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املقدمة

بكلية  واجلودة  التقومي  لإدارة  وحدة  ان�شاء  مت 

2015م   العام  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  المارات 

اأ�ش�شًا  ت�شع  الوحدة يف كونها  اأهمية هذه  وتكمن 

جيدة  اأكادميية  ممار�شات  لتطبيق  وفعالة  قوية 

ي�شهم يف  ال�شفافية مبا  ت�شمن  التعليمية،  للعملية 

والإداري، ويدفع  الأكادميي  الأداء  م�شتوى  رفع 

لإنتاج خمرجات علمية ذات كفاءة وجودة عالية 

مبا يتواكب مع الأنظمة الأكادميية الدولية، ويلبي 

كافة متطلبات العتماد الأكادميي، وتكمن اأهمية 

هذه الوحدة يف اإن�شاء نظام ي�شمن �شفافية وجودة 

نظام  يوؤ�ش�س  كما  الكلية،  من�شوبي  الأداء جلميع 

جودة كفيل برفع اأداء الإدارات والق�شام، ويدعم 

توجهات الكلية التطويرية ويوؤهل الكلية للح�شول 

على العتماد الرباجمي واملوؤ�ش�شي؛ وهذا ما يلقى 

اإنتاج  بثماره على الكلية حيث يجعلها قادرة على 

املحلي  املجتمع  احتياج  لتلبية  مالئمة  خمرجات 

ويعطي  احلديث  الع�رص  متطلبات  مع  متما�شية 

التما�شي  على  قادرة  املوؤ�ش�شة  باأن  تامة  ثقة 

حد  على  والدويل  املحلي  املجتمع  متطلبات  مع 

�شواء.

بهدف  اجلودة  اإدارة  نظام  دليل  ت�شميم  مت  لذا 

بالكلية،  اجلودة  اإدارة  نظام  تطوير  يف  ال�رصوع 

العمليات  �شري  بتنظيم  يعنى  دليل  يف  وو�شعه 

الأكادميية والإدارية ، ويقنن الإجراءات املتبعة 

لالعتماد  المارات  كلية  لتاأهيل  متهيدًا  الكلية  يف 

�شمان  معايري  يف  مطلوب  هو  كما  املوؤ�ش�شي 

اجلودة والعتماد ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.
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• نبذة عن وحدة التقومي واجلودة:	
وتاأتي  الكلية،  منظومة  �شمن  اإدارية  كوحدة  الذاتي  التقومي  وحدة  برزت 

الدول  كافة  اإنتظم  الذي  التوجه  من  الذاتي  والتقومي  الإعتماد  اأهمية وحدة 

علي امل�شتوى الإقليمي والعاملي والذي يويل اأمر اجلودة والنوعية اإهتمامًا 

رخ�شة  علي  بذلك  واحل�شول  التميز  من  متقدمه  م�شتويات  لبلوغ  خا�شًا 

ومواكبة  والدولية  والإقليمية  املحلية  العلمية  املوؤ�ش�شات  من  الإعتماد 

التقومي  والتكنولوجيا مع ملف  للعلوم  الإمارات  كلية  اإدارة  تفاعلت  للع�رص 

والإعتماد واجلودة وبخطوات علمية وعملية واإيجابية دفعًا لها لأداء دور 

طليعي ورائد يف عملية التطوير والتحديث التي تنظم وحدات الكلية ، وقد 

حتقق هذا التطور التاريخي لالإدارة يف العام 2015م.

• الر�سالة :	
التعليمية  العملية  يف  اجلودة  معايري  بتطبيق  واجلودة  التقومي  وحدة  تلتزم 

ان�شطة  من  مباتت�شمنه  للكلية  ال�شرتاتيجية  اخلطة  ومتابعة  واملوؤ�ش�شية 

جميع  يف  للجودة  امل�شتمر  والتح�شني   ، املجتمع  وخدمة  وبحثية  تعليمية 

ادارات واق�شام الكلية من خالل تطبيق انظمة اجلودة احلديثة لدعم ر�شالة 

الكلية.

• الروؤية :	
اجلودة  املوثق ملعايري �شمان  امل�شدر  التقومي واجلودة  ت�شبح وحدة  اأن 

اجل و�شع  من  والتكنولوجيا  للعلوم  المارات  كلية  وادارات  اق�شام  جلميع 

الكلية يف مقدمة الكليات  واجلامعات املحلية والقليمية  والدولية .

• القيم :	
امل�شداقية ، التقان ، ال�شفافية ، املبادرة ،البداع ، اللتزام بالخالق  

املهنية

• االأهداف:	
تعزيز بناء القدرات يف جمال �شمان اجلودة بالكلية وتي�شري وتطوير ( 1

وتطبيق معايري مرجعية للربامج الأكادميية والإدارية بالكلية.

القيام بالتقومي ال�شامل لأق�شام واإدارات الكلية واإعتمادها.( 2
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رفع م�شتوى ثقة وثقافة الطالب واملجتمع يف برنامج وخمرجات ( 3

الكلية.

الإدارات ( 4 مع  والعاملي  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  علي  التعاون 

املناظرة.

رفع ت�شنيف الكلية حمليًا واإقليميًا ودوليًا.( 5

• مهام الوحدة:	
ن�رص ثقافة اجلودة داخل الكلية.( 1

بالبيئة ( 2 واملتعلقة  والإدارية  الأكادميية  املعايري  تطوير  على  العمل 

العامة 

الهيئة ( 3 من  املعتمدة  املعايري  مع  يتوافق  مبا  التطبيق  طرق  تذليل 

العليا للتقومي والإعتماد بوزارة التعليم العايل مع الأخذ يف الإعتبار الإقليمية 

والعاملية.

 الهيكل و التنظيم : 

     

        

  

 	

العميد

رئي�س وحدةالتقومي واجلودة

جمل�س اجلودة

�سعبة  اخلريجيني  

�سعبة التدريب وبناء القدرات�سعبة االح�ساء واملعلومات�سعبة التقومي الذاتي

 القدرات
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املعــــــاييـــــــــر
ا�شتنادًا على الكتيب ال�شادر من املجل�س القومي للتعليم العايل والبحث العلمي 

املعايري  ي�شمل  والذي  العايل  التعليم  واعتماد  لتقومي  العليا  الهيئة  بوا�شطة 

القيا�شية لتقومي واعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل بوزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي مت و�شع املوجهات التالية تبعًا للمعايري املذكورة به.

• املعيار االول : احلوكمة واالدارة	

البيانات عن الطار املوؤ�ش�شي املحدد لهوية  ي�شاعد هذا املعيار يف جمع 

املوؤ�ش�شة وبراجمها وان�شطتها املختلفة وي�شمل التقومي �شيا�شات التوظيف 

والتدريب وادارة املال واحلفاظ على اأطر املوؤ�ش�شة الكادميية، ول�شمان 

حتقيق روؤية ور�شالة واهداف املوؤ�ش�شة يجب اللتزام باملحاور الآتية:

املحور االول: الهياكل االدارية والقيادات العليا

الهتمام مبراجعة الهيكل الداري لكلية المارات وقيا�س مدى توافقه مع ( 1

قانون اأو امر تاأ�شي�س الكلية.

دوريًا ( 2 ومراجعته  الداري  الهيكل  يف  للوظائف  حمدد  و�شف  وجود 

واللتزام بالنظم الدارية الداخلية.

حفظ وقائع الجتماعات الدورية للمجال�س واللجان املختلفة ملدة خم�س ( 3

�شنوات �شابقة.

 تدريب الدارات والقيادات املختلفة بالكلية.	( 

لوائح ترقي هيئة ( 5 لوائح مالية،  ادارية،  لوائح  اداري ،  وجود هيكل 

التدري�س، لوائح حما�شبة العاملني.

تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وم�رصوعات م�شرتكة مع املوؤ�ش�شات ذات ( 6

ال�شلة داخليًا وخارجيًا بال�شافة اىل ع�شوية بالحتادات ذات ال�شلة.

املحور الثاين: التخطيط اال�سرتاتيجي

ت�شمل:الروؤية،الر�شالة، ( 1 الدارة  بها  تلتزم  تنموية  خطة  توفر  من  لبد 

الهداف، التعليم والتعلم،البحث العلمي والتنمية،التنمية الب�رصي،الرتباط 
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باملجتمع، التفاعل مع ادوات التنمية(.

العمل على ال�شتقالل الداري للوحدات ومراجعة دورية لداء الوحدات ( 2

املختلفة.

املحور الثالث: املوارد املالية

وجود ميزانية �شنوية واقعية مع توفر املوارد الالزمة لتغطية امليزانية ( 1

واحكام الرقابة املالية بالو�شائل املوؤ�ش�شية.

العمل على ال�شتفادة من ا�شتخدام نظم احلو�شبة وتقانة املعلومات.( 2

املحور الرابع: الهتمام باع�شاء هيئة التدري�س. 1

العمل على تنمية قدرات هيئة التدري�س املهنية وحت�شني او�شاعهم.( 1

هيئة ( 2 اع�شاء  وترقية  لرتفيع  موؤ�ش�شية  ونظم  وا�شحة  لوائح  توفر 

التدري�س بالدرجات العلمية املختلفة. 

املحور اخلام�س: اإدارة �سمان اجلودة

العمل على تكوين جلان ثابتة ل�شمان جودة عملية التعليم والتعلم.( 1

لداء ( 2 امل�شتمر  والتقومي  املراجعة  مع  اجلودة  لتعزيز  �شوابط  و�شع 

الوحدات الكادميية.

خارج ( 3 من  لها  اع�شاء  وا�شافة  الداخلي  التقومي  ادارة  جلنة  تكوين 

املوؤ�ش�شة.

•  املعيار الثاين : البنى التحتية ومعينات التعليم	

تعترب البنية التحتية واخلدمات اجلامعية من اأهم مقومات جناح الكلية يف اأداء 

وظائفها وحتقيق ر�شالتها وهذا املعيار ي�شعي لتحديد مدي كفاية املرافق 

التحتية  البنية  الكلية وتتمثل هذه املرافق يف  تنفذها  التي  املتاحة للربامج 

تقانة   ، والور�س  املختربات   ، املعرفة  وم�شادر  املكتبة   ، الأ�شا�شية 

املعلومات ، اخلدمات اجلامعية وميكن تناول هذه النقاط علي النحو التايل:

املحور االول: البنية التحتية االأ�سا�سية:
التخطيط لتوفري البنية التحتية الأ�شا�شية املنا�شبة لعملية التعليم والتعلم 1( 
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وو�شع �شيا�شة لالرتقاء بالبنية التحتية وا�شتخدامها الأمثل .

هذه 2(  واأن متتاز  الكلية  لكل وحدات  الإدارية  لالأغرا�س  من�شاآت  توفري   

املن�شاآت باملالئمة والكفاية حلاجة امل�شتفيدين منها .

كما 3(  وغريها  قاعات  من  الأكادميية  لالأغرا�س  الكافية  املرافق  توفري 

يجب اأن تكون كافية للربامج الدرا�شية .

وا�شرتاحات 	(  مطاعم  من  للمن�شوبني  الكافية  اخلدمية  املرافق  توفري 

وحمامات ودور عبادة كما يجب اأن تتوفر مرافق لالأن�شطة الجتماعية 

والثقافية والريا�شية ووجود مرافق �شحية للعاملني والطالب وتوؤمن 

لهم بطاقات التاأمني ال�شحي .

توفري ت�شهيالت بالبنية التحتية لذوي الحتياجات اخلا�شة من من�شوبي 5( 

الكلية واأن تدعم الكلية مرافقها بو�شائل الأمن وال�شالمة .

وجود اإدارة هند�شية لل�شيانة الدورية والتخطيط الإن�شائي .6( 

و�شع اإ�شرتاتيجية وا�شحة للم�شاهمة يف احلفاظ علي البيئة فيما يتعلق 	( 

با�شتخدام الطاقات البديلة والتخل�س من النفايات .

املحور الثاين: البنية التحتية املتعلقة باملكتبات وم�سادر املعلومات
ان تتوفر للكلية مكتبة مركزية ومكتبات فرعية تتوافر بها كتب مرجعية ( 1

ومنهجية ودوريات حديثة ومعينات عمل كافية ومنا�شبة واأطر ب�رصية 

موؤهلة تتنا�شب مع اأعداد وحاجات امل�شتفيدين وتدار املكتبات بفاعلية 

وكفاءة . 

لها ( 2 تتوافر  رقمية  معلومات  وم�شادر  بالكلية  افرتا�شية  مكتبة  وجود 

التجهيزات التقنية التي تتنا�شب مع احتياجات امل�شتفيدين.

اإدارة للمكتبات بالكلية واأن تتوفر لهذه املكتبات جهة ( 3 �رصورة وجود 

ا�شت�شارية .

يجب اأن تكون م�شاحة املكتبة وعدد املقاعد املوجودة متنا�شبة مع عدد ( 	

الطالب يف الربامج املختلفة كما يجب حتديد عدد �شاعات العمل اليومية 

 ، )خدمات  املكتبة  مكونات  وحتديد  المتحانات  واأثناء  العطالت  ويف 
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اإعارة ، مطالعة ، خدمات لزوي الحتياجات اخلا�شة (

يجب اأن تو�شح تفا�شيل مقتنيات املكتبة فيما يتعلق بـ)عدد املطبوعات ( 5

،معدل ال�رصاء ال�شنوي ، عدد الكتب واملجالت الإلكرتونية املوجودة 

الإلكرتونية  واملكتبات  املجالت  ، وعدد  اأو عاملي  م�شدر حملي  من 

العاملية املتوفرة علي ال�شبكة وو�شائل ت�شفح تلك املكتبات .

من ( 6 الكايف  العدد  وتوفري  احلا�شوبية  بالنظم  املكتبة  عمل  تنظيم  يجب 

احلوا�شيب وتوفري عدد من الطابعات .

�رصورة ح�شاب متو�شط اأعداد الرواد ال�شهري ومتو�شط اإعارة الكتب ( 	

املكتبة  مقتنيات  لزيادة  املئوية  الن�شبية  وح�شاب  �شهريا  واإرجاعها 

�شنويا .

يجب ر�شد ميزانية �شنوية للمكتبة وبذل اجلهد يف تطوير البني التحتية ( 8

للمكتبة والعتماد علي اإ�شرتاتيجية وا�شحة لتحقيق ر�شي امل�شتفيدين.

يجب حتديد �شوابط و�رصوط لالإعارة واللتزام بها كما يجب ا�شتخدام ( 9

ت�شنيف ثلث و�شهل يلبي رغبات امل�شتفيدين.

�رصورة وجود عالقات مع دور الن�رص وتفعيل هذه العالقات كما ( 10

يجب اأن تزود املكتبة بالتقارير والر�شائل اجلامعية .

املحور الثالث : البنية التحتية املتعلقة باملختربات والور�س
بها ( 1 وتتوافر  علمية  بطرق  م�شممة  وبحثية  تعليمية  خمتربات  توفري 

تتنا�شب  متجددة  ومواد  ومعدات  اأجهزة  من  منا�شبة  مادية  اإمكانيات 

اأعداد امل�شتفيدين وتدار بكفاءة وفاعلية.

�رصورة وجود اإدارة فنية ت�رصف علي املختربات ( 2

ان تتوفر لكل الربامج خمتربات خا�شة بها وان تكون كافية وان حتدد ( 3

�شاعات دوامها لكي يتوافق مع امل�شتفيدين .

اأن يعمل يف هذه املختربات اأطر ب�رصية متخ�ش�شة .( 	

يجب اأن تتوافر لهذه املختربات واملعامل الإمكانيات املادية والب�رصية ( 5

الكافية واملنا�شبة .
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يجب حتديد فائدة هذه املعامل كم�شدر للتعليم والتعلم .( 6

• املحور الرابع: البنية التحتية اخلا�سة بتقانة املعلومات	

مالئمة 1(  تقاين  ن�رص  نظم  با�شتخدام  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات  و�شع   

والت�شالت  املعلومات  تقانة  مرافق  باإتاحة  ذلك  ويكون  ومواكبة 

وغريها بنحو كاف لالأغرا�س الإدارية والأكادميية.

�رصورة وجود اإ�شرتاتيجية وا�شحة للكلية فيما يتعلق بتحديث خدمات ( 2

تقانة املعلومات اأو اإحاللها .

تقانة ( 3 حيال  املعلومات  لتقانة  �شاملة  �شيا�شة  للكلية  يكون  اأن  يجب 

معلومات خلدمة الإدارة ، حماية املعلومات ، حماية ال�شبكة ، اإدارة 

الطوارئ ، واإدارة الربجميات .

• املحور اخلام�س: البنية التحتية اخلا�سة باخلدمات اجلامعية 	

توفر مرافق خدمية منا�شبة للكلية واأن�شطة خلدمة من�شوبيها ، توظف ( 1

وتدار بكفاءة وفاعلية. 

ذات ( 2 الخت�شا�س  خمتلفة  ووحدات  اأق�شام  لها  للخدمات  اإدارة  تواجد 

كفاءة عالية .

يجب اأن تقدم خدمات واأن�شطة تتنا�شب مع امل�شتفيدين .( 3

يجب اأن تتوافر لإدارة اخلدمات املعينات املادية الكافية والأطر الب�رصية ( 	

املوؤهلة لتقدمي خدمات وبرامج واأن�شطة ملن�شوبي الكلية .

كما يجب حتديد ما اإذا ا�شتفادت اإدارة اخلدمات من هذه املعينات والقدرة ( 5

علي تطوير هذه املوارد والإمكانيات .              

• املعيار الثالث : التعليم والتعلم وم�سادرهما	

املعني  الق�شم  على  التعليمية  العملية  جودة  من  عالية  م�شتويات  ل�شمان 

اللتزام بالآتي:

حتديد ومعرفة مهارات الطالب اجلدد قبل بدء الدرا�شة.( 1
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تقدمي برامج لتهيئة الطالب اجلدد قبل الدرا�شة.( 2

و�شع برامج ذات قيمة م�شافة م�شاحبة للربامج الدرا�شية.( 3

حتديد بيانات قبول الطالب يف الق�شم للخم�س �شنوات الخرية ومقارنتها ( 	

بالعداد املخططة للقبول.

حتديد مدى اجتذاب الربنامج للطالب من الوليات الخرى.( 5

اتباع نظام الر�شاد الكادميي والنف�شي.( 6

اتباع نظم مل�شاعدة ذوي الحتياجات اخلا�شة.( 	

كل ( 8 بداية  عند  الدرا�شية  املقررات  ملحتويات  بو�شف  الطالب  تزويد 

مرحلة درا�شية.

اللتزام بتكملة مقررات الفرتة الدرا�شية.( 9

دعوة خرباء لتنظيم حلقات درا�شية وحما�رصات عامة.( 10

ا�شتخدام تقانة املعلومات يف العملية الدرا�شية.( 11

تقومي اداء هيئة التدري�س دوريًا.( 12

توفري اآلية لت�شجيع اع�شاء هيئة التدري�س.( 13

وجود اآليات و�شوابط فاعلة ل�شمان �شالمة اجراءات المتحانات.( 	1

اتباع نظام املمتحن اخلارجي.( 15

حتديد زمن معني بني انتهاء فرتة المتحانات واعالن النتيجة.( 16

وجود ا�شرتاتيجية يف معاجلة تظلمات الطالب فيما يلي  المتحانات.( 	1

اتباع طرق ل�شتقراء اآراء الطالب.( 18

• املعيار الرابع: برامج االجازة  اجلامعية	

مع  الكلية  تقدمها  التي  الربامج  ات�شاق  تقومي مدى  اإىل  املعيار  هذا  يهدف 

به من حداثة ومرونة  تت�شم  واأهدافها ، وما  روؤيتها ور�شالتها وغاياتها 

وتكامل و�شمول كذلك ي�شمل املعيار ماتزود به الكلية طالبها من معارف 

التنمية  ومتطلبات  العمل  �شوق  لحتياجات  تلبية  مكت�شبة،  وقيم  ومهاارت 

ومواكبة للمتغريات املحلية والعاملية واأّن الربامج تَقّوم دوريًا وي�شارك يف 
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تقوميها امل�شتفيدون.  

املحور االول: ت�سميم الربامج

يتم ت�شميم الربامج املقرتحة يف اخلطة ال�شرتاتيجية للكلية.( 1

 لو�شع برامج اجلديدة يتم ت�شكيل جلنة من املتخ�ش�شني ويتم اختيار 2( 

اع�شاء اللجنة من داخل وخارج الكلية وتتم اجازتها يف اجتماع الق�شم 

واجتماع املجل�س العلمي بالكلية.

 اأن تكون للكلية نظم ولوائح واجراءات متكنها من ت�شميم براجمها الد ار�شية.	( 

اخلرباء  	(  يبديها  التي  الفنية  املالحظات  الربامج  ت�شميم  يت�شمن  ان   

وامل�شتفيدون، كما يت�شمن تلبية حاجات الطالب املهنية وال�شخ�شية .

املحور الثاين: مرونة تنفيذ الربامج2. 

من ( 1 الق�شوى  لال�شتفادة  كافية  مبرونة  الدار�شية  الربامج  تنفيذ  يت�شم 

الإطار الزمني املتاح يف تنفيذها.

اخلطة 2(  مرونة  من  التاأكد  يتم  حتي  اخرى  كليات  مع  �رصاكات  تنفيذ   

الدرا�شية .

لبد اأي برنامج درا�شي بالكلية ان يحتوى على خيارات للتخ�ش�س  كما ( 3

ان الربامج الدرا�شة ت�شتوعب طالب حموليني من برامج اخري بالكلية 

او من جامعات اخرى . 

املحور الثالث : اإثراء الربامج 

ترثي الكلية  برا جمها الد ار�شية باإ�شافة عدد من املدخالت الالزمة ( 1

لإك�شاب طالبها مزيدا من املعارف واملها ارت والقيم. 

تخ�شي�س  ميزانية كافية لت�رصف على تنفيذ الربامج .( 2

املعرفة 3(  الطالب  اك�شاب  مدى  املقرارات  تفا�شيل  تظهر  ان  يجب   

العلمية والقيم واملهارات املوؤهلة ل�شوق العمل .

ان تقدم الكلية  عدد من املنا�شط ذات القيمة امل�شافة لرباجمها.  ( 	

املحور الرابع: مراجعة الربامج

تعتمد الكلية  يف مراجعتها للربامج  واعادة ت�شميمها على التطوارت ( 1
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وامل�شتجدات ومالحظات امل�شتفيدين من اآراء لها عالقة باملجتمع والبيئة 

والقت�شاد والتنمية.

لتتم ( 2 وال�شاتذة  للطالب  متخ�ش�شة  ا�شتمارات  وت�شميم  و�شع 

ال�شتفادة من ارائهم يف التقومي نهاية كل ف�شل درا�شي .

تراجع الكلية كل براجمها ب�شورة دورية، وتكون ا�شرتاتيجيتها يف ( 3

ذلك التطوير واملواكبة العلمية.  

براجمها ( 	 عن  والطالب  اخلريجني  اآراء  ل�شتطالع  الكلية  ت�شعي 

ر�شة  اأو  ا�شتبيان،  �شكل  يف  واخلريجني  الطالب   اآراء  ا�شتطالع  ويكون 

عمل، اأو ندوة اأوغريه ، وي�شتفاد من نتائج ال�شتطالع يف تطوير الربامج.  

ال�شعى لوجود برنامج موؤ�ش�شي دوري تنفذه الكلية ل�شمان ا�شتدامة ( 5

جودة براجمها.

•  املعيار اخلام�س : البحث العلمي والدار�سات العليا	

 املحور االول: اإدارة البحث العلمي

والإ�شرتاتيجيات ( 1 اخلطط  وتقومي  وتنفيذ  و�شع  تتويل  اإدارة  للكلية  يكون  اأن 

والربامج والأن�شطة اخلا�شة بالبحث العلمي وتعمل علي تطويره.

 اأن ت�شع الإدارة خطة للبحث العلمي م�شتمدة من ر�شالتها ومتوافقة مع التنمية 2( 

القومية وملتزمة بتنفيذها.

اتفاقيات تعاون مع موؤ�ش�شات علمية حملية واإقليمية ودولية ( 3 و�شع وترتيب 

كما يجب اأن تكون هذه التفاقيات مفعلة.

البحثية ( 	 الربامج  لتنفيذ  واحلوافز  الت�شهيالت  العلمي  البحث  اإدارة  تقدم  اأن 

املجازة.

اأن تنظم اإدارة البحث العلمي املنتديات العلمية واملوؤمترات الإقليمية والدولية ( 5

مب�شاركة عدد من املخت�شني بالداخل واخلارج.

اأن تقوم الإدارة بت�شجيع البحث العلمي امل�شرتك بني الأ�شاتذة يف املوؤ�ش�شة و ( 6

املوؤ�ش�شة واملوؤ�ش�شات الأخرى املحلية والإقليمية والدولية .
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اأن متنح الإدارة من�شوبيها اإجازات تفرغ علمي يف الداخل واخلارج .( 	

اأن تخ�ش�س الإدارة ميزانية منف�شلة لتمويل م�شاريع البحث العلمي كما يجب ( 8

اأن تتوافر لالإدارة اإمكانيات مادية وتقنية وب�رصية وان يكون لها القدرة علي 

تطوير هذه الإمكانيات .

لت�شجيل ( 9 التدري�س  هيئة  بت�شجيع  خا�شة  �شيا�شات  تتبني  اأن  الإدارة  علي 

براءات الخرتاع كما يجب اأن ت�شجل براءة اخرتاع واحدة علي الأقل خالل 

العام الدرا�شي .

للبحث ( 10 التحتية  البنية  لتح�شني  اجلهد  بذل  العلمي  البحث  اإدارة  علي 

العلمي  البحث  متطلبات جمالت  لتلبية  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  العلمي وو�شع 

املتجددة .

اأن يكون لإدارة البحث العلمي قاعدة بيانات لكل الأن�شطة البحثية واأن ( 11

يكون لها ا�شرتاك يف قواعد بيانات عاملية لتلبية حاجة باحثيها .

اأن يكون لالإدارة خمترب اأبحاث مركزي ويجب اإتاحته للباحثني وقدرته ( 12

علي تلبية حاجتهم .

تقدمي الت�شهيالت لهيئة التدري�س لقتناء حوا�شيب �شخ�شية وا�شرتاك ( 13

العلمي  البحث  موا�شلة  علي  ت�شاعدهم  معينات  واأي  املعلومات  �شبكة  يف 

خارج املوؤ�ش�شة.

العلمي مراكز بحثية تخ�ش�شية والعمل ( 	1 البحث  لإدارة  يكون  اأن  يجب 

علي حتفيزها بغر�س احل�شول علي العرتاف املحلي والإقليمي والعاملي.

املحور الثاين: الدرا�سات العليا

الربامج ( 1 وتن�شيق  بتخطيط  تعني  العليا  للدرا�شات  اأوكلية  اإدارة  اإن�شاء 

بكفاءة وفاعلية باآليات موؤ�ش�شية وتتوافر لها قوانني ونظم ولوائح حتدد 

الأكادميي  والإ�رصاف  والت�شجيل  القبول  واإجراءات  و�شوابط  �رصوط 

وتت�شم الربامج بالتنوع والتوافق مع ر�شالة املوؤ�ش�شة والإ�شرتاتيجية 

القومية يف بناء القدرات الب�رصية.

ا ن تتوافق لوائحها وقوانينها مع النظم العاملية .( 2
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اأن تتوافر لهذه الإدارة اأو الكلية الإمكانيات املادية والتقنية والب�رصية ( 3

هذه  تطوير  القدرة علي  لها  يكون  اأن  يجب  كما  لتنفيذ اخلطط  الالزمة 

الإمكانيات. 

اأن يكون لإدارة اأو كلية الدرا�شات العليا اإجراءات ولوائح وا�شحة متبعة ( 	

لإجازة طلبات مقرتحات م�رصوعات البحوث يف لئحة الدرا�شات العليا 

كما يجب اللتزام بها .

لتنفيذ ( 5 املوؤهلني  التدري�س  هيئة  من  الكايف  العدد  املوؤ�ش�شة  متتلك  اأن 

براجمها.

التدري�س ( 6 هيئة  لع�شو  امل�شموح  العليا  الدرا�شات  طالب  عدد  حتديد 

بالإ�رصاف علي م�شاريعهم كما يجب اللتزام بالعدد املحدد م�شبقا.

اأن تتالءم  تخ�ش�شات هيئة التدري�س من داخل املوؤ�ش�شة ورتبهم العلمية ( 	

مع برامج الدرا�شات العليا .

لتنمية وتطوير مهارات ( 8 العلمي مقررات خا�شة  البحث  اإدارة  تقدم  اأن 

البحث العلمي لطالب الدرا�شات العلية وتقدمي املعينات لهم لي�شبحوا من 

�شمن الهيئة التدري�شية .

املحور الثالث : ن�سر خمرجات البحث العلمي

اأهم وظائف املوؤ�ش�شة والذي  بعد التطرق اإيل البحث العلمي الذي يعد من 

املعرفة  وتطوير  اإنتاج  علي  يعمل  التدري�شية  الأن�شطة  بقية  مع  بتكامله 

وارتباط البحث العلمي ارتباطا وثيقا بربامج الدرا�شات العليا اإذ اأن لها اأهمية 

يف ترقية قدرات هيئة التدري�س والدار�شني لتحقيق اأغرا�س التعليم والتعلم 

تاأتي  العلمي وخدمة املجتمع والتي  التدري�س والبحث  املتمثلة يف  الثالث 

من خالل ن�رص خمرجات البحث العلمي يف اأبحاث ذات جودة عالية مواكبة 

لتطور العلوم واملعرفة وذلك ميكن حتقيقه بالأتي:

اأن ت�شدر املوؤ�ش�شة جمالت علمية حمكمة كما يجب حتديد موؤهالت هيئة ( 1

التحرير وحتديد �شيا�شة املوؤ�ش�شة يف الن�رص.

اأن تلزم املوؤ�ش�شة هيئة التدري�س بالن�رص العلمي لالأوراق العلمية ،والكتب ( 2
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العلمية امل�شنفة ، والكتب العلمية املرتجمة امل�شنفة ، واملوؤلفات التي 

لها معامل ا�شت�شهاد ، واملوؤلفات التي لها معامل تاأثري.

�رصورة ان يكون لطالب الدرا�شات العليا اإ�شهام يف الن�رص العلمي املحكم .( 3

نوعها ( 4 وحتديد  املميز  العلمي  للبحث  وحوافز  جوائز  الكلية  تقدم  اأن 

وكمها وكيفية تقدميها .

والطالب ( 5 التدري�س  هيئة  لتحفيز  وا�شحة  �شيا�شات  اتخاذ  الكلية  علي 

للح�شول علي جوائز عاملية .

ال�شبكة ( 6 علي  العليا  الدرا�شات  خريجي  ر�شائل  الكلية  تودع  اأن  يجب 

العاملية كما يجب اأن تتعقب املمار�شات اخلاطئة وال�رصقات الأدبية يف 

البحث العلمي.

علي الكلية ابتكار الو�شائل واملمار�شات التي تعني علي التمييز الأكادميي ( 7

فيما يتعلق بزيادة حت�شيل الطالب ، حت�شني اأداء هيئة التدري�س ، رفع 

م�شتوي اجلودة ال�شاملة ، تنمية العالقات مع امل�شتفيدين.

• املعيار ال�ساد�س: الطالب واخلريجون	

املحور االول: القبول والت�سجيل. 

يجب ان يكون للموؤ�ش�شة نظام فاعل لقبول الطالب وت�شجيلهم يتوافق مع 

النظم الر�شمية املتعلقة باملناف�شة احلرة من حيث:  

ان تتوفر للموؤ�ش�شة اإدارة للقبول والت�شجيل ذات مهام واخت�شا�شات. ( 1

وت�شجيل ( 2 لقبول  وخطط  ولوائح  ونظم  ب�شيا�شات  املوؤ�ش�شة  تلتزم  ان 

لها  والن�رص  التوثيق  يتم  وان  واملو�شوعية  بالب�شاطة  تت�شم  الطالب 

واتاحتها للطالب . 

ان تتوافر لإدارة القبول والت�شجيل معينات عمل مادية كافية ومنا�شبة ( 3

واأطر ب�رصية كافية وموؤهلة ويتم   تَقومي الأداء ب�شكل دوري.

ان تتوفر لإدارة القبول والت�شجيل قاعدة بيانات يتم حتديثها دوريا. ( 	
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املحور الثاين : اإدارة �سوؤون الطالب

بربامج  تُعنى  والتجهيزات  النظم  مكتملة  فاعلة  اإدارة  للموؤ�ش�شة  تكون  ان 

وخدمات واأن�شطة الطالب تخطيطًا وتنفيذًا وتقوميًا بكفاءة وفاعلية من خالل :

 حتديد الربامج  والأن�شطة التي اأوكلت لها ب�شورة وا�شحةوحتديد مدى 1( 

م�شاركة الطالب فيها وتقييم اىل اأي مدى تلبى هذه البارمج والأن�شطة 

حاجات الطالب وتوقعاتهم. 

من ( 2 الطالب  �شوؤون  اإدارة  مليزانية  املئوية  الن�شبة  حتديد  �رصورة 

امليزانية العامة وحجم الأطر الب�رصية التي تعمل فيها. 

وجمالت ( 3 ورغباتهم  الطالب  مبواهب  خا�شة  بيانات  قاعدة  توفر 

اإبداعاتهم املختلفة لدى �شوؤون الطالب عرب جلان دائمة.  

ان تهتم اإدارة �شوؤون الطالب بتلبية حاجات ذوي الحتياجات اخلا�شة ( 	

وتفعيل برامج لدعمهم معنويًا. 

الن�شطة ( 5 للم�شاركة يف  الطالب  بتحفيز  الطالب  �شوؤون  ادارة  تهتم  ان 

الال�شفية  والأن�شطة  الألعاب  مبجموعة  بيانات  تقدمي  مع  الال�شفية 

م�شحوبة بربامج تنفيذها.

ان توفر املوؤ�ش�شة للطالب اأندية ثقافية ريا�شية اجتماعية.( 6

تعزيز ال�شلوك احل�شاري  واملحافظة على الرتاث والقيم الفا�شلة بني ( 	

للم�شاركات  �شهادات  ومنحهم  الال�شفية  املنا�شط  خالل  من  الطالب 

الال�شفية. 

يف ( 8 الكتابة  يف  وامل�شاركة  احلائطية  املجالت  لإ�شدار  الطالب  ت�شجع 

الدوريات. 

تعزيز قدرات الطالب لدارة �شوؤونهم عن طريق املجال�س او الروابط ( 9

او وامل�شاركة يف ادارة �شوؤون املوؤ�ش�شة .

تفعيل النظم واللوائح التى حتكم �شلوك الطالب. ( 10

 املحور الثالث : توجيه ودعم الطالب 

التح�شيل  على  الطالب  يعني  ودعم  اإر�شادية  خدمات  املوؤ�ش�شة  توفر  ان 
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الأكادميي ورفع قدارتهما التناف�شية يف �شوق العمل من خالل: 

وهيكليتها ( 1 خ�شائ�شها  وحتديد  وار�شادهم  الطالب   لدعم  نظم  و�شع 

وحتديد و�شائل الر�شاد الكادميي. 

و�شع خطط لتعزيز وتطوير �شخ�شية الطالب مثل امل�شورة املهنية وتنمية ( 2

املهارت الوظيفية ، وحتديد امل�شار الوظيفي ، وبناء ال�شخ�شية.

تقدمي منح درا�شية للطالب املتفوقني اكادمييًا.( 3

للطالب ( 	 الأجانب،  للطالب   ( املختلفة  الطالب  ل�رصائح  خدمات  توفري 

الطالب  املحدود،  الدخل  ذوي  للطالب  اخلا�شة،   الحتياجات  ذوي 

امل�شاركني يف املناف�شات الوطنية والعاملية.

تتمثل اخلدمات للطالب يف املجالت الطبية والتاأمني ال�شحي، وتنمية ( 5

مهاارت الطالب، (مهارت لغوية، حا�شوبية ،مهنية ، ن�رص املجالت 

الطالبية. 

م�شاعدة الطالب يف احل�شول على قبول يف بارمج الدار�شات العليا يف ( 6

موؤ�ش�شات ذات �شهرة عاملية. 

ن�رص الدليل ال�شنوى للموؤ�ش�شة والذي يحوى  كل املعلومات للطالب.( 	

فر�س ( 8 على  التعرف  على  الطالب  مل�شاعدة  تقدم  التي  خدمات  تقدمي 

العمل،  والإعداد ملعاينات التوظيف، وتنمية مها ارت ريادة الأعمال. 

ل�شغل 9(  تناف�شيتهم  من  تزيد  اخلريجني  للطالب  اإ�شافية  خدمات  توفري   

الوظائف يف �شوق العمل.

  وجود �شيا�شات تعزز من م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الال �شفية ( 10

  و�شع اآليات ملعاجلة تظلمات الطالب.( 11

  الرتقاء مب�شتوى الطالب من خالل التعاون مع الكليات النظرية.21( 

املحور الرابع: اخلريجون  

ان تقوم الكلية بتاأ�شي�س اإدارة مكتملة اجلوانب والتجهيزات تعني بالربامج 

العمل  �شوق  مع  عالقات  ولها  باخلريجني  اخلا�شة  والأن�شطة  واخلدمات 

واملجتمع من خالل :
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ب�شوؤونهم ( 1 والعناية  اخلريجيني  لإدارة  وان�شطة  وبرامج  خطط  و�شع 

وحتديد ميزانية �شمن امليزانية العامة. 

ت�شميم قاعدة بيانات للخريجني واح�شائيات باأهم املنا�شب التي ي�شغلها ( 2

و�شوق  اخلريجيني  مع  وطيدة  عالقات  خلق  �رصورة  مع  اخلريجيني 

العمل واملجتمع وو�شع الدرا�شات حول كيفية ال�شتفادة منهم يف تطوير 

الكلية. 

�رصورة تاأ�شي�س جمعيات م�شجلة للخريجني وحتديد اأن�شطتها وم�شاهماتها ( 3

يف تطوير الكلية.

املعيار ال�سابع : امل�سوؤولية املجتمعية

جمازة ( 1 تكون  خطط  وو�شع  املجتمع  خلدمة  اإدارة  تاأ�شي�س  �رصورة 

الأطر  واختيار  الكافية  واملالية  املادية  املوارد  توفري  مع  موؤ�ش�شيًا 

الب�رصية املوؤهلة. 

ان تعمل اإدارة خدمة املجتمع على ايجاد عالقات و�رصاكات مع منظمات ( 2

املجتمع املدين املختلفة. 

من�شوبي ( 3 وحتفيز  لت�شجيع  اآليات  ت�شع  ان  املجتمع  خدمة  اإدارة  على 

املوؤ�ش�شة للم�شاركة يف خدمة املجتمع. 

مب�شوؤوليتهم ( 	 والطالب  التدري�س  هيئة  ل�شعار  وو�شائل  برامج  و�شع 

املجتمعية . 

تعزيز م�شاركة الطالب واأع�شاء هيئة التدري�س يف الأن�شطة املخت�شة ( 5

با�شرتاتيجيات الأمن القومي وغريها من الق�شايا الوطنية والدولية. 

تعزيز دور املوؤ�ش�شة يف رفع احل�س الوطني وترقية ال�شلوك احل�شاري ( 6

لل�شخ�شية الوطنية واملحافظة على القيم ال�شودانية النبيلة. 

ان ت�شع الكلية ا�شرتاتيجية ت�شمن تكامل نتائج الن�شطة الجتماعية مع ( 	

املخرجات التعليمية . 

يف ( 8 املحلي  للمجتمع  الكلية  م�شاركة  وت�شجع  توؤمن  مبادارت  و�شع 

اأن�شطته الجتماعية. 
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�رصورة تقومي كيفية اإدارة خدمة املجتمع لأن�شطتها ب�شورة دورية. ( 9

املحور االول: االأعمال اال�ست�سارية 

الأعمال ال�شت�شارية هي جمموعة الأن�شطة التي تعدها اأو تديرها املوؤ�ش�شة 

م�شتفيدة من امكاناتها العلمية والعملية ويوظف عائد هذا الن�شاط يف ترقية 

عملية التعليم والتعلم  وحتفيز القائمني عليها من خالل: 

ال�شت�شارية، ( 1 لالأعمال  املنّظمة  املوؤ�ش�شة  �شيا�شة  وترتيب  و�شع 

وتاأ�شي�س حا�شنات العمال، مع حتديد مدة زمنية ملمار�شة اخلدمات 

ال�شت�شارية وحتديد الق�شام الكرث ن�شاطًا فى جمال العمال ال�شت�شارية. 

املجالت ( 2 وحتديد  ال�شت�شارية  خلدماتها  الكلية  لت�شويق  اآلية  و�شع 

ال�شت�شارية التى تقدمها والعائد منها.

املحور الثاين: التعاون امل�سرتك 

يجب ان تكون للكلية عالقات تعاون واتفاقيات تفاهم مع موؤ�ش�شات اقليمية 

او عاملية او حملية  للتدريب والتاأهيل وتبادل اخلربات والبحوث امل�شرتكة 

من خالل العمل على :

ترقية وتطور فعاليات الكلية اعتمادا على روؤيتها وهويتها ومنا�شطها ( 1

والفوائد الكادميية واملادية املرجوة. 

على ( 2 امل�شرتك  للتعاون  اثراإيجابي  ذات  تكون  ا�شرتاتيجية  و�شع 

وتدريب  تاأهيل  العمل،  اأ�ش�س  على  الطالب  تدريب  الربامج،  تطوير 

الأعمال  الن�رص،  العلمي،  البحث  الأ�شاتذة،  تبادل  التدري�س،  هيئة 

ال�شت�شارية، توظيف اجلريجني.

املراجعة الدورية ل�شيا�شات التعاون امل�شرتك .( 3
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 ا�ستمارات اال�ستبيان للجودة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

كلية االإمارات للعلوم والتكنولوجيا

وحدة التقومي واجلودة

عزيزي ال�شتاذ / طالب  الدرا�شات العليا 

ال�شالم عليكم ورحمة   الله وبركاته

ا�شتمارة ا�شتبيان ملعيار البحث العلمي والدرا�شات العليا    املو�شوع :

اإلتزام الكلية بجودة  تهدف  هذه ال�شتبانة ايل ا�شتقراء اراءكم حول مدى 

واختيار  العبارات  قراءة  الرجاء  العليا  والدرا�شات  العلمي  البحث  معيار 

الجابة التي تراها منا�شبة .    

املحور الأول: اإدارة البحث العلمي :مدى اإلتزام الكلية بجودة البحث العلمي :

اأوافق العبـــــــــــــــــــــــارة

ب�شدة 

        

اأوافق

غريموافق غري حمايد 

ب�شدة

تتبع الكلية ا�سرتاتيجيات وخطط للبحث 

العلمي م�ستمدة من ر�سالتها 

تتبع الكلية  ا�سرتاتيجيات وخطط للبحث 

العلمي تتوافق مع م�سروعات التنمية 

القومية

لإدارة البحث العلمي اأمر تاأ�سي�س يو�سح 

تكوينها الإداري وجلانها العلمية

للكلية اتفاقيات تعاون مفعلة يف جمال 

البحث العلمي مع موؤ�س�سات حملية وعاملية 

.

حتفز الكلية هيئة التدري�س علي اإجراء 

البحوث بتوفري التمويل وت�سهيل ح�سور 

املوؤمترات وتقليل العبء الإداري 

والتدري�سي للباحثني.
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لإدارة الكلية وهيئة التدري�س ات�سالت 

وعالقات لتطبيق خمرجات  البحث العلمي .

للكلية منا�سط خمتلفة للبحث العلمي من 

لقاءات علمية وندوات وحلقات تدريبية 

وموؤمترات علمية دورية.

ت�ستعني  الكلية باأ�ساتذة من ذوي اخلربات 

من خارج الكلية يف جمالت البحث العلمي .

متنح الكلية ن�سبة معتربة من اأ�ساتذتها 

اإجازات تفرغ علمي ب�سفة دورية. 

  املحور الثاين: تن�شيط موارد البحث العلمي:مدى مقدرة الكلية يف توفري 

موارد البحث العلمي :

اأوافق العبـــــــــــــــــــارة

ب�شدة

غريموافق غريموافق حمايداأوافق

ب�شدة

تر�سد الكلية موازنة دورية للبحث 

العلمي.

للكلية اإمكانيات مادية وتقنية وب�سرية .

للكلية اأ�ساليب واليات لت�سجيع وحتفيز 

الباحثني لت�سجيل براءات الخرتاع  . 

للكلية م�ساريع بحثية بتمويل من 

القطاع العام واخلا�س .

يظهر ن�ساط الكلية يف جمال اإجراء 

الأبحاث من قائمة امل�ساريع البحثية 

حتت التنفيذ .

للكلية اأ�سهامات متميزة يف ن�ساطها 

العلمي حمليا وعامليا .

للكلية قاعدة بيانات ت�سري اإيل مدي 

جناحها يف ا�ستقطاب الدعم املحلي 

واخلارجي لتمويل م�ساريعها البحثية.
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املحور الثالث: جتهيزات البحث العلمي: مدى  امتالك الكلية  ملعينات البحث 

العلمي:

اأوافق العبـــــــــــــــــــــــــــــارة

ب�شدة

غري حمايداأوافق

موافق 

غري 

موافق 

ب�سددة 

تقوم الكلية ب�سكل  دوري بتح�سني 

البنية التحتية لالأبحاث القائمة 

ولها اإ�سرتاتيجية للدخول يف جمالت 

الأبحاث املتجددة . 

توفر الكلية قاعدة بيانات باأن�سطتها 

البحثية ولها ا�سرتاكات يف قواعد 

بيانات بحثية عاملية  

للكلية خمتربات مركزية للبحث 

العلمي متاحة لباحثيها وملبية 

لإحتياجاتهم  

للكلية اإ�سرتاتيجية لتوفري معينات 

للباحثني ملوا�سلة البحث خارج 

مقرها من اأمثال احلا�سبات ال�سخ�سية 

والت�سال ب�سبكة املعلومات 

متتلك الكلية عدد من املراكز واملعاهد 

التخ�س�سية التي نالت العرتاف 

املحلي والعاملي .  

يف  مبعايرياجلودة  الكلية  اإلتزام  مدى  العليا:  الدرا�شات   : الرابع  املحور 

الدرا�شات العليا:

غري حمايدموافقالعبــــــــــــــــــــــارة

اأوافق

غريموافق  

ب�شدة

للكلية اإدارة للدرا�سات العليا لها اأمر تاأ�سي�س 

ولوائح تتوافق والنظم العاملية 
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لإدارة الدرا�سات العلية موازنة �سنوية 

واأطر ب�سرية وبنية حتتية 

للكلية لئحة لتنظيم قبول طالب الدرا�سات 

العليا حتكم قبول الطالب ولها �سجل باأعداد 

الطالب املتقدمني واملقبولني  

للكلية اإجراءات موؤ�س�سية لإجازة م�ساريع 

بحوث الدرا�سات العليا 

للكلية العدد الكايف من هيئة التدري�س لتغطية 

جداول املحا�سرات والإ�سراف علي اأبحاث 

الطالب وغريها 

للكلية بيانات عن برامج الدرا�سات العليا 

واأعداد هيئة التدري�س املفرغني امل�ساركني يف 

التدري�س والإ�سراف واملتعاونني من خارج 

تن�س لوائح الدرا�سات العليا بالكلية باإ�سراف 

ع�سو هيئة التدري�س علي عدد معقول من 

م�ساريع الأبحاث معا وتلتزم الكلية بتطبيقها

للكلية ن�سبة كافية من اأع�ساء هيئة التدري�س 

من ذوي املراتب العلمية والتخ�س�سات 

املنا�سبة ت�سارك يف تنفيذ الربامج 

تقدم الكلية حلقات درا�سية ولقاءات لتنمية 

وتطوير مهارات الباحثني

وجود ارتباط بني جمالت برامج الإجازة 

اجلامعية التي تقدمها الكلية وبراجمها 

للدرا�سات العليا 

للكلية اآلية حل�سر ومتابعة خريجيها من 

برامج الدرا�سات العليا 

ت�ستقطب الكلية ن�سبة مقدرة من املربزين من 

خريجي براجمها للدرا�سات العليا لالن�سمام 

لهيئة التدري�س  

ت�سعي الكلية لك�سب ر�ساء اجلهات ذات 

ال�سلة بربامج الدرا�سات العليا
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تهيئ برامج الدرا�سات العليا الأطر الب�سرية 

امل�ساعدة يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية القومية يف 

جمال البحث العلمي

وجود توزيع طبيعي لنتائج امتحانات برامج 

الدرا�سات العليا

للكلية لها طرق ملراجعة وتطوير برامج 

الدرا�سات العليا ولوائحها

املحور اخلام�س: من�شورات البحث العلمي والبتكار واملمار�شات اجليدة  :

مدى اهتمام الكلية بن�رص البحث العلمي والبتكار وجتنب النتحال الدبي:

موافق العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ب�شدة

غري ل اأوافقحمايداأوافق

موافق 

على 

الطالق

للكلية جمالت علمية حمكمة حتت 

اإ�سراف هيئة حترير مقتدرة ذات 

خربة بن�سر خمرجات البحث العلمي .

�سارك اأع�ساء هيئة التدري�س يف تاأليف 

ون�سر عدد مقدر من كتب واأوراق ذات 

قيمة علمية عالية حمليا وعامليا ولها 

معامالت ا�ست�سهاد وتاأثري عالية .

لهيئة التدري�س بالكلية م�ساركات يف 

اإعداد ون�سر وحترير جمالت حملية 

وعاملية. 

لهيئة التدري�س بالكلية م�ساركات يف 

اإقامة موؤمترات ذات �سهرة عاملية .

للكلية ن�سبة عالية من خريجي 

الدرا�سات العليا الذين لهم اإ�سهامات 

يف الن�سر العلمي املحلي و العاملي 

املحكم .
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التقــــويم 
والجـــــودة

تخ�س�س الكلية جوائز علمية لهيئة 

التدري�س والطالب لت�سجيعهم على 

البحث والبتكار.

للكلية �سيا�سة يف حتفيز هيئة 

التدري�س والطالب لنيل اجلوائز 

العلمية املحلية والعاملية .

تعمل الكلية علي ن�سر ر�سائل 

خريجيها علي ال�سبكة العاملية . 

للكلية �سيا�سة حيال املمار�سات 

اخلاطئة يف جمال البحث العلمي 

وال�سرقات الأدبية .

للكلية ابتكارات علمية  اأدت اإيل متيزها 

.
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كلية االإمارات للعلوم والتكنولوجيا

وحدة التقومي واجلودة

الله  ورحمة    عليكم  ،ال�شالم  العليا  الدرا�شات  طالب    / ال�شتاذ  عزيزي 

وبركاته

املو�سوع :ا�ستمارة ا�ستبيان ملعيار البنية التحتية ومعينات التعليم

اإلتزام الكلية بجودة  تهدف  هذه ال�شتبانة ايل ا�شتقراء اراءكم حول مدى 

معيار البنية التحتية ومعينات التعليم الرجاء قراءة العبارات واختيار الجابة 

التي تراها منا�شبة .

البنية  بتوفري  الكلية  اإلتزام  مدى  الأ�شا�شية:  التحتية  البنية  الأول:  املحور 

التحتية ال�شا�شية:

موافق العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ب�شدة

غريموافق ل اأوافقحمايداأوافق

ب�شدة

متتلك الكلية بنية حتتية متكاملة 

لتنفيذ براجمها .

للكلية خارطة معدة وخطط 

للتو�سع .

توفر الكلية لكل وحدة اإدارية 

املرافق اخلا�سة املنا�سبة لها .

توفر الكلية لكل برنامج ما يكفيه 

من القاعات وغريها مما ميكن من 

تنفيذ اخلطة الأكادميية .

توفر الكلية مطاعم وا�سرتاحات 

وحمامات ودور عبادة تتنا�سب 

وحجم ونوع الأطر املكونة لعملية 

التعليم .
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توفر الكلية مرافق لالأن�سطة 

الثقافية والجتماعية من م�سارح 

وميادين ملختلف اأنواع الريا�سة 

تتنا�سب واأعداد الأطر املكونة 

لعملية التعليم والتعلم . 

توفر الكلية للعاملني والطالب 

مرافق رعاية �سحية وتوؤمن لهم 

بطاقات التامني ال�سحي .

تهتم الكلية مبن�سوبيها من ذوي 

الحتياجات اخلا�سة بتوفري 

البنية التحتية والت�سهيالت التي 

تنا�سبهم . 

توفر الكلية ملبانيها و�سائل ونظم 

اأمن و�سالمة بكفاية وفاعلية .

للكلية اإدارة هند�سية للمتابعة 

وال�سيانة .

للكلية موازنة وو�سائل لإ�سحاح 

البيئة الداخلية ومبادرات 

ملعاجلة التغريات البيئية 

واملناخية علي امل�ستوي القومي .

للكلية حمارق عامة وخا�سة 

للتخل�س من النفايات ولها 

طريقة موؤ�س�سية جلمع النفايات 

الإلكرتونية وت�سليمها جلهات 

الخت�سا�س . 
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مدى   : املعرفة  وم�شادر  باملكتبة  املتعلقة  التحتية  البنية  الثاين:  املحور 

اإلتزام الكلية بتوفري البنية التحتية املتعلقة باملكتبة:

العبــــــــــــــــــــــــــارة
موافق 

ب�شدة
حمايداأوافق

ل 

اأوافق

غريموافق 

ب�شدة

للكلية اإدارة للمكتبة .

لإدارة املكتبات جلنة ا�ست�سارية فاعلة 

للم�ساعدة يف التو�سع والتطور . 

ببيانات امل�ساحة الكلية للمكتبة وال�سعة 

و�ساعات املداومة واخلدمات كافية .

توفر املكتبة العدد الكايف من كتب 

ودوريات ور�سائل بحثية ولها ا�سرتاك 

يف م�سادر معلومات عاملية علي �سبكة 

املعلومات وو�سائل للت�سفح وغريها .

توفر الكلية للمكتبة و�سائل تقانة 

املعلومات مبوا�سفات عالية .

تقدم املكتبة معينات فاعلة تنال ر�ساء 

عدد مقدر من امل�ستخدمني 

تتوافر الكلية للمكتبة موازنة �سنوية 

تدعم بها املقتنيات ب�سكل دوري .

تر�سد الكلية موازنة دورية لتطوير 

البنية التحتية للمكتبة .

للمكتبة لوائح اإعارة مرنة ت�ساعد الطالب 

والأ�ساتذة يف ال�ستفادة من مقتنياتها . 

ت�ستخدم املكتبة احدث اأ�ساليب الت�سنيف 

العاملية .

لإدارة املكتبة اتفاقيات فاعلة مع دور 

الن�سر .

للمكتبة تن�سيق كامل مع وحدتي 

الدرا�سات العليا والبحث العلمي .
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اإلتزام  املحور الثالث: البنية التحتية املتعلقة باملختربات والور�س : مدى 

الكلية بتوفري البنية التحتية املتعلقة باملختربات والور�س:

العبــــــــــــــــــــــــــارة
موافق 

ب�شدة
غريموافقحمايدموافق

غري 

موافق 

ب�شدة

للكلية اإدارة فنية لالإ�سراف علي 

املختربات .

للكلية خمتربات كافية لتنفيذ 

مطلوبات براجمها .

توفر اأعداد كافية من املوؤهلني 

للعمل .

توفر الكلية ور�س وم�ساغل 

ومرا�سم  ومعامل كافية لكل 

براجمها .

للكلية موازنة �سنوية للمختربات 

والور�س واملرا�سم واملعامل .

للكلية درا�سة دورية لتقدير مدي 

ال�ستفادة من الإمكانيات املتاحة 

من خمتربات ومعامل ومرا�سم 

وور�س ومدي كفايتها خلدمة 

التعليم والتعلم . 

املحور الرابع: البنية التحتية املتعلقة بتقانة املعلومات واخلدمات اجلامعية  

: مدى اإلتزام الكلية بتوفري البنية التحتية املتعلقة بتقانة املعلومات واخلدمات 

اجلامعية:

غري حمايدموافقموافق ب�سدةالعبــــــــــــارة

موافق

غري 

موافق 

ب�شدة
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توفر الكلية 

ميزانية كافية 

لمتالك نظم تقانة 

�ساملة ومكتملة 

)�سبكة ونظم 

حماية ، برجميات 

، واإدارة طوارئ( 

 .

توفر الكلية 

الأعداد الكافية من 

الأطر امل�ساعدة 

واحلوا�سيب 

والربجميات 

وو�سائل الت�سال 

ب�سبكة املعلومات 

ب�سعات كافية لدعم 

عملية التعليم 

والتعلم .

للكلية اإ�سرتاتيجية 

لتحديث خدمات 

تقانة املعلومات 

دوريا .

للكلية اإدارة 

للخدمات اجلامعية 

.

لإدارة اخلدمات 

هيكل اإداري 

ينا�سب منا�سطها .
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لإدارة اخلدمات 

اأن�سطة متعددة 

تقدمها ملن�سوبيها 

وموازنة كافية 

لتنفيذ الأن�سطة .

تتوفر لإدارة 

اخلدمات معينات 

العمل املادية 

والأطر الب�سرية ، 

لل�سيانة الدورية 

واإ�سحاح البيئة . 

تعمل الكلية علي 

تطوير اخلدمات 

ب�سكل دوري 

وم�ستمر .

تقوم الكلية اأداء 

اإدارة اخلدمات 

دوريا .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلية االإمارات للعلوم والتكنولوجيا
وحدة التقومي واجلودة

عزيزي ال�شتاذ / طالب  الدرا�شات العليا

ال�شالم عليكم ورحمة   الله وبركاته

املو�شوع : ا�شتمارة ا�شتبيان ملعيار تقييم برامج الجازة اجلامعية 

اإلتزام الكلية بجودة  تهدف  هذه ال�شتبانة ايل ا�شتقراء اراءكم حول مدى 

واختيار  العبارات  قراءة  الرجاء  اجلامعية،  الجازة  برامج  تقييم  معيار 

الجابة التي تراها منا�شبة .

مدى اإلتزام الكلية بتوفري وجودة تقييم برامج الجازة اجلامعية:                    

              
موافق املحاور 

ب�شدة

غري موافق غري موافقحمايدموافق 

ب�شدة

 )1( ت�سميم الربامج 

1/ يتم ت�سميم الربامج املقرتحة 

يف اخلطة ال�سرتاتيجية للكلية

2/ الربامج اجلديدة يتم ت�سكيل 
لعداد  املتخ�س�سني  من  جلنة 

املناهج  

اللجنة  اع�ساء  عادة  3/تكون 
وخارج  داخل  من  املناهج  اعداد 

الكلية.

4/ يتم اجازة  املناهج املعدة يف 
اجتماع الق�سم بالكلية .

املعدة يف  املناهج  اجازة   5/يتم 
+اجتماع املجل�س العلمي بالكلية.

الربامج  ت�سميم  يت�سمن   /6
يبديها  التي  الفنية  املالحظات 

اخلرباء  وامل�ستفيدون .
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7/  كما يت�سمن  ت�سميم الربامج 
املهنية  الطالب  حاجات  تلبية 

والغايات  والقيم  وال�سخ�سية 

الأ�سا�سية.

ولوائح  نظم  للكلية    /8
ت�سميم  من  متكنها  واجراءات  

براجمها الد ار�سية

)2( مرونة تنفيذ الربامج

الد  الربامج  تنفيذ  يت�سم   /1
لال�ستفادة  كافية  مبرونة  ار�سية 

الق�سوى من الإطار الزمني املتاح 

يف تنفيذها.

2/. يتم  تنفيذ �سراكات مع كليات 
اخرى حتي يتم التاأكد من مرونة 

اخلطة الدرا�سية.

بالكلية  درا�سي  برنامج  اأي   /3
يحتوى على خيارات للتخ�س�س

ت�ستوعب  الدرا�سة  الربامج   /4

طالب حموليني من برامج اخري 

بالكلية . 

ت�ستوعب  الدرا�سة  الربامج   /5
جامعات  من  حموليني  طالب 

اخرى . 

)3(  اإثراء الربامج :

الد  جمها  برا  الكلية  ترثي   /1
ار�سية باإ�سافة عدد من املدخالت 

من  طالبهامزيدا  لإك�ساب  الالزمة 

املعارف واملهارا ت والقيم.

ميزانية  الكلية  تخ�س�س    /2
تنفيذ  على  لت�سرف  كافية 

الربامج.
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3/ تظهرتفا�سيل املقرارات مدى 
العلمية  املعرفة  الطالب  اك�ساب 

ل�سوق  املوؤهلة  واملهارات  والقيم 

العمل.

4/ تقدم الكلية  عدد من املنا�سط 
ذات قيمة م�سافة لرباجمها.

)4( مراجعة الربامج:

مراجعتها  يف  الكلية   تعتمد   /1
ت�سميمها  واعادة  للربامج  

وامل�ستجدات  التطوارت  على 

اآ  من  امل�ستفيدين  مالحظات  و 

والبيئة  باملجتمع  عالقة  لها  راء 

والقت�ساد والتنمية .

متخ�س�سة  ا�ستمارات  توجد   /2
للطالب وال�ساتذة تتم ال�ستفادة 

كل  نهاية  التقومي  يف  ارائهم  من 

ف�سل درا�سي.

كل  اجمها  بر  الكلية   تراجع   /3
ب�سورة دورية.

املراجعة  ا�سرتاتيجية  تكون   /4
واملواكبة  التطوير  ذلك  يف 

العلمية.

5/ ت�سعي الكلية  ل�ستطالع اآراء 
اخلريجني والطالب عن    

 بر اجمها.

6/ و يكون ا�ستطالع اآراء الطالب  
واخلريجني يف �سكل؛ ا�ستبيان، اأو 

ر�سة عمل، اأو ندوة وغريها.

ال�ستطالع  نتائج  من  7/ي�ستفاد 
يف تطوير الربامج بالكلية .

8/ ت�سعى الكلية  لوجود برنامج 
الكلية   تنفذه  دوري  موؤ�س�سي 

ل�سمان ا�ستدامة جودة براجمها.
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 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلية االإمارات للعلوم والتكنولوجيا
وحدة التقومي واجلودة

املو�شوع :ا�شتبيان املعيار الثالث: التعليم والتعلم وم�شادرهما

عزيزي الطالب/الأ�شتاذ

اإن الهدف من هذا الإ�شتبيان هو معرفة اأراءكم حول اإلتزام املو�ش�شة مبعيار 

جودة التعليم والتعلم وم�شادرهما

املحور الأول: التهيئة للدرا�شة والإر�شاد

ايل اأي مدى تقوم املوؤ�ش�شة مبجهودات مقدرة لتهيئة وتوجية الطالب اجلدد

فق اأوافق ا و اأ

ب�شدة

اأوافق ل اأوافقحمايد ل 

ب�شدة

ا 1 مها  ملعرفة  اآلية  للموؤ�س�سة 

بدء  قبل  اجلدد  الطالب  رت 

الد ا ر�سة

توفري بيانات قبول الطالب يف 2

باملوؤ�س�سة  املختلفة  الربامج 

للخم�س �سنوات الأخرية

قامت املوؤ�س�سة بقيا�س معامل 3

الإقبال

اإجتذاب الطالب من الوليات 4

الأخرى؟

اإجتذاب 5 يف   املوؤ�س�سة  جناح 

النفقة  على  القبول  طالب 

اخلا�سة

املراجعة 6 اآلية  للموؤ�س�سة 

اجلدد  الطالب  م�ستويات 

ومدى ا�ستعدادهم للد ا ر�سة

لتهيئة 7 برامج  املوؤ�س�سة  تقدم 

بدء  قبل  اجلدد  الطالب 

الدرا�سة
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ذات 8 برامج  املوؤ�س�سة  تقدم 

م�ساحبة  م�سافة  قيمة 

لللربامج الدرا�سية

مع 9 املوؤ�س�سة  تتعامل 

والَتَعلُّم  التعليم  اإحتياجات 

للنابهني من طالبها

مل�ساعدة  نظام  للموؤ�س�سة 

ذوي الحتياجات اخلا�سة

املحور الثاين: التعليم والتعلم

معرفة مدي امتالك املوؤ�ش�شة لو�شاْيل تعليم وتعلم متكاملة ولهيئة التدري�س 

من خربات ومبادرات متكنها من توظيف و�شائل التعليم بفاعلية

اأوافق
اأوافق 

ب�شدة
ل اأوافقحمايد 

ل اأوافق 

ب�شدة

1
تخطط وتنفذ املوؤ�س�سة لعملية 

التعليم والتعلم

2

بو�سف  املوؤ�س�سة طالبها  تزود 

الربامج  رت  ا  مقر  ملحتويات 

عند بداية كل مرحلة  درا�سية

3
يف  م�ساكل  املوؤ�س�سة  تواجه 

تكملة الفرتة الدرا�سية

4

طرق  عن  معلومات  تقدمي 

التعلم 

لرفع  املوؤ�س�سة  تتبعها  التي 

للطالب  العام  الفهم  م�ستوى 

الذاتي  التعلم  ملكات  وزيادة 

امل�ستمر
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5

ت�ستعني املوؤ�س�سة بدعوة

حلقات  لتنظيم  اخلرباء   

حما�سرات  وتقدمي  درا�سية 

عامة

6

هنالك و�سائل تقانة املعلومات 

التدري�س  هيئة  ت�ستخدمها 

لزيادة

فاعلية التدري�س

7

الطالب  اأو  تدري�س  لهيئة 

فاعلية  لزيادة  مبادرات 

التدري�س

8

من  �سرطاً  امل�ساريع  ت�سكل 

العلمية  الدرجة  نيل  �سروط 

للربامج الأكادميية

  

9

حتفز املوؤ�س�سة هيئة التدري�س

الربجميات  لإ�ستخدام 

امل�ساعدة

للتدري�س

10
اأداء  لتقومي  اآلية  للموؤ�س�سة 

هيئة التدري�س

املحور الثالث: هيئة التدري�س.

نظم  ولها  العطاء  على  قادرة  وموؤهلة  كافية  تدري�س  هيئة  للموؤ�ش�شة  هل   

من�شبطة لتوظيفها وتدريبها وترقيتها



39 دليل وحدة 
التقــــويم 
والجـــــودة

اأوافق
اأوافق 

ب�شدة
حمايد

ل 

اأوافق

ل اأوافق 

ب�شدة

باأعداد 1 بيانات  تقدمي 

العاملة  التدري�س  هيئة 

باملوؤ�س�سة

عن 2 بيانات  تقدمي 

الطريقة املتبعة يف اإعداد 

برامج جديدة للموؤ�س�سة

باأعداد 3 اإح�سائية  تقدمي 

الأ�ساتذة

واملمتحنني  الزائرين 

الذين  اخلارجيني 

املوؤ�س�سة  معهم  تعاملت 

�سنوات  اخلم�س  خالل 

الأخرية

هنالك  �سيا�سة للموؤ�س�سة 4

يف �سحذ

هيئة  اأع�ساء  همة 

التدري�س

باأع�ساء 5 بيانات  تقدمي 

هيئة

املعارين  التدري�س 

وممن  اأخرى  ملوؤ�س�سات 

بدون  اإجازات  يف  هم 

يف  واملن�سربني  مرتب 

الأخي  �سنوات  اخلم�س 

رة



دليل وحدة 40
التقــــويم 
والجـــــودة

بهيئة 6 بيانات  اإعطاء 

ح�سلوا  الذين  التدري�س 

على جوائز تقديرية

يف  املتميز  لأدائهم 

اخلم�س  خالل  التدري�س 

�سنوات الأخرية

خ�سعت 7 التدري�س  هيئة 

مهارات  تنمية    لربامج 

�سنوات  اخلم�س  خالل 

الأخرية

باأعداد 8 بيانات  تقدمي 

هيئة التدري�س

برامج  يف  امل�ساركني 

تتعلق بالدرا�سات العليا 

والبحث العلمي

لإعارة 9 نظام  للموؤ�س�سة 

الأ�ساتذة واإنتدابهم

لتبادل 10 نظام  للموؤ�س�سة 

موؤ�س�سات   مع  الأ�ساتذة 

�سبيهة

املحور الرابع: الأطر امل�شاعدة

التدري�س،  (م�شاعدو  امل�شاعدة  الأطر  من  الكافية  الأعداد  للموؤ�ش�شة  هل  

)يف  واملوظفون  الإداريون  واملدربون،  والتقنيون  الفنيون  املدر�شون 

خمتلف التخ�ش�شات العلمية واملكونات الإدارية، وتعمل على تاأهيلهم لأداء 

وظائفهم بكفاءة وفاعلية.

اأوافق اأوافق

ي�شدة

ل اأوافق ل اأوافقحمايد 

ب�شدة



41 دليل وحدة 
التقــــويم 
والجـــــودة

تتبع املوؤ�س�سة �سيا�سة 1

لالأطر  تعيينها  يف 

امل�ساعدة

لهيئة التدري�س

بيانات 2 املوؤ�س�سة  توقر  

الذين  مل�ساعدة  بالأطر 

وظفتهم يف اخلم�س

ح�سب  الأخرية  �سنوات 

الربامج

تتبع  املوؤ�س�سة  �سيا�سة يف 3

تدريبها لالأطر امل�ساعدة

املحور اخلام�س: التقومي الأكادميي.

اأوافق اأوافق

ب�شدة

ل اأوافق ل اأوافقحمايد

ب�شدة

اإملام 1 من  املوؤ�س�سة  تتاأكد 

بنظم  والأ�ساتذة  الطالب 

ولوائح التقومي الأكادميي 

للربامج الدرا�سية

توؤكد نظم ولوائح التقومي 2

عدالة  على  الأكادميي 

اأداء  تقومي  و�سفافية 

الطالب

و�سوابط 3 اآليات  هناك 

�سالمة  ل�سمان  فاعلة 

الإامتحانات  اإجراءت 

نتائجها  ومناق�سة 

نتائجها  واإعالن  واجازتها 

للطالب



دليل وحدة 42
التقــــويم 
والجـــــودة

نظام 4 املوؤ�س�سة  تطبق 

املمتحن اخلارجي

تتبعها 5 ا  اجراءات  هنالك 

بدء  قبل  املوؤ�س�سة 

المتحانات

للزمن 6 متو�سط  هتالك  

انتهاء  بني  امل�ستغرق 

واعالن  المتحانات  فرتة 

النتيجة ملختلف الربامج

بها 7 تعلن  طريقة  هنالك  

نتائج الإمتحانات

مراجعة 8 املوؤ�س�سة  جتري 

لنظم  دوري  وتطوير 

ولوائح التقومي

لأداء 9 عام  تقومي  هنالك   

لهذا  املوؤ�س�سة  يف  الطالب 

احلايل  ر�سي  ا  الد  للعام 

اأعوام  باخلم�سة  مقارنة 

الأخرية

اإ�سرتاتيجية 10 هنالك 

معاجلة  يف  املوؤ�س�سة 

يلي  فيما  الطالب  تظلمات 

الإمتحانات

بذلته 11 جمهود  هنالك  

قاعات  لتنظيم  املوؤ�س�سة 

الإمتحانات ومكاتب اأمانة 

وتي�سري  العلمية  ال�سوؤون 

اخلم�س  خالل  عملها 

�سنوات الأخرية



43 دليل وحدة 
التقــــويم 
والجـــــودة

املحور ال�شاد�س: خمرجات التعليم

الربامج  لها  انتهت  التي  املخرجات  لأهمية  وا�شحة  روؤية  للموؤ�ش�شة  هل  

الدرا�شية اإذ اأنها متثل الغاية التي من اأجلها التحقق بها الطالب: 

اأوافق 

ب�شدة

ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافق

ب�شدة

املوؤ�س�سة 1 حددت 

وا�سحة  بطريقة 

ت  �سفا ا مو

خمرجات براجمها

املوؤ�س�سة 2 ر�سدت 

لأداء خريجيها

طرق 3 هنالك 

املوؤ�س�سة  -تتبعها 

يف اإ�ستقرار الطالب 

امل�ستفيدين  وبقية 

حت�سني  يلي  فيما 

الربا  خمرجات 

رمج



دليل وحدة 44
التقــــويم 
والجـــــودة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلية االإمارات للعلوم والتكنولوجيا
وحدة التقومي واجلودة

عزيزي الطالب/الأ�شتاذ

 املو�شوع : ا�شتبيان ادارة �شوؤون الطالب وادارة امل�شوؤولية املجتمعية:

اإن الهدف من هذا الإ�شتبيان هو معرفة اأراءكم حول اإلتزام املو�ش�شة 

مبعيار ادارة �شوؤون الطالب وادارة امل�شوؤولية املجتمع:

العبارة 
موافق 

ب�شدة 
حمايد موافق

غري 

موافق

غري موافق 

على 

الطالث 

6–1 القبول 

والت�سجيل

خا�سعة  والت�سجيل  للقبول  اإدارة  للكلية 

للمراجعة والتطوير الدوري.

وخطط  ولوائح  ونظم  �سيا�سات  للكلية   

موثقة ومن�سورة ومتاحة.

القبول  �سيا�سات  لتنفيذ  اإدارة   للكلية 

والت�سجيل،لها اُطرها الب�سرية وامكاناتها 

املادية وُيّقوم اداوؤها دورياً.

بالو�سوح  تت�سم  اإجراءات  للكلية 

وت�ستخدم الو�سائل املوؤمتتة.

امل�سجلني  بالطالب  بيانات  قاعدة  للكلية 

حُتدث دورياً.



45 دليل وحدة 
التقــــويم 
والجـــــودة

6–2 اإدارة 

�سوؤون 

الطالب

�سوؤون  لداراة  اإدارة   للكلية 

موؤ�س�سية  نظم  حتكمها  الطالب 

والتطوير  للمراجعة  خا�سعة 

وبرامج  ان�سطة  ولها  الدوري 

جاذبة مل�ساركة الطالب.

كافية  ب�سرية  واُطر  موازنة  للكلية 

�سوؤون  ومهام  ونظم  تتنا�سب 

الطالب.

ادارة �سوؤون الطالب قاعدة بيانات 

يف  بها  لال�ستعانة  الطالب  مبواهب 

تخطيط ان�ستطهم غري ال�سفية.

برامج غري �سفية  كفاية من  توجد 

بالطالب ذوي الحتياجات  خا�سة 

اخلا�سة.

توجد كفاية من منا�سط غري �سفية 

خلدمة كافة الطالب.

اخلا�سة  املنا�سط  من  كايف  عدد  يوجد 

تتنا�سب مع طبيعة ورغبات الطالبات.

ثقافية  اأندية  للطالب  الكلية  توفر 

وريا�سية واجتماعية.

توفر الكلية منا�سط طالبية لتعزيز 

ال�سلوك احل�ساري واملحافظة على 

املوروث من القيم الفا�سلة.

وادبية  ثقافية  منا�سط  للطالب 

احلائطية  املجالت  با�سدار 

وامل�ساركة يف  الدوريات.

للكلية  الدارية  النظم  توكد   

م�ساركة الطالب يف ادارة �سووؤنهم.

الدارية  املجال�س  ت�سكيل  اوامر   

للطالب  متثيل  توؤيد  والكادميية 

فيها.

توجد نظم ولوائح فاعلة حتكم �سلوك 

الطالب.

غري  الن�ساط  لر�سد  نظام  للكلية   

�سهادات  وملنحهم  للطالب  ال�سفي 

به عند التخرج.



دليل وحدة 46
التقــــويم 
والجـــــودة

موافق العبارات

ب�شدة

غري حمايدموافق

موافق

غري موافق 

ب�شدة

 3–6

اإر�ساد 

ودعم 

الطالب

تدل��ل الكلي��ة بالبيان��ات وجود  نظ��م فاعلة 

لدعم الطالب واإر�سادهم.

 توج��د و�سائ��ل بالكلي��ة لر�س��اد الط��الب 

اكادميياً خارج قاعات الدرا�سة.

 تق��دم الكلية برامج ذات قيمة م�سافة لبناء 

�سخ�سي��ة الطالب وحتديد م�ساره الوظيفي 

واملهني.

الط��الب  م��ن  النابه��ني  املوؤ�س�س��ة  تنم��ح 

ذات  الب�سري��ة  الُط��ر  لبن��اء  تعزي��زات 

النوعية.

 ت�ساهم الكلية يف م�ساعدة طالبها للح�سول 

لكم��ال  مي�س��رة  تعليمي��ة  قرو���س  عل��ى 

الدرا�سة.

 للكلية جمهود يف اجتذاب الطالب الجانب.

للط��الب  منا�سب��ة  خدم��ات  الكلي��ة  تق��دم 

اخلا�س��ة  الحتياج��ات  وذوي  الجان��ب 

وذوي الدخل املحدود وغريهم.

حتر���س الكلية عل��ى ن�سر دليله��ا ال�سنوي 

مل�ساعدة الطالب.

توج��د لوائح ونظم موؤ�س�سية لرفع مقدرات 

الطالب التناف�سية يف �سوق العمل.

0 للكلي��ة م�سارك��ة يف تق��دمي الربام��ج ذات 

القيم��ة امل�سافة املوجه��ة مل�ساعدة الطالب 

للدخول يف �سوق العمل.

تت��م تهيئ��ة النظ��م الكادميي��ة بق��در يعزز 

م�سارك��ة الطالب يف الن�سطة غ��ري ال�سفية 

وللكلي��ة م�ساهم��ة يف تهيئ��ة الط��الب لتل��ك 

امل�ساركات.

توج��د اآلية لرف��ع تظلمات الط��الب ولوائح 

فاعلة لكيفية معاجلتها.

 توجد نظم ل�ستقراء اراء ال�سركاء 

ملراجعة وتطوير �سيا�ساتها ونظمها.

العبارةاملحاور



47 دليل وحدة 
التقــــويم 
والجـــــودة

للخريجني 6اخلريج������ون اإدارة   للكلية 

�سنوية  موازنات  لها 

وبرامج وخطط.

مئوية  ن�سبة  الكلية  توفر 

ميزانيتها  من  مقدرة 

للتوا�سل مع خريجيها.

كافية  ب�سرية  اُطر  للكلية 

عاملة يف اإدارة اخلريجني.

بيانات  قاعدة  للكلية   

خا�سة باخلريجني.

�سوق  مع  الكلية  تتوا�سل 

اجل  من  واملجتمع  العمل 

وال�ستفادة  ال�ستقراء 

النظم  تطوير  عملية  يف 

الدارية والكادميية.

من  مقدر  عدد  للكلية 

منا�سب  يف  خريجيها 

قيادية يف احلياة العامة.

 للكلية بيانات ت�سري ايل 

وجود جمعيات خلريجيها 

وم�ساهمة تلك اجلمعيات 

يف تطوير الكلية.



دليل وحدة 48
التقــــويم 
والجـــــودة

ب�شم الله الرحمن الرحيم

كلية االإمارات للعلوم والتكنولوجيا
وحدة التقومي واجلودة

عزيزي الطالب/الأ�شتاذ

 املو�شوع : ا�شتبيان وادارة امل�شوؤولية املجتمعية:

اإن الهدف من هذا الإ�شتبيان هو معرفة اأراءكم حول اإلتزام املو�ش�شة مبعيار 

ادارة امل�شوؤولية املجتمع:املعيار 

العبارات
ف��ق  ا مو

ب�شدة
حمايدموافق

غــري 

موافق

غــري 

ف��ق  ا مو

ب�شدة

 1–7

خدمة 

املجتمع

 للكلي��ة اإدارة خلدم��ة املجتم��ع له��ا خططه��ا 

وبراجمها التي جتاز موؤ�س�سياً.

توف��ر الكلي��ة موازن��ة وم��وارد مالي��ة واُط��ر 

مقتدرة لدارة خدمة املجتمع.

 تن�س��ق الكلي��ة ن�ساطه��ا خلدم��ة املجتمع مع 

الطراف املعنية.

 للكلية عالقات متنوعة و�سراكات مع منظمات 

املجتمع.

ت�سجيعي��ة  وجوائ��ز  حواف��ز  الكلي��ة  تق��دم   

للم�ساركني من من�سوبيها يف ان�سطة املجتمع.

 ماه��ي الو�سائ��ل الت��ي ا�ستخدمته��ا الكلية يف 

تقومي ومراجعة وتطوير الربامج الجتماعية 

التي ي�سارك فيها الطالب وهيئة التدري�س؟

ال�سل��ة  ذات  اجله��ات  م��ع  الكلي��ة  تن�س��ق   

بالق�ساي��ا والمن الوطن��ي وتتبنى بع�س من 

ان�سطتها.

باج��راء  فاعل��ة  ب�س��ورة  الكلي��ة  ت�س��ارك 

العدال��ة  جم��ال  يف  والبح��وث  الدرا�س��ات 

الجتماعية.

تعم��ل الكلية م��ع اجله��ات املخت�س��ة يف رفع 

م�ستوى احل���س الوطن��ي للمواطنني وترقية 

�سلوكهم احل�ساري.



49 دليل وحدة 
التقــــويم 
والجـــــودة

للكلي��ة اآليات ملتابع��ة مدى امل�سارك��ة العامة 

للطالب يف الن�سطة الجتماعية وحثهم عليها.

 تعمل الكلية على تكامل الن�سطة  الجتماعية 

والكادميية ترقيًة ملخرجاتها.

 للكلية و�سائل وطرق لتوثيق �سلتها باملجتمع 

ل�سمان م�ساركتها يف ان�سطته.

ح�سل��ت الكلي��ة عل��ى جوائز وحواف��ز نظري 

م�ساركتها يف الن�سطة الجتماعية.

لرباجمه��ا  دوري��اً  تقومي��اً  الكلي��ة  جت��ري 

ون�ساطها الجتماعي.

موافق العباراتاملحاور

ب�شدة

غري حمايدموافق

موافق

غري موافق 

ب�شدة

7–2 العمال 

ال�ست�سارية

 للكلية لوائح  تنظم ن�ساطها 

اجراءات  ال�ست�ساري  وفق 

املوؤ�س�سة املالية والدارية.

اعمال  حا�سنات  للكلية 

خمتلفة لتنمية املجتمع.

التدري�س  لهيئة  الكلية  تتيح 

اواجلزئي  الكامل  التفرغ 

للعمل ال�ست�ساري.

العمال  الكلية  ت�سوق 

خالل  من  ال�ست�سارية 

وحدات او مكاتب ا�ست�سارية 

او جلان.

 للكلية جمالت ا�ست�سارية 

متعددة مع جهات حكومية 

وغريها ولها لوائح لتوزيع 

العائدات بني الطراف 

املعنية.



دليل وحدة 50
التقــــويم 
والجـــــودة

موافق العباراتاملحاور

ب�شدة

غري موافقحمايدموافق

7–3 التعاون 

امل�سرتك

مع  تفاهم  مذكرات  للكلية 

املوؤ�س�سات  من  ر�سيفاتها 

املحلية والعاملية مما يعود 

التعليم  عملية  على  بالنفع 

والتعلم.

مع  التعاون  عن  نتج   

اإن�ساء  الخرى  املوؤ�س�سات 

كرا�سي  تبني  او  معامل 

البحثية او حا�سنات اعمال 

للتدريب  فر�س  اتاحة  او 

مما ي�سري ايل عمق التعاون 

املوؤ�س�سات  مع  امل�سرتك 

املانحة.

لتفاقيات التعاون امل�سرتك 

املوؤ�س�سة  ابرمتها  التي 

ايجابي ملحوظ على  تاأثري 

التدري�س  هيئة  اداء  ترقية 

وتوظيف اخلريجني.

تاأثري  امل�سرتك  للتعاون 

معظم  ترقية  على  ايجابي 

بعملية  املتعلقة  املحاور 

التعليم والتعلم.

ُتراِجع الكلية ا�سرتاجتيتها 

يف التعاون امل�سرتك 

باملراجعة والتاأطري مما 

يوؤدي ايل مزيد من النجاح.


