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 دليل الجودة والمعايير االكاديمية

 
 
 
 

 دليل الجودة في تقديم خدمات التعليم العالي

 جامعة الناصر
 الجودة والمعايير االكاديميةقسم 
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 المقدمة: -1

 فلسفة جامعة الناصر في ضمان الجودة 1-1

من أجل  سعيافيها  ونلدم للطالب خالل املراحل اليت يعماىل مدى فعالية التجربة التعليمية اليت تق الجودة االكاديميةيشري مصطلح 
ن الطالب ممستوى اإلجناز املتوقع  المعايير االكاديمية مصطلح صفياحلصول على الدرجات والشهادات اجلامعية ومن ناحية أخرى 

ول اىل عملية ضمان حصيشري  ضمان الجودة كما أن مصطلح،  الشهاداتو  الدرجاتحلصول على من أجل اوذلك حتقيقه وتقدمية 
على تعليم ذو جودة عالية من خالل موارد التعليم والتعلم الفعالة وإجراءات التقييم املناسبة والسليمة والدعم العام الذي يسمح  الطالب

 النجاح يف دراستهم االكادميية.وميكنهم من لطالب ل

التعليمية اليت تقدمها  اخلدماتنوعية ت احلفاظ على جودة التعليم و املنوطة مبسؤوليا وتعترب اجلامعات نوع من مؤسسات التعليم العايل
على جعل تلك  بالعملاجلامعات تقوم تلك اليت تقدمها كما  والشهادات واملؤهالتوأضف إىل ذلك دورها يف تنظيم معايري التأهيل 

تنفذ  ودة يف اليمنة احلقيقية للحفاظ على معايري اجلالعمليى كل من املستوى احمللي والدويل مع العلم بأن علمتوافقة ومقبولة املعايري 
 .جملس ضمان اجلودة واالعتماد للتعليم العايلمن قبل  مراجعةو/ أو  بتوجيه وارشاد

جلامعات وذلك ملراجعة ا إىلهيئة مستقلة تؤدي وظيفتها من خالل القيام بزيارات  جملس ضمان اجلودة واالعتماد للتعليم العايلويعترب 
 بج  إعطاهها لكل جامعة بنشر تقارير تتعلق مبدى الثقة اليتيقوم اجمللس فإن مبسؤولياهتا وبالتايل  اجلامعات ومراقبة املدى الذي تلتزم به

 ها كمؤسسات تعليمية.معايري التعليم املقدم فيجودة و حملافظة على على اوقدراهتا 

م جملس ضمان اجلودة ويقو حلفاظ على عمليات ضمان اجلودة وحتسينها ا والتارير املبادئ التوجيهية يف حماوبدورها توفر تلك التق
 اجلودة واملعايري.والتحقق من فحص الجلامعات وذلك هبدف إىل ازيارات روتينية جبدولة  للتعليم العايل واالعتماد

 كيفية ضمان الجودة؟  1-2
 :ا يلياليت تتضمن م باستخدام عدد من الطرقاليت متنحها  والشهادات واملؤهالت معايري خمرجاهتاجودة و تقوم اجلامعة بإدارة 

 اجلامعة. يف وبدهها مجيع الدورات الدراسية اجلديدة واملوافقة عليها قبل ان يتم تقدميها على تصديقضمان ال -
 ملطلوبة.املعايري تليب وتتوافق مع ا الدورات الدراسية اليت يتم تقدميها أنلضمان  ةالسنوي أو املراقبة الرصد -
 املتفق عليها على املستوى الوطين. رجعيةت وذلك على أساس النقاط املمراجعة الدورات الدراسية كل مخس سنوا -
 .األكادميية املعايري واجلودة لفحص تصديقمن جهات خارجية معتمدة لل الفاحصني/املمتحننياستخدام  -

 أهدافه من خالل عدد من الطرق اليت تشمل ما يلي: جملس ضمان اجلودة واالعتماد للتعليم العايلوحيقق 
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 .ملقدمةاتقوم اجلامعات انطالقا منها بوضع املعايري واجلودة العامة للتجربة التعليمية  موحدةط بداية اتقدمي نق -
 طالع للجمهور بشكل عام.نشر التقارير وتوفريها ال -
تقدمي املتطلبات اليت بج  على مجيع اجلامعات اليت تقوم بتنص على احلد األدىن من ومدونة لواهح تقدمي مدونة سلوك  -

 اخلدمات التعليمية يف اليمن تلبيتها وحتقيق شروطها.
 

 ب في ضمان الجودة؟كيف يسهم الطال 1-3

من خالل العديد من الطرق واليت  األكادميية واملعايري اجلودة ضمان عملية من جزءا يكونوا أنبمن املمكن للطالب املسامهة 
 تشمل ما يلي:

 ملء استبيانات املسوحات املقدمة من خمتلف جهات ضمان اجلودة. -
تنظيم ضمان ب املتعلقة عملالمن خالل ممثل الطالب وبالتايل متثيل ونقل صوت الطالب خالل ورش إيصال أصواهتم  -

 األكادمييةاجلودة واملعايري 
 بشكل خاص. لفئات املعنية بضمان اجلودةإبداء الرأي وتقدميه إىل ا -

تعليمية  جتربة أفضل على الطالب ضمان حصول هبدف التعليم جودة معايري على على احلفاظ جن  اىل يعمل الطالب واجلامعة جنباو 
 .برمتها العملية يف الطالب ركيزة أساسية اجلامعة وتعترب آراء يف ممكنة

 لماذا؟ ضمان الجودة والمعايير؟ (1

نطاق عملها وأن تصبح مركزا أكادمييا  يف العايل يف جمال التعليم الراهدة املؤسسات وهبدف أن تصبح إحدى جامعة الناصر تعتزم
 ضمان تقدمي جودة على مصممون وجودة التعليم املرموقة، وحنن األكادميية أعلى املستويات على معتمدا ومقبوال دوليا احلفاظ

رسالة  الذي تنص عليه بالتزامنا واملتوقعة، ويعتمد اصرارنا على الوفاء ميع األطراف املعنية احلاليةيف جامعة الناصر جل املقدمالتعليم 
 احلفاظ على مسعتنا. يف أساسيا اليت تشكل أمرااجلودة  ضمان عملية فعالية ورؤية اجلامعة وكذلك شعارها فقط على

 ضمان الجودة؟مسؤوليات من الجهة المنوط بها  1-4

الجودة  لجنةهي  كادمييةاأل تعترب اجلهة الرهيسية املسؤولة عن التعامل مع مجيع املساهل املتعلقة باجلودة واملعايري الناصرجامعة يف 
تشاركي تعمل بشكل تعاوين و لضمان اجلودة مت تطويرها ووضعها بشكل مناس  لكما ان هناك آليات ونظم والمعايير االكاديمية 

لضمان املعايري واجلودة يف املؤسسة التعليمية، ومتتلك كل كلية دورا حمددا وتعمل حتت املراقبة اللصيقة من قبل رؤساء الكليات لضمان 
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جملس ضمان اجلودة واالعتماد  اجلودة واملعايري االكادميية ومن الكليات اىل جلنةتلبية املعايري األساسية اخلاصة بنا، ويتم تقدمي التقارير من 
  ليتم التدقيق فيها. للتعليم العايل

بشكل عام  راد اجملتمعوأفتضمن العديد من األطراف املعنية ابتداء من الطالب واملوظفني تشرك و تإن عملية تقدمي تعليم ذو جودة عالية 
 ، كما ان اآلراء ووجهات النظر يتم نقلها اىلاألكادميية وميتلك كل من هذه األطراف جزءا مسامها يف احلفاظ على املعايري واجلودة

لتعليم ل واالعتماد ودةجلارؤساء جلان ضمان اجلودة األكادميية ورؤساء الكليات ليقوموا بالتدقيق النهاهي هلا قبل تقدميها اىل جملس ضمان 
 العملية. العايل، وجلامعة الناصر الفخر يف حتقيقها اشراك مجيع األطراف املعنية يف هذه

ويتفاوت مدى أمهية الواجبات املنوطة بكل عضو من أعضاء فريق اجلودة واملعايري االكادميية يف جامعة الناصر على مستوى التأثري الذي 
ميتلكه ذلك العضو يف اجلامعة، ويقطع هذا االمر شوطا كبريا يف سبيل ضمان التمثيل التام جلميع األعضاء خالل العملية برمتهاـ ويف 

 الصفحات التالية من هذا الدليل سوف نوفر لك رؤية أفضل وأوضح عن كل ما يتعلق بضمان اجلودة واملعايري يف جامعة الناصر.

 إطار عمل جامعة الناصر: 2

يف جو متماسك ومتناسق وجو مناس  وحمفز للمتعلم،  األكادميية تقدمي اخلدمات ميكن سليم ومتكامل إطار متتلك جامعة الناصر
وتعكس الطريقة اليت تصمم وتطور وتراق  وترصد هبا اجلامعة كوهنا مؤسسة تتمحور حول املصاحل الفضلى للطال  وتلتزم اجلامعة 

 عملها اصر إطارهامعة النجطورت بضمان التزام واتباع مجيع معايري اجلودة املوضوعة، وميكنكم النظر بشكل أعمق يف اجلوان  اليت 
 مؤسسة. اىل التميز والتفرد املوجود يف هكذا وانظر لتلك املعايريوفقا 

 
 معايير القبول للتعليم العالي 2-1

يا لمؤهالت واملتطلبات املعيارية اليت يتوقع اإليفاء هبا من قبل مجيع برامج مستويات الدراسات العللحد أدىن وضعت جامعة الناصر لقد 
واعالمهم  ةاعلفالتواصل مع مجيع اجلهات واألطراف ال دتطوير الربامج وتستخدم عن عندالعامل أساسيا ومهما جدا ويؤثر  ويعترب هذا

مبا هو متوقع منهم خالل هذه العملية، كما تربز فاهدة هذه املعايري يف مرحلة التصديق حيث تستخدم كمبادئ توجيهية ألعضاء اللجان 
 مكنت اجلامعة إسهاما كبريا يف التطورات واخلطوات اليت تشكللي لكل املقرتحات املعروضة عليهم، كما يف التحليل النقدي والتفصي

 من النمو من قمة إىل قمة أعلى خالل فرتة قصرية من الزمن.

 المستويات: /)رموز(توصيف 2-2

ا ضهنا سيتم النظر يف الدراسة املتعمقة واملعارف املتوقع احلصول عليها بعد فرتة معينة من بدء الدراسة والتعلم حيث بج  على املتعلم أي
ان يكون يف وضع يسمح له بتحويل املعارف واملعلومات اليت يكتسبها اىل واقع عملي وتطبيقها يف احلياه العملية وذلك خالل مستويات 
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بط املستويات واإلشارة وتنقسم معايري املستوى اليت مت فيها ر  ةالتعليمي ياتوذلك مع تقدم املتعلم يف املستو  ن الربامج التعليميةحمددة م
الذي يقع عند ( سنة وينتهي باملستوى السابع و 0اليها بأرقام حمددة ليسهل استخدامها بدءا باملستوى الثالث والذي يقع عند صفر )

 بسب  سهولة فهمها. توصيفاتبجعل من السهل تنفيذ هذه الوهذا  مستوى املاجستري

 التأهيل: /)رموز(توصيف 2-3

على الرغم من أن هناك عالقة بني معايري املستوى التعليمي املذكورة أعاله ومعايري التأهيل فأهنا ال تعين الشيء نفسة حيث أن هذه 
ريج، ومت التوصل بجي الدراسات العليا لتحديد نوع فئة التأهيل اليت يقع فيها اخلتقوم بتقييم خر  –معايري التأهيل  –اجملموعة من املعايري 

ستوى اىل هذه املعايري بالرجوع إىل إطار املؤهالت الوطين، وعندما يتعلق األمر مبؤهالت التعليم العايل فإن نطاق املهارات املتوقعة هي امل
ليم )التأهيل املهين الوطين( واملستوى السابع للماجستري )إطار مؤهالت التع الثالث )حس  إطار املؤهالت الوطين( واملستوى الثالث

 العايل(. 

هذه املعايري الكفاءات يف التطبيق  اخلربجني، وتشمل اعتماد يف املستخدمة املعايري تطوير هنيةامل ربامجمن الومن الضروري واملطلوب أيضا 
األدىن من عدد الساعات املطلوبة إلكمال التطبيق العملي، وللحصول  احلد متطلبات عن فضال الوطنية املهنية واجلان  العملي واملعايري

 .يرجى الرجوع اىل القسم الرابع أدناه املعلومات من على مزيد

 العمليات واألنظمة واإلجراءات األكاديمية 2-4

جمال واسع  اإلدارة فيها من اللواهح االكادميية وهيان خدمات التعليم العايل اليت تقدمها جامعة الناصر تستمد سياساهتا اإلدارية واسس 
غطيها اللواهح اجلوان  اليت ت ياحد من تلك التقسيمات، وما يلي هيصنف اىل تقسيمات فرعية أخرى مما يسهل لإلشراف على كل و 

 االكادميية:

 شهادات جامعة الناصر -
 مجيع الربامج اليت تتعلق بالتقييم -
 املواد والدرجات حتويلو اإلطار الذي يتعامل مع تراكم  -
 تسجيل الطالب -
 عملية قبول الطالب اجلدد -
 الطالب التظلمات املقدمة من -
 اخلارجيني /الفاحصنياللواهح التنظيمية للممتحنني -
 النتاهج الفردية والشهادات ذات الصلة. -
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ايب حنو ين منظور وموقف إبجنظرة للتعرف بنفسك على أنظمة وإجراءات وعمليات جامعة الناصر وهو ما سيساعدك على تكو  يألق
املؤسسة التعليمية اليت تسعى اىل توفري تعليم عايل اجلودة جلميع الطالب وستكون قادرا بعدها على العثور على إجابات عن بعض 

 األسئلة اليت حتتاج اىل إجابة واليت حتتاج اىل إجابات فورية ومفصلة.

 يف ديقة للجامعة واليت ترح  جبميع الطالب من مجيع مناحي احلياة واملشرتكنيكما ان هذه تشكل فرصة إلثبات الطبيعة الودية والص
 السعي وراء هدف زيادة القدرات الفكرية.

 البرنامج تفاصيل 2-5

ر تلك الربنامج هي الوثاهق العامة اليت تقدم تعاريف ووصف للنتاهج املتوخاة واملراد حتقيقها يف أي برنامج للتعليم العايل وتوف تفاصيلإن 
معة الناصر هي الوثيقة الرهيسية برنامج جا تفاصيلالوثاهق أيضا الوساهل واألسالي  اليت سيتم استخدامها لتحقيق الربنامج، وتعترب وثاهق 

روط واملتطلبات ما يلي بالتفصيل: احلد األدىن من الش ةتخدم خالل املراجعة واالعتماد/التصديق الدوري كما تتضمن تلك الوثيقاليت تس
ف اومصفوفة التقييم ومنوذج توصيف املناهج واسرتاتيجيات التقييم ويتم فيها أيضا لنظر يف األهداف والنتاهج باملقارنة مع النتاهج واالهد

 داف منذ البداية. املوضوعة كأه

 دليل الجودة 2-6

إن دليل اجلودة وبشكل كبري معين بتقدمي وتوفري نظرة شاملة عن اسرتاتيجيات جامعة الناصر من خالل الرتكيز على اجلودة واملثالية يف 
لحصول على املعلومات ة لإجراءاهتا وعملياهتا وأنظمتها، ويعترب دليل اجلودة دليال يوفر كل املصادر اليت ميكن الرجوع اليها يف حماول

املتعلقة باملؤسسة التعليمية وكل ما تقدمة، وباختصار فان هذا الدليل يشكل الوجهة والنقطة اليت يتم الرجوع اليها عندما يريد احدنا 
كن ولكن مي للدليا ميية هي املسؤولة عن احلفاض علياحلصول على فهم أعمق عن جامعة الناصر، وتعترب خدمة اجلودة واملعايري االكاد

  هذا الدليل.للجميع الوصول والدخول اىل

 عمليات ضمان الجودة في جامعة الناصر 3

ضمان  جلسلقد مت تطوير ووضع خمتلف عمليات ضمان اجلودة يف جامعة الناصر وفقا ملدونة قواعد السلوك يف التعليم العايل اخلاصة مب
ك ل االلتزام بالسياسات واإلجراءات املوجودة يف جامعة الناصر ميكنك التأكد أناجلودة واالعتماد يف التعليم العايل، وبالتايل ومن خال

 يف احلقيقة تليب وتطابق املعايري واملتطلبات والتوقعات االكادميية اخلارجية.

 :تصديقاالعتماد/ال 3-1

 الموافقة على التطوير 3-1-1
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ويتم ذلك من خالل عملية املوافقة على خطط الربنامج ومن أجل التأكد من املقرتحات اليت ستقدم يف السنة التالية لالعتماد/التصديق 
 تضع عملية املوافقة على خطط الربنامج عني االعتبار خمرجات عمليتني آخرتني ومها عملية مراجعة حمفظة الربامج وعملية الرصد واملراقبة

م بعد ذلك مدراء اعمال الكليات، ويت بدعمويتم ملء استمارات املوافقة على خطط الربنامج وتوقيعها من قبل املتقدمني  السنوية،
من قبل جلنة تشمل أعضاء خمتارين من خمتلف جماالت اخلدمة يف جامعة الناصر، ويتم ترك املوافقة النهاهية حتت تصرف الناه   فحصها

 اخلاص باجلامعة.  تصديقل ادراج املقرتح يف جدول العترب تلك املوافقة الزامية قباألكادميي لرهيس اجلامعة وت

 تصديقال عملية األكادميية ويتم رصد ومراقبة أنشطة املعايري ضمان برمتها يف جامعة الناصر دورا أساسيا يف تصديقال عملية لع وت
تقدمها جامعة  اليت الربامج مجيع العملية ختضع هذه كليهما، وخالل أو أو اللواهح األكادميية من معايري احلد األدىن بتوجيه وتنظيمها

ميكن زيارة  بشأن هذه العملية الكاملة يف جامعه الناصر، وللحصول على التفاصيل تصديقجلان ال قبل من الناصر لرقابة شاملة وشديدة
 املوقع اإللكرتوين الرهيسي اخلاص باجلامعة.

لكل من الثالثة  املبسط ومت توفري وصف التصديقالتغيريات البسيطة و  تصديقالكامل و  التصديقوهي  التصديق من أنواع ثالثة وهناك
ونون جلنة املبسط يتم اختيار املوظفني الذين يك تصديقالكامل وال تصديقاألنواع يف األجزاء الالحقة من هذا الدليل، وبالنسبة لل

يف اجلامعة   عليم والتعلمجودة التاليت تكون موجودة ويتم املوافقة عليها من قبل جلنة تعزيز  قاللجنة الداهمة للتصدي من قاهمة تصديقال
ء يف جلنة ساء او أعضاؤ كل عام، وتقوم اللجنة بإعداد قاهمة من خالل اختيار اشخاص من األقسام املتعددة يف اجلامعة وميثلون عادة ر 

 اىل القسم. مهب ؤول عن نقل املواضيع املتعلقةالية ويكون مس تميقسم الذي ينيف اللجنة ليمثل ال ويتم اختيار كل عضو تصديقال

املقرتح يتوافق مع اسم الشهادة اليت متنح بعد اكمال الربنامج  الربنامج أن من عملية املوافقة على خطط الربنامج هو التأكد من الغرض
 حيتاج اليت املتطلبات والشروط عن ا فضالعليه تصديقاليت بج  الالتعليمي ومستوى الشهادة اليت سيتم منحها واملواضيع واملواد 

 حبيث للقياس وقابلة التحقيق وممكنة واضحة النتاهج إىل تلبيتها لتحقيق خمرجات التعليم املنصوص عليها، وبج  أن تكون هذه الطالب
 أن من بعد التأكد تصديقلربنامج من قبل جلنة الحالة، وبج  ان تتم املوافقة على ا كل يف اإلجناز مستوى تقييم تتوفر القدرة على
العمل اما على مستوى معايري احلد األدىن للجدوة او أعلى منها باملقارنة مع الشهادات األخرى املمنوحة يف  القدرة على لدى الربنامج
موا باملوافقة على وان يقو  ةراضي لةان مل تكن كام تصديقعلى املستوى الوطين والدويل وبج  ان تكون اغلبية جلنة الو جامعة الناصر 

 الربنامج قبل تنفيذه على حساب الربامج األخرى.

 
 التصديق الكامل: 3-1-2

تقوم هبا جلنة التدقيق واملراجعة بني النظراء  واليت قبل القيام بالتصديق الكامل عادة ما تكون هناك عملية مراجعة وتدقيق بني النظراء
 يف تقدمي الربنامج املقرتح.لتعاون املشرتك ا وينطبق ذلك أيضا على حاالت

 لجنة التدقيق والمراجعة بين النظراء 
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من مراجعني نظراء  لجنةلتصديق، وتتكون الل الداهمة من القاهمة املتوفرة للجنة النظراءأعضاء جلنة التدقيق واملراجعة بني  اختياريتم 
ا تقتضي معايري اجلودة مقبولة، وعندم تكون فيهااليت  النظرية الكليةاحد موظفي و ونون من داخل الكلية ذات الصلة كما ي عادة

احلاجة من املمكن للجنة التدقيق واملراجعة بني النظراء طل  أعضاء منتمني اىل فريق الربنامج حلضور االجتماع، حيث أن عدد 
ح معقدا فمن املسموح قرتح فإذا ما مت اعتبار املقرت الذين يقومون حبضور اجتماع التدقيق يعتمد على درجة تعقيد امل النظراءاملراجعني 

الثنني او أكثر منا املراجعني للحضور، وسيتم استخدام النتاهج اليت سيخرج هبا اجتماع التحقق واملراجعة لوضع الشروط والتعزيزات 
ماع هو اعداد تقرير ايري يف االجتضمان اجلودة واملعقسم اليت ستعاجل املشاكل والقضايا اليت تطرحها اللجنة، ويعترب دور موظف 
ما اذا   ظهارإر من قبل عميد الكلية، ويعمل ذلك على عن خمرجات جلنة التدقيق واملراجعة بني النظراء ويتم توقيع ذلك التقري

 كانت كل اإلجراءات والتوصيات املوجودة يف التقرير قد متت معاجلتها بشكل كايف قبل حتويل االقرتاح اىل التصديق الكامل.
ن يف تقدمي الربنامج املقرتح فان فعالية التصديق بأكملها تقع على عاتق موظف ضما املشرتك أما يف حالة التشارك او التعاون

حد او أكثر من أعضاء املؤسسة الشريكة لتمثيلها وبج  على االثنني احلضور خالل اجتماعات التحقق اجلودة واملعايري ووا
 واملراجعة بني النظراء.

 :لجنة التصديق الكامل 

 ختيارهاومن الشروط هو ان ال يكون املوظف الذي يتم  الداهمة للتصديق لجنةاليتم اختيار أعضاء جلنة التصديق الكامل من 
ت او عالقة على األعضاء أيضا ان ال يكون هلم أي مدخال وبج جنة منتميا اىل الكلية اليت تقدمت بالربنامج املقرتح، لعضوية الل

لكلية على قرار اللجنة باملدخالت الداخلية من ا التأثريبالربنامج املقرتح سواء بشكل مباشر أم غري مباشر وذلك لضمان عدم 
من خارج  ستشارينممن اجل ادماج اخلربات اخلارجية للمساعدة يف عملية التدقيق يتم تضمني اليت نبع منها الربنامج املقرتح، و 

من خلفية صناعية او عملية او مهنية ذات مسعة جيدة وبج  ان  يكونواان  مستشاريناجلامعة داخل اللجنة. ومن املمكن هلكذا 
 مؤسسة تعليمية معتمدة متتلك اخلربة الكافية والضرورية يف مستويات الشهادة اليت يتم النظر فيها. أحدهايكون 

 التصديق المبسط: 3-1-3
 بإجراءعندما نقوم  فعلى سبيل املثال الظروفعملية التصديق وذلك لكي تتناس  مع بعض  وتعدل يف بعض األحيان ميكن ان تبسط

تغيريات على برنامج موجود مستقبال او يف حالة عدم وجود ضرورة لعملية إعادة التصديق الكامل، ومن املمكن للتصديق املبسط ان 
مج نة التصديق وفريق الربناويف هذه احلالة بجتمع كل من جل نقطة 00يستخدم عند التصديق على شهادات صغرية تتطل  ما يصل اىل 

عتمد للجنة م هيستصديق الكامل وذلك حتت رهاسة ر وهي نوعا مما مماثلة لعملية الل عملية التصديق، جمموعة اجلودة خال رهيسو 
ضمان اجلودة واملعايري وعضو من اللجنة والذي عادة ما يكون من جهة غري  تواجهرأسها الكلية اليت تالتصديق يف جامعة الناصر و 

الكلية املتقدمة بالربنامج املقرتح وبج  على األقل حضور مستشار خارجي واحد لتقدمي املالحظات املكتوبة، وعندما تتضمن عملية 
ى يل يعمل كمستشار خارجي، وبعد احلصول علاخلارجي احلا املمتحن/فاحصات على برنامج موجود فان الالتصديق اجراء تغيري 

ضمان اجلودة واملعايري ميكن عندها تطبيق التصديق املبسط من خالل املراسالت بني الفريق وجلنة التصديق، قسم من رهيس  تصديقال
 ويعترب التصديق املبسط عملية غري ثابتة وهلا طبيعة أقل صرامة باملقارنة مع عملية التصديق الكامل.
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 بسيطةالات تغيير ديق على الالتص 3-2

علقة بالربنامج  لربنامج وقد تكون هذه التغريات متل املدة املصدق عليهايسمح هذا النوع من التصديق بالقيام بتعديالت بسيطة خالل 
لطالب أو اخلارجيني والتغذية الراجعة من املوظفني وا الفاحصني/املمتحننيككل او ببعض املواد اخلاصة وذلك بعد تلقي توصيات 

 بسب  متطلبات جمال العمل، ويتم التعامل معها من قبل الفريق الذي يرتأس عملية التغيريات البسيطة.
 بشكل تؤثر الاليت  البسيطةالتغيريات  بإجراءحمدودا نوعا ما حيث يسمح فقط  الفريق هذا ةضمنيعترب النطاق الذي يعمل  ذلك ومع
أثري املناهج الفردية يف الربنامج وذلك نتيجة للت علىوالغايات واملخرجات املرجوة من الربنامج او  واالغراض العامة األهداف على كبري

مناهج  لىعاخلارجي من مالحظات املتحقق اخلارجي أو أي نوع آخر من التأثري، كما ميكن استخدام التغيريات البسيطة للتصديق 
 .نفسهالربنامج إضافية يف 

ىل اللجنة الربنامج او منهج معني من قبل جلنة التغيريات الصغرية اخلاصة باجلامعة وميكن الرد ا يفوتتم املوافقة على التغيريات الصغرية 
 وتقوم اللجنة بتقدمي موافقتها اىل جلان تعزيز جودة التعلم والتعليم يف الكلية وذلك ملتابعة اإلجراءات والتوصيات.

 
 إعادة التصديق والمراجعة الدورية 3-3

لكل برنامج بعد مرور مخس سنوات من التصديق األول، ووضعت تنفذ جامعة الناصر عمليات املراجعة الدورية )أو إعادة التصديق( 
ل املعايري من قب طلوب لقبول الربامجاألدىن امل واحلدمع التوجهات احلالية  اتوافقمهذه اخلطوة من اجل ضمان ان الربنامج ما زال 

متت  الصناعية واحمللية والدولية، وعند تقدمي وثاهق املعايري للتصديق بج  على الفريق املعين اكمال وتقدمي تقرير تفصيلي عن املراجعة اليت
  على الربنامج.

 وخالل املراجعة الدورية يهدف الفريق اىل التأكيد على ما يلي:
 الدراسي بالكامل هج / املواداملنالربنامج و/ أو  صالحيةمعاصرة و  -
 ملعايري املوضوعة للشهادات من قبل الطالب.حتقيق ا تدعم وتعززاجلامعة اليت توفرها ان فرص التعلم  -
 ان يكون املضمون واملراحل الدراسية للشهادة املذكورة مناسبة وتتماشى مع املخرجات التعليمية املتوقعة من الربنامج. -

ها على الربنامج ملدة مخس سنوات أخرى قبل مراجعت تصديقة الدورية بنجاح تتم حينها الواذا ما متت عملية املراجع
اكمال تقرير املراجعة الدورية السنوية باإلضافة اىل التقرير السنوي  مسؤولياتمن جديد، ويف جامعة الناصر تناط 

كل عام ألغراض   علمجودة التعليم والت، ويستخدم هذا التقرير من قبل جلنة تعزيز قسم ضمان اجلودة واملعايريللتصديق ب
عاصرة والدرجات التعليمية اليت تقدمها اجلامعة وضمان استمرارية م النقدي للجودة واملعايري للشهادات تيسري التقييم

ة واليت رية اىل القضايا واملشاكل الناشئاهداف املناهج الدراسية وباإلضافة اىل ذلك تنظر جلنة املراجعة الدو  صالحيةو 
مية اىل معاجلتها والتعامل معها والرتكيز بشكل ضروري على جوان  اإلجناز اليت من املمكن ان حتتاج املؤسسة التعلي

 .لتنمية والتطويرلتصديق و/ أو أيام االداهمة ل لجنةالتنبع من املراجعة، وتتم معاجلة قضايا كتلك خالل فعاليات تدري  
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 السنوية وعمليات الرصد األخرى التقييميةالمراجعة  3-3
ية اليت تقدمها التعليمية واألكادمي اخلدماتتنفذ جامعة الناصر العديد من أنشطة الرصد لتقييم أمهية وعالقة وفعالية ومناسبة وجودة 

اىل التعرف على نقاط الضعف واجراء التحسينات أينما كان االمر ضروريا حيث ان الرصد املستمر  األنشطةاجلامعة وهتدف تلك 
حتليل ومعاجلة أي أمر او مشكلة من املمكن ان تشكل هتديدا للجامعة والتعامل معها قبل فوات األوان ويساعد الرصد املستمر يضمن 

 رغبات الطالب يف حتقيق الدرجات والشهادات يف اجلامعة.املمارسات اجليدة اليت تعزز  تعزيز وتبادلأيضا على 
 

 المنتظم الرصد 3-4-1
ة ر يشري الرصد املنتظم اىل جداول الرصد واملراقبة املهيكلة واليت تقسم اىل مراحل حمددة يف أوقات معينة خالل السنه ويتم تكرارها يف دو 

طراف األ مجيع من البيانات مجع ذلك ويتطل مستمرة تتم ادارهتا والتحكم هبا من قبل رؤساء جمموعات ضمان اجلودة ورؤساء الكليات 
األطراف مطوري  هذه وتشملعالية من املعايري،  مستويات على واحلفاظ اجليد التعليم توفري يف عملية أصواهتم متثيل ضمانو املعنية 

تصديق واالعتماد املعرتف ال هيئاتاخلارجيني و  الفاحصني/املمتحننياملناهج واملهن وإدارة اجلامعة بشكل عام واليت تتكون من املوظفني و 
عايري وجودة مباألطراف اليت تتأثر  مجيع االعتبار يف الرصدوتضع عملية ، تمعاجمل وعامة والطالب الشريكة واملؤسسات هبا حمليا ودوليا

 الطرق باستخدام املنتظم الرصد عملية الناصرالتعليم الذي تقدمة جامعة الناصر سواء كان التأثري مباشرا ام غري مباشر، وتنفذ جامعة 
 :التالية

  يتم احلصول عليها من مؤسسات االعتماد والتصديق وتوصياهتاالتقارير اليت 
  اخلارجيني والذين عادة ما يكونون من أعضاء اللجان املختلفة لضمان اجلودة الفاحصني/املمتحننيتقارير 
 واد/املناهججلان تقييم امل 
 جلان متثيل الطالب واكمال االستبيانات املوجودة سلفا 
 املوادليميةتقييم الربنامج واملناهج التع/ 

 السنوية: التقييميةالمراجعة  3-4-2
 تلك النماذج يف ومراجعة مناذج موحدة وقد مت تنقيح باستخدام دليل وذلك سنوي أساس على جامعة الناصر يف العملية هذه جترى
 العايل التعليم مؤسسات من غريها مع باملقارنة واملعايري اجلودة ضمانرصد و  يف اجلديدة هاتجو الت تتبعوذلك ل االحيان من كثري

 تشملو  تمثلت ما غالبا اليتيف التقييم واملراجعة و  اجلوان حبيث يضمن مجيع  املنهج / املواد، وقد مت تصميم الصلة ذات والصناعات
 اخلارجيني الفاحصني/املمتحننيث واملنح واملالحظات املتلقاة من و واحصاهيات الربنامج والبح والطالب املوظفني منالراجعة  التغذية
 واملوارد التعليمية واملمارسات اجليدة. التعاونية واهليئات املعتمدين

اليت السنوية وخطط العمل ذات الصلة و  التقييميةكل برنامج ذات صلة اكمال مناذج املراجعة   رؤساءوخالل عملية املراجعة يطل  من 
يتم مراجعتها من قبل النظراء من أعضاء الكلية اليت قدمت املقرتح الذين ال يشكلون او ينتمون اىل فريق الربنامج ومن مث يتم تقدمي 

 مثن قبل النظراء، ومن املراجعة ماجملموعة تتم  رهيسودة املعنية ومن مث وبقيادة السنوية اىل جمموعة ضمان اجل التقييميةتقرير املراجعة 
مجيع املراجعات  لنظر يفايتم  بعد ذلك، و ةيف الكلي جودة التعليم والتعلمتسلم النسخة املنقحة واملراجعة من التقرير اىل جلنة تعزيز 
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يف الكلية  جودة التعليم والتعلمز يوالقيام باملزيد من التقييم فيها من قبل جلنة تعز وفحصها السنوية من مجيع الكليات يف اجلامعة  التقييمية
ودة التعليم جقبل تسليم تلك التقارير اىل اجمللس االكادميي للجامعة، وبج  على العمداء التنفيذين واألشخاص الذين يرأسون جلنة تعزيز 

التقدم احملرز وذلك باملقارنة  راجعةيف الكلية مل جودة التعليم والتعلمومالحظاهتم اىل جلنة تعزيز  التغذية الراجعةنشر  يف الكلية والتعلم
ورة نفسها يف السنوات يف الكلية، وتكرر الد جودة التعليم والتعلممع خطة عمل الكلية وبالتايل تقدمي التقرير الوقيت اىل جلنة تعزيز 

ات التدريبية سلسلة من اجللس اكمالالالحقة هبدف احلفاظ على معايري اإلجناز املطلوبة وضمان تلقي الطالب لشهادات ودرجات بعد 
 املوارد التعليمية املتوفرة.و 
 

 الخارجيين الفاحصين/الممتحنين 3-5
في احلني ف التعامل مع اجلوان  الداخلية بل يتعلق االمر بالكثري خارج حدود اجلامعة جمرد من أكثرب واملعايري اجلودة ضمانيتعلق جان  

وخطط العمل والتقارير املقدمة من قبل رؤساء الكليات املختلفة وجلان ضمان اجلودة أجزاء ضرورية  التغذية الراجعةتشكل الذي 
وقياس  تقييم اخلارجيني دورا حياديا يف الفاحصني/املمتحننيللجامعة تظل املسامهات اخلارجية أساسية جدا، ويلع  بالنسبة واساسية 

امعة ث يهدف اىل حتديد ما اذا كانت الشهادات والدرجات املقدمة املمنوحة من قبل اجلاملصداقية يف عملية التقييم ويقومون بتنفيذ حب
اخلارجيني  لفاحصني/املمتحننياباإلضافة يقوم و قد مت تنفيذها بالتوافق مع اللواهح االكادميية واملبادئ والعمليات التوجيهية جلامعة الناصر، 

تتوافق مع الشهادات والدرجات يف مؤسسات التعليم العايل  اجلامعةأيضا بتحديد ما اذا كانت الشهادات والدرجات اليت تقدمها 
  ممتحن خارجي معتمد وذو مسعة جيدة.فاحص/املماثلة، ويف جامعة الناصر بج  على مجيع الربامج اجلارية ان متتلك 

، اخلارجيني تحننيالفاحصني/املممت وضعها ومعايري حمددة بشكل جيد تستخدمها جامعة الناصر عند تعيني وهناك أيضا إجراءات مناسبة 
 تنفيذ أثناء يةاحلياد من عايل ىمستو على  ارجياخل متحناملالفاحص/ يكون أن التعيينات هذه حتدد اليت االساسية املبادئ بني ومن
 مصلحة يأل م امتالكهويفضل عد  وميتلك اخلربة الكافية يف اجلامعة كما انه من املتوقع ان يكون هذا املتحقق مستقال املنوطة به املهام

، ولكن تعاقدي أساس على اخلارجيني الفاحصني/املمتحننيتعيني  يتم ما وعادة مباشر غري أو مباشربشكل  سواء املؤسسة يف شخصية
 اقتناع جلنة التعيني بان املمتحن يستطيع تقدمي اكثر من فرتة التعيني األوىل كما يتم التصديق عند للتجديد قابلةتلك العقود تكون 

املوافقة  اخلارجيني واليت تنتظر الفاحصني/املمتحننييف جامعة الناصر من قبل جلنة  اخلارجيني الفاحصني/املمتحنني مجيععلى  واملوافقة
 .مجودة التعليم والتعلمن قبل جلنة تعزيز 

 تلقيهم عند، و اداملناهج / املو اخلارجيني مسؤوليات خاصة فيما يتعلق مبختلف الربامج والشهادات و  الفاحصني/املمتحننيتناط ب
 سلطة اخلارجيني متحننيفاحصني/املليكون ل االتفاق وشروط املسؤولياتعلى  التحديد وجه على تنص ما عادة اليت التعيني خطابات
ضروريا للعمل،  لكذ تعترب جلنة التعينياليت  احلاالتواجباهتم بشكل مستقل عن األطراف الداخلية واخلارجية فيما عدا  تنفيذ يف البدء

 ودةيقوم قسم اجل، و الربنامج فريق واالستجابة له من قبل بعنايةالذي يتم النظر فيه  السنوي التقرير اجنازوجزء من مسؤولياهتم هو 
ليم جودة التعاىل جلنة تعزيز  منه وتقدمي نسخة ملخصة اخلارجيني الفاحصني/املمتحننيمجيع  تقاريرل موجز يعبتجماألكادميية  عايرياملو 

خلارجيني واجلامعة خالل ا الفاحصني/املمتحننيمسؤولية ضمان االتصال والتنسيق الصحيح واالتقان املهين بني  وتقعكل سنه   والتعلم
 .الفرتة الكاملة للتقرير على عاتق قيادة فريق ضمان اجلودة
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 :الجودة وتعزيز حسينت 3-6

وهو  التعليم فرص نوعية حتسني هبدف املؤسسي املستوى على مدروسة خطواتعملية اختاذ كامل تشري عملية حتسني وتعزيز اجلودة اىل  
 آليات من عدد بتطوير العايل للتعليم مستقلة كمؤسسة الناصرجامعة  وقد قامت اجلودة املؤسسيةأحد جوان  إدارة  أساساما يعترب 
 اجلودة إدارة يف إبجايب بشكل تسهم اليت اجلوان  رصد من خالل اجلودةوتتحقق عملية حتسني وتعزيز  تعهداهتا مجيع يف اجلودة ضمان
، التعلم عملية خالل الطالب اليت مير هبا تجاربال مجيعو  والتقييم والتعلم التعليم عمليات ذلك ويشمل اجلامعة يف األكادميية واملعايري
 خطط وضعب املعنية اجلهات، وتقوم مدروسة حتسينات وإحداث الثغرات حتديد هبدف العمليات هذه رصدعملية  النهجهذا  تضمنوي

 حتديات مواجهة دونيسعون للحصول عليها  يتوالدرجات ال الشهادات حتقيق فيها للمتعلمني ميكن تعلم بيئة هتيئة لضمان عمل
 الدراسية لقاتواحلأيام دورات التطوير و ، ويصبح هذا األمر ممكنا من خالل األيام التدريبية للجنة الداهمة للتصديق كبرية ومعوقات
 .واملؤمترات
 /التعليمللتدريس النظراءمراجعة  3-7

والنقلة  التحول هذا ويعترب 1011 عام يف اجملتمع كلية حتولتطور و نشأت من بعد  جديدة علمية مؤسسةإن جامعة الناصر هي 
ت جماال يففة للحصول على التدري  والشهادات والدرجات العلمية املختلتقدمني النوعية السريعة نتيجة جلودة التعليم املقدم للطالب امل

 لياتالكمستويات اجلودة باملقارنة مع  وبأعلى نوعهفريد من  تعليم توفري هو، وهدفنا األمسى واألساسي يف اجلامعة العالقةالتدري  ذات 
لنظراء يف هيئة التدريس، بني ا  السليمة املراجعة خالل من االجناز هذانفس جمال العمل، وقد مت حتقيق  ضمن تعمل اليت واجلامعات

العملية  يف هبا الناصر والكيفية اليت يشاركون فيها ويسهمون جامعةيف  التدريس هيئة أنشطة علىلتدريس لوتركز املراجعة بني النظراء 
 أحناء مجيع يف بجري فيما للتأمل فرصةب التدريس هيئةتزويد  إىلالتعليمية وعملية التقييم بشكل عام يف اجلامعة وهتدف هذه املراجعة 

ني  يفشل فيها املوظفالتعرف على اجملاالت واجلوان  اليت علىوتساعد  سنة كل يف األقل على مرة أو مرتني والتقييم والتعلم التعليم
 من بجعلمما  طبيعتها يفتعترب عملية وتطبيقية  البكالوريوس درجة إنكما زيادة الرتكيز على تلك اجلوان  والعمل عليها،  وتشجيعهم ل

 .لتقييموا والتعليم التعلم عمليات يف املعلمنيمدى مسامهة  قياس املمكن
يئات األخرى عن حالة متحنني اخلارجيني واهلفاحصني/املاملنوط مبراجعة النظراء للتدريس وهيئة التدريس هو توفري األدلة لل والدور اآلخر
 مستوى عن تقارير إعدادواستقاء الكثري من هذه التقارير عند قيامها ب باستخدام، حيث تقوم تلك اجلهات اجلامعة يفالتعليم والتعلم 

والتقييم  والتعليم التعلم بيئة هتيئة يف اجلامعة مسؤولية مدى لقياس كمدخل، وميكن استخدام مراجعة النظراء  اجلامعة تقدمه الذي التعليم
 للطالب.
 هيئة أعضاء من عضو كلتوفري مجيع النماذج واالستمارات ل املراجعة عملية يف الستخدامها معلومات على احلصول معايريوتشمل 
الوصول  يف الطريقة هذه تساعداملعين، و  اجلودة فريق رهاسة إىل اهلاوأرس ذجاالنم من نسخة منهم إكمال وملء واملتوقع باجلامعة التدريس
 املمارسات حتديد يف، وتساعد املراجعات اجلامعة يف التعليم ونوعية الساهدة املعايري حتقيق يف موظف كل من الفردية املسامهات إىل

، وتقوم جلنة اجلودة  التعليم نوعية هتدد قد اليتو  املدرسني بعض يرتكبهابني املدرسني والوكالء وكذلك بعض املمارسات اليت  املبتكرة
ليم جودة التعجلنة تعزيز إىل العمداء التنفيذيني يف الكليات و  كل إىل وتقدميها التقارير جتميعباستخدام االستمارات اليت تلقتها يف 
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الناصر  جامعة لدى يعملون الذين املعلمني كلاألداء، ويف كل عام بج  على   تقييميضا استخدام املراجعات السنوية يف ، ويتم أوالتعلم
 السنوية االحصاءات هذهالرمسية، ويتم استخدام  والنماذج سواء عن طريق التعاقد او املعينني بشكل داهم إكمال وملء االستمارات

وإعطاء   املؤقتة العقود جتديد من حيث  املستقبليف  وهامة أساسية كهذه  إحصاءاتوتعترب ، اجلامعة يف لتدريسل النظراءمراجعة   أثناء
 وتطبيق عضوية اكادميية التعليم العايل. الرتقيات

 
 لجان التقييم 3-8
ومع عزمنا على ختطيط العديد  اليمن يف املناهج / املوادوتطوير   بوضع األمر يتعلق عندما يعترب رهيسيا وهاما جدا الناصر جامعه دورإن 

 والذي بدورة نوعهمن  جنحنا يف امتالك تعليم فريد احلياة جوان  مجيع يف الطالب تفيد اليتمن برامج الشهادات والدرجات العلمية 
إىل التيسري الذي تقوم به  كبري حد إىل، ويرجع ذلك الدويل الصعيد على أيضا ولكن والكليات الطالب بني فقط ليس الثقة حقق

 الكليات رؤساء من درجات الطالباللجان  تتلقى عمليات التعليم والتعلم والتقييم، حيث يف اجلودة معايري ضمان يفجلان التقييم 
ا، الدرجات وتصنيف الدرجة العلمية حس  فئته من حققدات او درجات علمية معينة للتمن املعلمني وذلك للحصول على شها أو

مرور عام دراسي ويعتمد  بعد عادة الزمن من فرتة مدى على الطالب قبل من احملرز التقدم يف النظر أساس على عادة التصنيفويبىن 
 تقييم من الطالب نتاهج حتليل بعدو ، ويتم حتديد مسؤوليات جلان التقييم من قبل اجمللس االكادميي، اإلجناز أيضا على حتديد مستوى

 بتناول اللجان قومتحيث ، اتقريره  طبيعة أساس علىوما يتم منحة للطال   التعامل طريقة بشأن اتوصياهت إصدارتقوم اللجان ب معني
أو املمارسات السيئة يف التقييم او تأجيل التقييم و/أو الظروف املخففة وتبقى  التقييم يف املشاركةيف  الطال  فشل مثل الظروف خمتلف

تتم  ضروريا األمر يكون عندماو  العام طوالاملتأثر، وتقوم اللجان بتنفيذ أعماهلا  شخص سرية حىت يتم ايصاهلا اىل ال هذه التوصيات
 جلزء األخري من السنة.يف اجدولة جلان استدراكية 

عة الناصر، وتقوم جلان بيد يف ضمان تنفيذ تقييم جودة ومعايري التعليم يف جامناصر هناك جلنيت تقييم خمتلفتني تعمالن يدا ويف جامعة ال
بشكل خاص بالتعامل مع درجات املواد املختلفة ومن جهة أخرى تقوم جلان تقييم اجلامعة بالتعامل مع اصدار  املناهج / املوادتقييم 

راءات اللجان يف وثيقة اإلج تلك مسؤوليات كل منعن  جيدةالدرجات العلمية والشهادات النهاهية، وتتوفر معلومات مفصلة و 
 والعمليات االكادميية يف جامعة الناصر.

 المناهج / المواديم لجنة تقي 3-8-1
الربنامج  املعتمدين، وتعمل اللجان على مستوى املناهج / املوادمن بني أعضاء جلنة تقييم  املناهج / املوادجلنة تقييم  رهيسيتم تعيني 

ي من أب املنوطني من األفرادأي  أويف جامعة الناصر  التدريس هيئة اللجان من أعضاء هذه أعضاء بقيةو/أو جمموعة اجلودةـ ويكون 
ذات  خلارجينيا الفاحصني/املمتحننيمسؤوليات الفحص او االمتحان يف املواد ذات الصلة وممثل من خدمة معلومات اإلدارة والطالب و 

نة تقييم اخلارجيني حضور واحد من اجتماعات جل الفاحصني/املمتحنني، ويف أي سنة دراسية بج  على املنهج / املوادالصلة مبوضوع 
 اإلدارة على األقل.
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الدرجات اليت حيققها كل طال  يف مادة او منهج معني وتصنيف الدرجات  حتديدتكون مسؤوليتهم  للتقييمواجباهتم كلجنة  تنفيذ أثناءو 
 ممتازا وتتعاملما كان  إذاىن من درجات النجاح ام كان حاصال على احلد األد  إذاكان الطال  قد رس  او جنح وما   إذاعلى أساس ما 

 التخفيفية. والظروفاللجنة أيضا مع التوصيات 
يتضمن  بج  عليهم اعداد تقرير وتسليمة اىل جلنة التقييم يف اجلامعة وبج  ان املنهج / املوادوبعد املداوالت بني أعضاء جلنة تقييم 

 التقرير الظروف التخفيفية والتقييم املؤجل )اختبار مؤجل( والرسوب او سوء التقييم والذي يتم اكتشافه خالل جلسات االجتماع.
التحقق منها التقييم من الكليات املعنية ورؤساء املواد املعنيني بعن عملية  باإلحصاءاتبعد تزويدها  املناهج / املوادوتقوم جلنة تقييم 

 يفقييم، و كان هناك عملية تعديل او ختفيف خارجي او داخلي على عملية الت  إذاوتقدمي التوصيات املتعلقة مبعايري التقييم وحتديد ما 
لتقييم جلنة ا املقدم اىلالتقرير  إعدادوتقوم بتسجيلها لغرض  تقييمال أثناء املالحظة اجليدة املمارساتحتدد اللجنة  مسؤولياهتا تنفيذ سياق

 يف اجلامعة.
 لجنة التقييم في الجامعة 3-8-2
يف و ، اعمله ةطريقتعترب يف مستوى إداري أعلى يف  فإهنا املناهج / املوادجلنة تقييم  مع بالتشاوره اللجنة تعمل هذ أنعلى الرغم من 

العميد وتتشكل بقية العضوية يف جلنة التقييم يف ناه  إما العميد او  برهاسةجامعة الناصر تنفذ عمليات اللجنة على مستوى اجلامعة 
نظم معلومات اإلدارة والطالب،  ممثلي تضم كما الربامج مدراءو  اخلارجيني الفاحصني/املمتحننيو  اجلودة فريق رؤساءمن جامعة الناصر 

 اخلارجيني كعضو يف جلنة التقييم يف اجلامعة. الفاحصني/املمتحنني أحدومن االلزامي ان يكون هناك 
 بوجه املتعلقة التوصيات بتقدميتقوم اللجنة  كما،  قراراهتا اختاذ حني االكادميية واللواهح قواننيوينظم عمل جلنة التقييم يف اجلامعة ال

لطالب ا نتاهجاليت يدرسها، ودور اللجنة يتمثل يف تعديل  املناهج / املواددرجات  أو الطال  ملف دراسةبالطال  من خالل  خاص
 من االنتهاء عنددرجات وشهادة الطال  اليت يستحق ان يتسلمها  ونوع مستوى حتديد يفحبس  نتاهج تقييم معني وهو ما يساعد 

 .والدراسة تدري ال
تقوم اللجنة بالنظر يف ملف ودرجات  احلالة هذه يفاملستمرين، و  العلمي للطالب التقدم يف دور أيضاكما ان للجنة التقييم يف اجلامعة 

 أوناجح ومنقول او راس  ومعيد  الطال  أن إىل توصياتوقد تشري ال الطالب بشأن توصيات تقدمي يفوتقوم باستخدامها  الطال 
لتحديد  املستخدمة هي التوصيات هذه، و تقييمال بإعادة توصي قد كمابار التقييم املمنوح للطال  غري صاحل  أو باعت مالحظاتاىل 

باختيار اخلروج من الربنامج قبل االكمال  قاموا الذين الطلبة حتديد يف تساعداهنا  كماالنجاح واالنتقال   يستحقون الذين الطالب
 الفعلي.

الرسوب  بشأن املناهج / املوادمن جلنة تقييم  الصادرة التوصيات علىوكلجنة عليا ذي امتيازات تعمل جلنة التقييم يف اجلامعة أيضا 
 .التقييم سوء والتعويض أوالتخفيفية وحاالت التأجيل  والظروف
منح الشهادات او الدرجات للطالب الذين أهنوا الربنامج او الدراسة  قرار تصنيف سؤوليةمنوطة مب جلنة التقييم تعتربالناصر  ويف جامعة

والدرجات اخلاصة بالطالب  الشهادات حج مثل  احلاالت معكما اهنا تقوم بالتعامل   املوجودة،طبقا لقاهمة اجلدارة واالستحقاق 
 مدفوعة. غريالرسوم الو  عليهم املدينني للجامعة حىت يتم تصفية الديون او الرسوم املتأخرة

 صوت الطالب 3-9
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 تمثيل الطالب 3-9-1
 يسمح التحديد وجه وعلى اجلامعةعمليات حتسني اجلودة يف  يف أساسي دوريف جامعة الناصر متثل آراء ووجهات نظر الطالب 

جتعل عملية  أن ميكن اليت املمكنة واحللول املوجودة جنازاتواملعوقات والصعوبات واإل الدراسية املناهج / املواد عن رأيهم إعطاءلطالب ل
 وغري الرمسية الربامج خالل من الطالب منالراجعة  التغذية، ويتم احلصول على املرجوة النتاهج تنتج امعةاجل يف والتقييم موالتعلي التعلم
اليت يتم عقدها عادة يف  الرمسية وغري الرمسية االجتماعات خالل آراههم عن للتعبري الفرصةعلى  مممثليه عرب، وحيصل الطالب الرمسية
 احلاضرين. الطلبة ممثلي مع اجتماعات عقدب أيضا اجلودة جلان، كما تقوم الربامج مدراء برهاسةاجلامعة 
تقدمي  خالهلا توفري وسيلة ميكن للطالب من واملعايري هو اجلودة ضمان يف الطاليب لتمثيلا إدراج أساسي يكون اهلدف من لوبشك

 تها،برم املناهج / املوادوعملية تنفيذ  تقييمال عمليات يف اجلودة وحتسني إدارة بشأنالراجعة  تغذيةال تلقيواقرتاحاهتم و  وآراههممدخالهتم 
 من متنعهم قد اليت الصعوباتوميكن هلم نقل  املناهج / املوادشاركة وتقدمي خرباهتم باعتبارهم جزء وطرف هام يف مبويسمح للطالب 

 الشهادات والدرجات العلمية اليت يهدفون للحصول عليها واملنصوص عليها يف وثاهق قبوهلم يف اجلامعة. حتقيق
 زمالههم واالختيار من بني التصويت فرصةحيث يتم إعطاء الطالب  انتخابية عملية خالل من اجلامعةويتم تعيني ممثلي الطالب يف 

 يف أعضاءيصبح الطالب الذين مت اختيارهم  االنتخابات بعدالطالب بالشكل الكايف و  أن لديهم القدرة الكافية على متثيل يرون الذين
 الكلية املعنية. اجلودة يفجمموعة  الربنامج يفجلان جودة 
اصة كلية اخليف الحبيث ميثل كل منهم هيئة الطالب وموظفي اإلدارة العليا للجامعة  بني حلقة الوصل مبثابةاملنتخبني  الطلبة ممثليويكون 
من خالل توصيل ونقل املساهل  عايريوامل تعزيز اجلودةعملية  يف املسامهة على قادرين الطالب يكون املمثلني هؤالء خالل ومن به، 

من خالل ممثلي الطالب  اجلودة قفر  رؤساء أوالكلية  رؤساء إىل املعلومات هذهوالقضايا املتعلقة بالربامج والكليات واملواد، وتنقل 
 متثيل الطالب الذي يقوم بأنشطة اجلامعة حبيث تلمس وبشكل مباشر نظام من جزءا لناصرويشكل احتاد الطالب يف جامعة ا

 متكينهم لتقدمي وزيادة الدعم للطالب وبالتايل  اجلامعات يف تدريبية دورات تنظيمب هبم ويقومون املتعلقة وان اجلو  الطالب احتياجات
منصوص علية بشكل  الطلبة دوراألكادميية كما أن  عايريامل أعلى على احلفاظ و اجلودة ضمان يف الكامل للطالب تمثيلال تقدمي من
 حيث يتم ختويلهم ومتكينهم من قبل جلنة تقييم اجلودة وذلك لعمل ما يلي: ناصرال جامعة يفجيد 

  عمليات التدريس والتعلم والتقييم أثناء فيما يتعلق خبرباهتم وجتارهبماحلصول على آراء الطلبة 
 لول اليت ميكن هلم احلصول على ح واألقسام املواردواحالتهم اىل  املشاكل الشخصية خبصوصلطالب العمل كمرجع ل

 يف اجلامعة ملشاكلهم منها
 عمل تدريبية حضور دورات وورش 
 ملسؤولني يف اجلامعةإىل ا آراءهم ن يكونوا متواجدين للطالب الذين قد يرغبون يف ايصالا 
 حتديد  عهم علىاليت تقدمها اجلامعة وتشجي يف جودة الشهادات والدرجات العلمية وبناء الثقة بني الطالبوحتفيز  تنظيم

 .اليت حتتاج إىل تعديلاجلوان   ايصالو 
 موظفي اإلدارة  بنياليت من شأهنا أن حتقق االنسجام وتنمية املهارات املتعلقة بالتواصل ومهارات العمل كفريق و  غرس

 العليا وهيئة الطالب.
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  فيما خيص املسامهة يف عملية اجلودة واملعايري والشعور كجزء من عملية احلفاظ على الشخصية واملبادرة غرس روح املرونة
 يف اجلامعةاجلودة واملعايري 

 طالبالمتعلق بالالمسح  3-9-2
 معايريو  جودة تعزيز يف تساهم اليتجتارب الطالب  حتديد هبدفيف اجلامعة  الكليات خمتلف يف املسح املتعلق بالطالبيتم تنفيذ 

 وتوضع جودة التعليم والتعلمقبل جلنة تعزيز  الدراسة من هذه نتاهج، ويتم دراسة اجلامعةالشهادات والدرجات العلمية اليت متنحها 
 .ةاجلامع ستوىم على ومستقل نزيهالنتاهج عني االعتبار باستخدام هنج 
بشكل رهيسي  اخلدمات رؤساء يركز بينماة كلي كل حتت تندرج اليت االجراءات على االشرافيكمن دور العمداء يف الكليات يف 

الراجعة فيما  التغذية توفر واليت أخرى سبل باإلضافة إىل املسح املتعلق بالطالب نتاهج، وبالتايل تصبح إداراهتمب املتصلة االجراءات على
 .السنوية والتقييم راجعةامل عملية من جزءا اجلودة عايريمب يتعلق

 الجودة ضمان عن المسؤولة اللجان 3-11
وعلى كل من هذه اللجان واج  تأدية وظيفة معينة  الكلياتواللجان يف  لجان جامعيةتشمل اللجان املسؤولة عن ضمان اجلودة ال

 .اجلامعةودور يف عملية ضمان اجلودة يف 
  لجان جامعيةال 3-11-1
عدد من  اجلامعة، وتناط يف األكادميية اجلودة ضمان تعزيز ألغراض وكونت وضعت اليت اجلامعية اللجان من عدد الناصرمتتلك جامعة 
، اجلامعة يف الكليات إدارات أو معينة موضوعية جماالت يفو  األكادميية اجملاالت يف اجلودة معايري تعزيز لضمان جلنة كلباملسؤوليات 

 منو اللجان: جلان العمل واللجان التشاورية وتقع هياكل ضمان اجلودة ضمن مسؤوليات وعمل اللجان التشاورية  من نوعني هناكو 
 :ما يلي اللجان تلك بني

 ةاألكاديمي اللجنة
ورعاية البحوث  الدراسية املنح وتشمل األنشطة هذه لدعم الالزمة واملوارد االكادميية باألنشطة تتصل اليت قضاياتتعامل هذه اللجنة مع ال

 اجلامعة رهيس ناه اللجنة االستشارية ل من جزءا تشكلوالتدريس والتعليم والتعلم والدورات والتدري  املقدم يف جامعة الناصر كما اهنا 
 باجلوان  األكادميية. املتصلة املساهل بشأن

 موالتعل ميالتعل جودةلجنة تعزيز 
الطالب خالل تنفيذ وتقدمي  وتعزيز جتارب األكادميية املعايريو  اجلودة على احلفاظ طرق يف التعليمية املشورة بتقدمي اللجنة هذهتقوم 

 السياسات دراسةبفحص و  تقوم تنظيمية كماالتعليمية وتقوم بتنفيذ مراجعات لعمليات التعليم والتعلم من خالل مناهج  املناهج / املواد
 املتصلة املساهل مجيع، كما تبحث وتناقش اللجنة اجلامعة يفوالتعلم والتقييم  ميالتعل تعزيز أجل مناملوضوعة  واالسرتاتيجيات
 التعليم والتعلم والتقييم. باسرتاتيجيات

  الخارجيين الفاحصين/الممتحنين لجنة
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تقدمي احملتويات  مستوى تحديد/املمتحنني اخلارجيني وتقوم بالفاحصني تعيني عندتقوم هذه اللجنة بفحص املعايري املستخدمة 
اهناء  أو على املوافقة بشأنجلنة تعزيز جودة التعليم والتعلم  إىل توصياتال قدمتو  اجلامعة والشهادات والدرجات العلمية املقدمة من

 .اخلارجيني الفاحصني/املمتحنني من املنبثقة اجلودة بضمان تعلقةم مساهل أيو  اخلارجيني الفاحصني/املمتحنني عمل بعض
 التغييرات البسيطةلجنة 

 إىل تقاريرها وتقدم االكادميية والتحقق منها وإصدار التوصيات املتعلقة هبا الربامجيف  البسيطة التغيريات مجيعتقوم هذه اللجنة بفحص 
 .جلنة تعزيز جودة التعليم والتعلم

 البحثية المشاريع لجنة
 .واملشاريع الدراسية واملنح بالبحوث املتعلقة املساهل بشأنتعترب هذه اللجنة هي اجلهة االستشارية الرهيسية 

 األكاديمية والشراكات للتعاون الفرعية اللجنة
 املشورة قدم، وتالتعاونية االنشطة وجودة نوعية رصد عن املسؤولة وهي جلنة تعزيز جودة التعليم والتعلم حتت الفرعية اللجنة هذهتندرج 
 .والشراكات االكادميية بالتعاون املتعلقة املساهل مجيع بشأن والتعلم جلنة تعزيز جودة التعليم إىل الفنية

 لجان الكليات 3-11-2
 وتشمل ما يلي: كليةال مستوى يتجاوز نطاقها ال أن إال اجلامعية للجان تقريبا  تعترب هذه اللجان مماثلة 

 لجنة تعزيز جودة التعليم والتعلم في الكلية
 املوظفنيهيئة التدريس وممثل من  من ممثل من اللجنة اعضاء الصلة ويتكون بقية ذات الكلية عميد رهاسة تحت اللجنة هذهتعمل 

 جلودة واملعايري االكادميية.فريق اوممثل ل الطلبة احتاد من ممثلو  اجلودة مراقبة فريقاإلداريني ورؤساء 
 لجنة البحوث والمشاريع في الكلية

 على مستوى الكلية. الدراسية املنحو  والبحثية االكادميية املشاريع مراقبة يف جان  مسؤوليتها اللجنة هذه تنفذ
 لجنة جودة البرنامج

 املتعلقة والتوصيات القرارات واختاذ تقييم مسؤوليةوتتحمل  ككل الربنامج يف للطال  العامة التجربة االعتبار يف اللجنة هذهتأخذ 
يف  األولوية تعطي اليت الربامج لصاحل التوصياتوتعد  الربنامج بشأن املختلفة اللجان من الواردة التقاريروتقوم بالرجوع إىل  بالربنامج
 .األكادميية للجوان  اجلودة معايري تعزيز

 الهيئات المهنية والقانونية والتنظيمية في جامعة الناصر 4
املهنية،  براجمها اعتماد تعتزم والتنظيمية عندمااهليئات املهنية والقانونية  إىل واملرونة يف التقدمي احلرية متتلك جامعة الناصر
قبل اهليئات املهنية والقانونية  الالزمة واليت بج  اإليفاء هبا يتم اعدادها بشكل مناس  وكايف من الشروط ويرجع ذلك إىل أن

اهليئات املهنية  اجلودة كما تدرك اجلامعة إدراكا كامال حق ضمان سياسات من أي مع تتعارض والتنظيمية كما اهنا ال
ة )عملية إعادة التصديق هي عبارة عن عملي اوقت تعتربه تلك اهليئات ضروري أي والقانونية والتنظيمية يف إعادة التصديق يف

 .(اهليئات املهنية والقانونية والتنظيمية وتنفذ من قبل املهنية للربامج ورصد دورية مراجعة
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أهنا متتلك متطلبات وشروط لعدد  الفنية ويعين ذلك فيما يتعلق بالربامج اجلودة من معايري جمموعة اهليئات ومتتلك هذه
عدد النقاط )املواد( اليت  ينص على مسبقا شرطا أيضا الساعات اليت بج  على الطال  اكماهلا يف اجلان  العملي، وهناك

 احلد حتقيق أيض ا الطال  ة، وبج  علىطال  اكماهلا قبل ان يتم منحة شهادة اكمال الفرتة الدراسي من املفرتض على أي
افرتاض تعارض لواهح جامعة الناصر مع لواهح اهليئات املهنية  دراسية، وعلى دورة أو مادة أي يف األدىن من الدرجات

التنظيمية هي و والقانونية والتنظيمية وهو الشيء الذي نادرا ما حيدث ففي تلك احلالة تعترب لواهح اهليئات املهنية والقانونية 
 الساهدة واليت يتم اتباعها.

  الهيئات المهنية والقانونية والتنظيميةعملية التصديق في  4-1
 كونت التنظيمية أنو اهليئات املهنية والقانونية خالل عملية االعتماد والتصديق على الربامج الفنية يف جامعة الناصر قد ختتار 

على األمور املتعلقة حبس   وافقةامل بعد االعتماد طل  على التقدمي اجلامعة تقرر قد ذلك من وبداله يف احلفل حاضر 
 .عتماداال التقدمي للحصول على بعد الوقت من لفرتة الربنامج تشغيل خيار هناكويظل  اجلامعةاآلليات اخلاصة ب

 اجلامعة مالءمة مدى لتحديد معايري باستخدام ستقوم فإهنا املناسبة ضورحب اهليئات املهنية والقانونية والتنظيمية ما قامت إذا
اخلاصة هبا،  الربنامج على ميزان قياس يعتمد على املعايري والقواعد بقياس أيضا الربنامج بطريقة تضمن اجلودة وتقوم تقدميل

اسة اجلامعة، وال وره اهليئات املهنية والقانونية والتنظيمية وبعد اكتمال عملية التصديق بج  التوقيع على التصديق من قبل
عملية  يف احنرافاته يف حالة نشوء أي أنوهو ما يعين  التوقيعاتتلك  على احلصول إال بعد اصاحل الربنامج هذايتم اعالن 

 التصديق سيتم تعليق التصديق حىت يتم توضيح وحل واهناء مجيع املساهل واملشاكل الناشئة.
 ا املمثلممثل يعمل حتت سلطتها خالل فرتة النشاط كاملة وميتلك هذ بإرسالوتقوم اهليئات املهنية والقانونية والتنظيمية 

اللواهح املعتادة اليت تغطي التصديق على  جان  وإىل، جوانبه مجيع من الربنامج من حالةوتدقيق  وتقييم فحصل السلطة
 وفق استيفاؤها بج  اليت األخرى الشروط من عددبوضع  أيضا اهليئات املهنية والقانونية والتنظيمية الربنامج قد تقوم

للتصديق على الربنامج  خمتلفة زمنية جداولطبق  العمل اختيار أيضا اهليئات ذهالربنامج التعليمي املقدم، وميكن هل خصوصية
 ويف هذه احلالة قد يطل  من اجلامعة جتهيز واكمال وثاهق التصديق يف وقت سابق للتوقيت املعتاد.

ارير هنية والقانونية والتنظيمية تقريره املفصل عن التقييم املنفذ للربنامج وسيكون هناك جزء من التقويقدم ممثل اهليئات امل
يتضمن التوصيات املتعلقة باملوافقة او عدم املوافقة على الربنامج، ويف أي احلالتني بج  ان تكون هناك أسباب قوية جدا 

 قدر من الشفافية. وبأكربعادل ومنصف تدعم قرار التوصيات حبيث يضمن األمر التقييم بشكل 
 مراجعةال عمليةو  الهيئات المهنية والقانونية والتنظيمية 4-2

من قبل  رهيسية بصورة عمليةال إدارةوتتم  اهليئات املهنية والقانونية والتنظيمية من قبل دوريا أو سنويا إما راجعةامل عمليةتتم 
 فريقب أيضا املسؤولية هذهاملعايري واجلودة االكادمييةـ وميكن ان تناط  فريق الكلية املقدم فيها الربنامج ويتم دعمها من قبل

ما من قبل الكلية او ا تلقيهللتقدمي سيتم  يتهجاهز و  اهليئات املهنية والقانونية والتنظيمية ، وعندما يكتمل اعداد تقريراجلودة
 التقرير اىل عميد الكلية للنظر فيه. توجيهجمموعة اجلودة ومن مث يعاد 
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فريق  إىل التقرير هذااألخرى املتواجدة يف العملية ومن مث سيتم ارسال نسخة من  االطرافوستكون الفرق اإلدارية هي 
ضا تقرير، وبج  أيوموقفهم من ال آلراههمومن مث يتم االستجابة للتقرير خبطة عمل متثل ملخصا  املعايري واجلودة االكادميية

م يف اجلامعة اليت تقو  تعزيز جودة التعليم والتعلم جلنةو  الكليةيف  جلنة تعزيز جودة التعليم والتعلم من قبل التقريرالنظر يف 
 .التقرير يف املثارة املساهل يف بالنظر بعمق

 
 األسلوب التشاركي واألساليب األخرى لتقديم الخدمات في جامعة الناصر 5

وشهادات تعليمية مماثلة لربامج  برامج تقدم اليت األخرى املؤسسات معميكن جلامعة الناصر ان تدخل يف عالقة تعاونية  5-1
 املعايريو  اجلودةوشهادات جامعة الناصر وتتحمل جامعة الناصر املسؤولية الكاملة والعامة للربنامج ومسؤولية ضمان 

متتلك جامعة الناصر إدارة تتعامل مع  السب  وهلذا، الربامج تقدم واليت هلا ابعةالت اهليئات مجيع يف تقدم اليت األكادميية
اللواح والتنظيمات االكادميية وتقوم هذه اإلدارة بضمان استيفاء مجيع الشروط واملعايري يف مجيع الربامج قبل السماح 

 بتقدميها. 
 األجهزة أفضل من بعض مع تعاونية برامج يف ولالدخ من اجلامعةوحىت االن قامت اإلدارة بتنفيذ عمل مثايل مكن 

 األمريكية املتحدة الوالياتيف  اجلامعات وأشهر أكرب من بعض مع اجلامعة بارتباطها تفخر كما العامل حول التعليمية
 إىل الدولية االتفاقات هذه من االستفادة على الطالب مساعدة يف طويال شوطا اجلامعة قطعت وقد هذا، واليمن
، ويوصف تقدمي اخلدمات باألسلوب التعاوين العاملية األسواق يف حىت منافسة تعترب املقدمة الربامج أن حقيقة جان 

 :التالية الفرعية الفئاتواسع ومن املمكن ان يتخذ واحدة من 
بشكل كامل ومقبول بتقدمي الربامج  احملددة باملعايرياألخرى اليت تفي  لمؤسساتيسمح ل الفئة هذه يف :االمتياز

 .لجامعةل الربنامج هذا بتقدمي كلية تقوم أن املوافقة على ميكن املثال سبيل فعلىاحلالية جلامعة الناصر، 
التعليم العايل اخلاص  بتقدمي برنامج جامعة او كليةذه الفئة حيث اهنا تشمل قيام السيناريو يف ه خيتلف التصديق:

 هبا وطل  التصديق على الربنامج من قبل جامعة الناصر ويف تلك احلالة سيكون هناك شهادة للجامعة.
الربنامج، تقدمي  قبل تعاوين شريكك أخرى هةجلاملوافقة املؤسسية واالعرتاف  منح يف ستستخدم اليت اخلاصة هبا املعايري اجلامعةومتتلك 
مراحل  بعض وهناك واحلرص العملالكثري من  هذاويتطل   وتديرها املؤسسية املوافقة عمليةعلى  االكادمييةاملعايري واجلودة إدارة  وتشرف
 منح التصديق. قبل إجنازها يتعني اليت العمل
أن هناك مذكرات تعاون مفردة للتعاون  كمااألخرى،   التعليميةواجلهة  اجلامعة بني الشراكة دعمي مؤسسي اتفاق هناك يكون أن بج و 

شهر فيما يتعلق بالربنامج  3لكل طرف هبدف االعداد املسبق لالتفاق وقبل التصديق هناك مراجعة رقابية للرصد وتتضمن تقرير ملدة 
، ومن مث UPLو  PPLمن قبل  إعدادهاشهر يتم  0احملدد، ويتم اعداد التقرير من قبل فريق الشراكة االكادميية ويليه تقرير لفرتة 

 االجراءاتيف  النظرب املعنية الفرقاملواد التعاونية تقوم  تصميم و تطوير خالليأيت تقرير تقييمي سنوي ومراجعة سنوية للشراكة، و 
يقوم الفريق مبراقبة االلتزام بالسياسات واإلجراءات اخلاصة بالتعاون املشرتك، وبج  السماح لكل من  البداية منذومتابعتها، و  املوضوعة
 يف كل خطوة. بآراههم باإلدالء املعايري واجلودة االكادميية فريق وكذلك األكادميية الشراكة فريق
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 تقديم الخدمات خارج موقع الجامعة: 5-2
دوراهتا من خالل موظفيها خارج مقر اجلامعة، وقبل ذلك بج  تنفيذ جمموعة من  أحديف هذه احلالة تقوم جامعة الناصر بتقدمي 

وبج  ان تكون هناك اتفاقية تقدمي اخلدمات  التعلم مركز يف املوجودة مرافقلل مراجعة هناك يكون أن بج الرتتيبات بشكل كامل حيث 
 ضافة اىل الوثاهق األخرى.خارج موقع اجلامعة باإل

 الدعم من جامعة الناصر 6
 خدمات الدعم 6-1

 المعايير والجودة االكاديميةفريق  6-1-1
 ذلك تموي جامعة الناصرالشهادات والدرجات العلمية املمنوحة يف  معايريمبراقبة جودة و  املعايري واجلودة االكادمييةيقوم فريق 
، الوثيقة هذه تفاصيل يف الواردة والعمليات واالجراءات اهلياكل من وغريهاضمان اجلودة اخلاص باجلامعة  إطار باستخدام

كفاءة  على كبريا اعتمادااألخرى من عمل اجلامعة تعتمد  وان بأن اجلكامل   بادراك املعايري واجلودة االكادمييةويعمل فريق 
 مأعماهل ونيدير  حبيث املوظفني جلميع املثايل الدعم من نوع توفري إىل الرامية مساعيه يف له الدافعة القوةالفريق ويشكل ذلك 

 .بسرعة
 معلومات التعلم وخدمات الطالب 6-1-2

اليت تقدم جلميع طالب جامعة الناصر ومتتلك إدارة معلومات التعلم وخدمات الطالب  التعليمية املوارد مجيع الفئة هذهتشمل 
ملعلومات حمدثة ا تكون الوصول اليها بسهولة وان مكانيةوإيف مكان احلاجة اليها  خدماهتا توفرعن ضمان  املسؤولية الضمنية

ويقومون بتغطية مجيع أنواع الطالب يف كافة الربامج اليت تقدمها اجلامعة وهو ما يضمن االلتزام بكافة اللواهح واإلجراءات 
يثما  هلم من خالل تقدمي الدعم واملساعدة ح التوجيه تقدميمن خالل املتعلقة بالطالب، وتساعد هذه السياسات الطالب 

 تلك السياسات ما يلي: وتضمنممكنا  ذلككان 
 ميثاق الطال  والذي ينص على تكريس املؤسسة التعليمية نفسها للطالب وتوقعاهتم 
  الشكاوىالطرق الرمسية والغري رمسية لتقدمي 
  ضد الطال  البلطجةالعملية املتبعة عند التحرش او 
  مدونة السلوك املتوقع من الطال 
  التدربجيةإجراءات املراجعة  
 مركز تطوير وتعزيز الممارسات المهنية 6-1-3

حيصل مجيع املوظفني والعاملني يف جامعة الناصر على أي من أنواع الدعم الذين حيتاجونه من خالل مركز تطوير وتعزيز 
هذا املركز يف تعزيز عمل ووظاهف العاملني واملوظفني يف اجلامعة املمارسات املهنية حيث انه من غري املمكن امهال أمهية 

 العام هو واهلدف، املوظفنيقبل  من الطالب يموتقي تدريس وتسهيل حتسني شأهنا من اليت األنشطة حيث يتعامل املركز مع
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املعايري واجلودة  املركز وفريق بني وثيقة عمل عالقة هناكطوال فرتات الدراسة و  فريدةجتربة تعلم  حتقيق على الطالب مساعدة
 مما يؤدي اىل زيادة الفعالية. االكادميية

 فريق الشراكة االكاديمية 6-1-4
يعترب فريق الشراكة االكادميية فريق خلدمات العالقات اخلارجية اليت تدعم منو اجلامعة يف جان  الشراكات وذلك من خالل 

 ليم العايل.إدارة مجيع العالقات ورصد اتفاقات تقدمي خدمات التع
 خدمة معلومات الطالب واإلدارة 6-1-5

 والتيسري لكل من الطالب وهيئة التدريس والتحضري األكادميي والتوجيهإدارية تشمل تسجيل الطالب  ووظاهفيناط هبا مهام 
 ومنح الشهادات والدرجات العلمية.حلفالت التخرج وتقدمي 

 التدريب: 6-2
 :ة للتصديقتدريب اللجنة الدائم 6-2-1

 أعضاء اللجنة الداهمة للتصديق خالل يوم مفتوح مبساعدة أعضاء من الكلية واخلدمة على املستوى املركزي.يتم حتديث 
 ورش عمل تطوير وتعزيز الممارسات المهنية 6-2-2

يتم تنظيم ورش العمل للتدري  املهين املستمر ومره أخرى يتم مجع أعضاء خمتلف اإلدارات للعمل من أجل جناح تصميم 
 وتقييم االحتياجات. والتدريس التعليمية اداملناهج / املو 

 تدريب الجودة والمعايير االكاديمية 6-2-3
 السنوية  التقييميةواملراجعات  األكادميييركز هذا التدري  على لواهح التصديق 

 تدريب ممثلي الطالب 6-2-4
 وتوفري الدعم اإلضايف جلميع طالب جامعة الناصر.املناصرة  إىليهدف هذا التدري  

 العملي لألكاديميينالتدريب  6-2-5
سنوات من  3مماثلة والذين ميتلكون اقل من  جماالتواملوظفني يف  األكادمييخيدم هذا التدري  املوظفني اجلدد يف اجلان  

 اخلربة يف جمال التدريس يف جان  التعليم العايل ويعد ذلك املوظفني للتعامل مع مسؤولياهتم وواجباهتم بشكل أفضل.
 الموارد 6-3

ها املوظفني يف جان  تطوير الربنامج والتقييم واملراجعة ومن األمثلة اجليدة على ذلك هو االستمارات إعدادتساعد املوارد اليت يتم 
والنماذج اجلاهزة للجامعة واليت تتعلق باملمتحنني اخلارجيني والتصديق وتفاصيل اإلجراءات والعمليات والرصد السنوي والعديد 

 األخرى.من األشياء 
 دليل مطوري الدورات والبرامج 6-3-1

ويوجد فيه اقسام يتعلق كل منها باملعلومات الضرورية واليت  معني برنامج بشأن الصلة ذات املعلومات مجيع تقدمي على هذا الدليل يعمل
 .مفيدةأخرى هلا حاجة وروابط 
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 الدعم من جامعة الناصر 6
 خدمات الدعم 6-1

 فريق المعايير والجودة االكاديمية 6-1-1
 ذلك تموي جامعة الناصرمبراقبة جودة ومعايري الشهادات والدرجات العلمية املمنوحة يف  يقوم فريق املعايري واجلودة االكادميية

الوثيقة،  هذه تفاصيل يف الواردة والعمليات واالجراءات اهلياكل من ضمان اجلودة اخلاص باجلامعة وغريها إطار باستخدام
كفاءة  على كبريا واجلودة االكادميية بالعلم الكامل بأن اجملاالت األخرى من عمل اجلامعة تعتمد اعتماداويعمل فريق املعايري 

 أعماهلم يديرون حبيث املوظفني جلميع املثايل الدعم من نوع توفري إىل الرامية مساعيها يف الدافعة الفريق ويشكل ذلك القوة
 .بسرعة

 معلومات التعلم وخدمات الطالب 6-1-2
التعليمية اليت تقدم جلميع طالب جامعة الناصر ومتتلك إدارة معلومات التعلم وخدمات الطالب  املوارد مجيع الفئة هذهتشمل 

علومات من املمكن الوصول اليها بسهولة وان امل وإهنااملسؤولية الضمنية عن ضمان كون خدماهتا متوفرة يف مكان احلاجة اليها 
 أنواع الطالب يف كافة الربامج اليت تقدمها اجلامعة وهو ما يضمن االلتزام بكافة اللواهحتكون حمدثة ويقومون بتغطية مجيع 

اعدة حيثما  هلم من خالل تقدمي الدعم واملس التوجيه بتقدميواإلجراءات املتعلقة بالطالب، وتساعد هذه السياسات الطالب 
 تلك السياسات ما يلي: وتضمنممكنا  ذلككان 

 
 ميثاق الطالب 

يكون و الطال  تكريس املؤسسات التعليمية يف اجلامعة للطالب وتوقعاهتم، ويعترب هذا امليثاق اتفاقية ذو اجتاهيني  ميثاقحيدد 
 التوجيهية املبادئ توفري يف املهامو  األدوار هذه أداءب الطرفني من كل هذا امليثاق ويلزم يؤديهللجامعة وللطالب فيها دور يفرتض ان 

 التأكد خالل من اجملموعتني من والغايات األهداف بني كاف تنسيق هناك أن، وبطريقة ما يضمن ذلك هبا ميت ية اليتكيفال على
 .به قومي أن بج  ما متاما يدرك منهم واحد كل أن من
  الشكاوىالطرق الرسمية والغير رسمية لتقديم 

قدمة أو أي مشكلة أخرى تتعلق باخلدمات التعليمية امل الشكاويحيدد هذا القسم الطريقة اليت ميكن للطالب من خالهلا تقدمي 
وكافة اخلدمات األخرى يف نفس اجلان ، كما ينص على كل اخلطوات اليت بج  اتبعاها وذلك بالتفصيل يف اقسامه كما يغطي 

ا يتعلق اذا ما كان خيطط للشكوى عن وضع عري مرضي فيم احرتامه الطال على  بج  الذي اهلرمي التسلسلهذا اجلان  
 جودة على سلبا تؤثر قد أي حالة يف املساعدة طل باخلدمات االكادميية والتعليمية املقدمة يف اجلامعة، وهذا يسهل للطالب 

يؤثر بشكل مباشر على الطالب، لذلك   ألنهبفهم هذا الباب بشكل كامل  طال  كلل تشجيعم، ويعترب األمر كذلك التعلي
 للطالب للتعلم بشكل مريح ومالهم هلم. متكينيهاظهار امياهنا القوي يف خلق بيئة كانت جامعة الناصرة قادرة على 

  العملية املتبعة عند التحرش او البلطجة ضد الطال 
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 ميكن اليت العمل خطط، ويتضمن هذا القسم واملضايقة الرتهي  بشأنبشكل واضح موقف جامعة الناصر احلازم و  القسميوضح هذا 
 لتوجيهوهم مستعدين داهما  العالية الكفاءة ذويمن  مستشارين تدري ب اجلامعة، وقد قامت املؤسفة االعمال هذه ضحايا يتبعها أن

 التعامل على ، كما ان هناك احتاد طاليب يتكون من اشخاص قادرينبلطجةال أوللتحرش  تعرضهأي طال  وتقدمي املشورة له يف حالة 
 .يعرض عليهم املشكلة طال  أي إىل املساعدة تقدمي خالل من القضايا هذه مع

 السلمية الوساهلقناعات اجلامعة هو ان يكون هناك تعايش سلمي بني الطالب ويف حالة االختالف فهناك  أعمقومع ذلك فان 
 .ودي حل إىل التوصل خالهلااليت ميكننا داهما من  األخرى

  مدونة السلوك املتوقع من الطال 
د ويتحمل كل فر  القانونحيث أن الطالب كلهم سواسية وال يوجد احد منهم فوق  واحرتام انضباطب التصرف الطالب مجيعبج  على 
 للتحقيق اختاذها يتعني اليت اذا ما كانت خمالفة للواهح والقواعد اخلاصة باجلامعة كما يوضح هذا القسم مجيع التدابري أعمالهمسؤولية 

 التفاصيل يعمجنتهاك للقواعد املعمول هبا داخل املؤسسة التعليمية ويتم أيضا شرح ويشكل ا النية سوء فيهاو موقف يكون  حالة أييف 
النتاهج، وقد استخدم هذا يف جامعة الناصر كأداة للوصول اىل مستويات عالية من  إىلية الوصول وكيف التحقيق بإجراءات املتعلقة

 االنضباط والذي متسك والتزم به طالهبا حىت يومنا هذا.
 اإلجراء التدريجي مراجعة 

عليمية االكادميية تشكل العمود الفقري هلذه املؤسسة الت  اجلواناالجراء عملية قياس التقدم احملرز من قبل الطال  ومبا ان   هذا ميكن
فان هذا االجراء يعطى قدرا كبريا من األمهية لكي ال يتم امهال إنتاجية هذا االجراء، ويكون املعلمني قادرين على تقييم وحتديد قرة 

يتم اثارة املوضوع لكي سلة تستدعي االنتباه الطالب على تذكر وتطبيق ما مت تعليمهم يف املاضي، ويف حالة كانت هناك قضية او مشك
نامج االكادميي وقد عرب العديد من الطالب عن رضاهم عن الكيفية اليت يتم فيها الرب  باألداءيكون كل طال  مستعد وجاهز فيما يتعلق 

 والذي مكنهم وبشكل مستمر من احلفاظ على التقدم االكادميي.
 مركز تطوير وتعزيز الممارسات المهنية 6-1-3

حيصل مجيع املوظفني والعاملني يف جامعة الناصر على أي من أنواع الدعم الذين حيتاجونه من خالل مركز تطوير وتعزيز املمارسات 
 املهنية حيث انه من غري املمكن امهال أمهية هذا املركز يف تعزيز عمل ووظاهف العاملني واملوظفني يف اجلامعة حيث يتعامل املركز مع

جتربة  حتقيق على الطالب العام هو مساعدة قبل املوظفني، واهلدف من الطالب وتقييم تدريس وتسهيل حتسني شأهنا نم اليت األنشطة
 املعايري واجلودة االكادميية مما يؤدي اىل زيادة الفعالية. بني املركز وفريق وثيقة عمل عالقة تعلم فريدة طوال فرتات الدراسة وهناك

 فريق الشراكة االكاديمية 6-1-4
يعترب فريق الشراكة االكادميية فريق خلدمات العالقات اخلارجية اليت تدعم منو اجلامعة يف جان  الشراكات وذلك من خالل إدارة مجيع 
العالقات ورصد اتفاقات تقدمي خدمات التعليم العايل، كما ان بناء عالقات جيدة بجعله من املمكن جلامعة الناصر تقدمي خدمات 

ودة يف كل من املراكز الرهيسية والفروع األخرى حيث يكون هناك اتصال جيد بني كل من تلك األطراف، ويكون فريق تعليمية عالية اجل
 الشراكة االكادميية مسؤوال أيضا عن إدارة العالقات بني الكلية واإلدارات األخرى والشركاء.

 خدمة معلومات الطالب واإلدارة 6-1-5
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يناط هبا مهام ووظاهف إدارية تشمل تسجيل الطالب والتوجيه األكادميي لكل من الطالب وهيئة التدريس والتحضري والتيسري حلفالت 
التخرج وتقدمي ومنح الشهادات والدرجات العلمية، ومتتد تلك األدوار لتشمل مجيع الكليات يف اجلامعة، كما انه من مهام خدمة 

)نظام تتبع معلومات الطالب( كما يتعامل هذا ة هو مهمة ضمان تطوير وحتديث نظام سجالت الطالب معلومات الطالب واإلدار 
 القسم مع التقارير اخلارجية من خالل ضمان سريان مجيع األنشطة بشكل جيد.

 التدريب: 6-2
 تدريب اللجنة الدائمة للتصديق: 6-2-1

ملركزي، لية واخلدمة على املستوى امبساعدة أعضاء من الكيتم حتديث أعضاء اللجنة الداهمة للتصديق خالل يوم مفتوح 
وبجمع احلدث السنوي األطراف ذات العالقة للتدري  وحتديث معلوماهتم بآخر املستجدات يف جماالت التصديق وتطوير 

 وبالتايل اعدادهم وحتضريهم وزيادة قدراهتم على القيام مبا هو متوقع منهم. املناهج / املواد
 ير وتعزيز الممارسات المهنيةورش عمل تطو  6-2-2

ملناهج / ايتم تنظيم ورش العمل للتدري  املهين املستمر ومره أخرى يتم مجع أعضاء خمتلف اإلدارات للعمل من أجل جناح تصميم 
ع فرق يومتطلبات التقييم والتدريس، وتقدم ورش العمل تلك الدعم الذي ميكن ان تكون هناك حاجة اليه من قبل مج التعليمية املواد

الربنامج حيث اهنا جتي  عن بعض األسئلة اهلامة واالساسية اليت تتعلق جبامعة الناصر، وتتضمن الفعاليات واليت يتم تنظيمها طوال 
تقنيات اليت حيتاجوهنا يف ال بأحدثالعام اسرتاتيجيات التعليم االلكرتوين وتطوير الدورات واحلفاظ عليها، ويتم تزويد الفرق احلاضرة 

 تنفيذ عمليهم وحتقيق النجاح الكبري فيه.
 تدريب الجودة والمعايير االكاديمية 6-2-3

مية حس  وهناك تدري  معدل او خمصص يتم تقديركز هذا التدري  على لواهح التصديق األكادميي واملراجعات التقييمية السنوية 
 الطل 

 تدريب ممثلي الطالب 6-2-4
اههم اإلضايف جلميع طالب جامعة الناصر، فعندما يتم تدري  ممثلي الطالب واثر إىل دعم التنصي  وتوفري الدعم  يهدف هذا التدري 

 وبشكل مناس  وسيقومون بتقدمي ما هو مطلوب منهم، ولتحقيق ذلك تعمل أكربسيكونون قادرين على الوصول اىل الطالب بسهولة 
 الكادميية.اجلامعة جنبا اىل جن  مع اجلودة واملعايري ا

 تدريب الممارسات االكاديمية 6-2-5
سنوات من اخلربة يف  3خيدم هذا التدري  املوظفني اجلدد يف اجلان  األكادميي واملوظفني يف جماالت مماثلة والذين ميتلكون اقل من 

يعترب هذا الربنامج الزامي و  مسؤولياهتم وواجباهتم بشكل أفضل، جمال التدريس يف جان  التعليم العايل ويعد ذلك املوظفني للتعامل مع
 يف املاشي مع املعايري املهنية املوضوعة يف جان  التدري  والدعم ذات الصلة املطلوب يف التعليم العايل

 الموارد 6-3
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 ها املوظفني يف جان  تطوير الربنامج والتقييم واملراجعة ومن األمثلة اجليدة على ذلك هو االستماراتإعدادتساعد املوارد اليت يتم 
والنماذج اجلاهزة للجامعة واليت تتعلق باملمتحنني اخلارجيني والتصديق وتفاصيل اإلجراءات والعمليات والرصد السنوي والعديد من 

 األشياء األخرى.
 دليل مطوري الدورات والبرامج 6-3-1

كل منها باملعلومات معني ويوجد فيه اقسام يتعلق   برنامج بشأن الصلة ذات املعلومات مجيع تقدمي على يعمل هذا الدليل
الضرورية واليت هلا حاجة والروابط املفيدة األخرى، ويعترب الدليل أداه هامة جلميع األشخاص الراعبني يف فهم خصاهص الدورة 

ملوجودين يف ا والربنامج وكل ما هو متطل  فيها، وحتدد املعلومات املوجودة يف هذا القسم األشياء املتوقعة من األشخاص
 الربنامج.الدورة او 
 عند يكون سوف التدري  أن باتت أيضا هناك .مراجعة ابداء هنا السنوي الدراسي النظام صحة على التدري  هذا ويركز
 .الطل 
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 الملحق األول: جهات االتصال
 شارع الستين، السنينة، صنعاء –كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية   –المبنى الرئيسي  
 21030-1-967و  210105-1-967رقم اهلاتف:  
 4365صندوق بريد:  
  
 أمام السفارة الليبية، حدة، صنعاء –كلية الهندسة وعلوم الحاسوب  
 442747-1-967و  442748-1-967و   442749-1-967رقم اهلاتف:  

 
 الستين، السنينة، صنعاء شارع-   الطبية العلوم كلية

 536307-1-967و  536310-1-967رقم اهلاتف: 
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 الثاني: األدوار والمسؤولياتالملحق  
 

 المنهج/ رئيس
 المادة

يقوم بشكل عام برهاسة وقيادة مادة معينة وتتضمن األدوار الرهيسية املنوط هبا التنسيق والتواصل وتقدمي نبذه عن مسامهة 
يمية واالشراف على التعلاملادة يف الربنامج والتنسيق مع املوظفني والطالب وتنسيق وإدارة الدعم املقدم للطالب وجتارهبم 

 جلان تقييم املواد وتطوير بيانات املواد. عملية تقييم املادة وحضور اجتماعات

 
 رئيس البرنامج

بشكل عام على الربنامج وتتضمن األدوار الرهيسية املنوطة به التواصل مع الطالب واملوظفني وتنسيق اجلدول  باإلشرافيقوم 
الدراسي وإدارة املوارد التعليمية وختطيط وتفويض العمل وتسويق الربنامج والقبول والتسجيل للطالب اجلدد يف الربنامج وتطوير 

 ملشروع بشكل عام وإدارة اسرتاتيجيات وعمليات التقييم للربنامج والتحكم هبا،الربنامج ويكون مسؤوال أيضا عن بيانات ا
 وكذلك يتحمل املسؤولية والسلطة الكاملة يف تقييم الربنامج بشكل عام.

 
رئيس مجموعة 

 الجودة

ات الرهيسية املسؤوليمسؤول عن تقدمي القيادة املهنية واألكادميية بشكل خاص ألي برنامج ضمن جمموعة اجلودة وتتضمن 
املنوطة به اعداد تقارير ضمان اجلودة الروتينية بشكل منتظم مبساعدة جلان اجلودة املتعددة يف الربنامج ويسهم يف خمرجات 

 عمليات الرصد والتصديق والتقييم السنوية ويف تطوير املراجعة بني النظراء هليئة التدريس

 
 

 العميد التنفيذي

العامة لكلية معينة يف اجلامعة ويكون الرتكيز الرهيسي على جودة إدارة الكلية وعملية تقدمي اخلدمات مسؤول عن القيادة 
التعليمية واألكادميية كافة، ويقوم العميد بإدارة األنشطة اخلاصة بالكلية فيما يتعلق مبدونة اللواهح والقواعد كما هي منصوص 

لى للجامعة، كما يكون مسؤوال عن خلق وإدارة بيئة تعليمية تركز بشكل خاص ع عليها يف اخلطة االسرتاتيجية واخلطة املالية
التجربة التعليمية للطال  خالل عملية التعليم والتعلم والتقييم، ونوع اإلدارة اليت يقدمها العميد يف الكلية يقع يف لسياق 

 التنظيمي ويهدف اىل تنويع التعليم.
رئيس لجنة تعزيز 

جودة التعليم 
 علم في الكليةوالت

تتضمن املسؤوليات و  تقرير املراجعة التقييمية السنوية ويقدم ملخصا اىل جلنة تعزيز جودة التعليم والتعلم يف اجلامعة بإكماليقوم 
 تقرير املراجعة بني النظراء للتدريس. واعداداألخرى املنوطة به ضمان تعزيز اجلودة واملعايري داخل الكلية 

 
موظفي الجودة 

 والمعايير االكاديمية

فريق اجلودة واملعايري االكادميية مسؤولون عن توفري الدعم والتيسري لعمليات ضمان اجلودة يف الكلية من خالل تقدمي املشورة 
قات ، وكذلك يلعبون دورا أساسيا يف التصديق املبسط واملراجعة التحققية بني النظراء لكلية معينة ويساعدون يف التصديوالتوجيه

اليت تتضمن كليات أخرى بلع  دور مستقل، كما يقومون حبضور اجتماعات جلنة تعزيز جودة التعليم والتعلم يف الكلية 
 واجتماعات عملية الرصد السنوي يف الكلية.

 
 الكلية مدير أعمال

 بشأن املشورة تقدميخالل  من اخلدمات مقدمي أو و/ اخلارجية أو الداخلية العملياتيربط بني عمليات الكلية سواء 
 إعدادباملهنية للعميد فيما يتعلق  املعونة، كما يقوم بتقدمي واملناقصات العقود وإصدار اخلدمات تكليفو  السمسرة صفقات

 املوازنات وإدارة ومراقبة عقود التدريس الكبرية، كما يقوم بضمان سالسة سري أنشطة الكلية.
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رئيس التصديق / 
 عضو اللجنة

مقارنتها و  املقرتحة لربامجل دقيق فحص واجراء حتليل هو الرهيسيتتكون اللجنة من أعضاء جلنة التصديق الداهمة ويعترب دورهم 
 امعةاجل يف الكليات خمتلف يف تقدم اليت الربامج أن ذلك يضمنمع سياسات ولواهح اجلامعة فيما يتعلق بضمان اجلودة و 

 .عايلال التعليم قطاع معايري مع تتوافق
 

الممتحن/الفاحص 
 الخارجي

 نزيه بشكل جرت قد العملية هذهيف اللجنة املعنية بتقييم عمليات التقييم ويقوم بتحديد ما إذا كانت  مستقل عضو هو
اصدار ومنح الشهادات والدرجات العلمية بشكل  ضمان إىل ويهدف الصلة ذات املناهج / املواد أو/و الربامج ملتطلبات وفقا
 وحس  االستحقاق واجلدارة.عادل 

المستشارين 
 الخارجيين

جلنة التصديق على الربامج بشكل كتايب ويقدمون مالحظاهتم وتوصياهتم فيما يتعلق بالربامج  يف الفنية املشورة تقدمييقومون ب
 املقرتحة حبس  جتارهبم مع الربامج املماثلة يف أماكن أخرى

 
 ممثل الطالب

هم زمالهه الطالب يف اجلامعة وميثل رابط بني املوظفني األكادمييني واالداريني وهيئة الطالب، وبج  علييتم انتخابه من قبل 
 أيضا حضور اجتماعات جلنة جودة الربنامج.

 


