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 تمھيد
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصـر العربيـة الهيئـة المسـئولة عـن  تعد    

  .اد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، والعالي، العام، واألزهريتحديد، وتطبيق معايير الجودة واالعتم
مؤسسات تعليمية تعنى بإعداد المعلم، وذلك من خالل المعايير التي تحددها الهيئة : كليات التربيةو  

والتــي تضــمن قيــام هــذه الكليــات بمهــارات ومســئولياتها فــي إعــداد المعلــم وٕاكســابه المعــارف والمهــارات 
  .مة للقيام بالتدريس بمكانة كليات التربية في منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعيواالتجاهات الها

علــــى أهميــــة كليــــات التربيــــة، والنظــــر إليهــــا  -دائمــــاً  – لهيئــــة القوميــــة للجــــودة واالعتمــــاد تؤكــــداو    
ولمـا تسـتوعبه مـن طـالب يشـكلون القسـم األكبـر ، كمؤسسات تضـطلع بمهـام تعليميـة وبحثيـة وتنمويـة

  .من يلتحقون بالجامعاتم
ومن جهة أخرى؛ فإن مخرجات هذه كليـات التربيـة تمثـل عناصـر مضـافة إلـى مجتمـع المعلمـين  

مليــون تلميــذًا وتلميــذة فــي  ١٥الــذي يصــل إلــى أكثــر مــن مليــون معلــم يقــدمون خدمــة إلــى أكثــر مــن 
  .المختلفةمدارس ومراحل التعليم 

عنـــي كــل أســرة مصـــرية، ولــه تــأثير كبيـــر وفعــال علـــى ونظــرًا ألن نجــاح العمليـــة التعليميــة أمــر ي
عمليــات التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية للمجتمــع المصــري؛ فــإن الهيئــة القوميــة للجــودة واالعتمــاد 
تنظر إلى كليات التربية في منظومـة التعلـيم الجـامعي وقبـل الجـامعي برؤيـة خاصـة، حيـث إن شـأنها 

  .ت أفراد المجتمع المصرييتعدى حدودها إلى سائر قطاعات ومؤسسا
وقطـــاع الدراســـات التربويـــة مســـئول عـــن إعـــداد المعلـــم لمـــدارس التعلـــيم العـــام والخـــاص بجمهوريـــة    

مصر العربية حيث يشمل هذا القطاع إعداد معلم رياض األطفال، ومعلـم المدرسـة االبتدائيـة؛ ليكـون 
وكـذلك ، ف العليـا لهـذه المـدارسمعلمًا لمجال من مجاالت التخصص، ولتدريس هـذا المجـال بالصـفو 

ـــة؛ ليكـــون معلمـــًا لمجـــال تخصـــص بالمدرســـة اإلعداديـــة،  إعـــداد معلـــم المدرســـتين اإلعداديـــة والثانوي
  .ومتخصصًا لتدريس مادة معينة بالمدارس الثانوية

ســبع وعشــرون كليــة تربيــة بالجامعــات الحكوميــة، وكليــة  -حتــى اآلن  –ع .م.ويوجــد فــي ج
اصــة، وكالهمــا ينــدرج تحــت مظلــة قطــاع الدراســات التربويــة بــالمجلس األعلــى تربيــة بالجامعــات الخ

للجامعات، كما أن برامج ومحتوى المقررات وضعت في مستويات معياريـة وأطـر نظريـة بحثيـة تمثـل 
  % .٢٥، والمقررات التربوية والثقافية بنسبة % ٧٥فيها المقررات التخصصية بنسبة 

ت بميــدان التربيــة والتعلـيم مــن خــالل التــدريب العملــي القــائم علــى أســس كمـا يــتم ارتبــاط هــذه الكليــا   
  .علمية مهنية في مدارس التعليم العام والتعليم الخاص
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وعلى هذا فإن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، وهي تهدف في رسالتها إلى ضمان جودة    
ير الجودة واالعتماد، الالزمة  للكفـاءة والجـودة األداء في إعداد المعلم بكليات التربية؛ قد حددت معاي

في إعداد المعلم لمراحل التعليم المختلفة، وٕاكسابه المعارف والمهارات واالتجاهات؛ للقيام بمهامه فـي 
  :مهنة التدريس بكفاءة واقتدار وذلك من خالل محوريين أساسيين

  :ويشمل  ،وهو القدرة المؤسسية: المحور األول
  الهيكل التنظيمي                      راتيجيالتخطيط االست

 المصداقية واألخالقيات                                         القيادة

 الموارد المالية والمادية                              الجهاز اإلداري

 الجودةالتقويم المؤسسي وٕادارة          المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 :وهو الفاعلية التعليمية،  ويشمل: محور الثانيال

                .الطالب والخريجون -
   :المعايير األكاديمية والتي تتضمن - 

 .المعارف والمهارات واالتجاهات التي يكتسبها المتعلمين) أ(    

               .الخبرات الميدانية والتدريب الميداني) ب(   
 .التنوع) ج( 

                  .المقررات الدراسية/ البرامج  -
  .التعليم والتعلم والتسهيالت - 
    .وأداء وتنمية أعضاء هيئة التدريس بالكلية كفاءة -
     .البحث العلمي واألنشطة العلمية - 
                              .الدراسات العليا  -
  .التقييم المستمر للفعالية التعليمية  - 

ب المعـــايير األكاديميـــة القياســـية المرتبطـــة بـــالخريجين للمراحـــل المختلفـــة، وفـــي وجميعهـــا، إلـــى جانـــ
  .التخصصات المتعددة، تعد الزمة لضمان جودة التعليم في كليات التربية، واعتماد برامجها

  
  لجنة إعداد الوثيقة                                                                  

  
 

 تفهرس المحتويا
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 المقدمة

ســعي كليــات التربيــة إلــى اعــتالء صــدارة مؤسســات التعلــيم التــي تســتهدف التطــوير المســتمر ت
  .في التربية، والتحديث الدائم لنظم التعليم

مؤسســة وتعلــيم، وخــريجين إلــى أفضــل : قيتهــا بهــذه الصــدارة الوصــول بمســتوياتهاوتســتلزم أح
  .مواصفات ممكنة تضمن لها الجودة في أداء وظائفها

ويجــــب أن تلتــــزم كليــــات التربيــــة الســــاعية إلــــى الجــــودة الشــــاملة، والمتقدمــــة للحصــــول علــــى 
  :اد بما يلياالعتماد األكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتم

 معايير القدرة المؤسسية.  
 معايير الفاعلية التعليمية. 

وذلـــك كغيرهـــا مـــن مؤسســـات التعلـــيم العـــالي، وبمـــا يتـــواءم وطبيعتهـــا كمؤسســـات إلعـــداد المعلمـــين 
 .واألخصائيين في مجال التربية والتعليم قبل الجامعي

لتـي يسـتلزم اعتمادهـا ضـمان وتتفرد كليات التربيـة بطرحهـا لعـدد كبيـر مـن البـرامج الدراسـية ا  
جميـع البـرامج فـي مجـاالت  جودة خريجيها وقت التخرج وذلك وفقًا لمعايير أكاديمية قياسية تتفق بـين

ـــة  -التخصـــص (محـــددة  ـــدرات الشخصـــية –ئولية المهنيـــة المســـ –التربي ـــ)الق ف بـــين البـــرامج ، وتختل
  ).أخصائياً  وطبيعة العمل معلمًا أوالتخصص، والمرحلة، (المختلفة من حيث 
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 البرامج الدراسية لكليات التربية  
  :تتعدد البرامج الدراسية التي تطرحها كليات التربية      
 إلعداد معلمات رياض األطفال.  
 وإلعداد معلمي المرحلة االبتدائية. 

 اإلعدادية والثانوية: وإلعداد معلمي المرحلتين. 

 وإلعداد معلمي بعض التخصصات النوعية. 

 صائيين للتربية والتعليموإلعداد أخ. 
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  األولاجلزء 
  منهجية بناء الوثيقة

  اإلطار الفكري لمعايير تقويم واعتماد كليات التربيةتحديد  – ١
 فلسفة إعداد المعلم  

يشهد العصر الحديث العديد من أوجه التغير والتطور و وحدوث العديد من االنجازات في 
ي تخريج أجيال المستقبل أن يطوروا من المؤسسات جميع الميادين بما يحتم علي القائمين عل

التربوية حتى تساير ركب التقدم الحضاري والعلمي الذي يشهده القرن الحادي والعشرين وما يحدث 
فيه من تطور هائل كيال تصبح هذه المؤسسات بمعزل عن حاجات المجتمع التي أنشئت من اجله 

في إعداد القوي  اً هام اً م أو تطور فان للتعليم دور ولما كان الفرد هو األساس في حدوث أي تقد، 
عائد البشرية فهو يعمل علي تعبئة الطاقات البشرية وتنمية قدراتها لذا فان التعليم المنظم يجعل ال

  .االقتصادي أكثر كفاءة وجودة
  :التربية تتضمن بعدين أساسيين هماويالحظ أن طبيعة إعداد المعلم في كليات 

 في احد التخصصات العلمية المعروفة والمطلوبة في المجتمع اإلعداد التخصصي. 

  الضروري لعمل الخريج كمعلم له دور ورسالة تربوية ) التربوي(اإلعداد المهني. 

  -:بية يتضمن ثالثة جوانب أساسية هيلذا أوجدت مصر نظامًا إلعداد المعلم من خالل كليات التر 
  اد المعلممن إعد %٧٥الجانب التخصصي الذي يمثل نحو. 

  من إعداد المعلم %٢٠الجانب المهني الذي يمثل نحو. 

  من إعداد المعلم %٥الجانب الثقافي العام الذي يمثل نحو. 

  -:نظامين قائمين إلعداد المعلم هماوذلك من خالل 
 من خالل كليات التربية في مرحلة الدراسة الجامعية األولي اإلعداد التكاملي. 

 جـانب المهني         ، ثم دراسـة الإحدى الكلياتالل إعداد الخريج بمن خ اإلعداد التتابعي
 .ل نظام الدبلوم العام في التربيةبكليات التربية من خال) التربوي(

    وما ظهر من اتجاهات منها معايير ، وقد روعي في إعداد المعلم في مصر أن يواكب التطورات الحديثة
  .المعلمالجودة التي يجب تحققها في إعداد 
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  : اعتبار أن ىولقد جاء اهتمام الهيئة بضمان جودة إعداد المعلم، ووضع معايير العتماد كليات التربية عل
البشرية الالزمة لعملية  ىالمعلمين محور تطوير العملية التعليمية ويمثلون بجميع مستوياتهم القو   .١

 .التعليم

علي قدر ما يمتلكه المعلم من كفاءة نوعية  فهاتكون منتجة ومثمرة ومحققة ألهدا العملية التعليمية .٢
 .وتخصصية في أداء عمله

المعلمين قادرون علي إعداد القوي البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة لتنمية  .٣
  .البشرية ىوال شك أن التعليم له دور هام في إعداد هذه القو . وتطوير المجتمع

 .ل األساسي في العملية التعليمية المعلم هو العنصر الفاع .٤

ضرورة  العالم ىتطورات الحديثة علي مستو للمؤسسات إعداد المعلم وما تقدمه من برامج  مسايرة .٥
 .حتمية

أمر أساسي  المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنه من القيام بدوره المتالك المعلم حاجة .٦
 .المجتمعر و البشرية الالزمة لتط ىمطلوب في إعداد القو و 

    هذا الدليل العتماد مؤسسات وبرامج إعداد اهتمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بوضع  لذا
  .المعلم في مصر بحيث تصبح محققة لمعايير الجودة العالمية والتي تعطي خريجي كليات التربية فرصة المنافسة

  
 لكليات التربية  أهمية االعتماد األكاديمي  

االعتماد هو المقياس الدقيق لتحديد جودة المعلم الجديد، إنه بمثابة ختم التصديق إن 
كليات أن خريجي ) اآلباء ، ورجال األعمال ، وصناع القرار(الحتراف المهنة؛ ألنه يؤكد للجميع 

   . لديهم كفاءات احترافية ومهنية عالية التربية
خريجيها بمستوى مقبول، إال أن  على الرغم من وجود كليات تربية غير معتمدة تعدو 

البحوث أثبتت أن كليات التربية المعتمدة تخرج معلمين ذوي مهارات عالية، وهذا األمر يشبه إعداد 
الطبيب، فالمستشفيات ال تعين األطباء الذين تخرجوا في كليات طب غير معتمدة؛ كذلك المعلم ال 

تربية معتمدة تلتزم بمواصفات عالية الجودة، يمكن أن يقوم بعمله بكفاءة إال إذا أعد في كليات 
  .لمين الجدد للقيام بمهنة التدريسعندها يمكن االعتماد على هؤالء المع

  كيف يساعد االعتماد األكاديمي على ربط معلمي المستقبل بمدارس اليوم؟
في  كان الصدارةتعتبر الخبرة الميدانية من أهم مقومات العملية التربوية، إذ إنها تتبوأ م

   .معايير االعتماد
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، الطالب المعلمينمع  التعاونفي المدارس  ذوي الخبرة توقع من المعلمينتالتربية،  وكليات
غير تت فمن خالل االعتماد األكاديمي. ميدانية في المدارسالخبرات ال يدفع إلى أهميةوهذا ما 

راسة تعليمًا نظريًا، فاالعتماد تدريجيا وجهة النظر السائدة بأن الطلبة يتعلمون فقط على مقاعد الد
  . الناجح هو ربط ما يتعلمه بالواقع العملي المعلم يؤكد على أن أبرز مالمح الطالب

ن ن االعتماد يعول كثيرًا على التجربة والواقع العملي للعملية التربوية، ولهذا الغرض فإإ
ك النظرة التقليدية السائدة في غير تدريجيًا تل، واعتماد كليات التربية يضمان جودة إعداد المعلم

  .الميدان التربوي، فالخبرة الميدانية أصبحت ذات أهمية ولها نتائج إيجابية كما ينبغي لها أن تكون

  ؟لكليات التربية ماذا يتضمن االعتماد األكاديمي
ا يئة باعتبارهاله التربية الوفاء بكل معايير على كلياتلزامًا  فإنهلنيل االعتماد األكاديمي 

، مية القياسية لخريجي هذه الكليات، إلى جانب الوفاء بالمعايير األكاديمؤسسات تعليم عالي
، التخصصالمرتبطة بمحتوى الويضاف إلى ذلك اعتماد برامج اإلعداد بالتركيز على معايير 

  .للعمل بها هذه البرامجوالخاصة بالمرحلة التعليمية التي يعد الطالب الملتحقين ب
مع كل القائمين والعاملين في  الفاعلة من خالل الشراكة تماد لكليات التربية ويتحقق االع

  . الميدان التربوي
عملية ضمان الجودة من الضروري التأكد من توافر عدة مقومات أساسية لنجاح و 
متابعة تقدم ولتقييم و  ، للتقويم المؤسسي وضع نظام - على سبيل المثال  - ، وهذا يتطلبواالعتماد

 لكلياتعلى البحوث المستنيرة، وأن يكون لدى ا ةامج المطروح مبني، وأن تكون البر مة بانتظاالطلب
 :متخصصون ومدربونمراجعون خارجيون إيمان عميق بقدرات خريجيها، ويجب أن يكون هناك 

  .، ويصدرون أحكامًا موضوعية وعادلة وشفافةيفحصون بعناية تطبيق المعايير الموضوعة
أن  كليات التربيةماد األكاديمي تستغرق وقتًا، ولكي نحافظ عليها فعلى إن عملية االعت 

  .تخضع للتقييم السنوي من خالل تقارير يتم تقديمها
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 مراحل إعداد الوثيقة  - ٢

، واألنشطة التي تمت ا يلي بيان بمراحل إعداد الوثيقة، والمشاركون في كل مرحلة، ومدة التنفيذفيم
  :في كل مرحلة

  

  المرحلة
  ىلاألو 

  األنشطة التي نفذت  المدة  المشاركون
مجموعة من أساتذة كليات التربية 

  ومستشاري الهيئة
  )مجموعة العمل الرئيسية(

األساسية لمعايير اعتماد  مواءمة الوثيقة  شهران
مؤسسات التعليم العالي بهيئة ضمان جودة 

التعليم واالعتماد بما يتوافق مع طبيعة 
  كليات التربية

المرحلة 
  ثانيةال

مجموعة من أساتذة كليات التربية 
  ومستشاري الهيئة

  )مجموعة العمل الرئيسية( 

تحديد معايير اعتماد كليات التربية   شهران
  كمؤسسات تعليم عالي

 -: متضمنة ثالثة أنواع من المعايير هي
   التخصصات األكاديمية معايير -
 معايير اإلعداد التربوي  -

  عام ومؤشراتهامعايير الجانب الثقافي ال -
بحيث تم تحديد المعايير األكاديمية القياسية 

NARSW   
المرحلة 
  الثالثة

مجموعة فرق متنوعة حسب 
طبيعة التخصصات التي تمنحها 
كليات التربية وللمراحل التعليمية 

المختلفة وقد جمعت بين 
التخصصات األكاديمية 
  والتخصصات التربوية

  )مجموعات العمل الفرعية( 

خصصات تم تحديد المعايير األساسية للت  شهور ٣
معايير خريجي (المختلفة بكليات التربية 

  :في ثالث جوانب هي) ليات التربيةك
  .الجانب التخصصي األساسي-
  .الجانب المساند للتخصص األساسي -
الجانب الثقافي المرتبط بالتخصص  -

  .األساسي
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  األنشطة التي نفذت  المدة  المشاركون  المرحلة

مرحلة ال
  الرابعة 

  -:تم فيها   شهران  لجنة مراجعة وتنظيم الوثيقة
  جميع الوثائق الفرعية من فرق

 العمل المتنوعة

المراجعة األولي للوثيقة وفق مجموعة  .١
 : معايير هي 

 .الصياغات  -

مراجعة المؤشرات من حيث العدد  -
 .وصياغات كل مؤشر 

مدي تضمين المعايير بمؤشراتها  -
 .لالتجاهات الحديثة 

تصنيف المعايير ومؤشراتها وفقا  -
 .للجانب الذي تنتمي إليه 

وتم إعادة  الوثائق الفرعية لمجموعات 
العمل لتعديل الوثيقة وفقا لما أسفرت عنه 

 عملية المراجعة األولي 

المراجعة النهائية والصياغة مرحلة  - ٢
وفيها تم مراجعة الوثيقة مرة أخري 
ا وتنظيمها في إطارها الموحد لعرضه

علي مجلس إدارة الهيئة تمهيدا 
 إلعالنها 

  
  
  
  

  
  ياجلزء الثان
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  كليات الرتبيةتقويم واعتماد ل اسة اهليئةسي
  
  

 مقدمة.  
 كليات التربية اإلطار العام لعملية تقويم واعتماد. 

 البرامج/ الخريجين / الكلية آليات وقواعد وشروط التقدم العتماد ا . 

 نتائج عملية التقويم واالعتماد.  
 مرحلة ما بعد التقويم. 

 التظلمات. 

 تجديد االعتماد. 
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  :مقدمة
كليات التربية باعتبارها مؤسسات للتعليم على عملية تقويم واعتماد  وثيقةال الجزء منهذا يشتمل 

. العالي ، يخرج فيها المعلمون الجدد ، من خالل برامج لإلعداد التخصصي والمهني والثقافي
على درجة كبيرة من األهمية خاصة للمؤسسات التي ترغب في التقدم  وتعتبر محتويات هذا الجزء

ها للتحقق من أهلية ؤ ن الشروط الواجب استيفامن قبل الهيئة، حيث هناك مجموعة م عتمادالل
 . ٢٠٠٦لسنة  ٨٢سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للقانون رقم  كلياتهذه ال

ليات آ، و بكليات التربيةية التقويم واالعتماد الخاصة ويتناول هذا الجزء بالتحديد اإلطار العام لعمل
إلى  الكليات، ومرحلة ما بعد القويم، ونظام التظلمات من قبل لالعتمادالتقدم وشروط وقواعد 

  .لكلية وخريجيها وبرامجهاتجديد االعتماد لالهيئة، وقواعد 
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  عتماد االتقويم و الام لعملية اإلطار الع) ١(
من قبل الهيئة على  الكلية وخريجيها أو أحد برامجهالعملية تقويم واعتماد يحتوى اإلطار العام 

أربعة أبعاد رئيسية هي متطلبات التأهل للتقدم لطلب االعتماد، والقيم الجوهرية التي تحكم معايير 
والمحاور األساسية للتقويم واالعتماد التي أقرتها الهيئة، . التقويم واالعتماد التي حددتها الهيئة

  .وأخيرا ضوابط االعتماد
  

  المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد أهلية   ١/١                          
  :٢٠٠٦لسنة  ٨٢المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم : أوال

يمكن ألي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في مصر التقدم بطلب االعتماد من الهيئة لواحد أو 
عليمية التي تقدمها بشرط أن يتوافر لديها األهلية الكافية لذلك، وذلك من خالل أكثر من البرامج الت

  :استيفاء الشروط التالية
  أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل كمؤسسة للتعليم

 .العالي

  واحدة على مرة البرنامج التعليمي المطلوب اعتماده أن تكون قد منحت شهادة دراسية في
   .األقل

  أن يكون لديها رسالة محددة ومعتمدة من المجلس الحاكم ، وخطة إستراتيجية موثقة .  
 تقديم ما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة مباشرة على طلب التقدم لالعتماد. 

  .وتطبق الشروط السابقة على أي كلية تربية تنتمي لجامعة حكومية أو خاصة
 : ٢٠٠٦لسنة  ٨٢سات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم المؤس: ثانياً 

العاملة وغير العاملة بمصر  ٢٠٠٦لسنة  ٨٢يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 
أن تتقدم للهيئة بطلب التقويم و االعتماد لواحد أو أكثر من برامجها التعليمية ، علي أن تكون 

ن  الترخيص المشار إليه في الشرط األول صادر من الجهة مستوفية للشروط السابقة مع كو 
  .المعنية لكل حالة
عربية أو غير عربية للتقدم للتقويم واالعتماد : ا األساس تقدم أي كلية في الخارجويمكن على هذ

  .بناء على هذه الوثيقة
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 االعتماد الجوھرية لمعاييرالقيم  ١/٢

  
  

ي إنتاج تعتبر مؤسسات التعليم العالي عماد تقدم الدول من حيث الدور المنوط بها ف
المعرفة وممارسة البحث العلمي الهادف إلى تقدم اقتصاد الدولة و حل مشاكل المجتمع و كذلك 

  .تخريج أفراد قادرين  معرفيا و مهاريا على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي
وكليات التربية تأتي في مقدمة مؤسسات التعليم العالي التي تعنى باإلنسان من حيث تعليمه 

  .وتربيته ألنها تخرج القائمين بهذا الدور لألجيال القادمة ،
في   بعامة ، وكليات التربية بخاصة الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي هذا وفي إطار 

التحديات التي   في إعداد األفراد لمواجهة و كذلك ، المجتمعاإلنسان ، و بناء و تطوير و تقدم 
 فقد راعت الهيئة أن تستند معايير االعتماد ؛ بكفاءة و فاعلية الدور تواجهها في القيام بهذا

  :على القيم الجوهرية التالية لكليات التربية
 االنتماء القومي و الحفاظ على هوية األمة.  
 العمل من خالل قيم تحكمها النزاهة و الموضوعية.  
  التعليم مهنةااللتزام بأخالقيات.  
 تنمية وحماية البيئة. 

 وٕاعداده للتنافسية العالمية المعلم الطالب تنمية مهارات. 

 استناد عملية اتخاذ القرارات على المعلومات الموثقة . 

 المساهمة الفعالة في دعم خطط التنمية القومية. 

 على أنه محور العملية التعليمية المعلم النظر للطالب. 

 الشراكة الفعالة مع جميع األطراف ذات الصلة واالهتمام.  

 ور العلمي والتكنولوجيمواكبة التط. 

 التقييم الذاتي المستمر كأساس للتطوير. 

 السعي الجاد للتميز. 

  البرنامج/ الخريج / الكلية المحاور األساسية العتماد  ١/٣
بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالميًا في عملية التقويم واالعتماد في مؤسسات     

هذه المداخل تتفق على المضمون الذي يجب أن يحتوي عليه التقويم التعليم العالي، إال أن جميع 
على النحو  القدرة المؤسسية للكليةواالعتماد والذي يركز بصفة أساسية على ضرورة التحقق من 
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المخططة،  وفى نفس الوقت التحقق من  اوأهدافه امن األداء بكفاءة لتحقيق رسالته االذي  يمكنه
األساسي لتنمية  اوالتي تمثل نشاطه اإلعداد بها ، لبرامجالتعليمية لية فاعخريجيها ، والمستوى 

، وتؤدى إلى توفير اوفقا لمعايير أكاديمية قياسية تتفق ورسالته المعلمين معارف ومهارات الطالب
وتقابل  في مجال التربية والتعليم بمواصفات تتفق ومتطلبات سوق العمل معلمين ممارسين مهنيين

  .تفيدين النهائيين في المجتمع ككلتوقعات المس
وفى ضوء ما تقدم واستنادًا إلى العديد من التجارب العالمية مع األخذ في االعتبار طبيعة      

ليات التربية على ثالثة محاور لكنظام التعليم في مصر فإنه تقرر أن تعتمد عملية التقويم واالعتماد 
  :هي

o  القدرة المؤسسية للكلية. 

o عناصرها ، ومحتوياتها: امج تعليمية للبر الفعالية ال. 

o المواصفات المتميزة للخريج.  

 .ولكل محور معاييره ، ومؤشراته

 الكليةلتقويم واالعتماد يتمثل في اليقين بعدم قدرة ا محاورإن الدافع األساسي وراء الفصل بين 
ية ومؤهلة وبدون موارد مالية على األداء بكفاءة بدون توافر رسالة محددة وقيادة أكاديمية وٕادارية واع

 اوأهدافه اعلى تحقيق رسالته الكلية ، وبرامجهاومن ناحية أخرى فان قدرة . وتسهيالت مادية داعمة
ال يمكن أن تتم بدون تحقيق مستويات عالية من الفاعلية التعليمية التي يجب أن تستند إلى معايير 

  لخريج المستهدفة وفقا الحتياجات سوقموضوعية وعملية متمثلة في تحديد دقيق لمواصفات ا
بما يتفق مع هذه المعايير،  اامج ومقرراتهير أكاديمية معتمدة، وتصميم للبر العمل، وتبنى معاي

وتوفير أنماط وأساليب حديثة ومالئمة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات التعلم المستهدفة، ودعم 
هم ذوى جدارة عالية، وتقويم مستمر اكاديمى ومادي للطالب، وأعضاء هيئة تدريس ومعاوني

  .وموضوعي لمخرجات التعلم، وخطط مدروسة للتعزيز والتطوير
  ضوابط االعتماد  ١/٤

على  لكليات التربية ، وخريجيها ، وبرامجهاتعتمد عملية االعتماد التي تقوم بها الهيئة 
لتقدم بطلب االعتماد، مجموعة من الضوابط التي يجب دراستها بعناية وأخذها في االعتبار عند ا

  :وذلك على النحو التالي
  على تحقيق متطلبات  ة الكلية ، وبرامجهايمنح االعتماد من قبل الهيئة عند التأكد من قدر

القدرة المؤسسية ، والفعالية التعليمية ، ومواصفات (المحاور الرئيسية للتقويم واالعتماد 
  ).الخريج ، ومحتوى البرامج
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  على تحقيق بعض المعايير الخاصة  افي حالة عدم قدرته لكليةايحجب االعتماد عن
والمتعلقة بالمعايير األكاديمية، وتصميم البرامج والمقررات، ، بالفاعلية التعليمية بالخريج ، و 

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

 الكلية أو جة النهائية والتي تتضمن مجاالت القوة في تتولى الهيئة إخطار المؤسسة بالنتي
البرنامج والمجاالت المطلوب تحسينها، مع التأكيد على االستعداد التام للهيئة الخريج ، أو 

تقويم الفي الوفاء بمعايير لكلية لتقديم مختلف صور النصح واإلرشاد والتوجيه لمعاونة ا
  .عتماد المحددة من قبل الهيئةاالو 
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  العتماد لآليات ومتطلبات التقدم  )٢(

  
  :مقدمة

لالعتماد متمثلة في  التقدمآليات ومتطلبات  كليات التربيةيتناول هذا الجزء من عملية تقويم واعتماد 
طلب التقدم لالعتماد من الهيئة، وٕاعداد الدراسة الذاتية، والزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين، 

لالعتماد، والتقرير  ةالخاضع الكليةلها  ةالتابع الجامعةمعين من قبل وأدوار وواجبات المنسق ال
  .  لهاالسنوي 

  الكليةطلب التقدم العتماد  ٢/١                             
  :هيئةمن قبل ال الكليةفيما يلي الخطوات الخاصة بطلب التقدم العتماد 

  لسها الحاكم ومن معتمدا من مج ها ، أو اعتماد أحد برامجهابطلب اعتماد الكليةتتقدم
 . عن الكلية ، أو البرنامج، وكذلك البيانات الوصفية الكافية عن مجلس الجامعة

   للشروط المؤهلة  يةغير مستوف الكليةيتم رفض طلب التقدم لالعتماد إذا تبين للهيئة أن
ة التقدم إال بعد إعاد للكليةللتقدم لالعتماد والمشار إليها سابقًا، وفى هذه الحالة ال يجوز 

  .انقضاء ستة أشهر على األقل من تاريخ رفض الطلب
  للشروط المؤهلة للتقدم لطلب االعتماد ئها رسميا في حالة استيفا الكليةتقوم الهيئة بمخاطبة

وذلك بما يفيد قبول الطلب خالل مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ التقدم و تحثها على 
  .وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة  كليةاتية للذالالبدء بإعداد الدراسة 

   والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ن تؤدي رسوم التقويم واالعتماد أ الكليةيتعين على     
ن يوما على األكثر من إخطارها يموقعها االلكتروني في خالل ثالث و المعلن عنها على

 . بقبول الطلب

  
  كليةلل إعداد الدراسة الذاتية ٢/٢

لالعتماد المرجع األساسي لفريق المراجعين المعتمدين  ةالمؤهل بالكليةتعتبر الدراسة الذاتية الخاصة   
أثناء الزيارة  للكليةوالذين ستسند إليهم مهام المراجعة والتقويم للمحاور والمعايير المحددة من قبل الهيئة 

 :ما يلي للكليةلذلك يراعى عند إعداد الدراسة الذاتية . الميدانية

  للتقويم واالعتماد فريق يتولى إعداد الدراسة  ةالمؤهل الكليةلها  ةالتابع الجامعةتشكل
 .للكليةالذاتية 
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   يتم إعداد الدراسة الذاتية بدقة ومصداقية وبمشاركة جميع األطراف ذات الصلة داخل
  .واردة بالدراسةوخارج المؤسسة مع ضرورة توفير األدلة والوثائق المدعمة للبيانات ال

   ثالث نسخ مطبوعة ونسخة (الدراسة الذاتية للهيئة  الكليةلها  ةالتابع الجامعةتقدم
خالل المدة المنصوص عليها ومعتمدة من مجلسها الحاكم ومشفوعة بخطاب ) الكترونية

  .من رئيس المجلس يفيد بأن كافة البيانات الواردة بالدراسة صحيحة
  ية وفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة يتم إعداد الدراسة الذات.  
   يتم جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالدراسة الذاتية وفقًا للقواعد المنصوص عليها.  
   يتم تجميع كافة النماذج المستوفاة لتوصيف البرامج والمقررات الدراسية في ملحق منفصل

  .عن الدراسة الذاتية
  

  ين المعتمدينالزيارات الميدانية للمراجع ٢/٣
 

  : مواعيد الزيارات الميدانية: أوال
o  التنسيق مع المؤسسة خالل فترة المعتمدين ، وذلك بتقوم الهيئة بتحديد موعد لزيارات المراجعين

وتخطر الهيئة المؤسسة  ها ،ة للتقدم العتمادمن تلقي الهيئة طلب المؤسس ال تتعدى ستة أشهر
  .عملية التقويمباإلجراءات التي سيتم إتباعها خالل 

o  وذلك بعد زيارة فريق المراجعين المعتمدين  للكلية ،قد تقوم الهيئة بزيارات ميدانية غير مجدولة
  .وقبل صدور قرار االعتماد

   :الجدول الزمني للزيارة الميدانية: ثانيا

لزيارة في اإلعداد ل الكليةالجدول الزمني يحدد اإلطار العام لزيارة المراجعة  بهدف تيسير مهمة 
وتمكين فريق المراجعين من استخدام الوقت المتاح للزيارة بكفاءة ، علمًا بأن نموذج الجدول الزمني 
المقترح قابل للتعديل ليالئم الظروف الخاصة بكل مؤسسة ويتم االتفاق على أي تعديل خالل الزيارة 

  .للكليةالتمهيدية التي يقوم بها رئيس فريق المراجعة 
إلى أن المقابالت تتم  بحضور فردين على األقل  من فريق المراجعة منهم رئيس ويجدر اإلشارة 

الفريق، بينما يستطيع باقي أفراد الفريق القيام باألنشطة األخرى مثل المالحظة والمراجعة الوثائقية 
  . خالل ذلك الوقت

 :إعداد وتنظيم الزيارة الميدانية: ثالثًا 

واالعتماد ضرورة التنسيق للتقويم  ةالخاضع للكليةزيارة الميدانية تتطلب مرحلة اإلعداد والتنظيم لل
  .للزيارة، وٕاجراء الزيارة التمهيدية
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  :التنسيق للزيارة الميدانية) أ(
. للقيام بدور المنسق فيما يتعلق بالزيارة الميدانية بهااحد أعضاء هيئة التدريس  الكلية تكلف 

راجعة والتقويم أثناء الزيارة الميدانية ، حيث يساعد في إجراء ويلعب المنسق دورًا هامًا في عملية الم
الترتيبات الالزمة للزيارة الميدانية لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة، ويسهل عملية االتصال بين 

، ويساعد فريق المراجعين على تنفيذ مهامهم وفقا الكليةهذا الفريق واألطراف المعنية األخرى في 
زمني المحدد للزيارة الميدانية، ويزود الفريق بالمعلومات المطلوبة، وأخيرا يساعد في للجدول ال

ويجب أن .  عرض الوثائق واألدلة وتنظيم المقابالت واالجتماعات التي تتطلبها عملية المراجعة
  :تتوافر فيه الخصائص والشروط التالية

 ريقيتمتع بشخصية قيادية و القدرة علي العمل بمهارة مع الف.  
 يتميز بالقدرة علي كسب تعاون اآلخرين واحترام الرأي األخر . 

 الكليةمتع بعالقات طيبة مع أفراد يت.  
 يتصف بمهارات االتصال واإلنصات الفعال.  
 يتصف بالقدرة على التنسيق والتعامل مع اآلخرين . 

  نشطة التي تمارسوكافة األ الدراسة ، والبرامج ، واألقساملديه المعرفة الكافية بنوع وطبيعة 
  .بالكلية

  ومعايير وعناصر التقويم بالكليةالمعرفة الكافية بنظام إدارة الجودة . 

  يتمتع بالمصداقية واألمانة في المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بعملية المراجعة في
 .مراحلها المختلفة

  :ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل في اآلتي
  في اإلعداد للزيارة والتأكد من أن الجدول الزمني المقترح لها مالئمالمشاركة.  
 التأكد من أن األدلة الداعمة المالئمة متوفرة لفريق المراجعين الزائر.  
 حضور االجتماع التمهيدي الذي يسبق الزيارة الميدانية.  
 توفير المستندات والدالئل المختلفة التي تتطلبها عملية المراجعة والتقويم.  
  تنسيق وتنظيم  المقابالت واالجتماعات مع كافة األطراف المعنية في عملية المراجعة

 .والتقويم

  تنسيق وتنظيم الزيارات ألغراض المالحظة لالماكن  المختلفة التي تتطلبها عملية المراجعة
... ...التسهيالت الداعمة للتعليم / المرافق/ األبنية/ قاعات المحاضرات/ الفصول(والتقويم 
 ).وغيرها
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  حضور االجتماعات والمقابالت المحددة له يوميا مع فريق المراجعين، وفقا لخطة الزيارة
  .الميدانية

  توفير كافة البيانات المتعلقة باألنشطة األكاديمية، والـرد على استفسارات المراجعين  أو
  .ستفسارالتنسيق مقابالت المطلوبة بين المراجعين واألفراد المعنيين بموضوع اال

 راجعين المعتمدين من الهيئة إعداد تقرير المؤسسة عن أداء فريق الم.  
  :يلتزم بما يليأن وأخيرًا فإنه يجب على المنسق 

 التفرغ الكامل أثناء فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعين المعتمدين.  
 عدم القيام بأي تكهنات بشأن النتائج المحتملة للمراجعة.  
 بأي معلومات عن نتائج التقويم سواء خالل أو بعد عملية المراجعة يجب أال يفضي.  
  االلتزام بالجداول المخططة لالجتماعات والمقابالت وعدم المشاركة في بعض المقابالت

الجتماعات المغلقة لفريق اأو التي يقوم بها المراجعين مع الطالب أو األطراف المجتمعية ، 
  .فترة الزيارة الميدانية لفريق المراجعينالتفرغ الكامل أثناء .المراجعة

  :الزيارة التمهيدية -)ب( 

تمهيدية لها، والتي تهدف إلى  موعدًا لزيارة إدارة الكليةينسق قائد فريق المراجعين المعتمدين مع 
  :تحقيق ما يلي

  على  ألسرة الكلية ، وإلدارتهاالتمهيد للزيارة الميدانية لفريق المراجعين والتدريب العملي
  .الزيارات الميدانية وكسب التعاون لهذه الزيارات

  الترتيبات اللوجستية/ الجدول الزمني/ إجراءات الزيارة(التأكيد على ترتيبات الزيارة الميدانية /
  ).أخرى

  إفادة المؤسسة عن مدى كفاية المعلومات التقويمية والوثائق التي تضمنتها الدراسة الذاتية
 .ثائق إضافيةوطلب أية معلومات أو و 

 التأكيد على توفير الوثائق  الداعمة أثناء الزيارة الميدانية. 

  :الفترة الزمنية وأنشطة الزيارة الميدانية: رابعاً 
  :الفترة الزمنية) أ (

 تستغرق الزيارة الميدانية ثالثة أيام متتالية.  
 الكلية أنشطة جميمكن لفريق المراجعين المعتمدين طلب مد فترة الزيارة الميدانية تبعا لح ،

 . متطلبات عملية المراجعةو  وبرامجها
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  يمكن إجراء زيارات غير مجدولة بعد الزيارة الميدانية األولى وقبل صدور تقرير المراجعين
وتستغرق الزيارة . المعتمدين إذا رأى فريق المراجعة الحاجة لذلك الستكمال عملية التقويم

 . واحدا فقط الواحدة من هذه الزيارات الالحقة يوما

  :األنشطة) ب( 
 أعضاء هيئة التدريس/ تنظيم اجتماعات ومقابالت علنية ومغلقة مع ممثلين للطالب /

باالتفاق خالل الزيارة (األطراف المجتمعية يكون بعضها معد لها مسبقًا / الجهاز اإلداري
لى طلب فريق ويمكن للبعض األخر أن يتم الترتيب له قبلها بفترة وجيزة بناء ع) التمهيدية
 . المراجعين

 طالع المراجعين على الوثائق المقدمة أو التي يرغبون في طلبها وتحليل مضمونها وتدوين ا
 ). الفحص الوثائقي(مالحظاتهم في هذا الصدد 

 مثال ذلك مالحظة قاعات التدريس(األدلة أسلوب المالحظة لجمع  يستخدم المراجعون /
 ). وغيرها/ المرافق العامة/ المكتبة/ المعامل/ أساليب التدريس

  يعقد المراجعون اجتماعات مغلقة يوميًا لتقويم تقدم سير عمل الفريق ومراجعة األدلة ونتائج
المقابالت والمالحظة، ومناقشة ومقارنة المالحظات والنتائج التي تم التوصل إليها من 

إذا دعت ويمكن دعوة المنسق لحضور هذه االجتماعات . جانب كل عضو في الفريق
  .الحاجة

 للكليةالتقرير السنوي  ٢/٤

والذي تتلخص فكرته ها ، بإعداد التقرير السنوي الخاص ب الكلية المتقدمة لالعتمادتقوم 
بعرض نتائج المراجعة لألنشطة واألعمال التي تم تنفيذها في السنة  الكليةاألساسية  في قيام 

والخطة   الكليةالتي تضمنتها من قبل خطة بالمقارنة باألنشطة واألعمال  الماضيةالدراسية 
يلي ذلك تصميم الخطة . اوأهدافه الكليةالتنفيذية الخاصة بهذه السنة من أجل تحقيق رسالة 

التنفيذية الالزمة لألنشطة والمهام المطلوب القيام بها في السنة الدراسية القادمة من أجل 
  .الكليةاالستمرار في تحقيق رسالة وأهداف 

بالنسبة لالعتماد من قبل  الكليةلف طريقة إعداد هذا التقرير السنوي وفقا لوضع وتخت   
   :الهيئة، حيث يجب أن نفرق بين حالتين رئيسيتين في هذا الصدد

من الهيئة، حيث يتم إعداد التقرير السنوي  الكليةوتتمثل في حالة عدم اعتماد : الحالة األولى
لصادر من الهيئة ، ويتعلق بنتائج الزيارات الميدانية في ضوء تقرير عدم االعتماد ا للكلية

 بالكليةففي هذه الحالة تذكر المؤسسة في التقرير السنوي الخاص . للمراجعين المعتمدين
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األنشطة والمهام التي تم تنفيذها لتعزيز نقاط القوة ولمعالجة وتحسين نقاط الضعف التي 
  .الماضي  العاموردت في تقرير المراجعين المعتمدين عن 

إلى تجديد الكلية بعد الحصول على االعتماد وتسعى  الكليةوتتمثل فى وضع  :الحالة الثانية
يجب أن يغطى بالتفصيل جميع المعايير  ي السنو  الكليةففي هذه الحالة فان تقرير . ااعتماده

  .والمؤشرات والعناصر الحاكمة الستمرار االعتماد
  

  نتائج عملية التقويم) ٣(
محل التقويم بنتائج عملية التقويم خالل ستين يومًا من انتهائها من  الكليةلهيئة بإخطار تقوم ا

  :حاالت التالية عملية التقويم، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنًا إحدى ال
  :منح االعتماد) أ(

الهيئة وتقوم لمعايير المحددة من قبل الهيئة يمنح شهادة االعتماد،  الكليةفي حالة استيفاء  
المعتمدة بسجالت الهيئة وبموقعها االلكتروني،  الكليةباإلعالن عن هذا المنح بإضافة اسم 

إضافة إلى قيام الهيئة بإخطار وزارة التعليم العالي والجهات األخرى المعنية بنسخة من 
  .القرار مع إتاحة االطالع عليه للكافة

  :عدم االعتماد) ب(
لمعايير  الكليةهيئة من خالل عملية التقويم األولي عدم استيفاء في حالة ما إذا تبين لل

. إلى الوزير المختص الكلية، فإن قرار الهيئة يكون بعدم االعتماد ويحال أمر هذه االعتماد
يير والمؤشرات والعناصر التي لم ويتضمن قرار اإلحالة تقريرًا من الهيئة يوضح المعا

لمتطلبات  ااالعتماد، ومستوى العجز في استيفائهحصل على تلم التي  كليةطبقها الت
إضافة . الحصول على االعتماد االقيام به حتى يتسنى له الكليةاالعتماد وما يجب على 

إعادة التقدم بطلب  اي صدر قرار الهيئة بعدم اعتمادهتال للكليةإلى ما سبق فانه ال يجوز 
لطة العليا المختصة على أن يكون ذلك االعتماد إال بعد موافقة الجهة التابعة لها أو الس

  .بعد مرور عام كامل على األقل من تاريخ قرار الهيئة بعدم االعتماد
، للكليةر الجودة غير الحاكمة لبعض معايي الكليةفي حالة عدم استيفاء ومن ناحية أخري فإنه 

وانب التي لم تستوف ، وكذلك الج كليةالقوة بالفإن الهيئة تخطر المؤسسة بتقرير مفصل يحدد نقاط 
علي  ايوم ١٥، وتمنح المؤسسة للوصول إلي مستوي الجودة المطلوبمن المعايير وكيفية التحسين 

تحديد المدة التي تراها الزمة  الكلية ى، وعلللكليةاألكثر للرد علي ما جاء بخطاب الهيئة المرسل 
اإلخطار وتقوم الهيئة بعدها أشهر من تاريخ  ٩وبما ال يتجاوز  فيها الستيفاء جوانب القصور 
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، وال يجوز منح )الكليةعدم اعتماد / اعتماد (بإعادة إجراء عملية التقويم وٕاصدار قرارها النهائي 
  .  مهلة أخري الكلية

 يممرحلة ما بعد التقو ) ٤( 

 ،للكليةيتضمن هذا الجزء القواعد المنظمة لمرحلة ما بعد االعتماد الذي تمنحه الهيئة 
  :وتتلخص هذه القواعد في التالي. ج التقويموفقا لنتائ

 خالل فترة صالحية الشهادة إلجراءات المتابعة والمراجعة الدورية  ةالمعتمد الكليةخضع ت
وكذلك من خالل  ما تقوم به الهيئة من زيارات للتأكد  للكلية ،من خالل التقارير الذاتية 

  .من استمرارية مقومات االعتماد
 احد  تفقد اتم اعتماده تيال الكليةجعة والفحص أن المتابعة والمر إذا تبين من أعمال ا

، اتعديالت في أنشطته يةا تايه مخالفات أو أجر  تالشروط الملزمة لالعتماد او ارتكب
بما يجعله غير مستوفيا لمعايير ومؤشرات وعناصر االعتماد فان لمجلس إدارة الهيئة 

  .المخالفة الحق في وقف أو إلغاء االعتماد بحسب جسامة
 أن تطلب من الهيئة إعادة النظر في صالحية  والجهة المعنية يحق لوزارة التعليم العالي

  .لمعايير االعتماد افي حال مخالفته الكلية
  في حالة حدوث تغيير  للكليةيحق لمجلس ادارة الهيئة إلغاء شهادة االعتماد  الممنوحة

للحصول  الكلية المستندات التي قدمتها، أو إذا ثبت أن البيانات أو اجوهري في أدائه
على االعتماد عن طريق الغش أو  تحصل الكليةعلى االعتماد غير صحيحة، أو أن 

  .التدليس
  وذلك بخطاب موصى عليه  ها ،اعتمادبقرار إيقاف أو إلغاء  الكليةتقوم الهيئة بإخطار

يتضمن بعلم الوصول خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار، على أن 
  .اإلخطار أسباب القرار

  التظلم من قرار وقف أو إلغاء االعتماد طبقًا لإلجراءات القانونية المنظمة  للكليةيحق
  . لذلك خالل ثالثين يومًا من إخطارها

 بإزالة األسباب التي  الكليةيقوم مجلس إدارة الهيئة بإلغاء قرار اإليقاف إذا ثبت له قيام ا
 .قام عليها هذا القرار

   في المدة القانونية المحددة أو  هامن قرار الوقف أو اإللغاء العتماد الكليةما لم تتظلم
فانه يتعين على الهيئة أن تقوم باإلعالن عن  الكليةجاءت نتيجة التظلم في غير صالح 

  .ها بذات طريقة اإلعالن عن قرار االعتمادئقرار وقف شهادة اعتماد البرنامج أو إلغا
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  تجديد االعتماد) ٦(

  التظلمات) ٥( 

الهيئة االعتماد أن تتظلم من هذا القرار، ولكن وفقا للقواعد  اي لم تمنحهتال الكليةمن حق 
  :لمنظمة لذلك والمتمثلة في التاليا
شهادة االعتماد، أو من  هاأن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرار رفض منح للكلية) أ( 

) سحب االعتماد(ادة االعتماد أو إلغائها ، أو من قرار وقف شهاقرار رفض تجديد االعتماد له
شريطة أن يتم تقديم التظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطار الهيئة للمؤسسة بالقرار موضوع 

  .التظلم
المتظلمة بتسديد رسوم التظلم المحددة سلفا من الهيئة والمعلن على موقعها  الكليةتلتزم ) ب( 

  .االلكتروني
لتظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وبرئاسة يتولى النظر في ا) جـ( 

احد نوابه و عضوية ثالثة مراجعين معتمدين من الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال 
الالئحة التنفيذية (المتظلمة و عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على األقل  الكليةتقويم 
  .)١٣مادة 

ها في خالل تسعين يوما على ئتها في التظلم بأغلبية أراء أعضانة التظلمات توصيتصدر لج) د(
األكثر من تاريخ التظلم و ترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يصدر قرارا نهائيا مسببا 

  .تخطر به المؤسسة التابع لها البرنامج في خالل ثالثين يوما من صدوره
  .تلتزم الهيئة برد رسوم التظلم  إليها ليةالكفي حالة قبول تظلم ) هـ( 

    

  

لمدة خمس سنوات و يتم تجديدها  للكليةتسري صالحية شهادة االعتماد التي تمنحها الهيئة 
  :بذات اإلجراءات و القواعد المطبقة لالعتماد أول مرة مع االلتزام بما يلي

  لسنة األخيرة من مدة سريان خالل الشهر األول من ا ابطلب تجديد االعتماد له الكليةتتقدم
  .االعتماد السابق

  والصادر من الهيئة الكليةيرفق بالطلب أخر تقرير العتماد. 

  .رسوم إعادة التقييم واالعتماد المحددة من الهيئة والمعلنة على موقعها االلكتروني الكليةتسدد 
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  الثالثاجلزء 
  مستويات اعتماد كليات الرتبية

  
  
  
  
  
  

  املستوى األول
  
  عاييرم

  العتماد كليات التربية الھيئة
  باعتبارھا مؤسسات للتعليم العالي
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  :التخطيط االستراتيجي -١

تنتهج الكلية التخطيط االستراتيجي القائم على التحليـل الـوافي للوضـع القـائم، وتحديـد الفجـوة بينـه 
ئيــة واألهــداف اإلســتراتيجية التــي تمكنهــا مــن تحقيــق وبــين الرؤيــة المنشــودة، وتضــع الغايــات النها

  .رسالتها ورؤيتها
  :يوجد خطة إستراتيجية لكلية التربية والسياسات الداعمة لها ١/١

حدود المـوارد المتاحـة  فييوجد للكلية خطة إستراتيجية موثقة وواقعية ومعتمدة وقابلة للتنفيذ      
  :للكلية وتشتمل على العناصر التالية

  :مثل تجرى الكلية التحليل البيئي باستخدام األسلوب المناسب ١/١/١
)SWOT and Force Field Analysis (في ضوء الخصائص التالية:  

  ًلتحديــد  ونوعــاً  يــتم تحليــل البيئتــين الداخليــة والخارجيــة قبــل تصــميم اإلســتراتيجية كمــا
المتوقعـة، والـوزن جوانب القوة والضعف، وبيان الفرص المتاحـة والتهديـدات القائمـة و 

  .النسبي للقوى المؤيدة والمعارضة للتغيير
  يشــارك فــي التحليــل البيئـــي ممثلــين عــن أعضــاء هيئـــة التــدريس والطلبــة واإلداريـــين

  .والتربية والتعليم والجهات األخرى ذات العالقة
 تناقش الكلية نتائج التحليل البيئي مع جميع األطراف المعنية. 

 ويبنـــى علـــى حقـــائق الدراســـة الذاتيـــة،  ، كليـــة بالموضـــوعيةيتصـــف التحليـــل البيئـــي لل
 .ويشمل جميع أوجه النشاط بالكلية

 :توجد للكلية رؤية ورسالة خاصة بها ١/١/٢

 تضع الكلية الرؤية والرسالة الخاصة بها في ضوء التحليل البيئي.  
 يشارك في وضع رؤية ورسالة الكلية كافة األطراف المعنية.  
 ا ورسالتها من الجهات المختصةتعتمد الكلية رؤيته. 

 تعلن الكلية عن رؤيتها ورسالتها بطرق مختلقة. 

 تقوم الكلية بتحديث رؤيتها ورسالتها كلما دعت الضرورة لذلك. 

 :توجد أهداف إستراتيجية للكلية  ١/١/٣

 تقوم الكلية بصياغة أهدافها اإلستراتيجية في ضوء رؤيتها ورسالتها.  
 ستراتيجية مع كافة األطراف المعنيةتناقش الكلية أهدافها اإل.  

  معايير القدرة المؤسسية لكليات التربيةمعايير القدرة المؤسسية لكليات التربية: : أوالأوال
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  تشــارك الكليــة جميــع األطــراف المعنيــة فــي مناقشــة أهــدافها اإلســتراتيجية وتجــرى مــا
 .يلزم من تعديالت

 تقوم الكلية بتحديث أهدافها اإلستراتيجية كلما لزم األمر.  
  ًبطرق مختلفة وخارجياً  تقوم الكلية بنشر أهدافها اإلستراتيجية داخليا. 

 :توجد سياسات محددة وواضحة للكلية  ١/١/٤

 وموثقة ومعلنة لكافة األطراف ةتضع الكلية سياسات واضح.  
 لتعليمية والبحثية وخدمة المجتمعتهتم الكلية بربط سياساتها المعلنة بالعملية ا.  
 تقوم الكلية بتحديث سياساتها المعلنة كلما اقتضت الضرورة. 

  ًبطرق مختلفة خارجياً و  تقوم الكلية بنشر سياساتها داخليا. 

 تناقش الكلية سياساتها المعلنة مع كافة األطراف. 

 :توجد لدى الكلية خطة تنفيذية لتطبيق إستراتيجيتها  ١/١/٥

 تشمل الخطة التنفيذية آليات لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.  
 تتضمن الخطة التنفيذية أولويات لألنشطة والمهام المطلوب تنفيذها.  
 لتنفيــذ خطتهــا فــي ضــوء آليــات محــددة للتحقــق مــن إنجــاز  زمنيــاً  والً تضــع الكليــة جــد

 .أنشطتها

 تحدد الكلية الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطتها. 

  المستجدة لتغيراتلتقوم الكلية بتعديل الخطة وفقا. 

 تعتمد الكلية خطتها من الجهات المختصة. 

  :لجامعةترتبط الخطة اإلستراتيجية للكلية بإستراتيجية ا  ١/٢
 يتوفر لدى الكلية الخطة اإلستراتيجية للجامعة.  
 تتفق رسالة الكلية مع رسالة الجامعة.  
 األهداف اإلستراتيجية للكلية على تحقيق األهداف اإلستراتيجية للجامعة تساعد.  

 :تقوم الكلية بتحليل وضعها االستراتيجي  ١/٣

 تبرز الكلية السمات المميزة لها في المجتمع.  
 كلية في ضوء إمكاناتها المتاحة للمنافسة المحلية واإلقليمية والدوليةتسعى ال.  
  ًودولياً  وٕاقليمياً  لتحقيق طموحاتها محلياً  مستقبلياً  تضع الكلية تصورا  . 
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 الھيكل التنظيمي -٢
  :ومعتمديوجد بالكلية هيكل تنظيمي مالئم   ٢/١

  تغطي األنشطة المختلفةيتم تشكيل الهيكل التنظيمي للكلية بصورة مالئمة و.  
  تشكل الكلية اللجان المختلفة بحيث تضم ممثلين عـن األطـراف المعنيـة مـن الطلبـة وأعضـاء

 .هيئة التدريس والمجتمع

 يوضح تشكيل هيكل الكلية العالقات مع الجامعة وٕاداراتها المختلفة. 

  ونــة، أي القابليــة يتصــف تشــكيل الهيكــل التنظيمــي للكليــة بالشــمولية والتكامــل والرشــاقة والمر
 .للتغيير في ضوء التقويم المستمر لكفاءته وفاعليته

 :تحدد الكلية سلطات ومسؤوليات واختصاصات وأدوار القيادات األكاديمية واإلدارية بها  ٢/٢

 تحقق الكلية التوازن بين السلطات والمستويات.  
 تمارس قيادة الكلية مبدأ التفويض اإلداري في السلطات. 

 ية على تحقيق التكامل بين األدوار واالختصاصاتتعمل الكل. 

 تحرص الكلية على وضع الفرد المناسب في المكان المناسب. 

  ًبـــــين جميـــــع الوحـــــدات  ورأســـــياً  يســـــمح الهيكـــــل التنظيمـــــي للكليـــــة بالتعـــــاون المتبـــــادل  أفقيـــــا
 .والمستويات

 :ت متخصصة لدعم العملية التعليميةتوجد بالكلية إدارا  ٢/٣

 اإلدارات المتخصصـــة مـــع طبيعـــة أنشـــطة الكليـــة التعليميـــة والدراســـات  مالئمـــةيـــة تراعـــي الكل
  .خدمة المجتمعالعالقات الثقافية و العليا و 

 تحرص الكلية على تشكيل اإلدارات المختلفة من الكفاءات المتخصصة.  
 :توجد بالكلية وحدة إلدارة األزمات و الكوارث  ٢/٤

  ارث بالكلية مع نظيرتها بالجامعةيتم التنسيق بين وحدة األزمات والكو.  
 تعمل الكلية على التدريب المستمر لألفراد ووحدة األزمات والكوارث. 

 تضع وحدة األزمات والكوارث بالكلية سيناريوهات مستقبلية إلدارة األزمات والكوارث. 

  والكوارث األزماتتوفر الكلية الموارد المادية الالزمة لتفعيل دور وحدة  إدارة.  
 :توجد بالكلية وحدة لضمان الجودة  ٢/٥

 يوجد للوحدة هيكل تنظيمي معتمد وموثق.  
 يوجد للوحدة مجلس إدارة يجتمع بصوره دوريه. 

 تعمل إدارة الوحدة على متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. 

 توجد للوحدة الئحة إداريه وماليه. 
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 الجودة بالجامعة توجد عالقة وثيقة بين الوحدة ومركز. 

 عن نشاطها لمركز الجودة بالجامعة م الوحدة تقريرا سنوياً تقد. 

 يعرض رئيس مجلس إدارة الوحدة أنشطتها على المجالس الرسمية بالكلية. 

 توظف الوحدة بعض الخبرات الخارجية للمراجعة والتدقيق. 

  :يوجد توصيف وظيفي لجميع الوظائف األكاديمية واإلدارية بالكلية  ٢/٦
 قات موثقة بالتوصيف الوظيفييتوفر بالكلية بطا. 

 يتصف التوصيف الوظيفي بالشمولية والتكامل.  
  :القيادة  والحوكمة  -٣

يوجد بالكليـة قيـادة واعيـة تتبنـى فكـر التطـوير، وتسـعى إلـى التميـز وقـادرة علـى وضـع السياسـات 
  .الالزمة لذلك، وتتخذ القرارات في إطار زمني مالئم يضمن كفاءة وفاعليه أدائها

  :يتم اختيار القيادات األكاديمية للكلية في ضوء معايير واضحة ومحددة   ٣/١ 
 يتم اختيار القيادات األكاديمية في ضوء العناصر التالية:  
  القدرات اإلدارية والقيادية -٢الكفاءة والنشاط العلمي                       - ١
 لجودة والتطويرالمساهمة في ا -٤المشاركة في األنشطة والخدمة الطالبية       - ٣

 السمات الشخصية والمهنية -٦ المشاركة في برامج خدمة المجتمع          - ٥

  :تتبنى الكلية نمط قيادي ديمقراطي يشجع على المشاركة وٕابداء الرأي  ٣/٢
 يتم تمثيل الطلبة والجهات المجتمعية في اللجان المختلفة بالكلية.  
  معاونيهم واإلداريينتوفير روح التعاون بين أعضاء هيئة التدريس و .  
 يتوفر مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات في الكلية.  
 تعلن الكلية عن سياساتها وتوثقها بصورة يمكن مراقبتها.  
   تقـوم الكليـة بنشـر ثقافـة المحاسـبيةAccountability والمسـؤولية ،Responsibility  

 .بين كافة العاملين والمستفيدين داخل وخارج الكلية

  الكلية من الممارسات العملية لمفاهيم ومبادئ المحاسبية والمسؤوليةتتأكد . 

  :تسهم المجالس الرسمية بالكلية في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم  ٣/٣
 تناقش المجالس الرسمية بالكلية قضايا التعليم والتعلم وبرامج التطوير .  
 تكفل فاعلية أدائها للدور التعليمي تتخذ المجالس الرسمية القرارات التي. 

 توثق المجالس الرسمية محاضر جلساتها وتتابع تنفيذ قراراتها. 

  :تعمل الكلية على تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية   ٣/٤
 تحدد الكلية االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية .  
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  المخصصات المالية الالزمةتضع الكلية خطة تدريبية مالئمة وتوفر لها. 

 تضع الكلية مؤشرات لتقييم فاعلية البرامج التدريبية. 

  ًلالحتياجات والمستجدات تراجع الكلية خططها التدريبية بصورة دورية وفقا. 

  :يوجد بالكلية نظام معتمد للمعلومات والتوثيق  ٣/٥
 يوجد بالكلية قواعد بيانات لمختلف اإلدارات .  
  دقة المعلومات وتحديثها بصورة دوريةتحرص الكلية على. 

 توفر الكلية نظام لحفظ واستدعاء وتداول الوثائق. 

  :تدعم القيادات األكاديمية إدارة نظم الجودة الداخلية للكلية  ٣/٦
  ًلوحدة ضمان الجودة بتجهيزاته الضرورية مالئماً  توفر الكلية مكانا.  
 ة المؤهلة والمخصصات المالية الكافيةتوفر الكلية لوحدة ضمان الجودة الكوادر البشري. 

 تفوض الكلية مدير وحدة ضمان الجودة في اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا الجودة. 

 يتم اإلشادة بانجازات مدير وحدة ضمان الجودة والعاملين بها في المجالس الرسمية. 

 وٕاجـراءات النظـام  تؤكد الكلية على ضرورة التزام األقسام األكاديمية واإلداريـة بتنفيـذ سياسـات
 .الداخلي لضمان الجودة

  :تعمل القيادات األكاديمية على تنمية الموارد الذاتية للكلية  ٣/٧
  ًتوجد خطة واقعية موثقة لتنمية الموارد الذاتية للكلية ويتم مراجعتها دوريا.  
 تفتح الكلية قنوات اتصال فعالة مع القطاعات المجتمعية ذات العالقة. 

 ضاء هيئة التدريس لتنمية مواردها الذاتيـة وتقـدم لهـم التسـهيالت التـي تمكـنهم تحفز الكلية أع
 .من ذلك

 تفعل الكلية دور الوحدات ذات الطابع الخاص لتنمية الموارد الذاتية للكلية. 

 :اإلدارة بها وفاعلية تقوم الكلية بالتقويم المستمر لكفاءة   ٣/٨

 لتطوير وتدعم استمراريتهاتوفر القيادة األكاديمية بالكلية مشروعات ل.  
 تضع الكلية آليات واضحة لتقويم كفاءة وفاعلية القيادات األكاديمية بها . 

 تشرك قيادة الكلية وجميع األطراف المعنية في عملية التقويم. 

  توظف الكلية نتائج التقـويم فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات بمـا فـي ذلـك التطـوير المسـتمر للعمليـة
 .التعليمية
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  :القيات والسلوكاألخ  -٤
تلتـــزم الكليـــة بالمصـــداقية والنزاهـــة، والشـــفافية، واحتـــرام الحقـــوق والحريـــات فـــي جميـــع سياســـاتها 
 :وقراراتها وممارساتها داخل وخارج الكلية، وذلك من خالل مراعاة المؤشرات والمواصفات التالية

  :تلتزم الكلية بحقوق الملكية الفكرية والنشر  ٤/١

 دام البــرامج الجــاهزة غيــر المرخصــة علــى أجهــزة الحاســب اآللــي تحظــر الكليــة اســتخ
  .واألجهزة ذات العالقة

  تحظــــر الكليــــة نســــخ المصــــنفات الفكريــــة بالشــــكل الــــذي يمثــــل اعتــــداء علــــى حقــــوق
 .المؤلف طبقا لقانون حقوق الملكية الفكرية والنشر

  بط إرشــــــادات للمتــــــرددين علــــــى المكتبــــــة لمراعــــــاة التــــــزامهم بالضــــــوا تضــــــع الكليــــــة
 .المنصوص عليها في قانون حقوق الملكية الفكرية والنشر

  تعمـــل الكليـــة علـــى نشـــر ثقافـــة أمانـــه البحـــث العلمـــي علـــى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس
، بمـــــا فـــــي ذلـــــك األســـــاليب الصـــــحيحة والطـــــالب وكافـــــة المســـــتفيدين مـــــن خـــــدماتها

 .لالقتباس

 البحـث العلمـي فيمـا  يتوافر لدى الكلية لجنة لتحقيق االنضباط طبقـا لمتطلبـات أمانـة
 .ينشره أعضاء هيئة التدريس والطالب

  تساند الكلية أعضاء هيئة التدريس والطـالب وكافـة مراكزهـا فـي الحفـاظ علـى حقـوق
 .ملكيتهم الفكرية

  :تلتزم الكلية بالعدالة وعدم التمييز  ٤/٢  
  تحــــرص الكليــــة علــــى ضــــمان العدالــــة وعــــدم التمييــــز بــــين أعضــــاء هيئــــة التــــدريس

  .نيهمومعاو 
 تحرص الكلية على ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين. 

 تحرص الكلية على ضمان العدالة وعدم التمييز بين طالبها. 

  تحــرص الكليــة علــى ضــمان العدالــة وعــدم التمييــز مــع كافــة المتعــاملين معهــا مثــل
 .موردي السلع والخدمات

 توفر الكلية آلية معلنة لتلقي الشكاوي والمقترحات. 

  تــوفر الكليــة اإلجــراءات الفوريــة المناســبة لتصــحيح الممارســات غيــر العادلــة ومتابعــة
 .تنفيذها مع أصحاب المصلحة

 

  :تكفل الكلية حرية الفكر والرأي والتعبير  ٤/٣  
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  تنشر الكلية ثقافة ممارسة حرية الفكر والرأي والتعبير بمـا يسـاند تحقيـق رسـالتها، وفـي إطـار
  .ذات العالقةاعد والقو النظام العام 

  تــوفر الكليــة آليــة معلنــة لتلقــي الشــكاوي والمقترحــات ذات العالقــة واالســتجابة الفوريــة والعلنيــة
 .لها

  :تلتزم الكلية بأخالقيات وآداب مهنة التعليم  ٤/٤
 يتوافر لدى الكلية ميثاق شرف يتمشي مع ميثاق أخالق وآداب مهنة التعليم.  
 اللتزام كافة األطراف ذات العالقة بأخالقيات وآداب المهنة توفر الكلية الضمانات المناسبة. 

  :تلتزم الكلية بمتطلبات الشفافية والمصداقية  ٤/٥
 يتوافر لدى الكلية قواعد معلومات تراعي المصداقية والشفافية إلى جانب الشمولية واإلتاحة.  
 فــــة وســــائل النشــــر تلتــــزم الكليــــة بالمصــــداقية والشــــفافية فــــي المعلومــــات التــــي تنشــــرها فــــي كا

 .واإلعالن

 :الجھاز اإلداري المساند -٥
يتــوافر لــدي الكليــة جهــاز إداري مســاند يــتالءم مــع حجــم ونوعيــة األعمــال الالزمــة لتحيــق أهــدافها    

  :ورسالتها بكفاءة وفاعلية، وذلك من خالل مراعاة المؤشرات والمواصفات التالية
دة وموضـوعية الختيـار وتعيـين وترقيـة القيـادات يوجد لـدى الكليـة معـايير واضـحة ومحـد  ٥/١   

  .اإلدارية بالكلية
 تحرص الكلية على توثيق هذه المعايير وٕاعالنها بأساليب واضحة لذوي العالقة.  
  تتفق هـذه المعـايير مـع المعـايير الوطنيـة والدوليـة الصـادرة مـن األجهـزة والمؤسسـات ذات

 .االختصاص

  : يب المستمر للعاملين بهايتوفر لدي الكلية برامج للتدر   ٥/٢
  تحـــدد الكليـــة االحتياجـــات التدريبيـــة للعـــاملين بصـــورة دوريـــة باســـتخدام المـــدخل التحليلـــي ذو

، )تحليـل المنظمـة، تحليـل العمــــل أو الوظـائف، وتحليـل األفـراد( المستويات الثالث للتحليل 
  . وذلك في ضوء أهدافها المرحلية

 لمناسـبة للحصـول علـى المعلومـات الالزمـة للتحليـل مثـل تستخدم الكلية مصـادر المعلومـات ا
 .وثائق تحليل الوظيفة بالكلية والكليات المناظرة، والموظف، والوظيفة، والرؤساء

   ـــــل ـــــى المعلومـــــات مـــــن هـــــذه المصـــــادر مث ـــــة األدوات المناســـــبة للحصـــــول عل تســـــتخدم الكلي
 genericالشـــــيوع االســـــتبيانات والمقابلـــــة الشخصـــــية، والمالحظـــــة الميدانيـــــة، وتحليـــــل 

analysis في الكليات النظيرة بالنسبة للوظائف المستحدثة. 
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  تضـع الكليــة خطــة مرحليــة للتـدريب بنــاء علــى االحتياجــات التـي تــم تحديــدها تتضــمن الخطــة
العاملين المستهدفين بالتدريب، وعدد ونوعية األنشطة التدريبية وآليات ومواقـع تنفيـذ التـدريب 

 .تقديرية المطلوبة ومصادر تغطيتهاوالموازنة المالية ال

 توفر الكلية المخصصات المالية الالزمة للتدريب في ضوء الموازنة ذات العالقة. 

  تحرص الكلية على مراعاة معايير تقويم جودة األنشطة التدريبية قبـل وأثنـاء وبعـد التنفيـذ بمـا
اتهـــا وتنظيمهـــا يضـــمن كفـــاءة وفاعليـــة هـــذه األنشـــطة، وعلـــى أن يتضـــمن ذلـــك مالئمـــة توقيت

 .لظروف العمل وان تكون جاذبة للفئة المستهدفة

  تتحقــــق المؤسســــة مــــن التــــزام األفــــراد المرشــــحين للبــــرامج التدريبيــــة علــــى أن يؤخــــذ ذلــــك فــــي
 .االعتبار كأحد معايير االختيار وتقييم األداء والتحفيز

 تضع الكلية قواعد بيانات تتضمن: 

التدريبية بما في ذلـك تقـويم أثـر األنشـطة   التدريبيـة،  نتائج تقويم كفاءة وفاعلية األنشطة* 
 .ونتائج المشاركين

  .نسبة الحاصلين على التدريب إلى إجمالي عدد العاملين والقيادات في كل فئة وظيفية* 
األهـــداف، شـــروط القبـــول، المحتـــوى، طـــرق (تراجـــع الكليـــة مكونـــات األنشـــطة التدريبيـــة * 

ـــة والتقـــويم، مـــدة وتوقيـــت النشـــاط والشـــروط الواجـــب وأســـاليب التـــدريب واألنشـــطة التد ريبي
بنــــاء علــــى نتــــائج تقــــويم الكفــــاءة والفاعليــــة وتســــتخدم النتــــائج فــــي ) توافرهــــا فــــي المــــدربين

 .التطوير

تراجـــع الكليـــة خطـــط التـــدريب دوريـــا بنـــاء علـــى التغيـــرات فـــي االحتياجـــات والمســـتجدات * 
 .األخرى ذات العالقة

ليـــة التقـــويم، كفـــاءة وفاعليـــة اإلدارة فـــي اســـتخدام المـــوارد البشـــرية تراعـــي الكليـــة فـــي عم  ٥/٣
 المتاحة

  بمخــزون المــوارد البشــرية ) أو قواعــد بيانــات(تحــتفظ الكليــة بســجالتManpower 

Inventory   المتاحـــة لـــديها يوضـــح مواصـــفات المـــوارد البشـــرية الســـيما المـــؤهالت
والمســار الــوظيفي  Professional aptitudes والخبــرات واالســتعدادات المهنيــة 

Career Path ًكلما كان ذلك مناسبا ،.  
  تــوزع الكليــة المــوارد البشــرية علــى اإلدارات المتعــددة وفقــا لمواصــفاتهم وبمــا يتناســب مــع

متطلبـــــات الوظيفـــــة والمتمثلـــــة فـــــي المهـــــام، والمعـــــارف والمهـــــارات (الوصـــــف الـــــوظيفي 
 )واالتجاهات الالزمة ألداء هذه المهام
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 ة على اإلدارات بناء على عبء العمليشر بلية التوازن في توزيع الموارد التحقق الك . 

  تراعي الكلية االستثمار األمثل للطاقات البشرية المتوفرة لديها وتالفـي وجـود أي طاقـات
 .معطلة

 :توفر الكلية بيئة عمل مناسبة وفقا للمتطلبات الوظيفية  ٥/٤

 ت المادية والتكنولوجية الالزمـة لزيـادة تـدفق تسعى الكلية لتوفير اإلمكانات والتسهيال
  .األداء وتحسين اإلنتاجية

  تراعــي الكليــة البعــد اإلنســاني والنفســي فيمــا تــوفره مــن إمكانــات وتســهيالت وتوزيعهــا
 .على الموارد البشرية بما يودي إلى تحقيق رضاهم ومن ثم تحسين أدائهم

  :ستمر ألداء القيادات اإلدارية والعاملين بهايتوافر لدى الكلية نظم للتقويم الشامل والم  ٥/٥
 تضع الكلية معايير كمية ونوعية لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين بها.  
  شــاملة للجوانــب الهامــة ( تراعــي الكليــة أن يتــوافر فــي هــذه المعــايير الشــمولية والتكامــل

ين بـــأداء القيـــادات لـــألداء الـــوظيفي، ومتكاملـــة مـــن حيـــث اســـتطالع آراء جميـــع المتـــأثر 
 ).والعاملين بما في ذلك األفراد أنفسهم

 تكون هذه المعايير موثقة ومعلنة. 

 إتاحة الفرصة الطالع األفراد على نتائج تقويمهم. 

  ًعلى نتائج التغذية المرتجعة إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة لتطوير أداء األفراد بناء. 

 بمستويات األداء في  والمكافآتحوافز يوجد بالكلية نظام واضح ومحدد وشفاف لربط ال
، مــع تــوفير اآلليــات Organizational Justiceإطــار مفهــوم العدالــة التنظيميــة 

 .المناسبة لضمان سالمة التنفيذ بما في ذلك حق التظلم

  تتمتع الكلية برضا القيادات اإلدارية والعاملين بها  ٥/٦
  ضــــا الــــوظيفي لألفــــراد بمــــا يتمشــــى مــــع يتــــوافر لــــدي الكليــــة األدوات المناســــبة لتقيــــيم الر

  .خصائصهم
 تفعل الكلية استخدام هذه األدوات وتقوم باستخالص النتائج والمؤشرات ذات العالقة. 

 تستخدم الكلية هذه النتائج والمؤشرات في اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين رضا األفراد   .  
  :الموارد المالية والمادية: المعيار السادس -٦  

الكلية الموارد المالية والمادية التـي تكفـى لتنفيـذ أنشـطتها، وتسـتخدم الكليـة تلـك المـوارد بكفـاءة  توفر
ويمكـن التحقـق مـن كفايـة المـوارد مـن العناصـر . عالية بحيـث تحقـق رسـالتها وأهـدافها اإلسـتراتيجية

 :التالية

  :ستراتيجيةتكفى الموارد المالية السنوية لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها اإل  ٦/١
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 يتوفر للكلية موارد مالية سنوية تكفى لسد احتياجات أنشطتها المتعددة.  
  يــتم توزيــع المــوارد الماليــة للكليــة علــى األنشــطة وفــق االحتياجــات الفعليــة لكــل نشــاط ومــدى

  .مساهمته في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية
  دها المالية على أنشطة الكلية المتعددةتشارك المجالس الرسمية بالكلية في توزيع موار.  
 تعمل الكلية على توفير موارد مالية بديلة لمواجهة األزمات والحاالت الطارئة. 

 :طبيعة أنشطتها تالءميتوفر للكلية المباني التي   ٦/٢

 تصميمات ومساحات المباني طبيعة األنشطة التي تقدمها الكلية وأعداد الطلبة بها تالءم.  
 لية بتوفير نظم معتمدة لألمن والسالمة ومكافحة الحريق وحاالت الطوارئتلتزم الك.  
 تـــوفر لـــدى الكليـــة خطـــط ألمـــن وســـالمة المبـــاني واألفـــراد وتلتـــزم بتـــدريب األفـــراد علـــى هـــذه ي

  .الخطط وتتابع تنفيذها بدقة
 ميـع واإلضـاءة الجيـدة لج تلتزم الكلية بتوفير المناخ الصحي الجيد من حيث النظافـة والتهويـة

  .األبنية والساحات
 يتوفر لدى الكلية المرافق العامة والخاصة الكافية والصالحة لالستخدام.  
 لصيانة البنية التحتيـة وتضـع اآلليـات المناسـبة وتـوفر المـوارد الماليـة  ةيتوفر لدى الكلية خط

  .الكافية لتنفيذ هذه الخطة بفعالية
 :اسبة لممارسة األنشطة الطالبيةيتوفر لدى الكلية أماكن كافية وتسهيالت من  ٦/٣

 يتوفر بالكلية األنشطة المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية. 

 تضع الكلية التسهيالت المناسبة للطلبة لممارسة األنشطة.  
  مجاالت األنشطة المختلفة فييتوفر لدى الكلية المتخصصون.  
  ى الجامعـة وعلـى مسـتوى األنشـطة علـى مسـتو  فـيتوفر الكليـة الـدعم الـالزم لمشـاركة الطلبـة

 .الجامعات األخرى
 

 :يتوفر لدى الكلية األجهزة والمعدات والمعامل المناسبة إلعداد المعلم  ٦/٤

 يتوفر لدى الكلية المعامل بتجهيزاتها الالزمة لبرامج إعداد المعلم المتوفرة . 

 تعلــيم والبحــث يتــوفر لــدى الكليــة األجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي ال
  .العلمي وخدمة المجتمع ويتم تدريب الطلبة علي استخدامها بصورة جيدة

  تتأكد الكلية باسـتمرار مـن صـالحية األجهـزة والمعـدات والمعامـل لالسـتخدام وتجـرى الصـيانة
 .الدورية لها

 :يتوفر لدى الكلية وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المناسبة  ٦/٥
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 ليــة للطلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملين بهــا وســائل اتصــال حديثــة وتكنولوجيــا تــوفر الك
 .عملية إعداد المعلم تالءممعلومات عصرية 

 يوجد بالكلية مركز لتكنولوجيا المعلومات وتيسر للطلبة استخدامه.  
 يتوفر لدى الكلية موقع على اإلنترنت يتم تحديثه بصورة دورية.  
 د مناســـبة مــن أجهـــزة الكمبيــوتر تكفـــى أعـــداد الطلبــة، ويـــتم صـــيانتها يتــوفر لـــدى الكليــة أعـــدا

 .بصورة دورية

 :تستخدم الكلية مواردها المادية والمالية بكفاءة عالية  ٦/٦

 تستخدم الكلية مواردها بفعالية لرفع كفاءتها اإلنتاجية. 

 جيةتضع الكلية أولويات الستخدام مواردها بما يحقق رسالتها وأهدافها اإلستراتي.  
 يتوفر لدى الكلية نظام يتسم بالشفافية لمراقبة استخدام الموارد والتقويم المستمر لكفاءتها.  
  يتــوفر لــدى الكليــة خطــة ســنوية تحــدد أولويــات اســتخدام المــوارد فــي ضــوء رســالتها وخطتهــا

 .اإلستراتيجية

 :البيئة المشاركة المجتمعية وتنمية: المعيار السابع -٧

ثـــم  فـــي حمايـــة البيئـــة وتنميـــة المجتمعـــات المحيطـــة بهـــا ومـــن مهـــمة دور للمؤسســـات التعليميـــ 
تحـــرص علـــى تلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع المحـــيط مـــن خـــالل مـــا تمارســـه مـــن أنشـــطة أو تقدمـــه مـــن 

   :الممارسات التالية في إطار. خدمات، كما تحرص على قياس رضائه عن تلك الخدمات
  :تنمية البيئة تواكب خطتها  اإلستراتيجيةيتوفر لدى الكلية خطة لخدمة المجتمع و   ٧/١

 تحدد الكلية االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيط بها بوسائل علمية ومتعددة.  
 حــددتها وبمــا  تضــع الكليــة خطتهــا لتنميــة البيئــة وخدمــة المجتمــع اســتجابة لالحتياجــات التــي

  .يخدم األولويات القومية في هذا المجال
  وأعضاء هيئة التدريسة بلالمجتمع وتنمية البيئة بين الطتنمي الكلية الوعي بخدمة. 

  تحرص الكلية علـى تفعيـل مشـاركة كـل مـن الطلبـة وأعضـاء هيئـة التـدريس فـي بـرامج خدمـة
 .المجتمع

 :تراعى الكلية االعتبارات التنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة   ٧/٢

 ؤهلـــة وتكـــون تابعـــة لوكيـــل شـــئون خدمـــة تخصـــص الكليـــة وحـــدة إداريـــة مـــزودة بـــالكوادر الم
  .المجتمع وتنمية البيئة

 توثق الكلية األنشطة المجتمعية التي تقدمها.  
 تضع الكلية مؤشرات لقياس كفاءة الخدمات المقدمة ورضاء المجتمع عنها. 
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 :تتفاعل الكلية مع منظمات المجتمع بشكل إيجابي  ٧/٣

 تمعية في مجالسهاتحرص الكلية على تفعيل مشاركة األطراف المج.  
  تســـعى الكليـــة إلـــى مشـــاركة األطـــراف المجتمعيـــة ذات العالقـــة فـــي تصـــميم وتنفيـــذ البـــرامج

  .التعليمية
  تســــعى الكليــــة إلــــى مشــــاركة األطــــراف المجتمعيــــة فــــي تــــدريب الطلبــــة وتــــوفير فــــرص عمــــل

 .للخريجين

  تقيم الكلية اتصاالت وعالقات مستمرة وفعالة مع األطراف المجتمعية 

  :   تتواكب الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئة مع خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ٧/٤
  تقـــوم الكليـــة بقيـــاس رضـــاء منظمـــات ســـوق العمـــل والمجتمـــع المـــدني عـــن أدائهـــا وعـــن

  .مستوى خريجها
  تحرص الكلية على تحليل وتقييم مستوى رضا هذه األطراف وتتخذ مـن القـرارات والتصـرفات

 .عد على زيادة رضائها عن أداء المؤسسة ومستوى خريجهاالتي تسا

 .وأعضاء هيئة التدريس بالكلية في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلبةيسهم   ٥/ ٧

ــة  ٧/٦ ــة ومؤسســات المجتمــع المــدني ذات العالق ــة برضــا المؤسســات التعليمي ــع الكلي عــن  تتمت
  .أدائها المؤسسي ومستوى الخريج

  
  المؤسسي وإدارة الجودةالتقويم  -٨

تلتزم الكلية بإجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتها المؤسسية بهدف تحديد نقاط القـوة لتعزيزهـا ونقـاط    
الضــعف لمعالجتهــا، وتســتخدم الكليــة نتــائج التقــويم فــي تطــوير وتعزيــز نظمهــا الخاصــة بــإدارة عمليــة 

  :الجودة، وذلك من خالل المؤشرات والمواصفات التالية
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  .يتوافر لدى الكلية مؤشرات واضحة ومحددة وقابلة للقياس للتقويم الذاتي الشامل  ٨/١
   يعتمد هذا التقويم على مؤشرات ملخصـة مسـتمدة مـن المعـايير السـبع للقـدرة المؤسسـية

ـــة  ـــل الهيئ ـــاح مـــن قب ـــذاتي المت ـــويم ال ـــة (والموضـــحة بمقتـــرح التق ـــة أو نوعي مؤشـــرات كمي
  )أوكالهما

 ر الوزن النسبي لهذه المؤشرات الملخصة عند القياسيؤخذ في االعتبا.   

مــن قبــل أصــحاب المصــلحة فــي نجــاح  يــتم مراجعــة نتــائج مؤشــرات التقــويم الــذاتي دوريــاً   ٨/٢
  .الكلية
  تقـــوم الكليـــة بإعـــداد ملخـــص تنفيـــذي بنتـــائج مؤشـــرات تقـــويم األداء مبوبـــة حســـب القـــائم

  .بالتقويم بالنسبة لكل فترة زمنية
 ـــــد الكل ـــــة، تعق ـــــة ذات العالق ـــــرات الزمني ـــــر الفت ـــــائج عب ـــــين النت ـــــات الالزمـــــة ب ـــــة المقارن ي

 .واستخالص مؤشرات اتجاهات التحسن

تتأكــد الكليــة مــن االســتفادة بنتــائج التقــويم فــي تحســين كفــاءة وفاعليــة إدارة عمليــات   ٨/٣    
  . الجودة الخاصة بقدرتها المؤسسية

  .والمراجعة الداخلية والخارجيةتعتمد الكلية على آليات التدقيق   ٨/٤   
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  :الطلبة والخريجون -١

الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة ويجــب أن تحــرص الكليــة علــى تــوفير فــرص متكافئــة 
لخدمـــة  للـــتعلم، وتقـــديم الـــدعم واإلرشـــاد وتشـــجيع األنشـــطة الطالبيـــة، وأن يتـــوفر لـــدى الكليـــة مكتبـــاً 

  .للتأكيد على استمرارية العالقة مع الطلبة بعد تخرجهمالخريجين 
  :يتوفر لدى الكلية سياسة واضحة وشفافة لقبول الطلبة وتحويلهم  ١/١

  :ويتحقق ذلك من خالل العناصر التالية
، ويــتم مراجعتهــا بصــورة دوريــة اإلســتراتيجيةتتفــق سياســات قبــول الطلبــة مــع رســالة الكليــة وأهــدافها * 

  .وموثقة
  .م إجراءات القبول بالشفافية وتكافؤ الفرصتتس* 

دليـل (علـى التخصصـات المختلفـة مـن خـالل لبـة طتعلن الكليـة إجـراءات وشـروط القبـول وتوزيـع ال
  .وغيرها... ، الطالبياإلرشاد ) الطالب

  .تقدمها التيتتيح الكلية معلومات كافية ومفهومة ودقيقة عن البرامج واألنشطة * 
ـــــة تتناســـــب أعـــــداد الطل*  ـــــولين مـــــع المـــــوارد المتاحـــــة بالكلي ـــــة المقب حجـــــرات الدراســـــة، المعامـــــل، (ب

  .)الخ..واألجهزة،
  .تعلن الكلية شروط وٕاجراءات التحويل وتطبقها بصورة عادلة وشفافة* 
  .على الدراسة تؤثر سلباً  تحدد الكلية فترة مناسبة للتحويل بحيث ال* 
وجلب الطلبة الوافدين، وتقدم أنشطة وبرامج لرعـايتهم تستخدم الكلية أساليب وبرامج فاعلة للترويج * 

  .وٕارشادهم
سـتفيد مـن نتائجهـا تتحرص الكلية على قياس وتقييم رضاء الطلبة عن سياسات القبـول والتحويـل و * 

  .تطوير هذه السياسات في
  :الطالبييتوفر لدى الكلية خطة للدعم واإلرشاد   ١/٢

  :ويتضح ذلك من خالل العناصر التالية
تتناسـب مـع  الطالبـيتحدد الكلية االحتياجات الحقيقية للطلبة وتضع خطة معتمدة لخدمات الـدعم  *

  .خصائصهم
  .األولويات ويتم تطبيقها بدقة الطالبيتتضمن خطة الدعم * 

 ً ً ثانيا   لكليات التربيةلكليات التربية الفاعلية التعليميةالفاعلية التعليميةمعايير معايير: : ثانيا
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  .المناسب للطلبة وتوزعه بصورة عادلة وشفافة الماليتقدم الكلية الدعم * 
  .بات الخاصة وتقدم لهم الدعم المناسياجتراعى الكلية ظروف وخصائص ذوى االحت* 
تحرص الكلية على اكتشـاف المتعثـرين والمتفـوقين والمبـدعين وخـالل أسـاليب جيـدة ودقيقـة ومعلنـة * 

  .وتقدم لهم برامج الدعم المناسبة
  .تقدم الكلية البرامج واألنشطة المالئمة لرعاية الطلبة الوافدين ودعمهم* 
  .وٕارشادهمعلن لتوجيه الطلبة الجدد يتوفر للكلية نظام موثق وم* 
توجـــد بالكليـــة وحـــدة صـــحية مجهـــزة لتقـــديم الرعايـــة الصـــحية للطلبـــة ومواجهـــة الحـــاالت اإلســـعافية * 

  .الطارئة
وتتضمن معلومات كافية عن البـرامج واألنشـطة والخـدمات وتقـوم بتحـديثها  ةللطلبة أدلتوفر الكلية * 

  .دورياً 
  .حالة الضرورة فيناسبة للطلبة توفر الكلية وسائل انتقال م* 
  .توفر الكلية منح دراسية وتضع معايير موضوعية لها تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة* 
  .تحرص الكلية على قياس وتقييم رضاء الطلبة عن خدمات الدعم وتستفيد بتطبيق نتائجه* 
  :توفر الكلية مجموعة من األنشطة المتنوعة والمناسبة  ١/٣

  :من خالل العناصر التالية وذلك
  ).من حيث المساحات والتجهيزات(ماكن المناسبة لممارسة األنشطة توفر الكلية األ* 
  .تستخدم الكلية أساليب فعالة لتشجيع الطلبة على ممارسة األنشطة وتقدم المكافآت للمتفوقين* 
  .ة الطالبيةاإلشراف على األنشط فيتحرص الكلية على مشاركة أعضاء هيئة التدريس * 
  .تقدم الكلية الحوافز المادية والمعنوية والعلمية للمشاركين في األنشطة الطالبية* 
  .تحرص الكلية على تفعيل دور اتحاد الطالب ومساهماته في األنشطة الطالبية* 
  .توفر الكلية فرص متكافئة لمشاركة الطلبة في لجان األنشطة المختلفة* 
  :مرة لخريجيهاتقدم الكلية خدمة مست  ١/٤
  .توجد بالكلية وحدة لخدمات الخريجين تحتفظ ببيانات مفصلة عن احتياجاتهم ونموهم الوظيفي* 
  .عداد الطلبة لسوق العملتوفر الكلية برامج متنوعة ومعتمدة إل* 
  .وتدعو إليه جميع الخريجين الجدد تنظم الكلية ملتقى للتوظيف سنوياً * 
  .للخريجين وتوفره لمن يريد الحصول عليه سنوياً  تصدر الكلية كتاباً * 
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  تقيس الكلية رضاء طالبها عن الدعم و األنشطة ١/٥
ــتم *  يتــوفر بالكليــة أدوات ومقــاييس مناســبة ومقننــة لقيــاس رضــاء الطــالب وتســتخدم بصــورة جيــدة ي

  .االستفادة من نتائجها
  . ة والخدماتتطور الكلية باستمرار في أدوات ومقاييس الرضا الطالبي عن األنشط* 
  :التعليم والتعلم والتسھيالت المادية للتعلم -٤

  . تتبنى الكلية  إستراتيجيات معاصرة لتحقيق جودة التعليم والتعلم ٤/١    
   .الذاتيتوفر الكلية التسهيالت الالزمة للممارسات الفعلية للتعلم  ٤/٢
  .توجد لدى الكلية سياسات واضحة للتعامل مع مشاكل التعليم ٤/٣
  .مهنة التعليم فيللطلبة بما يحقق النجاح  الميدانيتوفر الكلية برامج التدريب  ٤/٤
  . توفر الكلية نظم متكاملة وبديلة لتقويم الطلبة  ٤/٥
  ).إن وجد( الجامعي الدراسيتؤكد الكلية على توافر المواصفات المعيارية للكتاب   ٤/٦
  .متتيح الكلية مصادر متنوعة للتعليم والتعل  ٤/٧

  :أعضاء ھيئة التدريس -٥
تــدور مــن  الــذي الرئيســيمؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المحــور  أليتمثــل المــوارد البشــرية 

حوله بقية المحاور الخاصة بالموارد الماديـة وغيرهـا وأعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـة بعامـة وكليـات 
تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها وأهــدافها  فــيلنجــاح كليــات التربيــة  الرئيســيالتربيــة بخاصــة هــم العــدة والعتــاد 

  : من خالل المؤشرات التالية
  :كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ٥/١
رف اعــتتتفــق نســبة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة بالكليــة إلــى الطلبــة مــع المعــدالت الم  -

  .عليها
  .يتناسب عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية مع الهيئة المعاونة  -
  .العلميالتدريس وأعباء اإلشراف  أعباء فيوالفائض  وجد آليات بالكلية لتحديد العجزت  -
والهيئـة  أعضـاء هيئـة التـدريس فـيالفـائض  العجـزمناسبة بالكلية للتعامـل مـع  إجراءات اتخاذيتم   -

  .المعاونة
  .يسهاتدر  فييشارك  التييتفق التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس بالكلية مع المقررات   -
  . بعض التخصصات فيتتوفر بالكلية مخططات للتعامل مع الفائض والعجز   -
  :الهيئة المعاونة/ قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس  ٥/٢
  .الفعلية  لالحتياجاتيتم التعيين بالكلية وفقًا   -
  .تعلن الكلية عن  قواعد التعيين بها  -
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  :الهيئة المعاونة/ ريستنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التد  ٥/٣
ـــد   - ـــة آليـــات موثقـــة لتحدي ـــوفر بالكلي ـــة التـــدريس االحتياجـــاتيت ـــة ألعضـــاء هيئ والمعـــاونون  التدريبي

  .والعاملون
  .التدريبية لكل فئة بالكلية االحتياجاتيتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى   -
  .ليةبالك اإلجماليتتناسب نسبة المتدربين سنويًا من كل فئة إلى العدد   -
  .توجد آليات لتقييم فعالية ومردود التدريب بالكلية  -
  

  :الهيئة المعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  ٥/٤
  .يتوفر بالكلية آليات موثقة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -
  .يتوفر بالكلية جهات مختصة بالتقييم   -
  .ألداء في التطبيق العمليتفعل الكلية آليات تقييم ا  -
يــتم علــى أساســها تقيــيم أداء أعضــاء هيئــة التــدريس و  التــيتحــرص الكليــة علــى تطبيــق المعــايير   -

/ األنشــــطة القوميــــة والعالميــــة فــــيالمشــــاركة (مــــدى : الهيئــــة المعاونــــة ومنهــــا علــــى ســــبيل المثــــال
المشاركة فـي أنشـطة / عليميةفي األنشطة الت االنتظاممدى / الخطة البحثية للمؤسسة فيالمشاركة 

  ).الجودة بالمؤسسة
  :الهيئة المعاونة/ ألعضاء هيئة التدريس الوظيفيمستوى الرضا   ٥/٥
  .  ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية الوظيفييتم تقييم مستوى الرضا   -
  . للعاملين بها الوظيفيتحقيق الرضا  فيتوظف الكلية هذا التقييم   -
  :األخرىالعلمية  واألنشطة العلميالبحث  -٦

، ويجـب أن تحـرص الكليـة علـى العـاليأحد األنشـطة األساسـية لمؤسسـات التعلـيم  العلميالبحث 
تمكن الباحثين من القيام باألنشطة العلمية بكفـاءة عاليـة  التيتوفير الظروف المواتية والموارد الكافية 

ويتضـــح ذلـــك مـــن . مـــن خـــالل خطـــة بحثيـــة واضـــحة وأن تيســـر التعـــاون بـــين التخصصـــات المختلفـــة
  :خالل المؤشرات التالية

  :العلميخطة البحث  ٦/١

  .بالكلية وفقًا الحتياجات المجتمع العلميتوجد خطة موثقة للبحث   -
  .العلميبالكلية بالتوجهات القومية للبحث  العلميترتبط خطة البحث    -
  . هذا المجال فيلجامعة بالكلية بخطة ا العلميترتبط خطة البحث    -
  .بالكلية مع اإلمكانيات البشرية والمادية لها العلميتتفق خطة البحث    -
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  :بالكفاءة والجودة العلمييتميز البحث  ٦/٢
  .يتوفر لدى الكلية األجهزة واألدوات والخامات الضرورية لتنفيذ خطتها البحثية -
  .العلميالبحث  فيدوات والخامات بكفاءة عالية تضع الكلية قواعد واضحة الستخدام األجهزة واأل -
  .التخصصات المختلفة إلجراء بحوث مشتركة فيتشجع الكلية الباحثين   -
، وتســعى بصــورة مســتمرة للفــوز بالمشــروعات البحثيــة لــدى الكليــة بعــض المشــاريع البحثيــةيتــوفر  -

  .التنافسية
بمجــالت علميــة  والــدكتوراهئل الماجســتير تشــجع الكليــة الهيئــة المعاونــة علــى نشــر أجــزاء مــن رســا -

  .محكمة
  .المشروعات البحثية فيتشجع الكلية الهيئة المعاونة والطلبة للمشاركة  -
  .تنفذ الكلية برامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة -
  .ميالعلالباحثين بأخالقيات البحث  التزاميتوفر لدى الكلية آليات واضحة ومحددة لمراقبة  -
  .المجالت العلمية العالمية فيها وتقدم الدعم للباحثين للنشر ب يتوفر لدى الكلية مجلة خاصة -
  .تقدم الكلية جوائز مادية ومعنوية للباحثين المتميزين وتعقد احتفاالت سنوية لتكريمهم -
  .ية مشتركةإجراء بحوث علم فيتسعى الكلية لالشتراك مع المؤسسات العلمية اإلقليمية والدولية  -
  .تجريها التييتوفر لدى الكلية قاعدة بيانات للبحوث العلمية  -
  .على موقعها على شبكة اإلنترنت) أو ملخصاتها(تجريها  التيالعلمية  البحوثتنشر الكلية  -
  .تسعى الكلية لتسويق بحوثها العلمية التطبيقية -
  :ة بالكليةدعم وتعزيز العملية التعليمي في العلمييسهم البحث   ٦/٣

  .وأخالقياته كأحد أهداف التعلم المستهدفة العلميتحدد الكلية منهجية البحث  -
  .المشاريع البحثية والمؤتمرات العلمية فيتشجع الكلية الطلبة للمشاركة  -
  .تصميم وتطوير مناهجها الدراسية في العلميتحرص الكلية على االستفادة من نتائج البحث  -
  :العلميلية خطة واضحة لتمويل البحث يتوفر لدى الك ٦/٤

  .العلمينشطة البحث األتخصص الكلية موازنة سنوية مالئمة  -
 .العلميللبحث  الذاتيتسعى الكلية إلى تنمية مصادر التمويل  -

 .بكفاءة العلميتستخدم الكلية الموارد المالية المتاحة للبحث  -

 .العلمية احتياجات البحث تلبي فيتضع الكلية أولويات الستخدام الموارد المالية  -

 .العلميمصادر تمويل البحث  فيتتأكد الكلية من توافر الجوانب األخالقية  -

  .تحرص الكلية على التأكد من الجدوى االقتصادية لألبحاث العلمية -
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  :يتوفر لدى الكلية أنشطة علمية مختلفة ومتعددة ٦/٥
  .محلية ودوليةتحرص الكلية على تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية  -
 .المؤتمرات والندوات والورش العلمية الخارجية فيتدعم الكلية الباحثين وتشجعهم للمشاركة  -

 .تعقد الكلية اتفاقيات علمية مع كليات ومنظمات علمية عالمية -

عضــوية  فــيعضــوية هيئــات علميــة عالميــة، وتشــجع البــاحثين لالشــتراك  فــيتشــارك الكليــة  -
 .الهيئات العالمية

  .مع المؤسسات والهيئات العلمية الدولية العلميلكلية التبادل تشجع ا -

  :الدراسات العليا -٧ 

هــذه توصــيف تســعى كليــة التربيــة إلــى تقــديم بــرامج للدراســات العليــا وتحســين جودتهــا مــن خــالل 
 ي برنامج ومقرراتـه تحقـق بالفعـلالمستهدفة ألالتعلم مخرجات التحقق من أن و  ومراجعتها دورياً  برامجال

كما تحرص الكلية على تـوفير مصـادر الـتعلم المختلفـة لطلبـة الدراسـات العليـا، . األهداف المخططة له
  . موضوعية لتقويمهم وتضع نظماً 

  :تشتمل الممارسات التطبيقية لكلية التربية في هذا المجال على المؤشرات التالية و 
  :الدرجات الممنوحة - ٧/١
ة للدراســـات العليـــا تتضـــمن القواعـــد المنظمـــة لجميـــع الـــدبلومات يتـــوافر لـــدى الكليـــة الئحـــة معتمـــد  -

 .والدرجات العلمية التي تمنحها

 .لزم األمر إذاتحرص الكلية على مراجعة الئحة الدراسات العليا وتحديثها   -

  تتـــــولى األقســـــام العلميـــــة بالكليـــــة توصـــــيف بـــــرامج ومقـــــررات الدراســـــات العليـــــا وتســـــتعين الكليـــــة -
  .ارجيين قبل اعتماد هذه البرامج والمقررات من المجالس الرسميةبالمراجعين الخ

مــدة ال تزيــد عــن خمــس ( بمراجعــة وتحــديث توصــيف البــرامج والمقــررات دوريــاً  األقســامتلــزم الكليــة  -
 .كل في تخصصه) سنوات

 .تضع الكلية خطة للدراسات العليا تتضمن طموحاتها للدرجات المختلفة التي تهدف منحها -

  .الفعال لجلب الطلبة الوافدين لبرامج الدراسات العليا الترويجيالكلية بالنشاط  تقوم -

  :ياالعملية التعليمية في الدراسات العل - ٧/٢

 .توفر الكلية مصادر التعلم المتنوعة لطلبة الدراسات العليا -

 .تراقب الكلية أداء األقسام لدورها في التدريس لطلبة الدراسات العليا -
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قــادرة علــى تحقيــق مخرجــات الــتعلم المســتهدفة مــن وال الكليــة أنمــاط مــن الــتعلم غيــر التقليديــةتــوفر  -
  .برامج الدراسات العليا

  :والبرامجاللوائح  ٧/٢/١

  .تقوم الكلية  بالمراجعة الدورية والتحديث للوائح الدراسات العليا -

 اختيــارمثــال ( الدراســات العليــا تــدريس بــرامج  فــيتحــدد الكليــة المالمــح األساســية للنظــام المتبــع  -
  ).وغيرها/ الذاتيالتعلم / طرق التدريس/ توافر التجهيزات والتسهيالت/ القائمين بالتدريس

الـدالالت  إلى اإلشارةبرامج الدراسات العليا، مع  فيتحدد الكلية معدل تزايد أعداد الطلبة المقيدين  -
  .المستخلصة من ذلك

 إلــى اإلشــارةالدراســات العليــا، مــع  فــيعــدد الطلبــة  إجمــاليلوافــدين إلــى تحــدد الكليــة نســبة الطلبــة ا -
  .الدالالت المستخلصة من ذلك

  :برامج الماجستير ٧/٢/٢

  .توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسيةالكلية بتقوم  -

ميــــة المجتمــــع والتطــــورات األكادي احتياجــــاتمــــع لماجســــتير بــــرامج ا تراعــــي الكليــــة ضــــرورة توافــــق -
  .الحديثة

  .تتبنى الكلية وتطبق معايير قياسية أكاديمية لدرجة الماجستير -

  .خارجيينتقوم الكلية بمراجعة برامج الماجستير بواسطة مراجعين  -

توضــح الكليــة مــدى توافــق محتــوى المقــررات الدراســية مــع مخرجــات الــتعلم المســتهدفة لكــل برنــامج  -
  .للماجستير

  .ة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقرراتتبين الكلية مدى مالئم -

الكليــة مــدى مالئمــة التخصــص العلمــي لعضــو هيئــة التــدريس للمقــررات التــي يشــارك فــي توضــح  -
  .تدريسها

 

  :برامج الدكتوراه ٧/٢/٣
  .توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسيةتقوم الكلية ب -
  .المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة احتياجاتمع الدكتوراه برامج  تراعي الكلية ضرورة توافق -
  .تتبنى الكلية وتطبق معايير قياسية أكاديمية لدرجة الدكتوراه -
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  .خارجيينتقوم الكلية بمراجعة برامج الدكتوراه بواسطة مراجعين  -
ــتعلم ال - مســتهدفة لكــل برنــامج تحــدد الكليــة مــدى توافــق محتــوى المقــررات الدراســية مــع مخرجــات ال

  .للدكتوراه
  .تبين الكلية مدى مالئمة عدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات -
توضــح الكليــة مــدى مالئمــة التخصــص العلمــي لعضــو هيئــة التــدريس للمقــررات التــي يشــارك فــي  -

 .تدريسها

 :اإلشراف األكاديميالتسجيل و نظام  - ٧/٣

مــن خــالل وســائل متنوعــة مثــل  اءات التســجيل واإلشــراف فــي الدراســات العليــاإجــر تعلــن الكليــة عــن  -
 .أدلة للطلبة والموقع االلكتروني الخاص بها، واإلعالنات بالصحف القومية والمحلية وغيرها

 .تكفل الكلية للدارسين حرية اختيار المشرفين -

  .تواجههم التي العقبات تذليلليا و لمتابعة المقيدين بالدراسات العالمناسبة  اآللياتالكلية تضع  -

 :تقويم طالب الدراسات العليا - ٧/٤

مناسـبة طـرق التقـويم لقيـاس مـن  تتأكـدو  طلبة الدراسات العلياتقويم متنوعة لأساليب تستخدم الكلية  -
 .المخرجات التعليمية المستهدفة

 . على التقويم المستمر باإلضافة إلى التقويم النهائيالكلية  تعتمد -

 .تطبيق طرق التقويم المحددة في توصيف المقرراتالكلية من تحقق ت -

 .طبقا للوائح والقوانين الخاصة بذلك لجان الممتحنينتطبق الكلية نظام  -

 .نظام الممتحنين الخارجيينتستخدم الكلية  -

 .لبةطللتوافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة تتأكد الكلية من  -

 .عن جداول االمتحانات في المواعيد المناسبة باإلعالن ةالكليتلتزم  -

مــن نتــائج االمتحــان وتعلنهــا وتراقــب  الطلبــةللتعامــل مــع تظلمــات الكليــة اآلليــات المناســبة تضــع  -
 .تطبيقها

  :مستوى رضاء طالب الدراسات العليا - ٧/٥
لعلميــة فــي العمليــة التعليميــة األقســام ا داءأتشــرك الكليــة طلبــة الدراســات العليــا فــي تقيــيم برامجهــا و  -

 .للدراسات العليا
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الوقــت وتعقيــد  إطالــة إلــىيــؤدى  الــذيتعمــل الكليــة علــى تــذليل المعوقــات والــتخلص مــن الــروتين  -
وبمـا يـؤدى ) الماجسـتير والـدكتوراه(مـنج الـدرجات العلميـة  فـيالوقـت المسـتغرق  وٕاطالـةاإلجراءات 

 .زيادة رضاء طلبة الدراسات العليا إلى
تحــرص الكليــة علــى قيــاس وتقيــيم مســتوى رضــا طلبــة الدراســات العليــا، واالســتفادة مــن نتــائج هــذا  -

  .تطوير برامجها فيالتقييم 
 :التعليمية التقويم المستمر للفاعلية -٨

تعتمد المؤسسة التعليمية الناجحة على التقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية وتسعى بجديـة 
ويكـــون . وضـــع خطـــط تحســـين وتعزيـــز الفاعليـــة التعليميـــة فـــيتـــائج هـــذا التقـــويم االســـتفادة مـــن ن إلـــى

 .للمؤسسة نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم

  :وتشتمل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي   

 :التقييم شامل لفاعلية العملية التعليمية - ٨/١

o طة للتقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليميةتضع المؤسسة خ . 

o  الجودة بالمؤسسة إدارةتوثق المؤسسة الخطة وتعتمدها وتراقب تطبيقها من خالل وحدة. 

o  عمليـــة التقـــويم الشـــامل للفاعليـــة  فـــيتســـمح المؤسســـة لألطـــراف المعنيـــة المختلفـــة بالمشـــاركة
 .التعليمية

o  الحاالت التي تستلزم ذلك تصحيحية سريعة في إجراءاتتتخذ المؤسسة. 

o  ــــاقش ــــ إدارةتن ــــائج التق ــــة و المؤسســــة نت ــــادات األكاديمي ــــة مــــع القي ــــة التعليمي يم الشــــامل للفاعلي
  .واإلدارية وباقي المستفيدين

o  ضـــوء نتـــائج التقـــويم  فـــيتضـــع المؤسســـة خطـــة تنفيذيـــة لتحســـين وتعزيـــز الفاعليـــة التعليميـــة
  .الشامل للفاعلية التعليمية
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  :الجودة إلدارة الداخليالنظام  ٨/٢
o بالمؤسســـة نظـــام داخلـــي متكامـــل إلدارة جـــودة التعلـــيم والـــتعلم يتـــولى المتابعـــة الدوريـــة  يوجـــد

ــــرامج والمقــــررات،  ملفــــات المقــــررات، ووضــــع خطــــط معالجــــة وتصــــحيح  وٕاعــــدادلتقــــارير الب
  .الجوانب السلبية

o  والمقــررات وٕافــادة القيــادة مراجعــة وتقيــيم لتقــارير البــرامج  إجــراءاتيشــتمل نظــام الجــودة علــى
 .األكاديمية 

o  الجــودة األدوات واألســـاليب المناســبة لجمـــع وتحليــل البيانـــات  إلدارة الـــداخلييســتخدم النظــام
 .التي تساعد على وضع خطط التحسين والتعزيز للفاعلية التعليمية

o  هيئـــة الجـــودة بالمؤسســـة فـــي نشـــر ثقافـــة الجـــودة بـــين أعضـــاء  إلدارة الـــداخلييســـاهم النظـــام
 .التدريس ومعاونيهم والطالب والعاملين 

o الجودة إلدارة الداخلينظامها  ألداءستخدم المؤسسة المؤشرات المختلفة للتقييم المستمر ت. 
 :المساءلة والمحاسبية - ٨/٣

o ة وتعلنهـــا وتتأكـــد مـــن تطبيقهـــا الفعلـــي علـــى يلة والمحاســـبءتضـــع المؤسســـة آليـــات للمســـا
 .جميع المستويات
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  املستوى الثاني
  
  

  القياسية ةاألكاديميالمعايير 
ي كليات خريج العتماد

  التربية
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تـــأتي المعـــايير األكاديميـــة القياســـية المعتمـــدة عالميـــًا محكـــًا أساســـيًا للمعـــايير التـــي يجـــب أن 
جــو كليــات التربيــة، والتــي تكفــل تخــريج معلمــين أكفــاء قــادرين علــي أداء مهــام مهنــة يتصــف بهــا خري

  .التدريس، ورسالتها
والمعــايير األكاديميــة القياســية المعتمــدة لــدي الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد، 

تحـوي معـارف أربعـة ) بمجاالت ( الخاصة بخريجي كليات التربية بالجامعات المصرية، التي تتصل 
ومهــارات ذهنيــة وأدائيــة واتجاهــات ينبغــي أن يكتســبها  الطالــب المعلــم أثنــاء دراســته، وتتــوفر للخــريج 
ليصبح قادرًا علي التعليم والتواصل، والتخطيط والتقويم، والتفكر والنمـو، والتـدريس واإلدارة فـي مجـال 

  .مهنة التدريس
  : ة إلى المجاالت التاليةوتأتي معايير اعتماد خريجي كليات التربية مصنف

 مجال التخصص.  
 مجال التربية.  
  مجال المسئولية المهنية.  
 مجال القدرات الشخصية 

 
 -------------------------------------------------------------------- 

تعــــرض الهيئــــة فــــي وثــــائق فرعيــــة المعــــايير األكاديميــــة القياســــية المرتبطــــة بالتخصــــص 
 –ريــاض أطفــال ( لخريجــي البــرامج الدراســية المختلفــة حســب المراحــل  ومؤشــراتها، وذلــك

( ، وحسب المواد التعليمية التي سيقومون مستقبًال بتدريسها )ثانوي  –إعدادي  –ابتدائي 
علــم  –جغرافيــا  –تــاريخ " مــواد اجتماعيــة  –لغــة فرنســية  –لغــة انجليزيــة  –لغــة عربيــة 

ــــوم  –" فلســــفة ومنطــــق  –اجتمــــاع  ــــوجي  –فيزيــــاء  –ميــــاء كي" عل ــــا  –بيول  –" جيولوجي
 –تربيــة فنيــة –اقتصــاد منزلــي: " مــواد نوعيــة  –تربيــة خاصــة  –علــم نفــس  –رياضــيات 

راجــع إدارة الهيئــة للحصــول علــى هــذه . حاســب آلــي -تكنولوجيــا تعلــيم  –تربيــة موســيقية
 .الوثائق

  
  

  المعايير األكاديمية القياسية لخريجي كليات التربيةالمعايير األكاديمية القياسية لخريجي كليات التربية
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  : مجال التخصص -١
مـــواد / والمهـــارات واالتجاهـــات المتصـــلة بمـــادة يـــتقن الخـــريج المعـــارف: المعيـــار األول -١-١

  .تخصصه
  .يظهر الخريج تمكنا من المعارف التخصصية في عملية التدريس . ١-١-١
  .يمتلك العديد من المهارات المتصلة بمادة تخصصه. ٢-١-١
 .اتجاهات ايجابية بناءة نحو تخصصهيبدى . ٣-١-١

ارات واالتجاهـات الخاصـة بـالمواد الدراسـية يمتلك الخـريج المعـارف والمهـ: المعيار الثاني -٢ -١
  .المساندة لتخصصه

  .يمتلك الخريج مستوى مناسبا من المعارف في المواد المساندة  لمادة تخصصه . ١-٢-١
  .يتقن  مهارات المواد المساندة لمادة تخصصه. ٢-٢-١
 يبدى اتجاهات ايجابية نحو المواد المساندة لمادة تخصصه. ٣-٢-١

يتوفر للخريج مستوى مناسب من التنور العام يضع التدريس في سياق :  لثالثالمعيار ا -٣ - ١
  .ثقافي مستنير

  .يظهر الخريج مستوى مناسبا من المعارف الثقافية المرتبطة بمادة تخصصه . ١-٣-١
  .يتقن المهارات الالزمة المرتبطة بمادة تخصصه . ٢-٣-١
 .اد تخصصه يبدى اتجاهات ثقافية ايجابية بما يخدم مو . ٣-٣-١

  :مجال التربية -٢
  .يعد الخريج خطة متكاملة للتدريس: المعيار األول ١ - ٢
  .يتمكن الخريج من إعداد خطة للمستويات المختلفة لعملية التدريس. ١-١-٢
 .يضمن الخطة التدريسية الجوانب الموضوعية والتنظيمية المناسبة  . ٢-١-٢

نمـاط التعليميـة المتنوعـة بمـا يتناسـب مـع المواقـف يسـتخدم الخـريج األ : المعيار الثـاني ٢ – ٢
  . التعليمية

يــتمكن الخــريج مــن اســتراتيجيات التعلــيم والــتعلم الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة ومتطلبــات  .١-٢-٢
  .تنفيذها داخل الصف وخارجة

 .تييسر الخريج تعلم طالبه بما ينمى لديهم مهارات التفكير والقدرة على حل المشكال. ٢-٢-٢

يطور الخريج استراتيجيات التعليم والتعلم فـي ضـوء كـل مـن اتجاهاتهـا المعاصـرة ونتـائج   .٣-٢-٢
 .تقويم األداء

  .يوظف الخريج المعارف الخاصة بمراحل النمو في عملية التدريس: المعيار الثالث ٣ – ٢
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  .يظهر الخريج معرفة بخصائص النمو لدى الطالب. ١-٣- ٢
 بخصائص النمو المختلفة في تخطيط التدريس وتنفيذه يستخدم معرفته . ٢-٣-٢

  يوفر لطالبه فرص تعلم وفقا لخصائصهم وقدراتهم المختلفة. ٣-٣-٢  

يصمم الخريج بيئات تربوية مناسبة ماديًا وٕانسانيًا ويدير المواقف التعليمية : المعيار الرابع ٤ -٢
 . فيها بكفاءة وفعالية

  .يم البيئة المادية واإلنسانية الالزمة لعمليتي التعليم والتعلميتقن الخريج مهارات تنظ. ١-٤-٢
  .يمتلك  معرفة باستراتيجيات إدارة البيئة التربوية واليات تنفيذها. ٢-٤-٢
  .يتمكن من تصميم المواقف التعليمية  وٕادارتها  بكفاءة وفعالية.  ٣-٤-٢
التعلــيم والــتعلم داخــل الصــف  يســتخدم الخــريج التكنولوجيــا فــي عمليــات: المعيــار الخــامس ٥-٢

  .وخارجه 
يظهـــر الخـــريج معرفـــة عميقــــة بالوســـائط واألســـاليب التكنولوجيــــة الحديثـــة الالزمـــة لعمليــــة . ١-٥-٢

  .التدريس
  .يوظف الوسائط واألساليب التكنولوجية وفقا لمتطلبات العملية التعليمية والتدريسية . ٢-٥-٢
وأدوات متنوعـة ومناسـبة لتقـويم الجوانـب المعرفيـة  يختار الخريج  طرائـق: المعيار السادس ٦-٢

  .واألدائية ويستخدمها بكفاءة
يمتلك الخـريج معرفـة بأسـاليب التقـويم المختلفـة الختيـار أنسـبها لتقـويم المعـارف والمهـارات . ١-٦-٢

  .واالتجاهات لدى طالبه
ســـتهدفة مـــن العمليـــة يصـــمم أدوات وأســـاليب تقـــويم متنوعـــة تتناســـب والنـــواتج التعليميـــة الم. ٢-٦-٢

  .التعليمية
  .يوظف نتائج عملية التقويم في تحسين نواتج التعلم وتطويرها. ٣-٦-٢
المناسبة لمهنـة ) الميدانية (يتوفر لدى الخريج الخبرات التعليمية واإلدارية : المعيار السابع ٧-٢

  . التدريس في إطار نظم التعليم ذات العالقة
  .اإلدارة المدرسية والتعليمية داخل المدرسة واإلدارة التعليمية يظهر الخريج فهما لنظم. ١-٧-٢
يمتلك خبرات تدريسية مبكرة من خالل التربية العملية المؤهلـة للتـدريس بكفـاءة وغيرهـا مـن . ٢-٧-٢

  .الخبرات ذات العالقة
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  :مجال المسؤولية المهنية -٣
لمــه مــدى الحيــاة وينفــذها باقتنــاع يعــد الخــريج خطــة لنمــوه المهنــي و تع: المعيــار األول ١-٣   

  .وتمكن
  .يظهر الخريج معرفته بمصادر وأدبيات النمو المهني في إعداد خطة لتنمية ذاته مهنياً . ١-١-٣
يطــور  أداءاتــه المهنيــة بصــورة مســتمرة بنــاًء علــى المســتجدات الحديثــة فــي التنميــة المهنيــة . ٢-١-٣

  .المستدامة، ونتائج أدائه
  .ج متطلبات وآليات التعلم مدى الحياة في تحقيق نموه المهنييفعل الخري .٣-١-٣
يمتلـك الخـريج القـدرات الالزمـة لبنـاء شـبكة عالقـات مهنيـة مـع المعنيـين : المعيار الثاني ٢- ٣ 

  .بمهنة التدريس
يمتلـــــك الخـــــريج المعـــــارف والمهـــــارات واالتجاهـــــات الالزمـــــة لبنـــــاء شـــــبكة عالقـــــات داخـــــل . ١-٢-٣

  .المدرسة
يمتلــك المعــارف والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة لبنــاء شــبكة عالقــات مــع أوليــاء األمــور . ٢-٢-٣ 

  .وأعضاء المجتمع المحلى بما يحقق رسالة المدرسة وأهدافها
  
  :مجال القدرات الشخصية -٤
  .يتقن الخريج مهارات التواصل الشخصي والفريقى والمؤسسي: المعيار األول -١-٤
بمهـارات التواصـل وآدابـه وكيفيـة اسـتخدامها لخدمـة العمليـة التعليميـة  يظهر الخريج معرفـة. ١-١-٤

  .وتحسينها
ــــه داخــــل . ٢-١-٤ ــــي تعامالت ــــي ف يحســــن اســــتخدام مهــــارات التواصــــل االنســــانى الشخصــــي والفريق

  .المؤسسة وخارجها
  .يستخدم مهارات التواصل الفعال في تمثيل مؤسسته مع الجهات األخرى ذات العالقة .٣-١-٤
يســـتخدم الخـــريج معارفـــه ومهاراتـــه الخاصـــة بتكنولوجيـــا المعلومـــات : المعيـــار الثـــاني -٢-٤ 

  .في االرتقاء بأدائه العام والمهني ICTواالتصال
يظهر الخريج اتجاهات ايجابية نحـو اسـتخدام االنترنـت فـي عمليـة البحـث عـن المعلومـات . ١-٢-٤

  .والتواصل مع اآلخرين
  .نترنت في البحث عن المعلومات والتواصل مع اآلخرينيمتلك مهارات استخدام اال. ٢-٢-٤
ـــة . ٣-٢-٤ ـــد اســـتخدام مصـــادر المعرف ـــة عن ـــة والموضـــوعية والقواعـــد األخالقي ـــة العلمي يلتـــزم باألمان

  .التكنولوجية
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يمتلــك الخــريج مهــارات التفكيــر والبحــث العلمــي بمســتوياتها ويســتخدمها : المعيــار الثالــث -٣-٤ 
  .بكفاءة

  .لدى الخريج معرفة عميقة بأنواع التفكير ومستوياتهيتوافر . ١-٣-٤
  .يستخدم مهارات التفكير العلمي  بكفاءة في حل المشكالت المختلفة. ٢-٣-٤
  .يلتزم الخريج بأخالقيات وآداب مهنة التعليم: المعيار الرابع -٤-٤
  .يظهر الخريج فهما لواجبات مهنة التعليم وآدابها. ١-٤-٤
  .   وآداب مهنه التعليم في تعامالته داخل المؤسسة وخارجها يطبق أخالقيات. ٢-٤-٤
يتوافر لدى الخريج مقومات قيادة التغيير التربـوي والمجتمعـي فـي أطـار : المعيار الخامس -٥-٤

                 .ثقافة الجودة والتميز
ة والمنتـديات يوفر الخريج لطالبه فرص المشاركة االيجابية في األنشطة الطالبيـة المتنوعـ. ١-٥-٤

  . والنوادي السياسية والثقافية واالجتماعية
يشارك الخريج بايجابيه في قيادة جهود تطوير العملية التعليميـة بمـا يتناسـب مـع متطلبـات . ٢-٥-٤

  .الجودة الشاملة والمعايير القومية العتماد المدارس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 
 

56 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  املستوى الثالث
  

  معايير اعتماد
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  مقدمة 
، ومختلفــة، حســب المرحلــة التعليميــة ، ومتنوعــةتزخــر كليــات التربيــة ببــرامج دراســية متدرجــة

  :التي يعد الخريج للتدريس فيها
 برنامج إعداد معلمة رياض األطفال. 

  لجميع التخصصات ( برامج إعداد معلم المرحلة االبتدائية.( 

  لجميع التخصصات ( برامج إعداد معلم المرحلتين اإلعدادية والثانوية.( 

  :ويمكن عرض البرامج الدراسية بكليات التربية حسب المواد، وذلك كما يلي
 برنامج إعداد معلمي اللغة العربية. 

  الفرنسية  –اإلنجليزية ( برنامجا إعداد معلمي اللغات األجنبية.( 

  الفلسـفة  –االجتماع  –الجغرافيا  –التاريخ ( إعداد معلمي المواد االجتماعية والفلسفية برامج
 ).والمنطق 

  الجيولوجيا  –البيولوجي  –الفيزياء  –الكيمياء ( برامج إعداد معلمي العلوم.( 

 برنامج إعداد معلمي الرياضيات. 

  التربيـة الموسـيقية  –ربيـة الفنيـة الت –االقتصـاد المنزلـي ( برامج إعـداد معلمـي المـواد النوعيـة
 .)الحاسب اآللي  –

  تكنولوجيا التعليم  –التربية الخاصة ( برامج إعداد األخصائيين في.( 

  برنامج إعداد معلمي علم النفس. 

 ٢٥ – ٢٠إن كلية التربية الواحدة تطـرح فـي المتوسـط مـا يمكـن أن يتـراوح بـين  :سبقومعنى ما 
  .تقديربرنامجًا دراسيًا على أقل 

ولعل هذا ما يشير إلـى أهميـة كليـات التربيـة، وخطورتهـا، وتأثيرهـا فـي النظـام التعليمـي ككـل   
  .سواء قبل الجامعي أو الجامعي

البــرامج الدراســية  لمحتــوىوفيمــا يلــي عــرض تفصــيلي للمعــايير األكاديميــة القياســية     
مـن حيـث مـواده األساســية، المختلفـة بكليـات التربيـة ومؤشـرات كـل معيــار، المرتبطـة بالتخصـص 

  .والمساندة، والثقافية
  

  ألكاديمية القياسية لمحتوى ألكاديمية القياسية لمحتوى المعايير االمعايير ا
 البرامج الدراسية المختلفة بكليات التربيةالبرامج الدراسية المختلفة بكليات التربية
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  كليات التربية لخريجيالقياسية  ةالمعايير األكاديمي
  )شعب رياض األطفال( 
  القياسية لخريجي كليات التربية ةالمعايير األكاديمي
  )شعب رياض األطفال( 

  

  المجموع  عدد المؤشرات  المعايير  المجاالت

  مجال المواد األساسية
  ١٧  معيار المعارف

  ١٨  معيار المهارات  ٥٣
  ١٨  معيار االتجاهات

  مجال المواد المساندة
  ١١  معيار المعارف

  ١١  معيار المهارات  ٣٣
  ١١  معيار االتجاهات

  مجال المواد الثقافية
  ٣  معيار المعارف

  ٤  معيار المهارات  ٩
  ٢  معيار االتجاهات

  :ال التخصصمج -١
مــواد / يــتقن الخــريج المعــارف والمهــارات واالتجاهــات المتصــلة بمــادة : لالمعيـار األو
  .تخصصه

  :المعارف ١-١
  :المؤشرات

  .المعارف التخصصية في عملية التعليم والتعلم تسرد الطالبة المعلمة ١-١- ١
 .)سنوات ٦-٣( اصة بمرحلة الطفولة المعارف الخ تحدد ٢-١- ١

  المعايير األكاديمية القياسية لمحتوىالمعايير األكاديمية القياسية لمحتوى  --أوالًأوالً 
  برنامج إعداد معلمة رياض األطفال بكليات التربية برنامج إعداد معلمة رياض األطفال بكليات التربية   
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 .)الوظيفية والتكوينية (الجسمية  مظاهرة معايير النمو في جميع تشرح ٣-١- ١

 .هذه المرحلة مظاهر النمو العقلي واالنفعالي واالجتماعي والحسي حركي في تلخص ٤-١- ١

 .النمو وتشكيل شخصية الطفل العوامل المؤثرة في تستنتج ٥-١- ١

 .مراحل النمو وكيفية التعامل معها الفروق الفردية في تصف ٦-١- ١

دارة البيئــــة التربويــــة وآليــــات تنفيــــذها داخــــل قاعــــة إســــتراتيجيات إتختــــار الطالبــــة المعلمــــة  ٧-١- ١
 .النشاط

 .داخل وخارج قاعة النشاط د تنفيذ اإلستراتيجياتأبعا تنظم ٨-١- ١

 .التعلم/ مستويات تقويم أداء األطفال ـ أثناء عملية التعليم  تحدد ٩-١- ١

 .مشكالت األطفال ذوى االحتياجات الخاصة توضح ١٠-١- ١

 .مشكالت األطفال الشائعة تشرح ١١-١- ١

 .ليات التوجيه واإلرشاد النفسي لألطفالأسس عم تذكر ١٢-١- ١

 ).المسرح ( أدب الطفل تبسط   ١٣-١- ١

 .فن رواية القصةتعبر عن    ١٤-١- ١

 ).أغاني وأناشيد األطفال ( خصائص  تحدد ١٥-١- ١

 .)قصص وحكايات األطفال ـ أغاني وأناشيد األطفال – مسرح الطفل(أدب الطفل تشرح    ١٦-١- ١

 .ة بالطفلالمصادر المرئية والمسموعة والمقروءة المرتبطتسرد   ١٧-١- ١

  :المهارات ٢-١
  :المؤشرات

  .تمتلك الطالبة المعلمة العديد من المهارات المتصلة بعملية التعليم والتعلم ١-٢-١
  .تقوم مستوى نمو الطفل في ضوء معايير النمو المحددة ٢-٢-١
  .تتقن األساليب التربوية المناسبة للتعامل مع الطفل في هذه المرحلة ٣-٢-١
  .عد اإلسعافات األولية وٕاجراءاتهاتستخدم قوا ٤-٢-١
 .القصص والحكايات في األنشطة التعليمية –األغاني واألناشيد  -ف مسرح الطفل توظ ٥-٢-١

  .تجهز قاعة النشاط بالوسائط التعليمية المناسبة ٦-٢-١
  .تثرى األركان التعليمية بالمواد واألدوات والنماذج المناسبة ٧-٢-١
  .ات المالئمة لتعلم الطفل في مرحلة الطفولةتستخدم اإلستراتيجي ٨-٢-١
  .أنشطة الروضة أدوات متنوعة لجمع البيانات عن تقدم الطفل في تختار ٩-٢-١
  .ص األطفال ذوى االحتياجات الخاصةتشخ  ١٠-٢-١
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  .برامج إرشادية لمشكالت األطفال تعد  ١١-٢-١
  .لالسرة برامج إرشادية تعد ١٢-٢-١
  .ي األنشطة التعليميةف مسرح الطفل فتوظ ١٣-٢-١
  .أغاني وأناشيد األطفال تعد ١٤-٢-١
  .تتقن مهارات رواية القصة والحكايات لألطفال ١٥-٢-١
  .تستخدم مجاالت أدب الطفل في إثراء ثقافة الطفل ١٦-٢-١
  .المرئية والمسموعة في التنور العام متستخدم وسائط اإلعال ١٧-٢-١
  . بين التالميذ لتفاعل اإليجابيلوجاذبة  منظمة بيئة تعلمترتب  ١٨-٢-١
  :االتجاهات ٣-١

 :المؤشرات

  .اتجاهات إيجابية نحو تخصصهابالطالبة المعلمة تبدى  ١-٣-١
  .تتعامل مع الطفل بسلوكيات إيجابية ٢-٣-١
  .تشارك في تفسير المفاهيم واألفكار المرتبطة بمجاالت المعرفة المختلفة ٣-٣-١
  .المرتبطة بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها األساسية مالمفاهيب تهتم ٤-٣-١
  .اتجاهات ايجابية نحو المفاهيم المرتبطة بالبيئة والحفاظ عليها تتبني ٥-٣-١
  .يجابية نحو األنشطة التعليمية المرتبطة بأدب الطفلاالتجاهات الا تقبل ٦-٣-١
  .ةتبدى اتجاهات إيجابية نحو التعامل مع األطفال ذوى االحتياجات الخاص ٧-٣-١
  .تشارك في توجيه وٕارشاد أباء األطفال المشكلين ٨-٣-١
  .حل مشكالت األطفال اليوميةل تتطوع ٩-٣-١
  .في تشخيص األطفال ذوى االحتياجات الخاصة تساعد ١٠-٣-١
  .إعداد برامج إرشادية لمشكالت األطفالب تبادر ١١-٣-١
  .الخاصة فال ذوى االحتياجاتباء األطتبدى استعداد نحو إعداد البرامج اإلرشادية أل ١٢-٣-١
  .األنشطة التعليمية توظيف مسرح الطفل في تشجع ١٣-٣-١
  .طفالتشارك في إعداد أغاني وأناشيد األ ١٤-٣-١
  .تبدى استعداد الستخدام مهارات رواية القصة لألطفال ١٥-٣-١
  .األنشطة الثقافية المرتبطة بالطفولة تعزز ١٦-٣-١
  .نحو األنشطة الحركية والفنية والموسيقيةتبدى اتجاهات ايجابية  ١٧-٣-١
  ). األناشيد واألغاني –القصص  –المسرح ( مجاالت أدب الطفل تبدى اهتماما ب ١٨-٣-١
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  المواد المساندة: المجال الثاني  -٢
يمتلـــك الخـــريج المعـــارف والمهـــارات واالتجاهـــات الخاصـــة بـــالمواد : المعيـــار الثـــاني

  .التعليمية المساندة لتخصصه
  :المعارف ١-٢

  :المؤشرات
   .تمتلك الطالبة المعلمة مستوى مناسبًا من المعارف في المواد المساندة لتخصصه ١-١-٢
  .تلم بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالبيئة وحسن التعامل معها ٢-١-٢
  .قواعد الصحة العامة لألطفال على ممارستها تحدد ٣-١-٢
  .اتهءراقواعد اإلسعافات األولية واج تعدد ٤-١-٢
  .أعراض أمراض الطفولة وطرق الوقاية منهاتلخص  ٥-١-٢
  .المفاهيم األساسية في المجاالت االجتماعية واألخالقية تشرح ٦-١-٢
  .تمتلك مستوى مناسب فى اللغة العربية ٧-١-٢
  .تلم بالمهارات االساسية فى اللغة االجنبية ٨-١-٢
  .العلومتتقن المهارات االساسية فى الرياضيات و  ٩-١-٢
  ).الجغرافيا -التاريخ (تلم بالمعارف االساسية فى الدراسات االجتماعية  ١٠-١-٢
  .تلم بالمعارف االساسية للحاسوب  ١١-١-٢
  :المهارات ٢-٢

  :المؤشرات
   .الطالبة المعلمة مستوى مناسبًا من المهارات في المواد المساندة لمادة  تخصصهتمتلك  ١-٢-٢
   .حركية والفنية والموسيقيةالمهارات ال تطبق ٢-٢-٢
  .تمتلك مهارات استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم ٣-٢-٢
  .المهارات األساسية للغة العربية تجيد ٤-٢-٢
  .ساسية في العلوم والرياضياتاألمفاهيم ال تتقن ٥-٢-٢
  .حدي اللغات األجنبيةبأتتمكن من مهارة القراءة والمحادثة  ٦-٢-٢
  .بشكل مناسب لكل نشاط حسب طبيعته الوقت تدير ٧-٢-٢
  .تثرى أركان التعلم باألدوات المناسبة ٨-٢-٢
  .تجهز قاعة النشاط بالوسائط المناسبة للطفل ٩-٢-٢
  .تتقن إنتاج وسائط تعليمية جديدة ومبتكرة ١٠-٢-٢




