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 المملكة العربية السعودية –الرياض  الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 

 

  

 
  ضياتياالر للربنامج ةالدوري دراسة الذاتية تقرير ال

  1435/1436للعام 
  
  
  
  

  تعليقات تمهيدية 
 
ً لمدى جودة البرنامج، يأخذ في اعتباره رسالة وأهداف البرنامج، وكذلك  يعد التقويم الذاتي الدوري للبرنامج فحصاً مستفيضا
متطلبات البرنامج المهني لممارسة تلك المهنة بالمملكة العربية السعودية، ومعايير ضمان الجودة واالعتماد كما حددتها الهيئة 

اد األكاديمي، وتضمنتها وثيقة أطرعمل المؤهالت الوطنية. وينبغي أن يتم تدعيم نتائج التقويم باألدلة، الوطنية للتقويم واالعتم
  مع التأكد من التحليل واالستنتاجات، وتلقي استشارات من الغير ممن يقدر على المساهمة بتعليقات بناءة مستقلة . 

  
يعتبر تقرير التقويم الذاتي بمثابة تقرير بحثي عن جودة البرنامج. وينبغي أن يشمل معلومات كافية لتعريف القارئ غير العارف 

  بالمؤسسة التعليمية بطبيعة إجراءات البحث وجمع األدلة التي على أساسها بنيت النتائج، حتى تكون ذات مصداقية قويةا. 
  

" وإرفاقها بتقرير التقويم الذاتي. لذلك فال حاجة إلى تكرار التفاصيل الكاملة لما مقاييس التقييم الذاتي لبرامج التعليم العاليى منفصلة، مثل" دليل الجامعة"، اضافة الى استمال كامل الستمارات تقييم المعايير, المبنية في" كما ينبغي أن تتاح وثائق أخر
تي. لكن ينبغي ان يحتوي هذا التقرير على كافة المعلومات الضرورية حتى يقرأ تتضمنه تلك المستندات , في تقرير التقويم الذا

  كتقرير متكامل حول كافة جوانب جودة البرنامج. 
  

يشتمل النموذج على عدد من االجزاء والعناوين الرئيسة للمساعدة في إعداد التقرير. وينبغي تتبع تلك االجزاء والعناوين كما 
ال يمنع من إرفاق معلومات إضافية . البد من عرض األدلة على شكل جداول أو اي شكل من اشكال  هي في التقرير. لكن هذا

عرض البيانات بغية دعم النتائج؛ مع ذكر أية بيانات للمقارنة متى كان هذا مالئماً؛ واإلشارة إلى التقارير أو استبيانات استطالع 
  الرأي لمزيد من المعلومات. 

  
واحد مرقم الصفحات، صفحاته مطبوعة على وجه واحد، مع وجود فهرس للمحتويات. كما يرفق به قائمة  يقدم التقرير كمستند

  بالمختصرات.     
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 نموذج تقرير الدراسة الذاتية الدورية للبرنامج
ضمان الجودة دليل من الجزء الثاني من   "  2.10و  2.9و  2.8لالسترشاد في إتمام هذا النموذج، يرجى النظر في األقسام   .  ارشادات استخدام نموذج التقويم الذاتي الدوري للبرنامج"، وانظر " واالعتماد في المملكة العربية السعودية"

 
  المؤسسة التعليمية 

 جامعة المجمعة
  الكلية/القسم 

 كلية التربية بالمجمعة   / قسم الرياضيات
 معلومات عامة  . أ

  
  اسم ورمز البرنامج  

 ) MATH بكالوريوس التربية في الرياضيات ( ريض 
  . الساعات المعتمدة للبرنامج 2

 وحدة دراسية 144
  . الشهادة التي تمنح عند اتمام البرنامج 3

 بكالوريوس التربية في الرياضيات
  . أهم المسارات التخصصية بالبرنامج 4

 الرياضيات
  لها. الوظائف التي يتم اعداد خريجي البرنامج 5

 البكالوريوس :
 .معلمة  رياضيات بالمدارس المتوسطة و الثانوية 
  تربوي):  تتعلق أعمال الوظيفة بالقيام بأبحاث ودراسات في مجاالت التخطيط وذلك باالستفادة  -باحث (علمي

 من المعلومات واإلحصائيات المتوفرة وتحليلها واستخدام النماذج الرياضية التي سبق أن درسها.
 
  . اسم مدير/منسق البرنامج 6
  أ/ نوف احمد الثميري 

 
  . اسم ومنصب الشخص المسؤول عن إدارة وتنفيذ التقويم الذاتي. 7

 أ نوف الثميري/  القسم  رئيسة
  . موقع تنفيذ البرنامج إذا لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة. 8

  مبنى قسم الرياضيات بكلية التربية للبنات
 
  4/7/1430:موافقة المؤسسة على توصيف البرنامج. تاريخ 9

   
  تاريخ أحدث تقويم ذاتي تم اجراؤه (إن وجد) .10

  1434 
  عملية التقويم الذاتي   . ب

  
قدم توصيفاً موجزاً باإلجراءات والترتيبات اإلدارية المتبعة في التقويم الذاتي. ارفق رسماً تخطيطاً يمثل كيفية تنظيم هذه 

 االجراءت . كما ينبغي إرفاق المعلومات الخاصة بعضوية اللجان و مرجعية اللجنة و/أو أطراف العمل .  
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ر الكلية في السنوات القادمة و هذه  الخطة مستوحاة من غايات واهداف الخطة تسعى كلية التربية بالمجمعة لتحديد خطة لتطوي
االستراتيجية للكلية لتحقيق االعتماد االكاديمي الذي هو ابرز  اهداف الكلية وتم وضع مجموعة من االجراءات االدارية 

 والخطوات العملية المتبعة لتنفيذ عملية التقويم الذاتي وفق االجراءات التالية
  تم انشاء وكالة للجودة والتطوير بالكلية وتهتم بالتطوير والتقويم المستمر لألقسام االكاديمية  بالكلية -1
 .تمتشكيللجنةللجودةولجنةلإلشرافعلىمستوىالكليةوعلىمستوىاألقسام -2

 عتماداألكاديميوتسعىالكليةإلىتوحيدوتكاماللجهودفيمايتعلقبالتكاملبيناألقساماألكاديميةوتحديدافيمايتعلقبالجودة  واال
 الكلية  تولتوكالةالكليةللتطويروالجودةمسئوليةاإلشرافعلىعمليةالتقويمالتطويريفيأقسام -3

 :وفيمايليالخطواتالتيتمإتباعهافيعمليةالتقويمالذاتي
  : اإلعالنعنبدءمشروعاالعتماداألكاديمي -1

تماإلعالنفيالكليةواألقسامالمختلفةعنبدءالعملفيإعدادالدراسةالذاتية 
 لتعبئةنموذجمقاييسالتقويمالذاتيوإعدادتقريرالدراسةالذاتيةوكذلكجمعوتوفيراألدلةوالمستندات المطلوبة

  تشكيل اللجان    -2
تمتشكيالللجانعلىمستوىالكليةوعلىمستوىاألقسامإلنجازالمهامالمرتبطةبمشروعاالعتماداألكاديميفيكلقسممنأقسامالكليةوالتنسيقفيذلك

  كمافيالشكاللتالي:التشكيل في قسم الرياضيات وكان  معلجانالكليةالمختلفة
  اعضاء لجنة  الجودة بقسم الرياضيات

 الصفة الدرجة العلمية االسم م
 منسق الجودة استاذ مشارك د. ناصر العزب 1
 منسقة الجودة معيدة ا. باسمة المطيري 2
 عضو استاذ د. عبد الرحمن التواتي 3
 عضو استاذ مساعد د. رشدي مرعي 4
 عضو استاذ مساعد د. عمر الربعي 5
 عضو استاذ مساعد د. مصباح الجرئ 6
 عضو استاذ مساعد د. اسماعيل الطائل 7
 عضو محاضرة السيد ا. وفاء 8
  

  وتم اضافة عدد ثالث طالبات الى لجنة التقويم الذاتي بالقسم
  وقامالقسمبتشكيلفرقعملللتحققمناألحدعشرمعياراالتيحددتهاالهيئةالوطنيةللتقويم

 اسم العضو اسم المعيار م
 د. ناصر العزب الرسالة والغايات واالهداف 1
 د. عمر الربعي ادارة البرنامج 2
 د. عمر الربعي  ادارة ضمان جودة البرنامج 3
 د. عبد الرحمن التواتي التعلم والتعليم 4
 د. مصباح الجريء ن الطلبة والخدمات المساندةادارة شؤو 5
 د. رشدي مرعي مصادر التعلم 6
 د. مصباح الجريء المرافق والتجهيزات 7
 د. ناصر العزب التخطيط  واالدارة المالية 8
 د. اسماعيل الطائل عمليات التوظيف 9

 د. رشدي مرعي  البحث العلمي 10
 ليد. اسماعيل طا العالقات مع المجتمع 11

  
وأثناءتوزيعالمهامتممراعاةإشراكجميعأعضاءهيئةالتدريسوالموظفينوعددمنالطالبات 

  ومراعاةالتخصصاتوالخبراتوالدرجاتالعلميةالمختلفةلكلعضوهيئةتدريس
  :جمعالمعلوماتواألدلة -3

تمتشكيللجنةلالعتمادوالجودةللتنسيقبيناألقسامالمختلفةفيمايتعلقبتوفيرالبيانات 
واألدلةوالمؤشراتذاتالعالقةبنموذجمقاييسالتقويمالذاتي 

وقدتمتشكيللجنةلجمعالبياناتوالمعلوماتممثلةمنأعضاءهيئةالتدريسومنموظفيالكليةلمساعدةاللجانفيالحصولعلىالمعلوماتالالزمة .حده
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وقدقامتفرقالعملفيالقسمبتعبئةنموذجمقاييسالتقويمالذاتيفيالجزءالخاصمن 
للجنةوقامتبرفعالنموذجمعتقريرعناألعمااللتيتمالقيامبها وأهمنقاطالقوةوالضعففيالجوانبالتيتغطيهاالمعايير و المعاييرالذيتختصبهك

  .تقريرالتقويمالذاتيبعدانتهاءفرقالعملفيالقسممنأعمالها تم تجميع االعمال لكتابة 
 
 
 
 

  ج. رسالة البرنامج وأهدافه 
  

 
 رسالة  البرنامج  
يسعى قسم الرياضيات إلعداد كوادر تربوية مؤهلة علمياً و مهنياً وبحثياً في الرياضيات وتطبيقاتها من خالل           

برامج تعليمية متميزة مواكبة للتطور المعرفي والتكنولوجي، بما يتفق مع معايير الجودة، للمساهمة في تلبية 
 احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع.  

 
 
 

أهم األهداف العامة/الخاصة لتطوير البرنامج (يشير هذا البند إلى أهم األهداف العامة والخاصة في سبيل تطوير  
الطالب) (ينبغي التعبير عن األهداف بدقة كافية بما   مخرجات تعلمالبرنامج وتحسينه، وليس إلى أهداف تتعلق 

 ول زمنية لهذا اإلنجاز)  يسمح بمراقبة وتقويم ما يتم إنجازه، وأن تشتمل على جدا
  
 :األهداف 
 

 تحقيقالتميزفيالتعليموالبحثالعلميوخدمةالمجتمع -1
 تطويرالسباللكفيلةلضمانجودةاألداءوالمخرجات -2
 االستخداماألمثلللتقنياتالحديثة -3
 استقطاباألفضلمنأعضاءهيئةالتدريسوالموظفينوالطالب -4
 توفيربيئةمحفزةادارياوأكاديميا -5
 المراجعة الدورية للخريج -6

 
مؤشرات األداء الرئيسة  ( اذكر المؤشرات و معايير االمتياز التي تم اختيارها لتمثل دالئل على جودة البرنامج أو  

 على إنجاز أهداف البرنامج نحو تطويره). 
 المقررات الدراسة المعدلة  سنويا وفقا للتقدم العلمي -1 
 سدوراتتدريبيةلتنميةالمهاراتالتدريسيةألعضاءهيئةالتدري -2 
 التجاربالرائدةواإلبداعيةألعضاءهيئة التدريس -3 
 لمتابعةتطبيقالبرنامجبالقسم التنسيق مع الجامعة  -4 .10
 مراجعةشاملةللبرنامجبشكلدوريكلخمسسنوات -5 .11
 استفتاءأعضاءهيئةتدريسحوألفضاللطرقلتطويرالمقرراتالدراسيةوطرقتدريسها -6 .12
 رات والندواتإتاحةالفرصةألعضاءهيئةالتدريسللمشاركةفيالمؤتم -7 .13
 اختيارأعضاءهيئةالتدريسمنخريجيالجامعاتالمتميزةأكاديميا -8 .14
 ترجمةالكتبالتخصصيةودعمالتأليفالجماعيالمشترك -9 .15
 لكلطالبهمنذالتحاقهافيالبرنامجوحتى التخرجاالكاديمي لإلرشادتفعيل دائم  -11 .16
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 التنسيقمعالجهاتالمختصةبالجامعةلتوفيرمصادرالمعلوماتااللكترونية -12 .17
 وحدةمختصةبمعالجةشكاويالطالبات -13 .18
 مراجعةالتصحيحلعينةمناالختبارات -14 .19
 األنشطةالمفتوحةداخاللجامعة -15 .20
 روحالعماللجماعيوالتفاعلمعاآلخرينوتعميقمبدأوثقافةالمشاركة -16 .21

 
 
 

 
  د. بيئة البرنامج 

 
 

 عناصر مهمة في البيئة الخارجية للبرنامج (وتضم أهم وأحدث المتغيرات)  
 

أوجز المالمح الهامة للوسط الخارجي، بما في ذلك التغيرات المؤثرة في تقديم البرنامج أوفي اكتساب الخريجين للمهارات 
المطلوبة , وذلك خالل الفترة منذ آخر تقويم ذاتي دوري أو منذ بداية تقديم البرنامج. (مثال: المستجدات االقتصادية المحلية 

في المجال، تغيرات تقنية أثرت في متطلبات المهارات، الطلب على التوظيف، سياسات حكومية  والعالمية، بحث علمي حديث هام
خاصة بالتعليم العالي أو بمسائل مؤثرة في المجاالت الذي يتم إعداد الطالب لها ، والتطورات المحلية أو الدولية في الممارسة 

  المهنية لهذا المجال). 
  نامجالبيئةالخارجيةللبرمهمة في عناصر
  وذلك بزيادة الميزانية كل عام  زيادةاإلنفاقالحكوميعلىالتعليمالعالي -1
 الموقع االستراتيجي للكلية حيت توجد وسط مدينة المجمعة -2
 .يلبي البرنامج احتياجات هامة للبحث العلمي -3
 عدم وجود جامعات اهلية مناظرة تقدم نفس التخصص -4
توجهوزارةالتعليمالعاليوالهيئةالوطنيةللتقويمواالعتماداألكاديميمؤخراإلىالتطويروالجودةوسعيهافيتوحيدالجهودبينمؤسسا -5

 تالتعليمالعاليللحصولعلىاالعتماد األكاديميفيالبرامجالمختلفةوتبنيعددمنالدوراتوورشالعمل
 .حاجةسوقالعمللخريجيالكليةوإمكانيةالشراكةمعالقطاعالخاص -6
 قطاعالخاصللخريجينذويالمهاراتالمتعددةكالحاسباآلليتفضيالل -7

 
 

 تغيرات في المؤسسة التعليمية أثرت في البرنامج  
 

  أوجز أية تغيرات مهمة بالمؤسسة تؤثر في تقديم البرنامج. 
  القاعات التدريسية الغير مجهزة -1
 االنتقالمنادارةجامعةالرياضالىادارةجامعةالمجمعة -2

 
 

اذكر أية مقترحات لتغيرات قد تكون مطلوبة في الرسالة واألهداف، أو  المحتوى، أو طرق تقديم البرنامج نتيجةً للتغيرات  
 آنفاً.  2و  1المذكورة في 

 تقييممنقبألعضاءهيئةالتدريسسواءمننفسالقسمأوخارجه - 
 ورشعمللتحسينالعمليةالتعليمية - 
 .التدريبوالتطوير - 
 آرائهنحولمايتمتدريسهواستقبااللمقترحاتإلبداءلباتاعطاءالفرصةللطا  - 
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  هـ تطورات البرنامج 
 

 المعدل الظاهري إلتمام البرنامج : 
(اذكر عدد الطالب الذين أتموا البرنامج بنجاح في كل من الثالث سنوات االخيرة ، وعدد الطالب الذين بدأوا 

طالباً قد أنهوا برنامج مدته أربع سنوات  120إذا كان البرنامج في كل مجموعة منذ ....سنوات سابقة (مثال: 
 %)60فإن معدل اإلتمام هنا هو  2005طالب بدأوا نفس البرنامج في  200بينما  2009في 

  
عدد الطالب الذين أتموا  السنة

 البرنامج
ءوا دعدد الطالب الذين ب

البرنامج في هذه المجموعة 
  سنوات سابقةأربع منذ 

 

إلتمام المعدل الظاهري 
  البرنامج

 
1431 -1432  38 81 46.9% 
1432 -1433 40 55 72.7% 
1433 -1434 35 84 41.7% 
1434 -1435 48 72 66.7% 

   
* المعدل الظاهري إلتمام البرنامج هو عبارة عن النسبة المئوية لعدد الطالب الذين أتموا البرنامج مقارنة بعدد الذين بدؤوه في 

  المجموعة منذ .... سنوات سابقة. 
  

 . معدالت االنتقال من عام الى عام  . (في آخر عام دراسي) 3
  

  نسبة الطالب الذين بدؤوا في كل مستوى دراسي  كل عام  و نجحوا وواصلوا في المستوى االعلى  هذا العام . 
  

  بدأوا في العام األول وواصلوا ليبدؤوا في العام الثاني            % 
  18واصلوا  49بدأوا 

  بدأوا في العام الثاني وواصلوا ليبدؤوا في العام الثالث           % 
  4واصلوا  18بدأوا 

  بدأوا في العام الثالث وواصلوا ليبدؤوا في العام الرابع           %  
  3واصلوا  4بدأوا 

  تشتمل األرقام على عدد (مالحظة: في البرامج التي تكون بها سنوات أولى (أو أولى وثانية) مشتركة ، ينبغي أن 
(مالحظة: في البرامج التي تكون بها سنوات أولى (أو أولى وثانية) مشتركة ، ينبغي أن تشتمل األرقام على عدد 

 الطالب في السنوات األولى للمجموعة بالكامل مع تدوين مالحظة تشرح هذا التقسيم ). 
علق على التوجهات السائدة في معدالت االنتقال من عام آلخر (مثال: متزايدة، متناقصة، واألسباب المحتملة 

 للتباينات (إن وجدت)، و اهمية هذه التوجهات السائدة  . 
  

 
  
  . مقارنة بين عدد الملتحقين المخطط له والعدد الفعلي 4
 

 العدد الفعلي العدد المخطط له العام
1432 -1433 60 49 

36.7 
22.2 

75 
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1433 -1434 60 33 
1434 -1435 60 30 
1435 -1436 60 28 

  
 و. تقييم البرنامج فيما يتعلق باألهداف العامة و الخاصة الرامية إلى تطوير البرنامج 

  ) اعاله) 3) و ج(2(أنظر البندين ج(
  
) ينبغي لتقارير هذه البنود التوسع بها بحث تشتمل على جداول، أو رسوم بيانية، أو خالف ذلك من صور األدلة، 1(مالحظة : ( 

  وتشمل كذلك التوجهات السائدة والمقارنات مع األداء السابق، أو مع اداء مؤسسات اخرى . 
  داء الرئيسة المرتبطة بموضوع الدراسة). )  ينبغي أن تكون المعلومات حول مؤشرات األ2(                

  
  . (حدد الهدف العام او الخاص) 1

اعدادتربويينمؤهلينعلمياومهنياًوفقمعاييرالجودةواالعتماداالكاديميللعملبمجااللرياضياتوتطبيقاتهافيمختلفمؤسساتالتعل
 يمالعام

  
  :معيار االمتياز أو مؤشر األداء المرغوب 

  المؤسسات التي تعمل بها خريجات القسم لمعرفة الرضا عن خريجات البرنامجاستمارة استقصاء من 
  
 

  :النتيجة المتحققة 
 تحقيق الرضا عن خريجات البرنامج واالقبال عليهن في سوق العمل

 
 :تعليق

 
 تم بذل مجهود لتطوير المقررات الدراسية للبرنامج

 
  ) (حدد الهدف العام والخاص .2

 .علىالمشاركةفيالمؤتمرات البحثيةوالندواتالعلميةوورشالعملتشجيع الخريجات 
 

  :معيار االمتياز أو مؤشر األداء المرغوب
 ربط برنامج الرياضيات بالمؤسسات التي تعمل بها الخريجات

  
 

  :النتيجة المتحققة 
 رضا جهات التوظيف عن البرنامج

 
 التواصل مع االخريين: حرص البرنامج على اعداد ورش عمل للتدريب على تعليق
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 (حدد الهدفالعام و الخاص)  
  تنميةالقدراتاالبتكارية لدىالخريجاتوتدريبهمعلىاستخداماألسلوبالعلميفيالتفكيرفيمواجهةالمشكالتوحلها 

 
 مشاركة الطالبات بإنتاجهم في مركز االبداع بالجامعة: معيار االمتياز أو مؤشر األداء المرغوب

  
 :النتيجة المتحققة

 اتقان الخريجات لإلبداع في الرياضيات
 

 حرص البرنامج على اتفان الخريجات في عملهم :تعليق
 
 (حدد الهدف العام والخاص)  
 .توظيف الخريجاتلعلومالرياضياتوتطبيقاتهافي خدمة المجتمعومؤسساتهالصناعيةواإلنتاجيةالمختلفةوالبيئية 
   

  :معيار االمتياز أو مؤشر األداء المرغوب 
 مشاركة الطالب في الدورات التدريبية للمجتمع المحلي

  
  :النتيجة المتحققة 

 اكتساب الخريج قدرة على تحقيق الحلول
 

  :تعليق
 لدينا خريج قادر على اثبات نفسه 
 
 

 
 (ارجع إلى  "معايير ضمان واعتماد الجودة لبرامج التعليم العالي" )ز. التقييم فيما يتعلق بمعايير الجودة 

  
  

معايير ضمان  الجودة واالعتماد األكاديمي  لبرامج التعليم ينبغي أن تقدم التقارير لكل معيار من المعايير كما هو محدد في "    العالي ".
   ينبغي أن يتضمن مذكرة تفسيرية موجزة تحتوي معلومات خلفية أو شرح للعمليات ذات الصلة بالمعيار محليين أو دوليينلضمان الفهم الكامل للتقرير من قبل لجنة مراجعين خارجيين ممن ليست لهم معرفة بالمؤسسة أو هذا البرنامج (سواء كانوا ،(

من مستوى األداء فيما يتعلق بكل معيار. وينبغي أن يكون هذا شرحاً وافياً  للتحققينبغي أن تلخص التقارير ، العملية المتبعة   المعني. 
وعمل المقارنات مع  تنتاجات،االساالتجاهات السائدة، ودعم  إلظهارهذه التقارير توفير بيانات محددة  الجوهرية فيمن العناصر   يسمح للجنة المراجعة الخارجية ان تكون رأيها حول مالئمة وكفاية تلك التحقيقيات في مستوى االداء . 

لتقييم األداء. هذه البيانات يمكن أن تتضمن مؤشرات األداء الرئيسة، مؤشرات ومعايير امتياز  وذلك لتقد يم  أخرى،مؤسسات 
وغيرها من المعلومات اإلحصائية، و معلومات رقمية مأخوذة من نتائج االستبيان، ونتائج الطالب (مع التحقق من المعايير)، 

دد من المجالت المحكَّمة أو معدالت استخدام الخدمات أو أي شيء  يمكن أن يقدم دليال واضحا على هذه المسألة التي يجري وع
جيد، أو يحتاج إلى  تطوير، دون تقديم براهين تثبت ذلك. ويمكن أن تدرج  الشيتقييمها. فال يكفي أي تأكيد بسيط بأن هذا 
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على شكل مرفقات يشار إليها في النص. وفي حال تحددت أولويات في التطوير أو اقترحت بيانات كمية ( عددية ) موجزة  او 
ات عن كيفية ينبغي على التقرير التعامل مع جميع المواقع التي يقدم فيها البرنامج، وأن يحوي توصيف اإلجراءات على معلوم  مبادرات لمعالجة القضايا ذات االهتمام فينبغي ذكر ذلك وتسجيل أية نتائج أولية .

تنفيذ التقييمات في مواقع مختلفة. ولهذا األمر أهمية خاصة في حالة وجود أقسام مختلفة واحد للذكور وآخر لإلناث. توضح 
اإلجراءات المتبعة في كل قسم وكذلك التخطيط لعمليات التقييم والتنسيق الواردة في التقرير النهائي. وإذا كانت هناك اختالفات 

يالت أو تقييمات األداء البرنامج في األماكن المختلفة (مثال: بين قسمي الطالب والطالبات أوبين المواقع المختلفة كبيرة بين تحل
التي يتم  تدريس البرنامج فيها), فينبغي اإلشارة إلى هذا والتعليق على أسباب هذه االختالفات، وأي ردود يجب عملها بناء على 

) الذي يتضمن جزء  فرعياً يتناول العالقات بين أقسام 2يير ، وليس فقط على المعيار رقم (هذا. وهذا ينطبق على جميع المعا
 الطالب والطالبات. 

   (أ) بنوداً حيث يكون األداء ضعيف أو مختلف بشكل كبير بين  على األقل سيقدم تغطية أشمل. غير أن التقرير يجب أن يتضمنليس من الضروري أن يقدم تقرير مفصل عن كل بند في كل جزء فرعي لكل معيار. حيث أن استكمال مقاييس التقييم الذاتي :
األقسام المختلفة. (ب) بنوداً حيث يعتبر األداء جيد للغاية ,ويمكن أن يقدم دليل على األداء القوي. (ج) بنوداً تم اختيارها لتكون 

نوداً تكتسب أهمية خاصة لتقييم الجودة مثل التحقق من محل نظر ودراسة , كنتيجة لتخطيط استراتيجي أو تقييمات سابقة. (د) ب
" مؤشرات األداء الرئيسةمناسبة، ومؤشرات أداء متوافقة مع " ومعايير امتياز مستويات تحصيل الطالب، واستخدام مؤشرات 

 المختارة. معايير االمتياز مقارنة ب
 

 .  لجودة لبرامج التعليم العالي)(معايير ضمان واعتماد اأرفق درجات التقييم الذاتي المحددة في 
 
 

 __ نجمة) ***    . الرسالة واألهداف (درجة التقييم اإلجمالية __1المعيار 
 
يجب أن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة المؤسسة، وتطبق تلك الرسالة على أهداف ومتطلبات البرنامج المعني. ويجب 

 أن تحدد بوضوح وبشكل مالئم أهم مقاصد البرنامج وأولوياته وأن يظهر اثرها في توجيه التخطيط والتنفيذ. 
 
 

 مذكرة تفسيرية بشأن تطوير واستخدام هذه الرسالة 
 

 توصيف عملية التحقق من وإعداد التقرير عن هذا المعيار. 
  تمت عملية التحقق من خالل

  .عمالستباناتعلىمستوىأعضاءهيئةالتدريسبالكلية -1
 عمالستباناتعلىمستوىطالبالكلية -2

تقييم جودة تنفيذ البرنامج. ارجع إلى األدلة التي تم التوصل اليها حول االجزاء الفرعية للمعايير وقدم تقريرا موجزا عن نقاط 
 قوة معينة ، ومجاالت تحتاج إلى  تطوير، وأولويات للتنفيذ. 
 

 :نقاطالقوة
  .تتسقرسالةالبرنامجمعرسالةالمؤسسةالتعليمية -1
 تتسقالرسالةمعالمعتقداتوالقيماإلسالمية -2
 يتمتوضيحالرسالةللمستفيدينمنالبرنامجبطرقتبينمناسبتها -3
 صيغةالرسالةمحددةبقدركافٍبحيثتكونمؤثرةفيتوجيهعملياتصنعالقرار -4
 صيغةالرسالةممكنةالتحقيقمنخالالستراتيجياتفعالةيمكنتطبيقهافيحدودمستوىالمواردالمتوقعتوفرها -5
 اياتالبرنامجوأهدافهصيغةالرسالةواضحةبشكلكافبحيثتكونمحكالتقويمالتقدمنحوتحقيقغ -6
 األساسيين،وبدعممنهم )ذويالعالقةبالبرنامج( يتمتحديدالرسالةبالتشاورمعالمستفيدين -7
 .يتماعتمادرسالةالبرنامجرسميابواسطةالسلطةالمعنيةداخاللمؤسسةالتعليمية -8
 حسبمايقتضياألمر –تتمالمراجعةالدوريةللرسالةوتأكيداعتمادهاأوتعديلها -9
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 .البرنامج،ويتمإخطارهمبأيتغيراتتطرأعليهايتمتعريفالمستفيدينبرسالة - 10
 علىالمدىالمتوسطاالستراتيجيتستخدمالرسالةكأساسللتخطيط - 11
 تستخدمالرسالةباعتبارهامحكاللنظرفيأيمقترحاترئيسةمتعلقةبالبرنامج - 12
 تتسقغاياتتطويرالبرنامجمعرسالتهوتدعهما - 13
 صنعالقرار،بشكليتسقمعرسالةالبرنامجصياغةغاياتالبرنامجبصورةواضحةتمكنمناستخدامهافيعمليات التخطيطوتم  - 14
 يتم مراجعةغاياتالبرنامجوأهدافهدوريا،ويتمتعديلهاإذالزماألمر - 15

  :مجاالتتحتاجالىتطوير
يتماإلعالنعنالرسالةبشكلواسعالنطاقبينمنلهمعالقةبالبرنامج،وتُتخذاإلجراءاتالالزمةلضمانأنالرسالةمعروفةوتحظىبتأييدودعمهيئةالتد

  ريسوالموظفينوالطالب
  :أولوياتالتنفيذ

  مراجعةوفحصرسالةالقسموأهدافهللتأكدمنمواكبتهالرسالةوأهدافالكليةوالجامعة -1
 تقويمالرسالةواالهدافلمعرفةمدىتحقيقهم -2

  
 

  وللتطورات في الوسط الخارجي التي تؤثر في البرنامج. المقررات الدراسية و البرنامج ككل بشكل منتظم , مع اجراء تعديالت فورية استجابة لهذه التغذية الراجعة  هناك اتصاالت فعالة فيما بينهما، ومشاركة كاملة في التخطيط وعمليات صنع القرار. ويتوجب مراقبة جود ة ن أقسام للطالب وأخرى للطالبات فالبد لمصادر هذا البرنامج أن تكون متوازنة في كال القسمين . ويجب أن يكووضع األهداف والغايات وفي عمليات المراجعة وإعداد الردود على ما تحقق من نتائج. إذا كان البرنامج يقدم في ب، والهيئات المهنية، وممثلي الصناعة، وهيئة التدريس) في لعمليات التخطيط إشراك أصحاب العالقة (مثل الطالالمؤسسة الذي يعمل ضمنه البرنامج، و بين المرونة الالزمة لتلبية االحتياجات المحددة للبرنامج المعني. و ينبغي يجب أن يتوفرفي تنفيذ البرنامج قيادة فعالة , تعكس توازناً مناسباً بين مسؤوليتها أمام اإلدارة العليا وطاقم   ___ نجمة) ∗∗.  إدارة البرنامج (درجة التقييم اإلجمالية _________2المعيار 
 
 
 

 مذكرة تفسيرية بشأن ترتيبات تنفيذ البرنامج. 
 

  توصيف عملية التحقق من وإعداد التقرير عن هذا المعيار. 
  في توصيفات المهام الوظيفيةتحديد مسؤوليات القائمين بإدارة البرنامج (رئيس القسم)  -1
ات والبرامج توفر قدر كاف من المرونة على مستوى القسم يسمح باالستجابة السريعة لتقويم المقرر -2  .والتغيرات في متطلبات نواتج تعلم البرنامج
يضمن القائمون بإدارة البرنامج أنه في حالة الحاجة للقيام بإجراءات ما، فإنها تـُنجز بفاعلية وفي الوقت  -3

 المناسب. 
توفير النصح واإلرشاد لهيئة التدريس والموظفين في البرنامج بشكل يسهم في التطوير الشخصي    -4

  والمهني لهم.
 
 

    _____ نجمة) ∗∗(درجة التقييم اإلجمالية ____. إدارة ضمان جودة البرنامج 3المعيار 
ور األهمية حول مخرجات التعلم الحاصلة من كل مناسبة، وما تم من خطط للتطوير و تم تنفيذه. ويجب أن  تتمحمن جهة اخرى. ويجب أن تتم تقييمات دورية للجودة داخل كل مقرر دراسي بناًء على أدلة صحيحة ومعاييرقياس يجب أن يلتزم األساتذة وغيرهم من المشاركين في البرنامج  بتطوير أدائهم من جهة, وتطوير جودة البرنامج ككل   
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  مقرر دراسي اسهاماً في تحقيق أهداف البرنامج ككل.  
 

مذكرة تفسيرية : قدم وصفاً وتعليقاً  حول عمليات ضمان الجودة المطبقة , المتعلقة بشكل خاص  بمؤشرات و 
 معايير االمتياز لألداء  وتحقيق المستوى المطلوب. 

 
  توصيف عملية التحقق من وإعداد التقرير عن هذا المعيار . 

التخطيط المعتاد للبرنامج وفي ترتيبات تنفيذه، وذلك بشكل كامل يتم دمج عمليات ضمان الجودة في عمليات  -1
  بحيث تصبح جزءاً  ال يتجزأ منها) .(

التي يتم وأدوات استطالع الرأي تستخدم عمليات ضمان الجودة في البرنامج النماذَج الموحدة (المشتركة)  -2
 استخدامها في المؤسسة التعليمية، كما تجمع أي بيانات خاصة يتطلبها البرنامج المعني

يتولى أحُد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج مسؤولَيةَ قيادة ودعم إدارة عمليات ضمان الجودة. ويجب أن  -3
 في أنشطة مركزضمان الجودة.ن يشرك الشخُص المسؤول هيئة التدريس والموظفين اآلخري

 
. ارجع إلى األدلة التي تم الحصول عليها , وقدم تقريرا موجزا بنقاط قوة معينة ، تقييم جودة تنفيذ البرامج

  ومجاالت تحتاج إلى  تطوير، وأولويات في التنفيذ.
  تم استطالع اراء الطالبات حول مدى الرضا عن البرنامج وعن المقررات الدراسية.

  :القوةنقاط 
العالقة بين الرسالة  –استخدام صيغة الرسالة -ع الرسالة ومراجعتهاضعمليات و  -مالئمة رسالة المؤسسة
 واالهداف لكل الوحدات.

 
 
ذوي استشارة مستقلة من أشخاص يتم التحقق من صحة تفسيرات األدلة والبراهين الخاصة بالجودة عن طريق -1

 دم آليات غير متحيزة إلزالة التعارض بين اآلراء المختلفة.دراية بنوع النشاط المعني، كما تستخ
يتم التحقق من مستويات (معايير) نواتج التعلم التي حققها الطلبة مقارنة بمتطلبات "اإلطار الوطني  -2

 للمؤهالت" والمستويات المتحققة في البرامج  المشابهة في المؤسسات التعليمية المماثلة.
 

 
 
 

  
 

  _____ نجمة) **التعلم والتعليم. (درجة التقييم اإلجمالية ________. 4المعيار 
لتعليم. ويجب أن يتم تقييم جودة التدريس ومدى فعالية البرامج اشراكهم  في األنشطة الرامية إلى تطوير فعالية االمالئم لالطالع بمسؤولياتهم, واستخدام استراتيجيات تدريس تتالءم مع أنواع مختلفة من  مخرجات تعلم ، و النقاط المرجعية الخارجية  ذات الصلة. ويجب أن يتم تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالخبرة بالشكل ناسبة لتقابل أو الممارسة المهنية. ويجب تقييم معايير التعلم والتحقق منها من خالل عمليات  ومقاييس المرجعية ميجب أن تحدد بوضوح مخرجات تعلم الطالب ، بما يتمشى مع  " اإلطار الوطني للمؤهالت" ومتطلبات سوق العمل    الرأي  واستنتاج األدلة  اتوالخريجين وأصحاب العمل  باستخدام استطالع لطالب ا تقويم من قبلمن خالل عمليات    من هذه المصادر كأساس لخطط  التطوير. 
  

معيار التعلم والتعلم هو أهم اعتبار في أي تقويم ذاتي للبرنامج. وينبغي أن تتضمن المعلومات المقدمة  على 
مؤشرات تستخدم كدالئل على األداء , وتتضمن ايضاً أولويات واستراتيجيات التطوير. وينبغي اإلشارة إلى نتائج 

ات للتأكد من مستوى تحصيل الطالب بالمقارنة مع العمليات المتبعة. فعلى سبيل المثال: إذا ما اتخذت  خطو
 مقاييس المرجعية خارجية مناسبة، فما هي تلك الخطوات وما هي النتائج التي تم الوصول إليها؟ 

الرأي أو التحقيق الخاص أو في التقارير السنوية  اتوال داعي لتكرار المعلومات الواردة في التقارير واستطالع
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  ى بإيجازها واالشارة الى مواضع المعلومات التفصيلية. للبرنامج , انما يكتف
  

ينبغي أن تدرج في كل قسم أدناه مذكرات تفسيرية عن العمليات المتّبعة أو اإلجراءات التنظيمية المتعلقة باألقسام 
  التالية.  

  
 
 
توصيف عملية التحقق من وإعداد تقرير عن معايير التعلم والتعلم. (يمكن توفير مزيد من المعلومات في االجزاء 

  تتم عملية التحقق من خالل  الفرعية أدناه , إذا لزم األمر). 
 توصيفالبرنامجوجميعالمقرراتووجودهابمكتبالجودةبالقسم -1
 عمالستباناتعلىمستوىأعضاءهيئةالتدريسوالطالببالكلية -2
 صورةمنإعالناتعمادةالجودةوصورةمنتسجيلعضوبالدوراتالمختلفة -3
 صورةمنخطابالجودةالخاصبالقسممنقبللجنةالجودةبالجامعة -4

   
    )نجمة___ ***__________ درجة التقييم اإلجمالية. (مخرجات تعلم الطالب 4.1الجزء الفرعي 

  .المرجوة من هذا البرنامج, توصيف إجراءات ضمان مالئمة وكفاية مخرجات تعلم الطالب 
أكتب اإلجراءات المتبعة لضمان انسجام المتطلبات المأمولة مع العمل الوظيفي او المهني كما حددتها توصيات أو 

وينبغي أن ". هالت الوطنيةأطر عمل المؤ"شروط الخبراء أو الهيئات المهنية أو جهات االعتماد ذات الصلة ب 
  الدالئل المتعلقة: مالحظة. (يتضمن التقرير نتائج اإلجراءات، وليس مجرد نتائج ما اذا كانت قد اتبعت أم ال

    ).أدناه 4.4يجب ان ينظر بها في الجزء الفرعي , بمستوى اداء الطالب ضمن مخرجات التعلم المأمولة
اإلجراءات التي تضمن مالئمة وكفاية . يحتوي على مقررات تربويّة البرنامج هو باألساس بكالوريوس رياضيات

  :مخرجات تعّلم الطالبات هي
لة في الجامعات الداخلية والخارجيةاثالمقارنة بالبرامج المم.  
رصد آراء الخبراء في أداء الطالبات عند قيامهن بالتجربة الميدانية.  
 مقررات البرنامجتفعيل آراء الطالبات في الطرق المتوخاة لتدريس.    

قم باإلشارة إلى األدلة على مالئمة وكفاية نتائج تعلم الطالب المرجوة من هذا . تقييم مخرجات تعلم الطالب
     .وقدم تقريراً يتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب التطوير، وأولويات التنفيذ,   البرنامج

خبراتهن المهنيّة أحسن دليل على مالئمة وكفاية نتائج تعلّم الطالبات من هذا استطالعات آراء الخريجات وتقييم 
     .البرنامج لكن معطيات قسم الرياضيات في هذا المجال محدودة

  )نجمة____ **_________درجة التقييم اإلجمالية . (إجراءات تطوير البرنامج 4.2الجزء الفرعي 
   .برنامج وعمل التغييرات الالزمةقم بتوصيف اإلجراءات المتبعة لتطوير ال

  :تطوير البرنامجيمرعبر
ترتيب تصاعدي محكم للمقررات.  
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توزيع عدد المقررات السنوي لكل مستوى.  
إرساء التخصص في المستوى الثامن.  
تطوير محتوى المقررات بما يتماشى مع المواصفات الدولية.  
دعم الدروس التطبيقية.    

  وقدم تقريراً يتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت التي, أشر إلى األدلة . تقييم إجراءات تطوير البرنامج
  .تتطلب التطوير، وأولويات التنفيذ

تطوير البرنامج يقتصر اآلن على المجهودات الفردية التي يسعى من ورائها أعضاء هيئة التدريس إلى تنفيذ 
   ه  بأحسن الطرق

  )نجمة__ ***______درجة التقييم اإلجمالية . (وعمليات المراجعةتقييم البرنامج  4.3الجزء الفرعي 
   .قم بتوصيف العمليات المتبعة لتقييم ومراجعة البرنامج

  :عملية تقييم البرنامج مبنية على
ا وتحليلهاليرصد نتائج الطالبات فص.  
آراء هيئة التدريس في سير عملية التعلّم.  
 خالل التربية الميدانية والتجربة المهنيةآراء الخبراء في أداء الطالبات من.      

  وقدم تقريراً يتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت, أشر إلى األدلة . تقييم عمليات تقييم ومراجعة البرنامج
  .التي تتطلب التطوير، وأولويات التنفيذ

  الجزء االستنتاجات التي توصل اليهاباإلضافة إلى تقديم معلومات عن نوعية هذه العمليات، ينبغي أن يتضمن هذا 
  وينبغي اإلشارة إلى المعلومات الخاصة بالمؤشرات ونتائج. بشأن جودة البرنامج نتيجة الستخدام هذه العمليات

    .الدراسات االستطالعية ، حسبما يلزم
     .تحليل هذه النقاط ينشأ عنه إمكانية مراجعة نقاط الضعف في البرنامج

  )نجمة____ ***_________درجة التقييم اإلجمالية . (تقويم الطالب 4.4الجزء الفرعي 
    .قم بتوصيف استراتيجيات تقويم الطالب في البرنامج واإلجراءات المتبعة لتحقق معايير اإلنجاز لدى الطالب

  :تقّوم الطالبات على ثالث مستويات
 متعّددة األجوبةالمشاركة أثناء المحاضرات والدروس التطبيقيّة بإعطاء أسئلة.  
إرجاع الفروض المنزلية المواكبة لنسق المحاضرات.    
اختبارات أعمال السنة.  
ئية أثناء المحاضراتااختبارات فج.  
النهائية االمتحانات.        
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باإلضافة إلى تقويم . أشر إلى األدلة على مدى فعالية عمليات تقويم الطالب. تقييم إجراءات تقويم الطالب

وذلك , ينبغي لهذه الجزئية أن تشتمل على دليل على تحقق معايير مخرجات تعلم الطالب , المتبعةالعمليات 
وينبغي لتقرير هذا الجزء الفرعي أن يتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت . بالمقارنة بمعايير امتياز مناسبة 

    .التي تتطلب التطوير، وأولويات التنفيذ
     .ثل لما هو متداول بالجامعات العالميةأسلوب التقييم المقترح مما

  
  )نجمة___ *___درجة التقييم اإلجمالية. (المساعدات التعليمية المقدمة للطالب 4.5الجزء الفرعي 

: مثال( قم بتوصيف موجز لطبيعة المساعدة المقدمة بالنسبة للنقاط المدرجة في هذا الجزء الفرعي من المعيار
مكتبية ، تحديد االحتياج و المساعدة الفعلية، اإلحالة الى خدمات الدعم برامج توجيهيه، ساعات 

  ).الخ...المتوافرة
 :تتُم مساعدة الطالبات على مستويين

األّول متعلق بمهام أعضاء هيئة التدريس من ساعات مكتبية والرّد على استفسارات الطالبات عبر االنترنيت 
  .والتواصل معهن باستمرار

و مقترح من أعضاء هيئة التدريس بخصوص إعطاء دروس دعم للطالبات يتم خاللها أّما الثاني فه
  .مراجعة المفاهيم الرياضية األساسية

  
أشر إلى األدلة على مدى فعالية عمليات المساعدة التعليمية . تقييم عمليات المساعدة التعليمية المقدمة للطالب

المساعدة التي يحتاج إليها الطالب بالفعل؟ هل تقدم وفق ما هو هل هي : مثال. (المقدمة للطالب في هذا البرنامج
وينبغي للتقرير أن يتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب ) . مخطط له؟ وكيف يقيّمها الطالب؟

  .التطوير، وأولويات التنفيذ
  .شرا فعلياآراء الطالبات عبر االستبيانات المتاحة وتحسن درجاتهن خالل الفصل يكونان مؤ

  
 

  )نجمة_____ ***________ درجة التقييم اإلجمالية. (جودة التدريس 4.6الجزء الفرعي 
  

ينبغي تقديم معلومات عن تخطيط استراتيجيات التدريس لتطوير مخرجات التعلم المأمولة في هذا البرنامج، 
وينبغي أن يتضمن هذا . والبرامجولتقييم جودة التدريس، وعمليات إعداد تقارير ودراسة المقرر الدراسي 

( القسم جدوال يبين نسبة المدرسين الذين يتم تقويم تدريسهم بشكل منتظم من خالل استطالع الرأي مع الطالب
  ).أو من خالل آليات أخرى
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المحاضرات في معظمها موكلة ألعضاء هيئة تدريس لهم كفاءة وخبرة وكلهم معنيّين بالتقييم من طرف 
  .عبر االستبيانات الموزعة عليهن وذلك في كّل المقرراتالطالبات 

  
وينبغي للتقرير أن يتضمن موجزاً لنقاط القوة، . أشر إلى األدلة على جودة التدريس .تقييم جودة التدريس

كما ينبغي أن يتضمن موجزاً لبيانات استطالع الرأي مع . والمجاالت التي تتطلب التطوير، وأولويات التنفيذ
الستخدامها في التقييم الكلي للبرنامج والمقررات الدراسية، مع تقديم معلومات عن حجم العينة و معدل الطالب 

  .وتقدم كذلك معلومات من استبيانات مماثلة من اجل المقارنة. االستجابة لتلك االستبيانات
  :نقاط  القوة

 يتسقتدريسالمقرراتمعالمفرداتالمعطاةللطلبةومعتوصيفاتالمقررات -1
 المقراراتيتمإعالمالطلبةمقدماوبصورةكاملةبمتطلباتالمقرراتمنخاللتوصيفات -2
 تتناسباستراتيجياتالتدريسمعاألنواعالمختلفةمننواتجالتعلمالتييستهدفالبرنامجتطويرها -3
  تدريسكلمقررمنالمقرراتبتقارير عن  تزويدالقائمينبإدارةالبرنامج -4

  :مجاالتتحتاجالىتطوير
 .الكتبالمقررةوالمراجعحديثةوتتضمنآخرالتطوراتفيمجااللدراسة - 1
 .تُستخدمنظمفعالةلتقويمالمقرراتوالتدريس - 2
 تتوافرالكتبالمقررةوغيرهامنالمتطلباتاألخرى - 3

  
  ).نجمة__ درجة التقييم اإلجمالية .(الدعم المقدم من أجل تطوير جودة التدريس 4.7الجزء الفرعي 

  
أو / وأدرج جدوال يبين مدى مشاركة العاملين في التدريب و. تطوير جودة التدريسقم بتوصيف استراتيجيات 

وينبغي أن يتضمن . غير ذلك من األنشطة الرامية لتطوير التدريس، وغيرها من األنشطة المهنية ذات الصلة
اكل في جودة التوصيف العمليات المتبعة في التحقق من والتعامل مع الحاالت التي تشير األدلة إلى وجود مش

  . وأن يتضمن التوصيف ترتيبات لتقدير لألداء التدريسي المتميز. التدريس
  ال ينطبق 

اشر إلى األدلة على مدى فعالية االستراتيجيات . تقييم العمليات الرامية الى دعم التطوير في جودة التدريس
يمكن . تطلب التطوير، وأولويات التنفيذالمتبعة، وقدم تقريراً يتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت التي ت

لألدلة أن تشمل موضوعات مثل معلومات حول التوجهات العامة في تقييمات الطالب للمقررات الدراسية 
  .والردود الواردة في استبيانات المشاركين في البرنامج المقدمة
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    )نجمة______ ***_____ اإلجماليةدرجة التقييم . ((مؤهالت وخبرات المدرسين 4.8الجزء الفرعي 
  ينبغي أن ترفق جدوالً يحوي قائمة. المتعلقة بمتطلبات البرنامج , قم بالتعليق على مؤهالت وخبرات المدرسين 

بمدرسي البرنامج، وأعلى المؤهالت األكاديمية التي يحملونها، مع اإلشارة إلى جانب أسمائهم إن كانت 
    .جال دراستهم العليا أم الالمقررات التي يدرسونها ضمن م

معظم أعضاء هيئة التدريس لهم الكفاءة والخبرة التعليمية الكافية لتدريس كّل مقّرر حتى وإن كان خارج 
    .اختصاصه

وقدم تقريراً يتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي , اشر إلى األدلة . تقييم مؤهالت وخبرات المدرسين
  .ت التنفيذتتطلب التطوير، وأولويا

  .السيرة الذاتية المعطاة من طرف كل عضو هيئة التدريس خير دليل على ذلك
 

    )نجمة____ 0__درجة التقييم اإلجمالية ). التدريب ( أنشطة الخبرة الميدانية  4.9الجزء الفرعي 
    .والتخطيط لتطويرها), التدريب ( قم بتوصيف إجراءات التخطيط ألنشطة الخبرة الميدانية 

المعطيات المتوفرة بالقسم حول إنجازات البرنامج محدودة وال تمكن من إعطاء فكرة موضوعية على أنشطة 
  .الخبرة الميدانية وتقييمها

  
قدم تقريراً يتضمن موجزاً لنقاط القوة، والمجاالت التي تتطلب التطوير، وأولويات . تقييم أنشطة الخبرة الميدانية

     .التنفيذ
    )نجمة________ 0_____درجة التقييم اإلجمالية (  ).إن وجدت(العمليات المشتركة مع مؤسسات تعليمية أخرى  4.10الجزء الفرعي 

فعليك بوصف ما يتم , أو تنفيذ البرنامج / إذا كان هناك شراكات مع مؤسسات أخرى للمساعدة في التخطيط ل و
  .ألنشطةمن خالل هذه الشراكات، وشرح ما تم عمله لتقييم فعالية تلك ا

  
الشراكة مع مؤسسات جامعية أخرى تقوم في الوقت الحاضر على ارتباطات بعض أعضاء هيئة التدريس مع 

  .مؤسسات داخلية وخارجية على مستوى البحث العلمي
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اشر إلى األدلة وقدم تقريراً يتضمن موجزاً عن نقاط القوة، والمجاالت ) إن وجدت. (تقييم العمليات المشتركة

  .ب التطوير، وأولويات التنفيذالتي تتطل
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  نجمة)     ****إدارة  شؤون الطالب و خدمات الدعم الطالبي. (درجة التقييم اإلجمالية 5المعيار 
     بمجاالت الدراسة التي تم تناولها في هذا البرنامج. للجميع، ويجري تنفيذها بعدالة. ويجب أن  تقدم االستشارة بشأن السيرة المهنية فيما يتصل بالمهن المتعلقة ون آليات تسوية التظلمات والمنازعات مبينة بوضوح، ومعلنة وللزومها في مراحل الحقة من البرنامج. ويجب أن تكتوفر معلومات واضحة عن شروط ومعايير القبول  واالتمام  لهذا البرنامج , وذلك لمن يرغب بالتقدم للبرنامج , يجب أن تتسم إجراءات قبول الطالب بالفعالية والعدالة واالستجابة الحتياجات الطالب الملتحقين بالبرنامج. وينبغي    االلتزام بنفس 

جزء كبير من المسؤولية عن هذا المعيار  يقع على عاتق إدارة المؤسسات التعليمية اكثر منه على إدارة البرامج ,  
مع اختالف اإلجراءات من مؤسسة ألخرى. وبغض النظر عمن هو المسؤول يبقى هذا المعيار على اهمية كبيرة في 

يس فقط على ما يجري داخل القسم أو البرنامج، ولكن أيضا تقويم جودة البرنامج. وفي هذا الجزء البد من التعليق ل
   على كيفية تأثير تقديم الخدمات في مكان آخر في المؤسسة على جودة البرنامج و مخرجات تعلم الطالب. 

  .تُعّدمذكرةتفسيريةبشأنإجراءاتإدارةشؤونالطالبوخدماتالدعمالطالبي
  .يارصفالعملياتالمتبعةفيتقييماألداءالمتعلقبهذاالمع

  .تمتعمليةالتحققمنخالل
 عمالستباناتعلىمستوىأعضاءهيئةالتدريسبالكلية -1
 .عمالستباناتعلىمستوىطالبالكلية -2
 .عمالستباناتعلىمستوىمنسوبيالكليةمنالموظفين -3
  

  إجراءات إدارة شؤون الطالب وخدمات الدعم الطالبي.  
  يحتوي على المعلومات التالية: إلكترونياإيجاد دليل تعريفي  مكتوب و رقيا و  )1

 شهادية و التوظيفية .المخرجات   البرنامج   -
 شروط القبول بالبرنامج. -
 مدة الدراسة  بالبرنامج . -
 من الناحية الزمنية و المحتوى العلمي.  بالبرنامجتفاصيل المقررات التي سيدرسها الطالب  -
 و شروط النجاح. االختبارتفاصيل طريقة  -

إرشاد به موظف إداري قار مهمته تعريف الطالب بالخدمات المقدمة لهم و الفرص إيجاد مكتب  )2
  المتاحة كما يبين لهم حقوقهم وواجباتهم و مسؤولياتهم.

 لمتابعة تقدم الطلبة طوال مدة دراستهم في البرامج.(آلية) إجراءات مبرمجة أوتوماتيكياً  دإيجا )3
  ة للطالب.وجود مكتب مكلف بمراقبة جودة الخدمات المقدم )4

 
  . العمليات المتبعة في تقييم األداء المتعلق بهذا المعيار 

إعالمالطالببالالئحةالمنظمةللقبولوالتسجيلبالبرنامج, و ذلك بنشرها في موقع ويب الكلية و طبعها في شكل  )1
 مطويات.

 .وجودلوحاتتعريفيةبالبرنامجوقواعدالقبول )2  
 

 وجودقاعدةبياناتورقية و إلكترونيةألسماء الطالب و أنشطتهم  الفصلية و غير الفصلية و نتائجهم.  )3
 .وجودآليةلالحتفاظبسجالتللطالب )4 
 .وجوددليلتعريفيبالبرنامج )5 
 

 وجودإحصاءاتطالبية و إستخدامهافيالتخطيطللبرنامجووضعخطط للتحسين.  )6
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  ) _______ نجمة2مصادر التعلم. (درجة التقييم اإلجمالية ______ 6المعيار 
  البرنامج والطرق المتبعة في التدريس. االحتياجات الخاصة بالمراجع, ومصادر اإلنترنت و الحاسب , وطبيعة المساعدة في استخدام هذه التجهيزات تبعا لطبيعة ا.، و يشترك المدرسون  والطالب في تقييم ما يقدم من تلك المصادر. و تختلف طبيعة التدريس قبل وقت كاف, ليتسنى توفيرهلطالب البرنامج الوصول إليها عند الحاجة. وال بد من تأمين معلومات عن المتطلبات الالزمة, وذلك من قبل أعضاء هيئة يجب أن تكون مصادر و مواد التعلم والخدمات المرتبطة به كافية لتلبية احتياجات البرنامج والمقررات المقدمة فيه، ويمكن   
 

ين مصادر التعلم الالزمة للبرنامج، وتشتمل على الفرص المتاحة للمدرسين أو مديري تعد مذكرة تفسيرية بشأن عمليات تأم
البرنامج  في سبيل توفير المصادر الضرورية ؛ وكذلك  معلومات عن الخدمات المقدمة وساعات توفرها ، وما هو مرصود لكل 

  قسم...الخ. 

 .رنام.استطالعآراءالطالبحولنظامالقبولوالتسجيلبالب )7 
 

. ارجع إلى األدلة التي تم الوصول اليها تقييم إجراءات إدارة شؤون الطالب وخدمات الدعم الطالبي في هذا البرنامج
حول هذا المعيار وأجزائه الفرعية , وقدم تقريرا موجزا بنقاط قوة معيّنة ، ومجاالت  تحتاج إلى تطوير، وأولويات  

   في التنفيذ. 
 ذات نقاط قوة:اجرات  )1

يتوافر مرشدو الطلبة، الملمون بتفاصيل متطلبات المقررات لمساعدة   .أ 
 .وإثناءهاقبل بدء عمليات التسجيل الطلبة، 

يتم التحديد، وبوضوح، للقواعد التي تنظم القبول المشتمل على ساعات   .ب 
 معتمدة من دراسات سابقة.

ت تتاح كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة للجميع، بما في ذلك المعلوما  .ج 
الخاصة بأنواع البرامـج والمقررات التي تقدمها ومتطلبات البرنامج 

 الخـدمات وغيرها من المعلومات المتصلة بها، بحيثووالتكاليف المالية 
توجد قواعد، واضحة ويتم االلتزام بها، تحكم سرية المعلومات وتضبط   .د 

 عملية الوصول إلى السجالت الفردية للطلبة.
أحقية الطلبة في التخرج حسب متطلبات البرنامج يتم التحقق رسمياً من   .ه 

 والمقررات.
 . يتم توضيح الحضور المطلوب للطلبة ، ويتم متابعة ذلك وتطبيقه  .و 
، التي يحق للطالب اللجوء النص صراحة على إجراءات االستئناف والتظلم   .ز 

 إليها.
 إجراءات تحتاج إلى تطوير )2

بما يضمن فهمهم الكامل شامل للطلبة الجدد تهيئة وتوجيه تقديم برنامج   .أ 
 ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة لهم، وواجباتهم ومسؤولياتهم.

توفير نظام سجالت الطلبة، وبشكل منتظم، البيانات اإلحصائية الالزمة   .ب 
 لعمليات التخطيط، وإعداد التقارير وضمان الجودة.

ي، بما في إيجاد سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك األكاديم  .ج 
 وغير ذلك من أنواع الغش.انتحال (سرقة) أفكار اآلخرين ذلك 

إيجاد نظام دعم طالبي فعال، يمّكن من تحديد الطالب الذين يعانون من   .د 
مشكالت، وتقديم المساعدة في حل المشكالت الشخصية، أو الدراسية، أو 

 المالية، أو العائلية، أو النفسية، أو الصحية.
، ولتقويم جودة الخدمات لضمان الرعاية الطالبية عة فعـالة إيجاد آليات متاب  .ه 

 المقدمة لهم.
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  ما تم التوصل اليه من أدلة.  صف العمليات المتبعة في تقييم هذا المعيار واذكر بإيجاز
 .عمالستباناتعلىمستوىأعضاءهيئةالتدريسبالكلية -1 تمت عملية التحقق من خالل:

 .عمالستباناتعلىمستوىطالبالكلية -2 
. ارجع إلى األدلة التي تم الوصول اليها حول هذا المعيار وأجزائه الفرعية , تقييم مصادر التعلم المتاحة للطالب في البرنامج 

 :نقاطالقوة وقدم تقريرا موجزا بنقاط قوة معينة ، والمجاالت التي تحتاج إلى تطوير، وأولويات التنفيذ.  
 .لوبةلدعمالتعليموالتعلمتقومهيئةالتدريسالمسؤولةعنالبرنامجومقرراتهالدراسيةبتقديمالمشورة،بشكلمنتظمعنالموادالمط -1

 
    .مصادرالتعلموخدماتها،ومدىاستخدامها،واتساقهامعمتطلباتالتعليموالتعلم تشاركهيئةالتدريسوالطلبةفياستطالعاتآراءالمستخدمينالتيتتناولمدىكفاية -2

  
 .مستخدمينتتاحالمكتبةومراكزمصادرالتعلموغيرهامنالمرافقوالخدماتذاتالعالقةلساعاتطويلةوكافيةتضمنتوفرهذهالخدماتوفقاحتياجاتال -3

  :مجاالتتحتاجالىتطوير 
 .تستخدمالبياناتالمتعلقةبمدىاستخداممصادرالتعلمالخاصةبالبرنامجفيعملياتتقويمالتعليموالتعلمفيالبرنامج -1  
  

يعطىالقائمونبإدارةالبرنامجأوممثلوالبرنامجالفرصةلإلسهامفيتقويمعملياتالتخطيطالمسبقلتوفيرالمصادروالخدمات،وذل -2
 حول البرنامج. كباإلضافةإلىمشاركتهمفياالستطالعاتالمسحية

 والتييجبحجزهافيالمكتبة )المصادر( تقومهيئةالتدريسبتقديمالمشورة،بصورةمنتظمة،حواللموادالمرجعية -3 
 )1 أقسامالكتبوالمراجعالمحجوزةفي(

 .لضمانوصواللمستخدمينللمصادرالضرورية،كماتتماالستجابةبشكلمناسبلهذهالمشورةالتيتقدمهاهيئة التدريس
 

 .فيقسمالكتبالمحجوزة )الخاصةبالمقررات( يتماالحتفاظبالموادوالمراجعالمطلوبةبكثرةوالمطلوبةللقراءة -4
 -يهبفاعليةوبشكليعتمدعل - يتمتسهياللوصول -5  

 .إلىقواعدالبياناتاإللكترونيةوالموادالبحثيةوالمجالتالعلميةالمتعلقةبالبرامج
 .تقدمالمكتبةبرامجتهيئةإرشاديةوتدريبللطلبةوغيرهممنالمستخدمينالجددلتهيئتهمالستخداممرافقالمكتبةوخدماتها -6  

 .وطرقاستخدامهذهالمعلوماتيتمتقديمالمساعدةلمستخدميالمكتبةفيعملياتالبحثوالوصوإللىالمعلوماتالتييريدونها -7 
 .التيتتممنخاللهااإلجابةعناألسئلةالمتعمقةبواسطةأمناءمكتبةمؤهلين "خدمةتوفيرالمراجع" تتوفربالمكتبة -8 
  

أوأوتوماتيكية،ذاتإمكاناتبحثية،لتساعدفيالوصوللمصادرلمعلوماتداخاللمؤسسةالتعليميةأوبمج/توجدأنظمةإلكترونيةو -9
 .موعاتأخرى

  
 .غييراتفيخدماتالمكتبةأوساعاتالعملفيهايتمإطالعهيئةالتدريسوالطلبةفيالبرنامجعلىمايستجدمنتطوراتفيالمكتبةمثالقتناءموادمرجعية،أوعقدبرامجتدريبية،أوأيت -10
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  :أولوياتالتنفيذ
  

 توافرعددمنالمراجعوعددكافيمرشدينللطالبملمونبتفاصيلمتطلباتالمقررات -1
  

 عاتعماللمكتبةوبالقراراتالمتخذةوالمتعلقةتعريفالطلبةبالخطةالدراسيةوسا -2
  بالساعاتالمحتسبةمندراساتهمالسابقة

  
 تقديمبرنامجتهيئةوتوجيهشاملللطلبةالجددبمايضمنفهمهمالكاملألنواعالخدماتو -3

 االمكانياتالمتاحةلهم
  

 هيئةالتدريسوبشكليعتمدعليةوتسهياللوصولبفاعليةاليالمراجعوالمكتبةوعض -4
 اليقواعدالبياناتاالليكترونيةوالموادالبحثية

 
  
  نجمة)  *** المرافق والتجهيزات. (درجة التقييم اإلجمالية  7لمعيار ا

  والتجهيزات بشكل منتظم وتقييم حسن استخدامها من خالل المشاورات مع المدرسين و العاملين و الطالب. يجب أن يتوفر ما يكفي من المرافق والتجهيزات الالزمة للتعليم والتعلم في البرنامج. وينبغي مراقبة استخدام هذه المرافق  
عاتق إدارة المؤسسات التعليمية اكثر منه على إدارة البرامج , مع اختالف جزء كبير من المسؤولية عن هذا المعيار  يقع على   

اإلجراءات من مؤسسة ألخرى. وبغض النظر عمن هو المسؤول عن توفير هذه المرافق والتجهيزات, يبقى هذا المعيار على 
يجري داخل القسم أو البرنامج، ولكن اهمية كبيرة في تقويم جودة البرنامج. وفي هذا الجزء البد من التعليق ليس فقط على ما 

أيضا على مدى تأثير تقديم الخدمات في مكان آخر في المؤسسة على جودة البرنامج بغض النظر عن صاحب المسئولية. تشمل 
هذه المسائل، على سبيل المثال، مدى كفاية مرافق المختبرات والفصول الدراسية، ومدى توفر التجهيزات وصيانتها، ومدى 

تها للبرنامج   وترتيباته الزمنيه، ومدى توفرها، وصيانتها، والدعم الفني لمعدات تكنولوجيا المعلومات بما يلبي احتياجات مالءم
  البرنامج. 

  
 
 مذكرة تفسيرية بشأن إجراءات توفير المرافق والتجهيزات.  

وذلك لضمان وضع المواصفات المناسبة الحتياجات  ’ يشارك ممثلو البرنامج في عمليات التخطيط لتوفير المرافق والتجهيزات 
تحقق عملياُت توفير المرافق والتجهيزات التوازن بين احتياجات البرنامج وسياسات المؤسسة التعليمية بما يجب أن  البرنامج. و

 ة ة . من النقاط التي يجب أن تراعيها هذه العملية:يضمن التوافق في األنظمة والموارد المتاح
 

التجهيزاُت التي يتم شراؤها احتياجاِت البرنامج، كما أنها تتسق مع السياسات الخاصة بالمؤسسة التعليمية بما تلبي  )1
 يحقق التوافق، قدر اإلمكان، في نظم األجهزة والبرمجيات في كافة أرجاء المؤسسة التعليمية.

لالحتياجات الحالية والمتوقعة التي قد  مناسبتهاتتم استشارة هيئة التدريس قبل شراء التجهيزات األساسية لضمان  )2
 .تظهر مستقبالً 

وضع الخطط والجداول الزمنية لعمليات الشراء، والصيانة واالستبدال حسب تتضمن عمليات التخطيط للتجهيزات  )3
 الجدول المحدد.

رجعيا مع ما لدى معايير توفير المرافق، الخاصة بالتدريس والمعامل  والبحث، مع البرنامج ويتم مقارنتها م تتناسب )4
المؤسسات األخرى المماثلة لها (يشمل ذلك أشياء مثل سعة قاعات التدريس، ومرافق المعامل وتجهيزاتها، وسهولة 

 الوصول لمرافق الحاسب اآللي والبرمجيات الالزمة، وأماكن الدراسة الفردية، وتجهيزات البحث العلمي).
 

  م المرافق والتجهيزات في البرنامج. توصيف العمليات المتبعة عند تقييم جودة تقدي
يجب أن تكون المرافق والتجهيزات على درجة عالية من الجودة، مع استخدام استراتيجيات فعالة لتقويم مدى كفايتها لحاجة 

  :البرنامج، وجودتها، والخدمات المتصلة بها
ل كفاية المرافق وجودتها، إضافة إلى عمليات تقيـيم الجودة التغذية الراجعة من المستخدمين األساسيين حوتتضمن  )1

 آليات محددة للتعامل مع هذه اآلراء واالستجابة لها.
2(  

 تتحقق في المرافق والتجهيزات متطلبات الصحة والسالمة، مع توفير التدريب المناسب للمستخدمين.
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 تتوافر مرافق كافية تتيح للطلبة الحصول على االستشارات الخصوصية من هيئة التدريس. )3
االحتياجات ذوي اإلعاقات الجسدية أو غيرها من تتوافر مرافق مناسبة خاصة بالطلبة، و هيئة التدريس، والموظفين من  )4

 الخاصة.
معايير توفير المرافق، الخاصة بالتدريس والمعامل  والبحث، مع البرنامج ويتم مقارنتها مرجعيا مع ما لدى  تتناسب )5

ذلك أشياء مثل سعة قاعات التدريس، ومرافق المعامل وتجهيزاتها، وسهولة المؤسسات األخرى المماثلة لها (يشمل 
 الوصول لمرافق الحاسب اآللي والبرمجيات الالزمة، وأماكن الدراسة الفردية، وتجهيزات البحث العلمي).

  
 
 

. ارجع إلى األدلة التي تم الوصول اليها حول هذا المعيار وأجزائه الفرعية. وقدم تقييم المرافق والتجهيزات المقدمة في البرنامج
  تقريرا موجزا بنقاط قوة معينة، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطوير، وأولويات التنفيذ. 

 نقاط القوة: )1
 .تتحقق في المرافق والتجهيزات متطلبات الصحة والسالم  .أ 
 توفير التدريب المناسب للمستخدمين.   .ب 
 التغذية الراجعة من المستخدمين األساسيين حول كفاية المرافق وجودتها.عن طريق  عمليات تقيـيم الجودة   .ج 

 النقاط التي تحتاج إلى تحسين: )2
مقارنتها مرجعيا .و معايير توفير المرافق، الخاصة بالتدريس والمعامل  والبحث، مع البرنامج  تناسب  .أ 

ها (يشمل ذلك أشياء مثل سعة قاعات التدريس، ومرافق مع ما لدى المؤسسات األخرى المماثلة ل
المعامل وتجهيزاتها، وسهولة الوصول لمرافق الحاسب اآللي والبرمجيات الالزمة، وأماكن الدراسة 

 الفردية، وتجهيزات البحث العلمي).
 توفر مرافق كافية تتيح للطلبة الحصول على االستشارات الخصوصية من هيئة التدريس.  .ب 
ذوي اإلعاقات الجسدية أو فق مناسبة خاصة بالطلبة، و هيئة التدريس، والموظفين من فر مراوت  .ج 

 االحتياجات الخاصة.غيرها من 
 
 

  ) ________ نجمة1اإلدارة والتخطيط المالي. (درجة التقييم اإلجمالية _____ 8المعيار  
  مناسبة من االطالع بالمسؤولية ، وتقديم  التقارير. الكافية من اجل إدارة فعالة ولالستجابة لألحداث غير المتوقعة. هذه المرونة يجب أن تقترن بآليات  األقل. ويجب توفير المرونةلدراستها عند تحديد ميزانية المؤسسة. وينبغي أن تتيح عمليات الميزانية, التخطيط على المدى الطويل لمدة ثالث سنوات على يجب أن تكون الموارد المالية كافية من اجل تنفيذ فعال للبرنامج. يجب أن يتم التعريف بمتطلبات البرنامج قبل وقت كبير يكفي  
 
جزء كبير من المسؤولية عن أنشطة هذا المعيار يقع على عاتق إدارة المؤسسة اكثر منه على إدارة البرنامج. بغض النظر  (
من هو المسؤول عن هذا فإن كفاية الموارد واإلدارة والتخطيط المالي ذات تأثير على جودة البرنامج. وفي هذا الجزء البد من ع

  دراسة تأثير اإلدارة والتخطيط المالي على البرنامج، هذا باإلضافة إلى بقية األمور التي ينفذها مدراء البرنامج أنفسهم). 
  

 
  :نقاطالقوة بعة للتحقق من هذا المعيار واألدلة التي تم الوصول اليها حول و مدى كفاية هذا المعيار في البرنامج.  قم بتوصيف العمليات المت

 المواردالماليةالمتاحةللبرنامجكافيةلتقديمبرنامجعاليالجودةوتقارنالتكلفةبتكاليفبرامجمثيلةفيمؤسساتتعليميةأخرىمشابهة -1
  :مجاالتتحتاجالىتطوير

 يتمتوضيحاالستراتيجيةالمتبعةلمشاركةالتكلفةكمايتمتقديرالتكاليفوالعوائدعلىالمدىالمتوسطوالبعيد -1
 بتقديممقترحاتسنويةللميزانيةيوضحفيهاالمتطلباتالتفصيليةللبرنامج )أورئيسالقسمأوالعميد( يقوممنسقالبرنامج -2
 تدعممقترحاتُالميزانيةاألولوياتاالستراتيجيةلتطويرالبرنامج،وعملياتتحسينالجودة -3
 يشاركالقائمبإدارةالبرنامجأورئيسالقسمفيعمليةتخطيطالميزانية -4

 يشاركالقائمبإدارةالبرنامجأورئيسالقسمفيعمليةتخطيطالميزانيةو
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 يحرصالنظامالمحاسبيالمطبقعلىالمراقبةالدقيقة -5
 بالمرونةالكافيةلتفاديالصرفالمتسرع "زانيةترحياللمي" تتسمقواعد -6

  :أولوياتالتنفيذ
 .وضعخططللميزانيةلتخدماحتياجاتالبرنامجالتيتخرجعمايزودبهمنإدارةالجامعة -1
 اإلستفادةمنالمصادرالماليةحسبالالئحة -2
 يتمتفويضمديرالبرنامجبالصرفمنالميزانيةمنأجالإلدارةالفعالةللبرنامج -3
 يوفرنظامالمحاسبةمتابعةدقيقةومستمرةللصرفالذييقومبهمديرالبرنامج -4

 
  

 
 
 

 ______ نجمة) 3إجراءات التوظيف. (درجة التقييم اإلجمالية _______ 9المعيار 
  

يجب أن تكون لدى هيئة التدريس وغيرهم من العاملين المعرفة والخبرة الالزمتين بشكل خاص لعملهم في 
التدريس , أو غير ذلك من المسؤوليات. ويجب التحقق من هذه المؤهالت والخبرات قبل التعيين. ويجب اطالع 

. والبد من تقييم أداء جميع المدرسين المدرسين بكامل تفاصيل البرنامج ومسؤولياتهم التعليمية قبل أن يبدؤوا
 وبقية الموظفين بصورة دورية، و االعتراف باألداء المتميز , ودعم التطوير المهني , وتطوير مهارات التدريس.  

  
 
جزء كبير من المسؤولية عن أنشطة هذا المعيار  يقع على عاتق إدارة المؤسسة اكثر منه على إدارة البرنامج.  (

بغض النظر عمن هو المسؤول عن هذا فإن لعمليات التوظيف تأثير مهم في تقويم  جودة البرنامج. وفي هذا الجزء 
ؤثر على جودة البرنامج بغض النظر عمن يدير ذلك أو البد من التعليق على المسائل ذات الصلة بالتوظيف والتي ت

من يضع السياسات المؤثرة فيها. وهي تشتمل على األقل على تعيين هيئة التدريس ذات التأهيل المناسب، 
 ومشاركتها في األنشطة التطويرية والعلمية، واعدادها للمشاركة في البرنامج). 

 
 عيين ذات الصلة بهذا المعيار. مذكرة تفسيرية بشأن إجراءات التوظيف والت

 اجتياز المقابلة الشخصية -الدرجة العلمية -تم اختيار اعضاء هيئة  التدريس حسب التخصص
 

  لعمليات المتبعة لدراسة جودة األداء فيما يتعلق بهذا المعيار.قم بتوصيف ا
  
عمل استبيان عقب كل فصل دراسي من الطالبات عن استاذ  -مقابلة عضو هيئة التدريس ومعرفة درجته العلمية  

 .المقرر
 
 
 

. ارجع إلى األدلة التي تم الوصول اليها حول تحقق هذا المعيار وأجزائه الفرعية . تقييم إجراءات التعيين للبرنامج
 جاالت التي تحتاج إلى  تطوير، وأولويات التنفيذ.  وقدم تقريرا موجزا بنقاط قوة معينة، والم

 نقاط القوة
  والسمات الخبرات المطلوبة في مجاالتهم، تضمن عمليات التوظيف (والتعيين) أن لدى هيئة التدريس

  والخصائص الشخصية المناسبة، والخبرة والمهارات التي تفي بمتطلبات التدريس في البرنامج.
  الخاصة بالمرشحين قبل تـُفحص التوصيات المرجعية ويتم التحقق من صحة المؤهالت والخبرات

 تعيينهم.
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  يتم التحقق من مصداقية مؤهـالت المتقدمين للوظائف باستخدام إجراءاٍت للتأكد من مكانة وسمعة
في  ه المؤهالتاعتراف وزارة التعليم العالي بهذالمؤسسات التي حصلوا على مؤهالتهم منها، ويؤخذ 

 االعتبار.
  عـدد كـاٍف من أفراد هيئة التدريس من ذوي الخبرات الناجحة في المهن يتوفر في البرامج المهنية

 المعنية لتقديم النصيحة العملية واإلرشاد للطلبة حول متطلبات جهات العمل.
  مرة واحدة في كل تتسم المشاورات حول األداء الوظيفي باإليجابية والسرية، وتجرى بشكل رسمي

 عـام على األقل.
  ُعادلة ومناسبة للتطوير الشخصي ي ً عطى جميع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين فرصا

 والوظيفي.
 

 مجاالت تحتاج إلي تطوير
 .تحديد محكات تقويم األداء وإجراءاته، ويتم تعريف هيئة التدريس والموظفين بها بشكل مسبق  
 يعتبر األداء فيها غير مرضي.في الحاالت التي مة للتحسين بشكل واضح، تحديد المتطلبات الالز 
  المحافظة على سرية تقييم أداء هيئة التدريس والموظفين، مع توثيقها وحفظها. وتتاح الفرص لهـيئة

إلى الملفات الخاصة بهم، بما في ذلك النقاط  مالحظاتهم على تقييم أدائهمالتدريس والموظفين إلضافة 
 يختلفون فيها مع التقييم.التي 

 .تقدير األداء األكاديمي أو اإلداري المتميز ومكافأته 
 لتحسين المهارات واالرتقاء أنشطة التطوير المهني للعاملين بها  تقديم المساعدة في تنظيم

 بالمؤهالت.
  توفير األنشطة المناسبة للتطوير المهني بهدف المساعدة وذلك عند استحداث برامج جديدة أو

 مبادرات تتعلق بالسياسات (التعليمية).
  تبدو عليهم سمات القيادةالتعرف على هيئة التدريس والموظفين الجدد (ذوي الرتب األقل)، الذين ،

 إلعدادهم للترقي الوظيفي مستقبالً. ويتم تزويدهم بمدى واسع من الخبرات
 يكونوا ملمين بآخر التطورات في ن تطالب هيئة التدريس بأن تشارك في األنشطة التي تضمن أن أ

 مجاالت تخصصاتهم، وتتم متابعة مدى ما يقومون به في هذا الصدد.
  أوليات التنفيذ

  تكوين لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لدراسة إحتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس مع
  مراعاة نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلي أعداد الطالب.

  من أعضاء هيئة التدريس لدراسة السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس و ذلك لتقديم تكوين لجنة
 المساعدة في تنظيم أنشطة التطوير المهني العضاء هيئة التدريس

 حث أعضاء هيئة التدريس علي المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل 
 عريف هيئة التدريس والموظفين بها بشكل محكات تقويم األداء وإجراءاته، وأن يتم تالعمل علي توضيح

 مسبق.
 

 
  ______ نجمة)2األبحاث العلمية. (درجة التقييم اإلجمالية _______ 10المعيار  



 

25 
 

    بمساهماتهم وأن ينعكس هذا في معايير  تقييمهم  وترقياتهم. البحثية لهيئة التدريس وطالب الدراسات العليا لتلبية هذه االحتياجات في المجاالت ذات الصلة بالبرنامج. وينبغي ان يعترف لنشاط البحثي كل في مجاله. وينبغي توفير ما يكفي من المرافق و التجهيزات لدعم األنشطة لنيل الدرجات العليا أن يشاركوا في اعلى احدث التطورات في مجال تخصصهم،فينعكس هذا على تدريسهم. وعلى أساتذة الدراسات العليا، أو المشرفين على أبحاث يجب أن يشارك جميع أساتذة برامج التعليم العالي في أنشطة علمية  مناسبة وبالقدر الكافي, وذلك لضمان بقائهم على اطالع 
بحاث تبعاً لطبيعة ورسالة المؤسسة ومستوى البرنامج. (مثال: كلية كانت أم جامعة، برنامج (يختلف ما هو منتظر من هذه األ

بكالوريوس أم برنامج دراسات عليا). وفي هذا الجزء ينبغي أن يكون التعليق على حجم وجودة األنشطة البحثية ألعضاء هيئة 
  نعكاس تلك االبحاث وغيرها من األبحاث الجارية في نفس المجال على  عملية التدريس). التدريس في البرنامج، وعلى مدى ا

 
 مذكرة تفسيرية بشأن طبيعة وحجم األنشطة البحثية ذات الصلة بالبرنامج أو التي ينفذها األساتذة المشاركون في البرنامج. 

 
 

 لمعيار.   قم بتوصيف العمليات المتبعة لتقييم  األداء فيما يتعلق بهذا ا
 

  .تمتعمليةالتحققمنخاللعمالستباناتعلىمستوىأعضاءهيئةالتدريسبالكلية
. قدم تقريراً حول هذا المعيار وأجزائه الفرعية. تقييم األنشطة البحثية ذات الصلة بالبرنامج وباألساتذة القائمين على تدريسه

والمشاركات العلمية االخرى ، ومقارنات مع مقاييس مرجعية ويجب أن يحوي التقرير جداول تشير إلى حجم أنشطة األبحاث 
 على موجز بنقاط قوة معينة، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطوير، وأولويات التنفيذ.    مناسبة. ويجب أن يشمل التقرير

  :نقاطالقوة
  .والترقية األداء تقويم محكات ضمن التوقعات، بتلك مقارنة أداؤهم، ويعتبر بوضوح، والعلمية البحثية األنشطة في التدريس هيئة بإسهامات المتعلقة التوقعات حددت -1

 
 .البرنامج دراسة مجال في عليه متعارف هو وما العالمية، المعايير مع يتوافق بشكل علمي كبحث به يُعترف ما تحدد واضحة سياسات التعليمية المؤسسة لدى توجد -2

  
  :تطوير الى تحتاج مجاالت

 برامجهم تطوير في لمساعدتهم ) علميا األقل الرتب ذوي( الجدد التدريس لهيئة الدعم يقدم -1  
 هيئة من زمالئهم طريق عن لهم الشخصي التوجيه توفير مثل متنوعة آليات خالل من البحثية

  .جديدة بحثية مشروعات في للبدء الالزم المالي الدعم وتقديم البحثية، مشروعاتهم تطوير في ومساعدتهم البحثية، الفرق في وإشراكهم المتمرسين، التدريس
 .أودولية محلية أخرى تعليمية مؤسسات في زمالئهم مع مشتركة أبحاث باتفاقيات للقيام التدريس لهيئة المساعدة تُقدم -2  

 
 المتعلقة المعلوماتِ  يدرسونها التي مقرراتُهم تتضمن أن على التدريس هيئة تشجيع يتم -3

 .تخصصاتهم مجال في المهمة التطورات إلى باإلضافة يدرسونها، التي بالمقررات الصلة ذات العلمية، وأنشطتهم بأبحاثهم
  

 .للمؤسسة مالية عائدات وتوفير المحلي، للمجتمع تطويرية خدمات وتقديم البحوث، إجراء في خبراتهم واستثمار الخبرة ذوي العليا الدراسات وطلبة التدريس هيئة لتحديد استراتيجيات توجد -4
 

 .التعليمية المؤسسة تقدمها التي البرامج مجاالت في والطلبة التدريس لهيئة البحثية األنشط لدعم المصادر و المعلومات وأنظمة والمكتبات والتجهيزات، المعامل من الكافي تتوافّرالعدد -5
  

  .بالمؤسسة لمحيطة المناطق وفي التعليمية المؤسسة مجتمع داخل لآلخرين وكذلك ، البحثية وأنشطتهم الباحثين سالمة تكفل أمنية أنظمة توجد -6
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 صيانتها، ومسؤولية والتجهيزات لمرافق ملكية بوضوح تحدد عامة قواعد أو سياسات التعليمية لمؤسسة لدى توجد -7
 .الخارجي المجتمع و أ الصناعي القطاع مع تعاونية مشروعات طريق أوعن أخرى، جهات بها كلفتهم لتي ألبحاث طريقا أوعن ، التدريس هيئة ألعضاء البحثية المنح طريق عن عليها الحصول تم التي

 
 .والبرنامج والقسم، المؤسسة، سياسات مع تتناسب بحيث إلجراءاألبحاث ومناسبة كافية ومرافق ميزانية تقديم يتم -8

  
  :التنفيذ أولويات
 الرياضيات لقسم بيانات وجودقاعدة -1
 المجتمع قضايا معالجه في العلمي البحث تفعيل -2
 البحثية بالكوادرالعلمية القسم تزويد في التوسع -3
 العلمية البحوث في الجودةواالعتماداالكاديمي متطلبات تحقيق -4
 المجتمع مشكالت حل في البيئة تلك ومساهمه واالبتكار االبداع مهارات تنميه تساعدعلى متميزة بحثيه بيئة توفير -5
  والخاصة الحكومية القطاعات من للقسم بحثيه منح على الحصول -6

 
 
 

 ) __________ نجمة2العالقات بالمجتمع. (درجة التقييم اإلجمالية ___ 11لمعيار ا
  

يجب على المؤسسة تقديم إساهمات كبيرة ومناسبة للمجتمع الذين أنشئت به, باالعتماد على معارف وخبرات 
العاملين بها واحتياجات المجتمع إليها. وينبغي أن تشمل هذه المساهمات في المجتمع على كل من األنشطة التي 

ها المؤسسة أو مديرو البرنامج للمساعدة. وينبغي بدأ فيها ويطلع بها األفراد، والبرامج االكثر رسمية  التي تنظم
أن توثق هذه األنشطة  و تعلن في أوساط المؤسسة والمجتمع وأن ويعترف بمساهمات الباحثين القائمين بها 

 بالمؤسسة. 
  

 
 

  مذكرة تفسيرية بشأن طبيعة األنشطة العائدة للمجتمع  التي نفذت ولها صلة بالبرنامج.  
 ج ترفيهي وتثقيفي يعقد خالل الفصل الثانيتم االعداد لبرنام

  
  

ينبغي أن تشتمل التعليقات على اإلشارة إلى حجم تفاعل هيئة تدريس البرنامج مع المجتمع، وكذلك مع عالقات 
  .   11.2البرنامج من النوع المشار إليه في الجزء الفرعي 

 
 

 المعيار، وأوجز ما تم الوصول اليه من أدلة.قم بتوصيف العمليات المتبعة لتقييم األداء فيما يتعلق بهذا 
 

  التناسق التام بين العمليات المتبعة  ورسالة البرنامج
 
 
 

. قدم تقريراً حول هذا تقييم حجم  و جودة األنشطة المجتمعية ذات الصلة بالبرنامج , وهيئة التدريس القائمة عليه
داول تشير إلى حجم األنشطة المجتمعية وموجز بنقاط المعيار وأجزائه الفرعية. يجب أن يحتوي التقرير  على ج

  القوة، والمجاالت التي تحتاج إلى  تطوير، وأولويات التنفيذ. 
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 تم دعوة اولياء امور الطالبات إليضاح لعم رسالة  البرنامج والتشاور مع أساتذة من الخارج حول رسالة البرنامج
 

 نقاط القوة
  في المؤسسة التعليمية بشأن مبادرات خدمة المجتمع التي يقدمها يتم التنسيق مع الوحدات المعنية

  القسم أو البرنامج، وذلك لتفادي التكرار واللبس المحتمل
 

  ترتبط المؤسسة التعليمية بصالت مستمرة مع المدارس في المنطقة، وتقدم لها العون والدعم في
لتوظيف المستقبلية، كما تنظم و فرص ا مجاالت التخصص، وتقدم معلومات عن البرامج واألنشطة

  أنشطة إثرائية للمدارس
 

  مجاالت تحتاج إلي تطوير
  أو المجتمعات التي تعمل فيها بشكل يعبر عن المجتمع تحديد الخدمات التي يلتزم البرنامج بتقديمها

  ،  والمهارات والقدرات التي يملكها أعضاء هيئة التدريس في البرنامج.المؤسسة التعليمية
  اإلسهامات التي  يقدمونها لخدمة المجتمع.تشتمل معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهم على 
  تـُناقـَش فيها القضايا المهمة في المجتمع.تشجيع هيئة التدريس على المشاركة في الندوات التي  
 ،المهنيةللمساعدة في تقديم عند تقديم البرامج  إقامة عالقات مع القطاع الصناعي المحلي وأرباب العمل

خبرات العمل، و فرص التوظيف الجزئي، و ببرامج توفر إلحاق الطلبة على سبيل المثال، . (تلك البرامج
 تحديد القضايا التي تحتاج إلى تحليل في أنشطة مشاريع الطلبة).

  التي  المناسبةارية إلى اللجان االستش لالنضمامدعوة أرباب العمل وأصحاب المهن ذات العالقة بالبرنامج
 تنظر في البرنامج واألنشطة األخرى للمؤسسة التعليمية.

  على تطورات البرنامج، ودعوتهم  وعلى إطالعهمالخريجين بشكل منتظم، المحافظة على التواصل مع
 للمشاركة في األنشطة، وتشجيعهم على تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمبادرات الجديدة.

 فادة من الفرص المتاحة لطلب الدعم المالي من األفراد أو من منظمات المجتمع ألغراض البحث االست
 العلمي وغير ذلك من عمليات التطوير.

 
  أولويات التنفيذ

  تكوين لجنة من أعضاء هيئة التدريس لدراسة االحتياجات المجتمعية  
  خططعمل استبيانات موضوعية لمعرفة احتياجات المجتمع قبل وضع أي 
  العمل علي إيجاد قاعدة بيانات للخريجين و ذلك للإلستفادة منهم بإعتبارهم حلقة وصل بين البرنامج و

 المجتمع
  التي  المناسبةإلى اللجان االستشارية  لالنضمامدعوة أرباب العمل وأصحاب المهن ذات العالقة بالبرنامج

 تنظر في البرنامج واألنشطة األخرى للمؤسسة التعليمية.
  اإلسهامات التي  يقدمونها لخدمة أن تشتمل معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهم على

 المجتمع.
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  ح. مراجعة المقررات الدراسية 
 
 

المتبعة في مراجعة المقررات الدراسية. (مثال: استطالع الرأي مع الخريجين، أو هيئة  قم بتوصيف العمليات 
وتحليل تقييمات الطالب للمقرر الدراسي، ومراجعة تقارير البرنامج التدريس، أو مجموعات من اختصاص ما، 

مؤسسات أخرى، والمقرر الدراسي، والمقابالت مع اعضاء هيئة التدريس، والمقارنة مع برامج مشابهة في 
 واستشارة الخبراء...الخ)

  . 
  تتم مراجعة المقررات الدراسية في البرنامج على النحو التالي

 استطالع رأي الخريجات ومدى رضاهم عن البرنامج -1
 استطالع رأي اعضاء هيئة التدريس عن جودة البرنامج -2
 مراجعة المقررات الدراسية  وتقييمات الطالبات -3
  مشابهة مقارنة البرنامج ببرامج -4

 
 

 تقييمات المقرر الدراسي  
تقرير موجز حول نقاط القوة ونقاط الضعف في المقررات الدراسية، وأية استنتاجات أخرى مستمدة من العمليات 

 ) أعاله. 1التي تم توصيفها في ز(
(مالحظة: ينبغي أن تكون التقارير الفردية حول المقررات الدراسية، وتقارير تقييم الطالب للمقرر، وأحدث 

  تقريرسنوي عن المقرر متوفرة  كمرجع). 
  .تم تقييم المقررات الدراسية من قبل اضاء هيئة التدريس المسؤولة عن مقرراتهم وتم اخذ اراء الطالبات

  1434احدث تقرير 
 

 .التقييمات المستقلةط  
 

قم بتوصيف االجراءات المتبعة للحصول على تعليق مستقل محايد على مستوى جودة البرنامج و مصداقية وثبات  
التحليالت التي أجريت في التقرير. ويمكن أن تشمل تلك العمليات على مراجعة  عملية التوثيق من قبل خبير 

مؤسسات أخرى، و ممن يمكنهم التعليق على المعايير ذات العالقة، أو مستقل  ممن لديهم دراية في برامج مماثلة ب
على االستشارات، أو على تقرير لجنة المراجعة، أو حتى على نتائج مراجعة االعتماد التي توصلت إليها جهة 

 مستقلة. ويمكن تنفيذ تقييم مستقل مرتبط مع التقويم الذاتي الكلي، أو تضمين تعليقات منفصلة من أشخاص
 مختلفين على موضوعات مختلفة.  

 تم االتفاق مع عضو هيئة تدريس محايد للمراجعة.
 
 

 موجز بالمسائل التي أثارها المقيّم أو المقيمون المستقلون.  
 
 
 
 
 

.قم بالتعليق على المسائل التي أثارها المقيّم أو المقيمون المستقلون (بالموافقة، أو عدم الموافقة، أو باقتراح 3
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 المزيد من الدراسة، أو اقتراح اجراء ما...الخ). 
 
 
 
 

 
  ي النتائج 

 
 

 أسرد وصف بإيجاز جوانب البرنامج التي اتسمت بشكل خاص بالنجاح, أو أظهرت  مستوى عال من الجودة.  
 ظهور طالبات المستوى الثامن بمظهر يدل على نبوغهم في الرياضيات والبرامج الحسابية. 
  
 أسرد وِصف بإيجاز جوانب البرنامج التي كان مستواها اقل من المرضي, وبحاجة إلى التطوير.   
 طالبات المستوى االول بحاجة الى تطوير 

 
 
 

 ك. مقترحات تنفيذية 
 

محددة يجب ان تبنى هذه المقترحات على ما تم التوصل إليه في األجزاء( و ، ز ، ح ، ط ) أعاله. و تشير الى خطوات عمل 
 . بغرض التعامل مع أهم األولويات التي حددت في تلك األجزاء

 
 . التغييرات في متطلبات المقرر الدراسي (إن وجدت) 1

 
 اذكر هذه التغييرات, واذكر بإيجاز األسباب الداعية إلى إحداثها ,كما اوصي, في متطلبات المقرر الدراسي، مثال: 

  
  يوجد في الرياضيات مقرر ليس في حاجة لهال مقررات لم تعد هناك حاجة إليها؛  
 دراسة الجسم القابل للتشاكل ونم اضافة هندسة تفاضليةمقررات دراسية جديدة مطلوبة؛  
 ال يوجدمقررات تم دمجها أو تقسيمها؛  
 ال يوجدمقررات إجبارية صارت إختيارية ؛ أو مقررات اختيارية اصبحت إجبارية؛  
 المتطلب المرافق؛ تغييرات في المتطلب السابق, أو  
موجودة في تخطيط تغييرات في تعيين مسؤوليات نتائج التعلم كما هي مبينة في منظومة تخطيط المقرر الدراسي.   

 كل مقرر دراسي.
 
 

 . توصيات تنفيذية 2
يجب اتخاذ  توصيات بالقيام بخطوات عمل من اجل المزيد من التطوير أو للتغلب على ما تم رصده من مشكالت أو 
نقاط ضعف. ينبغي أن  توضح تلك الخطوات الموصى بها بعبارات محددة صريحة بدالً من عبارات عامة. وينبغي 

  الزمني لها، و التمويل الالزم.  أن تشير كل توصية إلى من سيكون المسؤول عن التنفيذ، والبرنامج
 

  التوصية األولى 
 تدريب اعضاء هيئة التدريس على  اساليب التدريس الحديثة
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 مركز تنمية مهارات االعضاء :الشخص (األشخاص) المسؤول  
 
 

 الجدول الزمني للتنفيذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسية من مراحل تطورها) 
 

 الثانيبداية الفصل الدراسي 
 

 : الجامعةالتمويل الالزم
 
 

 
 التوصية الثانية 

 االكثار من تعليم البرامج الحسابية الجاهزة
  

 
 الشخص (األشخاص) المسؤول  

 
  قسم علوم الحاسب

 الجدول الزمني للتنفيذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسية من مراحل تطورها) 
 

  أي فصل دراسي
 

  التمويل الالزم
 اجهزة حاسب 

 
 

 
 

 
، ومن دون تجليد، بطباعة على وجه واحد ، وترقم  A4يطبع تقرير التقويم الذاتي الدوري للبرنامج على ورق مقاس 

الصفحات، مع وضع فهرس للمحتويات لسهولة االطالع عليه. وينبغي أن يتضمن التقرير قائمة بجميع االختصارات التي 
  استخدمت , وذلك كأحد المرفقات. 

  
  باإلضافة إلى تقرير التقويم الذاتي، يجب تقديم المستندات التالية كنسخة مطبوعة، و يفضل تقديم نسخة إلكترونية منها كذلك. 

  
مقاييس التقييم مستكملة. مأخوذة من وثيقة " مقاييس التقييم الذاتي لبرامج التعليم العالي ". وينبغي أن تحوي تحديداً استمارة  )1(

عدد النجوم، وتعليقات مستقلة، وإشارة إلى أولويات التطوير متطلبات الوثيقة، كما ينبغي أن يصحبها شرح للدرجات متمثلة ب
  للعمليات المتبعة في التحقق ووضع التقييمات. 

 توصيف البرنامج  )2(
 أحدث تقرير سنوي عن البرنامج  )3(
ج من اعتمادات وأية مسائل خاصة بهذا، أو موجز بنتائج عمليات االعتماد السابقة (إن وجد)، يحوي ما حصل عليه البرنام )4(

 توصيات انبثقت منها. 
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ً للمقررات الدراسية، ومتطلبات البرنامج، واللوائح  )5( نسخة من توصيف البرنامج من النشرة التعريفية أو الدليل، تحوي توصيفا
 التنظيمية. 

 
  ربعة أشهر. ينبغي تقديم ست نسخ من تلك المستندات للهيئة، وذلك قبل موعد المراجعة بأ

  
المستندات التالية ينغي توفرها الطالع لجنة المراجعة عليها خالل الزيارة. وقد يطلب أعضاء اللجنة إرسال بعضها إليهم قبل 

  القيام بالزيارة. 
  

  توصيفات المقررات الدراسية التي يقدمها البرنامج، والتقارير السنوية للمقرر الدراسي والبرنامج.  )1(
دليل هيئة التدريس أو وثيقة مشابهة تحوي معلومات عن هيئة التدريس وعن سياسات التعيين، وسياسات التطوير المهني،  )2(

 واجراءاتها، ومعلومات من هذا القبيل. 
أن  السيرة الذاتية لكل أستاذ من األساتذة القائمين على تدريس البرنامج وقائمة بالمقررات الدراسية المسؤولين عنها. والبد )3(

 تحتوي تلك المعلومات علىذكر أعلى مؤهل (ان كان مناسبا, بقية المؤهالت والخبرات ذات الصلة بمهام تدريسهم). 
نسخ من ردود الطالب في االستبيانات، وغير ذلك من مصادر المعلومات حول بالجودة، مثل أصحاب العمل ، أساتذة  )4(

 آخرون،...الخ. 
 ى االستبيانات خالل عدة سنوات سابقة, وذلك لبيان التوجهات السائدة في التقييمات . بيانات إحصائية تلخص تلك الردود عل )5(
 بيانات إحصائية حول توظيف خريجي البرنامج .  )6(
 عينات تمثل  اعماال للطالب  وتقويما لتلك االعمال.           )7(

 
 

إرفاق تقرير ملحق تذكر فيه متطلبات الوزارة مؤسسة تعليمية خاصة حاصلة على اعتماد أولي، فيتم إذا كان البرنامج يقدم في 
  أو أية جهة أخرى مسؤولة عن منح االعتماد الخاص، وتقديم تفاصيل حول مدى استيفاء تلك المتطلبات.   


