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 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

________ 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

________ 

  

 السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي 

 (س.م.ض.ج.ت.ع)

   

________ 

 

  

 

 

ي لتق المرجعي  الدليل
 التكويناتيم يالوطن 

 

________ 

 

1202يناير    
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  لتقييم التكوينات  الدليل المرجع  تضمن ي
 التكوينات عتماد ل  ةمعايير الجودة المطلوب مجموعالوطن 

   المقدمة
 
 . تعليم العال  وطنية للمؤسسات الالف

من  صودق عليهو العال  السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم من طرف الدليل  ذا هإعداد تم 

  للتعليم العال  والبحث 
  دورته المنعقدة بتاري    خطرف المجلس الوطن 

 
، 2021يناير  07 العلم  ف

 . خارجيا و ذاتيا لتكوينات ا أساسا لتقييم ليشكل

   ينتظم الدليل
 
جمة، م ( مرجعا 15خمسة عشر )خالل  منعنها  عي  م ( مجالت للتقييم5خمسة ) ف ير

  قطاع  الدولية لممارساتتوافق مع اقياسيا ت ا ( معيار 46ستة وأربعير  )بواسطة  ه  األخرى،
 
الجيدة ف

.  ،التعليم العال    
 بعد تكييفها مع السياق الوطن 

ات مجموعة من  المعايير  هذه منلحق بكل واحد وي   تمكن الاألدلة والمؤشر
 تحققه.  درجةدير من تقنر

 

 المعايير القياسية المراجع مجاالت التقييم

عقاألهداف والتمو  3 6 

بيداغوجي تنظيم الال  5 14 

الجودة ضمان تدابيروالقيادة   6 13 

 6 2 الموارد البشرية والمادية والمالية

 7 2 الطالب

 46 18 المجموع
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 ع تموقالو  للتقييم: األهدافالمجال األول 

 

ي سيتم اكتسابها  المعارف والمهاراتالتكوين من حيث  : أهداف1المرجع  
 معمتوافقة و  بينةمالن 

ي للمؤسسة اتيج   . المهمة والتخطيط االست 

  سيتم  المعارف والمهاراتمن حيث  والتعلم،التعليم  أهداف:  المتطلبات األساسية و  1المعيار
النر

 المدرسير  والطالب.  لدىمعروفة  و بوضوح  اكتسابها، محددة

  للتكوين )لف مالدليل: 
،منهاج الوصف   . (تكويناتكاتالوج الأو   الوصفية، دليل ةالبطاق الدراس 

اتيجيةوالخطة  مهمة الخاصة بالتكوين مع ال والتعلمالتعليم تتوافق أهداف :  2المعيار   السير

 للمؤسسة. 

 مستند ) خاصة بالتكوينال التعليم والتعلم يصف أهدافو يحدد مهمة المؤسسة  ملفالدليل: 

، اتيجية،خطة ال تنظيم  وع  السير   . (. إلخ، المؤسسةمشر

 

   بشكل جيد   لطلب محدد لتكويناستجيب ي :   2المرجع   

 اقتصادية.  -ويسوسالقطاعات ال تطلعات  المهن و تجاه منافذه  التكوينبيي   ي:   1المعيار

اتيج   للدولة  ،قائمة المهن / فرص العملالدليل:  المتحصل عليها من خالل مستندات التوجه السير

 التقارير البحثية، إلخ. أو الدراسات القطاعية أو تقارير أبحاث السوق أو 

  . ات لمتابعة الدراس ا صفر  تكوينتيح الي:   2المعيار 

 . ضيفةستقائمة المؤسسات الم / دراساتهم العليا الذين واصلوا  الخريجير  قائمة  الدليل: 

 

 للعروضبالنسبة و العرض العام للمؤسسة  داخلعه قتمو التكوين معلومات عن وفر : ي3المرجع 

ي 
 
، أو اإلعىل المستوى  مؤسسات التعليم العالي المماثلة ف ي

 . والدولي عند االقتضاء قليمي الوطن 

 لعرض العام للمؤسسة. داخل ا عهقتمو التكوين معلومات عن يوفر :    1المعيار

خطة ال) لعرض العام للمؤسسةداخل اع التكوين قعن تمو  يتضمن معلوماتلف مالدليل: 

اتيجية  .التكوينات، إلخ.( أو دليل ، كاتالوجالسير

  مؤسسات التعليم لتكوينات المماثلة لبالنسبة عه قتمو  عنالتكوين معلومات  يوفر :   2المعيار  
 
ف

 ، ، أو العال   
  . والدول  عند القتضاء  يم  اإلقلعىل المستوى الوطن 

مستند إنشاء/ اعتماد لتكوينات المماثلة )بالنسبة ل ع التكوينقيتضمن معلومات عن تمو لف مالدليل: 

 ، محض  إنشاء/ اعتماد، إلخ(. من قبل الهيئات المخولة التكوين
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ي المجال الثا
 
ي ال نظيمتال: للتقييمن   بيداغوج 

 

 ظامنبفيما يتعلق  المعمول بها بيداغوجية معايتر الاللتكوين مع امنهاج توافق ي  :  1المرجع 

ي تدريس الحدات و و  ةياسلدر ا لو فصال  .والتخصص التدريج 

نظام الالمعمول بها فيما يتعلق ببيداغوجية ايير الكوين للمعستجيب منهاج التي :   1المعيار

 مع األهداف المحددة.  منسجمة يةوحدات تدريسعىل شكل  ها نتظاموا ىل  للدراسة الفص

،منهاج ال الدليل:   التكوين.  أهداف ملف يتضمن، الوصفية، المقرراتالبطاقة  الدراس 

  بطريقة تسهل التخصص التدريج   للطالب.  كوينالتنتظم ي:  2المعيار 

،منهاج ال الدليل:    لف م الدراس 
 الختيارية. للمسارات والوحدات  وصف 

 

من حيث  ،محتواه ويتوافقعملية وال النظريةبير  الجوانب ابط الت   التكويندعم ي:   2المرجع

 . التكوينات المماثلة عىل المستويير  اإلقليمي والدولي  محتوى ، مع األساسيات 

ابط بير  المعارف النظرية والعملية. دعم ي: 1المعيار
 التكوين الير

،منهاج الالدليل:   عنارص الوحدات. مقررات  الدراس 

 التكوينات المماثلة عىل محتوى يتوافق المحتوى، من حيث األساسيات، مع  :  2المعيار 

 .  المستويير  اإلقليم  والدول 

،منهاج ال الدليل:   مقررات عنارص الوحدات.  الدراس 

 

ي  ماكتساب مهارات تدعم اندماجهبب ال لطل يسمح التكوين:   3المرجع 
 المهن 

ح ي : 1المعيار   و محيط ومعرفة ال بالتنمية الذاتيةالتكوين وحدات تعليمية تتعلق قير
 المهن 

   ريادة األعمال. مداخل األساسية لال اقتصادي و  -السوسيو

  للتكوين، لف الدليل: م
لمساعدة أنشطة البنية المكلفة با المقررات، تقرير  ،الدراس  منهاج الوصف 

  ا
 
. ف  

 لندماج المهن 

  منهاجه الو جزءا من التكوين  والتدريباتالمشاري    ع تشكل  : 2المعيار
 
  . بيداغوج   ه  مدمجة ف

  .الدراس   الدليل: المنهاج
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 الطالب.  لدىمعروفة  ق إنجازها وتقييمها ائأهداف المشاري    ع والتدريبات وطر   : 3المعيار

 .ق إنجازها وتقييمهاائأهداف المشاري    ع والتدريبات وطر  يعرض  لف مالدليل:  

  أو بنية مكافئة تعىل إطار  يتوفر التكوين : 4المعيار
  التدريبات و ساعد لالندماج المهن 

 
الطالب ف

  المشاري    ع المهنية 
 
ف وف   فرص العمل أو ريادة األعمال. تعرُّ

، تقارير األنشطة  الدليل:  ئ توصية، إفادة تدريب، إفادة  خطاب) ومستندات أخرىالنص المنشر

 .   اندماج(، قائمة المشغلير  المحتملير 

 

الطالب وتعلم حركية شجع لتكنولوجيا الرقمية ويلهمة ممكانة التكوين  منح ي:  4المرجع 

  . اللغات األجنبية

 .وفر التكوين للطالب بيئة عمل رقميةي : 1المعيار

نت، كمبيوتر قاعات   الدليل:    ، منصات رقمية. الشعةعال   انير

 .من األدوات الرقمية البيداغوجيةستفيد الممارسات ت : 2المعيار

  ، المقررات،  الدراس  منهاج الالدليل: 
 
مجال تكنولوجيا المعلومات قائمة أنشطة التدريس والتعلم ف

 والتصال. 

  التكوين األجنبيةاللغات  تعلمبوضوح إدراج تبير  ي : 3المعيار
 
    .ف

   .الدراس  منهاج الالدليل: 

  .طالب، وطنيا ودوليادراسية لللا ةيحركالسهل التكوين ي : 4المعيار

اكةالاتفاقيات  ،الدراس  منهاج ال الدليل:  اف المتبادل بالمكتسبات، شر قائمة الطالب  والعير

 .من الحركيةمستفيدين ال

 

ي االعتبار البحث العلمي ونتائجه يضع:  5المرجع 
 
  .التكوين ف

وع أو  لتعلم من خالل البحثل عنارص التكوين يتضمن  : 1المعيار   )مشر
 
   مختي   تدريب ف

 ،بحن 

 .إلخ( ندوات،

ات البحثية ئمة المشاري    ع والتدريباتقاالدليل:    المختي 
 
 .أو الندوات المنظمة ،ف

  المناهج الدراسية بانتظام بميدان التكوينالمرتبطة البحث  نتائج دمجيتم  : 2المعيار
 
 .ف

  التدريساأل قائمة الدليل: 
 
  .مثلة عىل دمج نتائج البحث ف
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  الجودة ضمان بتر االقيادة وتد :المجال الثالث للتقييم

   

ي التكوين  أدوار :    1المرجع 
 
 . محددة ومعلنةومسؤوليات المتدخلير   ف

  التكوين بوضوح المتدخلير  يتم تحديد  أدوار ومسؤوليات  :   1المعيار
 
  .ف

   أدوار  ملف يتضمن الدليل: 
 
  .الجتماعات ، محارص  التكوينومسؤوليات المتدخلير  ف

  .أو بنية مكافئة تتخذ اإلجراءات المناسبة لتحسينهتبع التكوين لقسم ي:  2المعيار 

  .اإلجراءات التحسينيةلف يعرض ممحارص  اجتماعات القسم أو البنية المكافئة،  الدليل: 

 

راقبة قوم بموي ةالبحثيأو  / و  ةالتدريسي هيئته :  يحدد  التكوين مختلف أنشطة   2المرجع 

 .تنفيذها

توزي    ع  حولواضحة  معلومات  ثوالبحالتدريس  هيئة تعاونتتضمن عقود اكتتاب أو  :   1المعيارا

اف، البحث، إلخ.(اوقأ   .ت العمل بير  األنشطة المختلفة ) التدريس، اإلشر

  .ثوالبح التدريسهيئة  عقود اكتتاب و/ أو  عقود تعاون الدليل: 

   .بيداغوجيةتمكنه من مراقبة تنفيذ أنشطته ال دم التكوين  أدوات خستي:  2المعيار 

 .تر دروس، إلخ.(امتابعة، دفالتر ادف، يةالزمن )الجداولقائمة أدوات المراقبة  الدليل: 

 

  .هيئته التدريسية و/ أو البحثيةل والحركية األكاديمية تطوير بدعم ال التكوين قوم :  ي  3المرجع 

 .البحثية هيئته التدريسية و/ أو بتخطيط وتنفيذ دورات تطويرية لصالح  يقوم التكوين :   1المعيارا

  .، قائمة الدورات المنظمة، قائمة المكونير  قائمة المستفيدين الدليل: 

التدريس والبحث مع مؤسسات هيئة أعضاء  تبادلالتكوين بطريقة تمكن من يتم تنظيم :  2المعيار

  .أخرى، وطنية أو أجنبية

اكة الموقعة، قائمة قائمة  الدليل:   .المدعوين التدريس والبحثهيئة  أعضاءاتفاقيات الشر

 

 .إحصائيات حول فعاليته الداخلية والخارجية  التكوين عىلوفر تي:   4المرجع 

نجاح طالبه. إحصائيات حول نسب عىل  التكوينوفر تي:   1المعيارا  
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ة، نسب النجاح حسب الجنس أو أي إحصائية  النجاح بالنسبة نسب الدليل:  للسنوات الثالث األخير

  .بنجاح الطالبتتعلق مهمة أخرى 

  يتبع لها، بتنفيذ  أو المؤسسة ، كوينالتقوم  ي:  2المعيار
  .الخريجير  آلية لمتابعة أوضاع النر

ظائف المتحصل عليها، أنواع الو الندماج،  )معدلالبيانات المتوفرة عن وضعية الخريجير   الدليل: 

 .نسب مواصلة الدراسة(

 

  .قوم التكوين بإجراء تقييمات منتظمةي:   5المرجع 

لتدريس من ل منتظم تقييمو، بإجراء رسميا  ومقررة  معروفة فقا لطرائقو ، قوم التكويني:  1المعيارا

  . مناسبةيتخذ اإلجراءات الو   نتائجالحلل يو  ، قبل الطالب

قائمة  والتحليل،طرائق تقييم التدريس من قبل الطالب، تقارير الستغالل  ملف يوضح لدليل: ا

. العمليات التصحيحية  

  بانتظام  كوينالتقوم  ي:  2المعيار
 .بإجراء تقييمه الذاتر

   الدليل: 
  . نسخ من تقارير التقييم الذاتر

  . لتقييم خارج   منتظم كوينالتخضع ي:  3المعيار

  . نسخ من تقارير التقييم الخارج    الدليل: 

 

ي فيما يخص تدابتر التكوين تخذ ي:   6المرجع 
 . األخالق والسلوك المهن 

  . تم تحديد وتنفيذ تدابير لمكافحة الغش والنتحال:  1المعيارا

. الغش والنتحال إجراءات مكافحةوثيقة تبير   دليل: ال  

 . تم تحديد وتنفيذ إجراءات لمكافحة الفساد :  2المعيار

  . مكافحة الفساد  وثيقة تبير  إجراءات الدليل: 

ية والمادية والماليةالموارد  :للتقييمالمجال الرابع      البشر

 

ية كافية عددا وتأهيال من  التكوين يتوفر :   1المرجع   . أجل إنجازه، عىل موارد بشر

  العتبار المؤهالت العلمية  يضع :    1المعيار
 
اكتتاب المدرسير  الدائمير  واختيار المتعاونير  ف

ة التدريسية  . والمهارات التعليمية والخي 



 

 

8 
______________________________________________________________________  

 contact@amaqes.mr اإللكتروني:السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي، البريد                        

 

 

الموضوعة لكتتاب المدرسير  الدائمير  واختيار ط والمعايير و للشر  ا عرض تضمنوثيقة ت . الدليل: 

، قائمة أعضاء هيئة التدريس ) ، الشهادات،المتعاونير   
ة الذاتية،  الدرجة أو المسم الوظيف  السير

 . إلخ(

ويتكفل األعضاء الدائمون بحصة مناسبة من  توفر التكوين عىل هيئة تدريس مستقرةي:    2المعيار

 . الدروس

   دائمير  لل رات التعيير  أو عقود الكتتاب، عقود التعاون، النسبة الحاليةاقر  الدليل: 
 
ية هيئة التدريسالف

 . للتكوين

 وسطالخارجيير  المنتمير  للتدخلير  الم مستويات الكفاءة والمسؤولية لدي تنسجم:  3المعيار

 مع أهداف التكوين.  ،الحصة التدريسية الموكلة إليهم و  اقتصادي،سوسيو الالصناع  أو 

ة، السير الذاتية(تدخلير  قائمة الم الدليل:    . )الشهادات، التخصصات، عدد سنوات الخي 

  من اإلداريير  والفنيير  والخدميير  لتحقيق أهدافهتوفر التكوين عىل ي:    4المعيار
 
  . العدد الكاف

  والعقود والسير الذاتية. ق الدليل: 
 ائمة األشخاص، بطاقات الوصف الوظيف 

 

 : يتوفر  التكوين عىل الموارد المادية والمالية المناسبة.   2المرجع 

ندوات، قاعات أو ، قاعات دروس )مدرجاتيتوفر التكوين عىل مبان ومعدات كافية  :  1المعيار

 . كتابة، مكاتب، فضاءات اجتماعية، فضاءات دراسية، إلخ(حاسوب، مكتبات،  

  والمعدات اإلدارية  الدليل: 
 . والتعليميةجرد للمبات 

 . موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه خالل عدة دورات دراسيةتوفر التكوين عىل ي:    2المعيار

انية  الدليل:  انيات والموازنات المالية للسنوات الثالث الماضية، مستند المير  المتوقعة للسنوات المير 

 .الثالث القادمة

     الطالب :للتقييمالمجال الخامس  

 

وط وإجراءات القبول :  1المرجع  ي التكوين  شر
 
 درج  رف وقواعد التاق تقييم المعائوطر ف

جميع الطالب و ى ومعلومة لد ، وضوحب محددة ، ةالشهادو  اإلفادات الحصول عىلمتطلبات و 

 . المعنيةاألطراف 
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  مختلف مستويات الت:   1المعيار
 
وط وإجراءات القبول ف وجميع  لطالبمعلنة لكوين محددة و شر

  . األطراف المعنية

، منشورات، )خري أل يصو أو وسيلة ت مستند أي تنظيم  أو مستند  الدليل:   
وت  حدد يإلخ( موقع إلكير

وط   مختلف مستويات الت شر
 
  . كوينوإجراءات القبول ف

  . المقررات الدراسية للطالب و منهاج الدراس  ال إعالن م تي:    2المعيار

، موقعلاتقرير  الدليل:  ، وسائط ورقية أو  فتتاح الدراس   
وت   . رقمية إلكير

 . مبينة ومعلنة للطالب ولجميع األطراف المعنيةطرائق مراقبة وتقييم معارف الطالب :   3المعيار

، منشورات، إلخ( )مستند أو وسيلة توصيل أخري مستند تنظيم  أو أي الدليل:   
وت  يحدد موقع إلكير

 . مراقبة وتقييم معارف الطالب طرائق

  اق:  4المعيار 
 
وط الحصول عىل اإلفادات والشهادة محددة و واعد التقدم ف معلنة لتكوين وشر

 . األطراف المعنية جميعللطالب ول

، منشورات، إلخ( )مستند أو وسيلة توصيل أخري مستند تنظيم  أو أي الدليل:   
وت  يحدد موقع إلكير

وط الحصول عىل اإلفادات والشهادةق   التكوين وشر
 
  . واعد التقدم ف

 

ي التكوين تخذ : ي 2المرجع 
 
ي  تدابتر محددة للمساعدة ف

  . نجاح الطالب واندماجهم المهن 

قية ل صةخا ا التكوين دروسدم قي :   1المعيار    . مستوي الطالبير

قية المقدمة خالل السنوات الثالث ق الدليل:  ة، قوائم المستفيدينائمة دروس الير  . األخير

  نجاح الطالب ) بتنفيذ  التكوين قوم ي:  2المعيار
 
وصاية، نظام الآليات وأدوات للمساعدة ف

  . مجموعات المستوى (

 . يات واألدوات المستخدمةوثيقة تعرض اآلل الدليل: 

  . ات أخرىتكوينإل ذ انفالو  من تصحيح مساره لطالبمكن ات ا حدد التكوين جسور ي:  3المعيار

توجيه إل العن تنظيم الجسور، قائمة الطالب المستفيدين من إعادة  تضمن عرضا وثيقة ت الدليل: 

 . تكوينات أخرى


