املعيار الرابع :التعلم والتعليم
جيب أن تكون لدى اجلامعة سياسات فعّالة لضمان أن مجيع الربامج العلمية فيها حتقق املستويات العالية للتعلم والتعليم
عند املوافقة األوىل عليها ،ومن خالل متابعة األداء وتقديم اخلدمات املساندة على مستوى اجلامعة .وجيب أن تكون نواتج
)أو حصيلة (تعلم الطلبة حمددة بدقة ،ومتسقة مع متطلبات املؤهالت الوطنية ،وذلك يف مجيع الربامج العلمية ،أما يف
الربامج
املهنية فينبغي أن تتوافق نواتج التعلم أيضاً مع متطلبات التوظيف ،أو ما تتطلبه ممارسة املهنة.وجيب أن يتم تقويم
مستويات التعلم والتحقق منها من خالل عمليات مالئمة ،وأن تتم مقارنتها مبعايري قياسية مرجعية خارجية مناسبة وذات
مستوى رفيع .وجيب أن يكون أعضاء هيئة التدريس مؤهلني بصورة مناسبة ،ولديهم اخلربة الالزمة للقيام مبسؤولياتهم
التدريسية ،وأن
يطبقوا إسرتاتيجيات تدريسية مالئمة للنواتج التعليمية املختلفة ،وأن يشرتكوا يف األنشطة املناسبة لتحسني كفاءاتهم
التدريسية .وجيب أن يتم تقويم جودة التدريس وفاعلية الربامج من خالل تقوميات الطلبة ،ومن خالل استطالعات آراء
اخلرجيني وأصحاب األعمال ،مع أهمية استخدام األدلة والنتائج املستخلصة من هذه املصادر أساساً خلطط التحسني .
وجيب أن تكون املستويات املطلوبة يف أقسام الطالب وأقسام الطالبات متماثلة ،وال بد من توفري املوارد بشكل متكافئ
يف الشطرين ،وجيب أن يتضمن التقويم بياناتٍ مستقلة لكل من أقسام الطالب وأقسام الطالبات.
يف التقويم املؤسسي حتت معيار التعلم والتعليم ينبغي أن يُنظر بصورة شاملة يف السياسات املؤسسية املتعلقة بضمان جودة
الربامج تؤدي إىل التعرف على نقاط القوة والضعف يف الربامج اليت تقدمها اجلامعة بشكل عام وتهدف إىل التحقق من
عدم وجود تفاوت كبري بني الربامج من حيث اجلودة .ولذلك ينبغي أن ينصبَّ االهتمام على فاعلية السياسات املؤسسية
اليت تضمن أن
مجيع الربامج تتسم جبودة عالية .وأن يتم التحقق من وجود سياسات على املستوى املؤسسي ملراقبة األداء ودعم عمليات
التحسني .و جيب أن حيدد التقويم بشكل عام مدى وجوانب التشابه واالختالف بني الربامج املختلفة من حيث اجلودة.
ويتم حتقيق ذلك من خالل املعايري الفرعية التالية:
 - 1املراقبة املؤسسية جلودة التعلم والتعليم:
جيب أن يكون لدى اجلامعة نظامٌ فعَّالٌ لضمان حتقيق مستويات عالية للتعلم والتعليم يف مجيع الربامج املقدمة ،ولدعم
حتسينها .وجيب أن تكون لدى اجلامعة اإلجراءات الالزمة للمراقبة ورفع التقارير اليت تبني أن املتطلبات املنصوص عليها
يف معيار التعلم والتعليم مت حتقيقها يف مجيع الربامج اليت تقدمها اجلامعة .وجيب أن يتم اختاذ اإلجراءات املناسبة من قبل
اجلامعة
للتعامل مع أية مشكالت تطرأ ،ولتقديم الدعم للتحسينات من خالل إسرتاتيجيات عامة للمؤسسة ،أو من خالل دعم
املبادرات ضمن نطاق الوحدات التنظيمية اليت حتتاج ملثل هذه املبادرات.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل يتم إجراء تقويم شامل جلميع املقرتحات اخلاصة باستحداث برامج جديدة ،أو تلك املتعلقة بإجراء تغيريات جوهرية
يف برامج قائمة ،ومن ثم تتم املوافقة على هذه املقرتحات من قبل اجمللس اإلداري األعلى للمؤسسة بناء على توصية من
اجلهة املسؤولة عن الشؤون األكادميية.

 - 2هل تطبق اجلهة املسؤولة عن الشؤون األكادميية يف اجلامعة كافة متطلبات معيار التعلم والتعليم عند تقديم وتقويم
الربامج اجلديدة والربامج اليت تطرأ عليها تعديالت جوهرية .وأن يشمل تقويم هذه الربامج املتطلبات اخلاصة باحلقل
الدراسي املعين واملتطلبات اخلاصة خبرجيي التخصص يف اململكة العربية السعودية.
 - 3هل توضع إرشادات توجيهية لتفويض صالحيات مراجعة وإقرار مؤشرات األداء وتقارير املقررات والربامج .على سبيل
املثال :ميكن أن تفوض إىل رئيس القسم مراجعة وإقرار التقارير واملؤشرات املتعلقة مبقررات القسم ،وأن تفوض إىل
جلنة على مستوى القسم مراجعة وإقرار التعديالت اليسرية اليت تهدف إىل حتديث املقررات .وميكن أن تفوض إىل
عميد الكلية مراجعة وإقرار التقارير املوجزة ملقررات الكلية ،وأن تفوض إىل وكيل اجلامعة للشؤون األكادميية،
وجلنة اجلودة ،واجلهة املسؤولة عن الشؤون األكادميية باجلامعة مراجعة وإقرار امللخص العام لتقارير الربامج
والبيانات املتعلقة مبؤشرات األداء وإقرار التعديالت اجلوهرية يف الربامج .
 - 4هل توضع إرشادات توجيهية لتفويض صالحيات املوافقة على تعديالت الربامج واملقررات ،كأن يقوم اجمللس اإلداري
األعلى بتفويض بعض الصالحيات على مستوى األقسام على أن تبقى التوصية بالتغيريات اجلوهرية من اختصاص
اجلهة املختصة يف اجلامعة متهيداً للموافقة عليها .وعلى سبيل املثال :التعديالت اليت تهدف إىل مواكبة الربامج
للمستجدات يف التخصص واالستجابة لتقارير تقويم الربامج واملقررات ينبغي أن يكتفى بإقرارها من قبل القسم
املختص بتفويض من اجمللس اإلداري األعلى للمؤسسة لتحقيق املرونة وتسهيل اإلجراءات .أما التعديالت اجلوهرية
فيجب أن حتول إىل اجلهة املسؤولة عن الشؤون التعليمية يف اجلامعة إلقرارها.
 - 5هل تتم مراجعة البيانات املتعلقة مبؤشرات األداء الرئيسة لكل الربامج ،على األقل مرة يف كل عام دراسي ،من قِبل
كبار املسؤولني يف اإلدارة العليا عن الشؤون األكادميية يف اجلامعة  ،وكذلك من قبل اللجنة العامة للجودة يف
اجلامعة ،واجلهة املسؤولة عن الشؤون التعليمية يف اجلامعة ،مع أهمية أن يطلع اجمللس اإلداري األعلى للمؤسسة على
تقريرٍ عام حول أداء اجلامعة.
 - 6هل تتحقق اجلامعة من أن التقارير السنوية جلميع الربامج قد مت إعدادها ومراجعتها من قِبل جلان األقسام العلمية أو
الكليات ،وأنه مت اختاذ اإلجراءات املناسبة لتطبيق التوصيات الواردة يف تلك التقارير.
 - 7هل تتحقق اجلامعة من أن عمليات التقويم الذاتي يتم القيام بها بصورة دورية) مثال :مرة كل سنتني أو ثالث (لكل
برنامج ،باستخدام مقاييس التقويم الذاتي لربامج التعليم العالي ،وأن هناك تقاري ر تُعد حول هذه العمليات من قِبل
اللجنة العامة للجودة يف اجلامعة وغريها من اللجان األكادميية ذات العالقة.
 - 8هل يتم إعداد تقارير حول املستوى العام للجودة يف الربامج على مستوى اجلامعة كلها بصفة دورية) مرة كل ثالث
سنوات على سبيل املثال(؛ ليتم النظر فيها داخل اجلامعة ،حبيث تُشري إىل نقاط القوة والضعف املشرتكة ،ومستويات
التفاوت املهمة يف اجلودة بني الربامج ،واألقسام ،والوحدات.
 - 9هل يتم الرد على تقارير األقسام املوجهة للكليات ،أو تقارير األقسام ،أو الكليات املوجهة إىل اإلدارة املركزية
)العليا (بصورة مناسبة ،مع تقديم اإلجابات املطلوبة عن أية تساؤالت أو مقرتحات من قِبل تلك اجلهات.
 - 10هل يتحمل كبري املسؤولني يف اإلدارة العليا عن الشؤون األكادميية باجلامعة بالتعاون مع جلنة اجلودة يف اجلامعة
والعمداء ورؤساء األقسام مسؤولية تطوير وتطبيق إسرتاتيجيات خاصة للتحسني عند احلاجة للتعامل مع القضايا العامة
اليت تؤثر يف الربامج يف مجيع نواحي اجلامعة.

 - 11هل تتعاون الكليات واألقسام األكادميية يف تنفيذ إسرتاتيجيات اجلامعة العامة للتحسني ،وتدعم املشاركة فيها،
وأن تقوم مببادرات إضافية للتعامل مع قضايا اجلودة اليت توجد يف براجمهم اخلاصة بهم.
 - 12هل تتكافيأ مستويات نواتج التعلم ،واملوارد املقدّمة) ويشمل ذلك :مصادر التعلم ،والطاقم اإلداري ،واملوارد الالزمة
إلجراء البحوث (يف كل األقسام ،وذلك يف حال تقديم الربامج يف أقسام خمتلفة ،ويشمل ذلك أقسام الطلبة،
والطالبات ،أو فروع اجلامعة .وأن يتم توفري البيانات املستخدمة يف عمليات التقويم ومؤشرات األداء
لكل قسم أو فرع على حدة باإلضافة إىل البيانات واملؤشرات العامة لكل برنامج بأكمله.
 - 2نواتج تعلم الطلبة:
جيب ان تكون خمرجات تعلم الطلبة املستهدفة متوافقة مع متطلبات املؤهالت الوطنية ،ومع املعايري املقبولة يف حقل
التخصص املعينّ ،ويشمل ذلك متطلبات املهن اليت يتم إعداد الطلبة ملمارستها .وجيب أن يتم التخطيط للربنامج بشكل
يضمن مشاركة كل مقرراته الدراسية يف حتقيق نواتج تعلم الربنامج بصورة متسقة.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل يتم حتديد خمرجات التعلم املستهدفة بعد دراسة آراء اخلرباء األكادمييني واملهنيني ذوي العالقة.
 - 2هل تتوافق خمرجات التعلم املستهدفة مع متطلبات املؤهالت الوطنية.
 - 3هل تضع الربامج اليت تؤدي إىل مؤهالت مهنية خمرجات تعلم تستويف متطلبات املمارسة املهنية يف اململكة العربية
السعودية يف حقل التخصص املعين) .وتتضمن هذه املتطلبات متطلباتِ االعتماد الوطين ،وتأخذ يف احلسبان متطلبات
االعتماد العاملي لذلك اجملال الدراسي ،وأيَّة أنظمة وطنية أو احتياجات إقليمية(.
 - 4هل يتم تضمني أية خصائص طالبية حتددها اجلامعة خلرجييها ضمن نواتج التعلم املستهدفة وذلك يف كل الربامج
املقدمة ،وتستخدم اسرتاتيجيات التعليم وأساليب تقويم الطلبة املناسبة هلا.
 - 5هل يتم استخدام آليات مناسبة خاصة بتقويم الربامج ،ويشمل ذلك استطالعات آراء الطلبة املتخرجني ،وبيانات توظيف
اخلرجيني وآراء جهات التوظيف ،واألداء الالحق للخرجيني؛ وذلك لتوفري األدلة والرباهني على مناسبة نواتج التعلم
لألهداف ومدى حتققها .
 - 3عمليات تطوير الربامج:
جيب أن يتم ختطيط الربامج يف شكل حزم متكاملة من اخلربات التعليمية ،حيث تسهم كل املقررات  -بطرق خمطط
هلا -يف حتقيق نواتج التعلم املستهدفة للربنامج املعين.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل توضع خطط تقديم الربامج وتقوميها يف توصيفات الربامج ،وذلك بصورة مفصلة ،حبيث تشمل املعارف واملهارات
املطلوب اكتسابها ،إضافة إىل إسرتاتيجيات التعليم ،وأساليب التقويم للتقدم التدرجيي يف التعلم ،وذلك يف مجيع
جماالت التعلم.
 - 2هل توضع خطط املقررات يف توصيفات املقررات ،حبيث تتضمن املعارف واملهارات اليت جيب اكتسابها ،إضافة إىل
إسرتاتيجيات التدريس والتقويم املناسبة جملاالت التعلم اليت سيتم الرتكيز عليها يف كل مقرر.
 - 3هل يتم التنسيق بني احملتوى واإلسرتاتيجيات اليت وضعت يف توصيفات املقررات ،ويتم تطبيقها يف الواقع؛ لضمان
التقدم املتدرج والفعال للتعلم يف مجيع جماالت التعلم يف كل الربامج.

 - 4هل تتضمن عملية التخطيط) للربنامج (اختاذ أي إجراء ضروري؛ لضمان أن لدى هيئة التدريس إملاماً باإلسرتاتيجيات
احملددة يف توصيفات الربنامج واملقررات ،وأنهم قادرون على استخدامها.
 - 5هل تتم مراقبة اجملاالت األكادميية أو املهنية أو كليهما ،اليت يُعدُّ الطلبة هلا ،بصورة مستمرة ،مع اختاذ التعديالت
الضرورية يف الربامج ،ويف حمتوى املقررات ،ويف املراجع املقرّرة؛ لضمان استمرار مواءمتها ملتطلبات تلك اجملاالت
وجودتها.
 - 6هل تستعني اجلامعة بفرق استشارية دائمة يف كافة الربامج املهنية ،يشارك يف عضويتها ممارسون متميزون يف املهن
والوظائف ذات العالقة بالربامج؛ للمتابعة ولتقديم املشورة حول حمتوى الربامج وجودتها.
 - 7هل يتم تقييم مقرتحات الربامج اجلديدة أو التعديالت اجلوهرية للربامج ،أو قبوهلا ،أو رفضها ،من قِبل اللجنة
األكادميية العليا يف اجلامعة التعليمية ،وذلك باستخدام احملكات اليت تكفل إجراء مشاورات مناسبة ومفصلة يف
عملية التخطيط والقدرة على تنفيذ الربنامج بشكل فعَّال.
 - 4عمليات تقويم الربامج ومراجعتها:
جيب أن تتم عملية مراقبة جودة كل من الربامج عامةً ،ومقررات الربامج ،بانتظام ،من خالل آليات مناسبة للتقويم،
كما جيب تعديلها حسبما يتطلب األمر مع إجراء عمليات مراجعة شاملة ودورية.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل يتم تقويم املقررات والربامج وإعداد تقارير عنها كل سنة ،وتتضمن هذه التقارير معلومات كافية حول مدى
فاعلية اإلسرتاتيجيات اليت خطط هلا ،ومدى حتقق نواتج التعلم املستهدفة.
 - 2هل يُحتفظ بتفاصيل التعديالت اليت أجريت ،واألسباب اليت دعت إليها ،يف ملفات الربنامج واملقررات ،وذلك عندما
تتم هذه التعديالت نتيجة لعمليات التقويم.
 - 3هل يتم وضع مؤشرات للجودة تتضمن مقاييس لنواتج التعلم وأن يتم استخدامها ،وذلك جلميع املقررات والربامج.
 - 4هل يتم االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة جلميع املقررات وللربامج عامةً ،وتوضع ضمن مؤشرات اجلودة.
 - 5هل تتم مراجعة التقارير عن الربامج سنوياً من قِبل كبار املسؤولني يف اإلدارة العليا ،ومن قِبل جلان اجلودة يف
اجلامعة .
 - 6هل يتم إنشاء نظم مركزية لتسجيل البيانات وحتليلها ،وتكون خاصةً بإمتام املقررات ،ومدى تقدم الطلبة يف
الربامج ،ومعدالت إمتامهم هلا ،وتقوميات الطلبة للمقررات والربامج .وأن يتم توزيع تلخيصات للبيانات ،وبيانات
املقارنة توزيع ألياَ على األقسام ،والكليات ،وكبار القيادات اإلدارية ،واللجان ذات العالقة ،وذلك مرة يف كل عام
على األقل.
 - 7هل تتم مقارنة البيانات املتعلقة مبؤشرات جودة الربامج جبميع الربامج يف اجلامعة  ،وأن تُجرى كذلك مقارنة مرجعية
خارجية مناسبة.
 - 8هل تُتخذ اإلجراءات املناسبة لعمل التحسينات الالزمة عندما يتم الكشف عن مشكالت من خالل عمليات تقويم
الربامج ،سواء أكان ذلك على مستوى برنامج معني أم على املستوى املؤسسي ،أم على مستوى اجلامعة  ،حسبما هو
مناسب.

 - 9هل يتم إجراء تقويم شامل لكل برنامج علمي مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات ،إضافةً إىل التقويم السنوي .
وينبغي أن تُنشر السياسات واإلجراءات الالزمة للقيام بعمليات إعادة التقويم هذه داخل اجلامعة.
 - 10أن تتضمن عمليات مراجعة الربامج االستعانة خبرباء من القطاعات الصناعية واملهنية ذات العالقة ،إضافة إىل أعضاء
هيئة تدريس ذوي خربة من مؤسسات تعليمية أخرى.
 - 11هل تكون قد متت االستفادة -عند مراجعة تقويم الربامج -من آراء الطلبة واخلرجيني حول جودة الربنامج املعينّ،
ويشمل ذلك مدى حتقق خمرجات التعلم املستهدفة ،وذلك من خالل استطالعات الرأي واملقابالت ،ومن خالل
املناقشات مع أعضاء هيئة التدريس ومع غريهم من املستفيدين) ذوي العالقة (مثل أرباب العمل.
 - 5تقويم الطلبة:
جيب أن تكون عمليات تقويم الطلبة مناسبة لنواتج التعلم املستهدفة ،وأن يتم تطبيقها بفاعلية وعدالة مع التحقق املستقل
من املستوى الذي مت حتقيقه.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل تتناسب آليات تقويم أداء الطلبة مع أمناط التعلم املطلوبة.
 - 2هل توضح إجراءات تقويم الطلبة عند بداية تدريس املقررات.
 - 3هل تستخدم آليات مناسبة وصادقة وميكن االعتماد عليها ،يف الربامج يف مجيع نواحي اجلامعة ؛ للتحقق من
مستويات حتصل الطلبة مقارنة باملعايري املرجعية ذات الصلة ،سواء أكان على املستوى الداخلي أم اخلارجي .وتكون
مستويات العمل املطلوب إلعطاء التقديرات املختلفة متوافقة وال تتغري بتغري الزمن،ومتكافئة يف املقررات اليت تقدم يف
الربنامج والكلية واجلامعة كلها ،ومتماثلة مع ما لدى مؤسسات أخرى مرموقة) .قد تشمل ترتيباتُ التحقق من
املستويات قياساتٍ مثل :مراجعة التصحيح لعينات عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة هيئة تدريس من مؤسسات
تعليمية أخرى ،وإجراء مقارنات مستقلة ملستويات التحصل اليت حققها الطلبة مع مؤسسات أخرى مكافئة داخل
اململكة وعلى املستوى الدولي(.
 - 4هل تتم االستعانة جبدول مواصفات االختبار أو بأية وسائل أخرى عند تصحيح اختبارات الطلبة ،وواجباتهم،
ومشاريعهم؛ لضمان أن كل جماالت خمرجات تعليم الطلبة املخطط هلا قد متت تغطيتها.
 - 5هل تتخذ الرتتيبات الالزمة داخل اجلامعة لتدريب أعضاء هيئة التدريس يف اجلانبني النظري والعملي على تقويم
الطلبة.
 - 6هل تتضمن السياساتُ واإلجراءات األعما ل واألنشطة اليت ميكن إتباعها للتعامل مع احلاالت اليت تكون فيها
مستويات حتصيل الطلبة غري مالئمة أو ُقيمت تقييماً غري متساوٍ.
 - 7هل يتم استخدام إجراءات فعّ الة للتحقق من أن األعمال اليت يقدمها الطلبة هي من إنتاج الطلبة أنفسهم.
 - 8هل تعطى -بصفة فورية -تغذية راجعة للطلبة حول أدائهم ونتائج تقوميهم خالل كل فصل دراسي ،وتكون مصحوبة
بآليات للمساعدة عند الضرورة.
 - 9هل يتم تقويم أعمال الطلبة بعدالة وموضوعية.
 - 10هل تكون حمكات وعمليات التظلم األكادميي معروفة للطلبة ،ويتم تطبيقها بكل إنصاف

 - 6املساعدات التعليمية للطلبة:
جيب أن تكون لدى اجلامعة أنظمة فاعلة ملساعدة الطلبة على التعلم من خالل اإلرشاد األكادميي ،واملرافق الدراسية،
ومن خالل متابعة التقدم الدراسي للطلبة ،وتشجيع الطلبة ذوي األداء العالي ،وتقديم املساعدة للطالب الذين حيتاجون
إليها.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل حيضر أعضاء هيئة التدريس يف أوقات كافية وحمددة لتقديم املشورة واإلرشاد املناسب للطلبة املنتظمني كلياً
واملنتظمني جزئياً) هذا األمر جيب التحقق منه فعلياً وعدم افرتاض وجوده جملرد وجود جداول زمنية خمصصة لذلك(.
 - 2هل تكون مصادر التدريس) ويشمل ذلك :توفري املوظفني ،ومصادر التعلم،والتجهيزات ،والتدريب يف العيادات أو يف
املواقع امليدانية األخرى (كافية لضمان حتقيق نواتج التعلم املستهدفة.
 - 3هل يتم تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكادميي من خالل استخدام الوسائل والبيانات اإللكرتونة املتوافرة،
مثل :حتليل زمن االستجابة ونتائج تقويم الطلبة؛ وذلك يف حال وجود إجراءات لإلرشاد والتوجيه األكادميي للطالب عن
طريق االتصاالت اإللكرتونية اليت تشمل الربيد اإللكرتوني وغريه.
 - 4هل يتم تقديم دروس إضافية) خاصة (مناسبة ملساعدة الطلبة؛ لضمان فهمهم وقدراتهم على تطبيق ما يتعلمونه.
 - 5هل تتوافر آليات مناسبة لتهيئة الطلبة وإعدادهم للدراسة يف بيئة التعلم العالي ،مع االهتمام بشكل خاص بإعدادهم
للتكيف مع لغة التدريس ،والتعلم املوجه ذاتياً ،وبرامج التجسري) االنتقال (الالزمة للطلبة احملولني إىل اجلامعة ولديهم
ساعات معتمدة من دراستهم السابقة .وينبغي عدم احتساب الدراسات التحضريية ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة يف
الربامج.
 - 6هل تتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان أن مهارات الطلبة اللغوية مناسبة ،يف حال كون لغة التدريس يف أي برنامج غري
اللغة العربية ،وذلك عند بدء الطلبة يف دراستهم).هذا األمر ميكن أن يتم من خالل التدريب اللغوي للطلبة قبل قبوهلم
يف الربنامج.وينبغي أن تتم املقارنة املرجعية ملهارات اللغة املتوقعة -عند البدء يف الدراسة -بتلك اليت لدى املؤسسات
التعليمية املرموقية ،مع استهداف أن تكون مهارات اللغة مماثلة للحد األدنى من متطلبات القبول للطلبة األجانب يف
اجلامعات بالدول اليت تتبنى نفس لغة التدريس .وينبغي أن تتضمن عمليات املقارنة باملعايري املرجعية ،على األقل ،اختبار
عينة ممثلة للطلبة على أحد االختبارات املعرتف بها يف اللغة املعنية(.
 - 7هل تتحمل اجلامعة اليت تقدم برامج تعليمية مسؤولية فاعلية الربامج التحضريية الضرورية هلا ،وذيك يف حال تقدميها
من قِبل جهات أخرى غري اجلامعة .كما تتحمل اجلامعة مسؤولية ضمان حتقق املعايري املطلوبة للقبول .ويشمل ذلك
الربامج التحضريية يف جمال لغة تدريس الربنامج أو أية جماالت أخرى من جماالت التعلم.
 - 8هل توجد أنظمة مستخدمة يف كل برنامج تعليمي ملراقبة العبء الدراسي للطلبة وتنسيقه عرب املقررات.
 - 9هل يتوافر يف اجلامعة نظامٌ ملتابعة مدى تقدم أداء الطلبة بشكل فردي ،وأن تقدم املساعدة واإلرشاد إىل أولئك الذين
يواجهون صعوبات.
 - 10هل تتابع معدالت التقدم الدراسي للطلبة من سنة إىل أخرى ،ومعدالت إمتامهم الربنامج بنجاح ،وحتلل؛ للتعرف علي
فئات الطلبة الذين قد يواجهون صعوبات وتقديم املساعدة هلم .أن ييتم توفري مرافق مناسيبة للدراسية الفرديية بشيكل
يسيمح باخلصوصيية ميع تيوفري معامل أو مراكز للحواسيب وغريها من التجهيزات الالزمة.

 - 11هل يتوافر لدى هيئة التدريس اإلملام الكايف باألنواع املختلفة للخدمات املساندة املتوافرة للطلبة يف اجلامعة  ،وأن
يقوموا بإحالة الطلبية إىل مصادر الدعم املناسبة عند احلاجة إليها.
 - 12هل تُقوَّم كفاية الرتتيبات الالزمة لتقديم املساعدة للطالب تقومياَ دورياَ من خالل عمليات تشمل التغذية الراجعة من
الطلبة ،دون االقتصار عليها.
 - 7جودة التدريس:
جيب أن يكون التدريس على درجة عالية من اجلودة ،مع استخدام إسرتاتيجيات مناسبة للفئات املختلفة من املخرجات
التعليمية.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل تُقدم برامج فاعلة للتهيئة والتدريب ألعضاء هيئة التدريس اجلدد ،ومن يعملون بدوام جزئي ،أو لفرتة قصرية يف
اجلامعة) .ولكي تكون فاعلة جيب أن تضمن هذه الربامج حصول أعضاء هيئة التدريس ،على األقل ،على تصور عام
ملخرجات التعلم املطلوبة وإلسرتاتيجيات التعليم والتقويم املُخطط هلا ولتأثري مقرراتهم يف الربنامج عامة(.
 - 2هل تتناسب إسرتاتيجيات التدريس مع األنواع املختلفة من خمرجات التعلم اليت تستهدف الربامج تطويرها.
 - 3هل يتم االلتزام من قِبل هيئة التدريس بإسرتاتيجيات التدريس والتقويم الواردة يف توصيفات املقررات والربامج ،مع
وجود املرونة الكافية لتحقيق احتياجات اجملموعات املختلفة من الطلبة.
 - 4هل يتم إعالم الطلبة إعالما مقدماً كامال  ،مبتطلبات املقررات من خالل توصيفات املقررات اليت تتضمن املعارف
واملهارات املستهدفة بالتطوير ،واملتطلبات اليت ينبغي أداؤها ،وعمليات تقويم الطلبة.
 - 5هل يتوافق تدريس املقررات مع املفردات املعطاة للطلبة ،ومع توصيفات املقررات.
 - 6هل تكون الكتب املقررة واملراجع حديثةً ،وتتضمن آخر التطورات يف جمال الدراسة.
 - 7هل تتوافر الكتب املقررة وغريها من املتطلبات األخرى بكميات كافية قبل بدء الدراسة.
 - 8هل يتم توضيح متطلبات حضور الطلبة يف املقررات ،ويلزمون باحلضور ،كما تتم مراقبة مدى التزامهم بذلك.
 - 9هل تُستخدم نظم فعالة لتقويم املقررات والتدريس ،ومن ذلك استطالعات آراء الطلبة ،دون االقتصار عليها وحدها.
 - 10هل يتم ،بانتظام تقويم فاعلية إسرتاتيجيات التعليم املختلفة املستخدمة اليت خطط هلا من قبل يف حتقيق خمرجات
التعلم املختلفة ،وأن يتم إجراء التعديالت املناسبة عليها يف ضوء ما يتوافر من األدلة والرباهني حول فاعلية تلك
اإلسرتاتيجيات.
 - 11هل يتم تزويد القائمني على إدارة كل برنامج) رئيس القسم ،أو غريه من املسؤولني( بتقارير عن تدريس كل مقرر من
مقررات الربنامج ،على أن تشتمل هذه التقارير على تفاصيل حول حمتويات املقرر اليت خُطط هلا ومل يتم تدريسها،
وعلى أية صعوبات وُجدتْ عند استخدام إسرتاتيجيات التدريس اليت خُطط هلا.
 - 12هل يتم إجراء التعديالت املناسبة على خطط تدريس املقررات ،إذا لزم األمر ،بناء على ما تظهره تقارير املقررات.
 - 8دعم التحسني يف جودة التدريس:
جيب على اجلامعة تطبيق إسرتاتيجيات مناسبة؛ لدعم التحسني املستمر يف جودة التدريس.

األسئلة احملتملة:
 - 1هل يتوافر يف اجلامعة برامج تدريبية يف مهارات التدريس جلميع أعضاء هيئة التدريس ،سواءً أكانوا من اجلدد أم من
املستمرين من سنوات سابقة ،ويشمل ذلك الذين يكلفون نصاباً تدريسياً بدوام جزئي.
 - 2هل تتضمن الربامج التدريبية يف جمال التعليم االستخدام الفعَّال للتقنية اجلديدة واملتطورة.
 - 3هل تتوافر فرص كافية للتنمية املهنية واألكادميية اإلضافية لعضو هيئة التيدريس ،مع تقديم مساعدات خاصة ألي
من أولئك الذين يواجهون صعوبات.
 - 4هل تتم مراقبة مدى مشاركة عضو هيئة التدريس يف أنشيطة التطيوير املهين لتحسني جودة أدائهم التدريسي.
 - 5هل يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير اإلسرتاتيجيات املناسبة لتحسني أدائهم التدريسي ،وعلى االحتفاظ
مبلفات توثيقية حتتوي على األدلة والرباهني اخلاصة بعمليات التقويم وإسرتاتيجيات التحسني اليت يقومون بها.
 - 6هل يتم االعرتاف والتقدير الرمسي لألداء املتميز يف التدريس ،مع تشجيع اإلبداع واالبتكار.
 - 7هل تشمل إسرتاتيجياتُ حتسني جودة التعليم حتسني جودة املواد التعليمية املساعدة وإسرتاتيجيات التعليم اليت
تتضمنها.
 - 9مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخرباتهم:
جيب أن يكون لدى هيئة التدريس املؤهالت واخلربات الالزمة للقيام مبهامهم التدريسية.
ويقاس مستوى استيفاء هذا املعيار مبدى حتقيق اجلامعة للممارسات التالية:
 - 1هل يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس املؤهالت واخلربات املناسبة للمقررات اليت يدرسونها) .تتطلب برامج املرحلة
اجلامعية واملاجستري -عادة -أن تكون املؤهالت األكادميية يف التخصص للقائمني بالتدريس أعلى مبستوى واحد-
على األقل -من املستوى الذي يد رسون فيه(.
 - 2يف حال االستعانة بهيئة تدريس بدوام جزئي ينبغي أن تتكون هيئة التدريس من نسبة متوازنة من الذين يعملون بنظام
الدوام الكامل وأولئك الذين يعملون بنظام الدوام اجلزئي) .قاعدة عامة :ينبغي أالّ تقل نسبة هيئة التدريس من الذين
يعملون بنظام الدوام الكامل عن) % 75
 - 3هل يشارك مجيع أفراد هيئة التدريس باستمرار يف أنشطة أكادميية تضمن درايتهم بأحدث التطورات يف حقول
ختصصاتهم وقدرتهم على متكني الطلبة من استيعابها خالل تعلمهم.
 - 4هل يشارك أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامل ويدرسون مقررات يف الدراسات العليا يف األنشطة العلمية
والبحثية يف جماالت ختصصاتهم اليت يدرسونها.
 - 5هل يضم فريق التدريس يف الربامج املهنية بعض املهنيني املتخصصني من ذوي اخلربة واملهارة العالية يف هذه اجملاالت.
 - 10أنشطة اخلربة امليدانية:
جيب  -يف الربامج اليت تشمل أنشطة للخربة امليدانية -أن يتم التخطيط هلذه األنشطة وتطبيقها بوصفها من املكونات
املكملة للربنامج ،وأن حتدد هلا خمرجات تعلم ،وأن يُعدَّ املشرفون على التدريب ضمن فرق التدريس ،ويتم تنفيذ التقويم
املناسب واإلسرتاتيجيات املناسبة لتحسني اخلربة امليدانية (تتضمن اخلربة امليدانية كل األنشطة املبنية على العمل ،مثل :
مدة االمتياز،

والتدريب التعاوني ،والتطبيقات العملية ،والتدريب يف أماكن العمل الطبية ،أو غريها من األنشطة يف أي عمل أو ممارسة
طبية حتت إشراف موظفني يعملون يف تلك األعمال أو املواقع املهنية).
األسئلة احملتملة:
 - 1هل يتم حتديد خمرجات التعلم املستهدفة من اخلربة امليدانية بشكل دقيق ،وذلك يف الربامج اليت تشمل خربات
ميدانية ،كما يتم اختاذ اخلطوات الفعَّالة لضمان فهم الطلبة واملشرفني على تدريبهم يف امليدان ملخرجات التعلم
واإلسرتاتيجيات املتبعة لتطوير ذلك التعلم.
 - 2هل يتم إطالع املشرفني امليدانيني يف املواقع إطالعاً دقيقياً ،علي طبيعة املهام املوكلة إليهم ،وعلى عالقة أنشطة
اخلربة امليدانية بالربنامج عامة.
 - 3هل يقوم أعضاء هيئة التدريس باجلامعة بزيارات ميدانية ألماكن التدريب للقيام باملقابالت واالستشارات مع الطلبة
ومع املشرفني امليدانيني وذلك ملرات عديدة مبا يكفي لتوفري اإلشراف والدعم) وعادة ال تقل عني مرتني خالل نشاط
اخلربة امليدانية)
 - 4هل تتم تهيئة الطلبة تهيئة كاملة للمشاركة يف أنشطة اخلربة امليدانية من خالل اللقاءات التعريفية واملواد التوضيحية.
 - 5هل يكلف الطلبة بإعداد تقارير عن خرباتهم امليدانية حبيث تتناسب مع طبيعة األنشطة ونواتج التعلم املتوقعة.
 - 6هل يُرتب عقد لقاءات أو حماضرات للمتابعة ،يتمكن الطلبة فيها من إبداء آرائهم حول خرباتهم امليدانية واستخالص
النتائج العامة منها ،وربطها بالدراسات اليت أُخذت سابقاً ،وتطبيق تلك اخلربات على املواقف اليت ميكن مواجهتها
مستقبالً عند التحاقهم بالوظائف بعد خترجهم.
 - 7هل يتم اختيار أماكن اخلربة امليدانية اليت لديها القدرة على حتقيق خمرجات التعلم املستهدفة ويتم تقويم فاعليتها يف
تطوير ذلك التعلم.
 - 8هل يتم حتديد حمكات تقويم أداء الطلبة وتفسريها بشكل دقيق ،وتوضع إجراءات حمددة للتوفيق بني اآلراء
املختلفة ،وذلك يف احلاالت اليت يشرتك فيها مشرفو التدريب يف امليدان مع هيئة التدريس باجلامعة يف تقوميات الطلبة.
 - 9هل تتاح الفرصة لتقويم أنشطة اخلربة امليدانية بواسطة الطلبة أنفسهم ،وبواسطة مشريف التدريب يف امليدان ،وأعضاء
هيئة التدريس من اجلامعة ،وتتم االستفادة من نتائج تلك التقوميات عند التخطيط الحقاً.
 - 10هل يشمل اإلعداد ألنشطة اخلربة امليدانية تقومياً دقيقاً للمخاطر اليت قد يتعرض هلا أي طرف من األطراف
املشرتكة ،وأن يتم وضع خطط لتمكني املعنيني من التعرف على تلك املخاطر وأساليب تقليص احتماالت وقوعها
وطرق التعامل معها عند وقوعها.
 - 11ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى:
يف احلاالت اليت تقوم فيها اجلامعة احمللية بطرح برامج تعليمية من خالل ترتيبات للشراكة) أو التوأمة (مع مؤسسة أخرى
جيب أن تكون هذه الرتتيبات حمددة بوضوح ،ومرخصة وفق قوانني اململكة العربية السعودية  ،وقابلة للتنفيذ وفق
القوانني احمللية ،وجييب أن تليب كافة متطلبات طرح الربامج العلمية يف اململكة.
وجيب أال تُستخدم الربامج أو املقررات التعليمية اليت تقدمها املؤسسات التعليمية العاملية ،ويشمل ذلك التعلم اإللكرتوني
أو غريه من برامج أو مقررات التعليم عن بعد إال إذا كانت معتمدة أو مضمونة اجلودة ومتت املوافقة عليها من قِبل وكالة
لضمان اجلودة التعليمية ذات صلة بالتخصص ومصرح هلا من احلكومة يف بلد املنشأ .وبعد أن يتم تكيف هذه الربامج

حسب احلاجة لتناسب احتياجات الطلبة يف اململكة و لتفي باملتطلبات املعمول بها يف اململكة بغض النظر عن املكان
الذي صُممت فيه واجلهة اليت صممتها.
ويف احلاالت اليت تُقدم فيها اجلامعة برناجماً تستخدم فيه مواد تعليمية وضعتها مؤسسة أخرى جيب أن تتحمل اجلامعة
اليت متنح الشهادة األكادميية املسؤولية الكاملة عن جودة مجع جوانب الربنامج ويشمل يف ذلك املواد املستخدمة،
والتعليم ،وغري ذلك من اخلدمات املقدمة.
األسئلة احملتملة:
 - 1هل حتصل اجلامعة الوطنية على الرتاخيص الالزمة ويتم حتديد مسؤوليات كل من اجلامعة احمللية واجلامعة املُشارِكة -
بوضوح -من خالل اتفاقيات رمسية التتعارض مع أنظمة اململكة العربية السعودية.
 - 2هل تتم مراجعة فعالية ترتيبات الشراكة) التوأمة (دورياً.
 - 3هل تتم عمليات النقاش والتشاور حول متطلبات املقررات والربامج بشكل كافٍ ومناسب ،وأن توجد آليات فعَّالة للتشاور
املستمر حول القضايا املستجدة.
 - 4هل يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس من اجلامعة املشاركة ممن هم على دراية مبحتوى املقررات اليت يتم تقدميها من
خالل ترتيبات الشراكة بزيارة اجلامعة احمللية بانتظام للتشاور حول تفاصيل املقررات ومعايري تقويم الطلبة.
 - 5أن تستخدم اجلامعة احمللية إجراءات للتأكد من أن عمليات التقويم النهائية تكتمل عاجال  ،وأن النتائج تتاح للطلبة
خالل الوقت احملدد وفقاً للوائح يف اململكة العربية السعودية ،وذلك يف حال الرتتيبات اليت تتطلب تقويم أعمال الطلبة
باملشاركة بني املؤسستني الوطنية والعاملية.
 - 6أن تتوافق املقررات والواجبات واالختبارات مع البيئة احمللية ،ويتم جتنب استخدام التعبريات غري املألوفة ،وتستخدم
األمثلة والتوضيحات ذات العالقة بالبيئة احمللية اليت تقدم فيها الربامج ،وذليك فيي حيال كيون البريامج مبنيية عليى
بريامج أعدتها مؤسسة تعليمية مشاركة .وقد يتطلب ذلك مواد تعليمية معدلة أو تكميلة أو كليهما ،إضافة إىل دروس
إضافية) خاصة(؛ للمساعدة يف تطبيق التعلم على البيئة احمللية.
 - 7هل تتفق الربامج واملقررات مع متطلبات املؤهالت الوطنياة فيي اململكية العربية السعودية ،وأن تتضمن الربامجُ الفنية أو
املهنية اللوائح والنظم اليت تتفق مع بيئة اململكة العربية السعودية.
 - 8هل تقوم اجلامعة احمللية  -يف حالة تقديم املقررات اليت تنفذ عن طريق اجلامعة املشاركة -باختاذ اإلجراءات املناسبة اليت
تضمن أن مستويات حتصيل الطلبة تساوي على األقل تلك املستويات املتحققة يف أماكن أخرى ،سواء أكانت من قبل
اجلامعة املشاركة أم من قبل مؤسسات تعليمية مناسبة مت اختيارها للمقارنة املرجعية.
 - 9هل يتم توفري معلومات كاملة مسبقاً عن أنظمة ولوائح الوزارة ذات الصلة ،ومتطلبات اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكادميي اخلاصة مبتطلبات املؤهالت الوطنية ،ومتطلبات توصيف الربامج واملقررات وتقاريرها ،يف حال دعوة مؤسسة
تعليمية عاملية لتقديم مقررات أو للمساعدة يف تطوير الربامج الستخدامها يف اململكة العربية السعودية.

األدلة ومؤشرات األداء:

ميكن احلصول على األدلة والرباهني على جودة التعلم والتعليم من التقديرات اليت يقدمها الطلبة ،واخلرجيون ،وأرباب
العمل عن جودة الربامج ،ومن إحصاءات إمتام املقررات والربامج ،ونتائج توظيف اخلرجيني ،ونسب الطلبة إىل أعضاء
هيئة التدريس ،وإحصاءات مؤهالت أعضاء هيئة التدريس .وميكن أن تشتمل املصادر املهمة لألدلة على نصائح اخلرباء
املستقلني
حول مالءمة إسرتاتيجيات التدريس وأساليب التقويم املستخدمة جملاالت التعلم املختلفة الواردة يف متطلبات املؤهالت
الوطنية .وينبغي أن تتوافر أدلة حول نتائج املقارنة املرجعية ملعايري خمرجات التعلم مع املعايري املرجعية اخلارجية املناسبة .
وميكن أن يتم ذلك بعدة طرق خمتلفة ،من بينها مراجعة التصحيح لعينات من أعمال الطلبة ،والتقييمات املستقلة ملستوى
أسئلة
االختبارات وإجابات الطلبة عنها.
ويتطلب اختيار مؤشرات األداء جلودة التعلم والتعليم استخدام البيانات يف شكل ميكن حسابه كميا واستخدامه يف
إجراء املقارنات بني مجيع برامج اجلامعة  ،واملقارنات مع مؤسسات أخرى ،ومع األداء السابق.

