قائمة التحقق من خطوات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي
أوال :ما بعد تسلم ملف المؤسسة من الھيئة

الخطوات
 .١تسلم الفريق الوثائق المطلوبة كاملة:
أ .الدراسة الذاتية.
ب .توصيف البرامج والمقررات.
ج .الخطة االستراتيجية للمؤسسة والخطة التنفيذية الداعمة لھا.
 .٢اجتمع الفريق للتعارف وتوزيع مھام العمل فيما بينھم
 .٣راعى الفريق تخصص وخبرات كل عضو عند تكليفه بالبرامج الدراسية /
المعايير التي سيقوم بفحصھا
 .٤راعي الفريق عند توزيع معايير االعتماد على األعضاء توزيع المعايير
المرتبطة معا مثل:
أ .المعايير االكاديمية +البرامج التعليمية  +التعليم والتعلم
ب .الدراسات العليا  +البحث العلمى
ج .التقويم المؤسسى للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية
 .٥تم توزيع تكليفات المراجعة بحيث يكون لكل معيار مراجع أساسي ومراجع
مساعد
 .٦حدد رئيس الفريق الجدول الزمني لمرحلة ما قبل الزيارة )عدد ومواعيد
اجتماعات الفريق لمناقشة التعليقات األولية (
 .٧التزم كافة أعضاء الفريق بقراءة الدراسة الذاتية كاملة مع تركيز كل عضو
بشكل أعمق على األجزاء المكلف بھا
 .٨قام كل عضو بتسجيل مالحظاته األولية عن مدى استيفاء المؤسسة لمعايير
اإلعتماد المكلف بتقييمھا من واقع فحص الدراسة والوثائق
 .٩ناقش اعضاء الفريق فيما بينھم المالحظات االولية لكل عضو باستفاضة
.١٠

انتھت إجتماعات الفريق إلى تحديد:
نقاط القصور  /التناقض  /نقاط تحتاج إلى التحقق
تحديد المعلومات الناقصة وكيفية استكمالھا
االنشطة المطلوبة للتحقق ) مقابلة افراد /مجموعات ،مالحظة منشآت
معينة /مالحظة نشاط دراسي او اكثر(...
الوثائق االضافية التي يحتاج الفريق االطالع عليھا
اعد الفريق مقترح لجدول الزيارة وانشطته وفقا لما انتھت اليه المناقشات

 .١١اعد الفريق قائمة بالمستندات والوثائق المطلوب من المؤسسة توفيرھا
وقت الزيارة وفقا لما انتھت اليه المناقشات

x

ثانيا :الزيارة التمھيدية
الخطوات

x

 .١حدد رئيس الفريق موعد مناسب للزيارة التمھيدية بالتنسيق مع المؤسسة
والھيئة بحيث يتيح للمؤسسة تجھيز متطلبات الفريق من الوثائق و تنسيق
االنشطة الواردة بجدول الزيارة الميدانية
 .٢التزم رئيس الفريق بموعد الزيارة التمھيدية
 .٣تمت الزيارة بحضور المنسق
 .٤تفقد رئيس الفريق مالئمة الغرفة القاعدية التي اعدتھا المؤسسة كمقر
للفريق
 .٥ناقش رئيس الفريق الجدول المقترح مع المنسق وتم االتفاق عليه )او
تعديله( كجدول نھائي
 .٦سلم رئيس الفريق قائمة المستندات والوثائق المطلوبة الى المنسق
 .٧اتفق رئيس الفريق مع المنسق على لوجستيات الزيارة فيما يخص المؤسسة

ثالثا :أثناء الزيارة الميدانية
الخطوات
 .١راجع الفريق االنشطة المخططة لكل يوم من ايام الزيارة في الليلة السابقة له
و قام بتوزيع االدوار )توزيع مھام المالحظة  ،مراجعة خطة كل مقابلة
شاملة الموضوعات واالسئلة التي سيتم طرحھا ومن المسئول عن كل
منھا(....
 .٢التزم كافة اعضاء الفريق بحضور كل ايام الزيارة
 .٣تاكد رئيس الفريق من ان المؤسسة اعدت كافة الوثائق المطلوبة من خالل
مراجعتھا على نسخة من القائمة السابق تسليمھا للمنسق
 .٤قام الفريق بمالحظة كافة المنشآت واالنشطة التعليمية وغيرھا من العناصر
التي تم تحديدھا في مناقشاته االولية
 .٥تمت كل عمليات المالحظة بحضور فردين على االقل من الفريق
 .٦حرص المراجعون على القياس نسبة إلى المعدالت و المواصفات القياسية
كلما أمكن و ليس بناءا على االنطباع الشخصي

x

الخطوات
 .٧سجل المراجعون نتائج المالحظة اوال باول في النماذج المعدة لذلك الغرض
 .٨تمت كافة اللقاءات المحددة بحضور فردين على االقل من الفريق
 .٩حدد الفريق مسبقا العضو المسئول عن تسجيل المالحظات ونتائج المناقشات
لكل لقاء
 .١٠استرشد الفريق في اجراء اللقاءات باداة المراجع التي اعدتھا الھيئة لھذا
الغرض
 .١١دون العضو المسئول المالحظات ونتائج المناقشات لكل لقاء للرجوع
اليھا في مناقشات الفريق وعند اعداد التقرير
 .١٢راجع الفريق الوثائق المطلوبة واستخرج االدلة وسجل المالحظات
التفصيلية عنھا
 .١٣حرص الفريق على ان تكون العينات التي تم مراجعتھا من توصيف
البرامج والمقررات ،وتقاريرھا و اوراق االمتحانات عينات ممثلة
.١٤
-

قام الفريق خالل اجتماعه في نھاية كل يوم من ايام الزيارةباالتي:
التأكد من تغطية كافة أنشطة المراجعة لذلك اليوم و إعادة جدولة ما لم
يتم منھا.
مناقشة أعمال المراجعة اليومية و مقارنة المالحظات لتحديد موقف
المؤسسة من حيث استيفاء المؤشرات و العناصر التي تم تقويمھا.
رصد نقاط الضعف بأداء المؤسسة مع دعمھا بالدليل
رصد نقاط القوة بأداء المؤسسة
التأكيد على جدول المراجعة لليوم التالي

 .١٥التزم الفريق بتقييم المؤسسة قياسا على معايير الھيئة و في ضوء رسالة
المؤسسة ) عدم إصدار األحكام بناءا على انطباعات شخصية(
 .١٦تحقق الفريق من مدى كفاية األدلة و الشواھد المستخدمة فى اتخاذ اي
حكم
 .١٧انتھي الفريق في نھاية االجتماع األخير إلى االتفاق باإلجماع على
التوصية التي سترفع مع تقرير المراجعة
 .١٨اعد الفريق البيان الختامي الذي سيلقيه رئيس الفريق ) ال يتعدى صفحة
واحدة( محتويا على اھم نقاط التميز والنقاط التي تحتاج الى تحسين دون
االشارة الى اي توصية
 .١٩خالل اللقاء الختامي قرا رئيس الفريق البيان كما ھو دون اضافات او
تعليقات منه او من اي من اعضاء الفريق ودون السماح بالمناقشة من جانب
اعضاء المؤسسة

x

راﺑﻌﺎ :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎرة
اﻟﺨﻄﻮات

 .١ﺣﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺰﻳﺎرة
 .٢اﻟﺘﺰم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺮدﻳﺔ /
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ
 .٣ﺗﺄآﺪ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻋﻨﺪ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻷﺗﻲ:
 ﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ اﻷرﻗﺎم آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻷﺻﻠﻴﺔ.
 اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺿﺤﺔ وﻗﺎﻃﻌﺔ )ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ( ادراج اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻘﺐ آﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج ) وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺔ و ﻣﺪﻟﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﺜﻞ
اﺳﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،اﻟﻨﺸﺎط او اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ(... ،
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت او اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت داﺧﻞ أي ﻓﻘﺮة ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت او اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮات ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة و اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﺪم اﻹﺳﻬﺎب ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﺎآﺪ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻌﻴﺎر
 .٤ارﺳﺎل آﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻔﺮدي اﻟﻰ آﺎﻓﺔ اﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ
 .٥ﻳﺤﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻳﺘﺎآﺪ ﻣﻦ :
 ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ أﻋﺪهﺎ اﻷﻋﻀﺎءاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ(
 ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻩ إرﺷﺎدات ﻓﻨﻴﺎت آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ .٦ﻳﺮﺳﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻪ واﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 .٧ﻳﺴﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﻗﺼﺎﻩ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎء
ﻼ ﻣﻦ أ.د /رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ و أ.د/
اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻜ ً
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ
 .٨ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻷﻋﻀﺎء ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻳﺴﻠﻤﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
 .٩اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ(
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