معايري اختيار الربامج األكثر جاهزية لالعتماد األكادميي
للعام اجلامعي 3416/3415هـ
(الدورة الثالثة)
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مقدمة
سعيا من عمادة اجلودة وتطوير املهارات للمساعدة يف تهيئة برامج اجلامعة لالعتماد
األكادميي قامت العمادة بإعداد معايري حمددة يتم من خالهلا التعرف على الربامج األكثر جاهزية
لالعتماد األكادميي وذلك حفزا للربامج حنو تطوير أدائها ومراعاة متطلبات االعتماد األكادميي
املبنية على املعايري املعتمدة من قبل اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي ،ولضمان جودة
خرجيي اجلامعة امتد املشروع ليشمل مجيع الربامج اليت تقدمها اجلامعة مبا فيها برامج التجسري.
مفاهيم ومصطلحات:

 املؤسسة  :جامعة المجمعة
 العمادة  :عمادة اجلودة وتطوير املهارات.
 اهليئة  :اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.
 القسم  :الكيان األكاديمي الذى يضم أكثر من برنامج.
 الربنامج  :هو مجموعة متكاملة من المقررات الدراسية واألنشطة في مجال أكااديمي معاين دا دى لا
م هل (شهادة) في المجال.
 برامج التجسري :هي البرامج المسائية التي دقدمها الجامعة بإشراف من عمادة خدمة المجتما والتعلايم
المستمر.

األهداف :
 .1تشجيع الربامج األكادميية على استيفاء متطلبات التقدم لالعتماد األكادميي.
 .2تدريب منسوبي الربامج األكادميية على إجراءات املراجعة الداخلية و اخلارجية
 .3التعرف على مستوى جاهزية الربامج األكادميية اليت سيكون هلا األولويةة يف التقةدم امةام
اجراءات االعتماد األكادميي من خالل اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد.
 .4ضةةمان اسةةتيفاء الةةربامج الةةيت تقةةدمها اجلامعةةة لل ةةد األدبةةى مةةن متطلبةةات ضةةمان اجلةةودة
واالعتماد األكادميي
.5
2

اجلهات املستهدفة من املشروع :
 .1مجيع كليات  /برامج اجلامعة
 .2مجيع برامج التجسري اليت تقدمها اجلامعة
 .3السنة الت ضريية.
تنفيذ املشروع :
حرصا من عمادة اجلودة وتطوير املهارات على توحيد اجلهود وعدم تشتيت منسوبي الربامج
بكثرة األعباء وحتقيق اجلودة يف األداء خاصة وأن الربامج األكادميية مشغولة هذا العام
 1431/1435هة بتنفيذ املشروع التطويري فإن العمادة رأت أن يتم تنفيذ املشروع هذا العام بالتعاون
مع املشروع التطويري لالستفادة منه يف املبادرات التطويرية و جلان املراجعة الداخلية واخلارجية .
اإلجرااات :
-1

تقوم عمادة اجلودة وتطوير املهارات باإلعالن عن المشروع ودعميم خطته للكليات.

-2

تقةةةوم عمةةةادة اجلةةةودة وتطةةةوير املهةةةارات بتةةةدريب وكةةةالء اجلةةةودة ومنسةةةقي اجلةةةودة بةةةالربامج
لتوضيح كيفية استيفاء متطلبات للمشروع .

-3

يقةةوم كةةل بربةةامج أكةةادميي باسةةتيفاء النمةةاذ واالسةةتمارات اخلاصةةة باملشةةروع واملتاحةةة يف
صورة إلكرتوبية على موقع العمادة (ايقوبة الربامج األكثر جاهزيةة  ،)3وميكةن االسرتاةاد
مبا جاء يف طلب التقدم املرفق من وثائق وأدلة واواهد مرفق ( )1وهى:

 طلب التقدم معتمد من رئيس القسم وعميد الكلية (منوذ )1 ملفات الرببامج وهى: التقويم الذاتي للرببامج (يفضل أحدث تقويم) وفق وثيقة اهليئة الوطنيةة للتقةويم واالعتمةاد
األكةةادميي( ويشةةمل التقةةويم النجمةةي– تقريةةر بنقةةاا القةةوة ،والنقةةاا الةةيت حتتةةا ا
حتسني  ،وأولويات الت سني – التصديق املستقل )

 النسخة األولية من تقرير الدراسة الذاتية للرببامج ()SSRP

 الدليل التعريفي للرببامج وفق ماجاء يف التصور املقرتح اليت أعدته عمةادة اجلةودة وتطةوير
املهارات عن عناصر األدلة التعريفية .
 توصيف الرببامج بلغةة الدراسةة وفةق منةوذ اهليئةة الوطنيةة للتقةويم واالعتمةاد األكةادميي
(منوذ )5ويراعى فيه االتسةا بةني رسةالة الرببةامج وأهدافةه وبةواتج الةتعلم واسةرتاتيجيات
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التةةدريس وأسةةاليب التقةةويم وفةةق منةةاذ ضةةمان جةةودة الةةربامج األكادمييةةة الةةيت أعةةدها
املشروع التطويري

 منةاذ مةن توصةةيف املقةررات واخلةربة امليدابيةةة  -إن وجةدت عةن خخةةر عةامني بواقةع ثةةالث
توصيفات لكل مستوى وفق مناذ اهليئة الوطنية للتقةويم واالعتمةاد األكةادميي ويراعةى
 أن تكةةون بلغةةة الدراسةةة– فيةةه االتسةةا بةةني صةةيا ة األهةةداف وبةةواتج الةةتعلم وحتديةةداسةةرتاتيجيات التةةدريس وأسةةاليب التقةةويم وفةةق منةةاذ وفةةق منةةاذ ضةةمان جةةودة الةةربامج
األكادميية اليت أعدها املشروع التطويري

 تقةةارير املقةةررات واخلةةربة امليدابيةةة بلغةةة الدراسةةة إن وجةةدت – خخةةر عةةامني  -وفةةق منةةاذ
اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

 التقريةةر السةةنوي للرببةةامج عةةن خخةةر عةةامني وفةةق منةةوذ اهليئةةة الوطنيةةة للتقةةويم واالعتمةةاد
األكادميي .

 اللجنة املشرفة على الرببامج – الربامج املهنية( -تقاريرها عن عامني  -وخلية عملها حية
يوضح يف اآللية عدة أمور منها  :التشكيل  -عدد مرات االجتماع – كيفية اختاذ القةرار
– متابعة ما يتخذ من قرارات).

 مؤارات األداء للرببامج واملقاربة املرجعية .

 تقرير بنتائج استطالع خراء الطالب حول املقرر وعضو هيئة التدريس والرببامج .
 -4يتم ارسال طلب التقدم لعمادة اجلودة وتطوير املهةارات مرفقةا بةه النسةخة األوليةة مةن الدراسةة
الذاتيةةة للرببةةامج ()SSRPيف املوعةةد ادةةدد واالحتفةةا بكافةةة املتطلبةةات والنمةةاذ املطلوبةةة
واألدلة والشواهد بعد استكماهلا بالكلية  /الرببامج
 -5تقوم عمادة اجلودة وتطوير املهارات بالتعاون مع املشةروع التطةويري بتشةكيل فريةق للمراجعةة
الداخلية للربامج ،واعداد تقرير عن كل بربامج.
 -1تقوم عمادة اجلودة وتطوير املهارات بالتعاون مع املشةروع التطةويري بتشةكيل فريةق للمراجعةة
اخلارجية للربامج ،واعداد تقرير عن كل بربامج.
 -7تقوم عمادة اجلودة وتطةوير املهةارات بإعةداد تقريةر بهةائي بنتةائج املراجعةة الداخليةة واخلارجيةة
وترتيب الربامج وفقاً لألكثر جاهزية.
 -8تقةةوم عمةةادة اجلةةودة وتطةةوير املهةةارات بإعةةداد احتفاليةةة يعلةةن فيهةةا الةةربامج األكثةةر جاهزيةةة
لالعتماد األكادميي.
 -9تقةةدم عمةةادة اجلةةودة وتطةةوير املهةةارات تقريةةر بالتغذيةةة الراجعةةة جلميةةع الةةربامج بهةةدف التطةةوير
والت سني.
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ترفع العمادة تقرير عن املشروع للجنة العامة اجلودة باجلامعة ولصاحب الصالحية.
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االطار الزمىن للمشروع :

جدول ( ) 1

ااطار الزمين ملشروع الربامج األكثر جاهزية لالعتماد األكادميي
النشاط

التاريخ

م
.1

االعالن عن املشروع والتعميم على الكليات.

1435/1/14
األحد

.2

تدريب املستهدفني
( الرجال وبساء )

1431/1/18
الثالثاء

.3

خخر موعد الستالم طلبات الربامج للتقدم

االثنني 1431/4/9هة
اخلميس

 .4املراجعة الداخلية بالتعاون مع املشروع التطويري

من األحد  1431/4/19إ
اخلميس 1431/5/28هة

.5

املراجعة اخلارجية بالتعاون مع املشروع
التطويري

من االثنني  1431/1/11إ
اخلميس 1431/1/28هة

.6

إعالن النتائج (االحتفالية)

مع االحتفال بيوم اجلودة والتميز

.7

التغذية الراجعة

من االثنني 1431/7/8إ
اخلميس 1431/7/25هة
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معايري تقويم الربامج األكثر جاهزية لالعتماد األكادميي
يتم تقييم الربامج على اساس وجود وفاعلية احملكات اآلتية:
أوال  :احملكات اخلاصة بالربنامج
 .1الترخيص للبرنامج
 .2الموافقة عل التقدم بطلب اعتماد البرنامج
 .3دوصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد(يحتوى عل نوادج التعلم)
 .4دوصيف المقررات وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
 .5لوائح البرنامج و األدلة التعريفية بالبرنامج و مقرراده و متطلباده
 .6التقارير السنوية للبرنامج و مقرراده وفق نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
 .7دقرير ملخص عن بيانات استطالعات آراء الطلبة
 .8دخرج الطلبة و بيانات دقويم الخريجين للبرنامج
 .9اللجنة المشرفة عل البرنامج (للبرامج المهنية)
 .11م شرات األداء و المقارنة المرجعية Performance Indicators and Benchmarking
 .11التوافق م اإلطار الوطني للم هالت
 .12مقاييس التقويم الذادي ودقرير الدراسة الذادية للبرنامج

ثانيا  :احملكات اخلاصة باملؤسسة
.1

الخطة االستراديجية للم سسة

.2

مركز الجودة و الخطة االستراديجية لتحسين الجودة

.3

بيانات م شرات األداء المتعلقة بجمي البرامج التي دقدمها الم سسة

.4

اللوائح و جراءات قرار البرامج و قرار دعديلها و جراءات دقويمها

.5

بيانات استطالعات آراء الطلبة للبرامج و المقررات التي دقدمها الم سسة

.6

نظام اإلرشاد األكاديمي و دقدم المشورة للطلبة

.7

المرافق و اإلمكانات المخصصة للنشاط الالصفي

.8

دوفر موارد التعلم و نظام رصد احتياجات البرامج و االستجابة لها

.9

النظام الم سسي لتوفير البيانات اإلحصائية لمعدالت دحصيل الطلبة
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مرفق ()1
(منوذج  )1طلب التقدم للربامج األكثر جاهزية لالعتماد األكادميي للعام اجلامعي1153/53هـ
أوال :بيانات الكلية:
 -العنوان.....................................................

 -اسم الكلية ..........................................

– تليفون .................................................
 تاريخ بشأتها.......................................... : الربيد االكرتوبي ................................................................................................. ................................ثانيا :بيانات الربامج:
 اسم الرببامج...................................................... : -تاريخ بشأته............................................:

 التاريخ .......................................... -القسم ..........................................:

 جوال رقم.......................................: منسق الرببامج ...................................... الربيد االكرتوبي .............................................................................................................................:ض شارة √ في الخانات المقابلة لكل محك في حالة استيفائه (دقوم الكلية /البرنامج بتعبئة استيفاء المحك في حالة استيفائه
– أما رأى اللجنة فهو خاص بفريق المراجعة التي دشكلها العمادة بالتعاون م المشروع التطويري للجامعة)

أوال :ادكات على املستوى الرباجمى

قائمة المحكات
اسم البرنامج:
1
2

3

المعايير
األدلة المطلوبة

المحك
مستوفى

الترخيص للبرنامج
الموافقة عل التقدم بطلب اعتماد البرنامج
دوصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد(يحتوى عل
نوادج التعلم)
دوصيف المقررات وفق نموذج الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد

-

موافقة وزارة التعليم العالي
قرار مجلس الجامعة
موافقة مدير الجامعة /عميد الكلية

-

نسخة من دوصيف البرنامج
(النسخة مكتملة ومعتمدة من لجنة الخطط
والمقررات – يتضح فيها االدساق بين
رسالة البرنامج وأهدافه واستراديجيات
التدريس وأساليب التقويم ونوادج التعلم)
نماذج من دوصيف المقررات (ثالث من
كل مستوى) النسخ مكتملة – متسقة م
دوصيف البرنامج – معتمدة – واضح
فيها االدساق بين األهدافه واستراديجيات
التدريس وأساليب التقويم ونوادج التعلم
نسخة

-

نسخة آلخر دقريرين(وفق نماذج الهيئة
الجديدة – مكتملة – دتسق م ماجاء في
دوصيف البرنامج ودوصيف المقررات)
دقرير دحليل حصائي لثالث استبانات
عن آخر عامين
دليل الخريجين
دقرير حول دحليل النتائج
عينة من ددقيق اللجنة
السجالت
دقارير عامين ماضيين

-

4

5
6
7
8
9

-

لوائح البرنامج و األدلة التعريفية
بالبرنامج و مقرراده و متطلباده
التقارير السنوية للبرنامج و مقرراده وفق
نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد

-

دقرير ملخص عن بيانات استطالعات
آراء الطلبة
دخرج الطلبة و بيانات دقويم الخريجين
للبرنامج
اللجنة المشرفة عل البرنامج (للبرامج
المهنية)
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رأى فريق
المراجعة

م شرات األداء و المقارنة المرجعية
Performance Indicators and 11
Benchmarking
التوافق م اإلطار الوطني للم هالت

-

دقرير بالنتائج وم شرات األداء والمقارنة
المرجعية

-

مقاييس التقويم الذادي ودقرير الدراسة
12
الذادية للبرنامج

-

دقرير عن دواق البرنامج م متطلبات
االطار الوطني للم هالت
مقاييس التقويم الذادي للبرنامج
النسخة األولية من دقرير الدراسة الذادية
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ثانيا :المحكات عل المستوى الم سسي (متطلبات يجب دوفيرها في حالة عدم اعتماد الجامعة ولمرة واحدة
لكافة البرامج المتقدمة)

المتطلبات المؤسسية للتأهل
لالعتماد البرامجي
 1الخطة االستراديجية للم سسة
مركز الجودة و الخطة االستراديجية
لتحسين الجودة

2

المعايير
المحك
مستوفى

األدلة المطلوبة

-

بيانات م شرات األداء المتعلقة بجمي
3
البرامج التي دقدمها الم سسة
اللوائح و جراءات قرار البرامج و
 4قرار دعديلها و جراءات دقويمها

5
6
7
8
9

بيانات استطالعات آراء الطلبة للبرامج
و المقررات التي دقدمها الم سسة
نظام اإلرشاد األكاديمي و دقدم
المشورة للطلبة
المرافق و اإلمكانات المخصصة
للنشاط الالصفي
دوفر موارد التعلم و نظام رصد
احتياجات البرامج و االستجابة لها
النظام الم سسي لتوفير البيانات
اإلحصائية لمعدالت دحصيل الطلبة
رئيس القسم

نسخة من الخطة االستراديجية للجامعة
وثائق عن المركز
نسخة من خطة دحسين الجودة
دقرير عن عمليات ضمان الجودة
ودحسينها
 دقرير عن م شرات األداء والمقارنةالمرجعية م التحليل
 الوثائق (اللوائح – دليل للبرامجاقرارها ودقويمها)..
 دقرير بشأن البرنامج نسخة-

وثائق
دقرير
دقرير بشأن المرافق للبرنامج

-

دقرير بشأن البرنامج

-

نسخ من دقريرين ماضيين عن اآلداء
في البرنامج
عميد الكلية

االسم/

االسم /

التوقيع/

التوقيع /
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رأى فريق
المراجعة

