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مقدمة

ً
تأكيدا للدور الحيوي الذي يضطلع به املركز في دعم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها األكاديمية
وتعزيز قدرتها على استيفاء معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي؛ أعد املركز وثيقة مقاييس التقويم الذاتي
للبرامج األكاديمية ( ملرحلة البكالوريوس ) التي تهدف إلى تقديم املساعدة للمسؤولين عن ضمان الجودة في هذه
البرامج إلجراء التقييم بطريقة موضوعية ً
بناء على معايير ضمان الجودة البرامجية التي أعدها املركز ،كما يمكن
ً
االستفادة من هذه الوثيقة أيضا في مجال التخطيط ،واملراجعة الداخلية ،ودعم استراتيجيات تحسين الجودة
للبرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي .
وتوفر هذه الوثيقة مقاييس تقويم ذاتي ملعايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي البرامجي ،والتي تشمل
املعايير التالية:
 .1الرسالة واألهداف
 .2إدارة البرنامج وضمان جودته
 .3التعليم والتعلم
 .4الطالب
 .5هيئة التدريس
 .6مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات
ولضمان الجودة والتحسين املستمر للبرامج األكاديمية باملؤسسات التعليمية ،البد أن يقوم البرنامج
ووحداته املختلفة بعمليات التقويم الذاتي ً
بناء على املحكات الدالة على جودة األداء ،فيقوم أعضاء هيئة
التدريس واملوظفون املسؤولون عن األنشطة املختلفة في البرنامج بتقويم مستوى األداء حسب هذه املحكات،
ً
واستنادا على أدلة وبراهين وشواهد مناسبة ،مع دعم ذلك بمؤشرات األداء واملقارنات املرجعية مع برامج أخرى
ذات مستوى عال من الجودة ،وخاصة في املجاالت ذات األهمية الكبيرةُ .ويدعم هذا التقويم الذاتي بالرأي
املستقل عن طريق مقوم أو مقومين مستقلين من خارج املؤسسة؛ لتعزيز مصداقية التقويم وموضوعيته
ودقته.
وتسهم هذه الوثيقة في وضع لغة مشتركة بين منسوبي البرنامج األكاديمي واملراجعين الخارجيين واملركز
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،يتمثل في وصف محددات األداء الجيد للبرامج األكاديمية ،ليتم تحديد
األداء املرض ي أو غير املرض ي ً
بناء على ذلك ،كما تساعد هذه الوثيقة برامج التعليم العالي على معرفة املطلوب
بدقة تحت كل معيار ،واألداء املتوقع منها بطريقة وصفية متدرجة تسهل عليها تحديد مستواها الحالي ،باإلضافة
إلى أنها تفيد املراجعين الخارجيين واملقومين املستقلين خالل عمليات املراجعة ،للتعرف بدقة على أداء البرامج
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ً
بالنسبة لكل مجال من املجاالت  ،وأخيرا فإن هذه الوثيقة تعتبر بمثابة املرشد واملوجه لعمليات التخطيط
لتحسين جودة األداء ً
بناء على التقويم الذاتي والخارجي وفق هذه املقاييس.

عناصرالتقويم
رغبة ةةة م ة ةةن املركة ةةز ا ل ة ةةوطني للت قة ةةويم واالعت م ة ةةاد األ كة ةةاديمي للوص ة ةةول إ لة ةةى أعل ة ةةى درجة ةةات الدق ة ةةة ف ة ةةي
التق ي ةةيم  ،وض ةةع املرك ةةز عنا ص ةةر م ح ةةددة تس ةةتند إلي ه ةةا عمل ي ةةات الت ق ةةويم ل ك ةةل املح ك ةةات ا ل ةةواردة تح ةةت ك ةةل
معي ةةار  ،وبن ة ً
ةاء عل ةةى م ةةدى اس ةةتيفاء عناص ةةر املح ةةك له ةةذه العناص ةةر وإغ ةةالئ داا ةةرة الج ةةودة (التخط ةةيط والتطبي ةةق
واملراجعةةة والتحسةةين) بشةةكل فعةةال ،يكةةون التقيةةيم ملسةةتوى الجةةودة ،مةةع األخةةذ فةةي االعتبةةار طبيعةةة املحةةك ،ووجةةود
املمارسةات التةةي تثأةةت أي مةةن وجةةوه التم يةةز واإلبةةدا فةةي األداء  ،ل ينةاغم ذ لةةك مةةا وصةةلت إليةةه كث يةةر مةةن ال بةةرامج
األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وما ت صبو أن تصل إليه .
وتتكون عناصرالتقويم للمحكات من كل مما يلي:
 مدى توفر عناصر املحك ومكوناته.
 مستوى جودة التطبيق لكل عنصر.
 انتظام التطبيق والتقييم وتوفر األدلة.
 التحسين املستمر ومستوى النتااج في ضوء املؤشرات واملقارنة املرجعية
 التميز واإلبدا في ممارسات عناصر املحك.
وينبغي أن ُتبنى تقويمات البرنامج على ما يملكه من األدلة والشواهد واملؤشرات التي تدل على مستوى
الجودة ،وليس على االنطباعات غير املدعومة باألدلة.
املحكات األساسية:
ً
نظرا لألهمية القصوى لبعض املحكات ،فقد تم تحديد مجموعة من املحكات ،تمثل محكات أساسية،
ُ
وقد ُم ِّي زت في الوثيقة بعالمة النجمة (*) في آخرها ،وغ َّم ق الخط الذي كتأت به ،وهذه املحكات ال بد
أن يكون تقييمها الذاتي لدى البرنامج عند التقدم لالعتماد ال يقل عن  3نقاط من . 5

4

خطوات التقويم

ا
يتم تقويم جودة األداء من خالل تقويم املحك أول ،ثم تقويم املعيار ،وفق ما يلي:
الخطوة األولى :تقويم املحك

ً
ويكون
ابتداء بتحديد مدى انطبائ املحك على البرنامج باستخدام أحد الخيارين:
الخياراألول :ل ينطبق
أي أن البرنامج غير مطالب بتطبيق املحك؛ لعدم مناسأته لطبيعته وأنشطته ،وإذا كان الحال كذلك فال يحسب
املحك ضمن املحكات الداخلة في تقويم املعيار.
الخيارالثاني :ينطبق
أي أن املحك له عالقة بطبيعة وأنشطة البرنامج ،ومن املهم توفره ،وإذا كان الحال كذلك فيتم تقويم املحك
باستخدام مقياس خماس ي من ( 1إلى  ،)5ويمكن الحكم على جودة األداء للمحك من خالل ما يلي:
أ .أداء غير مرض ي :
ويشمل املستويين ،)2 ،1( :وتفصيلها كالتالي:
املستوى األول ( غير مستوفى) :
ال يتوفر أي عنصر من عناصر املحك أو يتوفر قليل منها( ،أو) ال تطبةق عناصةر املحةك علةى اإلطةالئ( ،أو)
ً
ً
تطبق بمستوى ضعيف جدا( ،أو) تطبق نادرا.
ا
املستوى الثاني ( مستوفى جزئيا ) :
تت ةةوفر معظ ةةم عناص ةةر املح ةةك( ،أو) أن عناص ةةر املح ةةك تطب ةةق بمس ةةتوى ض ةةعيف (أو) تطب ةةق بش ةةكل غي ةةر
من ةةتظم( ،أو) ال يوج ةةد تقي ةةيم أو يوج ةةد ولكن ةةه غي ةةر من ةةتظم( ،أو) ال تت ةةوفر أدل ةةة كافي ةةة ،وق ةةد توج ةةد بع ةةض
اإلجراءات املحدودة للتحسين.
ب .أداء مرض ي :
ويشمل املستويات الثالث ،)5 ،4 ،3( :وتفصيلها كالتالي:
املستوى الثالث (مستوفى):
تتةوفر جميةةع عناصةةر املحةك ،وتطبةةق جميعهةةا بمسةةتوى جيةد ،وبشةةكل منةةتظم ،ويوجةد تقيةةيم منةةتظم ،كمةةا
تتوفر أدلة كافية ،وتوجد إجراءات منتظمة للتحسين ونتااج جيدة.
5

املستوى الرابع (مستوفى بإتقان ):
تت ةةوفر جمي ةةع عناص ةةر املح ةةك ،وتطب ةةق جميعه ةةا بمس ةةتوى م ةةتقن ،وبش ةةكل من ةةتظم ،ويوج ةةد تقي ةةيم من ةةتظم
وفع ةةال ،كم ةةا تت ةةوفر أدل ةةة كافي ةةة ومتنوع ةةة ،وتوج ةةد إجة ةراءات منتظم ةةة للتحس ةةين ونت ةةااج مرتفع ةةة مقارن ةةة
بالنتااج السابقة.
املستوى الخامس (مستوفى بتميز):
تت ةةوفر جمي ةةع عناص ةةر املح ةةك ،وتطب ةةق جميعه ةةا بمس ةةتوى متمي ةةز ،وبش ةةكل من ةةتظم ،ويوج ةةد تقي ةةيم من ةةتظم
وفعةةال ومتمي ةةز ،كمةةا تت ةةوفر أدلةةة متنوعةةة وشةةاملة وتراكمي ةةة ،وتوجةةد إج ةراءات منتظمةةة للتحسةةين ونت ةةااج
متمي ةةزة مقارن ةةة ب ةالبرامج األكاديمي ةةة املن ةةاظرة ف ةةي املؤسس ةةات األخ ةةرى ،ويوج ةةد إب ةةدا ف ةةي ممارس ةةات عناص ةةر
املحك.
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ا
ويمكن تلخيص العناصر املستخدمة للتقويم على مستوى املحك وفقا للجدول التالي:
مستويات التقويم
عناصرالتقويم

مدى توفرعناصراملحك
ومكوناته

مستوى جودة التطبيق لكل
عنصر

غير مرض ي
ل
ينطبق

غير مستوفى

1

مرض ي

ا
مستوفى جزئيا

مستوفى

مستوفى بإتقان

مستوفى بتميز

2

3

4

5

 تتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفرجمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
عناصر املحك

 تتـ ـ ــوفرجميـ ـ ــع عناصـ ـ ــر
املحك

 ل يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر  تت ــوفرمع ـ ــم  تت ـ ـ ـ ـ ــوفرجمي ـ ـ ـ ـ ــع
عناصر املحك
عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
املحك
عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املحك
 أو يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر
قليل منها،

 ل تطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق  تطبـق عناصـر  تطب ـ ـ ــق عناص ـ ـ ــر  تطبـ ـ ـ ـ ــق عناص ـ ـ ـ ـ ــر  تطب ـ ــق عناص ـ ــراملح ـ ــك
املح ـ ــك بمس ـ ــتوى
املحك بمسـتوى
بمستوى متميز
املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
متقن
جيد
املحك على
ضعي
اإلط ــال أو
تطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
بمس ـ ـ ـ ـ ــتوى
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي
ا
جدا.
 تطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ا
نادرا

 تطب ــق ب ــكل
غير منت م

 أو ل يوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
تقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم أو  ويوج ـ ـ ــد تقي ـ ـ ــيم
منت م
يوجـ ــد ولكنـ ــه
غير منت م
 وتتـ ـ ـ ـ ـ ـوفرأدل ـ ـ ـ ـ ــة

انت ام التطبيق والتقييم
وتوفراألدلة

 أو ل تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر
أدلة كافية

التحسين املستمرومستوى
النتائج في ضوء املؤشرات
واملقارنة املرجعية
اإلبداع في ممارسات عناصر
املحك

 تطبـ ـ ـ ـ ــق جميـ ـ ـ ـ ــع
العناصــرب ــكل
منت م،

------------

------------

 توج ـ ــد بع ـ ـ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات
املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدودة
للتحسين

------------

كافية

 تطب ـ ـ ـ ـ ـ ــق جمي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
العناص ـ ــرب ـ ــكل
منت م،
 ويوج ـ ـ ـ ـ ــد تقي ـ ـ ـ ـ ــيم
منت م وفعال
 وتت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفرأدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كافية ومتنوعة

 تطب ــق جمي ــع العناص ــر
ب كل منت م
 ويوجـ ــد تقيـ ــيم منـ ــت م
وفعال ومتميز
 وتت ـ ــوفرأدل ـ ــة متنوع ـ ــة
وشاملة وتراكمية

 توج ــد إج ـراءات
منت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للتحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
ونتائج جيدة

 توجـ ـ ــد إج ـ ـ ـراءات
منت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للتحس ــين ونت ــائج
مرتفع ـ ـ ــة مقارن ـ ـ ــة
بالنتائج السابقة

 توجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات
منت مـ ـ ـ ـ ـ ــة للتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين
ونتـ ــائج متميـ ــزة مقارنـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ـالبرامج األكاديمي ـ ـ ـ ـ ــة
باملؤسسات األخرى

------------

------------

 يوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املحك
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مثال ملقاييس التقديرالخاصة بتقويم املحكات
املثال األول( :املحك )10-2-3
تتن ــوع اس ــاراتيتيات التعل ــيم وال ــتعلم وط ــر التقي ــيم ف ــي البرن ــامج بم ــا يتناس ـ م ــع طبيعت ــه ومس ــتوا  ،و ع ــز
القدرة على إجراء البحوث العلمية ،وتضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكيرالعليا والتعلم الذا ي.
املستوى
()1
غير مستوفى

()2

ا
مستوفى جزئيا

()3
مستوفى

()4
مستوفى بإتقان
()5
مستوفى بتميز

وص األداء
ل توج ــد ف ــي البرن ــامج اس ــاراتيتيات للتعل ــيم وال ــتعلم وط ــر للتقي ــيم لتنمي ــة الق ــدرة عل ــى إج ــراء
البحــوث العلميــة ،واكتســاب الطــالب ملهــارات التفكيــرالعليــا والــتعلم الــذا ي ،أو توجــد ولكنهــا غيــر
ا
مناســبة أو ل تتفــق مــع طبيعــة البرنــامج ومســتوا  ،أو أنهــا ل تطبــق كليــا أو أنهــا تطبــق ب ــكل نــادرأو
ا
بمستوى ضعي جدا
يوجد في البرنامج اساراتيتيات للتعليم والتعلم وطر للتقييم محدودة لتنمية القدرة على إجراء
البحــوث العلميــة ،واكتســاب الطــالب ملهــارات التفكيــرالعليــا والــتعلم الــذا ي ،أو يتناس ـ بعضــها
فقــع م ــع طبيع ــة البرنــامج ومس ــتوا  ،أو أنه ــا تطبــق بمس ــتوى ض ــعي أو ب ــكل غي ــرمن ــت م ،أو ل
تخضع للتقييم أو يقيم بعضها بصورة غيرمنت مة ،وهناك إجراءات محدودة لتطويرها.
يوجــد فــي البرنــامج اســاراتيتيات للتعلــيم والــتعلم وطــر للتقيــيم متنوعــة ،تتناس ـ مــع طبيعتــه
ومســتوا  ،وتطبــق جميعه ــا بمســتوى جي ــد وب ــكل من ــت م بمــا ع ــز القــدرة عل ــى إجــراء البح ــوث
العلمية ،ويضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكيـرالعليـا والـتعلم الـذا ي .وتتـوفر أدلـة كافيـة علـى
ذلك .وتخضع مع مها للتقييم والتطويربصورة دورية.
يوجـ ــد فـ ــي البرنـ ــامج اسـ ــاراتيتيات للتعلـ ــيم والـ ــتعلم وطـ ــر للتقيـ ــيم متنوعـ ــة ومطـ ــورة ،تتناسـ ـ
جميعهــا مــع طبيعتــه ومســتوا بتــودة عاليــة ،وتطبــق جميعهــا بمســتوى عــال وب ــكل منــت م بمــا
عز القدرة على إجراء البحوث العلمية ،ويضمن اكتساب الطالب ملهارات التفكيرالعليا والتعلم
الــذا ي .وتتــوفرأدلــة كافيــة ومتنوعــة علــى ذلــك .وتخضــع جميعهــا للتقيــيم والتطــويربصــورة دوريــة
مع وجود نتائج مرتفعة للتحسين.
أي تميزو إبداع في ممارسات عناصراملحك
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املثال الثاني)1-0-6( :
يطبــق البرنــامج سياســات وإجـراءات وا ــحة تضــمن كفايــة ومناســبة مصــادرالــتعلم والخــدمات املقدمــة لــدعم
علم الطالب.
املستوى

وص األداء

()1

ل يوجد لـدى البرنـامج أي سياسـات أو إجـراءات لتـوفير مصـادرالـتعلم أو لديـه لكنهـا محـدودة وغيـر
ا
ا
كافية أو غيروا حة أو أنها ل تطبق كليا أو أنها تطبق ب كل نادرأو بمستوى ضعي جدا

غير مستوفى
()2
ا
مستوفى جزئيا
()3
مستوفى
()4
مستوفى بإتقان
()5
مستوفى بتميز

يوج ــد ل ــدى البرن ــامج سياس ــات وإج ــراءات لت ــوفيرمع ــم مص ــادرال ــتعلم بص ــورة مقبول ــة ،أو أنه ــا
تطبــق بمســتوى ضــعي أو ب ــكل غيــرمنــت م ،أو ل تخضــع للتقيــيم أو يقــيم بعضــها بصــورة غيــر
منت مة ،وهناك إجراءات محدودة لتطويرها.
يوج ــد ل ــدى البرن ــامج سياس ــات وإج ــراءات تض ــمن كفاي ــة مص ــادرال ــتعلم وجميعه ــا مناس ــبة بم ــا
يضـ ــمن تـ ــو افرالحـ ــد املقبـ ــول لـ ــدعم علـ ــم الط ـ ـالب ،ويلاـ ــزم البرنـ ــامج بتطبيقهـ ــا بصـ ــورة جيـ ــدة
ومنت مة ،وتتوفرأدلة كافية على ذلك .وتخضع مع مها للتقييم والتطويربصورة دورية.
يوجد لدى البرنامج سياسات وإجراءات تضمن كفاية مصادرالتعلم وجميعها مناسبة بما يضمن
تــو افرهــا بتــودة عاليــة ،ويلا ــزم البرنــامج بتطبيقهــا بمســتوى ع ــالي وب ــكل منــت م  ،وتتــوفرأدل ــة
كافي ــة ومتنوع ــة عل ــى ذل ــك .وتخض ــع جميعه ــا للتقي ــيم والتط ــويربص ــورة دوري ــة م ــع وج ــود نت ــائج
مرتفعة للتحسين.
أي تميزو إبداع في ممارسات عناصراملحك
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الخطوة الثانية :تقويم املعيار

ً
ةامال ،وذلةةك مةةن خةةالل جمةةع نقةةاط التقيةةيم لكةةل املحكةةات علةةى حسةةب مسةةتوى
يكةةون التقةةويم علةةى مسةةتوى املعيةةار كة
الجةةودة فيه ةا ،ثةةم يحسةةب املتوسةةط بقسةةمة مجمةةو هةةذه النقةةاط علةةى عةةدد املحكةةات املنطبقةةة علةةى البرنةةامج ،وي ةتم
ً
احتساب مستوى األداء للمعيار وفقا للجدول التالي:
املتوسع
 4.5فأكثر
من  3.5إلى أقل من 4.5
من  2.5إلى أقل من 3.5
من  1.5إلى أقل من 2.5
اقل من 1.5

درجة/مستوى املعيار
املستوى
درجة التقويم
مستوفى بتميز
خمس نقاط
مستوفى بإتقان
أربع نقاط
مستوفى
ثالث نقاط
ً
مستوفى جزايا
نقطتان
غير مستوفى
نقطة واحدة

ً
علما بأنه ال يقبل تقدم أي برنامج لالعتماد ما لم يحصل على مستوى مستوفى (ثالث نقاط) على األقل في
كل معيار ،وفي كل محك من املحكات األساسية.
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مثال توضيحي لكيفية حساب املتوسع لتقييم املعيار:
غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
1-2
1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2
5-1-2

6-1-2

7-1-2
8-1-2
9-1-2
10-1-2

11-1-2
12-1-2
13-1-2
14-1-2
15-1-2
16-1-2

ل
ينطبق

مرض ي

غير
مستوفى

مستوفى
ا
جزئيا

مستوفى

مستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

1

2

3

4

5

إدارة البرنامج



يةةدار البرنةةامج مةةن قبةةل مجةةالس متخصصةةة (مجلةةس الكليةةة ،مجل ةةس
القسم) ذات مهام وصالحيات محددة.
يتوفر في قيةادة البرنةامج الخبةرة األكاديميةة واإلداريةة املناسةبة لتحقيةق
رسالته وأهدافه.
يتةةوفر لةةدى البرنةةامج العةةدد الكةةافي مةةن الكةةوادر املؤهلةةة للقيةةام باملهةةام
اإلدارية واملهنية والفنية ،ولهم مهام وصالحيات محددة.
تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية داعمة.
يوجد آليات مناسبة للتكامةل واملشةاركة الفعالةة بةين الفةرو املختلفةة
للبرنامج الواحد.
يلت ة ةةزم البرن ة ةةامج بتطبي ة ةةق الض ة ةةوابط املؤسس ة ةةية للشة ة ةراكة التعليمي ة ةةة
والبحثيةةة (إن وجةةدت) بمةةا يضةةمن جةةودة جميةةع جوانةةب البرن ةامج ،بمةةا
فة ةةي ذلة ةةك املقة ةةررات الدراسة ةةية واملة ةةواد التعليمية ةةة والتة ةةدريس ومعة ةةايير
تحصيل الطالب والخدمات املقدمة.
يقة ِّةيم البرنةةامج فاعليةةة الش ةراكات التعليميةةة والبحثيةةة بشةةكل منةةتظم،
ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.
تتةةابع إدارة البرنةةامج التزامةةه بتنفيةةذ دوره فةةي خطةةة الشةراكة املجتمعيةةة
للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة.
تتة ةةابع إدارة البرنة ةةامج التزامة ةةه بتنفي ة ةةذ دوره فة ةةي خطة ةةة البح ة ة العلم ة ةةي
للمؤسسة في ضوء مؤشرات أداء محددة.
يت ة ةةوفر ق ة ةةدر ك ة ةةاف م ة ةةن املرون ة ةةة والص ة ةةالحيات تس ة ةةم للق ة ةةاامين عل ة ةةى
البرن ةةامج بإح ةةداث التط ةةوير والتغيي ةةر ال ةةال م؛ اس ةةتجابة للمس ةةتجدات
ولنتااج عمليات التقويم الدوري للبرنامج ومقرراته الدراسية.
تطبة ةةق إدارة البرنة ةةامج آلية ةةات تضة ةةمن ال زاهة ةةة والعدالة ةةة واملسة ةةاواة فة ةةي
جمي ة ة ةةع ممارس ة ة ةةاتها األكاديمي ة ة ةةة واإلداري ة ة ةةة ،وب ة ة ةةين ش ة ة ةةطري الط ة ة ةةالب
والطالبات والفرو (إن وجدت).
يشكل البرنةامج لجنةة استشةارية تضةم أعضةاء مةن املهنيةين والخبةراء فةي
تخصص البرنامج ،للمساهمة في تقييمه وتطويره وتحسين أدااه.
تلتزم إدارة البرنةامج بتنميةة وتطةوير املهةارات والقةدرات املهنيةة للكةوادر
الفنية واإلدارية املساندة ملواكبة التطورات الحديثة.
تت ة ة ةةي إدارة البرن ة ة ةةامج معلوم ة ة ةةات موثوق ة ة ةةة ومعلن ة ة ةةة تتض ة ة ةةمن وص ة ة ةةف
البرنامج ،وأدااه وإنجا اته بما يتناسب مع احتياجات املستفيدين.
تشجع إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية.
ً
يطب ةةق البرن ةةامج نظام ةةا فع ةةاال لتق ةويم أداء القي ةةادات وهيئ ةةة الت ةةدريس
واملة ةةوظفين وفة ةةق معة ةةايير وآلي ة ةةات وا ة ةةحة ومعلنة ةةة ،تضة ةةمن العدال ة ةةة
والشةفافية واملسةةاءلة ،ويسةةتفاد مةةن نتةااج التقةةويم فةةي تقةةديم التغذيةةة
الراجعة والتحسين والتطوير.
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غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
17-1-2

18-1-2

19-1-2
2-2
1-2-2
2-2-2
3-2-2

4-2-2

5-2-2

ل
ينطبق

مرض ي

غير
مستوفى

مستوفى
ا
جزئيا

مستوفى

مستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

1

2

3

4

5



تلتة ةةزم إدارة البرنة ةةامج بتفعية ةةل قة ةةيم األمانة ةةة العلمية ةةة وحقة ةةوئ امللكية ةةة
الفكري ةةة وقواع ةةد املمارس ةةات األخالقي ةةة والس ةةلو القة ةةويم ف ةةي جمي ةةع
املجاالت واألنشطة األكاديمية والبحثية واإلدارية والخدمية.
تطبةةق إدارة البرنةةامج األنظمةةة واللةةواا واإلج ةراءات املعتمةةدة مةةن قبةةل
املؤسس ة ةةة الكلي ة ةةة ،بم ة ةةا ف ة ةةي ذل ة ةةك ال ة ةةتظلم ،والش ة ةةكاوى ،والقض ة ةةايا
التأديأية.
يت ةةوفر للبرن ةةامج التموي ةةل امل ةةالي الك ةةافي لتحقي ةةق رس ةةالته وأهداف ةةه م ةةع
وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفائ.
ضمان جودة البرنامج
ً
ً
تطبةةق إدارة البرنةةامج نظامةةا فةاعال لضةةمان الجةةودة وإدارتهةةا ،يتسةةق مةةع
نظام الجودة املؤسس ي.
يش ةةار هيئ ةةة الت ةةدريس واملوظفة ةون والط ةةالب ف ةةي عملي ةةات التخط ةةيط
وضمان الجودة وصنع القرار.
تعتمةد إدارة البرنةامج مؤشةرات أداء رايسةة تقةيس أداء البرنةامج بدقةةة،
وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها.
ً
يقةةوم البرنةةامج بتحليةةل بيانةةات التقةةويم سةةنويا (مثةةل :بيانةةات مؤش ةرات
األداء واملقارن ة ةةة املرجعي ة ةةة ،وم ة ةةدى تق ة ةةدم الط ة ةةالب ،ومع ة ةةدالت إتم ة ةةام
البرنة ةةامج ،وتقييمة ةةات الطة ةةالب للبرنة ةةامج واملقة ةةررات والخة ةةدمات ،وآراء
الخ ةةريجين وجه ةةات التوظي ةةف) ،ويس ةةتفاد منه ةةا ف ةةي عملي ةةات التخط ةةيط
والتطوير واتخاذ القرارات.
ً
ً
ً
ُيجةةري البرنةةامج تقويمةةا دوريةةا شةةامال (كةةل ثالث خمةةس سةةنوات) ويعةةد
تق ة ةةارير حة ة ةةول املس ة ةةتوى العة ة ةةام للج ة ةةودة ،م ة ةةع تحدي ة ةةد نق ة ةةاط الق ة ةةوة
ً
والضعف ،ويضع خططا للتحسين ،ويتابع تنفيذها.












التقييم الكلي للمعيار
متموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسع تقييم املعيار
درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

73
24
3.04
3

تحديد جوان القوة والجوان التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين:
تضمنت وثيقة مقاييس التقويم الذاتي فقرات تلزم منسوبي البرنامج بتحديد مواطن القوة في كل معيار ً
بناء
على املحكات ذات األداء العالي في البرنامج ،باإلضافة إلى ضرورة تعيين الجوانب التي تحتاج إلى تحسين (مواطن
ً
ً
الضعف) ،ثم التوجيه إلى التركيز على أولويات التحسين ،لتكون أساسا جوهريا لبناء خطط التحسين.
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الرأي املستقل:
اشتملت وثيقة مقاييس التقويم الذاتي البرامجي على فقرة خاصة بالرأي املستقل؛ لدعم عمليات التقويم
الذاتي بتقييم مستقل من خارج املؤسسةُ ،يعنى بالحكم على دقة وموضوعية نتااج التقويم الذاتي الذي قامت
به املؤسسةً ،
بناء على األدلة والشواهد ومؤشرات األداء املتوفرة ،مع كتابة التوصيات الال مة للتحسين ،وإرفائ
تقرير مفصل عن ذلك.
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مقاييس التقويم الذا ي للبرنامج األكاديمي

14

 1الرسالة واألهداف :يجب أن يكون لدى البرنامج رسةالة وا ةحة ومناسةبة ومتسةقة مةع رسةالة املؤسسةة والكليةة القسةم ،وتةدعم تطبيقهةا ،وتكةون موجهةة للتخطةيط وصةنع
القرار ،ويرتبط بها أهداف البرنامج وخططه ،وتراجع بصورة دورية.
غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
يوجـ ــد لـ ــدى البرنـ ــامج رسـ ــالة وا ـ ــحة ومناسـ ــبة ومعتمـ ــدة
 1-0-1ومعلنـ ــة ،متسـ ــقة مـ ــع رسـ ــالة املؤسسـ ــة والكليـ ــة القسـ ــم،
وتتو افق مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية* .
ت ة ة ةةرتبط أه ة ة ةةداف البرن ة ة ةةامج برس ة ة ةةالته وتتس ة ة ةةق م ة ة ةةع أه ة ة ةةداف
 2-0-1املؤسس ة ة ةةة الكلية ،وتتمي ة ة ةةز بالوضة ة ة ةةو والواقعي ة ة ةةة وقابلي ة ة ةةة
القياس.
توج ة ةةه رس ة ةةالة البرن ة ةةامج وأهداف ة ةةه جمي ة ةةع عمليات ة ةةه وأنش ة ةةطته
( 3-0-1مث ة ةةل :التخط ة ةةيط ،واتخة ة ةةاذ القة ة ةرارات ،وتخص ة ةةيص املة ة ةةوارد،
وتطوير الخطة الدراسية).
تةرتبط أهةداف البرنةامج واحتياجةات تنفيةذه بخطةط تشةةغيلية
4-0-1
مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة الكلية.
ُيتابع القائمون على البرنامج مدى تحقق أهدافه من خـالل
ُ
 5-0-1مؤشـ ـ ـ ـ ــرات أداء محـ ـ ـ ـ ــددة ،وتتخـ ـ ـ ـ ــذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الال مـ ـ ـ ـ ــة
للتحسين*.
ُ
تراج ة ةةع رس ة ةةالة البرن ة ةةامج وأهداف ة ةةه بص ة ةةورة دوري ة ةةة وبمش ة ةةاركة
6-0-1
املستفيدين ،ويتم تطويرها بناء على ذلك.
التقييم الكلي للمعيار
متموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسع تقييم املعيار
درجة التقويم اإلجمالي للمعيار
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6
4,3
4

*محك أساس ي

 جوان القوة:
1توثيــق رس ــالة البرنــامج واعتمادهــا م ــن قبــل املج ــالس املتخصصــة ،وذلــك بع ــد الت ــاور املتواص ــل مــع املس ــتفيدين ذويالعالقة بالبرنامج.
2.رسالة البرنامج متو افقة مع التوجهات الوطنية واحتياجات املجتمع.
3.إعداد مصفوفة تبين ا سا رسالة البرنامج مع الكلية.
4.إعداد مصفوفة تبين ا سا أهداف البرنامج مع أهداف الكلية.
5.استهداف رسالة البرنـامج وأهدافـه ملع ـم األن ـطة والعمليـات التـي يقـدمها ويقـوم اهـا ،ومراعـاة ذلـك عنـد إعـداد خططـه،
ُ
ا
أيضا تطويرخطته الدراسية من تربوية إلى علمية إلى غيرذلك من األن طة.
وقراراته الصادرة ،و

15

ُ
6.تــوفرخطــع ــسيلية ســنوية للبرنــامج ،يــتم إعــدادها وفــق األهــداف الســاراتيتية للجامعــة والكليــة بحيــث تكــون متســقة
ا
أيضا مع أهداف البرنامج.
7.توفرتقاريرمتابعة للخطة الت سيلية ،يو ح فيها مدى إنتا األهداف وتحققها ،وفق مؤشرات محددة.
 الجوان التي تحتاج للتحسين:
1عدم مراجعة رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية من قبل املستفيدين ( طالب  -إداريين  -اعضاء هيئة تدريس). أولويات التحسين:
1ضرورة مراجعة رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية من قبل املستفيدين ( طالب  -إداريين  -اعضاء هيئة تدريس الرأي املستقل:

 2إدارة البرنامج وضمان جودته:يجةةب أن يكةةون لةةدى البرنةةامج قيةةادة فعالةةة تقةةوم بتطبيةةق األنظمةةة والسياسةةات واللةةواا املؤسسةةية ،وتقةةوم بةةالتخطيط والتنفيةةذ واملتابعةةة وتفعيةةل نظةةم
الجودة التي تحقق التطوير املستمر ألدااه في إطار من ال زاهة والشفافية والعدالة واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.
غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
1-2
1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2
5-1-2

6-1-2

7-1-2
8-1-2

إدارة البرنامج
يةدار البرنةامج مةن قبةل مجةالس متخصصةة (مجلةس الكليةة،
مجلس القسم) ذات مهام وصالحيات محددة.
يت ة ة ةةوفر ف ة ة ةةي قي ة ة ةةادة البرن ة ة ةةامج الخب ة ة ةةرة األكاديمي ة ة ةةة واإلداري ة ة ةةة
املناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.
يت ــوفرل ــدى البرن ــامج الع ــدد الك ــافي م ــن الك ــوادراملؤهل ــة
للقي ـ ــام بامله ـ ــام اإلداري ـ ــة واملهني ـ ــة والفني ـ ــة ،وله ـ ــم مه ـ ــام
وصالحيات محددة* .
تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية
داعمة.
يوجد آليات مناسبة للتكامل واملشاركة الفعالة بين الفرو
املختلفة للبرنامج الواحد.
يلتة ة ةةزم البرن ة ة ةةامج بتطبية ة ةةق الضة ة ةةوابط املؤسسة ة ةةية للش ة ة ةراكة
التعليمي ةةة والبحثي ةةة (إن وج ةةدت) بم ةةا يض ةةمن ج ةةودة جمي ةةع
جوان ةةب البرن ةةامج ،بم ةةا ف ةةي ذل ةةك املق ةةررات الدراس ةةية وامل ةةواد
التعليمي ةةة والت ةةدريس ومع ةةايير تحص ةةيل الط ةةالب والخ ةةدمات
املقدمة.
يقيم البرنةامج فاعليةة الشةراكات التعليميةة والبحثيةة بشةكل
ِّ
منتظم ،ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.
تتةةابع إدارة البرنةةامج التزامةةه بتنفيةةذ دوره فةةي خطةةة الش ةراكة
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غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات

9-1-2

10-1-2

11-1-2

12-1-2

13-1-2

14-1-2
15-1-2

16-1-2

17-1-2

18-1-2

املجتمعية للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة.
تت ةةابع إدارة البرن ةةامج التزام ةةه بتنفي ةةذ دوره ف ةةي خط ةةة البحة ة
العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات أداء محددة.
يتةةوفر قةةدر كةةاف مةةن املرونةةة والصةةالحيات تسةةم للقةةاامين
عل ةةى البرن ةةامج بإح ةةداث التط ةةوير والتغيي ةةر ال ةةال م؛ اس ةةتجابة
للمسة ةةتجدات ولنت ة ةةااج عملي ة ةةات التق ة ةةويم ال ة ةةدوري للبرن ة ةةامج
ومقرراته الدراسية.
تطبة ة ة ةةق إدارة البرنة ة ة ةةامج آلية ة ة ةةات تضة ة ة ةةمن ال زاهة ة ة ةةة والعدالة ة ة ةةة
واملس ةةاواة ف ةةي جمي ةةع ممارس ةةاتها األكاديمي ةةة واإلداري ةةة ،وب ةةين
شطري الطالب والطالبات والفرو (إن وجدت).
كل البرنامج لجنة است ارية تضم أعضاء من املهنيين
والخبـ ــراء فـ ــي تخصـ ــص البرنـ ــامج ،للمسـ ــاهمة فـ ــي تقييمـ ــه
وتطوير وتحسين أدائه* .
تلتة ة ةةزم إدارة البرنة ة ةةامج بتنمية ة ةةة وتطة ة ةةوير املهة ة ةةارات والقة ة ةةدرات
املهنية للكوادر الفنية واإلدارية املساندة ملواكبة التطةورات
الحديثة.
تتة ة ةةي إدارة البرنة ة ةةامج معلومة ة ةةات موثوقة ة ةةة ومعلن ة ةةة تتضة ة ةةمن
وصة ة ة ةةف البرنة ة ة ةةامج ،وأدااة ة ة ةةه وإنجا اتة ة ة ةةه بمة ة ة ةةا يتناسة ة ة ةةب مة ة ة ةةع
احتياجات املستفيدين.
تشجع إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية.
ا
يطبــق البرنــامج ن امــا فعــال لتقــويم أداء القيــادات وهيئــة
التدريس واملوظفين وفق معـايير ولليـات وا ـحة ومعلنـة،
تضمن العدالة وال فافية واملساءلة ،ويستفاد من نتائج
التق ـ ـ ـ ــويم ف ـ ـ ـ ــي تق ـ ـ ـ ــديم التسذي ـ ـ ـ ــة الراجع ـ ـ ـ ــة والتحس ـ ـ ـ ــين
والتطوير*.
تلاــزم إدارة البرنــامج بتفعيــل قــيم األمانــة العلميــة وحقــو
امللكيــة الفكريــة وقواعــد املمارســات األخالقيــة والســلوك
القويم في جميع املجالت واألن ـطة األكاديميـة والبحثيـة
واإلدارية والخدمية* .
تطبةةق إدارة البرنةةامج األنظمةةة واللةةواا واإلجةراءات املعتمةةدة
من قبل املؤسسة الكلية ،بما في ذلك التظلم ،والشكاوى،
والقضايا التأديأية.
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غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
يتة ة ةةوفر للبرنة ة ةةامج التموي ة ة ةةل املة ة ةةالي الك ة ة ةةافي لتحقي ة ةةق رس ة ة ةةالته
19-1-2
وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفائ.
ضمان جودة البرنامج
2-2
ً
ً
تطبةةق إدارة البرنةةامج نظامةةا فةةاعال لضةةمان الجةةودة وإدارتهةةا،
1-2-2
يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي.
يشة ةةار هيئ ة ةةة التة ةةدريس واملوظف ة ةةون والطة ةةالب ف ة ةةي عملي ة ةةات
2-2-2
التخطيط وضمان الجودة وصنع القرار.
تعتم ة ة ةةد إدارة البرن ة ة ةةامج مؤش ة ة ةرات أداء رايس ة ة ةةة تق ة ة ةةيس أداء
3-2-2
البرنامج بدقة ،وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها.
ا
يق ـ ــوم البرن ـ ــامج بتحلي ـ ــل بيان ـ ــات التق ـ ــويم س ـ ــنويا (مث ـ ــل:
بيانــات مؤشــرات األداء واملقارن ــة املرجعيــة ،ومــدى تق ــدم
الط ــالب ،ومع ــدلت إتم ــام البرن ــامج ،وتقييم ــات الطـ ــالب
4-2-2
للبرن ــامج واملق ــررات والخ ــدمات ،ولراء الخ ــريتين وجه ــات
التوظيـ ـ ـ ـ ) ،ويس ـ ـ ــتفاد منه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي عملي ـ ـ ــات التخط ـ ـ ــيع
والتطويرو اتخاذ القرارات* .
ً
ً
ً
ُيجة ة ةةري البرنة ة ةةامج تقويمة ة ةةا دورية ة ةةا شة ة ةةامال (كة ة ةةل ثالث خمة ة ةةس
سة ةةنوات) ويعة ةةد تقة ةةارير حة ةةول املسة ةةتوى العة ةةام للجة ةةودة ،مة ةةع
5-2-2
ً
تحدي ةةد نق ةةاط الق ةةوة والض ةةعف ،ويض ةةع خطط ةةا للتحس ةةين،
ويتابع تنفيذها.
التقييم الكلي للمعيار
متموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسع تقييم املعيار
درجة التقويم اإلجمالي للمعيار
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20
4.5
4

*محك أساس ي

جوان القوة:
1يدار البرنامج بواسطة متالس متخصصة (مجلس الكلية ،مجلس القسم ) وقيادات ذوي خبرة عالية.2.تداراملهام الدارية واملهنية بواسطة كوادرمؤهلة.
3توفراملناخ الداعم للعملية التعليمية والازام البرنامج بتنفيذ خطة ال راكة املجتمعية.4ممارسة النزاهة وال فافية في جميع املمارسات الكاديمية والدارية وتنمية املهارات املهنية للكوادرالفية5-الازام البرنامج بتطبيق اللوائح والجراءات املهنية و شجيع املبادرات والقاراحات.

18

6ا سا ن ام البرنامج مع ن ام الجودة املؤسس ي.7م اركة أعضاء هيئة التدريس والطالب في عمليات تخطيع وضمان الجودة في وضع القرار.الجوان التي تحتاج للتحسين:
1.امل اركة مع الفروع املختلفةللبرنامج في ال راكات التعلية والبحثية ( .غيرمفعلة)
2.عدم وجود لجنة است ارية تضم أعضاء من املهنين والخبراء في تخصص البرنامج.
أولويات التحسين:
 .1عقد شراكات بين الفروع املختلفة من البرنامج لتبادل الخبرات التعليمية والبحثية
 2.كيل لجان است ارية تضم أعضاء من املهنين والخبراء في تخصص البرنامج.
الرأي املستقل:

19

 3التعليم والتعلم:يجب أن تكون خصااص الخريجين ومخرجات التعلم في البرنامج محددة بدقة ،ومتسقة مع متطلبات اإلطةار السةعودي للمةؤهالت (سةقف) ومةع املعةايير
األكاديميةةة واملهنيةةة ،ومتطلبةةات سةةوئ العمةةل .ويجةةب أن يتوافةةق املةةنامل الدراس ة ي مةةع املتطلبةةات املهنيةةة ،وأن تطبةةق هيئةةة التةةدريس اس ةتراتيجيات تعلةةيم
وتعلةم وطةرئ تقةويم متنوعةةة وفعالةة تالاةم مخرجةةات الةتعلم املختلفةة ،كمةا يجةةب أن يةتم تقةويم مةةدى تحقةق مخرجةات الةتعلم مةةن خةالل وسةاال متنوعةةة،
ويستفاد من النتااج في التحسين املستمر.
غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
1-3
1-1-3

2-1-3
3-1-3
4-1-3
2-3
1-2-3
2-2-3

3-2-3

4-2-3
5-2-3

ل
ينطبق

خصائص الخريتين ومخرجات التعلم
يح ة ة ةةدد البرن ة ة ةةامج خص ة ة ةةااص خريجي ة ة ةةه ومخرجة ة ة ةةات ال ة ة ةةتعلم
املس ة ة هدفة بم ة ةةا يتس ة ةةق م ة ةةع رس ة ةةالته ويت ة ةةواءم م ة ةةع خص ة ةةااص
الخةةريجين علةةى املسةةتوى املؤسس ة ي ،ويةةتم اعتمادهةةا وإعالنهةةا،
ً
وتراجع دوريا.
تتو اف ـ ـ ــق خص ـ ـ ــائص الخ ـ ـ ــريتين ومخرج ـ ـ ــات ال ـ ـ ــتعلم م ـ ـ ــع
متطلبات اإلطار السعودي للمـؤهالت (سـق ) ومـع املعـايير
األكاديمية واملهنية ومتطلبات سو العمل* .
ُيح ة ةةدد البرن ة ةةامج مخرج ة ةةات ال ة ةةتعلم للمس ة ةةارات املختلف ة ةةة (إن √
وجدت).
يطب ــق البرن ــامج للي ــات وأدوات مناس ــبة لقي ــا خص ــائص
الخــريتين ومخرجــات الــتعلم والتحقــق مــن اســتيفا ها وفــق
مستويات أداء وخطع تقييم محددة* .
املنهج الدراس ي
يلتةةزم البرنةةامج بالسياسةةات واملعةةايير واإلجةراءات املؤسسةةية فةةي
تصميم وتطوير وتعديل املنامل الدراس ي.
يراعــي املــنهج الدراس ـ ي تحقيــق أهــداف البرنــامج ومخرجاتــه
التعليميــة والتطــورات العلميــة والتقنيــة واملهنيــة فــي متــال
التخصص ،ويراجع بصورة دورية* .
تحقـ ــق الخطـ ــة الدراسـ ــية التـ ــوا ن بـ ــين املتطلبـ ــات العامـ ــة
ومتطلب ـ ـ ـ ـ ــات التخص ـ ـ ـ ـ ــص ،وب ـ ـ ـ ـ ــين الجوانـ ـ ـ ـ ـ ـ الن ري ـ ـ ـ ـ ــة
والتطبيقيـ ــة ،كمـ ــا تراعـ ــي التتـ ــابع والتكامـ ــل بـ ــين املقـ ــررات
الدراسية* .
ُيراعة ةةى فة ةةي بنة ةةاء الخطة ةةة الدراسة ةةية للبرنة ةةامج تحدية ةةد متطلبة ةةات
نقاط الخروج (إن وجدت).
ُيراع ةةى ف ةةي بن ةةاء الخط ةةة الدراس ةةية للبرن ةةامج تحدي ةةد املتطلب ةةات √
ً
الكافي ةةة للمس ةةارات املختلف ةةة (إن وج ةةدت) طبق ةةا للممارس ةةات
العاملية والبرامج املناظرة.
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غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
6-2-3
7-2-3

8-2-3
9-2-3

10-2-3

11-2-3

12-2-3

13-2-3
3-3
1-3-3

2-3-3

يتضةةمن املةةنامل الدراسة ي أنشةةطة صةةفية وغيةةر صةةفية متكاملةةة
تسهم في تحقيق مخرجات التعلم.
ترتبع مخرجات التعلم في املقررات مع مخرجات التعلم فـي
البرنـ ــامج (مصـ ــفوفة تو يـ ــع مخرجـ ــات علـ ــم البرنـ ــامج علـ ــى
املقررات)* .
تتواف ة ة ةةق اس ة ة ةةتراتيجيات التعل ة ة ةةيم وال ة ة ةةتعلم ،وط ة ة ةةرئ التقي ة ة ةةيم
املسة ةةتخدمة م ة ةةع مخرج ة ةةات ال ة ةةتعلم املس ة ة هدفة عل ة ةةى مس ة ةةتوى
البرنامج واملقررات.
تتمركز استراتيجيات التعليم والتعلم حةول الطالةب ،وتشةجع
التعلم النشط.
تتنة ة ةةو اسة ة ةةتراتيجيات التعلة ة ةةيم والة ة ةةتعلم وطة ة ةةرئ التقية ة ةةيم ف ة ة ةةي
البرنامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه ،وتعز القةدرة علةى
اجة ةراء البح ةةوث العلمي ةةة ،وتض ةةمن اكتس ةةاب الط ةةالب مله ةةارات
التفكير العليا والتعلم الذاتي.
تتواف ة ة ةةق مخرج ة ة ةةات الة ة ةةتعلم ألنشة ة ةةطة الخبة ة ةةرة امليداني ة ة ةةة مة ة ةةع
مخرجةةات تعلةةم البرنةةامج ،ويةةتم تحديةةد اسةةتراتيجيات التةةدريب
والتقييم وأماكن التدريب املناسبة لتحقيق هذه املخرجات.
ُيعة ة َّةرف كة ةةل مة ةةن املشة ةةرف علة ةةى الخبة ةةرة امليدانية ةةة مة ةةن البرنة ةةامج
واملش ة ةةرف املي ة ةةداني بمخرج ة ةةات ال ة ةةتعلم املس ة ة هدفة ،وطبيع ة ةةة
امله ة ةةام املوكل ة ةةة إل ة ةةى ك ة ةةل منهم ة ةةا (اإلشة ة ةراف ،املتابع ة ةةة ،وتقي ة ةةيم
الطة ةةالب ،وتق ة ةةويم وتط ة ةةوير الخبة ةةرة امليداني ة ةةة) ،وية ةةتم متابعة ةةة
التزامهما بها وفق آليات محددة.
ي تأكـ ـ ــد البرنـ ـ ــامج مـ ـ ــن تطبيـ ـ ــق موحـ ـ ــد للخطـ ـ ــة الدراسـ ـ ــية
وتوصــي البرنــامج واملقــررات التــي تقــدم فــي أكثــرمــن موقــع
(أقسام الطالب والطالبات وفي الفروع املختلفة)* .
جودة التدريس وتقييم الطالب
يتابع البرنامج الازام هيئة التـدريس باسـاراتيتيات التعلـيم
وال ـ ــتعلم وط ـ ــر التقي ـ ــيم ال ـ ــواردة ف ـ ــي توص ـ ــيفات البرن ـ ــامج
واملقررات من خالل لليات محددة*.
ُيق ة ة َّةدم الت ة ةةدريب ال ة ةةال م لهيئ ة ةةة الت ة ةةدريس عل ة ةةى اس ة ةةتراتيجيات
التعلةةيم والةةتعلم وطةةرئ التقيةةيم املحةةددة فةةي توصةةيف البرنةةامج
واملقةررات ،واالسةتخدام الفعةةال للتقنيةة الحديثةة واملتطةةورة،
ويتابع استخدامهم لها.
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√
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غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات

ل
ينطبق

ُي ة َّ
ةزود الط ةةالب ف ةةي بداي ةةة ت ةةدريس ك ةةل مق ةةرر بمعلوم ةةات ش ةةاملة
عن ة ةةه ،تتض ة ةةمن :مخرج ة ةةات ال ة ةةتعلم ،واس ة ةةتراتيجيات التعل ة ةةيم
3-3-3
والةةتعلم وط ةةرئ التقي ةةيم ،ومواعي ةةدها ،وم ةةا يتوق ةةع م ةةنهم خ ةةالل
دراسة املقرر.
ُ
تقة ة ة ة ة ة َّةوم املقة ة ة ة ة ةةررات بشة ة ة ة ة ةةكل دوري للتحقة ة ة ة ة ةةق مة ة ة ة ة ةةن فاعلية ة ة ة ة ةةة
 4-3-3اسةةتراتيجيات التعلةةيم والةةتعلم وطةةرئ التقيةةيم ،وتقةةدم تقةةارير
حولها.
يطب ة ةةق البرن ة ةةامج آلي ة ةةات ل ة ةةدعم وتحفي ة ةةز التمي ة ةةز ف ة ةةي الت ة ةةدريس
5-3-3
وتشجيع اإلبدا واالبتكار لدى هيئة التدريس.
يطبةةق البرنةةامج إج ةراءات وا ةةحة ومعلنةةة للتحقةةق مةةن جةةودة
طة ة ة ةةرئ التقية ة ة ةةيم ومصة ة ة ةةداقي ها (مثة ة ة ةةل املواصة ة ة ةةفات ،والتنة ة ة ةةو
6-3-3
والشة ة ة ةةمولية ملخرجة ة ة ةةات ال ة ة ةةتعلم ،وتو ي ة ة ة ةةع ال ة ة ة ةةدرجات ودق ة ة ة ةةة
التصحي ) والتأكد من مستوى تحصيل الطالب.
تستخدم إجراءات فعالة للتحقةق مةن أن األعمةال والواجبةات
7-3-3
التي يقدمها الطالب هي من إنتاجهم.
ُ
تق ة َّةدم تغذي ةةة راجع ةةة للط ةةالب ع ةةن أدايه ةةم ونت ةةااج تق ةةويمهم ف ةةي
8-3-3
وقت يمكنهم فيه من تحسين أدايهم.
التقييم الكلي للمعيار
101
متموع تقييم املحكات
29
عدد املحكات املنطبقة
متوسع تقييم املعيار

4.39

درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

87%
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√

*محك أساس ي

جوان القوة:
 .1قام القسم بتشكيل لجان لتحديث توصيفات المقررات ولتحديد نواتج التعلم والمخرجات المستهدفة،
لكل مقرر من مقررات البرنامج ،على حسب التخصصات الفرعية لألعضاء الموكل لهم تدريس
المقررات بحسب مؤهالتهم.
 .2تم عقد ورشة عمل تحت إشراف أعضاء مكتب العلوم التربوية بعنوان "صياغة األهداف التعليمية"،
وفيها تم شرح كيفية صياغة األهداف العامة والسلوكية ،وتحديد االستراتيجيات المستخدمة لتحقيق
األهداف ،وطرق التقييم المناسبة.

22

ضا تم عقد دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية عنوانها " :بناء نواتج التعلم
أي ً

.3

وأدوات قياسها" ،مما كان لها دور كبير في إعادة صياغة األهداف واالستراتيجيات ،وأساليب التقويم
في المقررات الدراسية.
 .4وتم عقد دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس عىل مستوى الكلية عنوانها " :توصيف المقرر
وتقريره" ،مما كان لها أثر كبير في إعادة صياغة األهداف واالستراتيجيات ،وأساليب التقويم في
توصيف المقررات الدراسية.
قيام البرنامج بوضع نواتج التعلم ،في توصيف كل مقرر في التخصصات المعنية بالبرنامج ،وكذا

.5

وضع مخرجات البرنامج في التوصيف الخاص به.
تم عمل مصفوفة تفيد مدى اتساق نواتج التعلم المستهدفة مع "اإلطار الوطني للمؤهالت".

.6

تم استطالع آراء الطلبة حول تقييم البرنامج ،وتم تحليل النتائج و االستفادة من آراء الطلبة في

.7

تطوير البرنامج بإدراجها في خطط التحسين.
تحديد البرنامج ألهم الصفات والخصائص الزائدة المفترض توفرها في خريجي البرنامج ،ووضع

.8

االستراتيجيات للتعلم ،وكذا األنواع المختلفة والمناسبة لتقييم الطلبة .
تجدر اإلشارة إلى أن دليل القوة للمكون األول من المعيار يتمثل في توصيفات المقررات الخاصة

.9

بالبرنامج ،وكذا توصيف البرنامج.
.10

البنامج تتشمل المعارف
البنامج وتقويمه يف توصيف ر
تم إدراج بعض من الخطط لتقديم ر
ً
وأيضا ر
التدريج يف
اسباتيجيات التعليم وأساليب التقييم للتقدم
والمهارات المطلوب اكتسابها,
ر ي
التعلم يف جميع مجاالت التعلم.

 .11بالفعل تم وضع خطط للمقررات يف توصيف المقررات متضمنة المعارف والمهارات
ر
واالسباتيجيات المناسبة لمجاالت التعلم.
.12

.13

حرص القسم عىل مراجعة التوصيفات  ,بعمل ورشات عمل بحسب التخصص وتم مراجعة جميع
ر
االسباتيجيات المالئمة ,وكذا أساليب التقويم.
مجاالت التعلم وإدراج
وع الكلية بأهمية التخطيط رلبامجها عامة ,وذلك باتخاذ إجراءات ضورية لضمان أن لدى هيئة
ي
ر
البنامج والمقررات ,وقادرين عىل
التدريس إلمام باالسباتيجيات المحددة يف توصيفات ر
استخدامها.

.14
.15

.16

البنامج.
يف بداية كل عام يتم وضع خطة تنفيذية هدفها تطوير ر
بالبنامج من اللجان العليا.
يتم تقييم كل أعمال الجودة ,بما يف ذلك الخطط الخاصة ر
ر
البنامج.
تقوم اللجنة العليا للمؤسسة بتقديم مقبحات لتطوير ر

23

ً
فصليا عن طريق استطالع آراء الطلبة حول كل مقرر باستبانة تقويم
والبنامج
يتم تقويم المقررات ر

.17

البنامج.
المقرر ,و استبانة تقويم ر
قيام القسم بإعداد تقارير المقررات والتقرير السنوي ل رلبنامج بصورة سنوية ,متضمنة كافة

.18

وه متوفرة ضمن المحك المسىم بـ التقارير السنوية
المعلومات ومدى تحقق نواتج التعلم ,ي
للبنامج ومقرراته.
ر
البنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية.
تم تشكيل فريق إلعداد توصيف ر

.19

.20

توفر توصيف للبرنامج موضح به االتساق بين استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم

ونواتج التعلم
.21

يتم االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة بملفات داخل القسم مصنفة حسب

اس والعام.
الفصل الدر ي
.22

ً
البنامج سنويا من قبل كبار المسؤولي يف اإلدارة العليا ,حيث
تتم مراجعة التقارير عن ر

جامع
للبامج بصفة دورية نهاية كل عام
تقوم عمادة الجودة بطلب تسليم التقارير السنوية ر
ي
للمراجعة .
.23

البنامج بي ر
ر
الثان
مؤشات الفصل األول والفصل
تم عمل مقارنة داخلية
لمؤشات جودة ر
ي

بالبنامج .
للبنامج ,وإىل اآلن لم يتم تحديد مقارنة مرجعية خاصة ر
ر
.24

تتخذ اإلجراءات المناسبة لعمل التحسينات الالزمة عندما يتم الكشف عن مشكالت

بالبنامج( ,كما ف المشكلة ر
الت واجهت الطالبات والذي حصل لهم تأخر بسبب تغب
خاصة ر
ي
التدريس
الخطط الدراسية حيث جاءت الموافقة من سعادة عميد القبول والتسجيل برفع العبء
ي
للخريجات ف الفصل الدراس كحالة استثنائية) (الخطة ر
الببوية اىل خطة علمية )
ي
ي
.25

للبنامج مرة كل خمس سنوات ,حيث تم التعديل من نظام الفرق إىل
إجراء تقويم شامل ر

المستويات ,ثم تم تعديل خطة المستويات بعد اعتمادها وطرحت خطة جديدة للقسم ومنتظر
اعتمادها ً
قريبا.
.26

للبنامج,عن طريق االستبانات وتحليل نتائجها ,واستخدام النتائج يف
يتم تقويم الطلبة ر

خطة التحسي.
.27
.28

توجد لجنة يف الكلية لمراجعة التقارير السنوية قبل مراجعة اإلدارة العليا من الجامعة.
حرص القسم اثناء االختبارات بعمل استبيان لقياس مؤشر جودة االختبارات.

في بداية كل فصل دراسي يوضح لألعضاء الطرق واإلجراءات المتخذة لتقييم الطلبة ،
.29
ومن ثم توضيحها للطلبة من قبل األعضاء.
هناك آليات مستخدمة للتحقق من مستويات تحصيل الطلبة من خالل لجنة االرشاد
.30

24

االكاديمي بالقسم ،ونظام التعلم االلكتروني.
تم وضع آلية للتعامل مع حاالت التحصيل المتدني ،وكانت اآلتي:
.31
حصر اسماء الطلبة المتدني مستواهم في جميع المقررات بنا ًء على نتيجة االختبار األول
.32
والثاني.
تم عقد جلسات فردية مع كل طالب على حدة ،والتعرف على سبب التدني ومحاولة وضع
.33
حلول لهذه المشكلة.
تم عقد عدة محاضرات توعية للطلبة هدفها الحث على التحصيل العلمي والدراسي ،وكيفية
.34
االستذكار البناءة.
اجتماعات تحفيزية للمتعثرين.
.35
تقديم تغذية راجعة للطلبة حول أدائه ونتائج تقويمه خالل الفصل الدراسي.
.36
تبني إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال التي يقدمها الطلبة هي بالفعل من عملهم أنفسهم
.37
(مجلد تسليم الواجبات واألنشطة عبر التعلم االلكتروني).
ورشات عمل تأهيلية ألعضاء هيئة التدريس إليضاح وسائل تقويم الطلبة.
.38
ر
إلبام أعضاء هيئة التدريس بالساعات االرشادية المحددة يف الجدول لتقديم المشورة
.39
ً
للطلبة ,حيث تم تحديد ثمان ساعات إسبوعيا لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس لتقديم
المشورة وإرشاد الطلبة.
توفر معظم مصادر التدريس.
.40
.41

االكاديىم ومعتمد.
البنامج نظام موثق لإلرشاد
لدى ر
ي
تم ربط الطلبة بالمرشدين ر
إلكب ً
ونيا.

.43

األكاديىم تتمثل يف (ملفات خاصة بالمرشدين
بالبنامج أدلة لنظام اإلرشاد
يوجد ر
ي

.42

اس ,ملفات الحذف
األكادميي ,ملفات خاصة بالطلبة مقسمة ومرقمة حسب كل فصل در ي
واإلضافة..).
اس ,ويتم تحليلها
يتم استطالع آراء الطالب لنظام اإلرشاد
.44
األكاديىم نهاية كل فصل در ي
ي
كما يستفاد من النتائج يف خطة التحسي إن لزم األمر.
.45

تفعيل الدروس اإلضافية بالقسم لمساعدة الطلبة يف مقرري القرآن الكريم وتجويده ,عن

طريق تنظيم حلقات لتصحيح التالوة يف مصىل الكلية.
.46
.47

اس للطلبة.
توفر نظام مستخدم لمراقبة العبء الدر ي
ر
البام المرشدات االكاديميات بمتابعة مدى تقدم أداء الطالبات بشكل فردي ,عن طريق

عقد اجتماعات فردية مع أولئك الذين يواجهون صعوبات.
يتابع القسم بحرص معدالت التقدم الدراسي للطلبة من سنة إلى أخرى ،ومعدالت إتمامهم
.48
للبرنامج بنجاح.
 .49استراتيجيات التدريس تتناسب مع نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج تطويرها ،وقد تم تعديل
االستراتيجيات وأساليب التقويم في توصيف المقررات لتناسب مجاالت التعلم ونواتجه.
يلتزم أعضاء هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم الواردة في توصيفات
.50
المقررات والبرنامج ويتم بيان ذلك عند تعبئة نموذج تقرير المقرر.
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.51

يقوم البرنامج باستطالع آراء الطالبات في جميع المقررات ،ويتم إدراج نتائج كل استبانة في

تقرير المقرر .
.52

يتم تهيئة الطلبة الجدد أثناء فترة الحذف واإلضافة بإعطائهم صورة كاملة بمتطلبات

المقررات من خالل توزيع نماذج مختصرة من توصيفات
.53
.54

المقررات.

وضوح عمليات تقييم الطلبة عند بداية كل فصل دراسي.
يتم إدراج قائمة من الكتب المقررة والمراجع الحديثة بتوصيف المقرر ،وكذلك بعض

المواقع االلكترونية الحديثة التي تدعم العملية التعليمية لمواكبة التطورات في مجال الدراسة.
.55

توضح متطلبات حضور الطلبة في المقررات من بداية الفصل الدراسي.

.56

تتم مراقبة مدى التزام الطلبة بهذه المتطلبات بصرامة ،وعليه يتم إعداد نماذج حرمان

للطلبة غير الملتزمين بالحضور.
.57

 -تقوم وحدة الجودة بالبرنامج بتوزيع استبانات تقويم المقررات على جميع األعضاء ،ويتم

تفريغها وتحليلها ،واالستفادة منها في خطة التحسين.
.58

يلتزم أعضاء هيئة التدريس بتقديم تقارير خاصة بالمقررات التي يقومون بتدريسها نهاية

كل فصل دراسي وذلك بصورة دورية.
.59

عمل دورات تدريبية وتطويرية لتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد.

.60

تحديث الكتب والمراجع بشكل دوري وبأعداد كافية وذلك بالتعاون مع عمادة المكتبات.

.61

مراجعة استراتيجيات التعليم المختلفة المستخدمة في تحقيق نواتج التعلم.
إدخال التعديالت المناسبة على خطط تدريس المقررات ،بناء على ما تظهره تقارير

.62
المقررات.
.63
.64

إعداد مصفوفة الستراتيجيات وأساليب التدريس بالبرنامج.
ً
سواء الجدد أو
الكلية توفر برامج تدريبية يف مهارات التدريس ,لجميع أفراد هيئة التدريس

غبهم.
.65
.66
بتطوير
جودة األداء.
بالبنامج لجنة خاصة بالخطط والتوصيفات.
.67
ر
البنامج.
يوجد التقدير
.68
الرسىم لألداء المتمب يف التدريس من قبل القائمي عىل ر
ي

البامج التدريبية يف مجال التعليم تتضمن االستخدام الفعال للتقنية الجديدة .
ر
يتوفر كشوف حضور أعضاء هيئة التدريس المشاركي يف األنشطة والدورات الخاصة
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الجوان التي تحتاج للتحسين:
1عدم وجود استطال آلراء الخبراء األكاديميين واملهنيين حول نواتج التعلم2ال توجد فرئ استشارية داامة للبرنامج.3ال توجد لجنة تظلمات بالقسم.أولويات التحسين:
 .1عمل استطالع آلراء الخبراء األكاديميين والمهنيين ذوي العالقة لنواتج التعلم ،مما يساهم في الوقوف
على جوانب القصور ،ووضع مقترحات لها من أجل جودة البرنامج.
 .2االستعانة بفرق استشارية دائمة للبرنامج ،تعمل على متابعة خطة البرنامج ،والتزويد بالمالحظة
الالزمة لتحسين مخرجات البرنامج.
 .3تشكيل لجنة تظلمات بالقسم.

 – 4الطالب:
يجةةب أن تكةةون معةةايير وشةةروط قبةةول الطةةالب فةةي البرنةةامج وا ةةحة ومعلنةةة ،وأن يةةتم تطبيقهةةا بعدالةةة .وأن تكةةون املعلومةةات الخاصةةة بالبرنةةامج ومتطلبةةات
إكمةةال الدراسةةة فيةةه متةةوفرة ،ويجةةب أن يةةتم تعريةةف الطةةالب بحقةةوقهم وواجبةةاتهم ،كمةةا يجةةب علةةى البرنةةامج تقةةديم خةةدمات التوجيةةه واإلرشةةاد الفاعلةةة
واألنشطة غير الصفية واإلثرااية لطالبه ،وأن يعمل البرنامج على تقويم جودة جميع الخدمات واألنشطة املقدمة لطالبه ،وتحسينها ومتابعة خريجيه.
غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
1-0-4

2-0-4

3-0-4
4-0-4

يوج ةةد ل ةةدى البرن ةةامج مع ةةايير وش ةةروط معتم ةةدة ومعلن ةةة
لقب ةةول وتس ةةجيل الط ةةالب ،تتناس ةةب م ةةع طبيع ةةة البرن ةةامج
ُ
وتطبق بعدالة.
تة ةةتالءم أعة ةةداد الطة ةةالب املقبة ةةولين فة ةةي البرنة ةةامج مة ةةع املة ةةوارد
املتاح ةةة ل ةةه (مث ةةل :الهيئ ةةة التعليمي ةةة -القاع ةةات الدراس ةةية-
املعامل -األجهزة).
ي ة ة ةةوفر البرنة ة ة ةةامج املعلومة ة ة ةةات األساس ة ة ةةية للط ة ة ةةالب ،مثة ة ة ةةل:
متطلبة ة ةةات الدراسة ة ةةة ،الخة ة ةةدمات ،والتكة ة ةةاليف املالية ة ةةة (إن
وجدت) ،بوساال متنوعة.
يطبةةق البرنةةامج سياسةةات وإجةراءات عادلةةة ومعتمةةدة
ً
لالنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا.

ل ينطبق

مرض ي

غير
مستوفى

مستوفى
ا
جزئيا

مستوفى

مستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

1

2

3

4

5

√

√

√

√
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غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات

ل ينطبق

يق ةةدم البرن ةةامج تهيئ ةةة ش ةةاملة للط ةةالب الج ةةدد ،بم ةةا يض ةةمن
5-0-4
فهمهم الكامل ألنوا الخدمات واإلمكانيات املتاحة لهم.
ع ـ الـرف البرن ــامج الط ــالب بحق ــوقهم وواجب ــا هم وقواع ــد
 6-0-4السـ ـ ــلوك ،وإج ـ ـ ــراءات الـ ـ ــت لم وال ـ ـ ــكاوى والتأدي ـ ـ ـ ،
بوسائل متنوعة ،ويطبقها بعدالة* .
يتوفرلطـالب البرنـامج خـدمات فعالـة لإلرشـاد والتوجيـه
 7-0-4األكــاديمي وامل ــي والنفسـ ي والجتمــاعي ،مــن خــالل كــوادر
مؤهلة وكافية* .
ُ
تطبة ة ةةق آلية ة ةةات مالامة ة ةةة للتعة ة ةةرف علة ة ةةى الطة ة ةةالب املوهة ة ةةوبين
 8-0-4واملبدعين واملتفوقين واملتعثرين فةي البرنةامج ،وتتةوفر بةرامج
مناسبة لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم.
تت ةةوفر لط ةةالب البرن ةةامج أنش ةةطة ال ص ةةفية ف ةةي العدي ةةد م ةةن
 9-0-4املج ة ة ةةاالت لتنمي ة ة ةةة ق ة ة ةةدراتهم ومه ة ة ةةاراتهم ،ويتخ ة ة ةةذ البرن ة ة ةةامج
اإلجراءات املناسبة لدعم وتحفيز مشارك هم.
يتة ة ة ةةوفر لط ة ة ةةالب البرن ة ة ة ةةامج وخريجي ة ة ةةه أنشة ة ة ةةطة إض ة ة ة ةةافية
ً
 10-0-4لتط ة ة ة ةةويرهم مهني ة ة ة ةةا ،بم ة ة ة ةةا يتف ة ة ة ةةق م ة ة ة ةةع مخرج ة ة ة ةةات ال ة ة ة ةةتعلم
املس هدفة ،وتطورات سوئ العمل.
ُيطب ة ةةق البرن ة ةةامج إجة ة ةراءات فعال ة ةةة ملتابع ة ةةة تق ة ةةدم الط ة ةةالب
11-0-4
والتحقق من استيفايهم ملتطلبات التخرج.
يطبة ة ةةق البرن ة ة ةةامج آلية ة ةةة فعالة ة ةةة للتواص ة ة ةةل م ة ة ةةع الخة ة ةةريجين
وإش ة ة ةراكهم ف ة ة ةةي مناس ة ة ةةباته وأنش ة ة ةةطته ،واس ة ة ةةتطال آرايه ة ة ةةم
12-0-4
واالسةةتفادة م ةةن خب ةراتهم ،ودعمهةةم ،وي ةةوفر قواع ةةد بيان ةةات
محدثة وشاملة عنهم.
ي
ُ
تطبـ ــق لليـ ــات فع ـ ـالة لتقـ ــويم كفايـ ــة وجـ ــودة الخـ ــدمات
 13-0-4املقدمــة للطــالب وقيــا رضــاهم عنهــا ،والســتفادة مــن
النتائج في التحسين* .
يراعة ةةي البرنة ةةامج االحتياجة ةةات الخاصة ةةة لطالبة ةةه (مثة ةةل :ذوي √
14-0-4
االحتياجات الخاصة ،الطالب الدوليين).
يطبة ةةق البرن ة ةةامج آلي ة ةةات فعالة ةةة لضة ةةمان انتظ ة ةةام طالبة ةةه ف ة ةةي
 15-0-4الحض ةةور واملش ةةاركة الفعال ةةة ف ةةي أنش ةةطة املق ةةررات والخب ةةرة
امليدانية.
يوج ةةد تمثي ةةل مناس ةةب للط ةةالب ف ةةي املج ةةالس واللج ةةان ذات
16-0-4
الصلة.
التقييم الكلي للمعيار
58
متموع تقييم املحكات

مرض ي

غير
مستوفى

مستوفى
ا
جزئيا

مستوفى

مستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

1

2

3

4

5

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
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غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسع تقييم املعيار
درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

ل ينطبق

مرض ي

غير
مستوفى

مستوفى
ا
جزئيا

مستوفى

مستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

1

2

3

4

5

14
4.1
4

*محك أساس ي

جوان القوة:
الالئحة المنظمة للقبول والتسجيل بالبرنامج هي نفسها الئحة الجامعة ،وهي متاحة على موقع الجامعة  -يوفر البرنامج المعلوماتاألساسية للطالبات ويقدم تهيئة شاملة للطالبات الجدد.
يوفر للطالبات خدمات فاعلة لإلرشاد االكاديمي ويتم توزيع الطالبات على أعضاء التدريس ويتم تواصل األعضاء مع الطالباتعن طريق المقابلة الشخصية أو االلكترونية .
توجد اجراءات لمتابعة الطالبات أكاديميا خالل فترة الدراسة من خالل االختبارات الفصلية واألنشطة األكاديمية الصفية وإالصفية ومن خالل خطة الطالبة وسجلها االكاديمي من صفحتها في موقع الجامعة ،ونموذج مخرجات التعلم واالحصاءات التفصيلية
واإلجمالية لنتائج الطالبات.
يعرف البرنامج الطالب بحقوقهم ووجباتهم وقواعد السلوك واجراءات التظلم والشكاوى ولوائح التأديب من خالل اجتماعاتاإلرشاد األكاديمي وتتوفر نماذج لذلك.
يتم تطبيق نظام القبول والتسجيل الكترونيا وبصورة عادلة .يوفر البرنامج أعضاء هيئة تدريس أكفاء يمتكلون الخبرات والمؤهالت وتخصصات مختلفة تتطلبها مقررات البرنامج .-يتوفر لطالبات و خريجات البرنامج أنشطة ال صفية في العديد من المجاالت لتنمية قدراتهن.

أولويات التحسين:
1.عمل الئحة قبول خاصة بالبرنامج.
2التعاقد مع طبيبة لمباشرة الرعاية الصحية للطالبات خالل فترة الدوام  -3 .إعداد دراسات ميدانيةومؤشرات قياسية تدعم متابعة أوضاع الخريجات ومساعدتهم للحصول على وظائف.

الرأي املستقل:
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– 5هيئة التدريس:
يجةةب أن يتةةوفر فةةي البرنةةامج األعةةداد الكافيةةة مةةن هيئةةة التةةدريس املةةؤهلين ذوي الكفةةاءة والخبةةرة الال مةةة للقيةةام بمسةةؤولياتهم .كمةةا يجةةب أن تكةةون هيئةةة
الت ةةدريس عل ةةى دراي ةةة ب ةةالتطورات األكاديمي ةةة واملهني ةةة ف ةةي تخصص ةةاتهم ،وتش ةةار ف ةةي أنش ةةطة البحة ة العلم ةةي وخدم ةةة املجتم ةةع ،وتط ةةوير البرن ةةامج واألداء
املؤسس ي ،وأن يتم تقويم أدايهم وفق معايير محددة ،ويستفاد من النتااج في التطوير.
غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
1-0-5

2-0-5

3-0-5

4-0-5
5-0-5

6-0-5

7-0-5

8-0-5

9-0-5

ل ينطبق

يطب ة ةةق البرنة ة ةةامج سياس ة ة ةةات وإج ة ة ةراءات مناسة ة ةةبة الختي ة ة ةةار
أعض ة ةةاء هيئ ة ةةة الت ة ةةدريس ف ة ةةي البرن ة ةةامج واس ة ةةتبقاء املتمي ة ةةزين
منهم.
يت ـ ــو افرف ـ ــي البرن ـ ــامج الع ـ ــدد الك ـ ــافي م ـ ــن أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة
الت ـ ــدريس ،ف ـ ــي جمي ـ ــع املو اق ـ ــع الت ـ ــي يق ـ ــدم فيه ـ ــا (مث ـ ــل:
شطري الطالب والطالبات ،والفروع)* .
يتــوفر فــي أعضــاء هيئــة التــدريس الكفــاءة الال مــة (مثــل:
املؤهالت وال هادات والرخص املهنية والخبرة الال مـة)،
ُ
وفاعلية التدريس ،وتطبق لليات مناسبة للتحقق منها*.
ي ة ةةوفر البرن ة ةةامج ال هيئ ة ةةة املناس ة ةةبة لهيئ ة ةةة الت ة ةةدريس الج ة ةةدد
واملتع ةةاونين لض ةةمان فهمه ةةم لطبيع ةةة البرن ةةامج ،وحق ةةوقهم
ومهامهم ومسؤولياتهم ،وحجم العمل.
تضةم هيئةة التةدريس أو املتعةاونين فةي البةرامج املهنيةة بعةةض √
املهنيين من ذوي الخبرة واملهارة العالية في مجال البرنامج.
تشةةار هيئةةة التةةدريس بانتظةةام فةةي أنشةةطة أكاديميةةة (مثةةل:
وحل ة ة ةةق النق ة ة ةةا  ،واملش ة ة ةةروعات
املش ة ة ةةاركة ف ة ة ةةي امل ة ة ةةؤتمرات ِّ
البحثيةةة ،وتحكةةيم الرسةةاال والبحةةوث) بمةةا يضةةمن دراي ة هم
بأحةدث التطةورات فةي مجةال تخصصةاتهم .وتعةد مشةارك هم
ف ةةي ه ةةذه األنش ةةطة وإنت ةةاجهم العلم ةةي م ةةن محك ةةات تقي ةةيمهم
وترقياتهم.
يشةةار أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بكفةةاءة فةةي أنشةةطة البح ة
واإلنت ةةاج العلم ةةي ،وتع ةةد مش ةةارك هم ف ةةي ه ةةذه األنش ةةطة أح ةةد
محكات تقييمهم وترقي هم.
تش ةةار هيئ ةةة التة ةةدريس ف ةةي أنشة ةةطة الشة ةراكة املجتمعية ةةة،
وتع ةةد مش ةةارك هم ف ةةي ه ةةذه األنش ةةطة أح ةةد محك ةةات تقي ةةيمهم
وترقي هم.
يتلق ة ة أعض ة ةةاء هيئ ة ةةة الت ة ةةدريس ب ة ةرامج ف ة ةةي التط ة ةةوير امل ة ةةي
واألكةةاديمي ،وفةةق خطةةة تليةةي احتياجةةاتهم وتسةةهم فةةي تطةةوير
أدايهم.
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مستويات التقويم
املحكات
تشةةار هيئةةة التةةدريس فةةي أنشةةطة تقةةويم وتطةةوير البرنةةامج
10-0-5
واملؤسسة.
َّ
تطبة ة ةةق آلية ة ةةات فع ة ة ةالة لتقة ة ةةويم كفاي ة ةةة وجة ة ةةودة الخ ة ةةدمات
11-0-5
املقدمة لهيئة التدريس وقياس مدى رضاهم عنها.
ُيقة ة َّةيم أداء هيئة ةةة التة ةةدريس بانتظة ةةام وفة ةةق معة ةةايير محة ةةددة
 12-0-5ومعلن ة ةةة ،وتق ة ةةدم التغذي ة ةةة الراجع ة ةةة له ة ةةم ،ويس ة ةةتفاد م ة ةةن
النتااج في تحسين األداء.
التقييم الكلي للمعيار
متموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسع تقييم املعيار
درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

ل ينطبق
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√
√
√
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*محك أساس ي

جوان القوة:
1.يتوفر يف أعضاء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة ( مثل :املؤهالت والشهادات والرخص املهنية واخلربة الالزمة )
2.تشارك هيئة التدريس يف أنشطة الشراكة اجملتمعية ،وتعد مشاركتهم يف هذه األنشطة أحد حمكات تقييمهم وترقيتهم.
3.يوفر الربانمج التهيئة املناسبة هليئة التدريس اجلدد واملتعاونني لضمان فهمهم لطبيعة الربانمج.
الجوان التي تحتاج للتحسين:

1.تقييم أداء هيئة التدريس ابنتظام وفق معايري حمددة ومعلنة ،وتقدمي التغذية الراجعة هلم ،ويستفاد من النتائج يف حتسني األداء.
أولويات التحسين:
1.تقدمي التغذية الراجعة ألعضاء هيئة التدريس من خالل تقييم أدائهم لتحسني األداء.
الرأي املستقل:
ل يوجد.
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– 6مصادرالتعلم واملر افق والتتهيزات:
يجةةب أن تكةةون مصةةادر الةةتعلم واملرافةةق والتجهي ةزات كافيةةة لتلبيةةة احتياجةةات البرنةةامج ومقرراتةةه الدراسةةية ،وتتةةا لجميةةع املسةةتفيدين بتنظةةيم مناسةةب،
كما يجب أن يشتر هيئة التدريس والطالب في تحديدها ً
بناء على االحتياجات ،ويقيمون فعالي ها.
غير مرض ي

مستويات التقويم
املحكات
1-0-6
2-0-6

3-0-6

4-0-6

5-0-6

6-0-6
7-0-6
8-0-6
9-0-6
10-0-6
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يطبةق البرنةامج سياسةةات وإجةراءات وا ةةحة تضةمن كفايةةة
ومناس ةةبة مص ةةادر ال ةةتعلم والخ ةةدمات املقدم ةةة ل ةةدعم تعل ةةم
الطالب.
َّ
يطب ة ةةق البرن ة ةةامج إجة ة ةراءات فعال ة ةةة إلدارة املص ة ةةادر وامل ة ةةواد
املرجعية الال مة لدعم عمليات التعليم والتعلم.
يتــوفرباملكتبــة العــدد الكــافي مــن املصــادراملتنوعــة التــي
س ـ ــهل الوص ـ ــول إليه ـ ــا ،بم ـ ــا يتناسـ ـ ـ م ـ ــع احتياج ـ ــات
البرنـ ـ ــامج وأعـ ـ ــداد الطـ ـ ــالب ،وتتـ ـ ــا ل ـ ـ ــطري الطـ ـ ــالب
والطالبـ ــات فـ ــي أوقـ ــات كافيـ ــة ومناسـ ــبة ،ويـ ــتم تحـ ــدي ها
بصورة دورية* .
يتة ة ةةوفر للبرن ة ة ةةامج مص ة ة ةةادر إلكترونية ة ةةة متخصص ة ة ةةة (مث ة ة ةةل:
املراجة ة ة ةةع الرقمي ة ة ةةة ،الوسة ة ة ةةااط املتعة ة ة ةةددة ،البرمجية ة ة ةةات)،
وقواعة ة ةةد معلوم ة ة ةةات وأنظم ة ة ةةة إلكتروني ة ة ةةة مناس ة ة ةةبة تت ة ة ةةي
للمسة ة ةةتفيدين الوصة ة ةةول إلة ة ةةى املعلومة ة ةةات واملة ة ةةواد البحثية ة ةةة
واملجالت العلمية من داخل املؤسسة أو خارجها.
يت ـ ـ ـ ــوفرللبرن ـ ـ ـ ــامج املعام ـ ـ ـ ــل واملختب ـ ـ ـ ــرات والتتهي ـ ـ ـ ــزات
الحاسـ ـ ـ ــوبية والتقنيـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـ ــواد املالئمـ ـ ـ ــة للتخصـ ـ ـ ــص
ا
والكافي ـ ــة إلج ـ ــراء البح ـ ــوث والدراس ـ ــات العلمي ـ ــة وفق ـ ــا
ألهدافه ،وتطبق لليات مناسبة لصيانتها وتحدي ها* .
يتة ةةوفر لهيئة ةةة التة ةةدريس والطة ةةالب واملة ةةوظفين فة ةةي البرنة ةةامج
ال هيئ ة ة ةةة وال ة ة ةةدعم الفن ة ة ةةي املناس ة ة ةةبين لالس ة ة ةةتخدام َّ
الفع ة ة ةةال
ملصادر ووساال التعلم.
تتة ة ةةوفر للبرنة ة ةةامج القاعة ة ةةات الدراسة ة ةةية واملرافة ة ةةق املناسة ة ةةبة
الحتياجاته.
تتوفر جميع متطلبات الصحة والسالمة العامة واملهنية
في املر افق والتتهيزات واألن طة التعليمية والبحثية* .
ُ
تطبق معةايير السةالمة والحفةال علةى البيئةة والةتخلص مةن
النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية.
يت ة ة ةةوفر للبرنة ة ة ةةامج الع ة ة ةةدد الكة ة ة ةةافي واملؤه ة ة ةةل م ة ة ةةن الفني ة ة ةةين
واملختصين في تشغيل وتهيئة املعامل واملختبرات.
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تت ةةوفر للبرن ةةامج املراف ةةق والتجهية ةزات والخ ةةدمات املناس ةةبة
 11-0-6ل ةةذوي االحتياج ةةات الخاص ةةة م ةةن الط ةةالب وهيئ ةةة الت ةةدريس
واملوظفين.
يت ة ةةوفر للبرن ة ةةامج التقني ة ةةات والخ ة ةةدمات والبيئ ة ةةة املناس ة ةةبة
ً
 12-0-6للمق ةةررات الت ةةي تق ةةدم إلكتروني ةةا أو ع ةةن بع ةةد وف ةةق املع ةةايير
الخاصة بها.
يعمةةل البرنةةامج علةةى تقةةويم فاعليةةة وكفةةاءة مصةةادر الةةتعلم
 13-0-6واملراف ة ةةق والتجهية ة ةزات بأنواعه ة ةةا ،ويسة ة ةةتفاد م ة ةةن ذل ة ةةك فة ة ةةي
التحسين.
التقييم الكلي للمعيار
متموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسع تقييم املعيار
درجة التقويم اإلجمالي للمعيار
*محك أساس ي

جوان القوة:
.1
.2
الجوان التي تحتاج للتحسين:
.1
.2
أولويات التحسين:
.1
.2
الرأي املستقل:
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