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كوینالتمیدان

اقیادتھوالتكوینضوعر وضع:1تالحقل 

ھذهتحسین وتطویر أوبعة امتلبإقامة برامج تكوین مفصلة وتوفیر األدوات الالزمة یتعلق األمرلتفسیر: ا
البرامج.

11تالمرجع:

العتبارابعینوتأخذالمھنیةواالجتماعیةوالعلمیةالسیاسیةمحیطاتھا مع شىامتتعروضا للتكوین المؤسسةتقدم
.الدوليوالوطنيالسیاق

توقعاتاألخذ بعین االعتبار مع ض التكوین وعر ضعت المؤسسة أنأن علھذایعني:تفسیر المرجع
.و الدوليالوطني واإلقلیميالمحیط احتیاجاتو

اإلثباتالمعیارالرمز
 مع ھاد عالقاتتوطّ والمؤسسةتقیم 111ت

منطقتھا في الثانويالتعلیممؤسسات
الثانويالتعلیممؤسساتالبیداغوجیا بزیارات مسؤولویقوم .1

(ال یقومون بأي زیارة، أحیانا، غالبا).
بزیارات للمؤسسة الثانويالتعلیممؤسساتیقوم مسؤولو .2

الجامعیة (ال یقومون بأي زیارة، أحیانا، غالبا).
تعرف المؤسسة المیادین الكبرى 211ت

.بكفاءاتھاذات العالقة للتكوین 
المیادین الكبرى للتكوین ذات قامت المؤسسة بإعداد وإقامة 

.بكفاءاتھاالعالقة 

21تالمرجع:

.بیداغوجیةوالالبشریةوالمادیةووسائلھاالمؤسسةمشروع مع كوینالتعرضیتوافق 

مع األھداف المرسومةمن توافق عرض التكوینتأكد أن تلمؤسسة یعني ھذا أّنھ على ا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
عرض التكوین معد من طرف الھیئات 211ت

البیداغوجیة للمؤسسة
نسبة األساتذة المشاركین في إعداد عرض التكوین.-

221ت
طلبات تأھیل عروض التكوین تندرج 

ضمن أھداف المؤسسة

عدد عروض التكوین المؤھلة غیر المفتوحة..1
عدد عروض التكوین ذات العالقة بمھام النسبة بین .2

المؤسسة والعدد اإلجمالي لعروض التكوین.

الوسائل البشریة المؤسسة على تحتوي321ت
المادیة المالئمةو

نسبة التأطیر..1
نسبة الحاصلین على شھادة اللیسانس..2
نسبة الحاصلین على شھادة الماستر..3
مقعد.100عدد قاعات التدریس التي تسع أكثر من .4
مقعد.100و 50عدد قاعات التدریس التي تسع ما بین .5
مقعد.100قاعات التدریس التي تسع أقل من .6

31تالمرجع:

.ومبتكرة مالئمة یةجبیداغومقاربات علىالتكوین عرضستند ی

عرضھاالتزود بالوسائل وطرق التدریس الحدیثة كي تجعل ھذا أّن على المؤسسة: یعنيتفسیر المرجع
للتكوین جذابا ومرئیا.
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اإلثباتالمعیارالرمز
تتزود المؤسسة بمقاربات فعالة في بناء عرض 131ت

التكوین.
.كفاءاتالبمقاربة الاستعمال .1
وي عرض التكوین على مؤشرات للقیاس.تیح.2

في  استعمال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال-االتصال یستعمل األساتذة تكنولوجیات اإلعالم و231ت
التعلیم

41تالمرجع:

.مرئیاھانیكوت عرضالمؤسسةتجعل

التزود بالوسائل والطرق الحدیثة كي تجعل عرضھاعلى المؤسسةأنھذایعني:تفسیر المرجع
ابا.للتكوین جذّ 

اإلثباتالمعیارالرمز

141ت
سھولة اطالع الطلبة على مسارات 

التكوین.
ورقيمسارات التكوین متوفرة للطلبة بشكل الكتروني و.1
یعرض مسارات التكوین.االنترنیتموقع .2

241ت
بوضوح الوثائق المنشورة تبین 

كوینأھداف ومسارات التّ 
األھداف مفھومة بشكل جید من طرف الجھات المعنیة .1

)العملطلبة وقطاع و(أساتذة

51تالمرجع:

.عروض التكوینوتنفیذقیادةل ھیئاتالمؤسسةتطور

واالستشاریة من أجل إعدادالھیئات العلمیة على االعتماد أن على المؤسسة ھذا یعني:تفسیر المرجع
تنفیذ وضمان المتابعة والسیر الحسن لبرامج التكوین.و

اإلثباتالمعیارالرمز
ترتیبات للتنسیق تقیم المؤسسة 151ت

البیداغوجي من أجل ضمان تناسق 
محتوى البرامج.

المسؤولین البیداغوجیین المشاركین في إعداد عدد .1
محتوى عروض التكوین.

في إعداد محتوى النسبة بین عدد األساتذة المشاركین .2
عروض التكوین والعدد اإلجمالي لألساتذة.

تتم التربصات والمشاریع وفق تأطیر 251ت
دد.مح

تربصات الطلبة.تأطیرخاصة بوجود ھیأة أو خلیة .1
الالزمة للمصادقة كفاءاتوجود لجنة بیداغوجیة تضم ال.2

على المشاریع.
لمؤسسة ذات اكفاءات بواسطةتأطیر المشاریع یتم .3

عالقة بالعالم الصناعي واالقتصادي.ال

16تالمرجع:

...)بالتناوب،التعلیم بعد،عنالتعلیم (للتكوین مختلفة أشكاالالمؤسسةتقترح

تنویع أنماط التكوین بحسب إمكانیاتھا بھدف تحسین خدماتھا.: بالنسبة للمؤسسة ھذا یعني تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المتوجة بشھادات.عدد عروض التكوین .1إنشاء جھاز لمتابعة عروض التكوین المختلفة.161ت

بعد.عدد عروض التكوین عن .2
عدد عروض التكوین بالتناوب..3
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تكوینھ في الطالبمرافقة:2الحقل ت

.تسھیل اندماجھ في المحیط الجامعيوتوجیھھ من خاللامل بالطالب ھذا الحقل بالتكفل الشّ یتعلق لتفسیر: ا

ةطلبالنجاحل ومساعدةومتابعةاستقبالسیاسةللمؤسسة:12تالمرجع.  

نجاح.مساعدة الطالب على التوفیر أفضل الظروف لیعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تتأكد المؤسسة مسبقا بأن الحاصلین على شھادة 112ت

البكالوریا والمسجلین لدیھا محضرین جیدا 
لمسارھم الجامعي.

تنظیم أیام تحسیسیة حول الحیاة الجامعیة..1
التعلیم الثانوي توجیھ طالب تضمن مؤسسات .2

البكالوریا.

توفر اإلشراف للطلبة الجدد..1تضمن المؤسسة مھمة اإلشراف.212ت
توفر اإلشراف لبقیة السنوات الدراسیة..2

مواقیت فتح المصالح البیداغوجیة 312ت
موضحة بالمعلقات وتتوافق مع أوقات اإلداریة

حضور الطلبة.

موضحة مواقیت فتح وغلق مصالح المؤسسة.1
.باإلعالنات

نشورةم  مواقیت فتح وغلق مصالح المؤسسة.2
لمؤسسة.االنترنیت الخاص بافي موقع 

بیداغوجي تكلیفنسبة الطلبة الذین لیس لدیھم .3
أثناء وقت الخدمة.

یضمن أنشأت المؤسسة مجاال رقمیا للعمل (م رع)412ت
توفر دروس تكمیلیة عن طریق االنترنت لفائدة 

الطلبة.

للمؤسسة.االنترنیتتوفر (م رع) في موقع .1
نسبة عدد الدروس عن طریق االنترنت .2

لدروس لكل سنة االجمالي للعدد مقارنة با
بالنسبة للیسانس.

نسبة عدد الدروس عن طریق االنترنت .3
لدروس لكل سنة مقارنة بالعدد اإلجمالي ل

النسبة للماستر.ب

22تالمرجع:
  .ة)دولیأو وطنیة(الخارجیة ) أو (معابرالداخلیةالحركیة إمكانیةالمؤسسةتوّفر

على إقامة وتعزیز الممارسات الحسنة من أجل التشجیع على الحركیة لشركائھا.لمؤسسة اتعمل :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
بشكل كامل عرض التكوین معرف122ت

رجي.ابالنسبة لمراقب خ
عرض التكوین مننسخة  االنترنیتموقع على نشر المؤسسة ت .1

تبین عدد األرصدة لكل مادة ووحدة تعلیمیة.
عرض التكوین مننسخة  االنترنیتموقع على تنشر المؤسسة .2

سكسونیة.-مبنیة على نماذج المعاییر األنجلو
عرض التكوین من نسخة  االنترنیتموقع على تنشر المؤسسة .3

باللغة العربیة.
ن عرض التكوین منسخة  االنترنیتموقع على تنشر المؤسسة .4

األجنبیة.باللغة 
لخریجیھاتحضر الجامعة وتمنح 222ت

ملحقا للشھادة بشكل دوري.
توفر ملحق للشھادة بالنسبة للیسانس..1
توفر ملحق للشھادة بالنسبة للماستر..2
المعاییر المعتمدة من طرف الوزارة.یوافق ملحق الشھادة .3

التكوین معد بشكل یسمح ضعر322ت
بمتابعة مراحل دراسیة بالخارج.

المعاییر المعتمدة (األرصدة وغیرھا).یتضمن عرض التكوین .1
األرصدة المتحصل علیھا بمؤسسة في الخارج وتحسب تدرس .2

لفائدة الطلب فور عودتھ من الحركیة.
32تالمرجع:
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.البیداغوجیةالدعائمجمیعوإلىالوثائقإلىلوصولل معینة سیاسةلمؤسسةا تتبع

یتعلق األمر بتوفیر مختلف الدعائم البیداغوجیة والشروط المالئمة للبحث،بالنسبة للمؤسسة:تفسیر المرجع
المكتبي لكافة الجھات ذات المصلحة (طلبة، أساتذة، ...).

اإلثباتالمعیارالرمز
فتح المكتبة خارج أوقات العمل الرسمیة (نعم، ال)..1.للمكتبات الجامعیة ساعات عمل ممتدة132ت

عدد ساعات عمل المكتبة خارج أوقات العمل .2
الرسمیة.

عدد ساعات عمل المكتبة خالل أوقات العمل.3
الرسمیة.

تقیم المؤسسة عالقات تعاون مع المكتبات 232ت
العالمیة.الوطنیة وو ةاإلقلیمی

عدد االتفاقیات المبرمة بین مكتبة المؤسسة والمكتبات .1
 ة.اإلقلیمی

عدد االتفاقیات المبرمة بین مكتبة المؤسسة والمكتبات .2
الوطنیة.

عدد االتفاقیات المبرمة بین مكتبة المؤسسة والمكتبات .3
العالمیة.

من طرف مكتبة المقامة عدد المشاریع المشتركة .4
الوطنیة العالمیة.و ةاإلقلیمیالمؤسسة والمكتبات 

توفر المكتبة خدمة إعارة المراجع لجملة 332ت
المستفیدین.

عدد المراجع المعارة للطلبة خالل شھر.1
عدد المراجع المعارة لألساتذة خالل شھر.2

یةالتعلیمالمواد ومراجعةتقییم:3الحقل ت

تحسین البیداغوجي.المتابعة وتقییم عروض التكوین من أجلوتحدیث البرامج التعلیمیةبیتعلق األمرلتفسیر: ا

13تالمرجع:

  ةمنتظمبصورة ةمراجعإلى عملیات تقییم ویةالتعلیمالمواد  تخضع

.الخاصة بھااستحداث أدوات لتقـیـیـم عروض التكوینیعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
وجود خلیة لتقییم المواد التعلیمیة..1تخضع المواد التعلیمیة لمراجعة دوریة.113ت

المدة الفاصلة بین عملیتي تقییم باألشھر.یتم حساب .2
یتم إعداد تقریر تقییمي عند كل عملیة تقییم..3

یتم إشراك الموظفین والطلبة في مراجعة المواد 213ت
التعلیمیة.

وجود استمارة تقییم جودة المواد التعلیمیة .1
للمسؤولین.

إداریین وطلبة.وخلیة التقییم موظفین تقنیینتضم .2

23تالمرجع:
.البیداغوجيتحسینلل عملیاتتطورتقوم المؤسسة ب

لتحسین البیداغوجي.لباآللیات الضروریة لمؤسسة تتزود ا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
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المقترحة العدد السنوي لدورات التكوین المتخصصة .1توجد عملیات تكوین مقترحة لألساتذة.123ت
لألساتذة.

بالمقارنة مع عدد عدد دورات التكوین المتخصصة المنجزة .2
األساتذة.

یبدي األساتذة مستوى عال من 223ت
االحترافیة.

اإلعالم اآللي ة والبصری ةدوات السمعیاألاستعمال .1
والملتیمیدیا في التعلیم.

ونھایة العملااللتزام بالمواعید بالنسبة لألستاذ (بدایة و.2
األعمال الموجھة).إعادة عالمات االمتحانات و

تقییم عادل لالمتحانات، األعمال والتقاریر..3
لالستشارة خارج أوقات التدریس أو العمل في األستاذ توفر .4

المخبر.
)األسلوبوالنبرةوالمصطلحاتوالتعبیر (اللغةمستوى .5

بالنسبة لألستاذ.

  ةلطلبالعلمي لو يمعرفالتحصیل المراقبة:4الحقل ت

.ھذا الحقل بقیاس نتائج التكوین من خالل اللجان البیداغوجیة ولجان المداوالتیسمحلتفسیر: ا

14تالمرجع:
.التكوینمسارطوالنتائج التحصیل العلمي  على المؤسسةقادتص

سواء بحضور الطلبة أو منامتحانات التحصیل المعرفي جملة من مسارات التكوین تتضمن :تفسیر المرجع
خالل العمل الفردي.

اإلثباتالمعیارالرمز
المراقبة لكل سداسي.عدد الفروض .1إقامة نظام لتقییم المعارف.114ت

عدد االمتحانات المراقبة لكل سداسي..2

.التربصات بالوسط المھني بالمؤسساتیتم تقییم .1إقامة نظام لتقییم التعلم.214ت
خرج للتقییم.تخضع مذكرات التّ .2

24تالمرجع:
.علیمالتأھداف مع التقییمامتحاناتتتوافق 

من خالل استشارة بین األساتذة لتحقیق متطلبات الجودة البیداغوجیة.التقییمامتحاناتیتم إعداد:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
امتحانات مادة ما من قبل أساتذة ھذه المادة.یتم تحضیرإقامة نظام للتقییم.124ت

34تالمرجع:
  .غةومبلّ منشورةو تكونبھاموثوقو ةمنصف وموضوعیةالمعارفتقییمأنماط

مراقبة المعارف تستجیب لمعاییر الموضوعیة والثقة،...كون ن مالتأكد یةكیف:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
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تقوم المؤسسة بتفعیل دور الفرق 134ت
البیداغوجیة ولجان المداوالت.

االمتحانات معدة من طرف الفرقة البیداغوجیة لكل مادة .1
(نعم، ال).

الفرقة البیداغوجیة ولجنة المداوالت على تصادق .2
النتائج.

تدرس لجنة التقییم الطعون وترد علیھا..3

المتبعة نظم الطرق إجراء االمتحان توافق 234ت
المؤسسة.في 

یتم تصحیح أوراق االمتحان مع احترام سریة أسماء .1
الممتحنین.

تقریر عن الحراسة.یقوم الحراس بإعداد.2

االطالع على النتائج مع یمكن للطلبة 334ت
.احترام الخصوصیة

وجود نظام الكتروني یسمح باالطالع على النتائج مع 
احترام الخصوصیة.

المھنيواإلدماجالتوجیھ:5الحقل ت

نظم تسھل التوجیھ واإلدماج المھني للمتخرجین من خالل عالقات التعاون بین بإقامة یتعلق األمرلتفسیر: ا
.االقتصادي االجتماعي مع الحرص على توظیف الخریجینالجامعة والقطاع 

15تالمرجع:
.وجیھتّ لل اجھازالمؤسسةتطور

بتعلق األمر بإعالم الطلبة بكل المعلومات التي من شأنھا تسھیل عملیة توجیھھم.:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
مصلحة لإلعالم والتوجیھ داخل المؤسسة.وجود .1خلیة إعالم وتوجیھ على المؤسسةتحتوي115ت

العدد السنوي لدورات اإلعالم لفائدة الطلبة.2

شرك المؤسسة مجموع موظفیھا في تٌ 215ت
سیاسة اإلعالم والتوجیھ.

الموظفین حول العدد السنوي لدورات اإلعالم لفائدة-
سیاسة اإلعالم والتوجیھ

25تالمرجع:
.المھنياإلدماج على مساعدةجھازالمؤسسةتطور

.المھنیةلمساعدة الطلبة على االندماج في الحیاة أجھزة إقامة:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
وجود صلة بین الجامعة والشركاتتشجع المؤسسة اإلدماج المھني.125ت
یتم إعطاء دروس تحسیسیة حول الواقع 225ت

االجتماعي االقتصادي.
الخاصة بالتحضیر للعمل االحترافي والتحسیس عدد الدروس 

بالواقع االجتماعي االقتصادي.

في مسارات المدمجةمجموعة من التربصات 325ت
التكوین مقترحة للطالب.

عدد التربصات اإلجباریة المنجزة من طرف الطالب .1
في مرحلة اللیسانس.

عدد التربصات اإلجباریة المنجزة من طرف الطالب .2
الماستر.في مرحلة 

35تالمرجع:
.المھنياالجتماعيالوسط مع شراكاتالمؤسسةتطور

بناء جسور للشراكة مع العالم المھني.:تفسیر المرجع
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اإلثباتالمعیارالرمز
للمؤسسة سیاسة شراكة مع 135ت

محیطھا.
عدد االتفاقیات المبرمة..1
االقتصاديعدد المشاریع المطورة مع العالم الصناعي و .2
عدد االجتماعات مع غرف التجارة..3
النسبة بین عدد عروض التكوین للیسانس مھني و العدد الكلي لعروض .4

التكوین باللیسانس.
النسبة بین عدد عروض التكوین للماستر المھني و العدد الكلي .5

لعروض التكوین للماستر.

45تالمرجع:
.للتوظیفالمتخرجینقابلیة متابعةل جھازریتطوتقوم المؤسسة ب

.للتوظیفكیفیة التأكد من صالحیة أو قابلیة الخریجین:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
)البرید االلكترونيوجود دلیل (أرقام الھاتف، .1تقوم المؤسسة بتحریات حول عملیات التوظیف.145ت

للمتخرجین.
تقوم عدد التحریات المنجزة حول الشركات التي .2

بالتوظیف.

تقوم المؤسسة بمراجعة الشھادات على ضوء 245ت
دراسة نتائج التكوین. 

وجود مصلحة مكلفة بتحلیل واستغالل المعطیات 
المتحصل علیھا.

الدكتوراه فيالتكوین :6الحقل ت

الدوليالوطني وبضمان وتحسین تكوین المكونین والباحثین باالعتماد على التعاون یتعلق األمرالتفسیر: 

16تالمرجع:
.ودوليوطنيتعاونوباستراتیجیات اعلمیتدعیمھا ب الدكتوراهكوین في التجودةالمؤسسةتضمن

ضمان جودة التكوین في الدكتوراهبھدفدوليالووطنيالتعاونتشجیع ال:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
إلمكانیات تبادل اد عروض التكوین في الدكتوراه على تستن116ت

البشریة والمادیة على المستوى الوطني والدولي. 
عدد اتفاقیات التأطیر المشترك .1

لرسائل التخرج.
عدد التربصات المنجزة (قصیرة .2

أو طویلة المدة).

26تالمرجع:
.الدكتوراهج طلبة وإدماومتابعةتأطیرل اجھازالمؤسسةتطور

إدماجھم في المخابر أومن أجل تسھیل عملیة الدكتوراهتأطیر طلبة یتعلق األمر بمتابعة و:تفسیر المرجع
البحث والتطویر.

اإلثباتالمعیارالرمز
أنشأت الجامعة لجنة 126ت

ألطروحة الدكتوراه.
الندوات الخاصة بعملیة التأطیر.-
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ج طلبة إدماتشجع الجامعة 226ت
.الدكتوراه

المدمجین في مخابر البحث.الدكتوراهعدد طلبة .1
الذین یقومون بـالتدریس أو التأطیر لطلبة الدكتوراهعدد طلبة .2

التدرج. 
أطروحات في إطار اتفاقیة بإنجازالذین یقومون الدكتوراهعدد طلبة .3

مع القطاع االقتصادي.

المتواصلالتكوین :7الحقل ت

وتثمین التكوین المتوج بدبلوم أو شھادة من أجل تحسین وتجدید معارف ومؤھالت بإقامة یتعلق األمرلتفسیر: ا
المتخرجین سواء قدموا من األوساط األكادیمیة أو األوساط االجتماعیة االقتصادیة، وھذا بغرض قیاس الدور 

.االجتماعي للمؤسسة الجامعیة

17تالمرجع:
.كوینالتعرضمنیتجزأ ال جزءتواصلالمالتكوین 

بقیاس الدور االجتماعي للمؤسسة الجامعیة بالتركیز على جانب من المسألة: التكوین یتعلق األمر:تفسیر المرجع
المتواصل.

اإلثباتالمعیارالرمز
نسبة الطلبة المتابعین للتكوین والذین یتراوح سنھم .1المتواصل.طورت المؤسسة جھازا للتكوین 117ت

 سنة. 33و 26بین 
نسبة الطلبة المتابعین للتكوین والذین یتجاوز سنھم .2

 سنة. 33
وجود ھیئة للتكوین المتواصل..3
مسارات التكوین المتواصل المضمونة خالل عدد .4

السنة.

تصادق المؤسسة على مكتسبات التجربة..1تصادق المؤسسة على مكتسبات التجربة.217ت
على  عدد الطلبة المقبولین لمتابعة التكوین بناء.2

معیار المصادقة على مكتسبات التجارب.

27تالمرجع:
.دون اعتبار لعامل السندراساتھماستئناف في الراغبیناستقبالعملیةلیتسھتقوم المؤسسة ب

الدور االجتماعي للمؤسسة الجامعیة بالتركیز على جانب من المسألة: إدماجبقیاس یتعلق األمر:تفسیر المرجع
دون اعتبار لعامل السن.األشخاص البالغین في دائرة التكوین 

اإلثباتالمعیارالرمز
األشخاص البالغینستقبالمصلحة ال لمؤسسةل127ت

.دراساتھماستئناف في الراغبین
األشخاص البالغین (القادمین من الشركات) عدد -

عدد الطلبة القادمین من الثانویات.بالمقارنة مع 

المراجع البیداغوجیة للتكوین التكمیلي أو 227ت
اإلضافي متوفرة بالمكتبة.

عدد المراجع البیداغوجیة.-

37تالمرجع:
االجتماعیةاألوساطواألكادیميالوسطألفرادشھادةب أو/وبلومج بدعروضا للتكوین تتوّ المؤسسةتضمن

.والمھنیة

لفائدة شھادةب أو/وبلومتوج بدیتكوین تضع المؤسسة اإلمكانیات الالزمة من أجل ضمان :تفسیر المرجع
األشخاص القادمین من األوساط األكادیمیة أو األوساط االجتماعیة المھنیة.

اإلثباتالمعیارالرمز
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المؤسسة عروضا للتكوین وفرت137ت
ما بعد التدرج.فیالمتخصص 

المنظمة خالل سنة.وعدد عروض التكوین المتوجة بشھادة .1
ما بعد التدرج فیالعدد المتوسط لخریجي التكوین المتخصص .2

تكوین.الخالل دورة 
العدد اإلجمالي بالمقارنة مع عدد التخصصات المضمونة .3

للتخصصات المطلوبة.

العلميالبحثمیدان

العلميالبحثوتطویر، ھیكلةتنظیم:1بالحقل 

.ھیئات مكلفة بتطویر البحثل المؤسسة  بإنشاء یتعلق األمرلتفسیر: ا

11بالمرجع:
.حیز التنفیذالمالئمالوسائلضع وتالبحث في أولویاتھاالمؤسسةتحدد

.وترتیبھامجاالت البحثتحدید یعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
قامت المؤسسة بترتیب محاور البحث 111ب 

المؤسسة.بحسب األولویة من أجل تطویر 
، الوطني اإلقلیميعدد المشاریع المبرمجة على المستوى المحلي، 

متوافقة مع أولویات المؤسسة.والو الدولي

في ما یخص:االحتیاجاتاإلمكانیات المتاحة تغطي إتاحة الموارد ألولویات البحث.211ب 
،تأھیل الموظفین
،الھیاكل القاعدیة المالئمة
،التجھیزات المناسبة
 المالیة الكافیة.االعتماداتالمخصصات أو

21بالمرجع:
.البحث متابعة وقیادةل ئاتھیالمؤسسةمتلك ت

متابعة البحث.إنشاء الھیئات األساسیة التي تتولى قیادة ویعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المؤسسة ھیئات قیادة تضمن السیر الحسن أنشأت 121ب 

ومتابعة أنشطة البحث.
عملیة.ھیئات القیادة موجودة و.1
محترمة.األطر القانونیة محددة و.2
تقاریر حصیلة وواالجتماعاتعدد محاضر .3

البحث.

31بالمرجع:
.البحثما یخص في داخليتقییممن أجل استراتیجیاتفكیراالمؤسسةتقیم

عریف إطار تحدد من خاللھ كیفیات التقییم الداخلي في ما تیعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع
یخص البحث. 

اإلثباتالمعیارالرمز
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أنشأت المؤسسة نظاما 131ب 
للتقییم الداخلي ألنشطة 

البحث.

تمتلك المؤسسة نظما مالئمة لضمان تقییم مبرمج ألنشطة البحث..1
تأخذ المؤسسة بعین االعتبار نتائج التقییم وتضع خطة عمل للتحسین مع .2

ضمان المتابعة.
المعلومات المفیدة وجود قاعدة بیانات یتم تحدیثھا دوریا تحتوي على كل .3

من أجل تحدید مؤشرات أنشطة البحث (مشاریع البحث، منشورات، 
اختراع، موارد بشریة،...).اتبراء

تطور البحث على 231ب 
مستوى المخابر.

تجدید موضوعات ومنھجیة البحث.-

المناقشات حول تطور 331ب 
البحث على مستوى 

المخابر.

المعاییر المتفق علیھا.عدد المناقشات حول توافق البحث مع-

41بالمرجع:
.أولویاتھاحسبالعلمي بالبحثالمؤسسةنظمت

إنشاء برنامج مناسب ومالئم للبحث.یعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
توجھات البحث متوافقة مع التنظیم والتنفیذ موافق لألولویات المحددة.141ب 

األولویات المحددة.

على مصالح دعم مشتركة على المستوى وحدات البحث ترتكز 241ب 
التقني والمالي. والعلمي

منظمةھیئات الدعم قائمة و.1
مستغلة  والموارد المتوفرة كافیة.2

ومتبادلة. 

51بالمرجع:
.محیطھااحتیاجاتیلّبي بحثا المؤسسةتطور

.محیطھااحتیاجاتتكییف محاور البحث بحسب یعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تحدد المؤسسة مشاریع بحث مالئمة 511ب 

لالحتیاجات المحلیة.
مع المعاھد والشركات المحلیة المبرمةعدد االتفاقیات -

في القطاع االجتماعي االقتصادي.

لقیاس تأثیر البحث تطور المؤسسة نظما 251ب 
العلمي والتكنولوجي على محیطھا.

التظاھرات العلمیة والتقنیة التي تضم الباحثین .1
والشركات االجتماعیة االقتصادیة.

عدد االتفاقیات المبرمة مع الشركات االجتماعیة .2
االقتصادیة.


:61بالمرجع

.الباحثینأساتذتھاوتحّفزالبحث ةكیدینامیالمؤسسة تشّجع

إقامة مناخ مالئم ألنشطة البحث.معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
توفیر الشروط والموارد 161ب 

الالزمة للبحث.
الموارد المخصصة لتحسین مناخ البحث (الظروف االجتماعیة -

.العمل)واالقتصادیة للحیاة و
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تحفیز الباحثین من خالل 261ب 
أعمالھم.تثمین

عدد المشاركات في تظاھرات علمیة من أجل المقارنة المرجعیة..1
مكافأة األساتذة المشاركین في مشاریع البحث..2

مرافقة المؤسسة للباحثین في تسجیل وحمایة براءات االختراع -.إلبداعادعم 361ب 
الخاصة بھم.

71بالمرجع:
.البحثوبواسطةلبحثل كوینت سیاسةالمؤسسةتطور

استغالل عملیة البحث من أجل تكوین الباحثین.یعني ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
في فرق البحث.الطور الثانيتضمن المؤسسة إدماج طلبة .1إقامة سیاسة تكوین للبحث.171ب 

في فرق البحث.الطور الثالث تضمن المؤسسة إدماج طلبة .2

81بالمرجع:
.للبحثضروریةالالتوثیقصادرم إلىالوصولالمؤسسةتسّھل

توفیر جمیع المراجع الضروریة لفائدة الوسط الجامعي.ھذا أّن على المؤسسة  معنى: تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
یلبي مخزون من الكتب والمراجع إنشاء 181ب 

.احتیاجات الباحثین
تمتلك المؤسسة مكتبة تتوفر على مخزون من المراجع .1

.شكل منتظمبتقوم بإثرائھا و
تمتلك المؤسسة بنك من المعلومات لكل الموارد من .2

كتب ومراجع.

استخدام تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 281ب 
لتسھیل الحصول على المراجع.

تمتلك المؤسسة نظاما لإلعالم اآللي یسمح باالطالع .1
المراجع من خالل االنترنت.على 

توفر المؤسسة إمكانیة االطالع على المراجع من خالل .2
موقع المؤسسة على شبكة االنترنت.

تمتلك المؤسسة أجھزة إعالم آلي مالئمة لالطالع على .3
المراجع المتوفرة.

91بالمرجع:
.والتكنولوجیةوالعلمیةالمنھجیةلتطوراتوظیفة رصد االمؤسسةتضمن

رصد ومتابعة المستجدات التكنولوجیة.ضمانمعنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
ھیئة المتابعة التكنولوجیة تقوم 191ب 

بوظیفتھا.والعلمیة 
لتأخذ بعین جملة من التوصیات یتضمن عد الھیئة تقریرا بشكل منتظم تُ 

االعتبار من طرف الباحثین.

العلمیةوالشراكاتالعالقات:2بالحقل 

.مختلف الشركاءتحدید كیفیات الشراكة بینھا و بین معنى ھذا أّن على المؤسسة لتفسیر: ا

12بالمرجع:
.البحثأنشطةكاملت على الداخل في المؤسسةتحرص

تسییر أنشطة البحث بطریقة عقالنیة.: بالنسبة للمؤسسة ھذا یعني تفسیر المرجع
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اإلثباتالمعیارالرمز
فرق بحث متعددة على لمؤسسة تحتوي ا112ب 

التخصصات.
عدد فرق البحث المكونة من باحثین ذوي .1

تخصصات مختلفة.
عدد محاور البحث التي تضم باحثین ذوي .2

تخصصات مختلفة.

نشر وإذاعة تنظم المؤسسة بشكل دوري أنشطة 212ب 
أنشطة البحث.

برمجة التظاھرات..1
االنفتاح على الخارج..2
توثیق األنشطة..3

22بالمرجع:
.والوطنياإلقلیميالصعیدین على البحثمجال في زة یممت شراكاتاستراتیجیةالمؤسسة تضع

تشجیع التعاون الداخلي والوطني.معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
دلیل الھاتف للشركاء المحتملین..1الشركاء المحتملین وعلى مشاكلھم.تتعرف المؤسسة على 122ب 

والتي ة اإلقلیمیالمحلیة واالشكالیاتالئحة  .2
یمكن أن تشكل موضوع شراكات بحث.

عدد الباحثین المشاركین في أنشطة بحث -تضمن المؤسسة حركیة الباحثین على المستوى الوطني.222ب 
خارج مؤسستھم.

32بالمرجع:
.البحثمجال في الدولیة ةللشراكتطوراالمؤسسةتضمن

تشجیع التعاون الدولي.معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
مشاریع بحث تمتلك المؤسسة اتفاقیات و132ب 

بالتعاون مع مؤسسات عالمیة.
عدد المشاریع وعدد االتفاقیات ساریة المفعول-

الباحثین المشاركین.  

تضمن المؤسسة حركیة الباحثین على 232ب 
المستوى العالمي.

الحصیلة المفصلة للتبادالت المنجزة.-

یقوم الباحثون بتأطیر مشترك لألطروحات مع 332ب 
نظرائھم األجانب.

عدد األطروحات ذات تأطیر مشترك..1
عدد األطروحات المناقشة..2

عدد الباحثین المستقبلین.-تستقبل المؤسسة باحثین أجانب.432ب 

42بالمرجع:
.العلميإلنتاجھاونشرعالمإسیاسةالمؤسسةمتلك ت

الالزمة إلبراز أنشطة البحث.توفیر جمیع اإلمكانیات معنى ھذا أّن على المؤسسة تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المنشورات في المجالت الوطنیة بروز-أعمال البحث.تنشر المؤسسة نتائج 142ب 

العالمیة.و
تطور عدد التظاھرات المنظمة..1تنظم المؤسسة تظاھرات علمیة وتشارك فیھا.242ب 

تطور عدد المداخالت الوطنیة والدولیة .2
المقدمة.
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تمتلك المؤسسة موقع على شبكة االنترنت یستجیب 342ب 
بھا.للمعاییر والنظم المعمول 

نافذة مخصصة لنشر اإلنتاج العلمي..1
تحدیث مستمر للموقع..2

العلميالبحثتثمین:3بالحقل 

طرق للحث على تثمین البحث.بإقامة یتعلق األمر،بالنسبة للمؤسسةلتفسیر: ا

13بالمرجع:
.نتائجھونقلالبحثلتثمین سیاسةالمؤسسةجريت

النتائج للقطاع االستفادة من نتائج البحث وضمان نقل ھذه معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع
االقتصادي.االجتماعي و

اإلثباتالمعیارالرمز
تحدیث البرامج.-تدمج المؤسسة نتائج البحث في التكوین األولي.113ب 

تنظم المؤسسة دورات تكوین متخصصة تضم نتائج البحث 213ب 
قطاع المستخدمین.لفائدة 

عدد دورات التكوین المنظمة..1
عدد المشاركین وعدد المؤسسات .2

المشاركة.

23بالمرجع:
.الفكریةالملكیةتطویر في المؤسسةتساھم

تشجیع الباحث على القیام بأعمال بحث تتوج ببراءات اختراع.معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تمتلك المؤسسة جھازا یحث على إنتاج ذو قابلیة للحصول على براءة 123ب 

اختراع.
الجھاز موجود وقائم..1
عدد براءات االختراع..2

33بالمرجع:
.البحثب عالقة ذاتشركاتواحتضانإنشاءالمؤسسة شجعت

الباحثین.فشركات مصغرة من طروضع أطر تسمح بإنشاء معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تضع المؤسسة تحت تصرف طلبتھا وباحثیھا 133ب 

المبادة في األعمال الحرة.جھازا للحث على 
وجود تكوین مناسب..1
الوسائل الموضوعة تحت تصرف أصحاب .2

المشاریع.

43بالمرجع:
.العلمیةالثقافةنشر على المؤسسةتحرص

للجمھور العریض.العلمیةالثقافةفتح  معنى ھذا أّن على المؤسسة:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تنفتح المؤسسة على 143ب 

الجمھور.
عدد التظاھرات المنظمة..1
عدد المشاركات الخارجیة في المعارض وغیرھا من التظاھرات..2

 مةاالحكمیدان
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المعلوماتنظام:1كالحقل 

.وفعالموثوق بھ بتزوید المؤسسة بنظام معلومات یتعلق األمرلتفسیر: ا

11كالمرجع:
.واستغاللھاوتحلیلھاومعالجتھاأمنھاوضمانلمعلوماتل جمع سیاسةالمؤسسةمتلك ت

الكفاءات والوسائل المادیة الالزمة إلقامة سیاسة جمع استراتیجیة إضافة إلىیتعلق األمر بوضع :تفسیر المرجع
ومعالجة المعلومة لخدمة المؤسسة..

اإلثباتالمعیارالرمز
وإدارةلجمع  استراتیجیةوضعت المؤسسة 111ك 

المعلومات.
مخطط ھرمي وتحدید للجھاز المسؤول عن .1

نظام المعلومات.
الوصف الوظیفي و/أو الملفات اإلداریة بطاقات .2

للمسؤولین.
األجھزة واألنظمة المتوفرة إلقامة نظام .3

المعلومات (البرامج، األنظمة الرقمیة وغیرھا)

ومعالجة أنشأت المؤسسة جھازا لجمع 211ك 
عن اإلعالم مسؤول جھاز ؛المعلومات ومراقبتھا

واالتصال.

األجھزة والوسائط المتوفرة وتالتسجیال-
(وصف).

معالجة اختالالت النظام..1تطور المؤسسة وتحسن نظام المعلومات لدیھا.311ك 
المتعلقة األنشطةحصیلة والتقاریروالمحاضر.2

بمعالجة المعلومات.
التخطیط.لوحة التحكم و.3

تحرص المؤسسة على تأمین نظام المعلومات 411ك 
لدیھا.

الخصوصیة.میثاق .1
الدخول إلى نظام المعلومات مقنن..2
مراقبة وصیانة نظام المعلومات..3
أرشیف منظم..4

21كالمرجع:
.واستشرافمعلوماتبھیكلمزودةالمؤسسة

االستشراف.إنشاء ھیئة لتنفیذ سیاستھا في مجال المعلومات ومعنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
توفر المؤسسة الموارد والكفاءات الالزمة 121ك 

لتسییر وتطویر نظام المعلومات.
لوسائل (بعدد كاف) (الھیاكل القاعدیة و لجرد وجود.1

.العتاد)
الموظفون المكلفون باستخدام و صیانة الوسائل أو .2

المساعدة.
الكفاءات.بطاقات الوصف الوظیفي و.3
وتطویر نظام المعلومات.المیزانیة المخصصة للصیانة .4

تعیین األشخاص المكلفین بعملیة المتابعة..1رصد ومتابعة.أنشأت المؤسسة جھاز221ك 
حصیلة وتقاریر متابعة الفحوصات..2

31كالمرجع:
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والعلمیة.البیداغوجیةواإلداریةلمعلوماتاونشرأرشفةب المؤسسةقومت

خاصة لألرشیف  وتنظیم مسارات المعلومة اإلداریة، البیداغوجیةیتعلق األمر بإعطاء أھمیة :تفسیر المرجع
والعلمیة لفائدة شركائھا.

اإلثباتالمعیارالرمز
من المعلومات اإلداریة، األرشیف والتخلص 131ك 

البیداغوجیة والعلمیة متوافقة مع القوانین ساریة 
المؤسسة.المفعول و/أو المعرفة من قبل 

القوانین ساریة المفعول المتعلقة باألرشفة .1
والتخلص من المعلومات.

بأرشفة مستندات ووثائق أحكام داخلیة متعلقة .2
أخرى (لیست خاضعة للقوانین ساریة المفعول).

وجود جرد للوسائل..3
الموظفون المكلفون..4
احترام طرق سیر العمل ونتیجة التقییم الذاتي..5

تعیین الموظفین المكلفین بالمتابعة..1المؤسسة جھازا للمتابعة.أنشأت 231ك 
الحصیلة والتقاریر..2

تحرص المؤسسة على نشر المعلومات لفائدة 331ك 
شركائھا.

.االنترنیتموقع .1
المنشورات..2
اللقاءات المتعلقة بمواضیع معینة..3
األیام المفتوحة..4
صقات.لالموالمطویات.5
استعمال وسائل اإلعالم..6

41كالمرجع:
.وموظفیھاطالبھاتصرفتحترقمیةخدماتالمؤسسة تضع

التزود بالوسائل الرقمیة المتاحة والمفیدة للمجتمع الجامعي.معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المباني..1بعدد كاف.الخدمات الرقمیة معرفة و141ك 

الوسائل الملحقة..2
بشبكة االنترنت.الربط.3
الخدمات المساعدة..4
الوسائل الرقمیة..5
الموارد الرقمیة..6
نسبة االستعمال..7

االنترنت، البرید األدوات والوسائل الرقمیة (موقع241ك 
المستخدمین.الحتیاجاتالرقمي) تستجیب 

التسجیل الیومي للمستعملین (سجل أو .1
االستعمال).بطاقات التسجیل و

الخاص واآلمن للمؤسسة االنترنیتموقع .2
لفائدة الطلبة، األساتذة والموظفین (عدد 

الزائرین).
سجل الشكاوى تحت تصرف المستخدمین .3

واإلجراءات المتخذة في إطار حصیلة الھیئة 
المعنیة.

تطویر التعلیم اإللكتروني..4
تضع المؤسسة وسائل وبرامج التسییر تحت تصرف 341ك 

(مصلحة التسجیالت، المصالح العاملة المؤسسة و
الموارد البشریة: الموظفون، المیزانیة والمالیة، ...).

طبیعة البرامج المتوفرة (وصف)..1
، وصیانة لالستعمالالمیزانیة المخصصة .2

الوسائل المستخدمة.
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51كالمرجع:
.الخارجیةوالداخلیةالمعنیةاألطراف مع تصاالتاالوترقیةتسییروتنظیمب المؤسسةقوم ت

الخارجي.توفیر الوسائل المالئمة لتعزیز االتصال الداخلي ولمؤسسة امن واجب:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
توفر المؤسسة اإلمكانیات 151ك 

لالتصال الداخلي والمناسبة 
الخارجي.

وجود خلیة لالتصال (التركیبة وكیفیة العمل)..1
المیثاق.النظام الداخلي و.2
المخصصة.المیزانیة.3
واالتصال.اإلعالمالتكوین في تقنیات .4
الوسائل المساعدة على االتصال:.5

و البرید االلكتروني الداخلي.االنترنیتموقع -
جریدة المؤسسة، المنشورات.-
الملصقات.-
مجاالت التبادل (لقاءات، زیارات،...).-

االجتماعات مع الجھات المھتمة (محاضر االجتماعات)..6
الداخلي وخطط التحسین.تقاریر التقییم.7

ة لاحتتقن المؤسسة االتصال في 125ك 
أزمة.

اتصال لساعة استراتیجیةأنشأت المؤسسة خلیة أزمة وحضرت .1
األزمة.

حددت المؤسسة مسؤولیات األشخاص المكلفین بعملیة االتصال .2
ساعة األزمة (التكوین والتحضیر لعملیة االتصال ساعة األزمة).

محاكاة وعملیات تمتلك المؤسسة خطة لتسییر حالة أزمة (تسجیل .3
تحضیر). 

السیاساتإعدادشروط:2كالحقل 

.سیاسات المؤسسةإعدادألدوات  ایعطي وصفلتفسیر: ا

12كالمرجع:
  .مةاحكالوبحثالوكوینتللعلیھا متفقسیاساتبإعدادمكلّفةھیئاتالمؤسسةتمتلك

البحث والحكامة.وإلعداد سیاستھا في مجال التكویناستشارةعلى إنشاء ھیئات لمؤسسة اتعمل:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
أنشأت المؤسسة ھیئات 112ك 

مشورة.
النصوص التشریعیة وقانونیا (احترم ھیئات مشورة معرفة.1

القانونیة).
اللجان البیداغوجیة، ...المجالس اإلداریة، المجالس واللجان العلمیة، .2
تنظیم ھرمي (وظائف التسییر) وتحدید المسؤولیات..3
، تقاریر، محاضر).حصیلة(األنشطةتوثیق .4

22كالمرجع:
  .مةاحكالودارياإلتسییرالوبحثالوالتكوین في مختلفةتھا السیاساإلعداد اداخلیا تشاورالمؤسسةتنظم

في التكوین و آلیات التشاور الداخلي بغرض إعداد سیاساتھا المختلفةبوضع لمؤسسة تقوم ا:تفسیر المرجع
التسییر اإلداري والحكامة.البحث و 

اإلثباتالمعیارالرمز
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تمتلك المؤسسة آلیات تشاور داخلي بغرض إعداد 122ك 
سیاساتھا الخاصة بالتكوین.

دلیل التنفیذ..1
المھني.السلوكومیثاق األخالقیات.2
مختلفة (المجلس العلمي، الھیئات المحاضر .3

اللجان العلمیة، اللجان البیداغوجیة وغیرھا).
بطاقات الرغبات والتكلیف..4
التحلیل اإلحصائي للمعلومات والتوجیھ..5

تمتلك المؤسسة آلیات تشاور داخلي بغرض إعداد 222ك 
سیاساتھا الخاصة بالبحث.

مخابر البحث وتركیبتھا (التنظیم والتسییر)..1
نشطتھا.أمحاضر اجتماعات فرق البحث و.2
مستخرجات من محاضر المجالس العلمیة .3

األعمال الخاصة بالبحث).لوا(قرارات جد
نتائج مشاریع البحث.نشرحصیلة وكیفیات .4

تمتلك المؤسسة آلیات تشاور داخلي بغرض إعداد 322ك 
سیاساتھا الخاصة بالحكامة.

مجلس الجامعة والمجلس اإلداري.-

32كالمرجع:
.العلميوالبحثالعاليللتعلیمالوطنیةاالستراتیجیةالتوجھات مع توافقت المؤسسةسیاسة

للتعلیم العالي.االستراتیجيضمن التوجھ لمؤسسة سیاسات اتندرج :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
سیاسة المؤسسة تأخذ بعین 132ك 

االستراتیجیةالتوجھاتاالعتبار
للجھة الوصیة. 

ساریة المفعول (توجھ ومھام مؤسسات التعلیم الاحترام القوانین .1
العالي).

مھامھا.مراسیم إنشاء المؤسسة و.2
محاضر مجلس الجامعة والمجلس اإلداري..3
مخططات التطویر والحصائل السنویة لألنشطة..4
ة، اللجنة الوطنیة، اإلقلیمیالمصادقة من طرف اللجان محاضر .5

المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي.لجنة 

42كالمرجع:
 مع للمجتمع المقّدمةوالخدماتالدولیةوالعالقاتالتكوین والبحثمجال في السیماالمؤسسةاستراتیجیةوسیاسة

.والدولیةوالوطنیةالمحلیةمحیطاتھااالعتباربعینخذاأل

.الدوليالوطني وومتوافقة مع محیطھا المحليلمؤسسة اسیاسة:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المؤسسة مع محیطھا سیاسةتتوافق 142ك 

المحلي والوطني.
اللقاءات والندوات حول مواضیع معینة..1
مشاریع البحث والتخرج متوافقة مع المحیط..2
جودة الخدمات (التكوین المتواصل، الخبرة الفنیة، .3

الفحوصات، البحث،...).
تحدید االحتیاجات والمتابعة (االستماع إلى الجھات ذات .4

المصلحة أو المھتمة).

المؤسسة مع محیطھا سیاسةتتوافق 242ك 
).الدولیة(المعاییر الدولي

والشراكات الدولیة المنجزة والمفعلة.االتفاقیاتعدد .1
المنشورات في المجالت العالمیة..2
الدولیة المنجزة.التبادالت .3

52كالمرجع:
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  .ةالذاتیاستقاللیتھاھوامشمع استعمال المؤسسة ةسیاستتوافق 

التسییر والتمویل والمواردواألكادیميوقدراتھا في التسییر الذاتي المستقللمؤسسة اتطور :تفسیر المرجع
البشریة بغرض الوصول إلى تحمل أفضل للمسؤولیة.

اإلثباتالمعیارالرمز
في مجال البیداغوجیا المؤسسة مستقلة 152ك 

والبحث.
عروض التكوین..1
مشاریع البحث..2

خطط التوظیف وطلب مناصب مالیة..1ما یخص تسییر مواردھا.مستقلة فیالمؤسسة252ك 
مصفوفة الكفاءات..2
المناصب المالیة..3
وسائل االتصال بغرض التوظیف..4
خطط وإدارة المسار الوظیفي (المعاییر) للموظفین..5

62كالمرجع:
.متفق علیھتطویرمشروعللمؤسسة 

مشروعھا للتطویر على أساس عالقاتھا بمجموع شركائھا الداخلیین والخارجیین لمؤسسة اتقیم:تفسیر المرجع
متوسط وبعید المدى. ووفق منظور قریب

اإلثباتالمعیارالرمز
تقیم المؤسسة مشروعھا للتطویر على أساس 162ك 

عالقاتھا بمجموع شركائھا الداخلیین
السنویة وآفاق التطویر لكل نشاط الحصیلةتقاریر .1

خاص بالمؤسسة.
وقوتھا وتقوم بوضع تعرف المؤسسة نقاط ضعفھا .2

خطط العمل المناسبة.
مشاریع جدیدة للبحث مع شركائھا.تقترح.3
عروض تكوین جدیدة مالئمة الحتیاجات تقترح.4

شركائھا.
.مشروع شامل (إبداع).5

تقیم المؤسسة مشروعھا للتطویر على أساس 262ك 
القاتھا بمجموع شركائھا الخارجیینع

تحدیث مواضیع جدیدة (اھتمامات تحدید و.1
.معاصرة)

اتفاقیات جدیدة وشراكات جدیدة منجزة..2
عدد العقود لفائدة الشركاء الخارجیین.3

72كالمرجع:
.علیھمتفقإجراءموضوعكونیبالمیزانیةالخاصالتحكیم

 ا.علیھمتفقمیزانیةإلقامة وإعداد آلیاتلمؤسسة تقترح ا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المؤسسة وتنفذ آلیات  تضع172ك 

متفقمیزانیةلتحضیر وتطبیق 
  ا.علیھ

اقتراح والمصادقة على االحتیاجات المالیة للمؤسسة من طرف .1
مجلس الجامعة والمجلس اإلداري (محاضر االجتماعات).

المخصصة من قبل وزارة المالیة (المیزانیة العامة المیزانیة .2
المیزانیة التكمیلیة).و عامةال

(نسبة اإلنفاق).الفصول األبواب و توزیع المیزانیة حسب .3

  مصالحوالالمكوناتوقیادةتنظیم:3كالحقل 
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واإلمكانیات المادیة التي ھم بحاجة مسؤولیات ومھام الموارد البشریةویتعلق األمر بتحدید كفاءاتلتفسیر:ا
إلیھا.

13كالمرجع:
  .فعالة بقیادة سمحیووھوأھدافھامھامھالتحقیقمالئمالمؤسسةكلھی

ھرمي للتسییر تسمح بقیادة فعالة.ھیاكل قاعدیة ومخططلمؤسسة اتمتلك:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
التنظیم والھیاكل القاعدیة 113ك 

تسمحان بقیادة فعالة.
المجلس والمجلس اإلداريوالجامعةھیئات إدارة وقیادة المؤسسة: مجلس 

اللجان البیداغوجیة،...واللجنة العلمیة للقسموالعلمي

تمتلك المؤسسة مخطط ھرمي 213ك 
للتسییر یسمح بقیادة فعالة.

مخطط ھرمي للتسییر..1
تحدید المكونات والمسؤولیات (قیادة العملیات)..2

23كالمرجع:
والتي بوضوح؛محددةمسؤولیاتوصالحیاتواختصاصاتووظائفواإلدارةالقیادةھیئاتمختلفلدى 

.المؤسسةوأھدافمھام مع بما یتفقإلیھاتدسنأ

مناسب للمھام. مخطط تنظیمي مع توزیع دقیق و: للمؤسسة تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
وبتحدید مختلف الھیئاتالمؤسسةتقوم 123ك 

الصالحیات والمسؤولیات.
الوصف الوظیفي.مخطط ھرمي مفصل وبطاقة .1
مصفوفة الكفاءات..2
احترام القوانین بالنسبة لمناصب المسؤولیات (حالة .3

.)الھیئات العلیا

وظائف ومسؤولیات مختلف الھیئات معرفة 223ك 
بوضوح.

إعداد طرق التسییر.-

33كالمرجع:
.املك بشكللھا خولةالمالمسؤولیاتممارسةبطریقة تمكنھا منمنظمةلمؤسسةا

تحرص على احترام المھام التي تتعلق بتحدید المسؤولیات لتفاديلمؤسسة أن یجب على ا:تفسیر المرجع
اخالت وتضارب المصالح.التد

اإلثباتالمعیارالرمز
الداخلي.النظام .1تقوم المؤسسة بتحدید المسؤولیات.133ك 

بطاقات الوظائف..2
قرارات التعیین..3
محاضر االجتماعات..4

تحرص المؤسسة على احترام المھام وتحدد 233ك 
المسؤولیات.

مجلس ومیثاق أخالقیات المھنة..1
المتابعة البیداغوجیة وكشف الحضور لالجتماعات..2
ھیئة المراقبة واإلشراف: التقییم الذاتي..3

43كالمرجع:
.نموظفیالوطالبالنظرووجھاتآراءاالعتباربعینألخذالالزمة لتدابیرال مةاالحكنظامیتخذ

.نموظفیالوطالبالنظرووجھاتتستمع إلى آراءلمؤسسة ا:تفسیر المرجع
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اإلثباتالمعیارالرمز
عن آرائھم ویتم إشراكھم في ھیئات طالبالیعبر 143ك 

التشاور الخاصة بالمؤسسة.
اللجان البیداغوجیة.محاضر .1
محاضر الجمعیات العامة..2
االجتماعات الضروریة عند الحاجة..3

توفر المؤسسة إطارا للتشاور للموظفین وتعقد 243ك 
اجتماعات.

.اإلداريالمجلس .1
الجمعیة العامة..2
واألمانةمحاضر االجتماعات (المجلس .3

العامة).
لجان مختلفة (المتساویة األعضاء، ...)..4

53كالمرجع:
.علیھمتفقداخلينظامالمؤسسةمتلكت

نظامھا الداخلي بالتشاور مع الجھات المعنیة.لمؤسسة اأعدت:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
لمؤسسة بالتشاور مع النظام الداخلي لیتم وضع 153ك 

.الجھات المعنیة
محاضر اجتماعات المجالس اإلداریة..1
األقسام.محاضر مجالس .2
محاضر اللجان البیداغوجیة..3
محاضر مجلس التوجیھ والھیئات االستشاریة..4

63كالمرجع:
استغاللھا.فعالیةتقییمعملیةینظموالمؤسسةألھدافوفقاویخصصھاالمواردالمؤسسةمسؤولیدیر

ویوزعھا بحسب األھداف المحددة وینظم المراقبة الداخلیة اآلمر بالصرف المیزانیةیسّیر :تفسیر المرجع
والتقییم الذاتي للموارد.

اإلثباتالمعیارالرمز
اآلمر بالصرف و/أو اإلدارة المیزانیة ویوزعھا حسب یسّیر 163ك 

األھداف المحددة.
توزیع المیزانیة حسب األبواب .1

والفصول.
.الفصولنسبة اإلنفاق حسب .2

ینظم المراقبة الداخلیة والتقییم الذاتي اآلمر بالصرف 263ك 
للموارد.

المراقبة و/ أو التقییم الداخلي..1
التقییم المالي..2
تقریر المراقب المال..3
تقریر التقییم الذاتي..4

73كالمرجع:
.أنشطتھاسیرلحسنالمالئمةوالضروریةالمادیةالوسائلالمؤسسةوفرت

.أنشطتھاسیرلحسنوالمالئمةالضروریةالمادیةالوسائللمختلف الفاعلین لدیھا لمؤسسةتوفر ا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
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ھیاكل قاعدیة مالئمة..1البرامج متوفرة للعاملین.الوسائل ووالعتاد173ك 
المعلوماتیة الجرد: العتاد، األثاث، الوسائل، البرامج .2

المتوفرة.
وصل الطلبیة..3
فواتیر الشراء (المیزانیة المخصصة)..4

العتاد الخاص باألعمال المختلفة یخضع 273ك 
للصیانة. 

صیانة حسنة (ملف الصیانة)..1
أعمال الصیانة (ملف)..2

المھام خدمة في ةعماالدوظائفالإدارة:4كالحقل 

.(البشریة والمادیة) لمھام وقیم المؤسسةیحرص على تناسب الوسائل لتفسیر: ا

14كالمرجع:
وقیمھالمھامھاوفقاالبشریةمواردھاالمؤسسةتدیر

الخاصةقیمھاحددوتالعملقوانین في علیھاالمنصوصالقیم مع تتوافقأن المؤسسة على یتعین:تفسیر المرجع
.مھامھالضمانالبشریةالمواردتنمیة على شجعتو

اإلثباتالمعیارالرمز
صوص التشریعیة المؤسسة النّ تمتلك 114ك 

والقانونیة وتحدد معاییر التسییر 
والتطویر. 

النصوص والقوانین (قانون العمل واألمن في العمل، قوانین .1
الوظیف العمومي، نصوص وقوانین وزارة التعلیم العالي).

خطة التوظیف والمعاییر للتطویر (داخلیة ونظم إجراءات.2
المعتمدة إلدارة المسار الوظیفي).

تقوم المؤسسة بتعزیز تنمیة الموارد 214ك 
البشریة لضمان مھامھا.

مصفوفة الكفاءات و بطاقات الوصف الوظیفي..1
خطط التكوین..2
تنمیة الموارد البشریة (الوصف).خطط التسییر و.3
الموظفین.تنقیط وتقییم بطاقات الّ .4

24كالمرجع:
  اوقیمھلمھامھاوفقاممتلكاتھاالمؤسسةتدیر

مھامھا.لخدمة تلكاتھا وتقوم بصیانة ممتلكاتھا على االستعمال العقالني لمملمؤسسة تحرص ا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تقوم المؤسسة بتعریف 124ك 

كل ما تملكھ وتحدد 
طریقة عملھ.

المكلفة بالممتلكات (المصالح المكلفة بصیانة الھیاكل القاعدیة المصالح .1
بالتوافق مع كل أنشطة المؤسسة، حظیرة السیارات، أعمال البستنة، 

صیانة المساحات الخضراء).
جرد الممتلكات ووصف طرق العمل والصیانة..2
فصول المیزانیة المتعلقة بسیر عمل الممتلكات والخدمات الداعمة..3
المسجلة وكیفیة معالجتھا.األعطاب .4

34كالمرجع:
وقیمھالمھامھاوفقاالمالیةمواردھاالمؤسسةتدیر

على توظیف مواردھا المالیة واستعمالھا العقالني لخدمة مھامھا واحتراملمؤسسة تحرص ا:تفسیر المرجع
قیمھا.

اإلثباتالمعیارالرمز
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المؤسسة میزانیة مالئمة وموافقة تمتلك134ك 
لمھامھا وقیمھا.

(وزارة المالیة).التزوید بالمیزانیة.1
توزیع المیزانیة حسب األبواب والفصول..2

تمتلك المؤسسة وتدیر موارد مالیة خارج 234ك 
المیزانیة بالتوافق مع القوانین والقیم

در وقیمة الموارد المالیة المكتسبة من قبل امص .1
(خبرة فنیة، تكوین وغیرھا).المؤسسة 

حالة وتوزیع االستھالك (التوافق مع التشریعات .2
السریة المفعول).

تدیر المؤسسة المیزانیة حسب القیم المعتمدة 334ك 
النجاعة).(الدقة و

احترام توزیع المیزانیة حسب األبواب..1
نسبة اإلنفاق السنوي لكل باب..2
من طرف الحصیلة السنویة للمحاسبة والمصادقة .3

المراقب المالي.
ھیئات اللجان والو محاضر اجتماعات المجالس.4

الموارد المالیة.المكلفة بالمیزانیة و

44كالمرجع:
.المؤسسةمشروعتنفیذ في المشتركة مصالحالتساھم

مشروعتنفیذ فيبالمشاركة الفعالة المشتركة مصالحالقیامعلى لمؤسسة تحرص ا:تفسیر المرجع
.المؤسسة

اإلثباتالمعیارالرمز
وفر المؤسسة مناخ ایجابي وتشرك ت144ك 

مشروعتنفیذ في المشتركة مصالحال
.المؤسسة

نویة وآفاق تطویر : الحصیلة السّ محاضر المجلس العلمي.1
المؤسسة).

المجلس).ةعھدالمجلس اإلداري (القرارات، التركیبة و.2
مشروعتنفیذمحاضر المصادقة على الخطوات العملیة ل.3

المؤسسة من قبل المجلس اإلداري.

الجودةقارباتم :5كالحقل 

.على وضع مقاربات للجودة مالئمة لمھام وقیم المؤسسةھذا الحقلیحث لتفسیر:ا

15كالمرجع:
  .تقاسمةم وجیدا محددةجودةسیاسةللمؤسسة

وضع سیاسة للجودة بالتشاور مع األطراف المعنیة للوصول إلىلمؤسسة ھذا أّن على امعنى : تفسیر المرجع
جمیع األطراف الفاعلة.انخراط

اإلثباتالمعیارالرمز
تعیین خلیة الجودة ومسؤول خلیة الجودة..1المؤسسة سیاسة للجودة. تضع115ك 

والحكامة.تعریف وإذاعة أھداف الجودة .2
ھو یستند والمعنیة،األطرافإلىمبلغ  المؤسسةالتزام.3

.المستمرالتحسینمبدأإلى
میثاق الجودة..4

تضع المؤسسة مقاربة للجودة للوصول إلى 215ك 
انضمام جمیع األطراف الفاعلة. 

سیاسة الجودة منشورة لكل الجھات المھتمة..1
الفاعلة.أیام تحسیسیة مقامة لفائدة جمیع الجھات .2
ضمان الجودة.تنظیم ملتقیات حول المشاركة و.3
نظام معلومات فعال..4



24

25كالمرجع:
.وقیمھالمھامھاوفقاقارباتھا للجودةم المؤسسةتطور

وضع مقاربة للجودة في إطار احترام قیمھا ومھامھا وتعزیز ثقافة معنى ھذا أّن على المؤسسة :تفسیر المرجع
الجودة.

اإلثباتالمعیارالرمز
المؤسسة مقاربة للجودة تضع 125ك 

في إطار احترام قیمھا ومھامھا.
و األولویات احترام المھام الوطنیة (الحرص على احترام القوانین.1

مقاربة الجودة) (التكوین للجودة).الوطنیة و
مقاربة الجودة في المؤسسة رسیخوتواإلجراءاتاللوائحاحترام .2

(خطط الجودة وتوفر المرجع الوطني لضمان الجودة).
تعیین مسؤول للجودة وخلیة للجودة (القرار ومھام خلیة للجودة). .3
المھام).إنشاء لجنة للتقییم الذاتي (التعیین و.4
نظام (المؤشرات).التحسین مراجعة و.5

عملیات تحسیس وتكوین الموظفین..1المؤسسة ثقافة الجودة.تعزز225ك 
التخطیط وتنفیذ مقاربة تشاركیة (محاضر االجتماعات)..2
.التعلیمیةالبرامج في الجودةضمانمفاھیمإدماج.3
تنظیم ملتقیات حول ضمان الجودة..4
إجراءات وسیر عملیة التقییم الذاتي والتحسین المستمر..5

35كالمرجع:
.أنشطتھالمختلفلجودةاقاربات م ریتطوب المؤسسةتقوم 

إقامة مقاربة للجودة لمختلف أنشطتھا.المؤسسة على أنّ ھذا معنى: تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
الطابع المؤسسةتضفي 135ك 

الرسمي على مقاربة 
الجودة.

األنشطة،لجمیعالجودةضمانطرق لوإجراءاتالمؤسسة تنشئ .1
ومؤشراتاألھدافوالعملیاتلتحدیدمشتركةاستراتیجیةوتحدد
.الجودة

والقیادةلوحة(لتمیزتسعى لوأدائھاوتطورأھدافھاالمؤسسةحققت .2
.)تقدیرالوللمؤسسةترتیبوالمقارنة

.الجودةمقاربةل) المیزانیة(لوسائلا ةالمؤسستوفر .3

45كالمرجع:
.أنشطتھا كافةل ومراجعةالذاتيتقییمھادوریاالمؤسسةتنّظم

وتحرص على معالجة االختالالت المحتملة.الذاتيتقییمھادوریالمؤسسة اتنّظم:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تقییمھادوریاالمؤسسة تنّظم145ك 

.الذاتي
طرق عملھا اإلداري، التكوین  ةراجعموبتقییم دوریاالمؤسسة تقوم.1

والبحث (تعیین لجنة التقییم الذاتي، تقریر التقییم الذاتي، توصیات 
التحسین).

تحدد المؤسسة مجال التقییم الذاتي، توفر الوسائل وتضمن الدعم .2
(تخطـیـط، المسؤولون وبرنامج التقییم الذاتي).

القیادة،لوحة(لتمیزتسعى لوأدائھاوتطورأھدافھاالمؤسسةتحقق.3
.)التقدیرللمؤسسة،ترتیبالمقارنة،
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تحرص المؤسسة على 245ك 
معالجة االختالالت 

المحتملة.

معالجة االختالالت واألسباب (تقریر حول الفوارق).تحدید و.1
محاضر المراجعة).ات (القراراتخاذواإلدارةمراجعة.2

ھیاكل القاعدیةالمیدان
اإلداریةالھیاكل :1قالحقل 

.المؤسسة على مرافق مخصصة لألنشطة اإلداریةتوفّر بتحدیدیتعلق األمرلتفسیر: ا

11قالمرجع:
تتوفر المؤسسة على مساحات كافیة إلیواء األنشطة اإلداریة.

ساریة.الللمعاییروفقامساحات كافیة من األنشطة اإلداریةتستفید :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
عدد المكاتب..1مالئمة. مساحة نشاطلكل111ق

مساحة المكاتب..2

12قالمرجع:
تتوفر المؤسسة على مواقف للسیارات.

ساریة لفائدة المجتمع الجامعي الللمعاییروفقاعلى مواقف للسیارات كافیة لمؤسسة اتتوفر :تفسیر المرجع
الزوار.و

اإلثباتالمعیارالرمز
طاقة االستیعاب المتوفرة.الزوارالمجتمع الجامعي و حاجةلسیارات امواقف تلبي 121ق

13قالمرجع:
.اإلداریةاألنشطةجمیعالمبانيتناسب 

.الالزمةاإلداریةاألنشطةمتطلبات لمبانيل الوظیفیةالخصائص تلبي :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
نسبة استعمال المباني.تخطیط المساحات متوافق مع المعاییر الساریة.131ق

14قالمرجع:
.السالمةوالصحةشروطالمبانيتستوفي 

.المطلوبةوالراحةوالسالمةالصحةمعاییرالمبانيتلبي : تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
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لمعاییروفقا ةتعملمسومجھزة،مصممة المباني141ق
.السالمةوالصحة

).5إلى 1مستوى تھویة المباني (على سلم من .1
).5إلى 1مستوى إضاءة المباني (على سلم من .2
الكھربائیة لمعاییرالتجھیزات امتثالمستوى .3

).5إلى 1(على سلم من السالمة
.السالمةتعلیماتومقروئیةعرض.4
ن ضداالمكفي عین المقاومةمعداتتوفر.5

المختلفة (الحرائق وغیرھا).حوادثال

البیداغوجیةالھیاكل :2قالحقل 

.المؤسسة على مرافق مخصصة لألنشطة البیداغوجیةبتبیین مدى توفریتعلق األمرلتفسیر: ا

12قالمرجع:
.المتواصلومكاتب) الستقبال األنشطة الخاصة بالتكوین األكادیمي أقسام ووتتوفر المؤسسة على مباني (مدرجات

تتوفر المؤسسة على مساحات بیداغوجیة كافیة الستقبال األنشطة الخاصة بالتكوین.:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
القاعات.التكوین األكادیمي والمتواصل في المدرجات ویتم 112ق

یستفید األساتذة من مكاتب للقیام بأنشطتھم البیداغوجیة.
القاعات.نسبة استغالل .1
نسبة استغالل المكاتب..2

22قالمرجع:
.للموارد المكتبیةامركزالمؤسسةمتلك ت

سمعي  وعصریة ومالئمة (مكتبات جامعیةكز للموارد المكتبیة امرالمؤسسةتمتلك :تفسیر المرجع
بصري،...).

اإلثباتالمعیارالرمز
من المراجع مركز الموارد المكتبیة على عدد معتبر یتوّفر 122ق

المجالت والدوریات.و
.بوابةلدیھالمركزھذا

عدد عناوین الكتب المتوفرة بالمركز..1
عدد المراجع بالمركز..2
نسبة تلبیة طلبات المراجع..3

32قالمرجع:
بیداغوجیة.الاألنشطةلجمیع مالئمة المباني

بیداغوجیة.الاألنشطةمتطلبات لمبانيل الوظیفیةالخصائص تلبي :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
وللدروسالسیر الحسن المبانيیضمن تصمیم 132ق

األعمال الموجھة واألعمال التطبیقیة.
المباني مجھزة جیدا لتلبیة احتیاجات جمیع .1

بیداغوجیة.الاألنشطة
(على مستوى احترام المعاییر البیداغوجیة .2

).5إلى 1سلم من 

42قالمرجع:
.السالمةوالصحةشروطالمبانيتستوفي 

.المطلوبةالراحةووالسالمةالصحةمعاییرالمباني تلبي :تفسیر المرجع
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اإلثباتالمعیارالرمز
لمعاییروفقا ةتعملمسومجھزةو مصممة المباني142ق

والسالمةالصحة
1مستوى نظافة وأمن المباني (على سلم من .1

).5إلى 
.السالمةتعلیماتومقروئیةعرض.2

العلمیة والخاصة بالبحث.الھیاكل :3قالحقل 

.العلمیة والبحثالمؤسسة على مرافق مخصصة لألنشطة مدى توفرین یببتیتعلق األمرلتفسیر: ا

13قالمرجع:
.أنشطة البحثورشات الستقبال األعمال التطبیقیة وبر واتتوفر المؤسسة على مخ

.احتیاجات أنشطة البحث واألعمال التطبیقیةوالورشات المخابر تلبي : تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
كیفیة عمل مختلف الورشات. .1أنشطة البحث واألعمال التطبیقیة بالمخابر والورشات.تتّم 113ق

نسبة المخابر الناشطة..2

23قالمرجع:
العلمیة.األنشطةجمیعالمبانيتالئم 

.العلمیةاألنشطةجمیع متطلبات لمبانيل الوظیفیةالخصائص تلبي :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تصمیم وتجھیز المخابر والورشات بإقامة األنشطة یسمح 123ق

العلمیة المبرمجة.
العلمیة التي یمكن انجازھا في األنشطةنوع 

المخابر.

:33قالمرجع
.السالمةوالصحةشروطالمبانيتستوفي 

.المطلوبةوالراحةوالسالمةالصحةمعاییرالمبانيتلبي : تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
 ةتعملمسومجھزةوالمخابر والورشات مصممة133ق

.والسالمةالصحةلمعاییروفقا
 لمباني.جیدة لإضاءةتھویة و.1
ن ضداالمكفي عین المقاومةمعداتتوفر.2

(الحرائق وغیرھا).المختلفةحوادثال
.السالمةتعلیماتومقروئیةعرض.3

الخاصة باالستضافةالھیاكل :4قالحقل 

.المؤسسة على مرافق مخصصة لالستضافة واإلطعامبتبیین مدى توفربأنیتعلق األمرلتفسیر: ا

14قالمرجع:
.المؤسسة على مرافق مخصصة الستضافة الطلبةتتوفر 

استضافة الطلبة خالل فترة تكوینھم.یتم :تفسیر المرجع
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اإلثباتالمعیارالرمز
طاقة االستیعاب المتوفرة..1توفر المؤسسة للطلبة مرافق لالستضافة خالل فترة تكوینھم. 114ق

طاقة استیعاب غرف الطلبة..2

24قالمرجع:
.المؤسسة على مرافق مخصصة الستضافة األساتذةتتوفر 

الدائمین والزوار خالل فترة عملھم.األساتذةیتم استضافة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
الدائمین والزوار مرافق لالستضافة خالل ساتذةتوفر المؤسسة لأل124ق

فترة عملھم.
طاقة االستیعاب المتوفرة..1
األساتذة.نسبة الرضا الستضافة .2

34قالمرجع:
.مخصصة لإلطعامالمؤسسة على مرافق تتوفّر 

المؤسسة على مرافق لإلطعام مخصصة لألساتذة، الطلبة والموظفین.تتوفر :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
قدرة اإلطعام الحقیقیة..1األساتذة والموظفین. وتتوفر المؤسسة على مطاعم ومقاھي للطلبة134ق

عدد الوجبات المقدمة..2

:44قالمرجع
.والسالمة حةالصّ شروطالمبانيتستوفي 

.المطلوبةوالراحةوالسالمةالصحةمعاییرالمبانيتلبي : تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
 ةتعملمسومجھزةو مصممةوالمقاھي المطاعم144ق

.السالمةوالصحةلمعاییروفقا
 لمباني.جیدة لإضاءةتھویة و.1
المختلفة حوادثالضدالمقاومةمعداتتوفر.2

(الحرائق وغیرھا).
.السالمةتعلیماتومقروئیةعرض.3

الریاضیة والثقافیةالھیاكل :5قالحقل 

.المؤسسة على مرافق مخصصة لألنشطة الریاضیة والثقافیة ربتبیین توفّ یتعلق األمرلتفسیر: ا

15قالمرجع:
الثقافیةتتوفر المؤسسة على ھیاكل خاصة باألنشطة الریاضیة و

.بتنظیم مالئمتتمّیزتتوفر المؤسسة على ھیاكل ریاضیة وثقافیة :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
األنشطة الریاضیة والثقافیة منظمة ومسیرة من طرف 115ق

ھیئة معینة.
عدد الھیاكل الریاضیة والثقافیة الناشطة. .1
الثقافیةبرنامج األنشطة الریاضیة و.2

25قالمرجع:
.والسالمةالصحةشروطھیاكلالتستوفي 
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.السالمةوالصحةمعاییرالریاضیة والثقافیة شروط وھیاكلالتلبي : تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
والصحةلمعاییروفقا ةتعملمسومجھزةو مصممة ھیاكلال125ق

.السالمة
 لمباني.جیدة لتھویة وإضاءة .1
السالمة.تعلیماتومقروئیةعرض.2

 ةیالجامعالحیاةمیدان

والموظفین ةبالطلب والتكفلاالستقبال:1جالحقل 

11جالمرجع:
.الموظفینو ةلطلبل وتوجیھاستقبالأجھزةالمؤسسة تضع

یتعلق األمر باستقبال حسن ودائم لكافة المجتمع الجامعي.:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المؤسسة جھاز استقبال وأقامت 111ج

توجیھ.
توفر أدوات التوجیھ (مطویات،...) وتنظیم األیام المفتوحة خالل .1

السنة.
إقامة منتدیات حوار خالل السنة..2
تنظم المؤسسة یوم دراسي لتوجیھ الطلبة الجدد..3
.االنترنیتموقع و إشارات توجیھولوحات عرض الملصقات.4

إعالم وتولت المؤسسة استقبال211ج
وتوجیھ الطلبة.

التوجیھ.موظفون ذوو كفاءة لالستقبال و.1
التوجیھ.مثلي الطلبة في االستقبال ومحضور .2
التوجیھ.عدد كاف من األشخاص المكلفین باالستقبال و.3
تقوم المؤسسة بتأطیر الموظفین الجدد المكلفین باالستقبال..4

21جالمرجع:
.الموظفینو ةللطلبالخاصةلالحتیاجاتأھمیةالمؤسسةتعطي

.الموظفینو ةللطلبالخاصةالحتیاجاتتعرف المؤسسة ا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
الحتیاجاتأقامت المؤسسة ھیاكل خاصة تلبي مختلف ا121ج

الریاضیة.الدینیة وووالجوانب الثقافیةالخاصة
صة للجھات توفر ومالئمة المباني المخصّ .1

المعنیة المصابة بعجز.
توفر مكان خاص بالعبادة..2
رعایة الطلبة المتمیزین في الریاضة .3

(إمكانیة استدراك االمتحانات).

31جالمرجع:
.الموظفینو ةلطلبل إعالمأجھزةالمؤسسة تضع

الموظفین.تطور المؤسسة قنوات اإلعالم لفائدة الطلبة و:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز



30

تدفقتوضمناالتصالجھزةأل اصفأعطت المؤسسة و131ج
تھا.وشفافیالمعلومات

وسائل االتصال..1
موقعالالتحدیث الدوري وتأمین .2

.االلكتروني
تقدیر جودة الموقع من قبل المستخدمین .3

للموقع.
نسبة الشكاوى المقدمة من طرف -نظمت المؤسسة اجتماعات إعالمیة مع الموظفین.231ج

الموظفین.

والریاضیةالثقافیةاألنشطة:2جالحقل 

12جالمرجع:
.ریاضیةوثقافیةأنشطةسیاسةالمؤسسةتطور

الریاضة.یتعلق األمر بدینامیكیة مستمرة للثقافة و:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
أقامت المؤسسة جھازا یشجع تنظیم أنشطة ثقافیة و112ج

ریاضیة.
ریاضیة.أنشطة ثقافیة ومكتب مكلف بتنظیم .1
ثقافیة.ھیاكل ریاضیة و.2
غیر المادیة الضروریة.الوسائل المادیة و.3

عدد الدورات الریاضیة المنظمة..1المؤسسة أنشطة ریاضیة مختلفة.نظمت 212ج
الجوائز والكؤوس المتحصل علیھا..2
عدد المعاقین المشاركین في األنشطة .3

لریاضیة.ا
المنظمة.الثقافیةعدد الدورات .1المؤسسة أنشطة ثقافیة مختلفة.نظمت 312ج

المتحصل علیھا.الجوائز.2
.الثقافیةاألنشطة عدد المعاقین المشاركین في .3

22جالمرجع:
.ریاضیةوثقافیةوجمعیاتھیئاتتطویرالمؤسسةتسھل

العمل الجمعوي وتطویره.المؤسسةتشجع : تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
المنشأة.النوادي عدد الجمعیات و.1إنشاء جمعیات ثقافیة ونوادي ریاضیة.المؤسسةتشجع 122ج

عدد الطلبة المنخرطین..2
عدد األنشطة المختلفة المنجزة..3

)األمن...و نظافةالوالصحة(الجامعة ة فيفاعللجھات الل والدراساتوالعملالحیاةظروف:3جالحقل 

.ي جمیع االحتیاجات من أجل أفضل نظافة ووقایة للحیاةإطار مناسب یغطّ بإقامة یتعلق األمرلتفسیر: ا

13جالمرجع:
.الفاعلینلمختلفوایجابیاودیاإطاراالمؤسسةقدمت

مناخا ایجابیا.لمؤسسة اتوفر:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
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لمرافقة أعضاء وضعت المؤسسة جھازا 113ج
األسرة الجامعیة.

مكاتب المرافقة..1
الموظفون األكفاء والمختصون في المرافقة..2

توفر مساحات خضراء یتم صیانتھا باستمرار..1توفر المؤسسة وترعى مناخا طبیعیا.213ج
وجود موظفین أكفاء وبعدد كاف لصیانة المساحات .2

الخضراء.

23جالمرجع:
.ھامواقع كافة في وموظفیھاھاتلطلباألمنالنظافة ووالوقایةظروفالمؤسسةوفرت

.ھامواقع كافةفي  األمنالنظافة ووالوقایةظروفالمؤسسةوفرت: تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
وضعت المؤسسة جھازا یوفر شروط 123ج

األمن.النظافة و
وجود موظفین أكفاء ومتخصصین للتكفل بإقامة .1

الحسنة للنظافة واألمن.الشروط 
عدد الموظفین المكلفین باألمن كاف..2
توفر وسائل الدعم الالزمة..3

فعالیة الموظفین..1تعالج المؤسسة إجھاد أو توتر الموظفین.223ج
یستفید الموظفون من الدعم االجتماعي..2
تعریف واضح ألدوار ومسؤولیات العمال..3

33جالمرجع:
.الصحیةالخدماتھاتبلوطلموظفیھاالمؤسسةوفرت

الخدمات الصحیة متوفرة.من لمؤسسة اتجعل:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تمتلك المؤسسة مصلحة مكلفة 133ج

  بالصحة.
وجود مصلحة صحیة مجھزة جیدا..1
الموظفون أكفاء..2
وجود صیدلیة مزودة باألدویة بشكل منتظم..3
الضروریة.والموادالبشریة المواردمزودة بإسعافسیارةتوفر.4

43جالمرجع:
.وموظفیھاھاتطلب لصالح واإلقلیمالمدینةومنظماتھیئات مع شراكاتالمؤسسةتطور

المجتمع الجامعي. لصالحوثیقة مع محیطھا شراكاتالمؤسسة بنيت: تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
ھیئات مع شراكات على  المؤسسةحافظت143ج

م.واإلقلیالمدینةومنظمات
عدد االتفاقیات المبرمة والمنجزة مع مؤسسات التعلیم .1

العالي والشركات.
عدد الطلبة والموظفین المستفیدین من الشراكات..2
استمراریة األنشطة المتعلقة بالشراكات..3

53جالمرجع:
..).النقل،اإلسكان،اإلطعام،(والموظفین بةبالطلالتكفل في المعنیةالمصالح مع المؤسسةتساھم

بالمجتمع الجامعي من طرف المؤسسة.التكفل:تفسیر المرجع
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اإلثباتالمعیارالرمز
اإلطعام وتوفر المؤسسة االستضافة153ج

والنقل لفائدة الطلبة والموظفین. 
وجود ھیاكل مالئمة مخصصة لالستضافة واإلطعام..1
تزوید المؤسسة عن طریق موزعین..2
توفر وسائل النقل للطلبة والموظفین..3
الراضین عن ھذه الخدمات من الطالبین لھا.نسبة  .4

تتكفل المؤسسة بالطلبة والموظفین من 253ج
ذوي االحتیاجات الخاصة.

عدد الطلبة والموظفین المتكفل بھم..1
قیمة المیزانیة المخصصة لھذا التكفل..2
المؤسسة قیمة المساعدات المادیة المخصصة من طرف .3

للطلبة والموظفین الذین یعانون من صعوبات.

...)المستدامةالتنمیةوالفرص في المساواةوالمواطنةواألخالق(المجتمعیةالمسؤولیة:4جالحقل 

بتوفیر مناخ یشجع على بناء العالقات الناجحة والمثمرة بین الجامعة والقطاع االجتماعي یتعلق األمرلتفسیر: ا
االقتصادي.

14جالمرجع:
.المجتمعیةالنقاشاتوالتبادلو ةالمواطنأنشطةوتشّجعالمؤسسةتنخرط

في الحیاة واھتمامات المواطنین.المؤسسةتنخرط:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
بتنظیم أنشطة  اوضعت المؤسسة جھازا مكلف114ج

لفائدة التنمیة المجتمعیةوالمناقشات ةالمواطن
المجتمعیة.

موائد مستدیرة مبرمجة.أنشطة و.1
النقاش متعددة وتعالج مواضیع اجتماعیة.محاور .2
تشجع المؤسسة الطلبة على المشاركة واإلسھام في .3

األنشطة ذات الطابع االجتماعي.
تستقبل المؤسسة تظاھرات ذات طابع اجتماعي..4

:24جالمرجع
.المھنةوآدابیاتأخالققواعدومبادئاحترام على المؤسسةتحرص

.المھنةوآدابیاتأخالقوقواعدمبادئل حامیةالمؤسسة:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
قواعدتلتزم المؤسسة باحترام 124ج

.المھنةوآدابیاتأخالق
مصادق علیھا المھنةوآدابیاتأخالققواعدتمتلك المؤسسة مدونة ل.1

قبل المجتمع الجامعي.من 
المدونة متوفرة لمجموع المجتمع الجامعي..2
تمتلك المؤسسة ھیئة تحرص على احترام قواعد ھذه المدونة..3
الخالفات داخل المؤسسة معالجة من طرف ھذه الھیئة..4
تحرص المؤسسة على تحسیس المجتمع الجامعي بضرورة احترام .5

.المھنةوآدابیاتأخالققواعدمدونة 

34جالمرجع:
.الفرص في المساواةمبدأعلى  المؤسسةتحرص 

ھو مبدأ معنوي للمؤسسة.الفرص في المساواةتحقیق :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
.الفرص في المساواةتمتلك المؤسسة میثاق حول مفھوم -مبدأبوضوح المؤسسةتعرف 134ج
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.الفرص في المساواة
عنتعبر المؤسسة بوضوح 234ج

المساواةمبدأتمسكھا وتعلقھا ب
.الفرص في

منشور بشكل واسع في موقع الفرص في المساواةالمیثاق حول .1
أو أثناء اللقاءات والتظاھرات المنظمة من طرف االنترنیت
المؤسسة.

القوانین یظھر في التنظیمات والفرص في المساواةمبدأالتمسك ب.2
الداخلیة.

مبدأاحترام  علىتعمل المؤسسة 334ج
.الفرص في المساواة

مبدأدراسات متخصصة منجزة دوریا تثبت وتؤكد على احترام -
.الفرص في المساواة

44جالمرجع:
االجتماعيوالبیئي(البعد المستدامةوالتنمیةالبیئيالبعداالعتباربعینالمؤسسةوممارساتمعداتومرافقتأخذ

.االقتصادي)و

جمیع القواعد المتعلقة باحترام البیئة.المؤسسةتحترم :تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
یـتضمن التزامھا باحترام البیئة.تمتلك المؤسسة نظام داخلي .1احترام البیئة.144ج

.البیئةاحترامضرورةإلىھامناقصات في ةالمؤسستدعو.2
الطاقة (احترام البیئة).یساھم في توفیرعتاد  جھیزات وتتعتمد .3
تنظم المؤسسة ندوات حول الثقافة البیئیة..4

التنمیة ثقافة قامةإ244ج
.المستدامة

تضم شعب دراسیة مواد تعالج التنمیة المستدامة..1
تظاھرات وأنشطة منظمة لتحسیس المجتمع الجامعي بمفاھیم التنمیة المستدامة .2

، ...).(احترام البیئة، المزیج االجتماعي
دعائم مخصصة لتعزیز ثقافة التنمیة المستدامة..3

االقتصاديواالجتماعيالمحیط مع العالقةمیدان

المشاركة في تنمیة الجماعات المحلیة:1عالحقل 

11عالمرجع:
.تلبي الطلب المحليعروضا للتكوین المؤسسةتقدم

عروض التكوین متوافقة مع االحتیاجات المحلیة.المؤسسةتجعلأن معنى ھذا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
  ة.اإلقلیمیالتكوین متوافق مع السیاسة  -  ة.اإلقلیمیالتكوین متوافق مع السیاسة 111ع

المحیط توجد عالقة بین المؤسسة و211ع
االجتماعي االقتصادي المحلي.

كوین.یشارك المھنیون في بناء عروض التّ .1
المھنیین الذین لدیھم حجم ساعي في تأطیر مشاریع عدد .2

التخرج (لیسانس و ماستر مھني).
عدد االتفاقیات مع الشریك االجتماعي االقتصادي..3
نسبة األوائل في التكوین الذین یتم تشغیلھم بطلب من .4

الشركاء من المحیط االجتماعي االقتصادي.

12عالمرجع:
لمنتجھا.المؤسسة في اإلدماج المھنيتسھم 
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أن تطور وتقوي عالقاتھا مع الفاعلین في المحیط االجتماعي االقتصادي لمؤسسة على اینبغي:تفسیر المرجع
من أجل تسھیل اإلدماج المھني لمنتجھا.اإلقلیميعلى المستوى المحلي و

اإلثباتالمعیارالرمز
االقتصادیین عالقات مع الشركاء ال121ع

.اإلقلیميعلى المستوى المحلي و
في  التخصصأو مجاالتالحسب الشركاءمختلف تعداد.1

البلدات.
الحالة اإلحصائیة لمختلف الشركاء (مختلف االختصاصات، .2

عدد العمال).
مصالح العالقات الخارجیة..3
إقامة اتفاقیات تسھل المھام للطرفین..4

المنتج لدى  الشركاء من إدماج221ع
المحیط االجتماعي االقتصادي.

إقامة مركز خاص باإلعداد للمستقبل المھني لتسھیل اإلدماج .1
المھني.

وجود متابعة لما آلت إلیھ الدفعات المتخرجة..2
تنظیم منتدیات للتوظیف على مستوى المؤسسة..3
المشاركة في مختلف صالونات التوظیف من أجل تعزیز .4

التكوین.ودعم منتج 

31عالمرجع:
.تنظم المؤسسة تكوینا متواصال لتلبیة االحتیاجات المحلیة

أفضل بین المؤسسة ومحیطھا بأنشطة للتكوین المتواصل من أجل تقارلمؤسسة تطور ا:تفسیر المرجع
.اإلقلیمياالجتماعي االقتصادي على المستوى المحلي و

اإلثباتالمعیارالرمز
تطور المؤسسة تكوینا متواصال لفائدة الشركات 131ع

المحلیة.
وجود تكوین متخصص لفائدة موظفي الشركات -

المحلیة.

41عالمرجع:
في التكفل بالمسائل المحلیة.المؤسسةك تشار

المستوى المحليعلى المؤسسة أن تنخرط في عملیات تحدید ومعالجة قضایا التنمیة على :تفسیر المرجع
.اإلقلیميو

اإلثباتالمعیارالرمز
تطور المؤسسة برامج بحث على المستوى 141ع

المحلي.
تطور المؤسسة برامج بحث على المستوى المحلي..1
تظاھرات علمیة حول قضایا محلیة.المؤسسةمتنظ.2

العالقة مع الشركات:2عالحقل 

12عالمرجع:
.عروض التكوین لدى المؤسسة احتیاجات الشركاتتناسب 

یتعلق األمر بجعل برامج التكوین متوافقة مع احتیاجات الشركات في المنطقة.:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
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عروض التكوین متوافقة مع احتیاجات 112ع
الشركات.

انجاز دراسات تحدد احتیاجات الشركات في مجال .1
التكوین.

الشھادات الممنوحة من قبل المؤسسة تناسب مواصفات .2
الشركات.

وجود قسم متخصص في العالقات مع الشركات..3

22عالمرجع:
تقدم المؤسسة تكوین متخصص حسب احتیاجات الشركات.

المؤسسة خصوصیات المنطقة لیكون قادرا على تلبیة احتیاجات الخاص بعرض التكوین یراعي :تفسیر المرجع
الشركات.

اإلثباتالمعیارالرمز
وجود سیاسة للتكوین وإعادة 122ع

التكوین لفائدة الشركات.
تقترح المؤسسة عروض للتكوین لفائدة الشركات..1
التحسین.الترقیة وعروض التكوین لتستجیب لضرورة یتم وضع .2
االنطالق في التكوین مبني على اتفاقیة ذات طابع رسمي..3
وجود تكوین عن بعد مخصص إلطارات الشركة..4

على طلب مقدم من طرف الشركة وبطاقة  ةاحتیاجات التكوین مبنی.1التكوین محدد بدقة.222ع
بیانات.

التعلیمیةكافة المعلومات المتعلقة بالمواد على وي عرض التكوین تیح.2
الحجم الساعي ومكان التكوین.و

علیھا التكوین. بنىیُ یتطلب عرض التكوین معارف مسبقة .3

التكوین یلبي احتیاجات 322ع
  ة.اإلقلیمیالشركات المحلیة و

یلبي التكوین جزئیا أو كلیا طلب الشركة..1
یحقق التكوین رضا المتعلمین والمسؤولین..2
یتطلب التكوین تدریبا إضافیا..3

32عالمرجع:
.متابعة الخریجینھیئات لإلدماج المھني ولمؤسسةتمتلك ا

م بإقامة تربصات تطبیقیة بھدف تحضیرھیئات تسمح للمتعلّ إنشاء: بالنسبة للمؤسسة ھذا یعني تفسیر المرجع
تقاریر تربص أو القیام بدراسة حالة وكذا إقامة تفاعل مع الشركات من أجل متابعة تطور منتج التكوین.

اإلثباتالمعیارالرمز
التكوین لدى المؤسسة یتضمن 132ع

تربصات تطبیقیة.
یقوم الطلبة إجباریا بتربصات تطبیقیة دوریة (كل سنة، سنتین،...)..1
قریر مكتوب.تیتوج إجباریا بكل تربص تطبیقي.2
مواد أو إطاریتم توجیھ الطلبة للشركات للقیام بدراسات حالة في .3

وحدات تعلیمیة.

مكاتب، مصالح،...) مكلفة بتوجیھ تمتلك المؤسسة ھیئات (.1إقامة آلیة لتوجیھ المتربصین.232ع
 ة.اإلقلیمیالمتعلمین نحو الشركات المحلیة و

المؤسسة مع شركات لتسھیل استقبال توجد اتفاقیات تربط .2
المتربصین على مستوى الشركات.

تغطي المؤسسة مختلف تكالیف التربص بالنسبة للمتربص (النقل، .3
تكالیف التقریر المكتوب،...).
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منتج تقوم المؤسسة بمتابعة 332ع
تكوینھا.

التربص التطبیقي.إطاریقوم األساتذة بتأطیر المتعلمین في .1
مجموعة من الطلبة یتم تعیین أستاذ مشرف.لكل طالب أو .2
(أسبوعیة، شھریة،...) لمتابعة التقدم یقوم المشرف بزیارات دوریة .3

المیداني للمتربص.
یبرمج المشرف اجتماعات دوریة ومنتظمة مع طلبتھ على مستوى .4

المؤسسة في إطار تحضیر تقریر التربص. 

البحث والتطویر:3عالحقل 

13عالمرجع:
.تمتلك المؤسسة عالقات شراكة مع المؤسسات

الشركات.یتعلق األمر بإقامة اتفاقیات وتعزیز العالقات مع:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تقیم المؤسسة 113ع

اتفاقیات مع 
.الشركات

.الشراكةب المعنیةالمؤسسات مع لتنسیقل ھیكالالمؤسسةأنشأت.1
المعنیةالمؤسسات مع شراكةاتیاتفاقتنفیذ تابعةلم ومعلنةواضحةخطةلمؤسسةل .2

.اتیتفاقبھذه اال
على  ةالتعلیمی ئةالھیأعضاءیشجعالذيالعلميللبحثالمالئمالجوالمؤسسةوفر ت .3

.اتیتفاقباال المعنیةالمؤسساتاحتیاجاتب الصلةذاتالعلمیةالبحوثب القیام
.اتیتفاقباال المعنیةالمختصةالمؤسسات مع مشتركة اثابحأالمؤسسةجري تُ .4
.دوريبشكلالنتائجحللتوالشریكةالمؤسساتآراءبسبر مؤسسةالتقوم.5
.المتخصصةالخدماتھائشركا مع مؤسسةالتبادلت .6
.المعنیةللمؤسساتالعلمیةاالستشاراتمؤسسةتوفر ال.7
اللقاءات، ات، المؤتمر(الصلةذاتالمؤسسات مع مشتركةعلمیةتظاھراتتنظیم.8

)وغیرھاالعلمیة،المحاضرات

23عالمرجع:
.في إطار البرامج المشتركة للبحث والتطویر مع الشركاتالمؤسسةتساھم

أن تلعب دورا یضمن تحقیق وتقارب البرامج المشتركةعلیھا ھأنى ھذاعنم ،: بالنسبة للمؤسسةتفسیر المرجع
للبحث مع الشركات.

اإلثباتالمعیارالرمز
برنامج إقامة123ع

بحث وتطویر.
تمتلك المؤسسة جھاز متابعة تكنولوجیة مكلف بالشراكة العلمیة مع الشركات إضافة .1

إلى مھام أخرى.
االجتماعي تنظم المؤسسة لقاءات مع مختلف الفاعلین في المحیط االقتصادي .2

(محاضرات، ندوات،...) تسمح بالتشخیص الشامل للشركات وتحدید الخطوط 
التطویر.العریضة لبرنامج البحث و

برنامج البحث والتطویر للشركات.تساھم المؤسسة في تحقیق .3
توجھاتالتحدیدعنالمسؤولةالمختلفةالوطنیةالھیئات في عضوھيالمؤسسة.4

و التطویر.نمیةوالتالبحثلبرنامجكبرىال
.الشركات مع تطبیقيحثب عقودالمؤسسةقیمت .5

33عالمرجع:
.لومة العلمیة والتقنیةعنشر وتثمین الموبتحضیرالمؤسسةتقوم
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نشر وتثمین المعلومة العلمیة والتقنیة باستعمال وبإعطاء قیمة لعملیة تحضیریتعلق األمر :تفسیر المرجع
الوسائل المناسبة.

اإلثباتالمعیارالرمز
بتحضیر المعلومة المؤسسةتقوم 133ع

التقنیة.العلمیة و
تمتلك المؤسسة مخابر بحث..1
تشارك المؤسسة في مختلف البرامج الوطنیة والدولیة المتعلقة .2

باإلنتاج العلمي.
اإلنتاج العلمي في إطار برنامج یساھم الباحثون لدى المؤسسة في .3

التطویر.البحث و

تنشر المؤسسة المعلومة العلمیة و233ع
التقنیة.

مختصة في نشر المعلومة العلمیة.تنشر المؤسسة مجلة علمیة .1
تنشر المؤسسة المعلومة العلمیة في موقعھا على شبكة االنترنت..2
الوطنیة وتشارك المؤسسة في مختلف شبكات المعلومات العلمیة.3

والدولیة الرقمیة والكالسیكیة.

تثمن المؤسسة المعلومة العلمیة و333ع
التقنیة.

تثمن المؤسسة وتحمي المعلومة العلمیة والتقنیة بمساعدة براءات .1
االختراع.

تستثمر المؤسسة خبرتھا من خالل عروض التعاون والدعم .2
العلمي للشركات.

التكوین والمتابعة:4الحقل ت

14عالمرجع:
الشركات والشركاء ومعدة على أساس احتیاجات الجماعات المحلیةخطة تكوین دوریةالمؤسسةتمتلك

االجتماعیین.

ة على احتیاجات الجماعات المحلیة توفیر عروض تكوین دوریة مبنیمعنى ھذا: بالنسبة للمؤسسة تفسیر المرجع
الشركاء االجتماعیین.الشركات وو 

اإلثباتالمعیارالرمز
تراقب المؤسسة تطور احتیاجات محیطھا 114ع

المحلي في مجال التكوین. 
دوریة (كل سنة) لدى الجماعات تحریاتإقامة .1

والشركات المحلیة.
تنظیم تكوین حسب الطلب لفائدة الشركات..2

24عالمرجع:
.تحرص المؤسسة على ناتج تكوینھا

إنشاء خلیة لمتابعة نتائج التكوین لدیھا.ھذایعني: بالنسبة للمؤسسةتفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
تمتلك المؤسسة آلیات لمتابعة ناتج 124ع

تكوینھا.
إقامة ملف أرشیف لمجموع منتجات التكوین لدیھا..1
وجود جمعیة لقدامى الحاصلین على الشھادات..2
تنظیم تظاھرات تجمع قدامى الحاصلین على الشھادات..3

34عالمرجع:
.ھیئات الدعم والمرافقة والشركات الصغیرةوكذا لشركات، لحاضنات تساھم المؤسسة في خلق وتطویر 

حاضنات الشركات، تقدیم مساھمتھا في خلق وتطویر علیھا ھأنمعنى ھذا: بالنسبة للمؤسسة تفسیر المرجع
.والشركات الصغیرةالدعم والمرافقة ھیئات
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اإلثباتالمعیارالرمز
 إلنشاءتمتلك المؤسسة برنامج تكوین 134ع

الشركات واألعمال الحرة.
.إنشاء الشركاتوألعمال الحرةوجود مواد تعلیمیة تھتم با.1
وجود طریقة للتقییم تتم بناء على مشاریع إنشاء شركات .2

عوض مذكرة التخرج.
ھیئات المرافقة والدعم إلنشاء وجود اتفاقیات تعاون مع .3

شركات أو أعمال حرة.

44عالمرجع:
.برنامج البحث (محاور مخابر البحث) لدى المؤسسة في إطار البرنامج الوطني للبحثیندرج 

: بالنسبة للمؤسسة ھذا یعني إقامة برنامج للبحث مستخلص من البرنامج الوطني للبحث.تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
مشاریع بحث المؤسسة ضمن تندرج 144ع

البرنامج الوطني للبحث.
ضمن البرنامج الوطني عدد المخابر التي تندرج أبحاثھا .1

للبحث.
عدد مشاریع البحث التي تندرج ضمن البرنامج الوطني .2

للبحث.

التعاونمیدان

سیاسة االنفتاح على العالم:1نالحقل 

باالنفتاح على العالم.للمؤسسة بإیجاد الوسائل التي تسمح یتعلق األمرلتفسیر: ا

11نالمرجع:
على العالم.سیاسة لالنفتاحالمؤسسةمتلك ت

بوضوح من خالل الوثائق الرسمیة محّددةعلى العالم سیاسة لالنفتاحلمؤسسة تمتلك ا:تفسیر المرجع
(المیثاق والقانون).

اإلثباتالمعیارالرمز
على العالم موثقة سیاسة لالنفتاح111ن

معلنة. و
سیاسة معلنة ووجود میثاق..1
المؤسسة وكذا الخاص باالنترنیتوجود أبواب على موقع .2

مطویات.

12نالمرجع:
.الدولياإلطارتتضمنكوینوالتالبحثمجال في استراتیجیةالمؤسسةوضعت 

كوین والعالقات الدولیة یجب أن تأخذ بعین االعتباروالتالبحثتمجاال في المؤسسةاستراتیجیة:تفسیر المرجع
محیطھا الدولي.

اإلثباتالمعیارالرمز
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البحثمجال في المؤسسةاستراتیجیة121ن
المحیط الدولي.قوامھاكوین والت

المختارة ضمنالمحاورمنواحدالدولياإلطار.1
ؤسسة.الماستراتیجیة

المشاریع المبرمة.االتفاقیات ووعدد العقود.2
عدد األساتذة الباحثین الذین تم استقبالھم أو إرسالھم..3
عدد زیارات الوفود الخارجیة..4

13نالمرجع:
.الدوليبروزھا على المستوىتحسینمنتمكنھااتصالسیاسةلمؤسسةاتمتلك

اتصال ونشر منتوجھا العلمي، البیداغوجي وكفاءاتھا على المستوىسیاسةلمؤسسةاتمتلك:تفسیر المرجع
براءات االختراع،....).والدوریاتوالمجالتاالنترنیت والدولي (موقع 

اإلثباتالمعیارالرمز
مصلحة لالتصال لدى المؤسسة مع وجود خلیة أو -االتصال تضمن نشر المنتوج العلمي.سیاسة131ن

خطة عمل محضرة.

عدد المنشورات في المجالت العالمیة..1المؤسسة موصولة بشبكة الشركاء الخارجیین. 231ن
عدد المقاالت المقدمة في الخارج..2

بارزة ویمكن ومسارات التكوین متوفرة331ن
الوصول إلیھا بسھولة وبالتالي یمكن مقارنتھا.

وجود وصف للوحدات والمواد التعلیمیة لمختلف -
للمؤسسة.االنترنیتمسارات التكوین على موقع 

باستمرار.االلكترونيموقع یتم تحدیث ال-تمتلك المؤسسة وسائل االتصال بالخارج.431ن

14نالمرجع:
.الدوليالتقییمتحمل على والبحث قادرةالتعلیمبرامجتكونأنیجب

 عالمي.التقییمالوللمقارنة تصلح والبحثیةالتعلیمیةھابرامجمن أن تتأكدأنالمؤسسة على یتعین:المرجعتفسیر 

اإلثباتالمعیارالرمز
.ومقارنةتقییمإجراءاتالمؤسسة تضع .1  مثیالتھا الدولیة.  مع البرامجمحتویاتل مقارنةإقامة 141ن

معدة.مقارنةالتقاریر.2

معدة.الخارجیةالتقییماتتقاریر.1ومبرمج.موجوددولیةمنظماتقبلمنالبرنامجتقییم241ن
.ودوریتھاوالمقارناتالتقییماتعدد.2



الشراكة والحركیة:2نالحقل 

  على االنفتاحوالتي من الممكن أنھا تعمل على تعزیزوالحركیةالشراكاتأنماطتحدیدیتعلق األمر بلتفسیر: ا
.العالم

12نالمرجع:
في مجال التكوین والبحث.دولیةشراكاتالمؤسسةتقیم

اتفاقیات و توأمة.وفي مجال التكوین والبحث من خالل شبكاتدولیةشراكاتلمؤسسة تقیم ا:تفسیر المرجع

اإلثباتالمعیارالرمز
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للمؤسسة سیاسة واضحة وھادفة في مجال 112ن
األجنبیة.الشراكة مع الجامعات 

مؤسسات مع الموقعةالتعاوناتفاقیاتمنعدد .1
.دولیة

والمنجزة.الموقعةاإلطاریةاالتفاقاتمنعدد.2
الموجودة قید االنجاز.الموقعةالعقودعدد.3
المنجزة.المشاریععدد.4

22نالمرجع:
.على الحركیة العالمیةالمؤسسة تشجع

التقنیین واإلداریینوالموظفینوالباحثینواألساتذةو ةللطلبالدولیةالحركةلمؤسسةا تشجع: تفسیر المرجع
وتدریسوالتربصات العلمیةة ومنح الشھادات المشتركین والمشتركاإلشرافوالمشتركالتأطیرعلى  زیادة

.لألجانبالعربیةواللغةاألجنبیةاللغات

اإلثباتالمعیارالرمز
تمتلك المؤسسة سیاسة استقبال للطلبة األجانب الذین 122ن

یقومون بالتسجیل بطریقة فردیة.
للغات األجنبیة وافقةوجود برامج تعلیم مت-

لدى المؤسسة.

للغة العربیة متوافقة وجود برامج تعلیم -تعلیم اللغات األجنبیة متوفر.222ن
نب.اوف األجضیلل

وجود دلیل لالستقبال والتوجیھ لفائدة -مع السیاسة الدولیة للمؤسسة.تعلیم اللغات الحیة متوافق 322ن
األجنبیة.ضیوفال

23نالمرجع:
األساتذة والباحثین األجانب.وتمتلك المؤسسة الوسائل والھیاكل المناسبة الستقبال الطلبة

األساتذة والباحثین األجانب والمناسبة الستقبال الطلبةتمتلك المؤسسة الوسائل والھیاكل :تفسیر المرجع
.االستضافة،...)واالستقبال (مصلحة

اإلثباتالمعیارالرمز
مصلحة االستقبال والتوجیھ..1الوسائل والھیاكل موفرة الستقبال األجانب.132ن

مركز اللغات األجنبیة..2
أماكن االستضافة..3
عدد الوفود األجنبیة المستقبلة..4

تبادل المعلومات واالستفادة المشتركة من الموارد:3نالحقل 

.بتحدید أنماط وطرق تبادل المعارف واالستفادة المشتركة من المواردیتعلق األمرلتفسیر: ا

13نالمرجع:

تقترح المؤسسة أنماطا للتكوین مفتوحة على العالم.

والتعلیم االلكترونيومفتوحة على العالم (التعلیم العابر للحدودتقترح المؤسسة أنماطا للتكوین :تفسیر المرجع
الدروس الواسعة المفتوحة على شبكة االنترنت،...).

اإلثباتالمعیارالرمز
عروض التكوین الموجودة..1تكوین مفتوحة على العالم موجودة وعملیة.أنماطا 113ن

والمراجع المقترحة.دعائم الدروس .2
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عدد الشھادات العالمیة المقترحة.-عرض التكوین شھادات متعددة الجنسیات.یقترح 213ن

23نالمرجع:
.الوصول إلى المراجع والموارد الدولیةالمؤسسةتوفر

الدوریة وقواعداالشتراك في المجالت الوصول إلى المراجع والموارد الدولیة (المؤسسةتعزز :تفسیر المرجع
البیانات،...).

اإلثباتالمعیارالرمز
وجود قواعد بیانات مكتبیة مع دخول مسموح..1اشتراكات في قواعد بیانات مقامة.123ن

عدد وطبیعة الموارد..2
التردد وحجم التحمیل المسجل..3

33نالمرجع:

والمتابعة لما یجري على المستوى العالمي.بضمان مھمة الرصد المؤسسةتقوم

بضمان مھمة الرصد والمتابعة وتتعلم من الممارسات الدولیة الحسنة في مجال المؤسسةتقوم:تفسیر المرجع
البحث والحكامة.والتكوین

اإلثباتالمعیارالرمز
الزیارات للصالونات سنویا.عدد  .1  بة.خلیة الرصد للعالم منصّ 133ن

المشاركة في معارض الكتاب..2

بطاقة الوصف الوظیفي لمھام خلیة الرصد..1مھام خلیة الرصد محددة بوضوح.233ن
الموارد البشریة المكلفة بمھمة الرصد..2
البرامج المعلوماتیة المستخدمة للرصد..3

43نالمرجع:
.للموارداالستفادة المتبادلة عملیاتالمؤسسةتعزز

والبشریةمن الموارد مع مختلف الشركاء من الخارج في االستفادة المتبادلةالمؤسسةتتعاون:تفسیر المرجع
.والمالیةالمادیة

اإلثباتالمعیارالرمز
تقیم المؤسسة برنامج لالستفادة المشتركة من 143ن

الموارد.
سلم حساب مشترك..1
طبیعة العتاد العلمي الموضوع لالستعمال .2

المشترك.
عدد االتفاقیات الخاصة الموقعة..3


