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 الدليل مقدمة

 

 لنيل طلبهاب تتقدم التي األردنية لكليات الطب بوصلة وإجراءاتهالطب لكلية ا الجْودة ضمان معايير دليل يمثل

 عاييرم الدليل هذا يحتوي حيث االردنية، العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة عن الصادرة الجودة ضمان شهادة

ليات ك عديسا الذي االمر الخصوص، بهذا الهيئة عن الصادرة والتعليمات ،لكلية الطب المعتمدة الجْودة ضمان

 ضمان شهادة على الحصول إجراءات من مهما   جزء   تعد   التي الذاتي التقييم دراسة إنجاز في األردنية الطب

  األردنية. لكليات الطب الجودة

 

 مانبض الخاصة المعلومات من مزيد   على الحصول األردنية كليات الطب تستطيع الدليل، هذا الى باإلضافة

 الذاتي يمالتقي دراسة على للقائمين دوري بشكل الهيئة تعقدها التي العمل ورش في المشاركة طريق عن الجودة

 .الهيئة في الجْودة ضمان مديرية مع التواصل خالل من أو الهيئة، مقر في

 

 حول قتراحاتهموا بمالحظاتهم الهيئة تزويد األردنية كليات الطب في الذاتي التقييم دراسة على القائمين من آملين

 .المقبلة الطبعات في وتحديثه تعديله للهيئة ليتسنى الدليل هذا ىمحتو
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 تقديم

سة، الرئيهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  حدى مهماتعملية منح شهادة ضمان الجودة ا انانطالقًا من 
التي حددت أهداف الهيئة و وتعديالته ( 0222( لسنة )02من قانون الهيئة رقم ) (4)الى المادة وباالستناد 

االنفتاح والتفاعل  علىمؤسسات التعليم العالي  تحفيزفي المملكة وضمان جودته و التعليم العالي نوعية  بتحسين
تخدام وتطوير التعليم العالي باس لجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات االعتماد وضبط الجودة الدوليةمع ا

الذي يخول الهيئة من قانون الهيئة ( البند )أ( 2، واستنادًا للمادة رقم )معايير قياس تتماشى مع المعايير الدولية
في تطوير يئة هال واسهامًا من، هايقًا ألعلى مستوياتتحقدوريًا وضع معايير ضمان الجودة وتطبيقها ومراجعتها 

من  الدليل اأتي هذي، وتعزيز قدراتها التنافسية وطنيًا واقليميًا وعالمياً األردنية  مؤسسات التعليم العالي مخرجات
 .طبلبرنامج ال معايير ضمان الجودة

من أجل ا ومشاركتهاألردنية  طبكليات ال هيئة االعتماد على تقديم المساعدة الدائمة والمستمرة إلى ًا منحرصو 
ل ، فإنه يسر الهيئة أن تقدم هذا الدليوفقًا لمعايير ضمان الجودة األردنية على شهادة ضمان الجودة حصولها

جموعة من وقيمه م أعدهوالذي  ،قياس كمية ونوعية محددة وواضحة مؤشراتالتي تحتوي على بمعاييره الثمانية 
لتجارب من ا أفاديكون هذا الدليل الذي  آمال أن .طبيةللبرامج ال مجال ضبط الجودة الخبراء والمختصين في

تقدم للحصول تلتي ااألردنية  طبكليات المنها  فيدتستو قطفها تالسابقة مرجعًا كاماًل ومصدرًا وافيًا وثمرة ناضجة 
 على شهادة ضمان الجودة.

لجنة  يل الشكر والتقدير للمساهمة القيِّمة التي قدمها أعضاءتتقدم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بجز كما و 
صدار إفي ميعًا جلجهودهم وللمدقق اللغوي  في الهيئة وفي مؤسسات التعليم العاليالعاملين  والتطوير تحديثال

 هذا الدليل بحلته ومضمونه المتقن.

 ا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه""إن اهلل يحب إذ: القائل)عليه الصالة والسالم( وصدق رسولنا الكريم 
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 األول: التخطيط االستراتيجي المعيار .1
العملية التي يتم من خاللها تحديد األهداف المستقبلية، ووضع السياسات واالستراتيجيات وتحديد الوسائل 

سبة التي ستستخدم لتحقيق هذه األهداف. ويشمل كذلك دراسة الفرص والتحديات التنظيمية، والطرق المنا

 .وتطوير االستجابات االستراتيجية لها

 

 عناصر المعيار: .1-1

 .األهدافو الرسالةو الرؤية .1

 .عمليات التخطيط .2

 

 :مؤشرات المعيار .1-2

 العنصر األول: الرؤية والرسالة واألهداف.1-2-1

تَها يجب على ك .1 َف مهم   .رسالتها متسقة مع رسالة المؤسسة التعليمية تكونوان  وأهدافَهالية الطب أَْن تعر 

 أن تكون الرسالة واألهداف معلنة ومعروفة للمعنيين على كافة المستويات. .2

 ،الطبية في األساسياتْن تَصف الرسالة واألهداف العمليةَ التعليمية التي تُؤد ي إلى تخريج طبيب كفؤ اَ  .3

رعاية ال مع أدوار األطباء في نظام توافقأن تالطبِّ ومن فروع في أي   للتدريب مالئمةوتشكيل قاعدة 

 الصحيةَ األردنية.

والعالقة مع المجتمع  العلمي،أَْن تشمل الرسالة واألهداف المسؤوليةَ االجتماعيةَ للكلية، والبحث  .4

 المحلي.

  الطبِي العالِي والدراسات العليا.الجاهزية للتدريب الرؤية والرسالة  أن تخاطب .5

أن توجه رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها جميع األنشطة التربوية لها بما في ذلك سياسة القبول واختيار  .6

 أعضاء هيئة التدريس والتخطيط وتوزيع المصادر فيها.

 لكلية وأعضاءيجب أن تصاغ الرسالة واألهداف من قبل مجموعة كبيرة )واسعة( من المعنيين. )عميد ا .7

هيئة التدريس ومجالس الكلية والطلبة وممثلي المجتمع المحلي والسلطات والهيئات المشرفة على 

 الرعاية الصحية(.

 وعمليات للتأكد من تحقق رسالة الكلية وأهدافها في الواقع. تلياآأن يكون لدى الكلية  .8

 طالعاالافها موثقة ويمكن للمهتمين أن تكون اإلجراءات الخاصة للوصول لرؤية الكلية ورسالتها وأهد .9

 عليها.

 أن تتفق أهداف الكلية مع رؤيتها ورسالتها وتستند إلى مصادرها البشرية والمادية والمالية. .11

 .كلية في ضوء المتغيرات في الواقعليات لتطوير الرسالة واألهداف للآأن يكون هنالك  .11

تأكيد اعتمادها أو تعديلها حسبما يقتضي األمر و والرؤية واالهداف للرسالةالدورية أن تتم المراجعة  .12

 .وإعالن أية تغيرات تطرأ عليها

 .إقتران األهداف الرئيسة بمؤشرات محددة بوضوح وقابلة للقياس تُستخدم للحكم على مدى تحقيقها .13

 .والعالمي إلى أسس مرجعية على المستوى المحلي واإلقليمي األهدافاستناد  .14

 

 ليات التخطيط: عمالثانيالعنصر  .1-2-2

لتطبيقها  تأمين المصادر الضروريةواالستراتيجية  أن تتمتع الكلية باستقاللية كاملة عند تصميم خطتها .1

 وفق التشريعات المعمول بها بالمؤسسة.

إشراك جميع أعضاء هيئة التدريس في وضع الخطط والمناهج واختيار المصادر التعليمية التي تكفل  .2

 ى أكمل وجه.سير العملية التعليمية عل
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توفير الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في اختيار الممارسات األكاديمية بشكل ينسجم مع  .3

 رسالة الكلية وأهدافها.

أن يكون لمجالس الكلية الحرية التامة في رسم السياسات التربوية فيها وتقرير طرق وأساليب التعلم  .4

 عات النافذة بالكلية.والتعليم وتقييم الطلبة بشكل يراعي التشري

هم ق وأدوارما يتعلق بتدريبهم الالحتخرج فيعند ال ة الكفايات التي سيكتسبها الطالبتحدد الكلي ب أَنجي .5

 .المستقبلية في النظام الصحي

يجب ربط الكفايات التي سوف تكتسب عند التخرج مع الكفايات التي سيتم اكتسابها أثناء التدريب  .6

 العملي.

لتقييم والتخطيط التي تمارسها الكلية من أجل تحديد أولوياتها فيما يتعلق بالتحسين توظيف عمليات ا .7

 والتطوير فيها في ضوء ما تحقق للخريجين من مخرجات التعلم )معارف ومهارات وكفايات(.

 استخدام مقاييس ومعلومات عن الطالب الخريجين سابقا  كتغذية راجعة لتطوير الخطة الدراسية. .8

واضح لعملية التخطيط والتقييم في الكلية وتطوير إجراءات مناسبة وتطبيقها لتحديد ما وجود تعريف  .9

  تحقق من مخرجات للخريجين منها.

عمل يجب القيام  لكل مناسبا   ، ويتضمن أولويات للتطوير، وتسلسال  أن يتميز التخطيط بكونه استراتيجيا   .11

 .المدى القريب أو البعيدكان على أبه من أجل الحصول على أفضل النتائج، سواء 

أن تضع الخطط في االعتبار، بشكل كامل وواقعي، العوامل البيئية الداخلية والخارجية التي تؤثر على  .11

 .الطلب على الخريجين، والمهارات التي يحتاجونها

أن تركز عملية التخطيط على نواتج مخرجات التعلم المستهدفة للطلبة ومحتويات المقررات  .12

التعليم والتقويم التي تعكس كال من خلفية الطالب والنظريات واألبحاث حول أنماط  واستراتيجيات

 لتحديث الخطط.مراجعة البرنامج الالزمة عند المعلومات  لتوفيرالتعلم المختلفة، 

إلدارات ل قدموان ت األساسيةأن تتضمن عملية التخطيط إعداد تقارير بصفة منتظمة عن مؤشرات األداء  .13

 .لمؤسسةالعليا في ا

في استراتيجيات التخطيط، وتوضع اآلليات  أساسيا   ل عمليات تقدير المخاطر وإدارتها مكونا  أن تُشك .14

 ثارها في حالة حدوثها.أسبة لتقدير المخاطر والتقليل من المنا

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للمعيار. 1-3

 تطورها وتاريخها، وتاريخ إدخال  وثيقة رسممممممية تتضممممممن رؤية الكلية، ورسمممممالتها، وأهدافها، وطريقة

 .التعديالت عليها، واعتمادها من قبل مجالس الكلية

   محاضمممر االجتماعات والقرارات والتوصممميات واالسمممتبيانات المتعلقة بصمممياية رؤية الكلية ورسمممالتها

 .واهدافها

 اللجان والنماذج واآلليات التي اتبعت في إعداد رؤية الكلية ورسالتها وياياتها. 

 رش والدورات التدريبية والندوات ذات الصلةالو. 

 نشر رؤية الكلية ورسالتها عبر الوسائل المختلفة. 

 .االجتماعات واالستبانات واألدوات التي تم اتباعها من أجل المراجعة والتقويم 

 ةد السياسات والصالحيات واألدوار والمسؤوليات واإلجراءات التنفيذية للجان الرئيسالوثائق التي تُحد. 

 محاضر االجتماعات والقرارات والتوصيات واإلستبانات والتقارير المتعلقة بتخطيط البرنامج. 

 .المعلوماِت التي يتم توفيرها عبر المواقع اإللكترونية، واإلعالنات والمنشورات 

  العالقةذات  والهيئات المهنية المختصةوالطلبة والخريجين نتائج استطالع آراء هيئة التدريس. 

 اهين أو المعلومات التي تدعم قيام الكلية بتقييم نواتجها وتحليلها، مثل: البر 
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 .األهداف السنوية لها، ونتائج التقييم الذي تم التأكد من تحققها 

 جريت لمتابعة تقدم الطلبة المسجلين فيها.الدراسات التي أ 

 جريت لمتابعة الخريجين.الدراسات التي أ 

 تي تُقدمها الكلية.الدراسات حول فاعلية البرامج ال 

 .دراسات تبين الواقع الوظيفي لخريجي الكلية 

 .دراسات مقارنة تُبين مستوى مهارات الطلبة ومعلوماتهم وكفاياتهم قبل االلتحاق ببرامج الكلية وبعدها 

  ا المسوحات حول رض ونتائجنتائج المسوحات حول رضا الطلبة والخريجين والعاملين في الكلية

 الخريجين.  أصحاب العمل عن 

 .التشريعات النافذة بالكلية التي تضمن االستقالل األكاديمي للكلية 

 .تحليل حاجات البرامج والدوائر في الكلية 

 الخطط الخاصة بتطوير الموارد المالية للكلية. 

 

 المعيار الثاني: الحوكمة. 2
على الصعد المتعلقة بالبرامج  الطرق واآلليات التي تُستخدم لتحديد األهداف وتطبيقها، وإلدارة الجامعة

االكاديمية والحياة االجتماعية والشؤون المالية وشؤون األساتذة والموظفين، وتهدف إلى التوصل للتوازن 

 .المنشود داخل الجامعة من خالل اإلدارة الحديثة والشفافية والمساءلة والمشاركة

 

 :عناصر المعيار.2-1

 .الحاكمية .1

 .القيادِة األكاديمية .2

 .زاهة المؤسسيةالن .3

 .السياسات واللوائح التنظيمية الداخلية .4

 

 :مؤشرات المعيار .2-2

 العنصر األول: الحاكمية .2-2-1

 يجب تحديد وظيفة مجلس الحاكمية في الكلية بما في ذلك عالقته بالجامعة. .1

على  ة،أن يشكل مجلس الحاكمية في الكلية اللجان الضرورية الالزمة لعملها وتنفيذ خططها الدراسي .2

 أن يكون هناك مشاركة وتمثيل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمعنيين اآلخرين فيها.

أن تعي مجالس الحاكمية بالكلية وأعضاء هيئتها التدريسية والطلبة واإلداريون األدوار المناطة بكل  .3

 منهم كما تم توصيفها في قوانين المؤسسة وأنظمتها.

االعتبارات الخاصة بوجهات نظر أعضاء الكلية االحتياطات الالزمة لمواجهة أن يتخذ نظام الحاكمية ب .4

حكامهم حول االعتبارات الخاصة فيما يتعلق منها بالقضايا التي أة التدريس والموظفين والطلبة وهيئ

 تشكل اهتماما  مباشرا  ومنطقيا  لهم.

اراته اسة مجلس الحاكمية بالكلية وقرأن يكون هناك آليات وإجراءات تقييميه واضحة ومستمرة لتقييم سي .5

 وأداء رئيسه.

 ئمةالمالأن يراجع مجلس الحاكمية بالكلية األداء اإلداري والسياسات اإلدارية فيها ويدخل التعديالت  .6

 عليها بما يضمن تنفيذ سياسة الكلية ومسؤولياتها بطريقة فاعلة.
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كلية تي تقدمها الودة واالعتماد للبرامج الأن يكون مجلس الحاكمية بالكلية على معرفة تامة بوضع الج .7

 من عملية اعتماد وضمان الجودة للكلية وبرامجها. وأن يكون جزء  

 

 األكاديمية القيادة :الثانيالعنصر  .2-2-2

 التعليمِي الطبِي بشكل واضح. في الكلية والبرنامج يجب تحديد مسؤوليات القيادة األكاديمية .1

 الكلية في مواعيدها المحددة. بالكلية إنجاز المهمات وأهدافالحاكمية  يجب أن يقي م مجلس .2

 أن يكون عميد الكلية متفريا  لرئاستها. .3

أن تكون المسؤوليات والواجبات والممارسات السلوكية واألخالقية المناطة بعميد الكلية ونوابه  .4

فة بشكل جيد ومعروفة لجميع الجهات ذات   الصلة بها ويجبومساعديه ورؤساء األقسام بالكلية معر 

 .وااللتزام بهاأن يكون هنالك آلية لمتابعة تنفيذها 

أن يكون أصحاب المراكز القيادية بالكلية على سوية إدارية وعلمية تؤهلهم للقيادة واإلدارة التربوية  .5

 الفعالة.

تلفة بالكلية خأن تعمل القيادة األكاديمية على تسهيل العمل التعاوني والعالقات التعاونية بين األقسام الم .6

 ووحداتها اإلدارية وتشجيع الحوار والتواصل المفتوح بينهم.

أن يكون هنالك سياسات وإجراءات ومحكات واضحة ومحددة الختيار اإلداريين في الكلية والعاملين  .7

 وأن تكون معلنة ويمكن الوصول إليها وأن تراجع بشكل دوري. األصول،حسب فيها وتقييمهم 

 .م تقارير سنوية حول أداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين المنتمين للبرنامجأن يقدم رئيس القس .8

بما يضمن تحقيق  المالئمةأن يُراجع األداء اإلداري والسياسات اإلدارية دوريا  مع إدخال التعديالت  .9

 الرؤية والرسالة واألهداف للبرنامج بطريقة فاعلة وكفؤة.

 

 ية: النزاهة المؤسسالثالثالعنصر .2-2-3

أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلبة المنتمون للبرنامج بقواعد الممارسات األخالقية  .1

، وتقويم األداء، وعند اتخاذ اللجان والتقويموالسلوك عند إجراء البحوث ونشرها، وفي مجال التدريس 

 .للقرارات، وعند القيام باألنشطة اإلدارية والخدمية

لمصالح المالية حيثما وجدت، ويتم تجنب أي تضارب في المصالح في كافة أن يتم اإلفصاح عن ا .2

 .تعامالت أعضاء هيئة التدريس والموظفين المنتمين للبرنامج

أن تعكس اإلعالنات المستخدمة في الترويج للبرنامج صورة صادقة وتتجنب استخدام أي عبارات  .3

تم تجنب أية عبارات سلبية حول مؤسسات أو يمكن أن يساء فهمها، أو أي ادعاءات مبالغ فيها، وأن ي

 برامج تعليمية أخرى.

جان لالجراءات التنفيذية الخاصة بعمل أن يوضع نطاق صالحيات يوضح األدوار والمسؤوليات واإل .4

 .الرئيسة والوظائف اإلدارية التابعة للبرنامج

 

 : السياسات واللوائح التنظيمية الداخليةالرابع العنصر .2-2-4

أدلة السياسات واللوائح التنظيمية والوثائق ذات العالقة محفوظة في أماكن يسهل الوصول  أن تكون .1

إليها، ومتاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة الذين تهمهم هذه األدلة، بما في ذلك 

 .أعضاء اللجان المختلفة

األكاديمية، وتستخدم بصورة مرجع أن توثق القرارات الصادرة عن اللجان حول المسائل اإلجرائية و .2

 .يستأنس به عند اتخاذ القرارات المستقبلية لضمان اتساقها

 .أن تُوضع أنظمة وإرشادات خاصة بالقضايا اإلجرائية أو األكاديمية المتكررة .3
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جميع السياسات واللوائح التنظيمية ونطاق الصالحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة  أن تراجع دوريا   .4

 امج وتقديمه، ويتم تعديلها على النحو المطلوب في ضوء الظروف المتغيرة.البرن

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للمعيار .2-3

 د السمياسمات والصمالحيات واألدوار والمسؤوليات واإلجراءات التنفيذية للجان الرئيسة الوثائق التي تُحد

 والوظائف اإلدارية.

 ات واالستبيانات المتعلقة بإدارة البرنامجمحاضر االجتماعات والقرارات والتوصي. 

  راء أعضاء هيئة التدريس والموظفين حول اإلجراءات المطبقة.أنتائج استطالعات 

 والمنشورات. المواقع اإللكترونية، واإلعالناتالتي يتم توفيرها عبر  المعلومات 

  .القوانين واألنظمة الخاصة بالمؤسسة التي تنتمي إليها الكلية 

  رة.لكل سنة من السنوات الثالث األخيمن محاضر اجتماعات مجلس الكلية، ومجالس األقسام عينات 

 .وصف للمواقع اإلدارية في الكلية والمسؤوليات والواجبات المناطة بها 

 .)دليل بأسماء العاملين في الكلية )الهيئة التدريسية واإلدارية 

 أعضائها.وصف اللجان القائمة بالكلية، ووظائفها، ومهامها، و 

 .الهيكل التنظيمي للكلية والتغيرات التي طرأت عليه في السنوات الثالث األخيرة 

 شهادة ضمان الجودةلنيل  التقدمث التي تسبق سنة عن ميزانية الكلية للسنوات الثال صور. 

  جدول يبين مقدار ما تم إنفاقه على صمممندوق مسممماعدة الطلبة والبعثات في السمممنوات الثالث التي سمممبقت

 .شهادة ضمان الجودةلنيل سنة التقدم 

 

 المعيار الثالث: البرنامج األكاديمي .3
عية واإلبقاء على نوتحديد متطلبات طرح برنامج أكاديمي وإجراءاته، ليؤدي إلى تخريج طلبة ذوي كفاءة، 

موارد لبصورة مستمرة بغية التحسين والتطوير، مع تعديل اإلجراءات والخطط وا التقويم، وعالية الجودة

 .والمكونات استجابة لتغير الظروف وحاجة المجتمع ومؤسساته

 

 :عناصر المعيار .3-1

 .والتعليممخرجات التعلم  .1

 .الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس .2

 .تقويم أداء الطلبة .3

 .عمليات تطوير البرنامج .4

 .عمليات تقويم البرنامج ومراجعته .5

 

 :مؤشرات المعيار .3-2

 والتعليم ول: مخرجات التعلمالعنصر األ .3-2-1

الالحق وأدوارهم  معند التخرج فيما يتعلق بتدريبه ة الكفايات التي سيكتسبها الطالبتحدد الكلي جب أَني .1

 .المستقبلية في النظام الصحي

يجب ربط الكفايات التي سوف تكتسب عند التخرج مع الكفايات التي سيتم اكتسابها أثناء التدريب  .2

 العملي.

ليات التقييم والتخطيط التي تمارسها الكلية من أجل تحديد أولوياتها فيما يتعلق بالتحسين توظيف عم .3

 والتطوير فيها في ضوء ما تحقق للخريجين من مخرجات التعلم )معارف ومهارات وكفايات(.
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 استخدام مقاييس ومعلومات عن الطالب الخريجين سابقا  كتغذية راجعة لتطوير الخطة الدراسية. .4

تعريف واضح لعملية التخطيط والتقييم في الكلية وتطوير إجراءات مناسبة وتطبيقها لتحديد ما وجود  .5

 تحقق من مخرجات للخريجين منها.

انخراط الكلية بالتقييم المستمر والتخطيط ألنشطتها بشكل يكفل المحافظة على مستوى نوعي في  .6

 .مهارات وكفاءات خريجيها

رات قابلة للقياس والتحقق، موثقة ومعممة، وبما ينسجم مع وجود مخرجات تعلم من معارف ومها .7

 .األهداف المعلنة للبرنامج األكاديمي

استناد مخرجات التعلم إلى أسس مرجعية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، ووجود آليات  .8

 .وأدوات لقياس مخرجات التعلم واالستفادة منها في مراجعة البرنامج األكاديمي وتقويمه

 فهم واستيعاب أعضاء هيئة التدريس والطلبة لمخرجات التعلم. .9

 

 العنصر الثاني: الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس .3-2-2

 البرنامج. 3-2-2-1

التعليميةَ المستخدمة، على أن يكون الحد األدنى  كلية الطب الخطة الدراسية والطرقتحدد  يجب أَن .1

معتمدة وفق الجدول التالي، موزعة على ست سنوات دراسية منها ساعة  251لعدد الساعات الدراسية 

 ثالث سنوات سريرية على األقل كما يلي:

 

 الساعات المعتمدة   المتطلب

 .( ساعة معتمدة أو حسب قرارات مجلس التعليم العالي27) متطلبات الجامعة

 .ساعة معتمدة( 21 – 11) متطلبات العلوم األساسية

 .( ساعة معتمدة91 – 71) الطبية األساسيةمتطلبات العلوم 

 .ساعة معتمدة( 141 – 121) متطلبات العلوم الطبية السريرية

 

علمه تيجب أن تتضمن الخطة الدراسية والطرق التعليمية أساليب كفيلة بجعل الطالب يتحمل مسؤولية  .2

 الدائم.مدى الحياة من خالل التعلم الذاتِي  موتهيئته للتَعل

رية عن طريق توفير مصادر بش ،ية التزامها بالمعايير العالمية الخاصة بالتدريس والتعليمإظهار الكل .3

وتسهيل مهمة الطالب إلنجاز أهداف البرنامج  ،ومادية ومالية وتكنولوجية فاعلة لدعم برامجها التربوية

 الملتحق به.

 ،سوطرق التدري ،يسيةوالسياسات التدر ،اشتمال خطط البرامج التربوية بشكل واضح على أهدافها .4

على أن يتم تطويرها وتحسينها  ،بما ينسجم مع رسالة الكلية ،وأنظمة إيصال المعرفة الخاصة بها

 والمتغيرات المحيطة بها.  ،وإجراءاتها الواضحة ،وتقييمها بشكل دوري وفق سياسات الكلية

ضمنها أن تتصف المواد التي تتو ،أن تُصمم البرامج التربوية التي تطرحها الكلية بشكل شامل ومتكامل .5

يات وأن تتضمن توضيح استراتيج ،والتسلسل المنطقي ،والعمق ،الخطة األكاديمية للبرامج بالشمولية

 وطرق تقييم نتاجاته.  ،التعلم
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حا  في المجاالت المعرفية المختلفة تعريفا  واض تطرحه الكلية للبرنامج الذيالدراسية أن تتضمن الخطة  .6

ي يسعى الت ،والكفايات المهنية ،والقدرات اإلبداعية ،والمهارات العقلية ،حتوى الذي يُغطيهوالم ،ألهدافه

 البرنامج إلى إكسابها للطلبة في إطار أهداف البرنامج المرجوة والُمعلنة.

 ،أن تقدم الكلية ما يثبت أن  الطلبة المسجلين في برامجها يحققون األهداف والغايات الخاصة بالبرامج .7

 ضمن اإلطار الزمني الُمحدد إلنجازها أو تحقيقها. ،ف المواد المتضمنة بالخطة األكاديميةوأهدا

وات مع وجود قن ،وتطبيقها ،وتحسينها ،أن تكون مجالس الكلية مسؤولة عن تصميم المناهج والمقررات .8

 ،هاقوتكاملها معا  وتطبي ،تواصل واضحة ومحددة مع أعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن تصميمها

 مع االستفادة من التبادل الموضوعي بين الجانبين.

التأكيد على أن يتم تخطيط البرامج والمساقات وتطويرها وفق عملية التعلم المرسومة والمقصودة ضمن  .9

 جدول زمني خاص.

في و ،مراجعة السياسات والتعليمات الخاصة بإجراءات إضافة أو إلغاء المواد من البرامج بشكل دوري .11

 وفق متغيرات محلية وعالمية تتعلق بتخصص الطب. ،محددةفترات 

سجلين تراعي قدرة الطلبة الم ،مالئمةالقيام بإجراءات إيقاف البرامج أو تطويرها وتعديلها وفق ترتيبات  .11

مع الحفاظ على حقوقهم  ،أو انقطاع ،فيها على إنهاء الدرجات العلمية التي يسعون إليها دون تأخير

 المكتسبة كاملة.

 

 األساليب العلمية  . 3-2-2-2

والطبِّ المستند على البينة، ويشمل ذلك التحليل والتفكير  يجب أن تدرس الكلية مبادئ الطرق العلمية .1

 الناقد في المراحل المختلفة للمنهاج.

 يجب أن يشمل المنهاج عناصر لتدريب الطلبة، وتنمية التفكير العلمي وطرق البحث لديهم. .2

الطالب المهارات الخاصة بالبحث العلمي وطرق الحصول على المعارف وتوظيفها أن يُكسب المنهاج  .3

 وإنتاجها وتحليلها.

أن ينمي المنهاج لدى الطالب حب البحث العلمي وتوظيفه في اتخاذ القرارات الخاصة بممارساته  .4

 المهنية والعلمية.

 

 العلوم الطبية الحياتية األساسية. 3-2-2-3

هوم إلحداث مف خطتها الدراسية، مساهمات الُعلوم الطبي ة الحيوية األساسيةفي  مجأَْن تمي ز الكلية وتد .1

 المعرفة العلمية والمفاهيم والوسائل الكتساب العلوم السريرية وتطبيقها.

رات السريرية والتقنية أن تراعي الخطة الدراسية مس .2 اهمة العلوم الطبية الحيوية وأَن تتكي َف مع التطو 

 صحةَ المجتمِع. إلى حاجات والعلمية إضافة

أساسيا  من الخطة الدراسية التي تقدمها الكلية بحيث  وم الطبية الحيوية األساسية جزء  أن تشكل العل .3

تغطي علم التشريح، والكيمياء الحيوية، وعلم وظائف األعضاء، والفيزياء الطبية، وعلم الخلية، وعلم 

 .، وعلم األدوية، وعلم األمراض......الخالوراثة، وعلم األحياء الدقيقة، وعلم المناعة

 

 العلوم االجتماعية والسلوكية. 3-2-2-4

أن تتضمن الخطة الدراسية موادا  تسهم في تعريف الطالب بمساهمات علم االجتماع، والعلوم  .1

االجتماعية والسلوكية في مجال الطب وتكسبه قواعد آداب المهنة، والقضايا ذات الصلة بالطب الشرعي 

 ي تمكنه من التواصل الفعال التخاذ القرارات السريرية والممارسة المهنية الصحيحة.والت

أن يُراعى في تقديم المواد ذات الصلة بالعلوم االجتماعية والسلوكية وآداب المهنة التطور العلمي في  .2

 الطب والتغيرات السكانية والثقافية والحاجات الصحية المحلية.
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في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية الطالب المعرفة بموقع الظروف  أن تُكسب المواد التي تقع .3

 االقتصادية والثقافية من ممارساته المهنية وتطوير ميدان الطب.

أن تساعد المواد التي تقع في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية الطالب على فهم السلوكيات الصادرة  .4

 .معن المرضى وكيفية التواصل والتعامل معه

 

 العلوم السريرية ومهاراتها )التخصصات والعيادات الطبية السريرية المختلفة(. 3-2-2-5

أن تتضمن الخطة الدراسية للكلية مواد تتيح للطالب فرصة التواصل المباشر مع المرضى الكتساب  .1

مل المسؤولية الطبية عند التخرج، ويجب أن يتم التواصل مع لمرضى ا المعرفة السريرية الكافية، وتح 

  في المراحل المبكرة من الخطة الدراسة.

أن تكسب مواد العلوم السريرية المتضمنة بالخطة الدراسية الطالب مهارات الكشف الطبي،  .2

والتشخيص، والرعاية الطبية، والتثقيف، والوقاية الصحية، والعناية بالمريض، والعمل ضمن الفريق 

بين التخصصات الطبية المختلفة، والقيادة واإلدارة الطبي، ومهارات تبادل المشورة، والتكامل 

 واإلشراف، وتحمل المسؤولية، واتخاذ القرارات، وتحمل الضغوط.

 

 الخطة الدراسية: المكونات والمحتوى. 3-2-2-6

ي والمواد الت المساقات ، وكذلكأن يكون للبرامج التي تقدمها الكلية خطط دراسية محدد محتواها بدقة .1

 هداف والمخرجات المتوقع إكسابها للطلبة الذين يدرسون وفقا  لها.تندرج بها واأل

والوقاية  ،والمواد الخاصة بالتثقيف الصحي ،أن تتوزع المواد بتوازن على المواد األساسية واالختيارية .2

 وإعادة التأهيل والطب البديل. ،من األمراض

المواد الخاصة بالعلوم السريرية في الخطة أن يكون هناك انسجام بين المواد الخاصة بالعلوم األساسية و .3

  الدراسية.

أن تشكل مواد الخطة المعارف والمهارات والكفايات األساسية للمجاالت المعرفية التي تشكل المحاور  .4

 الرئيسة لتخصص الطب وتلك ذات الصلة به.

ددة، لها نتاجات مح أن تتضمن الخطة الدراسية قدرا  أساسيا  من المحاور األكاديمية لتخصص الطب التي .5

إضافة إلى متطلبات خاصة بالكفايات المتصلة باالتصال الشفوي والكتابي، والمعالجة العقلية الكمية، 

والتحليل الناقد، والتفكير المنطقي، والثقافة التكنولوجية والمهارات الخاصة بالبحث وإنتاج المعرفة 

 واالتصال.

رشادية تزود الطلبة بالمعلومات الالزمة عند الحاجة لها أن توفر الكلية ضمن خططها الدراسية خطة إ .6

يقوم على تنفيذها كادر متخصص من أعضاء هيئة التدريس بشكل يضمن تقديم االستشارة والتوجيه 

 األكاديمي بدرجة عالية من المهنية.

 مخرجاتها.وأن يتوافر في الخطط الدراسية للكلية آليات واضحة لمتابعة جودتها في مدخالتها وعملياتها  .7

أن يقوم على تدريس الخطط الدراسية عدد  كاف  من أعضاء هيئة التدريس المتفريين يتناسب مع  .8

 مجاالت التخصص للمواد المتضمنة بها ومستوياتها.

 

 إدارة البرنامج. 3-2-2-7

كيد أأن يكون للجنة الخطة الدراسية الصالحية والمسؤولية الكافية للتخطيط وتطبيق خطة البرنامج والت .1

 على أهداف الكلية ورسالتها.

أن تُعطى لجنة الخطة الدراسية كامل الصالحيات والمصادر المادية والمالية الكاملة لتطوير طرق  .2

 وأساليب تقييم المواد، واإلبداعات في المنهاج. ،وأساليب تقييم الطلبة ،التدريس والتعلم
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الهيئة التدريسية والطلبة والمعنيين  أن يشرف على الخطة الدراسية وتنفيذها ممثلون عن أعضاء .3

  اآلخرين بذلك.

أن يتم تقديم الخطة الدراسية للبرنامج باستخدام آليات ووسائل دقيقة من قبل الفريق المشرف على إدارة  .4

 البرنامج بشكل دوري.

 أن يوظف الفريق المشرف على إدارة البرنامج نتائج التقييم الدوري للخطة الدراسية عند إدخال أي .5

 تعديل أو تطوير أو تحسين لها.

 

 ممارسة الطب ونظام الرعاية الصحية. 3-2-2-8

أن يكون هناك ترابط واضح وعملي بين البرنامج التعليمي األساسي الذي تقدمه الكلية والمرحلة الالحقة  .1

 يتوقع أن تراعي لجنة الخطة الدراسية التخرج إذوالممارسة بعد  اإلكلينيكيمن التدريب السريري 

مالحظات المؤسسات التي من المتوقع أن يعمل بها الخريج لإلفادة منها في تطوير البرنامج وتحسينه 

 بناء  على التغذية الراجعة من هذه المؤسسات والمجتمع المحلي. 

أن يتم تطوير وتعديل خطط الكلية األكاديمية وبرامجها باستمرار أو بشكل دوري بحيث تلبي متطلبات  .2

 الصحية في األردن والمستجدات العلمية في مجال الطب وحاجات المجتمع المحلي.نظام الرعاية 

بلي ، ومتطلبات التعلم المستقالعالمية أن تواكب الخطط الدراسية للبرنامج الممارسات الطبية الحديثة .3

 للطلبة، واألدوار المهنية المتوقعة منهم في نظام الرعاية الصحية.

 

 المصادر التعليمية. 3-2-2-9

 اإلنشاءاتأوالً: 

 يجب توفير اإلمكانيات واإلنشاءات الكاملة للعاملين والطلبة، للتأكد من التطبيق التام للخطة الدراسية. .1

 مية.لمواكبة تطور العملية التعليمية التعل ،يجب تطوير البيئة التعليمية للطلبة وتحديثها بانتظام .2

افية لتنفيذ تخصيصها للوظائف التدريسية أو التعليمية كأن تكون التسهيالت التدريسية والتعليمية التي تم  .3

 هذه الوظائف بفاعلية.

أن تكون التسهيالت التدريسية مؤثثة بشكل يُناسب متطلبات العمل والدراسة والبحث الذي يُمكن الطلبة  .4

 .القيام بما هو مطلوب منهم وأعضاء هيئة التدريس والعاملون في الكلية

للتأكد من استمرارية الجودة  مالئمةوإدامتها  ،وتشغيلها ،التدريسية أن تكون إدارة التسهيالت .5

 من أجل دعم البرامج التربوية والخدمات التدريسية فيها. ،واالستخدام اآلمن لها

أن يتم تصميم التسهيالت وصيانتها بحيث توفر االستخدام اآلمن والعلمي لها، وتسمح كذلك لألفراد  .6

 لوصول لها.من ا االحتياجات الخاصةذوي 

 

 مصادر التدريب السريريثانياً: 

أن توفر الكلية التدريب السريري الكافي والمصادر الضرورية له بما فيها األعداد الكافية من المرضى  .1

 لسريري األخرى.اوإمكانيات التدريب 

قية ايجب أن تمتلك الجامعة مستشفى خاصا  بها ال تقل سعته عن مائتي سرير، أو أن تفو ض بموجب اتف .2

 باستخدام إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.

 في السنوات السريرية الثالث. 1:1تقل نسبة طالب: سرير عن  أال .3

التأكد من أن إمكانيات التدريب السريري كافية الحتياجات الناس في المنطقة الجغرافية في منطقة عمل  .4

 الكلية.

عدد الكافي من المدربين والمشرفين السريرين المؤهلين الذين يمتلكون الكفاءة والقدرة أن توفر الكلية ال .5

 على متابعة الطلبة خالل السنوات السريرية الثالث.
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الطلبة  دادألعأن توفر الكلية األدوات واألجهزة الطبية بأعداد كافية تلبي متطلبات التدريب السريري  .6

 لكلية.الملتحقين بالبرنامج الذي تقدمه ا

ملحق )لطلبة ا الكلية معايير المستشفى التدريبي المعتمدة بالهيئة في المستشفى الذي يتدرب به تطبقأن  .7

 (.1رقم 

 

 الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعاتثالثاً: 

أن توفر الكلية خمسة عناوين مختلفة على األقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبواقع نسختين  .1

 من كل عنوان.على األقل 

 أن توفر مكتبة الكلية خمسين عنوانا  على األقل من الكتب المتقدمة في مجاالت التخصص. .2

 عنوان. 311يقل مجموع العناوين التي توفرها مكتبة الكلية عن  أالمع مراعاة ما ورد في أعاله يجب  .3

 .أن يُراعى في اختيار الكتب والمراجع والدوريات توفيرها باللغة اإلنجليزية .4

 .( على األقل من الكتب ذات اإلصدارات الحديثة وذلك آلخر سنتين%11أن توفر الكلية ما نسبته ) .5

أن توفر مكتبة الكلية عشر دوريات بنوعيها الورقي واإللكتروني في مجال القسم، وخمس دوريات في  .6

 اكمجال كل تخصص يضمه القسم ويكون ذلك لخمس سنوات سابقة على األقل، وفي حالة االشتر

( صفحة مطبوعة في 151اإللكتروني يتوجب على الجامعة أن توفر للطالب إمكانية الحصول على )

 الفصل الواحد مجانا  عن األبحاث التي يحتاجونها.

( من مجموع عناوين %51في جميع الحاالت يتوجب على مكتبة الكلية أن توفر ما ال يقل عن ) .7

 الدوريات المطلوبة للتخصص بصورة ورقية. 

 ن توفر مكتبة الكلية العدد الكافي من المعاجم والموسوعات والمراجع الالزمة للتخصص.أ .8

 أن يتوافر في مكتبة الكلية مقتنيات وأدوات ووسائل كافية. .9

أن يتوافر بمكتبة الكلية الكادر البشري المالئم والمؤهل مهنيا  وفنيا  والذي يمتلك المهارات الالزمة  .11

 عملية استخدام المكتبة.لتقديم الخدمات الميسرة ل

 .أن تكون فرص التطور المهني متاحة للعاملين في مكتبة الكلية .11

 

 المختبراترابعاً: 

، والسعة القصوى من الطلبة في كل حصة عشرين (2م 61) أن يكون الحد األدنى لمساحة كل مختبر .1

 قل(.طالبا  على أن تشمل مختبرا  للحاسوب )مجهزا  بعشرين حاسوبا  حديثا  على األ

( ساعة عملية أسبوعيا ، وأن يكون المشرف حاصال  18يتجاوز العبء التدريسي لمشرف المختبر ) أال .2

 أدنى. حدكعلى درجة البكالوريوس في التخصص 

أن يتوافر بالكلية جميع المختبرات والوحدات التدريبية التعليمية التي تقتضيها البرامج األكاديمية  .3

 دمها الكلية.والخطط الخاصة بها والتي تق

أن تحتوي المختبرات على األدوات واألجهزة الالزمة، وأن تكون مؤثثة بشكل يناسب متطلبات عملها  .4

كن موما تقتضيه المواد األكاديمية الواردة في الخطط الدراسية، ويفي بحاجات البحث العلمي الذي يُ 

 .ل الموكلة لهممن القيام باألعما بهاالطلبة وأعضاء هيئتها التدريسية والعاملون 

 أن يشرف على المختبرات كادر فني مؤهل. .5

أن يكون هنالك خطط واليات لصيانة المختبرات بشكل دوري يضمن استمرارية صالحية أجهزتها كما  .6

 يضمن استمرارية الجودة واالستخدام اآلمن لها في الوظائف المصممة لها على أتم وجه.

 وتخزينها وإتالفها تبعا  لتعليمات محددة خاصة بذلك. أن يتم استخدام المواد الخاصة بالمختبرات .7
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 تقنية المعلوماتخامساً: 

أن يكون للكلية سياسة واضحة حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البرامج  .1

 التعليمية التي تقدمها.

والدخول  تعليم الذاتيأن يكون األساتذة والطالب قادرين على استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لل .2

  للمعلومات، وإمكانية التعامل مع المرضى والعمل ضمن نظام الرعاية الصحية.

أن تكون مقتنيات الكلية من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات ومصادر المعلومات كافية وفعالة  .3

 لدعم البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية.

ات التي توفرها الكلية فعالة من حيث النوعية والكمية والتنوع أن تكون أدوات تكنولوجيا المعلوم .4

 والحداثة وتكون قادرة على اإليفاء بمتطلبات البرامج األكاديمية للكلية وخططها.

سهولة الوصول إلى األدوات والتقنيات التكنولوجية من قبل كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  .5

 .ةيوالتعلمبشكل يلبي حاجات العملية التعليمية 

أن يتوافر كادر مؤهل في مجال تقنيات المعلومات يقدم المساعدة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة عند  .6

 الحاجة لها.

 

 خبراء التعليمسادساً: 

 أن يكون للكلية سياسة في اإلفادة من خبراء التعليم لتخطيط التعليم الطبي وتطوير وسائل التعليم. .1

مع خبراء التعليم لإلفادة منهم في تطوير أعضاء الهيئة التدريسية  أن يكون هنالك آليات للتواصل .2

 وإجراء البحوث في مجال التعليم الطبي.

أن يكون هنالك سياسة محددة للكلية لالرتقاء بأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها للوصول إلى مستوى  .3

 البشرية المؤهلة في الحقل الطبيالخبراء لالستعانة بهم في مؤسسات الرعاية الصحية وإعداد الكوادر 

 على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

 

 التبادل التعليميسابعاً: 

أن يكون لدى الكلية سياسات للتعاون مع المؤسسات التعليمية في تقديم مواد الخطة أو تنفيذ جزء منها  .1

 بحيث يكون هناك تحديد للساعات الدراسية الخاصة بها.

لية التبادل اإلقليمي والدولي ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتوفر المصادر أن تسهل الك يَِجب .2

 لذلك. المالئمة

أن يكون للكلية اتفاقيات مع مؤسسات علمية للتبادل العلمي سواء في جانب أعضاء هيئة التدريس أو  .3

 الطلبة أو تبادل الخبرات التدريبية وتنظيم الورش والمؤتمرات والندوات.

 

 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية ثامناً:

 عرض، وأجهزة مساندة للتدريس سواء أكانت إلكترونية أم تقنية. أجهزةأن توفر الكلية  .1

( من المواد الدراسية بصيغة الكترونية من مجموع مواد %11أن تعمل الكلية على تحويل ما نسبته ) .2

 التخصص سنويا .

 )عند الضرورة(. SPSSأو   SASحصائية المناسبة مثلأن توفر الكلية عددا  من البرامج اإل .3

 أن توفر الكلية جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس. .4

 

 العنصر الثالث: تقويم أداء الطلبة. 3-2-3

 .أن توضح الكلية األساليب المستخدمة في تقييم الطلبة ونشر المعايير المحددة للنجاح في االمتحانات  .1
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 تستخدم آليات مناسبة وصادقة وان ،بة عند بداية تدريس المقرراتالطل تقويم أن توضح إجراءات .2

الطلبة مقارنة بالمعايير المرجعية ذات الصلة سواء  ويمكن االعتماد عليها للتحقق من مستويات تحصيل

 الخارجي.  وعلى المستوى الداخلي أ

 ختبارات الطلبةأن تتم االستعانة بجدول مواصفات االختبار أو بأية وسائل أخرى عند تصحيح ا .3

 .كل مجاالت مخرجات تعليم الطلبة المخطط لها تغطيةلضمان  ومشاريعهموواجباتهم 

أن يتوافر في الكلية معايير محددة وواضحة تُبنى عليها عملية تقييم الطلبة ومنح العالمات لهم والتي  .4

مولية تاز بالدقة والشفضال  عن توافر سجالت أكاديمية تم ،تدل على ما حققه الطالب من مستويات تعلم

 وإتباع إجراءات تضمن هذه السجالت وحمايتها من التزوير أو التغيير.

حصول للدرجات العلمية التي يسعى الطالب لل مةئمالأن تكون المعايير التي يتم بناء  عليها تقييم الطلبة  .5

 عليها وأن تكون مصاية بشكل واضح وأن تطبق بشكل عادل.

  إجراءات واضحة فيما يتعلق باعتماد العالمات التي سيحصل عليها الطالب.أن يكون هنالك سياسات و .6

ات الئم المساقات األكاديمية وطبيعتها والمخرجالتنوع في أدوات التقييم المستخدمة في الكلية وبشكل يُ  .7

 التي تسعى إلى إكسابها للطلبة.

 قها وثباتها وفاعلية فقراتها.أن توفر الكلية األدوات الخاصة بتقييم أداء الطلبة ومؤشرات عن صد .8

 إعطاء تغذية راجعة فورية للطلبة حول النتائج المتحققة لهم. .9

 توافر إجراءات محددة لالعتراض على نتائج التقييم ومراجعتها. .11

ي الجانبين ف الطلبة تقويمأن تُتخذ الترتيبات الالزمة داخل المؤسسة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على  .11

 .والعملي النظري

يات ها مستوتكون في التي يمكن إتباعها للتعامل مع الحاالت التياإلجراءات  ن تتضمن السياساتأ .12

 .يير متساو ا  تقويممت وأو ق مةئمالتحصيل الطلبة يير 

 .فسهمأن أن يتم استخدام إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال التي يقدمها الطلبة هي من إنتاج الطلبة .13

 هم خالل كل فصل دراسي،تقويمذية راجعة للطلبة حول أدائهم ونتائج بصفة فورية تغوأن تعطى  .14

 .مصحوبة بآليات للمساعدة عند الضرورة

 

 العنصر الرابع: عمليات تطوير البرنامج .3-2-4

أن توضع خطط تقديم البرنامج وتقويمه في توصيفات البرنامج، وذلك بصورة مفصلة، بحيث تشمل  .1

سابها، إضافة إلى استراتيجيات التعليم، وأساليب التقويم للتقدم المعارف والمهارات المطلوب اكت

 .التدريجي في التعلم، وذلك في جميع مجاالت التعلم

أن توضع خطط المقررات في توصيفات المقررات، بحيث تتضمن المعارف والمهارات التي يجب  .2

تركيز عليها لتعلم التي سيتم الاكتسابها، إضافة إلى استراتيجيات التدريس والتقويم المناسبة لمجاالت ا

 .في كل مقرر

يتم تطبيقها  وانأن يتم التنسيق بين المحتوى واالستراتيجيات التي وضعت في توصيفات المقررات،  .3

 .في الواقع لضمان التقدم المتدرج والفعال للتعلم في جميع مجاالت التعلم في البرنامج

اء ضروري لضمان إلمام هيئة التدريس أن تتضمن عملية التخطيط للبرنامج اتخاذ أي إجر .4

 .باالستراتيجيات المحددة في توصيفات البرنامج والمقررات وقدرتهم على استخدامها

أن تتم مراقبة المجاالت األكاديمية أو المهنية أو كليهما، التي يُعد الطلبة لها، بصورة مستمرة، مع اتخاذ  .5

وى المقررات وفي المراجع المقررة لضمان إجراء التعديالت الضرورية في البرنامج، وفي محت

 .لمتطلبات تلك المجاالت وجودتها مواءمتهااستمرار 
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بل رنامج، أو قبولها أو رفضها، من قأن يتم تقويم مقترحات البرنامج الجديد أو التعديالت الجوهرية للب .6

اورات تكفل إجراء مش اللجنة األكاديمية العليا في المؤسسة التعليمية، وذلك باستخدام المحكمات التي

 مناسبة ومفصلة في عملية التخطيط والقدرة على تنفيذ البرنامج بشكل فعال.

 

 العنصر الخامس: عمليات تقويم البرنامج ومراجعته .3-2-5

 لية تقييِم البرنامجآ. 3-2-5-1

ذ بالنتائج خيتم من خاللها مراقبة تطبيق الخطة الدراسية، واأل ،أن تؤسس الكلية آلية لتقييم البرنامج .1

عنه أليراض التخطيط لبرامجها والتطور األكاديمي لطالبها والتأكد من أن أي مخاوف أو  المتحققة

 تجاوزات سيتم تحديدها والتعامل معها.

وجود تعريف واضح لإلجراءات التي تستخدمها الكلية لتقييم برامجها على أن يتم ذلك بشكل دوري  .2

 تخطيط العامة التي تمارسها الكلية.من عملية التقييم وال ليكون جزء  

نشر الكلية نتاجات التعلم المتوقعة لبرامجها وتقديم الشواهد والبراهين التي تدل على أن الطلبة الذين  .3

 تخرجوا من برامجها يمتلكون هذه النتاجات بدرجة كبيرة.

ج والمقررات، البرنام أن يُحتفظ بتفاصيل التعديالت التي أجريت، واألسباب التي دعت إليها، في ملفات .4

 .وذلك عندما تتم هذه التعديالت نتيجة لعمليات التقويم

 بل اإلدارة العليا فيمن قبل لجان الجودة ومن ق أن تتم مراجعة التقارير المقدمة عن البرنامج سنويا   .5

 المؤسسة التعليمية.

ة، وأن ي المؤسسة التعليميأن تتم مقارنة البيانات المتعلقة بمؤشرات جودة البرنامج بجميع البرامج ف .6

 .تجرى كذلك مقارنة بمرجعية خارجية مناسبة

أن تُتخذ اإلجراءات المناسبة لعمل التحسينات الالزمة عندما يتم الكشف عن مشكالت من خالل عمليات  .7

 تقويم البرنامج.

شر تُن أن يتم إجراء تقويم شامل للبرنامج العلمي مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات، وينبغي أن .8

 .السياسات واإلجراءات الالزمة للقيام بعمليات إعادة التقويم هذه داخل المؤسسة

أن تتضمن عمليات مراجعة البرنامج االستعانة بخبراء من القطاعات الطبية ذات العالقة، إضافة إلى  .9

 .أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة من مؤسسات تعليمية أخرى

 

 رسين والطلبةالتغذية الراجعة من المد. 3-2-5-2

تنظم الكلية دورات من التغذية الراجعة التي يتلقاها المدرسين من الطلبة أو العكس في فترات  أن .1

 واالستجابة لنتائجها. تحليلهايتم على ان منتظمة، 

ى التغذية بناء  عل بشكل فعال في التخطيط للبرنامج وتقييمه وتطويره يشترك المدرسون والطلبة أَن .2

  .بعضالتلقونها من بعضهم جعة التي يالرا

أن يكون هنالك قنوات اتصال متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلبتها لتبادل اآلراء حول  .3

 البرامج التي تقدمها الكلية وفاعليتها وأساليب التدريس والتقييم المتبعة فيها.

رئية أو اإلعالم المكتوبة أو المأن تنشر نتائج عمليات التقييم ونتائج الدراسات التقييمية في وسائل  .4

المسموعة لتشكل تغذية راجعة ألفراد المجتمع المهتمين بالكلية وللطلبة ولتكون ُمعينة للطلبة الذين 

 يريبون بااللتحاق بالكلية في اتخاذ قراراتهم.

 

 أداء الطلبة .3-2-5-3

 هدافها.أن يُحلل أداء الطالب بناء  على الخطة الدراسية ورسالة كلية الطب وأ .1
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 المستخلصة النتائج وأَْن تُستَعمل، بناء على خلفيته، وشروط قبوله بالكليةَ ومؤهالته أَْن يُحلل أداء الطالب .2

ولجنة الخطة الدراسية وإرشاد الطلبة بتغذية راجعة  ،المسؤولة عن اختيار الطلبة عن ذلك لتزويد اللجان

 .مةئالمالتساعدهم على اتخاذ القرارات 

بما ينسجم  لك مراجعات دورية ألداء الطلبة وما تحقق لهم من كفايات ومهارات ومعلوماتأن يكون هنا .3

 .وتحقيق رسالة الكلية واهدافها

توضع ضمن مؤشرات  وانأن يتم االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة لجميع مقررات البرنامج،  .4

 .الجودة

لتي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الطلبة، أن توفر الكلية برامج تزود الطلبة بكافة أشكال الدعم ا .5

 وأن ترتبط عملية التحسين والتطوير لهذه األشكال بناء  على تقييم دقيق وشامل ألداء الطلبة.

 

 مشاركة المعنيين .3-2-5-4

الطلبة ونظامي الحاكمية واإلدارة في كلية الطب، وأعضاء الهيئة التدريسية  أَن يشمل تقييم البرنامج .1

 لجميع العاملين بالكلية فيه )التقييم الذاتي(. ن يكون هنالك دور بارزويجب أ

إطالع مجموعة كبيرة من المعنيين على نتائج تقييم المساقات والبرنامج وأخذ آرائهم في تطوير الخطة  .2

 الدراسية.

في  ةالمعنيإشراك جميع العاملين بالكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة وييرهم من الجهات  .3

 عمليتي التخطيط والتقييم للبرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية.

من األفراد باتخاذ القرارات الهامة بالكلية بل يجب أن تكون معظم القرارات التي تتخذها  ينفرد عدد أال .4

 الكلية يشترك بها معظم العاملين الذين لهم صلة بهذه القرارات.

 

 :للمعيارألدلة والوثائق المطلوبة ا .3-3

 .األدوات واإلجراءات التي تُستخدم لقياس فاعلية البرامج األكاديمية 

 :الوثائق الخاصة بتقييم نتاجات البرامج التربوية، وتشتمل على ما يلي  

 .الدراسات الخاصة بالتأكد من تحقيق الكلية أهدافها وفاعليتها 

  من نتاجات أو مخرجات.الدراسات التي تناولت ما حققه الخريجون والطلبة في الكلية 

 .الدراسات التي تناولت فاعلية البرامج وخريجيها 

 .نتائج االختبارات التي تُبي ن مستوى الطلبة عند التحاقهم بالكلية، وعند تخرجهم منها 

 .نتائج تقييم الطلبة للعملية التعليمية في البرامج المختلفة 

 .الخطط الدراسية وأهدافها والمخرجات الخاصة بها 

 يل االنسجام بين الخطط وأهدافها ومحتوياتها مع نظام الرعاية الصحية.تحل 

 .برنامج وخطط التدريب العملي السريري الخاص ببرنامج الكلية 

 .المعايير الخاصة بالتدريب السريري وعدد الساعات المخصصة له 

 .قائمة باألهداف الخاصة بكل برنامج تقدمه الكلية 

 ير الخطط الدراسية لبرامج الكلية والمجالس التي تقوم بذلك.وصف لإلجراءات التي تتبع لتطو 

  نماذج تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس وللمواد المستخدمة في الكلية، وملخص عن النتائج التي

 تم الحصول عليها في السنوات الثالث األخيرة.

  يم التي الخاصة بنتائج التقيالتقارير الخاصة بالتقييم الذاتي الذي قامت بها الكلية، أو التقارير

 حصلت عليها الكلية من قبل جهات خارجية في السنوات الخمس األخيرة.

 .على ان يرفق به ملخص يحتوي اآلتي نسخة عن دليل برامج الكلية: 
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 .جميع الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية 

 .المتطلبات العامة والخاصة للتخرج لكل من الكلية، والقسم، والتخصص 

 سون في برنامج الكلية، ومؤهالتهم، ورتبهم، وتخصصاتهم أ سماء أعضاء هيئة التدريس الذين يُدر 

 الدقيقة حسب معادلة الشهادات.

  بالوثائق أو الدراسممممممات التي تعرض نتائج تقييم مخرجات أو نتاجات برامج الكلية، على سممممممبيل قائمة

 المثال، قد يضم الملف الخاص بذلك ما يلي:

 الخريجين أو الطلبة الملتحقين حاليا . الدراسات حول 

  الدراسات التي تُظهر درجة نجاح خريجي البرامج التي تقدمها الكلية في الحصول على وظائف

 ذات صلة بتخصصاتهم. 

 الطلبة. االمسوحات الخارجية فيما يتعلق برض 

 .الدراسات التي تتناول التقييم الداخلي للبرامج 

   ف الطلبة بالخدمات، والتسهيالت، ومصادر المعلومات وتقنياتها المتاحة الوثائق المطبوعة التي تُعر

في الكلية، وأوقات استخدامها، مثل المكتبات، والمختبرات الحاسوبية، والتسهيالت السمعية والبصرية 

 المتوافرة في مصادر التعلم األخرى.

 لم األخرى، والورش التدريبية قائمة بأسماء العاملين في المكتبة الخاصة بالكلية، ومصادر التع

 ومؤهالتهم.

  ،السياسات والتعليمات واإلجراءات الخاصة بتطوير مكتبة الكلية وإدارتها ومصادر المعلومات فيها

 بما في ذلك تطوير مقتنيات المكتبة وخططها التوسعية المستقبلية.

 صادر تي تُقدمها المكتبة ومال نماذج من المقاييس التي تُستخدم لتقرير فاعلية التسهيالت وكفايتها

 المعلومات األخرى وخدماتها وأهدافها.

  الهيكل التنظيمي إلدارة المكتبة في الكلية )إن وجد( وييرها من مصادر التعلم )مراكز الخدمات

 الحاسوبية والوسائل التعليمية واالتصاالت(.

 .السير الذاتية للعاملين في المكتبة والمختبرات والورش التدريبية 

 لصيغ األصلية المكتوبة لالتفاقيات المبرمة من قبل الكلية مع المؤسسات.ا 

 .إحصائية تبين استخدام خدمات الحاسوب، والعودة إلى المصادر المكتبية 

  دراسات أو وثائق تصف تقييم المكتبة أو تقنيات التعلم في الكلية أو عمل المختبرات وورش العمل أو

 المواقع التدريبية.

 ي تتبعها الكلية، فيما يتعلق بتوفير االستخدام اآلمن لمرافقها.السياسة الت 

  جدول يبين استبدال األجهزة والمعدات التدريسية الذي تم في السنوات الثالث األخيرة، والتحديث أو

 التجديد الذي تم على األجهزة المتوافرة والقائمة.

 نوات تبين التغيرات التي تمت في الس الخطة الرئيسة الخاصة بالتسهيالت في الكلية والخرائط التي

 الخمس األخيرة.

 .الخطط السنوية أو طويلة المدى من أجل النهوض بالمصادر المادية بالكلية وتحديثها وصيانتها 

  ،اإلضافات أو التحسينات في المصادر المادية التي طرأت على الكلية في السنوات الثالث األخيرة

 الثالث القادمة. للسنواتر المادية واإلضافات في المصاد اتوالتحسين

 معدل المساحة المخصصة للطالب. 

 ات بنسب اإلشغال لألبنية ومختبرات الجامعة ومكتبتها.ءإحصا 

 .المشاريع المستقبلية للمصادر المادية 

 .األدوات واإلجراءات التي تستخدم لقياس فاعلية البرامج والخطط األكاديمية 
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 ر الخطة الدراسية للبرنامج.وصف لإلجراءات التي تتبع لتطوي 

 :براهين وشواهد ومعلومات تدعم قيام الكلية بتقييم نواتجها وتحليلها مثل 

  ونتائج التقييم التي يتم التأكد من تحقيقها. للكليةاألهداف السنوية 

  أهدافها وفاعليتها. لكليةاالدراسات الخاصة بالتأكد من تحقيق 

 وخريجيها. الدراسات التي تناولت فاعلية البرامج 

 .نتائج تقييم الطلبة للعملية التعليمية في البرامج المختلفة 

 .األدوات واإلجراءات التي تستخدمها الكلية لقياس فاعلية البرامج التربوية التي تقدمها 

  نسمممممبة عدد الدرجات العلمية الممنوحة في الكلية في آخر ثالث سمممممنوات لكل برنامج من البرامج التي

 تقدمها الكلية.

 .آليات اتخاذ القرارات والتخطيط في الكلية والجهات المناط بها اتخاذها 

  عينمات من المواد المطبوعمة التي تبرز التزام الكليمة بتقمديم تغمذيمة راجعة عن فاعلية برامجها لكل من

 الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بها وموظفيها والمجتمع المحلي.

 التي انيط بهمما مهمممة التخطيط أو التقييم لبرامج الكليممة  عينممة من قوائم اللجممان المشمممممممكلممة في الكليممة

 وتطويرها.

 .وصف لإلجراءات التي تتبع لتطوير الخطط الدراسية في الكلية والمجالس التي تقوم بها 

 

 المعيار الرابع: البحث العلمي واالبداع وااليفاد .4
 واإلبداعات واإليفاد، من أجل تعميقتحديد السمممياسمممات والتعليمات والوسمممائل المطلوبة لدعم البحث العلمي 

حمدود المعرفمة وتطويرهما وانتشمممممممارهما، وتطبيقها في خدمة المجتمع ورفع سمممممممويته، وتدريب الطلبة على 

الطرق المنهجية للحصمممول على المعرفة والبحث فيها. وكذلك دعم السمممبل إلكسممماب أعضممماء هيئة التدريس 

لتدريسمممية، والمحافظة على فاعلية التدريس، وتشممممجيعهم البراعة والمهارة في تطوير ممارسممماتهم البحثية ا

 االتهم، والمساهمة في استدامتهم.على اإلبداع في مج

 

 :عناصر المعيار. 4-1

  .البحث العلمي واالبداع .1

 .االيفاد .2

 

 :مؤشرات المعيار. 4-2

 العنصر األول: البحث العلمي واالبداع. 4-2-1

ية، بما في ذلك اهتمامات أعضاء هيئة التدريس فيها، فضال  أن يحدد البرنامج حاجاته وأولوياته البحث .1

عن مجاالت التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة المحلية والدولية، بحيث تنسجم تلك 

 ورسالته وأهدافه. ة البرنامجاألولويات مع رؤي

 .والتعلمأن يكون للكلية سياسة لتجذير العالقة بين البحث العلمي والتعليم  .2

كون ألعضاء هيئة التدريس دور أساسي في تطوير البحث العلمي بما ينسجم مع رؤية البرنامج أن ي .3

 ورسالته وأهدافه.

 أن يوثق البرنامج وسائل البحث وأولويات البحوث فيه. .4

 أن ينعكس التفاعل بين نشاطات التعليم والبحث على المنهج وأساليب التدريس المستخدمة. .5

 وادا  دراسية تسهم في إعداد الطلبة للمشاركة في البحوث وتطويرها.أن تتضمن الخطط الدراسية م .6

 أن يتم توفير الدعم المالي والمادي واإلداري الالزم لتنمية البحث العلمي في البرنامج. .7
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أن يتم منح أعضاء هيئة التدريس الحرية األكاديمية إلجراء األبحاث والدراسات العلمية بشكل يخدم  .8

 ته وأهدافه وينعكس على التخطيط والتطوير والتحسين.رؤية البرنامج ورسال

 أن يشارك أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج في برامج لتطوير القدرات البحثية. .9

أن يبدي البرنامج التزاما  واضحا  بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بالبحث العلمي، والمشاركة في  .11

داعات، وأن يدعم المشاركة في المشروعات واألبحاث المؤتمرات المحلية والدولية، وتشجيع اإلب

 المشتركة مع شركاء استراتيجيين محليين أو دوليين.

 أن يدعم البرنامج إجراء البحوث لخدمة المجتمع وحاجاته االنسانية والتطبيقية. .11

أن يكون هناك سياسة محددة للبرنامج لالرتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية للوصول إلى مستوى   .12

خبراء، وأن يوفر فرصة التدريب والتعليم أثناء الخدمة ألعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير أدائهم ال

في مجاالت التعلم والتعليم الجامعي والتقويم، ومهارات البحث العلمي، واإلشراف والتدريب، وأن 

 .دوليةتتيح لهم فرص حضور الورش والندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية وال

أن يقدم البرنامج الحوافز المادية والرمزية لحث أعضاء هيئة التدريس على النمو المهني وتطوير  .13

 أدائهم األكاديمي والبحثي والتعلم الذاتي المستمر.

أن يُشارك أعضاء هيئة التدريس بفعالية في نشاطات التعلم المستمر والبحث العلمي وحضور  .14

 خصصة والمؤتمرات والندوات.الدورات التدريبية والورش المت

 أن ينافس أعضاء الهيئة التدريسية في الحصول على جوائز محلية وإقليمية ودولية. .15

 .أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على منح تنافسية محلية وإقليمية وعالمية .16

 أن تسجل براءات اختراع ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج. .17

 

 العنصر الثاني: االيفاد. 4-2-2

يكون لدى البرنامج سياسات واضحة وإجراءات محددة تتعلق باالبتعاث واإليفاد، مع االلتزام  أن .1

 بتطبيق هذه السياسات واإلجراءات.

أن يكون للبرنامج اتفاقيات مع مؤسسات علمية للتبادل العلمي سواء في جانب أعضاء هيئة التدريس  .2

 والمؤتمرات والندوات.أو الطلبة أو تبادل الخبرات التدريبية وتنظيم الورش 

يَِجُب أن يسهل البرنامج التبادل اإلقليمي والدولي ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وأن يوفر  .3

 لذلك. المالئمةالمصادر 

 .أن تتضمن ميزانية البرنامج نصوصا  واضحة لدعم االبتعاث واإليفاد والتبادل التعليمي .4

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للمعيار. 4-3

 لسياسات والتعليمات واإلجراءات التي تتعلق بالبحث العلمي وعقد المؤتمرات والندوات واإلبداعات.ا 

  وثائق تبين اتفاقيات التعاون المحلي والدولي والتبادل التعليمي بين الكلية والمؤسمسات العلمية األخرى

 مع أدلة على تطبيق هذه االتفاقيات.

 لبحث العلمي ومتابعته.اللجان األكاديمية المشكلة أليراض ا 

  .نماذج من بحوث أعضاء هيئة التدريس وإبداعاتهم 

 .المعايير واإلجراءات التي تستخدم عند تقويم أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باألبحاث المنشورة 

 .سياسات الكلية فيما يتعلق باالبتعاث، أو اإليفاد، أو اإلبداعات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس 

 دراسممات واألبحاث العلمية واإلبداعات التي تم إنجازها فعليا  من قبل أعضمماء هيئة التدريس ملخص بال

 والطلبة ونوعيتها، وأسماء الدوريات العلمية التي نشرت فيها.

  ،ملخص بدور أعضممماء هيئة التدريس في تطوير ومتابعة السمممياسمممات والممارسمممات المتعلقة باالبتعاث

 لمؤتمرات والندوات.واإلبداعات والبحث العلمي، وا
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   عدد المحاضممرات والندوات وورشممات العمل التي حضممرها وشممارك بها أعضمماء هيئة التدريس محليا

 وإقليميا  ودوليا .

 . عدد المؤتمرات العلمية التي حضرها وشارك بها أعضاء هيئة التدريس محليا  وإقليميا  ودوليا 

 لهم، ومدى تقدمهم في دراساتهم األكاديمية. عدد الطلبة المبتعثين والتخصصات الدقيقةبات ءإحصا 

 .موازنة وميزانية البحث العلمي للسنوات الثالث األخيرة والتعليمات المتعلقة بهما 

 .قوائم بقيمة ما أُنفق على دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس والطلبة في السنوات الخمس األخيرة 

  التي قام بها أعضمماء هيئة التدريس والجوائز ملخص عن أبرز اإلبداعات واألنشممطة العلمية واألبحاث

التي حصملوا عليها، وبراءات االختراع التي تم تسجيلها، وعدد المشروعات التي قام بها أعضاء هيئة 

التدريس بالمشمممممماركة مع باحثين آخرين على المسممممممتوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي في السممممممنوات 

 الخمس األخيرة.

 

 صادر المالية والمادية والبشريةالمعيار الخامس: الم. 5
تحمديد المتطلبات الالزمة إلدارة المصمممممممادر البشمممممممرية والمادية، إلتاحة بيئة تعلم وتعليم فاعلة، والمحافظة 

واإلشممممممراف عليها، وتحصمممممميل المهارات الالزمة للقيام بها، وتوظيفها وتنميتها. ويتضمممممممن إدارة الموارد 

 واالتصاالت. اتيتقنالالبشرية والمالية والمادية ومصادر 

 

 :عناصر المعيار .5-1

 .المصادر المالية .1

 .المصادر المادية .2

 .المصادر البشرية .3

 

 :مؤشرات المعيار .5-2

 (دميزانية التعليمية وتخصيص الموارال) العنصر األول: المصادر المالية. 5-2-1

يط المالي السليم ضمان توفر المصادر المالية الالزمة للبرنامج وحسن إدارتها، من حيث التخط .1

 ووضع الميزانيات الواضحة للبرنامج.

 أن تحدد الكلية الموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة الدراسية، وتضمينها في موازنة الجامعة. .2

أن تتمتع الكلية باستقالل ذاتي كاف  لتوجيه المصادِر المالية بما في ذلك التنسيب بمكافأِة أعضاء   .3

دلة وأن تقدم الكلية البراهين واأل سلوب مالئِم لتحقيق األهداف المحددة مسبقا .الهيئة التدريسية في أ

  ذلك. التي تثبت

أن تشير الوثائق المالية الخاصة بالكلية إلى استقرارها ماليا  في السنوات الخمس األخيرة وفي حالة  .4

لتقليل من التابعة لها ل وجود تذبذب بالوضع المالي على الكلية أن تبين الخطة التي اتخذتها المؤسسة

 هذا التذبذب المالي.

الكلية المساعدات المالية التي تقدمها لطلبتها المسجلين حاليا  ببرامجها، وأن تبرهن على  قترحأن ت .5

 وجود تخطيط للمساعدات المالية للطلبة في ضوء خططها وسياساتها للقبول المستقبلي.

 يرادات والمصروفات.تواجد سياسات للتخصيص المالي وإجراءاته واإل .6

ضمان إدارة مالية مسؤولة وشفافة تتبع اإلجراءات المالية المعمول بها قانونيا  في المؤسسة  .7

 االكاديمية.
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 العنصر الثاني: المصادر المادية. 5-2-2

توفر الموارد المادية المستدامة والكافية لدعم وضمان جودة البرنامج والخدمات مثل المباني  .1

تدريسية ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والمرافق الصحية والمختبرات بما فيها والقاعات ال

مختبرات الحاسوب والورش الفنية والمكتبات والتجهيزات التقنية والبيئية واستغاللها الفعال 

 واخضاعها للصيانة الشاملة والمستمرة.

كون يها شروط األمن والسالمة وأن تأن تتناسب المرافق مع القدرة االستيعابية للطلبة، وأن تتوافر ف .2

 مالئمه لذوي االحتياجات الخاصة.

 

 (الموظفون اإلداريون واإلدارة) العنصر الثالث: المصادر البشرية. 5-2-3

أن تُعين الكلية موظفين مؤهلين لَدْعم تطبيقِ البرنامجِ التعليمي والنشاطاَت األخرى ولضمان اإلدارِة  .1

 .للمصادرالجيدِة واالستغالل األمثل 

توفر العدد الكافي من الكوادر التدريسية واإلدارية من ذوي الخبرة والكفاءة بما يتوافق مع المعايير  .2

 الوطنية والعالمية إلدارة البرنامج وتحقيق اهدافه.

توفر سياسات لالستقطاب والتعيين والتثبيت والترقية والترفيع وإجراءاتها بما يتناسب مع رسالة      .3

 اهدافه.البرنامج و

توفر فرص التنمية المهنية المستمرة من خالل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية  .4

 للكوادر التدريسية واإلدارية.

أن يتوفر بالكلية وحدة إدارية لمراقبة الجودة وإدارتها، ووحدة لتطوير أعضاء هيئة التدريس  .5

 والموظفين ومكتب لمتابعة الخريجين.

موقع الكتروني على الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي على المعلومات األكاديمية أن يتوفر بالكلية  .6

 والتربوية واإلدارية الخاصة بالكلية وأقسامها.

 معمول به في الوحدات األكاديمية واإلدارية للكلية. لةءمساأن يكون هناك  .7

 توفر سياسات واضحة لتقويم الكوادر التدريسية واإلدارية. .8

 

 :لوثائق المطلوبة للمعياراألدلة وا. 5-3

    .سجالت التخطيط المالي والموازنة وشواهد التخصيص المالي لبنود الموازنة 

  ملفات المصادر المادية وسجالت المتابعة واإلشراف واإلحصاءات واالستبانات السنوية حول الرضا

 عن المرافق والخدمات، ومتابعتها، وتحسينها.

 وسجالت  ،تقطاب والتعيين والتثبيت والترفيع والترقيات وإجراءاتهاالوثائق التي تبين سياسات االس

 التنمية المهنية المستمرة للكوادر التدريسية واإلدارية.

 .وثائق حول سياسات الكلية وخططها اإلدارية والمالية 

  شهادة ضمان الجودةلنيل صور عن ميزانية الكلية للسنوات الثالث التي تسبق سنة التقدم. 

  شهادة ضمان الجودةلنيل الميزانية المالية للكلية للسنة التي تقدمت فيها نسخة عن. 

 .الميزانيات الخاصة بالمشاريع االستثمارية المالية للكلية 

  جدول يبين مقدار ما تم إنفاقه على صندوق مساعدة الطلبة والبعثات في السنوات الثالث التي سبقت

 .شهادة ضمان الجودةلنيل سنة التقدم 

 يبين مقدار ما تم صرفه من قبل الكلية للبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي في السنوات الثالث  جدول

 .شهادة ضمان الجودةلنيل التي سبقت سنة التقدم 

  جدول يبين مقدار ما تم إنفاقه على تطوير األبنية والمختبرات والمكتبة في السنوات الثالث التي سبقت

 .الجودةشهادة ضمان لنيل سنة التقدم 
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  جدول يبين مقدار المبالغ المخصصة لالستثمارات المالية والمشاريع الخاصة بالكلية في السنوات

 .شهادة ضمان الجودةلنيل الثالث التي سبقت سنة التقدم 

 .الخطط السنوية أو طويلة المدى من أجل النهوض بالقطاع الصحي المحلي ودعمه 

 

 المعيار السادس: الطلبة. 6
اسمممممممات والتعليمات واإلجراءات المطلوبة المتعلقة بالطلبة، من مرحلة قبول طلبات قبولهم أو تحمديد السمممممممي

تسمجيلهم إلى متابعة شؤون الخريجين منهم، وتوفير الخدمات الالزمة بالصورة المطلوبة لتسهيل تحصيلهم 

عف األداء ديد أسباب ض، وتحوالتمييزالعلمي وحياتهم الجامعية، واسمتخدام أسماليب التقويم المناسبة للقياس 

 األكاديمي ومعالجتها.

 

 :عناصر المعيار. 6-1

  .واالختيار سياسات القبول .1

 .أعداد الطلبة .2

 .اإلرشاد األكاديمي  .3

 .الخدمات الطالبية .4

  .متطلبات التخرج .5

 .انتقال الطالب ومعادلة المساقات سياسات .6

 .متابعة الخريجين .7

 

 :مؤشرات المعيار. 6-2

 سياسات القبول واالختيار العنصر األول: .6-2-1

 واضح في كيفية اختيار الطلبة وقبولهم.اسهام  أن يكون للكلية .1

أن تلتزم الكلية بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وهيئة  .2

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي بخصوص قبول الطلبة واختيارهم.

اسة القبول فيها بشكل دوري، وفقا  للبيانات االجتماعية والسكانيِة والمهنيِة، سي في الكلية اسهام  .3

 واالمتثال إلى المسؤولياِت االجتماعية للمؤسسِة وحاجاِت المجتمِع المحلي.

 العالقة بين اختيار الطلبة والبرنامج التعليمي ونوعية الخريجين عند أَْن تضع الكلية في االعتبار .4

 للكلية.وضع سياسة القبول 

  األخذ بعين االعتبار العالقة بين اختيار الطلبة والبرنامج التعليمي ونوعية الخريجين. .5

أن يكون في الكلية سياسات محددة توجه عملية توزيع الطلبة ووضع المساقات المختلفة المتضمنة  .6

 في الخطة الدراسية التي تقدمها الكلية.

 بالمساقات التي تقدمها الكلية. أن يكون هنالك تحديد واضح لمتطلبات النجاح .7

 

 العنصر الثاني: أعداد الطلبة .6-2-2

 أن يحدد عدد الطلبة بما يتناسب مع إمكانية الكلية في مراحل التعليم والتدريب كافة. .1

أن يتم مراجعة عدد الطالب وطبيعة اختيارهم بالتشاور مع المعنيين وبشكل دوري لتَْلبِية حاجاِت  .2

 المجتمِع.

عند تحديد العدد الذي يقبل في الكلية الطاقة االستيعابية للكلية، وبحيث يراعى عدم تجاوز أن يراعي  .3

( للمواد ذات الطابع 21:1للمواد ذات الطابع السريري و) (8:1)نسبة عضو هيئة التدريس للطلبة 

 النظري(.
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ذين سيتم الطلبة ال مراعاة توفر الجودة في اإلجراءات التدريسية والتدريبية للطلبة عند تقرير أعداد .4

 .قبولهم بالكلية

أن تراعى الطاقة االستيعابية للبرنامج عند تحديد عدد الطلبة المنوي قبولهم في البرنامج بما يتوافق  .5

 .مع متطلبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 

   العنصر الثالث: اإلرشاد األكاديمي. 6-2-3

إرشادهم بحيث يتوافر للطلبة من خالله جميع المعلومات التي توفر الكلية برنامجا  لدعم الطلبة وأن  .1

 تساعدهم في اتخاذ القرارات األكاديمية.  

أن يتوفر للطلبة برنامج إرشاد أكاديمي يقدم لهم اإلرشاد والتوعية عند االلتحاق بالبرنامج وخالل  .2

 .قةالدراسة التخاذ القرارات األكاديمية من خالل توفير المعلومات ذات العال

 أن يتوفر في البرنامج وسائل إلرشاد الطلبة عند التسجيل يقوم بها كادر محدد من قبل ادارة البرنامج. .3

 أن يتم تطوير برنامج اإلرشاد األكاديمي بناء  على نتائج التقويم والتغذية الراجعة. .4

الشخصية  مع األخذ بعين االعتبار الحاجات ،أن يقدم اإلرشاد بناء  على مراقبة تطور الطالب  .5

  واالجتماعية له.

 أن تقدم الكلية برامج لتوعية الطلبة الجدد حول برامجها كافة. .6

 أن يكون في الكلية برنامج لإلرشاد المهني ومساعدة الطلبة على التوظيف بعد التخرج. .7

ويجب أن يشرف عليها موظفون مهنيون ومختصون بالتغذية وأن  ،أن توفر الكلية خدمة الطعام .8

 ذه الخدمات المعايير الخاصة بالصحة والسالمة والتغذية.يتوفر في ه

 أن توفر الكلية النشاطات الالمنهجية التي تدعم النمو العقلي والشخصي وتسرعه. .9

أن تصدر الكلية أدلة أو ييرها من المنشورات بحيث يكون باستطاعة الطلبة الوصول إليها  .11

 واالحتفاظ بها، وتشمل ما يلي:

 ها.رسالة الكلية وأهداف 

  .إجراءات القبول ومتطلباته 

 .معلومات أساسية عن البرامج التي تطرحها الكلية وخططها والمساقات الواردة فيها 

 .متطلبات البرامج ومنح الدرجات العلمية 

 .التسهيالت التي توفرها الكلية لأليراض األكاديمية 

 أجيل واالنسحاب القوانين والتعليمات الخاصة بالسلوكيات المطلوبة من الطلبة، كالت

 والغياب.

  على منح ودعم مالي أو قروض ماليةالفرص المتاحة للحصول. 

 الرسوم وسياسات وإجراءات دفعها واسترجاعها. 

 .التقويم األكاديمي للكلية 

 

 العنصر الرابع: الخدمات الطالبية. 6-2-4

إجراءات واضحة  أن تتوفر خدمات طالبية متوافقة مع رؤية البرنامج ورسالته وأهدافه مع وجود .1

 ومعلنة لتقويم هذه الخدمات وتحديثها وتطويرها بناء  على نتائجها. 

 أن تتوفر الكوادر البشرية المؤهلة لإلشراف على الخدمات الطالبية. .2

 أن يتوفر برنامج فعال وشفاف للمساعدة والدعم المالي للطلبة. .3

خدمات اإلسعاف لطلبتها وخدمات و أن تتوفر خدمة الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة النفسية .4

 ذوي االحتياجات الخاصة.
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أن تتوفر خدمة الطعام )المطاعم( للطلبة الملتحقين بالبرنامج والتي يجب أن يُشرف عليها موظفون  .5

مهنيون ومختصون بالتغذية، وأن يتوافر في هذه الخدمات المعايير الخاصة بالصحة، والسالمة، 

 والتغذية.

بال للطلبة المستجدين لتعريفهم بتعليمات الجامعة والكلية والبرنامج والخدمات أن يوجد برنامج استق .6

 المقدمة ويوزع عليهم خالله دليل الطلبة.

أن تتوفر النشاطات الالمنهجية المالئمة )رياضية أو فنية أو ثقافية أو إعالمية أو ييرها(، التي تدعم  .7

عه بشكل يتسق  مع رؤية البرنامج ورسالته وأهدافه، والتأكد النمو العقلي والشخصي للطلبة، وتُسر 

 من توفر االمكانيات والخدمات والتسهيالت الالزمة للطلبة.

أن يقدم اإلرشاد يير األكاديمي، عند الحاجة، بناء  على مراقبة تطور الطالب مع األخذ بعين االعتبار  .8

 جتماعية له. التحديات النفسية واالنفعالية التي يواجهها، والحاجات الشخصية واال

 أن تتوفر خطط للتوعية واإلرشاد المهني لمساعدة الطلبة للتوظيف بعد التخرج. .9

 أن تتوفر النشاطات المناسبة لتعزيز التفاعل االجتماعي للطلبة فيما بينهم ومع الهيئة التدريسية. .11

 أن يتوفر دليل للطالب يتضمن: .11

 .رؤية البرنامج ورسالته وأهدافه 

 لباته.إجراءات القبول ومتط 

 .معلومات أساسية عن البرنامج وخططه والمساقات الواردة فيه 

 .متطلبات البرنامج ومنح الدرجات العلمية 

 .القوانين والتعليمات الخاصة باإلجراءات المطلوبة من الطلبة كالتأجيل واالنسحاب والغياب 

 .الفرص المتاحة للحصول على منح ودعم مالي أو قروض 

 .التقويم األكاديمي 

 

 العنصر الخامس: متطلبات التخرج. 6-2-5

أن يتوفر ملخص لمتطلبات التخرج للبرنامج مع وجود عملية لضمان وتوثيق السجالت األكاديمية  .1

 للطلبة الخريجين.

 أن تتوفر سياسة واضحة للبرنامج فيما يتعلق بالمواد البديلة. .2

 

 العنصر السادس: سياسات انتقال الطلبة ومعادلة المساقات. 6-2-6

 أن تتوفر سياسات واضحة النتقال الطلبة بين الجامعات أو بين البرامج. .1

 أن تتوفر سياسة واضحة لمعادلة المساقات. .2

 

 العنصر السابع: متابعة الخريجين. 6-2-7

أن يتوفر مكتب لمتابعة الخريجين وحاجاتهم، مع تحديد مهامه وآليات عمله، وأن يقوم عليه كادر  .1

 مؤهل لذلك.

 لخريجين والعمل على إدامتها، واالستفادة منها. لعد البيانات أن تتوفر قوا .2

 أن تتوفر قنوات اتصال متبادلة مع الخريجين وأرباب العمل لتبادل اآلراء حول البرنامج. .3

أن تتوفر آلية لمتابعة مستويات أداء الخريجين في سوق العمل للتأكد من جودة مخرجات البرنامج  .4

 هدافه واالستفادة من ذلك في التطوير.ومدى تحقيق رؤيته ورسالته وأ
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 :ألدلة والوثائق المطلوبة للمعيارا. 6-3

  :السياسات واإلجراءات الخاصة بما يلي 

 .سلوك الطلبة وضبطه 

 .حقوق الطلبة 

 .مسؤوليات الطلبة 

  الطلبة. بشكاوىعملية النظر 

 .الغش والمخالفات المشابهة 

 .األنشطة الرياضية 

 .الرسوم 

 .إعادة الرسوم 

 .دليل الطالب 

 .نُسخ عن رسالة الوحدات الخدماتية في المؤسسة وأهدافها 

 التي تُقدمها المؤسسة للطلبة. ار التي تركتها الخدمات الطالبيةبراهين ومؤشرات حول اآلث 

 .منشورات المؤسسة ذات الصلة بالطلبة 

 .اإلستراتيجية الخاصة بالخدمات الطالبية التي تُقدمها الكلية 

 رات الطلبة إن وجدت.عينة من منشو 

 .التعليمات أو الدستور الخاص باتحاد الطلبة 

 .هيكل يُبين الخدمات الطالبية في الجامعة أو الكلية 

 .جدول خاص بالعاملين في برامج الخدمات الطالبية  

 .منشورات البرنامج ذات الصلة بالطلبة 

  .االستراتيجيات الخاصة بالخدمات الطالبية 

 الخاص باتحاد الطلبة.  التعليمات أو الدستور 

 .هيكل يُبين الخدمات الطالبية 

 .عينات من االمتحانات وأوراق التقويم التي تستخدم في البرنامج 

 .الدراسات التي أجريت لتقويم إجراءات وأساليب التقويم المتبعة في البرنامج أن وجدت 

 .نظام العالمات في الكلية 

 .نظام الكتروني إلرشاد الطلبة أن وجد 

 ذج من الساعات المكتبية.نما 

 .وثائق تبين اإلرشاد األكاديمي واالجتماعي والتوعوي للطلبة 

 .جدول خاص بالخدمات الطالبية والعاملين فيها 

  استبانات خاصة لتقويم الطلبة والخريجين لسياسات القبول والبرنامج اإلرشادي والعملية التعليمية

 والخدمات المقدمة.

 ومدى رضا أرباب العمل عنهم، ومستويات ينلخريجلدراسة الواقع الوظيفي استبانات وبيانات خاصة ب 

أدائهم، ونسب الخريجين الحاصلين على وظائف خالل السنة األولى أو السنة الثانية أو السنة الثالثة من 

 تخرجهم.

 .نماذج من البيانات المتوفرة في قواعد البيانات المتعلقة بالخريجين 

  متابعة الخريجين وأسماء الكوادر القائمة عليه مع سيرهم الذاتية.وثائق تبين مهام مكتب 

 .أجراء مقابالت مع عينات من طلبة البرنامج ومن الخريجين 

 .وثائق عن سياسات معادلة المواد ونقل الساعات والمواد البديلة 
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 .وثائق عن متطلبات التخرج 

 .وثائق مراجعة العالمات 

 

 لمجتمع والعالقات الوطنية والدوليةالمعيار السابع: التفاعل مع ا .7
وضمع األسمس والممارسمات المطلوبة من أجل خدمة المجتمع، بما فيها التعليم المسمتمر وتقديم االستشارات 

الفنية والخدمات المتخصمصة، وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، وتعزيز العالقات مع مؤسسات المجتمع 

المعممارض والنممدوات والمؤتمرات العلميممة والثقممافيممة والتنمويممة  المحلي واإلقليمي وسممممممموق العمممل، وإقممامممة

والتدريبية، وإصمدار المجالت والمنشمورات. وكذلك توثيق العالقات مع المؤسممسات المماثلة في العالم، من 

 من أجل المشاركة وتبادل الزيارات. ل إبرام اتفاقيات علمية وبحثيةخال

 

 :عناصر المعيار .7-1

  .ع والقطاعات ذات العالقةالتفاعل مع المجتم .1

 .العالقات الوطنية والدولية .2

 

 :مؤشرات المعيار. 7-2

 )التفاعل مع قطاِع الصحة( العنصر األول: التفاعل مع المجتمع والقطاعات ذات العالقة .7-2-1

 التزام واضح بالعالقة مع المجتمع متضمنا  في رسالة البرنامج.  .1

 قة مع المجتمع مع توفير المصادر الالزمة.وجود سياسات وخطط واضحة ومحددة للعال .2

بين الكلي ة ووزارة الصحِة والقطاعات الصحية كالخدمات الطبية  واضحة سياسة أن يكون هنالك .3

 الملكية والمنظمات يير الحكومية والمنظمات الصحية المحلية والعربية واإلقليمية والدولية.

وتنفذ المشاريع التي تسهم في تطوير قطاع  ،وتجري الدراسات ،أن توفر الكلية برامج وخدمات .4

 الصحة باستمرار بناء على أولويات محددة وتقدير للحاجات.

إجراء مسوحات خاصة بحاجات القطاع الصحي األردني والعربي واإلقليمي للوقوف على ما  .5

 من مشكالت والعمل على إيجاد الحلول المالئمة الخاصة بها.  هتواجه

ات التقييمية لمعرفة تأثير مشاريعها وخططها الموجهة نحو تطوير القطاع أن تجري الكلية الدراس .6

 الصحي وأن تقدم التوصيات المالئمة بخصوصها.

 .لكليةي لووجود آلية لإلعالن والترويج للنشاطات ذات الصلة وتوثيقها وإدراجها ضمن التقرير السن .7

 مشاركة في النشاطات المجتمعية وذلكوجود آليات لتحفيز الكوادر التدريسية واإلدارية والطلبة لل .8

 عن طريق وضع وزن لها في آليات الترقية والترفيع والتقدير للمشاركين.

ان تتوفر األنشطة والخدمات المتعلقة بحاجة المجتمع والتنمية المستدامة مثل البرامج والدورات  .9

 اسات لتقويم حاجاتالتدريبية والدراسات والمحاضرات والبحوث والتي يتم تحديدها من خالل در

 المجتمع الحقيقية.

 من خالل المجالس االستشارية وييرها.الكلية وجود تمثيل للمجتمع المحلي في  .11

السعي للحصول على الدعم المادي والمعنوي من الجهات المناسبة في المجتمع واستخدام المصادر  .11

 . الكلية ةطلبتاحة في المجتمع لخدمة المادية الم

 .ممارسته بين موظفي وطلبة الكليةالتطوعي ونشر ثقافة العمل  .12

 .ذات العالقة نقابات المهنيةالتعاون مع ال .13
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 العنصر الثاني: العالقات الوطنية والدولية. 7-2-2

 أن تتوفر السياسات التي تحكم بناء العالقات الوطنية والدولية على جميع المستويات. .1

 لمحلي واإلقليمي والدولي.وجود آليات واضحة إلجراء التعاون على المستوى ا .2

 السعي للحصول على المنح والمساعدات المقدمة من مؤسسات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية. .3

 المشاركة بمشروعات ودراسات وأبحاث مع باحثين ومؤسسات تعليمية اقليمية ودولية. .4

 .المشاركة بدورات ومؤتمرات وورش عمل اقليمية ودولية .5

 قطاب طلبة من خلفيات وثقافات مختلفة.وجود آليات ونشاطات الست .6

أخرى داخليا   عال  أن تتوفر برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة مع مؤسسات تعليم  .7

 وخارجيا .

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للمعيار. 7-3

 المسوحات والدراسات واستطالعات الرأي لتقويم حاجات المجتمع إضافة لفعاليات ونشاطات التوعية 

 ذات الصلة.

 .الوثائق التي تبي ن السياسات والخطط واإلجراءات المتعلقة بالمجتمع 

 .الدراسات والبحوث والمشاريع التي تم إجراؤها بالتعاون مع القطاع الصحي المحلي 

 .جدول باألنشطة التي قدمتها الكلية في إطار خدمتها للقطاع الصحي األردني للسنوات الثالث األخيرة 

 وية بأعداد النشاطات وميزانياتها والمبادرات والفعاليات والدراسات والمشروعات ات سنءإحصا

 والبحوث المتعلقة بالمجتمع ومدى االستفادة منها.

 أعداد أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريين والطلبة الذين شاركوا بات ءالوثائق المتعلقة بتوثيق إحصا

 في فعاليات خدمة المجتمع.

 لة بمعايير تقويم أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتقويم الموظفين وترفيعهم.الوثائق ذات الص 

 تي تستهدف أو تتضمن خدمة المجتمعال النشرات. 

 التقارير السنوية للكلية. 

 في لجان المجتمع وهيئاته ومجالسه.الكلية  وثائق مشاركة موظفي 

 يةمؤسسات الطباعل والتعاون مع التقارير التف. 

 مجال  في تي تقدمها الكليةأبناء المجتمع المحلي المستفيدين سنويا  من الخدمات ال ات بأعدادءإحصا

 . اتخصصه

  وقراراته. للكلية االستشاريآليات اختيار ومشاركة أعضاء المجتمع المحلي في المجلس 

 ات سنوية بأعداد الطلبة من المجتمع المحل ي المستفيدين من المنح والقروض الطالبية.ءإحصا 

 ئق التي تبي ن السياسات والخطط واإلجراءات المرتبطة بالتعاون الوطني واإلقليمي والدولي.الوثا 

  الوثائق المتعلقة بالمكاتب أو الوحدات ضمن الهياكل التنظيمية المعنية بالخريجين وكذلك بالتعاون

 الدولي.

 اهم ليات متابعة مذكرات التفنماذج من مذكرات التفاهم واالتفاقيات الموقعة وآليات اعتمادها وتوقيعها وآ

 واالتفاقيات وتقويمها وتنفيذها.

 ات سنوية بالمنح والمساعدات المقدمة من داخل األردن وخارجه.ءإحصا 

 .إحصائية سنوية بالمشروعات والدراسات والدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل المشتركة 

 القة. ات ذات العءاألكاديمية المشتركة واإلحصا وثائق االتفاقيات لتبادل األساتذة والطلبة والبرامج 

 نيةوثائق للتعاون والنشاطات مع النقابات المهنية المع. 

  .الوثائق والسياسات الخاصة والدالة عن مدى التعاون بين الكلية والقطاع الصحي األردني 

 الدراسات والبحوث والمشاريع التي تم إجراؤها بالتعاون مع القطاع الصحي المحلي. 
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 .جدول باألنشطة التي قدمتها الكلية في إطار خدمتها للقطاع الصحي األردني للسنوات الثالث األخيرة 

 

 البرنامج جودة المعيار الثامن: ضمان .8
وضمع األسس والممارسات المطلوبة من أجل المحافظة على الجودة المنشودة في البرنامج ومخرجاته، من 

يمات النماتجمة عن التقويمات المختلفة، الذاتية والخارجية، في ضممممممموء خالل االلتزام بمالتوجيهمات والتوصممممممم

ات الناتجة عن الدراسات الموضوعية من ءالمعايير المرجعية، وبصورة دورية. وتوفير التقارير واإلحصا

 أجل توكيد الجودة وعقد الدورات التدريبية لمعالجة أسباب أي تدن في تحصيل مستوى الجودة المطلوب.

 

 :ر المعيارعناص. 8-1

  ج.في البرنام الجودة االلتزام بتحسين .1

 .الجودة ضمان عمليات إدارة .2

 .المرجعية والمعايير األداء مؤشرات استخدام .3

 

 :مؤشرات المعيار. 8-2

 ليةالكفي  الجودة العنصر األول: االلتزام بتحسين. 8-2-1

رها وتحديد وظائفها إلبراز كلية الطب كمؤسسة حيوية إجراءات المراجعة المنتظمة وتطوي أأن تَْبد .1

 .النواقص وتوثيقها

 أن يشارك جميع أعضاء هيئة التدريس والكادر التدريسي في البرنامج في عمليات التقويم الذاتي .2

 .، وأن يتم التعاون في عمليات إعداد التقارير، وتحسين األداءفي مجال أنشطتهم

ين عنها، وأن تستخدم المعلومات الناتجة أن يتم االعتراف باألخطاء ونقاط الضعف من قبل المسؤول .3

 عن ذلك لعمليات المراجعة وتحسين األداء.

 .أن يتم اإلقرار باإلنجازات المتميزة وتحسين األداء .4

 .نهام أن تُمزج عمليات التقويم والتخطيط للتحسين في عمليات التخطيط المعتادة، وتصبح جزءا   .5

ِة الكلي ة وأهدافها بما يتناس .6 ب والتطور الثقافِي واالقتصادي واالجتماعي والعلمِي أن تكي ف مهم 

 .للمجتمعِ 

راِت في الُعلوِم الطبي ة الحيويِة، العناصِر الخطة الدراسيِة وِعالقاتها بتعدَّل أن  .7 توافق مع التَطَو 

انيِة، والنمط السكاني  والعلوم االجتماعية والسلوكية، والُعلوم السريرية، والتغير في الحياة السك 

 صحِة، واألوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع.وال

ج بموجب الحاجاَت والبيئةَ التي سيعمل بها  .8 أن تعدَّل الكفاءات المطلوبة للطالِب عند التََخرُّ

 الخريجوُن. )التعديل يشمل المهاراَت السريريةَ والصحة العامة(.

 الموارد البشرية.تكي ف سياسِة التعيين وطرِق االختيار حسب حاجة أن  .9

 لسائدة.والتوقعات المستقبلية والظروف ا الحاجاتأن تكي ف سياسةِ القبول وأعداد الطلبة طبقا  لتَْغيير  .11

تَجديد المصادِر التعليمية طبقا  لتَغي ر حاجاِت الكلي ة من أعداد الطلبة، ووضع أعضاء الهيئة  .11

 .لُمعاصرةالتدريسية، والبرنامج التعليمي والمبادئ األكاديمية ا

 أن يتم تطوير مبادِئ اإلدارة والهيكل التنظيمي لمواكبة الظروف المتغيرة وحاجاَت الكلي ِة. .12

 

 ليةالكفي  الجودة ضمان عمليات العنصر الثاني: إدارة. 8-2-2

 تنفيذال وفي ترتيبات األكاديمية امجرفي عمليات التخطيط المعتاد للب أن تدمج عمليات ضمان الجودة .1

 ل كامل بحيث تصبح جزءا  ال يتجزأ منها.بشك

 أن تكون عمليات التقويم:  .2



 

27 
 

 .مبنية على األدلة والبراهين 

  .مرتبطة بالمعايير المناسبة 

   متضمنة لمؤشرات أداء محددة مسبقا. 

 .آخذة في االعتبار التحقق المستقل من تفسير النتائج 

ة وأدوات استطالع الرأي التي يتم النماذج الموحد كليةم عمليات ضمان الجودة في الان تستخد .3

 استخدامها في المؤسسة التعليمية.

راء الطلبة عن مقررات البرنامج وعن البرنامج بأسره، وكذلك أأن تُجمع وتُحلل بيانات استطالع  .4

 راء الخريجين وجهات التوظيف عن البرنامج.أبيانات استطالع 

لمشتملة على توزيع الدرجات ومعدالت تقدم أن تُحفظ البيانات اإلحصائية الخاصة بالمؤشرات، وا .5

الطلبة في البرنامج وإتمامهم للدراسة، في قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها، وتراجع 

 ترد في تقارير البرنامج السنوية.أن بانتظام، و

 أن يعين أحُد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج ليتولى مسؤولية قيادة إدارة عمليات ضمان الجودة .6

المسؤول أعضاء هيئة التدريس والموظفين اآلخرين في أنشطة مركز  صودعمه. وأن يشرك الشخ

 ضمان الجودة.

أن تخضع إجراءات ضمان جودة البرنامج للتقويم والتحسين بانتظام. وأن يتم تبسيط اإلجراءات  .7

 باستبعاد المتطلبات يير الضرورية وتجنب أي إجراء يير ضروري.

يم الجودة شفافة وتشتمل على معايير إلصدار األحكام، ويتم توضيح األدلة أن تكون عمليات تقو .8

 والبراهين المستخدمة.

 

 المرجعية والمعايير األداء مؤشرات العنصر الثالث: استخدام. 8-2-3

 يةلبرامج األكاديمية في الكلاألداء الرئيسة الخاصة با أن يتم بانتظام توفير معلومات عن مؤشرات .1

 المؤسسة التعليمية.التي تطلبها 

وذلك من  ،األكاديمية في الكلية امجبالبر أن تتم الموافقة على المعايير المرجعية للمقارنة الخاصة .2

ل في المؤسسة التعليمية.  قبل اللجنة العليا أو المجلس المخو 

 ارنة المرجعية المستخدمة فيأن يتم توحيد الصيغة أو الشكل الذي يحدد المؤشرات ومعايير المق .3

 مع تلك المستخدمة في جميع أجزاء المؤسسة التعليمية. األكاديمية في الكلية امجالبر

 

 :األدلة والوثائق المطلوبة للمعيار. 8-3

 محاضر االجتماعات التي تبين مدى جودة إدارة عمليات ضمان الجودة. 

 التغيرات التي طرأت على الكلية وبرامجها منذ نشأتها. 

 وير البرامج األكاديمية في الكلية وتعديلها والفاعلية المتحققة بها.الدراسات التي تناولت تط 

   الوثائق التي تبين مشمممماركة أعضمممماء هيئة التدريس وييرهم من الموظفين في البرنامج في عمليات

 ضمان الجودة.

   الوثمائق التي تبين ممدى مناسمممممممبة الخطوات التي تم اتخاذها اسمممممممتجابة للعمليات التي أجريت لتقويم

 برنامج والمقررات، والتقارير التي تم إعدادها.ال

   نتائج فحص البيانات التراكمية لمعرفة ما إذا كان هناك تحسممممن مسممممتمر في التخطيط واإلدارة وفي

 مخرجات التعلم التي يحققها الطلبة.

  اسمممتطالعات الرأي أو المناقشمممات مع أعضممماء هيئة التدريس والموظفين أو الطلبة في البرنامج عن

ة التقارير عن األداء التي يعدها القائمون على إدارة البرنامج، ويشمممل ذلك مدى اعتماد عمليات جود
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التقويم على األدلة والبراهين، وعلى المقارنات المرجعية المناسمممممبة مع المعايير القياسمممممية المرجعية 

  الخارجية.

 ة أو البرنامج حسب مقتضى قرار إنشاء وحدة أو مركز يعنى بالجودة على مستوى المؤسسة أو الكلي

 الحال وتعيين عضو هيئة تدريس في البرنامج للقيام بمهام الجودة واإلشراف عليها.
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 1ملحق رقم 

 معايير المستشفى التعليمي ومواصفاته

 مقدمة

يعتبر المستشفى التعليمي مركزا  علميا  يقدم التدريب السريري لطلبة الكليات الطبية في مرحلتي البكالوريوس 

والتخصصات الطبية العليا وذلك بقصد اكتساب المهارات والمعرفة حول كيفية التعامل مع المرضى، وبذلك 

يجب توفر المناخ التعليمي المالئم لتلك المهمة، كما ينبغي أن يكون التعليم الطبي أحد أهم ركائز هذا المستشفى 

مسمى للمستشفى مثل: "مستشفى جامعي" فإن وضمن الرؤى والمهام والقيم التي يعمل بها،  وفي حالة إضافة 

هذا المسمى محدود في المستشفيات التعليمية المملوكة والمدارة من قبل الجامعة، ويتبع في أنظمته وحاكميته 

أنظمة الجامعة التي تنتمي لها كلية الطب بما فيها الهيئة التدريسية الممارسة في المستشفى، وفي جميع األحوال 

 لتعليمي إن كان تعليميا  أو جامعيا  أن يحقق ما يلي:على المستشفى ا
  

 رسالة المستشفى التعليمي وأهدافه:

 يجب أن يكون للمستشفى رسالة وأهداف واضحة تعكس التزامه وتوجهه التعليمي والبحثي.

 

 الشروط الواجب توفرها في المستشفى التعليمي:

 . عدد األسرة1

 سرير. 211أال يقل عدد األسرة عن 

 االختصاصات .2

 وجود االختصاصات الرئيسة اآلتية:

A. .األمراض الباطنية وفروعها التخصيصية المختلفة 

B. .أمراض األطفال وفروعها 

C. .األمراض النسائية والتوليد وفروعها 

D.  .الجراحة وفروعها المختلفة 

 ( من كادر أي قسم.%81تقل نسبة من لديهم اختصاص فرعي عن ) أاليجب 

 

 ة والتدريبية. الكـوادر الطبي3

 يجب توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية وعلى النحو اآلتي:

A. ( سريرا  21توفير طبيبين اختصاصيين متفريين على األقل لكل )،  أو طبيب اختصاصي واحد

متفرغ وطبيبين اختصاصين يير متفريين، مع مراعاة النسب المنصوص عليها في معايير اعتماد 

 كليات الطب لكل تخصص.

B. يقل المؤهل العلمي لالختصاصي أعاله عن البورد األردني في التخصص الدقيق أو ما يعادله  أال

( سنوات بعد حصوله على البورد 3يجب أن يكون لديه خبرة في التعليم ال تقل عن )وحد أدنى، ك

 األردني في التخصص الدقيق أو ما يعادله.

C. اصيين في كل من االختصاصات الرئيسة ( اختص4يقل عدد االختصاصيين المتفريين عن ) أال

يقل عن  وأال التالية: األمراض الباطنية، والجراحة، واألمراض النسائية، وأمراض األطفال،

اختصاصيين اثنين متفريين في كل من التخصصات األخرى، بغض النظر عن عدد األسرة 

 المخصصة لكل تخصص.
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 . المختبــرات4

A. :يجب توفير المختبرات بفرعيها 

 المختبرات السريريةClinical pathology  والكيمياء الحيوية،  ،والجراثيم ،وتشمل: بنك الدم

 والغدد الصم. والوراثةوالمناعة، وعلم األمراض الجزيئي 

  التشريح المرضيAnatomic pathology  

ويجب أن يكون في كل منهما طبيبان اختصاصيان متفريان على األقل، أو طبيب متخصص واحد 

يقل المؤهل العلمي عن درجة البورد االردني  وال ،متفرغ وطبيبان متخصصان اثنان يير متفريين

 في التخصص.

B. .)أن يكون المختبر مشاركا  بأحد برامج الجودة خارج المستشفى )محلية أو دولية 

C.  ( أن يتوفر في المختبر فحص الخزعة بالتجميدfrozen section ) 

D. ن قبل األطباء االختصاصيين في المختبرأن تصدر النتائج المخبرية م . 
 

 األشعـــــة. 5

A. :وجود قسم أشعة دائم يحقق الشروط اآلتية 

 األجهزة الواجب توفرها:

 .التصوير العادي 

 .الموجات فوق الصوتية 

 /رنين مغناطيسي. تصوير طبقي 

 ( أجهزة أشعة متنقلةPortable X-Ray.) 

 .أجهزة للطب النووي 

 طرة القلبية والدموية.اجهزة اشعة للقس 

B. .تقديم خدمات التقارير بشكل مستمر ودوري 

C. .تقديم خدمات األشعة على مدار الساعة 

D. ( خمسة5وجود اختصاصيين في اختصاصات األشعة المختلفة ال يقل عددهم عن )، يقل المؤهل  وال

 العلمي عن درجة البورد االردني في التخصص.

E.  .وجود شعبة جودة ومراقبة إشعاعية 

 

 العناية الحثيثة. 6

A. ( وجود أسرة للعناية الحثيثة، باإلضافة إلى أسرة الخداج، بواقع سرير واحدICU( لكل )15 )

 سريرا  عاديا . ويتناسب عدد األسرة مع العدد الكلي لألسرة العاملة في المستشفى.

B. .وجود وحدة لتنظير الجهاز الهضمي والتنفسي 

C. توفير التجهيزات الضرورية اآلتية: 

 .أجهزة اإلنعاش 

 أجهزة التنفس االصطناعي 

 ( أجهزة مراقبة مركزيةcentral monitor.) 

 .أجهزة قياس يازات الدم 
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 جهاز الصدمة الكهربائية. 

D. ( ممرضة1وجود كادر تمريضي مدرب بواقع ) /  ممرض لكل سرير في كل وردية وعلى مدار

 الساعة.

E.  اختصاصي في مجال العناية الحثيثة، وإذا وجود طبيب مقيم على مدار الساعة، يعمل تحت إشراف

قل ي تعذر ذلك يجب العمل تحت إشراف اختصاصي متفرغ لدية اختصاص فرعي على األقل وال

 المؤهل العلمي عن درجة البورد االردني في التخصص او ما يعادله.

 

 الطــوارئ. 7

 تجهيز قسم طوارئ يحقق المعايير اآلتية:

A. دمة كهربائية(.ص ،وجود أجهزة ضرورية )إنعاش 

B. .وجود يرفة عمليات في الطوارئ 

C. .وجود عدد من األسرة للمراقبة القصيرة 

D. .وجود خطه للتعامل مع الحوادث الكبيرة 

E. .مراعاة سهولة نقل المريض إلى قسم األشعة 

F. .وجود نظام مطبق لتصنيف مرضى الطوارئ 

G. ي إلشراف على المرضى فوجود أطباء للتخصصات الرئيسة المختلفة، مقيمين على مدار الساعة ل

ئ ارقسم الطوارئ ويعملون تحت إشراف طبيب اختصاصي واحد على األقل، لديه اختصاص طو

أو الباطنية وبمؤهل المجلس الطبي االردني في التخصص او ما أو أحد االختصاصات الجراحية 

 يعادله.

H. وجود فريق إنعاش (CPR team.يعمل على مدار الساعة مع كادر كاف ) 

 

 عمليــاتال .8

 يجب توفر عدد من الغرف المجهزة على النحو اآلتي:

A. ( 4وجود يرف عمليات بواقع) / (.8يقل العدد الكلي للغرف عن ) أالسرير، على  111 يرف 

B. :تكون كل يرفة مجهزة بما يلي 

  أجهزة مراقبة للعالمات الحيويةMonitors. 

 .األجهزة الضرورية والالزمة بحسب االختصاص 

  أجهزة أشعةScreen. 

C. ( ممرضين3يكون الكادر التمريضي لكل يرفة عمليات ) / .ممرضات مع مساعديهم على األقل 

D.  وجود جناح إنعاش ملحق لما بعد العمليةRecovery. 
 

 السجالت. 9

 وجود قسم للسجالت الطبية مجهزا  على النحو اآلتي:

A. .سجالت إلكترونية أو ورقية 

B. .وجود نظام إلدخال وإخراج الملفات 

C. جود نظام للمحافظة على سرية المعلومات.و 

D. :وجود لجنة خاصة للملفات تكون مهمتها 

 .مراجعة السياسات باستمرار 
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 .عمل مراجعة للملفات والتأكد من مدى اكتمال توثيق المعلومات في هذه الملفات 

 .الموافقة على النماذج الخاصة بالملف الطبي 

 

 اللجان الدائمة. 11

A. شفى اللجان التالية على االقل:يجب أن يتوفر في المست 

 لجنة األمور المهنية واألكاديمية. 

  الوفيات واألمراضMortality and morbidity . 

 لجنة السجالت الطبية. 

 لجنة ضبط العدوى. 

 لجنة العالج والمداواة. 

 لجنة السالمة العامة. 

 لجنة أخالقيات المهنة. 

 لجنة بنك الدم. 

 لجنة الجودة. 

  لجنة األنسجةTissue committee. 

 لجنة العمليات. 

 لجنة الكوارث. 

B.  وصالحياتيجب أن يكون لهذه اللجان إطار عمل عام وأن يكون لها مرجعية (terms of 

reference) 

C. .يجب أن تجتمع هذه اللجان دوريا ، وتكون جلساتها موثقة بمحاضر اجتماع خاصة بكل لجنة 
 

 الجودة  .11

( سنوات وأن 3دة )محلية أو دولية( واحدة على األقل خالل )يجب أن يحصل المستشفى على شهادة جو

 إلى ذلك ما يلي: يحقق باإلضافة

A. وجود لجنة للجودة. 

B. وجود مؤشرات جودة رئيسية للوحدات المختلفة. 

C. وجود كادر إداري مناسب للجودة. 

 

 البحث العلمي. 12

 يجب أن يلتزم المستشفى بدعم البحث العلمي من حيث:

A. مراجعة األبحاث العلمية.د لجنة لوجو 

B.  وجود لجنة ألخالقيات البحث العلميInstitution review board IRB. 

C. ( من موازنة المستشفى لدعم البحث العلمي.%5تخصيص نسبة ال تقل عن ) 

 

 التعليم الطبي المستمر. 13 

A. .وجود نشاط علمي منتظم بشكل يومي وأسبوعي لألقسام العلمية 



 

33 
 

B. تــمر أو ورشة عمل( واحد على األقل سنويا .عمل نشاط علمي )مؤ 

C.  يفضل وجود مختبر للتدريب على المهارات الطبيةClinical skills lab. 

D. .االرتباط مع مؤسسة أكاديمية محلية أو خارجية 

 

 النفايات الطبية. 14

 يجب أن يكون للمستشفى ما يلي:

A. .وجود خطة وسياسة واضحة للنفايات الطبية 

B. ل مع النفايات الطبية من حيث جمعها ونقلها وحرقها أو التخلص منها بشكل مناسب.التعامل األمث 

C. .التعامل مع األعضاء البشرية بما يتناسب مع المتطلبات القانونية والدينية واألخالقية السائدة 

 

 التخطيط. 15

 يجب أن يحقق المستشفى التعليمي ما يلي:

A.  واضحة. استراتيجيةوجود خطة 

B. وارث للتعامل مع الحوادث الكبيرة المحيطة.وجود خطة ك 

C. .)وجود خطة إخالء واضحة )خطة السالمة العامة 

D. .وجود خطة واضحة للحصول على الماء، والكهرباء، والغازات الطبية 

E.  المتحان المجلس الطبي االردني. للتأهيلوجود برامج تعليمية وتدريبية 

  

 القاعات والوسائل التعليمية. 16

A. ( مقعدا  على األقل.251رئيسي كبير يتسع لـ ) وجود مدرج 

B. .وجود قاعات فرعية مناسبة لكل طابق على األقل 

C. .وجود وسائل اإليضاح الضرورية لكل قاعة 

 

 المكتبـــة. 17

 يجب أن يحتوي المستشفى على مكتبة تحقق المتطلبات اآلتية:

A. .وجود قاعدة بيانات الكترونية واحدة على األقل 

B. الكتب والدور( :يات إضافة إلى المعاجم والموسوعاتInformation Resources)  حيث يجب

 توفير اآلتي:

 Booksالكتب أوالً: 

  توفير خمسة عناوين مختلفة على األقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبواقع نسختين على

 األقل من كل عنوان.

 جاالت التخصص المختلفة.توفير خمسين عنوانا  على األقل من الكتب المتقدمة في م 

  عنوان. 311يقل مجموع العناوين عن  أالمع مراعاة ما ورد أعاله يجب 

 .يراعى في اختيار الكتب والمراجع والدوريات توفيرها باللغة اإلنجليزية 

  على األقل من الكتب ذات اإلصدارات الحديثة وذلك آلخر سنتين. %51توفير 

 

 Periodicalsالدوريات ثانياً: 

  توفير عشر دوريات في مجال القسم وخمس دوريات في مجال كل تخصص يضمه القسم
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بنوعيها الورقي أو اإللكتروني ويكون ذلك لخمس سنوات سابقة على األقل، وفي حالة االشتراك 

اإللكتروني يتوجب على المستشفى أن يوفر إمكانية الحصول على نسخ مطبوعة عن األبحاث 

 لمن يحتاجها. 

 رامج واضحة لإلعارة تسمح باالستفادة من المراجع والدوريات.وجود ب 

  بتوفير عشرة أجهزة كمبيوتر مربوطة( الشبكة الدوليةinternet وذلك لالستفادة من األبحاث )

 الطبية العالمية مع اتفاقيات تسمح بذلك. 

 

 الحاكمية:. 18

 المستشفى التعليمي:

A.  عن الشؤون األكاديمية لطلبة الطب وتدريبهم في  ونمسؤول حيةوالص الطبيةداء الكليات عميكون

 المستشفى التعليمي بالتنسيق مع رؤساء األقسام.

B.  يجب أن يكون رئيس القسم الطبي متفريا  للعمل في المستشفى، ويتم تعيينه بالتنسيق ما بين عميد

 كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفى. 

 
 ويدار المستشفى من قبل:

A. دير العام: يكون مسؤول عن ادارة كافة شؤون المستشفى.الم 

B.   المدير الطبي: يكون مسؤوال  عن الشؤون المهنية الصحية والطبية، ويجب أن يكون طبيبا

اختصاصيا  في أحد الفروع الطبية ومؤهال  على مستوى رؤساء األقسام، ويتم تعيينه بموافقة رئيس 

 لبتها في ذلك المستشفى.الجامعة التي لديها اتفاقية لتعليم ط

C. .المدير اإلداري: يكون مسؤوال  عن األمور اإلدارية والمالية والخدماتية 

D. ة.ذان يكون للمستشفى مجلس ادارة حسب التشريعات الناف 

 

 بحمد هللاتم 

 


