تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج

تعلٌقات تمهٌدٌة
ٌعد التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج فحصا ً مستفٌضا ً لمدى جودة البرنامجٌ ،ؤخذ فً اعتباره رسالة وأهداف
البرنامج ،وكذلك متطلبات البرنامج المهنً لممارسة تلك المهنة بالمملكة العربٌة السعودٌة ،ومعاٌٌر ضمان
الجودة واالعتماد كما حددتها الهٌبة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً ،وتضمنتها وثٌقة أطرعمل المإهالت
الوطنٌة .وٌنبغً أن ٌتم تدعٌم نتابج التقوٌم باألدلة ،مع التؤكد من التحلٌل واالستنتاجات ،وتلقً استشارات من
الغٌر ممن ٌقدر على المساهمة بتعلٌقات بناءة مستقلة .
ٌعتبر تقرٌر التقوٌم الذاتً بمثابة تقرٌر بحثً عن جودة البرنامج .وٌنبغً أن ٌشمل معلومات كافٌة لتعرٌف
القارئ غٌر العارف بالمإسسة التعلٌمٌة بطبٌعة إجراءات البحث وجمع األدلة التً على أساسها بنٌت النتابج،
حتى تكون ذات مصداقٌة قوٌةا.
كما ٌنبغً أن تتاح وثابق أخرى منفصلة ،مثل" دلٌل الجامعة" ،اضافة الى استمال كامل الستمارات تقٌٌم
المعاٌٌر ,المبنٌة فً" مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً" وإرفاقها بتقرٌر التقوٌم الذاتً .لذلك فال حاجة
إلى تكرار التفاصٌل الكاملة لما تتضمنه تلك المستندات  ,فً تقرٌر التقوٌم الذاتً .لكن ٌنبغً ان ٌحتوي هذا
التقرٌر على كافة المعلومات الضرورٌة حتى ٌقرأ كتقرٌر متكامل حول كافة جوانب جودة البرنامج.
ٌشتمل النموذج على عدد من االجزاء والعناوٌن الربٌسة للمساعدة فً إعداد التقرٌر .وٌنبغً تتبع تلك االجزاء
والعناوٌن كما هً فً التقرٌر .لكن هذا ال ٌمنع من إرفاق معلومات إضافٌة  .البد من عرض األدلة على شكل
جداول أو اي شكل من اشكال عرض البٌانات بغٌة دعم النتابج؛ مع ذكر أٌة بٌانات للمقارنة متى كان هذا
مالبماً؛ واإلشارة إلى التقارٌر أو استبٌانات استطالع الرأي لمزٌد من المعلومات.
ٌقدم التقرٌر كمستند واحد مرقم الصفحات ،صفحاته مطبوعة على وجه واحد ،مع وجود فهرس للمحتوٌات .كما
ٌرفق به قابمة بالمختصرات.

نموذج تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج

لالسترشاد فً إتمام هذا النموذجٌ ،رجى النظر فً األقسام  8.2و  8.2و  8..2من الجزء الثانً من " دلٌل
ضمان الجودة واالعتماد فً المملكة العربٌة السعودٌة" ،وانظر " ارشادات استخدام نموذج التقوٌم الذاتً
الدوري للبرنامج".
المؤسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
أ.

معلومات عامة

 .1اسم ورمز البرنامج
 .2الساعات المعتمدة للبرنامج
 .3الشهادة التً تمنح عند اتمام البرنامج
 .4أهم المسارات التخصصٌة بالبرنامج
 .5الوظائف التً ٌتم اعداد خرٌجً البرنامج لها
 .6اسم مدٌر/منسق البرنامج
 .7اسم ومنصب الشخص المسؤول عن إدارة وتنفٌذ التقوٌم الذاتً.
 .8موقع تنفٌذ البرنامج إذا لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة.
 .9تارٌخ موافقة المؤسسة على توصٌف البرنامج
 .11تارٌخ أحدث تقوٌم ذاتً تم اجراؤه (إن وجد)
 .11تارٌخ التقرٌر
الحظ انه ٌنبغً تقدٌم عدد من المستندات األخرى التً تحوي معلومات عامة عن البرنامج اضافة الى
التقرٌر الدوري للبرنامج .أنظر القائمة فً نهاٌة هذا النموذج.

ب .عملٌة التقوٌم الذاتً
قدم توصٌفا ً موجزاً باإلجراءات والترتٌبات اإلدارٌة المتبعة فً التقوٌم الذاتً .ارفق رسما ً تخطٌطا ً ٌمثل كٌفٌة
تنظٌم هذه االجراءت  .كما ٌنبغً إرفاق المعلومات الخاصة بعضوٌة اللجان و مرجعٌة اللجنة و/أو أطراف
العمل .

ج .رسالة البرنامج وأهدافه
 ..رسالة البرنامج

 .8أهم األهداف العامة/الخاصة لتطوٌر البرنامج (ٌشٌر هذا البند إلى أهم األهداف العامة والخاصة فً سبٌل تطوٌر
البرنامج وتحسٌنه ،ولٌس إلى أهداف تتعلق مخرجات تعلم الطالب) (ٌنبغً التعبٌر عن األهداف بدقة كافٌة بما
ٌسمح بمراقبة وتقوٌم ما ٌتم إنجازه ،وأن تشتمل على جداول زمنٌة لهذا اإلنجاز)

 .3مإشرات األداء الربٌسة ( اذكر المإشرات و معاٌٌر االمتٌاز التً تم اختٌارها لتمثل دالبل على جودة البرنامج
أو على إنجاز أهداف البرنامج نحو تطوٌره).

د .بٌئة البرنامج
 ..عناصر مهمة فً البٌبة الخارجٌة للبرنامج (وتضم أهم وأحدث المتغٌرات)
أوجز المالمح الهامة للوسط الخارجً ،بما فً ذلك التغٌرات المإثرة فً تقدٌم البرنامج أوفً اكتساب الخرٌجٌن
للمهارات المطلوبة  ,وذلك خالل الفترة منذ آخر تقوٌم ذاتً دوري أو منذ بداٌة تقدٌم البرنامج( .مثال:
المستجدات االقتصادٌة المحلٌة والعالمٌة ،بحث علمً حدٌث هام فً المجال ،تغٌرات تقنٌة أثرت فً متطلبات
المهارات ،الطلب على التوظٌف ،سٌاسات حكومٌة خاصة بالتعلٌم العالً أو بمسابل مإثرة فً المجاالت الذي
ٌتم إعداد الطالب لها  ،والتطورات المحلٌة أو الدولٌة فً الممارسة المهنٌة لهذا المجال).

 .8تغٌرات فً المإسسة التعلٌمٌة أثرت فً البرنامج
أوجز أٌة تغٌرات مهمة بالمإسسة تإثر فً تقدٌم البرنامج.

 .3اذكر أٌة مقترحات لتغٌرات قد تكون مطلوبة فً الرسالة واألهداف ،أو المحتوى ،أو طرق تقدٌم البرنامج
ً
نتٌجة للتغٌرات المذكورة فً  .و  8آنفا ً.

هـ تطورات البرنامج
 ..التغٌرات التً طرأت على البرنامج خالل الفترة منذ آخر تقوٌم ذاتً دوري أو منذ تقدٌم البرنامج ٌ :نبغً أن
ٌشمل هذا أمور مثل :إضافة مقررات دراسٌة أو حذفها ،أو تغٌٌرات هامة فً المحتوى ،أو تغٌرات فً طرق
التدرٌس أو تقوٌم الطالب ،أو فً إجراءات تقٌٌم البرنامج...الخ.

 .8المعدل الظاهري إلتمام البرنامج :
( اذكر عدد الطالب الذٌن أتموا البرنامج بنجاح فً كل من الثالث سنوات االخٌرة  ،وعدد الطالب الذٌن
بدإوا البرنامج فً كل مجموعة منذ ....سنوات سابقة (مثال :إذا كان  .82طالبا ً قد أنهوا برنامج مدته أربع
سنوات فً  8222بٌنما  822طالب بدأوا نفس البرنامج فً  8225فإن معدل اإلتمام هنا هو )%62
السنة

عدد الطالب الذٌن أتموا
البرنامج

عدد الطالب الذٌن بدؤوا
البرنامج فً هذه المجموعة
منذ .....سنوات سابقة

المعدل الظاهري إلتمام
البرنامج

* المعدل الظاهري إلتمام البرنامج هو عبارة عن النسبة المئوٌة لعدد الطالب الذٌن أتموا البرنامج مقارنة
بعدد الذٌن بدؤوه فً المجموعة منذ  ....سنوات سابقة.
 .3معدالت االنتقال من عام الى عام ( .فً آخر عام دراسً)
نسبة الطالب الذٌن بدإوا فً كل مستوى دراسً كل عام و نجحوا وواصلوا فً المستوى االعلى هذا العام
.
بدأوا فً العام األول وواصلوا لٌبدإوا فً العام الثانً

%

بدأوا فً العام الثانً وواصلوا لٌبدإوا فً العام الثالث

%

بدأوا فً العام الثالث وواصلوا لٌبدإوا فً العام الرابع

%

(مالحظة :فً البرامج التً تكون بها سنوات أولى (أو أولى وثانٌة) مشتركة ٌ ،نبغً أن تشتمل األرقام على
عدد الطالب فً السنوات األولى للمجموعة بالكامل مع تدوٌن مالحظة تشرح هذا التقسٌم ).

علق على التوجهات السابدة فً معدالت االنتقال من عام آلخر (مثال :متزاٌدة ،متناقصة ،واألسباب المحتملة
للتباٌنات (إن وجدت) ،و اهمٌة هذه التوجهات السابدة .

 .4مقارنة بٌن عدد الملتحقٌن المخطط له والعدد الفعلً
العام

العدد المخطط له

العدد الفعلً

علق واشرح ان كان هناك اختالف جوهري بٌن العدد الفعلً والعدد المخطط له.

و .تقٌٌم البرنامج فٌما ٌتعلق باألهداف العامة و الخاصة الرامٌة إلى تطوٌر البرنامج
(أنظر البندٌن ج( )8و ج( )3اعاله)
(مالحظة ٌ ).( :نبغً لتقارٌر هذه البنود التوسع بها بحث تشتمل على جداول ،أو رسوم بٌانٌة ،أو خالف ذلك
من صور األدلة ،وتشمل كذلك التوجهات السابدة والمقارنات مع األداء السابق ،أو مع اداء مإسسات اخرى .
(ٌ )8نبغً أن تكون المعلومات حول مإشرات األداء الربٌسة المرتبطة بموضوع الدراسة).
( ..حدد الهدف العام او الخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرغوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

( .8حدد الهدف العام والخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرغوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

( .3حدد الهدفالعام و الخاص)

معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرغوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

( .4حدد الهدف العام والخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرغوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

( .5حدد الهدفالعام و الخاص)
معٌار االمتٌاز أو مإشر األداء المرغوب

النتٌجة المتحققة

تعلٌق

(استمر حسب اللزوم فً إضافة المزٌد من األهداف العامة و الخاصة)

ز .التقٌٌم فٌما ٌتعلق بمعاٌٌر الجودة (ارجع إلى "معاٌٌر ضمان واعتماد الجودة لبرامج التعلٌم العالً" )
ٌنبغً أن تقدم التقارٌر لكل معٌار من المعاٌٌر كما هو محدد فً " معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً
لبرامج التعلٌم العالً ".


لضمان الفهم الكامل للتقرٌر من قبل لجنة مراجعٌن خارجٌٌن ممن لٌست لهم معرفة بالمإسسة أو هذا البرنامج
(سواء كانوا محلٌٌن أو دولٌٌن)ٌ ،نبغً أن ٌتضمن مذكرة تفسٌرٌة موجزة تحتوي معلومات خلفٌة أو شرح
للعملٌات ذات الصلة بالمعٌار المعنً.
ٌنبغً أن تلخص التقارٌر  ،العملٌة المتبعة للتححق من مستوى األداء فٌما ٌتعلق بكل معٌار .وٌنبغً أن ٌكون
هذا شرحا ً وافٌا ً ٌسمح للجنة المراجعة الخارجٌة ان تكون رأٌها حول مالبمة وكفاٌة تلك التحقٌقٌات فً مستوى
االداء .
من العناصر الجوهرٌة فً هذه التقارٌر توفٌر بٌانات محددة الظهار االتجاهات السائدة ،ودعم االستنتاجات ،
وعمل المقارنات مع مؤسسات أخرى  ،وذلك لتقد ٌم مإشرات ومعاٌٌر امتٌاز لتقٌٌم األداء .هذه البٌانات
ٌمكن أن تتضمن مإشرات األداء الربٌسة ،وغٌرها من المعلومات اإلحصابٌة ،و معلومات رقمٌة مؤخوذة من
نتابج االستبٌان ،ونتابج الطالب (مع التحقق من المعاٌٌر) ،وعدد من المجالت المح َّكمة أو معدالت استخدام
الخدمات أو أي شًء ٌمكن أن ٌقدم دلٌال واضحا على هذه المسؤلة التً ٌجري تقٌٌمها .فال ٌكفً أي تؤكٌد بسٌط
بؤن هذا الشٌا جٌد ،أو ٌحتاج إلى تطوٌر ،دون تقدٌم براهٌن تثبت ذلك .وٌمكن أن تدرج بٌانات كمٌة ( عددٌة
) موجزة او على شكل مرفقات ٌشار إلٌها فً النص .وفً حال تحددت أولوٌات فً التطوٌر أو اقترحت
مبادرات لمعالجة القضاٌا ذات االهتمام فٌنبغً ذكر ذلك وتسجٌل أٌة نتابج أولٌة .
ٌنبغً على التقرٌر التعامل مع جمٌع المواقع التً ٌقدم فٌها البرنامج ،وأن ٌحوي توصٌف اإلجراءات على
معلومات عن كٌفٌة تنفٌذ التقٌٌمات فً مواقع مختلفة .ولهذا األمر أهمٌة خاصة فً حالة وجود أقسام مختلفة
واحد للذكور وآخر لإلناث .توضح اإلجراءات المتبعة فً كل قسم وكذلك التخطٌط لعملٌات التقٌٌم والتنسٌق
الواردة فً التقرٌر النهابً .وإذا كانت هناك اختالفات كبٌرة بٌن تحلٌالت أو تقٌٌمات األداء البرنامج فً
األماكن المختلفة (مثال :بٌن قسمً الطالب والطالبات أوبٌن المواقع المختلفة التً ٌتم تدرٌس البرنامج فٌها),
فٌنبغً اإلشارة إلى هذا والتعلٌق على أسباب هذه االختالفات ،وأي ردود ٌجب عملها بناء على هذا .وهذا
ٌنطبق على جمٌع المعاٌٌر  ،ولٌس فقط على المعٌار رقم ( )8الذي ٌتضمن جزء فرعٌا ً ٌتناول العالقات بٌن
أقسام الطالب والطالبات.



لٌس من الضروري أن ٌقدم تقرٌر مفصل عن كل بند فً كل جزء فرعً لكل معٌار .حٌث أن استكمال مقاٌٌس
التقٌٌم الذاتً سٌقدم تغطٌة أشمل .غٌر أن التقرٌر ٌجب أن ٌتضمن على األقل ( :أ) بنوداً حٌث ٌكون األداء
ضعٌف أو مختلف بشكل كبٌر بٌن األقسام المختلفة( .ب) بنوداً حٌث ٌعتبر األداء جٌد للغاٌة ,وٌمكن أن ٌقدم
دلٌل على األداء القوي( .ج) بنوداً تم اختٌارها لتكون محل نظر ودراسة  ,كنتٌجة لتخطٌط استراتٌجً أو
تقٌٌمات سابقة( .د) بنوداً تكتسب أهمٌة خاصة لتقٌٌم الجودة مثل التحقق من مستوٌات تحصٌل الطالب،
واستخدام مإشرات ومعاٌٌر امتٌاز مناسبة ،ومإشرات أداء متوافقة مع " مإشرات األداء الربٌسة" مقارنة
بمعاٌٌر االمتٌاز المختارة.






أرفق درجات التقٌٌم الذاتً المحددة فً (معاٌٌر ضمان واعتماد الجودة لبرامج التعلٌم العالً).

المعٌار  .1الرسالة واألهداف (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة المإسسة ،وتطبق تلك الرسالة على أهداف ومتطلبات البرنامج
المعنً .وٌجب أن تحدد بوضوح وبشكل مالبم أهم مقاصد البرنامج وأولوٌاته وأن ٌظهر اثرها فً توجٌه التخطٌط
والتنفٌذ.
مذكرة تفسٌرٌة بشؤن تطوٌر واستخدام هذه الرسالة
توصٌف عملٌة التحقق من وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقٌٌم جودة تنفٌذ البرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم التوصل الٌها حول االجزاء الفرعٌة للمعاٌٌر وقدم تقرٌرا موجزا
عن نقاط قوة معٌنة  ،ومجاالت تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات للتنفٌذ.

المعٌار  .2إدارة البرنامج (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌتوفرفً تنفٌذ البرنامج قٌادة فعالة  ,تعكس توازن ًا مناسب ًا بٌن مسإولٌتها أمام اإلدارة العلٌا وطاقم المإسسة
الذي ٌعمل ضمنه البرنامج ،و بٌن المرونة الالزمة لتلبٌة االحتٌاجات المحددة للبرنامج المعنً .و ٌنبغً لعملٌات
التخطٌط إشراك أصحاب العالقة (مثل الطالب ،والهٌبات المهنٌة ،وممثلً الصناعة ،وهٌبة التدرٌس) فً وضع
األهداف والغاٌات وفً عملٌات المراجعة وإعداد الردود على ما تحقق من نتابج .إذا كان البرنامج ٌقدم فً أقسام
للطالب وأخرى للطالبات فالبد لمصادر هذا البرنامج أن تكون متوازنة فً كال القسمٌن  .وٌجب أن ٌكون هناك
اتصاالت فعالة فٌما بٌنهما ،ومشاركة كاملة فً التخطٌط وعملٌات صنع القرار .وٌتوجب مراقبة جود ة المقررات
الدراسٌة و البرنامج ككل بشكل منتظم  ,مع اجراء تعدٌالت فورٌة استجابة لهذه التغذٌة الراجعة وللتطورات فً
الوسط الخارجً التً تإثر فً البرنامج.

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن ترتٌبات تنفٌذ البرنامج.
توصٌف عملٌة التحقق من وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار.

تقٌٌم جودة تنفٌذ البرامج .ارجع إلى األدلة التً تم الحصول علٌها  ,وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة  ،ومجاالت
تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات فً التنفٌذ.

المعٌار  .3إدارة ضمان جودة البرنامج (درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌلتزم األساتذة وغٌرهم من المشاركٌن فً البرنامج بتطوٌر أدابهم من جهة ,وتطوٌر جودة البرنامج ككل
من جهة اخرى .وٌجب أن تتم تقٌٌمات دورٌة للجودة داخل كل مقرر دراسً بنا ًء على أدلة صحٌحة ومعاٌٌرقٌاس
مناسبة ،وما تم من خطط للتطوٌر و تم تنفٌذه .وٌجب أن تتمحور األهمٌة حول مخرجات التعلم الحاصلة من كل
مقرر دراسً اسهام ًا فً تحقٌق أهداف البرنامج ككل.
مذكرة تفسٌرٌة  :قدم وصفا ً وتعلٌقا ً حول عملٌات ضمان الجودة المطبقة  ,المتعلقة بشكل خاص بمإشرات و معاٌٌر
االمتٌاز لألداء وتحقٌق المستوى المطلوب.
توصٌف عملٌة التحقق من وإعداد التقرٌر عن هذا المعٌار .

تقٌٌم جودة تنفٌذ البرامج .ارجع إلى األدلة التً تم الحصول علٌها  ,وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة  ،ومجاالت
تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات فً التنفٌذ.

المعٌار  .4التعلم والتعلٌم( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تحدد بوضوح مخرجات تعلم الطالب  ،بما ٌتمشى مع " اإلطار الوطنً للمإهالت" ومتطلبات سوق العمل
أو الممارسة المهنٌة .وٌجب تقٌٌم معاٌٌر التعلم والتحقق منها من خالل عملٌات ومقاٌٌس المرجعٌة مناسبة لتقابل
النقاط المرجعٌة الخارجٌة ذات الصلة .وٌجب أن ٌتم تؤهٌل أعضاء هٌبة التدرٌس وتزوٌدهم بالخبرة بالشكل المالبم
لالطالع بمسإولٌاتهم ,واستخدام استراتٌجٌات تدرٌس تتالءم مع أنواع مختلفة من مخرجات تعلم  ،و اشراكهم فً
األنشطة الرامٌة إلى تطوٌر فعالٌة التعلٌم .وٌجب أن ٌتم تقٌٌم جودة التدرٌس ومدى فعالٌة البرامج من خالل عملٌات
تقوٌم من قبل ا لطالب والخرٌجٌن وأصحاب العمل باستخدام استطالعات الرأي واستنتاج األدلة من هذه المصادر
كؤساس لخطط التطوٌر.

معٌار التعلم والتعلم هو أهم اعتبار فً أي تقوٌم ذاتً للبرنامج .وٌنبغً أن تتضمن المعلومات المقدمة على مإشرات
تستخدم كدالبل على األداء  ,وتتضمن اٌضا ً أولوٌات واستراتٌجٌات التطوٌر .وٌنبغً اإلشارة إلى نتابج العملٌات
المتبعة .فعلى سبٌل المثال :إذا ما اتخذت خطوات للتؤكد من مستوى تحصٌل الطالب بالمقارنة مع مقاٌٌس المرجعٌة
خارجٌة مناسبة ،فما هً تلك الخطوات وما هً النتابج التً تم الوصول إلٌها؟
وال داعً لتكرار المعلومات الواردة فً التقارٌر واستطالعات الرأي أو التحقٌق الخاص أو فً التقارٌر السنوٌة
للبرنامج  ,انما ٌكتفى بإٌجازها واالشارة الى مواضع المعلومات التفصٌلٌة.
ٌنبغً أن تدرج فً كل قسم أدناه مذكرات تفسٌرٌة عن العملٌات الم ّتبعة أو اإلجراءات التنظٌمٌة المتعلقة باألقسام
التالٌة.

توصٌف عملٌة التحقق من وإعداد تقرٌر عن معاٌٌر التعلم والتعلمٌ( .مكن توفٌر مزٌد من المعلومات فً االجزاء
الفرعٌة أدناه  ,إذا لزم األمر).

الجزء الفرعً  4.1مخرجات تعلم الطالب( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
توصٌف إجراءات ضمان مالبمة وكفاٌة مخرجات تعلم الطالب  ,المرجوة من هذا البرنامج.
أكتب اإلجراءات المتبعة لضمان انسجام المتطلبات المؤمولة مع العمل الوظٌفً او المهنً كما حددتها توصٌات أو
شروط الخبراء أو الهٌبات المهنٌة أو جهات االعتماد ذات الصلة بـ "أطرعمل المإهالت الوطنٌة" .وٌنبغً أن
ٌتضمن التقرٌر نتابج اإلجراءات ،ولٌس مجرد نتابج ما اذا كانت قد اتبعت أم ال( .مالحظة :الدالبل المتعلقة بمستوى
اداء الطالب ضمن مخرجات التعلم المؤمولةٌ ,جب ان ٌنظر بها فً الجزء الفرعً  4.4أدناه)

تقٌٌم مخرجات تعلم الطالب .قم باإلشارة إلى األدلة على مالبمة وكفاٌة نتابج تعلم الطالب المرجوة من هذا البرنامج
 ,وقدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً عن نقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

الجزء الفرعً  4.2إجراءات تطوٌر البرنامج( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
قم بتوصٌف اإلجراءات المتبعة لتطوٌرالبرنامج وعمل التغٌٌرات الالزمة.

تقٌٌم إجراءات تطوٌر البرنامج .أشر إلى األدلة  ,وقدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً عن نقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب
التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

الجزء الفرعً  4.3تقٌٌم البرنامج وعملٌات المراجعة( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة ________ نجمة)
قم بتوصٌف العملٌات المتبعة لتقٌٌم ومراجعة البرنامج.

تقٌٌم عملٌات تقٌٌم ومراجعة البرنامج .أشر إلى األدلة  ,وقدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً عن نقاط القوة ،والمجاالت التً
تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.
باإلضافة إلى تقدٌم معلومات عن نوعٌة هذه العملٌاتٌ ،نبغً أن ٌتضمن هذا الجزء االستنتاجات التً توصل الٌها
بشؤن جودة البرنامج نتٌجة الستخدام هذه العملٌات .وٌنبغً اإلشارة إلى المعلومات الخاصة بالمإشرات ونتابج
الدراسات االستطالعٌة  ،حسبما ٌلزم.

الجزء الفرعً  4.4تقوٌم الطالب( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
قم بتوصٌف استراتٌجٌات تقوٌم الطالب فً البرنامج واإلجراءات المتبعة لتحقق معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب.

تقٌٌم إجراءات تقوٌم الطالب .أشر إلى األدلة على مدى فعالٌة عملٌات تقوٌم الطالب .باإلضافة إلى تقوٌم العملٌات
المتبعةٌ ,نبغً لهذه الجزبٌة أن تشتمل على دلٌل على تحقق معاٌٌر مخرجات تعلم الطالب  ,وذلك بالمقارنة
بمعاٌٌر امتٌاز مناسبة  .وٌنبغً لتقرٌر هذا الجزء الفرعً أن ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب
التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

الجزء الفرعً  4.5المساعدات التعلٌمٌة المقدمة للطالب( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة______ نجمة)
قم بتوصٌف موجز لطبٌعة المساعدة المقدمة بالنسبة للنقاط المدرجة فً هذا الجزء الفرعً من المعٌار ( مثال :
برامج توجٌهٌه ،ساعات مكتبٌة  ،تحدٌد االحتٌاج و المساعدة الفعلٌة ،اإلحالة الى خدمات الدعم المتوافرة...الخ).

تقٌٌم عملٌات المساعدة التعلٌمٌة المقدمة للطالب .أشر إلى األدلة على مدى فعالٌة عملٌات المساعدة التعلٌمٌة المقدمة
للطالب فً هذا البرنامج( .مثال :هل هً المساعدة التً ٌحتاج إلٌها الطالب بالفعل؟ هل تقدم وفق ما هو مخطط له؟
وكٌف ٌقٌّمها الطالب؟)  .وٌنبغً للتقرٌر أن ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات
التنفٌذ.

الجزء الفرعً  4.6جودة التدرٌس( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ٌنبغً تقدٌم معلومات عن تخطٌط استراتٌجٌات التدرٌس لتطوٌر مخرجات التعلم المؤمولة فً هذا البرنامج ،ولتقٌٌم
جودة التدرٌس ،وعملٌات إعداد تقارٌر ودراسة المقرر الدراسً والبرامج .وٌنبغً أن ٌتضمن هذا القسم جدوال ٌبٌن
نسبة المدرسٌن الذٌن ٌتم تقوٌم تدرٌسهم بشكل منتظم من خالل استطالع الرأي مع الطالب (أو من خالل آلٌات
أخرى).

تقٌٌم جودة التدرٌس .أشر إلى األدلة على جودة التدرٌس .وٌنبغً للتقرٌر أن ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت
التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ .كما ٌنبغً أن ٌتضمن موجزاً لبٌانات استطالع الرأي مع الطالب الستخدامها
فً التقٌٌم الكلً للبرنامج والمقررات الدراسٌة ،مع تقدٌم معلومات عن حجم العٌنة و معدل االستجابة لتلك
االستبٌانات .وتقدم كذلك معلومات من استبٌانات مماثلة من اجل المقارنة .

الجزء الفرعً  4.7الدعم المقدم من أجل تطوٌر جودة التدرٌس(.درجة التقٌٌم اإلجمالٌة __ نجمة)
قم بتوصٌف استراتٌجٌات تطوٌر جودة التدرٌس .وأدرج جدوال ٌبٌن مدى مشاركة العاملٌن فً التدرٌب و /أو غٌر
ذلك من األنشطة الرامٌة لتطوٌر التدرٌس ،وغٌرها من األنشطة المهنٌة ذات الصلة .وٌنبغً أن ٌتضمن التوصٌف
العملٌات المتبعة فً التحقق من والتعامل مع الحاالت التً تشٌر األدلة إلى وجود مشاكل فً جودة التدرٌس .و أن
ٌتضمن التوصٌف ترتٌبات لتقدٌر لألداء التدرٌسً المتمٌز.

تقٌٌم العملٌات الرامٌة الى دعم التطوٌر فً جودة التدرٌس .اشر إلى األدلة على مدى فعالٌة االستراتٌجٌات المتبعة،
وقدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً عن نقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذٌ .مكن لألدلة أن تشمل
موضوعات مثل معلومات حول التوجهات العامة فً تقٌٌمات الطالب للمقررات الدراسٌة والردود الواردة فً
استبٌانات المشاركٌن فً البرنامج المقدمة.

الجزء الفرعً  4.8مؤهالت وخبرات المدرسٌن( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة ___________ نجمة)
قم بالتعلٌق على مإهالت وخبرات المدرسٌن  ,المتعلقة بمتطلبات البرنامج ٌ .نبغً أن ترفق جدوالً ٌحوي قابمة
بمدرسً البرنامج ،وأعلى المإهالت األكادٌمٌة التً ٌحملونها ،مع اإلشارة إلى جانب أسمابهم إن كانت المقررات
التً ٌدرسونها ضمن مجال دراستهم العلٌا أم ال.

تقٌٌم مإهالت وخبرات المدرسٌن .اشر إلى األدلة  ,وقدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب
التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

الجزء الفرعً  4.9أنشطة الخبرة المٌدانٌة ( التدرٌب )( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة ______ نجمة)
قم بتوصٌف إجراءات التخطٌط ألنشطة الخبرة المٌدانٌة ( التدرٌب ) ,والتخطٌط لتطوٌرها.

تقٌٌم أنشطة الخبرة المٌدانٌة .قدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً لنقاط القوة ،والمجاالت التً تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات
التنفٌذ.

الجزء الفرعً  4.11العملٌات المشتركة مع مؤسسات تعلٌمٌة اخرى (إن وجدت).
(درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
إذا كان هناك شراكات مع مإسسات أخرى للمساعدة فً التخطٌط لـ و /أو تنفٌذ البرنامج  ,فعلٌك بوصف ما ٌتم من
خالل هذه الشراكات ،وشرح ما تم عمله لتقٌٌم فعالٌة تلك األنشطة.

تقٌٌم العملٌات المشتركة( .إن وجدت) اشر إلى األدلة وقدم تقرٌراً ٌتضمن موجزاً عن نقاط القوة ،والمجاالت التً
تتطلب التطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

المعٌار  5إدارة شؤون الطالب و خدمات الدعم الطالبً( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة __________ نجمة)

ٌجب أن تتسم إجراءات قبول الطالب بالفعالٌة والعدالة واالستجابة الحتٌاجات الطالب الملتحقٌن بالبرنامج .وٌنبغً
توفر معلومات واضحة عن شروط ومعاٌٌر القبول واالتمام لهذا البرنامج  ,وذلك لمن ٌرغب بالتقدم للبرنامج ,
وللزومها فً مراحل الحقة من البرنامج .وٌجب أن تكون آلٌات تسوٌة التظلمات والمنازعات مبٌنة بوضوح ،ومعلنة
للجمٌع ،وٌجري تنفٌذها بعدالة .وٌجب أن تقدم االستشارة بشؤن السٌرة المهنٌة فٌما ٌتصل بالمهن المتعلقة بمجاالت
الدراسة التً تم تناولها فً هذا البرنامج.
جزء كبٌر من المسإولٌة عن هذا المعٌار ٌقع على عاتق إدارة المإسسات التعلٌمٌة اكثر منه على إدارة البرامج ,
مع اختالف اإلجراءات من مإسسة ألخرى .وبغض النظر عمن هو المسإول ٌبقى هذا المعٌار على اهمٌة كبٌرة فً
تقوٌم جودة البرنامج .وفً هذا الجزء البد من التعلٌق لٌس فقط على ما ٌجري داخل القسم أو البرنامج ،ولكن أٌضا
على كٌفٌة تؤثٌر تقدٌم الخدمات فً مكان آخر فً المإسسة على جودة البرنامج و مخرجات تعلم الطالب.
ُتع ّد مذكرة تفسٌرٌة بشؤن إجراءات إدارة شإون الطالب وخدمات الدعم الطالبً.

صف العملٌات المتبعة فً تقٌٌم األداء المتعلق بهذا المعٌار.

تقٌٌم إجراءات إدارة شإون الطالب وخدمات الدعم الطالبً فً هذا البرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم الوصول الٌها
حول هذا المعٌار وأجزابه الفرعٌة  ,وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌّنة  ،ومجاالت تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات
فً التنفٌذ.

المعٌار  6مصادر التعلم( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تكون مصادر و مواد التعلم والخدمات المرتبطة به كافٌة لتلبٌة احتٌاجات البرنامج والمقررات المقدمة فٌه،
وٌمكن لطالب البرنامج الوصول إلٌها عند الحاجة .وال بد من تؤمٌن معلومات عن المتطلبات الالزمة ,وذلك من قبل
أعضاء هٌبة التدرٌس قبل وقت كاف ,لٌتسنى توفٌرها ،.و ٌشترك المدرسون والطالب فً تقٌٌم ما ٌقدم من تلك
المصادر .و تختلف طبٌعة االحتٌاجات الخاصة بالمراجع ,ومصادر اإلنترنت و الحاسب  ,وطبٌعة المساعدة فً
استخدام هذه التجهٌزات تبعا لطبٌعة البرنامج والطرق المتبعة فً التدرٌس.
تعد مذكرة تفسٌرٌة بشؤن عملٌات تؤمٌن مصادر التعلم الالزمة للبرنامج ،وتشتمل على الفرص المتاحة للمدرسٌن أو
مدٌري البرنامج فً سبٌل توفٌر المصادر الضرورٌة ؛ وكذلك معلومات عن الخدمات المقدمة وساعات توفرها ،
وما هو مرصود لكل قسم...الخ.

صف العملٌات المتبعة فً تقٌٌم هذا المعٌار واذكر بإٌجاز ما تم التوصل الٌه من أدلة.

تقٌٌم مصادر التعلم المتاحة للطالب فً البرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم الوصول الٌها حول هذا المعٌار وأجزابه
الفرعٌة  ,وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

المعٌار  7المرافق والتجهٌزات( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌتوفر ما ٌكفً من المرافق والتجهٌزات الالزمة للتعلٌم والتعلم فً البرنامج .وٌنبغً مراقبة استخدام هذه
المرافق والتجهٌزات بشكل منتظم وتقٌٌم حسن استخدامها من خالل المشاورات مع المدرسٌن و العاملٌن و الطالب.
جزء كبٌر من المسإولٌة عن هذا المعٌار ٌقع على عاتق إدارة المإسسات التعلٌمٌة اكثر منه على إدارة البرامج  ,مع
اختالف اإلجراءات من مإسسة ألخرى .وبغض النظر عمن هو المسإول عن توفٌر هذه المرافق والتجهٌزاتٌ ,بقى
هذا المعٌار على اهمٌة كبٌرة فً تقوٌم جودة البرنامج .وفً هذا الجزء البد من التعلٌق لٌس فقط على ما ٌجري داخل
القسم أو البرنامج ،ولكن أٌضا على مدى تؤثٌر تقدٌم الخدمات فً مكان آخر فً المإسسة على جودة البرنامج بغض
النظر عن صاحب المسبولٌة .تشمل هذه المسابل ،على سبٌل المثال ،مدى كفاٌة مرافق المختبرات والفصول

الدر اسٌة ،ومدى توفر التجهٌزات وصٌانتها ،ومدى مالءمتها للبرنامج وترتٌباته الزمنٌه ،ومدى توفرها ،وصٌانتها،
والدعم الفنً لمعدات تكنولوجٌا المعلومات بما ٌلبً احتٌاجات البرنامج.
تعد مذكرة تفسٌرٌة بشؤن إجراءات توفٌر المرافق والتجهٌزات.

قم بتوصٌف العملٌات المتبعة عند تقٌٌم جودة تقدٌم المرافق والتجهٌزات فً البرنامج.

تقٌٌم المرافق والتجهٌزات المقدمة فً البرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم الوصول الٌها حول هذا المعٌار وأجزابه
الفرعٌة .وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

المعٌار  8اإلدارة والتخطٌط المالً( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن تكون الموارد المالٌة كافٌة من اجل تنفٌذ فعال للبرنامجٌ .جب أن ٌتم التعرٌف بمتطلبات البرنامج قبل
وقت كبٌر ٌكفً لدراستها عند تحدٌد مٌزانٌة المإسسة .وٌنبغً أن تتٌح عملٌات المٌزانٌة ,التخطٌط على المدى
الطوٌل لمدة ثالث سنوات على األقل .وٌجب توفٌر المرونة الكافٌة من اجل إدارة فعالة ولالستجابة لألحداث
غٌر المتوقعة .هذه المرونة ٌجب أن تقترن بآلٌات مناسبة من االطالع بالمسإولٌة  ،وتقدٌم التقارٌر.
( جزء كبٌر من المسإولٌة عن أنشطة هذا المعٌار ٌقع على عاتق إدارة المإسسة اكثر منه على إدارة البرنامج.
بغض النظر عمن هو المسإول عن هذا فإن كفاٌة الموارد واإلدارة والتخطٌط المالً ذات تؤثٌر على جودة
البرنامج .وفً هذا الجزء البد من دراسة تؤثٌر اإلدارة والتخطٌط المالً على البرنامج ،هذا باإلضافة إلى بقٌة
األمور التً ٌنفذها مدراء البرنامج أنفسهم).
قم بتوصٌف العملٌات المتبعة للتحقق من هذا المعٌار واألدلة التً تم الوصول الٌها حول و مدى كفاٌة هذا
المعٌار فً البرنامج.

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن وترتٌبات التخطٌط المالً للبرنامج ومدى المسإولٌة المالٌة لمدراء البرنامج.

تقٌٌم اإلدارة والتخطٌط المالً للبرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم الوصول الٌها حول هذا المعٌار وأجزابه
الفرعٌة  .وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة  ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

المعٌار  9إجراءات التوظٌف( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)
ٌجب أن تكون لدى هٌبة التدرٌس وغٌرهم من العاملٌن المعرفة والخبرة الالزمتٌن بشكل خاص لعملهم فً التدرٌس ,
أو غٌر ذلك من المسإولٌات .وٌجب التحقق من هذه المإهالت والخبرات قبل التعٌٌن .وٌجب اطالع المدرسٌن بكامل
تفاصٌل البرنامج ومسإولٌاتهم التعلٌمٌة قبل أن ٌبدإوا .والبد من تقٌٌم أداء جمٌع المدرسٌن وبقٌة الموظفٌن بصورة
دورٌة ،و االعتراف باألداء المتمٌز  ,ودعم التطوٌر المهنً  ,وتطوٌر مهارات التدرٌس.

( جزء كبٌر من المسإولٌة عن أنشطة هذا المعٌار ٌقع على عاتق إدارة المإسسة اكثر منه على إدارة البرنامج.
بغض النظر عمن هو المسإول عن هذا فإن لعملٌات التوظٌف تؤثٌر مهم فً تقوٌم جودة البرنامج .وفً هذا الجزء
البد من التعلٌق على المسابل ذات الصلة بالتوظٌف والتً تإثر على جودة البرنامج بغض النظر عمن ٌدٌر ذلك أو
من ٌضع السٌاسات المإثرة فٌها .وهً تشتمل على األقل على تعٌٌن هٌبة التدرٌس ذات التؤهٌل المناسب ،ومشاركتها
فً األنشطة التطوٌرٌة والعلمٌة ،واعدادها للمشاركة فً البرنامج).

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن إجراءات التوظٌف والتعٌٌن ذات الصلة بهذا المعٌار.

قم بتوصٌف االعملٌات المتبعة لدراسة جودة األداء فٌما ٌتعلق بهذا المعٌار.

تقٌٌم إجراءات التعٌٌن للبرنامج .ارجع إلى األدلة التً تم الوصول الٌها حول تحقق هذا المعٌار وأجزابه الفرعٌة .
وقدم تقرٌرا موجزا بنقاط قوة معٌنة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

المعٌار  11األبحاث العلمٌة( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب أن ٌشارك جمٌع أساتذة برامج التعلٌم العالً فً أنشطة علمٌة مناسبة وبالقدر الكافً ,وذلك لضمان بقابهم على
اطالع على احدث التطورات فً مجال تخصصهم،فٌنعكس هذا على تدرٌسهم .وعلى أساتذة الدراسات العلٌا ،أو
المشرفٌن على أبحاث لنٌل الدرجات العلٌا أن ٌشاركوا فً النشاط البحثً كل فً مجاله .وٌنبغً توفٌر ما ٌكفً من
المرافق و التجهٌزات لدعم األنشطة البحثٌة لهٌبة التدرٌس وطالب الدراسات العلٌا لتلبٌة هذه االحتٌاجات فً
المجاالت ذات الصلة بالبرنامج .وٌنبغً ان ٌعترف بمساهماتهم وأن ٌنعكس هذا فً معاٌٌر تقٌٌمهم وترقٌاتهم.
(ٌختلف ما هو منتظر من هذه األبحاث تبعا ً لطبٌعة ورسالة المإسسة ومستوى البرنامج( .مثال :كلٌة كانت أم جامعة،
برنامج بكالورٌوس أم برنامج دراسات علٌا) .وفً هذا الجزء ٌنبغً أن ٌكون التعلٌق على حجم وجودة األنشطة
البحثٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس فً البرنامج ،وعلى مدى انعكاس تلك االبحاث وغٌرها من األبحاث الجارٌة فً نفس
المجال على عملٌة التدرٌس).

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن طبٌعة وحجم األنشطة البحثٌة ذات الصلة بالبرنامج أو التً ٌنفذها األساتذة المشاركون فً
البرنامج.
قم بتوصٌف العملٌات المتبعة لتقٌٌم األداء فٌما ٌتعلق بهذا المعٌار.

تقٌٌم األنشطة البحثٌة ذات الصلة بالبرنامج وباألساتذة القابمٌن على تدرٌسه .قدم تقرٌراً حول هذا المعٌار وأجزابه
الفرعٌة .وٌجب أن ٌحوي التقرٌر جداول تشٌر إلى حجم أنشطة األبحاث والمشاركات العلمٌة االخرى  ،ومقارنات
مع مقاٌٌس مرجعٌة مناسبة .وٌجب أن ٌشمل التقرٌرعلى موجز بنقاط قوة معٌنة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر،
وأولوٌات التنفٌذ.

المعٌار  11العالقات بالمجتمع( .درجة التقٌٌم اإلجمالٌة _____________ نجمة)

ٌجب على المإسسة تقدٌم إساهمات كبٌرة ومناسبة للمجتمع الذٌن أنشبت به ,باالعتماد على معارف وخبرات العاملٌن
بها واحتٌاجات المجتمع إلٌها .وٌنبغً أن تشمل هذه المساهمات فً المجتمع على كل من األنشطة التً بدأ فٌها وٌطلع
بها األفراد ،والبرامج االكثر رسمٌة التً تنظمها المإسسة أو مدٌرو البرنامج للمساعدة .وٌنبغً أن توثق هذه
األنشطة و تعلن فً أوساط المإسسة والمجتمع وأن وٌعترف بمساهمات الباحثٌن القابمٌن بها بالمإسسة.

مذكرة تفسٌرٌة بشؤن طبٌعة األنشطة العابدة للمجتمع التً نفذت ولها صلة بالبرنامج.
ٌنبغً أن تشتمل التعلٌقات على اإلشارة إلى حجم تفاعل هٌبة تدرٌس البرنامج مع المجتمع ،وكذلك مع عالقات
البرنامج من النوع المشار إلٌه فً الجزء الفرعً . ...8

قم بتوصٌف العملٌات المتبعة لتقٌٌم األداء فٌما ٌتعلق بهذا المعٌار ،وأوجز ما تم الوصول الٌه من أدلة.

تقٌٌم حجم و جودة األنشطة المجتمعٌة ذات الصلة بالبرنامج  ,وهٌبة التدرٌس القابمة علٌه .قدم تقرٌراً حول هذا
المعٌار وأجزابه الفرعٌةٌ .جب أن ٌحتوي التقرٌر على جداول تشٌر إلى حجم األنشطة المجتمعٌة وموجز بنقاط
القوة ،والمجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر ،وأولوٌات التنفٌذ.

ح .مراجعة المقررات الدراسٌة
 .1قم بتوصٌف العملٌات المتبعة فً مراجعة المقررات الدراسٌة( .مثال :استطالع الرأي مع الخرٌجٌن ،أو هٌبة
التدرٌس ،أو مجموعات من اختصاص ما ،وتحلٌل تقٌٌمات الطالب للمقرر الدراسً ،ومراجعة تقارٌر البرنامج
والمقرر الدراسً ،والمقابالت مع اعضاء هٌبة التدرٌس ،والمقارنة مع برامج مشابهة فً مإسسات أخرى،
واستشارة الخبراء...الخ).

 .8تقٌٌمات المقرر الدراسً
تقرٌر موجز حول نقاط القوة ونقاط الضعف فً المقررات الدراسٌة ،وأٌة استنتاجات أخرى مستمدة من العملٌات

التً تم توصٌفها فً ز( ).أعاله.
(مالحظةٌ :نبغً أن تكون التقارٌر الفردٌة حول المقررات الدراسٌة ،وتقارٌر تقٌٌم الطالب للمقرر ،وأحدث
تقرٌرسنوي عن المقرر متوفرة كمرجع).

ط .التقٌٌمات المستقلة
 ..قم بتوصٌف االجراءات المتبعة للحصول على تعلٌق مستقل محاٌد على مستوى جودة البرنامج و مصداقٌة وثبات
التحلٌالت التً أجرٌت فً التقرٌر .وٌمكن أن تشمل تلك العملٌات على مراجعة عملٌة التوثٌق من قبل خبٌر مستقل
ممن لدٌهم دراٌة فً برامج مماثلة بمإسسات أخرى ،و ممن ٌمكنهم التعلٌق على المعاٌٌر ذات العالقة ،أو على
االستشارات ،أو على تقرٌر لجنة المراجعة ،أو حتى على نتابج مراجعة االعتماد التً توصلت إلٌها جهة مستقلة.
وٌمكن تنفٌذ تقٌٌم مستقل مرتبط مع التقوٌم الذاتً الكلً ،أو تضمٌن تعلٌقات منفصلة من أشخاص مختلفٌن على
موضوعات مختلفة.

 .8موجز بالمسابل التً أثارها المقٌّم أو المقٌمون المستقلون.

.3قم بالتعلٌق على المسابل التً أثارها المقٌّم أو المقٌمون المستقلون (بالموافقة ،أو عدم الموافقة ،أو باقتراح المزٌد
من الدراسة ،أو اقتراح اجراء ما...الخ).

ي النتائج
 ..أسرد وصف بإٌجاز جوانب البرنامج التً اتسمت بشكل خاص بالنجاح ,أو أظهرت مستوى عال من الجودة.

 .2أسرد وصِ ف بإٌجاز جوانب البرنامج التً كان مستواها اقل من المرضً ,وبحاجة إلى التطوٌر.

ك .مقترحات تنفٌذٌة
ٌجب ان تبنى هذه المقترحات على ما تم التوصل إلٌه فً األجزاء( و  ،ز  ،ح  ،ط ) أعاله .و تشٌر الى
خطوات عمل محددة بغرض التعامل مع أهم األولوٌات التً حددت فً تلك األجزاء.
 .1التغٌٌرات فً متطلبات المقرر الدراسً (إن وجدت)
اذكر هذه التغٌٌرات ,واذكر بإٌجاز األسباب الداعٌة إلى إحداثها ,كما اوصً ,فً متطلبات المقرر الدراسً ،مثال:
-

مقررات لم تعد هناك حاجة إلٌها؛
مقررات دراسٌة جدٌدة مطلوبة؛
مقررات تم دمجها أو تقسٌمها؛
مقررات إجبارٌة صارت إختٌارٌة ؛ أو مقررات اختٌارٌة اصبحت إجبارٌة؛
تغٌٌرات فً المتطلب السابق ,أو المتطلب المرافق؛
تغٌٌرات فً تعٌٌن مسإولٌات نتابج التعلم كما هً مبٌنة فً منظومة تخطٌط المقرر الدراسً.

 .2توصٌات تنفٌذٌة
ٌجب اتخاذ توصٌات بالقٌام بخطوات عمل من اجل المزٌد من التطوٌر أو للتغلب على ما تم رصده من مشكالت أو
نقاط ضعفٌ .نبغً أن توضح تلك الخطوات الموصى بها بعبارات محددة صرٌحة بدالً من عبارات عامة .وٌنبغً
أن تشٌر كل توصٌة إلى من سٌكون المسإول عن التنفٌذ ،والبرنامج الزمنً لها ،و التموٌل الالزم.
التوصٌة األولى

الشخص (األشخاص) المسإول
الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل تطورها)

التموٌل الالزم

التوصٌة الثانٌة

الشخص (األشخاص) المسإول
الجدول الزمنً للتنفٌذ (للمبادرة ككل ولكل مرحلة أساسٌة من مراحل تطورها)

التموٌل الالزم

تابع على هذا النحو للمزٌد من التوصٌات
ٌطبع تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج على ورق مقاس  ، A4ومن دون تجلٌد ،بطباعة على وجه واحد ،
وترقم الصفحات ،مع وضع فهرس للمحتوٌات لسهولة االطالع علٌه .وٌنبغً أن ٌتضمن التقرٌر قابمة بجمٌع
االختصارات التً استخدمت  ,وذلك كؤحد المرفقات.
باإلضافة إلى تقرٌر التقوٌم الذاتًٌ ،جب تقدٌم المستندات التالٌة كنسخة مطبوعة ،و ٌفضل تقدٌم نسخة إلكترونٌة
منها كذلك.
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استمارة مقاٌٌس التقٌٌم مستكملة .مؤخوذة من وثٌقة " مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً " .وٌنبغً أن
تحوي تحدٌداً للدرجات متمثلة بعدد النجوم ،وتعلٌقات مستقلة ،وإشارة إلى أولوٌات التطوٌر متطلبات الوثٌقة،
كما ٌنبغً أن ٌصحبها شرح للعملٌات المتبعة فً التحقق ووضع التقٌٌمات.
توصٌف البرنامج
أحدث تقرٌر سنوي عن البرنامج
موجز بنتابج عملٌات االعتماد السابقة (إن وجد)ٌ ،حوي ما حصل علٌه البرنامج من اعتمادات وأٌة مسابل
خاصة بهذا ،أو توصٌات انبثقت منها.
نسخة من توصٌف البرنامج من النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل ،تحوي توصٌفا ً للمقررات الدراسٌة ،ومتطلبات
البرنامج ،واللوابح التنظٌمٌة.
ٌنبغً تقدٌم ست نسخ من تلك المستندات للهٌبة ،وذلك قبل موعد المراجعة بؤربعة أشهر.
المستندات التالٌة ٌنغً توفرها الطالع لجنة المراجعة علٌها خالل الزٌارة .وقد ٌطلب أعضاء اللجنة إرسال
بعضها إلٌهم قبل القٌام بالزٌارة.
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توصٌفات المقررات الدراسٌة التً ٌقدمها البرنامج ،والتقارٌر السنوٌة للمقرر الدراسً والبرنامج.
دلٌل هٌبة التدرٌس أو وثٌقة مشابهة تحوي معلومات عن هٌبة التدرٌس وعن سٌاسات التعٌٌن ،وسٌاسات
التطوٌر المهنً ،واجراءاتها ،ومعلومات من هذا القبٌل.
السٌرة الذاتٌة لكل أستاذ من األساتذة القابمٌن على تدرٌس البرنامج وقابمة بالمقررات الدراسٌة المسإولٌن عنها.
والبد أن تحتوي تلك المعلومات علىذكر أعلى مإهل (ان كان مناسبا ,بقٌة المإهالت والخبرات ذات الصلة
بمهام تدرٌسهم).
نسخ من ردود الطالب فً االستبٌانات ،وغٌر ذلك من مصادر المعلومات حول بالجودة ،مثل أصحاب العمل ،
أساتذة آخرون...،الخ.
بٌانات إحصابٌة تلخص تلك الردود على االستبٌانات خالل عدة سنوات سابقة ,وذلك لبٌان التوجهات السابدة فً
التقٌٌمات .
بٌانات إحصابٌة حول توظٌف خرٌجً البرنامج .
عٌنات تمثل اعماال للطالب وتقوٌما لتلك االعمال.

إذا كان البرنامج ٌقدم فً مإسسة تعلٌمٌة خاصة حاصلة على اعتماد أولً ،فٌتم إرفاق تقرٌر ملحق تذكر فٌه
متطلبات الوزارة أو أٌة جهة أخرى مسإولة عن منح االعتماد الخاص ،وتقدٌم تفاصٌل حول مدى استٌفاء تلك
المتطلبات.

مرفق (2ن)
إرشادات استخدام نموذج تقرٌرالتقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج
تعلٌقات عامة
ٌجب أن ٌعد تقرٌر التقوٌم الذاتً الدوري للبرنامج بمثابة تقرٌر بحثً عن جودة البرنامج ،وٌنبغً أن ٌشتمل
على معلومات كافٌة لتعرٌف القارئ غٌر العارف بالمإسسة التعلٌمٌة (سواء على المستوى المحلً أو الدولً)
بطبٌعة عملٌات البحث وجمع األدلة التً على أساسها بنٌت النتابج ،كً تتولد الثقة أن تلك النتابج بنٌت على
اساس راسخ.
هناك مستندات اخرى مثل توصٌفات البرنامج العام بشكله المقدم للطالب  ,وتوصٌف البرنامج ,واستمارات
مقاٌٌس التقٌٌم بعد استكمالهاٌ ,جب توفرها بشكل منفصل .وال حاجة إلى تكرار التفاصٌل الكاملة لتلك المستندات
فً تقرٌر التقوٌم الذاتً .لكن ٌنبغً ان ٌحتوي التقرٌر على موجز لكافة المعلومات متى لزم ذلك؛ وعلى شرح
اضافً حول أحدث المستجدات أو أهداف أو أولوٌات خاصة اذا لزم توضٌح ما تم عمله فً البرنامج.
ٌشتمل النموذج على عدد من األجزاء والعناوٌن الربٌسة لتساعد فً إعداد التقرٌر .وٌنبغً اتباع تلك األجزاء
والعناوٌن كما هً فً التقرٌر .على أن إعداد التقرٌر لٌس مسؤلة ملء الفراغات فً النموذج؛ فالبد من
ذكراألدلة  ,فً جداول أو أٌة صورة لعرض البٌانات ,لدعم للنتابج .مع ذكر أٌة بٌانات مقارنة متى كان هذا
مالبماً؛ واإلشارة إلى تقارٌر أو دراسات استطالعٌة أخرى لمزٌد من التفصٌل .وٌنبغً لكاتب التقرٌر التوسع
بما ٌشاء من الصفحات لتقدٌم المعلومات المطلوبة على صورة تقرٌر بحث وصفً مترابط.
المإسسة/الكلٌة/القسم
أ.

أذكر اسم المإسسة والكلٌة أو القسم المسإول عن البرنامج

معلومات عامة
 ..اسم ورمز البرنامج
 . 8عدد الساعات المعتمدة

أكتب اسم البرنامج ورمزه كما حددته المإسسة
أكتب عدد الساعات المعتمدة الالزمة إلتمام البرنامج .وفً حال احتمال
وجود اختالف فً عدد الساعات بٌن التخصصات أو المسارات الربٌسة
بالبرنامج ,فٌنبغً بٌان تلك التفاصٌل.

 .3الشهادة أو الشهادات التً تمنح
عند اتمام البرنامج

أكتب اسم الشهادة أو المإهل األكادٌمً الذي تمنحه المإسسة لمن ٌتم
البرنامج من الطالب.

 .4أهم تخصصات  /المسارات
ضمن البرنامج

أكتب أسماء التخصصات او المسارات الربٌسة ضمن البرنامج.
التخصص الربٌسً أو المسار هو ذلك الذي ٌستلزم أخذ مجموعة معٌنة
من المقررات الدراسٌة ،وٌكون هذا عاد ًة فً النصف الثانً من البرنامج،
وتإدي ذلك الى نٌل تخصص تعترف به المإسسة .اما اختٌار الطالب ذاتٌا ً
لعدد من المقررات االختٌارٌة فال ٌعتبر تخصصا ً أو مساراً.

 .5الوظابف المهنٌة التً ٌتؤهل
لها خرٌجو البرنامج

أكتب أسماء الوظابف أو المهن التً صمم البرنامج إلعداد الطالب لها.
(الحظ أن بوسع الطالب االلتحاق بمهن او وظابف مغاٌرة .لكن هذا البند
ٌتعلق بما صمم البرنامج ألجله ،ولٌس ألجل ما سٌنتهً إلٌه اختٌار
االفراد).

 .6اسم منسق البرنامج

أكتب اسم عضو هٌبة التدرٌس المسإول عن تنسٌق أو إدارة البرنامج .قد
ٌكون ربٌس القسم أو شخص آخر تناط به تلك المسإولٌة.

 .7اسم الشخص المسإول عن
إدارة /تنفٌذ التقوٌم الذاتً

اكتب اسم ومنصب الشخص المسإول عن قٌادة أو تنسٌق التقوٌم الذاتً
للبرنامج وعن إعداد هذا التقرٌر.

 .2موقع تنفٌذ البرنامج مالم ٌكن
داخل مبنى المإسسة.

بٌن ذلك الموقع إذا لم ٌكن داخل مبنى المإسسة الربٌس .وفً حال كان
البرنامج ٌنفذ فً كل من المبنى الربٌس وفً مكان آخر فعلٌك ذكر
التفاصٌل .وفً حال كان ٌنفذ فً أماكن عدة (كؤن ٌكون فً بلدة أو مدٌنة
أخرى ،أو ٌنفذ بشكل منفصل فً كل من مبانً الطالب ومبانً الطالبات)
فٌنبغً ذكر التفاصٌل بصورة منفصلة لكل موقع ،وأن ٌراعى فً
التقٌٌمات أهمٌة هذه االختالفات فً الجودة.

 .2تارٌخ موافقة المإسسة على
توصٌف البرنامج

حدد تارٌخ المافقة على توصٌف البرنامج داخل المإسسة.

 ..2تارٌخ أحدث تقوٌم ذاتً
سابق (إن وجد)

فً حال سبق تنفٌذ تقوٌم ذاتً للبرنامج  ,أذكر التارٌخ (الفصل الدراسً أو
العام ) ( .ال ٌشٌرهذا البند بالتقارٌر السنوٌة عن البرنامج)

 ...تارٌخ التقرٌر

دوّ ن تارٌخ استكمال التقرٌر.

ب .عملٌة التقوٌم الذاتً
موجز باإلجراءات المتبعة

قدم موجزاً باإلجراءات المتبعة عند تنفٌذ التقوٌم الذاتً .البد أن ٌشتمل هذا
على اإلجراءات اإلدارٌة والجداول الزمنٌة ،ومعلومات حول فرق العمل
أو اللجان الفرعٌة التً شكلت ومسبولٌاتها ،وتوصٌف موجز لإلجراءات
المتبعة .وتفاصٌل عضوٌة اللجان الفرعٌة وأٌة تفاصٌل أخرى مطلوبة
حتى ٌفهم القارئ ما تم تنفٌذه وما ٌنبغً إدراجه كمرفقات.

ج .رسالة وأهداف البرنامج
 ..رسالة البرنامج

قدم توصٌفا ً موجزاً لرسالة البرنامج.

 .8أهم األهداف/الغاٌات
نحوتطوٌر البرنامج

عدد ما تحدد من أهم األهداف أو الغاٌات فً سبٌل تطوٌر البرنامج .لٌس
المطلوب هنا نتابج التعلم لدى الطالب والتً ٌتم التعامل معها بصورة
منفصلة ،ولكن األهداف الرامٌة الى تطوٌر البرنامج .ومن الممكن ان
تشمل أمورا مثل مراجعة البرنامج بغرض تطوٌر المهارات المطلوبة فً
سوق العمل ،وتزاٌد عدد الطالب الملتحقٌن ،وازدٌاد معدالت االتمام او
االنتقال فً البرنامج  ،وعملٌات توجٌه وإعداد للطالب الجدد أفضل،
تحسن فً مإهالت األساتذة ،و تقدٌم تقوٌمات لعملٌات التدرٌس أو
مشاركات هٌبة التدرٌس فً أنشطة التطوٌر المهنً ،و تحدٌث التجهٌزات،
وتقلٌص الفوارق فً مستوى تقدٌم نفس البرنامج فً أماكن مختلفة...الخ.
وٌنبغً أن تكون األهداف محددة بما ٌكفً لقٌاس مستوى األداء ،كما البد
أن تتصف الجداول الزمنٌة بالدقة.

 .3مإشرات األداء

اذكر قابمة بمإشرات األداء .قد تشتمل هذه على موضوعات حددتها
المإسسة أو الكلٌة ،أو حددها المسإولون عن برنامج معٌن ،كما ٌنبغً أن
تشتمل على مإشرات تم اختٌارها لكً ِّ
تكون دلٌالً على تحقق األهداف
المبٌنة فً ج( )8أعاله.

د .بٌئة عمل البرنامج
 ..التغٌرات الهامة فً الوسط

أذكر بإٌجاز أي مالمح هامة للوسط الخارجً المحٌط بالمإسسة التعلٌمٌة ،بما

الخارجً

فً ذلك التغٌرات التً تإثر على تقدٌم البرنامج أو على المهارات المطلوبة فً
الخرٌجٌن خالل الفترة الزمنٌة ما بٌن آخر تقرٌر تقوٌم ذاتً وحتى التقرٌر
الجدٌد أو منذ تقدٌم البرنامج( .مثال :التطورات االقتصادٌة المحلٌة أو الدولٌة،
وأهم األبحاث فً مجال تخصص البرنامج ،والتغٌرات التقنٌة التً تإثر فً
متطلبات المهارات ،وطلب التوظٌف ،والسٌاسات الحكومٌة بشؤن التعلٌم العالً
أو بشؤن مسابل تإثر فً المجاالت التً ٌتم إعداد الطالب لها ،والمستجدات
المحلٌة أو الدولٌة فً مزاولة المهنة فً هذا المجال).
الحظ أن التعلٌقات قد تكون مدرجة باالصل فً التقارٌر السنوٌة للبرنامج .انما
فً هذا التقرٌر تدرس التغٌرات عبر اطار زمنً أطول و تدرس مقترحات
التغٌٌر الطلوبة فً البرنامج بصورة أعمق.

 .8التغٌرات فً المإسسة التً
تإثر فً البرنامج

أذكر بإٌجاز أهم التغٌرات داخل المإسسة  ,التً تإثر فً تقدٌم البرنامج.
وٌمكن أن تتعلق هذه التغٌٌرات بسٌاسات وأولوٌات المإسسة ،أو تطور
المقررات الدراسٌة أو البرامج فً المجاالت المعنٌة ،أو المرافق أو
التجهٌزات ،أو أمور تخص تعٌٌن طاقم التدرٌس أو التموٌل ،أو تقدٌم برامج
تؤسٌسٌة...الخ.
أكتب ماتراه من تؤثٌرات أو تغٌرات خارجٌة فً البرنامج .وقد ٌتعلق هذا
بالرسالة واألهداف ،وطرٌقة التقدٌم ،والتغٌٌرات فً المقررات الدراسٌة أو فً
أمور أخرى .وقد ٌكون بعض هذه النقاط قد تم بالفعل وظهرت التغٌرات مع
مرور الوقت .لكن البد من ذكرها فً هذا البند ،وذكر التعلٌق على أٌة ردود
تم الحصول علٌها ،ودراسة ما إذا كان ٌلزم إحداث تغٌٌرات أخرى تجاوبا ً مع
تغٌرات حدثت فً الوسط المحٌط .والحظ أن البند التالً (هـ ٌ ).حوي طلبا ً
لمعلومات حول أي تغٌٌرات حصلت فً البرنامج .وقد ٌتضمن هذا بعض
التكرار ،إال أن دراسة السإالٌن تثٌر مسؤلة ما إذا كانت التغٌٌرات التً تمت
اصالً ,تعد تجاوبا ً كافٌا ً مع التغٌٌرات التً طرأت على الوسط المحٌط .

 .3عواقب التغٌٌر فً البٌبة
المحٌطة بالبرنامج

هـ  .التطورات الحاصلة فً البرنامج

 ..تغٌٌرات طرأت فً البرنامج

أذكر بإٌجاز التغٌٌرات التً طرأت على البرنامج منذ تقدٌم البرنامج أو منذ

آخر تقوٌم ذاتً دوريٌ .شٌر هذا البند إلى التغٌرات التً حدثت ألي سبب
كان ،بما فً ذلك الردود على التقٌٌم أو التغٌٌرات فً الخطط والسٌاسات
الخاصة بتقدٌم البرنامج .ولتقدٌم صورة كاملة البد من أن ٌعاد إدراج
التغٌٌرات المشار إلٌها فً البند د( )3مرة أخرى ولكن من دون شرح
مفصل لها.
 .8ملخص إحصابً

أكمل الجدول لكً تقدم معلومات موجزة حول معدالت االلتحاق بالبرنامج
وإتمامه ،والتوجهات السابدة بناء على تلك االحصابٌات .الهدف من الجدول
هو إلقاء الضوء على بعض أهم األرقام ذات الصلة بجودة البرنامج.
ٌعد معدل اإلتمام الظاهري مإشراً أكثر منه معدالً حقٌقٌا ً ,حٌث ان بعض
الطالب قد ٌاخذون وقتا اطول من الحد األدنى االتمام البرنامج ،بٌنما ٌمكن
ٌمكن ان ٌلتحق آخرون ذوي مستوٌات متقدمة فٌستغرقوا فترة زمنٌة
أقصر .لكنه ٌمثل مإشراً مفٌداً للتحلٌل المبدبً .وفً حال كانت هناك
ظروفا ً خاصة فً أي عام من شؤنها أن تإثر على معدل اإلتمام الظاهري
(مثال :فً حال إلحاق عدد كبٌر من الطالب على غٌر العادة من
مستوٌات متقدمة) فالبد من تدوٌن ذلك  ,وال بد من أخذ العوامل الخاصة
بعٌن االعتبار عند تفسٌر النتابج.

 .3معدالت االنتقال من عام إلى
عام

أكمل الجدول لكً تقدم معلومات عن معدالت االنتقال فً البرنامج من عام
دراسً الى الذي ٌلٌه .ال ٌتناول الجدول سوى آخر عام .لكن فً حال
كانت هناك زٌادات أو انخفاضات ملحوظة فً المعدالت على مر الوقت
فالبد من تدوٌن ذلك فً الجزء الذي ٌتناول التعلٌقات وأهمٌة ان تناقش
التغٌٌرات ( ان وجدت).

 .4مقارنة بٌن اعداد االلتحاق
المخطط لها واألرقام الفعلٌة

لهذا السإال عالقة بالبرامج الجدٌدة التً نالت اعتماداً مبدبٌا ً بناء على
معاٌٌر تتمثل فً مالبمة المصادر ثم توفر باقة واسعة من المقررات
الدراسٌة  ،وكالهما ٌتؤثر بمعدل االلتحاق .وبالنسبة للبرامج األخرى فان
االختالف بٌن اعداد االلتحاق المخطط لها واألعداد الفعلٌة قد تكون على
درجة من االهمٌة للبرنامج فً حال التحق بالبرنامج عدد كبٌر من الطالب
الى درجة ملحوظة  ,مقارنة بما كان مخطط له ،أو فً حال كان عددهم
مختلف عما كان متوقعا.

و .تقٌٌم البرنامج من حٌث أهداف وغاٌات تطوٌر البرنامج
بالنسبة لألهداف والغاٌات التً أدرجت فً البند ج ( ,)3بٌّن المإشرات
التً تم تحدٌدها لرصد األداء ،والمقاٌٌس المرجعٌة المفضلة ،أو معٌار
األداء الذي ٌُبحث عنه ،والنتٌجة التً تحققت ،وعلق على النتٌجة.
ٌمكن أن ٌكون هذا التعلٌق توضٌحا لمدى التقدم الذي تحقق حتى ساعة
إعداد التقرٌر ،أو توضٌحا للوقابع التً ٌمكن أن تكون قد أثرت فً مدى
تحقق الهدف .والبد من تدوٌن أي مقترحات بخصوص التخطٌط
المستقبلً.
ز .التقٌٌم فً ضوء معاٌٌر الجودة
ٌتناول هذا البند التقٌٌمات المتعلقة بمعاٌٌر الجودة التً حددتها الهٌبة
ألغراض ضمان الجودة واالعتمادٌ .طلب النموذج تقارٌر حول كل معٌار
من المعاٌٌر األحد عشر المتصلة بالبرنامج ،وبكل جزء من الجزبٌات
الفرعٌة لمعٌار التعلم والتعلٌم .ورداً على كل بند من البنود ٌنبغً تقدٌم

شرح موجز أو خلفٌة معلومات  .وتقدم استمارة التقٌٌم الذاتً بعد
استكمالها بصورة منفصلة  ,ولٌس من المطلوب تقدٌم تفاصٌل كاملة عن
تقوٌمات جمٌع البنود .لكن البنود التً تعتبر مهمة (كتلك المذكورة فً
النموذج) تناقش وتقدم معلومات تفصٌلٌة لدعم النتابج (فً جداول أو شكل
اخر حسبما ٌكون مناسبا )  ,وٌشار الى حٌث توجد المعلومات التفصٌلٌة.
كما ٌنبغً اإلشارة إلى مإشرات األداء الربٌسٌة ذات الصلة بهذا البند.
والبد ان تتصل التعلٌقات لٌس فقط بالعملٌات المتبعة  ،بل وكذلك بؤٌة
بٌانات تنجم عن تطبٌق تلك العملٌات( .مثال :نتابج دراسات استطالع
الرأي مع الطالب) .وفً حال كانت هناك اختالفات كبٌرة بٌن أقسام
الطالب وأقسام الطالبات فالبد من تبٌان هذا ،وأن تقدم نتابج كل اجراء
ٌطلب من اجل التعامل معها.
ح .مراجعة المقررات الدراسٌة
 ..اإلجراءات المتبعة عند
مراجعة المقررات الدراسٌة

قم بوصف اإلجراء المتبع عند مراجعة المقررات الدراسٌة .وٌنبغً أن
ٌشتمل هذا على ما ت ّتبعه مجموعات العمل أو اللجنة الفرعٌة المطلعة بهذه
المسإولٌة ؛ ثم ٌقدم موجز بنوعٌة المعلومات المدروسة فً هذه المراجعة.
والبد أن تتناول المراجعة دراسة تقٌٌمات وتقارٌر المقرر الدراسً ،وكذلك
معلومات التغذٌة الراجعة .كما ٌنبغً أن تدرس كذلك أٌة تغٌٌرات
ضرورٌة تنجم عن تغٌر فً متطلبات البرنامج مما ٌمكن أن ٌإثر فً كل
مقرر من المقررات الدراسٌة.

 .8تقٌٌمات المقرر الدراسً

البد من تقدٌم تقرٌر موجز ٌحوي استعراضا ً لنقاط القوة وأوجه القصور
وأٌة نتابج أخرى نجمت عن اإلجراءات الموصوفة فً البند و( ).أعاله.
وتذكر ضرورة توفر كل من تقارٌر المقرر الدراسً ،وتقارٌر التقٌٌم،
وتقارٌر البرنامج عن آخر سنة ،وذلك للرجوع إلٌها.

ط .التقٌٌمات المستقلة
 ..إجراءات المراجعة المستقلة

قم بوصف اإلجراء المتبع للحصول على تعلٌقات مستقلة بشؤن البرنامج،
ودرجة ثبات ومصداقٌة المعلومات التقٌٌمٌة والنتابج التً تم استخالصها
منها .واألمثلة على العملٌات التً ٌمكن استخدامها متوفرة فً النموذج.
والبد للشخص الذي ٌقدم هذا التقٌٌم أن ٌكون خبٌراً بالبرامج من هذا
النوع ،ومن المفضل أن ٌكون من مإسسة تعلٌمٌة أخرى.

 .8موجز بالمسابل التً ٌطرحها
المقٌّم أو المقٌّمون المستقلون.

أكتب موجزا بالمسابل والتعلٌقات التً أثارها وطرحها المقٌّمون
المستقلون .والبد من إرفاق نسخ من أي تقارٌر مكتوبة تم تلقٌها.

 .3التعلٌق على المسابل
المطروحة

قد ٌتفق أو ٌختلف واضعوا التقرٌر مع تعلٌقات ومقترحات المقٌّمون
المستقلون ،ولكن فً حال اختالفهم معها فالبد من تقدٌم معلومات كافٌة
لتفسٌر هذا االختالف فً الرأي.

ي .النتائج
 ..الجوانب الناجحة فً البرنامج
 .8جوانب البرنامج التً تحتاج
إلى مزٌد من التطوٌر

عدّد وعلق بإٌجاز على الجوانب الناجحة أو األعلى جودة بالبرنامج كما
اشٌر الٌه بالدالبل فً التقوٌم الذاتً.
عدّد وعلق بإٌجاز على جوانب القصور التً تحتاج إلى تطوٌر بالبرنامج
كما اشٌر الٌه بالدالبل فً التقوٌم الذاتً.

ك .مقترحات تنفٌذٌة
 ..تغٌٌر فً متطلبات المقرر
الدراسً

ً
نتٌجة لدراسة األدلة
أذكر ما هو مطلوب من تغٌٌرات فً المقرر الدراسً
المتوفرة ،بما فً ذلك التغٌٌرات فً الوسط الداخلً أو الوسط الخارجً
للمإسسة ،ومدى تحقٌق أهداف وغاٌات البرنامج ،والتقٌٌمات المتصلة
بمعاٌٌر الجودة ،والتغذٌة الراجعة من مصادر مختلفة بما فً ذلك آراء
المقٌّمٌن المستقلٌن .وٌمكن أن تشتمل التغٌٌرات على إضافة أو حذف
مقررات دراسٌة ،أو دمج مقررات أو تقسٌم مقرر إلى مقررٌن أو أكثر،
أو تغٌٌرات فً المقررات المطلوبة أو المتطلب السابق أو المتزامن للمقرر
 .أو أٌة موضوعات أخرى ذات صلة بمحتوى المقرر الدراسً أو طرق
التدرٌس كنتٌجة لمراجعة المقرر الدراسً.

 .8توصٌات تنفٌذٌة

أذكر التوصٌات الخاصة بخطط عمل ما للتعامل مع المسابل التً تستدعً
االهتمام بعد ان تم تحلٌل التقرٌر .والبد فً كل حالة من توصٌف
الخطوات التنفٌذٌة بكل دقة مع بٌان من المسإول عنها ،وتوقٌت التنفٌذ ,
وتوقٌت اتمامه .كما ٌنبغً تحدٌد المصادر المطلوبة.

