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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 :تعليقات تمهيدية

ً لمدى جودة البرنامج، الدراسة الذاتية البرامجية عد  ت    ً مستفيضا تحليل يأخذ في اعتباره وفحصا

ً لمعايير ضمان الجودة واالعتماد التي وضعتها  البرنامجرسالة وأهداف مدى تحقيق  بشكٍل دقيق وفقا

 .الهيئة

على معلوماٍت مل تشتينبغي أن اذل، عن جودة البرنامج بحثيٍ  بمثابة تقريرٍ هذه الدراسةعتبر وت 

ن كو  يمما على أساسها النتائج، ت ي  ن  ب  وجمع األدلة التي التقصي لتعريف القارئ بطبيعة إجراءات  كافيةٍ 

 ذات مصداقية. ثقة بأن تلك النتائج ال

ذوي ينص مستقلاشخأشخص أو مع التحقق من تحليل األدلة من قبل ،وينبغي دعم النتائج باألدلة 

 على إعطاء رأي محايد.  ينقادرخبرة، و

 أ كتقريرٍ قر  ي   لكين يحتوي هذا التقرير على كافة المعلومات الضرورية أينبغي كما  

 كافة جوانب جودة البرنامج. يشملمتكاملٍ 

من قبل القائمين على البرنامج  البرامجيةأن تستكمل كافة فقرات تقرير الدراسة الذاتية  ويجب 

 مع تقديم المعلومات المطلوبة من كافة فروعه التي تقدم البرنامج نفسه. الرئيس،في مقره 

دراسة ذاتية مختصرة تتضمن الفقرات  تقديماألخذ في االعتبار أن على كل فرعٍ للبرنامج   مع 

 .11 و 4 و 3 تقويمالمعاييرالرئيسةإلى جانب  ،من "أ" إلى "ح" 

بتقديم الدراسة  دراج المعلومات المطلوبة، يقوم المركز الرئيس للبرنامج إبعد اكتمال التحليل وو

 مع النسخ المختصرة للهيئة.كاملة الذاتية 

، ولمعرفة كيفية تعبئة هذا البكالوريوسالدراسة الذاتية خاص ببرنامج  ذجتقريرنموبأن  علما   

تعليمات استخدام نموذج " و وثيقة "دليل ضمان الجودة واالعتمادالنموذج يمكن الرجوع لوثيقة "
 ".الدراسة الذاتية البرامجية

 
 

 

 

 الدراسة الذاتيةالبرامجيةتقرير 
 :معلومات عامة-أ

 جامعة المجمعة :المؤسسة التعليمية

 كلية التربية الذي يقدم البرنامج:القسم و الكليةاسم 

 اللغة العربية اسم البرنامج:

 هـ1/8/1438 تاريخ التقرير:

د. عبد الرحمن السبت                                                                 اسم عميد الكلية وبيانات التواصل معه:

aam530b@hotmail.com 
 د. عبد هللا بن فاضل بن محمد الشهرياسم الشخص المسؤول عن إعداد التقرير:

 

mailto:aam530b@hotmail.com
mailto:aam530b@hotmail.com
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

a.faadel@mu.edu.sa                                                                                                        رئيس قسم اللغة العربية 
 0540208090 

مزيد من المعلومات حول القضايا التي ناقشها التقرير، يمكن التواصل معهلاسم وبيانات شخص 

ن الخارجيين )إذا كان شخصاً مختلفاً عن الشخص المسؤول عن لترتيبات الخاصة بزيارة المراجعيول

 التقرير(:إعداد 

 

ملف البرنامج:معلومات -ب  
هـ( ،  1415هـ ( وتم تطويره سنة ) 1408قد تزامن إنشاء قسم اللغة العربية مع إنشاء الكلية سنة )

بع سنوات )كلية التربية للبنات( لتصبح الدراسة فيها أر  اسمطورت الكلية تحت وذلك عندما 

ريوس في عدد من التخصصات منها اللغة العربية.و تمنح درجة البكالوأصبحت   

هـ ، 1429هـ/1428وقد كانت الكلية تابعة للرئاسة العامة لكليات البنات حتى العام الجامعي  

ميرة نورة بنت عبد الرحمن فيما حيث أصبحت تحت مظلة جامعة الرياض للبنات )جامعة ال 

/م ب بتاريخ 5151بعد(، ثم انتقلت تبعيتها إلى جامعة امللك سعود بموجب المر السامي رقم 

 هـ ـ3/7/1429

صدر القرار امللكي بإنشاء جامعة املجمعة، وضمت إليها ( 1430)في الثالث من رمضان عام و          

س مقررات اللغة العربية في اإلعداد العام يالقسم تدر  ى)كلية التربية( كما أوكل إل اسمالكلية تحت 

 لكليات الجامعة على اختالفها.

، وأصبح القسم يمنح أيًضا درجة ( افتتح برنامج املاجستير1432/1433في العام الجامعي )و         

 املاجستير في تخصص )اللغويات( .

 هـ( افتتح قسم  البنين ، وضم خمًسا وعشرين طالًبا.1436هـ /1435الي )وفي العام الجامعي الح     

 : املهنأوالوظائفالتييتمتأهياللطالبلها. 

 :عندمايتخرجالطالبتفتحلهمجاالتكثيرةومتعددةفيسوقالعملومنأهمالجهاتالتييمكنللطالبالعملبها

 ... معلملغةعربية: وزارةالتـربيةوالــتعــلـــيـــم 

 ... معيدأومحاضرفيقسماللغةالعربية: وزارةالتــعــــلـيــــمالعــــالي 

 ... أخصائيأوباحثأومدققلغوي :  وزارةاإلعالم 

 .معلمأومتخصصفيمجالتعليماللغة:  املؤسساتواملراكزالخاصة 
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 : البرنامج طرأت علىالتي  رئيسةالتغيرات المن 

 ــتممراجعةرؤيةورسالةوأهدافالبرنامجوإجراءبعضالتعديالت  1 

ــاستبدالخطةدراسيةجديدةبالخطةالدراسيةالقديمةواعتمادخطةالساعات   املعتمدة  2             

  

 :      ــنتيجةلتغيرالخطةتمتعديلفيأساليبالتقويموأصبحعلىالنحوالتالي    3             

  االختبارالتحريريالثاني، %15 االختبارالتحريريالول، %15 :)موزعةكاآلتي %40  أعمالفصلية

 اختبارنهائيتحريري   %60(   تقييمجهد 10%

 للدراساتالعليا( لغويات) ـــتفعيلشعبة 4           

 

لم يعد سوق العمل يرحب بخريجات جدد ، واملدارس أصبحت  بالنسبة لنتائج توظيف الخريجين :

لوريوس  امكتفية خاصة في التخصص املعني ، وليس أمام الخريجة سوى عدم االكتفاء بالبك

ومواصلة الدراسة لنيل شهادات أعلى في تخصصها أو تغيير املسار وتعلم لغات أو تعلم حاسب آلي 

 .أو العمل في القطاع الخاص 
 

 السنة التحضيرية أو السنة التأسيسية:برنامج 

o هل يتم تقديم سنة تحضيرية؟ 

 ( √ال )     نعم )   (
o إذا كانت المؤسسة التعليمية تقدم برنامجاً تحضيرياً، فهل يتم ذلك من خالل التشغيل الخارجي؟ 

 ال )    (  نعم )   (

o  بهذا البرنامج فهل يجب على إذا كانت المؤسسة التعليمية تقدم برنامجاً تحضيرياً قبل االلتحاق

 جميع الطالب االلتحاق بالبرنامج التحضيري:

 ال )   (  نعم )   (

o  وإذا كانت اإلجابة بـ"نعم"، فكم عدد الساعات المعتمدة من برنامج السنة التحضيرية التي يتم

 كمي للطالب في البرنامج؟ااحتسابها في المعدل التر

o  ساعة معتمدة    ( 144)   :البرنامجكم عدد إجمالي الساعات المعتمدة في 
 (المعّداللتراكميللطالبفي حتسبالتي تفي البرنامج هي الساعات الساعاتالمعتمدة: مالحظة)

o :اكتب قائمة بمقررات السنة التحضيرية التي تدخل في احتساب المعدل التراكمي للبرنامج 

 

 

 

 

 

 موجٌز إحصائي: 

 . تحليل معلومات ملف البرنامجـج
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 البرنامج.خدام جدول مستقل لكل فرع من فروع يجب استمالحظة: 

 تحلياللتحاقالطالبوالتوقعاتالمستقبلية .1

 
 السنةالحالية السنةالماضية قبلسنتين

بعد 

 سنة

بعد 

 سنتين

بعد ثالث 

 سنين

   343   372   333     العددالكليللملتحقين

340 

  

 :نقاطالقوة

 

 :توصياتالتحسين

 

 :التوقعات

 

 :الصعوبات

 

 :خططالعمل

 

 والتوقعات المستقبليةمن حملة الدكتوراهتحليألعضاءهيئةالتدريس .2

 

 السنةالحالية السنةالماضية قبلسنتين
بعد 

 سنة

بعد 

 سنتين

بعد 

ثالث 

 سنين

 26 25 24 20 15 13 منأعضاءهيئةالتدريسهالدكتوراالعددالكليلحملة

 32 32 32 30 25 22 عضاءهيئةالتدريسألالعددالكلي

 :نقاطالقوة
 -1436في العام الجامعي ) %7,66( إلى 1436 -1435في العام الجامعي )  %60زيادة نسبة الحاصلين على الدكتورة من  -

1437)  

 -1436في العام الجامعي ) %40( إلى 1436 -1435في العام في العام الجامعي )  % 38تعيين السعوديين من  نسبةزيادة   -

1437. 

 

 :توصياتالتحسين
 زيادة تعيينات السعوديين على درجة األستاذ المساعد واألستاذ المشارك واألستاذ .

 زيادة تعيينات السعوديات على مختلف الدرجات .

 :التوقعات
بعد ثالث سنوات .  % 70( وإلى 1438 -1437في العام الجامعي )  %47ارتفاع نسبة تعيين السعوديين إلى  نسبة   

 بعد ثالث سنوات . % 85(  وإلى 1438 -1437في العام الجامعي ) %75نسبة الحاصلين على الدكتوراه إلى ارتفاع 

 :الصعوبات
. قلة التعيينات من السعوديين في العنصر النسائي  -   

 عدم التعيين على درجة المعديين والمحاضرين رغم وجود مسابقات للتعيين .-

 :خططالعمل
الدرجات الشاغرة في البرنامج .فتح باب التعيين على   

 فتح التسجيل في الدراسات العليا للدكتوراه  للحاصلين على الماجستير .
 مخاطبة المسؤولين لسرعة الترقي لمن حصل الشهادة على الدرجة من معيد إلى محاضر ومن محاضر إلى أستاذ مساعد .

 

 أحسبمتوسطعددالساعات)والتوقعات المستقبلية  لهيئةالتعليميةعضاء هيئة التدريس واألالتدريسي العبء تحليل .3

 (. احسبمتوسطعددالطلبةالمسجلينفيالشعبالدراسيةو الكامل،تدريس يعمل بالدوام  هيئةالمعتمدة لكل عضو 

 بعد ثالث سنين بعد سنتين سنةبعد  السنةالحالية السنةالماضية قبلسنتين 
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عدد متوسط

 الشعبالدراسيةالطلبة
      

 8 10 9 10 11 12 متوسطعبءالتدريس

 :نقاطالقوة

 . زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس وقلة الطالب مما أدى إلى قلة أنصبة األعضاء -

 :توصياتالتحسين

 . احتساب األعباء اإلدارية من ضمن نصاب العضو ، وكذلك الساعات المكتبية واإلرشادية والبحث العلمي

 :التوقعات
 قلة النصاب التدريسي للعضو، فقد يصل النصاب إلى ثمان : عشر  ساعات وقد تقل عن هذا .قلة األعداد التي تقبل في القسم مع 

 :الصعوبات

 

 :خططالعمل

 

احصر كافة الساعات التدريسية المعتمدة )التي تدخل في احتساب المعدل( لكل كيفية احتساب متوسط عبء التدريس: 

 تدريس، ثم اجمعها واقسم المجموع على عدد أعضاء هيئة التدريس )الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي(.عضو هيئة 

المسجلين في كافة الشعب الدراسية التي  بالطالاجمع عدد متوسط تسجيل الطالب في كافة الشعب الدراسية:

 .لشعب الدراسيةل الكليعدد القسم المجموع على ايدرسها كل عضو من أعضاء هيئة التدريس، ثم 
 

 والتوقعات المستقبلية تحليلنسبةالطالبألعضاءهيئةالتدريس .4

 بعد ثالث سنين بعد سنتين سنةبعد  السنةالحالية لماضيةاالسنة قبلسنتين 

عدد أعضاء هيئة التدريس من 

حملة الدكتوراه بالنسبة لعدد 

 الطالب والطالبات

26 25 17 14   

بالنسبة ألعضاء  الطالبعدد 

هيئة التدريس والهيئة 

 التعليمية

      

بالنسبة  الطالباتعدد  

ألعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة التعليمية

      

العدد الكلي للطالب 

ألعضاء هيئة والطالباتبالنسبة 

 والهيئة التعليمية التدريس

15 15 12 11   

 :نقاطالقوة

 

 :توصياتالتحسين

 

 :التوقعات

 

 :الصعوبات

 

 :خططالعمل

 

 

 



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 6 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 
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 والتوقعات المستقبلية ،ةبلطلالظاهري لمام تإلمعدل اتحليل .5

عدد الطالب ة من نسبكدراسية  سنةإلى عدد الطالب الذين تخرجوا في آخر اإلتمام""معدل يشير مصطلح 

ربع لبرنامج مدته أالذين التحقوا بالبرنامج قبل أربع أو خمس أو ست سنوات حسب مدة البرنامج )مثال: 

ربع سنوات لعدد الملتحقين في البرنامج قبل أسنوات، فإن المعدل الظاهري هو عدد الخريجين لسنة ما كنسبة 

 (.من تلك السنة

 

 الطالب
 عامللتخرج 

 العامالحالي العامالماضي قبلعامين قبلثالثةأعوام قبألربعةأعوام
  الطلبة

 أو 5 أو 4 عددالطالبالذينبدأواالبرنامجقبل

 (حسبمدةالبرنامج) سنوات 6
     

      عددالطالبالذينأتمواالبرنامجفيالفترةالمحددة

      نامجرالمعداللظاهريإلتمامالب

 نقاط القوة:

 

 توصيات التحسين:

 

 التوقعات:

 

 الصعوبات:

 

 خطط العمل:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلبات
 عامللتخرج 

 العامالحالي العامالماضي قبلعامين قبلثالثةأعوام قبألربعةأعوام
  الطلبة

 4 البرنامجقبلنبدأالطالباتاالتيعدد

 سنوات 6 أو 5 أو

 (حسبمدةالبرنامج)

     

من أتمالطالباتاالتيعدد

 البرنامجفيالفترةالمحددة
     

      نامجرالمعداللظاهريإلتمامالب

 نقاط القوة:
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ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  
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 التحسين:توصيات 

 

 التوقعات:

 

 الصعوبات:

 

 خطط العمل:

 

 

 والتوقعات المستقبلية ،عدد الخريجينتحليل .6

 بعد ثالث سنين بعد سنتين سنةبعد  السنة الحالية الماضية قبل قبل سنتين 

       دبلوم

       بكالوريوس

       دبلوم عالي

       ماجستير

       دكتوراه

       المجموع

 نقاط القوة:

 

 توصيات التحسين:

 

 التوقعات:

 

 الصعوبات:

 

 خطط العمل:

 

 

 والتوقعات المستقبلية ،الطالب تحليلنمطتدريس .7

 بعد ثالث سنين بعد سنتين سنةبعد  السنة الحالية السنة الماضية قبل سنتين 

 –برامج تقدم في مقر الجامعة 

 طالبات

      

برامج تقدم عن طريق التعليم 

 طالبات -عن بعد 

      

 –برامج تقدم في مقر الجامعة 

 طالب

      

برامج تقدم عن طريق التعليم 

 طالب -عن بعد 

      

العدد الكلي للبرامج التي تقدم 

 في مقر الجامعة

      

العدد الكلي للبرامج التي تقدم 

 عن طريق التعليم عن بعد

      

 نقاط القوة:
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 توصيات التحسين:

 

 التوقعات:

 

 الصعوبات:

 

 خطط العمل:
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 الدوري البرنامج ملف نموذج .د

 الكلية بيانات

 

 اللغة العربية البرنامج:    اللغة العربية القسم:         التربيةالكلية: 

 م

أسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

الجنس التعليمية

 ية

المرتبة 

 العلمية

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

الجامعة التي تخرج 

 فيها
 الدرجة

قائمة المقررات 

سها هذا  التي درَّ

 الفصل

نمط 

 *الدراسة

دوام كامل أو 

 جزئي

أنث ذكر االسم

 ى
 ج ك

د/ عبد الرحمن أحمد محمد  1

 السبت
أستاذ  سعودي  √

 مشارك

يةاللغة العرب األدب  

 العربي

كلية اللغة العربية 
بالرياض/ جامعة اإلمام 

ةمحمد بن سعود اإلسالمي  

  √ منتظم   األدب الجاهلي بنين . 

د/ عبد هللا بن فاضل محمد  2

 الشهري
دأستاذ مساع سعودي  √ يةاللغة العرب  النحو  

 والصرف

كلية اللغة العربية 
بالرياض/ جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود

( . 3نحو )    √ منتظم 

يد. محمد بن سعد سعيد القحطان 3 دأستاذ مساع سعودي  √  يةاللغة العرب  البالغة  

 والنقد

كلية اللغة العربية 
بالرياض/ جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود

بيان علم ال –علم البديع  

(2 )-   

  √ منتظم

دأستاذ مساع سعودي  √ د/ محمد على محمد السنيدي 4 يةاللغة العرب  األدب  

 والنقد

كلية اللغة العربية 
بالرياض/ جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود

المهارات اللغوية  

 إلكتروني 

  √ منتظم

5 

 أ/ فهد فريح مسلم الرشيدي

يةالعرب اللغة محاضر سعودي  √ األدب  

 العربي

كلية اللغة العربية 
بالرياض/ جامعة اإلمام 
 محمد بن سعود

  √ منتظم  

/ مشعل بن عبد هللاد 6  

 بن نهار الهرف
دأستاذ مساع سعودي  √ يةاللغة العرب   كلية اآلداب/ جامعة مؤتة/ علم اللغة 

 األردن
المهارات اللغوية  

 إلكتروني

  √ منتظم

7 
عبدأ/ عبد العزيز   

 الرحمن محسن المحسن

يةاللغة العرب محاضر سعودي  √ النحو  

 والصرف

كلية العلوم العربية 
واالجتماعية بالقصيم 
جامعة اإلمام محمد بن 

مهارات  -(  1نحو ) 

 القراءة والكتابة  

  √ منتظم



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 10 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 سعود اإلسالمية 

 د/ حمدي بدر الدين 8

 بدر الدين إبراهيم

دستاذ مساعأ مصري  √ يةالعرباللغة   النحو  

 والصرف
ة كلية دار العلوم/ جامع

 القاهرة
 نحو –بنات  2الصرف 

العروض   -( 2)

   -( 11والقافية

  √ منتظم

دأستاذ مساع مصري  √ د/ عماد حمديعبد هللا علي 9 يةاللغة العرب   األدب 

 العربي

كلية دار العلوم/ جامعة 
 القاهرة/ فرع الفيوم

األدب في عصري  

صد اإلسالم واألموي 

-  

  √ منتظم

10 
 د/ أحمد إبراهيم

 عبد العزيز  ندا

دأستاذ مساع مصري  √ يةاللغة العرب  أصول  

 اللغة / علم

 الداللة

ة كلية الدراسات اإلسالمي
رة/ والعربية بنين بالقاه

 جامعة األزهر

علم  –علم المعاجم  

 -علم اللغة    - 1البيان

التحرير العربي 

 إلكتروني 

  √ منتظم

11 
 د/ مصطفى فاروقعبد العليم محمود

دأستاذ مساع مصري  √ يةاللغة العرب  األدب  

 والنقد

سيوط/ كلية اللغة العربية بأ
 جامعة األزهر

 –األدب الجاهلي بنات  

 األدب العباسي .  

  √ منتظم

محمدد/ سمير األزهر  12  

 جوادي

دأستاذ مساع تونسي  √ يةاللغة العرب  النحو  

 والصرف
 -كلية اآلداب منوبة

 تونس
مهارات القراءة  

و نح –والكتابة بنات 

  2الصرف –( 4)

  √ منتظم

 د/ عزالدين محمد 13

 الناجح

دأستاذ مساع تونسي  √ يةاللغة العرب   اللسانيات 

وتحليل 

 الخطاب

 -كلية اآلداب منوبة
 تونس

نين فقه اللغة بنات  وب 

القراءات واللهجات  –

.   1الصرف  –  

  √ منتظم

 د/ ياسر الطيب محمد 14

مصطفى أحمد  

سودان  √

 ي

دأستاذ مساع يةاللغة العرب  البالغة  

 والنقد
ة كلية أم درمان اإلسالمي  

 

 األدب السعودي بنات 

المكتبة العربية  –

األدب  –القديمة 

 األندلسي  . 

  √ منتظم

 د. منية علي محمد 15

 الحمامي
ةتونسي √  أستاذ  

 مشارك
يةاللغة العرب  اللسانيات 

وعلم 

 الداللة

 –كلية اآلداب منوبة 
 تونس
كلية اآلداب و الفنون 

جامعة  –واإلنسانيات 
 منوبة
 

 

علم  –علم اللغة  األولى

علم  –الصوتيات 

 الداللة

  √ منتظم

سوداني √  د/ انتصار عبد هللا 16

 ة

دأستاذ مساع يةاللغة العرب   –( 6نحو ) –( 5نحو) الثالثةجامعة القرآن الكريم نحو ال 

.  4الصرف   

  √ منتظم
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

محمد عبد القادر صرف الو  ان /أم درموالعلوم اإلسالمية 
 / السودان

 د/  منال أبو المجد 17

بخيت سالمة  
ةمصري √  دأستاذ مساع  يةاللغة العرب  اللغويات  

)النحو 

 والصرف(

ة الدراسات اإلسالميكلية 
والعربية بالقاهرة  

رللبنات/جامعة األزه  

( 2نحو ) –( 1نحو ) األولى

تطبيقات نحوية  –

  -وصرفية 

  √ منتظم

 د/ نادية محمد أنور 18

 خليل عمار
دأستاذ مساع مصرية √  يةاللغة العرب  كلية اآلداب / جامعة  األدب  

 اإلسكندرية/ مصر
 –األدب العباسي  األولى

األدب المملوكي 

والعثماني والحروب 

األدب  –الصليبية 

 الحديث . 

  √ منتظم

 د/ مرفت حلمي محمد 19

 على
دأستاذ مساع مصرية √  يةاللغة العرب  النحو  

والصرف 

 والعروض

كلية دار العلوم / جامعة 
 المنيا / مصر

( 1العروض والقافية ) الثالثة

 العروض والقافية –

 –مناهج البحث  –( 2)

 مشروع بحث

  √ منتظم

 د. عزة عبد المنعم 20

 محمود عالم
دأستاذ مساع مصرية √  يةاللغة العرب   اللغويات 

رالنحووالص)

 ف(

كلية اآلداب / جامعة 
مصر / سوهاج  

( 4نحو) –( 3نحو ) األولى  

 تاريخ النحو

  √ منتظم

 د. ندى الطاهر 21

 إبراهيم اإلمام
سوداني √ 

 ة
دأستاذ مساع يةالعرباللغة   البالغة  

 والنقد

 اإلسالمية أم درمانجامعة 
 / السودان

 –( 1علم البيان ) الثانية

قديمة المكتبة العربية ال

 –( 2علم البيان ) –

م النقد العربي القدي  

  √ منتظم

 د. رجاء يوسف محمد 22

 شاهين
سوداني √ 

 ة
دأستاذ مساع يةاللغة العرب  األدب  

 والنقد

 اإلسالمية أم درمانجامعة 
 / السودان

 –األدب األندلسي  الثالثة

  -األدب المقارن 

  √ منتظم

 د. هند عمر محمد 23

 يوسف
سوداني √ 

 ة
دأستاذ مساع يةاللغة العرب  البالغة  

 والنقد

جامعة القرآن الكريم 
ان /أم درموالعلوم اإلسالمية

 / السودان

 – 2علم المعاني  الثالثة

حديثة المكتبة العربية ال

يثالنقد العربي الحد –  

  √ منتظم

 أ / تماضر مبارك 24

 محمد  الطاهر
سوداني √ 

 ة
يةاللغة العرب محاضر نحو ال 

صرفالو  

/ السودانص نحو  –( 1الصرف) األولى 

النحو  – 3(الصرف7)

دراسات   1  

  √ منتظم

 أ/  لبنى علي فضل 25

 هللا عبد هللا
سوداني √ 

 ة
يةاللغة العرب محاضر البالغة  

 والنقد

كلية الدراسات العليا/ 
 جامعة الخرطوم / السودان

علم  –علم البديع  األولى

البالغة  – 1المعاني 

 القرآنية والنبوية  

  √ منتظم
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 أ/ خلود محمد عبد هللا 26

 األسمري
ةسعودي √  يةاللغة العرب محاضر  األدب  

 والنقد

امعة جكلية اللغة العربية / 
/ اإلمام محمد بن سعود

 الرياض

  √ منتظم مبتعثة األولى

ةسعودي √  أ/  وفاء إبراهيم محمد الحجي 27 يةاللغة العرب معيدة   –معة كلية التربية بالمج اللغويات 

وكالة كليات البنات 

 بالرياض

الخامسة 

 عشرة

 –علم المعاجم 

المهارات اللغوية 

 اإللكتروني 

  √ منتظم

 أ/ نورة  محمد عبد هللا 28

 الدخيل
ةسعودي √  يةاللغة العرب معيدة  األدب  

 والنقد

 –معة كلية التربية بالمج

 جامعة الملك سعود

األدب في عصري   السادسة

ر صدر اإلسالم والعص

 2النحو  –األموي 

 دراسات  

  √ منتظم

فاطمة عويض هليلأ.  29  

 المطيري
ةسعودي √  يةاللغة العرب معيدة  األدب  

 والنقد

امعة جكلية اللغة العربية / 
/ اإلمام محمد بن سعود

 الرياض

نقلت للكلية نهاية  السادسة

 الفصل الدراسي

  √ منتظم

ةسعودي √  أ/ منيرة صالح عمار العنزي 30 يةاللغة العرب معيدة   –ة كلية التربية بالمجمع اللغويات 
وكالة كليات البنات 

 بالرياض

الخامسة 

 عشرة

ي أجازة الفصل الدراس

 الثاني

  √ منتظم   

                                                     نقاط  القوة                                                                                                                  

إلى اكتفاء البرنامج واكتمال أنصبة األعضاء .لف تخصصات اللغة العربية ، مما أدى عدد ثالثين عضًوا وعضوة في مخت جحوى البرنام -  

. %66,7بلغ نسبة الحاصلين على الدكتوراه هذا العام   -  

. %40بلغ نسبة السعوديين :  -  

 توصيات التحسين:
 زيادة تعيينات السعوديين على درجة األستاذ المساعد واألستاذ المشارك واألستاذ .

 الدرجات .زيادة تعيينات السعوديات على مختلف 
 

 التوقعات:
( . 1438 -1437في العام الجامعي )  %47ارتفاع نسبة تعيين السعوديين إلى  نسبة    

 (1438 -1437في العام الجامعي ) %75ارتفاع نسبة الحاصلين على الدكتوراه إلى 

 

 المعوقات:
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

.رةال توجد تعيينات من العنصر النسائي  السعودي علي الدرجات المختلفة رغم وجود مسابقات ونجاح بعض المقدمات لها ؛ لعدم توفر درجات شاغ -  

 خطط العمل:
اإلعالن في الصحف الرسمية والمواقع . استقطاب المؤهالت من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير من السعوديين والسعوديات وتعيينهم في الدرجات الشاغرة من خالل   

 فتح باب التعيين على درجة معيد من الجنسين إلعداد قاعدة مستقبلية للبرنامج .

 

 *انتظام او تعليم عن بعد

 

 

 التالي: التعليميةهيئة التدريس والهيئة  عددأعضاءن يشمل أينبغيمالحظة: 

 وتدريسيةأوكليهماأاذا كانت مهامهم بحثية  واالساتذة،،المشاركيناالساتذة و،المساعدين: االساتذة التدريسهيئة  أعضاء. 

 التدريس )المعيدين(، ومرشدي العملي. يومساعد لمحاضرين،ا: الهيئة التعليمية 

 عداد الفنيين ومساعدي المعامل.ينبغي ان ال تتضمن األ 

 



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 14 
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ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 :إجراءات الدراسة الذاتية. ـه

 يلي:قدم ما 

  ًةالذاتي لدراسةلموجزاً باإلجراءات المتبعة والترتيبات اإلدارية وصفا 

 رسماً تخطيطاً يمثل كيفية تنظيم إجراءات توكيد الجودة 

 للجان ومهامها وجهات العملوصفاً بعضوية ا 

 

 البرنامج وأهداف ،، وغاياتو. رسالة

 رسالة البرنامج:نص   .1

 
إلى الحفاظ على لغة القرآن الكريم، وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية واإلعالمية من  ةيسعى قسم اللغة العربي

الكفاءات المؤهلة لغويا ومهنيا في مرحلة البكالوريوس والماجستير، وإعداد كفاءات قادرة على البحث العلمي 
خالل تصميم وتنفيذ برامج  وخدمة المهنة، والحرص على نشر العربية الفصيحة وآدابها في أوساط المجتمع من

ولقاءات حول المهارات اللغوية والتحرير العربي ومعالجة األخطاء الشائعة في المجتمع، وذلك باستثمار ما يتميز 
 . به أعضاء هيئة التدريس من الكفاءة

 

داء األجودة مع مؤشرات ربطهاوللبرنامج، قابلة للقياسغايات وأهداف واضحة واستخدم الجدول أدناه لكتابة  .2

 المرجعية.المستوياتو

داء الرئيسة الخاصة بالهيئة، أو لى مؤشرات األإ)هذا الجدول اليشير  استخدامجدولمستقللكلمقرمنمقّراتالبرنامجيجب مالحظة:  .3

 .الخاصة بالبرنامج(

مستوى  مؤشرات األداء الرئيسة أهدافكل غاية الغايات

االداء 

 المستهدف

الوصول إلى مستوى -1

اكاديمية تؤهل منظومة 

خريًجا متقنًا للغة العربية 

شغوفًا بتراثه العربي متسلًحا 

بمهارات البحث العلمي 

وأدواته واألساليب الحديثة 

 لتقنية المعلومات

 

إعداد خريج يتقن مبادئ   -1

ونظريات وقواعد وعلوم اللغة 

 مهارة األكاديميةالعربية ، ولديه ال

على استخدامها نطقًا وكتابةً 

 ا وتفكيًرا االستخدام األمثلوحوارً 

ن نسبة أعضاء هيئة التدريس الذي 1
يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق 

 عليه

70% 

نسبة رضاء جهات التوظيف-2  

80% 

 

تربويًّا ،  خريج مؤهلإعداد   -2

مزودا بأخالقيات وقيم ومهنيًّا  ، 

المهنة يسعى لالرتقاء بالمنظومة 

 التعليمية

التوظيف .قياس رضاء جهات  -1  
 

80% 

رات تقييم الكلي للطلبة لجودة خبال-2
ة.التعلم في المؤسس  

72% 

ــ لديه مهارات البحث العلمي 3

وأدواته واألساليب الحديثة لتقنية 

 المعلومات

تبة و تقييم المستفيدين  لخدمات المك
 مركز الوسائط.

 
 

75%  
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تبة  تقييم المستفيدين  لخدمات المك
 الرقمية.

80%  

ية تقييم المستفيدين لخدمات تقن
-االمن  –المعلومات ) توفر الخدمة 

البرامج  –الصيانة الدعم الفني 

.واالجهزة  

80%  

 عليممن خدماتالت ن تقييم المستفيدي
 اإللكتروني.

80%  

قادرا على المنافسة العالمية  .2

في شتى المجاالت العلمية 

 والمهنية

 

خدمة مجتمعه قادرا على االسهام في 

وتلبية احتياجاته ، مؤهال  للمنافسة في 

 الميدان العلمي والتربوي.

نسبة الخريجين من برامج 

أشهر  6البكالوريوس الذين في مدة 

 من التخرج:

سجلوا في  -توظفوا  ب -أ

 سة                        درا

 

25%  
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 نقاط القوة :

بنسبة كبيرة، ذلك حرًصا من القسم الستيفاء احتياجاته من تناسب أعداد الطالب لعدد أعضاء هيئة التدريس  -

 أعضاء هيئة التدريس

متوافقة نسبيًا ، وتحتاج لرفع المعدل باستقطاب عدد أوفر  هنسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتورا -

 همن حمالت الدكتورا

 .ال األعضاء عليهارتفاع نسبة األعضاء المشاركين في برامج التطوير لتنوع البرامج وإقبا -

تقييم الطالب للمقررات الدراسية لجميع مقررات البرنامج بصورة كاملة ، ويرجع ذلك إلى حرص إدارة  -

 البرنامج على أن تشمل عملية التقويم جميع جوانب البرنامج ، باإلضافة إلى تفعيل تقييم المقررات الكترونيًا.

ضوح  رؤية البرنامج  ورسالته م ورسالته وأهدافه تبين وبتحليل استبانة رضا جهات التوظيف عن رؤية القس -

 .وأهدافه ألصحاب المصلحة )جهات التوظيف( 

 .الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات المجتمع الذي يخدمه البرنامج تعكس -

 . تحقيق هذه األهداف تجعل خريج البرنامج قادراً على  المنافسة في سوق العملوأكدوا على أن  -

 ارتفاع نسبة رضا الطالب عن جودة المقررات بالبرنامج لتوافر جودة التدريس والمساعدات التعليمية الالزمة. -

زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد المهني واألكاديمي داخل البرنامج بصورة عالية ، وذلك لزيادة  -

ش التثقيفية ،وتفعيل أسبوع اإلرشاد األكاديمي وعى الطالب بالخطة الدراسية ومتطلباتها ،باإلضافة إلى الور

 لحل المشكالت األكاديمية. حبنجا

نسبة رضا تقييم الطالب للتربية الميدانية متوافقة نسبيًا ، وذلك الحتياج الطالب لقسط أكبر من التدريب داخل  -

 الكلية.

زمة للتخصصات المختلفة ، وكذلك نظم ارتفاع نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة ؛ وذلك لتوافر المراجع الال

 االستعارة واالطالع مناسبة لكل من الطالب واألعضاء

 

ارتفاع نسبة المستفيدين عن خدمات المرافق والتجهيزات بالبرنامج، وذلك لتوافر الوسائل التعليمية داخل  -

 القاعات وأجهزة األمن والسالمة بالبرنامج.

االلكتروني لما فيه من سهولة التواصل مع أستاذ المقرر ، وتوفير الوقت  ارتفاع نسبة الطالب عن خدمات التعلم -

 .هد على الطالبجوال

 :توصيات مناقشة المؤشرات بالمجالس الرسمية

 زيادة توعية الطالبات المستجدات بالخطة الدراسية ومتطلباتها. -

 رفع معدل حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس. -

 عوديين من حملة الماجستير والدكتوراه خاصة العنصر النسائي.رفع معدل التعيينات للس -

 حث أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. -

 توفير برامج دراسات عليا للخريجين ، باإلضافة إلتاحة فرص عمل لهم. -

 زيادة نسبة األبحاث المدعومة ألعضاء هيئة التدريس . -

 بيئة علمية مناسبة للطالب كأجهزة الحاسب . توفير -

 ورش عمل تدريبية لألعضاء والطالب عن كيفية استخدام المكتبة الرقمية. -

 

 ضعف التحميل والبحث في المكتبة الرقمية. -

  Provide alistofthe strengths andrecommendations for 
improvementbased on anassessmentofthis data. 

تناسب أعداد الطالب لعدد أعضاء هيئة التدريس بنسبة كبيرة، ذلك  -

 حرًصا من القسم الستيفاء احتياجاته من أعضاء هيئة التدريس

متوافقة نسبيًا ،  هالحاصلين على دكتورانسبة أعضاء هيئة التدريس  -

 هوتحتاج لرفع المعدل باستقطاب عدد أوفر من حمالت الدكتورا

رتفاع نسبة األعضاء المشاركين في برامج التطوير لتنوع البرامج ا -

 .وإقبال األعضاء عليها

تقييم الطالب للمقررات الدراسية لجميع مقررات البرنامج بصورة كاملة  -

ى حرص إدارة البرنامج على أن تشمل عملية التقويم ، ويرجع ذلك إل

 جميع جوانب البرنامج ، باإلضافة إلى تفعيل تقييم المقررات الكترونيًا.

بتحليل استبانة رضا جهات التوظيف عن رؤية القسم ورسالته وأهدافه  -

ضوح  رؤية البرنامج  ورسالته وأهدافه ألصحاب المصلحة تبين و

 .)جهات التوظيف( 

الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات المجتمع  تعكس -

 .الذي يخدمه البرنامج

تحقيق هذه األهداف تجعل خريج البرنامج قادراً على  وأكدوا على أن  -

 . المنافسة في سوق العمل

جودة  ارتفاع نسبة رضا الطالب عن جودة المقررات بالبرنامج لتوافر -

زمة.التدريس والمساعدات التعليمية الال  

زيادة نسبة رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد المهني واألكاديمي داخل  -

البرنامج بصورة عالية ، وذلك لزيادة وعى الطالب بالخطة الدراسية 

ومتطلباتها ،باإلضافة إلى الورش التثقيفية ،وتفعيل أسبوع اإلرشاد 

 لحل المشكالت األكاديمية. حاألكاديمي بنجا

للتربية الميدانية متوافقة نسبيًا ، وذلك الحتياج نسبة رضا تقييم الطالب  -

 الطالب لقسط أكبر من التدريب داخل الكلية.
مراجع ارتفاع نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة ؛ وذلك لتوافر ال

ة لكل من الالزمة للتخصصات المختلفة ، وكذلك نظم االستعارة واالطالع مناسب
 الطالب واألعضاء

 

لمستفيدين عن خدمات المرافق والتجهيزات بالبرنامج، ارتفاع نسبة ا -

وذلك لتوافر الوسائل التعليمية داخل القاعات وأجهزة األمن والسالمة 

 بالبرنامج.

ارتفاع نسبة الطالب عن خدمات التعلم االلكتروني لما فيه من سهولة  -

 .هد على الطالبجالتواصل مع أستاذ المقرر ، وتوفير الوقت وال

:قشة المؤشرات بالمجالس الرسميةتوصيات منا  

 زيادة توعية الطالبات المستجدات بالخطة الدراسية ومتطلباتها. -

 رفع معدل حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس. -
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 توفير ورش عمل للموظفين لتنمية مهارتهم المعرفية . -

 ورش عمل للموظفين عن تقنية المعلومات. -

 . والسالمةتوافر أجهزة األمن  -

رفع معدل التعيينات للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه خاصة  -

 العنصر النسائي.

والمشاركة في المؤتمرات حث أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي  -

 والندوات العلمية.

 توفير برامج دراسات عليا للخريجين ، باإلضافة إلتاحة فرص عمل لهم. -

 زيادة نسبة األبحاث المدعومة ألعضاء هيئة التدريس . -

 توفير بيئة علمية مناسبة للطالب كأجهزة الحاسب . -

بة ورش عمل تدريبية لألعضاء والطالب عن كيفية استخدام المكت -

 الرقمية.
 

 ضعف التحميل والبحث في المكتبة الرقمية. -

 توفير ورش عمل للموظفين لتنمية مهارتهم المعرفية . -

 ورش عمل للموظفين عن تقنية المعلومات. -
 توافر أجهزة األمن والسالمة
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 .(جلتحقيقه؟)ماذا يسعى البرنام طموحاتوأغراضالبرنامجوالتي ترتبط بالنهائيةالنتائجتعنيالغايات: 

تعني إجراءات ملموسة قابلة للقياس ومحددة يضعها البرنامج لتحقيق غاياته )كيف يسعى  :االهداف

 البرنامج لتحقيق الغايات؟(.

 : تعني  النتيجة المطلوبة أو المأمولة، والمتوقعة عند اكتمال كل غاية.االداء المستهدفمستوى 
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 :وفقا لغاياتهوأهدافهفيمجالتطويرالبرنامجيم البرنامج وتق .2

 

 مالحظة: 

أي أنماط أخرى من األدلة و،رسوم بيانيةو،لتشمل جداول قدر الحاجة ينبغي التوسع في كتابة التقارير -

أو مع أداء برامج  ،للبرنامج سابقالداء األمقارنات مع التجاهات السائدة وبما في ذلك اال، المناسبة

 مية أخرى.يعلتاتمؤسسفي مماثلة

غاياته رئيسة متسقة مع رسالة البرنامج والداء األمؤشرات المعطاة حول ي أن تكون المعلومات غينب -

 .هأهدافو

 

 

امها نطقًا على استخد مهارة األكاديميةإعداد خريج يتقن مبادئ ونظريات وقواعد وعلوم اللغة العربية ، ولديه ال  -1

.وكتابةً وحواًرا وتفكيًرا االستخدام األمثل  

 1-  %70عليه نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق

67.3%                                 

قطاب عدد أوفر من تمتوافقة نسبيًا ، وتحتاج لرفع المعدل باس هنسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتورا

هحمالت الدكتورا  

 

 

تخدامها على اس مهارة األكاديميةإعداد خريج يتقن مبادئ ونظريات وقواعد وعلوم اللغة العربية ، ولديه ال  -1

.نطقًا وكتابةً وحواًرا وتفكيًرا االستخدام األمثل  

 

%80: نسبة رضاء جهات التوظيف- 2  

81%    

رنامج  ضوح  رؤية البالتوظيف عن رؤية القسم ورسالته وأهدافه تبين وبتحليل استبانة رضا جهات -

.ورسالته وأهدافه ألصحاب المصلحة )جهات التوظيف(   

تعكس-  

.الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات المجتمع الذي يخدمه البرنامج   
. المنافسة في سوق العمل تحقيق هذه األهداف تجعل خريج البرنامج قادراً على وأكدوا على أن -  
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ليمية. مزودا بأخالقيات وقيم المهنة يسعى لالرتقاء بالمنظومة التعتربويًّا ، ومهنيًّا  ،  خريج مؤهلإعداد   -2  

                                                                            80التوظيف:   قياس رضاء جهات -1
81%  
امج  ورسالته ضوح  رؤية البرناستبانة رضا جهات التوظيف عن رؤية القسم ورسالته وأهدافه تبين وبتحليل -

.وأهدافه ألصحاب المصلحة )جهات التوظيف(   

.الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات المجتمع الذي يخدمه البرنامج تعكس-  

. البرنامج قادراً على  المنافسة في سوق العملتحقيق هذه األهداف تجعل خريج وأكدوا على أن -  

 

 

ليمية.مزودا بأخالقيات وقيم المهنة يسعى لالرتقاء بالمنظومة التعتربويًّا ، ومهنيًّا  ،  خريج مؤهلإعداد   -2  

%72ة  :تقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في المؤسسال-2  

63.75%  

 

ة الالزمة.بالبرنامج لتوافر جودة التدريس والمساعدات التعليمي سبة رضا الطالب عن جودة المقرراتن  -  

 

 

ــــ  لديه مهارات البحث العلمي وأدواته واألساليب الحديثة لتقنية المعلومات.3  

%75:تقييم المستفيدين  لخدمات المكتبة و مركز الوسائط-1  

72.55  %  

ات المختلفة ، لتوافر المراجع الالزمة للتخصصارتفاع نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة ؛ وذلك -

.وكذلك نظم االستعارة واالطالع مناسبة لكل من الطالب واألعضاء  

 

 3.ــــ  لديه مهارات البحث العلمي وأدواته واألساليب الحديثة لتقنية المعلومات

 %80     تقييم المستفيدين  لخدمات المكتبة  الرقمية. -2

77% 

البحث العلمي وأدواته واألساليب الحديثة لتقنية المعلومات. ــــ  لديه مهارات3  

البرامج  –الصيانة الدعم الفني -االمن  –تقييم المستفيدين لخدمات تقنية المعلومات ) توفر الخدمة -3

 %80واالجهزة

78.1% 

عليمية داخل ارتفاع نسبة المستفيدين عن خدمات المرافق والتجهيزات بالبرنامج، وذلك لتوافر الوسائل الت

 القاعات وأجهزة األمن والسالمة بالبرنامج.
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ــــ  لديه مهارات البحث العلمي وأدواته واألساليب الحديثة لتقنية المعلومات.3  

   %77.9%80:اإللكتروني   من خدماتالتعليم ن تقييم المستفيدي-

 
 
 

لمقرر ، سهولة التواصل مع أستاذ اارتفاع نسبة الطالب عن خدمات التعلم االلكتروني لما فيه من -
هد على الطالبجوتوفير الوقت وال  

 

 

 

 

 

 
لمي ــــ قادرا على االسهام في خدمة مجتمعه وتلبية احتياجاته ، مؤهاًل للمنافسة في الميدان الع1

 والتربوي.
أشهر من التخرج: 6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين في مدة   

%25ة :سجلوا في دراس -توظفوا  ب -أ  

 النسبة ضعيفة نظًرا لعدم توفر تعيينات .

 توفير برامج دراسات عليا للخريجين ، باإلضافة إلتاحة فرص عمل لهم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبرنامجبيئة عمال -هـ 

 

، وكيفية استجابة (حديثة تغيراتبما في ذلك أي مهمة في البيئة الخارجيةللبرنامج )العناصر ال ِصف. 1

 :البرنامج لهذه العناصر
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1.  
 

 

 

 

 وتحليل دفعات الطالب: القبولإدارة  .2

وا الدراسة في عام أإلى تقصي مجموعة معينة من الطالب الذين بدهذا المصطلح يشير: تحليل الدفعات

البرنامج )كم عدد الطالب الذين تم قيدهم في البرنامج  من تخرجهممعي ن في برنامج ما ومتابعة أدائهم حتى 

 في سنة ما ونجحوا في إتمام البرنامج(.

يشير هذا المصطلح إلى العدد الكل ي للطالب المقيدين في البرنامج المعني  في بداية كل سنة : الدفعة الطالبية

ل لهم، إضافة أي طاال يتم ، وأكاديمية مباشرة بعد إتمامهم السنة التحضيرية كما أن ه لب جديد أو طالب محو  

 ال يتم احتساب الطالب المنسحبين مرة أخرى ضمن الدفعة.

لدفعات الطالبية في األعوام ة لتقصي اشاملمعلوماٍت يقدم هذا الجدول : الجدول األول من تحليل الدفعة

ً  تخرجهم من، بدًءا من تقصي طالب السنة األولى وحتى السابقة بأنه يتم إقصاء الطالب البرنامج )علما

 .(، كما ال يضاف إليهم أي طالب جديدالمنسحبين من العدد الكلي للدفعة

 

 .، ويمكن تحديث السنوات حسب الحاجةدفعاتربع أخر أالتقرير يغطي البد أن 

 
 

 )الجدول األول(: 2012-2011الدفعة الطالبية للعام الجامعي إدارة قيد الطالب وتحليل دفعات الطالب 

 2016-2015 2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 تصنيفالطالب

     السنة التحضيرية العدد الكلي لطالب الدفعة المقيدين
الطالب الذين استمروا بالبرنامج حتى 

 نهاية السنة األكاديمية
     السنة التحضيرية

الطلبة الذين سبق اعتذارهم هذه 

 السنة وعادوا في نفس السنة

     السنة التحضيرية

الطلبة الذين سبق اعتذارهم في 

 السنة السابقة وعادوا هذه السنة

     السنة التحضيرية

     السنة التحضيرية نهائيا  الطالب المنسحبين 
     السنة التحضيرية الطالب الذين أتموا البرنامج بنجاح

 .مستقللكلفرعمنفروعالبرنامجيجب استخدام جدول  مالحظة:

 

 .(التحاقهمبالبرنامجحتىتخرجهمقم بإجراء تحليل للدفعة الطالبية نفسها لألعوام الجامعية )منذ 

 

 استمر في وضع جدول لثالث دفعات سابقة، وحلل النتائج.
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 :البرنامج تطورات ز.

تقديم البرنامج: بدء  أو منذ  ةٍ ذاتي دراسةٍ التغيرات التي طرأت على البرنامج خالل الفترة منذ آخر ب اكتبقائمة  . 1 .3

همة في المحتوى، أو ممثل إضافة مقررات دراسية أو حذفها، أو تغييرات  اً،أمور ذلكينبغي أن يشمل 

 . ج وغيرهايم البرناموتقويم الطالب، أو في إجراءات تقفي طرق أو  ،رات في طرق التدريسيتغي

 

 :العدد الفعليبمقارنة عدد الملتحقين المخطط له . جدول 2

 

 العدد الفعلي العدد المخطط له العام

   

   

   

   

   

 
م تحليالً   :بين العدد الفعلي والعدد المخطط له ةجوهري ختالفاتألي اتفسيراً وقد  
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 (عتماد لبرامج التعليم العالي"االارجع إلى  "معايير ضمان الجودة و) معايير الجودةتقويم البرنامج وفقا  ل. ح

 
تحقيق البرنامج لكل معيار من المعايير الفرعية كما هو محدد  حولينبغي أن تقدم تقارير من التقرير: "ح"للبند مالحظة 

 معايير ضمان  الجودة واالعتماد األكاديمي  لبرامج التعليم العالي ".في وثيقة "

 
جداول مؤشرات األداء  إدراجوقد تم  ،من مؤشرات األداء المقترحة من الهيئة %70البرنامج  يستخدمأن يجب مالحظة: 

 فرعيمحدد،تنطبق على كامل المعيار الرئيس أو على معياٍر أن وهي إما  ،ألذاتيةالرئيسة في مواضع مختلفة من الدراسة 

ويمكن للقائمين على البرنامج إضافة مزيد من جداول مؤشرات األداء المتعلقة بالمعايير األساسية أو  موضعها،حسب 

 الفرعية حسب الحاجة. المعايير

 

 نجمة( ****يم اإلجمالية و)درجة التق الرسالة واألهدافاألول:  المعيار
 

 

أعدت رسالة البرنامج إعدادا مناسبا متسقا مع رسالة المؤسسة التعليمية؛ حيث  حددت اتجاهات تطوير البرنامج التي تتناسب مع 

 المعتقدات والقيم اإلسالمية طبيعة البرنامج ومع احتياجات الطلبة ،كما اتسقت مع

 

 صيغة الرسالة واضحة بشكٍل كاٍف.

 تحقق صيغة الرسالة من خالل استراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في حدود الموارد المتوقع توفرها.

 

 تمت مراجعة رسالة البرنامج وتعديلها مرتين :-

 هـ1433/ 2/1( بتاريخ  9قسم رقم )األولى في ضوء اعتماد برنامج ماجستير اللغويات في القسم ، مجلس 

 هـ.28/6/1435(بتاريخ 25الثانية: ُعدلت  لتتوافق مع رؤية الكلية ورسالتها ، وذلك  في الجلسة رقم )

 هـ.28/6/1435اعتمدت رسالة البرنامج رسمي ا بواسطة مجلس القسم بتاريخ -

ع المستفيدين )أعضاء هيئة التدريس ، وأرباب العمل ، تمت صياغة الرسالة الجديدة من خالل عمليات استشارية ، بالتشاور م

 والطالب ، واإلداريين (.

 

 الخطة االستراتيجية للقسم تتوافق في مبادراتها مع الرسالة .                                                       

 

وتبين احتياج رؤية وأهداف القسم للتعديل بما يتسق ورؤية وأهداف  ، تم عقد اجتماع مع عضوات القسم

 الكلية.

أوصى المجلس بعرض رؤى األعضاء لتعديل الصياغة وإرسال االقتراحات إلكترونيا وعرضها على المجلس -

 القادم.

 تم التشاور بين أعضاء القسم على صياغة الرؤية والرسالة بشكل واضح.-

 لة جديدة تتوافق مع رؤية ورسالة الكلية.تمت صياغة رؤية ورسا -

 ه .28/6/1435،بتاريخ  25بناء  على ما سبق تم اعتماد رؤية ورسالة القسم الجديدة بمجلس القسم رقم -

 

 



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 25 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 
 ييم معرفة اصحاب المصلحة  لمنطوق الرسالة واالهداف للبرنامجتقمؤشر األداء الرئيس:

 

 :رقممؤشراألداءفيوثيقةالهيئة

 :رقممؤشراألداءلدىالمؤسسةالتعليمية

األداء   مستوى

 المستهدف الجديد

األداء   مستوى

 الخارجي

األداء   مستوى

 الداخلي

األداء   مستوى

 المستهدف

األداء   مستوى

 الفعلي

80%   80% 80,31% 

 :التحليل 

ضوح  رؤية بتحليل استبانة رضا جهات التوظيف عن رؤية القسم ورسالته وأهدافه تبين و-
 .البرنامج  ورسالته وأهدافه ألصحاب المصلحة )جهات التوظيف( 

 .الصيغة التي وضعت بها رسالة البرنامج احتياجات المجتمع الذي يخدمه البرنامج تعكس-
 تحقيق هذه األهداف تجعل خريج البرنامج قادرا  على  المنافسة في سوق العملوأكدوا على أن 

 

ح ما يلي:  وّضِ

 لمقارنة المرجعية الداخلية؟لمصدر هذاال لماذا تم اختيار -1

 

 

 

 مؤشر األداء الداخلي؟احتسابكيف تم  -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 األداء الخارجي؟كيف تم احتساب مؤشر  -2

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3
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د  ؛األهدافالغايات وجودة الرسالة وعام لويم تق نقاط وفقا  لتلك األدلة، متضمنا  األدلة التي تم الحصول عليها مع تقديم تقرير حّدِ

 ، وأولويات التنفيذ.توصيات التحسينالقوة، و

 

: نقاط القوة  

 ـ تتسق الرسالة مع المعتقدات والقيم اإلسالمية .

ها ـ صيغة الرسالة قابلة للتحقق من خالل استراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في حدود مستوى الموارد المتوقع توفر  

م. كما أنها ـ يتم مراجعة الرسالة وتعديلها عند الضرورة  لتتسق مع رسالة المؤسسة التعليمية؛ حيث تضمنت أسباب وجود القس

إلى  صيغت بلغة واضحة ، وحددت الفئة المستهدفة من خدماتها ،وأشارت إلى الخدمات المقدمة بما هي خدمات تعليمية ومهنية و

مع، وتطلعت إلى تطوير البحث العلمي                 األنشطة المستهدفة تنمية المجت  

 ـ اعتمدت الرسالة رسمي ا بواسطة السلطة المعنية داخل المؤسسة التعليمية .

 ـ تتفق الرسالة  مع مبادرات الخطة االستراتيجية للقسم  .

 مجاالت تحتاج إلى تطوير :

المراجعة الدورية للرسالة من خالل تشكيل لجنة يقررها مجلس القسم .  -1        

 األخذ برأي ومقترحات المستفيدين في المراجعة الدورية للرسالة من خالل  استطالع الرأي -2      

 أولويات التنفيذ:

 ـ تفعيل الرسالة باعتبارها محكـ ا للنظر في أي مقترحات رئيسة متعلقة بالبرنامج . 1

قق صياغة األهداف الرئيسة مصحوبة بتوصيف لمؤشرات محددة بوضوح وقابلة للقياس تستخدم للحكم على مدى تح ــ 2

 األهداف. 

 اإلعالن عن الرسالة  في الموقع اإللكتروني للجامعة .  -3

 

 نجمة( ****)درجة التقويم اإلجمالية :   إدارة البرنامجالثاني:  المعيار

 
بقيادة البرنامج قيادة فاعلة تعكس توازنا  مناسبا  بين تحقيق المساءلة أمام  كبار المسؤولين باإلدارة العليا تقوم إدارة البرنامج 

والمجلس الرئاسي  للمؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج، وبين تحقيق المرونة التي تسمح بالوفاء بالمتطلبات الخاصة 

 بالبرنامج المعني.

 نامج اشتراك ذوي العالقة )مثل: الطلبة، و الجهات المهنية، و ممثلي الصناعة، وهيئة التدريس(تشمل عملية التخطيط للبر

 

تحديد مسؤوليات القائمين بإدارة البرنامج بوضوح )رئيس القسم أو غيره من المسؤولين اآلخرين( في توصيفات المهام  يتم-1  

 .    .الوظيفية

تقديم مقترحات تطوير البرنامج والتوصيات بشأن القضايا والسياسات إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار، بشكل يحدد  يتم-2  

 بوضوح تلك القضايا التي تتطلب إصدار قرارات بشأنها، و ما يترتب على بدائلها.

 .تـُقدم للقيادات العليا بالمؤسسةعملية التخطيط إعداد تقارير بصفة منتظمة عن مؤشرات األداء األساسية  تتضمن-3  
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الخطط وتـُطّور وتعدل مع اتخاذ القرارات التصحيحية حسبما يتطلب األمر، استجابة للتطورات التي تحدث عند التنفيذ،  تراجع -4  

 .ولنتائج التقويم البنائي، وللظروف المتغيرة

واعد السلوك المتعلقة بالممارسات األخالقية عند إجراء هيئة التدريس، وغيرهم من الموظفين والطلبة في البرنامج، بق -5  

 .البحوث، وفي مجال التدريس والتقييم، و تقويم األداء، وعند القيام باألنشطة اإلدارية والخدمية

 تقديم التغذية الراجعة حول أداء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين عن طريق رئيس القسم. -6  

 البرنامج أنه في حالة الحاجة للقيام بإجراءات ما فإنها تنجز بفاعلية وفي الوقت المناسب. يضمن القائمون بإدارة -7  

تعكس اإلعالنات والمواد المستخدمة في الترويج للبرنامج صورة صادقة وتتجنب استخدام أي عبارات يمكن أن يساء فهمها  -8  

 مؤسسات أو برامج تعليمية أخرى.أو أي ادعاءات مبالغ فيها، وتجنب كذلك أي عبارات سلبية حول 

 

 

 

 

 توصيات التحسين: 

ك القائمين بإدارة البرنامج سلطات كافية لضمان امتثال من بالبرنامج للسياسات واإلجراءات المعتمدة أو المتفق عليها امتال -1

 في المؤسسة التعليمية أو البرنامج.

ة واألكاديمية، وضرورة ارسال صورة منها لألقسام لكي تستعملها  ارسال القرارات الصادرة من اللجان حول المسائل اإلجرائي -2

 .كمرجع يـُلجأ إليه في القرارات المستقبلية   لضمان االتساق في القرارات

ض بالصالحية، وتصف  -3ـ  أن  تحدد  التفويضات رسميا  في وثائق موقعة من قبل الشخص المفّوِض ومن الشخص المفوَّ

 المفوضة ومسؤوليات تقديم التقارير عن القرارات التي اتخذتبوضوح حدود المسؤوليات 

 أن  تتضمن عملية التخطيط إعداد تقارير بصفة منتظمة عن مؤشرات األداء األساسية تـُقدم للقيادات العليا بالمؤسسة -4ـ 

 التعامالتـ   يتم اإلعالن عن المصالح المالية حيثما وجدت، كما يتم تجنب أي تضارب في المصالح في كافة  -5 

 التي يقوم بها هيئة التدريس والموظفون في البرنامج 

أن  تـُسجـَّل القرارات الصادرة عن اللجان حول المسائل اإلجرائية واألكاديمية، وتستعمل كمرجع يـُلجأ إليه في القرارات  -6ـ 

 المستقبلية   لضمان االتساق في القرارات. .

 أولويات التنفيذ: 

 للقيام بمراجعة وتقييم دوري لتحسين أداء القسم، وتطوير الخدمات التي يقدمها.وضع نظام  -1

 تحقيق التوازن بين إتاحة الفرص لإلبداع والمبادرة وتطبيق نظام واضح للمحاسبة والمتابعة. -2
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 اإلجمالية _____________ نجمة(  يمو)درجة التقإدارة ضمان جودة البرنامج المعيار الثالث: 

 

جميع أفراد هيئة التدريس والموظفين في عمليات التقويم الذاتي، ويتعاونون في عمليات إعداد التقارير وتحسين األداء يشارك 

 وذلك في مجال أنشطتهم.
 )المحاسبة( .يتم تشجيع االبتكـار واإلبداع في إطار من السياسات واإلرشادات الواضحة وعمليات المساءلة 

المسؤولين، وتستخدم المعلومات الناتجة عن ذلك كأساس لعمليات التخطيط اف باألخطاء ونقاط الضعف من قبل يتم االعتر

 للتحسين

مقرر من ل مكون من مكوناته )يشمل ذلك كل تعطي عمليات تقويم الجودة صورة عامة عن جوانب الجودة في البرنامج ككل وفي ك

 ، وما يقدمه البرنامج في قسمي الطالب والطالبات(.المقررات الدراسية
 يتناول تقويم الجودة المدخالت، والعمليات، والنواتج، مع االهتمام بنواتج تعلم الطلبة بشكل خاص.

ة من تعتمد عمليات التقويم الذاتي لجودة األداء على مصادر متعددة من األدلة والبراهين ذات العالقة، بما في ذلك التغذية الراجع

خالل استطالعات رأي المستخدمين وآراء المستفيدين )األطراف المعنية( مثل الطلبة، وهيئة التدريس والموظفين، والخريجين، 

 وجهات التوظيف )لخريجي البرنامج(.

ويتم تطبيق القائمون بإدارة البرنامج وهيئة التدريس وغيرهم من الموظفين ملتزمين بالحفاظ على جودة البرنامج وتحسينها، 

أنشطة ضمان الجودة الضرورية لضمان مستوى عال من الجودة على كافة جوانب تخطيط البرنامج وتنفيذه بما في ذلك الخدمات 

المرتبطة بالبرنامج ، وتفي ترتيبات ضمان الجودة البرنامج بجميع المتطلبات الخاصة بالبرنامج ، وتعتمد عمليات التقويم الذاتي 

مصادر متعددة من األدلة والبراهين ذات العالقة بما في ذلك التغذية الراجعة من خالل استطالعات رأي  لجودة األداء على

 المستخدمين وآراء المستفيدين مثل الطلبة وهيئة التدريس والموظفين والخريجين

 
 ـتشجيعاالبتكارواالبداعمنخاللشهاداتتميزوتقديرلألعضاءوالطالبداخاللمؤسسة

 مليةالتقويمالذاتيبشكلمستمر،معاالستفادةمننقاطالضعفلوضعخططتحسينللبرنامجودمجهافيخططالتخطيطللبرنامجـمشاركةاألعضاءفيع
 اعتمادالتقييمالنجميوالدراسةالذاتيةبمجلسالقسم

 . وجودلجانداخليةوخارجيةلمتابعةالتقييمالنجميومراجعتها
                                                         ـتقريرعنانجازاتالبرنامجالتيحققهاوأدلتها                       

 
 ـ قياس مدى تحقق مؤشرات األداء داخل البرنامج . 
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ـ استطالع رأى الطالب حول المقررات الدراسية وتحليلها لالستفادة من نتائجها في تخطيط البرنامج وخطط التحسين                              

. 

 أثر  تنفيذ خطط تحسين البرنامج وفقا للمعايير .ـ تقرير         

 ـ محاضر  القسم لمناقشة أعمال الجودة في قسمي الطالب والطالبات .       

 ـ اجتماعات الجودة .

 ـ تعاميم الجودة .

 ـ تقارير واحصائيات لجنة االختبارات داخل البرنامج .

 ـ تقرير لجنة البرامج األكثر جاهزية
 

  عمال الجودة داخل البرنامج                  .ـ تشكيل لجان أل

 ـ تكليف أحد األعضاء كمنسق ألعمال الجودة واعتماده بمجلس القسم .

 ـ بيانات احصائية حول البرنامج ككل .

 ـ استبانات استطالع الرأي داخل البرنامج تشمل جميع جوانبه ، واالستفادة منها في عملية التخطيط .

 خارجية حول مدى تحقق المعايير داخل البرنامج ، واالستفادة منها في عملية التحسين .ـ تقرير لجان 

 ـ تقرير حول أنشطة المعايير . 
 

 . ـالبحثعنعالمةمرجعيةمناسبة
 ـمناقشةالعالمةالمرجعيةبمجالسالبرنامج

 

 ـ مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج . 

 .ـ مصفوفة مخرجات التعلم  لكل مقررات البرنامج 

 ـ نموذج توافق مخرجات تعلم الطالب مع أهداف البرنامج .

 ـ نموذج توافق مخرجات  البرنامج  مع مخرجات التعلم باإلطار الوطني للمؤهالت .

 ـ تقرير توافق البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت
 

 التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في المؤسسة :الرئيس مؤشر األداء

 

 3 مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:رقم 

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء   مستوى

 المستهدف الجديد

األداء   مستوى

 الخارجي

األداء   مستوى

 الداخلي

األداء   مستوى

 المستهدف

األداء   مستوى

 الفعلي

75%   75% 63,75% 

 التحليل )اكتب نقاط القوة وتوصيات التحسين(:

 القوة بالمعيار :نقاط 

 ـ مشاركة أفراد هيئة التدريس في عمليات التقويم الذاتي .

 ـ االعتراف بنقاط القوة والضعف .
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 ـ وضع خطط لتحسين األداء . 

 ـ تحديد مخرجات تعلم البرنامج .

 ـ دمج عمليات ضمان الجودة في عمليات التخطيط المعتاد للبرنامج .

 األدلة والبراهين، ومرتبطة بالمعاييرـ عمليات التقويم مبنية على 

 ـ يتولى أحُد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج مسؤولَيةَ قيادة ودعم إدارة عمليات ضمان الجودة.

 ـ تخـضع إجراءات ضمان جودة البرنامج للتقويم والتحسين بانتظام.

 ج السنوية والدورية.ـت حفظ البيانات اإلحصائية الخاصة بالمؤشرات ، وتـرد في تقارير البرنام

 ـ تطبيق مؤشر نسبة المقررات التي تم تقييمها من قبل الطالبات

 ـ تطبيق مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطالبات

 ـ تطبيق مؤشر متوسط رضا الطالب عن جودة المقررات

 ـ تطبيق مؤشر متوسط درجة رضا الطالبات عن خبراتهن بالبرنامج

 رضا الطالبات عن جودة الخبرة الميدانية . ـ تطبيق مؤشر متوسط

 أولويات التنفيذ: 

 ـ تحديد أدوات تقويم مخرجات التعلم  .

 ـ االستفادة من  نتائج مؤشرات األداء في تقارير البرنامج والمقررات .

 ـ إيجاد عالمة مرجعية  داخلية و خارجية مقارنة للبرنامج .

 مجاالت التطوير:

 عملية ا لتقويم الذاتي داخل البرنامج .ـ مشاركة الموظفين في 

 ـ االستفادة من تحليل نتائج استطالع رأى الطالبات حول المقررات الدراسية .

 ــوضع آليات مباشرة وغير مباشرة لتقويم مدخالت ونواتج تعلم المقررات الدراسية .

 ـ تشكيل لجان داخلية وخارجية لمراجعة جميع جوانب البرنامج 

 

ح ما   يلي:وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب مؤشر األداء الداخلي ؟ -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

ح ما يلي:  وّضِ

 

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1
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 احتساب مؤشر األداء الخارجي ؟كيف تم  -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 
 

 

 ._ نجمة( ****)درجة التقويم اإلجمالية __: التعلم والتعليم الرابعالمعيار 

 

الفرعية )على سبيل  المعاييرتحقق من تحقيق للالمتَّبعة ترتيبات الإلطار التنظيمي وحول اا  توضيحيا  م تقريردِّ ق

 والمقارناتومن تحليل مؤشرات األداء  ،المثال، استخدم المعلومات المستقاة من تقارير االستبانات

 مخرجات التعلم أو من تقارير البرنامج السنوية(.القياس المباشر وغير المباشر لومن  ،المرجعية

 

 

 

 

 

إلطار التنظيمي التي تم استخدامها للتحقق من أن اجراءات االستجابة لمتطلبات ضمان الجودة إلقدم وصفا  

)على سبيل المثال، إذا تخلل أن عملية التعليم والتعليم تسير بشكٍل صحيح  تحقق من للالمتَّبعة ترتيبات الو

خارجية مناسبة، بجهات مرجعية مقارنة لطالب معايير التحصيل العلميل إجراءات ضمان الجودة التحقق من

 هذه اإلجراءات وما النتائج التي تم التوصل إليها؟(منفاذكر ما الذي تم تنفيذه 

 

 

 

 

 __ نجمة( ****)درجة التقويم اإلجمالية : مخرجات تعلمالطالب1 – 4رقم  الفرعي المعيار

 

 مة وكفاية مخرجات تعلم الطالب المأمولة من هذا البرنامج. ءاإلجراءات المتَّبعة لضمان مال ِصف

، اإلطار الوطني للمؤهالتمعالمأمولة  اإلجراءات المتبعة لضمان انسجام مخرجات تعلمالطالب كتبا

أو جهات متطلبات الجهات المهنية و المهني كما حددتها توصيات الخبراء أو أالعمل الوظيفي  متطلباتو

مخرجات فيما يتعلق بداء الطالب أالمتعلقة بمستوى  ينبغي النظر في األدلة)مالحظة:  العالقةاالعتماد ذات 

 .أدناه( 4-4رقم  الفرعيفي المعيار التعلم المأمولة

 

 



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 32 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

المالئمة التقويموسائل لمتهامواءمع -المطلوبة للتخرج-لحصر مخرجات التعلم للبرنامج التالياستخدم الجدول 

اإلطار الوطني مجاالت التعلم في المحددة في استخدم مخرجات التعلم ، وواستراتيجيات التدريس المتبعة

وفي حال عدم وجود ، البرنامج توصيففي  المشار إليهاووسائل التقويم واستراتيجيات التدريس  للمؤهالت

 مجال التعلم الخامس أدناه. فاحذفحركي، -مخرجات تعلم للمجال النفس

 

 

 
مجاالت مخرجات التعلم للبرنامج المستقاة من 

 طار المؤهالتإ

استراتيجيات 

 التدريس

 التقويمطرق 

 المعرفة 1

1-1 
لديه المعرفة الشاملة والمنظمة لمبادئ اللغة العربية 

 ونظرياتها وقواعدها األساسية
ة االختبارات الشهري محاضرات

 والنهائية

1-2 
يكون ملًما بالمعارف و النظريات في المجاالت العلمية ذات 

وملًما كذلك بالعلوم التربوية الصلة بأفرع وعلوم العربية ، 
 وطرق التدريس

مالحظة سلوكيات  المناقشة والحوار

 الطالب

1-3 
 يكون ملًما بكل هو جديد ومستحدث من أبحاث في مجال

لغوية اللغة وفروعها لإلسهام في حل مشكالتها وقضاياها ال

 ، وزيادة مفرداتها لدى دارسيها

تقييم البحوث  األوراق البحثية

 المتخصصة

1-4 
ة يكون على وعي باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهن

 ومتطلباتها الفنية ومحاولة تحسينها

إقامة ورش عمل 

 ومحاضرات توعية

متابعة سلوكيات 

 الطالب

 المعرفية المهارات  2

2-1 
يكون ملًما بكل جديد ومستحدث من أبحاث في مجال اللغة 

اللغوية ، وفروعها لإلسهام في حل مشكالتها وقضاياها 
 وزيادة مفرداتها لدى دارسيه

يةاالختبارات الشفو المحاضرات  

2-2 
المناقشة والحوار  كون على وعي باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة

 وتقديم العروض

تقييم العروض 

 المقدمة

انيالميدتقييم األداء  التدريب الميداني لديه القدرة على االستخدام األمثل لطرائق اإلجراء 2-3  

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 

يكون قادًرا على  استقصاء المعلومات وتحليلها ونقدها 
وتقويمها من مصادر متنوعة و يستطيع تطبيق ما تم التوصل 

إليه من نتائج في حل مشكالت اللغة وقضاياها مع مراعاة 
 جانب يسير من التوجيه واإلرشاد

والحوارالمناقشة  انيتقييم األداء الميد   

3-2 

اللغة العربية وقضاياها مشكالت لديه القدرة على دراسة 
ومقترحات إبداعية لحلها مستخدما أشكاال  حلول،ووضع 

متنوعة من تقنيات المعلومات ، مع مراعاة نظريات التعليم 
والتعلم ، وطرائق التدريس الحديثة ، والتكنولوجيا في 

 معالجتها

األعمال الجماعية 

 المنظمة

 تقييم أوراق العمل

3-3 
شكل قادر على المبادرة بتحديد القضايا الهامة ومعالجتها ب

 . فردي أو جماعي

ةالتربية الميداني انيتقييم األداء الميد   

3-4 
كفاءته  لديه القدرة على تحمل مسؤولية تعلمه الذاتي، ورفع

طوير والمناقشة ، وتالمهنية وقدرته على التحليل والنقد 

انيتقييم األداء الميد التعليم الذاتي  
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من  وامتالك أدواته المهنية والعملية ،إلنجاز ما يسند إليه

 .مهام

3-5 

ي لديه القدرة على التصرف بمسؤولية وخلق كريم ف

قضايا العالقات الشخصية والمهنية تجاه اآلخرين ، وتجاه ال

اإلسالم الحنيف  األخالقية والمهنية ذات الصلة وقيم

 . واألخالق المهنية المتعارف عليها من قبل المجتمع

 

مالحظة سلوكيات  مجموعات النقاش

 الطالب

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

سبة لديه القدرة على استخدام األساليب اإلحصائية المنا

ر تفسي وتحديدها وتطبيقها بشكل مبدع وخالق في

تقليدية المعلومات وتحليلها ومعالجتها بطريقة إبداعية غير  

. 

تقييم البحوث  األبحاث

 المتخصصة

4-2 
يستخدم يتواصل بفعالية أو إيجابية )شفهياً أو كتابياً (، و

 . طرائق عرض مناسبة لكل من المتلقي وقضيته
ة االختباراتالشفوي المحاضرات

 والتحريرية

4-3 
مناسبة  أكثر تقنيات المعلومات واالتصاالتيتقن اختيار 

 لجمع وتفسير وايصال المعلومات
دمةتقييمالعروضالمق تقديم عروض  

 (إن وجدتحركية )-مهارات النفسال 5

   ال ينطبق 5-1

5-1    

 

المقاييس وبما في ذلك مؤشرات األداء الخارجية  ؛األداء العام لمخرجات التعلم في البرنامجِصف

لمدى اكتساب  المباشر القياسوسائل تحليل تقويمات الطالب وجهات التوظيف وتلخيص والمرجعية 

 )أي: ما مدى استفادة الطالب من عملية التعلم؟(.الطالب لمخرجات التعلم 

 

يتم قياس مخرجات التعلم في كل فصل دراسي وتخضع لعملية التحسين والدراسة من خالل متابعة 

األداء وتحسينها بخطة استراتيجية كما يتم استطالع رأي الطالب في تقويم النتائج في قياس مؤشرات 

 المقررات والبرنامج وتحديد مدى استفادتهم .

 

 

 

 

 

بما في ؛على مستوى البرنامجتقويم مخرجات التعلم ة في إطار نظام المتبع اإلجراءات والخطواتِصف

 ة والمهام وأسماء أعضاء كل لجنة.وأعضاء هيئة التدريس واللجان العاملللقيادات ذلك وصف 

 

 تقويم خبرة الطالبة (  –تقويم برنامج  –قياس الرأي باستطالعات ) تقويم مقرر 

يتم قياس المخرجات وفقا لم تم تحديده من قبل في توصيف البرنامج ونزوال الى توصيف المقرر وقياس 

 االختبارات 
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 في مجموعات وفقا للتخصص.األعضاء  جميع  يعمل في قياس المخرجات وتحديد ودراسة تحسينها

 وتقوم المجموعات بمراجعة المخرجات  

 يوجد لجنة مشرفة على البرنامج مكونة من 

 منسق القسم أ. وفاء حجي 

 مسؤول الجودة في قسم الطالبات  د. نادية عمار

 //   //   المعيار التعليم والتعلم  د. رجاء يوسف شاهين 

 مسؤول االرشاد األكاديمي بالقسم  د. منال أبو المجد 

 

 

 

 

 

 

م تحليالً ِصف لكافة مخرجات التعلم على مستوى البرنامج )انظر تقارير  للتقويم الكاملالنتائج وقد  

 البرنامج السنوية لمدة أربع سنوات سابقة(.

 
 

                                                                                                           : نقاط القوة
بمعنى أنها تغطي كافة          مجاالت  00نواتج التعليم المستهدفة يتم تنسيقها وفق اإلطار األكاديمي للمؤهالت  -1 

0والمحددة من قِبل الخبراء والمسئولينالتعلم التي يتضمنها البرنامج ،   
تعليم الخاصة بكليات ال استراتيجيةتوصيف البرنامج يتضمن كل الخصائص الطالبية للدارسين بكلية التربية ، وفق  -2

0التربية ؛ ووفق وسائل التقييم المرسومة  
0والطلبةاآلليات الخاصة بتقويم البرنامج واضحة ، ومحددة وموضوعة وفق آراء الخبراء  -3  

 
 نقاط الضعف

يشمل ذلك استطالعات آراء الطلبة المتخرجين وبيانات توظيف بحيث  –استخدم آليات مناسبة خاصة بتقويم البرنامج قلة 

لتوفير األدلة والبراهين على مناسبة نواتج التعلم وذلك  –الخريجين وآراء جهات التوظيف واألداء الالحق للخريجين 

 المستهدفة ومدى تحققها
 

 يقوم البرنامج بتقويم مخرجاته وفقا ألسس علمية مدروسة ومخطط لها وهي 

 / االختبارات 1

 / االستطالعات2

 / لجنة المراجعة الداخلية  3

 وفيما أدناه  مخرجات البرنامج والقيم المحققة:

 
 القيمة الحالية المخرج

 % a.1        43.88 %        43.88.1رمز مؤشر االداء: 
 a.1.2 48.06%رمز مؤشر االداء: 
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 a.2.1      48.75%رمز مؤشر االداء: 
 a.2.2 55.6%رمز مؤشر االداء: 
 b.1.1 48.8%رمز مؤشر االداء: 

 b.1.2 52.7%رمز مؤشر االداء: 

 b.1.3 53.4%رمز مؤشر االداء: 
 b.2.1 59.3%رمز مؤشر االداء: 
 b.2.2 47.5%رمز مؤشر االداء: 

 b.3.1    69.65%رمز مؤشر االداء: 

 b.3.2 60.68%رمز مؤشر االداء: 

 b.3.3 72.4%رمز مؤشر االداء: 

 c.2.1 63.45%رمز مؤشر االداء: 

 c.2.2 62.24%رمز مؤشر االداء:

 c.2.3 60.3%رمز مؤشر االداء: 

 c.3.1 58.45%رمز مؤشر االداء: 

 c.3.2 60.45%رمز مؤشر االداء: 

 c.4.1 27.8%رمز مؤشر االداء: 

 c.4.2 54%رمز مؤشر االداء: 

 d.2.1 66.35%رمز مؤشر االداء: 

 d.2.2 69.35%رمز مؤشر االداء: 

 d.2.3 60.1%رمز مؤشر االداء: 

 d.3.1 66.23%رمز مؤشر االداء: 

 d.3.2 64.6%رمز مؤشر االداء: 

 d.3.3 67.75%رمز مؤشر االداء: 

 

 

 

 

 

)كيف يمكن تطوير البرنامج وفقاً  مخرجات التعلم ةقياسعمليوتوصيات التحسين لبنقاط القوة قائمةقدم

 لنتائج أداء الطالب؟(

 (.ةالبرنامج السنويلمزيٍد من التفاصيل راجع تقارير )

 

 تقاس مخرجات التعلم كل فصل دراسي لبعض المقررات 

 مخرجات التعلميقوم جميع أعضاء هيئة التدريس بعملية قياس ومراجعة 

0اآلليات الخاصة بتقويم البرنامج واضحة ، ومحددة وموضوعة وفق آراء الخبراء والطلبة  

 والتوصيات  التحسين

 وضع آليات لقياس المخرجات تختص بالبرنامج 
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من  المأمولةمة وكفاية نتائج تعلم الطالبءمالالتي تشير إلى مدى األدلة اذكر : المأمولةتقويم مخرجات التعلم 

 وأولويات التنفيذ. توصيات التحسين، هذا البرنامج، وقدم تقريراً يتضمن نقاط القوة، و

 

 تتناسب نتائج تعلم الطالب مع  نواتج التعلم المتوقعة من  البرنامج :

 األدلة

 تقدير الطلبة العام لجودة المقررات
 قياس مخرجات التعلم الفصلي

 تقويم البرنامج

 الطالبة لقياس مدى استفادة الطالبة من البرنامج وقياس مستوى المالءمة من خالل االستطالعتقويم خبرة 

 

 

 

 

 _ نجمة( ****يم اإلجمالية __و)درجة التقإجراءات تطوير البرنامج : 2 – 4رقم  الفرعي المعيار

 

 
ف  اإلجراءات المتبعة لتطوير البرنامج ولتفعيل التغييرات المطلوبة. ص 

 استطالعات الرأي 

 الدراسة الذاتية المتتابعة للبرنامج

 خطط  التحسين 

 الخطة التشغيلية واالستراتيجية 

 

 

وأولويات توصيات التحسين، وقدم تقريراً يتضمن نقاط القوة، ودلة اذكر األ،إجراءات تطوير البرنامجتقويم 

 التنفيذ.

 

 نقاط القوة 

 استخدام الوسائل اآلتية 

 الذاتية المتتابعة للبرنامجالدراسة 

 خطط  التحسين 

 الخطة التشغيلية واالستراتيجية 

 توصيات التحسين 

 ربط خطط التحسين بسوق العمل
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 __ نجمة(****)درجة التقويم اإلجمالية _تهمراجع وإجراءاتالبرنامج تقويم: 3 – 4رقم  الفرعي المعيار

 

ف   ومراجعته.اإلجراءات المتبعة لتقويم البرنامج ص 

 
تم تقويم المقررات والبرامج وإعداد تقارير عنها بصورة سنوية، وتتضمن هذه التقارير معلومات كافية حول مدى فاعلية 

كما يتبع البرنامج سياسة قياس الرأي لدى الخريجين  االستراتيجيات التي خطط لها ، ومدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة
 وسوق العمل

 

 

 

 

توصيات وقدم تقريراً يتضمن نقاط القوة، ودلة اذكر األ: تهمراجع وإجراءاتالبرنامج تقويمإجراءات تقويم 

 وأولويات التنفيذ. التحسين، 

 استطالعات الرأي في مجال 

 المقرر

 البرنامج 

 جهات التوظيف 

 مراجعة ووضع خطط تحسين 

 

 

 

 

البرنامج تقويمإجراءات ليها بشأن جودة البرنامج نتيجة الستخدام إتوصل تم الاالستنتاجات التي اذكر 

كلما كان  كما ينبغي اإلشارة إلى المعلومات الخاصة بالمؤشرات ونتائج الدراسات االستطالعية،ته، ومراجع

 ً  .   ذلك مناسبا

 

 

المعارف والمهارات  ت تضمن، حيث متوافقة وسوق العمل  البرنامج وتوصيف المقررات  خطة وتوصيف 

المطلوب اكتسابها ، إضافة إلى استراتيجيات التعليم والتقييم المناسبة لمجاالت التعلم التي سيتم التركيز عليها 

 في كل مقرر.

كان لدى هيئة التدريس إلمام باالستراتيجيات المحددة في توصيفات البرنامج والمقررات، وقادرين على -

 استخدامها.

 رضا الطالب عن المقرر واالختبارات والبرنامج 
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 ____ نجمة( ****)درجة التقويم اإلجمالية __الطالب يميتق:4 – 4رقم  الفرعي المعيار

 

ف  . نجازهمإمعاييرمن تحقق لالطالب في البرنامج واإلجراءات المتبعة لتقويماستراتيجيات ص 

 
يتم تقويم الطلبة عن طريق االختبارات الشهرية والفصلية لقياس مدى اإلنجاز الذى حققه في البرنامج، وكذلك عن طريق  .

 اقتطعت من المنهج ياألسئلة الشفوية في بداية كل محاضرة للتحقق من استيعابهم لألجزاء الت
 

، يم الطالبيتقاعلية إجراءات مدى فالتي تشير إلى األدلة اذكر ب:الطاليميتقتقويم إجراءات 

م معايير  يتضمن األدلة التي تشير إلى  ؛عن اإلجراءات المتبعة لتحقيق هذا المعيار الفرعي ا تقويميا  تقريروقّدِ

مناسبة، ويتضمن بيان كيفية استخدام النتائج التي تم  بمعاييرمرجعيةومقارنتها مخرجات تعلم الطلبةالمكتسبة 

نقاط القوة، التقريرقائمةً ب أن يتضمنينبغي كما التوصل إليها كأساٍس ومدخٍل للتطوير المستمر للبرنامج، 

 ، وأولويات التنفيذ. توصيات التحسينو

 
 األدلة والشواهد

 االختبارات الشهرية 

  نماذج قياس مستوى الطالب 

 المختلفة ) مناقشات ، سمنارات ، ورش ( المشاركات 
 
 
 

:                                     نقاط القوة  
كل غير متسق يؤدي االستعانة بالمصفوفات ، والسياسات المتبعة في التعامل مع الحاالت الغير   مالئمة ، أو التي قيمت بش

التقييمات الصحيحةإلى اتخاذ االجراءات المالئمة للتحقق من المستويات ، أو   
 : نقاط الضعف

لطالب الفاعلية ، والعدالة نظرا لعدم وجود محكات فعالة للتحقق من مدى تقدم امزيد ا من عمليات تقويم الطلبة يلزمها -1
.في دراسة البرنامج أو جدوى المحتوى الدراسي الُمقدم لهم  

 أولويات التحسين
تقييم ، ، واقتراح االستراتيجيات المناسبة لذلك الوالعمل على تنوعها  مستمرةدراسة آليات تقييم أداء الطالب بصورة 

 وتضمين المختار منها توصيف البرنامج ؛ حيث إن  اآللية المعمول بها حاليا ، ال يمكن لها تقييم
ا مستويات أن تتضمن السياساُت واإلجراءاُت األعماَل واألنشطة التي يمكن اتباعها للتعامل مع الحاالت التي تكون فيه

 تحصيل الطلبة غير مالئمة أو قـُيـِّمت  بشكل غير متسق
 

 

 

 

 

 

__ ****)درجة التقويم اإلجمالية_المساعدات التعليمية المقدمة للطالب : 5 – 4رقم  الفرعي المعيار
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 نجمة( 

 
) تحت هذا المعيار الفرعي المدرجة للطالب وفقاً للفقرات المقدمة ات طبيعة المساعدتقرير موجز حول م د   ق

من هو بحاجة للمساعدة،  مساعدةات الطالب وتحديد احتياجومكتبية، الساعات وال، التهيئةمثال : برامج 

 (. ، وغيرهاخدمات الدعمومعدالت إحالة الطالب إلى 

 
البية لكل تحديد مرشدة طيتم تواجد هيئة التدريس بجوار الطلبة لتقديم المساعدات المختلفة لهم من إرشاد أكاديمي ويتم 

الي، مجموع من الطالبات تتولى مساعدتهن وذلك من خالل متابعة التقدم الدراسي لهن، وتشجيع الطالبات ذوات األداء الع
  .وتقديم المساعدة للآلتي  يحتجن من الطالبات لها

 مرفق جدول الساعات المكتبية لعضوات هيئة التدريس-
 

 

ً حولم د   ق علية افالتي تشير إلى مناسبة و ألدلةللطالب: اذكر االمقدمة ات طبيعة المساعد تقريراً تقويميا

المساعدة التعليمية للطالب في هذا البرنامج. )مثال: هل هي المساعدة التي يحتاج  اإلجراءات المتبعة لتقديم

أن يتضمن وينبغي ، وفق ما هو مخطط له؟ وكيف يقي مها الطالب؟(يتم تقديمها هل وإليها الطالب بالفعل؟ 

 وأولويات التنفيذ. توصيات التحسين، نقاط القوة، وقائمةً بتقرير لا
 

 جدول اإلرشاد األكاديمي لألعضاء  -1

 خطة االرشاد األكاديمي  -2

 نماذج من البرامج المقدمة في االرشاد -3
 
 
المشورة واإلرشاد المناسب للطلبةنقاط القوة : تواجد هيئة التدريس في أوقات كافية ومحددة في جدول لتقديم     

تحتاج إلى تطوير:نقاط   
ال يوجد طرق أو وسائل أو إجراءات تتابع مدى تقدم الطالب في دراسة البرنامج بنجاح   

ت نفسه سوى االختبارات سواء الفصلية أو النهائية ، وهي وسائل غير كافية بالمرة لقياس معدالت التقدم ، وفي الوق
ديدة لمطلوب منها كليا ؛ حيث ما زالت تعتمد على ما يحفظه الطالب لذا البد من البحث عن وسائل جقاصرة على تحقيق ا

 .معينة قادرة على قياس هذه العملية داخل ، وخارج قاعة الدرس ، وبك دقة
أولويات  

نفيذ: الت  
للمناقشة القائمة علىمحاولة استخدام طرق تدريس متنوعة تعتمد على التحليل والتطبيق ، وطرح القضايا   

سية منظمةتبادل الحوار بين الطالب ، والعضو ، والبعيدة في الوقت نفسه عن المجادلة السفسطائية ، ووفق قواعد تدري  

 حصر الطالب المتعثرين عن طريق  اإلرشاد األكاديمي

 تقديم المساعدات لطلبة ذوي الحاجات الخاصة

 حصر الطالب المتميزين 

 الموهوبينحصر الطالب 
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 

 ____ نجمة( ****)درجة التقويم اإلجمالية _________جودة التدريس. : 6 – 4رقم  الفرعي المعيار

 
م  تقويم جودة التدريس، ولبرنامج، لتطوير مخرجات التعلمالمأمولةلاستراتيجيات التدريس خططحولمعلومات قد  

وينبغي أن المقررات الدراسية وتقرير البرنامج، وكيفية االستفادة منها، إعداد تقارير اإلجراءات المتبعة في  و

الذين يتم تقويم تدريسهم بشكل منتظم من خالل  أعضاء هيئة التدريسيبين نسبة  جدوالً ه الفقرة تضمن هذت

 الطالب )أو من خالل آليات أخرى(. آراء استطالع 
 يم الواردة في توصيفات المقررات والبرنامجتلتزم هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقي

 
ارات تم إعالم الطلبة مقدماً وبصورة كاملة بمتطلبات المقررات من خالل توصيفات المقررات والتي تتضمن المعارف والمه

 .المستهدفة بالتطوير
- من  كل مقرر تم تزويد القائمين بإدارة البرنامج )رئيس القسم أو غيره من المسؤولين( بتقارير عن تدريس
 المقررات

 نقاط القوة                                                                    
 ـ تناسب استراتيجيات التدريس مع األنواع المختلفة من نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج تطويرها.

مع وجود  ـااللتزام من قبل هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم الواردة في توصيفات المقررات والبرنامج، 
 المرونة الكافية لتحقيق احتياجات المجموعات المختلفة من الطلبة.                                       

ات مقررات من خالل توصيفات المقررات والتي تتضمن المعارف والمهارـ  إعالم الطلبة مقدماً وبصورة كاملة بمتطلبات ال
 المستهدفة بالتطوير، والمتطلبات التي ينبغي أداؤها، وعمليات تقييم الطلبة               

 ـ يتسق تدريس المقررات مع المفردات المعطاة للطلبة ومع توصيفات المقررات  
 

تحتاج إلى تطوير:نقاط   
 

تطور العلمي لمراجع التي تتضمنها التوصيفات الخاصة بمعظم المقررات التي تشملها الخطة ال تتواكب نهائيًا والالكتب ، وا-1
 السريع والمتغير الذي يشهده العالم من حولنا ، والمستجدات الوطنية والدولية والمحلية المؤثرة.  

كتوراه " مراحل تعليمية " الباحثين بالماجستير أو الدأحيان كثيرة تكون غالبية هذه الكتب والمراجع وضعها أصحابها ل-2
هذه  أعلى من البرنامج الذي شملها ، مما يترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين ما يتعلمه الطالب ، والمحتوى الدراسي في

 الكتب والمراجع يؤدي إلى نفور الطالب من الدراسة. 
 

                                                                                :                               نفيذأولويات الت
تدريج  محاولة توفير ما يسمى بالكتاب الجامعي  المعمول بنظامه  في معظم الجامعات في الداخل والخارج النتقال الطالب بال

سم هذا من األقسام وتتولى لجنة منظمة يختارها القعند تحصيل المعلومة ، واستيعاب المحتوى، على أن يصدر هذا الكتاب 
 العمل وتنظيمه.
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أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل مؤشر أداء يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

 فعلياألداء ال مستوىدراج ومن ثمَّ إ، وتتم كتابة مؤشر األداء ورقمه فوق الجدول أدناه، في جدول مستقل

يتم ظهر النتائج التي تم الحصول عليها )معظم مؤشرات األداء تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء  مستوياتو

من خالل دليل التقويم المعياري  نوعيةبصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن بصيغة توصيفها 

rubrics) 

 

 :الرئيس مؤشر األداء

 

 وثيقة الهيئة:رقم مؤشر األداء في 

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء   مستوى

 المستهدف الجديد

األداء   مستوى

 الخارجي

األداء   مستوى

 الداخلي

األداء   مستوى

 المستهدف
 األداء  الفعلي مستوى

80% 79.51%   80% 

 

 

 التحليل )اكتب نقاط القوة وتوصيات التحسين(:

 

 

 

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب مؤشر األداء الداخلي؟ -2

 

 الحد األدنى المستهدف للعام الدراسي والقيمة المستهدفة و العالمات المستهدفة الداخلية

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

ح ما يلي:  وّضِ
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 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب مؤشر األداء الخارجي  ؟ -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 

 

 

 

م تقريراً جودة التدريس،  التي تشير إلىاألدلة اذكر :تقويم جودة التدريس نقاط القوة، قائمةً بيتضمن وقد  

الطالب الستخدامها في آراء ينبغي أن يتضمن موجزاً لبيانات استطالع ، ووأولويات التنفيذتوصيات التحسين، و

تقويم الكلي للبرنامج والمقررات الدراسية، مع تقديم معلومات عن حجم العينة ومعدل االستجابة لتلك ال

 المقارنة.ألغراض ماثلة م كذلك معلومات من استبيانات مقدَّ وت  ، االستبيانات

 

 

 

 
 

 نقاط القوة                                                                    
 ـ تناسب استراتيجيات التدريس مع األنواع المختلفة من نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج تطويرها.

مع وجود  ـااللتزام من قبل هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم الواردة في توصيفات المقررات والبرنامج، 
 المرونة الكافية لتحقيق احتياجات المجموعات المختلفة من الطلبة.                                       

ات مقررات من خالل توصيفات المقررات والتي تتضمن المعارف والمهارـ  إعالم الطلبة مقدماً وبصورة كاملة بمتطلبات ال
 المستهدفة بالتطوير، والمتطلبات التي ينبغي أداؤها، وعمليات تقييم الطلبة               

 ـ يتسق تدريس المقررات مع المفردات المعطاة للطلبة ومع توصيفات المقررات  

 لتقنية .استخدام  العروض التقديمية والوسائل ا

 نقاط القوة 

 ـااللتزام من قبل هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس

 تناسب استراتيجيات التدريس مع األنواع المختلفة من نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج تطويرها

 آراء الطالب في البرنامجتم استطالع 

 3.15%خبرة الطالبة  متوسط التقييم الكلي 
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 65.4%بنتيجة عامة  ي تقويم البرنامجفواستطالع الطالب 

 

 
 

 

 _ نجمة( ****)درجة التقويم اإلجمالية _دعم تطوير جودة التدريس: 7 – 4رقم  الفرعي المعيار

 

0.0

5.0

ط
س

تو
لم

ا

أبعاد التقييم

يوضح متوسط درجات كل بعد في استبانة خبرة ( 2)شكل 
الطالبة بالبرنامج/ الطالب 

المشورة والدعم

مصادر وتجهيزات التعلم

التعليم والتعلم

التقويم العام

30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

أبعاد التقييم

يوضح متوسط درجات كل بعد في استبانة تقويم( 2)شكل 
البرنامج

المساعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي

المصادر الخاصة بدعم تعليمي

التقويم العام

تقويم التعليم الذي حصلت عليه
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غيره في التدريب ومنسوبي البرنامج يبين مدى مشاركة  جدوالً  ،وضعاستراتيجيات تطوير جودة التدريساذكر 

وينبغي أن يتضمن التوصيف  ،تطوير التدريس، واألنشطة المهنية ذات الصلةالتي تهدف إلى من األنشطة 

التدريس فيها وكيفية المتبعة في التحقق من الحاالت التي تشير األدلة إلى وجود مشاكل في جودة   اإلجراءات

 . دريساألداء المتميز ألعضاء هيئة التلتقدير اإلجراءات المتبعة كذلك والتعامل معها، 

 
 

راتيجيات تتناسب معظم االست تلتزم هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم الواردة في توصيفات المقررات والبرنامج
%08اتساق االستراتيجيات بنسبة  ،مع المفردات الواردة بتوصيف المقررات   

 
ارات توصيفات المقررات والتي تتضمن المعارف والمهتم إعالم الطلبة مقدماً وبصورة كاملة بمتطلبات المقررات من خالل 

 .المستهدفة بالتطوير
- راتتم تزويد القائمين بإدارة البرنامج )رئيس القسم أو غيره من المسؤولين( بتقارير عن تدريس كل مقرر من المقر  .                                                                                                                         

 نقاط القوة                                                                                                    
 ـ تناسب استراتيجيات التدريس مع األنواع المختلفة من نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج تطويرها.

مع وجود  ـااللتزام من قبل هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم الواردة في توصيفات المقررات والبرنامج، 
 المرونة الكافية لتحقيق احتياجات المجموعات المختلفة من الطلبة.                                       

ات مقررات من خالل توصيفات المقررات والتي تتضمن المعارف والمهارـ  إعالم الطلبة مقدماً وبصورة كاملة بمتطلبات ال
 المستهدفة بالتطوير، والمتطلبات التي ينبغي أداؤها، وعمليات تقييم الطلبة               

 ـ يتسق تدريس المقررات مع المفردات المعطاة للطلبة ومع توصيفات المقررات                                   
تحتاج إلى تطوير:ط نقا  

تطور العلمي الكتب ، والمراجع التي تتضمنها التوصيفات الخاصة بمعظم المقررات التي تشملها الخطة ال تتواكب نهائيًا وال-1
 السريع والمتغير الذي يشهده العالم من حولنا ، والمستجدات الوطنية والدولية والمحلية المؤثرة.  

كتوراه " الكتب والمراجع وضعها أصحابها لمراحل تعليمية " الباحثين بالماجستير أو الد أحيان كثيرة تكون غالبية هذه-2
هذه  أعلى من البرنامج الذي شملها ، مما يترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين ما يتعلمه الطالب ، والمحتوى الدراسي في

 الكتب والمراجع يؤدي إلى نفور الطالب من الدراسة. 
 

:                                                                                                              نفيذأولويات الت  
تدريج  محاولة توفير ما يسمى بالكتاب الجامعي  المعمول بنظامه  في معظم الجامعات في الداخل والخارج النتقال الطالب بال

سم هذا يختارها القالمحتوى، على أن يصدر هذا الكتاب من األقسام وتتولى لجنة منظمة عند تحصيل المعلومة ، واستيعاب 
 العمل وتنظيمه

 
 

علية االستراتيجيات امدى فالتي تشير إلى األدلة اذكر  :دعم تطوير جودة التدريساإلجراءات المتبعة لتقويم 

يمكن لألدلة أن تشمل ، ووأولويات التنفيذتوصيات التحسين، نقاط القوة، وقائمة بتقريراً يتضمن المتبعة، وقدم 

حول التوجهات العامة في تقويمات الطالب للمقررات الدراسية والردود الواردة في استبانات  معلوماتٍ 

 م.  قدَّ المشاركين في البرنامج الم  
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 نجمة(  _التقويم اإلجمالية _)درجة أعضاء هيئة التدريسمؤهالت وخبرات : 8 – 4رقم  الفرعي المعيار
 

م  متطلبات البرنامج )مع اإلشارة إلى نموذج أعضاء هيئة التدريس المرتبطة بلمؤهالت وخبرات  ا  تحليلي ا  تقريرقّدِ

 (.(الجدول )د( في هذا التقرير)الدوريملف البرنامج 

 

أعضاء هيئة التدريس وَمْن في حكمهم )رجااًل(: –أواًل   
التخصص  الدرجة العلمية اسم عضو التدريس م

 الدقيق
ةالجنسي  العمل اإلداري  

السبتد. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد  1  عميد الكلية سعودي األدب العربي أستاذ مساعد 
ي د. عبد هللا بن فاضل بن محمد الشهر  2  رئيس القسم سعودي النحو والصرف أستاذ مساعد 
وير وكيل الكلية للجودة وتط سعودي البالغة والنقد أستاذ مساعد د. محمد بن سعد سعيد القحطاني 3

 المهارات
. محمد بن علي بن محمد السنيديد 4   سعودي األدب والنقد أستاذ مساعد 
 النحو والصرف أستاذ مساعد  د . حمدي بدر الدين بدر الدين إبراهيم 5

 والعروض
 مدير تحرير مجلة العلوم مصري 

اإلنسانية واإلدارية 
 بالجامعة

مكتب وكيل الجامعة  مصري  األدب العربي أستاذ مساعد د. عماد حمدي عبد هللا علي 6
 للدراسات العليا

7 
 أستاذ مساعد د. مصطفى فاروق عبد العليم محمود

 المرشد األكاديمي للطالب مصري  األدب والنقد
مكتب وكيل يعمل في و 

 الكلية لشؤون الطالب
عدأستاذ مسا د. أحمد إبراهيم عبد العزيز ندا 8  منسق الجودة بالقسم  مصري  أصول اللغة 
 أمسن مجلس القسم تونسي النحو والصرف أستاذ مساعد د/ سمير األزهر محمد جوادي 9
اللسانيات  أستاذ مساعد د/ عزالدين محمد الناجح 10

 وتحليل الخطاب
 منسق القياس والتقويم تونسي

 ــــــــ سوداني البالغة والنقد أستاذ مساعد د/ ياسر الطيب محمد أحمد 11
مسلم الرشيديبن فريح بن فهد  .أ 12   سعودي األدب العربي محاضر 
  سعودي اللغويات محاضر أ. مشعل بن عبد هللا بن نهار الهرف 13
ن أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محس 14

  سعودي ـــ محاضر المحسن
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حكمهم )نساًء(:أعضاء هيئة التدريس وَمْن في  -ثانًيا   
الدرجة  اسم عضو التدريس م

 العلمية
ةالجنسي التخصص الدقيق  العمل اإلداري  

ةاللسانيات وعلم الدالل أستاذ مشارك د. منية علي محمد الحمامي 1 ةتونسي  ية أمينة وحدة التدريب بالكل 
مسؤولة معيار البحث و 

للجودة -العلمي  
محمد د. انتصار عبد هللا عبد القادر 2 ةسوداني النحو والصرف أستاذ مساعد   مسؤولة معيار دعم الطالب 
ساعدأستاذ م د. منال أبو المجد سالمة بخيت 3 اللغويات) النحو  

 والصرف(
اتالمرشدة األكاديمية للطالب مصرية  

 منسقة الجودة مصرية الدراسات األدبية أستاذ مساعد د. نادية محمد أنور خليل عمَّار 4
محمد علي د. مرفت حلمي 5 النحو والصرف  أستاذ مساعد 

 والعروض
مسؤولة إعداد الجداول  مصرية

 الدراسية واالختبارات 
اللغويات )النحو   أستاذ مساعد د. عزة عبد المنعم محمود عالم 6

 والصرف(
يممنسقة لجنة القياس والتقو  مصرية  

نسقة منسقة اللجنة التأديبية وم
 التعليم اإللكتروني

الطاهر إبراهيم اإلمامد. ندى  7 ةسوداني البالغة والنقد أستاذ مساعد    
ةسوداني األدب والنقد أستاذ مساعد د. رجاء يوسف محمد شاهين 8 ةمنسقة التربية الميداني   

 منسق النشاط الطالبي 
ةسوداني البالغة والنقد أستاذ مساعد د. هند عمر يوسف 9 مسؤولة معيار خدمة  

 المجتمع
مبارك محمد  الطاهر أ / تماضر 10 محاضر    ةسوداني نحو وصرف  مسؤولة معيار المرافق  

 والتجهيزات
ةسوداني البالغة والنقد محاضر أ/  لبنى علي فضل هللا عبد هللا 11  مسؤولة الرصد 
أ. خلود بنت محمد بن عبد هللا  12

 األسمري 
ةسعودي األدب والنقد محاضر  ابتعاث 

أ. منيرة بنت صالح بن عمار  13
 العنزي 

ةسعودي نحو وصرف معيدة   

ةسعودي لغويات معيدةأ. وفاء بنت إبراهيم بن محمد  14 القسم ةمنسق   



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 48 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 الحجي
أ. نورة بنت محمد بن عبد هللا  15

 الدخيل 
ةسعودي أدب ونقد معيدة   

المطيري  عويض هليل فاطمةأ.  16 ةسعودي أدب ونقد محاضر    
 

 

 

توصيات نقاط القوة، وقائمةً بتقريراً يتضمن م األدلة وقد   اذكر  أعضاء هيئة التدريس:تقويم مؤهالت وخبرات 

 .وأولويات التنفيذالتحسين، 

 

 

 

أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل مؤشر أداء في يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

 مستوياتو فعلياألداء ال مستوىدراج ومن ثمَّ إ، كتابة مؤشر األداء ورقمه فوق الجدول أدناهوتتم ، جدول مستقل

بصيغة يتم توصيفها ظهر النتائج التي تم الحصول عليها )معظم مؤشرات األداء تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء 

 (rubricsم المعياري من خالل دليل التقوي نوعيةبصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن 

 

 :الرئيس مؤشر األداء

 

 رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء  مستوى

 الجديد المستهدف

األداء   مستوى

 الخارجي

األداء   مستوى

 الداخلي

األداء     مستوى

 الفعلي

األداء   مستوى

 المستهدف

70%   
67% 

 
75% 

 

 التحليل )اكتب نقاط القوة وتوصيات التحسين(:

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب مؤشر األداء الداخلي ؟ -2
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ هذا المصدر للمقارنةاختيار لماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب مؤشر األداء الخارجي ؟ -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3
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 )درجة التقويم اإلجمالية ______ نجمة( أنشطة الخبرة الميدانية : 9 – 4رقم  الفرعي المعيار

 
ف  ألنشطة الخبرة الميدانية والتخطيط  لتطويرها.إجراءات التخطيط ص 

دة، و يُعدَّ  يتم التخطيط  لهذه األنشطة وتطبيقها بوصفها من المكونات المكملة للبرنامج، وأن تكون لها نواتج تعلم محد
لمقررات.تحسين االمشرفون على التدريب ضمن فرق التدريس، و يتم تنفيذ التقويم المناسب و االستراتيجيات المناسبة ل  

 تقوم أنشطة الخبرة الميدانية على خطة واستراتيجية متبعة للتدريب وفق بنود تقييم 
 األدلة والشواهد     خطة التربية الميدانية    -استمارة نظم و استراتيجيات تقييم الطالبة 

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

                                                                                                        : أهم االنتقادات الموجهة للمقرر
الواحدة كثرة عدد الطالبات في المجموعة  . خريأ شراف البعض علي تخصصاتإ --  . 

 .حدوث خلط عند بعض الطالبات عند كتابة االهداف وخاصة االهداف المهارية والوجدانية -
 

أهم نقاط القوة في المقرر   :                                                                                              
متعثراتلسريعة من مكتب التربية العملية في تكوين لجان خاصة للطالبات الاالستجابة ا . 

 جلسات تقويم الطالبات . 
 

 

 

م اذكر ، وإجراءات تخطيط وإدارة تلك األنشطةقويم تنشطة الخبرة الميدانية، بما في ذلك ألا تقويميا  تقرير قّدِ

 .وأولويات التنفيذتوصيات التحسين، نقاط القوة، وقائمةً بتقريراً يتضمن م األدلة وقد   
                                                                                              : أهم نقاط القوة في المقرر

متعثراتاالستجابة السريعة من مكتب التربية العملية في تكوين لجان خاصة للطالبات ال . 
. جلسات تقويم الطالبات   

 

 

 

 مع مؤسسات تعليمية اخرى )إن وجدت(الشراكة ترتيبات: 10 – 4رقم  الفرعي المعيار

 )درجة التقويم اإلجمالية ______نجمة( 

 
القيام به يتم ، اذكر ما هما (أو أحد)للبرنامج وتنفيذهإذا كان هناك شراكات مع مؤسسات أخرى للمساعدة في التخطيط 

 علية تلك األنشطة. اما تم عمله لتقويم فشرح االشراكات، و تلكمن خالل 

 
 لم يتم التوصل إلى شراكة مع مؤسسة مناظرة  وال زال البحث جاريا

 
 أولويات التحسين:

 تفعيل شراكة بين المؤسسة التعليمية  ومؤسسة تعليمية أخري 

لطلبةتقييم اأن تقوم المؤسسة المشاركة بزيارة منتظمة للتشاور حول تفاصيل المقررات ومعايير   
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توصيات التحسين، نقاط القوة، وقائمةً بتقريراً يتضمن م األدلة وقد   اذكر :تقويم اإلجراءات المشتركة )إن وجدت(

 .وأولويات التنفيذ

 
 ال يوجد

 

 

 

في أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل مؤشر أداء يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

 مستوياتو فعلياألداء ال مستوىدراج ومن ثمَّ إ، وتتم كتابة مؤشر األداء ورقمه فوق الجدول أدناه، جدول مستقل

بصيغة يتم توصيفها ظهر النتائج التي تم الحصول عليها )معظم مؤشرات األداء تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء 

 (rubricsمن خالل دليل التقويم المعياري  نوعيةبصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن 

 

 :الرئيس مؤشر األداء

 

 رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء  مستوى

 الجديد

األداء  مستوى

 الخارجي

األداء  مستوى

 الداخلي

األداء  مستوى

 الفعلي

األداء  مستوى

 المستهدف

     

 )اكتب نقاط القوة وتوصيات التحسين(:التحليل 

 

 

 ضعف نسبة بحوث أعضاء هيئة التدريس  الذين هم بدوام كامل -

-  

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

-  

 

 

 كيف تم احتساب مؤشر األداء الداخلي ؟ -2

 

. 

 

 المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة -3
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ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب مؤشر األداء الخارجية ؟ -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 
 

 

 

 )درجة التقويم اإلجمالية ___نجمة( المساندة: إدارة  شؤون الطالب و خدمات المعيارالخامس
 

يجب أن تكون إجراءات القبول فعالةً وعادلةً ومتجاوبةً مع احتياجات الطالب الذين يلتحقون بالبرنامج 

األكاديمي، ويجب إتاحة معلوماٍت واضحٍة عن متطلبات البرنامج األكاديمي ومعايير القبول ومعايير 

لها في أي مرحلة من لطالب وعند حاجة أهاغبين في االلتحاق بإتمام البرنامج األكاديمي للطالب الر

، ويجب أن تكون آليات تسوية المنازعات واستئناف القرارت مبينةً بوضوحٍ الحقة لمراحل البرنامج ا

ومنشورةٍ، وتدار بشكل عادٍل، كما يجب أن ي قدَّم اإلرشاد الوظيفي للطالب فيما يتعلق بالوظائف ذات 

 .لدراسة التي يتعامل معها البرنامجالصلة بمجاالت ا

 

التعليمية  ةعلى عاتق إدارة المؤسس تقع هذا المعيارتحقيق مسؤولية مكن اعتبار أن جانباً كبيراً من يو

، ومع ذلك فإن البرنامج مسؤوٌل عن تقويم جودة هذا المعيار، ويجب أن كثر منه على إدارة البرامجأ

داخل البرنامج، ولكن أيضا على تأثير كيفية تقديم ال يقتصر تحليل هذا المعيار على ما يتم القيام به 

لدى تعلم المخرجات جودة على جودة البرنامج و  التعليمية المؤسسةجهاٍت أخرى من الخدمات في 

 الطالب. 

 

 

 ما يتعلق بهذا المعيار.ياإلجراءات المتبعة لتقويم أداء البرنامج فِصف

 

 
رضا المستفيدين من األنشطة الطالبية ونظم اإلرشاد آراءاستطالع  1 

 2قوائم حصر الطالبات الالتي تعرضن للتأديب
ومدى إلمام الطالبات بها متابعة اللوائح الخاصة بالقبول3  

األنشطة الطالبيةمدى مشاركة الطالبات في  4 
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ح إجراءات إدارة  م تقريرا  يوّضِ  وفقا  للمعايير الفرعية التالية: لهمالطالب وخدمات الدعم شؤون قّدِ

 

 قبول الطالب 5-1

 
: نقاط القوة  

 نظام القبول . معتمدة فيللقواعد التبعا يتم القبول  -1
وأنظمة شؤون الطلبة بما في ذلك د توفر دليل ينظم عمليات القبول على نطاق واسع يوضح جميع قواع -2

 التظلم واالستئناف .
 يتم التحديد للقواعد التي تنظم للقبول المشتمل على الساعات المعتمدة . -3
 توجد إجراءات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك . -4

توفر المرشدات األكاديميات لمساعدة الطالبات قبل بدء عمليات التسجيلوأثنائها ـ5  

. 

عقد دورات للطالبات عن نظام التعليم االلكتروني . ـ6  

تقوم المؤسسة بتقديم برنامج شامل لتهيئة الطالبة الجدد وتوجيههم ، بما ـ7  

يضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة لهم ، وواجباتهم          

ومسؤولياتهم .          

ات ، ويسهل وصولهم إليها .ـ  تتاح خدمات اإلرشاد النفسي للطا لب8  

تقام األنشطة غير الصفية للطالبات داخل المؤسسة التعليمية .  ــ 9  

/ زيادة نسبة الطالبات المشاركات في األنشطة .11  

/ تكوين مجموعة النشاط .21      

/ إعداد برنامج لألنشطة داخل القسم .31       

.         متابعة مدى التزام الطالبات بالحضور.15/ توجد إجراءات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك . 41  

/ يتوافر نظام دعم طالبي فعال، يمكن الطالب الذين يعانون من مشكالت وتقديم الدعم لهم سواء كانت   16

 المشكالت  شخصية ،أو دراسية أو مالية ، أو عائلية أو نفسية ، أو صحية .

 
 :  دلةاأل
 / اللوائح الخاصة بالقبول .1
 توفر األنظمة  التي تدعم القواعد السلوكية . /2

 أولويات التنفيذ : 
 اللوائح الخاصة بالقبول 

 عدم توفر الميزانية الالزمة لقيام األنشطة . -1
 عدم توفر الكتب الثقافية في المكتبة . -2
 زيادة تحفيز الطالبات معنوياً ومادياً . -3
 تحديد يوم للنشاط . -4
 

 

 

 سجالت الطالب  5-2

 
غيرإجراءات مناسبة للتعامل مع سوء السلوك األكاديمي، بما في ذلك انتحال )سرقة( أفكار اآلخرين و_ توجد1  
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ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

. 

 ذلك من أنواع الغش .
 آليات متابعة فعـالة لضمان الرعاية الطالبية ، ولتقويم جودة الخدمات المقدمة لهمــ توجد 2

ي حل يتوافر نظام دعم طالبي فعال، يمّكن من تحديد الطالب الذين يعانون من مشكالت، وتقديم المساعدة فــ  3

ة                              .العائلية، أو النفسية، أو الصحيالمشكالت الشخصية، أو الدراسية، أو المالية، أو   
تقدم الطلبة طوال مدة دراستهم في البرامج. توجد إجراءات مبرمجة أوتوماتيكياً )آلية( لمتابعةــ 4  

     األدلة :                                                                                                                     
                                       /  قواعد بيانات ورقية والكترونية  من خالل  قاعدة  البيانات  .                      1

. / توجد  آلية  تحكم سرية المعلومات                                                                                            2  

 

 أولويات التنفيذ:

 توفر األنظمة التي تدعم القواعد السلوكية .

 الطالب شؤون إدارة  5-3

 
 نقاط القوة :

.                  عمل أنظمة وقواعد  وأسس إلجراءات االستئناف والتظلم  منشورة على نطاق واسعـ 1  
/ تقام األنشطة غير الصفية للطالبات داخل المؤسسة التعليمية  .                                           2  

/ زيادة نسبة الطالبات المشاركات في األنشطة .3  

.  / تكوين مجموعة النشاط                                                                                                        4     

/ إعداد برنامج لألنشطة داخل القسم                                                                                           .5       

 
 األدلة    :                                                                                                                                

/ توجد الئحة تأديبية مفعلة ومنشورة على موقع الجامعة .                                                                1  

              /  التوجد لجان  محايدة للتظلم   .                                                                                      2

 أولويات التنفيذ   :                                                                                                                        

مشاركة الطالبات في األنشطة مع مؤسات أخرى مماثلة وتتم  مراجعتها  ومقارنتها بمشاركات  الطلبة  /1  

ر األنشطة من خالل تجهيز المرافق الالزمة ./ توفي2   

.                                                                     / مراقبة مدى مشاركة الطلبة  في األنشطة  غير  الصفية  3  

/ توفر أماكن  خاصة لذوي االحتياجات .  4  

 

 اإلرشاد المقدمة للطالبالتوجيه وخدمات  5-4

 . وأثنائهاـ توفر المرشدات األكاديميات لمساعدة الطالبات قبل بدء عمليات التسجيل 1
ئة الطالبة الجدد وتوجيههم ،ـ تقوم المؤسسة بتقديم برنامج شامل لتهي2  

يضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة لهم ، وواجباتهم   بما  

  ومسؤولياتهم .       

 خدمات اإلرشاد النفسي للطا لبات ، ويسهل وصولهم إليها .ـ  تتاح 3
 األدلة :

 استطالع  رأي حول نظام اإلرشاد األكاديمي .
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ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

دراج ومن ثمَّ إ، فوق الجدول أدناهوتتم كتابة مؤشر األداء ورقمه ، مؤشر أداء في جدول مستقل

ظهر النتائج التي تم الحصول تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء  مستوياتو فعلياألداء ال مستوى

بصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن بصيغة يتم توصيفها عليها )معظم مؤشرات األداء 

 (rubricsمن خالل دليل التقويم المعياري  نوعية

 

 مؤشر األداء:

 

 رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء  مستوى

 الجديد

األداء  مستوى

 الخارجي

األداء  مستوى

 الداخلي

األداء  مستوى

 الفعلي

األداء  مستوى

 المستهدف

80%   75% 78% 

 التحليل )اكتب نقاط القوة وتوصيات التحسين(:

 

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 احتساب المقارنة المرجعية؟كيف تم  -2

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 

تشير إلى جودة هذا لة التي اذكر األد: في البرنامج تقويم اإلدارة الطالبية وخدمات الدعم الطالبي
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ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

م قائمةً ب  وأولويات التنفيذ. توصيات التحسين، نقاط القوة، والمعيار ومعاييره الفرعية، وقد  
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ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 )درجة التقويم اإلجمالية _____________ نجمة( : مصادر التعلم السادسالمعيار 
 

يجب أن تكون مواد المصادر التعليمية والخدمات المرتبطة بها كافيةً لتلبية متطلبات البرنامج 

من توفير معلوماٍت عن والمقررات المقدمة فيه، ويسهل وصول الطالب إليها عند الحاجة، والبد 

متطلبات البرنامج األكاديمي من قبل أعضاء هيئة التدريس في وقٍت كافي لتوفير ما يلزم من  

المصادر المطلوبة، ويجب أن يشارك األساتذة والطالب في تقويم ما يتم توفيره من مصادر، علماً أن 

وقاعات الحاسب اآللي  المتطلبات الخاصة بالمراجع ومصادر البيانات على شبكة اإلنترنت

 .والمساعدة في استخدام هذه التجهيزات سوف تتنوع تبعاً لطبيعة البرنامج األكاديمي ومنهجية تدريسه

 

ف ص األدلة التي تم جمعها.ص   اإلجراءات المتبعة لتقصي مدى جودة هذا المعيار و لخ  

 

 

 

 

 

م تقريرا   لطاقم فرص المتاحة بما في ذلك التأمين مصادر التعلم الالزمة للبرنامج،  إجراءاتيوضحقّدِ

وكذلك  معلومات عن الخدمات المقدمة  ،توفير المصادر الضروريةلأو مديري البرنامج  التدريس

هذا  أكمل ، وغير ذلك، شطري الطالب والطالباتت س اوي توفير مصادر التعلم بين توفرها، و وأوقات

 المعيار وفقاً للمعايير الفرعية التالية:

 

 التخطيط والتقويم  1.6

 

 

 التنظيم  2.6

 

 

 دعم المستخدمين  3.6

 

 

 والمرافق الموارد 4.6

 

 

أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

دراج ومن ثمَّ إ، كتابة مؤشر األداء ورقمه فوق الجدول أدناهوتتم ، مؤشر أداء في جدول مستقل

ظهر النتائج التي تم الحصول تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء  مستوياتو فعلياألداء ال مستوى

بصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن بصيغة يتم توصيفها عليها )معظم مؤشرات األداء 
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ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 (rubricsمن خالل دليل التقويم المعياري  نوعية

 

 مؤشر األداء:

 

 رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء  مستوى

 الجديد

األداء  مستوى

 الخارجي

األداء  مستوى

 الداخلي

األداء  مستوى

 الفعلي

األداء  مستوى

 المستهدف

     

 نقاط القوة وتوصيات التحسين(:التحليل )اكتب 

 

 

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 

 

تشير إلى جودة هذا المعيار ومعاييره الفرعية، لة التي اذكراألد: في البرنامجتقويم مصادر التعلم 

م قائمةً ب  وأولويات التنفيذ.  توصيات التحسين، نقاط القوة، ووقد  
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ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي
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ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 )درجة التقويم اإلجمالية _____________ نجمة( : المرافق والتجهيزات السابعالمعيار 

 
وينبغي مراقبة  ،يجب أن يتوفر ما يكفي من المرافق والتجهيزات الالزمة للتعليم والتعلم في البرنامج

استخدام هذه المرافق والتجهيزات بشكل منتظم وتقويم حسن استخدامها من خالل المشاورات مع 
 و الطالب.  الموظفين االخرين والهيئة التعليمية 

 

التعليمية  ةعلى عاتق إدارة المؤسس تقعهذا المعيار تحقيق مسؤولية مكن اعتبار أن جانباً كبيراً من يو

، ومع ذلك فإن البرنامج مسؤوٌل عن تقويم جودة هذا المعيار، وينبغي أن إدارة البرامج كثر منه على أ

كفاية القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات وتوفر  -على سبيل المثال  –يتضمن تحليل هذا المعيار 

معلومات صيانة األجهزة ومناسبة جدولة االستفادة من المرافق والتجهيزات وتوفر تجهيزات تقنية ال

 وصيانتها والدعم الفني المتاح لها في كل ما يلبي احتياجات البرنامج.

 

 لمرافق والتجهيزات للبرنامج.لتقويمجودةتوفيرااإلجراءات المتبعة ِصف

 
يجب أن تكون المرافق والتجهيزات على درجة عالية من الجودة، مع استخدام استراتيجيات  -1

 2- .البرنامج، وجودتها، والخدمات المتصلة بهافعالة لتقويم مدى كفايتها لحاجة 
تتحقق في المرافق والتجهيزات متطلبات الصحة والسالمة، مع توفير التدريب المناسب -  -2

 3 .للمستخدمين
تتضمن عمليات تقيـيم الجودة التغذية الراجعة من المستخدمين األساسيين حول كفاية -  -3

  4 .لتعامل مع هذه اآلراء واالستجابة لهاالمرافق وجودتها، إضافة إلى آليات محددة ل
تتناسب معايير توفير المرافق، الخاصة بالتدريس والمعامل والبحث، مع البرنامج ويتم - -4

مقارنتها مرجعيا مع ما لدى المؤسسات األخرى المماثلة لها (يشمل ذلك أشياء مثل سعة 
مرافق الحاسب اآللي قاعات التدريس، ومرافق المعامل وتجهيزاتها، وسهولة الوصول ل

 5 .)والبرمجيات االلزمة، وأماكن الدراسة الفردية، وتجهيزات البحث العلمي
 .تتوافر مرافق كافية تتيح للطلبة الحصول على االستشارات الخصوصية من هيئة التدريس- -5

تتوافر مرافق مناسبة خاصة بالطلبة، و هيئة التدريس، والموظفين من ذوي اإلعاقات 
تتوافر متطلبات الصحة والسالمة  :مالحظــات .غيرها من االحتياجات الخاصةالجسدية أو 

في المرافق ولكن ال يتم تدريب كاف للمستخدمين لعملل الصليانة االلزملة سلواء للطلبة أو 
 :أولويات التحسين . وال تتوافر مرافق خاصة بعد لذوي االحتياجات الخاصة . هيئة التدريس

تلبي احتياجات الدراسة و البحث العلمي طلب توفير مرافق خاصة طلب تطوير المرافق ل-
بالبرنامج لذي االحتياجات الخاصة ضرورة توفير بند المقارنة المرجعية للمرافق 

 والتجهيزات مع المؤسسات األخرى المماثلة
 

 

م تقريرا   للبرنامج وفقا  للمعايير الفرعية  لمرافق والتجهيزاتالترتيبات الخاصة بتوفير ايوضحقّدِ

 التالية:
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ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 السياسة والتخطيط  7-1

7.1 Policy and Planning  يشارك ممثلو البرنامج في عمليات التخطيط لتوفير المرافق

والتجهيزات وصيانتها، وذلك لضمان وضع المواصفات المناسبة الحتياجات البرنامج. وتحقق 
والتجهيزات التوازن بين احتياجات البرنامج وسياسات المؤسسة التعليمية بما عمليا ُت توفير المرافق 

تلبي التجهيزا ُت التي يتم شراؤها احتياجا ِ ت - 1 .يضمن التوافق في األنظمة والموارد المتاحة
البرنامج، كما أنها تتسق مع السياسات الخاصة بالمؤسسة التعليمية بما يحقق التوافق، قدر اإلمكان، 

تتم استشارة هيئة التدريس قبل - 2 .نظم األجهزة والبرمجيات في كافة أرجاء المؤسسة التعليمية في
 3 .شراء التجهيزات األساسية لضمان مناسبتها اللحتياجات الحالية والمتوقعة التي قد تظهر مستقبالً 

والصيانة  تتضمن عمليات التخطيط للتجهيزات وضع الخطط والجداول الزمنية لعمليات الشراء،-
تلبي التجهيزات إلى حد ما احتياجالت البرنالمج  :مالحظــات .واالستبدال حسب الجدول المحدد

يجب  - . ولكلن عمليلة الشلراء تلتم دون جلدول زمنلي محلدد ودون استشالرة هيئة التدريس
لحتياجالت استشارة أعضاء هيئة التدريس قبل شلراء التجهيلزات األساسلية لضلمان مناسلبتها ال

متابعة وحدة التجهيزات والمرافق  :أولويات التحسين .الحاليلة والمتوقعة التي قد تظهر مستقبالً 
وتوجيهها لنواحي النقص طلب استشارة أعضاء هيئة التدريس قبل شراء التجهيزات طلب وضع 

 جدول زمني محدد لعمليات الشراء والصيانة ضمن عمليات التخطيط للبرنامج
 

 ، وكفايتهاالمرافق والتجهيزات جودة 7-2

 

جيب أن تكون املرافق والتجهيزات على درجة عالية من اجلودة، مع استخدام اسرتاتيجيات فعالة 
 .لتقومي مدى كفايتها حلاجة الربانمج، وجودهتا، واخلدمات املتصلة هبا

املناسب تتحقق يف املرافق والتجهيزات متطلبات الصحة والساملة، مع توفري التدريب 1- 
 –.للمستخدمني

تتضمن عمليات تقيـيم اجلودة التغذية الراجعة من املستخدمني األساسيني حول كفاية املرافق -2
 وجودهتا، إضافة إىل آليات حمددة للتعامل مع هذه اآلراء واالستجابة هلا

قارنتها تتناسب معايري توفري املرافق، اخلاصة ابلتدريس واملعامل والبحث، مع الربانمج ويتم م -3
مرجعيا مع ما لدى املؤسسات اأخلرى املماثلة هلا (يشمل ذلك أشياء مثل سعة قاعات 
التدريس، ومرافق املعامل وجتهيزاهتا، وسهولة الوصول ملرافق احلاسب اآللي والربجميات 

  .)االلزمة، وأماكن الدراسة الفردية، وجتهيزات البحث العلمي
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 صول على االستشارات اخلصوصية من هيةة التدريستتوافر مرافق كافية تتيح للطلبة احل -4

تتوافر مرافق مناسبة خاصة ابلطلبة، و هيةة التدريس، واملوظفني من ذوي اإلعاقات -  -5
تتوافر متطلبات الصحة والساملة يف  :ماحلظــات .اجلسدية أو غريها من ااحلتياجات اخلاصة

الصليانة االلزملة سلواء للطلبة أو املرافق ولكن ال يتم تدريب كاف للمستخدمني لعملل 
أولوايت  . وال تتوافر مرافق خاصة بعد لذوي ااحلتياجات اخلاصة . هيةة التدريس

طلب تطوير املرافق لتليب احتياجات الدراسة و البحث العلمي طلب توفري  :التحسني
عية للمرافق مرافق خاصة ابلربانمج لذي ااحلتياجات اخلاصة ضرورة توفري بند املقارنة املرج

جيب توفري مرافق كافية تتيح للطلبة احلصول  - . والتجهيزات مع املؤسسات اأخلرى املماثلة
 على االستشارات اخلصوصية من هيةة التدريس

 

 المرافق والتجهيزاتإدارة  7-3

 

جيب أن تكون إدارة املرافق والتجهيزات واخلدمات املساندة ذات كفاءة وتضمن االستخدام 
تتوافر قوائم كـاملة ابلتجهيزات املستخدمة يف الربانمج واليت متتلكها  - 1 .لمرافق املتوفرةالفعال ل

أو تديرها املؤسسة التعليمية، مبا يف ذلك التجهيزات املوجودة يف عهدة كل فرد من أفراد هيةة 
 –التدريس ألغراض التدريس والبحث العلمي

النظافة والتخلص من النفاايت والصيانة البسيطة يتم تنفيذ كافة اخلدمات، مثل أعمال -2
 .وخدمات الساملة واإلدارة البيةية، بصورة كافية وفعالة

يتم اتباع إجراءات حمددة لتقييم حالة التجهيزات بشكل منتظم، مع توفري الصيانة الوقائية  - 3
 .والتصحيحية واالستبدال عندما يكون ذلك ضرورايا 

تميز ابلكـفاءة حلـماية املرافق والتجهيزات املخصصة للتدريس والبحث تتوافر إجراءات أمن ت - 4
العلمي، مع حتديد واضح ملسؤوليات كل من أعضاء هيةة التدريس، و األقسام والكليات، و 

 – .اإلدارة املركزية
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تتوفر أنظمة ذات كفاءة عالية لضمان الساملة الشخصية هليةة التدريس واملوظفني والطلبة ، مع -5
 ود الرتتيبات املناسبة حلماية ممتلكاهتم الشخصيةوج
توضع إجراءات لتنظيم االستخدام املشرتك للمرافق قليلة االستخدام، مع توفري آليات مناسبة -6

 ــ  .حلماية التجهيزات
توجد أجهزة للحماية والساملة الشخصية أولوايت  –تتم عمليات النظافة بشكل دوري -7

توفري أنظملة ذات   -ن والساملة حلماية املرافق حمدد فيها دور األعضاء عمل خطة ألمل - :التحسني
كفالءة عاليلة لضلمان السالملة الشخصلية هليةلة التلدريس وامللوظفني والطلبلة ، ملع وجلود 

 الرتتيبات املناسبة حلماية ممتلكاهتم الشخصية

 

 تقنية المعلومات  7-4

 

احلاسب والربجميات واخلدمات املساندة ذات العالقة تقنية املعلومات جيب أن تكون أجهزة 
 :مناسبة للربانمج، وتتم إدارهتا بشكل يضمن االستخدام اأملثل والفعال واآملن هلا

  .أجهزة احلاسوب والربجميات متوافرة ومتاحة هليةة التدريس واملوظفني والطلبة يف الربانمج-1
 ستخدام الطالب للحواسيب الشخصيةيتم التقيد ابلسياسات املؤسسية اليت تنظم ا-2

يتوفر الدعم الفين االلزم هليةة التدريس وللموظفني وللطلبة املستخدمني لتقنيات املعلومات - 3
 .واالتصاالت

تتاح الفرص هليةة التدريس لتقدمي آرائهم فيما يتعلق خبطط شراء وصيانة واستبدال املعدات - 4 
 - .احلاسوبية والربجميات يف املؤسسة

توجد أنظمة أمنية حلماية خصوصية املعلومات الشخصية واملؤسسية، وللحماية من الفريوسات -5
 .اليت أتيت من اخلارج

يتم التأكد من االلتزام بقواعد السلوك اليت تتعلق ابالستخدام غري املناسب للمواد املوجودة 6- 
على الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت)، ويتم التعامل بطريقة مناسبة مع احلاالت اليت يثبت فيها 
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 –االستخدام غري االلةق

دام الفعال أجلهزة احلاسوب تقدم دورات تدريبية هليةة التدريس واملوظفني مبا يضمن االستخ-7
لدى األعضاء  :ماحلظــات .والربجميات املناسبة يف جمال التدريس، وتقييم الطلبة، والشؤون اإلدارية

أجهزة حاسوب يتم صيانتها عند الضرورة ولكنها حتتاج إىل جتديد بعد مرور سنوات عليها وتكرار 
جلدد يعانون من بطء االستجابة هلم كما أن األعضاء ا .أعطاهلا إهدار للوقت وتعطيل للعمل

يتلقى األعضاء دورات تدريبية اللستخدام املناسب لتلك اأجلهزة ال  . حليازة أجهزة خاصة هبم
يوجد للطالبات نصيب من احلاسبات سوى املتوفرة ابملكتبة ويلجأن حلاسبات األعضاء يف أغلب 

 -اآللي تويف احتياجات الطالبات ا طلب توفري أجهزة كافية للحاسب :اأحليان أولوايت التحسني
لتأكد من االلتزام بقواعد السلوك اليت تتعلق ابالستخدام غري املناسب للملواد املوجلودة عللى 

اإلنرتنت)، ويتم التعامل بطريقة مناسبة مع احلاالت اليت يثبت فيها (الشلبكة العنكبوتيلة 
 االستخدام غري االلةق

 

أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

دراج ومن ثمَّ إ، وتتم كتابة مؤشر األداء ورقمه فوق الجدول أدناه، مؤشر أداء في جدول مستقل

ظهر النتائج التي تم الحصول تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء  مستوياتو فعلياألداء ال مستوى

بصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن بصيغة يتم توصيفها شرات األداء عليها )معظم مؤ

 (rubricsمن خالل دليل التقويم المعياري  نوعية

 

 مؤشر األداء:

 

 رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء  مستوى

 الجديد

األداء  مستوى

 الخارجي

األداء  مستوى

 الداخلي

األداء  مستوى

 الفعلي

األداء  مستوى

 المستهدف

75%   70% 80% 

 التحليل )اكتب نقاط القوة وتوصيات التحسين(:
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ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2

 

 

 

 اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:اسم الجهة التي تم -3

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 

 

 

 

 

تشير إلى جودة هذا المعيار لة التي اذكر األد:البرنامجتقويم المرافق والتجهيزات المقدمة في 

م قائمةً ب  .  وأولويات التنفيذتوصيات التحسين، نقاط القوة، وومعاييره الفرعية، وقد  
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 ____ نجمة(جمالية ___)درجة التقويم اإلالمعيار الثامن: التخطيط المالي واإلدارة المالية 
 

كافيةً بما يضمن تقديم البرنامج األكاديميبفاعلية، كما يجب أن تكون  يجب أن تكون الموارد المالية

ً بفترةٍ كافيٍة ألخذها باالعتبار عند وضع ميزانيةالمؤسسة  متطلبات البرنامج األكاديمي محددةً مسبقا

التعليمية، وينبغي أنتتضمن الميزانية التخطيط على المدى الطويل )على األقل على مدى ثالث 

ا يجب توفير قدٍر كاٍف من المرونة الالزمة لإلدارة الفعالة واالستجابة لألحداث غير سنوات(، كم

 المتوقعة، ويجب أنتقترن هذه المرونة بآلياٍت مناسبٍة لتحديد المسؤولية ورفع التقارير.

 

مية التعلي ةعلى عاتق إدارة المؤسس تقعهذا المعيار  تحقيقاعتبار أن جانباً كبيراً من مسؤولية  مكنيو

وينبغي أن  المعيار،عن تقويم جودة هذا  مسؤولٌ ومع ذلك فإن البرنامج  ،كثر منه على إدارة البرامجأ

وغير ذلك من  للبرنامج،يتضمن تحليل هذا المعيار تأثير ترتيبات التخطيط المالي واإلدارة المالية 

 القائمون على البرنامج. بهااإلجراءات المالية التي يقوم 

 :المتبعةلتقويمجودةهذاالمعياراإلجراءات ِصف

 

 

 

 

م تقريرا    :األنشطةالخاصةباإلدارةالماليةوالتخطيطالماليفيالبرنامجوفقاًللمعاييرالفرعيةالتاليةيوضحقّدِ

 

 

 والميزانيةالتخطيط المالي  8-1

 

 

 اإلدارة المالية  8-2

 

 

 

 

تشير إلى جودة هذا المعيار لة التي األداذكر : والتخطيط المالي للبرنامجالمالية تقويم اإلدارة 

م قائمةً ب  .  وأولويات التنفيذتوصيات التحسين، نقاط القوة، وومعاييره الفرعية، وقد  
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 نجمة(  ****)درجة التقويم اإلجمالية المعيار التاسع: إجراءات التوظيف 
 

بالمعرفة والخبرات الالزمة لتحمل  ، وغيرهم من الموظفينيجب أن يتمتع أعضاء هيئة التدريس

مسؤوليات التدريس الموكلة إليهم وغيرها من المسؤوليات، كما يجب التحقق منمؤهالتهم وخبراتهم 

قبل التعيين، ويجب تبليغ أعضاء هيئة التدريسالجدد بالمعلومات الخاصة بالبرنامج األكاديمي 

منسوبي  يع أعضاء هيئة التدريس وباقي ومسؤولياتهم قبل بدء عملهم، والبد من تقويم أداء جم

بصورةٍ دوريٍة مع تقدير األداء المتميز وتقديم الدعم للتطوير المهني وتطوير مهارات  المؤسسة

 .التدريس

التعليمية  ةعلى عاتق إدارة المؤسستقع هذا المعيار تحقيق مسؤولية مكن اعتبار أن جانباً كبيراً من يو

، ومع ذلك فإن البرنامج مسؤوٌل عن تقويم جودة هذا المعيار، وينبغي أن كثر منه على إدارة البرامجأ

وهي تشمل  ،المسائل ذات الصلة بالتوظيف والتي تؤثر على جودة البرنامجيتضمن تحليل هذا المعيار 

في األنشطة التطويرية والعلمية،  مالتأهيل المناسب، ومشاركته من ذويهيئة التدريس أعضاء تعيين 

 للمشاركة في البرنامج.  معدادهإو

 
 :جودةاألداءفيهذاالمعيارلتقويمالمتبعةاإلجراءات  ِصف

يتم تقويم جودة أداء المعيار من خالل استيفاء متطلبات جميع محكات المعيار وتوفر عدد من األدلة ، 

 منها:

توفر نسبة من أعضاء هيئة التدريس حملة الدكتوراه ومن في حكمهم  من ذوي الخبرة  – 1

لخبرة شهادات ا  -صور شهادات التخرج  -والمؤهالت المناسبة وذلك بتوفر أدلتهم) السيرة الذاتية 

صور الدورات ورش العمل وغير ذلك ، وصور من النتاج العلمي ( ويتم جمع هذا من خالل 

ع بها ما سبق.إحصائيات مجم  

وائح الداخلية الللتعريفهم ب النقاش  ، وحلقات للبرنامج المنعقدة لألعضاءاللقاءات التعريفية   – 2

برنامج .للبرنامج )التربية الميدانية (، والدليل التعريفي للبرنامج، ولوائح تنظيم العمل بال  

توصيف المقرر وتقريردورات وورش العمل لألعضاء القدامى والجدد في إعداد ال - 3  

تعليم المقرر  والتدريب على طرق التدريس الجديدة ووسائل اإللكترونية الحديثة مثل: نظام ال

 اإللكتروني والمنصة اإللكترونية .

توفر عدد كاف من األعضاء تكون نسبتهم مناسبة للطالب . – 4  

مشاركة األعضاء الفعلية في اإلرشاد األكاديمي  للطالب.  – 5  

ارتفاع نسبة األعضاء المشاركين في التطوير الوظيفي والشخصي .  – 6  

 توفر تقييم األداء العادل لألعضاء ، واطالع األعضاء على تقيمهم للتعرف على نقاط – 7



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 68 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 الضعفوالقوة لديهم .

ترقي األعضاء من لديهم سمات مميزة لشغل المناصب والقيادة . – 8  

ح  م تقريرا  يوّضِ  وفقاً للمعايير الفرعية التالية: ، وأنشطة العمل األخرىالتوظيفأنشطة  كافةقّدِ

 

 :التوظيف  9-1

خصائص والوالسماتالمطلوبة في مجاالتهم يتم استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة  – 1

طريق   عن الشخصية المناسبة، والخبرة والمهارات التي تفي بمتطلبات التدريس في البرنامج

الدكتوراه أو تعيين  التعاقدات من الدول العربية المختلفة أو التعيين بالنسبة للسعوديين الحاصلين على

الثون عن طريق المسابقات للسعوديين في درجة محضر ومعيد ، وقد توفر للبرنامج هذا العام ث

حاصل ة الت نسبعضًوا وعضوة من جنسيات مختلفة وفي تخصصات مختلفة ودرجات مختلفة  وصل

. %66,7على الدكتوراه  إلى   

 .عريفية  للتعرف على المؤسسة التعليمية ورسالتها وبرامجها لقاءات تتعقد   - 2

يتخذ البرنامج  والمؤسسة إجراءات للتحقق من صحة مؤهالت األعضاء وخبراتهم بمراسلة –3

 والتأكد من مؤهالتهم ونسبتهم لهذه املؤسسات  . المؤسسات العلمية  المتخرجين منها 

يتم توزيع طالب البرنامج وطالباته على أعضاء هيئة التدريس  من قبل وحدة اإلرشاد األكاديمي - 4

الدراسة  والخطة الدراسية ومتطلبات  حول متطلبات لهم النصيحة العملية واإلرشاد بالكلية لتقديم 

 .العمل

لضمان فهمهم ،  فيه  عينواالبرنامج الذي  لألعضاء الجددللتعرف على وتعقد دورات وورش   - 5

الكامل للبرنامج ككل، وإلسهامات المقررات الدراسية التي سيدرسونها في البرنامج، وللتوقعات بشأن 

 التنسيق فيما يتعلق بالتخطيط للمقررات وتقديمها، ولمتطلبات التقويم وإعداد التقارير.

توفر عدد كاٍف من أعضاء هيئة التدريس هذا العام وهو عدد مناسب لعدد الطالب بقسميه طالب   – 6

 11:  1وطالبات ، فقد بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطالب 

 :الذاتي والوظيفيالتطوير9-2

 .ا بشكل مسبقتم تحديد محكات تقويم األداء وإجراءاته، ويتمتعريف هيئة التدريس واملوظفين به - 1

تتسم املشاورات حول األداء الوظيفي باإليجابية والسرية، وتجرى بشكل رسمي مرة واحدة في كل عـام على و 

يقوم بها منسقة القسم للعنصر النسائي ، ورئيس القسم للعنصر الرجالي ويتم رفع تقييم األداء ملوافقة  األقل

 . عميد الكلية

يطلع أعضاء التدريس على تقييم األداء للتعريف على نقاط القوة والضعف لمعرفة المتطلبات  – 2

 الالزمة لتحسين األداء .

ي عطى اعضاء هيئة التدريس الفرص المناسبة للتطوير الوظيفي من خالل توفر الدورات الالزمة – 3

 لهم ومنحهم الفرصة للتسجيل فها وحضورها ، ويتم إعالمهم بذلك .

ي عطى اعضاء هيئة التدريس الفرص المناسبة للتطوير الشخصي من خالل توفر الوقت  الالزم   - 4
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 إلعداد األبحاث والكتب والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخل المملكة أو خارجها.

لدرجات وظيفية  وتعطيهم فرصة تقديم األبحاث المدعومة ، ونشرها في مجلة الجامعة والتقدم للترقي

 أعلى . 

 يتم تقدير األداء األكاديمي او اإلداري المتميز ومكافاته بالترقي ، وإعطاء العالوة السنوية . – 5

تم التعرف على هيئة التدريس والموظفين الجدد )ذوي الرتب األقل(، الذين تبدو عليهم سمات   - 6

 م للترقي الوظيفي مستقبالً القيادة، ويتم تزويدهم بمدى واسع من الخبرات إلعداده

تشير إلى جودة هذا المعيار ومعاييره لة التي اذكر األد: البرنامجالتوظيف في إجراءات تقويم 

م قائمةً ب  .وأولويات التنفيذتوصيات التحسين، نقاط القوة، والفرعية، وقد  

 األدلة الخاصة بالمعيار :

 . %66,6ت نسبتهم إلى لارتفاع نسبة األعضاء الحاصلين على الدكتوراه ، فقد وص – 1

 %40ارتفاع نسبة  تعيينات السعوديين ، وصلت نسبتهم:  – 2

 ارتفاع نسبة مشاركة األعضاء في التطوير الوظيفي . – 3

 مشاركة األعضاء في اإلرشاد األكاديمي . – 4

 الترقيات العلمية ، واإلدارية التي تتم بداخل البرنامج . – 5

:نقاط القوة   
خصية أعضاء هيئة التدريس ذوو خبرة في مجاالتهم، ولديهم السمات والخصائص الشتوفر – 1

 المناسبة ، والخبرة والمهارات التي تفي بمتطلبات التدريس في البرنامج . 

خبرات يتم فحصها و التحقق من صحة المؤهـالت والالتوصيات والمرجعية لهؤالء األعضاء – 2

تهم للوظائف باستخدام إجراءاٍت للتأكد من مكانة وسمعة المؤسسات التي حصلوا على مؤهال

 منها، ويؤخذ اعتراف وزارة التعليم بهذه المؤهالت في االعتبار.

المهن  الناجحة فييتوفر في البرنامج عـدد كـاٍف من أفراد هيئة التدريس من ذوي الخبرات  - 3

 المعنية لتقديم النصيحة العملية واإلرشاد للطلبة حول متطلبات جهات العمل.

هيئة التدريس  مستوى توفير هيئة التدريس في البرنامج مناسب )أي نسبة الطلبة لكل فرد في - 4

 محسوبًا على شكل مكافئ للعمل بدوام كامل( .

رة واحدة تتسم المشاورات حول األداء الوظيفي باإليجابية والسرية، وتجرى بشكل رسمي م - 5

 في كل عـام على األقل ، ولشدة السرية ال يتم إطالع العضو على تقييم أدائه .

يقدر األداء األكاديمي أو اإلداري المتميز ويكافأ . – 6  

خصي ص العادلة والمناسبة للتطوير الشي عطى جميع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم الفر  - 7

بحاث والوظيفي كااللتحاق بالدورات التدريبية والورش والمشاركة في المؤتمرات ونشر األ

 والكتب والمشاركة في الندوات العلمية .

اء تنوع الدورات التدريبة والورش التي تقام من أكثر من جهة وإتاحة الفرصة لألعض – 8

 للمشاركة فيها .

يهم سمات عرف على هيئة التدريس والموظفين الجدد )ذوي الرتب األقل( اللذين تبدو علالت– 9

. القيادة ومساعدتهم على الترقي  

لى مهام وضع برنامج تدريبي خاص بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد للتعرف ع -10



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 70 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

. تطويرها وظائفهم وكيفية  

 

:التنفيذأولويات   

ن فيها، أو ببيانات كاملة عن مواصفات الوظائف وشروط التعييتزويد المرشحين للتوظيف  -1

 بيانات خاصة بالبرنامج ورسالته وأهدافه .

امج لكل فرد في تقديم تهيئة تعريفية كافية فعالة أو إرشادية حول المؤسسة التعليمية أو البرن– 2

إجراءات نامج وهيئة التدريس والموظفين الجدد لضمان معرفتهم بالمؤسسة التعليمية أو البر

 العمل فيها، والخدمات وأولويات التطوير لديها.

غناء عن تعيين العنصر النسائي من السعوديات لوجود عجز في بعض التخصصات واالست -3

 العنصر الرجالي ذوي التخصصات البعيدة عن التخصص المطلوب وال تسد العجز .

افة ألداء، و إتاحة الفرصة لهم إلضاطالع أعضاء هيئة التدريس والموظفين على تقييم ا - 4

 مالحظاتهم.

تعريف أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمحكات تقويم األداء وإجراءاته .– 5  

نسائي تخفيف األعباء اإلدارية الواقعة على عاتق أعضاء هيئة التدريس وخاصة العنصر ال - 6

.ليتاح لهم الوقت للبحث العلمي والتطوير الشخصي العلمي )األبحاث والكتب(   

 مجاالت التطوير:

ليمية وإعالن وضع معايير وأسس واضحة لتقييم هيئة التدريس والموظفين في المؤسسة التع - 1

.هذه المعايير لهم حتى يستطيعوا استيفاء هذه المعايير   

 

 )درجة التقويم اإلجمالية _____________ نجمة(لبحث العلمي االمعيار العاشر: 

 
وذلك  ،العالي في أنشطة علمية مناسبة وبالقدر الكافييجب أن يشارك جميع أساتذة برامج التعليم 

على  ذلكينعكس وأن  حدث التطورات في مجال تخصصهم،أعلى طالع الضمان بقائهم على 

يكونوا  أن  الدراسات العلياعلى أساتذة الدراسات العليا، أو المشرفين على أبحاث يجب و ،تدريسهم

 ً وينبغي توفير ما يكفي من المرافق والتجهيزات لدعم األنشطة البحثية  ،في مجاله كلٌ  ،نشيطين بحثيا

 ،لهيئة التدريس وطالب الدراسات العليا لتلبية هذه االحتياجات في المجاالت ذات الصلة بالبرنامج

 ف بمساهماتهم وأن ينعكس هذا في معايير تقويمهم وترقياتهم. عتر  وينبغي ان ي  

 

 

 

 رسالة المؤسسة ومستوى البرنامجلتبعاً متوقع من البرنامج في مجال اإلنتاج البحثي يختلف ما هو و

أن يتضمن تحليل هذا ينبغي ، وم جامعة، برنامج بكالوريوس أم برنامج دراسات عليا(أ   مثال: كليةً )



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 71 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

كاس مدى انعوالتعليق على حجم وجودة األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج، المعيار 

 .تلك االبحاث وغيرها من األبحاث الجارية في نفس المجال علىعملية التدريس

 

 .جودةاألداءفيهذاالمعيارلتقويمالمتبعةاإلجراءات  ِصف

 

 

 

ح  م تقريرا  يوّضِ البرنامج وينفذها  يقومبهاطبيعة وحجم األنشطة البحثية التي قّدِ

 :أعضاءهيئةالتدريسوفقاًللمعاييرالفرعيةالتالية

 

 األساتذة والطالب في األبحاث  مشاركة 1.10

 

 

 المرافق والتجهيزات البحثية    2.10

 

 

 

أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

دراج ومن ثمَّ إ، وتتم كتابة مؤشر األداء ورقمه فوق الجدول أدناه، مؤشر أداء في جدول مستقل

ظهر النتائج التي تم الحصول تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء  مستوياتو فعلياألداء ال مستوى

بصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن بصيغة يتم توصيفها عليها )معظم مؤشرات األداء 

 (rubricsمن خالل دليل التقويم المعياري  نوعية
 

 مؤشر األداء:

 

 العاشر    ي وثيقة الهيئة:رقم مؤشر األداء ف

نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل (الذين لديهم رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:

 بحث  واحد محكم  في السنة

 
األداء  مستوى

 الجديد

 مستوى

 األداءالخارجي

األداء  مستوى

 الداخلي

األداء  مستوى

 الفعلي

األداء  مستوى

 المستهدف

45%   23,33% 30% 
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 التحليل )اكتب نقاط القوة وتوصيات التحسين(:

 :نقاط الضعف  1

 

 ضعف نسبة بحوث أعضاء هيئة التدريس  الذين هم بدوام كامل -

 توصيات التحسين :2 -

 البحث في أسباب قلة البحث العلمي بعمل استطالع رأي األعضاء. -

 األبحاث والدراسات.تسهيل إجراءات مشاركة أعضاء هيئة التدريس في نشر  -

 وضع مقترحات لمساعدة األعضاء على البحث العلمي. -

 تحفيز وتشجيع األعضاء للمساهمة في البحث العلمي بالقسم. -

ح ما يلي:  وّضِ

 لماذا تم اختيار هذا المصدر للمقارنة المرجعية الداخلية؟ -1

 نسبة مشاركة األعضاء في األبحاث المحكمة والمنشورة    -

 

 

 

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2

 

 عمل إحصائية لألعضاء ومشاركتهم البحثية من أبحاث وكتب وغير ذلك.

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 

 

 

 

 مؤشر األداء:

 

 الحادي عشر رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:

عدد ما نشر في مجالت علمية محكمةفي السنة التعليمية:رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة 

 السابقة  لكل عضو هيئة تدريس بدوامكامل  أو ما يعادله
األداء  مستوى

 الجديد

 مستوى

 األداءالخارجي

األداء  مستوى

 الداخلي

األداء  مستوى

 الفعلي

األداء  مستوى

 المستهدف

   بحث لكل عضو 

 بحوث  10عدد 

33,23% 

30% 

 

م :أعضاء هيئة التدريسالتي يقوم بهاالبرنامج وفينشطة البحثية األتقويم  ً تقريرقد   عن هذا المعيار  ا

ة والمشاركة في األنشطة البحثياألنشطة  حجمتشير إلى جداول ، مع تقديم الفرعية معاييرهوعن 

ً مع جهات أخرى، و  القوة نقاطقائمةً بالتقرير  يتضمنينبغي أن العلمية األخرى ومقارنتها مرجعيا

 وأولويات التنفيذ.   وتوصيات التحسين 

 

 قلة إسهامات هيئة التدريس في األنشطة البحثية والعلمية . - 1نقاط الضعف: 

 عدم مشاركة طالبات الدراسات العليا مع األعضاء في البحث العلمي واستثمارهم في األبحاث . – 2

 من أبحاثهم .ال تتضمن المقررات التي يدرسها األعضاء معلومات  – 3

 

 

 أولويات التحسين:

ا في  - 1 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي وذلك بتفريغهم للبحث العلمي يوم 

 األسبوع .

تخفيف األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس بما يوفر لهم الجهد للعمل في  - 2

 األبحاث العلمية

 دراية بالبحث في اإلشراف على طالبات الدراسات العليا . مشاركة األعضاء من لهم – 3
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 حصائيات األبحاث العلمية المنشورة لألعضاءإ

 (هـ1437 -1436) 
 األبــحـــــاث:– 1

 سنة النشر مكان النشر وبلده أسماء األبحاث المنشورة اسم العضو م
/ د 1

 عبدالرحمنبنأحمدالسبت
 العددالخامس،يونيو مجلةالعلوماإلنسانيةواإلداريةبجامعةالمجمعة الصورةالفنيةفيشعرعبدالرحمنبنعبدالكريمالعبيد

 م،شعبان2014
 .هـ1435

 تقنيةالتكراربينالجماليةوالوظيفةفيشعرعبداللهبنعبدالعزيزبنإدريس  2
 

 هـ،يوليو1436 شوال (مجلةالعلومالعربيةواإلنسانية)  مجلةجامعةالقصيم،
(  8)  م،المجلد2015
 ( . 4)  ،العدد

 ظاهرةاأللمفيشعرحسنبنعبداللهالقرشيـدراسةفيالمضمون   3
 

 العددالرابعوالثالثون،محرم، مجلةالعلومالعربية،جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالمية
 هـ1436

 سنة النشر مكان النشر وبلده أسماء األبحاث المنشورة اسم العضو م
. التماسكالنصيفيالقصصالقرآني د/أحمدإبراهيمعبدالعزيزندا 1

 قصةنبياللهإبراهيمعليهالسالمأنموذجا
 ه1435 العددالرابع مجلةالعلوماإلنسانية،جامعةالمجمعة

 سنة النشر مكان النشر وبلده أسماء األبحاث المنشورة اسم العضو م
لعام بحث قيد النشر  بحثمدعم من كرسي الجزيرة بجامعة األميرة نورة()  "الفيسبوك أنموذًجا"إفادةاألدبشًعراونثًرامنمعطياتاإلعالمالجديد د/مصطفى فاروق  
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 هـ1435/ 1434 

 م 2015 الجزائر .َمْقَوَلُةمفهومالّشعرفيكتابالعمدةالبنرشيق د/سميراألزهرمحّمدجّوادي 1
 سنة النشر مكان النشر وبلده المنشورةأسماء األبحاث  اسم العضو م
 المقارباتاللسانيةوأثرهافيتمثيلمقدمةالقاموسلمعجماللغةالتييصفها د/منية علي الحمامي  1

. 
 مجلة الدراساتالمعجمية

 مجلةعلميةمحكمةتصدرعنالجمعيةالمغربية:
 الدارالبيضاءالمغرب-AMELللدراساتالمعجمية

 م2015 يناير
 ه1436 ربيعاالول

: االحتياجاتاللغويةلمتعلمياللغاتالثانية  2
 باإلنقليزية –الطلبةالعربوتعلماالنقليزيةنموذجا

Linguistic Needs for Arab Learners of 
English"”. 

 عمانIJAESالمجلةالدوليةللدراساتالعربيةواالنقليزية
 األردن–

الواليات المتحدة –و مجلة الدراسات األدبية و الفنية 
 J L A S U.S.A–األمركية 

 ه 1437/رمضان 2016جوان 

م جوان /رمضان   2016
 ه  1437

 الخصائصالعامةوالسماتالتمييزيةللغاتاالختصاص  3
Les caractéristiques générales et spécificités des 

langues de spécialités 
 

 الجزائر– المجلةالمحكمةالمترجم
AL-MUTARJIM-32 

 م2016يناير/فبراير 
 ه1437/

 سنة النشر مكان النشر وبلده أسماء األبحاث المنشورة اسم العضو م
انتصار عبد هللا عبد  1

 القادر 
 ه  1436ربيع األول  السودان –مجلة المنبر  )الت (  وظائفها  النحوية و الداللية 
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 البرنامج في نشطة البحثية بيانات األ جدول

 (البرنامج)لجميع فروع 

 فروع التي تقدم البرنامج المعني  اللكل فرع من  األنشطة البحثية بيانات جدول  امأل
تعليهالالئحةالمنظمةلشؤونمنسوبيالجامعاتمنأعضاءهيئةالتدريسومنفيحكمهم)يعادل   (الدوامالكاملمانص 

الفرع الذي يقدم فيه 

 البرنامج/ المقر

 )المدينة(

 

المجموع 

الكلي 

للمخصصات 

المالية 

السنوية 

لألنشطة 

 البحثية

 

المجموع الكلي 

لإلنفاق الفعلي 

السنوي على 

 األنشطة البحثية

عدد البحوث 

المنشورة لكل 

عضو هيئة 

تدريس بدوام 

كامل  في العام 

 الواحد

 )الذكور(

عدد البحوث 

المنشورة لكل 

عضو هيئة 

تدريس بدوام 

كامل  في العام 

 الواحد

 )اإلناث(

العروض البحثية 

المقدمة في 

مرات لكل المؤت

عضو هيئة 

تدريس بدوام 

 كامل  

 )الذكور(

العروض البحثية 

المقدمة في 

المؤتمرات لكل 

عضو هيئة 

تدريس بدوام 

 كامل  

 )اإلناث(

 

 

 األنشطة البحثية فِص 

 )في العامين المنصرمين(

        المقرالرئيس

  2 0 4 6   لالفرع األو

        الفرع الثاني

        الفرع الثالث

        الفرع الرابع

        عدد البرامج إجمالي

 لبحوث.الدعم المالي لاعتماد لية آرسماً بيانياً يوضح رفق أ. 1

 رفق الخطة االستراتيجية ألبحاث البرنامج.أ. 2

)بما في ذلك سياسات أخالقيات البحث( رفق دليل سياسات البحث في البرنامجأ. 3
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 )درجة التقويم اإلجمالية _____________ نجمة( الحادي عشر : العالقة مع المجتمعالمعيار 

 
من خالل االستفادة من معارف  ،ينبغي تقديم مساهماٍت مناسبٍة وذات قيمة للمجتمع الذي تتواجد فيه المؤسسة التعليمية

اهمات البرنامج في خدمة احتياجات المجتمع لها، ويجب أن تشمل مسبحسب و ،وخبرات أعضاء هيئة التدريس

المجتمع األنشطة التي يبادر إليها ويقدمها منسوبو البرنامج بشكٍل فرديٍ أو على شكل برامج رسميٍة تضعها المؤسسة 

التعليمية أو يضعها القائمون على البرنامج، وينبغي توثيق تلك األنشطة والتعريف بها داخل المؤسسة 

بغي تقدير مساهمات أعضاء هيئة التدريس داخل المؤسسة التعليمية بالشكل التعليميةوالمجتمع الخارجي، كما ين

 .المناسب
 

 

 

  :المتبعةلتقويمجودةاألداءفيهذاالمعياراإلجراءات  ِصف

 وتحديد الخدمات التي يلتزم البرنامج بتقديمها   للتعريف بمتطلبات خدمة المجتمع/ عقد ورشة عمل مع األعضاء 1

 

 وضع خطة مجتمعية باألنشطة المجتمعية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج /2

 

 / اعتماد الخطة المجتمعية من مجلس القسم 3

 

 /كتابة تقارير باألنشطة المجتمعية التي يقدمها األعضاء4

 

 

ح  م تقريرا  يوّضِ  فرعية التالية:يقوم بها البرنامج وفقا  للمعايير الالتي  خدمة المجتمعأنشطة قّدِ

 

 المجتمعالعالقة مع سياسات  11-1

 ندوات ودورات تدريبية وورش عمل وفق الجدول التاليقام البرنامج  بتنظيم مجموعة من الفعاليات لخدمة املجتمع املحلي من  / 

فة الفئة املستهد القسم  املكان  يخ اليوم والتار  نوع النشاط  الهدف من النشاط   م 

مكتب الدعوة 
واإلرشاد وتوعية 

 الجاليات
()القسم النسائي  

مكتب الدعوة 
واإلرشاد وتوعية 
الجاليات )القسم 

 النسائي(
 بالتعاون مع قسم
 اللغة العربية 

طالبات المرحلة 
 الثانوية 

مهارات شخصية 
(ضمن برنامج )رفعة  

عن ورشة عمل 
المهارات 
 الشخصية 

   18/12  
 ـــ

27/3/38 

1 

قاعة التدريب 
 بالكلية مبنى 

D 
يةسكرتيرات الكل اللغة العربية  

دعم الكفاءة المهنية 
 للعامالت بالكلية 

معرفة الصياغة و

الصحيحة للرسالة 

 دورة تدريبية
ر بعنوان : تحري

 الرسالة اإلدارية
  

1/3/1438  

2 
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 اإلدارية

مبنى قسم اللغة 
(5العربية قاعة )  

 اللغة العربية

سكرتيرات 

الوحدات 

التعليمية 

عام.بالتعليم ال  

تصويب األخطاء 

اللغوية واإلمالئية 

 الشائعة في الكتابة.

 ورشة عمل

 بعنوان :

األخطاء 

الشائعة في 

 الكتابة

10/7/1437  

3 

مكتب اإلدارات 

  ليمتعبالالنسائية 

 العام 
 اللغة العربية 

طالبات المرحلة 
 الثانوية 

+ 
 مديرات المدارس

ة تعزيز انتشار اللغ
 العربية 

ندوة في إطار 

م االحتفال  باليو

العالمي للغة 

 العربية
ر بعنوان :انتشا

ين اللغة العربية ب

 الواقع والمأمول

23/3/1438  

4 

القاعة الخارجية 
ة لإلدارات النسائي
.للتعليم العام  

 اللغة العربية
طالبات المرحلة 

 الثانوية

ثقافة  تنمية

 االعتزاز بالهوية

اإلسالمية من 

خالل االعتزاز 

 باللغة العربية.

 

محاضرة 

بعنوان 

اللغوية :

والهوية 

إشكالية 

 المفاهيم وجدل

ما(العالقة بينه  

22/7/1438  

5 

ة العامالت بالكلي اللغة العربية  مسرح الكلية   
توعية العامالت 
ة ورفع الروح المعنوي

 لديهن

برنامج إرشادي 
 وترفيهي 

29/8/1438  
6 

 

 

 تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع المجتمع(.مدىالتفاعل مع المجتمع )ينبغي أن يشمل التقرير إشارة إلى  11-2

 

 مع خدمة المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشرالتدريس عضاء هيئة / تفاعل أ1

   

 / تم كتابة تقارير عن إسهامات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع 2

 

 / تم كتابة تقرير عن نسب مشاركة األعضاء في خدمات المجتمع 3

 

أن  البرنامج قد حقق هذا المعيار، على أن يتم إدراج كل مؤشر أداء في يدل بقوة على كثرأواحد أو ختر مؤشر أداء ا

 مستوياتو فعلياألداء ال مستوىدراج ومن ثمَّ إ، مؤشر األداء ورقمه فوق الجدول أدناهوتتم كتابة ، جدول مستقل

بصيغة يتم توصيفها ظهر النتائج التي تم الحصول عليها )معظم مؤشرات األداء تفسير تحليلي ي  مع ، االخرىاألداء 

 (rubricsياري من خالل دليل التقويم المع نوعيةبصيغة قل ة منها توصيف رقمية، في حين يمكن 
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 مؤشر األداء:

 

 رقم مؤشر األداء في وثيقة الهيئة:

 رقم مؤشر األداء لدى المؤسسة التعليمية:
األداء   مستوى

 الجديد

األداء   مستوى

 الخارجي

األداء   مستوى

 الداخلي

األداء   مستوى

 الحقيقي

األداء   مستوى

 المستهدف

     

 التحسين(:التحليل )اكتب نقاط القوة وتوصيات 

 نقاط القوة :

 ارتفاع نسبة مشاركة األعضاء من العنصر النسائي /1

 

 ارتفاع نسبة الحضور من الفئات المستهدفة /2

 

 حيوية الدورات والندوات والورش التي قدمت وأهميتها/3

 

 نقاط التحسين : 

 / زيادة نسبة مشاركة األعضاء لتشمل األعضاء من العنصرين النسائي والرجالي 1

  

 تفعيل الشراكة المجتمعية بين البرنامج والمؤسسات غير الربحية لدعم أنشطة البرنامج لتشمل أكبر /2

 عدد من الفئات المجتمعية 

 

تنفيذ بعض األنشطة  دون توفير الدعم المالي لألنشطة التي تحتاج إلى الدعم مما حال عدم توفره/3

 التي تحتاجه

 

 

 

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الداخلية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2
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 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الداخلية:-3

 

ح ما يلي:  وّضِ

 المرجعية الخارجية؟ اختيار هذا المصدر للمقارنةلماذا تم  -1

 

 

 كيف تم احتساب المقارنة المرجعية؟ -2

 

 

 

 اسم الجهة التي تم اختيارها للمقارنة المرجعية الخارجية:-3

 

 

م :فيه أعضاء هيئة التدريسالبرنامج والتي يقوم بها األنشطة المجتمعية حجم وجودة تقويم  عن هذا  اً تقريرقد  

وتوصيات  القوةنقاط وقائمةً ب ،األنشطة المجتمعية حجمتشير إلى جداول ، مع تقديم الفرعية معاييرهالمعيار وعن 

 وأولويات التنفيذ.   التحسين 
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 :. مراجعة المقررات الدراسيةط

ف-1  :المتبعة فيمراجعة المقررات الدراسية إلجراءاتاص 
وتحليل تقويمات الطالب ، جهات التوظيفالخريجين، أو هيئة التدريس، أو  آراء )مثال: استطالع

عضاء هيئة التدريس، أ، ومقابالت ةالدراسي اتالبرنامج والمقررللمقرر الدراسي، ومراجعة تقارير 

 أخرى، واستشارة الخبراء... إلخ(.  والمقارنة مع برامج مشابهة في مؤسساتٍ 
 

 

 

 

 
 :ةالدراسي اتتقويمات المقرر-2

في المقررات الدراسية، وأي استنتاجات أخرى مجاالت التحسين نقاط القوة و قائمة توضح مد   ق  

 ت اإلشارة إليها آنفاً:التي تم اإلجراءاتمستمدة من 

 

 مجاالتالتحسين نقاطالقوة

 أ. أ.

 ب.  ب. 

 ج.  ج. 

 :استنتاجات

 
 

 

 :.التقويمات المستقلةي

فا -1 مصداقية  عنمستوى جودة البرنامج و عن)محايد( مستقلٍ  تحليلالمتبعة للحصول على إلجراءاتص 

من  الوثائقمراجعة إلجراءاتاتلك  تتضمنويمكن أن ،التحليالت التي أجريت في التقرير صالحيةو

أخرى ويمكنه التعليق على المعايير  بمؤسساتٍ  في برامج مماثلةٍ  ممن لديه درايةٌ  مستقلٍ  ق ب ل  خبيرٍ 

المراجعة، أو حتى نتائج مراجعة االعتماد ، أو تقرير لجنة خبيرمقدَّمة من  ةً ستشاراذات العالقة، أو 

، أو تضمين الذاتيةالدراسة  بكاملمرتبطٍ  مستقلٍ  ويمكن تنفيذ تقويمٍ ،مستقلة التي توصلت إليها جهةٌ 

 مختلفة.  مختلفين على موضوعاتٍ  من أشخاٍص  منفصلةٍ  تعليقاتٍ 

 

 

 

 

 

 

 
موجز بالمسائل التي أثارها المقي م أو المقيمون المستقلون.  -2
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 .أرفقتقريراًيتضمنالردعلىكلتوصيةذكرهاالمقيمونالمستقلون

 

 

 

 
على المسائل التي أثارها المقي م أو المقيمون المستقلون )بالموافقة، أو عدم الموافقة، أو باقتراح  عل  ق -3

 ما... إلخ(. جراءٍ إالمزيد من الدراسة، أو اقتراح 

 

 

 

  

 لتقرير المقي  م المستقل وسيرته الذاتية. إلكترونيضع رابط 

 

 

 
 

 :النتائج. ك

 من الجودة. عالٍ  ، أو أظهرت مستوىً ص خا بشكلٍ نجحتبإيجاز جوانب البرنامج التي ِصف -1

 

 

 

 

 قل من المرضي وبحاجة إلى تطوير.أبإيجاز جوانب البرنامج التي كان مستواها ِصف -2

 

 

 

 

 

 

 

 :. مقترحات تنفيذيةل

، السابقة( )هـ( و )و( و )ز( و )ح ى هذه المقترحات على ما تم التوصل إليه في األجزاءن  ب  ن ت  أيجب 

 ت في تلك األجزاء.  د  د   التعامل مع أهم األولويات التي ح   تهدف إلىمحددةٍ  لى خطوات عملٍ إوتشير 

 (:إن وجدت) ةالدراسي اتالتغييرات في المقرر -1

 اذكر هذه التغييرات، واذكر بإيجاز األسباب الداعية إلى إحداثها، مثال: 

  مقررات لم تعد هناك حاجة إليها؛ 
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  مقررات دراسية جديدة مطلوبة؛ 

  مقررات تم دمجها أو تقسيمها؛ 

  صبحت إجبارية؛ أأو مقررات اختيارية ، ختياريةامقررات إجبارية صارت 

 ؛ اتالمتزامنةالمتطلب ، أوةالسابق اتتغييرات في المتطلب 

  اتتخطيط المقرر مصفوفةالتعلم كما هي مبينة في مخرجاتتحقيق مسؤوليات تحديدتغييرات في 

 . ةالدراسي

 

 :تنفيذال. توصيات 2

ينبغي و، أو نقاط ضعف لتغلب على ما تم رصده من مشكالتٍ اجل أمن تحسين التوصياتالبد منتنفيذ 

يمكن قياسها، بدالً من استخدام عباراٍت عامة، صريحةٍ  محددةٍ  بعباراتٍ  التوصيات ح تلك وضَّ أن ت  

 المواردمن سيكون المسؤول عن التنفيذ، والبرنامج الزمني لها، و كل توصيةٍ تتضمنوينبغي أن 

 . ةالالزم

 
 :التوصية األولى

 

 

 
 :(المسؤولين األشخاصأو الشخص المسؤول)

 

 

 
 :(هامن مراحل أساسيةٍ  ولكل مرحلةٍ الجدول الزمني للتنفيذ )للمبادرة ك ك ل  

 

 

 
 :ةالالزم الموارد

 

 

 
 :التوصية الثانية

 

 

 
 :(المسؤولين األشخاصأو الشخص المسؤول)
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 :(هامن مراحل أساسيةٍ  الجدول الزمني للتنفيذ )للمبادرة ك ك ل  ولكل مرحلةٍ 

 

 
 :ةالالزم الموارد

 

 
 .تابع على هذا النحو للمزيد من التوصيات
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 مؤشرات أداء وتقويم البرنامجتحليل شامل ل. م

رقم 

 المؤشر

قائمة بمؤشرات أداء البرنامج 

 المتبعة في المؤسسة

مؤشر األداء 

 المستهدف

مؤشر األداء  

 الفعلي

مؤشر األداء  للمقارنة  

 المرجعية الداخلية

 رنةمؤشر األداء للمقا

 المرجعية الخارجية

هل تم استكمال 

 تحليل المؤشر

 )نعم أو ال(

مؤشر األداء 

 الجديد المستهدف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 المرجعية )تحليل شامل لكل مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج(: قارناتوالم الرئيسةتحليل المؤشرات 

 

 الجدول أعاله:: توضح التعريفات التالية كيفية تعبئة مالحظة

وهي تتضمن كل من مؤشرات األداء التي  الذاتية،استخدمها البرنامج في دراسته  التي" ةرئيسالداء اتاأليشير هذا المصطلح إلى "مؤشر :الرئيساألداء  مؤشر

من  %70على أن ال تقل نسبة استخدام مؤشرات األداء المقترحة من الهيئة عن  البرنامج،األداء اإلضافية التي يحددها القائمون على  ومؤشراتاقترحتها الهيئة 

 إجمالي عددها.

 .لكلمؤشرأداءرئيسأو هدف(  غاية) أمولةيشير هذا المصطلح إلى مستوى األداء المتوقع أو النتيجة الم  :المستهدفمؤشر األداء 

 ند قياس مؤشر األداء الرئيس أو احتسابه ع المحددةيشير إلى النتيجة الفعلية  :الفعليمؤشر األداء  

( من داخل البرنامج األكاديمي )مثل الفعلية)النتائج  يشيرهذاالمصطلحإلىالنقاطالمرجعيةالقابلةللمقارنة: المقارناتالمرجعيةالداخلية

 (.نتائجالبياناتمنالسنواتالسابقةأونتائجالبياناتمناقسامأكاديميةأخرىداخلنفسالكلية

 ( لبرامج أكاديمية مماثلة داخل المملكة أو خارجها.الفعلية)النتائج  يشيرهذاالمصطلحإلىالنقاطالمرجعيةالقابلةللمقارنة:الخارجيةجعية المر المقارنات

 يشير هذا المصطلح إلى تحديد أوجه الشبه واالختالف للنقاط المرجعية لتحديد نقاط القوة وتوصيات التحسين. :الرئيستحليل مؤشر األداء 

 أداء على أساس نتائج تحليل مؤشر األداء نفسه. مؤشرل أومأموليشير هذا المصطلح إلى إنشاء مستوى أداء جديد : المستهدفالجديدمؤشر األداء 
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 :مهمةات ظتفاصيل إضافية ومالح

 

يجب تقديم المستندات التالية في نسخة ورقية واحدة ونسخة إلكترونية باستخدام جهاز تخزين البيانات 

(USB)  قبل موعد المراجعة بأربعة أشهرأو قرص مدمج، ومن ثم  يتمتسليمها إلى الهيئة. 

 

وجه  ، مع استخدامA4وينبغي ان تكون نسخة الدراسة الذاتية المقدمة مطبوعة على اوراق من نوع 

واحد من الورقة،وغير مدبسة، كذلك البد من ترقيم الصفحات ووضع فهرس للمحتوى، و ملحق لشرح 

 طلحات إن وجدت.صالم

 

 مالحظات هامة: -المرفقات

حفظ هذه األدلة في بوابة الهيئة بينصح فإنه  تقرير الدراسة الذاتيةأحد فقرات عند تقديم أي دليل في 

 عند الفقرةالمعنية في متن التقرير. إلكترونيووضعها في رابط اإللكترونية 

 
 .البرامجيةمرتبطة بتقرير الدراسة الذاتية المقدمة تأكد من أن جميع المرفقات 

 

  ،يمر  على إصدارها أكثر من سنتين. لميجب أن تكون جميع المرفقات حديثة 

  مختصر للملفات المرفقة تعطي داللة على محتواها.مسمى اذكر 

 ورسائل البريد ،كالصور والخطاباتالضروريةغير بعض المستندات ق ال ينبغي إرفا

واستبانات المسح ضمن مرفقات تقرير الدراسة الذاتية  ،والمفكرات ،والمالحظات ،اإللكتروني

 .الميدانية زيارةعلى فريق المراجعة أثناء الالمستندات  تلكيمكن عرض حيث  البرامجية،

 
 : يجب تقديم المستندات التاليةفإنه ، ة البرامجيةالذاتي الدراسةباإلضافة إلى تقرير 

 

 : ينبغي تقديم تقريرين للعامين الماضيين.تقرير البرنامج السنوي (1)
ما  بما في ذلك (، تالسابقة )إن وجدالرسمية أو التجريبية موجز بنتائج عمليات االعتماد ملخص  (2)

 ، أو توصيات انبثقت منها. لكحصل عليه البرنامج من اعتمادات وأي مسائل خاصة بذ
ً للمقررات الدراسية،  يتضمن، للبرنامجالتعريفي  الكت  يبنسخة من توصيف البرنامج من  (3) توصيفا

 لتنظيمية. ولوائحه اومتطلبات البرنامج، 
ً  اكل سنة دراسية، أو ما مجموعه اثنلتوصيف المقررات من ثالثة نماذج  (4)  . عشر نموذجا
 

 

 :خالل المراجعة

وقد يطلب أعضاء ، اطالع لجنة المراجعة عليها خالل الزيارةمن أجل المستندات التالية ينبغي توفير 

 اللجنة إرسال بعضها إليهم قبل القيام بالزيارة. 

 

والتقارير وأنشطة الخبرة الميدانية،  لمقررات الدراسية التي يقدمها البرنامج،جميع نسخ توصيف ا (1)

 لبرنامج. التقارير السنوية لو ،ةالدراسي اتالسنوية للمقرر



   

 م2016سبتمبر هـ، الموافق 1437ذوالحجة – نموذجتقريرالدراسةالذاتيةالبرامجية

 87 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ةالمملكــة العربيــة السعوديــ  

ــمالهيئــــة الوطنيــــة للتقـوي  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

معلومات عن هيئة التدريس وعن سياسات التعيين،  تتضمنوثيقة مشابهة أي دليل هيئة التدريس أو  (2)

 وسياسات التطوير المهني، واجراءاتها، ومعلومات من هذا القبيل. 
البرنامج وقائمة  مواد الخطة الدراسية في السيرة الذاتية لكل أستاذ من األساتذة القائمين على تدريس (3)

 بالمقررات الدراسية المسؤولين عنها. 
ردود  االستبانات، وغير ذلك من مصادر المعلومات حول الجودة، مثل علىنسخ من ردود الطالب  (4)

 وغيرهم. ،جهات التوظيف والخريجين وأعضاء هيئة تدريس 
ن التوجهات السائدة لبيا،بيانات إحصائية تلخص الردود على االستبيانات خالل عدة سنوات سابقة (5)

 .في التقويمات
 بيانات إحصائية حول توظيف خريجي البرنامج.  (6)
ً أعينات تمثل  (7)  .          )من ملفات المقررات( لتلك االعمال عماال للطالب وتقويما

 
مؤسسة تعليمية خاصة حاصلة على اعتماد أولي، فيتم إرفاق تقرير ملحق تذكر إذا كان البرنامج يقدم في 

االعتماد، وتقديم تفاصيل حول مدى ذلك فيه متطلبات الوزارة أو أي جهة أخرى مسؤولة عن منح 

 .استيفاء تلك المتطلبات

 

 

 

 توقيعالمسؤولين

 / العميد

 رئيس البرنامج
 التاريخ التوقيع المرتبة األكاديمية سماال

 عميد البرنامج

أو رئيس مجلس 

األمناء في 

 المقرالرئيس

    

 

وكيل الجامعة 

 للجودة

    

 


