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 مدخل

في  وما يعادلها علوم اإلسالميةال لبرامج المستمر تحسينالودعم  جودةالهو توفير ضمان  المعاييرإن الهدف من هذه 

ن على األقل من ثمانية فُصول أو ما مجموعه  الّدراسية  الساعاتتراكم رصيد من  )240(درجة  الليسانس المكوَّ

(ECTS)ما يعادلها فيترتب على و العلوم اإلسالمية برامج ومن أجل تقييملما يأمله أصحاب المصلحة.  لبية  ت   ؛

 في هذه الوثيقة.  االمنصوص عليه ثبت أنها قامت بتوفير المعاييرأن تُ  للوكالة مؤسسة التعليم العالي التي تتقدم

 التعريفات

ُمنسجمة مع التعريفات  (İAA)لهيات إلوكالة االعتماد األكاديمي ل معاييرالتقييمات المستندة على ال بّد من أن تكون 

 :حة أدناهالموضّ 

I. والطموحات المهنية التي  يفيةظالو لتعبيرات العامة التي توّصف األهدافاهي  :البرنامج التعليميّة أهداف

 .في المستقبل القريب التعليمي من متخّرجي البرنامج إليها الوصولُ  يُطل بُ 

II. من معارف  التعليمي من البرنامجلحين تخّرجهم الطالب  يجب أن يحصلهما  تفيد :التعليمي مخرجات البرنامج

 .لوكيّاتومهارات وسُ 

III. بهدف مختلفة ُحِصل  عليها باستخدام مناهج جمع وتنظيم المعطيات واألدلة التي تعريف وعملية  تفيد :القياس

 .ةلبرنامج التعليميا وأهداف التعليميامج نإلى مخرجات البرمستويات الوصول  تعيين

IV. :ال بد من . واستخدام مناهج متعددةتتم بوالمعطيات واألدلة الناتجة عن عمليات القياس  تفسيرعملية تفيد  التقييم

عملية  وال بد من ،ةمخرجات البرامج وأهداف البرنامج التعليمي مستويات الوصول إلىمن إعطاء  التقييم عملية

 . التعليمي تحسين البرنامجلواإلجراءات التي ستنفّذ  التي ستتّخذالقرارات في  تخدمالتقييم أن تس

V.  م في كل أسبوع بشكل منتظ   عطاةة المُ راسيّ األعمال الدّ  ِعبءلِ القيمة المكافئة  يفيد :ةراسيالدّ  الساعاترصيد

 .التطبيقيةصة للحِ  ساعات ثالث /ة النظرية أو ساعتان للحصّ  (دقيقة 50)على شكل  خالل فصل دراسيّ 

VI.  ةراسيالدّ  الساعاترصيد ( حسبECTS :) النظام األوربي لنقل وهو النقاط الدراسية التي تحسب حسب

 .وجمع التحصيل العلمي األكاديمي

VII. ESG :.معايير الجودة األوربية الخاصة بالتعليم العالي 

 
 

 المعايير

 1 معيارال

 ةأهداف البرنامج التعليمي

ف األهداف الوظيفية والطّ من أهداف برنامج تعليمية  أن تتشكل ال بد من .1.1 صِّ موحات المهنية التي يُطل ب تُو 
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لكل برنامج  ةتحتوي على عبارات عامّ في المستقبل القريب و التعليمي من متخرجي البرنامج الوصول إليها

 سيتم تقييمه.

 

 :األهدافوهذه 

 . التعليمي األصلية للمؤسسة والكلية والبرنامج الـمهامينبغي انسجامها مع  - أ

الداخليين التعليمي  لبرنامجا مصلحةأصحاب ال بد من تحديدها مع األخذ بعين االعتبار احتياجات  - ب

 .والخارجيين

 .بسهولة إليهايمكن الوصول يجب إعالنها على نحو  - ت

الداخليين  التعليمي برنامجالأصحاب مصلحة احتياجات ضوء  فيديثها في فترات مالئمة يجب تح - ث

 والخارجيين.

 

ن عملية القياس واليجب أن تُ  .2.1 ها، وال بد من فعيلتقييم لتعيين وتوثيق الوصول إلى األهداف التعليمية ويتم تكوَّ

 بمساعدة هذه العملية. ةإثبات أنه تّم الوصول إلى أهداف البرنامج التعليمي

 

 2 معيارال

 التعليمي مخرجات البرنامج

معايير الجودة األوربية الخاصة بالتعليم العالي منسجمة مع  التعليمي يجب أن تكون مخرجات البرنامج .1.2

(ESG) ،  للوصول إلى أهداف  سلوكيات الالزمةوالوالمهارات  ارفلجميع المع كما أنه يجب أن تكون شاملة

أدناه. ويمكن للبرامج  الجدولتحتوي على المخرجات المرتبة في  ، وال بّد من تعريفها بطريقةةالبرنامج التعليمي

 .يةالتعليم هاشريطة تناسبها مع أهداف خاصة بهاأن تقوم بتعريف مخرجات إضافية 

 

 

 

 

 

 1-الجدول

  İAA مخرجات

ما  يستخدمو ،من معرفة العالقات بين هذه المفاهيم يتمّكنو سالميةعلوم اإللالمفاهيم األساسية ل الطالب يدرك

 .خدمات المجتمعمن معلومات نظرية وتطبيقية في مجاالت التعليم والبحث و التعليمي البرنامجحّصله في 
1 م  
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ر يستخدمو يختار ال من تكنولولجيا بشكل فعّ  يستفيدو علوم اإلسالميةلفي مجال ااألدوات المناسبة  ويطوِّ

 المعلومات.
2 م  

في المهارة على تحديد مشاكل دينية قديمة ومعاصرة وتعريفها والتعليق عليها وصياغتها وحلّها، و يمتلك

 .هااالنعكاسات الناتجة عن تطبيق يُقيّم، والمناهج المناسبة للتحليل والتركيب والتمثيل يختار سبيل ذلك
3 م  

. ويقوم لك حسب الحاجةذو قيفر يته كعضو فيل مسؤولحمّ يت وأ بشكل مستقلّ ويعمل يأخذ زمام المبادرة 

 لمن هم تحت مسؤوليته. والمهنيّ  الشخصيّ  الجانببتخطيط الفعاليات الموجهة نحو تطوير 
4 م  

وبلغة أجنبية  التعليميبلغة البرنامج  شفهيا وكتابياالمؤثّر الخطاب و مهارة التواصلمهارة التعبير ويمتلك 

 أخرى على األقل.
5 م  

والتحكم  ،رات العلمية والتكنولوجيةوالوصول إلى المعلومات ومتابعة التطوّ  نفستحفيز ال هارةم يمتلك

 أهمية التعلم مدى الحياة.ب الوعيمع نفس بشكل مستمر، اللوقت وتكييف با
6 م  

م ستخديمواقفه وتصّرفاته، وبيكون قدوة للمجتمع ومها، التي تعلّ  علوم اإلسالميةفي ضوء ما تقتضيه ال يتعامل

 وفق القيم العلمية واألخالقية. االجتماعية المسؤولية بحسّ االختصاصية  هخبرات
7 م  

األمن من جهة  العالمياالجتماعي و ينعلى الصعيد   اوتطبيقاته ةم الدينيّ يهاتأثير المفب يكون على دراية

 والنتائج الحقوقية المترتبة عليها. والصحة واالقتصاد والبيئة ..الخ
8 م  

على التطورات  ويطّلع، دون المساس باألصول والثوابت على التغيرات والمستجدات الحياتية يكون منفتحا

 واالقتصادية والقانونية والسياسية.  واالجتماعية العلمية
9 م  

وذلك من خالل إيجاد عالقات  الفروع العلميةوالتحليل فيما بين  التفسيرالقدرة على البحث والتدقيق ويمتلك 

 العلوم األخرى. فروعو علوم اإلسالميةتربط بين األقسام الفرعية لل
10م  

 مخرجات البرنامج درجة تنفيذوتوثيق تعيين  الستخدامها في وتفعيلهاينبغي تشكيل عملية قياس وتقييم  .2.2

 فصليّا. التعليمي

 مخرجات البرنامج استوفواإلثبات أن الطالب الذين وصلوا إلى مرحلة التخرج قد  طرق تتبّعينبغي تطبيق  .3.2

 .التعليمي

 

 

 3 معيارال

 الطالب

مهم ونجاحاتهم نوعيّة الطالب   ، ولذلك:العلوم اإلسالمية أو ما يعادلهابرنامج في عملية تقييم  مهّمة  وتقدُّ

اكتساب  يساعدهم على على استعدادأن يكونوا  التعليمي في البرنامج ن للقبوليحالمرشَّ يجب على الطالب  .1.3

 ،في الوقت المنصوص عليه سلوكياتو اتمهارو اتمعلوممن  إكسابها التعليميالمخرجات التي يهدف البرنامج 

 ال بد من متابعة المؤشرات التي أُِخذت بعين االعتبارعند قبول الطالب ويجب أن يتم تقييم تغيُّراتها حسب السنوات.و
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الدراسة وفيما يتعلق ب ،موانتقاالتهب القبول الطها فيما يتعلق باتوبتطبيق لفصّ سياسة الكلية بشكل مُ لم بالعيجب  .2.3

 الطلبة. تبادلفي كليتين مختلفتين أو في قسمين ضمن كلية واحدة و

 . تبادل الطلبةاتخاذ التدابير التي تحفّز وتضمن عملية  كليةو/أو ال الجامعةيجب على  .3.3

 من مراعاةالوظيفية، وال بد الدراسية و وضع خططهمفي الطالب  ساعديجب تقديم الخدمات االستشارية التي ت .4.3

 .احتياجاتهم ةتلبيو اإلعاقاتذوي الطالب 

من خالل  التعليمي األخرى في إطار البرنامج فعالياتهمو همجميع دروس الب فيالطّ نجاحات يجب قياس وتقييم  .5.3

 .زنةتّ افة وعادلة ومشفّ  طُرق

 واألفراد. عنيةالم   النتائج إلى الوحدات إرسال ب وتأمينالالط مدى رضا قيَّميجب أن يُ  .6.3

وذلك  التعليمي البرنامج أوجبهاالشروط التي جميع  تُبيّن أنه تم توفُّر طرق آمنةيجب أن يتم تطوير وتطبيق  .7.3

 .البالطّ  جِ ة اتخاذ قرار تخرُّ من أجل إمكانيّ 

 

 4 معيارال

 اتّررق  الم  

 البرنامج التعليمي مخرجاتالتعليمية و البرنامج أهداف تدعم مقرراتنظام التعليمي  لبرنامجلكون ييجب أن  .1.4

 .التعليمي الخاصة بالبرنامج مخرجاتالو

والمهارات  عارفالم إكساب الطالب ضمنأن ت راتمقرّ تطبيق الم في سخد  مناهج التعليم التي ستُ على  يجب .2.4

 .حددةالم اتسلوكيّ وال

 ر الدائم.للتطوّ  قاباليجعله و المنصوص عليها المقرراتيجب أن يتم إيجاد نظام منهجي يضمن تطبيق  .3.4

الخاصة  والكفاءات والمهارات والسلوكيات ارفمعلأن تجهز الطالب على استخدام ا المقرراتيجب على  .4.4

والقدرة على التطبيق العملي لها في  ضمن ظروف وقيود واقعية، الكليةفي  اكتسبوهاالتي  بالبرنامج التعليمي

 ،الصحةو ،ةيالبيئوالمشاكل  يةاالقتصاد الظروفاألخالقيات و مع مراعاة ،المجاالت التي تعتمد على التجربة

 . الستمرارية ا، وقابلية والسياسيةاالجتماعالمشاكل و ،األمنو

 

 5 معيارال

 المتمحور حول الطالب والتقييمم والتعليم علّ تال

أن يكون لهذا النهج و ز الطالب على أخذ دور فّعال في فترة التعلُّم،حفّ بشكل يُ  التعليمي البرنامج أن يُداريجب 

 في عمليات قياس نجاح الطالب وتقييمهم. انعكاس

 .الطالبالمتمحور حول  م والتعليم والتقييمعلّ تاليجب أن يتوافر البرنامج على سياسة  .1.5

 ( في توصيف مواد البرنامج التعليميECTSحسب ) ةرصيد الساعات الّدراسيّ ل العدديّة يمقِ اليجب أن تحدد . 2.5
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 .عبء عمل الطالباستنادا إلى 

 مهنية.التجربة الب الطالب اكسإل معينة آلية التعليمي يجب أن توجد للبرنامج .3.5

 هاحلّ ل ىشكاواستقبال الو الطالب آراء واقتراحاتألخذ  معينةآلية  التعليمي يجب أن يتوافر في البرنامج. 4.5

 .وتقييمها

 6 معيارال

 ةالتدريسي الهيئة

احتياجات  ونكاٍف ويغط أكاديميمستوى  ونيمتلك ةالتدريسي أعضاء الهيئةمن  كافعدد  ال بد من وجود. 1.6

 ةشخصية قادر ذوي واال، وأن يكونوتطويره بشكل فعّ وتقييمه بتنفيذ البرنامج  وا، ويجب أن يقومالتعليمي البرنامج

  ستمراريتها.ال جهودال لبذوومع المؤسسات المهنية والمدنية  المعنيين أصحاب المصلحةعلى تأسيس عالقات مع 

في مواضيع أخرى كالبحث  ةركون مؤثّ تأن لبرامج التعليمية ابجانب أدائهم  الهيئة التدريسيةيجب على . 2.6

إلى الجامعية والخدمات الدينية الموجهة  وظائفللطالب، والقيام بال اإلرشادالعلمي، وتقديم خدمة اإلشراف و

 . لمجتمعا

 ضوابط محددة. إطار ضمن ةاألكاديمي والترقية وظيفلتا عملياتأن تكون . ينبغي 3.6

 ةالتدريسي الهيئة من خارج سيتم جلبهمشروط األهلية والكفاءة في األشخاص الذين  من توافر التحقّق ال بد من. 4.6

 التعليمية. للقيام بالوظائف اعميندك

وتهدف إلى تطوير األساليب  كليةفي ال ةالتدريسي لهيئةلوموجهة  دورية دريبيةت دوراتيجب أن تكون هناك . 5.6

 .التعليمية

 7 معيارال

 ةالماليّ  والمواردي سعم المؤس  ة والدّ حتيّ نية التّ الب  

من أجل  ؛ وذلككافية   روريةجهيزات الضّ رشات والتّ خابر والو  والم   اتفوف والمكتبالصّ يجب أن تكون . 1.7

 االتصال تكنلوجيال نية التحتية، كما يجب أن تصّمم البُ التعليمي خرجات البرنامجومُ  يةعليمهداف التّ األصول إلى الوُ 

 . ةأهداف البرنامج التعليميتحقيق على نحو يدعم والحاسوب 

 الطلبة سواء في الجانب التعليمي أو خارجه من الجوانب ي احتياجاتة مناسبة تُغطّ يّ ت. يجب أن توجد بنية تح2.7

في  المهنية، وأن يوجد النشاطاتاالجتماعية والثقافية، وأن يوجد كذلك ما يدعم التطورات المهنية بتشكيل وسط من 

 .ما يسمح بتوفير مناخ يلتقي فيه الطالب بالهيئة التدريسية كذلك تلك البنية

    .البنية التحتيةفي  للطالب لتوفير مناخ تعليمي وترفيهي آمن اتخاذ التدابير الالزمةيجب . 3.7

 . يجب أن تُراعي البنية التحتية ذوي االحتياجات الخاصة.4.7

بعة موارد المالية واالستراتيجية المتَّ لفي توزيعها ل، وبنّاءةال قيادتهاواإلداري  هادعمفي  الجامعة كونيجب أن ت. 5.7

 . هااستمرار قابليةو التعليمي مستوى يضمن جودة البرنامج على ذلكفي 

تتوفر الموارد على ما يساهم في تطوير نوعية الهيئة التدريسة القائمة ودعمها والحفاظ عليها ضمن  . يجب أن6.7

وما يزيد في نسبة أسباب تفضيل الجامعة وترجيحها على غيرها وضمان المحافظة على سير العملية  هيكليتها
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 .األكاديمية وتطويرها

 وصيانتها. استخدامهاو للبرنامج التعليمي ة الالزمةلبنية التحتينشاء اإل ةالكافي ةالمالي الموارديجب توفير . 7.7

أن  من ال بدو ،التعليمي البرنامج تلبية متطلباتتعمل على  التي مؤّسسيةالخدمات الو الدعم يفموظّ  تأمين. يجب 8.7

 مخرجات البرنامج.حقيق دعم تكافية لال في العدد والنوعية ونواإلداري موظفون الفنيّونال يكون

 8 معيارال

 القرار اتخاذ مراحلاإلدارية و هيكلةال

كما ، في القيام بدورها للجامعة الرئيسيةاإلدارة مع و منسجمة وواضحة مع نفسها إدارة الكلية كونت يجب أن. 1.8

تحقيق غرض بوذلك  ،كذلك ومحددة ةمنسجم لخدميةامرافق الو النشاطات التعليميةالعالقات بين يجب أن تكون 

 أهداف البرنامج التعليمية.

 اإلداريين في الكلية.لموظفين ليجب أن تكون هناك دورات تدريبية دورية وموجهة  .2.8

ب عةوالعمليات  اتيجب توثيق االستراتيجي .3.8 هذه الوثائق  يتم إرسال، ويجب أن لتقييم النتائج التعليمية الـُمتَـّ

ومكتوبة بلغة  قابلة للتطبيق وسهلة الوصول أن تكون ينبغيكما  ،المتعلقة بالنظام اإلداري إلى األفراد المعنيين

  مفهومة.

 .حديثةاستخدام تقنيات التسجيل الب القيام بعملية األرشفةيجب  .4.8

 .الداخلية العملوتيرة  إصالحو تعمل على اختبار وُمساءلة أنظمةٍ تأسيس  على اإلدارة القائمة يجب .5.8

إن -يجب أن تنظَّم جميُع عمليات اتخاذ القرار في هيكلة رئاسة الجامعة والكلية والقسم واألقسام الفرعية  .6.8

 والوصول إلى األهداف التعليمية.  جبشكل يدعم تحقيق مخرجات البرنام -وجدت

 9 معيارال

 المستمرالتحسين 

ُحِصل  عليها من أنظمة  في التحسين المستمر، وهذه النتائج متعلقة باستخدام النتائجيجب أن يتم تقديم أدلة . 1.9

 .التي تّم وضعها سابقاالقياس والتقييم 

مستندة على معطيات يجب أن تكون و ،جه  ن  م  بشكل مُ  جمعها تمّ قد األعمال التحسينية ويجب أن تكون هذه . 2.9

 انالمتعلق نمجاالوعلى رأسها ال التعليمي لبرنامجافي تطوير العلى  نفتحةالجوانب المجميع ب ما له صلةفي ملموسة

 .2 معياروال 1 معياربال

 

 10 معيارال

 التعليمي لبرنامجخاصة باال المعايير

مع العلم بأن هذه المعايير المذكورة في الجدول  ،دةحدّ مُ  المعايير الخاصة بالبرنامج التعليمي كونتيجب أن  .1.10

تناسب برنامجها التعليمي وأهداف  يمكن لكل كلية أن تضع معايير خاصة على ذلكأدناه هي على سبيل المثال، و

 مما يلبي تطلعاتها. ةالتعليمي هابرنامج

 2الجدول 
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 التعليمي لبرنامجبا الخاصة المعايير

 1خ  واالطالع العام على القرآن الكريم.  ما يكفي منه،وحفظ  ة القرآن الكريمتالوفي مهارة ال

 2خ  وفهمها. العربية قراءة المصادر األساسيةفي  الكفاءة

ومعرفة األسس  ،والعبادات واألخالق والمعامالت عقيدةالموضوعات فهم األصول واألسس المتعلقة ب

 التي تستند عليها.

 3خ 

 4خ  أساسا لها. القرآن والّسنة وحدة تتخذ رؤيةامتالك 

نهجّي.امتالك   5خ  فكر وفهم ديني ُكلّّي وم 

 6خ  والمكان.ظهر حسب الزمان تلألفكار الدينية المختلفة التي  تّزنة الفهم الصحيح والتقييم الملكامتالك م

األهلية في إمكانية التطوير الخطابي والسلوكي ضد التوجهات المضّرة بالدين والمجتمع مثل  

 .اإلسالم ومعاداةاستغالل الدين، والعنف، 

 7خ 

 8خ  . المختلفة فسيراتاألفكار والت مواجهةفي  االحترام والعدالة كفاءة

 9خ  .المنظماتص واشخاأل الالمبادئ والقيم  على  ستندرؤية تامتالك 

في تقديم الخدمات الدينية وفي التعليم الديني المرتكز على المصادر الدينية األساسية  الكفاءة

 والمعطيات العلمية.

 10خ 

في  هوعادات أعرافهو هوأخالق اتهعبادو ت المجتمعادعتقمثقيف االجتماعي وفي تقويم كفاءة في التّ ال

 ضوء المصادر األساسية اإلسالمية.

 11خ 

 12خ  ديني. ال اإلرشادشراف وفي اإلومهارة رفة أن يكون صاحب مع

ضوء القيم/المبادئ األساسية مثل العقل  في الكاملة نحو العمل مسؤوليةالل تحمُّ إمكانية الكفاءة في 

 واالستشارة ورعاية األمانة واألهلية والعدالة. رفةوالمع

 13خ 

 14خ  فيما يتعلق بالثقافة والفنون والحضارة اإلسالمية. كلّيّةامتالك معلومات أساسية و

 


