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 ABETنبذه عن 
 ABETإن التطوير المستمر لجودة التعميم هو أحد أهم العناصر لالعتماد األكاديمي لمجنة 

( في جامعة بوليتكنك فمسطين لمقيام ABETتأسست لجنة اإلعتماد األكاديمي لمهندسة والتكنولوجيا )
بعممية تقييميه تتطمب من التخصصات العممية الهندسية والتكنولوجية بعمل تقييم دوري شامل لجميع 

من فريق عمل من األكاديميين المتخصصين ذوي  ABETاألنشطة األكاديمية ، حيث تتكون  لجنة 
ق العمل في عممية التقييم عمى المناهج الدراسية الخبرة في عممية تقييم البرامج والتخصصات. يركز فري

بما فيها الخطط الدراسية ونظام العالمات وتقارير المساقات إضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس 
ومستوى الطالب واإلمكانات المادية والبشرية والعديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العممية 

 التعميمية. 
 

 الرؤية
تخصصات هندسية وتكنولوجية ريادية تمتمك معايير الجودة المحمية والدولية وتحقق الجودة في نحو 

 العممية التعميمية وصوال لتحقيق رؤية الجامعة.
 

 الرسالة
تحقيق الجودة في التعميم الهندسي والتكنولوجي من خالل العمل عمى تحقيق معايير االعتماد األكاديمي 

ميتي الهندسة وتكنولوجيا المعمومات، و التحسين المستمر لمعممية التعميمية ، المحمي والدولي لبرامج ك
ونشر ثقافة الجودة في التعميم لكافة التخصصات الجامعية األخرى وصوال لتحقيق رسالة الجامعة 

 الريادية.
 

 األهداف
ومات تطوير جودة التعميم الهندسي والتكنولوجي لتخصصات كميتي الهندسة وتكنولوجيا المعم .1

 .ABETوالتي سيتم العمل عمى تقييمها من خالل نظام 
وبما يحقق المعايير  ABETتطوير نظام الكتروني ينظم عممية الحصول عمى االعتماد الدولي  .2

 ABETالمطموبة لـ 
تحقيق المركزية في تنظيم وتوجيه عممية الحصول عمى االعتماد الدولي بحيث تكون من خالل  .3
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التحسين المستمر لمعممية التعميمية وجودة البرامج لمتخصصات الهندسية والتكنولوجية و التي  .4
، من خالل عمل تغذية راجعه مستمرة ويميها عمل تعديالت  ABETسيتم تقييمها حسب معايير 

 وتحسينات عمى البرامج.
الل متابعة الخريجين والمشغمين في السوق تطوير الجودة في التعميم الهندسي والتكنولوجي من خ .5

المحمي وبما يؤدي إلى اتخاذ قرارات توجيهية ألعضاء هيئة التدريس ليتم العمل عميها بما 
 يضمن تحقيق الجودة.

من  ABETنشر ثقافة الجودة في التعميم الهندسي والتكنولوجي لمبرامج التي سيتم تقييمها حسب  .6
 ش عمل ألعضاء هيئة التدريس ولمطمبة.خالل عقد اجتماعات ولقاءات وور 

القيام بالترتيبات والتسهيالت واإلجراءات الالزمة لمحصول عمى االعتماد األكاديمي الدولي  .7
ABET . 

التوعية واإلرشاد ألعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعمق بالحصول عمى االعتماد الدولي لمبرامج  .8
 والتخصصات الهندسية والتكنولوجية.

 .ABETالتدقيق الداخمي لخطط وممفات المساقات الهندسية والتكنولوجية التي سيتم تقييمها حسب  .9
 ABETلمنقاش واتخاذ قرارات حول كيفية تطبيق نظام  ABETتنظيم اجتماعات دورية لمجنة  .11

 لمتخصصات الهندسية والتكنولوجية.
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 ABETالمساقات حسب نظام تقييم تعليمات خاصة بّالية 

 آلية تحضير ملف المساق:

 . ABETلجنة الذي أنشأته  المرفقيتم تحضير خطة المساق حسب النموذج  .1

يتم رفع خطة المساق بما فيها التعديالت حسب تقرير الجودة والنوعية إلى رئيس الدائرة لالعتماد  .2
 .)خالل أسبوع السحب واإلضافة( قبل بداية المحاضرات

اعتمادها و التعديالت عميها إلقرار  بمراجعة خطط المساقاتأو من ينوب عنه الدائرة رئيس يقوم  .3
 بشكل رسمي.

  ABETيقوم رئيس الدائرة بإرسال خطة المساق المعتمدة إلى لجنة  .4
االمتحانات و االسئمة و المشاريع و النشاطات االخرى لتضمينها في تقرير يتم رصد عالمات  .5

 .المساق نهاية الفصل
بتعبئة نموذج تقرير الجودة لممساق بما يشمل التعديالت المقترحة في نهاية يقوم المدرس  .6

 الفصل.
 عند نهاية الفصل يقوم الطالب بتعبئة نموذج استبانة مخرجات المساق .7

 :ABETخاصة بنظام  تعليمات
 بعد اعتمادها من قبل مجمس اإلدارة. ABETيمنع إجراء أي تعديل عمى خطط المساقات حسب  .1
 المطموب تقييمها هي :المساقات  .2

 .متطمبات الكمية اإلجبارية بما فيها المختبرات والمشاغل والمراسم 
 .متطمبات الكمية اإلجبارية بما فيها المختبرات والمشاغل والمراسم 
 .متطمبات الدائرة اإلجبارية بما فيها المختبرات والمشاغل والمراسم 
  المشاغل والمراسم.متطمبات البرنامج )التخصص( اإلجبارية بما فيها 

يستثنى من عممية التقييم ، متطمبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية ، متطمبات البرنامج  .3
 االختيارية ، ومساقات العموم والرياضيات.
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 و ABETيتم تسميم ممف المساق الذي يشمل النماذج المطموبة وهي : خطة المساق حسب  .4
عند تسميم  ممساقل الجودة تقرير و مة ، متوسط(عالمات االمتحانات )أعمى عالمة ، أقل عال

 العالمات النهائية لممساق
المرفق بحيث يتم ربط كل سؤال بأحد مخرجات  ABETيتم تحضير االمتحانات حسب نموذج  .5

ABET (A-K) )واحد لواحد(. 
 بالحد األدنى كل سنة دراسية.واحدة مرة  المساقيتم تقييم  .6
المساق يتم تقييم شعبة واحدة فقط ممثمة لباقي الشعب عمى في حال وجود أكثر من شعبة لنفس  .7

 أن يتم اختيارها مع بداية الفصل الدراسي.
 

 ABETلجنة                                                                            
 وحدة تحسين الجودة

 
 
 
 


