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 رقم الصفحة  المحتوى 
 1 الدليل لجنة إعداد 

  كلمة رئيس الجامعة 

  كلمة لجنة إعداد الدليل 

  مقدمة 

  في الدليل المفاهيم والمصطلحات الواردة

  الركائز والمبادئ االساسية 

  اهداف التقييم 

  معايير التقييم 

  إجراءات التقييم 

  مهام لجنة التقييم 

  اإلطار الزمني للتقييم 

  المراجع

التقييم  ومؤشرات معايير :1مالحق     

: آليات التقييم 2ملحق     
 

 

 

 

 محتويات الدليل             
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 الصفة  االسم
  د. امسيب مصباح امسيب 

  ا.د. علي عبدالرحمن عكاشة 

  د. عبدالسالم الفيتوري عصمان 

  د. ادريس ميلود احمد

  ا. عبدالقادر علي ابوبكر 

  ا. محمد علي سالم 

  ا. مريم حسن علي 

  

  
 

 

 

 

 

 

  
 كلمة رئيس الجامعة              

 الدليل لجنة إعداد             
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 لجنة إعداد الدليلكلمة                
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كدأبها نحو التميز واألخذ بأسباب الترقي وحث كافة كلياتها على التنافس وتجويد ممارساتها وبرامجها، يأتي هذا الدليل لتقييم 

كيد  الكليات كخطوة طموحة من جامعة سبها لمتابعة أداء الكليات  وأساساً لنشر ثقافة الجودة والتميز أكاديمياً وإداريــاً وبحثياً وبالتأ

ي خدمة المجتمع والبيئة، وال يهدف هذا الدليل لتصنيف كليات الجامعة  بالمفهوم التقليدي الضيق بقدر ما يهدف لحثها التسابق ف

على مواكبة برامج الجودة والكمال في مجال العلم والتعلم والبحث العلمي واالضطالع بالدور الحقيقي ألي مؤسسة أكاديمية أال  

اجات أفراده ومؤسساته . ومن الجدير بالقول إن هذا الدليل يحاول أن يضع مؤشرات ُمعيِنة وهو خدمة المحيط وبيئته وتلبية ح 

على متابعة األداء في كليات الجامعة وضمان جودة كل معيار من معايير العمل األكاديمي المنظم فالجامعات اليوم في أي مكان 

ع حيث تمثل قمة الهرم األكاديمي وجذوة المعرفة والثقافة التي  من كوكبنا العامر هي المحرك األساسي أو هكذا يجدر بها للمجتم

ال تخبو ومصنع النخب والقادة والعلماء والمبدعين ولهذا الدور الجليل نرى في جامعة سبها أن هذا التقييم السنوي الدوري يمكن  

 متنوعة ومتخصصة. تقييميهأن يكون لبنة لخطوات 

إجماالً هذا الدليل يحوي باإلضافة للكلمات االفتتاحية والمقدمة واألهداف والركائز التي اعتمد عليها، مجموعة من المعايير الحاكمة 

للتقييم ومؤشراتها وما يدل عليها من شواهد وأدلــــة يمكن أن تترجم هذه المؤشرات وتدعمها والدليل هو جهد متواضع من اللجنة  

وكلنا صدر    –  شأنه شــــأن الجهود اإلنســـانية قد يكون اعتراه  شيئاً من السهو والفوات والعثرات ولهذا نأملالمكلفة بوضعه  

من المطلعين على هذا الدليل تزويدنا بكافة مالحظاتهم ونقاط نقدهم المفيد بهدف تحسين الالحق من األعداد القادمة من   –رحب  

 هذا الدليل. 

 وهللا ولي التوفيق 

 

 المفاهيم والمصطلحات               
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 الدليل:  ▪
 . تقييم كليات جامعة سبهادليل 

 لجنة إعداد الدليل:  ▪
وتم تدوين    ،وتضم عدد من الخبراء والمهتمين بمجال الجودة وتقييم األداء تشكل بقرار من رئيس الجامعةهي لجنة 

 أسمائهم وصفاتهم في هذا الدليل. 
 :  التقييم ▪

 . الدليلفي ضوء معايير ومؤشرات معينة تم تحديدها في هذا  ةالجامع تقييم لكلياتهو 
 : لجنة تقييم كليات الجامعة ▪

 .بقرار من رئيس الجامعةهي لجنة تشكل  
 المعيار:  ▪

 ويتكون من عدد من المؤشرات.  ،الكلياتمقياس لتقييم أداء 
 المؤشر:   ▪

 مقياس كمي أو نوعي لمستوى األداء بمرور الوقت لالستدالل على مدى تحقيق المعيار.
 الشواهد واألدلة:   ▪

هي المصادر الُمتاحة التي يُستند عليها في تحقيق المؤشرات مثل قواعد البيانات والمعلومات، ومحاضر االجتماعات، 
 التقارير السنوية، نتائج عمليات التقويم، السجالت المختلفة. ... إلخ.

 اآلليات:  ▪
 . لتقييمامجموعة من اإلجراءات يتم القيام بها من أجل تنفيذ عمل خاص من ضمن أعمال هذا  

 

 الركائز والمبادئ األساسية للتقييم                   
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 هذا التقييم على عدد من الركائز والمبادئ االساسية والتى منها:  اعتمد

 الجودة عملية تحسين شاملة ومستمرة وقابلة للقياس بمساهمة كافة االطراف المختلفة.  ▪

 الوظائف الرئيسية للكلية والمتمثلة في التعليم والتعلم، البحث العلمي، خدمة المجتمع. ▪

 .أهداف الكلية مع مراعاة مالئمة االهداف مع مخرجات الكلية وتوافقها مع اهداف الجامعة ▪

 التوجهات الحديثة الخاصة بتطوير الجامعات والكليات من حيث االهداف والخطط والسياسات.  ▪

 –إعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية  عن المركز الوطني لضمان جودة و  تصنيف الجامعات الليبية الصادر  الرجوع إلى ▪

 م ،والمعتمد من وزارة التعليم.   2020-07-01ليبيا، بتاريخ 

الجودة والمعتمدة من وزا ▪ العالي الصادرة عن مركز ضمان  التعليم  المؤسسي والبرامجي لمؤسسات  رة معايير االعتماد 

   التعليم. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اهداف التقييم              
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 :من خالل التعليمية واالرتقاء بأداء الكلياتإلى تطوير العملية  من خالل هذا التقييم تسعى الجامعة

 .واألكاديمي تحفيز الكليات في الجامعة على تحقيق الجودة والتميز في األداء اإلداري ▪

نواحي القوة ومعالجة نقاط   لتعزيزتزويد إدارة الجامعة ببيانات مفصلة عن الكليات مما يسهم في وضع خطط مستقبلية   ▪

 الضعف بالكليات.

 يعد الدليل منهاج عمل يعين الكليات على تقييم برنامجها ومالحظة أي فوات أو تقصير ومعالجته.  ▪

 المحلية والخارجية. التقييماتللولوج في مجال  زوالتجهيلمراحل التقييم الخارجي   الجامعةإعداد  ▪

 .تشجيع التنافس اإليجابي بين الكليات في الجامعة لإلبداع في العمل اإلداري ▪

 .تنمية روح المبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير العمل األكاديمي ▪

 .لتحقيق رسالة الجامعة وخدمة المجتمع تعزيز اإلبداع والتميز في العمل األكاديمي والبحثي ▪
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التي تدل على   ةالكليلك إتساقا مع أهدافه يتم تقييم كليات الجامعة بحسب النتيجة ذوك،  التقييمانطالقاً من الركائز األساسية لهذا 

 ، كما هو موضح أدناه. مقياس 45ء تمثل امؤشر أد 11مدى تحقيقها ألربعة معايير رئيسية متضمنة 

 النسبة المئوية  عدد المقاييس ءاعدد مؤشرات األد المعيار ت

 %40 21 5 التعليم والتعلم   1

 %30 10 3 النتاج المعرفي   2

 %20 7 1 خدمة المجتمع والبيئة  3

 %10 8 2 الموقع االلكتروني  4

 %100 45  11 المجموع            

 

 

 

 

 

 معايير التقييم              
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 وفق االتي:  في جميع المعايير سيتم تقييم الكليات بناًء على النتائج النهائية التي تتحصل عليها كل كلية

 مقبول تتحصل الكلية على تقييم  (% 35% و 0) التقييم ما بيناذا كانت نتيجة  ▪

 جيد  تتحصل الكلية على تقييم  (% 70% الى  35)اذا كانت نتيجة التقييم ما بين  ▪

 ممتازتتحصل الكلية على تقييم   % 70اذا كانت نتيجة التقييم اكبر من  ▪

 

 

 - م  حددت في اآلتي: 2020المهام الموكلة للجنة التقييم حسب قرار السيد رئيس جامعة سبها رقم  )  (  

 إعداد دليل التقييم.  .1

 التواصل مع كافة الكليات بخصوص التقييم. .2

 الخاصة بالكليات المشاركة في التقييم. اإلشراف على عملية جمع وتصنيف ومراجعة البيانات والمعلومات  .3

 توثيق اإلستنتاجات والمالحظات بناءا على المستندات الموثوقة المتوفرة عن كل منها.  .4

 إعداد تقريرا مفصال يبين تقييم الكليات العام والتفصيلي.  .5

 .واقتراح الحلول لجوانب الضعف الناتجة من التقييم إمداد الكليات بالتغذية الراجعة، .6

 

 إجراءات التقييم              

 مهام لجنة التقييم              
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 يتم تحديد اإلطار الزمني للتقييم وفق االجراءات االتية:

 اغسطس في اقص ى تقدير. يتم تشكيل لجنة تقييم كليات الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد نهاية العام االكاديمي مباشرة نهاية شهر   ▪

نهاية شهر    يتم االعالن عن بدء تسليم الكليات ملتطلبات التقييم للجنة التقييم بداية شهر سبتمبر وتستمر عملية تسليم متطلبات التقييم للجنة الى ▪

 سبتمبر.

الكليات خالل وتقوم بإحالة تقرير مفصال عن تقييم العام لكليات خالل شهر اكتوبر تقوم لجنة التقييم باإلطالع على متطلبات التقييم املحالة من قبل   ▪

 وكذلك تقرير مفصل عن تقييم كل كلية لرئيس الجامعة وذلك للعرض على مجلس الجامعة واعتماد النتائج املحالة من اللجنة 

 تازبداية شهر نوفمبر يتم االعالن عن نتائج التقييم ويتم تكريم الكليات املتحصله على تقييم مم ▪

 

 

 

 

 اإلطار الزمني للتقييم              
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  -  التدريبيةاملؤسسات التعليمية و واعتماد    ة املركز الوطني لضمان جودالصادرة عن  التعليم العالي،    ؤسسات  معايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي مل ▪

 . م2016

 .2020اإلصدار األول    –دليل تصنيف الجامعة الليبية   ▪

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع              
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 % 40 التعليم والتعلم : األول المعيار
 المؤشر االول: اإلعتماد المؤسسي والبرامجي المحلي

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

من المركز الوطني لضمان    على االعتماد المؤسسيُمتحصله  الكلية    .1

 الجودة
 30 االعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة شهادة الحصول على  

مصحوباً بجميع  المؤسسي  االعتماد    الحصول على  طلبب  تقدمت  الكلية  .2

 للمركز الوطني لضمان الجودةالمستندات 

نسخة من المراسلة المحالة من الجامعة للمركز الوطني لضمان  

 الجودة بخصوص تقدم الكلية للحصول على االعتماد 
25 

 25 نسخ شهادات الحصول على االعتماد البرامجي البرامج االكاديمية التي تحصلت على االعتماد البرامجي   .3

الجودة   البرامج االكاديمية المتقدمة للحصول على االعتماد البرامجي    .4 لضمان  الوطني  للمركز  الجامعة  مراسالت  من  نسخ 

 بخصوص تقدم البرامج لالعتماد البرامجي
20 

 

 المؤشر الثاني: التنظيم اإلداري 

 : معايير التقييم1ملحق               
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 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

االستراتيجية   التخطيط االستراتيجي   .1 الخطة  من  الخطة   –نسخة  إعداد  لجنة  تشكيل  قرار 

الخطة   –  االستراتيجية إعداد  لجنة  اجتماعات  محاضر  من  نسخة 

البيانات   –  االستراتيجية تجميع  عند  استخدامها  تم  التي  النماذج 

 التقارير النصف سنوية   –والمعلومات إلعداد الخطة االستراتيجية  

الخطة    )الفصلية( تنفيذ  للخطة  لمتابعة   –  االستراتيجيةالتنفيذية 

الخطة  اعتماد  خالله  تم  الذي  الكلية  مجلس  اجتماع  محضر 

خالله    –  االستراتيجية تم  الذي  الجامعة  مجلس  اجتماع  محضر 

للكلية االستراتيجية  الخطة  الخطة   –  اعتماد  اعتماد  قرار 

 االستراتيجية للكلية 

60 

التنظيمي   للكليةالهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي   .2 الهيكل  من  الوظيفينسخة  اعتماد    –  والتوصيف  قرار 

 الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي 
10 

 10 قرار اعتماد الدليل –نسخة من دليل اإلجراءات والسياسات بالكلية   دليل اإلجراءات والسياسات بالكلية  .3

والموظفين وأعضاء نسخة من المواثيق االخالقية الخاصة بالطالب   المواثيق االخالقية بالكلية   .4

  نسخة من قرارات اعتمادها – هيئة التدريس والكوادر المساندة 
20 

 

 المؤشر الثالث: التسجيل والدراسة واالمتحانات 

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

 15 قرار اعتماد الدليل  - الطالب الخاص بالكليةنسخة من دليل  دليل الطالب الشامل  .1

قرار االعتماد من   –    نسخة من لوائح الدراسة واالمتحانات بالكلية الدراسة واالمتحانات )جامعية/عليا(لوائح   .2

   قبل االدارة العليا للمؤسسة
15 

تقارير عن الملتقيات التعريفية للطالب الجدد التي تم اقامتها خالل  الملتقيات التعريفية بالطالب الجدد   .3

  لعملية التقييمالعام الدراسي السابق  
5 

الحرمان من الدخول   تنسخة من قرارات الفصل من الكلية و قرارا الفصل من الكلية والحرمان من الدخول لالمتحانات  .4

 لالمتحانات النهائية
5 
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مراسلة من الكلية تتضمن قائمة بالمواد التي تم تدريسها )جامعية  االمتحانية  الورقةجودة   .5

نسخة ضوئية     –  العام السابق لعملية التقييم الل  وعليا ان وجدت( خ

السابق  العام  خالل  اجراءها  تم  التي  االمتحانات  اسئلة  جميع  من 

   لعملية التقييم

10 

 

 

 المؤشر الرابع: الخريجين

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

 بالكلية  االكاديميةمدى رضا خريجي الكلية عن البرامج  عن  تقارير   للبرامج االكاديمية بالكليةتقييم الخريجين   .1

التقييم السابق لعملية  العام  التحسينية معتمدة من   -    خالل  الخطط 

  مجالس االقسام والكلية

15 

خالل   تقارير عن مدى رضا اصحاب سوق العمل عن خريجي الكلية تقييم اصحاب سوق العمل لخريجي الكلية   .2

التقييم لعملية  السابق  التحسين معتمدة من مجالس   -    العام  خطط 

  االقسام والكلية

15 

الكلية مع خريجيها    واللقاءات التي قامت بهاتقارير عن الملتقيات   واللقاءات مع الخريجين الملتقيات   .3

   خالل العام السابق لعملية التقييم
10 

 

 المؤشر الخامس: جودة البرامج االكاديمية والمقررات الدراسية

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

لضمان    .1 الوطني  المركز  نماذج  وفق  الموصفة  االكاديمية  البرامج 

 الجودة الى اجمالي عدد البرامج بالكلية

مراسلة معتمدة من عميد الكلية بقائمة البرامج االكاديمية  )الجامعية 

معتمدة   –  بالكلية  والعليا( االكاديمية  البرامج  توصيف   –   نماذج 

  محاضر مجالس االقسام العتماد نماذج توصيف البرامج االكاديمية

20 

وفقسنوية  ال  قاريرالت  .2 االكاديمية  الوطني    للبرامج  المركز  نماذج 

 لضمان الجودة  

لية للعام السابق نسخة من التقارير السنوية للبرامج االكاديمية بالك

   الخطط التحسينية لتطوير البرامج االكاديمية  –لعملية التقييم 
20 
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لضمان  الدراسية    المقررات  .3 الوطني  المركز  نماذج  وفق  الموصفة 

 الجودة  

التي  الدراسية  المقررات  بقائمة  الكلية  عميد  من  معتمدة  مراسلة 

بالكلية والعليا(  )الجامعية  اكاديمي   برنامج  بكل  نماذج   –  تدرس 

المقررات   االقسام   –  معتمدة  الدراسيةتوصيف  مجالس  محاضر 

  الدراسيةالعتماد نماذج توصيف المقررات 

20 

الوطني    .4 المركز  نماذج  وفق  االكاديمية  للمقررات  السنوية  التقارير 

 لضمان الجودة 

بالكلية للعام السابق   الدراسيةنسخة من التقارير السنوية للمقررات  

   الدراسيةالخطط التحسينية لتطوير المقررات  – لعملية التقييم
20 

نسخة من تقرير الدراسة الذاتية لكل برنامج اكاديمي للعام السابق  الدراسة الذاتية للبرامج االكاديمية   .5

النماذج التي تم   –قرار تشكيل فريق إعداد الدراسة     - لعملية التقييم  

والمعلومات إلجراء   البيانات  لتجميع  لكل استخدامها  الذاتي  التقييم 

 برنامج

30 

 

 % 30 النتاج المعرفي : الثاني المعيار

 األول: المنشورات )الكتب والمخطوطات واألوراق البحثية( المؤشر 

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

التي او المخطوطات  ببيانات الكتب  تتضمن  معتمدة من الكلية    مراسلة  والمخطوطات مترجمة(  -علمية  –)كتب منهجية  الكتب   .1

نشرها بالكلية  تم  القارين  التدريس  هيئة  اعضاء  خالل   عن طريق 

 العام السابق لعملية التقييم. 

10 

التي  دولية خارجية  او مؤتمرات االوراق البحثية المنشورة في مجالت  .2 البحثية  االوراق  ببيانات  تتضمن  الكلية  من  معتمدة  مراسلة 

نشرها اعضاء هيئة التدريس القارين بالكلية في مجالت او مؤتمرات 

 دولية خارجية خالل العام السابق لعملية التقييم. 

10 

التي  مؤتمرات علمية محلية  او االوراق البحثية المنشورة في مجالت  .3 البحثية  االوراق  ببيانات  تتضمن  الكلية  من  معتمدة  مراسلة 

نشرها اعضاء هيئة التدريس القارين بالكلية في مجالت او مؤتمرات 

 محلية خالل العام السابق لعملية التقييم. 

10 
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 الملتقيات العلمية المحاضرات والمؤشر الثاني: 

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

التي  الندوات العلمية التي اقامتها الكلية  .1 العلمية  بالندوات  قائمة  تتضمن  الكلية  من  معتمدة  مراسلة 

 تقرير عن كل ندوة  – اقامتها خالل العام السابق لعملية التقييم.
10 

مراسلة معتمدة من الكلية تتضمن قائمة بورش العمل التي اقامتها   ورش العمل التي اقامتها الكلية   .2

 تقرير عن كل ورشة – خالل العام السابق لعملية التقييم. 
10 

مراسلة معتمدة من الكلية تتضمن قائمة بالمحاضرات العلمية التي  المحاضرات العلمية التي اقامتها الكلية   .3

 تقرير عن كل محاضرة – اقامتها خالل العام السابق لعملية التقييم.
10 

 

 الجوائز واالبتكارات  :الثالثالمؤشر 

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

لعملية  الجوائز الدولية المتحصل عليها  .1 السابق  العام  خالل  عليها  المتحصل  الشهادات  من  نسخة 

 التقييم 
10 

لعملية  الجوائز المحلية المتحصل عليها  .2 السابق  العام  خالل  عليها  المتحصل  الشهادات  من  نسخة 

 التقييم 
10 

لعملية  المتحصل عليها المحلية براءات االختراع   .3 السابق  العام  خالل  عليها  المتحصل  الشهادات  من  نسخة 

 التقييم 
10 

لعملية  براءات االختراع الدولية المتحصل عليها  .4 السابق  العام  خالل  عليها  المتحصل  الشهادات  من  نسخة 

 التقييم 
10 

 

 %20 والبيئةخدمة المجتمع  : الثالث المعيار

 المؤشر األول: دعم مؤسسات المجتمع وخدمة البيئة 
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 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

قرار تشكيل لجنة     –  طة الكلية لخدمة المجتمع والبيئةنسخة من خ خطة الكلية لدعم مؤسسات المجتمع المحلي وخدمة البيئة   .1

المجتمع   خدمة  خطة  خدمة      –  ةوالبيئإعداد  خطة  اعتماد  قرار 

  المجتمع والبيئة

50 

تتضمن البحوث والدراسات   .2 الكلية  من  معتمدة  اجرتها    قائمة  التي  والدراسات  البحوث 

من  بطلب  او  المحلية  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  الكلية 

خالل   المحلي  المجتمع  التقييممؤسسات  لعملية  السابق   –     العام 

المحلي   المجتمع  مؤسسات  مع  االجتماعات  محاضر  من  نسخة 

والبحوث الدراسات  مؤسسات    –  بخصوص  مراسالت  من  نسخة 

المجتمع المحلي للكلية بخصوص اجراء  وتنفيذ بحوث او دراسات 

   محددة

30 

قدمتها   االستشارات العلمية   .3 التي  العلمية  االستشارات  تتضمن  الكلية  من  معتمدة  قائمة 

الكلية لمؤسسات المجتمع المحلي خالل العام السابق لعملية التقييم  

للكلية   – موجهة  المحلي  المجتمع  مؤسسات  مراسالت  من  نسخة 

تقرير عن   –    بخصوص تقديم استشارات علمية لها خالل نفس العام

  ها الكلية كل استشارة علمية قدمت

30 

للتقيي مع مؤسسات المجتمع المحلي    تالملتقيات واالتفاقيا  .4 السابق  العام  خالل  عقدت  التي  الملتقيات  حول  بين   متقارير 

 من االتفاقيات الموقعة   نسخ   –    الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي

  المحلي عبين الكلية ومؤسسات المجتم والمفعلة

30 

التي  التدريبية الدورات   .5 التدريبية  الدورات  قائمة  تتضمن  الكلية  من  معتمدة  مراسلة 

نفذتها الكلية لمؤسسات المجتمع المحلي خالل العام السابق لعملية 

العام    –  15  التقييم خالل  المنفذة  التدريبية  الدورات  عن  تقارير 

 15 تقرير عن كل دورة - السابق لعملية التقييم 

30 

هيئة  مساهمات أعضاء هيئة التدريس في العمل التطوعي المجتمعي   .6 اعضاء  مساهمات  جميع  تتضمن  الكلية  من  معتمدة  مراسلة 

 5 مراسالت من الجهات ذات االختصاص - 5 التدريس 
15 

لخدمة    .7 الدولية  المؤسسات  مع  التدريس  هيئة  أعضاء  مساهمات 

 المجتمع والبيئة 

هيئة  اعضاء  مساهمات  جميع  تتضمن  الكلية  من  معتمدة  مراسلة 

 10 مراسالت من الجهات ذات االختصاص - 10 التدريس
15 
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 % 10 الموقع االلكتروني : الرابع المعيار
 

 100  والتنظيم  المؤشر األول: السمات العامة للموقع

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

 5  التصميم   .1

 10 جودة اللغة   –  للموقع وجود نسخة انجليزية تضمين اللغة االنجليزية بالموقع   .2

 وأعضاءإلكترونية من جميع االدلة المتعلقة بالطالب    نسخ وجود جميع االدلة والخطط الخاصة بالكلية على الموقع   .3

)دليل الطالب   هيئة التدريس والكوادر المساندة والموظفين

بالكلية    –بالكلية   التدريس  هيئة  اعضاء  دليل   –دليل 

بالكلية( لجميع   -  الموظفين  الدراسية  الخطط  من  نسخ 

العلمية المواثيق    –  االقسام  إلكترونية من  نسخة   –نسخ 

 الدعم الطالبي  –  الكرتونية من الخطة االستراتيجية

25 

االخبار   تحديث الموقع    .4 االنشطة    –تحديث  االعالنات   –تحديث  تحديث 

ارتباط ما يتم نشره على الموقع االلكتروني    –  جودة اللغة

 بالكلية

30 

 

 تقييم الجمهور : الثانيالمؤشر 

 النقاط  الشواهد واألدلة  المقياس  ت

عن  رضا الزوار عن الموقع االلكتروني للكلية   .1 الزوار  رضا  مدى  قياس  استطالع  تقرير  من  نسخة 

 –   15  التقييمالموقع االلكتروني للكلية للعام السابق لعملية  
30 
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االلكتروني  الموقع  لتطوير  التحسينية  الخطة  من  نسخة 

 15للكلية 

 

 

 

 

 

 اوالً: معيار التعليم والتعليم 
 

 اإلعتماد المؤسسي والبرامجي المحلي   المؤشر االول:

الحصول على االعتماد المؤسسي من المركز الوطني   المقياس األول:  
 لضمان الجودة  

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

 30  شهادة الحصول على االعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة   -1

التقدم بطلب الحصول على االعتماد المؤسسي من   المقياس الثاني: 
 المركز الوطني لضمان الجودة

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

نسخة من مراسلة الجامعة بخصوص احالة طلب الكلية للحصول   -1

 على االعتماد المؤسسي من المركز الوطني لضمان الجودة

 25 

الحصول على االعتماد البرامجي من المركز الوطني   المقياس الثالث:
 لضمان الجودة

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

نسبة البرامج المتحصله على االعتماد البرامجي الى اجمالي عدد   -1

 البرامج بالكلية 

 25 

 : آليات التقييم2ملحق               
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البرامج االكاديمية المتقدمة للحصول على االعتماد   المقياس الرابع: 
 البرامجي 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

نسبة عدد البرامج التي تم احالة طلباتها بخصوص الحصول على    -1

 االعتماد البرامجي الى اجمالي عدد البرامجي بالكلية 

 20 

 

 التنظيم اإلداري   :الثانيالمؤشر 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى   التخطيط االستراتيجيالمقياس األول:  

خطة استراتيجية متضمنة لجميع العناصر االساسية وفق دليل إعداد    -1

 الخطط االستراتيجية بالجامعة

 20 

 5  قرار تشكيل لجنة إعداد الخطة االستراتيجية    -2

 5  الخطة االستراتيجية نسخة من محاضر اجتماعات لجنة إعداد   -3

النماذج التي تم استخدامها عند تجميع البيانات والمعلومات إلعداد   -4

 الخطة االستراتيجية 

 5 

النصف سنوية )الفصلية( لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة   -5

 االستراتيجية 

 10 

محضر اجتماع مجلس الكلية الذي تم خالله اعتماد الخطة   -6

 االستراتيجية 

 5 

محضر اجتماع مجلس الجامعة الذي تم خالله  اعتماد الخطة   -7

 االستراتيجية للكلية 

 5 

 5  قرار اعتماد الخطة االستراتيجية للكلية   -8

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للكلية المقياس الثاني:

 5  نسخة من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي    -1

 5  قرار اعتماد الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي   -2

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  دليل اإلجراءات والسياسات بالكلية  المقياس الثالث:

 5  نسخة من دليل اإلجراءات والسياسات بالكلية   -1

 5  قرار اعتماد الدليل  -2
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 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الرابع: المواثيق االخالقية 

نسخة من الميثاق االخالقي للطالب و الميثاق االخالقي للموظفين و   -1

 الميثاق االخالقي ألعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 

 15 

 5  نسخة من قرارات اعتمادها   -2
 

 التسجيل والقبول والدراسة واالمتحانات :الثالثالمؤشر 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  التخطيط االستراتيجي   المقياس األول:  

 10  دليل الطالب الشامل   -1

 5  قرار اعتماد الدليل  -2

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثاني: لوائح الدراسة واالمتحانات )جامعية/عليا(

 5  نسخة من لوائح الدراسة واالمتحانات بالكلية   -1

 5  قرار مجلس الجامعة العتماد اللوائح   -2

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  الملتقيات التعريفية بالطالب الجدد المقياس الثالث:

تقارير عن الملتقيات التعريفية للطالب الجدد التي تم اقامتها خالل   -1

 العام الدراسي السابق لعملية التقييم 

 5 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  الفصل من الكلية والحرمان من الدخول لالمتحانات  المقياس الرابع: 

الحرمان من الدخول  ت نسخة من قرارات الفصل من الكلية و قرارا  -1

 لالمتحانات النهائية الصادرة خالل العام السابق لعملية التقييم 

 5 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  االمتحانية المقياس الخامس: جودة الورقة 

مراسلة من الكلية تتضمن قائمة بالمواد التي تم تدريسها )جامعية    -1

 وعليا ان وجدت( خالل العام السابق لعملية التقييم  

 

 5 

نسخة ضوئية من جميع اسئلة االمتحانات التي تم اجراءها خالل   -2

 التقييم العام السابق لعملية 

 

 

 5 
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 الخريجين  :الرابعالمؤشر 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  تقييم الخريجين للبرامج االكاديمية بالكلية  المقياس األول: 
تقارير عن مدى رضا خريجي الكلية عن البرامج االكاديمية بالكلية    -1

 خالل العام السابق لعملية التقييم 

 10 

 5  خطط تحسينية معتمدة من مجالس االقسام والكلية   -2

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثاني: تقييم اصحاب سوق العمل لخريجي الكلية 
تقارير عن مدى رضا اصحاب سوق العمل عن خريجي الكلية   -1

 خالل العام السابق لعملية التقييم 

 10 

 5  خطط التحسين معتمدة من مجالس االقسام والكلية   -2

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثالث: الملتقيات واللقاءات مع الخريجين 
تقارير عن الملتقيات واللقاءات التي قامت بها الكلية مع خريجيها   -1

 خالل العام السابق لعملية التقييم 

 10 

 

 جودة البرامج االكاديمية والمقررات الدراسية  : الخامسالمؤشر 

توصيف البرامج االكاديمية وفق نماذج المركز الوطني   المقياس األول:  
 لضمان الجودة

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

نسبة عدد البرامج الموصفة وفق نماذج الجودة إلى اجمالي عدد   -1

 البرامج  

 15 

 5  محاضر مجالس االقسام العتماد نماذج توصيف البرامج االكاديمية    -2

المقياس الثاني: التقارير السنوية للبرامج االكاديمية وفق نماذج المركز  
  الوطني لضمان الجودة

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

نسبة البرامج التي تم إعداد تقارير سنوية لها الى اجمالي عدد   -1

   البرامج

 15 

التقارير السنوية على الخطط التحسينية لتطوير البرامج   احتواء  -2

 االكاديمية  

 5 



 
 

 
 
 

 

 

2020    –اإلصدار األول   دليل تقييم كليات جامعة سبها      

توصيف المقررات الدراسية وفق نماذج المركز الوطني   المقياس الثالث:
 لضمان الجودة

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

نسبة عدد المقررات الموصفة وفق نماذج الجودة إلى اجمالي عدد   -1

 المقررات  

 15 

 5  محاضر مجالس االقسام العتماد نماذج توصيف المقررات   -2

المقياس الرابع: التقارير السنوية للمقررات الدراسيةوفق نماذج المركز  
 الوطني لضمان الجودة

 التقييم نقاط لجنة  مجموع النقاط القصوى 

نسبة المقررات التي تم إعداد تقارير سنوية لها الى اجمالي عدد   -1

   المقررات 

 5 

التقارير السنوية للمقررات على الخطط التحسينية لتطوير  احتواء  -2

 المقررات   

 5 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الخامس: الدراسة الذاتية للبرامج االكاديمية 

نسخة من تقرير الدراسة الذاتية لكل برنامج اكاديمي للعام السابق    -1

 لعملية التقييم  

 20 

 5  قرار تشكيل فريق إعداد الدراسة  -2

نسخة من النماذج التي تم استخدامها لتجميع البيانات والمعلومات   -3

 إلجراء التقييم الذاتي لكل برنامج 

 5 

 

 

 

  

 %30النتاج المعرفي : معيار ثانيا
 



 
 

 
 
 

 

 

2020    –اإلصدار األول   دليل تقييم كليات جامعة سبها      

 المنشورات )الكتب والمخطوطات واألوراق البحثية(  المؤشر االول:

مترجمة(    -علمية  –المقياس األول: الكتب )كتب منهجية   
 والمخطوطات

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

عدد الكتب والمخطوطات المنشورة الى اجمالي اعضاء هيئة    -1

 التدريس

 30 

االوراق البحثية المنشورة في مجالت او مؤتمرات   المقياس الثاني: 
 دولية خارجية 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

 30  عدد االوراق المنشورة الى اجمالي اعضاء هيئة التدريس  -1

االوراق البحثية المنشورة في مجالت او مؤتمرات   المقياس الثالث:
 دولية داخلية 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

 30  عدد االوراق المنشورة الى اجمالي اعضاء هيئة التدريس  -1
 

 ورش العمل والندوات والملتقيات العلمية :الثانيالمؤشر 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  الندوات العلمية التي اقامتها الكلية  المقياس األول:  

لعلمية    -2 السابق  العام  خالل  الكلية  اقامتها  التي  العلمية  الندوات  عدد 

 التقييم 

 51 

نسخ من التقارير حول الندوات العلمية التي اقامتها الكلية خالل العام    -3

 السابق لعملية التقييم 

 51 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثاني: الورش العلمية التي اقامتها الكلية 

عدد ورش العمل العلمية التي اقامتها الكلية خالل العام السابق لعلمية    -1

 التقييم 

 15 

نسخ من التقارير حول ورش العمل العلمية التي اقامتها الكلية خالل   -2

 لعملية التقييم العام السابق 

 15 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثالث: الملتقيات العلمية التي اقامتها الكلية



 
 

 
 
 

 

 

2020    –اإلصدار األول   دليل تقييم كليات جامعة سبها      

لعلمية    -1 السابق  العام  الكلية خالل  اقامتها  التي  العلمية  الملتقيات  عدد 

 التقييم 

 15 

الكلية خالل العام  نسخ من التقارير حول الملتقيات العلمية التي اقامتها    -2

 السابق لعملية التقييم 

 15 

 

 الجوائز واالبتكارات  :الثالثالمؤشر 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس األول: الجوائز المحلية المتحصل عليها  

 30  عدد الجوائز المحلية المتحصل عليها خالل العام السابق لعملية التقييم   -1

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  الثاني: الجوائز الدولية المتحصل عليهاالمقياس 

 30  عدد الجوائز الدولية المتحصل عليها خالل العام السابق لعملية التقييم   -1

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثالث: براءات االختراع المحلية المتحصل عليها

السابق  عدد    -1 العام  عليها خالل  المتحصل  المحلية  االختراع  براءات 

 لعملية التقييم 

 30 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الرابع: براءات االختراع الدولية المتحصل عليها

السابق    -1 العام  خالل  عليها  المتحصل  الدولية  االختراع  براءات  عدد 

 لعملية التقييم 

 30 

 

 ً  %20خدمة المجتمع والبيئة : معيار  ثالثا
 

 دعم مؤسسات المجتمع وخدمة البيئة المؤشر االول:

المقياس األول: خطة الكلية لدعم مؤسسات المجتمع المحلي وخدمة   
 البيئة 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

 40  نسخة من خطة الكلية لخدمة المجتمع والبيئة   -1

 5    ةقرار تشكيل لجنة إعداد خطة خدمة المجتمع والبيئ  -2



 
 

 
 
 

 

 

2020    –اإلصدار األول   دليل تقييم كليات جامعة سبها      

 5  قرار اعتماد خطة خدمة المجتمع والبيئة    -3
 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثاني: الدراسات واألبحاث

الكلية بالتعاون مع مؤسسات عدد الدراسات واألبحاث التي اجرتها   -1

المجتمع المحلية او بطلب من مؤسسات المجتمع المحلي خالل العام 

 السابق لعملية التقييم الى اجمال عدد اعضاء هيئة التدريس

 20 

نسخ من محاضر االجتماعات مع مؤسسات المجتمع المحلي   -2

 بخصوص اجراء وتنفيذ الدراسات واألبحاث 

 5 

نسخ من مراسالت مؤسسات المجتمع المحلي للكلية بخصوص    -3

 اجراء  وتنفيذ بحوث او دراسات محددة  

 5 

 التقييم نقاط لجنة  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثالث: االستشارات العلمية 

عدد االستشارات العلمية التي قدمتها الكلية لمؤسسات المجتمع    -1

المحلية خالل العام السابق لعملية التقييم الى اجمال عدد اعضاء  

 هيئة التدريس 

 20 

نسخ من مراسالت مؤسسات المجتمع المحلي للكلية بخصوص تقديم    -2

 استشارات علمية 

 5 

قدمتها الكلية لمؤسسات المجتمع  تقرير عن كل استشارة علمية   -3

 المحلي خالل العام السابق لعملية التقييم 

 5 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  مع مؤسسات المجتمع المحلي  ت المقياس الرابع: الملتقيات واالتفاقيا

بين   متقارير حول الملتقيات التي عقدت خالل العام السابق للتقيي   -1

 الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي 

 15 

  ععدد االتفاقيات الموقعة والمفعلة بين الكلية ومؤسسات المجتم  -2

 المحلي 

 15 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الخامس: الدورات التدريبية 

عدد الدورات التدريبية التي نفذتها الكلية لمؤسسات المجتمع المحلي   -1

 خالل العام السابق لعملية التقييم 

 15 

نسخة من التقارير الخاصة بالدورات التدريبية التي نفدت خالل   -2

 العام السابق لعملية التقييم   

 15 



 
 

 
 
 

 

 

2020    –اإلصدار األول   دليل تقييم كليات جامعة سبها      

  مساهمات أعضاء هيئة التدريس في العمل التطوعيالمقياس السادس: 
 المجتمعي 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

 15  عدد مساهمات اعضاء هيئة التدريس في العمل التطوعي المجتمعي   -1

مساهمات أعضاء هيئة التدريس مع المؤسسات  المقياس السابع:  
 الدولية لخدمة المجتمع والبيئة 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى 

اعضاء هيئة التدريس مع المؤسسات الدولية لخدمة عدد مساهمات   -1

 المجتمع والبيئة 

 15 

 

 

 

 

 ً  %10المواقع اإللكترونية : معيار  ثالثا
 

 السمات العامة للموقع والتنظيم   المؤشر االول:

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس األول: التصميم  

  –الخطوط  –االلوان   –الصفحات الفرعية  -شكل الصفحة الرئيسة   -1

 الصور والرسومات 

 5 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الثاني: تضمين اللغة االنجليزية بالموقع 

 5  وجود نسخة انجليزية للموقع   -1

 5  جودة اللغة   -2
 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  وجود جميع االدلة والخطط الخاصة بالكلية على الموقع  المقياس الثالث:

هيئة    -1 وأعضاء  بالطالب  المتعلقة  االدلة  جميع  من  إلكترونية  نسخ 

دليل   – التدريس والكوادر المساندة والموظفين )دليل الطالب بالكلية  

 25 



 
 

 
 
 

 

 

2020    –اإلصدار األول   دليل تقييم كليات جامعة سبها      

بالكلية   التدريس  بالكلية(    –اعضاء هيئة  الموظفين  نسخ من    -دليل 

نسخ إلكترونية من المواثيق    –الخطط الدراسية لجميع االقسام العلمية  

 الدعم الطالبي  –لكترونية من الخطة االستراتيجية نسخة إ –

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس الرابع: تحديث الموقع 

تحديث االعالنات جودة اللغة   –تحديث االنشطة   –تحديث االخبار   -1

 ارتباط ما يتم نشره على الموقع االلكتروني  بالكلية  –

 30 

 

 

 تقييم الزوار للموقع  :الثانيالمؤشر 

 نقاط لجنة التقييم  مجموع النقاط القصوى  المقياس األول: رضا الزوار عن الموقع االلكتروني للكلية  
نسخة من تقرير استطالع قياس مدى رضا الزوار عن الموقع    -1

 االلكتروني للكلية للعام السابق لعملية التقييم  

 15 

 15   نسخة من الخطة التحسينية لتطوير الموقع االلكتروني للكلية  -2

 


