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الباب الأول

مقدمة
 1.1توكيد جودة العملية التعليمية
يعرف توكيد جودة العملية التعليمية ب�أنه جمموعة الأن�شطة التي يجب �أن ت�ؤدي للتعرف على
امل�صادر التي تت�سبب يف حدوث م�شاكل �أو عيوب للعملية التعليمية ،والتعامل مع هذه امل�صادر لتجنب
حدوث امل�شاكل �أو العيوب يف العملية التعليمية قبل �أن حتدث بالفعل .وذلك على عك�س مراقبة
العملية التعليمية التي تخترب خمرجات العملية التعليمية لتحديد �أوجه الق�صور فيها بعد حدوث
امل�شاكل والعيوب بالفعل.
وي�ستلزم توكيد جودة العملية التعليمية درا�سة جميع �أوجه و�أن�شطة وخطوات العملية وحتقيق
اجلودة يف كل منها .هذا يتطلب ما يلي:
•الو�ضوح وال�شفافية جلميع الربامج الأكادميية ،وتوفري معلومات وا�ضحة ودقيقة لأ�صحاب
امل�صلحة (ذوي العالقة) الداخليني واخلارجيني.
•حتديد �أهداف وا�ضحة ودقيقة للربامج الأكادميية التي تقدمها الكلية والتي يجب �أن تتفق مع
ر�سالة هذه الربامج والتي يجب �أن تكون متفقة بدورها مع ر�سالة الكلية.
•الت�أكد من توفر ال�شروط الالزمة لتحقيق �أهداف الربامج الأكادميية بفعالية واال�ستمرار يف
املحافظة عليها.
•الت�أكد من اتفاق خمرجات تعلم الربامج الأكادميية مع متطلبات �سوق العمل وتلبية احتياجات
املجتمع.
•الت�أكد من حتقيق الربامج الأكادميية متطلبات االعتماد الأكادميي� ،سواء كان االعتماد
الأكادميي من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي� ،أو من الهيئات الدولية لالعتماد
الأكادميي.
•تقوية ج�سور التعاون مع املجتمع ،واالرتقاء بنوعية اخلدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع.
•التزام جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س وانخراطهم يف عمليات توكيد اجلودة ،وم�شاركتهم الفعالة
يف كافة الأن�شطة.
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تنظيم الدليل:
يحتوي هذا الدليل على �ستة ف�صول:
•الباب الأول مقدمة الدليل
•الباب الثاين وي�شتمل على دورة التخطيط واملراجعة
•الباب الثاالث وي�شتمل على دورة توكيد اجلودة للربامج الأكادميية يف كليات جامعة
الق�صيم.
•الباب الرابع وي�شتمل على دورة قيا�س خمرجات الربامج الأكادميية وتقوميها يف
كليات جامعة الق�صيم.
•الباب اخلام�س وي�شمل معايري االعتماد من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي
•الباب ال�ساد�س وي�شمل �شرحا ملن�صة �ضمان
وقد مت �إعداد البابني الثالث والرابع باال�ستعانة باخلطوط الإر�شادية املقدمة من املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وبدرا�سة جتارب بع�ض اجلامعات املحلية والدولية.

 2.1م�صطلحات اجلودة
للم�ساعدة يف حتقيق فهم م�شرتك للمفاهيم وامل�صطلحات الهامة امل�ستخدمة يف نظام االعتماد و�ضمان
اجلودة ،نقدم تعريف لبع�ض امل�صطلحات ال�شائعة اال�ستخدام.
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الباب الثاين

التخطيط واملراجعة
 1.2دورة التخطيط واملراجعة
يجب �أن تطبق عملية توكيد اجلودة على م�ستوى املقررات والربامج ،وتتم �إدارتها على م�ستوى
الأق�سام الأكادميية �أو الكليات .ويجب �أن يتكامل توكيد اجلودة والتح�سني يف دورة م�ستمرة من
التخطيط اال�سرتاتيجي ،واملتابعة ،والتقومي ،واملراجعة .وبينما يجب �أن تكون املتابعة م�ستمرة،
فعادة توجد فرتتان زمنيتان حلدوث املزيد من التقوميات الر�سمية :فرتة �سنوية حيث يتابع الأداء
ويعدل عند ال�ضرورة ،والأخرى دورة على مدى �أطول حيث يتم �إدخال تعديالت رئي�سة ب�صورة
دورية ,ويجب التخطيط لهذه التقوميات الدورية لتتطابق مع املراجعات اخلارجية التي ي�ؤديها
املركز كل خم�س �سنوات.
ورغم تقدمي دورة التخطيط واملراجعة هذه كمجموعة خطوات يف تتابع خطي يف �أوقات حمددة� ،إال
�أن اخلطوات ميكن �أن تتكرر �أو تتغري بطريقة مرنة يف الواقع العملي يف ا�ستجابة للتغذية الراجعة
والظروف املتغرية .مثال ذلك ،ميكن �أن تقود مراجعة الأداء �إىل ا�ستنتاج �أن الأهداف يف حاجة �إىل
تنقية ،وحينئذ تعد خطة جديدة للتطوير.
تعريف/ومراجعة
الر�سالة /والأهداف

امل�سح البيئي

مراجعة
كل خم�س �سنوات

حتديد الأهداف

خطة العمل
(لتنفيذ التح�سينات)

مراجعة الأداء
(تقومي الأداء)

�إعداد اخلطة

تنفيذ اخلطة

�سنوي
مراقبة
النتائج

ويف التعامل مع هذه املراحل يجب �أن ندرك �أنها ترتبط بعدد من امل�ستويات املختلفة للن�شاط مث ًال
للجامعة ككل� ،أو للوحدات الأكادميية والإدارية يف اجلامعة� ،أو للربامج الفردية �أو ملجموعات
الربامج التي يديرها الق�سم �أو الكلية.
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وعند التطبيق على التخطيط لتح�سني اجلودة ،يكون لبع�ض هذه اخلطوات معني خا�ص .مثال على
ذلك ،يجب �أن ي�شتمل امل�سح البيئي يف املرحلة الأولية على تقومي �شامل جلودة الأداء احلالية،
وحتليل املعوقات والفر�ص للتطوير .وميكن �أن يكون حتليل البيئة الرباعي � SWOTأداة تخطيط
مفيدة تلي التقومي الأويل.
التخطيط واملراجعة ال�سنوية:
عادة تق�سم �إ�سرتاتيجية التطوير الرئي�سة على فرتة خم�س �سنوات مع التنفيذ واملتابعة والتعديالت
خالل خطة العمل ب�صورة �سنوية .وميكن �أن تطبق االقرتاحات التالية على كل من خطط املدى
القريب ،واملراحل يف �إ�سرتاتيجية املدى البعيد.
التنفيذ :
من املهم �أخذ مالحظات عند التنفيذ للت�أكد من �أن خطوات التخطيط تنفذ طبقا للجدولة و مالحظة
�أي تباينات .ويجب ت�سجيل �أي �أحداث �أو م�شاكل غري متوقعة والتي يجب �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان يف
تف�سري النتائج.
مراقبة النتائج :
يجب مراقبة النتائج عند تنفيذ اخلطط ب�صورة م�ستمرة مع �إدخال التعديالت يف اال�سرتاتيجيات
عند ال�ضرورة �إذا تغريت الظروف� ،أو �إذا مل تتحقق النتائج املرغوب فيها .ويجب االحتفاظ ب�سجالت
�أي تعديالت يف الإ�سرتاتيجية و�أ�سبابها يف ملف خا�ص ال�ستخدامها يف املراجعات واملزيد من التحليل
والتخطيط.
تقومي الأداء :
تقومي الأداء مهمة رئي�سة ويجب �أن تكون خطوة ر�سمية حتلل فيها اخلطة والأحداث �أثناء فرتة
التنفيذ بحيث يالحظ التقدم ،وتتوفر الفر�صة للتعديالت يف اال�سرتاتيجيات �أو مراجعة الأهداف
�إذا كانت هناك حاجة لذلك.
ويجب االحتفاظ مبالحظات موجزة عن عمليات تقومي الأداء ،والتي ميكن �أن توفر الكثري من
املعلومات الالزمة للمزيد من التقومي العام واملو�سع يف املدى الأطول.
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خطة العمل :
بناء على تقومي الأداء يجب �إعداد خطة العمل ب�صياغة حمددة لأي تغيريات الزمة يف اخلطط
ً
الأولية للفرتة التالية .وي�شمل م�صطلح «العمل» الرتكيز على �أنه يلزم اتخاذ تو�صيات و�إجراءات
حمددة .وتنفيذ تلك التو�صيات يجب �أن يتابع ويراجع.
املراجعات الدورية:
من املهم عمل التغذية الراجعة دوريا و�إجراء مراجعة �شاملة ودقيقة ملنا�سبة وفعالية عمليات
الربنامج .ويجب �أن تكون املراجعة الدورية �شاملة ،وحتتوى على �إعادة فح�ص البيئة التي يعمل
فيها الربنامج ،و�أي تغيريات �أو تطورات متوقعة لأن�شطة الربنامج .وميكن �أن تقود عمليات املراجعة
هذه بالإ�ضافة �إىل �أي تغريات يف �سيا�سات اجلامعة �إىل تغيريات يف الأهداف متو�سطة املدى� ،أو حتى
يف احلاالت الق�صوى تعديالت يف الر�سالة .ويجب �أن يعد تقرير ي�شمل حتليل التغيريات يف اخلطط
الأ�صلية التي ميكن �أن تكون قد حدثت خالل الفرتة ،وتقوميات لدرجة النجاح يف حتقيق الأهداف،
وتقوميات لنقاط القوة وال�ضعف التي حتتاج �إىل تناولها يف التخطيط امل�ستقبلي ،والتخطيط
لال�ستجابات لهذه التقوميات.
ويكون الغر�ض الأويل من املراجعات الدورية دعم جهود الربنامج الذاتية للتح�سني� ،إال �أن التقارير
التي طورت لهذا الغر�ض ت�ستخدم �أي�ضا ك�أ�سا�س للمراجعات اخلارجية من قبل الهيئة.
الرتتيبات الالزمة لتخطيط ومراجعة جودة الربامج الأكادميية:
يجب �إعداد موا�صفات وتقارير خمتلفة تبني تفا�صيل مبنية على العنا�صر التالية لتخطيط
ومراجعة اجلودة التي تطبق على الربامج الأكادميية:
•لكل برنامج تعد موا�صفات لتحديد خطط تطوير الربنامج – ر�سالته و�أهدافه التعليمية،
واملقررات التي ي�شملها ،وخمرجات التعلم الرئي�سة يف �صورة نواجت تعلم م�ستهدفة ،وما هي
اال�سرتاتيجيات التعليمية التي يجب �أن ت�ستخدم لتطوير هذا التعلم ،وكيف �سيحدث
تقومي التعليم والتعلم ،ويجب تقومي اجلودة للمقرر .وبعد �إعداد هذه املوا�صفات ،ف�إنها
تتبع ب�صورة م�ستمرة ،رغم �أنها ميكن تعديلها من حني لآخر نتيجة للتجربة �أو للظروف
املتغرية.
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•لكل مقرر تعد موا�صفات معينة بحيث يكون وا�ضحا ملدر�سي املقرر ما الذي �سيقومون
بتعليمه ،وما م�ساهمته يف الربنامج كله ،وكيف يجب �أن تقا�س فعاليته .كما تطبق موا�صفات
املقرر �أي�ضا ب�صورة م�ستمرة طبقا للتغيريات الالزمة كنتيجة للتجربة .ويف الربامج التي لها
مكونات خربة ميدانية (مثل التدريب التعاوين) تعد موا�صفات للخربة امليدانية لتحديد
التخطيط والرتتيبات التنظيمية والعمليات للتقومي.
•يف نهاية كل �سنة (�أو يف كل مرة يتكرر فيها تدري�س املقرر) تعد تقارير بوا�سطة الأ�ستاذ
الذي در�س كل مقرر حتدد ما الذي حدث �أثناء تدري�سه ،وتقدم ملخ�صا بنتائج الطلبة.
ويجب �أن ت�سلم هذه التقارير ملن�سق الربنامج.
•عندما يت�سلم من�سق الربنامج تقارير املقرر فانه يعد تقرير الربنامج م�سجال املعلومات
الرئي�سة عن تقدمي الربنامج يف ال�سنة املعنية ،مع و�ضعه مالحظات عن �أي تو�صيات
للتح�سني يلزم �إدخالها على املوا�صفات.
ف�إذا حدث لأي �سبب �أنه مل ميكن تغطية مكونات مهمة من املقرر� ،أو �أنه كانت هناك تطورات
�أخرى غري متوقعة ،يجب تقدمي تفا�صيل عنها ملن�سق الربنامج بحيث ميكن �إدخال �أي
تعديالت الزمة يف مقررات الحقة لتعوي�ضها .كما ميكن �أي�ضا �أن تكون هناك حاجة �إىل
�إدخال تعديالت يف املقرر لأ�سباب �أخرى ،ويجب �أن يكون من�سق الربنامج يف موقف ميكنه
�أن يتناول فيه �أي اقرتاحات من هذا النوع ,مع الأخذ يف احل�سبان بت�أثريها على الربنامج
الإجمايل.
•يجب تدوين �أي تعديالت يف الربنامج �أو املقررات التي يتم �إجرا�ؤها يف كل من موا�صفات
الربنامج واملقرر ،وذلك مع ت�سجيل الأ�سباب لهذه التغيريات.
يو�ضح ال�شكل رقم ( )1تتابع عمليات التخطيط والتوثيق املذكور �أعاله.
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ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺳﻧﻭﻱ/ﺃﻭ ﻓﺻﻠﻲ

ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻘﺭﻳﺭ

ﺗﻭﺻﻳﻑ

ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ

�شكل ( :)1تتابع عمليات التخطيط والتوثيق
هذه الوثائق ،مع �أي مادة منا�سبة �أخرى مثل تقوميات املقرر �أو الربنامج� ،أو معلومات عن �أمور �أخرى
ت�ؤثر على الربنامج يجب االحتفاظ بها يف حمافظ املقررات ،وحمفظة الربنامج ،حتى ميكن الرجوع
لها كلما كانت هناك حاجة لذلك يف وقت الحق.
بالإ�ضافة �إىل الدورة ال�سنوية يجب عمل دورة من خم�س �سنوات للدرا�سات الذاتية الدورية للربنامج
لتتفق مع متطلبات �إعادة االعتماد الأكادميي التي تقوم بها الهيئة .ت�شمل هذه الدرا�سات الذاتية
الدورية احل�صول على تغذية راجعة من العمليات اجلارية ومراجعة كل �أوجه الربنامج يف �ضوء
التطورات خالل فرتة زمنية والتغيريات التى حدثت يف البيئة التي يتعلم فيها الطلبة.
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� 2.2أنواع املراجعة ال�شاملة
 1.2.2املراجعة الداخلية
يتم ذلك من خالل مرحلتني ،املرحلة الأوىل مرحلة �إلكرتونية من خالل من�صة �ضمان ،حيث يتم
فيها فح�ص معلومات الربامج التي مت رفعها على املن�صة (انظر الباب اخلام�س) ،واملرحلة الثانية
ت�شمل جوالت جودة ميدانية عقب الفح�ص الإلكرتوين حتت ا�شراف عمادة التطوير واجلودة،
وتنفذ هذه اجلوالت فرق م�شكلة من �أع�ضاء عمادة التطوير واجلودة وباال�ستعانة ببع�ض �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعة من ذوي اخلربة والذين ثبت متر�سهم و�إملامهم بق�ضايا اجلودة .ويتم خالل
اجلوالت مراجعة اجلودة الأكادميية لربامج الكليات من خالل حمكات معايري االعتماد الرباجمي
املو�ضوعة من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي .وعقب اجلوالت ير�سل تقرير للكليات
يحوي نقاط التميز وتو�صيات حت�سني للمحكات التي ت�ستوجب ذلك.
ولتحفيز الكليات يتم يف حفل �سنوي حتت رعاية معايل مدير اجلامعة مكاف�أة الربامج املتميزة
والواعدة باجلامعة ،كما يتم اال�ستفادة من تلك الزيارات لتقرير مدى جاهزية الربامج التي تنوي
التقدم للمركز الوطني للح�صول على االعتماد الرباجمي.
وللمزيد حول املراجعة الداخلية والهيكل التنظيمي للجودة يف اجلامعة ويف وحداتها وبراجمها
الأكادميية ميكن الرجوع �إىل دليل «�سيا�سة ونظام اجلودة يف جامعة الق�صيم».

 2.2.2املراجعة اخلارجية والر�أي امل�ستقل
تتم تلك املراجعات دوريا من خالل مراجعني م�ستقلني من ذوي اخلربات ت�ستقدمهم الكليات لهذا
ال�ش�أن ،ويتم تقومي كافة عمليات و�أن�شطة وخمرجات الربنامج بوا�سطة املراجعني امل�ستقلني ،ويقدم
تقريرا بنتائج التقومي �إىل عميد الكلية �أو وحدة اجلودة بالكلية.
امل�ستندات التي ميكن �أن يطلب املراجعون اخلارجيون االطالع عليها :
1 )1حما�ضر اجتماعات جمل�س الق�سم التي حتوي بنودا ترتبط بالأن�شطة التعليمية و�أعمال
اجلودة.
2 )2حما�ضر اجتماعات جلان الق�سم (جلنة تطوير اخلطط يف الق�سم ,جلنة اجلودة ,الخ).
3 )3كتيب دليل الكلية باللغتني العربية واالجنليزية.
4 )4كتيب دليل الق�سم باللغتني العربية واالجنليزية .
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5 )5ملف يحتوي على ال�سري الذاتية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم باللغتني العربية
واالجنليزية.
6 )6ملف يحتوي على الأبحاث املن�شورة لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم خالل الثالث �سنوات
الأخرية.
7 )7ن�سخ من الكتب امل�ؤلفة واملرتجمة لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم خالل الثالث �سنوات
الأخرية.
8 )8تقرير عن ح�ضور وم�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل.
9 )9تقرير عن ور�ش العمل والربامج التدريبية التي قام بها �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم.
1010ملف لكل مقرر يحتوي على (منهج املقرر Syllabusباللغتني العربية �أو االجنليزية
1111مناذج من امتحانات ف�صلية ونهائية وتقارير وواجبات و�إجابات منوذجية مع عينات
لالمتحانات امل�صححة والواجبات والأبحاث الخ).
1212ن�سخة من الكتب الدرا�سية املقررة واملعتمدة واملراجع ملقررات الق�سم.
1313ن�سخة من ا�ستبانات الطلبة واخلريجني و�أرباب العمل وتقرير نتائج اال�ستبانات املختلفة.
1414تقرير م�ؤ�شرات قيا�س الأداء.
1515تقرير املقارنات املرجعية مع برامج مثيلة (.)Benchmarking
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الباب الثالث

دورة توكيد اجلودة للربامج الأكادميية يف جامعة الق�صيم
 1.3ر�سالة الكلية و�أهدافها التعليمية
تبد�أ دورة توكيد اجلودة للربامج الأكادميية بتحديد ر�سالة الكلية و�أهدافها التعليمية .وتعك�س
الر�سالة ال�سبب يف/الغر�ض من وجود الكلية ,وتعرب الر�سالة عن جمال ن�شاط الكلية وحتاول
الإجابة عن :من نحن؟ وماذا نفعل؟ ومن ن�ستهدف؟ وتت�صف الر�سالة ب�أنها عبارة �شاملة وجامعة
و�سهلة الفهم ,ت�صف �سبب وجود الكلية وجماالت ن�شاطاتها الأ�سا�سية و�أهم الأطراف ذات العالقة.
تنبئ الأهداف التعليمية للكلية عما �سوف يكت�سبه الطالب نتيجة التعلم فيها ,وينبغي �أن تكون تلك
الأهداف مرتبطة باملعرفة والفهم واملهارات والقدرات والكفاءات والقيم التي �سوف يكت�سبها الطالب
بعد التخرج من �أحد الربنامج الأكادميية فيها.
ويجب �أن تعمل كل �أق�سام الكلية على حتديد الر�سالة والأهداف اال�سرتاتيجية والتعليمية للق�سم
ويجب �أن تتناغم مع ر�سالة الكلية و�أهدافها .وبالن�سبة للأق�سام التي تقدم �أكرث من برنامج درا�سي،
يجب �أن يحدد كل برنامج �أكادميي ر�سالته و�أهدافه التي تتناغم مع ر�سالة الق�سم و�أهدافه �أي�ضا.

 2.3دورة توكيد اجلودة
يجب �أن يحدد كل برنامج �أكادميي خمرجاته التعليمية (خمرجات التعلم) والتي تبني ما �سوف
يكت�سبه الطالب نتيجة التعلم يف الربنامج الأكادميي ,وينبغي �أن تكون تلك املخرجات مرتبطة
مبا�شرة باملعرفة والفهم واملهارات والقدرات والقيم والأخالق والكفاءات التي �سوف يكت�سبها الطالب
بعد التخرج من الربنامج الأكادميي.
كما يجب �أن تتوافق املناهج الدرا�سية ،و�أ�ساليب التقومي واملعايري امل�ستخدمة لتقومي الأداء مع
خمرجات التعلم.
ت�ستغرق دورة توكيد اجلودة خم�س �سنوات .وتبد�أ الدورة ب�إعداد تو�صيف املقرر وتقرير املقرر لكل
مقررات الربنامج الأكادميي كل ف�صل درا�سي مع مراعاة ارتباط تو�صيف املقرر بر�سالة و�أهداف
الربنامج .وميكن �إدخال حت�سينات على موا�صفات املقرر من التغذية املرجتعة من تقرير املقرر كل
ف�صل درا�سي.
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على التوازي مع تو�صيف وتقرير املقرر اللذان يعدان كل ف�صل درا�سي ،يعد تو�صيف الربنامج وتقرير
الربنامج �سنويا .وميكن �إدخال حت�سينات على تو�صيف مقررات الربنامج وتو�صيف الربنامج من
التغذية املرجتعة من تقرير الربنامج �سنويا.
ويف نهاية ال�سنة اخلام�سة ،تنتهي دورة توكيد اجلودة ،ويتم �إعداد تقرير الدار�سة الذاتية وجترى
مراجعة ر�سالة الربنامج و�أهدافه وتعديلها طبقا لتجربة اخلم�س �سنوات ،وتبد�أ الدورة التالية
والتي متر بنف�س املراحل �سالفة الذكر .ويبني �شكل رقم ( )2دورة توكيد اجلودة للربامج الأكادميية.

الدرا�سة الذاتية
(كل خم�س �سنوات)
تقرير املقرر
(كل ف�صل درا�سي)

ر�سالة الربنامج

تقرير الربنامج
(�سنوي ًا)

تو�صيف الربنامج
(مرة يف بداية خلطة)

تو�صيف املقررات
(مرة يف بداية اخلطة)

تغذية مرجتعة
* عند تو�صيف املقرر يجب حتديد املخرجات التي �سوف يحققها املقرر.
** عند تو�صيف الربنامج يجب حتديد الأهداف التعليمية للربنامج وخمرجات الربنامج.
�شكل ( :)2دورة توكيد اجلودة للربامج الأكادميية.
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 3.3حمتويات التقارير
وفيما يلي و�صف ملحتويات كل من التقارير �سالفة الذكر:
�أو ًال :تو�صيف الربنامج (�أنظر دليل تو�صيف الربنامج)
ي�شتمل تو�صيف الربنامج على ما يلي:
 أالتعريف بالربنامج ومعلومات عامة.1

1املقر الرئي�س للربنامج والفروع التي تقدمه

.2

�2سبب احلاجة للربنامج

.3

�3ساعات الربنامج

.4

4املهن /الوظائف التي يتم ت�أهيل الطالب لها

.5

5م�سارات الربنامج ونقط اخلروج �إن وجدت

.6

6عالقة الربنامج (�إن وجدت) مع الربامج الأخرى التي تقدمها الكلية �أو اجلامعة �أو الق�سم.

 بر�سالة و�أهداف وخمرجات الربنامج.1

1الر�سالة

.2

2الأهداف

.3

3عالقة الر�سالة بر�سالة امل�ؤ�س�سة/الكلية

.4

4خ�صائ�ص اخلريجني

.5

5خمرجات التعلم

 هاملنهج الدرا�سي-1

1مكونات اخلطة الدرا�سية :تت�ضمن متطلبات اجلامع والكلية والربنامج

-2

2مقررات الربنامج :املقررات الأ�سا�سية و االختيارية  ،وكذلك بيان مبتطلبات ال�ساعات
املعتمدة ،بالإ�ضافة �إىل تفا�صيل كاملة حول املقررات التي ينبغي �أن تدر�س يف كل ف�صل
�أو عام درا�سي.
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-3

3تو�صيف مقررات الربنامج

-4

4م�صفوفة خمرجات التعلم للربنامج :يتم الربط بني كل من خمرجات تعلم الربنامج
واملقررات وفق ًا للم�ستويات الثالثة (�س = م�ستوى الت�أ�سي�س  ،ر = م�ستوى املمار�سة  ،ت =
م�ستوى التمكن)

-5

5ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم امل�ستخدمة لتحقيق خمرجات التعلم للربنامج :يتم و�صف
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم واخلربات واملواقف التعليمية املختلفة مت�ضمنة
الأن�شطة ال�صفية والال�صفية املنا�سبة لتحقيق خمرجات التعلم امل�ستهدفة يف كل جمال من
جماالتها.

-6

6طرق تقييم خمرجات التعلم للربنامج :يتم و�صف �سيا�سات و�أ�ساليب وطرق التقومي امل�ستخدمة (
مبا�شرة وغري مبا�شرة) للتحقق من اكت�ساب الطالب ملخرجات التعلم امل�ستهدفة يف كل جمال
من جماالتها.

 .حالقبول والدعم الطالبي
-1

1متطلبات القبول بالربنامج

-2

 2برامج توجيه والتهيئة للطالب اجلدد

-3

3خدمات الإر�شاد ( :الأكادميي ،املهني ،النف�سي ،االجتماعي )

-4

4دعم ذوي االحتياجات اخلا�صة( :بطيئو التعلم ،ذوو الإعاقة ،املوهوبون ) ......

 جهيئة التدري�س واملوظفون.1

1االحتياجات من هيئة التدري�س والإداريني والفنيني.

.2

2التطوير املهني

 �إعداد هيئة التدري�س حديثي التعيني :و�ضح باخت�صار الإجراءات املتبعة لت�أهيل هيئةالتدري�س اجلدد حديثي التعيني (مبا يف ذلك بدوام جزئي �أو زائر)
 التطوير املهني لهيئة التدري�س :يو�ضح باخت�صار خطة و�إجراءات التطوير املهنيوالأكادميي لهيئة التدري�س ( مثل :جمال ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم ،تقييم الطالب،
اجلوانب املهنية  ....الخ)
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 حم�صادر التعلم واملرافق والتجهيزات1 .1م�صادر التعلم� :آلية توفري و�ضمان جودة م�صادر التعلم (الكتب  ،املراجع  ،م�صادر التعلم
الإلكرتونية ،مواقع الإنرتنت  ....الخ)
2 .2املرافق والتجهيزات( :املكتبات  ،املعامل  ،القاعات الدرا�سية  .....الخ)
3 .3الإجراءات املتبعة ل�ضمان توافر بيئة �صحية و�آمنة (طبق ًا لطبيعة الربنامج)
 خ�إدارة الربنامج ولوائحه.1

�1إدارة الربنامج

.2

2الهيكل التنظيمي للربنامج( :مت�ضمن ًا املجال�س ،الإدارات  ،الوحدات ،اللجان الدائمة...
الخ)

.3

3م�شاركة امل�ستفيدين :يتم و�صف �آلية متثيل وم�شاركة امل�ستفيدين يف تخطيط الربنامج
وتطويره (الطالب ،الهيئات املهنية ،اجلمعيات العلمية ،جهات التوظيف  ....الخ)
4لوائح الربنامج :يتم و�ضع قائمة بلوائح الربنامج ذات العالقة والرابط الإلكرتوين لها:
الئحة القبول والت�سجيل ،الدرا�سة واالختبارات ،التوظيف ،الت�أديب والتظلم ...الخ

.4

 د�ضمان جودة الربنامج-1

1نظام �ضمان اجلودة يف الربنامج� :.ضع الرابط الإلكرتوين لدليل نظام �ضمان اجلودة

-2

�2إجراءات مراقبة جودة الربنامج.

-3

�3إجراءات مراقبة جودة مقررات الربنامج التي ُتد ّر�س من خالل �أق�سام علمية �أخرى.

-4

4الإجراءات املتبعة للت�أكد من حتقيق التكاف�ؤ بني املقر الرئي�س للربنامج ( ب�شطريه :طالب،
طالبات) وبقية الفروع الأخرى.

-5

�5إجراءات تطبيق ال�ضوابط امل�ؤ�س�سية لل�شراكة التعليمية والبحثية (�إن وجدت)

-6

6خطة الربنامج يف قيا�س خمرجات التعلم على م�ستوى الربنامج و�آليات اال�ستفادة من
نتائجها يف عمليات التطوير.
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-7

7م�صفوفة تقومي جودة الربنامج
جماالت التقومي (قيادة الربنامج ،فاعلية التدري�س والتقومي ،م�صادر التعلم ،اخلدمات،
ال�شراكات  ....الخ)
م�صدر التقومي ( الطالب ،اخلريجون ،هيئة التدري�س ،قيادات الربنامج ،الإداريني،
املوظفني ،املراجع امل�ستقل  ....الخ)
طريقة التقومي (ا�ستطالعات الر�أي ،املقابالت  ،الزيارات  ......... ،الخ)
توقيت التقومي (بداية الف�صل الدرا�سي ،نهاية العام الأكادميي  .........الخ)

.8

8م�ؤ�شرات قيا�س �أداء الربنامج
حتدد الفرتة الزمنية لتحقيق م�ؤ�شرات الأداء امل�ستهدفة ،وحدد تلك امل�ؤ�شرات مبا يف
ذلك امل�ؤ�شرات املطلوبة من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وطريقة القيا�س
وتوقيتها ،والقيمة امل�ستهدفة لكل م�ؤ�شر.

 ذبيانات اعتماد التو�صيف رمرفقاتثاني ًا :تقرير الربنامج (�أنظر دليل تقرير الربنامج) :
يعد تقرير الربنامج �سنويا ،والذي ي�شتمل على املعلومات التالية:
 أمتابعة تنفيذ اخلطة ال�سابقة باح�صاءات الربنامج� -1إح�صائيات الطلبة ( يف �سنة التقرير)
 -2حتليل الدفعة احلالية (خلريجي العام الذي �أعد عنه التقرير):
 -3حتليل نتائج �إح�صاءات الربنامج
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 تتقومي خمرجات التعلم للربنامج .1نتائج تقييم خمرجات التعلم للربنامج
 .2حتليل نتائج تقييم خمرجات التعلم.
 ثموجز عن تقارير املقررات الدرا�سية .1تدري�س املقررات  /الوحدات املخطط لها
 .2املقررات ذات التباينات
 .3حتليل نتائج تقارير املقررات
 ج�أن�شطة الربنامج -1الإر�شاد والدعم الطالبي
� -2أن�شطة التطوير للهيئة التعليمية واجلهاز امل�ساند
 -3البحث العلمي واالبتكار
 -4ال�شراكة املجتمعية
 -5حتليل نتائج تقومي �أن�شطة الربنامج
 حتقومي الربنامج -1تقومي املقررات
 -2تقومي الطلبة جلودة الربنامج
 -3تقوميات �أخرى ( �إن وجدت)
 -4م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة للربنامج
 -5حتليل نتائج تقومي الربنامج
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 خال�صعوبات والتحديات التي واجهت �إدارة الربنامج دخطة تطوير الربنامج ذبيانات اعتماد التقرير رمرفقات التقريرثالث ًا :تو�صيف املقرر (�أنظر دليل تو�صيف املقرر) :
(جلميع �شعب مقررات الق�سم و�/أو الربنامج)
وي�شتمل توي�صف املقرر على ما يلي:
 أالتعريف باملقرر الدرا�سي بهدف املقرر وخمرجاته التعليمية -1الو�صف العام للمقرر
 -2الهدف الرئي�س للمقرر
 -3خمرجات التعلم للمقرر
 تمو�ضوعات املقرر ثالتدري�س والتقييم-1ربط خمرجات التعلم للمقرر مع كل من ا�سرتاتيجيات التدري�س وطرق التقييم
� -2أن�شطة تقييم الطلبة
 ج�أن�شطة الإر�شاد الأكادميي والدعم الطالبي حم�صادر التعلم واملرافق -1قائمة م�صادر التعلم2
 -املرافق والتجهيزات املطلوبة
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 ختقومي جودة املقرر داعتماد التو�صيفرابع ًا :تقرير املقرر (�أنظر دليل تقرير املقرر)
(جلميع �شعب مقررات الق�سم ،و�/أو الربنامج)
وي�شتمل تقرير املقرر على ما يلي:
 أالتعريف باملقرر بتنفيذ املقرر� -1ساعات املقرر (على م�ستوى الف�صل الدرا�سي)
 -2املو�ضوعات التي مل يتم تغطيتها
� -3سرتاتيجيات التدري�س
� -4أن�شطة /طرق التقييم
 -5التحقق من م�صداقية نتائج الطالب
 -6التو�صيات
 تنتائج الطالب -1توزيع التقديرات
 -2التعليق على نتائج الطالب
 -3التو�صيات
 ثخمرجات التعلم للمقرر -1نتائج قيا�س خمرجات تعلم املقرر
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 -2التو�صيات
 جتقومي جودة املقرر -.تقومي الطالب جلودة املقرر
 -2التقوميات الأخرى
 -3التو�صيات
 حال�صعوبات والتحديات خخطة تطوير املقرر� -1إجراءات تطوير املقرر
 -2اخلطة التطويرية للمقرر
خام�س ًا :تو�صيف اخلربة ميدانية (انظر دليل تو�صيف اخلربة امليدانية)
ي�شتمل تو�صيف اخلربة امليدانية على:
 أالتعريف مبقرر اخلربة امليدانية ومعلومات عامة عنهوي�شمل اال�سم وعدد ال�ساعات املعتمدة (�إن وجد) وامل�ستوى �أو ال�سنة الذى يقدم فيه
و�أوقات تقدميه و�أماكن مواقع اخلربة امليدانية ومعلومات عنها.
 بخمرجات تعلم مقرر اخلربة امليدانيةويحتوي على النقاط التالية:
 خمرجات التعلم املنا�سبة القابلة للقيا�س يف اخلانة املخ�ص�صة لكل جمال.ا�سرتاتيجيات التدري�س الداعمة واملتوافقة مع خمرجات التعلم امل�ستهدفة ،وطرق تقوميها.
طرق التقومي املنا�سبة التي تقي�س بدقة خمرجات التعلم وتق ِّومها ،وينبغي �أن تكون
خمرجات التعلم وا�سرتاتيجيات تدري�سها وطرق تقييمها متنا�سقة وتعمل مع ًا كعملية تعليم
وتعلم متكاملة.
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 تتو�صيف �أن�شطة اخلربة امليدانيةوي�شتمل على الآتي:
� -1أن�شطة الطلبة الرئي�سة خالل اخلربة امليدانية
 -2الواجبات وامل�شاريع والتقارير التي يكلف بها الطلبة
 -3الإجراءات املتَّبعة للح�صول على تغذية راجعة من الطالب حول جتربتهم يف اخلربة
امليدانية
 -4الهيكل التنظيمي مل�س�ؤوليات اخلربة امليدانية واتخاذ القرارات فيها (مبا يف ذلك �آلية
حل اخلالفات)
� -5آلية البت يف االختالفات بني التقوميات :عند ا�شرتاك امل�شرف على اخلربة امليدانية
مع �أع�ضاء هيئة تدري�س �آخرين يف م�س�ؤولية تقومي الطالب
 ثالتخطيط والإعداد -1حتديد املوقع امليداين :الإجراءات املتبعة التخاذ القرار ب�ش�أن حتديد مواقع اخلربة
امليدانية املنا�سبة
 -2حتديد الأ�ساتذة وامل�شرفني امليدانيني :الإجراءات املتبعة التخاذ القرار ب�ش�أن حتديد
�أع�ضاء هيئة التدري�س وامل�شرفني امليدانيني املنا�سبني
 -3حتديد الطالب :الإجراءات املتبعة التخاذ القرار ب�ش�أن حتديد ما �إذا كان الطالب
م�ؤه ًال لاللتحاق باخلربة امليدانية
� -4إدارة ال�سالمة و املخاطر :الإجراءات املتبعة التخاذ القرار ب�ش�أن ت�أمني احلماية
وتقليل املخاطر
 -5حل االختالفات يف التقييم� .إذا كان كل من امل�شرف امليداين وع�ضو هيئة التدري�س من
امل�ؤ�س�سة التعليمية يت�شاركان يف م�س�ؤولية تقييم الطلبة ،فما هي االجرات املتبعة حلل �أي
�إختالفات يف التقييم؟
 جتقومي اخلربة امليدانية55و�صف �إجراءات تقومي �أن�شطة اخلربة امليدانية و تو�صيات التح�سني من قبل كل من:
 -الطالب�ِ :صف �إجراءات التقومي
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 الطاقم الإ�شرايف امليداين� :صف �إجراءات التقومي الطاقم الإ�شرايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤ�س�سة التعليمية� :صف �إجراءات التقومي: جهات �أخرى (اخلريجون ،اجلهات املتعاونة  ،املق ّوم امل�ستقل ،وغريهم)� :صف �إجراءات التقومي�ساد�س ًا :تقرير اخلربة امليدانية (انظر دليل تقرير اخلربة امليدانية)
ي�شتمل تقرير اخلربة امليدانية على:
 .أمعلومات عامة عن مقرر اخلربة امليدانية
وي�شمل اال�سم وعدد ال�ساعات املعتمدة (�إن وجد) وال�شخ�ص امل�س�ؤول عن املقرر وامل�ستوى �أو
ال�سنة الذى يقدم فيه و�أوقات تقدميه و�أماكن مواقع اخلربة امليدانية ومعلومات عنها.
 .بالتغيريات �أوالتعديالت التي ُط ّب َقت خالفا ملا ورد يف تو�صيف اخلربة امليدانية
وذلك فيما يخ�ص الأتي :الطالب املق ّيدون يف اخلربة امليدانية -امل�شرفون امليدانيون-
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الهيئة التعليمية يف الربنامج -الرتتيبات التنظيمية -دعم
وتوجيه الطالب -خمرجات التعلم ...الخ
 تالنتائج -1عدد الطالب الذين �سجلوا املقرر منذ بداية اخلربة امليدانية:
 -2عدد الطالب الذين �أمتوا اخلربة امليدانية
 -3توزيع تقديرات الطلبة
 -4حتليل للعوامل التي �أثرت يف النتائج (�إن وجدت):
 ثم�سائل �إدارية وت�شمل�سواء بامل�ؤ�س�سة �أو يف املواقع امليدانية.
 -1امل�صاعب الإدارية التي مت ر�صدها
ً
 -2ت�أثري �أيً من تلك امل�صاعب على خمرجات تعلم الطالب.
 -3الإجراءات املقرتحة لتفادي تلك امل�صاعب الإدارية عند �أي تنفيذ للخربة امليدانية
م�ستقب ًال.
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 جتقييم �أن�شطة اخلربة امليدانيةكل من:
و�صف الإجراءات التي ا ُتبعت لتقومي اخلربة امليدانية من قبل ٍ
 الطالب :الإجراءات التي ا ُتبعت لتقومي الطالب للخربة امليدانية: الطاقم الإ�شرايف امليداين :الإجراءات التي ا ُتبعت لتقومي الطاقم الإ�شرايف امليداين للخربةامليدانية مع ذكر التو�صيات للتح�سني
 الطاقم الإ�شرايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤ�س�سة التعليمية :الإجراءات التي ا ُتبعت لتقوميالطاقم الإ�شرايف من اع�ضاء هيئة التدري�س للخربة امليدانية مع ذكر التو�صيات للتح�سني
 جهات �أخرى (اخلريجون  ،املق ّوم امل�ستقل ،وغريهم) :الإجراءات التي ا ُتبعت لتقومي اجلهاتالأخرى للخربة امليدانية مع ذكر التو�صيات للتح�سني
 تقومي الطلبة للخربة امليدانية�( :أرفق ملخ�ص نتائج اال�ستطالع)يذكر �أهم نقاط القوة وتو�صيات التح�سني
رد �أ�ستاذ اخلربة امليدانية� ،أو فريق اخلربة امليدانية على هذا التقومي:
 تقوميات �أخرى (من قبل رئي�س الق�سم� ،أو مالحظات الزمالء� ،أو املقوم امل�ستقل� ،أو مراجعةاالعتماد� ،أو تقومي من جهات �أخرى ذات عالقة).
يذكر �أهم نقاط القوة وتو�صيات التح�سني
رد �أ�ستاذ اخلربة امليدانية� ،أو فريق اخلربة امليدانية على هذا التقومي:
 حالتخطيط للتطوير مدى حتقق الإجراءات املقرتحة لتطوير اخلربة امليدانية يف التقارير ال�سابقة (�إن وجدت)والإجراءات املقرتحة يف �آخر تقارير اخلربة امليدانية
 الإجراءات املُ َت َخ َذة والنتائج والتحليل(بناء على اخلربات ال�سابقة� ،أو
 تذكر الإجراءات الإ�ضافية املتخذة لتح�سني اخلربة امليدانيةً
التقارير� ،أواال�ستطالعات� ،أوالآراء امل�ستقلة� ،أوالتقومي).
 -خطة العمل للعام/الف�صل الدرا�سي القادم
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�سابع ًا :تقرير الدرا�سة الذاتية (�أنظر دليل تقرير الدرا�سة الذاتية)
o
o
o
o
o
o
o

عد الدرا�سة الذاتية الرباجمية فح�ص ًا م�ستفي�ض ًا ملدى جودة الربنامج ،وي�أخذ
ُ oت ُّ
ً
ب�شكل دقيق وفقا ملعايري
يف اعتباره حتليل مدى حتقيق ر�سالة و�أهداف الربنامج
ٍ
�ضمان اجلودة واالعتماد التي و�ضعها املركز.
بحثي عن جودة الربنامج ،لذا ينبغي �أن ت�شتمل
تقرير
oوتعترب هذه الدرا�سة مبثابة
ٍ
ٍ
كافية لتعريف القارئ بطبيعة �إجراءات التق�صي وجمع الأدلة التي
معلومات
على
ٍ
ٍ
ُب ِن َيت على �أ�سا�سها النتائج ،مما يك ّون الثقة ب�أن تلك النتائج ذات م�صداقية.
oوينبغي دعم النتائج بالأدلة ،مع التحقق من حتليل الأدلة من قبل �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص م�ستقلني ذوي خربة ،وقادرين على �إعطاء ر�أي م�ستقل.
قر�أ
oكما ينبغي �أن يحتوي هذا التقرير على كافة املعلومات ال�ضرورية لكي ُي َ
متكامل ي�شمل كافة جوانب جودة الربنامج.
كتقرير
ٍ
ٍ
oويجب �أن ت�ستكمل كافة فقرات تقرير الدرا�سة الذاتية الرباجمية من قبل
القائمني على الربنامج يف مقره الرئي�س ،مع تقدمي املعلومات املطلوبة من كافة
الفروع التي تقدم الربنامج نف�سه.
oوينبغى على كل فر ٍع للربنامج تقدمي درا�سة ذاتية خمت�صرة تت�ضمن فقرات
املعلومات واالح�صاءات والتحليالت �إىل جانب تقومي املعايري الرئي�سة.
oوبعد اكتمال التحليل و�إدراج املعلومات املطلوبة ،يقوم املقر الرئي�س للربنامج
بتقدمي الدرا�سة الذاتية كاملة -مع الن�سخ املخت�صرة -للمركز.

يبد�أ القرير بامللخ�ص التنفيذي
 .ويف هذا ال�صدد يجب �أن يتم تقدمي:
·و�صف ًا موجز ًا بالإجراءات املتبعة والرتتيبات الإدارية للدرا�سة الذاتية
·ر�سم ًا تخطيط ًا ميثل كيفية تنظيم �إجراءات �ضمان اجلودة
·و�صف ًا بع�ضوية اللجان ومهامها وجهات العمل
ثم ي�شتمل التقرير على ما يلي:
 -1ملف الربنامج
 1.1ر�سالة الربنامج
� 2.1أهداف الربنامج
 3.1موجز عن تاريخ الربنامج
 4.1التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية للربنامج
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 5.1قائمة ب�أبرز �إجنازات الربنامج واجلوائز التي ح�صل عليها
 6.1حالة االعتماد للربنامج �أو مراجعات �سابقة ( �إن وجدت )
 7.1اجمايل ال�ساعات املعتمدة
 8.1ال�سنة التح�ضريية �أو الت�أ�سي�سة ( �إن وجدت)
 9.1امل�سارات الرئي�سة للربنامج
 10.1نقاط التخرج املتو�سطة للربنامج (�إن وجدت)
 11.1الفروع التي تقدم الربنامج
 12.1البيانات الإح�صائية للربنامج الأكادميي
 1.12.1تطور �أعداد الطالب املتلحقني بالربنامج
 2.12.1ت�صنيف الطالب ح�سب نظام الدرا�سة (خالل العام احلايل)
 3.12.1تطور �أعداد خريجي الربنامج
 4.12.1معدل الإمتام /التخرج الظاهري
� 5.12.1أعداد هيئة التدري�س
 6.12.1ت�صنيف هيئة التدري�س وفق ًا لنظام الدرا�سة
 7.12.1التقومي العام للبيانات الإح�صائية للربنامج الأكادميي
 .2الدرا�سة الذاتية للربنامج
 1.2عمليات الدرا�سة الذاتية
 2.2م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة واملقارنة املرجعية
 1.2.2منهجية الربنامج يف حتديد املقارنة املرجعية الداخلية واخلارجية
 2.2.2ملخ�ص م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة و املقارنة املرجعية
 .3التقومي وفقا ملعايري �ضمان اجلودة
املعيار الأول :الر�سالة والأهداف
املعيار الثاين� :إدارة الربنامج و�ضمان جودته
املعيار الثالث  :التعليم والتعلم
املعيار الرابع :الطالب
املعيار اخلام�س :هيئة التدري�س
املعيار ال�ساد�س :م�صادر التعلم واملرافق والتجهيزات
 .4التقوميات امل�ستقلة
·تو�صف العملية امل�ستخدمة يف احل�صول على تعليقات م�ستقلة عن جودة الربنامج ،و�صحة
التحليالت املتبعة يف التقرير.
·تقدم قائمة بالتو�صيات ،وامل�سائل التي �أثارها املق ِّوم امل�ستقل �أو املقومون امل�ستقلون
·يبني ا�ستجابة الربنامج فيما يتعلق بالتو�صيات �أو امل�سائل التي �أثريت يف تقرير املقوم امل�ستقل (�أو املقومني امل�ستقلني)
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 .5النتائج
عال من اجلودة
 تو�ضح �أهم جوانب الربنامج التي حققت جناح ًا مميز ًا �أو م�ستوى ٍ تو�ضح �أهم جوانب الربنامج ذات الأولوية يف التح�سني -6مقرتحات تنفيذية
يجب �أن ت�ستند التو�صيات التنفيذية �إىل �أولويات التح�سني وامل�سائل الأخرى التي مت حتديدها يف
هذا التقرير ،وتقدم اخلطة التنفيذية وحتوي التو�صية التنفيذية و م�س�ؤولية التنفيذ و توقيت التنفيذ و املوارد
املطلوبة.

 -7املرفقات
ت�شمل املرفقات:
-1-175469158تقرير املراجعة اخلارجية �أو زيارة االعتماد (�إن وجدت) وا�ستجابةالربنامج للتو�صيات الواردة فيه
-1-175469158بيان تف�صيلي لهيئة التدري�س مت�ضمن ًا اال�سم  ،اجلن�س ،اجلن�سية ،امل�ؤهلونظام الدرا�سة (انتظام  ،تعلم عن بعد)  ،الرتبة العلمية ،التخ�ص�ص العام ،التخ�ص�ص
الدقيق ،اجلامعة التي تخرج فيها ،قائمة املقررات التي يد ِّر�سها يف العام احلايل.
-1-175469158تقرير �إجراءات التقومي الذاتي للربنامج (مت�ضمن ًا ع�ضوية اللجانوفرق العمل ومهامها وامل�سمى الوظيفي لكل ع�ضو وو�صف لإجراءات �إعداد كل معيار)
-1-175469158تقرير حتليلي متكامل مل�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة للربنامج (مت�ضمن ًا�إجتاهات الأداء واملقارنات املرجعية وفق ًا للجن�س و الفروع /املواقع)
-1-175469158-تقرير الر�أي امل�ستقل للتقومي الذاتي للربنامج
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الباب الرابع

دورة قيا�س خمرجات وتقومي الربامج الأكادميية
خمرجات (نواجت) التعلم تذكر بوا�سطة جمل حمددة تبني ماميكن للطالب �أن يظهره مع نهاية
الربنامج من املعارف وجمموعة مهارات التفكري وحل امل�شكالت ،والقدرات مثل القدرة على العمل
بفعالية يف جمموعات ،والقدرة على القيادة ،والقدرة على التوا�صل مع �أنواع خمتلفة من اجلمهور
ب�شكل فعال ،والقدرة على ا�ستق�صاء امل�شكالت اجلديدة وغري املتوقعة با�ستخدام م�صادر متنوعة
ً
ال�سريعة
للمعلومات ،وااللتزام بالتعلم مدى احلياة جلعل اخلريجني �أقدر على مواكبة التطورات
ال�شخ�صية مثل الأمانة واملوثوقية ،والكفاءات مثل �إجادة الإجناز
وال�سمات
للمعارف يف جماالتهم،
ِ
ِ
يف جماالت حمددة بعينها.
وك�سيا�سة للجودة يف جامعة الق�صيم وحتقيق ًا للمعايري املطورة للمركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي ،ينبغي �أن يتم �صياغة خمرجات التعلم يف الربامج ب�شكل يت�سق مع خ�صائ�ص اخلريجني
على م�ستوى جامعة الق�صيم:
.1

1امتالك احلقائق واملعلومات والأفكار والق�ضايا واالجتاهات والنظريات واملعارف املتعلقة
بتخ�ص�صه.

.2

2امتالك الفهم املنهجي واالطالع الوا�سع يف مو�ضوعات التخ�ص�ص.

.3

3القدرة على التحليل والتقومي النقدي للمعلومات واملفاهيم والطرق والنظريات املرتبطة
بالتخ�ص�ص.

.4

4القدرة على تطوير معارف جديدة مكت�سبة من خالل بحث علمي مبتكر ي�سهم ب�شكل عام
يف جمال التخ�ص�ص.

.5

5امتالك املهارات االدراكية والفنية لتحليل البيانات واملعلومات ومعاجلتها.

.6

6القدرة على ابتكار وت�صميم وتنفيذ عمليات البحث ب�صورة م�ستقلة.

.7

7القدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة وتوىل دور القيادي ،ومعاجلة امل�شكالت.

.8

8لديه مهارات حل امل�شكالت الواقعية يف امليدان من خالل الربط بني املعرفة وتطبيقاتها.

.9

9الوعي ب�أخالقيات املهنة و�أخالقيات البحث العلمي واخالقيات التعامل مع التكنولوجيا
وادواتها.

وبحيث يكون قيا�س هذه اخل�صائ�ص يعتمد على قيا�س خمرجات تعلم الربامج الأكادميية بالإ�ضافة
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�إىل و�سائل القيا�س على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي كا�ستطالعات �أراء اخلريجني وجهات التوظيف.
ويعد قيا�س املخرجات – بعد �صياغتها والت�أكد من ات�ساقها مع خ�صائ�ص اخلريجني  -وتقوميها عملية
م�ستمرة ،وال تنتهي بانتهاء الدورة .فعند انتهاء الدورة يتم عمل تقومي لها لإدخال �أي تعديالت
عليها من خالل درا�سة دورتها املنق�ضية .وبعد ذلك تبد�أ دورة جديدة طبقا ملا ميكن �إدخاله عليها
من تعديالت.

� 1.4أدوات قيا�س خمرجات الربنامج واملقرر
يتم قيا�س خمرجات تعلم الربامج واملقررات ب�شكل مبا�شر (مث ًال :االختبارات) �أو غري مبا�شر (مث ًال:
اال�ستبانات وا�ستطالعات الر�أي).
ت�شتمل �أدوات قيا�س خمرجات الربنامج �ضمن هاتني الفئتني على ما يلي:
( )1منوذج مقايي�س التقومي الذاتي اخلا�ص بالتقومي الرباجمي يف التعليم العايل ،والذي يجب
تعبئته من قبل(بامل�شاركة مع جمموعات تركيز للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س واخلريجني وجهات
التوظيف وغريهم من امل�ستفيدين عند �إعداد الدرا�سة الذاتية).
( )2املقارنات املرجعية  Benchmarkingوالتي تقارن فيها خمرجات الربنامج وبع�ض م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء مع خمرجات وم�ؤ�شرات قيا�س الأداء يف برامج �شبيهة (�أنظردليل م�ؤ�شرات قيا�س
الأداء ودليل املقارنة املرجعية).
( )3التقومي امل�ستقل من مراجعني خارجيني.
( )4اال�ستبانات التي يعبئها كل من الطلبة واخلريجني و�أرباب العمل (وهي متاحة على موقع عمادة
التطوير واجلودة وينبغي تعبئتها �سنوي ًا من قبل كافة الربامج يف اجلامعة ورفع نتائجها على من�صة
�ضمان اخلا�صة باملركز الوطني للتقومي واالعتماد) .وتت�ضمن هذه اال�ستبانات  5ا�ستبانات �إلزامية:
•ا�ستبانة مقرر درا�سي
•ا�ستبانة خربة الطالب
•ا�ستبانة برنامج
•ا�ستبانة اخلريجني
•ا�ستبانة جهات التوظيف
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( )5م�ؤ�شرات قيا�س الأداء (�أنظر دليل م�ؤ�شرات قيا�س الأداء).
( )6ا�ستخدام �أدوات القيا�س والتقييم ( Rubricsجمموعة وا�ضحة متدرجة من املعايري لتقييم
حتقيق الأهداف التعليمية ونواجت التعلم) على م�ستوى الربنامج.

 2.4دورة قيا�س خمرجات وتقومي الربامج الأكادميية
باال�ستعانة باخلطوط الإر�شادية املقدمة من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وبدرا�سة
جتارب بع�ض اجلامعات الأخرى� ،صممت دورة قيا�س املخرجات وتقوميها لتحقيق الأهداف التالية:
.1

1احل�صول على معلومات كافية ودقيقة عن �أداء كل برنامج يف الكلية للم�ساعدة يف اتخاذ
القرارات وعمل التو�صيات ال�صحيحة والتي تدعم تعلم الطالب وحت�سن فعالية الربامج
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.

.2

2جعل قيا�س النتائج وتقوميها عملية منظمة تتبع مراحل معرفة تعريفا جيدا وطبقا
جلدول زمني وا�ضح.

.3

�3ضمان م�شاركة جميع الأطراف املعنية بعملية التعلم والتعليم (الطلبة� ,أع�ضاء هيئة
التدري�س ,الإداريني والعاملني بالكلية) يف كل �أن�شطة ومراحل التقومي لنواجت الربنامج.

.4

4توكيد �أن امل�شاركة الفعالة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف عملية تقومي خمرجات الربنامج
متثل جزءا مهما من �أعباء ومهام �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بالكلية.

.5

5الرتكيز على الإ�شراف على �أن�شطة تقومي خمرجات الربنامج كعملية �ضرورية لر�ؤ�ساء
الأق�سام والعمداء.

.6

6تكامل �أن�شطة التقومي مع عمل املقررات لت�سهيل عملية التقومي ،و�ضمان حتفيز الطلبة
لال�ستجابة لأدوات التقومي والأن�شطة الأخرى.

.7

�7ضمان دقة و�صحة كل �إجراءات تقومي املخرجات.
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ويبني �شكل ( )1دورة قيا�س املخرجات وتقوميها.

�شكل  :1دورة قيا�س املخرجات وتقوميها
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الباب اخلام�س

االعتماد الأكادميي الوطني الرباجمي
 1.5متطلبات معايري االعتماد الأكادميي الرباجمي
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 2.5معايري االعتماد الأكادميي الرباجمي
طور املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي يف  2018معايري االعتماد الربامي لت�صبح �ستة
معايري بدال من املعايري القدمية الإحدى ع�شر ،وتفا�صيلها كما هو مبني تاليا.

املعيار الأول :الر�سالة والأهداف
يجب �أن تكون ر�سالة الربنامج مت�سقة مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية ،كما يتم تطبيق ر�سالة الربنامج
على الأهداف ومتطلبات الربنامج املعني ،ويجب �أن تحُ دَّ د الر�سالة بو�ضوح وب�شكل مالئم لأهداف
الربنامج الأ�سا�سية و�أولوياته ،و�أن تكون م�ؤثرة يف توجيه التخطيط له وتنفيذه.
ات�ساق ر�سالة الربنامج مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة اليعني �ضرورة �شمولها لكل املحاور املوجودة يف ر�سالة
اجلامعة ،حيث �أن ر�سالة اجلامعة تتحقق بكل جهود الربامج والعمادات والوحدات امل�ساندة
والإدارات يف اجلامعة ،والتخطيط والقرارات كلها يجب �أن ت�صب يف اجتاه حتقيق الر�سالة .،كما
يجب �أن تكون هناك �آلية و�ضع وتطوير الر�سالة.
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املعيار الثاين� :إدارة الربنامج و�ضمان جودته
قيادة الربنامج الإدارية م�س�ؤولية رئي�س الق�سم ،والقيادة الأكادميية م�س�ؤولية رئي�س الق�سم ومن�سق
اجلودة (مدير الربنامج ل�ش�ؤون اجلودة) .يجب �أن ُتظهِر �إدارة الربنامج قياد ًة ف َّعالة ،ويجب �أن
تعك�س توازن ًا منا�سب ًا بني امل�س�ؤولية �أمام الإدارة العليا ،و�أمام امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تقدِّ م الربنامج،
وبني املرونة الالزمة لتلبية املتطلبات املحددة للربنامج املعني .كما يجب �إ�شراك الأطراف املعنية
(مثل الطالب ،واجلهات املهنية ،وجهات التوظيف ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س) يف �إجراءات التخطيط،
ويف و�ضع الغايات والأهداف وا�ستعرا�ض ما حتقق من نتائج واال�ستجابة لها.
ٌ
م�ستقلة للطالبات فيجب �أن تكون املوارد متماثلة مع �أق�سام الطالب ،كما يجب �أن
أق�سام
�إن كان هناك � ٌ
إ�شراك لأق�سام الطالبات مماثلٌ
ٌ
توا�صل فعالة بني اجلهتني ،ويجب �أن يكون هناك �
يكون هناك �آلية
ٍ
لإ�شراك �أق�سام الطالب يف �إجراءات التخطيط واتخاذ القرارات ،ويجب متابعة جودة تدري�س
ً
ا�ستجابة للتغذية
�سريع
ب�شكل
ب�شكل م�ستمر واتخاذ التعديالت
ككل
ٍ
ٍ
املقررات والربنامج الأكادميي ٍ
ٍ
الراجعة ووفق ًا لتطورات البيئة اخلارجية التي ت�ؤثر يف الربنامج الأكادميي.
ي�شمل معيار الثاين املعايري الفرعية التالية:
� 1-2إدارة الربنامج
� 2-2ضمان جودة الربنامج

املعيار الثالث :التعليم والتعلم
خمرجات التعلم للربنامج ت�صاغ بحيث تبني ما يكت�سبه الطالب من معارف ومعلومات وقدرات ومهارات
وقيم عند تخرج الطالب ،وخمرجات التعلم للمقرر ت�صاغ بحيث تبني ما يكت�سبه الطالب من معارف
ومعلومات وقدرات ومهارات وقيم بنهاية املقرر ،وتربط مبخرجات الربنامج ككل.
بو�ضوح وتتما�شى مع الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
يجب �أن تكون خمرجات تعلم الطالب حمدد ًة
ٍ
(الإطار الوطني للم�ؤهالت �سابقا) ،ومتطلبات العمل �أو املمار�سة املهنية ،وال بد من تقومي م�ستويات
منا�سبة ومقارنتها مرجعي ًا مع نقاط مرجعية خارجية
إجراءات
التعلم والتحقق منها من خالل �
ٍ
ٍ
حمددة وذات عالقة ،ويجب �أن ُتق َّوم جودة التعليم ومدى فاعلية الربامج من خالل تقومي �أداء
الطالب ،ومن خالل ا�ستق�صاء �أراء اخلريجني وجهات التوظيف ،مع ا�ستخدام التغذية الراجعة من
أ�سا�س خلطط التطوير امل�ستقبلية.
تلك الأطراف
ٍ
كدليل و� ٍ
�إذا كان للربنامج ق�سم للطالب و�آخر للطالبات فيجب �أن تكون معايري اجلودة وم�صادر التعلم متماثلة،
و�أن تت�ضمن التقوميات بيانات منف�صلة عن كل ق�سم .كما يجب تقدمي و�صف لإجراءات اال�ستجابة
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ملتطلبات �ضمان اجلودة التي مت ا�ستخدامها للتحقق من �أن الإطار التنظيمي والرتتيبات املتَّبعة
ب�شكل �صحيح (على �سبيل املثال� ،إذا اتخذت �إجراءات
للتحقق من �أن عملية التعليم والتعليم ت�سري
ٍ
للتحقق من م�ستويات التح�صيل العلمي للطالب مقارنة بجهات مرجعية خارجية منا�سبة ،واذكر ما
الذي مت تنفيذه من هذه الإجراءات؟ وما النتائج التي مت التو�صل �إليها؟)
ي�شمل معيار التعليم والتعلم املعايري الفرعية التالية:
 1-3ت�صميم خ�صائ�ص اخلريجني وخمرجات التعلم
من الإجراءات املتبعة ل�ضمان ان�سجام خمرجات تعلم الطالب امل�ستهدفة مع الإطار ال�سعودي
للم�ؤهالت (الإطار الوطني للم�ؤهالت �سابقا) ،ومتطلبات العمل الوظيفي �أو املهني كما حددتها
تو�صيات اخلرباء �أو متطلبات اجلهات املهنية �أو جهات االعتماد ذات العالقة:
املراجعة الدقيقة للإطار ال�سعودي للم�ؤهالت.اال�ستق�صاء الدوري ملا يحتاجه �سوق العمل من معارف ومهارات وقدرات وقيم.االقتبا�س من املخرجات التي حتددها بع�ض جهات االعتماد. 2-3املنهج الدرا�سي
مكونات املنهج من متطلبات اجلامعة و متطلبات الكلية و متطلبات الربنامج و م�شروع التخرج والتدريب
امليداين � /سنة االمتياز مع حتديد الإجباري واالختياري .......
 3-3جودة التدري�س وتقييم الطالب
ي�شمل هذا املعيار الفرعي معلومات حول خطط ا�سرتاتيجيات التدري�س لتطوير خمرجات التعلم
امل�ستهدفة للربنامج ،وتقومي جودة التدري�س ،والإجراءات املتبعة يف �إعداد تقارير املقررات
الدرا�سية وتقرير الربنامج ،وكيفية اال�ستفادة منها ،وينبغي �أن تت�ضمن هذه الفقرة جدو ًال يبني
ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يتم تقومي تدري�سهم ب�شكل منتظم من خالل ا�ستطالع �آراء
الطالب (�أو من خالل �آليات �أخرى).
كما ي�شمل عمليات امل�ساعدات التعليمية للطالب مثل ال�ساعات املكتبية وتعليم الأقران ،الدورات
التعليمية ....
ويتم عر�ض اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها ب�ش�أن جودة الربنامج نتيجة ال�ستخدام �إجراءات
تقومي الربنامج ومراجعته ،كما ينبغي الإ�شارة �إىل املعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات ونتائج ا�ستطالعات
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الر�أي ،كلما كان ذلك منا�سب ًا.
كما يتم تقومي الطالب وهو تقومي خمرجاتهم عن طريق و�سائل قيا�س مبا�شرة و�أخرى غري مبا�شرة.

املعيار الرابع :الطالب
ً
ً
ً
ومتجاوبة مع احتياجات الطالب الذين يلتحقون
وعادلة
فعالة
يجب �أن تكون �إجراءات القبول
وا�ضحة عن متطلبات الربنامج الأكادميي ومعايري
معلومات
بالربنامج الأكادميي ،ويجب �إتاحة
ٍ
ٍ
القبول ومعايري �إمتام الربنامج الأكادميي للطالب الراغبني يف االلتحاق به وعند حاجة �ألطالب
لها يف �أي مرحلة من مراحل الربنامج الالحقة ،ويجب �أن تكون �آليات ت�سوية املنازعات وا�ستئناف
ً
عادل ،كما يجب �أن ُيقدَّ م الإر�شاد الوظيفي للطالب
ومن�شورة ،وتدار ب�شكل
بو�ضوح
مبينة
القرارت
ٍ
ٍ
ٍ
فيما يتعلق بالوظائف ذات ال�صلة مبجاالت الدرا�سة التي يتعامل معها الربنامج.
جانب كبري من م�س�ؤولية حتقيق هذا املعيار تقع على عاتق �إدارة امل�ؤ�س�سة التعليمية �أكرث منه على
ً
ٌ
�إدارة الربامج ،بينما الربنامج م�س�ؤول عن تقومي جودة هذا املعيار.

املعيار اخلام�س :هيئة التدري�س
يجب �أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س م�ؤهلني على النحو الأمثل ولديهم اخلربات املنا�سبة لتحمل
خمتلفة من
م�س�ؤوليات التدري�س املوكلة �إليهم وال�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س املنا�سبة لأنوا ٍع
ٍ
خمرجات التعلم ،وللم�شاركة يف الأن�شطة الرامية �إىل حت�سني فاعلية التعليم.
يجب تبيان م�ؤهالت وخربات �أع�ضاء هيئة التدري�س املرتبطة مبتطلبات الربنامج .ويجب �إبراز ما
ً
قائمة بنقاط القوة،
ي�ؤكد جودة م�ؤهالت وخربات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقدِّ م تقرير ًا يت�ضمن
وتو�صيات التح�سني ،و�أولويات التنفيذ.

املعيار ال�ساد�س :م�صادر التعلم واملرافق والتجهيزات
ً
كافية لتلبية متطلبات الربنامج
يجب �أن تكون مواد امل�صادر التعليمية واخلدمات املرتبطة بها
معلومات عن
واملقررات املقدمة فيه ،وي�سهل و�صول الطالب �إليها عند احلاجة ،والبد من توفري
ٍ
وقت كايف لتوفري ما يلزم من امل�صادر
متطلبات الربنامج الأكادميي من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ٍ
املطلوبة ،ويجب �أن ي�شارك الأ�ساتذة والطالب يف تقومي ما يتم توفريه من م�صادر ،علم ًا �أن املتطلبات
اخلا�صة باملراجع وم�صادر البيانات على �شبكة الإنرتنت وقاعات احلا�سب الآيل وامل�ساعدة يف
ا�ستخدام هذه التجهيزات �سوف تتنوع تبع ًا لطبيعة الربنامج الأكادميي ومنهجية تدري�سه.
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يجب �أن تكون املرافق منا�سبة وتهيء الأجواء حل�سن �سري العملية التعليمية وتعمل على ت�سهيل
�أن�شطة الربنامج.
بجب تو�ضيح �إجراءات ت�أمني م�صادر التعلم الالزمة للربنامج ،مبا يف ذلك الفر�ص املتاحة لطاقم
التدري�س �أو �إداريي الربنامج لتوفري امل�صادر ال�ضرورية ،وكذلك معلومات عن اخلدمات املقدمة
و�أوقات توفرها ،ومدى َت َ�ساوي توفري م�صادر التعلم بني �شطري الطالب والطالبات ،وغري ذلك.
يجب تو�ضيح مالئمة املرافق والتجهيزات (قاعات الدرا�سة واملعامل و�أماكن اال�ستذكار وجتهيزات
ال�شبكة الدولية واملكتبات�.....إلخ) املتاحة لأن�شطة الربنامج.
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الباب ال�ساد�س

من�صة �ضمان
 1.6مقدمة
انطالق ًا من حر�ص املركز الوطتي للتقومي واالعتماد الأكادميي على امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية
اململكة  2030وبرنامج التحول الوطني ،ودعم التوجهات الوطنية يف قطاع التعليم العايل ،ومواكبة
التغريات العاملية يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي ،ولتطوير معايري وعمليات االعتماد
الأكادميي باململكة قام املركز ب�إن�شاء النظام الإلكرتوين لالعتماد «�ضمان» وهو نظام متكامل يقوم
بتحويل عمليات و�إجراءات االعتماد الإلكرتوين بني امل�ؤ�س�سات التعليمية واملركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي من النظام التقليدي املعتمد على الورق �إىل نظام �إلكرتوين متكامل يوفر الوقت
واجلهد واملوارد ،وكذلك ي�سهل �إجراءات التوا�صل والإجابة على كافة اال�ستف�سارات ب�شكل �إلكرتوين،
بالإ�ضافة �إىل �إدارة عمليات االعتماد الأكادميي لفرق املراجعني اخلارجني الذين يتم اال�ستعانة بهم
يف عمليات االعتماد.

 2.6دور عمادة التطوير واجلودة
ويف �سبيل حتقيق متطلبات املن�صة االلكرتونية ،قامت عمادة التطوير واجلودة من خالل فريق من
امل�ست�شارين بالعمادة بتنفيذ املهام التالية:
·بناء هيكل برامج اجلامعة :حيث مت خماطبة كليات اجلامعة للح�صول على بيانات الربامج
لت�سجيلها على املن�صة االلكرتونية ،حيث مت ت�سجيل بيانات  120برنامج بكالوريو�س ودبلوم.
·�إعداد ا�سم م�ستخدم ورقم �سري ملديري وحدات اجلودة بالكليات والعمادات امل�ساندة والإدارات
وكذلك لكل مدير برنامج ح�سب البيانات التي وردت من كليات اجلامعة.
·�إعداد جدول زمني �سنوي لرفع بيانات الربامج على املن�صة االلكرتونية (مبا يف ذلك ملف الربنامج،
م�ؤ�شرات الأداء ،و اال�ستبانات اخلم�سة).
·�إعداد جمموعة ( )Groupعلى تطبيق الوات�ساب ( )WhatsAppملدراء الربامج للإجابة
على اال�ستف�سارات املتعلقة باملن�صة االلكرتونية.
·فتح خط دعم فني على مدار اال�سبوع من خالل م�ست�شارين من العمادة للإجابة على ا�ستف�سارات
�أع�ضاء اجلودة �أو املكلفني با�ستيفاء بيانات املن�صة االلكرتونية.
·ومتا�شي ًا مع �سيا�سة املركز الوطني للتقومي واالعتماد االكادميي ،وا�ستكماال ملبادرة عمادة التطوير
واجلودة فيما يتعلق باجلوالت والزيارات امليدانية �سواء التقوميية او التطويرية ،فقد قامت
العمادة بتطوير �آليات جوالت اجلودة بحيث ت�شتمل على مرحلتني �أ�سا�سيتني تكون املرحلة
39

نظام جودة البرامج األكاديمية

االوىل مراجعة الكرتونية برفع بيانات الربامج على املن�صة االلكرتونية وفق جدول الزمني
يعقبه عملية املراجعة والتقومي املبدئي من خالل اللجنة املخت�صة ،ثم يحدد جدول زمني
بناء على ما مت رفعه من بيانات الكرتونية على املن�صة،
لزيارة الربامج وفق مرئيات اللجنة ً
ومن ثم ي�صدر التقرير النهائي للزيارة.
·�إعداد جداول على برنامج “اك�سل” لت�سهيل عملية التقييم الأوىل وحتديد مدى ا�ستيفاء الربامج
لكل من (ملف الربنامج -م�ؤ�شرات االداء -اال�ستبانات -الدرا�سة الذاتية)

 3.6خطوات الدخول والتعامل مع املن�صة
الدخال امللفات والبيانات اخلا�صة باالعتماد الوطني وللدخول اليها تكتب العنوان �أدناه يف خانة
العنوان باملت�صفح
Daman.ncaaa.org.sa
ثم تظهر لك �شا�شة الدخول حيث تقوم بادخال ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور املخ�ص�صة لك من هيئة
االعتماد الوطني .بعدها تظهر لك ال�شا�شة الرئي�سية كما يف ال�شكل  .6.1ومن هذه ال�شا�شة تتفرع
�شا�شات عدة تي�سر لك كافة العمليات املتاحة لك من خالل املن�صة .فمثال يو�ضح ال�شكل � 6.2شا�شة
التقدم لالعتماد حيث ميكنك التقدم العتماد برنامج �أو متابعة مراحل اعتماد برنامج �سبق التقدم
به .اي�ضا يظهر يف ال�شكل  6.1رابط الو�صول اىل عنا�صر التقييم ال�سنوي .فمثال يو�ضح ال�شكل 6.3
�شا�شة ادخال م�ؤ�شرات الأداء� .أي�ضا يو�ضح ال�شكل � 6.4شا�شة ادخال تقارير التقييم الذاتي .ومن
�ضمن ال�شا�شات املتفرعة من ال�شا�شة الرئي�سية فمثال يو�ضح ال�شكل 6.5التقارير اخلا�صة ب�أع�ضاء
هي�شة التدري�س .و�أخريا يو�ضح ال�شكل  6.6دليل امل�ستخدم لالعتماد الوطني .وميكن معرفة املزيد
من االمكانات املتاحة على املن�صة من خالل ت�صفح ال�شا�شات الفرعية املختلفة.
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�شكل � :1.6شا�شة �ضمان الرئي�سية
ال�شا�شات التالية ( )6.6-2.6تو�ضح خطوات رفع البيانات واملعلومات من خالل املن�صة

�شكل � :2.6شا�شة التقدم لالعتماد
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�شكل  :3.6م�ؤ�شرات الأداء

�شكل  :4.6التقييم الذاتي
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�شكل  :5.6التقارير :هيئة التدري�س

�شكل  :6.6دليل امل�ستخدم ملن�صة �ضمان
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املالحق
ملحق  :1اال�ستبيانات
.1

1ا�ستبانه تقومي برنامج درا�سي

.2

2ا�ستبانه خربة الطالب

.3

 3ا�ستبانه جهات التوظيف

.4

 4ا�ستبانه اخلريجني

.5

 5ا�ستبانه مقرر درا�سي

وهي متاحة على موقع عمادة التطوير واجلودة على الرابط التايل:
/https://qa.qu.edu.sa/content/p/233مناذج-املركز-الوطني-املطورة
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وزارة التعليم العايل
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جامعة الق�صيم

Institutional Academic
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م�شروع االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي

ا�ستبانه تقومي برنامج درا�سي
موافق ب�شدة

موافق

غري مت�أكد

غري موافق

غري موافق
ب�شدة

األسئلة

التعلم والتعليم
تلقيت �أثناء الدرا�سة امل�ساعدة العلمية واملهنية املنا�سبة لتخ�ص�صي.

m

m

m

m

m

يتواجد �أع�ضاء هيئة التدري�س دائم ًا بالق�سم وهم على ا�ستعداد
للم�ساعدة فور طلبها.

m

m

m

m

m

ي�شجعني �أع�ضاء هيئة التدري�س على بذل �أق�صى جهد ممكن يف الدرا�سة.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

�أ�شعر بتحم�س �أع�ضاء هيئة التدري�س للربنامج الدرا�سي.

m

m

m

m

m

ا�شعر باهتمام �أع�ضاء هيئة التدري�س و�سعيهم لتح�سني حت�صيلي العلمي.

m

m

m

m

m

املادة العلمية املقدمة يف املقررات حديثة ومفيدة ملقررات �أخرى يف
الربنامج.

m

m

m

m

m

�أتلقى دائم ًا ردود ًا مفيدة على ما �أقدمه من م�شاركات عملية لأع�ضاء
هيئة التدري�س.
يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س بتزويد الطالب باملعرفة العلمية للمقررات
التي يدر�سونها.

مصادر التعلم
تتمتع املكتبة ب�إمكانيات جيدة يف جمال تخ�ص�صي ومتاحة لال�ستخدام.

m

m

m

m

m

توفر املكتبة الكتب واملراجع العلمية والدوريات احلديثة.

m

m

m

m

m
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تتوفر موارد التعلم االلكرتونية احلديثة ب�صورة مر�ضية.

m

m

m

m

m

يتم ت�صنيف الكتب واملراجع العلمية داخل املكتبة وفق طريقة وا�ضحة.

m

m

m

m

m

تتوفر �أنظمة وا�ضحة ال�ستعارة و�إعادة الكتب للمكتبة.

m

m

m

m

m

تقدم املكتبة �إر�شادات تعريفية عن خدماتها للطالب .

m

m

m

m

m

�أوقات العمل يف املكتبة منا�سبة وكافية.

m

m

m

m

m

يتوفر باملكتبة معدات ت�صوير مزودة بنظام دفع مايل فعال.

m

m

m

m

m

موافق ب�شدة

موافق

غري مت�أكد

غري موافق

غري موافق
ب�شدة

األسئلة

املعرفة و املهارات املكتسبة
�أ�شعر ب�أن ما تعلمته من خالل هذا الربنامج �سوف يكون مفيد ًا يل يف
حياتي املهنية.
�ساعدين ما تعلمته يف هذا الربنامج على تنمية مهاراتي يف متابعة
اجلديد دائم ًا يف جمال تخ�ص�صي.
�أ�شعر ب�أن الربنامج طور مقدرتي على التفكري العلمي وعلى اال�ستنباط.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

�ساعدين الربنامج على اكت�ساب مهارة العمل �ضمن فرق العمل.

m

m

m

m

m

�أ�شعر ب�أن الربنامج طور مقدرتي على االت�صال مع الآخرين .

m

m

m

m

m

�ساعدين الربنامج على تنمية قدراتي يف التعامل مع التقنيات احلديثة
ب�شكل جيد .

m

m

m

m

m

املرافق والتجهيزات
قاعات الدرا�سة واملعامل منا�سبة وكافية ومريحة.

m

m

m

m

m

�أجهزة احلا�سب متوفرة ومتاحة لال�ستخدام الطالبي .

m

m

m

m

m

توجد و�سائل ترفيه ( ريا�ضية  ،اجتماعية ) متاحة جلميع الطالب .

m

m

m

m

m

�أ�شعر بالر�ضا ب�شكل عام عن م�سريتي العلمية وخرباتي الدرا�سية داخل
الكلية.

m

m

m

تقومي عام
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م�شروع االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي

ا�ستبانه خربة الطالب
موافق ب�شدة

موافق

غري مت�أكد

غري موافق

غري موافق
ب�شدة

الأ�سئلة

التعلم و التعليم
�أ�شعر باهتمام معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س والفنيني بالكلية وحر�صهم
على تقدمي العلمي واملهني.
يتعامل �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملون بالكلية ب�شكل عادل مع جميع
الطالب.
املقررات الدرا�سية والواجبات وامل�شاركات جميعها ت�ساعد على تنمية
مهارات التفكري العلمي واال�ستنباط.
ينمي برنامج الدرا�سة القدرة على التعلم الذاتي يف جمال تخ�ص�صي.
�أ�شعر ب�أن برنامج الدرا�سة طور و�سائل املعرفة لدي وزودين مبهارات
ت�ساعدين يف حياتي املهنية.
�ساعدين هذا الربنامج على تطوير قدرتي يف العمل �ضمن فريق و مهارات
االت�صال.
�ساعدين هذا الربنامج على تطوير قدرتي يف مهارات تقنية املعلومات.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

�شئون الطالب واخلدمات امل�ساندة
ح�صلت على معلومات مفيدة عن اجلامعة و الكلية والق�سم قبل االلتحاق بهم.

m

m

m

m

m

�أ�شعر ب�أن ما در�سته يف ال�سنة التح�ضريية (�إن وجدت) مفيد و�ساعدين يف
درا�ستي يف الق�سم.

m

m

m

m

m

يوجد دعم جيد ومنا�سب من الكلية مل�ساعدة الطالب على اختيار الربامج
العلمية املنا�سبة مل�ستواهم ورغباتهم .

m

m

m

m

m

تت�سم عمليات القبول والتخ�صي�ص يف الربامج بكفاءتها وعدالتها مع
الطالب.

m

m

m

m

m
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تتم عملية احلذف والإ�ضافة للمقررات واحل�صول على اجلداول
الدرا�سية �إلكرتوني ًا ب�سال�سة مع بدء الف�صل الدرا�سي.
توجد و�سائل ترفيه ( ريا�ضية  ،اجتماعية ) متاحة جلميع الطالب.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

توجد �أماكن منا�سبة لل�صالة و متاحة جلميع الطالب.

m

m

m

m

m

م�صادر التعلم:
قاعات الدرا�سة واملعامل منا�سبة ومريحة.

m

m

m

m

m

�أجهزة احلا�سب متوفرة ومتاحة ال�ستخدام الطالب.

m

m

m

m

m

موظفو املكتبة متعاونون وعلى ا�ستعداد دائم للم�ساعدة.
�أ�شعر بالر�ضا عن ما حتتويه املكتبة من �إمكانيات لدعم م�سريتي
التعليمية.
مواعيد عمل املكتبة منا�سبة.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

تقدم املكتبة �إر�شادات تعريفية عن خدماتها للطالب .

m

m

m

m

m

يتم ت�صنيف الكتب واملراجع العلمية داخل املكتبة وفق طريقة وا�ضحة.

m

m

m

m

m

يتوفر باملكتبة معدات ت�صوير مزودة بنظام دفع مايل فعال.

m

m

m

m

m

تقومي عام :
�أ�شعر بالر�ضا ب�شكل عام عن م�سريتي العلمية وخرباتي الدرا�سية.
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م�شروع االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي

ا�ستبانه جهات التوظيف
موافق ب�شدة

موافق

غري مت�أكد

غري موافق

غري موافق
ب�شدة

األسئلة
املعرفة
يتمتع اخلريج مب�ستوى معريف جيد يف جمال تخ�ص�صه.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج مبعرفة جيدة باحلقائق واملفاهيم والنظريات والإجراءات
يف جمال تخ�ص�صه.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج بفهم للم�س�ؤوليات الأخالقية واملهنية يف تخ�ص�صه.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج بفهم دوره وت�أثري تخ�ص�صه يف ال�سياق الوطني.

m

m

m

m

m

املهارات اإلدراكية
ي�ستطيع اخلريج حتديد وتو�صيف امل�شكالت.

m

m

m

m

m

ي�ستطيع اخلريج جمع وحتليل البيانات واملعلومات وطرح البدائل حلل
امل�شكالت.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج بالقدرة على ربط النظرية بالتطبيق يف جمال عمله.

m

m

m

m

m

مهارات االتصال
يتمتع اخلريج مبهارات االت�صال ال�شفهي يف جمال عمله.

m

m

m

m

m

لدى اخلريج القدرة على كتابة التقارير يف جمال عمله.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج بالقدرة على التعامل مع احلا�سب الآيل.

m

m

m

m

m

لدى اخلريج القدرة على العر�ض وامل�شاركة يف حلقات النقا�ش.

m

m

m

m

m
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املهارات الشخصية
يتمتع اخلريج بالقدرة على العمل مع فرق العمل.

m

m

m

m

m

لدى اخلريج مهارات القيادة يف جمال عمله.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج بالتفكري امل�ستقل وطرح البدائل فيما يخدم عمله.

m

m

m

m

m

لدى اخلريج الدافعية للعمل والتطوير والتعلم امل�ستمر.

m

m

m

m

m

يلتزم اخلريج بالعمل وفق ًا لأخالقيات املهنة.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج باملقدرة على التكيف مع التقنية احلديثة والبيئة
اجلديدة.

m

m

m

m

m

مهارات العمل
يتمتع اخلريج بالقدرات املهنية املالئمة لعمله.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج بالقدرة على و�ضع خطة لتحقيق �أهداف العمل.

m

m

m

m

m

لدى اخلريج القدرة على �إدارة الوقت بكفاءة.

m

m

m

m

m

يتمتع اخلريج باالن�ضباط الوظيفي.

m

m

m

m

m

لدى اخلريج الإملام الكايف ب�أ�سا�سيات ال�سالمة يف جماله.

m

m

m

m

m

ب�شكل عام ميكن االعتماد على اخلريج.

m

m

m

m

m
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م�شروع االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي

ا�ستبانه اخلريجني
موافق ب�شدة

موافق

غري مت�أكد

غري موافق

غري موافق
ب�شدة

األسئلة
التعلم والتعليم
�أ�شعر بالر�ضا عن التح�صيل العلمي من درا�ستي اجلامعية.

m

m

m

m

m

لدي املقدرة على تو�صيف امل�شكلة وجمع البيانات وحتليلها وطرح احللول.

m

m

m

m

m

�أ�ستطيع ربط النظرية بالتطبيق يف جمال عملي.
لتخ�ص�صي العلمي �أثر �إيجابي على حياتي العلمية والعملية
واالجتماعية.
�ساهمت درا�ستي اجلامعية يف �إقناعي ب�ضرورة التعلم امل�ستمر.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

�أمتتع بدرجة جيدة من املهارة يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل.

m

m

m

m

m

مهارات االتصال
�أ�شعر بالر�ضا عن قدرتي على االت�صال ال�شفهي يف جمال عملي.
�أ�شعر بالر�ضا عن قدرتي يف التعبري كتابي ًا يف جمال عملي.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

�أ�ستطيع تقدمي العرو�ض املرئية على احلا�سب الآيل.

m

m

m

m

m

املهارات الشخصية
�أ�ستطيع العمل �ضمن فرق العمل.

m

m

m

m

m

�أ�شعر بالر�ضا عن مهاراتي القيادية يف جمال عملي.

m

m

m

m

m

�أ�شعر بالر�ضا عن رغبتي يف التقدم يف جمال العمل وقدرتي على حتقيق
ذلك.

m

m

m

m

m

�أمتتع بالتفكري امل�ستقل وطرح البدائل فيما يخدم عملي.

m

m

m

m

m

�أ�شعر بالر�ضا عن مقدرتي على التكيف مع التقنية احلديثة والبيئة
اجلديدة.

m

m

m

m

m
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مهارات العمل
�أ�شعر بالر�ضا عن قدراتي املهنية.

m

m

m

m

m

�أ�ستطيع �إدارة الوقت يف جمال عملي بكفاءة.

m

m

m

m

m

�أ�شعر بالر�ضا عن ان�ضباطي الوظيفي.

m

m

m

m

m

�أ�شعر بالر�ضا عن معرفتي ب�أ�سا�سيات ال�سالمة يف جمال عملي.

m

m

m

m

m

�أ�شعر بالر�ضا عن ما �أمتتع به من �أخالقيات املهنة.

m

m

m

m

m
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م�شروع االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي

ا�ستبانه اخلريجني
موافق ب�شدة

موافق

غري مت�أكد

غري موافق

غري موافق
ب�شدة

الأ�سئلة
تنظيم وتو�صيف املقرر:
مت توزيع حمتويات املقرر و�أهدافه ومهارات التعليم اخلا�صة به عند
بداية تدري�س املقرر.

m

m

m

m

m

و�ضحت متطلبات اجتياز املقرر ,والتي ت�شمل االمتحانات املقررة ,وطريقة
توزيع الدرجات ,وو�سائل التقومي املختلفة .

m

m

m

m

m

مت تو�ضيح الو�سائل امل�ساعدة ،والتي �سوف ت�ستخدم �أثناء تدري�س املقرر
مثل (:ال�ساعات املكتبية لأ�ستاذ املادة ـ الكتب و املراجع ).

m

m

m

m

m

التعليم والتعلم:
تدري�س املقرر ومتطلبات الدرا�سة تتفق مع �أهداف وحمتويات املقرر.

m

m

m

m

m

�أ�ستاذ املقرر ملتزم يف طريقة تدري�سه ( ملتزم دائم ًا مبوعد املحا�ضرة ـ
املادة العلمية معدة بطريقة جيدة ).

m

m

m

m

m

�أ�ستاذ املقرر التزم بتدري�س كامل حمتوى املقرر.

m

m

m

m

m

�أ�ستاذ املقرر متواجد دائم ًا يف ال�ساعات املكتبية للم�ساعدة.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

املادة العلمية و�ضعت ب�شكل جذاب ،وت�شمل �أحدث املراجع.

m

m

m

m

m

م�صادر التعلم متاحة لال�ستخدام (�أجهزة حا�سب ـ مكتبة ـ كتب علمية)..
�إلخ.

m

m

m

m

m

�أ�شعر �أن �أ�ستاذ املقرر متحم�س عند تدري�سه للمقرر ،ولدية القدرة على
تو�صيل املادة العلمية .
يراعي �أ�ستاذ املقرر الفروق الفردية بني الطالب ،ويعمل على م�ساعدتهم
يف حت�سني حت�صيلهم للمقرر .
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ا�ستخدمت تقنية املعلومات ب�شكل منا�سب �أثناء عملية التدري�س .

m

m

m

m

m

خالل تدري�س املقرر يتقبل الأ�ستاذ �إ�ستف�سارات الطالب ،ويعمل على
امل�ساعدة يف تطوير الأفكار املطروحة لتو�صيل املادة العلمية .

m

m

m

m

m

بذلت خالل املقرر �أق�صى جهد ممكن يف التح�صيل العلمي.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

يتم ت�صحيح االختبارات البابية وتقدير درجاتها ب�صورة عادلة .

m

m

m

m

m

مت تو�ضيح عالقة هذا املقرر بباقي مقررات الربنامج ب�شكل جيد .

m

m

m

m

m

جميع فعاليات هذا املقرر ( معامل ـ مناق�شات ـ واجبات � .....إلخ ) تعمل
على تنمية املعرفة ،وحت�سني املهارات.
�إن ما بذل من جمهود يف التح�صيل العلمي لهذا املقرر يتنا�سب مع عدد
�ساعات املقرر.
يتم الإعالن عن درجات االختبارات البابية والواجبات بعد انتهائها
بوقت منا�سب.

خمرجات املقرر:
ما تعلمته من هذا املقرر هام ومفيد.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

�ساعدين هذا املقرر على تطوير قدرتي يف املهارات العددية (�إن وجدت).

m

m

m

m

m

�ساعدين هذا املقرر على تطوير قدرتي يف املهارات احلركية (�إن وجدت).

m

m

m

m

m

هذا املقرر �ساعدين يف حت�سني قدرتي على التفكري العلمي ،وطرق حل
امل�شاكل.
�ساعدين هذا املقرر على تطوير قدرتي يف العمل �ضمن فريق و مهارات
االت�صال والتعبري عن نف�سي ب�شكل جيد.
�ساعدين هذا املقرر على تطوير قدرتي يف مهارات تقنية املعلومات (�إن
وجدت).

تقييم عام للمقرر :
ب�شكل عام �أ�شعر بالر�ضا عن م�ستوى تدري�س املقرر.
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