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المتمثلة في العولمة والمنافسة  والصعوبات العديد من التحديات في اغلب بلدان العالم يواجه التعليم العالي

العالمية والتمويل وحوكمة الجامعات والتعليم االلكتروني والتعلم عن بعد والتغير في متطلبات سوق العمل 

استحداث النظم والممارسات كان عليه التأقلم معها و الى إيجاد بيئة جديدة للتعليم العالي مما أدى. ومهاراته

 .واللوائح الستيعاب جميع تلك المتغيرات

العالمية والمتمثلة  وسيلة من وسائل مواجهة التحديات والمنافسة في تحقيقوتأتي أنظمة الجودة وممارساتها 

ة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي والتركيز على التعلم وتنمية البحث العلمي وتعزيز الدور في رفع الكفاء

 . حلول لمشاكلهالللباحثين وتقديم االستشارات للمجتمع وإيجاد  األخالقي

مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بجامعة سبها على بناء نظام للجودة في  يحرص ،ومن هذا المنطلق

من خالل  ،على مراجعة وتحسين هذا النظام باستمرارواألكاديمية والعمل شمل هيكلتها اإلدارية الجامعة ي

 .العلمية واألقسامعمليات الدراسات الذاتية المستمرة بجميع اإلدارات والمراكز والكليات 

معة سعياً نحو ويأتي هذا الدليل ليكون شاهداً على هذا الحراك وموضحا لعمليات الجودة وممارساتها في الجا

 احد عناصر بناءلتكون منافسة لمخرجات الجامعات المحلية والعالمية وتكون  ،تحقيق التميز في مخرجاتها

 .هذا الوطن المعطاء

 امسيب مصباح امسيب. د
 مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء

 
 

 تقديم
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تحقيق رؤيتها ورسالتها والتي تتمثل في تحقيق المعايير المحلية والعالمية حرصا من جامعة سبها على 

العام  في، تم إنشاء مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة أكاديمياية المعتمدة وتقديم البرامج العلم

داء العام وذلك لتحقيق متطلبات الجودة في جميع وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية وتحسين األ .م2002

ً الالزمة وفق خطط واستراتيجيات التطويروكذلك وضع  معايير ومتطلبات المركز الوطني لضمان الجودة ل ا

 .والمراكز الدولية المانحة لالعتماد الخارجي الهيئاتواعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية وغيره من 

وقد شارك المكتب منذ تأسيسه في  .بالجامعات الليبيةيعتبر مكتب ضمان الجودة اقدم مكاتب ضمان الجودة 

كما قام بالعديد من . العديد من المؤتمرات وورش العمل والملتقيات على مستوى الدولة الليبية وخارجها

وضمان جودة مخرجات  ،تطوير وتحسين كفاءة العاملين بالجامعة االنشطة داخل الجامعة وذلك من اجل

 .ةبرامج الجامعة األكاديمي

 
 
 
 
 

 نشأة مكتب ضمان الجودة
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سبها متميزة ومبدعة في ممارسات  أن تكون جامعة"تتمثل رؤية مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء في 

المعايير الدولية بما يضمن  وكذلكالجودة األكاديمية واإلدارية حسب معايير المركز الوطني لضمان الجودة 

 ."للطلبةتعليم مميز 

 
 

مالئمة لكل من الطلبة وهيئة  وعلمية العمل مع الجامعة على توفير بيئة تعليمية"تتمثل رسالة المكتب في 

 ."التدريس والموظفين ضمن معايير مركز ضمان الجودة والمعايير الدولية

 
 
 

 بالتعاون مع اللجنة العليا للجودة  وذلك ،وضع االستراتيجيات الشاملة للجامعة المتعلقة بضمان الجودة

 .بالجامعة

  وذلك بالتعاون بين الكليات  ،التابعة لها واإلداراتمتابعة تنفيذ استراتيجيات الجامعة والكليات والمراكز

 .المختلفة واإلداراتوالمراكز 

 مراجعة وتحديث وتطوير خطط عمل الكليات. 

 واإلدارية بتحسين الجودة في الجامعة حدات األكاديميةتنمية التزام الودعم عمليات ضمان الجودة و. 

 العمل على متابعة وتطبيق وتقييم معايير الجودة. 

  ممارسة يومية لجامعة ليصبحالمنتسبين لترسيخ مفهوم ضمان الجودة لدى. 

 
 

 أهداف المكتب

 المكتبرؤية 

 رسالة المكتب
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 الهيكل التنظيمي
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  متابعة وتنفيذ السياسيات العامة لتقييم األداء وضمان الجودة بجميع وحدات الجامعة اإلدارية

والتأكد من فهم جميع منتسبي تلك الوحدات األهداف لهذه السياسة واالقتناع بها  .واألكاديمية

 .والتحمس لها

  وتقديم  ،واإلشراف عليها ،تفعيل أقسام ضمان الجودة بهالجامعة في التابعة لكليات المساعدة

للحصول على   إلجراء دراسات التقييم الذاتي واإلعداد والتجهيز من أجل التقدم ، وذلكالمشورة لها

 .االعتماد المؤسسي والبرامجي

  وضع آليات لمتابعة وتقييم أنشطة الجامعة ومراكزها وإداراتها ومكاتبها وكلياتها وأقسامها

وبرامجها المختلفة األكاديمية واإلدارية، من خالل متابعة ورصد جوانب القصور في الكليات كل 

على تقارير لمجلس الجامعة تشتمل وتقديم العلى حده، وفي المراكز واإلدارات والمكاتب، وإعداد 

 .القصورنقاط ومعالجة  التطوير ودعم نقاط القوةمالحظات المكتب والخطط والمقترحات من اجل 

  القيام بزيارات ميدانية للمراكز واإلدارات والمكاتب والكليات التابعة الجامعة للتأكد من ضمان

 .الجودة

 وتقديم المقترحات لتطوير تجميع نتائج لجان التدقيق الداخلي وتحليلها، وبيان السلبيات واإليجابيات ،

 .األقسام المختلفة كخطوة أساسية للتقدم للحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجيوأداء الكليات 

 المشاركة في تحديث رؤية ورسالة الجامعة. 

  المشاركة في إعداد وتحديث الخطط اإلستراتيجية للجامعة والمراكز واإلدارات والمكاتب والكليات

 .معةالتابعة للجا

  إنشاء قاعدة بيانات للبرامج والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة، ولجميع المراكز واإلدارات

 .وذلك من اجل متابعة تطوير العملية التعليمية والمكاتب بالجامعة

 

 

 

 األداء مكتب ضمان الجودة وتقييممهام 
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 لتأصيل الوعي بين أعضاء هيئة التدريس  ،نشر المعلومات المتعلقة بآليات ضمان الجودة واالعتماد

 .وجميع العاملين بالجامعة والطالب بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة

  التواصل مع المكاتب المناظرة بالجامعات واألكاديميات الليبية األخرى لالستفادة وتبادل الخبرات

 .معها

  المؤسسات التعليمية والتدريبية القيام باالتصال والتنسيق المباشر مع مركز ضمان جودة واعتماد

 .لمتابعة عمليات التقييم واالعتماد بأنواعها

 إحالة التقارير لرئيس الجامعة متضمنا اإليجابيات والسلبيات الناتجة عن التدقيق الداخلي والخارجي. 

 وعرضها لالعتماد ومتابعتهاالمتعلقة بجودة التعليم الجامعي اقتراح المعايير ،. 

  تقييم األداء وضبط الجودة لمكونات التعليم الجامعي والمرتبطة باألستاذ الجامعي اقتراح معايير

 .، وإدارات ومراكز ومكاتب الجامعةهج والمختبرات والمباني الجامعيةوالمنا

  اإلشراف على تبادل المعلومات مع الجهات اإلقليمية والدولية المتخصصة، ومقارنة المعايير

 .بما هو مطبق بالجامعة أو الكليات التابعة لها والعمل على تطويرهاالمطبقة بجامعتها وكلياتها 

 اقتراح وضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة استرشادية لتطوير األداء وضمان جودة التعليم بالجامعة 

 وتقديم ليم الجامعي باحتياجات سوق العملإجراء الدراسات من اجل مقاربة مخرجات التع ،

 .التوصيات في هذا الشأن

 إعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاط المكتب. 
 

 :مهام مدير المكتب

 اجتماعات رؤساء أقسام الجودة بالكليات واإلدارات والمراكز بالجامعة ترأس. 

 تنظيم العمل داخل المكتب. 

 اإلشراف الفني على مدراء مكاتب الجودة بالكليات واإلدارات والمراكز بالجامعة. 

  الخطط المتعلقة بنشاط المكتبالمشاركة في إعداد. 

 المشاركة في أعمال اللجان ذات العالقة بطبيعة عمل المكتب. 
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  المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والندوات ذات العالقة بطبيعة عمل المكتب، بالداخل

 .والخارج

 إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المكتب. 

 أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس الجامعة. 
 

 :مهام قسم االعتماد المؤسسي
 نشر ثقافة االعتماد المؤسسي بالجامعة. 

 تقديم الدعم الفني الستيفاء متطلبات االعتماد المؤسسي. 

 تأهيل وحدات الجامعة للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي. 

  االعتماد المؤسسي بالجامعةإعداد تقارير دورية عن سير أعمال. 

 متابعة إعداد دراسة التقويم الذاتي المؤسسي األكاديمية. 

 المراجعة الفنية لمعايير الجودة في الكليات واإلدارات والمكاتب المساندة. 

 متابعة توثيق أعمال االعتماد المؤسسي الجامعة. 
 

 :مهام قسم االعتماد البرامجي
 لبرامج األكاديمية بالجامعةنشر ثقافة االعتماد األكاديمي ل . 

 تقديم الدعم الفني الستيفاء متطلبات االعتماد البرامجي. 

 تأهيل البرامج األكاديمية المرشحة للحصول على االعتماد األكاديمي . 

 إعداد تقارير دورية عن سير أعمال االعتماد البرامجي بالجامعة . 

 ديميةمتابعة إعداد دراسة التقويم الذاتي للبرامج األكا . 

 المراجعة الفنية للبرامج األكاديمية المرشحة للحصول على االعتماد األكاديمي . 

 متابعة توثيق أعمال االعتماد البرامجي بكليات الجامعة . 
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 :مهام قسم ضمان الجودة

 متابعة ومراجعة جودة توصيف وتقارير المقررات والبرامج األكاديمية . 

  الجودة وتقديم االستشارة والدعم الفني الالزم للجهات المختلفة في مجال التخطيط وضمان نشر ثقافة

 . الجودة

 المراجعة الدورية للبرامج األكاديمية والمساهمة في ضمان جودة البرامج األكاديمية بالجامعة . 

 متابعة توثيق أعمال ضمان الجودة بكليات الجامعة . 
 

 :مهام قسم التقويم والقياس

 قديم الدعم الفني واالستشارات العلمية في مجال القياس والتقويمت . 

  إعداد وتطوير أدوات القياس والتقويم بما يسهم في تحقيق العدالة والرفع من كفاءة المخرجات

 . التعليمية

 متابعة ومراجعة جودة نتائج قياس مؤشرات األداء على مستوى الجامعة . 

 مؤشرات مخرجات التعليم للبرامج األكاديمية بالجامعة متابعة ومراجعة جودة نتائج قياس . 

 متابعة سير إجراءات جوائز الجامعة للجودة والتميز . 

  العلمية في مجال القياس والتقويم الدراساتإجراء . 

 إعداد البيانات واإلحصاءات المطلوبة في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي . 

 إعداد التقارير النهائية لمؤشرات األداء على المستوى المؤسسي والبرامجي بالجامعة. 

  ضوء نتائج التقارير  نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في لتعزيزالتوصيات اآلليات واقتراح

 . في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي والدراسات التي يقوم بها القسم

 وتعزيز اآلليات المناسبة لدعمواقتراح  لمكتباألقسام التابعة لية ألداء دراسة نتائج التقارير السنو 

 . أوجه القصور في أداء االقسامنقاط القوة ومعالجة 
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 :مهام قسم التخطيط

 اإلشراف على إعداد الخطة التشغيلية للمكتب ومتابعه تنفيذها . 

  بالكليات والبرامج األكاديميةمتابعة تنفيذ خطط التطوير والتحسين . 

 مراجعة تقارير المتابعة الدورية لخطط التحسين والجودة بالكليات والبرامج األكاديمية . 

 إعداد التقرير السنوي للخطة التنفيذية للمكتب . 

 نشر ثقافة الجودة وتقديم االستشارة والدعم الفني الالزم للجهات المختلفة في مجال التخطيط . 

  سياسة وأهداف الجودة ومتابعة تنفيذها بالجامعةإنشاء. 

  متابعة األنشطة التي تعمل على تحقيق رضا المستفيدين من الطالب وأعضاء هيئة التدريس

 .والموظفين والمجتمع والمؤسسات ذات العالقة عن الخدمات التي تقدمها الجامعة

 القياسية الدولية لبات المواصفاتة بما يتوافق مع متطتطوير وتحديث نظام إدارة الجودة بالجامع 

ISO 9001  ومتابعة تنفيذه. 

 إجراء عمليات التدقيق الدوري الداخلي لنظام إدارة الجودة . 

 القياسية  اتتقديم الدعم الفني لجهات الجامعة في نظام إدارة الجودة بالجامعة ومتطلبات المواصف

 ISO 9001. الدولية

 
 

 

 ومتابعتها لالعتماد، وعرضها بالكلية، التعليم بجودة المتعلقة المعايير اقتراح. 

 والمناهج، الجامعي، والمرتبطة باألستاذ بالكلية التعليم لمكونات الجودة وضبط معايير األداء اقتراح 

 .األداء تقييم وعمليات التعليم الجامعي، وإدارة الجامعية، والمباني والمختبرات،

 المعايير المتخصصة، ومقارنة والدولية اإلقليمية الجهات مع المعلومات تبادل على اإلشراف 

 . بكليات الجامعةالمعايير المطبقة مع  بها المطبقة

 

 

 

 بالكلياتالجودة اقسام مهام 
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 بالكلية جودة التعليم وضمان األداء لتطوير استرشادية وأدلة وقواعد عمل إجراءات وضع اقتراح . 

 العمل، باحتياجات سوق بالكلية التعليم مخرجات لمقارنة فيها والمشاركة الميدانية الدراسات إجراء 

 . الشأن هذا في التوصيات وتقديم

 قسم الجودة بالكلية نشاط عن الدورية المتابعة تقارير إعداد . 

 الكلية في العلمية او إلدارية األقسام عن منسقين تضم الكلية في األداء وتقييم الجودة لجنة تشكيل 

 .التحسين ومتطلبات الكلية في الجودة واقع دراسة مهمتها وتكون

 لكليةا أداءتحسين وتطوير  في المستفيدة األطراف مساهمة ضمان. 

 الكلية والبرامج التي تقدمها الكلية ورسالة لرؤية الدورية المراجعة في المساهمة. 

 لدى المطلوبة المستجدات بحسب والمقررات البرنامج، توصيف نماذج تطوير على اإلشراف 

 .المركز الوطني لضمان الجودة

 التعليمي للبرنامج ميالتعل مخرجات لصياغة العلمية األقسام في الجودة منسقي مع المشاركة. 

 النتائج، وتحليل الرئيسة، األداء مؤشرات لقياس العلمية األقسام في الجودة منسقي مع المشاركة 

 .تنفيذها مدى ومتابعة التحسين، خطط وصياغة

 الكلية ومتابعة تنفيذها مستوى على للجودة التشغيلية الخطط إعداد. 

 تنفيذها ومتابعة العلمية، ألقسامل التابعة التشغيلية الخطط إقرار. 

 المعد من قبل الجامعة نموذجال وفق للكلية السنوي التقرير إخراج على اإلشراف. 

 الذاتي التقويم مقاييس استمارة في الممارسات لتقييم العلمية األقسام في الجودة منسقي متابعة. 

 المختلفة للنشاطات الالزمة العمل وفرق اللجان، تشكيل اقتراح. 

 واالعتماد الجودة، لمعايير تحقيقها من والتأكد والتنفيذية، االستراتيجية الخطط وضع في المشاركة 

 .ومتابعتها األكاديمي،

  للكلية الذاتية الدراسة إعدادالمشاركة في. 

 واقع على للوقوف الدورية المتابعة نماذج وفق للكلية التابعة العلمية لألقسام الميدانية الزيارات 

  واقتراح م،ــقس كل في الجودة تطبيق هـــتواج يــالت والمشكالت ات،ـالمعوق وتحديد تطبيق الجودة،
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 جهة من مجلس الكلية ومع جهة، من األقسام في الجودة منسقي مع ومناقشتها المناسبة لها، الحلول

 .أخرى

 للجودة الكلية أهداف يحقق بما العلمية األقسام ورؤساء الكلية، ووكيل مع عميد الكلية الدائم التنسيق. 

 مهامها، أداء في يساعد ما كل في بالجامعة المناظرة واإلدارية األكاديمية، الوحدات مع التواصل 

 .وتحقيق أهداف الكلية المتعلقة بالجودة

 

 

 

 
 

 تعني الدقة واإلتقان عبر االلتزام بتطبيق المعايير القياسية في األداء :الجودة. 

 عملية قياس جودة األداء في كل األنشطة بهدف التحسين المستمر لألداء المستقبلي :مالتقيي. 

 مجموعة من اإلجراءات واألساليب تتخذ بناءاً على نتائج التقييم، تكفل ضمان تنفيذ المعايير  :التقويم

 .المتعارف عليها لبلوغ مستويات الجودة المستهدفة في المؤسسات التعليمية

 للتحقق من  التأكد من تطبيق اآلليات واإلجراءات في الوقت الصحيح والمناسب، :ضمان الجودة

 .بلوغ الجودة المستهدفة بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية

 مجموعة من القواعد الالزمة لتنفيذ العمل أو هي مجموعة من التعليمات المكتوبة التي  :اإلجراءات

 .تصف الخطوات المتفق عليها إلنجاز عمل معين أو سلسلة من األعمال

 الالزمة لتنفيذ العمل مجموعة من القواعد :اآلليات. 

 تدوين وتسجيل كل بيانات العمل بالمؤسسة، حتى يتكون للمؤسسة تاريخ للمرجعية أو آليات  :التوثيق

 .عن طريقها تستطيع تحليل هذه البيانات المسجلة بهدف التطوير والتحسين

 ن األنشطة عملية منظمة للحصول على الشواهد واألدلة الموضوعية المتعلقة بالتأكد م :التدقيق

والممارسات ومدى مطابقتها للمعايير الموضوعية؛ بهدف توصيل نتائجها لألطراف المستخدمة لهذه 

 .المعلومات

 

 

 

 عتمادواإل الجودة ومصطلحات مفاهيم
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 شخص من المؤسسة، ذو خبرة في مجال التخصص، يقوم بتقييم مدى تحقق معايير  :المدقق الداخلي

 .الجودة في المؤسسة أو البرنامج

  شخص من خارج المؤسسة، ذو خبرة في مجال التخصص، تتم دعوته من قبل  :الخارجيالمدقق

ً للدراسة الذاتية والتدقيق الداخلي  المركز لمراجعة وضع المؤسسة أو البرنامج قيد التدقيق، وفقا

 .للمؤسسة

 يفضل  أحد أعضاء المؤسسة يقوم بتيسير عملية التدقيق الخارجي أثناء الزيارات الميدانية، :الميسر

 .أن يكون منسق البرنامج، أو مدير مكتب الجودة بالمؤسسة

 مجموعة اإلجراءات والعمليات التي يقوم بها المركز من أجل التأكد من أن المؤسسة قد  :االعتماد

حققت شروط ومواصفات الجودة وضمانها المعتمدة، وأن برامجها تتوافق والمعايير المعتمدة 

 .والمعلنة

 التأكد من أن المؤسسة ليها المقدرة واإلمكانيات على تنفيذ رسالتها وأهدافها  :االعتماد المؤسسي

ً لمعايير ومحاور محددة حول كفاية المرافق والمصادر، ويشمل ذلك العاملين  المعتمدة، وفقا

بالمؤسسة، وتوفير الخدمات األكاديمية والطالبية المساندة والمناهج ومستويات إنجاز الطلبة وأعضاء 

وهي وثيقة ضرورية للمؤسسة في عالقاتها . التدريس وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية هيئة

 .مع الطلبة واألساتذة وسوق العمل والمجتمع المحلي

 تقييم البرامج بمؤسسة حاصلة على االعتماد المؤسسي، للتأكد من جودة هذه  :االعتماد البرامجي

لممنوحة بما يتفق مع المعايير والضوابط المعلنة، البرامج ومدى تحقيقها لمتطلبات الشهادة ا

واالعتراف بأن البرنامج التعليمي بها قد حقق أو وصل إلى الحد األدنى أقل تقدير من معايير الكفاية 

 .والجودة الموضوعة سلفاً من قبل المركز

 والتقدير بصورتيه  العملية التي يتم من خاللها إخضاع أداء المؤسسة أو البرنامج للحكم :تقييم األداء

ً من األهداف المعتمدة من خالل استخدام المقاييس المرجعية التي  الكمية والنوعية، وذلك انطالقا

 .تساعد على فهم وإدراك العالقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقييم

 وتحديد مواطن القوة  توصيف وتشخيص الوضع الراهن في المؤسسة التعليمية، :الدراسة الذاتية

 .والضعف وأساليب التحسين والتطوير
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 مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية تستخدم لتتبع األداء بمرور الوقت، لالستدالل  :المؤشرات

على مدى تلبيته مستويات األداء المتفق عليها، وهي نقاط الفحص التي تراقب التقدم نحو تحقيق 

 .المعايير

 المصادر واألدلة المتاحة التي يمكن االستناد عليها في تحديد مقاييس التقدير، والتي  :الشواهد واألدلة

تتمثل في قواعد البيانات، ومحاضر االجتماعات، والتقارير السنوية، ونتائج عمليات التقييم، 

 .الخ..…والسجالت المختلفة كسجالت الحضور والغياب، والمقابالت

 المواصفات الالزمة للتعليم الذي يمكن قبوله لضمان جودته وزيادة فعاليته وقدرته على  :المعيار

المنافسة، ومقياس مرجعي يمكن االسترشاد به عند تقييم األداء الجامعي وذلك من خالل مقارنته مع 

 .المستويات القياسية المنشودة

 وتمثل الحد . د المؤسسات التعليميةاألسس التي يضعها مركز ضمان جودة واعتما :المعايير القياسية

 .األدنى من المعايير التي يجب أن تفي بها المؤسسة في برامجها التعليمية التي تنفذها

 األسس التي تحددها المؤسسة لذاتها، ويعتمدها مركز ضمان جودة واعتماد  :ةالمعايير المعتمد

 .ةالمؤسسات التعليمية بشرط أال تقل عن مستوى المعايير القياسي

 مقياس لما تم إنجازه من عمل من قبل مؤسسة أو برنامج :اءاألد. 

 إحدى وظائف أو مهام اإلدارة العليا للقيام بتقييمات اعتيادية منتظمة، بهدف التأكد  :مراجعة الجودة

من دقة وفعالية وكفاية وتناسب أنظمة إدارة الجودة بما يتفق وأهداف الجودة التي تستجيب 

. وتطلعات المستفيدين، كما تشمل المراجعة على تحديد الحاجة التخاذ اإلجراءات الحتياجات التغيير

 .ويستخدم تقرير التدقيق من بين مصادر المعلومات األخرى لمراجعة نظام الجودة

 التطلع والطموح لما يجب أن يكون حال المؤسسة في المستقبل، وأكثر المعاني  :رؤية المؤسسة

ً للرؤية وبيان تعبر فيه المؤسسة عن نظرتها للمستقبل في شكل تصورات، وتوجهات،  اتساعا

 .وطموحات، وكيف تريد أن ترى مكانتها والفئات الذين تخدمهم في المستقبل

 وصف للطرق التي تؤدي إلى وصول المؤسسة لرؤيتها وتحقيق أهدافها، كما أن  :رسالة المؤسسة

 .المناطة بها، والخدمات التي تقدمهاالرسالة بيان يوضح السبب في إنشاء المؤسسة والمهام 
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 :يلي ماالتي يجب توفرها في مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  والنماذج واألدلة الوثائق أهم من

 والكليات واإلدارات والمراكز والتنفيذية للجامعةاالستراتيجية  الخطط. 

 الجودة تحسين خطط إعداد نماذج. 

 الجودة بالجامعة تحسين خطة. 

 والبرامجية المؤسسية الذاتية الدراسة تقارير. 

 السنوية للكليات واإلدارات والمراكز التقارير. 

 السنوية وتقاريرها ،والمقررات ،البرنامج توصيف نماذج. 

 الطلبة قبل من المقررات لتقويم الرأي استطالع الستمارات نماذج أحدث. 

 الطلبة قبل من المقررات بتقويم الخاص الرأي الستطالع كامل تحليل. 

 الطالب قبل من البرامج لتقويم الرأي استطالع الستمارات نماذج أحدث. 

 البرنامج مدة انتصاف عند الطالب قبل من البرامج لتقويم الرأي الستطالع كامل تحليل. 

 من األخيرة السنة في الطالب قبل من البرامج لتقويم الرأي استطالع الستمارات نماذج حدثا 

 .البرنامج

 البرنامج من األخيرة السنة في الطالب قبل من البرامج لتقويم الرأي الستطالع كامل تحليل. 

 الخريجين قبل من البرامج لتقويم الرأي استطالع الستمارات نماذج أحدث. 

 الخريجين قبل من البرامج لتقويم الرأي استطالع الستطالع كامل تحليل. 

 المؤسسة  أنشطة من اآلخرين والمستفيدين ،العمل أصحاب آراء استطالع الستمارات نماذج أحدث

 .التعليمية

 والمستفيدين ،العمل أصحاب آراء قبل من البرامج بتقويم الخاص الرأي الستطالع كامل تحليل 

 .التعليمية المؤسسة أنشطة اآلخرين من

 

 

 الوثائق واألدلة التي يجب توافرها في مكتب ضمان الجودة
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 للبرنامج المرجعية المقارنة اتفاقيات. 

 للبرامج والخارجيين ،الداخليين المراجعين تقارير. 

 مخرجات تقويم ولجان ،الدراسية والخطط ،بتطوير البرامج الخاصة االستشارية اللجان تقارير 

 .لكل برنامج التعلم

 
 

 

هي المعايير التي اقرها واعتمدها المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية  المعايير هذه

 :يلي فيما وتتمثل ،اجل الحصول على االعتماد المؤسسي والتدريبية من
  

 التعليم العالي لمؤسساتي المؤسساالعتماد  معايير

 المعيار ت المعيار ت

 القيادة والحوكمة – المعيار الثاني 2 التخطيط – ألولا المعيار 1

 البرامج التعليمة – المعيار الرابع 4 هيئة التدريس والكوادر المساندة – المعيار الثالث 3

المرافق وخدمات الدعم  – المعيار السادس 6 الشؤون الطالبية – المعيار الخامس 5
 التعليمية

 خدمة المجتمع والبيئة – المعيار الثامن 8 البحث العلمي – المعيار السابع 7

 ضمان الجودة والتحسين المستمر – المعيار التاسع 9

 

 

 

 

 معايير االعتماد المؤسسي 

16صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

. معيارذلك المن مؤشرات القياس الكمية والنوعية التي تحقق  ويتضمن كل معيار من المعايير السابقة عدد

يمكنكم االطالع على دليل  من معايير االعتماد المؤسسي المؤشرات الخاصة بكل معيار على لإلطالع

معايير االعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي الصادر عن المركز الوطني لضمان الجودة 

حيث يتوجب على كل مؤسسة تقديم الشواهد واألدلة  .هنابالضغط  واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية

. تحقق مؤشرات القياس الخاصة بكل معيار واإلجراءات واآلليات التي يمكن االستناد عليها إليضاح مدى

 مدي هي التقييم وضع عليها يتم التي األسس .مستوف غيرو ،جزئيا مستوفي ،مستوفي بين التقييم ويتراوح

 .نهائيا المعيار إستكمال مستوفيب وال يقصد ،التطور هذا إلستمرار وآليات المعيار في تطور وجود

 
 
 

عند إحالته الى المركز الوطني لضمان من أهم الوثائق التي يجب ارفاقها مع طلب اإلعتماد المؤسسي 

 :ما يليالجودة وإعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 

  للمؤسسات الحكومية اإلنشاءالترخيص للمؤسسات الخاصة أو قرار. 

 التنظيم الداخلي للمؤسسة. 

 اللوائح اإلدارية واألكاديمية والطالبية التي تعمل بها الجامعة. 

  للمؤسسة اإلستراتيجيةالخطة.   

 ثيقة الدراسة الذاتية للمؤسسةو. 

 للطلبة وأعضاء هيئة التدريس واألدلةلكتيبات التعريفية ا.  

  تعليميةالبرامج اللوائح وإجراءات إقرار وتعديل. 

 وصف وتوصيف جميع البرامج والمقررات التي تقدمها المؤسسة. 

 المعايير األكاديمية أو المرجعية .Benchmarks   

 عينات من مساهمة المؤسسة فى البحث العلمي.  

 

 

 

 طلب اإلعتماد المؤسسيترفق مع وثائق 
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 مساهمة المؤسسة فى خدمة المجتمع عينات من. 

  دراسيينقوائم الخريجين آلخر عامين.  

 آلية الستطالع آراء الطلبة والعاملين فى سير العملية التعليمية. 

 
 
 

 :من أهم الوثائق التي يجب توفرها للتدقيق المؤسسي ما يلي

 والقيم واألهداف والرسالة الرؤية عن تفصيل. 

 المجالس اجتماعات محاضر. 

 الموظفين اجتماعات جلسات محاضر. 

 التنظيمي الهيكل. 

 العاملين ودليل واإلدارية التدريسية الهيئتين أعضاء لجميع الذاتية ةوالسير مفصل وظيفي وصف. 

 حسب  موقعة المؤسسة في العاملين وجميع واإلدارية التدريسية الهيئة بالهيئة الخاصة العمل عقود

 .األصول

 المؤسسة عن تعريفية نشرة. 

 األكاديمية  الشراكات متضمنة المؤسسة في الجوانب لجميع المخاطر وتقييم المخاطر، إدارة خطة

  (SWOT) .الرباعي والتحليل والسالمة، والصحة

 االستراتيجية الخطة. 

 المدقق المالية الحسابات)  ً ً  داخليا عن  تقل التي للفترة أو الماضية الثالث للسنوات للمؤسسة) وخارجيا

 .الكلية مستوى على الميزانية إدارة وسياسة سنوات، ثالث من أقل المؤسسة عمر كان إذا ذلك

 التدريس هيئة أعضاء مستوى على الميزانية إدارة تعليمات. 

 البرامج لجميع الدراسية الخطط. 

 

 

 

 التدقيق المؤسسي وثائق
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 المؤسسة في الدراسية الفصول لجميع الجامعي التقويم. 

 تعديلها وإجراءات البرامج إلنشاء الداخلية اإلجراءات. 

 الدراسية المقررات وصف. 

 اإلدارية والهيئة التدريسية الهيئة أعضاء ملفات. 

 والطلبة اإلدارية والهيئة التدريسية الهيئة أعضاء بسلوك المتعلقة اللوائح. 

 بالشكاوى المتعلقة التعليمات. 

 سنوات ثالث آلخر السنوية التقارير. 

 يةاإلدار والهيئة التدريسية الهيئة ألعضاء التقييم نظام. 

 والتوظيف بالتعيين المتعلقة التعليمات. 

 الفصلية المحاضرات مخطط من عينة. 

 التدريس هيئة أعضاء محاضرات من عينة. 

 الطلبة إنجازات من عينات. 

 المستوى تحديد اختبارات من عينة.  

 سنوي أساس على تقدمهم مدى تبين التي الطلبة سجالت. 

 إذا تاريخ البدء من أو( سنوات ثالث آلخر أكاديمي برنامج لكل الدرجات الممنوحة/بالنتائج كشف 

 .)مستحدث البرنامج كان

 علمية درجات تمنح التي الخارجية الجهات مع الموقعة الرسمية االتفاقيات من نسخة. 

 البدء،  تاريخ من أو( سنوات ثالث آلخر أكاديمي برنامج لكل الخارجيين الممتحنين تقارير من نسخ

 .)مستحدث البرنامج كان إذا

 وجد إن( سنوات ثالث آلخر لالعتماد المانحة الخارجية للهيئات السنوية التقارير من نسخ.) 

 عنها ينوب من أو لالعتماد خارجية مانحة هيئات بها قامت أكاديمية مراجعات أية من نسخ. 

 الدراسية للقاعة المالحظات من نماذج. 

 ذلك تؤكد التي والوثائق الموظفين تقييم إجراءات. 
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دليل ببببيي  

 

 

 

 وتوثيقها التدريس هيئة أعضاء مراقبة إجراءات. 

 االستراتيجية للخطة مناسبتها تبين التي والتفاصيل العلمي البحث سياسة. 

 كلية كل في المنشورة البحثية باألعمال قائمة. 

 كلية كل في الحيوية البحثية المشاريع من قائمة. 

 البحوث مجال في المؤسسة تشارك التي بالمنظمات قائمة. 

 العلمي بالبحث الخاصة المالي والدعم والمكافآت الحوافز نظام. 

 والطلبة التدريس هيئة ألعضاء العلمي بالبحث القيام وإجراءات تعليمات. 

 العلمي  البحث لدعم المالية المخصصات. 

 تسهيلها كيفية على وأمثلة األعمال ، وريادة المبادرة روح تشجيع سياسة. 

 المحليين العمل أرباب مع التعاونية العالقات عن تقرير. 

 المؤسسة في والمستقبلية الحالية العمل مواقع عن تقرير. 

 المؤسسة تقدمها التي المجتمعية التوعية سياسة تفاصيل. 

 الماضية الثالث السنوات في أجريت التي المجتمعية والتوعية الخدمية المشاريع عن تقرير. 

 والمؤهالت والغياب والحضور والتسجيل القبول تفاصيل مع الطلبة ملفات. 

 والدوليين المحليين للطالب التعريفية النشرة. 

 الطالب دليل. 

 لهم عقود وأية للطلبة ة المعد الطلبات نماذج. 

 المؤسسة داخل الالئق غير والسلوك العنصري بالتمييز الصلة ذات العامة السياسة وثائق. 

 وجد إن(الطلبة  بسكن قةالمتعل الوثائق(. 

 سنوات ثالث آلخر الخريجين عن بيانات. 

 وحلها معها التعامل وكيفية الماضية الثالث السنوات في المقدمة الطلبة شكاوى عن تقرير. 

 الطالب مع العامة المراسالت من عينة. 

 برنامج /مقرر لكل العالمات سجالت ذلك في بما والغياب الحضور مراقبة على األدلة. 

 سنوات ثالث آلخر األنشطة وقائمة للطلبة االجتماعية األنشطة برنامج. 

 

 

20صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

 للطالب المتاحة االجتماعية والخدمات الرياضية المرافق تفاصيل. 

 ومرافقها ومبانيها لمقرها المؤسسة ملكية الملكية إثبات. 

 بها المتعلقة المرفقة النماذج وتعبئة المؤسسة ومرافق مباني مخططات. 

 على  والمتاحة بالمكتبة المتعلقة التعليمية المصادر عن للطلبة الالزمة المعلومات توفير يثبت ما

 .اإلنترنت

 المعلومات تكنولوجيا لموظفي الذاتية ةالسير. 

 لالستخدامات سواء للطالب سسةؤالم توفرها التي المعلومات تكنولوجيا خدمات عن تقرير 

 .الشخصية األكاديمية أم

 الجودة وضمان االعتماد مكتب في للعاملين الذاتية السيرة. 

 الجودة وضمان لالعتماد الداخلي التوثيق. 

 الرئيسية األداء لمؤشرات وفقا المؤسسة أداء عن تقرير. 

 االعتماد  إدارة وسائل من كوسيلة المؤسسة أو طورتها وضعتها أو تعليمات منهجيات أية من نسخ

 .وتحسينها الجودة وضمان

 (.وجدت إن)الخارجية  الهيئات قبل من الجودة وضمان االعتماد وثائق 

 وجدت إن(الخارجية  الهيئات قبل من بالتعديالت المتعلقة الوثائق.) 

 (.وجدت إن)  السابقة الثالث للسنوات لالعتماد المانحة الخارجية للهيئات السنوية التقارير من نسخ 

 وجدت إن( الخارجية االعتماد هيئات عن نيابة أو قبل من تمت مراجعات أي من نسخ.) 

 لذلك المعززة والوثائق الجودة وضمان االعتماد مكتب في العاملين تقييم إجراءات. 

 والطلبة العمل أرباب فيهم بمن العالقة أصحاب من الراجعة التغذية نماذج. 

 سنوات ثالث آخر خالل أنجزت التي الراجعة التغذية من نماذج. 

 العالقة أصحاب من الراجعة التغذية مع للتعامل العمل خطط. 

 والقسم والكلية المؤسسة مستوى على السنوي لألداء الداخلية المراجعات. 
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دليل ببببيي  

 

 
 

 

 

واعتماد المؤسسات التعليمية هي المعايير التي اقرها واعتمدها المركز الوطني لضمان الجودة  المعايير هذه

 :يلي فيما وتتمثل ،برامجي لبرامج الدراسات الجامعيةوالتدريبية من اجل الحصول على االعتماد ال
 

 للدراسات الجامعي البرامجيي المؤسساالعتماد  معايير
 المعيار ت المعيار ت
 البرامج التعليمة – المعيار الثاني 2 التخطيط والتنظيم االداري – المعيار األول 1

 الشؤون الطالبية – المعيار الرابع 4 هيئة التدريس والكوادر المساندة – المعيار الثالث 3

المرافق وخدمات الدعم  – المعيار الخامس 5
 التعليمية

 البحث العلمي – المعيار السادس 6

ضمان الجودة والتحسين  – المعيار الثامن 8 خدمة المجتمع والبيئة – المعيار السابع 7
 المستمر

 

. ويتضمن كل معيار من المعايير السابقة عدد من مؤشرات القياس الكمية والنوعية التي تحقق ذلك المعيار

لإلطالع على المؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير االعتماد البرامجي للدراسات الجامعية يمكنكم 

ز ـادر عن المركــي الصــم العالـدليل معايير االعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعلي الرجوع إلى

حيث يتوجب على كل . هناة والتدريبية بالضغط ــات التعليميــاد المؤسسـان الجودة واعتمـالوطني لضم

ــاح مدى تحقق تناد عليها إليضمؤسسة تقديم الشواهد واألدلة واإلجراءات واآلليات التي يمكن االس

 األسس .مستوف وغير جزئيا، مستوفي مستوفي، بين ويتراوح التقييم. القياس الخاصة بكل معيارمؤشرات 

وال يقصد  التطور، هذا إلستمرار وآليات المعيار في تطور وجود مدي هي التقييم وضع عليها يتم التي

 .نهائيا المعيار إستكمال بمستوفي

 

 

 

 برامج الدراسات الجامعيةعتماد معايير ا
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دليل ببببيي  

 

 

 

 
 
 

هي المعايير التي اقرها واعتمدها المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية  المعايير هذه

 :يلي فيما وتتمثل ،البرامجي لبرامج الدراسات العلياوالتدريبية من اجل الحصول على االعتماد 
 

 للدراسات العليا البرامجيي المؤسساالعتماد  معايير
 المعيار ت المعيار ت
 البرامج التعليمة – المعيار الثاني 2 التخطيط والتنظيم االداري – المعيار األول 1

 الشؤون الطالبية – المعيار الرابع 4 هيئة التدريس والكوادر المساندة – المعيار الثالث 3

المرافق وخدمات الدعم  – المعيار الخامس 5
 التعليمية

 البحث العلمي – المعيار السادس 6

ضمان الجودة والتحسين  – المعيار الثامن 8 خدمة المجتمع والبيئة – المعيار السابع 7
 المستمر

 

. ويتضمن كل معيار من المعايير السابقة عدد من مؤشرات القياس الكمية والنوعية التي تحقق ذلك المعيار

يمكنكم  اــات العليــالبرامجي للدراسلإلطالع على المؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير االعتماد 

العالي الصادر عن المركز  التعليممؤسسات البرامجي ل اد المؤسسي وـدليل معايير االعتم الرجوع الى

حيث يتوجب على كل مؤسسة . هناالوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بالضغط 

تقديم الشواهد واألدلة واإلجراءات واآلليات التي يمكن االستناد عليها إليضاح مدى تحقق مؤشرات القياس 

 اـعليه يتم التي األسس .مستوف وغير جزئيا، مستوفي مستوفي، بين ويتراوح التقييم. الخاصة بكل معيار

 إستكمال وال يقصد بمستوفي التطور، هذا إلستمرار وآليات المعيار في تطور وجود مدي هي التقييم وضع

 .نهائيا المعيار

 

 

 برامج الدراسات العلياعتماد معايير ا
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دليل ببببيي  

 

 

 
 
 
 

من هناك العديد الوثائق التي يجب ارفاقها لطلب االعتماد البرامجي للدراسات الجامعية والدراسات العليا 

 :ما يلي هاأهم

 المجلس العلمي للبرنامج بأسماء قائمة تتضمن للبرنامج، القانوني الوضع تبين وثائق. 

 الوظائف شاغلي أسماء للبرنامج مع اإلدارية للبنية الوصفي المخطط. 

 التدريس هيئة وأعضاء الوظائف شاغلي لجميع الوظيفي والوصف الذاتية السير. 

 التظلم وإجراءات واالعتراض الشكاوى ذلك في بما(الطالب  دليل.) 

 األخرى الترويجية والمواد البرنامج، وكتيب المحدثة، النشرات. 

 وتعليمات استردادها الدراسية الرسوم تفاصيل مع الطالب استمارة. 

 التقييم إجراءات ذلك في بما للبرنامج، التفصيلي المخطط. 

 الحالي للفصل الدراسي الجدول. 

 مع برامج تعليمية بجامعات أخري الرسمية أو التوأمة الشراكة اتفاقيات من نسخة 

 
 
 
 

البرامجي للدراسات الجامعية  لالعتماد امام لجنة التدقيقمن اهم الوثائق التي يجب ان تكون حاضرة 

 :والدراسات العليا ما يلي

 المجلس العلمي اجتماعات محاضر. 

 

 

البرامجي عتماد ترفق مع طلب ا لإلوثائق 
 للدراسات الجامعية والدراسات العليا

البرامجي للدراسات  التدقيقوثائق 
 الجامعية والدراسات العليا
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دليل ببببيي  

 

 

 

 ومؤهالتهم العلمية واإلدارية التدريسية الهيئتين أعضاء لجميع الذاتية السير. 

 القائمين على البرنامج وجميع واإلدارية التدريسية الهيئة بالهيئة الخاصة العمل عقود .  

 البرنامج عن محدثة تعريفية نشرة. 

 للبرامج  الدراسية الخطة. 

 للبرنامج الدراسية الفصول لجميع الجامعي التقويم. 

 الدراسية المقررات وصف. 

 اإلدارية والهيئة التدريسية الهيئة أعضاء ملفات. 

 بالشكاوى المتعلقة التعليمات. 

 سنوات ثالث آلخر نامجالسنوية للبر التقارير. 

 اإلدارية والهيئة التدريسية الهيئة ألعضاء التقييم نظام. 

 الفصلية المحاضرات مخطط من عينة. 

 التدريس هيئة أعضاء محاضرات من عينة. 

 الطلبة إنجازات من عينات. 

 المستوى تحديد اختبارات من عينة.  

 تقدمهم فى البرنامج مدى تبين التي الطلبة سجالت.   

 إذا تاريخ البدء من أو(سنوات  ثالث آلخر األكاديمي للبرنامج الدرجات الممنوحة / بالنتائج كشف 

 .)مستحدث البرنامج كان

 كان ، إذا البدء تاريخ من أو( سنوات ثالث آلخر للبرنامج الخارجيين الممتحنين تقارير من نسخ 

 (.مستحدث البرنامج

 الدراسية للقاعة المالحظات من نماذج. 

 وتوثيقها التدريس هيئة أعضاء مراقبة إجراءات. 

 االستراتيجية للخطة مناسبتها تبين التي والتفاصيل العلمي البحث سياسة. 

 البرنامج في المنشورة البحثية باألعمال قائمة. 

 البرنامج في الحيوية البحثية المشاريع من قائمة. 
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 البحوث التى تجري بالبرنامج مجال في المؤسسة تشارك التي بالمنظمات قائمة. 

 والطلبة التدريس هيئة ألعضاء العلمي بالبحث القيام وإجراءات تعليمات. 

 العلمي البحث لدعم  المالية للبرنامج المخصصات. 

 األعمال وريادة المبادرة روح تشجيع سياسة. 

 الحالية ذات العالقة بالبرنامج العمل مواقع عن تقرير . 

 والمؤهالت والغياب والحضور والتسجيل القبول تفاصيل مع الطلبة ملفات. 

 والدوليين المحليين للطالب التعريفية النشرة. 

 الطالب دليل. 

 لهم عقود وأية للطلبة ة المعد الطلبات نماذج. 

 دفعات بالبرنامج ثالث آلخر الخريجين عن بيانات. 

 وحلها معها التعامل وكيفية الماضية الثالث السنوات في المقدمة الطلبة شكاوى عن تقرير. 

 الطالب مع العامة المراسالت من عينة. 

 بالبرنامج مقرر لكل الدرجات سجالت ذلك في بما الغياب الحضور مراقبة على األدلة. 

 سنوات ثالث آلخر األنشطة وقائمة الحالية - للطلبة االجتماعية النشاطات برنامج. 

 والمتاحة بالمكتبة المتعلقة التعليمية المصادر عن للطلبة بالبرنامج الالزمة المعلومات توفير يثبت ما 

 .على اإلنترنت

 الجودة وضمان االعتماد الداخلي للبرنامج لغرض التوثيق. 

 الرئيسية األداء لمؤشرات وفقا البرنامج أداء عن تقرير. 

 وجدت إن( السابقة الثالث للسنوات لالعتماد المانحة الخارجية للهيئات السنوية التقارير من نسخ(. 

 وجدت إن( الخارجية االعتماد هيئات عن نيابة أو قبل من تمت مراجعات أي من نسخ(. 

 والطلبة العمل أرباب فيهم بمن العالقة أصحاب من الراجعة للبرنامج التغذية نماذج. 

 سنوات ثالث آخر خالل أنجزت التي الراجعة للبرنامج التغذية من نماذج. 

 العالقة أصحاب من الراجعة التغذية مع للتعامل العمل خطط. 

 البرنامج مستوى على السنوي لألداء الداخلية المراجعات. 
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 جودة التعليم اإللكتروني معايير :أواًل

 :في جامعة سبها االلكتروني التعليم جودة قياس معاييرفيما يلي نستعرض 

 الدعم المؤسسي 

 .صفة رسمية وإكسابهم اإللكتروني يلبرامج ونشاطات التعل التعليم به دعم وزارةيقصد 

  اإللكتروني التعليموضوح انظمة ولوائح الجامعة في مجال 

م اإللكتروني وذلك بتحديد االلتزامات التنظيمية يوضوح أنظمة ولوائح الجامعة في مجال التعل

اإللكتروني، وتشمل األنظمة مهام الطالب الجامعي وحقوقه في م يوالمالية تجاه تحقيق أهداف التعل

 .م اإللكترونييم اإللكتروني، وكذلك إيضاح دور األستاذ الجامعي لتحقيق أهداف التعليمجال التعل

 تحقيق الرضا للمستفيدين 

 .م اإللكترونييتحقيق الرضا للمستفيدين الطالب الجامعي، األستاذ الجامعي من التعل

  مستمر لعمليات التعلمتحسين 

م يتحسين مستمر لعمليات التعلم، واقتراح برامج تطويرية لضمان عنصر التحسين في التعل

 .اإللكتروني

 م اإللكترونييتحديد المهارات الالزمة للطالب الجامعي في ضوء التعل 

مثل مهارات العمل في  ،م اإللكترونييتحديد المهارات الالزمة للطالب الجامعي في ضوء التعل

 .الفريق، ومهارات االتصال، ومهارات ملف اإلنجاز، ومهارات إدارة الوقت

  اإللكتروني التعليماستخدام تقنية حديثة ومناسبة لبرامج 

 التقنياتحديثة ومناسبة للطالب وأعضاء هيئة التدريس وأن تكون هذه  اتأن تستخدم الجامعة تقني

 .سهلة التعلم

  م اإللكترونييبرامج التعلتقييم وتقويم 

 .اإللكتروني مـيإجراءات تقييم وتقويم التعل الىتشمل السياسات، واإلجراءات، التي ترشد الجامعة 

 

 المالحق
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 التعليمية محتويات المقررات تحقق أهداف البرامج 

أن يكون لدى الجامعة خطة واضحة لكي يتم من خاللها ضمان أن تدريس المقررات إلكترونياً 

من أهداف كل مقرر وهذا ينطبق على أهداف كل برنامج % 57سيحقق على االقل ما نسبته 

 .أكاديمي

 التعليمي مرونة تحسين وتعديل المحتوى 

 .قابلة للتحسين والتطويررنة والكاديمية المقدمة للطالب مان تكون محتويات المقررات ا

 أدوات تقييم الطالب 

 .أن تحدد الجامعة طرق وأدوات يمكن من خاللها تقييم الطالب بشكل عادل

 معايير قياس وتقييم محتوى مقرر إلكتروني: ثانيًا
 

 النقاط مقدمة عن المقرر داخل الفصل االفتراضي: المعيار االول
االفتراضي عن كيفية البدء في المقرر وكيفية الوصول توفر تعليمات واضحة داخل الفصل   .1

 لجميع محتويات المقرر
2 

توفر معلومات واضحة للطالب داخل الفصل االفتراضي حول سياسة التواصل في النقاشات   .2
 االلكترونية والمراسالت البريدية االلكترونية وجميع أنواع االتصاالت االلكترونية االخرى

2 

توضيح سياسات المقرر وسياسات القسم والكلية داخل الفصل االفتراضي التي يجب أن يلتزم   .3
 بها الطالب او يتم توفير روابط لهذه السياسات

2 

داخل الفصل االفتراضي بالتقنيات او البرمجيات التي يمكن أن يحتاجها   تعريف الطالب  .4
 الطالب خالل دراستهم للمقرر الدراسي  

2 

اإلعالن داخل الفصل الدراسي عن مواعيد المحاضرات االسبوعية في حال استخدام التعليم   .7
 المتزامن او اتاحة المحاضرات في حال التعليم الغير متزامن 

2 

 2 اإلعالن داخل الفصل االفتراضي عن موعد الساعات المكتبية وطرق التواصل االلكترونية  .6

 2 بالمقرر لالنضمام للفصل االفتراضيدعوة جميع الطالب المسجلين   .5
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 النقاط اهداف ومخرجات التعلم: يالمعيار الثان
 2 أن يتم كتابة اهداف المقرر بشكل واضح داخل الفصل االفتراضي  .1

 2 أن يتم كتابة مخرجات التعلم بشكل واضح داخل الفصل االفتراضي  .2

 2 أن تصف األهداف التعليمية للمقرر المخرجات بصورة قابلة للقياس   .3

 النقاط المواد التعليمية: المعيار الثالث
 2 أن يتم تعريف الطالب داخل الفصل االفتراضي بجميع مفردات المقرر   .1

 2 يجب أن تسهم هذه المفردات في تحقيق اهداف المقرر المعلنة  .2

 2 حديثةأن تكون المادة التعليمية   .3

توثيق المحاضرات بالطرق المعتمدة من قبل الكلية والجامعة عن طريق تطبيق  أن يتم  .4
PowerPoint  مضاف اليه تسجيل صوتي لشرح عضو هيئة التدريس للمحاضرات او

  Google Meetتسجيالت الفيديو التي يمكن الحصول عليها من خالل استخدام تطبيق 

2 

ُ بالطرق التقليدية و المحاضرات  أن يتم نشر جميع المحاضرات  .7 التي تم تدريسها سابقا
 التي لم تدرس في السابق على الفصل االفتراضي وذلك بعد توثيقها بالطرق المعتمدة

2 

أن ال تقل نسبة المادة العلمية التي تم تدريسها للطالب تقليدياً او الكترونياُ ومنشورة داخل   .6
 من محتوى المقرر %57الفصل االفتراضي عن 

2 

االلتزام بالنزاهة االكاديمية من خالل توفير المراجع واألذونات الخاصة باستخدام المادة   .5
 العلمية

2 
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 النقاط تقييم الطالب: المعيار الرابع

 2 اإلعالن عن طرق وأساليب تقييم الطالب بشكل واضح داخل الفصل الدراسي  .1

 2 أن يتم اإلعالن داخل الفصل االفتراض عن جدول مواعيد التقييم  .2

طرق التقييم المستخدمة في كل مقرر يجب أن تقيس مدى تحقق اهداف التعلم المعلن عنها   .3
 الخاصة بذلك المقرر

2 

 2 أن يتم تزويد الطالب داخل الفصل االفتراضي بنموذج توزيع درجات اعمال السنة   .4

 -امتحانات شفهية  -اختبارات الكترونية   –واجبات )طرق التقييم يجب أن تكون متنوعة   .7
 ومناسبة للمقرر ( بحوث -كتابة تقارير 

2 

 2 أن يستلم الطالب التغذية الراجعة في الوقت المناسب  .6

 النقاط دعم الطالب: المعيار الخامس

المقرر التي تتضمن الدعم الفني التقني تزويد الطالب داخل الفصل االفتراضي بتعليمات   .1
 لهم من اجل انجاز المهام والواجبات واالختبارات

2 

تزويد الطالب داخل الفصل االفتراضي بالمعلومات الخاصة بالدعم الفني المؤسسي او   .2
تزويدهم بروابط  لهذه المعلومات او وسائل االتصال بالجهات التابعة للكلية او الجامعة 

 .الدعم الفني للطالبالتي تقدم 

2 
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 اآلليات والسياسات واإلجراءات: ثالثًا

 

 

 
 

 للجامعة الراهن الوضع تشخيص عن تنبثق سنوات خمس كل استراتيجية خطة إعداد على سبها جامعة تعمل

 التنفيذية بالخطط مقرونة االستراتيجية واألهداف الغايات عليها تبنى التي االستراتيجية القضايا وتحديد

 سياق وفي .األداء لمؤشرات المستهدفة والحدود التنفيذ عن المسئولة الجهات وتحديد بالتنفيذ زمنيًا وجدوالً 

بإشراك اصحاب العالقة  ذلك يتمو .للجامعة والقيم والرسالة الرؤية مراجعة يتم االستراتيجية الخطة وضع

 خالل من( المجتمع المحليون يالموظفوسوق العمل  أربابوالخريجين وهيئة التدريس  أعضاءوالطالب )

 :اتباع اإلجراءات التالية

 للكلية مجموعة من أصحاب  / أن تتضمن لجنة إعداد او تحديث الخطة االستراتيجية للجامعة

سبيل المثال يجب أن تصمن على األقل عضو عن طالب الكلية وعضو عن خريجي  فعلى. العالقة

 .الكلية وعضوين من المجتمع المحلي وعضوين عن سوق العمل / الجامعة

 تعتبر مشاركة االعضاء المشار اليهم في النقطة السابقة مهمة وفاعلة وتؤخذ ارائهم في الحسبان. 

 للكلية على  / مسودة الخطة االستراتيجية للجامعة يلتزم فريق إعداد او تحديث الخطة بعرض

بالكلية وذلك من خالل إقامة ورش عمل وندوات حول  / الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 .الخطة االستراتيجية

  يلتزم فريق إعداد أو تحديث الخطة االستراتيجية بعرض مسودة الخطة االستراتيجية على مجلس

 .الكلية / الجامعة

 للكلية بعرض مسودة الخطة  / يلتزم فريق إعداد أو تحديث الخطة االستراتيجية للجامعة

 .للكلية على فريق التخطيط االستراتيجي على مستوى الجامعة / االستراتيجية للجامعة

 للكلية ألصحاب العالقة / تدرج خانات في اعتماد الخطة االستراتيجية للجامعة. 

 

اصحاب العالقة في اعداد االستراتيجية بجامعة إشراك  آليات وإجراءات

 سبها وكليات الجامعة 
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يتم تحديث المعلومات على المواقع االلكترونية للجامعة والكليات التابعة لجامعة سبها وذلك من خالل اتباع 

 :اآلليات واإلجراءات التالية

 االقل يقوم بتجميع المعلومات التي ستنشر على الكلية بتكليف موظف على  / الجامعة من تلتزم كل

 / الكلية الرئيسي من خالل توثيق األنشطة واالجتماعات التي تقوم بها الجامعة / موقع الجامعة

 .الكلية

  نشر المعلومات واألنشطة على يقوم بالكلية بتخصيص موظف على االقل  / الجامعةكل من تلتزم

 .للكلية وتحديثه بشكل مستمر / الموقع االلكتروني للجامعة

  يكون التحديث يومياً قدر االمكانأن. 

 قسم ضمان الجودة بالكلية بالتدقيق المفاجئ على  / يلتزم مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء بالجامعة

للكلية وفي حالة عدم وجود تحديث للبيانات او وجود أي أخطاء فعلى  / الموقع االلكتروني للجامعة

الكلية من اجل  / قسم ضمان الجودة بالكلية مخاطبة إدارة الجامعة / الجودة بالجامعةمكتب ضمان 

 .اتخاذ اإلجراء الالزم

  

للجامعة  ةقع االلكترونياالمو ىتحديث المعلومات عل وإجراءاتآليات 
 والكليات بجامعة سبها
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عن نموذج التقرير السنوي ألعضاء يتم تقييم األداء واإلنتاج ألعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة سبها 

هيئة التدريس بالجامعة حيث يتضمن نموذج التقرير السنوي لعضو هيئة التدريس بجامعة سبها مجموعة من 

تعتبر المعايير التالية من اهم تلك . المعايير التي يقاس على ضوئها أداء وإنتاج عضو هيئة التدريس

 :المعايير

 تأليف او ترجمة  ،لمية المنشورة او المقبولة للنشرالعاالبحاث )الفكرية  واإلسهامات العلمي اإلنتاج

المشاركة في التحكيم  ،االشراف عليهاالرسائل العملية التي اشرف او شارك في  ،كتب علمية

 (.العلمي

  في االنشطة ،لتعليم الجامعي والدراسات العلياعدد المقررات التي قام بتدريسها لمرحلتي ا)التدريس 

ويتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس في هذا المعيار عن طريق مجموعة (. التعليمية العملية يرتطو

من االستبيانات يتم إعدادها عن طريق قسم الجودة بالكلية وتوزع على الطالب والزمالء 

 .والمسئولين

  اللجان على  المشاركة في اعمال ،ركة في فعاليات االنشطة الطالبيةالمشا)تطوير الجامعة والكلية

  .(ورش عمل ندوات محاضرات شارك في تقديمها ،ى الجامعة والكلية والقسم العلميمستو

  دورات تدريبية شارك في تقديمها أو  ،شارك في تقديمها او إعدادهاورش عمل )خدمة المجتمع

 .إعدادها

 

 

 

 

 

 

 تقييم األداء العام ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها آليات وإجراءات
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يتم استطالع آراء الطالب في جودة العملية التعليمية بكليات جامعة سبها وفق الضوابط واآلليات التالي 

 :وذلك من اجل استخدام تلك النتائج في التحسين والتطوير

  الجامعة بوضع استبيان عن جودة العملية التعليمية يقوم قسم الجودة في كل كلية من كليات. 

 ان جميع جوانب العملية التعليميةأن يتضمن االستبي. 

  يتم توزيع االستبيان على الطالب مرة واحدة على االقل كل عام دراسي للكليات نظام السنة

 .ومرتين بالنسبة للكليات نظام الفصل

 لمعد لذلك من قبل مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء يتم تحليل االستبيانات باستخدام النموذج ا

 .بالجامعة

  تعتمد نتائج االستبيان من قبل مجالس األقسام والكليات وتحال صور منها الى رئيس الجامعة

 .ووكيل الشؤون العلمية ومكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة

 وير والتحسينتؤخذ في االعتبار نتائج االستبيانات عند وضع خطط التط. 

 

 

 

 

استطالع اراء الطالب في جودة العملية التعليمية بكليات  آليات وإجراءات

 جامعة سبها
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 داخل من والتعلم التعليم جودة وضمان الدراسية، والمقررات االكاديمية البرامج وتقويم مراجعة يتم -1

 :خالل من الكلية

 التدريس هيئة اعضاء من الكلية مستوى على الداخلية المراجعة فريق قبل من الداخلية المراجعة 

 مراجعة تتضمن والتي التابعة له الدراسية المقرراتو  االكاديمية البرامج الخاصة الوثائق لجميع

 الورقةو الدراسي، المقرر وملف وتقرير توصيفو البرنامج، وملف تقريرو توصيف من كل

 التعليمية النواتج قياس استيفاء نموذج االمتحانية، الورقة معايير تطبيقو النظرية االمتحانية

 .الدراسي المقرر في المستخدمة والتقويم التدريس طرق حصر نموذجو الدراسي، للمقرر المستهدفة

 الدراسية والمقررات البرنامج عن والطلبة التدريس هيئة اعضاء من المستفيدين اراء اخذ. 

 المرجعية والمقارنات األداء مؤشرات قياس قاريرت. 

 السنوي البرنامج وتقرير المقررات تقارير. 

 .الكلية ومجلس القسم مجلس قبل من واعتمادها المختلفة التقييمات جميع تقارير مناقشة يتم -2

 مجلسل قب من واعتمادها المختلفة التقييمات نتائج التقارير ضوء في للبرنامج تحسين خطة وضع يتم -3

 .الكلية ومجلس القسم

 .الجامعة مجلس في اعتمادهاو لمناقشتها التوصياتو البرنامج تحسين خطة رفع يتم -4

 ما على بناءً  انجاز تقرير وإعداد الالزمة التصحيحية االجراءات واتخاذ التحسين خطة تنفيذ متابعة يتم -7

 مجلس في التقرير ومناقشة اتخاذها تم التي التصحيحية ءاتاجرواإل التحسين خطة انشطة من هتنفيذ تم

 .الكلية ومجلس القسم

 

 

 والمقررات االكاديمية البرامج وتحسين وتقويم مراجعة آليات وإجراءات
 الكلية داخل والتعلم من التعليم جودة وضمان الدراسية،
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 خارج من والتعلم التعليم جودة وضمان الدراسية، والمقررات االكاديمية البرامج وتقويم مراجعة يتم -1

 :خالل من الكلية

 لجميع الجامعة مستوى على بمكتب ضمان الجودة وتقييم األداء المراجعة فريق قبل من المراجعة 

مثل توصيف وتقرير البرامج األكاديمية الدراسة ) االكاديمية البرامجعلى مستوى الكلية و الوثائق

المركز الوطني لضمان الجودة او الهيئات )والتأكد من استيفائها قبل ارسالها للجهات المعنية  (الذاتية

  (.الدولية المانحة لالعتماد االكاديمي

  الزيارات الميدانية للدعم الفني والمتابعة والتقييم من قبل الخبراء التابعين لمكتب ضمان الجودة

فصل دراسي بناًء على مواعيد تكون محددة مسبقاً مع كل  كل هوتقييم االداء بالجامعة والتي تتم مر

 . بداية عام دراسي

 المراجعة الخارجية للبرامج االكاديمية. 

 زيارات لجان االعتماد االكاديمي المحلي والدولي. 

 اخذ آراء المستفيدين من الخريجين وأرباب سوق العمل. 

 .الكلية ومجلس القسم مجلس قبل من واعتمادها المختلفة التقييمات جميع تقارير مناقشة يتم -2

 مجلسل قب من اعتمادهاو المختلفة التقييمات نتائج التقارير ضوء في للبرنامج تحسين خطة وضع يتم -3

 .الكلية ومجلس القسم

 .الجامعة مجلس في واعتمادها لمناقشتها التوصياتو البرنامج تحسين خطة رفع يتم -4

 ما على بناء انجاز تقرير واعداد الالزمة التصحيحية االجراءات واتخاذ التحسين خطة تنفيذ متابعة يتم -7

 مجلس في التقرير ومناقشة اتخاذها تم التي التصحيحية ءاتاجرواإل التحسين خطة انشطة من هتنفيذ تم

 .الكلية ومجلس القسم

 
 

 والمقررات االكاديمية البرامج وتحسين وتقويم مراجعة آليات وإجراءات
 الكلية خارج والتعلم من التعليم جودة وضمان الدراسية،

36صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

 

 :يتم االستفادة من نتائج بحوث الطالب المتميزين بكليات جامعة سبها وفق اآلليات التالية

  أن تلزم مراكز الجودة والكليات بالجامعة بالتنسيق مع القطاعات التي شملتها البحوث المتميزة

 .ي االستفادة من نتائج هذه البحوثللطالب بشأن مساعدة هذه القطاعات ف

 حوث واالستشارات بالكليات بالتعاون مع مركز البحوث واالستشارات بالجامعة أن تلتزم اقسام الب

 بالسعي الى تطوير ونشر البحوث المتميزة حتى يتم االستفادة االطالع عليها واالستفادة منها من

 .منها اكبر قدر من شرائح المجتمع

 ث واالستشارات بالجامعة أن تلتزم اقسام البحوث واالستشارات بالكليات بالتعاون مع مركز البحو

بإعداد دليل يتضمن ملخصات نتائج جميع البحوث المتميزة ويوضع على الموقع االلكتروني 

 . للجامعة ومواقع الكليات

   أن تلتزم اقسام البحوث واالستشارات بالكليات بإحالة تقارير دورية حول البحوث المتميزة الى

 .مراكز البحوث واالستشارات بالجامعة

 م تحفيز الطالب أصحاب البحوث المتميزة وحثهم على المشاركة في جائزة التميز في البحث أن يت

 .العلمي بجامعة سبها والجوائز المحلية والدولية

 

 

 

 

 االستفادة من نتائج بحوث الطالب المتميزين بجامعة سبهاآليات 

37صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

 

يتم ضمان تلبية البرامج االكاديمية بكليات جامعة سبها الحتياجات سوق العمل والمجتمع المحلي وفق 

 :من اهمها ما يلياآلليات مجموعة من 

  ال يجوز للكليات بالتقدم بطلب استحداث برنامج اكاديمي ما لم يتم اتباع الخطوات اإلجراءات التي

العلمية بجامعة سبها والتي تتضمن أن يكون الطلب ينص عليها دليل استحداث وتطوير البرامج 

 .مرفق معه دراسة ميدانية تفيد باحتياج المجتمع الليبى وسوق العمل للتخصص المزمع استحداثه

  أن تلتزم إدارات البرامج االكاديمية بكليات الجامعة بفتح قناة اتصال مع المجتمع المحلي وسوق

 . امخرجاته العمل للتعرف على مستوى أداء

  أن تلتزم إدارات البرامج االكاديمية بكليات الجامعة بإستشارة جهات التوظيف بشكل مستمر عن كل

 .ما يتعلق بتطوير العملية التعليمية

 

 

 

 

ضمان تلبية البرامج االكاديمية بجامعة سبها الحتياجات آليات 

 المجتمع وسوق العمل

38صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

 

تعمل جامعة سبها على ضمان تحقيق العدالة تكافؤ الفرص بين جميع منتسبيها وذلك وفق اآلليات 

 :واإلجراءات التالية

 واضحة إجراءات على بناءً  اعضاء هيئة التدريس واإلداريين بشكل سنوي أداء تقييم. 

 طبق واإلداريين التدريس هيئة أعضاء جميع على الترقية شروط تطبيق ً والتشريعات  للقوانين ا

 .اعتبارات أي عن النظر بغض المنظمة لذلك

 واحترام وعدل بمصداقية الجميع مع التعامل. 

 واإلداريين التدريس هيئة أعضاء جميع بين والمساواة بالعدل الجامعة إجراءات تطبيق. 

 المتقدمين جميع على لإليفاد المنظمة الشروط تطبيق  ً  .الليبية المعمول بها في الجامعات للقوانين طبقا

 الجامعة في العاملينخاص بجميع  والمساءلة للتظلم نظام توفير. 

 

 

 

 

 

بين منتسبي  تحقيق العدالة وتكافؤ الفرصضمان وإجراءات آليات 

 جامعة سبها

39صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

جامعة سبها مجموعة من اآلليات واإلجراءات التي تدعم أنشطة البحث العلمي وتشمل هذه اآلليات تتبنى 

  : واإلجراءات ما يلي

  الليبيةالجامعات  والقوانين المعمول بها فيتنظيم البحث العلمي في الكليات بما يتماشى. 

  في جميع كلياتها وبما  دعم البحث العلمي خاللتعزيز مكانة الجامعة في شتى حقول المعرفة من

بحاجاتها وتوثيق التعاون مع  ابالبحوث والمشاريع على مستوى المنطقة وربطه االرتقاءيخدم 

 . ع حاجات المجتمعام لربط الخطط البحثية للكليات مالقطاعين الخاص والع

 عدة ء قااالبحث العلمي وبن نتاجل رصد قياس مخرجات المشاريع البحثية وتطور الجامعية من خال

 .بيانات بالتعاون مع كليات الجامعة

  هيئة التدريس ودعم الباحثين ماديًا ومعنويًا ألعضاءتنمية المهارات البحثية. 

  بأدائها واالرتقاءتعزيز برامج الدراسات العليا في الجامعة. 

 تتيح الجامعة لهيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات العلمية المرموقة في أي مكان في العالم. 

  والدوريات العلمية، وكذلك تأليف الكتب وترجمتها المجالتفي  األبحاثتدعم الجامعة نشر. 

  لدى الباحثين واإلبداعتقدم الجامعة جوائز سنوية للمتميزين بحثيًا لتنمية روح المنافسة. 

 البحث العلمي وأخالقياتة يمراعاة الملكية الفكر. 

 

 

 

 

 

 وإجراءات دعم انشطة البحث العلمي بجامعة سبهاآليات 

20صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

  

 

 

 

 

. تلتزم الجامعة بتأصيل ثقافة الريادية والفكر الريادي لدى العاملين فيها وطلبتها وعلى المستوى المجتمعي

مركز الريادة  خاللمشاريعهم وتطويرها من  إلطالقالريادية  األفكارصحاب ألوتوفير البيئة الجاذبة 

 :حيث تتبع الجامعة اآلليات التالية لتحقيق ذلك. بالجامعة

  عضاء هيئة التدريس والطلبة وكذلك المبدعين من المجتمع المحليأل اإلبداعيةدعم المشاريع.   

  ،تمهيدا لصقلها وتنميتها في مختلف اإلبداعيةطاقاتهم  إلطالقتوفير بيئة مناسبة تشجع المبدعين ،

 .والرياضية واالجتماعيةلعلمية والثقافية والفنية ا المجاالت

  األعمالتسويق المشاريع الريادية وحاضنات. 

 واإلمكاناتالذي يساعد في استكشاف المواهب  اإلبداعيفي تحقيق التعليم والتدريب  اإلسهام 

 .لدى طلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي اإلبداعية

 

 

 

 

 

وإجراءات دعم وتأصيل ثقافة الريادة والفكر الريادي بين آليات 

 منتسبي جامعة سبها

21صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

خالل اتباع اآلليات إلى استقطاب أعضاء هيئة تدريس وإداريين أكفاء وذوي خبرة من  سبهاتسعى جامعة 

 :والسياسات التالية

  األكاديميإيجاد بيئة عمل أكاديمية محفزة للنشاطات والعطاء. 

  األكاديميللجامعة والعمل  االنتماءتحفيز وإدامة روح. 

  هيئة التدريس والموظفين ألعضاءضمان مستوى اقتصادي مناسب. 

  الجامعةبث أجواء اجتماعية تفاعلية بين منتسبي. 

 داء بين المنتسبينألرفع مستوى الرضا عن ا. 

 داء الجيدألاتباع سياسة التحفيز ومكافأة ا. 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة وسياسات جامعة سبها من اجل استقطاب آليات 

 متميزين إداريينوالتدريس 

22صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

 :يتم قبول الطالب بكليات جامعة سبها وفق اآلليات والسياسات التالية

 او  سأن يكون مقدم الطلب متحصل على الشهادة الثانوية للتسجيل بالبرامج الجامعية او البكالوريو

 .اليسانس للتسجيل بالدراسات العليا الماجستير

  في  مجلس الجامعةتضع الجامعة جميع متطلبات ومعايير وشروط القبول في الجامعة حسب ما يقره

 .هذا الشأن

  الشروط والمعايير المتعلقة بالقبول والوثائق المطلوبة سنويا وإعالنتقوم الجامعة بإصدار. 

 التسجيل في تعبئة  االنتقالالقيد أو تجديد اغبين في القبول أو إعادة يجب على جميع المتقدمين الر

 .نظام معلومات الطالب الخص بجامعة سبها

 تعتبر جميع طلبات القبول المقدمة مبدئية حتى يتم التحقق من مدى صحتها ومطابقتها للشروط.  

  االستيعابية القدرةلقبوله حيث تتوقف عملية القبول على  يعد تحقيق الطالب لشروط القبول ضماناال 

  .للجامعة بحسب توفر الموارد

 ختبارات المعدة الإلى قدرة المتقدم على اجتياز ا سم عملية القبول بالجامعة بأنها تنافسية استناداتت

 .للجامعة القدرة االستيعابيةللقبول وفي إطار 

  لمعايير المتعلقة بقبول الطلبة الدوليين والوثائق المطلوبة الشروط وا وإعالنتقوم الجامعة بإصدار

 .سنويا

 

 

 

وسياسات قبول الطلبة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير آليات 

 بجامعة سبها 

23صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

بأن الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة لهم القدرة على التحصيل العلمي في دراستهم  جامعة سبهاتؤمن 

وتلتزم الجامعة بتقديم الموارد الالزمة لدعم الطلبة ذوي االحتياجات . الجامعية عند توفير الدعم المناسب لهم

 :وذلك من خالل االلتزام باآلليات والسياسات التالية الخاصة

 ت الضرورية لتقديم تقنيات التدريس المناسبة والطرق البديلة لتسهيل تعليم تتخذ الجامعة اإلجراءا

 .الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ولتضمن مشاركتهم الكاملة في عملية التعلم

  تقع على عاتق الجامعة مسؤولية إبالغ وزارة التعليم لتوفير الدعم المالي الالزم لذوي االحتياجات

  .الحصول على فرص تعليمية متساويةالخاصة لضمان حقهم في 

 ويجب الحصول . تضمن الجامعة سرية المعلومات التي تتعلق بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

على موافقة خطية من الطلبة قبل كشف أي معلومات تتعلق بإعاقتهم ألي من العاملين بالجامعة أو 

 .ألي جهة خارجية

  مثل التظلم  التظلم ضد قرارات أعضاء هيئة التدريسللطلبة ذوي االحتياجات الخاصة الحق في

 .لرفض عضو هيئة التدريس أن تسجل محاضرته أو عدم منح وقت إضافي أثناء االختبارات

 

 

 

 

وسياسات التعامل مع الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة آليات 

 بجامعة سبها 

22صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

 

على ها التقييم الذاتي المستمر وحرصا منلنظام  على الشفافية في التعامل وتفعيالً  الجامعةفي إطار حرص 

الذي يتضمن اآلليات ى الجامعة بإعداد دليل خاص بتقديم الشكاوتذليل معوقات العملية التعليمية قامت 

 :المقدمة من منتسبيها ىللتعامل مع الشكاو اإلجراءات التاليةو

  شكاوى خاص بالطالب للندوق صفي الكليات واإلدارات بحيث يكون هناك للشكاوى  صناديقإنشاء

وصندوق خاص بأعضاء هيئة التدريس في الكليات بينما  صندوق الشكاوى خاص بالموظفينو

  .الموظفين ىيقتصر االمر في اإلدارات والمراكز على صندوق شكاو

  ويراعي في اختيار األماكن أن  تحديد أماكن توزيع صناديق الشكاوى كال على حدهيتم تجديد

ان مع نوعية الصندوق وذلك لضمان سهولة وحيادية وجدية التعامل مع الصناديق يتناسب المك

  .والحفاظ علي سرية وسالمة الشكاوى المقدمة

  تشكيل لجنة لفتح صناديق الشكاوى وتحديد أوقات وأماكن لفرز الشكاوى المقدمة وتوجيهها للقسم

 .ةالمختص للرد على أن يكون الرد خالل مدة محدد

 

 

 

 

 

 

 

 وسياسات التعامل مع شكاوى منتسبي جامعة سبها آليات 

25حة رقم صف  



 

دليل ببببيي  

 

 

 

 

والخطوات الواجب اتباعها من ِقبل المعنيين في الجامعة للتعامل مع  اتحديد وبيان اآلليقامت جامعة سبها بت

واتخاذ ما يلزم من ترتيبات مسبقة للتقليل من آثار الكوارث واألزمات  المخاطر المتوقعة والسيطرة عليها،

بما يضمن توفير بيئة آمنة ألداء كفؤ وفعال في سبيل تحقيق األهداف االستراتيجية   عند وقوعها ال قدر هللا

 :وهذه اآلليات تتمثل فيما يلي .والتشغيلية

 تحديد وتحليل المخاطر المحتملة. 

  للجامعة ئالطوارإعداد خطة. 

  االستجابةإعداد خطة. 

 

 

 

 

 

 

 وسياسات إدارة االزمات والمخاطر بجامعة سبها آليات 

26صفحة رقم   



 

دليل ببببيي  

 

 

 

ُ تتبني  لها مشاريع وأنشطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة كجزء من الخطة اإلستراتيجية  جامعة سبها سنويا

 منها إلحداث التكامل والمساهمة بدعم أنشطة خدمة المجتمعقوم على منهجية تحليل البيئة المحيطة سعيا ت

 :التالية واإلجراءات من خالل السياسات وذلك

  يقوم مركز البحوث واالستشارات بالجامعة بالتعاون مع اقسام البحوث واالستشارات بالكليات

 .بإعداد خطة سنوية لألنشطة المجتمعية التي ستقدمها الجامعة

 نوية لألنشطة المجتمعية والرجوع إليها عند تنفيذ كل نشاطااللتزام بالخطة الس. 

 توفير التمويل الكافي لتنفيذ أنشطة خدمة المجتمع. 

 دعم وتحفيز المشاركة االيجابية. 

 لتنمية البيئة وتطوير المجتمع الوطنيةبشكل فعال في المشروعات  مشاركة منتسبي الجامعة دعم. 

 

 

 وسياسات دعم انشطة خدمة المجتمع والبيئة بجامعة سبها آليات 

27صفحة رقم   


