
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 جاهزية الكليات للفصل الدراس ي الثاني

 

 
 

 

 

 



 
 

 مع بداية الفصل الدراس ي الثاني نسعى الى تعزيز مستوى جاهزية الكليات وبناء رؤية مؤسسية تدعم توجه قيادات الكليات من خالل مجموع من

 اإلنفاق، وأبرز تلك املؤشرات كالتالي:وتنعكس على جودة املخرجات وكفاءة  للطلبة، ات املقدمةخدم لها أثر مباشر في مستوى الاملؤشرات التي 
 

 اإلرشاد الطالبي مؤشرات   -1

 ساعة    12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر  
 

 الكفاءة التشغيليةمؤشرات   -2

 التدريس ي أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم

 التدريس ي أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم

 زائدة عدد ساعات التعاون والساعات ال 
 

 تعزيز التعليم الرقميمؤشرات  -3

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد 

 لها على البالك بورد  املحتوى العلميو  توصيف املقرر   نسبة املقررات التي تم توفير

 نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد  
 

 التعليم والتعلممؤشرات   -4

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 

 طرق تقييم نواتج التعلم املتبعة والية تقييم فاعليتها 
 

 



 
 

 التربية باملجمعة كلية

 املحور  النسبة  النشاط 

 يتبق له إال عدد ساعات قليلإما أن يكون الطالب خريج ولم 

بعض الطالب لم يسجل مقرراته عن طريق البوابة ولم يتواصل مع مسجلي  

 أن كل قنوات التواصل متاحة، فقد يكون بعض الطالب  
ً
الكلية، علما

 . 
ً
 منقطعا

 سيتم حصرهم والتواصل معهم من قبل املرشد األكاديمي في القسم العلمي . 

 والية التعامل معهم  ساعة  12الذين يقل تسجيلهم عن نسبة الطلبة  %  10.58

 
ً
 تجاوز املدة الدراسية أو أن يكون املعدل متندنيا

 تقوم وحدة دعم الطالب بمناقشة أوضاع الطالب والطالبات . 
 والية التعامل معهم  نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر %  0.33

 اكتمل نصابهم أعضاء هيئة التدريس الذين  %  23.9 

 تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بأعمال إدارية على مستوى الجامعة 

 ملا  
ً
ال زال العمل جاٍر على إسناد بعض املقررات ألعضاء هيئة التدريس، وفقا

 يستجد من تشعيب  . 

 من الوزارة ) االستثمار  
ً
سيتم إسناد مقررات البرنامج املستحدث مؤخرا

 التعليمية ( لبعض أعضاء هيئة التدريس . األمثل للكوادر 

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  %  76.1

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  %  30 - %25 متابعة القسم العلمي في جلساته االعتيادية .

 املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك بوردنسبة  % 70 متابعة القسم العلمي في جلساته االعتيادية .



 
 

 ا غالب املقررات تجرى اختبار 
ً
 تها حضوريا

 تعمل بعض األقسام العلمية على إعداد بنوك األسئلة . 
ً
 حاليا

10 % 
نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد وخطة تنفيذ  

 املعيارية االختبارات 

 
ً
 مدمج ) يتولى القسم العلمي متابعة التنفيذ (   –عن بعد   –حضوريا

مناقشة التقارير الدورية الصادرة من عمادة التعليم االلكتروني على مستوى مجالس  

 األقسام والكلية . 

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 

 طرق تقييم نواتج التعلم املتبعة والية تقييم فاعليتها  القياس والتقويم .من خالل تقارير اللجنة الداخلية ولجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 

 املحور  النسبة  النشاط 

 ---  ال يوجد 
والية التعامل    ساعة 12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 معهم 

 باملتعثرين على مستوى قسمي الطالب والطالبات./ تكوين لجنة خاصة 1

 من قبل املرشد األكاديمي. / دراسة حالة كل طالب على حده2
 والية التعامل معهم  نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر 3%

طالب وسوف يتم تشعيبها نظرا لعدم وجود   45توجد بعض املقررات التي تجاوز العدد بها أكثر من 

 قاعات تسع هذه االعداد  

 ولوجود بعض املشاكل التقنية اليوم بنظام التسجيل لم نتمكن من ذلك  

ويتبقى القيادين من أعضاء  %95يصل اكتمال النصاب الى  مع مالحظة عند االنتهاء من ذلك سوف

 هيئة التدريس . 

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  % 78

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  % 22

ي وتقارير الفصول الدراسية  تتم املتابعة من خالل النظام على موقع كل عضو هيئة تدريس في خدمات

االفتراضية و املناقشات املضافة واملحتوى املضاف وتسجيل املحاضرات  ضع العضو الفصول حيث ي

للطالب.. ويتم مناقشة التقرير املفصل ألداء أعضاء هيئة التدريس على البالك بورد في مجالس  

 .االقسام ومجلس الكلية

 . باإلضافة الى املتابعة املباشرة من قبل رئيس القسم، ووكيل القسم،  ومنسقة قسم الطالبات  

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  % 25

 نسبة املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك بورد % 90   جميع أعضاء هيئة التدريس بتوفير املحتوى التعليمي لجميع املقررات على البالك بوردسوف يتم حث 

 %50% وهناك خطة لرفع النسبة الى   25املستوفية لبنوك األسئلة واالختبارات املعيارية  عدد املقررات  

في نهاية العام الدراس ي الجاري عن طريق حث أعضاء هيئة التدريس على استكمال املقررات التي بداء  

من   العمل بها في بنوك األسئلة بعد ان تم توفير جميع تسجيالت الورش الداعمة للجوانب الفنية 

 العمادة.

25 % 

نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد  

لتهيئة البرامج لالختبارات   وخطة تنفيذ االختبارات املعيارية

 املعيارية الخارجية 



 
 

يتم االعتماد في التدريس على املحاضرات التقليدية واملحاضرات املدمجة وأسلوب املناقشة والحوار والعصف الذهني  

 وحلقات النقاش والتعلم الذاتي والتعليم التعاوني في التدريس..  

املحاضرات،  وتتم املتابعة على مستويين مستوى القسم، حيث يتابع رئيس القسم ومنسق القسم ومنسق املقرر أداء  

حيث يتم اصدار تقرير اسبوعي من منسق القسم بأداء املحاضرات التقليدية ويرصد التقرير عدد الطالب الحاضرين  

واكتمال موضوعات املحاضرة ويناقش في مجلس القسم. أيضا يتابع العميد بصورة شاملة أداء املحاضرات التقليدية  

 . بواسطة من يفوضه من وكالة الشؤون التعليمية 

الذي يتابع كل ما يحدث   املقرر  الذاتي تتابع من خالل منسق  النقاش والتعلم  بالنسبة ملتابعة طرق الحوار وحلقات 

 باملقرر ويرفع تقرير كل فصل درس ي لرئيس القسم يناقش في مجلس القسم. 

كالت واملالحظات  أيضا وحدة الجودة تطلع على تقارير املقررات عقب كل فصل دراس ي حيث يظهر تقرير املقرر املش

في خطة   ذلك  لذلك وتدمج  الالزمة  التحسين  التدريس وتضع خطة  اثناء  التدريس  هيئة  لعضو  بالنسبة  التي تحدث 

 تحسين البرنامج ثم في خطة تحسين الكلية .  

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 

يتم االعتماد في تقييم نواتج التعلم على طريقتين املباشرة وغير املباشرة، حيث يتم االعتماد على الطريقة املباشرة في  

تقييم املعارف واملهارات، والطرق املباشرة هي االختبارات النهائية والشهرية والكتابية والشفوية والواجبات الفردية  

   والجماعية وتحليل الحاالت الدراسية.

والغير مباشرة يتم بواسطتها تقييم القيم في املقرر، والطرق غير املباشرة هي املالحظة ومدى تفاعل الطالب مع أعضاء  

 التدريس..

 الية تقييم فاعلية نواتج التعلم من خالل استبانة تقييم املقرر املمنوحة للطالب.

رتها على تقييم نواتج التعلم بواسطة منسق  أيضا يتم مراجعة وتدقيق االختبارات في األقسام من حيث مدى قد

 املقرر. 

 أيضا بواسطة مناقشة توصيفات املقررات في مجلس القسم . 

 طرق تقييم نواتج التعلم املتبعة والية تقييم فاعليتها 

 ال يوجد تعاون  

طالب واكتمال االنصبة    50ساعة زائدة بقسم إدارة االعمال وذلك بعد تشعيب بعض املقررات التي تجاوز عددها 22 

 لجميع األعضاء بالقسم  

 التعاون او الساعات الزائدة 

 



 
 

 كلية كلية التربية بالزلفي 

 املحور  النسبة  النشاط 

 %  0.04 بالتحويل الداخلي أم الخارجي.جميع الطالب إما خريجين وهذه هي ساعاتهم، أو يرغبون 
والية   ساعة  12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 التعامل معهم 

 معهم  تفعيل اإلرشاد األكاديمي

 وكذلك متابعة القسم حيالهم 
0.03 

والية التعامل    نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر

 معهم

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  %100 جميع األعضاء مكتملي النصاب   

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  % 0 اليوجد  

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  % 30 تتابع عن طريق تقارير التحضير والتقارير الواردة من التعليم اإللكتروني 

 تم توفير بعض املحتوى من قبل بعض األعضاء  

 جاري العمل على توفير املحتوى العلمي املتبقي للمقررات من خالل متابعة األقسام   
30 % 

نسبة املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك 

 بورد

 تم توفير بعض بنوك األسئلة لبعض املقررات من قبل األعضاء  

 وجاري العمل على توفير ذلك لكل املقررات  
15 % 

نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك  

لتهيئة البرامج   بورد وخطة تنفيذ االختبارات املعيارية

 لالختبارات املعيارية الخارجية

   –التعليم التعاوني   – مشاريع بحث   – التعليم اإللكتروني  –التدريس املباشر  

 التعليمية  الشؤون ووكالة القسم رئيس  خالل من التعليمية العملية متابعة  تتم

 (. التعليمية الشؤون ووكالة القسم)   املحاضرات خالل  واملشاركة  الحضور  متابعة

   وحلها واملعوقات  الصعوبات ملعرفةوتفعيل املجلس التشاوري الطالبي  بالطالب دوري اجتماع

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 



 
 

 من قبل األقسام ومتابعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية .   األكاديمي اإلرشاد تفعيل 

 تقوم بها األقسام   ةتتم من خالل لجن والشفهية  النظريةاالختبارات من خالل 

تحليل و تقييمها عن طريق وحدة القياس والتقويم ملعرفة نقاط القوة  و الستطالع ا ستبانات اال 

 .والضعف

 األقسام.  مراجعة نقاط الضعف وتحسينها بالتعاون مع رؤساء

 املتبعة والية تقييم فاعليتها  تقييم نواتج التعلمطرق 

وذلك لعدم وجود عدد كاف في القسم وتوقف التعيين  -طالبات – ساعة لدى قسم اللغة العربية  20

 فيه من عشر سنوات 
 التعاون او الساعات الزائدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كلية العلوم بالزلفي 

 املحور  النسبة  النشاط 

 %4 ساعة    12الساعات املتبقية للطالب هي أقل من 
والية التعامل   ساعة  12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 معهم

 والية التعامل معهم  نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر 3% 

 نصابهم أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل  %90 أغلب األقسام مكتملي النصاب ما عدا الفيزياء  

الفصل الوحيد الذي نواجه فيه هذه   هذا في قسم الفيزياء ويعود السبب في ذلك إلى: 

والسبب يعود لالنقطاع الحاصل في قبول الطالب في عامين متتاليين والذي سبب   املشكلة 

   نهائيا(تم فيهما ايقاف القبول للبرنامج  )عاميننقص في عدد الطالب 

 املشكلة لم يتم توجيه املستجدين للقسم في خالل عامين  متتاليين

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  10%

بورد   متابعتها من خالل التقارير االلكترونية التي يتم استخراجها من نظام البالكوالية  

ويتم مراجعتها وتقييمها من خالل لجنة التعليم االلكتروني وعرضها علي مجلس القسم  

 بشكل دوري

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  % 25

 املحتوى العلمي لها على البالك بوردنسبة املقررات التي تم توفير   100% 

 100% 

نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد  

لتهيئة البرامج لالختبارات   وخطة تنفيذ االختبارات املعيارية

 املعيارية الخارجية 

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها  :املقررات التي تدرس عن بعد ةآلية متابع



 
 

بورد ويتم مراجعتها وتقييمها من   االلكترونية التي يتم استخراجها من نظام البالكمن خالل التقارير 

 مجلس القسم بشكل دوري  علىخالل لجنة التعليم االلكتروني وعرضها 

 :تابعة املقررات التي تدرس حضورياآلية م

  باإلضافة من خالل الزيارات الدورية للمحاضرات للتأكد العمل وفق خطة املحددة في توصيف املقرر 

جبات، االختبارات القصيرة،  اإلى تقييم لجنة الجودة ألنشطة املقرر أثناء فترة التدريس)مثل الو 

االختبارات الفصلية، االختبارات العملية، املشاريع، االختبارات النهائية( وبعد االنتهاء من تدريس املقرر  

من    للتأكدوتقرير مؤشرات االداء للمقرر عن طريق مراجعة تقرير املقرر وتقييم املقرر من قبل الطلبة 

 . تحقيق مخرجات التعلم على مستوى املقرر والبرنامج

 طرق تقييم نواتج التعليم: 

االلكترونية  ويشمل )االختبارات النهائية والفصلية واالختبارات القصيرة واالختبارات التقييم املباشر 

 واملناقشات والواجبات واملشاريع الصغيرة الخ ....(

 (Quality Gate)قياس نواتج التعلم االنتهاء من اعداد برنامج حاسوبي لسهولة 

يقوم كل عضو بربط نواتج التعلم بطرق التقييم لكل مقرر وباألسئلة لكل أداة قياس وتوزيع االوزان  

 لكل منها 

تعبئة درجات الطالب خالل الفصل الدراس ي لكل أنواع التقييم التي يقوم عضو هيئة التدريس ب 

 ستخدمها. ي

وزع على الطالب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين  تاالستبانات التي من خالل   التقييم غير مباشر

 وجهات التوظيف 

تائج  وضع كافة االستبانات املطلوب تعبئتها سواء من أعضاء هيئة التدريس او الطالب وتحليل الن

 واخراج تقارير خاصة بذلك 
 

 املتبعة والية تقييم فاعليتها  التعلمتقييم نواتج طرق 



 
 

 آلية فاعليتها  

 إنشاء تقرير متكامل يحتوي على:

 قياس نواتج التعلم بالطريقة املباشرة 

  بالطريقة املباشرة عن طريق درجات الطالبمستهدفات نواتج التعلم  عرض جدول يبين مدى تحقيق 

  األوزان التي تم توزيعها،حسب 

 التزم عضو هيئة التدريس بالتوزيع املطلوب أو ال؟  تحقيقها؛ وهلمقارنتها بالنسبة املطلوب 

 إنشاء تقرير متكامل يحتوي على:

 تحليل نتائج االستبانات التي وزعت على الطالب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وجهات التوظيف 

 الطريقة غير املباشرة عن طريق تقييم الطالب للمقرر الدراس ي  قياس نواتج التعلم ب

 مقارنتها بالنسبة املطلوب تحقيقها 
 

عرض رسوم بيانية لعمل مقارنة بين ما تم تحقيقه بالطريقة املباشرة وغير املباشرة بالنسبة املطلوب  

 تحقيقها. 

 حفظ البيانات الناتجة في قاعدة البيانات. 

 التعاون او الساعات الزائدة  ربما يوجد ساعات زائدة في بعض األقسام لقلة أعضاء هيئة التدريس 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 

 املحور  النسبة  النشاط 

 ساعه  12بعض خريجين ولديهم ساعات اقل من -

"غير مسموح له بالتسجيل " وقامت وكالة الشؤون التعليمية بالرفع البعض االخر   -

 ملعالجه اوضاعهم وتم معالجه البعض منهم ومنتظر الرد على الباقي 

2.56 % 
والية التعامل   ساعة  12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 معهم

 اغلب االنذارات بسبين فقط -

 االنقطاع عن الدراسة كثرت   -2تدني املعدل التراكمي    -1

تم متابعة الطالب املتدني معدلهم من قبل املرشدين االكاديميين واساتذة املقررات   -

 ومعاونتهم في اختيار التسجيل املتنوع للمقرات  

تم مناقشه حاالت الطالب من قبل االرشاد االكاديمي بوكالة الشؤون التعليمية   -

 واستعراض النتائج التي تم الوصول اليها  

 والية التعامل معهم  نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر 0.7%

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  %100 تم توزيع انصبة االعضاء  طبقا للتخصص الدقيق ثم االقرب  

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  0% 

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  %25   يمكن تدريس محتواها عن بعد العداد كبيره عند بعد التى تم اختيار املقررات-

 تم التواصل مع االقسام للتنبيه على االعضاء برفع 

 ملقرر موزع على االسابيع الدراسية توصيف ا -

 محتوى املقرر من " كتب وتمارين وواجبات واختبارات "  -

 املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك بوردنسبة  100%



 
 

تم عمل بنوك اسئلة لجميع املقررات بالتخصصات املختلفة وتم اجراء بعضها على بعض 

 املقررات والرفع بها لعمادة الجودة بالجامعة 
 

نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد  

لتهيئة البرامج لالختبارات   االختبارات املعياريةوخطة تنفيذ 

 املعيارية الخارجية 

 داخل القاعة الدراسية أو عن طريق الفصول االفتراضية  طريقة املحاضرة.1

 . طريقة املناقشة أثناء املحاضرة  2

 . طريقة الفصل املقلوب  3

مناقشة تقارير املقررات في مجالس  تم متابعة طرق التدريس من قبل لجنة بكل قسم ومن خالل  -

 األقسام. 

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 

 االختبارات التحريرية/االلكترونية القصيرة   -

 االختبارات التحريرية/االلكترونية الفصلية   -

 االختبارات الشفوية  -

 العروض التقديمية   -

 املشاريع العلمية  -

 التحريرية/االلكترونية النهائية االختبارات   -

م تطبيق بعض املصفوفات التي تربط نواتج تعلم املقررات بنواتج تعلم البرنامج، وتربط أدوات  ت -

 . القياس بمخرجات تعلم املقرر، وتربط أدوات تعلم البرنامج بأدوات القياس

بخصوص األدوات الفعالة  القيام بعدد من ورش العمل التوعوية والتدريبية ألعضاء هيئة التدريس  -

 التعلم.لتقييم نواتج 

 املتبعة والية تقييم فاعليتها  تقييم نواتج التعلمطرق 

للتخلص من الساعات الزيادة بالكلية  والتي   تم التعاون مع االقسام املتناظرة لربط املقررات وتدريسها 

 من مقررات اقسام الدراسات االسالمية وادارة االعمال  %10عن   التزيد
 التعاون او الساعات الزائدة 



 
 

 

 الهندسة  كلية

 املحور  النسبة  النشاط 

 بعض الطالب خريجين 

ساعة في نهاية عملية   12اقل من  ا تقوم لجنة الجداول في الكلية بحصر الطالب اللذين سجلو 

 التسجيل 

ساعة بناًءا على خطته الدراسية   12يتم اضافة مواد لكل طالب حملة الدراس ي اقل من 

 ومعدلة التراكمي 

2.48% 
لية  آساعة و  12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 التعامل معهم 

 يتم الوقوف على اسباب تدني املعدالت التراكمية للطالب من خالل وحدة االرشاد األكاديمي  

يتم متابعة الطالب الضعفاء من خالل املرشدين األكاديميين حسب نموذج متابعه معتمد من  

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 الجامعة لشؤون الطالب يتم توجيه الطالب اللذين يحتاجون لرعاية نفسيه للمختص في وكالة

0.31% 
لية التعامل  آنسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر و 

 معهم

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  % 66 

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  33% بسبب تكليف القرارات ادارية واعباء الجودة 

 املدمج مواد بنظام التعليم  5يتم تدريس 

 مواد بنظام التعليم عن بعد بشكل كامل  6يتم تدريس 

 الية املتابعة

يتم التنسيق مع عمادة الجامعة للتعلم االلكتروني ملتابعة سير االختبارات للمواد بنظام التعلم  

 االلكتروني بشكل كامل  

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  مقرر  11

 % 100 يطلب من جميع اعضاء هيئة التدريس رفع املحتوى العلمي للمواد على نظام البالك بورد  
نسبة املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على  

 البالك بورد 

 MKCLيتم رفع بنوك األسئلة على نظام  

 مقرر تم رفع اسئلة على النظام 94
 مقرر  94

نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على  

 البالك بورد وخطة تنفيذ االختبارات املعيارية 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريس بضرورة تحديث بنوك األسئلة على النظام هناك متابعه دوريه ألعضاء هيئة 

ألنشطة الالمنهجية  ا ،املشكالتلتعليم املبني على حل  ا ،املشاريعلتعليم املبني على ا ، العلميةملحاضرات ا

 التدريب الهندس ي  ،التخرجمشاريع  ،العلميةوالزيارات 
 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 

 والتقارير وغيرها  االختبارات  للتقييم املباشر من خالل ربط مخرجات التعلم بأساليب التقييم املباشرة مث ا

 والرضا الطالبي االستباناتمن خالل ربط مخرجات التعلم بنتائج  غير املباشر التقييم 

 التغذية الراجعة من املستفيدين مثل الخريجين وأصحاب العمل

 املعيارية  االختبارات تائج الطالب في ن

 األداء ذات العالقة والتي تخص مدى انجاز البرنامج ألهدافه التعليمية  مؤشراتتائج قياس ن

 علم املتبعة والية تقييم فاعليتهاطرق تقييم نواتج الت



 
 

 كلية عمادة السنة االولى املشتركة

 املحور  النسبة  النشاط 

 ساعات 8طالب وطالبة دورة مكثفة حيث عدد ساعات الخطة 160

 طالب متبقي لهم مقررين او ثالث من الخطة  61

 تحويل الطلبة الخارجي مستمر.

 221ساعة   12تسجيلهم عن الذين يقل   مجموع الطلبة

% 21 
والية التعامل   ساعة  12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 معهم

 االرشاد االكاديميعن طريق  عقد اجتماعات دورية لطلبة من خالل

 وسائل تعليمية مسجلة يامكان الطلبة تساعد االداء االكاديمي 
 والية التعامل معهم  نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر 23 %

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  25 % 

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  75 % ساوي عدد الساعات الفعليةتعدد الساعات املعتمدة على النظام ال 

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  25 % 

 توفير املحتوى العلمي لها على البالك بوردنسبة املقررات التي تم  %100 

 100% م  2019سئلة لجميع املقررات بداية الجائحة عام أ تم توفير بنوك 
نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد  

 وخطة تنفيذ االختبارات املعيارية 

 التعليم املدمج )حضوري وعن بعد(

Blackboards 

 اليوتيوب الخاصة بالعمادةقناة 

 الفصول االفتراضية 

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 



 
 

Quizzes, Exams, Assignments, Entry Exam, Exist Exam, Mini Projects, Case Study and 

Presentations 
 املتبعة والية تقييم فاعليتها  تقييم نواتج التعلمطرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كلية الطب 

 املحور  النسبة  النشاط 

تتم مراجعة جداولهم وخطتهم من قبل املرشد االكاديمي  لبحث سبل تسجيل مواد بدون 

 تعارض  وجاري التواصل مع الطلبة الذين بإمكانهم إضافة  املقررات  
9 % 

والية التعامل   ساعة  12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 معهم

 والية التعامل معهم  انذار فأكثرنسبة الطلبة الحاصلين على   %0 ) انذار اكاديمي( 

 رؤساء األقسام العلمية و الوكالء والعميد لم يكتمل نصابهم  

 طرق التدريس بنظام البلوكات

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  -

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  -

مقرر عن بعد و تتم املتابعة عن طريق منسق   44تعليم الكتروني من أصل  4مدمج و   3 

املادة لنسب الحضور و الواجبات  اما االختبارات فتكون حضورية ثم يراجع تقرير املقرر 

 من القسم و لجنة التعليم الطبي والجودة ثم لجنة املنهج

 بعتها نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متا 16%

 نسبة املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك بورد 100% 

جاري العمل بالتنسيق مع مسؤول برنامج بنوك األسئلة لبناء بنك األسئلة لكل مقرر   

بربطه باألهداف التعليمية و مستوى الصعوبة  حيث أن البرنامج الحالي يحفظ األسئلة 

 دون تمييز و هو ما يتنافى مع أهمية وجود بنك اسئلة 

0% 
بالك بورد  نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على ال

 وخطة تنفيذ االختبارات املعيارية 

The educational philosophy of the College of Medicine, Majmaah University is based on the 

principles of outcome-based, student-centered, self-directed, and life-long learning, horizontal and 

vertical integration, planned repetition of content (spiral approach) and skills with increasing 

complexity, and valid and reliable assessment that supports the student learning. It incorporates ethics 

and professionalism from the very beginning of the curriculum. Students will gain experience in 

healthcare from the first year to help them contextualize their learning. Structurally, there will be 

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 



 
 

seven years of study.  Phase I (preparatory year) consists of student preparation for the Medical 

College. This phase runs under the University administration. 

Phase II (the first 2 and ½ years of the Medical College) focuses on biomedical sciences with clinical 

relevance. Phase II is structured underbody systems with emphasis on normal and abnormal structure 

and function. Phase II started with “Introduction to Human Body” and “Principles of Health and 

Disease” study modules. Also, there are longitudinal Modules such as academic learning skills and 

psychological and Behavioural sciences to provide a holistic picture to the learning in Phase II. 

Approximately, 20-30% of the curriculum time in Phase II is devoted to clinical relevance and patient 

exposure. Each module has selected prototypical conditions (common, illustrates key principles) to 

give students and faculty enough focus.  Clinical experience will be progressive.  

In Phase III, there is a dedicated sub-internship program for the students before the graduation. The 

broad aim is to provide students with an immersive, practical-oriented, patient-focused and real-life 

experience of healthcare. This period will have a longer compulsory posting in Medicine and Surgery 

and a shorter selective posting when the students will be at liberty to choose their own field of study.  

Finally, the Phase IV signifies the total immersion in the workplace by means of an internship 

program lasting one year. 

Teaching and Learning Methods  

This section provides an elaboration of the teaching and learning methods that will be used to deliver 

this block.  Thus, a detailed description and a step-wise guide to how these methods should be able 

to be conducted will be given below.   

A. Interactive lectures  

B. Small group learning sessions (PBL & CDs)  

C. Large group learning sessions (seminars)  

D. Practical sessions   

E. Skills lab sessions  

F. Clinical teaching and learning sessions  

G. Tutorials.   

A. Interactive lectures:  

Interactive lectures are similar to the lectures used in all other parts of the curriculum, or anywhere 

else. They are, however, not the didactic lectures used in the past.   

B. Problem-Based Learning (PBL & CDs):   

These are activities where students are divided in a small group of about 10 under the supervision of 

a tutor/facilitator. One of the important methods of small group learning is PBL, where the students 

first will be trained how to work in a PBL.   

C. Large group learning sessions (seminars):  



 
 

In this method students will prepare for a relevant topic on a given ‘curriculum facet’. The curriculum 

facet for discussion will be selected by the tutor. The topics related to a given curriculum facet could 

be either selected by the tutor or by the student, but pre-agreed with the tutor. The student will prepare 

for a 30-minute presentation on the topic and deliver it to the whole batch. There will be at 

approximately one large group learning session every two to three weeks.   

D. Practical sessions:  

Practical sessions are designed to practically illustrate the concepts and principles introduced to the 

student in the lectures. Thus, the practical will provide an opportunity for the students to acquire 

hands-on experience on an abstract concept or a principle they learned in the lectures, i.e. the students 

will experience for themselves how an abstract concept or a principle practically operates. Every 

theme that is studied within each module will have several practical sessions.  

These practical will range from demonstration of plastinated models to the dissection of cadavers. 

The topics of the practical sessions will be determined by the tutor as appropriate. A practical will 

be held for 2 hours in the newly built ‘system-based laboratories’ under the guidance of a tutor. 

Depending on the nature of the subject matter taught within a module, a given module may or may 

not contain practical sessions.   

E. Skills lab sessions:  

Students will use the newly built, state-of-the-art skills lab to train the students in certain important 

practical, clinical skills from year 2; i.e., phase 2. An example for a skills lab session would be blood 

pressure measurement. Depending on the nature of the module, there may or may not be skills lab 

sessions for a given module.   

F. Clinical teaching and learning sessions:  

Where relevant the students in small groups of 10, will visit a clinical setting (e.g., a ward, a clinic, 

or a surgical theatre, central sterilization unit) observe (e.g., observing the sterilization process in the 

central sterilization unit of the hospital) or experience (e.g., speaking with a patient who has a disease 

related to smoking) how a given concept or principle is clinically applied. Depending on the nature 

of the subject matter being taught, there may or may not be clinical teaching and learning sessions 

within a given module.   

G. TUTORIALS:  

We have some tutorial sessions during the Module to help the students in clearing their concepts and 

solve their queries regarding the content of course and lectures.  

Tutorials help students to link together what they have heard in lectures and what students have read 

in textbooks, and to give them an opportunity to discuss these ideas.  

Discussion is critical; without it, it is not a tutorial.     



 
 

They help students to review the material they have learned in lectures, develop their ideas and 

implement their learning though questions and problem-solving.  

Methods for evaluation of effectiveness: 

Effectiveness of teaching 

& Learning 

HOD Class Observation (using Rubric).  

Peers  Peer evaluation rubrics. 

Students  Course Evaluation Survey (CES). 
 

Methods for Measurement of Majmaah COM PLOs 

Direct Methods: 

These are linked to direct methods used in the measurement of modules CLOs. 

Matching between PLOs and CLOs is done (see below). However, since the 

modules are multidisciplinary (not like traditional teaching), this link in most 

modules involves some keywords. However, in some modules, this link is 

direct CLO to KPI. 

These direct methods involve: 

1) Written exams (MCQ and SEQ) 

2) Rubrics built for activities (Case discussion, problem-based learning, 

seminars, case-based presentations, Roleplay, debates) 

3) Seminars 

4) Portfolios 

5) Objective-structured practical exams (OSPE) 

 املتبعة والية تقييم فاعليتها  تقييم نواتج التعلمطرق 



 
 

6) Objective-structured clinical exams (OSCE)  

Indirect methods: 

1) Progress Test 

2) Graduates and alumni surveys. 

3) Employer surveys.  

4) Some important selected KPIs for some PLOs.                                 

5) SMLE results (KPI) 

When PLO is measured the actual value is compared with a target benchmark 

and the causes of non-achievement of the target (if any) are analyzed. Then, an 

improvement plan is accordingly established. 
 

 

 

 



 
 

 كلية طب األسنان 

 املحور  النسبة  النشاط 

السنة النهائية ولديهم ساعة ألنهم رسبوا في   12يوجد فقط طالبين يقل تسجيلهم عن 

 ساعة الستكمال مقررات متطلبات التخرج 12عدد قليل من املقررات بساعات أقل من 
 ساعة والية التعامل معهم   12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن  1.3%

 نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر والية التعامل معهم 0 

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  %100 الساعات املعتمدة مكتملة لجميع أعضاء هيئة التدريس  

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  ---- ال يوجد 

 مقرر. 56مقرر من   13

 تتابع كالتالي:  

 االكاديمي(.متابعة حضور الطالب ومشاركتهم ) مقرر املادة واإلرشاد  -

 واجبات و أنشطة منزلية.  -

 اختبارات دورية قصيرة.  -

 جلسات إرشاد أكاديمي مع الطلبة. -

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  23.2%



 
 

جميع أعضاء هيئة التدريس يقومون بتوفير املحتوى التعليمي لجميع املقررات على  

 البالك بورد
 املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك بوردنسبة  100%

تم عمل بنوك أسئلة لبعض املقررات على البالك بورد و قد استخدمت من قبل لعمل 

االختبارات القصيرة و االختبارات النهائية.  و كذلك تم عمل بنوك أسئلة على نظام  

MKCL OES     مقرر و سوف يتم عمل اختبارات معيارية باستخدام هذا النظام   13ل

 خالل هذا الفصل الدراس ي.  

 
قررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد وخطة  نسبة امل

 تنفيذ االختبارات املعيارية 

يتم عمل املحاضرات التقليدية والعروض السريرية والعملية واملناقشات القائمة   -

 . على الحاالت

تتم متابعة العملية التعليمية من خالل رئيس القسم ووكالة الشؤون التعليمية   -

 الخطوات التالية: من خالل 

o  )مراجعة جودة املحاضرة وتغطيتها الهداف املوضوع ) القسم 

o   اعتماد أنشطة للمقرر يقوم بها الطالب لقياس مدى استيعابه

 للمحاضرات ) منسق املقرر( 

o   متابعة الحضور واملشاركة خالل املحاضرات ) القسم ووكالة الشؤون

 التعليمية ممثلة باإلرشاد األكاديمي(.

o  دوري بالطالب ملعرفة الصعوبات واملعوقات وحلها ) اإلرشاد  اجتماع

 األكاديمي(. 

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها  

 طرق تقييم نواتج التعلم املتبعة والية تقييم فاعليتها   ة: طرق مباشر 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املقرر ويشرف على جوده   ةتتم من خالل لجن  والشفهية والعملية   النظريةاالختبارات 

 . االختبارات قسم تعليم طب االسنان

 

 ة:طرق غير مباشر 

 استبانات الستطالع أراء الطالب و الطالبات في جميع املقررات التي تمت دراستها  

 .  االختباراتو 

تحليل االستبانات و تقييمها عن طريق وحدة القياس والتقويم ملعرفة نقاط القوة  

 .والضعف

 مراجعة نقاط الضعف وتحسينها بالتعاون مع رؤساء األقسام. 



 
 

 

 

 

 كلية  التطبيقيـــــــــة 

 املحور  النسبة  النشاط 

: قامت لجنة الجداول    خالل أسبوع الحذف واإلضافة للطالب )األسبوع الذي سبق أسبوع الدراسة األول(

( االلكتروني  التسجيل  نظام  من  الدراسية  وأنصبتهم  الطلبة  كافة  بأسماء  قائمة  باستخراج  -Eبالكلية 

Register  خالل   –( وتسجيل مقررات لهم حسب مستوياتهم وما تبقى لهم من مقررات ، وستقوم اللجنة

ساعة   12بإجراء إحصائية حول ما تبقى من طلبة تقل أنصبتهم الدراسية عن    – األسبوع الدراس ي األول  

ي في معدله التخاذ اإلجراء املناسب لهم ، وفي حال العثور على أي من هؤالء الطلبة ممن يعانون من  تدن 

 على وضعه األكاديمي من جانب  
ً
التراكمي، فسيتم االكتفاء بعدد ساعات مناسب لعبئه بما ال يؤثر سلبا

 ومسيرته األكاديمية من جانب آخر. 

 %3أقل من 
والية التعامل   ساعة  12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن 

 معهم

ء طلبة الكلية ممن لديهم إنذار : سيتم استخراج قائمة بأسما  خالل األسبوعين الدراسيين األول والثاني 

-Eمن نظام التسجيل االلكتروني )  –طالب مقيد    387طالب من أصل    15والذين يبلغ عددهم    –فأكثر  

Register خطط من  عدد  ووضع  أوضاعهم  لدراسة  األكاديميين  ملرشديهم  وتوجيههم  معهم  والتواصل   )

منهم ، إلى جانب توجيههم نحو االكتفاء بعدد ساعات مناسب لعبئه بما ال يؤثر التحسين حسب حالة كل 

 على وضعه األكاديمي من جانب ومسيرته األكاديمية من جانب آخر.
ً
 سلبا

 والية التعامل معهم  نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر 3.87%

: سيتم توجيه الزمالء من أعضاء هيئة التدريس املكتمل نصابهم   خالل األسبوعين الدراسيين األول والثاني

 إلى تنفيذ اإلجراءات اآلتية: 

التواصل على جداولهم   -1 املكتبية وآليات  والساعات  األكاديمي  تحديد وإضافة ساعات اإلرشاد 

 الدراسية.

 والكتروني( اإلعالن عن جداولهم الدراسية بصورتها النهائية للطلبة بشكل مناسب )ورقي  -2

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم  73.3%



 
 

املحاضرات   -3 بحضور  االلتزام  على  الطلبة  األول    – حث  األسبوع  معهم    – من  ذلك  ومتابعة 

 باستخدام بوابة النظام األكاديمي. 

االلكتروني   -4 التعليم  نظام  على  للمقررات  املتنوعة  الخدمية  املحتويات  ورفع  ببناء  الشروع 

(Blackboard .) 

اإلدار  -5 واألعباء  املهام  من  مجموعة  لتلك  استالم  عمل  خطط  وإعداد  واللجان(  )الوحدات  ية 

   الوحدات واللجان للفصل الدراس ي الحالي.

 لوجود عدد من الزمالء أعضاء هيئة التدريس ممن لم يكتمل نصابهم خالل األسبوع الدراس ي األول 
ً
: نظرا

التنسيق مع كليتي إدارة   لتكملة أنصبة هؤالء الزمالء نظرا لنقل كافة جداول ، فسيتم  األعمال والتربية 

تخصص ي "املحاسبة" و "اللغة اإلنجليزية" للدبلوم االنتقالي إلى هذه الكليات ، إضافة إلى طلب عدد من  

النهائي   يتناسب ونصاب التدريس  بما  )الوحدات واللجان( من هؤالء الزمالء  التكليفات واألعباء اإلدارية 

 لهم.

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  26.7%

الكلية   مستوى  على  بعد  عن  تدرس  التي  املقررات  نسبة  يوضح  اآلتي  عام    –الرسم  وحسب    –بشكل 

 التخصصات األكاديمية
 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  30%



 
 

 
من   بدءا  اآلتية وذلك  اآلليات  االلكترونية، فسيتم من خالل  املقررات  تدريس  متابعة  بالنسبة آللية  أما 

 األسبوع الدراس ي الثاني: 

 

االلكتروني   -1 التعليم  عمادة  مع  والتنسيق  بالتواصل  بالكلية  االلكتروني  التعليم  وحدة  تكليف 

لقياس األداء وتتبع النشاط    –أسابيع    3كل    –بالجامعة للحصول على عدد من التقارير الدورية  

التدريس وطالب   االلكترونية من قبل عضو هيئة  املقررات  في  التعليم  أدوات  استخدام  ملدى 

بنتائج  املقر  والرفع  التقارير  تلك  بتحليل  بالكلية  االلكتروني  التعليم  وحدة  ستقوم  كما   ، ر 

 إحصاءاتها لوكيل الكلية للشؤون التعليمية للتقييم العام.

 

للطالب حول مدى   -2 الكترونية  تقارير تحضير  باستصدار  للمقرر  التدريس  تكليف عضو هيئة 

لكل محاضرة ، مع رفع تلك التقارير بشكل   حضورهم وتفاعلهم مع الفصول االفتراضية ، وذلك

أسبوعي إلى وحدة التعليم االلكترونية بالكلية ، والتي ستقوم بدورها بتحليل تلك التقارير والرفع  

 بنتائج إحصاءاتها لوكيل الكلية للشؤون التعليمية للتقييم العام.  



 
 

 

االلكترون -3 املحاضرات  كافة  بتسجيل  للمقرر  التدريس  هيئة  عضو  تحميلها  تكليف  وإتاحة  ية 

للطالب، ومتابعة ذلك من قبل وحدة التعليم االلكترونية بالكلية بشكل أسبوعي، والتي ستقوم  

بدورها بتحليل تلك التقارير والرفع بنتائج إحصاءاتها لوكيل الكلية للشؤون التعليمية للتقييم  

 العام.

 

مل  -4 قياس  استبانة  مدى  توزيع  الطالب عرفة  املقرر    رضا  جودة  القياس  عن  وحدتي  قبل  من   ،

أسابيع ، حيث ستقوم كال الوحدتين بعد    5والتقويم والتعليم االلكتروني بالكلية ، وذلك كل  

التعليمية   للشؤون  الكلية  لوكيل  إحصاءاتها  بنتائج  والرفع  االستبانة  تلك  نتائج  بتحليل  ذلك 

 للتقييم العام.

،    املذكورة  حيث تمثل النسبة
ً
املقررات التي يوجد لها نسخة الكترونية من املحتوى العلمي وسيتم سابقا

على صفحات املقررات في نظام التعليم االلكتروني  – خالل األسبوعين الدراسيين األول والثاني  – تحميله 

(Blackboard  ، )  ليست لديهم نسخة الكترونية ملقرراتهم كما سيتم التوجيه إلى أعضاء هيئة التدريس ممن

نظام  في  املقررات  صفحات  على  وتوفيرها  الكترونية  نسخة  ذات  مرجعية  بدائل  عن  البحث  بضرورة 

(Blackboard التنسيق إلى  إضافة    ، االلكترونيمع    (  التعليم  من    بالكلية   وحدة  تحميله  تم  ما  بمتابعة 

 ذلك إلى وكيل الكلية للشؤون التعليمية للتقييم العام. املحتوى العلمي للمقررات ، والرفع بتقرير حول 

71% 
نسبة املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك 

 بورد

النسبة تمثل  لها    املذكورة   حيث  يوجد  التي    املقررات 
ً
مسبقا إعدادها  تم  الكترونية  أسئلة  وسيتم  بنوك 

على صفحات املقررات في نظام التعليم االلكتروني   – خالل األسبوعين الدراسيين األول والثاني    –  ا تحميله

(Blackboard  ، ) كما سيتم التوجيه إلى أعضاء هيئة التدريس ممن ليست لديهم بنوك أسئلة الكترونية

الكترونية   بصورة  األسئلة  من  مجموعات  كتابة  بضرورة  متنوعة    –ملقرراتهم  على    –بأنماط  وتوفيرها 

 ( نظام  في  املقررات  التنسيق Blackboardصفحات  إلى  إضافة    ، االلكتروني مع    (  التعليم    بالكلية  وحدة 

تم   ما  الكترونيةبمتابعة  أسئلة  بنوك  الكلية   إنشاؤه من  إلى وكيل  بتقرير حول ذلك  والرفع   ، للمقررات 

 للشؤون التعليمية للتقييم العام. 

 عدة مراحل ، تتمثل باآلتي:يتعلق بخطة الكلية لتنفيذ االختبارات املعيارية فتتمثل من خالل  أما فيما 
 

71% 
البالك بورد  نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على 

 وخطة تنفيذ االختبارات املعيارية 



 
 

عقد اجتماع تنسيقي بين وكالة الكلية للجودة والتطوير ممثلة بوحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  

ارية واإلنسانية وقسم العلوم  ووحدة التعليم االلكتروني بالكلية ورؤساء األقسام بالكلية )قسم العلوم اإلد

االختبارات  تنفيذ  ملتابعة  خطة  لوضع  مشتركة  لجنة  تشكيل  خالله  من  ليتم   ، التطبيقية(  الطبيعية 

 املعيارية بالكلية.
 

هيئة   أعضاء  من  الكلية  منسوبي  كافة  مع  بالكلية  املعيارية  االختبارات  لجنة  قبل  من  عمل  ورشة  عقد 

عيارية وأهميتها وكيفية قياسها ملدى تحقق مخرجات التعلم بما ينعكس  التدريس للتعريف باالختبارات امل 

ومدى تحقق الفائدة املرجوة من املقرر للطلبة ، إضافة إلى كيفية إنشاء أسئلة حول موضوعات املقرر 

بأمثلة   ذلك  توضيح  مع   ، للمقرر  التعلم  مخرجات  من   
ً
عددا وقياس(  بتحقيق  )ترتبط  تتناول  املختلفة 

 تطبيقية.
 

عقد ورشة عمل من قبل لجنة االختبارات املعيارية بالكلية بالتعاون مع وحدة التعليم االلكتروني بالكلية  

االلكتروني  التعليم  نظام  على  الكترونية  بصورة  التعلم  مخرجات  وصياغة  تحويل  كيفية  حول 

(Blackboardإضافة إلى تعلم كيفية كتابة األسئلة بصورة الكترونية وتخزينها عل ، )  ، ى هيئة بنوك أسئلة

 (.  Blackboardوبناء االختبارات االلكترونية باستخدام نظام التعليم االلكتروني )
 

تقوم لجنة االختبارات املعيارية بالكلية بتقديم طلب لألقسام العلمية فيها بترشيح مقررين من كل تخصص  

والنهائي( على تلك املقررات خالل الفصل الدراس ي بهدف البدء بتطبيق فكرة االختبارات املعيارية )الفصلي  

 الحالي.
 

املعيارية   االختبارات  لجنة  الحالي    – تقوم  الدراس ي  الفصل  نهاية  االختبارات   –في  تطبيق  نتائج  بدراسة 

املعيارية على املقررات املرشحة ، ورفع تقرير حول ذلك إلى وكالة الكلية للجودة والتطوير للتقييم العام ، 

النتائج النهائية لتقييم تجربة االختبارات املعيارية وتعميمها على مجالس األقسام ومجلس الكلية وعرض  

 لالطالع والتقييم واستصدار التوصيات لذلك.
 

تهدف إلى توسيع نطاق    –للفصل الدراس ي القادم    –تقوم لجنة االختبارات املعيارية بالكلية بإعداد خطة  

 %50ت في التخصصات األكاديمية بالكلية ، بحيث تصل نسبة التطبيق إلى  التطبيق لعدد أكبر من املقررا



 
 

من مقررات التخصصات خالل ذلك الفصل الدراس ي، وعلى أن يتم تغطية تطبيق االختبارات املعيارية ملا 

 تبقى من املقررات خالل الفصل الدراس ي الذي يليه.  

 يمكن إجمال طرق التدريس املتبعة في مختلف املقررات للتخصصات األكاديمية املطروحة في الكلية فيما يلي: 
 

 )باستخدام تقنيات السبورة العادية والسبورة الذكية وشرائح العرض التقديمي(   املحاضرات النظرية

 تشكيل مجموعات العمل

 حث الطلبة على التفاعل واملشاركة داخل املحاضرة )باألساليب الفردية والجماعية(. 

ته املتنوعة: كمشاهدة وتحميل  ( وأدوا Blackboardالتفاعل مع املقرر وأنشطته املتنوعة من خالل نظام التعليم االلكتروني ) 

محتوى املقرر بالصورة االلكترونية ، وإتمام وتسليم الواجبات ، والتفاعل مع منتديات النقاش ، وحضور الفصول االفتراضية ،  

 وأداء االختبارات االلكترونية ، ومتابعة اإلعالنات ، واستخدام البريد االلكتروني 

 . ة املحاضرات والتطبيق في املعامل في قاع العملية نماذج واألمثلةال عرض 

 .والجماعية الفردية وإنجاز املشاريع ، ضمن القوالب  والتكاليف  ، والواجبات  ،األبحاثطلب  

 . وتزويدهم باملراجع املتنوعة القراءات الخارجيةتحفيز الطلبة على  

 ها بمنهجية علمية. حل تشخيص املشكالت وتعلم وتطبيق خطوات 
 

عنى  كما يمكن إجمال  
ُ
 من خالل تشكيل لجنة من ذوي التخصص للمقرر ، والتي ت

ً
طرق متابعة تنفيذ طرق التدريس املذكورة آنفا

 باإلجراءات اآلتية: 
 

 طلب تقديم عينات من املهام والتكاليف املطلوبة من الطالب في املقرر ، إضافة إلى عينة من إنجازات الطالب لها. 

 واملراجع الخارجية املزودة في املقرر.طلب االطالع على املصادر 

( بالتعاون مع وحدة التعليم االلكتروني بالكلية ،  Blackboardطلب االطالع على صفحة املقرر في نظام التعليم االلكتروني ) 

 وتقييم مستوى التفاعل مع أدوات النظام فيما يخص املقرر وأنشطته.

 ة املعطاة للطالب في املقرر ،  إضافة إلى عينة من إنجازات الطالب لها.طلب تقديم عينات من األمثلة والتمارين العملي 

 حضور عدد من محاضرات املقرر للوقوف على مستوى األداء العام. 

أسابيع خالل الفصل   5التنسيق مع وحدة القياس والتقويم في الكلية لتوزيع استبانة "قياس رضا الطالب عن جودة املقرر" كل 

 كل دوري على مدى رضا الطالب عن جودة األداء في املقرر.الدراس ي للوقوف بش 

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها 



 
 

 يمكن إجمال طرق تقييم نواتج التعلم املتبعة في مختلف املقررات للتخصصات األكاديمية املطروحة في الكلية فيما يلي: 
 

 مراجعة أداء الواجبات والتكليفات املنزلية.

 االختبارات القصيرة 

 متابعة الطالب أثناء التطبيق العملي في املعمل

 متابعة الطالب أثناء املناقشات واملشاركة أثناء املحاضرة 

 مراجعة نتائج االختبارين الفصلي والنهائي 
 

 ، فيتم ذلك من خالل اإلجراءا
ً
ت التي تنفذها كل من وحدة  أما بالنسبة آللية تقييم فاعلية طرق تقييم نواتج التعلم املذكورة آنفا

 القياس والتقويم ووحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية ، والتي تتمثل في :
 

 توزيع عدد من االستبانات لقياس جودة االختبارات. 

 الحصول على عينات من الواجبات والتكليفات والتمارين املقدمة في املقرر 

الب في كل مقرر على حدة ، وكذلك بالنسبة ملقررات املستوى الواحد ، وأيضا بالنسبة  تحليل درجات وتوزيع نسب تقديرات الط 

 ملقررات التخصصات األكاديمية بشكل مجمع على مستوى مقررات كل تخصص.     

 املتبعة والية تقييم فاعليتها  تقييم نواتج التعلمطرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إدارة األعمال كلية 

 املحور  النسبة  النشاط 

 طالب خريجين )ال يوجد لديهم مقررات اخرى( 

طالب لم يقوموا بتسجيل املقررات االختياراية بأنفسهم اثناء فترة الحذف  

 واالضافة والقسام تقوم بتسجيلها لهم في االسبوع االول.

طالب ملاجستير لم تسجل لهم مقررات لتأخرهم بدفع الرسوم الدراسية، يتم  

 االول وتسجيل املقررات لهم. اخبارهم بدفع الرسوم باالسبوع

 

 ساعة والية التعامل معهم   12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن   3.8% 

يقوم املرشد االكاديمي بالتواصل مع الطالب وفق االجرائات والنماذج املقدمة  

 من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

الطالب املنذرين ويقوم  يقوم وكيل الكلية لشؤون الطالب بمتابعة وضع 

بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب لتقديم الدعم النفس ي من املختصين اذا  

 تطلب االمر ذلك 

 نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر والية التعامل معهم 

 نصابهم أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل  %100   مكتملة لجميع أعضاء هيئة التدريس املطلوبةالساعات 

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم  ---- 



 
 

 

 مقررات الكترونية )تشمل متطلبات الجامعة(    8لكل قسم علمي : 

 مقررات مدمجة )عن بعد(   8-9                    

 حضوري  25-28                    

 تتابع من خالل:  

 متابعة تسجيل الحضور والغياب للطالب   -

 الواجبات واملناقشات   -

 االختبارات تكون حضورية  -

 اختبارات قصيرة    -

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  

جميع أعضاء هيئة التدريس بتوفير املحتوى التعليمي لجميع املقررات  يقوم 

   على البالك بورد
 املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك بوردنسبة  100%

تم اعداد بنوك اسئلة لعدد كبير من مقررات االقسام العلمية وتم 

استخدامها في السابق لالختبارات التى قدمت عن بعد، سوف تقوم االقسام  

لتحديد مستوى الطالب    Exit Examلعمل   MKCL OESباستعمال نظام 

 وكذلك تقديم إختبارات معياية. 

 
نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد وخطة  

 تنفيذ االختبارات املعيارية 



 
 

تقدم املحاضرات الحضورية حسب طبيعة كل مقرر مثل عروض   -

البوربوينت، استعمال معامل الحاسب، بحوث التخرج، التدريب  

 امليداني.

يلتزم كل عضو هيئة تدريس بتطبيق ما تم اعتمادة وذكر في توصيف  -

 املقرر.

يقوم ريئس القسم العلمي بمتابعة العملية التعليمية بالقسم من   -

خالل التزام عضو هيئة التدريس بتغطية اهداف املقرر املوضوعة له  

 في توصيف املقرر ومتابعة التواجد املستمر لخدمة الطالب.   

م عضو هيئة التدريس تقرير عن املقرر املوكل إلية في نهاية  يقد -

 الفصل الى رئيس القسم وهذا من متطلبات الجودة.

 طرق التدريس املتبعة وطريقة متابعة تنفيذها  

الفصلية والنهائية وكذلك الواجبات   االختباراتتقاس نواتج التعلم من خالل 

 والعروض التي تقدم طيلة الفصل.

، وتقوم  في جميع املقررات الطلبةاستبانات الستطالع أراء كذلك تستعمل 

 .  االقسام العلمية بتحليل استبانات اراء الطلبة وتخاذ خطوات لتحسين

 

 طرق تقييم نواتج التعلم املتبعة والية تقييم فاعليتها  

 

 

 

 

 



 
 

 كلية علوم الحاسب واملعلومات 

 املحور  النسبة  النشاط 

 طالب خريجين

 طالب لديهم تعارض

 يتم فتح شعب من لديهم تعارض +طالب متأخرين ويحتاجون متطلب

 والية التعامل معهم  ساعة 12نسبة الطلبة الذين يقل تسجيلهم عن  12%

 متابعة حالتهم مع املرشدين.  

 متابعة حالتهم في مجالس األقسام والكلية.  
 والية التعامل معهم نسبة الطلبة الحاصلين على انذار فأكثر  1.2%

 أعضاء هيئة التدريس الذين اكتمل نصابهم 94% 

 أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكتمل نصابهم 6% 

 نسبة املقررات التي تدرس عن بعد والية متابعتها  INF110 يتم متابعتها عن طريق وحدة التعلم عن بعد  

 نسبة املقررات التي تم توفير املحتوى العلمي لها على البالك بورد  100% 

 20% 
نسبة املقررات التي تم توفير بنوك أسئلة لها على البالك بورد وخطة تنفيذ  

 لتهيئة البرامج لالختبارات املعيارية الخارجية االختبارات املعيارية

 يتم التدريس بالطرق التقليدية، ونقوم بمتابعة الغياب بشكل مستمر.  

 توزيع الدرجات على اختبارات واجبات ونشاط وغيرها.

 (syllabusالتأكد من االلتزام بوصف املنهج ) 

 متابعة تنفيذها طرق التدريس املتبعة وطريقة 

 اجراء االختبارات، الواجبات واملشاريع. 

 . مراجعة وصف املواد واملخرجات والتأكد من توافقها 

 مراجعة درجات الطالب والطالبات.

 املتبعة والية تقييم فاعليتها طرق تقييم نواتج التعلم 



 
 

 مراجعة مستوى الطلبة في املادة ومتطلبها ملعرفة التطور في التعلم. 

 مراجعة استبيان الطلبة.  

 التعاون او الساعات الزائدة  

 


