوم 
 العالي

    

 1توزيع أعضاء هيئة التدريس حســـب النوع والفئة العمرية(  18) جدول 
سنة القـل   51 سنة فاكثر 61 عمرال/ النوع 

 سنة 61من 

سنة القـل   41
 سنة  51من 

 سنة  41اقل من 

     ذكور 

     اناث



     

 
 
 
 

النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس ، موزعًا حسب الرتب األكاديمية (  19) جدول 
 المعمول بها في الجامعة

 التدريسية عدد الساعات النصاب التدريسي  حسب المرتبة العلمية

  استاذ

  استاذ مشارك

  استاذ مساعد

  مدرس

وزع ساعات العمل األسبوعي في المتوسط ألعضاء هيئة التـدريس حسـب    - 2/ج
 :رتبهم العلمية كما مبينة في الجدول 

 
 توزيع ساعات العمل األسبوعي ألعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة(  21) جدول 
 ......................كلية 
 استاذ استاذ مشارك استاذ مساعد مدرس النشاط

     التدريس الفصلي

     ارشاد الطلبة األكاديمي 

     لقاءات مكتبية مع الطلبة 

     اإلشراف على الرسائل 

     البحث العلمي 

     عضوية اللجان 

     خدمة المجتمع 

     المجموع الكلي 

 
ميات الرتب العلمية حسبما هو معمول به في جامعتكم وتكرار الجدول الرجاء تعديل مس: مالحظة 

 1بعدد الكليات 



وضح ذلك  ما األسس التي تعتمدها الجامعة في اختيار عضو هيئة التدريس وتثبيته وترقيته ؟-
التعليمات المتبعة في الجامعة والمتعلقة بتعيين وتثبيت وترقيـة أعضـاء   / يرجى إرفاق النظام و

 1دريس هيئة الت
 -
 -
 -
 -
ما النظام واإلجراءات التي تطبقها الجامعة في اختيار عضو هيئة التدريس ، وما درجة األخـذ  -

 1يرجى اإليضاح  بمبدأ الكفاءة والتنافس ؟
 -
 -
 -
ما هو النظام والمعايير المتبعة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس ، وما نسبة االعتماد علـى  -

التدريس ، نشر البحوث العلمية المحكمة، مدة الخدمة ، خدمة المجتمع : كل من العناصر التالية 
 1يرفق النظام  ، األنشطة الجامعية ؟

 -
 -
 -
 -
 
هل يرتبط تقويم تدريس عضو هيئة التدريس بتثبيته وترقيته ؟ وما هي اإلجراءات التي تطبقها -

 الجامعة لضمان استفادة عضو هيئة التدريس من تقويم تدريسه ؟
 -
 -
 -
 -
 

ما هي سياسة الجامعة لتشجيع التقويم الذاتي ألعضاء هيئة التـدريس ومـدى تطبيقهـا ،     -
 .والوسائل واألساليب التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس لتطوير أنفسهم ؟ وضح ذلك 

 -



 -
 -
 
 
 :االتي (  21) وضح االنشطة التي يمارسها اعضاء هيئة التدريس توضح بالجدول  - 

 ( 21) جدول 
عدد اعضاء هيئـة   اسم النشاط 

التــــــدريس 
 المشاركين

 النسبة

   االنتساب للجمعيات العلمية

   حضور المؤتمرات والندوات العربية

   حضور المؤتمرات والندوات الدولية واالقليمية

   المشاركة بالبحوث في المؤتمرات والندوات

   البحوث المنشورة في المجالت العربية والدولية

   بحوث المقبولة للنشر في المجالت العربية والدوليةال

   الجوائز العلمية التي حصل عليها

   الكتب المؤلفة والمنشورة

   الكتب المترجمة والمنشورة

   االشراف على رسائل الماجستير

   االشراف على رسائل الدكتوراه

الدورات التدريبية التي شارك بهـا داخـل وخـارج    
 الجامعة

  

   اللجان العلمية

   االستشارات العلمية

 
 
ما هو النظام الخاص بالتعامل مع أعضاء هيئة التدريس الذين يظهرون تميزًا في -

 التعليم أو البحث العلمي او خدمة المجتمع ؟ وضح ذلك 
 -



 -
 -
كيف تتعامل الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس الـذين ال يتقـدمون للتثبيـت أو    -

 دة زمنية معقولة ؟وضح ذلك الترقية ضمن م
 -
 -
 -
 -
 هل تتم االستفادة من أعضاء هيئة التدريس عند بلوغهم سن التقاعد؟يرجى التوضيح  -
 -
 -
 -
 -

 
 :مساعدو هيئة التدريس   -2
هل للجامعة خطة في تحديد احتياجات أقسامها من مساعدي أعضاء هيئة التـدريس ؟ يرجـى   -

 .ارفاق ذلك
 )    ( كال )  ( نعم                       

ما النظام الذي تطبقه الجامعة في اختيار وتعيين مساعدي أعضاء هيئـة التـدريس حسـب     - 
 التخصص والقسم ؟وضح ذلك 

 -
 -
 -
 -
 
 :ما هي سياسة الجامعة فيما يتعلق بمساعدي أعضاء هيئة التدريس في ما يتعلق باآلتي -
 .جيًا ؟ وضح ذلك تأهيلهم وتدريبهم وابتعاثهم داخليًا وخار. ا

 -
 -
 -



 
 1الواجبات والمهام المنوطة بهم وكيفية تقويم أدائهم .ب
 -
 -
 -
 
 1الحقوق والمزايا التي توفرها الجامعة لهم .ج
 -
 -
 -
 
ما هي سياسة الجامعة إزاء مساعدي هيئة التدريس الذين يفشلون في الحصول على الدرجـة  .د

 العلمية العليا ؟
 -
 -
 -
 -
 
 :برات والمشاغل فنيو المخت  -3
 ارفق ذلك1هل للجامعة خطة في تحديد احتياجات أقسامها من فني المختبرات والمشاغل ؟-

 )   ( .كال )   ( نعم 
ما هي سياسة الجامعة في تعيين فني المختبرات والمشاغل وتأهيلهم وتدريبهم وتطويرهم -

 .وتقويم أدائهم ؟ وضح ذلك 
 -
 -
 ؟ وضح ذلك 1تبرات والمشاغل ما هي حقوق وواجبات فنيي المخ-

 :الحقوق 
 -
 -

 :الواجبات



 
 الطلبة(   7)  استبانة 

 
 :القبول والتسجيل 

ما هو الجهاز الذي يتولى عمليتي القبول والتسـجيل للطلبـة فـي الجامعـة       -
 والمهام التي يقوم بها ؟ وضح ذلك

- 

 -
 -
 -
 ما عدد موظفي الجهاز واختصاصاتهم ؟ -

  )     (عددالموظفين 
 تذكر رجاءا: االختصاصات 

 -
 -
 -
 -
 
 :ما األسس التي تطبقها الجامعة في قبول الطلبة وتسجيلهم للدرجة الجامعية األولى -

 1معدل الثانوية العامة )    ( 
 1(  في المدرسة الثانوية ) العالمات الدراسية )    ( 
 1اختبارات خاصة بالقبول )    ( 
 1( ذكورًا وإناثًا ) المساواة االجتماعية )    ( 
 أخرى )    ( 

هل هناك استثناءات لهذه األسس فيما يتعلق بالفئات التالية مع إرفاق نصوص هذه االستثناءات -
 :والنسب واألعداد لكل فئة 

 1الطلبة العرب . ا
 -
 -
 1الطلبة األجانب . ب



 -
 -
 1الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة .ج
 -
 -
 1ئية أو الفقيرة الطلبة من المناطق النا. د
 -
 -
 1الطلبة على نفقتهم الخاصة وفق برامج قبول معينة .هـ
 -
 -

 1ما هي أدنى المعدالت للقبول في التخصصات المختلفة للسنوات الخمس االخيرة   -
 -
 -
 -
 -
 -
 
 
ما هي اإلجراءات التي تتخذها الجامعة أو تنوي اتخاذهـا لجـذب الطلبـة ذوي المسـتويات      -

 1الية للدراسة فيها ؟ وضح ذلك التحصيلية الع
 -
 -
 -
 -
عدد طلبة الجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة موزعين على األقسام في الكليات المختلفـة   -

 1وحسب الجنس ؟
 

 ( 22) جدول 



 :.....................القسم :...........الكلية 
 نسبة التطور عدد الطلبة السنة

  االناث الذكور

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام ) الخامسة 
 (التقويم 

   

 .يرتب جدول خاص لكل قسم في كل كلية : مالحظة 
 
عدد الطلبة الذين قبلتهم الجامعة سنويًا خالل السنوات الخمس األخيرة موزعين حسب الجنس ؟ -
1 

 ( 23) جدول 

 :.....................القسم :...........الكلية 
 نسبة التطور عدد الطلبة المقبولين السنة

  االناث الذكور

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام التقويم ) الخامسة 
) 

   

 

عدد خريجي الجامعة سنويًا خالل السنوات الخمس األخيرة موزعين حسب الكليات واألقسام   -
 1وحسب الجنس ؟

 ( 24) جدول 



 :.....................القسم ......:.....الكلية 
 نسبة التطور عدد الطلبة الخريجين السنة

  االناث الذكور

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام التقويم ) الخامسة 
) 

   

 

 نسب الرسوب والتسرب بين الطلبة للسنوات الخمس األخيرة ؟-

 ( 25) جدول 
 :.....................سم الق:...........الكلية 

 نسبة التطور نسب  السنة

  الرسوب النجاح

    االولى

    الثانية

    الثالثة

    الرابعة

عام التقويم ) الخامسة 
) 

   

 

 .ما االجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من نسب الرسوب ؟ وضح ذلك -
 -

 -

 -



 

الطلبة والفترات التي تتم بموجبها إجراءات  ما هي إجراءات ومراحل وخطوات عملية تسجيل-
 وضح ذلك 1هذه العملية ؟

 -

 -

 -

 -

 

 ما المعلومات التي تجمعها الجامعة عن الطلبة الذين يقبلون فيها ؟ وضح ذلك  -
 -

 -

 -
 

 ما الوسائل واألدوات التي تستخدمها في ذلك ؟ -

 -

 -

 -

 -

 .جى توضيح ذلك هل هناك نظام محوسب للسجالت والوثائق الطالبية ، ير-

 -

 -

 -

 -

 



 .هل هناك جهاز لمتابعة الخريجين وما هي الشؤون التي يتوالها ؟يرجى توضيح ذلك -

 -

 -

 -

 

 :األنشطة والخدمات الطالبية 

ما هو الجهاز الذي يرعى شؤون الطلبة في الجامعة ؟ وما هي اختصاصاته ومهامه -
 وضح ذلك 1؟

 -

 -

 -

 -
 نشطة والهيئات الطالبية ؟ ومدى تطبيقها ؟ما هي لوائح الجامعة بخصوص األ-

 -

 -

 -

 -

 

ما هي األدلة التي توفرها الجامعة للطلبة والتي تتضمن الخطط األكاديمية واللوائح والتعليمات -
الخاصة باألنشطة الطالبية والحياة الجامعية ، وخدمات اإلرشاد والتوجيه وأساليب تقويم الطلبة ، 

 1كهم ومحاسبتهم وغير ذلك ؟ ترفق الوثائق ومتابعة الخريجين وضبط سلو

 -

 -

 -



 

ما اإلجراءات التي تتخذها الجامعة لتوفير الخدمات كالسكن والرعاية الصحية واإلرشاد النفسي -
واالجتماعي وخدمات الرعاية االجتماعية للمحتاجين وذوي االحتياجات الخاصة والمبدعين منهم 

 .؟ وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث العلمي(  8)  ستبانة ا



ما هو الجهاز الذي يتولى تنسيق البحث العلمي في الجامعة وما مهامه وعالقته بالكليات  -1
واألقسام والمراكز المختلفة وارتباطه برئاسة الجامعة ، وعالقته مع مؤسسات دعم البحث 

 العلمي محليًا وعالميًا وضح ذلك ؟

 -

 -

 -

 -

 

 1خاصة بالبحث العلمي ؟ ترفق الخطة ما هي خطة الجامعة ال -

 -

 -

 -
 -

 1الجهات التي شاركت في صياغة هذه الخطة وإقرارها ؟ وإجراءات  ذلك /ما الجهة-

 -

 -

 -

 -

السياسات : ما هي العناصر األساسية التي تشتمل عليها خطة البحث العلمي من حيث  -
 1واإلجراءات وأسس المفاضلة بين البحوث وتوزيعها وتمويلها ؟

 

 -

 -

 -



 -

 

 إلى أي حد تتفق هذه الخطة وسياسة البحث العلمي للدولة ؟  -

 -

 -

 -

 -

 ما هي خطة الجامعة لمتابعة تنفيذ خطتها البحثية ؟-

 -

 -

 -

 -
 

كيف تقوم الجامعة خطتها البحثية وما الجهة التي تتولى ذلك والمدة التي يجري فيها  -
 1التقويم ؟

 -

 -

 -

 

 1نوات الخمس األخيرة وموجبات ذلك ؟هل تم تطوير الخطة في الس-

 -

 -

 -

 -



 

ما مقدار ونسبة ما خصصته الجامعة للبحث العلمي في السنوات الخمس األخيرة من موازنتها -
السنوية وتوزيعها على مجاالت البحث العلمي المختلفة والمرتكزات واألسس التي اعتمدتها 

 ( 26) ل الجامعة في تخصيص هذه النسبة ؟ توضيح ذلك في الجدو

 ( 26) جدول 

الميزانية للبحث %  السنة
 العلمي

االسس التي اعتمدتها الجامعة في تخصيص 
 هذه النسبة

   االولى

   الثانية

   الثالثة

   الرابعة

   (عام التقويم )الخامسة

 

هل هناك عالقة بين مخصصات البحث العلمي للقسم وانتاجيته العلمية من بحوث منشورة -
 وضح ذلك 1اجستير ودكتوراه ؟ورسائل م

 -

 -

 -

 -

 

حدد استعمال الجامعة لكل من األساليب التالية لتنشيط البحث العلمي مع ارفاق الوثائق  -
 :التوضيحية 



ومامتوسط الدعم للبحث )     ( . كال )    ( نعم : الدعم المالي للبحوث   -
 ( $ )      الواحد 

ومامتوسط الدعم للدورية )     ( . كال (   )  نعم : إصدار الدوريات العلمية   -
 ( $ )      الواحدة 

 

ومامتوسط الدعم )     ( . كال )    ( نعم : المؤلفات العلمية المتخصصة   -
 ( $ )      للمؤلف الواحد 

 

ومامتوسط )     ( . كال )    ( نعم : عقد المؤتمرات العلمية المتخصصة   -
 ( $   )    الدعم للمؤتمر الواحد 

 

دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات متخصصة خارج / تسهيل   -
ومامتوسط الدعم للمشاركة الواحدة في )     ( . كال )    ( نعم : البلد 

 ( $ )      المؤتمر 

 

)     ( . كال )    ( نعم : الدوريات العلمية المتخصصة / توفير المراجع    -
 ( .$ )      والدوريات في السنة الواحدة  ومامتوسط الدعم للمراجع

 

)     كال )    ( نعم : توفير اإلتصال بقواعد وشبكات المعلومات في الخارج   -
 ( .$ )      ومامتوسط الدعم لتوفير االتصال ( 

 

)     ( . كال )    ( نعم : توفير الخدمات الحاسوبية في معالجة البيانات   -
 ( $ )      ات ومامتوسط لتوفير الخدم

 

)     ( . كال )    ( نعم : اشراك أعضاء هيئة التدريس في عقود بحثية   -
 ( $ )      ومامتوسط الدعم لمشاركة عضو هيئة التدريس في العقد الواحد 



 

ومامتوسط الدعم الجازة )     ( كال )    ( نعم : منح إجازات التفرغ العلمي   -
 ( $   )    التفرغ العلمي الواحدة 

 

ومامتوسط )     ( كال )    ( نعم : توفير أدوات ومعدات للبحث العلمي   -
 ( $ )      الدعم لتوفير االدوات والمعدات 

 

ومامتوسط )     ( كال )    ( نعم : تسهيل التفرغ الجزئي للبحث العلمي   -
 ( $ )      الدعم لتسهيل التفرغ الجزئي للبحث العلمي 

 

 1( حددها ) ى أساليب أخر  -

  
ما عدد البحوث التي قامت الجامعة بدعمها في السنوات الخمس األخيرة مع بيان عنوان البحث -

 1الباحثين ومبلغ الدعم لكل بحث / والباحث 

 ( 27) جدول 

عدد البحوث  السنة
 التي تم دعمها

اجمالي مبلغ  اسماء الباحثين اسماء البحوث
 الدعم

     االولى

     الثانية

     الثالثة

     الرابعة

عام ) الخامسة
 ( التقويم 

    

 



ما عدد البحوث العلمية التي قام أعضاء هيئة التدريس بنشرها في المجالت العلمية المختلفة   - 
 ( : 28) وماعدد المؤلفات العلمية موزعة على التخصصات العلمية المبينة في الجدول 

 ( 28) جدول 

التي تم عدد البحوث  التخصصات
نشرها في المجالت 
العلمية الصادرة عن 

 الجامعة

عدد البحوث التي 
تم نشرها في 
المجالت العلمية 
 العربية والعالمية

عدد المؤلفات 
من قبل اعضاء 
 هيئة التدريس

عدد المؤلفات 
 التي تم نشرها

     الطبية

     الهندسية

     العلمية

     التربوية

     االنسانية

 

عقود البحثية التي عقدتها الجامعة مع مؤسسات أو جهات محلية وأجنبية مع بيان تلك ما ال-
الجهات وموضوع العقود وقيمة كل عقد وعدد الباحثين من الجهتين المتعاقدتين ؟ وما مقدار 

 ( 29)ما تحصلت عليه الجامعة من هذه العقود ؟موضحا في الجدول 

 

 

 

 ( 29)جدول 

اسماء الجهات 
تعاقد التي تم ال

 معها

) نوع الجهة 
محلية ، عربية 

 (، اجنبية 

عدد الباحثين  موضع العقد
 المتعاقدين

نسبة الجامعة  قيمة العقد
 من العقد

      

      



      

      

      

 

 

 الدوريات التي تصدرها الجامعة واألبحاث التي نشرت في الدوريات من داخل الجامعة وخارجها -

 ( 31) جدول 

ء الدوريات اسما
التي تصدرها 

 الجامعة

االبحاث  التخصص
المنشورة من 

 داخل الجامعة

االبحاث % 
المنشورة من 

 داخل الجامعة 

االبحاث 
المنشورة من 
 خارج الجامعة

االبحاث % 
المنشورة من 
 خارج الجامعة

      

      

      

      

      

 

 

عقدتها الجامعة أو شاركت في عقدها في  ما المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التي
 1السنوات الخمس األخيرة ، مع بيان مجاالت هذه المؤتمرات وتواري  عقدها ومكانها 

 ( 31) جدول 

اسماء المؤتمرات والندوات العلمية 
 المتخصصة التي عقدتها الجامعة

 مكان االنعقاد  تاري  االنعقاد مجال المؤتمر 

    

    

    

    

    



 

هل تطبق الجامعة سياسة التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس ؟ يرفق كشف بأسماء أعضاء -
هيئة التدريس الذين استفادوا من هذه االجازه في السنوات الخمس األخيرة ومجاالت تخصصاتهم 

 1والجهات التي أمضوا فيها إجازاتهم ؟

 ( 32)جدول 

اسماء  اعضاء هيئة التدريس الذين 
 من التفرغ العلمي استفادوا

مجال 
 التخصص 

الجهة التي 
قضوا فيها 

 تفرغهم 

عدد مرات 
 التفرغ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ما قواعد وشبكات المعلومات التي توفرها الجامعة ألعضاء هيئة التدريس ؟ ولطلبة الدراسات -
 وضح ذلك1العليا ؟ ومدى استخدام أعضاء هيئة التدريس لهذه القواعد ؟ 

ما مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لهذه القواعد ، مع المؤشرات -
 1الموضحة لذلك ؟

 )     ( لم يستخدم )       ( استخدام مؤقت )     ( استخدام بشكل مستمر 

 -

 -

 -

 



 1هل استقبلت الجامعة أعضاء هيئة تدريس زائرين وما البحوث التي أنجزوها ؟-

 ( 33) جدول 

 اسم البحث المنجز اسم الجامعة االم مجال التخصص اسماء  اعضاء هيئة التدريس الزائرين

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمة المجتمع(  9) استبانة 
 

 وضح ذلك ما هي الجهة التي تتولى مسؤولية تنسيق أنشطة خدمة المجتمع في الجامعة ؟  -

 -

 -

 -

 -

  

 ما خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ، ترفق الخطة ؟ -

 -

 -

 -

 

 1الجهات التي شاركت في صياغة هذه الخطة وإقرارها وإجراءات ذلك ؟/ ما الجهة -

 -

 -



 -

 -

 

 1هل جرى تعديل هذه الخطة في السنوات الخمس األخيرة وموجبات ذلك ؟ -

 -

 -

 -

 -

مة المجتمع ومراكز للتطوير المهني ، ماهي مهامها ودورها في ربط هل للجامعة مراكز لخد-
  1الجامعة بالمجتمع ؟

 -

 -
 -

 -

ما هي اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال خدمة المجتمع في السنوات الخمس األخيرة  -
 في المجاالت الموضحة في الجدول مع إرفاق الوثائق التوضيحية ؟

 ( 33) جدول 

السنة  االولى السنة السنة
 الثانية

السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة
الخامسة عام 

 التقويم

  اسم النشاط

معارض فنية 
 وصناعية

     

      معارض كتب



      دورات للمجتمع

      ندوات ثقافية

      مشاريع تنموية

      تاهيل الموظفين

استشارات 
 للمؤسسات

     

اصدار مجالت 
 ثقافية

     

      تطوير التقنيات

معالجة مشكالت 
 اجتماعية

     

      اخرى

 

 

 

بيان بالمشروعات التي ساهمت الجامعة في تطويرها أو إنشائها وكانت ذات مردود إيجابي -
 وضح ذلك 1واضح على المجتمع في السنوات الخمس األخيرة ؟

 -

 -

 -

 -
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 علوماتالمكتبات ومصادر الم(  11) استبانة 
ما هو التنظيم اإلداري للمكتبة واللوائح الخاصة باالقتناء واألبحاث والتبادل والتعاون  -

 وغيرها ؟ وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

ما هي اإلجراءات الفنية المتعلقة باالقتناء والفهرسة والتصنيف واإلعارة والتبادل وغير ذلك -
 وضح ذلك  1؟

 -

 -

 -

 -

 

ومواقعها ومساحة كل منها والخدمات التي تقدمها ألعضاء  بيان توزيع المكتبات الجامعية-
 1هيئة التدريس والطلبة 

 ( 34) جدول 

الخدمات التي معدل عدد عدد مجموع معدل عدد  مساحتها موقعهااسم 



الكتب  ²م/ الطلبة  المكتبة
 فيها

الطلبة  المقاعد
للمقعد 
 الواحد

تقدمها 
 للمستفيدين

        

        

        

        

        

        

 

هل توفر المكتبة صيانة مستمرة لمقتنياتها وما هي النظم والقواعد والمعايير التي تطبقها   -
 المكتبة في ترميم وحفظ وصيانة مقتنياتها ؟ 

 -

 -

 -

 -

 

 ما مدى توفر الخدمات التالية ألعضاء هيئة التدريس وللطلبة ؟  -
 ( 35) جدول 

 العدد نوع الخدمات

  حواسيبال

  قواعد المعلومات الحاسوبية

  االقراص الحاسوبية

  االفالم واالشرطة

  شبكة االنترنت

 



كيف تحدد الجامعة حاجاتها للكتب والمراجع العلمية والدوريات ومصادر المعلومات ؟ ودور  -
 أعضاء هيئة التدريس في ذلك ؟ وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 

يات التي تشتمل عليها المكتبات الجامعية حسب عدد الكتب والمراجع العلمية والدور -
 ( . 36) التخصصات  ومامعدل عدد الكتب لكل طالب وضح ذلك بالجدول 

 ( 36) جدول 

معدل عدد الكتب  الدوريات المراجع العلمية عدد الكتب التخصصات
 لكل طالب

     الطبية

     الهندسية

     التربوية

     االنسانية

     العلمية

     رىاخ

     المجموع

 

ما متوسط عدد الكتب والدوريات التي حصلت عليها المكتبات خالل السنوات الخمس األخيرة -
 ( 37)في كل تخصص ؟ وضح ذلك بالجدول

 

 



 

 

 

 

 

 ( 37)جدول 

 متوسط عدد الكتب والدوريات  التخصصات

السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى
لخامسة عام ا

 التقويم 

      الطبية

      الهندسية

      التربوية

      االنسانية

      العلمية

      اخرى

 

ماهي المجموعات الخاصة األخرى التي تحتفظ بها المكتبة كالخرائط الجغرافية -
 والجيولوجية والوثائق اإليداعية والمجموعات المتخصصة وغير ذلك ؟ وضح ذلك 

 -

 -

 -

 -

 



 .زائر يوميا )        ( ما متوسط عدد الزائرين اليومي للمكتبة ؟ -

 .ساعة )       ( ما معدل الساعات التي تفتح فيها المكتبة أسبوعيًا ؟ - 

 .العالقات التي تربط المكتبة مع المكتبات األخرى  -   

 

 ( 38) جدول 

 العدد نوع العالقة التي تربط المكتبة

  محليا

  عربيا

  ليادو

 

 1ما عدد الموظفين والعاملين في مكتبات الجامعة وبيان مؤهالتهم ؟   -ق

 وضح ذلك  1ما اإلجراءات التي تقوم بها الجامعة لتطوير كفايات العاملين في المكتبة ؟-

 -

 -

 -

 -

 

 وضح ذلك1ما الخدمات المساعدة التي توفرها المكتبة للمستفيدين من خدماتها ؟ -

 -

 -

 -

 -

 



مات التي تقدمها المكتبة للمجتمع المحلي كاإلعارة والمطالعة وغير ذلك ؟ وضح ما الخد-
 ذلك 

 -

 -

 -

 -

 

المصنفات التي تفقد كل عام ونسبتها من مجموع مقتنيات المكتبة / ما هي عدد الكتب -
 1للسنوات الخمس األخيرة  موزعة حسب التخصصات ؟

 ( 39) جدول 

 عدد الكتب المفقودة  التخصصات

السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية نة االولىالس
الخامسة عام 
 التقويم 

      الطبية

      الهندسية

      التربوية

      االنسانية

      العلمية

      اخرى

الكتب % 
 المفقودة 

     

 

 



 

 
 

 

 

 جينالعالقات الثقافية والعالقات العامة وشؤون الخري(  11) استبانة 
 

  1ما هي األجهزة التي تتولى مسؤولية هذه األنشطة ومهامها ؟-1      

 ( 41) جدول 

 عدد العاملين المهام الموكلة اليه اسم الجهاز 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

ما هو النظام المتبع في الجامعة لتحديد مهام العالقات العامة وما هي اإلجراءات التي  -2
ا لدى المجتمع وإجراءاتها لرسم الصورة المناسبة ؟وضح تتخذها الجامعة للتعرف إلى صورته

 .ذلك 

 -

 -



 -

 -

  

ما اتفاقات التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات المختلفة محليًا وعالميًا -3
 1وموضوع كل اتفاقية وتاريخها 

 ( 41) جدول 

اسم الجامعة او المؤسسة 
 التي ابرمت اتفاقية معها

وضوع م تاري  االتفاقية
 االتفاقية

: بيان مكان المؤسسة 
 محلية ، عربية ، عالمية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 



 

ما المشروعات واألنشطة التي تم تنفيذها والتي اشتملت عليها هذه االتفاقيات سواء ما  -4
) تعلق منها بأعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو العاملين ؟ في الجامعة بيان ذلك بالجدول

42 .) 
 ( 42) جدول 

اسم الجامعة او 
المؤسسة التي ابرمت 

 اتفاقية معها

نوع النشاط او 
المشروع المتفق 

 عليه

عضو ) المشمولين بالنشاط او المشروع 
 (هيئة تدريس ، الطلبة ، العاملين 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



بيان عضوية الجامعة ومؤسساتها في المنظمات واالتحادات المحلية واإلقليمية والدولية  -5
 ؟

 ( 43) جدول 

 اسم المنظمة او االتحاد اسم الجامعة والمؤسسة

 دولي اقليمي محلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 .مااالساليب التي تتبعها الجامعة لمتابعة شؤون خريجيها ؟ يرجى بيان ذلك  -6
 -

 -

 -

 -

 -



 

هل تستأنس الجامعة برأي جهات العمل والجامعات التي يواصل خريجوها دراساتهم فيها  -7
 1وكيف يتم ذلك ؟ 11لك للتعرف إلى مستوى أداء الخريجين ؟ وذ

- 

 -

 -

 -

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


