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أ .متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقة
تذكر اإلجراءات المخطط لها الواردة في التقرير السنوي السابق للبرنامج ومستوى تنفيذها.
اإلجراءات المخطط لها

مسؤولية
التنفيذ

تاريخ اإلنجاز
المخطط له

مستوى اإلنجاز
مكتمل

 .1تكوين لجنة لتحديد نظام
الصالحيات و التفويض داخل
القسم
.2

تكوين لجان من أعضاء هيئة التدريس
تكون مهمتها وضع خطة تشغيلية
توزيرررع المحكرررات رالمؤلررررات الرئيسررريةر
خطة التحسين واالستبانات علر أعضراء
القسم حسب المعايير

.4

إعداد دليل لكل لجنة بالقسم

.5

عمررل قاعرردة بيانررات خا ررة بلجنررة الجررودة
بالقسم
جمررع جميررع البيانررات الترري تهررم الطلبررة و
بناء قاعدة البيانات الرقمية لطالب

.7

تفعيل وحدة اإلرلاد األكاديمي داخل القسم

.3

.6

غير
مكتمل

في حالة عدم االكتمال
األسباب

اإلجراء المقترح
تكرررررررروين لجنررررررررة
لتحديررررررررد نظررررررررام
الصرررررررررررالحيات و
التفررررويض داخررررل
القسم

غيرررررررررر
مكتمل
مكتمل

مكتمل
مكتمل
مكتمل
غيرررررررررر
مكتمل

كثررررررررة عررررررردد
الطالب بالقسم

مكتمل

 .8برنامج تهيئة للطالب الجدد و توزيع خطة
البرنامج
 .9اسرررررتقطاب الكترررررب ات القيمرررررة العلميرررررة
الكبيرة في مجال التخصص
 .10تررروفير مكررران نمرررو جي لمكتبرررة القسرررم او
الكليررررررة بمررررررا يناسررررررب اعررررررداد الطلبررررررة و
المدرسين

مكتمل
غيرررررررررر
مكتمل

 .11مقارنررة المصررادر المتاحررة بمرردى مالئمتهررا
للنررواتج الررتعلم و تحسررينها و تحررديثها بمررا
يالئم نتائج التعلم

غيرررررررررر
مكتمل

 .12عمرررل حصرررر بهعضررراء هيئررره التررردريس
المتوقع نشر أبحاث لهم و تخفير العربء
التدريسررري لهرررم أو تمكيررررنهم مرررن حرررروافز
مادية

غيرررررررررر
مكتمل

غيرررررررررر
مكتمل

 .13تخصيص ميزانية خا ة بالبح العلمي

 .14اقتراح تخصيص قاعة بحثية بالكلية

مكتمل

 .15اسرررتحداث خطرررة لتحسرررين خدمرررة مجتمرررع
تالئم متطلبات المجتمع المحلي

مكتمل

ضررررورة تحررردي
كافة مصار التعلم
الترري رررت فيهررا
أنظمة جديدة
ضررررورة عرررر
األمررررررررررر علرررررررررر
مجلررررررس القسررررررم
ألتخا االجراءات
التحفيزيرررررررررررررررررررررة
المناسبة
ضررررورة عرررر
اقتراح تخصريص
ميزانيررررة خا ررررة
بالبحرررر العلمرررري
عل وكالة البح
العلمررررري بالكليرررررة
من أجل

ب .إحصاءات البرنامج
 .1إحصائيات الطلبة
م

( في سنة التقرير)

العنصر

النتائج

3

 1عدد الطلبة الذين بدأوا البرنامج
 2إجمالي عدد الطلبة الذين أت ّموا البرنامج
عدد الطلبة الذين أت ّموا المسارات الرئيسة ضمن البرنامج (إن وجدت ):
أ .اليوجد مسارات
3
ب.
ج.
 4عدد الطلبة الذين أتموا البرنامج في الحد األدنى من مدة البرنامج
 5النسبة المئوية للطلبة الذين أتموا البرنامج في الحد األدنى من مدة البرنامج (معدل اإلتمام)
 6عدد الطلبة الذين أت ّموا نقاط الخروج للبرنامج (إن وجدت)
 7النسبة المئوية للطلبة الذين أتموا نقاط الخروج للبرنامج (إن وجدت )
التعليق عل أي عوامل خا ة أو غير عادية قد تكون أثَّرت عل معدّالت اإلتمام:

45
26

18
ال يوجد
اليوجد

 .2تحليل الدفعة الحالية (لخريجي العام الذي أعد عنه التقرير):
تصني

الطالب
العدد الكلي
للطلبة المقيدين
للدفعة

السنوات
قبل ثالثة
أعوام
37-36
قبل
عامين
37-38
قبل عام
39_38
العام
الحالي
40-39

الطلبة الذين
استمروا في
الدراسة حت
نهاية السنة
األكاديمية

الطلبة
المنسحبون

الطلبة الراسبون

الطلبة الناجحون

نسبة النجاح

ذكور

45

-

8

-

8

%100

إناث

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

إجمالي

45

ذكور
إناث
إجمالي
ذكور
إناث
إجمالي

50
ال يوجد
50
43
ال يوجد

ذكور
إناث
إجمالي

50
ال يوجد
50

ال يوجد

27
ال يوجد

3
ال يوجد

24
ال يوجد

%87
ال يوجد

-

27

3

24

87%

ال يوجد

43
ال يوجد

اليوجد
ال يوجد

43
ال يوجد

%100
ال يوجد

10
ال يوجد

40
ال يوجد

5
ال يوجد

35
ال يوجد

90%

ال يوجد

10

40

5

35

%90

التعليق عل النتائج:
دفعة عام  1437-1436هـ
خرجين بقسم القانون وذلك
تخرج أول طالب ّ
بدأت الدفعة بخمسة و أربعين طالبا ,وقد أكمل منهم ثمانية طالب السنة األخيرة .و قد شهدت هذه الدفعة ّ
تخرجو في الفصل الثاني من العام الجامعي.
بالفصل الثاني من العام الجامعي  1437/1436هـ ,و المقدّر عددهم ب  8طالب ّ
دفعة  1438-1437هـ
تخرج منهم  24طالبا.
بدأت هذه الدفعة ب 50طالبا .و قد أكمل  27طالبا السنة األخيرةّ ,
دفعة  1439-1438هـ
تخرجوا كلّهم.
بدأت هذه الدفعة ب  48طالبا .و قد أكمل  23طالبا السنة األخيرةّ ,
دفعة  1440-1439هـ
تخرج منهم  35طالبا .وتعتبر نسبة اإلتمام الضاهري مرتفعة نسبيا
بدأت هذه الدفعة ب 50طالبا .و قد أكمل 40طالبا السنة األخيرةّ ,

* يتم إدراج المزيد من الصفوف عند الحاجة تبعا ً لمدة البرنامج.
** يرفق تقرير منفصل لتحليل الدفعات في كل مقرر من مقررات البرنامج
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 .3تحليل نتائج إحصاءات البرنامج

(يتم إدراج جوانب القوة ,الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين في ضوء نتائج إحصاءات البرنامج)

جوانب القوة:

نسبة النجاح مرتفعة
هناك استمرارية في عدد الدفعات

-

الجوانب التي تحتاج إل تحسين:
 هناك صعوبة في الحصول على اإلحصائيات هناااك صااعوبة فااي التواصاال مااي بعااع الخااريجين .علااى ساابيل المثااال بالنساابة للعااام الجااامعي  1440-1439هااـ ,تاامالتواصل مي أربعة وعشرون( )24طالب منهم .وأن إحدى عشر( )11من الخرجين قسم القانون لم يستجيب
وتبين لنا أنه يعمل منهم عدد ثمانية ( )9طالب ,وأن ( )15خمسة عشر طالبا ما زال يبحث عن فرصة عمل
أولويات التحسين:
التحسين في مستوى اإلتمام الظاهري

ج .تقويم مخرجات التعلم للبرنامج
 . 1نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج
مخرجات التعلم

#

**

طرق التقويم
(مباشر – غير مباشر)

مستوى األداء
المستهدف

نتائج التقييم

المعارف
ع..

يعااااااارف الطالاااااااب المصاااااااطلحات الرئيساااااااية
والنظريات األساسية في مختلف فروع القانون االختبارات الفصلية

ع..

يحاااادد المفااااااهيم األساساااااية للقواعاااااد القانونياااااة االختبارات الفصلية
وخصائصاااااها ومصاااااادرها ونطاااااا تطبيقهاااااا
بمختلف األنظمة القانونية المعاصرة

ع..

االختبارات الفصلية 70%
يناقش مختلف النظريات الفلسفية والقانونياة وللياات
األسئلة الشفوية
تطبيقها وانعكاساتها على النظم الوضعية .

70%

%72

األسئلة الشفوية

70%

% 90

ع..
ع..

المهارات
م..
م..
م..

يحلااااال القواعاااااد القانونياااااة بمختلاااااف األنظماااااة األسئلة الشفوية
القانونية المقارنة
يقارن باين قواعاد الشاريعة اإلساالمية واألنظماة أساائلة فااي االختبااار النهااائي 70%
عن المهارات اإلدراكية
القانونية الوضعية
يطبق القواعد القانونية بشكل سليم
70%
70%

%65

م..
م..

الكفاءات
ك..

ك..

يتم تقاويم الطالاب مان خاالل 70%

يتقبل المشاركة المجتمعية
مشاركته في المحاضرات و
إجابته على األسائلة الشافوية
و الكتابية
يبااادر بحاال المشااكالت بموضااوعية وبعااد عاان يتم تقاويم الطالاب مان خاالل 70%

5

إجابتااه عاان األساائلة الشاافوية
و ماان خااالل المناقشااة التااي
يقاااااوم بهاااااا فاااااي مشااااااروع
التخرج

الذاتية

ك..
ك..
ك..

التعليق عل نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج:
-

هناك نقص في تقييم مخرجات التعلم.
نتائج التقييم المتوفرة جيدة .

* يتم إدراج نتائج مخرجات التعلم التي تم قياسها خالل العام الذي أعد عنه التقرير وفقا ً لخطة البرنامج لقياس مخرجات التعلم
** يرفق تقرير منفصل لنتائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل من شطري الذكور واإلناث و كذلك لكل فرع من فروع البرنامج ( إن وجدت)

 .2تحليل نتائج تقييم مخرجات التعلم

(يتم إدراج جوانب القوة ,الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين في ضوء نتائج تقييم مخرجات التعلم)

جوانب القوة:

نتائج تقييم مخرجات لتعلم جيدة
الجوانب التي تحتاج إل تحسين:
ضرورة قياس عدد أكبر من مخرجات التعلم
ضرورة تقديم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بقسم القانون حول طريقة قياس مخرجات التعلم
أولويات التحسين:
ضرورة تحليل كافة نتائج مخرجات التعلم واإلستفادة منها كتغذية راجعة

د .موجز عن تقارير المقررات الدراسية
 .1تدريس المقررات  /الوحدات المخطط لها
تذكر المقررات الدراسية  /الوحدات التي تم التخطيط لها ولم يتم تدريسها خالل السنة األكاديمية ,مي ذكر األسباب وإجراءات التعويع.
المقرر الدراسي
تااام تااادريس كااال المقاااررات
الدراسية

أسباب عدم التدريس

الوحدات /الموضوعات
_

_

إجراءات/أنشطة التعويض
_
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 .2المقررات ات التباينات

تذكر المقررات التي يلحظ فيها تباين في النتائج بشكل واضح ,وفقا ً لما ورد في تقارير المقررات ,بما في ذلك( :معدل اإلتمام ,توزيي التقديرات ,نتاائج
الطلبة  ....الخ) مي بيان أسباب هذه التباينات ,وإجراءات التحسين.
اسم المقرر ورمزه
إجراءات التحسين
أسباب التباين
التباينات
 Law 122شعبة 211
 الترفيي في معدل القبول بالكليةضعف مستوى الطالب
النظريااااااااااااااة العامااااااااااااااة نسبة النجاح %20
 البحث عن كتاب مقرر بديلصعوبة الكتاب المقرر
لإللتزامات 1
 الترفيي في معدل القبول Law 122شااعبة 215
بالكلية
ضعف مستوى الطالب
النظريااااااااااااااة العامااااااااااااااة نسبة النجاح 50 %
 البحث عن كتاب مقاررصعوبة الكتاب المقرر
لإللتزامات 1
بديل
 Law 324شعبة 232
ضعف مستوى الطالب
نسبة النجاح % 50
قاااااااااااااانون التاميناااااااااااااات
اإلجتماعية
عاادد
ضااعف مسااتوى الطااالب )
 Law 230شااعبة 214
نسبة النجاح % 0
قانون إداري 1
الطالب )2
التقلااايص فاااي عااادد الطاااالب داخااال
110 Law
ضعف مستوى الطالب
نسبة النجاح % 50
الشعبة
مبادئ القانون

 .3تحليل نتائج تقارير المقررات

(يتم إدراج جوانب القوة ,والجوانب التي تحتاج إلى تحسين ,وأولويات التحسين في ضوء نتائج تقارير المقررات الدراسية)

جوانب القوة:

ارتفاع نسبة النجاح بالنسبة لمعظم المقررات الدراسية
ارتفاع تقديرات الطالب بالنسبة لمعم المقررات الدراسية
الجوانب التي تحتاج إل تحسين:
ضرورة التخفيع في عد الطالب داخل الشعبة ( بعع الشعب يتجاو فيها عدد الطاالب  50طالاب فاي حاين أن طاقاة اساتيعاب
القاعة ال تتجاوز  30طالبا).
ضرورة التركيز اكثر على طالب المستويات االولى لضعف نتائجهم مقارنة بطالب المستويات العليا.
أولويات التحسين:

هـ .أنشطة البرنامج
 .1اإلرلاد والدعم الطالبي
األنشطة التي نفذت

عقردت وحردة دعرم الطالرب دورات للطررالب
المستجدين إلرلادهم

و

مختصر للنشاط

*

 نظمت وحدة دعم الطالب في يوم الثالثاء الموافق  1440 / 5 /23هـ دورة تدريبياة بعناوان "أهمياة االرشاااد األكاااديمي لطااالب قساام القااانون " وقاادمها الاادكتور محمااد الطيااب وقااد تناولاات
الاادورة توضاايح مفهااوم اإلرشاااد ومحاااوره ودوره األكاااديمي ,وأهميتااه فااي العمليااة التعليميااة,
ومهام المرشاد األكااديمي للطالاب ,وأهاداف االرشااد األكااديمي ومجاالتاه ,ودور الطالاب فاي
عملية االرشاد.
(الرابط على موقي الكلية )https://www.mu.edu.sa/ar/news
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-

عقرردت وحرردة دعرررم الطالررب ورلررتا عمرررل
ألعضاء هيئة التدريس

-

أقامت وحادة دعام الطالاب ياوم الثالثااء الموافاق1440/6/27هاـ دورة تدريبياة بعناوان "شارح
الالئحة التأديبية" قدمها الدكتور محمد الطيب حيث تناولت الدورة شرح مفصل لالئحة التأديبية
من حيث األفعال التي تشكل اخالالً بالنظام واللوائح الجامعية وكذلك العقوبات المقاررة عليهاا
كما تناولت الادورة الخطاوات اإلجرائياة المتبعاة ماي الطالاب مان لحظاة وقاوع المخالفاة لحاين
صدور القرار من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية طبقا لما نصت عليها الالئحاة كماا تام الارد
على استفسارات الطالب بهذا الشأن
عقدت وحدة دعم الطالب ورشتا عمل ألعضاء هيئة التدريس للوقوف على نقااط الضاعف و
اولويات التحسين في مجال دعم الطالب و خاصة المتعثرين منهم
الورة األولاى فاي ببداياة الفصال الدراساي األول و الادورة الثالنياة فاي بداياة الفصال الدراساي
الثاني

التعليق عل أنشطة اإلرلاد و الدعم الطالبي بالبرنامج

**

ساهمت أنشطة اإلرشاد و الدعم الطالبي في توعية الطالب و إنارته مما يقلل من حاالت اإلنقطاع الدراسي و الرسوب.
* يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.
** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 .2أنشطة التطوير للهيئة التعليمية والجهاز المساند
األنشطة التي نفذت

و

النشرراط التطررويري فرري مجررال القررانون المقدم/المشرف
(دورات )
نظاااام التأميناااات االجتماعياااة الساااعودي د .علي السيد
حسين
(اعرف حقوقك وواجباتك)
د .محمد احمد
حقو وواجبات الموظف العمومي
عيسى
د .محمد الطيب
الادعوى الكيديااة ومااا يترتااب عليهااا ماان
عبد هللا
عقوبات شرعية

االثبااات بالكتابااة فااي النظااام الساااعودي د .أنيس علي
العذار
(المحررات الرسمية والعرفية)

مبادئ الحوكمة
فن التحفيز الذاتي
الجاااااااودة والتمياااااااز المؤسساااااااي:
خارطااااة طريااااق للمساااااهمة فااااي
تحقيق رؤية المملكة 2030
التخطيط االستراتيجي

مختصر للنشاط

مدة الدورة

تاريخ الدورة

 3ساعات

 1440/7/3هـ

المسررتفيدون مررن كررل
األقسام
7

3ساعات

 1440/7/10هـ

14

 4ساعات

 1440/7/11هـ

10

3ساعات

 1440/7/13هـ
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تاريخ الدورة

المستفيدون من قسرم
القانون

النشرراط التطرررويري فررري مجررراالت غيرررر المقدم/المشرف مدة الدورة
قانونية (دورات )

د.عبد هللا بن
محمد
الشويش
د .وليد قاسم
قويدر
أ .عادل
حميدان
الشمري
د .علي عبد
الكريم
السعوي

*

 3ساعات

 1440/7/5هـ

4

ساعتان

 1440/7/6هـ

3

ساعتان

 1440/7/7هـ

5

 3ساعات

 1440/7/14هـ

4

التعليق عل أنشطة التطوير للهيئة التعليمية والجهاز المساند

**

8

* يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.
** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 .3البح العلمي واالبتكار
األنشطة التي نفذت

و

*

مختصر للنشاط

افتتح سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية في العام الجامعي  1440-1439هاـ قاعاة البحاث العلماي
افتتاح قاعة البحث العلمي بالكلية
والتي تسمح ألعضاء هيئة التدريس بالقيام بالبحوث العلمية في ظروف أمثل.
القااء محاضاارات فاي قاعااة البحااث قدم ممثّل عن دار المنظومة محاضرة بقاعة البحاث العلماي حاول طريقاة النفااذ إلاى المكتباة الرقمياة
بصفة عامة و إلى قاعة بيانات القانون على وجه الخصوص..
العلمي
شارك عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور محمد أحمد عيسى بورقة عمال بعناوان (حماياة الحاق فاي
مشاركة أعضاء هيئة التدريس مان
الخصوصية الجينية) في الملتقى الدولي الرابي للعلوم الجنائية.
قسم القانون في الملتقيات العلمية
الرابط على موقي الكلية ()https://www.mu.edu.sa/ar/news
نشر أعضاء هيئة التدرييس بقسم القانون  7بحوث علمية في مجاالت مرموقاة خاالل العاام الجامعياة
نشر البحوث العلمية
 1440-1439هـ.

التعليق عل أنشطة البح العلمي واالبتكار

**

شهدت أنشطة البحث العلمي نقلة نوعية في العام الجامعي  1440-1439هـ من خالل تزايد عد البحوث المنشورة ألعضاء هيئةالتدريس رغم ارتفااع
النصاب التدريسي و من خالل افتتاح قاعة البحث العلمي التي تشكل فضا ًء محفزا لإلنتاج العلمي.
* يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.
** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 .4الشراكة المجتمعية
و

األنشطة التي تم تنفيذها

مختصر للنشاط

ال يوجد

التعليق عل أنشطة الشراكة المجتمعية

**

* يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.
** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 .5تحليل نتائج تقويم أنشطة البرنامج
(يتم إدراج جوانب القوة ,الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين ألنشطة البرنامج)

جوانب القوة:

الجوانب التي تحتاج إل تحسين:

أولويات التحسين:

9
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و .تقويم البرنامج
 .1تقويم المقررات
يتم تقويم جميي مقررات البرنامج إلكترونيا عبر بوابة النظام األكاديمي كما يتم تقويمه عبر استبانات تعبأ من طرف
طالب البرنامج
رمز
المقرر

LAW
226
LAW
311
122

اسم المقرر

تقييم الطالب
للمقرر
(نعم – ال)

أحكام الملكية الفكرية والتجارية

نعم

المعامالت المدنية

نعم

النظرية العامة العامة لإلتزامات1

LAW

تقييمات أخرى
(إن وجدت)

نعم

التو يات التطويرية

صعوبة الكتاب المقرر وضرورة تغييره

* ترفق تقارير استطالعات الرأي

 .2تقويم الطلبة لجودة البرنامج
عدد المشاركين10 :

تاريخ التقويم1440/8/5 :
مالحظات الطلبة
جوانب القوة:

تعليق البرنامج
ال يوجد

 تنوع المقررات
 إلمام اعضاء هيئة التدريس بالمقررات
الجوانب التي تحتاج ال تحسين:

ضرورة طرح هذه الصعوبات في مجلس القسم

 بعع كتب المقررات صعبة و بعضها يحتاج تحديث
 عدم بعع أعضاء هيئة التدريس في الساعات المكتبية
 نقص الكتب القانونية بالمكتبة
مقترحات التطوير:

 إعادة النظر في كتاب المقرر بالنسبة لبعع المقررات
 التخفاايع فااي عاادد الطااالب داخاال بعااع الشااعب التااي تتجاااوز 40
طالب
* ترفق تقارير تقويم الطلبة لجودة البرنامج

 .3تقويمات أخرى ( إن وجدت)
مثل :المراجعين المستقلين واللجنة االستشارية للبرنامج والمستفيدين (مثل هيئة التدريس ,الخريجين  ,جهات التوظيف)

أسرررلوب التقرررويم :مراجرررع مسرررتقل (أسرررتا
قانون منسرق جرودة بقسرم القرانون بجامعرة التاريخ1440/5/5:
الملك سعود)
مالحظات المقيمين
جوانب القوة:
 اعتماد برنامج القانون على اإلستبانات الورقية و التقييم اإللكتروناي

عدد المشاركين1:

تعليق البرنامج

للطالب لمعرفاة جاودة البرناامج مماا يسامح بااألطالع علاى لراء كال
الطالب و تحسين جودته.

11

 نسبة رضا الطالب عن المقررات مقبولة.

 ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس المساهمين في أنشطة القسم.

 ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا أنشطة لخدمة المجتمي.
الجوانب التي تحتاج ال تحسين:

 ضرورة تحديث عدة كتب مقرر نظرا لصدور أنظمة جديدة.

 ضرورة استطالع رأي جهات التوظيف من اجل تحسين جودة مخرجات
التعلم و تسهيل اندماج الخريجين في سو العمل.








-

ساايأخذ بعااين اإلعتبااار بهااذه الملحوظااات فااي
خطة التحسين
بعع النقائص تمت إثارتهاا مان أعضااء هيئاة
التدريس بالقسم و هي بصدد التحسين

إخضااع إجاراءات ضامان جااودة البرناامج للتقاويم والتحسااين
المستمر
مراجعة وتطوير مخرجات التعلم وفقا لحاجيات سو العمل.
متابعاة اتساا ناواتج الااتعلم ماي "اإلطاار الاوطني للمااؤهالت"
بالمستوى المطلوب
توفير بيانات لراء جهات التوظيف واألداء الالحاق للخاريجين
وذلك لتوفير األدلة والبراهين على مناسبة نواتج التعلم ومدى
تحققها.
اتخااااذ التعاااديالت الضااارورية فاااي البرناااامج وفاااي محتاااوى
ااااررة لضااااامان اساااااتمرارية
المقاااااررات وفاااااي المراجاااااي المقا ّ
مواءمتها وجودتها.
ال يوجاد مالحظااين خااارجيين لتقياايم مالئمااة أساااليب التاادريس
وجودة الكتب المقررة


مقترحات التطوير:
 اعتماد كنب جديدة
 التواصااال ماااي المشاااغلين و الوقاااوف علاااى نقااااط الضاااعف فيتكاااوين

الطالب
 عم للقرير عل ل رع للرررت مل للارمرل ل فيرفتق ط للرم ر ي ل ل ر لل ل رطر للر رفترل ل ر

-

ساايأخذ بعااين اإلعتبااار بهااذه الملحوظااات فااي
خطة التحسين

فتضعفر أ ت لريرفتي سين
 ي فيزرأعضرءرهيئةرفتي عسرفتميميزعنرعلىرمسي ىرفتب ل رفتعلملور ر
فت

رمر لرر رمعط لر.

 فالعيل فور فتير ل ي رفت سللمورتللت فءرفتميميللزر للورفتي ل عس رمللاري ل لار
فإلق فعر فالقيكر .
 فعيمللر رسلرسللةرفطيررئلللةرترق ل رفتطل ل
مسي ىرفتط

رربرسللررفترللرط نرريفر لللررتضللعفر

.

* يرفق تقرير المراجي المستقل وتقارير استطالعات الرأي ( إن وجدت)

 .4مؤلرات األداء الرئيسة للبرنامج

ضي نتائج مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج (متضمنة مؤشرات األداء الرئيسة المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي)

المعيار

المؤشر

مستوي
مستوي
االداء الفعلي االداء
 - 1439المستهدف
1440

مستوي
االداء
المرجعي
الخارجي

مستوي
االداء
المستهدف
الجديد
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1

تقييم معرفة اصحاب المصلحة (هيئة تدريس  ,طالب  ,خريجين  ,جهات
توظيف) لرسالة واهداف وخطة البرنامج

4.5

2

تقييم االداريين و اعضاء هيئة التدريس لدليل السياسات و الهيكل
التنظيمي والتوصيف الوظيفي بالبرنامج.

4.5

التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في البرنامج (متوسط تقديرات
الطالب على مقياس سنوي تقديري من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية)
3

4.78

4.5

نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم النظراء للمقررات
التصديق المستقل لمعايير تحصيل الطلبة للبرنامج
نسبة المقررات التي يقيم الطالب جودتها

4.75

4
%50.00

%65

%85

نسبة تحقيق مخرجات التعلم للبرنامج في االختبارات المعيارية المستقلة
مثل اختبارات هيئة التخصصات الطبية او المركز الوطني للقياس
والتقويم.

4

تقدير الطالب العام لجودة المقررات (متوسط تقديرات الطالب على
مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات)

4.54

4.5

4.75

نسبة الطالب لهيئة التدريس (بدوام كامل أو ما يعادله)

1:23

1:22

1:22

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصاد عليها

%60

%75

%85

نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى

%90

%95

نسبة الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا في الحد
األدنى من المدة

%95

%95

%63.57
%10.29
%26.14

%90

%100

4.17

4

4.5

%10

%5

%6.4

%5

%3

نسبة رضا الطالب عن الخدمات الطالبية (انشطة ,خدمات التغذية,
خدمات ذوي االحتياجات الخاصة)...

%48.98

%50

%65

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الالصفية

%32.17

%50

%65

تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة و مركز الوسائط.

%82.19

%85

%85

ــــــــــــ

%75

%85

%84.41

%85

%90

%73.61

%85

%90

%1

%5

%5

نسبة هيئة التدريس المشتركين في أنشطة التطوير المهني السنة الماضية

%85

%85

%90

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة في السنة السابقة لكل عضو هيئة

8

10

20

نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة سنة من التخرج:
أ -توظفوا ب -سجلوا في دراسة ج -لم يبحثوا عن توظيف أو دراسة
نسبة المقررات التي تم تفعيلها في نظام D2L
نسبة المقررات التي تم بناء المحتوى العلمي لها وفق معايير جودة
تقويم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي (متوسط التقديرات عن مدى
المقررات ()Quality Matters
مناسبة اإلرشاد النفسي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط
لطلبة السنة النهائية )
5

6

7

نسبة الطالب الحاصلين على انذار فأكثر
نسبة الطالب المحرومين

تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة الرقمية.
تقييم المستفيدين لخدمات تقنية المعلومات ( توفر الخدمة –االمن -الصيانة
الدعم الفني – البرامج ,االجهزة)
تقييم المستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني .

9
10

نسبة هيئة التدريس الذين غادروا الجامعة في السنة السابقة ألسباب عدا
التقاعد او بسبب السن

13

تدريس بدوام كامل أو ما يعادله
ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام كامل) الذين لديهم على األقل بحث
واحد محكم في السنة السابقة

%67.67

%75

%85

عدد أورا العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية
لهيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله

5

5

10

عدد األبحاث الطالبية

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد أعضاء هيئة
التدريس بدوام كامل

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

%67.67

%65

%70

7

10

20

عدد االستشهادات المرجعية في لعام الماضي نسبة ال جمالي اعضاء هيئة
تدريس.

11

نسبة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين الذين قدموا أنشطة
لخدمة المجتمي
عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامج

 .5تحليل نتائج تقويم البرنامج

(يتم إدراج جوانب القوة ,الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين لنتائج تقويم البرنامج)

جوانب القوة:

ارتفاع نسبة التقييم عن الخدمات المقدمة
مساهمة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة التطوير المهني
تقييم المستفيدين من خدمات التعليم االلكتروني
الجوانب التي تحتاج إل تحسين:
الترفيي في نسبة المقررات التي يقيم الطالب جودتها
ضرورة الترفيي في نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصاد عليها
أولويات التحسين:
الترفيي في نسبة أعضاء هيئة التدريس الين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة
الترفيي في عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من البرنامج

ز .الصعوبات والتحديات التي واجهت إدارة البرنامج
الصعوبات والتحديات

تهثيرها عل البرنامج

صعوبة التدريس بابعع الكتاب المعتمادة ككتااب ضعف مخرجات التعلم
مقرر نظرا لتعقيدها أو لصور أنظمة جديدة تجعل ضعف نتائج الطالب
من الكتاب غير صالح للتدريس
ضعف التحصيل األكاديمي
كثرة عدد الطالب اخل بعع الشعب
ضعف مستوى الطالب المستجدين

ضعف نتائج الطالب

اإلجراءات المتخذة
إعااادة النظاار فااي الكتااب المعتماادة التااي
تطرح إشكاالت ضمن مجلس القسم
التوصية بالتخفيع في عدد الشعب
التوصاااية باااالترفيي فاااي شاااروط قباااول
الطالب المستجدين
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* تذكر الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية.

ط .بيانات اعتماد التقرير
جهة االعتماد:
رقم الجلسة:
تاريخ الجلسة:

مجلس القسم
3
1441/1/20

ك .مرفقات التقرير





تقرير تحليل الدفعات لشطري الطالب والطالبات ولكل مقرر من مقار البرنامج
تقرير ن تائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل من لطري الذكور واإلناث ولكل مقرر من مقاره.
تقارير تقويم الطلبة لجودة البرنامج
تقرير المراجع المستقل وتقارير استطالعات الرأي ( إن وجدت)
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