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 :ملخص الدراسة 

ولتحقيع   االعتمعاد األكعادميي ضعو  مععاي  يف واقعع العربامج األكادمييعة باليعات جامععة تععز وتطويرهعا الدراسة إىل معرفة  هدفت   

الععمت إ إعععدادها  ععع ا اسععتمارة ا  ععر ذلععا اسععتادم الباحععث املععفيج الوصعععي القععائم علععل املسععر والتحليعععل  وا  ععر  بفععا   علععل 

ومععاي  للعس االعتمعاد   م0202لععام  الغرض  وإ بفاؤها بعالرجو  إىل مقيعام مؤاعرات ضعمان اجلعودة الجلعاد اجلامععات العربيعة

م 0202وععدلت يف سعبتمرب  0202ال عادرة يف يفعاير   (املسعتو  األو  بدايعة)كادميي وضمان جودة التعلعيم الععاب بعاليمن األ

ضععا  هي ععة التععدريس يف جامعععة تعععز  وإ جلايميععا مععن قبععل لموعععة مععن  ع  لععاالت( 9) مععن األوليععة ب ععور امارة وتاونععت االسععت

 ( .2.02) االختبار وإعادةطريقة االختبار وكان الثبات حسب   لاالت( 6) تاونت منووفقا  ملالحظا م لقيام صدقيا  

 خلطعععل الدراسعععية  ال عععادرة ععععن الاليتععع  والسععع الت األكادمييعععة  وا واإلح عععائياتمعععن الوقعععائ   اوعيفتيععع وتاعععون  لتمعععع الدراسعععة

مقارنعة اعا ورد يف مععاي  االعتمعاد  لتحليعل البيانعات  والفسب امل ويعة  ا  روقام الباحث باستادام املات ة باجلامعة   إلداراتوا

 :ة إىل لموعة من الفتائج   مهيالدراست اوتوصلاألكادميي 

 0232كلية العلوم اإلدارية مع معاي  االعتماد األكادميي حيث يرتاوح عددهم ب   قسام  يتس  عدد  عضا  هي ة التدريس يف  -

والتفاسلية اجلراحة والباطفية   يف  قسام يتع  عددهم مع ه ه املعاي  كماما عدا قسم اإلح ا  فيقل العدد عن قالقة  كحد  دىن   

يف  قسام التشرير ال يتوافر ا د األدىن مفيم ا بيفم 0:32والفسا  والوالدة وطب األطعا   حيث يرتاوح عددهم ب  

السريرية واملياروبيولوجي وطب اجملتمع واألاعة والتمريض وعلم األدوية  بالية   والعسيولوجي والطعيليات واألنس ة والايميا

 .الطب والعلوم ال حية

مجيع  قسام كلية العلوم علل مستو  ( 0: 22)ال يتع  معد  الطلبة إىل كل عضو هي ة تدريس مع معاي  االعتماد األكادميي  -

طالب لال عضو هي ة تدريس  وك لا يف قسم التمريض بالية الطب والعلوم ال حية  220: 4:ب   املعد  يرتاوحو   اإلدارية

 .مع ه ه املعاي  يف قسم الطب البشري يف الطلية نعسيا( 0: 02)بيفما يتع  معد م  ( 0: 08) ي ل ه ا املعد 

وساعات التدريب امليداين يف الاليت   مع وساعات التا ص  ( الثقافية)ب  متطلبات اجلامعة املعتمدة الساعات  يفس م توزيع -

لربامج  ساعة( 020) معاي  االعتماد ويف الوقت نعسه ال تفس م العدد اإلمجاب   ه الساعات كوهنا تت اوز ا د األدىن

 .الباالوريوم يف الاليت 
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من لمو   عداد الطلبة و عضا  هي ة التدريس يف وقت واحد وال تتوافر فييما الاتب % 08تستوعب ماتبمت الاليت  ال -

 .عفاوين لال طالب حسب معاي  االعتماد األكادميي  02بفسبة 

من املساحة املا  ة له يف  0م 0فف يب الطالب يف الاليت   قلة توافر القاعات الدراسية مقابل ارتعا   عداد الطلبة   -
 لسعة األدىن ا د يقل الو     2م 1,5بع املساحة املا  ة للطالبالمت تشرتط مقارنة اعاي  االعتماد األكادميي  القاعة  

 .للطلبة الالي اجملمو  من%( 62) عن واملفاقشات تاواحملاضر  التدريس قاعات لمو 
 :  ومن  برزها الباحث لموعة من التوصيات واملقرتحات ووفقا    ه الفتائج قدم

 .توف   عضا  هي ة تدريس يف الاليات واألقسام  وف  معاي   وخطل إسرتاتي ية  واا يتفاسب مع حاجة الاليات  واألقسام -

ات الطبيعية والعلوم يف التا   معد  الطلبة لال عضو هي ة تدريسإعادة الفظر يف آلية القبو  والتس يل اا يتفاسب مع  -

 .يف التا  ات اإلنسانية واالجتماعية التطبيقية  

 .واحتياجات سوق العمل  ومتطلباته الدراسية  بفا   علل دراسة جدو   تستوعب إماانيات الاليت  فتر األقسام  و الربامج  -

 

Summary of the study: 

   The study aimed to find out the reality of academic programs faculties of the University of Taiz and 

developed in the light of the criteria for accreditation , and to achieve this , the researcher used the 

descriptive approach based on a survey and analysis , and limited to, based on the form mats that 

had been prepared for this purpose , was built by reference to the scale indicators Quality Assurance 

for Universities Union Arabic in 2010 , and the standards of the Council of academic Accreditation 

and quality assurance of higher education in Yemen ( the first level of the beginning ) , issued in 

January 2013 and amended in September 2013 AD and formed form its image of primary (9) areas , 

were judged by a group of faculty members at the University of Taiz , to measure the sincerity , 

according to the observations consisted of (6) areas , and the stability by way of testing and re-

testing ( 0.80 ) .                                                          

The population of the study and appointed documents and statistics and academic records , and 

study plans , issued by the kidneys and the relevant departments of the university , and the 

researcher using a few percentages , data analysis , compared to what was stated in the standards of 

accreditation and the study found a range of results , including: 

- Consistent number of faculty members in the College of Administrative Sciences with academic 

accreditation standards as numbering between 13:3 except ESS decreases the number three , at  
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a minimum , as is consistent numbers with these standards in sections of surgery and internal 

medicine , and reproductive and obstetrics and gynecology and pediatrics , where the numbers range 

between 14:3 , while not having the minimum of them in sections of anatomy and physiology , 

parasites and tissues and clinical chemistry and microbiology , community medicine , radiology , 

nursing and Pharmacology , Faculty of Medicine and Health Sciences .                                          

- Is not consistent rate of students to each faculty member with academic accreditation standards 

(30 : 1) at the level of all sections of the College of Administrative Sciences , and the rate varies 

between 47 : 331 students per faculty member , as well as in the Department of Nursing , Faculty of 

Medicine and Health Sciences , the average ( 85 : 1 ), while the average is consistent (20 : 1) With 

these standards in the Department of Medicine in the coating itself .                                                 

    - Distribution line of credit hours between the requirements of the university ( cultural ) and hours 

of specialization, and hours of field training in the kidneys , with accreditation standards at the same 

time does not fit into the total number of these watches being beyond the minimum (132 ) an hour 

for undergraduate programs in the kidneys .                                        

 

- Do not accommodate my library kidneys 25% of the total number of students and faculty members 

at a time in which the books are not available at 10 addresses for each student by academic 

accreditation standards .                                                

- The limited availability of classrooms versus high number of students , in the kidneys , share of 

student 13:00 2 of the space allocated to him in the hall, compared to the standards of accreditation 

, which requires the space allocated for the student to 1.5 m 2 , and at least the minimum capacity of 

the total classroom lectures and discussions ( 60% ) of the total students .                                         

    According to these results , the researcher presented a set of recommendations and proposals , 

notably: 

- Provide faculty members in colleges and departments , according to the standards , and strategic 

plans , and commensurate with the need colleges , and departments .                                  

- Reconsider the mechanism Admission commensurate with the rate of students per faculty member 

in the disciplines of natural and applied sciences , in the humanities and social disciplines .                 

 - Open sections or programs of study , based on a feasibility study , the potential of the kidneys and 

accommodate the needs of the labor market , and its requirements .                            
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:اإلطار العام للدراسة -أ  

 : مقدمة الدراسة وأهميتها -

 منعاذ  وهفعا  األدا   وميفيعة لتحسع  واععبية رمسيعة ملتطلبعات لتسعت يب الععاب التعلعيم يف اجلعودة ضعمان  نشعطة ظيعرت     

 حاجعة يعاعس لاونعه الفمعاذ   تلعا  قعدم معن الع ي يععد األمرياعي  الفمعوذ   برزهعا لععل الععا،  حعو  اجلعودة لضعمان متععددة

 لتطوير ميم اجلودة ضمان  ن كما مبار  وقت مف  خاصة عا    مؤسسات تعليم الالمركزية  ونشو  الدولة طبيعة اقتضتيا ملحة

 مسعتو  علعل التفافسعية قعدرا ا وتعظعيم ميفيييعا   دا  مسعتو  رفعع علعل مفيعا  املتقدمعة وال سعيما العدو   جلعر  حيعث امليعن 

 التفافسعية  قعدرات البلعدان وزيعادة امليعن تطعوير يف ميمعة مرحلعة الععاب التعلعيم اعوهبا  ويععد حياة مستو  جلس  العا،  هبدف

 األمرياية  املتحدة الواليات مثل كث ة  وضعت دوال   ولقد واقتدار  بثقة املين يف التقدم من ميافيم للارجي  املفاسب فاإلعداد

 ( .:  0220ا ايمي  )العاب التعليم  دا  مؤسسات جودة لضمان دقيقة معاي  وبريطانيا وكفدا 

 وهفا  عامل آخر يعدفع للتعاع  يف  مهيعة ضعمان اجلعودة واالعتمعاد األكعادميي يف التعلعيم اجلعامعي  ويتمثعل يف التوسعع الابع  يف   

التعليم اجلعامعي وانتشعار كثع  معن مؤسسعاته ا اوميعة واخلاصعة  احملليعة العامليعة  اجليعدة والردي عة  لع لا فعإن هفعا  حاجعة إىل وضعع 

 ( .24  :022حيدر  )معاي  للربامج األكادميية المت تليب ا دود الدنيا من املعاي  المت يتع  علييا 

م  و جنز اجمللس مف  0229االعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم العاب يف عام  واتساقا  مع ذلا قامت اليمن بإنشا  للس

إنشائه  عدد من األنشطة واألهداف  سوا    ما يتعل  بالورش واألنشطة والتدريب   و الزيارات اخلارجية  إضافة إىل األدلة واملعاي  

ن اجلامعات ا اومية واخلاصة  وكمرحلة  وىل ستبد  ه ه اجلامعات للمستويات األوىل  وتوقيع اتعاقيات للتقييم ال ايت لعدد م

 .بالتقييم ال ايت لالية الطب والعلوم وال حية وكلية ا فدسة  يف كل مفيا

 تعديله من بد ال بل هو  كما اجلودة واالعتماد يف الغريب الفموذ  تطبي  ميان فالونظرا  للظروف التعليم العاب يف اليمن     

 للوصو  خمتلعا مدخال اجمللس  عد فقد ذلا   جل ومن اليمين ومؤسساته  العاب للتعليم ا الية الظروف يفاسب حىت وتاييعه

 الفمائي املدخل   ويرتاز"الفمائي املدخل" عليه  طل  األكادميي  واالعتماد اجلودة ضمان جلقي  معاي  إىل التعليمية باملؤسسات

  مؤسسات خربة نض ت كلما األكادميي  واالعتماد اجلودة ضمان متطلبات سقف رفع يف التدر  مبد  علل الغرض    ا املعد
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 االعتماد ومرحلة اجلودة  ضمان مرحلة :مها مرحلت   علل الفمائي املدخل تطبي إجرا ات  تقسيم إ وفيه  اليمفية العاب التعليم

 :التاب يف توضيحه سيتم ما حنو علل وذلا مستوي   مفيما مرحلة كل تضم حبيث األكادميي 

 :مها مستوي  املرحلة ه ه وتضم :اجلودة ضمان مرحلة -  وال

 رقم األهلية والاليات العليا واملعاهد اجلامعات إنشا  قانون متطلبات التعليمية املؤسسة جلق   ن يف ويتمثل: مستو  بداية-

 املتطلبات وه ه   هلية  م حاومية املؤسسة ه ه  كانت سوا   (0224) لسفة التفعي ية والئحته   (0228) ةلسف (02)

 .التعليمية للمؤسسة واملالية والقيادية  واملادية  واألكادميية  القانونية  اجلوانب تغطي

 .اجمللس متطلبات وف  فعاال داخليا   جودة نظام التعليمية املؤسسة متتلا  ن يف ويتمثل: مستو   سام -

 :مها مستوي   يضا املرحلة ه ه وتضم :األكادميي االعتماد مرحلة -قانيا  

 لالعتماد العامة املعاي  اإلقليمية ستوياتامل املؤسسة تطب  حبيث  املعفية التعليمية املؤسسة جلق   ن يف ويتمثل: مستو  اجناز-

 .اجمللس يقرها المت العام 

  و الاليات طلبات اجمللس ويقبل  اخلا  لالعتماد العاملية املستويات األكادميي الربنامج حيق   ن يف ويتمثل: مستو  متيز-

 خاصة  مميزات الربنامج  و الالية لد   ن له تب  إذا  "متيز" استو  اخلا  االعتماد علل للح و  التقدم يف راغبةال الربامج

 ." سام"و "بداية" مستويي معاي  حققت قد التعليمية املؤسسة تاون  ن اريطة التعليمية  املؤسسة يف ا  نسبي واستقالال

 ( .2  0202للس االعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم العاب  )

 وعمليات  مدخالت  من جلقيقيا الواجب األدىن ا د متطلبات متثل عامة معاي  ب عتيا ه ه املستو  معاي  اجمللس ويضع

 ربامجبال اخلاصة األكادميية املعاي  وضع علل التعليمية املؤسسات يش ع نعسه الوقت ويف املاتلعة  التا  ات يف وخمرجات

 املستو  معاي  وتتضمن  التفافسية قدرا ا ويدعم متيزها حيق  اا األكادميية اليابرب  الرقي  ا ياعل اا تطرحيا المت األكادميية

 و هدافيا الربامج برسالة األو  املعيار فيت ل .العرعية املعاي  من عددا يضم مفيا كل معاي   مخسة األكادميية للربامج األو 

 ونظام التدريس  هي ة و عضا دراسية ومقررات   خطل من األكادميية للربامج األكادميية بالبفية الثاين ويت ل التعلم  وخمرجات

  الالزمة املادية بالبفية الرابع املعيار يت ل كما األكادميية  للربامج واإلدارية التفظيمية بالبفية الثالث ويت ل والتس يل  القبو 
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 األكادميية امجالرب  لتفعي  املطلوبة املالية باملوارد فيت ل واألخ   اخلامس  ما تعليمية  ومراف  مفشآت من األكادمييةالربامج  لطرح

 ( .0  0202للس االعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم العاب  )

تفاقش واقع الربامج األكادميية  يف كليمت كوهنا    من  مهية املوضو  ال ي تتفاوله  ه ه الدراسة  مهية تأيت قدم تأسيسا  علل ما تو 

خاصة يف ظل التطورات واملتغ ات املاتلعة  ومفيا الطب والعلوم ال حية  والعلوم اإلدارية باجلامعة  وضع بعض الرؤ  لتطويرها 

ساعدة اجلامعة علل معرفة التحديات المت تواجييا  وك لا احتياجا ا ملما يتعل  اعاهيم اجلودة واالعتماد األكادميي  

ميي  وجلس  وظيعة التعليم وإماانيا ا  مما ميافيا من وضع اخلطل  واآلليات املفاسبة  لتلبيتيا  وتوف ها   لتطوير األدا  األكاد

 .دي إىل جودة خمرجات اجلامعةوالتدريس  وما يرتتب علل ذلا  من نتائج  تؤ 

 :التالي  السؤال الدراسة وتتحدد يف  تتبلور مشالة :مشكلة الدراسة  -

 ؟معاي  االعتماد األكادمييو  يف ض امعة تعزجب اإلدارية والعلوم ال حية  والعلوم الطب اليمتبواقع الربامج األكادميية  ما -

 ما الرؤ  املقرتحة لتطوير الربامج األكادميية يف كليات جامعة تعز علل ضو  معاي  االعتماد األكادميي؟ -

 اإلداريععة والعلععوم ال ععحية  والعلععوم الطععب اليععمتبالتعععرف علععل واقععع الععربامج األكادمييععة  :إىل  ععدف الدراسععة :أهددداا الدراسددة  -

 والعلوم ال حية  والعلوم الطب اليمتباقرتاح بعض الرؤ  لتطوير الربامج األكادميية   و ضو  معاي  االعتماد األكادميييف  باجلامعة

 ضو  معاي  االعتماد األكادميي؟ يف باجلامعة اإلدارية

كليمت العلوم اإلدارية  وكلية باليات جامعة تعز  وبالتحديد   تطوير الربامج األكادميية تقت ر الدراسة علل   :حدود الدراسة -

وعن للس االعتماد جلاد اجلامعات العربية  ال ادرة عن ا  ضو  معاي  االعتماد األكادميي يف امعة تعزالطب والعلوم ال حية جب

 . م0202 -0200خال  العام اجلامعي  (املستو  األو  بداية)األكادميي وضمان جودة التعليم العاب باليمن 

 :تابيعرف الباحث امل طلحات الواردة يف ه ه الدراسة علل  الفحو ال :الدراسة مصطلحات  -

االجنليزية  باللغة امل طلر ويعين عليه  واف   ي الشي  الثقة  واعتمد يعين لغة االعتماد :االعتماد األكاديمي -

Accreditation  ( .:00  0228حممد وقرين  )) قبو   و إقرار 

 فحص يف املستادمة واملعاي  األنشطة واإلجرا ات واملقاييس من لموعة بأنه :بأنه (0228)ر خميمعرفه يفاصطالحا    ما

  جلقي  المت تضمن واإلدارية والتفظيمية األكادميية واملقومات الشروط استيعا  من للتحق  التعليمية والبحثية املؤسسات وتقييم
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 مع يتال م بشال اجملتمع وخدمة املعرفة وتطوير والتعلم والبحوث التعليم لاالت يفورسالتيا و هدافيا   املؤسسات ه ه رؤية

 . (:08  0228 رخميم) عامليا   املتعارف علييا املستويات

اعتبار مؤسسة التعليم العاب املرخ ة ترخي ا  مبدئيا  واملعتمدة اعتمادا  عاما   وليا  مؤهلة لتدريس : بأنه ( 0202)ويعرفه حيدر 

 ( .6 0202حيدر  ) بعد جلقيقيا معاي  االعتماد اخلا  المت تضعيا الوزارةخت ص مع  

 قرار إىل  الوصو  بدوهنا ميان ال ومواصعات اروط عن عبارة: بأهنا (0228)ي يعرفيا العرمي :معايير االعتماد األكاديمي -

 املرامي  و القواعد  و األبعاد مجلة إىل تش  وهي االعتماد ه ا علل ا  و  يف الراغبة واملؤسسات للربامج األكادميي االعتماد

ي  العرمي) عالية فييا الفوعية اجلودة مؤارات  ن تثبت حىت وااللتزام العفاية من ومؤسساته التعليم برامج تستوفييا  ن يتع  المت

228  0: ) . 

 . اجرائيا  ويتع  الباحث مع ه ه التعريعات 

 3 اوإجراءاتهمنهج الدراسة  -جد 

ملعرفة واقع الربامج األكادميية باليمت العلوم اإلدارية   استادم الباحث املفيج الوصعي القائم علل املسر والتحليل  وا  ر   

   وبرنالان يف كلية الطب والعلوم ال حية اإلدارية  وعددها سبعة برامج يف كلية العلوم وكلية الطب والعلوم ال حية جبامعة تعز

مؤارات ضمان اجلودة الجلاد اجلامعات المت إ إعدادها   ا الغرض  وإ بفاؤها بالرجو  إىل مقيام  ا  ر استمارةبفا   علل 

ال ادرة عن للس االعتماد األكادميي ( بداية)ومعاي  امستو  األو    م0202ال ادر عن اجلاد اجلامعات العربية عام  العربية

( 9)وتاونت االستمارة ب ور ا األولية من  م 0202وعدلت يف سبتمرب  0202 وضمان جودة التعليم العاب باليمن يف يفاير

فقرة   :0ولا  ا ون الطلبة    اتفقر  8    ولا   عضا  هي ة التدريسفقرات 6  لاالت  هي اجملا  اإلداري والتفظيمي

جيزة واملوارد التقفية  فقرتان  ويفدر  األولا  فقرة   04  ولا  املاتبة  فقرة 00  ولا  الربامج والتا  ات األكادميية

فقرات  ولا  خدمة اجملتمع   9  البحث العلمي  ولا فقرات  0 ولا  القاعات واملراف  من األدوات واألجيزة   :0جلتيما 

.فقرة  46  بإمجابنشاطا    :2فقرتان وتضمان   

من من  عضا  هي ة التدريس يف كليمت الرتبية  والعلوم اإلدارية باجلامعة  واألخ  االحظا م و رائيم  ( 02)وإ جلايميا من قبل 

لا  : لاالت  تتضمن ( 6)وإعدادها ب ور ا الفيائية  حيث تاونت من  خال  ح ف بعض اجملاالت وبعض العقرات    
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 04ولا  املاتبة   فقرات  4  اخلطل واملقررات الدراسيةولا  فقرتان  ا ون الطلبة   ولا     فقرتان عضا  هي ة التدريس

فقرة  04ولا  القاعات واملراف   من األدوات واألجيزة   :0فقرتان  ويفدر  جلتيما ألجيزة واملوارد التقفية  اولا  فقرة  

.فقرة( 64)وبإمجاب   

والس الت األكادميية  واخلطل الدراسية  ال ادرة عن الاليات  واإلح ائياتوعيفتيا من الوقائ  وتاون لتمع الدراسة 

املات ة باجلامعة  من خال  جلليليا يف ضو  ما جا  يف معاي  االعتماد األكادميي ال ادرة عن اجلاد اجلامعات العربية  اإلداراتو 

األكادميي وضمان جودة التعليم العاب باليمن يف ال ادرة عن للس االعتماد ( بداية)ستو  األو  ملومعاي  ا  م0202عام 

.م 0202وعدلت يف سبتمرب  0202فاير ي  

وهي درجة مفاسبة ( 2.02) وقد بلغت درجة الثباتاالختبار وإعادة االختبار وقام الباحث بقيام قبات  داة البحث باستادام 

.إلجرا  البحث  

الفسبة امل وية  اا يتفاسب مع طبيعة البيانات و هداف و  التارارات البسيطة  وهي اإلح ائيةواستادم الباحث بعض الوسائل 

.الدراسة  

 :نتائج الدراسة  -د

بأٌقساميا املاتلعة  وعددها سبعة برامج قام الباحث بعرض نتائج الدراسة وفقا  لسؤا  الدراسة  وطبقا  جملاال ا وحسب كل كلية 

وتعس  ه ه الفتائج  والوصو  إىل لموعة من التوصيات  الطب والعلوم ال حية   وبرنالان يف كلية اإلداريةيف كلية العلوم 

  املعلفة "بداية"ضو  معاي  االعتماد األكادميي  املستو  األو   يفلتطوير الربامج األكادميية   واملقرتحات بفا   علل تلا الفتائج

 .من قبل للس االعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم العاب  باليمن
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 :كلية العلوم اإلدارية باألكاديمية  واقع البرامج  -1

 :لا   عضا  هي ة التدريس ومساعدييم  - وال  

 لية وفقا  للقسم وللدرجة العلميةتوزيع  عضا  هي ة التدريس يف الا

العلمي القسم  
 اإلجمالي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

مشارك أستاذ أستاذ مساعد أستاذ   معيد مدرس 

 24 11 0 8 4 1 االقتصاد

 11 8 0 1 2 0 العلوم المالية والمصرفية

 21 13 0 8 0 0 المحاسبة

 15 10 0 4 1 0 إدارة األعمال

والفنادقالسياحة   0 0 5 0 8 13 

 6 4 0 2 0 0 اإلحصاء

 6 2 0 4 0 0 التسويق

 96 56 0 32 7 1 المجموع

 عضو هي ة ( 2:)عضو هي ة تدريس  مفيم ( 96)يالحظ من اجلدو   ن عدد  عضا  هي ة التدريس يف الالية ومساعدييم 

بدرجة ( 4)بدرجة  ستاذ  ( 0)بيفيم   من إمجاب  عضا  هي ة التدريس يف الالية ومساعدييم  (%0.4:)تدريس بفسبة 

ه قسم احملاسبة   ويأيت قسم االقت اد يف املرتبة األوىل يلي%(80.2)هي ة تدريس مساعدة بفسبة ( 86) ستاذ مشار   مقابل 

 . ا والسياحة والعفادق  مث قسمي التسوي  واإلح  مث إدارة األعما 

ما عدا العلوم املالية وامل رفية  وإدارة األعما   والسياحة والعفادق  والتسوي  االقت اد واحملاسبة و ومن خال  ذلا يتب   ن  ٌقسام 

 للربامج ن يتوافر "   وفقا  ملعاي  االعتماد األكادميي اخلاصة هب ا اجملا   المت جلدد قسم اإلح ا  متتلا كوادر تعليمية مفاسبة

 عضا  هي ة التدريس يف  عددمن %( 22)كادميية كوادر تعليمية مؤهلة وكافية  و ن تع  املؤسسة التعليمية نسبة ال تقل عن األ

ا ي ة   عضا املؤسسة  وان ال يقل عدد  إنشا بعد سبع سفوات من تاريخ %( 42)القسم العلمي علل  ن ت ل ه ه الفسبة إىل 

 محلة الدكتوراه  وان يتوافر عضو هي ة تدريس لال لا  من لاالت التا ص األساسيةالتدريسية عن قالقة يف القسم من 

 .(متطلبات القسم)
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 :مجال شئون الطلبة  –ثانيا  

 :توزيع الطلبة يف الالية حسب التا ص واجلفس ونو  الدراسة 

العلمي القسم  

 اإلجمالي وافدون نفقة خاصة موازي عام

كلي
 ال

نسبة الطلبة 
إلى أعضاء 
 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ هيئة التدريس

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع

 المحاسبة

89
9 81
,5

 

20
4 

18
,5

 

60
4 

94
,5

 

35
 

5,
5 98
 

93
,3

 

7 

6,
3 5 55

,6
 

4 4,
4 

16
06

 

86
,5

 

25
0 

13
,5

 

18
56

 232 

 إدارة األعمال

46
5 

67
,2

 

22
7 

32
,8

 

34
0 

85
,4

 

58
 

14
,6

 

61
 

79
,2

 

16
 

20
,8

 

6 66
,7

 

3 33
,3

 

87
1 

74
,3

 

30
1 

25
,7

 

11
72

 234 

 علوم مالية ومصرفية

42
7 

55
,4

 

34
4 

44
,6

 

15
7 

79
,7

 

40
 

20
,3

 

16
 

80
 4 20
 0 0 5 10
0 

60
0 

60
,4

 

39
3 

39
,6

 

99
3 

331 

 سياحة وإدارة فنادق

17
5 

78
,8

 

47
 

21
,2

 

18
 

81
,8

 

4 19
,2

 

2 10
0 0 0 0 0 0 0 19
5 

79
,3

 

51
 

20
,7

 

24
6 

49 

 التسويق

47
9 

94
,9

 

26
 

6,
1 

26
4 

98
,1

 

5 2,
9 48
 

96
 2 4 0 0 1 10

0 

79
1 96
 

33
 4 82

4 206 

اإلحصاء ونظم 
19 المعلومات

7 

55
,2

 

16
0 

44
,8

 

22
 

84
,6

 

4 15
,4

 

5 10
0 0 0 0 0 0 0 22
4 

57
,7

 

16
4 

42
,3

 

38
8 

194 

 االقتصاد
32

0 

66
,5

 

16
1 

33
,5

 

94
 

82
,5

 

20
 

17
,5

 

5 71
,4

 

2 66
,7

 

2 66
,7

 

1 33
,3

 

42
1 

69
,6

 

18
4 

30
,4

 

60
5 

47 

 اإلجمالي

29
62

 

71
,7

 

11
69

 

28
,3

 

14
99

 

90
 

16
6 10
 

23
5 

88
,3

 

31
 

11
,7

 

13
 

48
,1

 

12
 

51
,9

 

47
08

 

77
,4

 

13
76

 

22
,6

 

60
84

 152 

 :يتضر من اجلدو  

مفيم مقارنة باإلناث  وارتعا  نسبة امللتحق  خاصة يف % :.44ارتعا  اعدد الطلبة علل مستو  الالية  ويشال ال كور  -

قسم احملاسبة باملرتبة األوىل يف عدد امللتحق  يف الفظام ا اومي  والفظام املوازي  والفعقة اخلاصة  والوافدين  الفظام املوازي  ويأيت 

 . ية  وقسم التسوي يليه قسم إدارة األعما   مث قسم املالية وامل رف

 .طالب وطالبة 4:إىل  220  حيث ترتاوح ب  ارتعا  معد  عدد الطلبة مقابل كل عضو هي ة تدريس يف مجيع األقسام -

ارتعا  الطلب االجتماعي والرغبة    جلت ضغلذات داللة بأن الالية و قساميا تت اوز االلتزام بالطاقة االستيعابية  وه ه املؤارات 

 0022للماطل قبو م  ةاالستيعابيحيث كانت الطاقة ته  ة بسوق العمل واحتياجاوالدافعية لاللتحاق بالتا  ات ذات ال ل

  ن : االعتماد األكادميي المت تؤكد  علل معاي م  وه ا ال يتس  مع 0200طالبة لعام  0400طالب وطالبة  لان إ قبو  
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  ةاالستيعابيتطب  املؤسسة التعليمية نظاما  للقبو  والتس يل  حيدد فيه املعدالت املسموح هبا يف القبو  وفقا  خلطل القبو  والطاقة 

 .ملعتمدة لال برنامج ا

مع معاي  االعتماد  يفس م  وه ا ال مقابل كل عضو هي ة تدريس يف مجيع األقسامويفتج عن ذلا ارتعا   عداد الطلبة 

 (.0: 22)واالجتماعية  اإلنسانية ن ال تزيد نسبة الطلبة إىل  عضا  هي ة التدريس يف التا  ات : األكادميي المت تفص علل 

 :لخطط والمقررات الدراسيةامجال  -ثالثا  

 :(التار )درجة العلمية للح و  علل ال عدد الربامج الدراسية والزمن الالزم -0

:(التخرج)درجة العلمية للحصول على ال الزمن الالزم  عدد البرنامج التي ينفذها القسم 

مستوى  مستوى المرحلة الجامعية مستوى الماجستير مستوى الدكتوراه القسم العلمي
 الدكتوراه

مستوى 
 الماجستير

مستوى  المرحلة 
الفصول  عدد عدد السنوات عدد الفصول عدد السنوات عدد الفصول الجامعية  عدد السنوات 

 االقتصاد 1 0 0 4 8 0 0 0 0

 العلوم المالية والمصرفية 1 0 0 4 8 0 0 0 0

 المحاسبة 1 0 0 4 8 0 0 0 0

األعمالإدارة  1 0 0 4 8 0 0 0 0  

 السياحة والفنادق 1 0 0 4 8 0 0 0 0

 اإلحصاء 1 0 0 4 8 0 0 0 0

 التسويق 1 0 0 4 8 0 0 0 0

يتب  من اجلدو   ن  قسام الالية تفع  برنالا  واحدا  فقل  وتتساو  مجيعيا يف الزمن الالزم للتار  وا  و  علل الدرجة 
لان ال يتوافر  ا مواصعات حمددة وتتع  هب ا مع معاي  االعتماد األكادميي  ة  ف و  دراسي( 0)سفوات  ( :)العلمية  بواقع 

 األساسيةددة تتضمن املاونات حمياون للربامج األكادميية مواصعات واضحة و   ن" عاي  المت تؤكد علل ه ه املوواضحة  حسب 
.ملواصعات الربامج األكادميية  
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:(التار ) الدرجة العلميةعدد الساعات املعتمدة للح و  علل  -0  

المجم
 وع

التخصصت عدد ساعا عدد ساعات  
 المقررات الثقافية

 القسم العلمي البرنامج األكاديمي
 ن ع ت

 االقتصاد برنامج االقتصاد  10 133 0 0 143

 العلوم المالية والمصرفية برنامج العلوم المالية والمصرفية  10 129 0 0 139

 المحاسبة برنامج المحاسبة  10 130 0 0 140

 إدارة األعمال برنامج إدارة اإلعمال  10 128 0 0 138

 السياحة والفنادق برنامج السياحة والفنادق  10 136 0 30 176

ونظم المعلومات اإلحصاء برنامج اإلحصاء ونظم المعلومات  10 142 0 0 152  

 التسويق برنامج التسويق  10 143 0 16 169

ساعات التدريب الميداني=ساعات عملية                ت= ساعات نظرية                ع=  ن*   

وساعات التا ص  ويراف  برنالي السياحة والتسوي  ( الثقافية)ب  متطلبات اجلامعة تتوز  يالحظ من اجلدو   ن  عداد الساعات 

ذلا مع معاي  االعتماد األكادميي قارنة او   الدراسية   ه الربامج ساعات التدريب امليداين   كفتا  لورش العمل المت  قرت اخلطل

املعتمدة حيث ساعات العدد وخت  ية لافيا ختتلف يف ( ققافية)املعاي  يف توزيعيا إىل متطلبات عامة  ه ه جند اهنا تتواف  مع

لربامج  ساعة( 020) مع ه ه املعاي  المت جلدد ا د األدىن بعع مساعة معتمدة  وب لا ال تفس  020إىل  046ترتاوح ب  

 .الليسانس/ الباالوريوم
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:لمكتبةاجال م -رابعا    

 عدد النسخ العدد  لمكتبة لجودة االمؤشرات الكمية 

 2-3 0135 وعدد النسخ لكل عنوان المكتبة فيمجموع عناوين الكتب الورقية 

 5 5 مجموع عناوين الكتب االلكترونية

 5 5.0 طالب في المكتبة/ نسبة كتاب ورقي

 5 5 طالب في المكتبة/ نسبة كتاب الكتروني

 3 0 وعدد النسخ لكل عنوان المكتبةفي مجموع عناوين الدوريات 

 5 5 مجموع عناوين الدوريات االلكترونية التي تشتمل عليها المكتبة

  %5 اإلنسانيةنسبة الكتب العلمية الى الكتب 

  ساعات 6 التشغيلية للمكتبة في اليومساعات العدد 

  أيام 6 عدد األيام التشغيلية للمكتبة في اأٍلسبوع

  65 عدد الطلبة إجماليمعدل عدد الطلبة المستفيدين من المكتبة الى 

  0 هيئة التدريس المستفيدين من خدمات المكتبة أعضاءعدد 

  13 في المكتبة قراءةعدد المقاعد المخصصة لل

  0 معدل عدد الكتب المعارة في اليوم الواحد

  5 الحاسوب في المكتبة أجهزةعدد 

  غير معروا خمس سنوات آلخرالحديثة من الكتب  اإلصداراتمجموع عناوين 

  غير معروا خمس سنوات آلخرالحديثة من الدوريات  اإلصداراتمجموع عناوين 

  5 (                  المتخصصون في علم المكتبات والمعلومات)عدد الموظفين المهنيين 

  3 عدد الموظفين غير المهنيين

  5 عمال الخدمةعدد 

  5 في المكتبة اآلليالتصوير  أجهزةعدد 

  5 ستنسا االأجهزة عدد 

  flash  ram           5مرنة  و المدمجة و الحاسوبية  ال عدد األقراص

  5 علميةالفالم عدد األ

  5 حواسيب لألعمال المكتبية                                  عدد ال

  5 حاسوبية                           ال معلوماتللبيانات القواعد عدد 
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ا  وفقا  وقلة توافر مقاعده   غر ح م املاتبةنتي ة ل( مقعدا   24)ة يف املاتبة  ن عدد املقاعد املا  ة للقرا يتب  من اجلدو  

من لمو  % 08وحبيث تستوعب املاتبة 2 م 0,8للطالب اا معدله املا  ةملعاي  االعتماد األكادميي المت جلدد املساحة 

 .هي ة التدريس يف وقت واحد و عضا  عداد الطلبة 

ب  قياسا  إىل معاي  االعتماد األكادميي المت  جلدد كتاب لال طال  (2.9)بفسبة بعدد الطلبة   ةنضافة إىل قلة توافر الاتب مقار إ

الاتب املعارة  كما  ن الاتب و   تدين  عداد املستعيدين من املاتبةك لا   و  دىنعفاوين لال طالب كحد  02ذلا بع 

غ  متوافرة  وتوافر موظف واحد فقل  غ  متا ص  وه ا ال   الت وير ا اسب  و جيزة و جيزةوالدوريات  االلارتونية  

توف  الدوريات والورقية وااللارتونية ملدة مخس نوات سابقة علل األقل  يتواف    يضا  مع معاي  االعتماد األكادميي خب و  

واقع  اااة واحدة لال حاسوب اا ية   و اااات حديثة ب  جيزةحوسبة املاتبة وف  احدث األنظمة ا اسوبية  وخت يص و 

  %82ال تقل نسبة املتا    مفيم عن   نطالب  علل  022طالب  وتعي  عدد من املوظع  بواقع موظف لال  022

.سبب يف ذلا يعود إىل ضعف املوازنة املا  ة للماتبات وخاصة العرعية مفيا  وتدين مستو  االهتمام هباولعل ال  

: الموارد التقنية مجال -خامسا    

:التقفية واألدوات األجيزة -0  

 مدى الكفاية العدد غير متوفر متوفر كليةالتقنية المتوفرة في ال واألدوات األجهزة

 ال يوجد 5   المختبرات ألعمالحواسيب 

 ال توجد غير معروا   مختبرية  أجهزة

 ال توجد 5   مكائن ومعدات

 ال توجد Data Show   5عرض البيانات  أجهزة

 غير كافية 3   عرض الشفافيات أجهزة

 غير كافية 3   عرض الشرائح أجهزة

 غير كافية 3   الفيديو والتلفزيون أجهزة

 غير كافية 3   األوراقتصوير  آالت

 ال توجد 5   والوحدات لألقسامحواسيب مع طابعة  أجهزة

 ال توجد 5   حاسوب الب توب أجهزة
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 :الحاسوبية األجهزة -2

 العدد غير متوفر متوفر :كلية الحاسوبية المتوفرة في ال األجهزة

 5  5 للموظفين والعاملين

 5  5 هيئة التدريس ألعضاء

 5  5 للطلبة

 5  5 اإلداريينللقياديين 

توافر جياز واحد لال من عرض الشعافيات وعرض الشرائر وآلة ت وير األوراق والعيديو  بيفما ال تتوافر يتضر من اجلدو  

لال  عرضمعاي  االعتماد األكادميي تشرتط توافر جياز   نهي ة التدريس واملوظع   يف ح   و عضا للطلبة  األخر  األجيزة

طالب  وجياز حاسوب مع طابعة لال  02قسم علل األقل  وجياز حاسوب لال عضو هي ة تدريس  وجياز حاسوب لال 

 . قسم
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 :القاعات الدراسية والمرافق مجال  -سادسا  

 أومعدل ساعات التشغيل  2م/معدل عدد الطلبة 2معدل المساحة م عدد المقاعد العدد ومرافقها كليةال قاعات
 االستخدام

 مدى كفايتها

 كافيةغير   ساعات 6 3  13 3 المكتبة

 كافيةغير       0 القاعات الدراسية إجمالي 

 ال توجد 5  55 5 5 مدرج النشاطات

 كافيةغير   ساعات 6 3 055 لكل قاعة 055 3 العامةقاعات المحاضرات 

 كافيةغير   ساعات 6 3 265 لكل قاعة 265 3 متوسطة قاعات محاضرات

 كافيةغير   ساعات 6 3 15 لكل قاعة 15 3 قاعات محاضرات صغيرة

 ال توجد  5 5 55 5 المختبرات البحثية

 ال توجد 5 5 5 55 5 مختبر اللغات

 كافية ساعات 6 3 25 05 2 مختبر الحاسوب

 ال توجد 5 5 5 55 5 الرياضية القاعات

 ال توجد 5 55 5 5 5 الورش الفنية

 ال توجد 5 5 5 5 5 المعامل

 غير كافي  (676)معدل عدد الطلبة لكل موظف تسجيل  6 2 مكاتب التسجيل والقبول

معدل المساحة  (1) معدل الموظفين فيها  1 1 اإلداريينمكاتب 
 (2م30)

 كافيةغير   

 ال توجد  (5)هيئة التدريس فيها  أعضاءمعدل  55 5 األكاديميينمكاتب 

 غير كافية  (  2م 05) معدل مساحة المكتب 2 2 يد والنوابمكاتب العم

 كافية  (   2م 0)معدل مساحة المكتب 3 3 األقساممكاتب رؤساء 

 ال يوجد    5 5 سكن الطلبة

 كافية     3 عيادة طبية

 كافية     3 لألكاديميينحمامات 

 كافية     3 حمامات للموظفين

 ال توجد     5 حمامات للطلبة



 

 

 18 | لصفحةا  

 

 غير كافية     5 مطاعم

 غير كافية     3 بوفيات

 ال توجد     5 غرا استراحة الطالبات

 ال توجد     5 مصلى الطالب

 ال توجد     5 مصلى الطالبات

تتواف  مع معاي  االعتماد األكادميي المت وك لا توافر خمتربي حاسوب   ن مااتب العميد ورؤسا  األقسام يالحظ من اجلدو  
ن ع املشرتكة املااتب يف ااص لال املا  ة املساحة تقل الو   دىن كحد2 م9  عن املفعرد املاتب مساحة تقل التب   ن 

 .  (0م8.8)
من املساحة املا  ة له يف  0م 0ن يب الطالب  حيثتوافر القاعات الدراسية مقابل ارتعا   عداد الطلبة   قلةلان هفا   

قلة خمتربات ا اسوب وفقا  لعدد الطلبة   و إلداري   واوافر مااتب خاصة بأعضا  هي ة التدريس  تت يف الوقت نعسه الو  القاعة  
ال وه ا كله   طالب646حيث ت ل إىل وارتعا  عدد الطلبة مقابل كل موظف تس يل    ك لا ضعف توافر املراف  املاتلعة

 بالوسائل ومزودة الطلبة  الستيعاب كافية التدريس قاعات تاون  نالمت تؤكد علل يتس  مع معاي  االعتماد األكادميي 

 تاواحملاضر  التدريس قاعات لمو  لسعة األدىن ا د يقل الو     2م 1,5املساحة املا  ة للطالب حبيث تاون  التعليمية
 عامل ) التدريس هي ة  عضا  مااتب تاون  نو   واحد وقت يف الطلبة لعدد الالي اجملمو  من%( 62) عن واملفاقشات

 كما اخلاصة االستشارات علل ا  و  للطلبة وتتير والبحثية  اإلدارية مياميم ولةمزا علل يساعدهم اا مفاسبة( ومتعرغ 

 يزيد  الو   مفاسب بشال مياميم تسي  علل تساعدهم مفاسبة زاتوجتيي كافية اساحات مااتب لإلداري  يتوفر  ن جيب

 حاسوب وحدة 02علل حيتوي األقل  علل حاسوب خمترب ف تو و   طالب( 022)عن تس يل موظف لال الطلبة عدد

وصيدلية وخمترب للعحوصات ومزودة باألجيزة واألدوات باإلضافة إىل عيادة طبية   طالب( 822)ل لا طابعات 2 مع حديث 
 وراتود والطلبة  واإلداري  التدريس هي ة ألعضا  مياهودورات  رياضية وصاالت مالعب  منك لا املراف  املاتلعة الالزمة  و 

 /ومطاعم م ليات  /ومساجد املياه  خزاناتو   السيارات ومواقف اخلضرا  املساحات  و بالطالبات خاصة مستقلة مياه

 .مفاسبة صحي صرف واباة كافت يات 
 :كلية الطب والعلوم الصحية واقع البرامج األكاديمية ب -2
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 :لا   عضا  هي ة التدريس ومساعدييم  – وال  

 توزيع  عضا  هي ة التدريس يف الالية وفقا  للقسم للدرجة العلمية

 القسم العلمي

 والبرنامج الدراسي

 اإلجمالي التدريس ومساعديهمأعضاء هيئة 

 معيد مدرس مساعد أستاذ مشارك أستاذ أستاذ

 25 11 0 14 0 0 الجراحة

 3 0 0 3 0 0 الجلدية والتناسلية

 3 3 0 0 0 0 التشريح

 21 11 1 7 2 0 الباطنية

 8 4 0 3 1 0 النساء والوالدة

 2 1 0 1 0 0 الفسيولوجي

 8 3 1 4 0 0 طب األطفال

 2 1 0 1 0 0 الطفيليات

 3 2 0 1 0 0 األنسجة

 2 2 0 0 0 0 الكيمياء السريرية

 4 3 0 2 0 0 الميكروبيولوجي

 5 0 2 0 0 0 طب المجتمع

 2 0 1 1 0 0 األشعة والعالج اإلشعاعي

 3 3 0 0 0 0 التمريض

 3 3 0 0 0 0 علم األدوية

 94 49 5 37 3 0 المجموع

عضوا   متثل هي ة التدريس املساعدة  كثر من ( :9)يتب  من اجلدو   ن عدد  عضا  هي ة التدريس ومساعدييم يف الالية 

 التفاسليةإىل امتال   قسام  وباإلضافةالف ف  باإلضافة إىل عدم توافر درجة  ستاذ  ويرتكز معظميم يف قسمي اجلراحة والباطفية  

 قسام التشرير والعسيولوجي والطعيليات واألنس ة للحد األدىن من  عضا  هي ة التدريس بيفما   األطعاوالوالدة وطب  والفسا 

 السريرية واملياروبيولوجي وطب اجملتمع واألاعة والتمريض وعلم األدوية ال تتوافر فييا كوادر تعليمية كافية  وفقا  ملعاي    والايميا
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األكادميية كوادر تعليمية مؤهلة وكافية  و ن تع  املؤسسة  للربامج ن يتوافر " االعتماد األكادميي اخلاصة هب ا اجملا   المت جلدد 

%( 42) عضا  هي ة التدريس يف القسم العلمي علل  ن ت ل ه ه الفسبة إىل  عددمن %( 22)التعليمية نسبة ال تقل عن 

ا ي ة التدريسية عن قالقة يف القسم من محلة الدكتوراه  وان   عضا املؤسسة  وان ال يقل عدد  ا إنشبعد سبع سفوات من تاريخ 

 (.متطلبات القسم)يتوافر عضو هي ة تدريس لال لا  من لاالت التا ص األساسية 

:مجال شئون الطلبة  -ثانيا    

:توزيع الطلبة يف الالية حسب التا ص واجلفس ونو  الدراسة  

 القسم
علميال  

 اإلجمالي وافدون نفقة خاصة موازي عام

كلي
 ال

نسبة الطلبة 
إلى أعضاء 
 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ هيئة التدريس

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع

الطب 
96 البشري
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72
,4
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3 
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23
 

31
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0 0 0 0 0 0 11
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28
,3

 

30
2 

71
,1

 

0 0 0 0 11
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36
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55
8 

63
,5

 

99
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من  مجاب   %62.8يف قسم الطب البشري  ومعظميم من اإلناث بفسبة  نيتضر من اجلدو   ن  غلب الطلبة يف الالية يتمركزو 

لل كور  مقابل اخنعاض عددهم يف قسم التمريض العاب وقد يعود ذلا إىل طبيعة ميفة الطب  وت ورات % 26.8ونسبة الطلبة 

ق  بفظام الفعقة اخلاصة  وك لا الطلبة ورغبا م  وك لا معد  القبو   وواقع سوق العمل  ويالحظ ايضا  ارتعا  نسبة امللتح

خت ص الطب يف   (0: 02)معاي  االعتماد األكادميي  يتفاسب معلال عضو هي ة تدريس الوافدين  كما  ن معد  عدد الطلبة 

  ويب  ه ا طالب لال عضو هي ة تدريس :0حيث ت ل الفسبة إىل خت ص التمريض مع  تتع  ه ه الفسبةيف ح  ال    البشري

طالب  وه ا ال  062طالب لان إ قبو  ( 92)و  فوق الطاقة االستيعابية حيث جلدد اإلح ائيات  ن املاطل قبو م  ن القب

 ن تطب  املؤسسة التعليمية نظاما  للقبو  والتس يل  حيدد فيه املعدالت املسموح هبا يف : يستقيم مع معاي  االعتماد األكادميي يف

 .  املعتمدة لال برنامج ةقة االستيعابيالقبو  وفقا  خلطل القبو  والطا
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 : الخطط والمقررات الدراسيةمجال  –ا  ثالث

 :(التار )درجة العلمية للح و  علل ال الربامج الدراسية المت يفع ها  والزمن الالزم -0

:(التخرج)درجة العلمية للحصول على ال الزمن الالزم  عدد البرنامج التي ينفذها القسم 

مستوى  مستوى المرحلة الجامعية مستوى الماجستير مستوى الدكتوراه القسم العلمي
 الدكتوراه

مستوى 
 الماجستير

 مستوى

 عدد السنوات عدد  الفصول عدد السنوات عدد الفصول عدد السنوات عدد الفصول المرحلة الجامعية

 الطب البشري 1 0 0 6 12 0 0 0 0

 التمريض العالي 1 0 0 5 10 0 0 0 0

سفوات للطب البشري  ( 6)يتب  من اجلدو   ن كل قسم يفع  برنالا  واحدا   والزمن الالزم للح و  علل الدرجة العلمية بواقع 

ومدته سفة يف برنامج الطب البشري  وستة ايور يف برنامج ( االمتياز)سفوات للتمريض العاب إضافة إىل التدريب امليداين ( 8)و

ع معاي  االعتماد األكادميي  لان ال يتوافر  ا مواصعات حمددة وواضحة  حسب ه ه املعاي  المت تؤكد   وه ا يتواف  مالتمريض

.ملواصعات الربامج األكادميية األساسيةياون للربامج األكادميية مواصعات واضحة وحمددة تتضمن املاونات   ن" علل   

:(تار ال) عدد الساعات املعتمدة للح و  علل الدرجة العلمية -0  

 المجموع
التخصصت عدد ساعا عدد ساعات المقررات  

 الثقافية
 القسم العلمي البرنامج األكاديمي

 ن ع ت

 الطب البشري  برنامج الطب البشري  10 1894 1218 عام كامل                                                                                                                                    3122

 التمريض العالي برنامج التمريض العالي  10 110 170 6شهور  290

ساعات التدريب الميداني=ساعات عملية                ت= ساعات نظرية                ع=  ن*   

ويعود ذلا إىل ( نظرية  عملية  تدريب ميداين)خت ص توز  ب  ساعات ققافية  وساعات تيالحظ من اجلدو   ن عدد الساعات 

اقارنة ذلا مع معاي  االعتماد األكادميي جند  هنا تتواف  مع و   طبيعة اخلطل الدراسية القائمة علل نظام الوحدات وحل املشاالت

/ لربامج الباالوريوم ساعة( 020)عن  ه ه املعاي  يف توزيعيا لافيا ال تتع  مع ه ه املعاي  يف عدد الساعات املعتمدة المت تزيد

 . وا فدسة الطب خت  ات يفالليسانس 
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 :لمكتبةا مجال -رابعا  

 عدد النسخ العدد  لمكتبة لجودة االمؤشرات الكمية 

 2-3 0555 وعدد النسخ لكل عنوان المكتبة فيمجموع عناوين الكتب الورقية 

 5 5 مجموع عناوين الكتب االلكترونية

 5 0.0 طالب في المكتبة/ ورقي نسبة كتاب

 5 5 طالب في المكتبة/ نسبة كتاب الكتروني

 3 22 وعدد النسخ لكل عنوان المكتبةفي مجموع عناوين الدوريات 

 5 5 مجموع عناوين الدوريات االلكترونية التي تشتمل عليها المكتبة

  %355 اإلنسانيةنسبة الكتب العلمية الى الكتب 

  ساعات 6 التشغيلية للمكتبة في اليومساعات العدد 

  أيام 0 عدد األيام التشغيلية للمكتبة في اأٍلسبوع

  15 عدد الطلبة إجماليمعدل عدد الطلبة المستفيدين من المكتبة الى 

  22 هيئة التدريس المستفيدين من خدمات المكتبة أعضاءعدد 

  60 في المكتبة قراءةعدد المقاعد المخصصة لل

  0 عدد الكتب المعارة في اليوم الواحد معدل

  3 الحاسوب في المكتبة أجهزةعدد 

  غير معروا خمس سنوات آلخرالحديثة من الكتب  اإلصداراتمجموع عناوين 

  غير معروا خمس سنوات آلخرالحديثة من الدوريات  اإلصداراتمجموع عناوين 

  5 (                  المتخصصون في علم المكتبات والمعلومات)عدد الموظفين المهنيين 

  0 عدد الموظفين غير المهنيين

  2 عمال الخدمةعدد 

  5 في المكتبة اآلليالتصوير  أجهزةعدد 

  5 ستنسا االأجهزة عدد 

  flash  ram           355مرنة  و المدمجة و الحاسوبية  ال عدد األقراص

  5 علميةالفالم عدد األ

  5 حواسيب لألعمال المكتبية                                  عدد ال

  5 حاسوبية                           ال معلوماتللبيانات القواعد عدد 
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توافر عدد الاتب  وقلة   غر ح م املاتبة نتي ة ل( مقعدا   :6)قلة عدد املقاعد املا  ة للقرا ة يف املاتبة تضر من اجلدو  ي

مساحة املاتبة  صغر عدد املستعيدين من املاتبة  و ضعف يف وهفا  كتاب لال طالبع   (8.:)اعد   نسبة إىل عدد إىل الطلبة

شابه  سباب ذلا الت وير  واألفالم العلمية  وتتا اسب و ميفي   و جيزة ال يتوافر موظع  دد املقاعد املا  ة للقرا ة  و عقلة و 

 .مع بقية الاليات  وقد سب  ا ديث  عفيا

وحبيث 2 م 0,8معاي  االعتماد األكادميي   حيث  ن ه ه املعاي  جلدد املساحة املا  ة للطالب اا معدله ال يتع  ه ا معو 

عفاوين لال طالب كحد  02   و ن تتوافرمن لمو   عداد الطلبة و عضا  هي ة التدريس يف وقت واحد% 08تستوعب املاتبة 

 دىن  وتوف  الدوريات والورقية وااللارتونية ملدة مخس نوات سابقة علل األقل  وحوسبة املاتبة وف  احدث األنظمة ا اسوبية  

طالب  وتعي  عدد من املوظع  بواقع  022وخت يص  جيزة حاسوب اا ية   و اااات حديثة بواقع  اااة واحدة لال 

 % .82تقل نسبة املتا    مفيم عن طالب  علل  ن ال  022موظف لال 

 : الموارد التقنيةجودة  مؤشرات -خامسا  

 :التقفية واألدوات األجيزة -0

 مدى الكفاية العدد غير متوفر متوفر كليةالتقنية المتوفرة في ال واألدوات األجهزة

 كافية 3   المختبرات ألعمالحواسيب 

  معرواغير    مختبرية  أجهزة

  5   مكائن ومعدات

 كافية Data Show   6عرض البيانات  أجهزة

 كافية 0   عرض الشفافيات أجهزة

 كافية 0   عرض الشرائح أجهزة

 كافية 0   الفيديو والتلفزيون أجهزة

 كافية 2   األوراقتصوير  آالت

 ال يوجد 5   والوحدات لألقسامحواسيب مع طابعة  أجهزة

 ال يوجد 5   حاسوب الب توب أجهزة
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 :الحاسوبية األجهزة -2

 العدد غير متوفر متوفر :كلية الحاسوبية المتوفرة في ال األجهزة

 ال يوجد  5 للموظفين والعاملين

 ال يوجد  5 هيئة التدريس ألعضاء

 ال يوجد  5 للطلبة

 ال يوجد  5 اإلداريينللقياديين 

لال من عرض الشعافيات وعرض الشرائر والعيديو  وآلت  لت وير األوراق بيفما ال تتوافر جياز  :توافر يتضر من اجلدو  

األجيزة األخر  للطلبة و عضا  هي ة التدريس واملوظع   يف ح   ن معاي  االعتماد األكادميي تشرتط توافر جياز عرض لال 

طالب  وجياز حاسوب مع طابعة لال  02ال قسم علل األقل  وجياز حاسوب لال عضو هي ة تدريس  وجياز حاسوب ل

 .قسم 

 :القاعات والمرافق  مجال -سادسا  

 مدى كفايتها معدل ساعات التشغيل او االستخدام 2م/معدل عدد الطلبة 2معدل المساحة م عدد المقاعد العدد ومرافقها كليةال قاعات

 كافية ساعات 6 3  60 3 المكتبة

 كافية     3 القاعات الدراسية إجمالي 

 ال يوجد 5  55 5 3 مدرج النشاطات

 ال يوجد  5 55 5 5 العامةقاعات المحاضرات 

 كافية ساعات 2 3 355 لكل قاعة 355 1 متوسطة قاعات محاضرات

 كافية ساعات 2 3 35 لكل قاعة 35 0 قاعات محاضرات صغيرة

 ال يوجد  5 5 55 5 المختبرات البحثية

 ال يوجد 5 5 5 55 5 مختبر اللغات

  ساعات 6 3 25 30 3 مختبر الحاسوب

 ال يوجد 5 5 5 55 5 الرياضية القاعات

 ال يوجد  55 5 5 5 الورش الفنية

 غير  كافية 5 5 2م305 12 2 المعامل

 ةكافي (202)معدل عدد الطلبة لكل موظف تسجيل  1 3 مكاتب التسجيل والقبول
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 غير كافية (2م30)معدل المساحة  (1) معدل الموظفين فيها  1 3 اإلداريينمكاتب 

 ال يوجد (5)هيئة التدريس فيها  أعضاءمعدل  5 5 األكاديميينمكاتب 

 كافية (  2م 05) معدل مساحة المكتب 3 2 يد والنوابمكاتب العم

 ال يوجد (   2م 0)معدل مساحة المكتب 5 5 األقساممكاتب رؤساء 

 ال يوجد  5 5 سكن الطلبة

 كافية   3 عيادة طبية

 غير كافية   3 حمامات لألكاديميين

 ال توجد   5 حمامات للموظفين

 ال توجد   5 حمامات للطلبة

 ال توجد   5 مطاعم

 كافية   3 بوفيات

 ال توجد   5 غرا استراحة الطالبات

 ال توجد   5 مصلى الطالب

 ال توجد   5 مصلى الطالبات

ارتعا  عدد   وعدم توافر مااتب ألعضا  هي ة التدريس  واإلداري   و واملاتربات اجلدو  قلة عدد القاعات واملعامليتب  من 

املراف  مثل ا مامات  واالسرتاحات  توافر عدم ك لاطالب  و  090الطلبة مقابل كل موظف تس يل  حيث ت ل إىل 

 . اإلنشا وهفا  حاليا  مبىن جديد يف طور   مواملطاع

 ومزودة الطلبة  الستيعاب كافية التدريس قاعات تاون  نالمت تؤكد علل مع معاي  االعتماد األكادميي  فس مال يوه ا كله 

 التدريس قاعات لمو  لسعة األدىن ا د يقل الو     2م 1,5املساحة املا  ة للطالب حبيث تاون  التعليمية بالوسائل

 التدريس هي ة  عضا  مااتب تاون  نو   واحد وقت يف الطلبة لعدد الالي اجملمو  من%( 62) عن واملفاقشات تاواحملاضر 

 اخلاصة االستشارات علل ا  و  للطلبة وتتير والبحثية  اإلدارية مياميم ولةمزا علل يساعدهم اا مفاسبة( ومتعرغ  عامل )
  الو   مفاسب بشال مياميم تسي  علل تساعدهم مفاسبة زاتوجتيي كافية اساحات مااتب لإلداري  يتوفر  ن جيب كما

 حاسوب وحدة 02علل حيتوي األقل  علل حاسوب خمترب ف تو و   طالب( 022)عن تس يل موظف لال الطلبة عدد يزيد

 باألجيزة تزود خت ص كل حاجة وف  بالاليات خاصة اتخمترب  توف   و طالب( 822)ل لا طابعات 2 مع حديث 

باالضافة إىل عيادة طبية وصيدلية وخمترب للعحوصات ومزودة باالجيزة   التا ص طبيعة وف  للتدريس الالزمة واألدوات
  والطلبة  واإلداري  التدريس هي ة ألعضا  مياهودورات  رياضية وصاالت مالعب  من املراف  املاتلعةوك لا واألدوات الالزمة  
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 /ومطاعم م ليات  /ومساجد املياه  خزاناتو   السيارات ومواقف اخلضرا  املساحات  و بالطالبات خاصة مستقلة مياه وراتود

 .مفاسبة صحي صرف واباة كافت يات 
 :الرؤى المقترحة لتطوير البرامج األكاديمية بكليات الجامعة -ي

اإلدارية والطب والعلوم ال حية لتطوير الربامج األكادميية باليمت العلوم  الرؤ  املقرتحةفا   علل نتائج الدراسة  ميان وضع بعض ب

 :كما يلي ضو  معاي  االعتماد األكادميي    يفامعة تعز جب

 توف   عضا  هي ة تدريس يف الاليات واألقسام  وف  معاي   وخطل إسرتاتي ية  واا يتفاسب مع حاجة الاليات  واألقسام  -

   وعضو هي ة تدريس لال لا  من تدريس يف القسم الواحدعضو هي ة ( 2)  حبيث ال يقل العدد عن مفيا وخاصة اجلديدة 

 .لاالت التا ص األساسية

يف التا  ات الطبيعية ( 0302)الطلبة لال عضو هي ة تدريس  معد إعادة الفظر يف آلية القبو  والتس يل اا يتفاسب مع  -

 .يف التا  ات اإلنسانية واالجتماعية ( 0322)والعلوم التطبيقية  

 واألقسام  البشرية  واملادية   كل كليةألقسام  و الربامج الدراسية  بفا   علل دراسة جدو   وبال ات ما يت ل بإماانيات  فتر ا -

 .واحتياجات سوق العمل  ومتطلباته 

يف  الدراسية للاطة املعتمدة الساعات لعدد األدىن ا د إعادة الفظر يف اخلطل الدراسية واملقررات والساعات علل  ن ياون -

 .الطبية تا  اتال يف ذلا عن وتزيد  يف كلية العلوم اإلدارية معتمدة ساعة (ساعة( 020) الباالوريوم برامج

تطوير األقسام والربامج الدراسية  اا يتفاسب مع التطورات واملتغ ات املاتلعة  واحتياجات سوق العمل  واالستعادة من  -

 .األكادميي متوافقة مع متطلبات اجلودة واالعتماد  واعاي   كادميية حمددة هب ا اخل و  واإلقليميةالت ارب الدولية 

العب  األكادميي للطالب يف   ةإعادة الفظر يف توزيع الساعات واملقررات الدراسية  علل املستويات والع و  والدراسية مع مراعا -

 .كل ف ل دراسي 

التعليمية اإلدارية و  قيام اياميمالاليت  للوتزويدها بالت ييزات الالزمة  يف  وظع  وامل توف  مااتب ألعضا  هي ة التدريس -

 . والبحثية

 .طالب( 022)توف  املوظع  يف الوحدات املاتلعة اا يتس  مع عدد الطلبة لال موظف  اا يعاد  موظف لال  -
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واملراف  اجلامعية  وإعادة توزيع املتوافر حاليا   اا يتفاسب مع الاثافة وضع آلية لتوف  القاعات واملعامل واملاتربات الدراسية   -

 . الطالبية  يف كل كلية

  دون إغعا  الاثافة الطالبية  وطبيعة الاليت وضع آلية لتوف  الت ييزات واملوارد التقفية الالزمة لتفعي  العملية التعليمية يف  -

 .ت كل مفيا التا  ات العلمية واإلنسانية واحتياجا

 وضع آلية لتوف  الاتب والدوريات واملراجع وامل ادر االلارتونية  وتلبية احتياجات املاتبة من األجيزة واملوظع  اا  -

 .  ومع طبيعة الع ر ا اب ومست داتهيتفاسب مع عدد الطلبة

 .جبامعة حضرموت  و جامعات عربيةويقرتح الباحث إجرا  دراسة  خر  علل كليات علمية وتطبيقية وإنسانية  مقارنة 
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 :المراجع 

 منوذجا    ورقة  الرتبية كلية  :األكادميية اجلودة ضمان لا  املتحدة يف العربية اإلمارات جامعة   جتربة(0220)ا ايمي  عبداللطيف  -

 املارمة  القر   ماة  م مايو  جامعة 02-02من " اإلسالمي اجلامعي التعليم يف واالعتماد اجلودة"عمل مقدمة إىل الفدوة الدولية 

 .السعودية 

 كما عمان سلطفة يف الرتبية لاليات األكادميي االعتماد معاي  تطبي  درجة   تقدير(0228) حممد حليس   العرميي-

   كلية الرتبية  جامعة  الرتبية اإلدارة و صو   قسم مفشورة غ  دكتوراه   رسالة واألكادمييون اإلداريون القادة يت ورها 

 .ال مو    ربد  األردن

   األدوار اجلديدة ملؤسسات التعليم يف الوطن العريب يف ظل لتمع املعرفة  للة كلية( :022)حيدر  عبد اللطيف حس   -

 .  جامعة اإلمارات العربية املتحدة  اإلمارات (00)العدد   الرتبية

 8-2املرجعي لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف اليمن  وراة  سبو  اجلودة  جامعة من   اإلطار (0202)عبد اللطيف حيدر  

 .نوفمرب  جامعة تعز  اليمن

   0202نساة سبتمرب   "بدايه" األو  املستو  معاي   (0202) العاب التعليم جودة وضمان األكادميي االعتماد لسل-

 .اليمنوزارة التعليم العاب والبحث العلمي  

  م0202نساة فرباير  " سام" الثاين املستو  معاي   (0202) العاب التعليم جودة وضمان األكادميي االعتماد لسل -

 .وزارة التعليم العاب والبحث العلمي  اليمن

 معاي  ضو  يف املعلم إعداد مفظومة لتطوير مقرتحة   إسرتاتي ية(0228)  حممود  سامة   وقرين   ا ميد عبد حممد   حممد-

 08 -:0جودة املؤسسات التعليمية   وضمان االعتماد : عشر الثالث السفوي للمؤمتر مقدمة دراسة الدو   لبعض االعتماد 

 . القاهرة  م ر جامعة سويف    كلية الرتبية ببين يفاير 

 الثاين السفوي القومي املؤمتر   العربية اجلامعات يف األكادميي واالعتماد اجلودة إىل الطري   (0228)خميمر  عبدالعزيز مجيل  -

  .  م ر  القاهرة  االعتماد ونظم الشاملة اجلودة معاي  ضو  يف العربية اجلامعات  دا  تطوير :اجلامعي التعليم تطوير ملركز عشر


