
تقويم واعتماد
برنامج تعليم  

  مؤسسات التعليم العال  
 
ف

عاطف محمد خض  نصار .د
المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة



الرؤية
هور ، الوحدة كيان لضمان جودة التعليم بكلية الزراعة ، جامعة دمن

. م واالعتمادوتأهيلها لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعلي

الرسالة
ي كافة األنشطة التى تقوم بها الكلي

 
ة من تعليم متابعة جودة األداء ف

المستمر وبحث علمي وخدمة مجتمع لالرتقاء بدور الكلية وتطويره
ك من خالل لكسب ثقة المجتمع وفقا لرسالتها وأهدافها المعلنة وذل

.  نظم وإجراءات تتسم بالعدالة والشفافية

وحدة ضمان الجودة



 مؤسسات التعليم العالي 
 
جوهر الفاعلية التعليمية ف

القة يقدم به المعارف المتخصصة والمها رات الذهنية والمهنية ذات الع
كاديمية بالتخصص لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمعايير ا 

.معتمدة
ية يجب ان يحدث باستمرار لمواكبة التحديات االقتصادية واالجتماع

 البيئة الخارجية المحيطة بمؤسسات التعلي
 
العالم والتكنولوجية ف

امج التعليمية حتمية ا ي ظل العولمة المعارصة فرضت عىل الير
 
لسىع الجاد ف

بما يؤدى إل والمخطط لتحسير  وضمان استمرا رية جودة فاعليته التعليمية
ىل والدول من زيادة قدرته عىل التنبؤ باحتياجات ومتطلبات سوق العمل المح
ية، والتخطيط لتوفير التخصصات المختلفة من ه ذه الموارد ذات الموارد البشر

ة والمستهدفة .المها رات المتمير 

نامج التعليم   البر



نامج الت عليم  عملية تقويم واعتماد البر

نامجإدارةمنالتحقق منيمكنهالذيالنحو عىلالبر

 ة،المخططوأهدافهرسالتهلتحقيقبكفاءةاألداء
 
وف

العمليةفاعليةمستوىمنالتحققالوقتنفس

نامجالتعليمية   للبر
لتنميةاس  األسنشاطهتمثلوالت 

اسيةقيأكاديميةلمعايب  وفقا الطالبومهاراتمعارف

مواصفاتبخريجي   توفب  إلوتؤدىورسالته،تتفق

توقعاتوتقابلالعملسوقومتطلباتتتفق

  المستفيدين
 
.المجتمعف



اإلطار العام لعملية تقويم واعتماد البرنامج

أهلية المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد•

٢٠٠٦لسنة ٨٢المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم : أوال

ماد من الهيئة ألي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في مصر التقدم بطلب االعتيمكن•

هلية الكافية لواحد أو أكثر من البرامج التعليمية التي تقدمها بشرط أن يتوافر لديها األ

:من خالل استيفاء الشروط التالية،  لذلك

ؤسسة أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل كم•

.للتعليم العالي

احدة أن تكون قد منحت شهادة دراسية في البرنامج التعليمي المطلوب اعتماده مرة و•

.على األقل

. قةأن يكون لديها رسالة محددة ومعتمدة من المجلس الحاكم، وخطة إستراتيجية موث•

.العتمادتقديم ما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة مباشرة على طلب التقدم ل•

٢٠٠6لسنة ٨٢المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم : ثانيا  



مادأهلية  المؤسسة للتقدم بطلب االعت

خيص من و • زارة أن تكون المؤسسة حاصلة عىل الب 
.عال  التعليم العال  للعمل كمؤسسة للتعليم ال

•  
 
نامجأن تكون قد منحت شهادة دراسية ف البر

.  قلمرة واحدة عىل األالتعليم  المطلوب اعتماده 

اتيجية موث• .  قةأن يكون لديها رسالة وخطة إسب 

ؤسسة تقديم ما يفيد موافقة الجهة التابعة لها الم•
ة عىل طلب التقدم لالعتماد .مباشر



:تستند معايير االعتماد على القيم الجوهرية التالية
االنتماء القومي والحفاظ على هوية األمة•

العمل من خالل قيم تحكمها النزاهة والموضوعية •

االلتزام بأخالقيات المهنة •

تنمية وحماية البيئة•

تنمية مهارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية•

استناد عملية اتخاذ القرارات على المعلومات الموثقة •

المساهمة الفعالة في دعم خطط التنمية القومية •

النظر للطالب على أنه محور العملية التعليمية•

المشا ركة الفعالة مع جميع األط راف ذات الصلة واالهتمام•

مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي•

التقييم الذاتي المستمر كأساس للتطوير •

السعي الجاد للتميز•



:ضوابط االعتماد

تحقيق متطلبات يمنح االعتماد من قبل الهيئة للبرنامج التعليمي عند التأكد من قدرته على•

(.لبرنامجإدارة البرنامج، والفاعلية التعليمية ل)المحاور الرئيسية للتقويم واالعتماد 

ر الخاصةيحجب االعتماد عن البرنامج في حالة عدم قدرته على تحقيق بعض المعايي•

مقر ا رت، والتعليم بالفاعلية التعليمية والمتعلقة بالمعايير األكاديمية، وتصميم البرامج وال

.والتعلم، حيث تعتبر من المعايير الحاكمة في عملية التقويم واالعتماد

قوة في البرنامج تتولى الهيئة إخطار المؤسسة بالنتيجة النهائية والتي تتضمن مجاالت ال•

مختلف صوروالمجاالت المطلوب تحسينها، مع التأكيد على االستعداد التام للهيئة لتقديم

ماد البرنامج النصح واإلرشاد والتوجيه لمعاونة المؤسسة في الوفاء بمعايير تقويم واعت

.المحددة من قبل الهيئة



المحاور األساسية العتماد البرنامج•
و الذي والذي يركز بصفة أساسية على ضرورة التحقق من إدارة البرنامج على النح•

لتحقق منيمكنه من األداء بكفاءة لتحقيق رسالته وأهدافه المخططة، وفى نفس الوقت ا

تنمية معارف مستوى فاعلية العملية التعليمية للبرنامج والتي تمثل نشاطه األساسي ل
وفير خريجين ومهارات الطالب وفقا لمعايير أكاديمية قياسية تتفق ورسالته، وتؤدى إلى ت

هائيين في المجتمع بمواصفات تتفق ومتطلبات سوق العمل وتقابل توقعات المستفيدين الن
.ككل

سات التعليم تعتمد عملية التقويم واالعتماد للبرامج التعليمية في مؤس•
العالي على محورين أساسين هما 

إدارة البرنامج-1•

الفاعلية التعليمية للبرنامج-2•



نامجالهيئةقبلمناالعتماد يمنح للبر

قيقتحعىلقدرتهمنالتأكد عند التعليم  

االعتمادو للتقويمالرئيسيةالمحاور متطلبات

نامج،إدارة) نامجللالتعليميةوالفاعليةالبر .(بر



محاور التقويم واالعتماد

نامج-1 إدارة البر

معايب  3

نامجالفاعلية التعليمية للبر -2

معايب  8



محاور التقويم واالعتماد 

نامج-1 : إدارة البر

نامج- .رسالة وأهداف البر

نامج- .قيادة وتنظيم البر

.الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة-
.



نامج-2 :  الفاعلية التعليمية للبر

امج- .المعايير األكاديمية للير
نامج- .  تصميم الير
.التعليم والتعلم-
.الطالب-
.أعضاء هيئة التدريس-
.تقويم مخرجات التعلم-
.التعزيز والتطوير-
نامج- ات نجاح الير مؤشر



رسالة 
وأهداف 
البرنامج

السمات 
المميزة 
للبرنامج

األهداف

الرسالة

نامج1/1 رسالة وأهداف البر

ج
ام
ن
ر

ب
 ال
رة
دا
إ



نامج2/1 قيادة وتنظيم البر

قيادة 
وتنظيم 
البرنامج

نظم 
المعلومات 
والتوثيق

ي الهيكل التنظيم
والجهاز اإلداري

القيادة 
األكاديمية
للبرنامج ج

ام
ن
ر

ب
 ال
رة
دا
إ



مة   الموارد المالية والتسهيالت الداع3/1

البنية 
التحتية 
يا لتكنولوج
المعلومات

ت التسهيال 
المادية 
ة.الداعمة

الموارد 
الداعمة ج

ام
ن
ر

ب
 ال
رة
دا
إ



امج1/2 المعايب  األكاديمية للبر

مواصفات الخري    ج

تبت  المعايب  األكاديمية

نامجالفاعلية التعليمية للبر ( 2)

ن
ر

ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



نامج2/2 تصميم البر

هيكل 
نامج البر

1   المشاركة
 
ف

نتصميم امجالبر
2

المقررات
الدراسية

3
وتطوير مراجعة

نامج البر
4

ن
ر

ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



سياسات وإجراءات القبول•

اإلرشاد األكاديم  •

الدعم األكاديم  و المادي•

امج• اراء الطالب عن البر

الطالب

ن
ر

ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



أعضاء هيئة التدريس4/2

الهيئة /كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس•

المعاونة

يئة اله/تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس•

المعاونة

.اراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم•

ن
ر

ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



التدريب وتنمية 
مهارات الطالب

لتعلم الذاتىا

سياسات التعليم 
والتعلم

التعليم والتعلم5/2

ن
ر

ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



تقويم مخرجات التعلم6/2

ن
ر

ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



التعزيز والتطوير7/2

خطة التعزيز والتطوير-

 ادارة الجودة -
 
نامجف البر ن

ر
ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



نامج8/2 ات نجاح البر مؤشر

ة أساليب التقويم غب  المباشر

 ة أساليب تقويم التميب   ودعم القدر

نامج التنافسية للبر

ن
ر

ب
لل
ة 
مي
لي
تع
 ال
ية
عل
فا
ال

ج
ام



الراغبة المستندات المطلوبة من مؤسسات التعليم العال  
نامج التعلي   التقدم للحصول عىل اعتماد البر

 
م  ف

اتيجية للمؤسسة الخطة اإلسب 

  نامج التعليم الدراسة الذاتية للبر

 البكالوريوس  
دراسات الليسانس وال/ الالئحة الداخلية لمرحلت 

العليا

الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة

  نامج التعليم توصيف البر

توصيف المقررات التعليمية

نامج والمقررات التعليمية عن السنة الدراسي ةتقارير البر ة األخب 

ملء استمارات التقييم الكم  للموارد المادية

  نامج التعليم ل الدفع شيك مقبو : رسوم التقدم لالعتماد للبر

 مض 
ً
 باسم الهيئة بقيمة مالية قدرها ثالثون ألف جنيها

ً
يا



آليات ومتطلبات التقدم العتماد 
نامج  البر

نامج طلب التقدم العتماد البر

 ويم رسوم التقيتعي   عىل  المؤسسة أن تؤدي

  يحددها مجلس إدارةواالعتماد 
نامج والت  للبر

  
 
ون   الهيئة والمعلن عنها عىل موقعها االلكب 
 
 ف

بول خالل ثالثي   يوما عىل األكبر من إخطارها بق

الطلب



 إرسال المستندات المطلوبة:
عتمادلالالمؤهلالتعليميبالبرنامجالخاصةالذاتيةالدراسةتعتبر

إليهمستسندوالذينالمعتمدينالمراجعينلفريقاألساسيالمرجع

ةالهيئقبلمنالمحددةوالمعاييرللمحاوروالتقويمالمراجعةمهام

ةالميدانيالزيارةأثناءللبرنامج

 الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين
وذلك،المعتمدينالمراجعينلزياراتموعدبتحديدالهيئةتقوم

قيتلمنأشهرستةتتعدىالفترةخاللالمؤسسةمعبالتنسيق

لهيئةاوتخطرالمعنىالبرنامجالعتمادللتقدمالمؤسسةطلبالهيئة
.التقويمعمليةخاللاتباعهاسيتمالتيباإلجراءاتالمؤسسة



 علنية ومغلقة معاجتماعات ومقابالت تنظيم

از الجه/ أعضاء هيئة التدريس/ ممثلي   للطالب

األطراف المجتمعية / اإلداري

 الوثائق المقدمة إطالع المراجعي   عىل

لجمع المالحظة يستخدم المراجعون أسلوب

ب أسالي/ مثال ذلك مالحظة قاعات التدريس)األدلة 

/  المرافق العامة/ المكتبة/ المعامل/ التدريس

ها (وغب 

اثناء الزيارةاألنشطة



نتائج عملية التقويم
(أ)داالعتمامنح

(ب)االعتمادعدم

 يتضمن
ً
اتوالمؤشر المعايب  يوضحالهيئةمنتقريرا

  والعنارص
نامجيطبقها لمالت  عىلليحصلمالذيالبر

  العجز ومستوىاالعتماد،
 
اتلمتطلباستيفائهف

نامجعىليجبوما االعتماد  لهتست  يحت  بهالقيامالبر

بطلبالتقدمإعادةيكونو .االعتمادعىلالحصول

ار قر تاري    خمناألقلعىلكاملعاممرور بعد االعتماد 

االعتمادبعدمالهيئة



ة ص ب –دمنهور –طريق القاهرة اإلسكندرية الزراع  –مجمع الكليات باألبعادية  مض59محافظة البحب 
Alabbaadiya campus – Cairo Alex agricultural road - Damanhour – Albeheira – P.O. Box 59 Egypt

Fax, (045) 3282623 / Tel., (045) 336 9850

Thank You



نامج • : آليات ومتطلبات التقدم العتماد الير
ي تقدمها مؤسس•

تمج التعليمية التى ات التعليم العالي يتناول هذا الجزء من عملية تقويم واعتماد الير

ي طلب التقدم لالعتماد من الهيئة، و •
 
ٕاعداد الد ا رسة آليات ومتطلبات التقويم لالعتماد متمثلة ف

قبل الذاتية، والزيا رات الميدانية للمراجعير  المعتمدين، وأدوار وواجبات المنسق المعير  من
نامج التعليمي الخاضع لالعتماد، والتقرير السنوي للير  .نامجالمؤسسة التابع لها الير

نامج • :  طلب التقدم العتماد الير
نامج التعليمي )• ي الملحق رقم ١أنظر النموذج رقم )تتقدم المؤسسة بطلب اعتماد الير

 
معتمدا من ٢ف

ي حالة ما إذا كانت المؤسسة تابعة لجام)األكاديمية / مجلسها الحاكم ومن مجلس الجامعة
 
عة أو ف

ي ( أكاديمية
نامج المعت  ي الملحق رقم ٢أنظر النموذج رقم)، وكذلك البيانات الوصفية الكافية عن الير

ف 
٢.)

و • نامج غير مستوف للشر ط المؤهلة للتقدم يتم رفض طلب التقدم لالعتماد إذا تبير  للهيئة أن الير
، وف  هذه الحالة ال يجوز للمؤسسة إعادة التقدم إال بع

ً
د انقضاء ستة لالعتماد والمشار إليها سابقا

.أشهر عىل األقل من تاري    خ رفض الطلب

وط المؤهل• نامج للشر ي حالة استيفاء الير
ة للتقدم لطلب تقوم الهيئة بمخاطبة المؤسسة رسميا ف 

و تحثها عىل االعتماد وذلك بما يفيد قبول الطلب خالل مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاري    خ التقدم
نامج وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة و الموض ح فيالجزء البدء بإعداد الدراسة ذاتية للير

.الثالث من هذا الدليل

ي يحددها مجل•
نامج والتى س إدارة الهيئة يتعير  عىل المؤسسة أن تؤدي رسوم التقويم واالعتماد للير

ي خالل ثالثير  يوما عىل األكير من إخطارها ب
ي ف 
ون  .قبول الطلبوالمعلن عنها عىل موقعها االلكيى



نامج • : إعداد الدراسة الذاتية للير

نامج التعليمي المؤهل لالعتماد المرجع األساسي •  لفريقالمراجعير  تعتير الدراسة الذاتية الخاصة بالير
ن قبل الهيئة المعتمدين والذين ستسند إليهم مهام المراجعة والتقويم للمحاور والمعايير المحددة م

نامج أثناء الزيارة الميدانية نامج ما يىلي لذلك . للير :يراىع عند إعداد الدراسة الذاتية للير

نامج التعليمي المؤهل للتقويم واالعتماد فريق ي• تول إعداد الد راسة تشكل المؤسسة التابع لها الير
نامج .الذاتية للير

ارج يتم إعداد الد راسة الذاتية بدقة ومصداقية وبمشاركة جميع األطراف ذات الصلة داخل وخ•
ورة توفير األدلة والوثائق المدعمة للبيانات الواردة بالدراسة .المؤسسة مع رص 

نامج الد راسة الذاتية للهيئة • ونيةثالث نسخ مطبوعة ون)تقدم المؤسسة التابع لها الير (  سخة الكيى

لس يفيد خالل المدة المنصوص عليها ومعتمدة من مجلسها الحاكم ومشفوعة بخطاب من رئيس المج
.بأن كافة البيانات الواردة بالدراسة صحيحة

ي الجزء الث•
 للنموذج المعد من قبل الهيئة والموضح ف 

ً
الث من هذا يتم إعداد الدراسة الذاتية وفقا

.الدليل

 للقواعد المنصوص•
ً
ي يتم جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة الذاتية وفقا

عليها ف 

.الجزء الثالث من هذا الدليل

ي ملحق منفص•
ل عن الدراسة يتم تجميع كافة النماذج المستوفاة لتوصيف اوالمقرارات الد راسية ف 

.الذاتية



نامج نموذج الدراسة الذاتية الخاصة بالير
.  ويشتمل نموذج الدراسة الذاتية عىل قسمير  رئيسيير  

نامج التع: القسم األول .  ليمي ويحتوى عىل البيانات الوصفية للير

ي 
ما يرتبط بهما من و ويحتوى عىل محاور ومعايير التقويم واالعتماد : القسم الثان 

نامج ي الير
 
ي سوف تخضع للقياس والتقويم ف

ات وعنارص وخصائص والتى .مؤشر

نامج إرشادات خاصة بإعداد الدراسة الذاتية للير
نامج التعليمي الخطوة األول واألكير أ ي عمليةيمثل إعداد الدراسة الذاتية الخاصة بالير

 
همية ف

ي للير •
نامج، حيث إنها تعير عن أسلوب التقويم الذانى نامج والذي يوصف لتقويم واالعتماد للير

ي يتمير  ب
ي ذلك من عنارص القوة التى

 
نامج بما ف ها وكذلك مجاالت ويشخص الوضع الحالي للير

ي تؤثر سلبا عىل إدارته وفاعليته
ي إضافة إل الخط, الضعف والتحديات التى

ة المستقبلية التى
 ,يات تتضمن الترصفات واألنشطة الممكنة لمعالجة عنارص الضعف ومواجهة التحد

 
وف

نامج واح د أو ضوء ذلك فانه يجب أن يكون هدف المؤسسة من إعداد الدراسة الذاتية لير
أكير 

ي من برامجها التعليمية هو القياس والتشخيص والتوصيف الرصي    ح والدقيق لع
نارص القوة التى

ي تحد من كفاءة وفاع
، وكذلك القيود التى نامج التعليمي المعت  لية مدخالته وعملياته يتمير  بها لير

.الفنية ومخرجاته لسوق العمل



نامج ا• امات األساسية إلعداد الدراسة الذاتية الناجحة للير  
:لتعليمي اإلليى

.  بذل الجهد والوقت الكافيير  •

نامج• .  مشاركة جميع األطراف ذات العالقة بالير

.  دعم القيادة األكاديمية للمؤسسة ألداء هذه المهمة•

.  المصداقية العالية والشفافية•

ي لما تضمنته الد راسة•
.  الدعم الوثائقى

.جمع وتحليل البيانات باستخدام األساليب العلمية وتكنولوجيا المعلومات•

.  عرض البيانات بشكل مقنع وجذاب•

نامجمن الدراسة الذات( مسودة)ومما هو جدير باإلشارة أنه يجب كتابة نسخة مبدئية • ية للير

نامج التعليمي المطلوب اعتماده من قبل الهيئة، ومناقشتها مع كافة األطراف ذات ال صلة بالير
.داخل وخارج المؤسسة







نامج  التعليممحاور ومعايير تقويم واعتماد الير

نامج • :المحور األول إدارة الير
ي توافر رسال•

 
ي تتمثل ف

نامج التعليمي التى ة وأهداف محددةيتعلق المحور األول بإدارة الير

ة، وموارد ما نامج، وقيادات أكاديمية وٕادارية ذات كفاءة متمير  لية ومعتمدة ومعلنة للير
نامج .وتسهيالت مادية داعمة لتحقيق رسالة وأهداف الير

نامج • ي الفاعلية التعليمية للير
:المحور الثان 

ي بالفاعلية التعليمية•
نامج عىل أداء العم,ويتعلق المحور الثان  لية التعليمية أي قدرة الير

علنة، ومن ثم بفاعلية وعىل النحو الذي يمكنه من تحقيق رسالته وأهدافه المعتمدة والم
ي تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة 

ي من الير ( مواصفات الخري    ج)المساهمة ف 
نامج و التى

ي المجتمع
م ما يمير  ولعل من أه. تتفق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية ف 

نامج هو وجود نظام شامل لتقويم مخرجات التعلم، و  الذي يعد من الفاعلية التعليمية للير
.المعايير الحاكمة العتماده



















































































المفاهيم األساسية والمصطلحات•















































































(13) نموذج رقم 

إرشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا الطالب



(١٤) رقم نموذج

إرشادات خاصة بتصميم قوائم استقصاء رضا

الهيئة المعاونة/ أعضاء هيئة التدريس




